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 چکیده

آسیب شناسی تربیت دینی  در حوزه  جدید دو رویکرد   یهاتیقابلتطبیقی  این پژوهش بررسی هدف اصلی
 یو الگاو یعملا اسیاق نیا و  میمفااه یانتقااد ریو تفس لیروش تحلبه این هدف از  یابیدستبرای  .باشدیم

 بااسانت گارا و ناوگرا  کاردیهار دو روکه نشان داد   حاصل از این پژوهش یهاافتهی شد. بهره گرفته فرانکنا

 یای. سانت گرادنهست و مدارا همراه ییدارند، با کثرت گرا گریکدیبا  فلسفی در مبانی که ییهاتفاوتوجود 
اسات و  انیااد هیبه وحدت متعال لئو قا کندیم هیآنها تک یشناخت ییبایز و یو وجه عرفان انینصر بر گوهر اد
 یو درک فحاوا لیتأوبر   ین دیابوز ییدارد. نوگرا یاژهیو دیتاک ینید تیاخالق در ترب یکی یبر پشتوانه متاف

 یساازگار نیادر فهم د ییبا انحصارگرا ،رو نی. از اکندیم هیتک ینیو معرفت د نید ییجدا و ینیص دنصو

ه نصار با یسانت گارا یناید تی. تربدینمایم ترمقبولو  ترمعقولرا هرچه  نیاز د ریندارد و تا حد ممکن تفس
 اناهینوگرا کاردیکاه رو یدر حاال .پردازدیمو عواطف  هاجانیهنی  ها و و خواسته اراده تیو ترب یخودشناس
 .پردازدیم هاانسان یو عدالت و برابر یآزاد ،یدر جهت روشنگر یذهن یهاییتوانا تیترب هب دیابوز
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 مقدمه

در معرض سقوط به ورطه و  ودرف بشری مورد بدفهمی واقع شسایر معا مانند تواندیمتربیت دینی 

از نقطاه نرار تحجار و انحصاارگری، تربیات  .(Bagheri, 2001) قشری گری و یا التقاطی گری قرار گیرد

که برخی از  یاگونهدینی از منرر برخی فالسفه تعلیم و تربیت همواره مورد نقد جدی قرار گرفته است؛ به 

 انادنمودهرا از مقوله شبه تربیت دانسته و مرادف باا تلقاین قلماداد  آن 1جمله جان هال فالسفه تحلیلی و از

(Bates, 2006, p.103). و  داننادیمایک دین خاص را موجب تلقین گاری  یهاآموزه هئبر این اساس، ارا

اه در قباال ل اجتماعی بحث انگیا ، احسااس گنائآثار جانبی چنین رویکردی را انفعال متربیان در برابر مسا

 یهاگروهشک در کالم ب رگان، اطاعت بی چون و چرا از مراجع قدرت، تنفر و بی رغبتی نسبت به دیگر 

کاه رواداری و تسااهل و یاا سایت گیاری و تعصاب  کننادیم. از این رو، تأکید دانندیمنژادی و مذهبی 

لوژیکی و مذهبی بوده و کیفیت ایدئو یهاآموزشمتأثر از  که مهمی است مسائلکورکورانه دینی از جمله 

در آرامش و یا تشنج جوامع داشته باشد. در همین راستا، برخای  یاعمدهنقش  تواندیمارائه تعلیم و تربیت 

در طااول تاااریخ بشاار، ریشااه ایاادئولوژیکی و دیناای  هاخشااونتکااه برخاای از  انااددهیعقباار ایاان  نیاا 

که ظهور و رشد تروریسم  2001از یازده سپتامبر سال  و به ویژه بعد امروزه. )Legenhausen, 2006( دندار

            شاودیما، در ماورد شایوت تعصاب کورکوراناه ماذهبی هشادار داده دهنادیمارا به جوامع اسالمی نسبت 

(Nasr, 2002) .،نواندیشان و سنت گرایان مسلمان را بر آن داشته تا به فکر چاره باشند. از نرر آنان  این امر

که حقیقت و خیر باه طاور د این گونه می پندار فرد انحصارگرا»و  تابدینمارگرایانه تکثر را بر تفکر انحص

ایان رویکارد در . (Bagheri, 2005, p. 332)«  .کامل و به نحو صرف در دین و آیین او تمرک  یافته اسات

در افاراد تحات  زیارا؛ سبب تلقین گری شود و تربیات دینای را دچاار آسایب نمایاد تواندیمتربیت دینی 

و باب گفتگو و مراوده فکری میان طرفداران ادیان میتلف را  آوردیمتربیت، تعصب کورکورانه به وجود 

 .بنددیم

جاایگ ین مناسابی بارای  توانادیمادارد کاه  ییهاایژگایورویکرد سنت گرایانه سید حسین نصار 

 عرفاانی بعد به ویژه توجه وحدت وجود، ادیان و تکثر به توجه رویکردهای بنیادگرا و سلفی گرایانه باشد.

 مواردی جملهاز  دینی آموزش فرایند در عقیده القاء از یدورو  آن ایدئولوژیکی تفسیرهای از پرهی  و دین

 .کندیم جدا بنیادگرایی از را گرایان سنت دینی یهاآموزش که است

 مطار  یهااچالشوی برخای دارد که پاسایگ ییهاتیقابلرویکرد نوگرایانه نصرحامد ابوزید نی  

                                                 
1 . Hull, J. 
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و بیش از اینکه  دینمایمجمله اینکه او بر بشری بودن معرفت دینی و اصال  مداوم آن تاکید  از است. شده

در تاالش اسات تاا در پرتاو  و نهادیمبر فحوای آن انگشت  ،بنیادگرایان بر نصوص دینی تکیه نماید مانند

دینای بپاردازد. البتاه در ایان میاان، گرچااه در  یهاهمقولااجدیاد باه مفهاوم پاردازی جدیاد از  یهاشاهیاند

نوگرایان مسلمان و سنت گرایان، نتایجی مشابهی همچون تایید تکثر و پرهی  از انحصاارگرایی  یهاشهیاند

از سوی سنت گرایان و معموالً . نواندیشان مسلمان نداما از مبانی یکسانی برخوردار نیست ،خوردیمبه چشم 

ایان  .اندشادهلتقاطی گری و بدعت گذاری و پرهی  از اصول ثابات در تربیات دینای ماتهم بنیادگرایان به ا

در عرصه تربیت دینی آسیب زا باشد که در این حالت دین به اب اری تبادیل  تواندیمه نی  از نرر آنان ئلمس

از  .وجود وفق دهندخود برسند و به هر نحوی آن را با شرایط م یهاخواستهتا به وسیله آن افراد به  شودیم

کاه پوششای  شوندیمتفسیر  یاگونهو مفاهیم دینی به  ابدییمدین به عنصر زمانی و مکانی تحویل  ،این رو

کاه نسابت باه  رنادیگیماسنت گرایان خارده  هد. نواندیشان دینی نی  به این دلیل بنبرای انسان محوری باش

در پرتاو ایان  کاهو تمایلی ندارناد  ورزندیملت دستاوردهای جدید بشر، همچون مدرنیته و حقوق بشر غف

 . (Nasr, 1988)مفاهیم به بازسازی اندیشه دینی همت بگمارند

در این پژوهش با مطالعه آثار سید حسین نصر و نصر حامد ابوزید از روش تحلیل و تفسیر انتقاادی 

مباانی فکاری هار دو  نیساتبناابراین، مفاهیم و همچنین قیاس عملی و الگوی فرانکنا استفاده شده اسات. 

سپس با نرر به مشکالت موجود در عرصاه تربیات دینای از منرار  گرفته،اندیشمند مطر  و مورد نقد قرار 

مورد بررسی، تبیاین و مقایساه قارار  هادگاهیداز  یکتربیت دینی مربوط به هر  یهاداللتآسیب شناسانه، 

 گرفته است.

 

 و متفکران مکتب سنت گرایی تاریخیر سی

، یکای از شاودیمایااد  2«قاائالن باه وحادت متعاالی ادیاان»عنوان آنها به ز که گاه ا 1سنت گرایان

روشن فکری دینی است کاه در آغااز قارن بیساتم پدیاد آماد. واژه حکمات خالاده یاا فلسافه  یهاانیجر

و باه  ابادیینموجود دارد که در طول تاریخ ارکان و اصاولش تیییار  یافلسفهبه این معناست که  3جاودان

. گر چاه در مسایر تاارییی خاود در تابدیر نمت ل ل ناپذیر است و هیچ انتقادی را بر اصول خود ب یاگونه

. دیاگرایماو به نوعی اجمال آن به بسط  شودیمآن نوشته ر ب ییهاشر و  کندیممجراهای میتلف ظهور 

                                                 
1.  traditionalists 
2. transcendentalist  
3 .philosophia perennis 
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بررسای حکمات خالاده  باه 2 رناه گناونو  1کوماراساوآمی آنانادا یهانامدر آغاز قرن بیستم دو متفکر به 

این دو دانشمند به پیدایش مکتب سنت گرایی انجامید. کوماراسوامی در هنر و ادبیات  یهاتالشپرداختند. 

ماند. رنه گنون فرانسوی است، مسیحی کاتولیک بود کاه  ییبودا همچنان عمر آخر تا او .نی  متیصص بود

در  4 در دین شناسی، نقاشی و شعر مهارت دارد. تیتوس بورکهاارتنی    3 به اسالم گرایید. فریتهوف شوان

باه  «فصاوص الحکام»بهترین مترجم  توانیمرا  اوبه اسالم گرایید.  و دو قلمرو هنر و عرفان تیصص دارد

از بهترین شاگردان و شارحان  ،نی  که از جمله دیگر سنت گرایان است  5 زبان فرانسه دانست. مارتین لینگ 

محی الدین عربی، عین القضاه همدانی، جاالل الادین  مسلمان مانندبا عارفان او . رودیمبه شمار  انشوآثار 

او درباره تفسیر عرفانی آثار شاعران انگلیس و تصوف اسالمی است  یهاکتابرومی آشنایی دارد و بیشتر 

(Nasr, 2003.) 

 

 تفکر سنت گرایانه سید حسین نصر یهایژگیو

 مطر  سنت گرایی در دنیای امروز است. او بر این باور اسات کاه باا یهاچهرهسید حسین نصر از 

 ایان اسات. مقادس متاون و وحای آن معرفتای بستر که شد برخوردار ایپشتوانه از معنویت ادیان، پیدایش

 بار مبتنای حکمات» را معرفات این اغلب اسالمی، منابع در که شد تبدیل تفکری به تاریخ طول در پشتوانه

باه  تاوانیماتفکر سنت گرایانه سید حسین نصار  یهایژگیو نیترمهم. از   (Nasr, 1987)اندنامیده «ایمان

 اشاره نمود.خرد جاویدان، وحدت متعالی ادیان و توجه به عرفان نرری 
 

جاودان خرد  

 معرفات انساان به که است الیتییری قواعد واصول  دین، آن، اخص معنای در و سنت ،نصر نرر از

 امار گفات تاوانیما و دارد وثیاق ارتبااط قدسای امر با عاطفی. سنت و حسی شناخت نه و دهدیم حقیقی

 تعریاف از نیااز بی هستی و حقیقت همانند قدسیامر  گرایان، سنت نرر در است؛ سنت مبداء و منبع قدسی

 منرار یالیاسات و غفلات از ناشای ،کننادیم تعریف معقول غیر امری به را آن جدید دوران در اگر و است

 قدسای امار باه نسبت انسان فهم ،حقیقت در .(Nasr, 1988, p.135)است  عالم به نسبت سکوالر و ناسوتی

 یهااانیشر در که ماندیم خونی مانند سرمدی ذات. نیست سرمدی الیتییر ذات به نسبت او فهم ج  چی ی

                                                 
1. Coomaraswamy, A. 
2. Guenon, R. 
3. Schuon, F. 
4. Burckharadt, T. 
5. Lings, M. 
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 در کاه قدسای ذات طرهسی تحت عالمی خلق ج  نیست چی ی سنتی تمدن یک وظیفه و است جاری سنت

 و وجاود قدسای سااحت رفاتن دسات از ماالزم که شکاکیت و انگاری پوچ وحشت و خوف از یآدم آن

 مدرن انسان ،نصر باور به . (Nasr, 1988, p. 57)یابد رهایی تواندیم است، معرفت قدسی خصیصه تیریب

 نیااز ارضای برای لذا، .است هشد غرق قراری بی و ناپایداری در و داده دست از را قدسی امر فهم و درک

       دیاجویماتوسال  میادر، ماواد از متاأثر عرفاان تاا گرفتاه شاناختی روان یهاارماناز  راه، یاک و ه ار به

(Nasr, 2003) .باا فقاط نه که است موازینی و اصول ،ابدییم اولویتآنچه  خالده حکمت پناه در ،بنابراین 

                         اساات اسااتفاده و اسااتناد قاباال باااطنی شااهود و اشااراق ماادد بااه بلکااه ظاااهری فهاام و گاار اسااتدالل عقاال

(Nasr, 1988, p.135). 

  
 وحدت متعالی ادیان

. در داننادیمایعنی گوهر دین را از صدف آن جادا  ؛ندا سنت گرایان به وحدت متعالی ادیان قائل

ذاتی مربوط به  یهاارزشو در این راستا  سازندیمباور آنها احکام و تعالیم دین با یکدیگر یک نرام طولی 

و به هماین سابب زماانی کاه در اثار  ارزش سایر تعالیم مقدمه است .تعالیمی هستند که در رأس قرار دارند

آنها  توانیم ،ذاتی جنبه موصلیت خود را از دست دهندر غی یهاارزش، احوال تیییر زمان، مکان، اوضات و

ادیاانی چاون اساالم،  بایناخاتالف  .رساانندیماهنگام آدمی را به هدف مطلاوب  زیرا در این کرد؛را رها 

 یهاهادفدر  ،کاه یدر حال. است (قشری )حجاب و صدف یهاارزشمسیحیت، یهودیت، بودا در ناحیه 

 ، ادیان با هم اختالفی نداشته و دینی بر دین دیگر برتری نداردشودیمنهایی و در آنچه به گوهر دین تعبیر 

 .(Nasr, 1987) کندیمر اندازه انسان به گوهر دین ن دیکتر شود، این حقیقت را بیشتر حس و ه

 
 گرایش جدی به عرفان نظری

 عربی الدین محی با اسالم در که عرفانی ؛اندیشمندان سنت گرا به عرفان نرری عنایت خاص دارند

عرفاان عملای  یهاشااخهبعضای از سانت گرایاان باا . رسید خود اوج به 1اکهارت مایستر با مسیحیت درو 

در عرفان عملای عنصار  ،اینکه نیستمیالفند و بر این باورند که عرفان عملی را دو آفت فرا گرفته است؛ 

بیشاتر از عواطاف و احساساات و در نتیجاه  و معرفت من لت الزم را ندارد و به آن کم بها داده شده اسات

 شاودیما تاالش زیبا کالم یا شعر یک با. ندارد بایسته جایگاه علم و معرفتبنابراین  .شودیمتلقین استفاده 

                                                 
1. Eckhart, M. 
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تاوأم  1با نوعی فضل فروشی اخالقای تواندیمعرفان عملی  ،د. دوم اینکهشو ایجاد شعف و شور سالک در

باه  یابیادسات) ضایل اخالقی در باالترین ساط  اساتشود و هدف نهایی در عرفان عملی، آراستگی به ف

و  از منرار سانت گرایاان اعماال مقدماه اخاالق اسات ،در حالی که .(تواضع و وتمراحل سیا نیتریینها

برای معرفت و باز شدن چشم دل آدمی و سیر در عالم ملکوت و رسیدن به مرحله کشاف  یامقدمهاخالق 

 ، نیستاندگرفتهفراوان  ریتأثعربی که سنت گرایانی چون نصر از او  الدین محی نرری عرفان و شهود. در

 بنابراین سلوک .کند طریق طی شودیم خواسته او از آنگاه ،شودیم روشن سالک برای عرفانی بینی جهان

 .(Nasr, 2002, pp.1-50) ندارد جایی نرری عرفان در کورکورانه

 

 سنت گرایانه سید حسین نصر یهاشهیاندنقدی بر 

هودی و تبیاین امار قدسای و از قبیل تفکر ش ییهاگ ارهانسجام درونی آراء سنت گرایان و دفات از 

نصار حاماد ابوزیاد  مانناددر مواجهه با نررات مسلمان نوگرا  یه بر سیره پیشینیان صال تک و حکمت خالده

از  .انادکردهزیاادی بیاان  یهاسوالدر خصوص اندیشه نصر  . نوگرایانگرفته استمورد نقد و چالش قرار 

ل وم صحی  است؟ به در صورت هر امر سنتی  آیا ست؟ وبه معنای مطلق قابل دفات ا سنت آیا جمله این که

معیااری الزم  پاذیرفتنی اسات؟ آیاا  خاود مکاانی -عبارت دیگر آیا هر امر سنتی در خارج از ظرف زمانی

آیا مدرنیته و تجدد به طور مطلق مطرود است؟ آیا  ؟گیردارزیابی و نقد و اصال  قرار  مورد سنت تا نیست

، خدا و امر متعالی و وجود قدسی گسساته شاده اسات هب ،نصر و سنت گرایانعم زه هر چی ی که تعلقش ب

                     شااود؟ بااه چااه دلیاال باارای امااور ماادرن ماهیاات واحاادی در نراار گرفتااه شااده اساات؟انااداختنی می دور
.(Abu Zayd, 1990a)  

آن تقسایم  بارای تاوانیماو  باشادیماگونااگون  یهاجنباهدارای  سنت یک کل واحاد نیسات و

دیادگاه ساید حساین  ،بناابراین .ل شدئقا سنت مسلط و معارض و سنت حاکم و محکوماز قبیل  ییهایبند

اماا وقتای  ،است ترکین دقابل دفات، پایدار و عقالنی میراث گذشته  یهاجنبهنصر از سنت به آن بیش از 

باشاد ر اذهان مردم وجود دارد، میلفظ سنت )تراث( فراگیر شد، معنایش جنبه غالب سنت که د فاده ازاست

 ،ابوزیاد انناداز منرار نوگرایاانی م .دینمایمرا تداعی  و آن سنت تصوف اشعری و نه سنت فلسفی اعت الی

امام تبدیل  ، وقضا و قدر انندفرهنگی مغیرقابل تیییر ساختارهای الگوها و به افراد تاریخ در آگاهی جمعی 

 ء تاریخ اند، سپس از تاریخ مستقل شده و عقاید ثابت و مستقل از تااریخ شود. این ساختارها در ابتدا جمی

اول بار منشاء آنهاست و از آن پس آنها همیشاه منشااء تااریخ  ،شوند که در تاریخ کارگر هستند. تاریخمی

                                                 
1.  moralism 
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 ییهاابحثباا طار  د و ن، جلوگیری نماینامندیماز مطلق سازی آنچه سنت د تا نکوشمی نوگرایان هستند.

دوباره به آنها  شان،و با آشکار ساختن منشاء  نمودهو قدر و ...( را تج یه و تحلیل  ین الگوهای ذهنی )قضاا

کارکردشان به پایاان رسایده اسات، آنهاا را بازساازی  که یصورتد و یا در نبه مثابه ساختار، کارکرد ببیش

شود، بشری است ت و سپس مطلق میسنت در ابتدا نسبی اس ،از این رو د.نو ساختارهای جدید بساز نموده

د. شوتبعیض و سلب آزادی و به بند کشاندن اندیشه  منشأ تواندیمدر این صورت  .شودو سپس مقدس می

نراام اسات کاه فرهنا   از نرر او هماین زیراکند؛ غاز میآتج یه و تحلیل سنت را با نرام اشعری  ابوزید،

 نراام معت لای فرهنا  اقلای که یدر حالدهد. را شکل می  دائمی انباشته در آگاهی جامعه غالب و میراث

 .(Abu Zayd, 1990a) و محدود مانده است محصور دورش حصاردر است که 

 جدید از جمله یهافلسفهمربوط به  مباحث نکته دیگری که در نقد سنت گرایان قابل توجه است، 

 باًیتقراز این قبیل است که  ییهاپرسشو سایر مذهبی و حقوق زنان  یهاتیاقل، هاانسانی برابر حقوق بشر،

 .کنندیمبه سادگی از کنار آن عبور 

 

 ابوزید نصرحامد دیدگاه نوگرایانه

چناین گفات ابان » ،«مفهاوم ماتن» ،«اصال  اندیشه اساالمی» مانند ییهاکتابنصر حامد ابوزید در 
دیان در یاک ماتن او معتقد است که  .ازدپردیمخود  طلبانهاصال آراء  ارائهبه « نقد خطاب دینی» ،«عربی

هاا شاامل وحای زبان شاود. ایاناش بیاان میزمینه تارییی و فرهنگیپس همراههای بشری، زبان مذهبی به

دارناد تاا نقال قاول داللات بر یک معنا و مفهاوم  ها بیشتراین زبان ،که ین معنا؛ بدباشندمقدس خدا نی  می

های بنیادگرای هر دینای پذیرفتاه گروه توسط سرانجامر لفری که تفسی. (Abu Zayd, 1990, p.52) صرف

مشاکل اساسای  باه هماین دلیالکند. بشری می تارییی کامالً پیام الهی را با ابدی دانستن یک امر ،شودمی

تواند منتج به خشاونت و می خودکارانحصارگرایانه که به طور  ای از طرز تفکربه عنوان گونه« بنیادگرایی»

که این اندیشه فقط قادر به درک بعد تارییی یک دین مشیص بوده و آن را باه  م شود، این استتروریس

فقیهاان  دیاگویماو  ردیاگیمحتی بر ابدی بودن قرآن نی  خرده  کند. اوه میئحقیقت دینی ابدی ارا عنوان

اساتدالل کاه با این  ؛ندادادهقرار چالش اساسی مورد را بودن قرآن به عنوان کالم  ابدی ،یمعت لو گرا عقل

بارای قابال فهام  نیازمند وجود میاطب و بازگشایی رما  ارتبااط وگفتاری( است -ای )عملی قرآن خطابه

اگر کلمه به کلمه هر آنچاه که  داردیمبیان در این باره  ییهامثالاو در بیان  .باشدشدن توسط میاطب می

 اقتصاادی-ر آن صورت مسلمانان بایستی نراام سیاسایبه عنوان قانون الهی درآید، د ،است در قرآن آمده

                                             داری را دوبااااره احیااااا کنناااد. مگااار نااااه اینکاااه ایاااان امااار در قااارآن ذکاااار شاااده اسااااتبااارده
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(Abu Zayd, 2004, p.10).  فقاه سانتی باه  و بار ایان عقیاده اسات کاه کندیماو بر فقه سنتی اشکال وارد

را « پیاروی و اطاعات»کاه چرا ؛شادتبادیل کشاورهای مسالمان  هاایولوژی سیاسی بسایاری از دولتایدئ

مالت و أهاای تادروازه ،قدرت سیاسی و اتحاد روحانیون با ییهم راستا. داندای اجباری و شرعی میوظیفه

ه کارد هبی تبادیلاجتهاد را به روی مردم بسته و آن را به امتیاازی بارای نیبگاان ماذ و های عقالنیاندیشه

برای رد و انکاار  او یهاتالشیکی از  .ردیگیمابوزید بر سنت نی  خرده . (Abu Zayd, 2004, p.35)است 

د که چون وحی نیستند، نباید به آنهاا عمال نوجود دار« آداب و رسوم»به نام  ییهاسنتسنت این است که 

سوم در واقع نادرست و غیر آنها که ممکن ر گونه آداب وکرد و چون مالک درستی برای جدایی بین این

 .(Edalat Nejat, 2001, p.12) است درست باشند، وجود ندارد، لذا باید همه سنت را ترک کرد

 

 زبان دین
را تیییار  هااواژهکاه گااه معاانی برخای از چرا ؛اسات یاژهیواز نرر ابوزید قرآن دارای نرام زبانی 

صاالت، زکاات، حاج و غیاره. هرچناد  یهااواژهوشانده است؛ مانند و بر آنها لباس فرهن  خود را پ داده

 هاواژهقرآن به زبان عربی مبین نازل شده و از واژگان متعارف این زبان استفاده کرده، اما گاه با تیییر معانی 

به معنای صاحب و سرپرست « رب»، کلمه به طور نمونهتقویت زبان و فرهن  عربی کمک کرده است.  به

 را تعالی بیشیده و در مورد خداوند نی  به کار برده است به حوزه صفات انسانی بوده که قرآن آن و مربوط

(Abu Zayd, 1995, p.58) . 

که در زمینه فرهنگی، اجتمااعی  داندیمرا متن فرهنگی  ابوزید ضمن پذیرش الهی بودن قرآن، آن

بارای آنکاه بازتااب  او  آن نیسات. و سیاسی خاص شکل گرفته و زبان آن هم جدای از فرهنا  روزگاار

کاه در آن از ارتبااط جنّیاان باا  کندیمفرهن  زمانه خود را در قرآن نشان دهد، به آیات سوره جنّ اشاره 

با جنّیاان ج ئای از فرهنا   هاانسان، امکان ارتباط او. از نرر دیگویمسین  هاانسانآسمان و نی  برخی از 

و معتقاد اسات  ردیپاذینمنوت دفعی و تدریجی را  سیم ن ول قرآن به دوابوزید تق. ه استاسالمی تلقی شد

ان ال دفعی قرآن حکمتی در  معتقد است اوکه ان ال در آیه اول سوره قدر به معنای آغاز ن ول قرآن است. 

به صورت یکجا و خارج از این کره زمین کاه صاحنه حاوادث و اماور  گاهچیهپی ندارد و قرآن کریم نی  

  .(Abu Zayd, 2004) ، نازل نشده استباشدیمج ئی 

 

 جدایی دین از معرفت دینی
مقدس و از نرر تارییی قطعی  یقائل شد. دین امر تمی از نرر ابوزید باید میان دین و معرفت دینی 
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معرفت دینی چی ی ج  فهم بشری از دین نیست. تفکرهاا و اجتهادهاای بشاری دربااره  که یحالاست؛ در 

ر است و چه بسا از عصری تا عصر دیگر دگرگون شود. عدم توجه به همین مطلاب موجاب متیی یدین امر

فهام  او،، عین دین تلقی شاود. از نرار ردیگیماز دین صورت   شده تا تفسیرهایی که در هر عصر و زمانی

مان از عالمان از دین متفاوت است و هیچ فهمی را نی  نباید مقدس و فوق چون و چرا تلقی کرد. قرائت عال

و بر اثر شرایط سیاسی و اجتماعی خاص  کردیمم سیطره پیدا دین همواره متفاوت بوده و گاه فهم یک عالِ

قرائت عالمان از دین را نباید مساوی با دیان  که یدر حالست؛ شده ابه عنوان تفسیر رسمی از اسالم مطر  

فهام  کاهدین نیا  نبایاد سابب شاود  دانست. دین مقدس است، اما معرفت دینی جنبه بشری دارد و قداست

از نصاوص  ()علماانی 1با نفی قداست از معرفت دینی، تفسایر ساکوالر او. عالمان از دین مقدس تلقی شود

، پاسخ بسیاری از مساائل دنیاوی را نبایاد از متاون او. از نرر کندیمدینی را بهترین نوت معرفت دینی تلقی 

                                               بشاااری چاااااره مشاااکالت را پیاااادا کاااارد ا رجااااوت باااه علااااومبااادینااای خواساااات، بلکاااه بایااااد 

(Edalat Nejat, 2001, p. 27). 

 

 محصولی فرهنگی ،متن

صاورت  «افق تارییی خواننده»نی  در  «قرائت متن»فرهنگی است،  یکه قرآن محصولاین اساس بر 

 خواهنادیماکه اماروزه  و کسانی کندیمآن معنا پیدا  . پس احکام اسالمی در ارتباط با زمان ن ولردیگیم

و در نتیجه هدف دین  کنندیماحکام فقهی به ویژه حدود اسالمی را پیاده کنند، نص قرآنی را از واقع جدا 

 این است که قرآن نص مطلاق اسات کاه بار واقاع مطلاق قابال اجراسات تصورشان، چون کنندیمرا انکار 

(Edalat Nejat, 2001, p. 253) . برای فهم قرآن باید به سراغ واقع و فرهن  روزگار ن ول قرآن رفت و به

د. با این روش، خواننده ماتن باه جاای پارداختن باه نمونقش فرهن  عصر ن ول قرآن در تکوین آن توجه 

. از آنجاکه متن تابع فرهن  روزگاار خاود رودیمبه سراغ حقایق محسوس و عینی  ینیع ریغامور مطلق و 

را به ساین در  ، همواره باید به قرائت و تأویل دوباره آن پرداخت. با متن باید به گفتگو نشست و آناست

ماتن  او،از نرار «. ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطاق» که کندیمعلی )ت( اشاره  مبه این کالم اما اوآورد. 

تاارییی و  یهاناهیزمکه باه معنایی متن است  بهم و خاص است: وجه خاص آن همان جندارای دو وجه عا

فرهنگی پیدایش متن اشاره دارد و وجه عام آن مربوط به جنبه زنده و پویای متن است که با هر قرائتای ناو 

و مبتنای بار بارده داری باود و تجاارت  یالهیقب یاجامعه. جامعه اسالمی در زمان رسول خدا )ص( شودیم

                                                 
1 . secular 
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ازدواج و آزادسازی بارده  ماننداحکام زیادی  ،. لذارفتیم برده از عناصر اصلی نرام اقتصادی آن به شمار

و  کنندینمکه نرام برده داری از میان رفته، آن احکام دیگر مصداق پیدا  همتناسب با آن روزگار بود. امروز

 تفاوت ارث بردن زن و مرد را نی  بر مبنایو ا. اندگونه. احکام ج یه و ربا نی  همین ه شوندباید کنار گذاشت

زماان  زیرا احکامی که در قرآن درباره زن آمده باا توجاه باه فرهنا  آن ؛کندیمهمین نوت نگرش تفسیر 

بوده است. هدف اساسی اسالم این بود تا با بیان آن احکام زن را از وضعیت اسفبار آن روزگار نجات داده 

براین، بازخوانی متن بنا. (Abu Zayd, 2000, p.121) و او را به سوی مساوات در حقوق با مردان سوق دهد

باه طاور نموناه، در باب عقاید نی  هماین نرار را دارد؛  وقرآنی باشد. ا یهاهدفباید با توجه به رو  کلی 

 د.نتفسیر شو دوبارهشیطان و سحر در قرآن آمده باید  مطالبی که در باب جنّ و

 

 انواع متون

متون تاارییی، متاون قابال تأویال و  ارتند از:که عب کندیمابوزید متون دینی را به سه دسته تقسیم 

گار  حکایتکه  هستندبیش از متون دینی  آن متون تارییی .رساندیممتونی که خواننده را از معنا به مراد 

ناظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی صادر  و باشندیم اجتماعی زمان پیدایش خود ِاحکام قرآن یهاتیواقع

را شاامل  مفااهیمی چاون جانّو باوده  هاانسانی، وجود کنی  و عدم تساوی میان اسالم مانند نرام برده دار

د. شایطان، ساحر و غیاره نیا  مرباوط باه نکه امروزه در اثر تکامل اجتماعی باید کنار گذاشته شاو شوندیم

بادین  هساتند؛ متاون قابال تأویال دساته دومد. نساختار ذهن اعراب جاهلی است که در اصل واقعیت ندار

تأویل کارد. در  یاگونهبرخی از مفاهیم موجود در متون را نباید کنار گذاشت، بلکه باید آنها را به که امعن

شاکل گرفات.  ،خدا و انسان به صورت عبودیت که باه معناای بنادگی اسات بیندوران ن ول متون، رابطه 

ن بر آزادی انسان . کلمه عبد در قرآهاستحکومتپذیرش مفهوم عبودیت نی  توجیه گر حاکمیت و سلطه 

گااه بایاد  ،دارد نه بردگی. رابطه انسان با خدا در فرهن  قرآنی بر مبنای مودت و رحمت است. لذاداللت 

در قرآن، نتیجه  «عبد»معانی حقیقی متون را به معانی مجازی برگرداند. ابوزید با بررسی موارد کاربرد کلمه 

ناه عبودیات  کنادیماعباادت )بنادگی( اساتوار بر مبنای  که قرآن رابطه بین خدا و انسان را کندیمگیری 

به دلیل ایمان و عمل صال  تأکید  یاعده، از آنجاکه اسالم بر تساوی افراد بشر و برتری او)بردگی(. از نرر 

وجود دارد. اگار معناای مجاازی از کلماه عباد ارائاه در آن دیدگاه متناقض با دیدگاه برده داری  امادارد، 

کاه مفهاوم  شاودیماو سابب  کنادیماظاهری آن خداوند را به عناوان یاک پادشااه مطار   نکنیم، معنای

به لحاظ وجودی و معرفت شناختی توجیه پیدا کناد و انساانی را کاه قابلیات  هاحکومتحاکمیت و سلطه 

دساته  .محادود و مقیاد کناد ،پذیرش هرگونه نرام سیاسی و اجتماعی را دارد، در یک نوت نرام اجتمااعی



 1394 بهار و تابستان، 1، شماره 5سال                    دانشگاه فردوسی مشهد                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   114

معنا آن چی ی است که به صورت مساتقیم از . رساندیمکه خواننده را از معنا به مراد  هستندی متون نی سوم 

معناای متنای را باه دسات  تاوانیما. با توجه به تحلیل ساختار متن و بافت تارییی آن دیآیممتن به دست 

 اما مراد متن چی  دیگری است.  ،آورد

معنا جنباه تاارییی دارد و باا توجاه باه بافات  نیست، دارد: دو فرق اساسی میان معنا و مراد وجود

معنا دارای ثبات نسبی، اما مراد قابال  دوم اینکه دریافت کرد.را  معنای آن توانیماجتماعی متن  -فرهنگی

ئه داد و باا آن قرائات باه ماراد ماتن دسات اقرائتی دیگر از متن ار توانیمتیییر است. در هر عصر و زمانی 

فهم مقاصد فعلی وحی « مراد»قیاس فقهی و مقاصد کلی شریعت نیست، بلکه « مراد»ور ابوزید از یافت. منر

، مراد متن گاه در معنای آن پنهان است و مفسر بایاد بکوشاد تاا باه آن اودر هر دوره و زمانه است. به نرر 

 . دسترسی پیدا کند

، اما از نرار ارث اخاتالف اندیاومسهر چند دو جنس مرد و زن از نرر پاداش عمل  به طور نمونه،

و این اختالف نی  با توجه به شرایط فرهنگی و  دیآیممتن به دست « یمعنا»دارند و این مطلبی است که از 

متن که در پس معنای آن نهفتاه اسات،  «مراد»با توجه به  ،که یدر حال. اجتماعی زمان ن ول متن بوده است

« معنا»باید با « مراد»حل کرد. البته  یاگونهرا به  االرثسهماد و اختالف قرائت دیگر از متن ارائه د توانیم

 .Abu Zayd, 1995, p) همراه باشد. اگر مراد از دایره تأویل دور شود، به دایره تلوین فارو خواهاد غلطیاد

 گارایش لفرایه اسات. نیسات در رابطه با متن مقدس دو گرایش عمده شاکل گرفتا از نرر ابوزید .(249

رو به مدرنیتاه دارد و ماتن را یاک  است که گرایش تمثیلی و استعاری و دیگریرو به سنت دارد ت که اس

 .(Abu Zayd, 2003, p. 21) داندیمپدیده تارییی 
 

 های ابوزیددیدگاه ی بر برخینقد
باه جاای آنکاه سانت را و ا .اساتدر نتیجه ن ات سیاسی شکل گرفتاه  تنهاسنت  معتقد است ابوزید

 او است. کند که مشروعیت سنت را شافعی تأسیس کردهگمان می ،بداند یقانون گذارمنبع از منابع دومین 

که چون وحی نیستند، نباید به آنها  (Abu Zayd, 1992, p. 52) داندیم «آداب و رسوم» را مساوی با سنت

روز را  در جامعاه آنصاال  مفیاد و چون اسالم امور  ؛دارد تأملجای این سین  رسدیمبه نرر  .عمل کرد

 .نموده استتحریم نی  امور فاسد را  ه،تأیید و برای آنها اصول و قواعدی وضع کرد

                                           توان از جمله قراردادهای حاکم بار نراام اجتمااعی آن روزگاار باه حسااب آوردمیناین امور را  ،بنابراین

(Abu Zayd, 2003, p. 56). 

های جواماع و اساطوره یهاافرهن زبانی و در نتیجه، متون بشری هساتند کاه  ،هرچند متون دینی
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د. ناگیردارند که زوائاد تاارییی پیراماون آنهاا شاکل می یاهیاول یهاهسته اما گذارند،قومی در آنها تأثیر

ز فرهنا  و ا اشکال روش شناختی ابوزیاد آن اسات کاه در انفعاال و تاأثیر پاذیری متاون دینای نیترمهم

چرا خداوند بار اعتقااد  ت.کند که مالک و می ان این تأثیر چیسخود، مشیص نمی واقعیت اجتماعی زمانه

خواناد و در  عضی آیات جنّیان را باه ایماان فاراصحه بگذارد و حتی در ب« شیطان»و « جن»مورد مردم به بی

 مؤمن و کافر ذکر کند. توصیف آنان دو دسته

پیامبر )ص( و اسالم تأثیری نداشات، حاداقل  یهاهدفم اعتقاد اعراب به جنّ در اگر اعتقاد و عد

هفتگاناه اکتفاا کناد و باه دساته بنادی و  یهاآسامانتوانست همانند گ ارش خاود از اعتقااد ماردم باه می

پیاامبر  گ ارشات پنهانی آنان نپردازد. اگر بپذیریم وجود جنّ در قرآن چیا ی جا  بازتااب فرهنا  زماناه

توان توصیف کرد؟ با اینکه مالئکه به عنوان مدبرات امار خداوناد ص( نبوده، وجود مالئکه را چگونه می)

 نی تفاوتی ندارند.آدر خلقت، با جنیان قر

خاود در باورهاای اجتمااعی و فرهنگای ماردم دخالات  یهاهدفبه اندازه تحقق  حداقل اگر دین

ه ساحر نیا  در تیریاب ئلکند، مسفرهن  جاهالنه یاد می کند و از زنده به گور کردن دختران به عنوانمی

 .(Abu Zayd, 2003, p.79) ه استدین کمتر از زنده به گور کردن دختران نبود یهاهدف

فرهنگای اعاراب  یهاسانتاز  یاپاارهر بابرا کاه اگار دیان در کردیماشاره ابوزید باید به وضو  

کناد و برخای دیگار را قباول را باه ساکوت برگا ار می یاپاارهکناد، نها را اصال  میآگیرد و موضع می

 کند، هرکدام به کدام دلیل و علت است؟ اگر با تیغ جراحی ابوزید به جان مفاهیم ناظر به فرهن  زمانهمی

 به جا تلقی کنیم. یااندازهقرآن و سنت بیفتیم، باید نگرانی گفتمان دینی و قرائت سنتی را تا 

مفارق تبدیل خواهند شد کاه دیار یاا  یهایعرضدین به  یهایعرضو  اهیذاتدر این صورت همه 

کاه جاوهره آن « دین»کند و از شوند. تیغ ابوزید، لباس تقدیس دین را پاره میزود به دیار عدم رهسپار می

نرریاه اصاال  »امر ماورائی و قدسی است و برای پاسیگویی به نیازهای وجودی آدمی طراحی شده، یک 

 کند.قلمداد می« مصل  اجتماعی»یک  تنهاسازد و پیامبر )ص( را یم« اجتماعی

دیان  مساوی ندانیم و دایاره« خرافه»ا را نی  ب« امر قدسی»باید توجه داشت که مفهوم  ،در عین حال 

  .دهدرا در خود جای  یاخرافهرا چنان وسیع نگیریم که هرگونه اسطوره و 

نسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی نصر و ابوزید در ابعاد ا یهاشهیاند

 ( به طور خالصه نشان داده شده است.1در جدول )



 1394 بهار و تابستان، 1، شماره 5سال                    دانشگاه فردوسی مشهد                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   116

 مقایسه برخی مبانی فکری سید حسین نصر با نصر حامد ابوزید: 1جدول 
 

 سید حسین نصر فکریمبانی  ابوزید کریمبانی ف

 ه بودن آدمیگونا تاکید بر خد تاکید ویژه بر اختیار و آزادی انسان

احکام و قوانین خدا در قالب نصوص دینی مقیاس همه چی   .حتی عدالت معیار دین است و عدالت اجتماعی و آزادی مقیاس است

 .است

درک حقایق از طریق عقل و وجدان بشری و پرهی  از ارتباطات مراد و 

 مریدگونه

قائل به ذو مراتب بودن عالم و تاکید بر درک حقایق از طریق 

 انسان کامل

 هاانسانشدن برای  قائلسلسله مراتب  هاانساناعتقاد به برابری 

بدن، ذهن، نفس و رو  چهار مرتبه از سلسله مراتب وجود  ویژه بر بعد عقالنی آدمی. تاکید

 آدمی است

 اسات و عواطفها، احسها و خواستهتاکید ویژه بر تربیت اراده ذهنی و عقلی. یهاییتواناتاکید ویژه بر تربیت 

 .هدف از آموزش حکمت، تبدل وجودی یافتن است ی و عدالت باشد.آزاد دینی باید روشنگری، یهاآموزشهدف 

ها و تجارب همگانی و باید با یافته وحیانی شمول جهان و ثابت حقایق

 .سازگار باشد هاانسانعام 

 محک و معیار، حقایق ثابت و جهان شمول وحیانی است

اساس چی ی که به ر که ب شودیمدرست و پذیرفتنی تلقی ای عقیده

 تجارب عادی و متعارف ما ن دیک باشد مورد داوری قرار گیرد.

ای نامتعارف و خالف عادت، تجربه و باید جهان را به شیوه

و  یرا تجارب متعارف ما از شوائب جهل و هواز ؛احساس کرد

  پیراسته نیست.و هوس پاک 

با نوعی تیافل از آن عبور  و .شودیممتافی یکی تاکید  یهاجنبهکمتر بر 

 .شودیم

از لحاظ وجودشناختی، قائل به وجود مجردات و مفارقات 

 .داندیمهمه موجودات را امری غیر مادی  اءاست و مبد

البته نه نوت  1گرایانهاز لحاظ معرفت شناختی، به رویکرد تجربه

بنای  سن ادراک حسی  .یکتر استن د پوزیتیویستی و افراطی آن،

 .رودیماثبات صانع به شمار 

 و است. 2گرایانهشناختی، تعقلخالده، از لحاظ معرفتحکمت

 نه تجربه گرایانه.

آن قائل است و برای اخالق  یهاارزشبه عینی بودن اصالت اخالق و 

 .ردیگیمارزش بیرونی و مستقل در نرر 

و بر آن تاکید  هستند متافی یکی قائل یهاپشتوانهبرای اخالق 

 دارند. یاژهیو

 عقل آدمی از شوائب جهل و هوا و هوس پیراسته نیست. .داندیمعقل آدمی را توانمند در تشییص نیک از بد 

و تیییر و  طبیعی و اجتماعی یهاتیواقعتعامل عقل جهان شمول با 

تحوالت ناشی از کنش و واکنش آنها سبب تحول و نو شدن عقل 

 .شودیم

عقل با اتصال به نرام سلسله مراتبی عقول فعال و کلی رشد 

 .ابدییم

 

 
                                                 
1 . Empiricist 
2 . Intellectualist 
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 آن در تربیت دینی یهاداللتسنت گرایی نصر و نوگرایی ابوزید و  یهاتفاوت

 بارای را وظیفاه دو سید حسین نصر با نرر به خرد جاویدان و وحدت متعالیاه ادیاان رسدیمبه نرر 

زناده  پروژه و است آن ثمره مدرنیسم که جدید عقالنیت نقد روژهپ :کرده است معرفی سنت گرایی پروژه

 باه فاراوان میتلاف، یهااقالبجدیاد در  جهان در که تقلبی یهاتیمعنو مقابل در حقیقی معنویت کردن

بازساازی  نحوی به نواندیشی پروژه مقابل در .است «احیا» سنت گرایی،  پروژه ،از این رو. خورندیم چشم

 نصار سانت ولای اسات نوانادیش ابوزیاد. باشدیم مدرنیسم وردهایادست اساس بر دینی ممفاهی و نوسازی

 خواهنادیما چاون ابوزیاد افرادی کنند، اما زنده دوباره را سنتی معنویت خواهندیمسنت گرایان  .گراست

 کاه مشکلی نیترمهماست.  مدرنیسم پروژه گری اصال  زیرا؛ کنند اصال  و بازسازی مدرنیسم با را سنت

 صاحبت گار اصاال  موضاع یاک از که است این ،دارد وجود از جمله ابوزیدو  نوگرایان مسلمان آثار در

از نرر سنت گرایاان و باه ویاژه  .داشت مستحکمی مبنای باید گری نی  اصال  برای ،که یدر حال. کنندیم

 چیا ی آن ه تنها بایدبلک نیست، دینی یهاشهیاند اصال  برای مستحکمی مبنای مدرنیسم سید حسین نصر،

 .شود احیادوباره  ،دارد وجود وحیانی و دینی تفکر سنت در که

 دین پدیده جدید به یهافلسفه و مدرنیسم انداز چشم از ابوزید و خالده حکمت انداز چشم از نصر

 از گرایی سنت .شودیم نگریسته دین پدیده به متفاوت پنجره دو از جریان دو این در ،بنابراین .کندیم نگاه

 گرایاناه سانت ماهیات دین انداز چشم این در که دهدیم ارائه دین از تفسیری ،متعالیه حکمت انداز چشم

جدیاد و باا تکیاه بار عادالت اجتمااعی و آزادی باه  یهافلسافهو نوگرایی نی  از چشام اناداز  کندیم پیدا

 .پردازدیمو نوسازی مفاهیم دینی  یبازساز

 یهافلسافهباه طاور مطلاق،  گرایای سانت. است متفاوت جدید یهافلسفه به نسبت جریان دو نگاه

 یهافلسافه حتای یاا جدیاد یهافلسافه از اثاری نصار، دکتار آثار در تقریباً که آنجا تا .ردیپذینم را جدید

 بادبین هافلسافه این به نسبت نصر زیرا؛ خوردینم چشم به کیهرمنوت و شناسی معرفت مانند جدید مضاف

 یاک اسااس بار را هافلسفه این همه گرایی سنت نیست. گونهنیا نواندیشانی چون ابوزید آثار در اما ،است

و  سانجدیما است شده بریده شهودی عقل از که عقلی بشر، ج ئی عقل با هافلسفه این ارتباط هم آن مبنا،

 در کاه باه نحاویناد گر محاسابه عقل یا دکارتی عقل ج ئی، عقل دستاورد هافلسفه این چون است معتقد

 .شوندیمطرد  کلیر ، به طواندشده میدان تاز یکه جدید عصر

ر پدیادا نگااه که کنیم اشاره باید را نکته این. است متفاوت اندیشان نو و گرایان سنت شناسی دین

 پدیادار نگااه ،دیان مقولاه باه نسابت نواندیشی دیدگاه مقابل، در. است برجسته گرایان سنت میان شناختی

 تکثرگرایای یعنای اندیشی، نو دستاورد با ادیان، متعالیه وحدت یعنی گرایی، سنت وردادست. ندارد یشناخت
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 .متفاوتند مبنا لحاظ از گرچه ،شودیم منتهی یکجا به دینی،

 توجاه آن باه نواندیشان که است نریری کم پدیده دینی، هنر مسئله به نصر توجه، بر خالف ابوزید

کاه سابب رکاود اندیشاه و دامان زدن باه آداب و  دانادیم یدئولوژیانر را نوعی حتی ابوزید ه .اندنکرده

 در حالی که از منرر سنت گرایاان،، (Abu Zayd, 1995, p. 67) سد اندیشه خواهد شد و سرانجامرسومی 

یاک ساوژه  تنهااهنار ارزش معرفتای دارد و  و نیسات پاذیر امکان هنری آن بعد بررسی بدون دین بررسی

 ناسانه نیست.زیبایی ش

 شاهودی عقال ،دیگار عباارت باه .اسات شاهودی عقال یهاازبان از یکای گرایی، سنت در وحی

در  با توجاه باه اینکاهو  است وحی هازبان این از یکی که بگوید سین بشر با متفاوتی یهازبان به تواندیم

 باطنی و اصلی عنصردنبال  به باید لذا،. شد خواهد متفاوت هم هازبان ،مطر  است وحی تعدد ،دیدگاهاین 

 فراوانای اهمیات باطن به ظاهر از گذر بلکه ندارد، چندانی اهمیت گرایی سنت در وحی ظاهر. باشیم وحی

 بااطنی جساتجوی در هماواره و کنندیم گذر آن باطن به وحی ظاهر از گرایانسنت  بنابراین، .کندیم پیدا

 قرار بررسی مورد جدید یهافلسفه به توجه با وحی ،نواندیشی در. است مشترک هایوح همه در که هستند

 مقوله یک وحی و نیست قبول مورد وحی برای هالیتحل نوت این بستن کار به گرایی سنت در اما ،ردیگیم

 .دیآینم در جدید یهافلسفه تیغ زیر به که است سنتی

 فلسافه باه نسابت ابوزیده ک گفت توانیم اسالمی فلسفه به نسبت اندیشمند دو این موضع باره در 

 کاه اسات مبتنای متاافی یکی خااص عقالنیات نوت یک بر اسالمی اسالمی توجه چندانی ندارد؛ زیرا فلسفه

اجتمااعی و  خواهاناهعدالتبرابری طلبانه،  یهادغدغه و  است متفاوت جدید عقالنیت ج ئی نگر با کامالً

 را اسالمی یهافلسفه مشترک وجوه سید حسین نصر ،که یدر حال. دینماینمابوزید را اقنات  خواهانهیآزاد

 میتلف یهاسنت همه. ردیگیم قرار نوگرایانه یهافلسفهبا  تقابل در که بیشی آن دهدیممورد توجه قرار 

 پایاه بار کاه اسات ایان آنو  دارند مشترک وجه یک متعالیه حکمت و اشراق مشایی، مانند اسالمی فلسفه

 منباع یگاناه و تنهاا ج ئای عقال هااآن در ،به عباارت دیگار .اندنشده مبتنی آن دجدی معنای به ج ئی عقل

باه وسایله  کاه دارد ییهاتیمحادود و حاریم عقل اسالمی، فلسفه یهاسنت همه در. نیست فلسفی معرفت

 حکمات و ساینا ابان میاان ییهاتفاوت بحث این در است ممکن. شوندیم تعیین کلی عقل و شهود وحی،

 در حالی اسات کاهر . این دفروتن هستند وحی مقابل در هافلسفه این همه ولی باشد، داشته ودوج صدرایی

باشاد.  قبول قابل باید ،دارد ج ئی عقل این که دستاوردی هر و است تاز یکه ج ئی عقل جدید، یهافلسفه

 آن دساتاورد و عقال نای تواندینم اسالمی فلسفه کنیم، تفسیر ج ئی عقل دستاورد عنوان به را مدرنیته اگر
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آن  ،باشادسازگارتر با فلسفه اسالمی  که بدهیم ارائه دیگری تفسیر مدرنیسم از است ممکن البته ،بپذیرد را

 ملکاوتش کاه اسات مدرنیسام وصاف انساانی مقوله از چنان که ابوزید به آن پرداخته است. توصیف نصر

 را علام بشار صاحنه، ایان در این رو . ازباشدیم جدید علم ملکوت نی  این به رسیدن راه تنها و است زمین

 نقد مورد به شدت تصور این. است زمین بهشت همین ،کندیم تصور خود برای که بهشتی تنها و پرستدیم

 د کاه بااباورنااست. البته نوگرایانی چون ابوزید بر این  گرفته قرار نصر و گنون سنت گرایان و به ویژه رنه

و کال گرایاناه افراطای و باا یاک  هایچ یاا هماه به دور از نگاه ،که. چناندارند انتقادی برخوردی مدرنیسم

صدق مطلاق و یاا  صورت ل ومر د تواندینمتمام اج اء یک نرام معرفتی  -رویکرد صدق و کذب افتراقی

را گ ینش کارد  مدرنیسم عناصر به ارزیابی و نقد پرداخت و از این طریق بعضی بتوان -کذب محض باشد

 ت و بیشی از آن را که با استدالل و منطق، نادرست تشییص داده شود، طرد نمود.پذیرف و

 

 رویکرد سنت گرا و نوگراآسیب شناسی تربیت دینی بر مبنای دو 

از یاک منرار  کاه دارد وجاود دینای تربیات باه آن تباع باه و دینی اندیشه به میتلفی رویکردهای

 کاه اناددهیعق ایان بر بنیادگرایان. داد قرار نوگرایی و گرایی سنت بنیادگرایی، دسته سه در را آنها توانیم

 سالفی و بنیاادگرایی. زدود را دیان یهاهیاآرا و هاخرافه و هابدعت خود، دینی گذشته به بازگشت با باید

 پس که را فلسفی و عقلی یهادانش و نگرندینم میراث و تمدن همچون دین به خود افراطی نوت در گری

 اکتفای گذشته دینی متون به تنها فرهنگی زمینه در. نگردیم بدعت چشم به ،است آمده پدید دین ظهور از

 یهااتیفعال انجاام و پوشایدن لبااس در خااص یهاوهیشا گا ینش شاکل در رفتااری زمیناه در دارند، تام

 افراد یوستنپ یعنی سیاسی رفتار قالب سیاسی در زمینه در و خود برگ یده شیوه با سازوار عبادی -اجتماعی

 اسالم البته با تکیه مطلق بر نصاوص جلاوه به دعوت پرچم برافراشتن و سیاسی گرایش با دینی یهاگروه به

 تنهاا و ندارنادتوجهی  آن ارتقای جهت در تالش و عقلی و هنری حیات به بنیادگرایان ،رو این از. کندیم

 قهریاه قاوه بیشاتر از نی  هاروش زمینه در و داننموده اکتفا دینی در قالب نصوص دینیفقط  یهاآموزش به

 عقایاد باه مردم با اقنات عقلی و با تکیه بر فطرت خداجوی خویش تا هستند صدد در کمتر و نموده استفاده

 و آداب قالاب در گرایای جماع بار ویژه تاکید با دینی تربیت به بنیادگرایانه رویکرد در .آورند ایمان دینی

 مساتل م کاه معلام گاری هادایت و ردیگیم قرار حاشیه در فردیت معی، ارتقایج رو  به توجه و مناسک

 کاه دینای عمال ،این رو. از شودیم کاسته فرو گری تلقینبه  است، متربی تشییص و انتیاب حق به توجه

 دینی مکانیکی رفتارهای و آموزیعادت  سازی، شرطی به ،باشد ارادی و یلیم معرفتی، مبانی بر مبتنی باید

 .شوندیم تربیت و تعلیم جایگ ین دهیشکل  و (ساختن) صناعت قبیل از تعابیری نتیجه در و شودیم دیلتب
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در تقابال باا بنیاادگرایی و  دینای تربیات در را گارا سنت و نوگرا معرفتی رویکرد دو توانیم بر این اساس

 ید.مذکور خارج نما یهاچالشنرام تربیتی را از  تواندیمسلفی گری دانست که 

 یهاچالش و مشکالت که قادر به حل دارد ییهاتیقابل نصر حسین سید گرایانه سنت رویکردهای

 ادیاان، متعالیاه وحادت بر رادیکال، تاکید گرایی نسبی از جدای اما ادیان تکثر به توجه. باشدیم شده ذکر

 توجه و ادیان علمی و یییتار فقط مطالعه به جدی اهتمام ادیان، عدم اختالفات و هاتفاوت دانستن یعرض

 عرفاانی بعاد به ویژهتوجه  ،(ج ئی عقلمحض ) منطقی تفکر از ارزشمندتر امری عنوان به شهودی تفکر به

 ماواردی جملهاز  دینی آموزش فرایند در عقیده القاء از یدور آن، ایدئولوژیکی تفسیرهای از پرهی  و دین

 حکمات بار تکیه با نصر حسین سید. کندیم جدا گراییبنیاد از را گرایان سنت دینی یهاآموزش که است

 بادون را اخاالق و دانساته اصایل معرفتای را قلبای شاهودو  دانادیم الهی ادیان تمام مایه جان را آن خالده

 باودن عینای باه نیا  ابوزیاد نوگرایاناه رویکارد در ،همچنین .داندیم ناکارآمد وناتوان  متافی یک، پشتوانه

 و اوهاام اساتیالی از بشاری وجادان و عقال آزادی) یدتوح اصول و شودیماشاره  آن یهاارزش و اخالق

 او نرار از زیارا؛ دیانمایماجلاوه  ترمهم دینی تربیت در عدل و( مقید امور انگاری مطلق از پرهی  و اساطیر

 بار دممقا نی  عدل اصل و کندیم جلوگیری تلقین و تربیت شبه عرصه به دینی تربیت ورود از توحید اصل

 انحطااط ناوعی را پیشاینیان سانت از تبعیات ابوزیاد. اسات یدارنید معیار و محک که شودیم تلقی دین

 معرفت و شودیم مطلق افراد، ذهنی حافره به شدنش تبدیل با گذشته سنت که است عقیده این بر و داندیم

 بناابراین ،کنادیما تاکیاد دینای معرفات از دیان جادایی بار او اینکه به توجه با. کشدیم زنجیر به را آدمی

 و یآزاد عقالنیت، را دینی تربیت یهاهدف ابوزید. نیست انحصارگرایانه نی  دینی آموزش در رویکردش

 برابر در تسلیم) یسرسپردگ ،(عاطفه قدرت برابر در انفعالجهالت ) از تواندیم ترتیب به که داندیم عدالت

 بر مبتنی باید دینی تربیت او دیدگاه از. نماید جلوگیری ظلم و (اجتماعی روابط در قهر و قدرت مشروعیت

 کاه کندیم تاکید و داندیم یدارنید آفت را دینی نصوص در ویژه به ظاهرگرایی او .باشد فرد آزاد اراده

 توجه شریعت مقاصد هب شود، بدل پرستی بت نوعی به تواندیم که نص بر تکیه جای به باید دینی تربیت در

 فردیات، تکثار، بار تکیاه باا دینای یهاآموزش در ابوزید نوگرای و نصر گرای سنت رویکرد دو هر. نمود

 یاهتک صارف فقهای نبایاد و بایاد یادساته بار تنهاا کاه بنیادگرایان از ترغیبی و اقناعی گفتمان یی،نمادگرا

 .شوندیم متمای  ،کنندیم

 خاالف بر بنیادی دارند. ابوزید یهاتفاوتر البته نوگرایی ابوزید و سنت گرایی نصر نی  با یکدیگ 

اماا  گیارد، قارار طرد و ینشگ  ارزیابی، مورد باید مدرنیسم با مواجهه در سنت که است عقیده این بر نصر
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کاه از منرار نصار، ؛ چرااسات گرفتاه قارار نقاد ماورد گرایی چون نصار سنت منرر از شدت به گ اره این

عاالوه  کردهایرو. هر کدام از این ندکمی برای نقد اندیشه دینی نیستجدید مبنای مح یهافلسفهمدرنیسم و 

 یاریگآیای و قاوت د پدیا قارار دارناد؛نی   ییهابیآسدر معرض  ،بر نکات مثبتی که در خود نهفته دارند

که مساتعد تلقاین گاری و تلقاین پاذیری در تربیات دینای  «معرفتی یدارنید»در مقابل « هویتی یدارنید»

زدایی از دین نی  در ز انسان محوری و را ،در کمین رویکرد سنت گرایانه نصر و التقاطی گری د بود،نخواه

باا انادکی مساامحه وجاوه  تاوانیما هااتفاوتایان . با وجاود استنشسته کمین رویکرد نواندیشانه ابوزید 

 از بنیادگرایانه ج می و برداشت در نهفته خشونت تلطیف .برشمرد گونهنیااشتراک آنها را در تربیت دینی 

 عشق نشاندن میالف، تحمل و مدارا تاکید بر جهان بینی مبتنی بر رحمت بی منتهای الهی و در نتیجه اسالم،

 و ترس بر مبتنی رابطه جای به خدا و انسان بین عاشقانه رابطه نشاندن در تربیت دینی، واربرده تسلیم جای به

مقادار،  بای یابردهبنده که  را نه انسان که نگاهی با الهی انی وگرایانه عرف انسان نگاه دادن آشتی و بردگی

 .اندمشاهده قابل دیدگاه دو هر در بیش و کم که هستند اصلی مفاهیم از ،داندیم مطیع و خوار
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