مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان
(با تكيه بر انديشه سيد حسين نصر)



دكتر سيد رضي موسوي گيالني

 .مدرس دانشگاه و پژوهشگر مباحث مهدويّت.

چكيده
يكي از مهم ترين جريانات فكري معاصر در انتقاد به مبواني مدرنيتوه در
كنار ديگور جريوان انتقوادي ،يعنوي رويكورد پسوت مدرنيسوم ،انديشوه
سنت گرايي است .اين رويكرد ،بر مباني ديني و عرفواني مبتنوي اسوت و
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

پيروان اين گرايش فكري ،به شدت به تمدن هوا و اديوان شورقي وفوادار
ميباشند .آنان ،انديشههاي خوود را در مقايسوه ميوان سونت و مدرنيتوه،
متفاوت از جريان بنيادگرايي ،تجددگرايي ،اصاللگرايي دينوي ،معنويوت
فراديني و مهدويت گرايي افراطي و امثال آن موي داننود .در ايون مقالوه،
تالش ميشود نگرش سنتگرايان درباره مباحث مهدويت و نقد مدرنيتوه
و بنيادگرايي با تكيه بر افكار يكي از وفاداران بوه ايون جريوان فكوري،
دكتر سيد حسين نصر ،بيان گردد.
كليد واژه ها :سنت گرايي ،بنيادگرايي ،مهدويت انديشوي ،مدرنيتوه،
پيشرفت.

سرشناس ترين فيلسوف مسلمان ايراني در غرب ،دكتر سيد حسين نصر ،نوه دختري
مرحوم شي فضل اهلل نوري از بزرگان مشروطه است كه در خانوادهاي اهـل علـم و
برجسته پرورش يافت و تحصيل كرد .وي ،در دوره نوجواني براي تحصيل به امريکا
رفت و با فرهنگ غرب آشناشد .پس از كسب دكترا به ايران برگشـت و حـدود 55
56

سال در دانشگاه هاي ايران به تدريس پرداخت .او در كنـار تـدريس ،بـه يـادگيري
فلسفه و عر فان اسالمي و علوم سنتي نزد بزرگان فن از جمله عالمه طباطبايي ،سيد
عبدالحسين قزويني ،محمود شهابي ،مهدي الهي قمشهاي ،جواد مصـلح ،سـيد كـاظم
عصار و ديگران همت گمارد .وي ،عالوه بر شناخت و آشـنايي بـا فلسـفه و علـوم
غربي كه در اين باره داراي تأليفات متعددي دارد ،با فرهنگ و تمـدن اسـالمي نيـز
آشنايي عميق و مستقيم يافت و غالب آثار و تأليفات خويش را به زبـان انگليسـي
نوشت.
امروزه در جهان غرب ،نام سيد حسين نصر با سنتگرايان گره خورده است و از
معروفترين مدافعان اين انديشه فلسفي تلقي ميشود .وي ،بر خالف اعتقـاد ژرف و
سياسي در وابستگي به دربار پهلوي پس از انقالب اسالمي ايران ،به امريکا رفـت و
هم اكنون در دانشگاه هاروارد داراي كرسي اسالمشناسـي اسـت .وي كـه بـه اقـرار
اساتيدش ميتوانست فيزيکدان بزرگي شود ،با تحووت فکـري و روحـياي كـه در
ايام جواني در وي پديد آمد ،همزمان با تحصيل در رشته فيزيك و تاري علـم ،بـه
شوئون ،سه تن از بزرگان سنتگرا گرايش يافت و به تعبير خـودش ،گمشـدهاش را
در افکار گنون يافت 0.از جمله اساتيدي كه نصر از آنان به نيکي يـاد مـيكنـد و در
نوشتن رساله دكتري و كتاب علم و تمدن در اسالم و همچنين در اسـالمشناسـي از
آنان كمك گرفته است ،هميلتون گيب ،ولفسن و آي .بي .كوهن ميباشند.
 .0رامين جهانبگلو ،در جست و جوي امر قدسي ،سيد مصطفي شهرآييني ،ص  70ـ .73
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سوي انديشه هاي سنت گراياني همچـون رنـه گنـون و كوماراسـوآمي و فريتهيـوف
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عميق به فرهنگ اسالمي  -عرفاني و تمدن اسالمي ،به سـبب پـارهاي از اتهامـات

وي ،از اســالمشناس ـان مســلمان و شــيعي اســت كــه در غــرب داراي كرســي
اسالم شناسـي اسـت .و تنهـا انديشـور ايرانـي و مسـلمان اسـت كـه در مجموعـه
سخنراني هاي لرد گيفورد به سخنراني دعوت شده است جـايي كـه افـرادي چـون
وايتهد ،برگسون و آنه ماري شيمل نيز در آن به سخنراني پرداختهانـد .وي پـيش از
انقالب اسالمي ايران ،رياسـت انجمـن حکمـت و فلسـفه را بـر عهـده داشـت و از
همکاران نزديك هانري كـربن و توشـيکو ايزوتسـو در گـردآوري مجموعـه آثـار
فيلسوفان اسالمي و مباحث تطبيقي ميان فلسفه اسالمي با ديگر فلسفههـاي شـرقي
بود .همچنين از شاگردان درس فلسفه عالمه طباطبايي بود كه همراه هانري كربن در
آن درس شركت مي كرد و بسياري از معلمان فلسفه و عرفان در ايـران ،كشـورهاي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

اسالمي و امريکا از شاگردان او بودهاند كه از جمله آنان ميتوان به عرفـان شـناس
برجسته ،ويليام چيتيك اشاره نمود.
بنابراين ،نصر از فيلسوفان سنت گرايي اسـت كـه پـس از نسـل اول و دوم ايـن
جريان فلسفي قرار گرفته اسـت كـه افـرادي همچـون رنـه گنـون ،كوماراسـوآمي،
فريتهيوف شوئون ،تيتوس بوركهارت را شامل ميشود و نيز همچون مـارتين لينگـز،
هيوستون اسميث ،ماركو پاليس ،فيليپ شرارد ،راما كوماراسوآمي ،در جايگاه يکـي
از مشهورترين شخصيتهاي سنتگرا مطرح است .او درباره آشنايي و عالقه خويش
به انديشههاي سنتگراياني همچون گنون و كوماراسوامي و شوان ايـن چنـين مـي-
گويد:
به هر روي ،با آثار گنون ،كوماراسوآمي و بعدها با آثار فريتهيوف شوئون و اين
سه نويسنده بزرگ سنتگرا و آشنا شدم و مشتاقانه و با دل و جوان بوه مطالعوه
اين آثار همت گماشتم .تقريباً در سال سوم دانشجويي در ام .آي .تي بود كوه بوا
پي بردن به آموزههاي سونتي ،ايون بحوران فكوري را پشوت سور گذاشوتم .مون،
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جهانبينياي را يافته بودم كه در آن ،احساس يقين كامل ميكردم .احساس موي-
كردم اين همان حقيقتي است كه به لحاظ فكري راضويام مويكنود و بوه لحواظ
وجودي نيز با زندگي و ايماني كه دارم ،سازگار است .اين جهانبيني ،افوق ديود
مابعدالطبيعي جامعي داشت و نيز فلسفه و علم غربي را به شيوهاي نقود مويكورد
كه گويي از زبان من سخن ميگفت.

3

وحدت متعالي اديان

انديشمندان سنت گرا در حوزههاي متفاوت فلسفي ،ديني ،هنري ،معماري ،نگارگري
و ديگر حوزههاي فرهنگ داراي افکار و مباني خاصي هستند كه آنـان را در برابـر
انديشمندان مدرن و پست مدرن قرار مي دهد .سنتگرايان معتقد به حکمت خالده و
حقايق فرا زماني و فرامکاني اديان هستند و نوعاً به سوي تفسير عرفـاني از اديـان
باطني و سنتي از جهان جديد هستند .بنا به اعتقاد سنتگرايان تمامي اديان همچون
دامنههاي متفاوت كوه را مي مانند كه همه آنها بشر را به قله كـوه مـيرسـانند و بـا
وجود تنو و گوناگوني راهها اما در قله كه همان الوهيت و كمال بشري اسـت ،بـه
وحدت ميرسند.
فريتهيوف شوئون از آن به «وحدت متعالي اديان» ياد كـرد .بـه تعبيـر ديگـر آنـان
معتقدند ،اديان بيش از يك حقيقت و گوهره ندارند و تنها شرايط تاريخي و اجتماعي
موجب شده تا اين دين و حقيقت و يا به تعبير ديگر سـنت واحـد ،چهـرههـا و يـا
قالبهاي متفاوت به خود بگيرد .در واقع تکثر اديان به جهت سير تاريخي بوده نه به
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از ديدگاه سنت گرايان تمامي اديان داراي وحدت دروني هستند و نخسـتين بـار
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گرايش دارند و تمامي اديان را داراي وحدت متعالي مـيداننـد و بـه دنبـال تفسـير

جهت باطن و گوهر دين و آن در نزد خدا از وحدت برخوردار است به همين جهت
هيچگاه در قرآن از صي ه جمع براي دين استفاده نشده و كلمه «اديان» نيامده اسـت
و هميشه مفرد اين كلمه به صورت «دين» ذكر شده است.
بنا بر اين منظور سنت گرايان از وحدت متعالي اديان اين است كه در واقع تمامي
اديان در نزد خداوند يك دين و يك سنت بوده و از تکثر برخـوردار نيسـت .حتـي
دكتر نصر در باره جمع كردن و حل نمودن تفرقه ميان فرقـههـاي مـذهبي و از بـين
بردن جنگ ميان هفتاد و دو ملت بر اين باور است كه اين تقريب ميان مذاهب بايـد
در ساحت متعالي آن مذاهب تحقق پيدا كند0.وي در باره آن سـنت واحـد و ت ييـر
ناپذير كه يگانه ،جاويدان و موجود در نزد خداوند است و وحدت خود را از دسـت
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نميدهد ،اينچنين ميگويد:
خود قرآن كريم به سنه اهلل اشاره ميكند كه هيچ تغييري در آن حاصل نميشوود.
يك معناي ديگر سونت ايون اسوت كوه حقيقوت از اول بووده ،ولوي چوون بشور
فراموشكار است و خداوند رحيم است ،دوباره با فرستادن انبياء مختلف ،وحوي را
تكرار كرده است ،منتها هر دفعه با توجه به قالب آن بشري كوه قورار اسوت ايون
پيام را دريافت كند ،بروز يافته است و چون در قابليت و در ظرفهواي پذيرنوده
 .0دكتر سيد حسين نصر ميگويد ...« :چيزي كه ما خيلي به آن احتياج داريم ،يك نو تقريب در داخل
اسالم است ،در درجه اول بين چهار مکتب اهل تسنن و فقه جعفري از لحاظ شرعي و اصووً بين تسنن و
تشيع به طور كلي و بعد هم با زيديه و اسماعيليه و نيز بين شريعت و طريقت و نيز در مواجهه با وهابيت كه
هم با شيعه بد است و هم با تصوف .اين تقريب را بايد در آن ساحت متعالي پيدا كرد و گرنه خيلي از اين
ايمان هاي توأم با تعصب باعث كشتن همديگر خواهد شد .اگر ايمان با تعصب قومي و يا مذهبي توأم باشد،
خيلي خطرناك است .اون چرا در فرانسه كاتوليكها و پروتستانها ديگر همديگر را نميكشند؟ چون
ايمانشان ضعيف شده است .وقتي هر دو قوي بودند ،در جنگ صد ساله بين آنان صدها هزار نفر كشته
شدند .به همين جهت است يك عده فکر ميكنند كه تنها راه حل اين جنگها از بين رفتن ايمان است»
(سيد حسين نصر ،سنت ،عقالنيت و ديانت (گفتوگو با دكتر سيد حسين نصر) ،مجله هفت آسمان ،س نهم،
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تكثر وجود دارد ،به ناچار ميبايد تكثر اديان وجود داشته باشد .اگور فقوط يوك
نوع انسان ميماند ،با يك زبان ،با يك خصوصيت مثالً همه بچوههواي حضورت
آدم در يك جزيرهاي ميماندند ،آن وقوت ضورورتي در تكثور اديوان نمويبوود.

همانطور كه بشر به خانوادهها ،گروهها و نژادهاي مختلف تقسيم شده است.

3

همچنين وزم به ذكر است كه وحدت باطني اديان از منظر سنتگرايان غير از انديشه
كثرت گرايي و پلوراليسم است كه توسط پارهاي از دين پژوهان همچون جان هيـك
مطرح شده است .در مبحث كثرت گرايي ديني ،كثرت اديان در حال حاضـر امـري
پذيرفته شده است و هر دين براي مخاطبان و پيـروان خـود برخـوردار از حقانيـت
است ،به عنوان مثال اسالم براي مسلمانان و مسيحيت براي مسيحيان حق است اما
از ديدگاه سنت گرايان تمامي اديان متفاوت در حال حاضـر از حقانيـت برخـوردار
و همه سنتهاي ديني را الهام شده از جانب خدا ميداننـد كـه در نـزد او از گـوهر
واحد و يکساني برخوردار هستند ،از اينرو آنان هر چند مطالعه و بررسـي علمـي و
نظري ديگر اديان را امري ضروري و پسنديده ميبينند ،اما تمامي اديان را برخوردار
از حقانيت و صحت نمي دانند و الزام و عمل به دين كامل و درست را مـورد تأكيـد
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 .5سيد حسين نصر در باره احترام به ديگر اديان ميگويد« :بنده به عنوان مسلمان ،صد در صد به خاتميت
پي مبر اكرم معتقدم و به اين جهت هيچ ديني را بعد از دين اسالم قبول ندارم .شوان و تمام افرادي كه
سنتگرا هستند هم همين ،ولي براي اديان قبل از ظهور اسالم كه خود قرآن به آنها اشاره كرده است ،احترام
قائل هستيم ....ما معتقديم كه تمام اديان بزرگ دنيا كه هزاران سال يا صدها سال بشر را هدايت كردند ،و
پيدايش تمدنهاي بزرگ ،انديشههاي باو و هنرهاي حيرتآور را موجب شدند ،مثل آيين هندو ،آيين
بودايي ،آيين كنفوسيوس و در خود سرزمين ما آيين زرتشتي قبل از ظهور اسالم ،اينها همه ادياني توحيدي
بودهاند .آنچه به تمام اديان وحدت ميبخشد ،وحدتي است متعالي(.بنا به نظر شوان) نه در عالم صورت و
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قرار داده و پارهاي از اديان ساختگي و جعلي را داراي مشروعيت نميدانند 5.در باره
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نمي باشند .آنان معتقدند وحدت اديان تنها در مأل اعالي الهي است نه بر روي زمـين

اعتقاد سنتگرايان ،مبني بر وحدت متعالي اديان گفته شده كه سه اصـل اساسـي در
فکر آنان وجود دارد كه عبارتند از:
همه اديان عمده از منبعي الهي برخوردارند.
اين اديان در باطن يکسان و در ظاهر متفاوت هستند.
ردّ پاهاي حکمت جاودان اصيل را ميتوان در اين اديان پيدا كرد.

0

با وجود آنکه دكتر نصر معت قد به وحدت باطني اديان است و بر اين باور است
كه بايد براي هر يك از اديان احترام قائل شد ،اما بر اين باور است كه اين اديان تا
ظهور حضرت مهدي

از

وجود خواهند داشت و تنها با ظهور حضرت مهدي

بين خواهند رفت و در آن زمان است كه همه پيروان ديگر اديان مسلمان خواهنـد
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

شد ،از اينرو مي گويد تا زمان ظهور حضرت مهـدي

بايـد بـراي اديـان ديگـر

حرمت قائل شد:
بنا بر اين اسالم براي اين دوره از تاري كه در آن زندگي ميكنيم ،يك مزايايي
دارد كه خيلي مشكل است در جاهاي ديگر آن مزايا را پيدا كنيم .اين بودان معنوا
نيست كه همه مردم جهان ،مسلمان خواهند شد .خداوند به ما گفته است كوه ايون
كار حضرت مهدي

است و هنوز ايشان ظهور نكردهاند .تا آن وقت مسويحيت

هست ،يهوديت هست ،اديان ديگر هم هستند و دوباره ميگويم كه ما موظفيم كه
از جان و مال پيروان اين اديان مواظبت كنيم؛ نه اين كه آنها را از بين ببريم.

3


اشکال و تبلورات و تجليات حقيقت ،بلکه در خود حقيقت ،وحدت هست ،يعني تمام اين اديان راستين بر
يگانگي مبدأ مبتني هستند .هيچ استثنايي هم وجود ندارد» (همان ،ص .)80
 .0محمد لگنهاوزن ،چرا سنتگرا نيستم ،خرد جاويدان (مجموعه مقاوت همايش نقد تجدد از ديدگاه سنت
گرايان معاصر) ،به كوشش شهرام يوسفي فر ،فرهنگستان هنر ،تهران ،س  ،0835ص .505
 .5سيد حسين نصر ،سنت ،عقالنيت و ديانت (گفتوگو با دكتر سيد حسين نصر) ،ص .88
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سيد حسين نصر ،به سـبب اعتقـاد عميـق و قلبـي بـه فرهنـگ اسـالمي و شـيعي،
تأليف هاي زيادي درباره تمدن اسالمي ،فلسفه و عرفان اسالمي ،نسبت ميان معنويت
و امر قدسي با جهان مدرن ،نسبت ميان جوان مسلمان با فرهنگ غـرب و سـنجش
ميان تمدن غرب با جهان اسالم دارد و يکي از آخرين تأليفـات وي دربـاره اسـالم،
مربوط به ماجراي يازده سپتامبر امريکا است .وي ،پس از تبلي ـات و فعاليـتهـاي
ضد اسالمي غربيان و صهيونيست ها ،به نوشتن كتابي با عنوان قلب اسـالم پرداختـه
است و در آن به تبيين و معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي ،فرقههاي متفاوت اسالمي،
مباني و افکار آنان و ديگر عناصر فکري مسلمانان پرداخته است .بيترديد اين اثـر،
گيب ،آنهماري شيمل ،دارمستتر ،مارگوليوث و ديگران ،بينظير است.
دكتر نصر ،عالوه بر كتابهاي زيادي كه درباره اسالم و تمـدن اسـالمي نوشـته
است ،منشأ پيدايش بسياري از پژوهشهاي علمي و كتابهـاي تحقيقـي در حـوزه
تمدن اسالمي و فرهنگ شيعي شده است .وي ،بـه پـرورش و راهنمـايي شـاگردان
مهمي را در زمينه اسالم شناسي و علوم اسالمي هدايت كرده است براي نمونه يکـي
از انديشوران امريکايي ،كنث كراگ 0از او خواست براي دانشگاه كولگيـت 5كـه بـه
پژوهش درباره مطالعه تطبيقي اديان ميپرداخت ،سه كتاب در زمينه تشيع تهيه كنـد.
دكتر نصر ،اين مسؤوليت را پذيرفت و واسطه نوشته شدن كتـاب قـرآن در اسـالم و
0. Kenneth Cragg
5. Colgate University
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زيادي از سرزمين هاي متفاوت اسالمي همت گمارد و در ايـن راسـتا ،پـروژههـاي

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

در مقايسه با ديگر كتابهاي اسالم شناسي نوشتة انديشوران غربي همچون هميلتون

شيعه در اسالم و گزيدهاي از احاديث شيعه به وسيله عالمـه طباطبـايي شـد ،وي
سپس خودش كتاب شيعه در اسالم و قرآن در اسالم و شـاگردش ويليـام چيتيـك،
كتاب گزيدهاي از احاديث شيعه را به انگليسي ترجمه كردنـد كـه ايـن كتـابهـا از
نخستين آثار دربارة شيعه اماميه به زبان انگليسي بود.

0

سيد حسين نصر ،داراي آثار زيـادي اسـت و بسـياري از تأليفـات وي از زبـان
انگليسي به زبان فارسي يا ديگر زبانهاي خارجي ترجمـه شـده اسـت .پـارهاي از
معروفترين كتابهاي وي عبارتند از:
 .0معارف اسالمي در جهان معاصر.
 .5جوان مسلمان و دنياي متجدد.
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

 .8شيعه در اسالم.
 .0هنر و معنويت اسالمي.
 .2فرهنگ و اصطالحات علوم و معارف اسالمي.
 .7آموزههاي صوفيان از ديروز تا امروز.
.7آرمانها و واقعيتهاي اسالم.
 .3معرفت و معنويت.
 .9نياز به علم مقدس.

5

 .01سه حکيم مسلمان.
 .0در جست و جوي امر قدسي ،ص .053
 .5مولف ،در اين كتاب در فصل دهم با عنوان «تصور پيشرفت انسان از طريق تطور مادي  :نقدي سنتي»
با نقد تفکر غربي در معناي پيشرفت كه به معناي رشد و پيشرفت مادي است ،به بيان انديشه اسالمي
مي پردازد كه مبتني بر اين فکر است كه اگر كمالي به آينده نسبت داده شود اين امر ،همراه اعتقاد به يك
انديشه وحياني مبني بر ظهور منجي آسماني و حضرت مهدي
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است.

. كتابشناسي توصيفي منابع تاري علوم اسالمي.00
. تاري فلسفه اسالمي.05
. سنت عقالني اسالمي در ايران.08
. نظر متفکران اسالمي درباره طبيعت.00
. علم و تمدن در اسالم.02
.) انسان و طبيعت (بحران معنوي انسان متجدد.07
. قلب اسالم.07
،عالوه بر تأليفات و ترجمه هاي مذكور كه بخشي از آثار سيد حسين نصر اسـت

سيد رضي موسوي گيالني

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

وي بسياري از كتابهاي عرفاني و فلسفي را در فرهنگ اسالمي تصحيح كرده است
، وي داراي كتـابهـا، عـالوه بـر آن.كه در كتاب شناسي مستقلي نيز بايد ذكر شود
 بعضي از. و سخنرانيهاي زيادي است كه هنوز به فارسي ترجمه نشده است،مقاوت
:اين تأليفها را نام ميبريم
0. Expectation of the millennium: shiism in history.0
5. science – Islamic Empire – History Bibliography.5
8. Religion of the heart: essays presented to Frithiof schuon on his
eightieth birth day.8

0. Seyyed hossein Nasr, Hamid Dabashi, seyyed Vali Reza Nasr, Expectation of the
millennium: shiism in history, Albany, state University of New York Press, 0939.

5. Seyyed hosein Nasr, science – Islamic Empire – History Bibliography, Lahor,
pakistan, suhail Academy, 0932.

8. Seyyed hossein Nasr, Frithiof Schuon, Religion of the heart: essays presented to

Frithiof schuon on his eightieth birth day, Washington D.C, Foundation for
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0. The essential writings of Frithiof schuon.0
2. Traditional Islam in the modern world.5
نقد روش پژوهشي مستشرقان در شناخت تمدن اسالمي

با توجه به اينكه سيد حسين نصر ،از وفـاداران بـه جريـان سـنتگرايـي اسـت ،از
مؤلفه هاي فکري او اين است كه ميان علوم و دانش با معنويت و مابعدالطبيعه يـا بـه
تعبير او ،علم قدسي يا مقدس ارتباط تنگـاتنگي وجـود دارد .وي ،از ايـن امـر ،بـه
ارتباط ميان علوم و امر قدسي تعبير مي كند و معتقد است گذشته فرهنـگ اسـالمي،
سرشار از ارتباط ميان معنويت و دانش است به طوري كه انديشـوران اسـالمي در
تاري تمدن اسالمي گسستي ميان علم و دينداري خويش نميديدنـد و ميـان عـالم
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

ماده و عالم فرا ماده ارتباط قائل بودند .تنها در عصر رنسانس و عصر تجدد است كه
اين ارتباط ميان عالم قدسي ومعنويت با عالم ماده و علوم قطع ميشود و ايـن امـر،
بدين سبب است كه در دوره رنسانس عالم ماده در محوريت قرار ميگيـرد و عـالم
فراماده ،يا نفي ميگردد و يا درباره آن ترديد ميشود و يا زيركانه بـه وادريگـري
درباره آن بسنده ميشود .نتيجه منطقي اين نگاه ،اين ميشود كـه عـوالم طـولي كـه
مورد اعتقاد عارفان اسالمي بود ،مورد توجه قرار نمي گيرد و به عـالم مـاده بسـنده
مي شود و تمام كوشش ،براي شناخت اين عالم ماده مصروف مـيگـردد .از ديـدگاه

Traditional studies, 0990.
The essential writings of Frithiof schuon,

0. Seyyed hossein Nasr, Frithiof Schuon,

shaftesbury Dorest. Rockport, mass: Element, 0990.
Seyyed hossein Nasr, Traditional Islam in the modern world, Pakistan: Suhail

5.

Academy Lahore, 0937.
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نصر ،مدرنيته از منظر هستي شناسي واقعيت را به عالم ماده خالصه ميكنـد و چـون
واقعيت از نگاه انديشوران مدرنيته به عالم ماده محدود ميشود ،از اينرو بسياري از
مستشرقان و پژوهشگران غربي پس از عصر مدرن ،هيچگاه نتوانسـتند در شـناخت
فرهنگ و تمدن اسالمي با انديشوران و محقق مسلمان ،همسو و همدل شوند .وي در
اين باره چنين ميگويد:
تفاوت ريشهاي بين سنتگرايان و غالب مكاتب فكري ديگر كه با مطالعه اديوان
سروكار دارند ،دقيقاً از همين اختالف نظرهاي عظيم آنها درباره سرشت واقعيوت
ناشي ميشود .سنتگرايان ،بينش مثله شوده نسوبت بوه واقعيوت را كوه در حوال
حاضر در مغرب زمين حاكم است و از آن عقولبواوري و تجربوه بواورياي آب
ميخورد كه پس از قرون وسطا در اروپا شيوع يافته است و پوسزمينوه غالوب
مطالعات اديان را و به ويوژه در محافول دانشوگاهي و تشوكيل مويدهود ،معتبور
همان جهانبينياي است كه اديان در آن زاده شوده و در طوول هوزاران سوال توا
ظهور جهان نوين ،رشد و پرورش يافتهاند.

3

به طوري كه پس از رنسانس ،انديشوران و مستشرقان ،در شناخت تـاري تمـدن و
فرهنگ اسالمي همان شيوهاي را كه پـس از رنسـانس در شـناخت علـوم بـه كـار
مي بردند ،درباره شناخت آثار اسالمي بهكار گرفتند .براسـاس همـين تصـور ،ميـان
به ارتباط ميان اين دو ـ آن طور كه مورد وثوق عالمان اسالمي بود ـ توجه ننمودند،
از اينرو دكتر سيد حسين نصر در نقد مستشرقان معتقد است كه آنان نتوانسـتند بـه
رابطه ميان امر قدسي با علوم در تمدن اسالمي آگاهي يابند .وي در اين باره چنين
ميگويد:
 .0سيد حسين نصر ،نياز به علم مقدس ،ترجمه حسن ميانداري ،ص .019
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دانش مورد توجه انديشوران اسالمي ،با معنويت در فکر آنان ،فاصله ايجاد كردند و

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

نميشناسد؛ اما بايد به خاطر سپرد كه منظري را كه سونتگرايوان برگزيودهانود،

اگر تعريفي كه از علم مقدس شده است ،پذيرفته شود ،آشكار خواهد شد كه تمام
علوم متداول در تمدن اسالمي از نقليات تا عقليات از قلمرو امور قدسوي بيورون
نيست و انسان و چه با قانون مسعودي بيرونوي سوروكار داشوته باشود و چوه بوا
رساله حساب غياث الدين جمشيد كاشاني و چه با الشواهد الربوبيه مالصدرا و
همواره در قلمرو علم مقدس سير ميكند .البته همين آثار را ميتووان از ديودگاه
دنياگرا و الأدري مورد مطالعه قرار داد و امر قدسي را از آن زدود؛ چنان كوه در
آثار اكثر مستشرقان و شاگردان آنان بين مسلمانان ديده ميشود.

3

به عالوه ،وي معتقد است بسياري از مستشرقان به اين سـبب نتوانسـتند بـا مفـاهيم
اسالمي هم سو شوند كه چون بدون دلدادگي و علقه به آن نگريستند و بنا بر عوامـل
متفاوت ،نگاه مثبت و همدونهاي به فرهنگ مورد مطالعه خود نشان ندادند:
اگر انسان بخواهد با حالت بيديني به يك دين بنگرد ،نميتواند با آن دين ،همراه
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

شود؛ دقيقاً مثل اين كه شما بخواهيد به موسيقي بدون عالقه و به صورت عيني و
ابجكتيو بنگريد.

3

از ديدگاه نصر ،تفکر اسالمي ،بر مباني خاص هستي شناسي و جهان شناسـي مبتنـي
است .از مهمترين مباني هستي شناسي اين است كه در جهان موجود ،عـوالم طـولي
وجود دارد كه پايين ترين مرحله آن ،عالم ماده است و باوتر از آن ،عالم روان ،عالم
خيال ،عالم عقل و عالم فرشته مقرب قرار دارد ،و در مراتب قوس صعود ،بـاوترين
مرتبه وجود ،متعلق به مقام الوهيت يا مقام غيب ال يوبي است مرتبهاي از وجود الهي
پيش از آنكه در مرتبه بعدي كه مرتبه اسـما و صـفات و تجلـي يـافتن در حقيقـت
محمديه است ،تعين بيابد .اين مباني هستي شناسي كه ريشه فکري عرفان اسالمي را
شکل ميدهد ،بر خالف تلقي دنياي مدرن از انسان و خدا است.
 .0همان ،ص .7
 .5مجله هفتگي شهروند ،س دوم ،ش  81 ،80دي  ،0837ص ( 013گفت و گو اختصاصي با سيد حسين
نصر).
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انسان در عصر تجدد از بعـد مـادي و دنيـايي كـه از ديـدگاه عرفـان اسـالمي،
پايين ترين مرحله هستي در قوس نزول است ،محوريت مييابد و خـود را جانشـين
خدا فرض مي كند و تنها عالم مورد اعتقاد و اهتمام او همين عالم ماده مـيشـود از
اينرو انسان مدرن ،تمام كوشش خويش را روا ميدارد تا همين عـالم را كـه مـورد
توجه او است ،بشناسد .به همين علت ،خود را به عالم مـاده كـه از ديـدگاه اديـان،
پايين ترين سطح هستي است ،محدود كرد و به شناسايي آن مش ول شد در حالي كه
در عرفان اسالمي ،عالم ماده ،تنها نماد و آيهاي از حقيقت الهي يا حقيقة الحقايق تلقي
مي شود و كوشش عرفان بر اين است كه انسان را از سطح نازل عالم ماده به سـوي
عوالم برتر سوق دهد بنابر اين از ديدگاه نصر ،محصول كوشش علوم و دانش بشري
قرار دارد و هيچگاه از اين عالم ،صعودي صورت نميپذيرد:
سلسله عظيم موجودات طولي به سلسلهاي عرضي و زماني تبديل شد و به تولود
انديشه تطور انواع انجاميد .واالس و داروين ،صرفاً بر اسواس مشاهداتشوان بوه
نظريه تطور انواع نرسيدند؛ بلكه در جهاني كه در آن يا بوه ذات الهوي بوه ديوده
انكار نگريسته ميشود يا مقام و منزلت او تا حد نقش يك ساعتساز فرو كاسته
ميشود ...نظريه تطور انواع بهترين راه فراهم آوردن زمينهاي براي مطالعه تنووع
ميرسيد.

3

بنابراين از منظر اديان ،هستي ،داراي مراتب طولي است بـه طـوري كـه در قـوس
صعودي اين عوالم ،مراتبي از هستي به چشم مي خورد كه باوتر از عـالم مـاده و از
جهت مرتبه وجودي ،در مقايسه با عالم ماده ،از هستي برخوردارنـد .طبـق انديشـه

 .0همان ،ص .520
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حيرتآور اشكال حيات ،بدون لزوم توسل بوه نيوروي خالقوه خداونود ،بوه نظور
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پس از رنسانس ،شناخت اين عالم مادي و هر چيزي است كه در عرض همين عالم

سنتگرايان ،شناخت عالم ماده توسط انديشوران عصـر جديـد كـه اوج درخشـش
معرفت دنياي مدرنيته و عصر تجدد ميباشد ،همچون شناخت و آگاهي دانش آمـوز
كالس اولي است كه هر چقدر هم تيزهوش و با استعداد باشد،دانش او باز در سـطح
كالس اول ابتدايي است بر خالف كسي كه در كالسهاي بـاوتري قـرار دارد ،و در
مقايسه با دانش آموز كالس اول از سطح دانش بيشتري برخـوردار اسـت بنـابراين
معرفت انديشوران دنياي مدرن به عوالم طولي و مراتب هستي كه برتر از عالم مـاده
هستند ،به سبب محدود شدن در سطح عالم ماده ،همچون آن دانش آموز كالس اولي
است كه هيچگاه به مرحله باوتري از دانـش نخواهـد رسـيد و در همـان سـطح از
معرفت باقي ميماند از اينرو سنتگراياني همچون دكتر نصر معتقدند اختالف ميان
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

تفکر اديان و وفاداران به آنها با بسياري از انديشوران غربي كه فکر آنان برآمده از
دنياي مدرن است ،ريشه در اعتقادشان درباره سرشت واقعيت دارد و ايـن اخـتالف
ميان سنت ديني و عصر مـدرن ،اختالفـي ريشـهاي و مبنـايي اسـت .نصـر در نقـد
ويژگيهاي عصر متجدد ،كليه عناصري را كه در تضاد با تفکر سـنتي سـنتگرايـان
است ،مطرح ميسازد:
بيرونقي ايمان ،گسترش دينگريزي ،فقدان شهود عقالني ،فراموشي علم مقودس
و ماشيني شدن جهان ،دست به دست هم دادهاند تا سلسله مراتب عوالم هسوتي را
غير واقعي جلوه دهند.

3

از منظر سنت گرايان ،انسان عصر جديد به هواي علوم تجربي و بر اساس دلبردگـي
آن ،دل از وحي و سنتهاي جاويدان ديني كشيده است و خواسته با علم تجربي بـه
همة پرسش هاي زندگي پاس دهد در حالي كه علوم تجربي ،نه تنها دنيـاي انسـان
 .0همان.
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مدرن را گسترش نداده و فراخ نکرده است ،بلکه عـالم را از جنبـه هسـتيشناسـي
محدودتر كرده و تقليل داده است:
تجدد ،آن گاه پاي به عرصه هستي نهاد كه منبع معرفت تازهاي كشف شد :روش
علمي .چون آزمايشهاي ضبط و مهواردار ايون روش ،دانشومندان را بوه اثبوات
فرضيههايشان توانا ميساخت ،و چون آن فرضيههواي بوه اثبوات رسويده قودرت
تغيير اساسي عالم ماده و ماديات را داشت ،غربيان در مقام جست و جوي تصوير
بزرگ ،از وحي به علم روي كردند .مورخان تاري انديشوههوا مويگوينود« :در
سده نوزدهم ،غربيان آنقدر كه به وجود اتم يقين داشتند ،به هويچ يوك از اموور
خاصي كه كتاب مقدس از آنها دم ميزد ،مطمئن نبودند.

3

همچنين هيوستن اسميت كه از سنتگرايان برجسته و همسو با انديشـههـاي دكتـر
نصر است ،در نقد مدرنيته ميافزايد:
مأثور و متون مقدس خود) به جهان مينگرند ،پنجرهاي كوه انسوانهوا در دوران
تجدد بدان روي كردند ،علم ،كوچك از كار درآمده است و باالتر از سطح بينوي
انسان را نشان نميدهد .اين سخن از لحاظ معرفتشناختي بدين معنوا اسوت كوه
وقتي از پنجره علم مينگريم ،نگاهمان بوه پوايين مويافتود و فقوط چيزهوايي را
ميبينيم كه از ما نازلترند.

3

سنت گرايان بر ايـن باورنـد كـه انديشـه هـاي اديـان در عرصـه انسـانشناسـي و
نگرفته است و جهان فراماده كه در مقايسه با عالم ماده برتر و واقعيتر است ،چـون
فراتر از دسترس و اثبات پوزيتيويستي علوم تجربي بود ،به حاشيه رانده شد:
ادعاي اجماعي كيهانشناسيهاي ديني در علوم تجربي پژوا نيافته است؛ زيورا
 .0هيوستن اسميث« ،اهميت ديني پسا تجددگرايي :يك جوابيه» ،ترجمه مصطفي ملکيان ،مجله نقد و نظر،
سچهارم ،ش 8و  ،0تابستان و پائيز  ،0877ص .073
 .5همان ،ص .079
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جهان شناسي به سبب محوريت يافتن علوم تجربي پـس از عصـر رنسـانس ،رونـق

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

اگر انسانهاي سنتي را كساني تصور كنيم كه از پنجره وحي (يعني اسطورههواي

(نوعي ارزش داوري است و) فراتر از دسترس اين علوم است ،و آن اينكه جهان
نامرئي ،نه فقط واقعيت دارد ،بلكه ساحات و عرصات آن ،واقعيتر و ارزشمندتر
از جهان مرئياند كه فقط بازتاب آنها است.

3

هم چنين دكتر نصر در نقد شيوه مستشرقان ،اين نکته را ميافزايد كه بسـياري از
اسالم شناسان مستشرق ـ به ويژه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـتم ـ عـالوه بـر
روش تاريخيگري ،تالش ميكردنـد از راه ل ـتشناسـي زبـان و سـنجش تـاريخي
تمدن ها و اديان ،به شناخت فرهنگ و تمدن اسالمي دست يابند .آنـان ،نوعـاً داراي
اهداف تبشيري و تبلي ي بودهاند كه ميكوشيدند بدين وسيله عدم حقانيت اسـالم را
اثبات كنند به طوري كه ميان آنان ،كمتر محققـان روششـناس و انديشـور وجـود
داشت .وي در اين باره ميگويد:
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

درباره اسالم ،مايه تأسف است كه بيشتر كساني كه به حوزه مطالعوات اسوالمي
روي آوردند ،يا از رهگذر لغتشناسي زبان عربي و فارسي و تاري اين دو قوم
يا تنها از رهگذر تاري آنها ،به اين عرصه گام نهادند از اينرو در واقع متفكور
نبودند .آنان ،بيشتر در وهله نخست ميسيونرهايي بودند كه اسوالم را برنتابيوده و
خواهان اثبات كذب آن بودند .البته استثناهاي ناچيزي هم در كار بوده است

3

راههاي چهارگانه هدايت معنوي

دكتر نصر در مصاحبهاي در كتاب "در جست و جوي امر قدسي" آنگاه كه درباره افکار
هانري كربن سخن ميگويد ،به اين امر اشاره ميكند كه در تفکـر شـيعه عـالوه بـر
اين كه اعتقاد به وجود استادان معنوي همچون معلم هاي صوفيه ،مرشـدها و مشـاي
وجود دارد ،همچنين اعتقاد بر اين امر وجود دارد كه امکان هدايت بـه وسـيله امـام

 .0همان ،ص .098
 .5رامين جهانبگلو ،در جست و جوي امر قدسي ،ص .009
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مهدي
امام عصر

وجود دارد .چه بسيار عارفان شيعي كه مدعي بودهاند هيچ استادي غير از
نداشتهاند زيرا در تفکر شيعي ،امکان ارتباط با امام مهدي

در عصر

غيبت به صورت مستقيم وجود دارد به طوري كه انسان ميتواند از هدايت معنـوي
آن حضرت به صورت مستقيم بهرهمند شود .وي در اين باره ميگويد:
شما در اسالم شاهد استادان معنوي مانند معلومهواي صووفيه ،پيرهوا ،مرشودها و
مشاي هستيد و بيشتر سالكان طريقوت ،مرشودي انسواني دارنود؛ اموا در تشويع،
امكان هدايت به وسيله امام دوازدهم وجود دارد و عارفان شيعه بسوياري داريوم
كه – هر چند نه همگي -مدعي شدهاند هيچ استاد بشري نداشتهاند؛ بلكوه مرشود

آنها امام دوازدهم بوده است؛ زيرا در عالم تشيع اين امكان براي شوخص هسوت
كه و به لطف خداوند و با امام دوازدهم ارتباط مستقيم داشته باشود و از هودايت
معنوي بيواسطه آن حضرت برخوردار گردد.

3

كربن را شديداً مجذوب تشيع كرد به طوري كه وي ميگويد:
در گفت وگو با كربن ،من بر آن بودم افرادي همچوون مالصودرا ،داراي اسوتادي
معنوي همچون ميرداماد بودهاند؛ اموا كوربن ايون را نمويپوذيرفت و معتقود بوود
مالصدرا خود ،هم پايه ميرداماد بوده است و او را از جمله كساني ميدانست كوه
تنها به دست امام دوازدهم هدايت ميشوند.

3

ميگويد :در اسالم ،عالوه بر وجود مشاي و مرشدهايي كه مـيتواننـد بـه هـدايت
سالکان بپردازند ،چه در سلسلههاي منظم صوفيانه و چه در سلسلههاي غير رسـمي
صوفيانه ،راه سوم هدايت در تشيع ،امکان ارتبـاط مسـتقيم بـا امـام معصـوم ،امـام
مهدي

است و راه چهارم ،طريق اويسي است كه عبارت از امکان برخورداري از

 .0همان ،ص022ـ .027
 .5همان ،ص .027
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نصر در ادامه اين سخن با هانري كربن مبني بر هدايت انسان ها توسط امام عصر

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

نصر ،معتقد است اين جنبه از تفکر شيعه ،مبني بر ارتباط مستقيم با امـام عصـر

،

هدايت مستقيم حضرت خضر

است اما با وجود اين راههاي كسـب معنويـت در

تشيع ،كربن توجه خاصي به امکان هدايت توسط امام مهدي

داشت.

0

نگرش سيد حسين نصر درباره مهدويت

نصر در كتاب اسالم سنتي در جهان مدرن آنگاه كه به بيان تفکر شيعه و سني دربارة
سياست و نگرش آنها به حکومت پس از عصر نبوي ميپردازد ،شيعه را معتقـد بـه
حاكميت و مرجعيت دوازده امام قلمداد ميكند و بر اين امر تصريح ميورزد كه شيعه
تنها براي امامان خويش حاكميت و وثاقت ديني قائل اسـت و در نبـود آنـان هـيچ
مشروعيتي را براي حاكمان ديگر قائل نيسـت .اهـل تسـنن هـم خالفـت سـنتي را
ميپذيرد و در صورت عدم تحقق آن ،بـراي حکومـت سـلطنتي يـا نظريـه سـلطان
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مشروعيت قائل است 5.وي در اين باره ميگويد:
 .0همان( :در اسالم ،امکانات زيادي وجود دارد .پيش از هر چيز ،امکان فرقههاي منظم صوفي اعم از سني
و شيعه مانند قادريه ،شاذليه ،نعمت اللهيه و مانند اينها را ميبينيم و پس از آن ،امکان فرقههاي صوفي كه
سازمان رسمي و نام و نشان ممتازي ندارند .آنها شبيه همان چيزي هستند كه در صدر اسالم شاهد آنيم و
مشايخي هستند كه هدايت حلقهاي از مريدان را بر عهده دارند .آنچه مشخصاً ميان علماي شيعه وجود دارد،
همين نو دوم است زيرا در پي مخالت آشکار با تصوف در پايان دوره صفويه در ايران ،بسياري از علما
در عين التزام به تصوف آشکارا نميگفتند« :ما عضو فالن فرقهايم» .واژه صوفي زماني به كار ميرود كه
وويت و هدايتي معنوي در كار باشد ...پس از اين امکان در عالم تشيع ،امکان سومي هست كه عبارت از
امکان ارتباط مستقيم با امام است .امکان چهارم ،طريق اويسي است كه عبارت از امکان برخورداري از
هدايت مستقيم حضرت خضر

است ،پيامبري كه در قرآن نامش آمده و نيز بعضي او را با الياس يکي

دانستهاند .همه اين امکانات در كل مجموعه معنويت اسالمي وجود دارد اما كربن توجه ويژهاي به امکان
هدايت توسط امام داشت).
 .5لگنهاوزن در نقد انديشههاي سياسي سيد حسين نصر معتقد است سنتگرايان حکومتهاي مبتني بر
نظريه سلطان را به اين دليل ميپذيرند كه اين نو حکومت را بر حکومتهاي مدرن ترجيح داده و مفاسد
آنها را كمتر از نو مدرن ميدانند« :ظاهراً سنت گرايان چنين فهمي از تاري

اسالم ندارند .آنها

حکومتهاي مبتني بر حاكميت سلطانها و به اصطالح سنتي ،حکومتهاي مبتني بر حاكميت خلفا را
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ديدگاه سنتگرايي ،در قلمرو سياسوي ،هموواره بور واقوعگرايوي كوه مبتنوي بور
معيارهاي اسالمي است ،پاي ميفشرد .اين منظر ،در جهان تسنن ،خالفوت سونتي
را ميپذيرد و در نبود آن ،ساير نظامهاي سياسي ،نظير سلطنت را كه قورنهوا در
پرتو تعاليم شريعت و (بر اساس) نيازهاي جامعه امتداد داشت ،ميپذيرد؛ اما ايون
ديدگاه تحت هيچ شرايطي در صدد نيست آنچه از نظام هاي سياسي سنتي اسوالم
بر جاي مانده است را ،نابود كند .در جهان تشويع ،ديودگاه سونتگرايوي هموواره
تاكيد ميكند مرجعيت نهايي از آن دوازده امام است و در نبود آنهوا ،هويچ نووع
حكومتي نميتواند كامل باشد .ديدگاه سنتگرايانه ،در هر دو فرقوه ،هموواره از
سقوط جامعه انساني از كمال اوليه خود آگاه است؛ خطري كه نهادها و نظامهاي
سنتي اسالمي را نابود كرده و نهادهايي با خاستگاه مدرن و غربي جايگزين آنها
ميكند.

3

البته به نظر ميرسد سيد حسين نصر ،انديشه خود را درباره نو حکومت شـيعي در
است .مشخص نيست وي با وجود پذيرش خالفت سنتي در عصر فقدان امام معصوم
به سوي چه نو حکومت شيعي گرايش دارد .شايد انتقاد بعضي از منتقدان دكتر نصر
بر او وارد باشد كه با وجود آنكه وي سنتگرا است ،چـرا بـه حکومـت جمهـوري
اسالمي نگرش مثبتي ندارد و گاه به مخالفت بـا آن مـيپـردازد؟ در حـالي كـه وي
مباني سنتي كمتري برخوردار بود ،تأييد ميكرد و به حمايت آن ميپرداخت.

5


ميستايند و در عين حال ،همه مفاسد و فجايع اين گونه حکومتها را به عنوان نقايصي كه بايد براي
جلوگيري از خطر به قدرت رسيدن برخي از انوا حکومتهاي غرب ناديده گرفته شوند ،ناچيز جلوه
ميدهند و اين ،بدترين شکل سياست ارتجاعي است» (محمد لگنهاوزن ،چرا سنت گرا نيستم؟ ،ص .)525
 .0اسالم سنتي در جهان مدرن ،ص  07از متن انگليسي (به نقل از :خرد جاويدان ،مجموعه مقاوت همايش نقد
تجدد مقاله «چرا سنت گرا نيستم» محمد لگنهاوزن ،ترجمه منصور نصيري ،ص .)525
 .5از كساني كه به انتقاد از سيد حسين نصر پرداخته و رفتار نصر در تأييد حکومت پهلوي و مخالفت با
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حکومت سلطنتي پهلوي را در حالي كه دست كم در مقايسـه جمهـوري اسـالمي از

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

عصر غيبت امام عصر

و در زمان نبود امام معصوم به صورت شفاف بيان نکـرده

از جمله آثار برجسته دكتر نصر كه در آن ،از فرق و مـذاهب اسـالمي از جملـه
شيعه سخن گفته است ،كتاب اخير وي با عنوان قلب اسالم است .وي در اين كتاب،
درباره مذهب شيعه و افکار و انديشههاي اين مذهب سـخن گفتـه .و در پـارهاي از
موارد از انديشه مهدويتگرايي و فرقه هاي متمايل به اين فکر كالمي سخن به ميـان
آورده است .وي همچون ديگر اسالم شناسان در جايي كه درباره شيعه دوازده امامي
سخن ميگويد ،به مهدويت نيز اشاره ميكند .وي درباره تعريف شيعه ميگويد:
شيعيان دوازده امامي به سلسلهاي از ائمه ....قائل اند كه به امام دوازدهم ،محمود
المهدي پايان ميپذيرد ،درباره امام دوازدهم ،اعتقاد شيعيان دوازده امامي بر ايون
است كه خداوند ،عمر دراز اسرارآميزي به او عطا كرده است؛ اما درغيبت به سر
مي برد .آن حضرت ،مانند الياس كه يهوديان او را در آسمان و زندهاش ميدانند،
زنده است.

3
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با توجه به اينكه سنت گرايان از جمله سيد حسين نصر به عرفان و جنبـه بـاطني و

جمهوري اسالمي را امري متناقض با مباني سنتگرايانه او دانسته ،دكتر ساشادينا است .وي ،در انتقاد به
دكتر نصر ،معترض است كه چطور حمايت از فرح پهلوي با سنت سازگار است اما حمايت از جمهوري
اسالمي اينچنين نيست؟ وي ،در اينباره ميگويد« :در حالي كه اگر [دكتر سيد حسين نصر] سنتگرا بود،
واقل به سنتي كه وزمه آن ،دفا از اسالم اصولگراي امروز و در صحنه حق و باطل است ،بايد توجه
ميكرد و خيلي راحت ،اسالم حاضر در صحنه حق و باطل را ميپذيرفت .دعواي امروز دكتر نصر بر سر
اسالم فعال و حاضر در صحنه است ...دكتر نصر ،ميانه خوبي با اسالم فعال امروز ندارد و از اين نظر ،آراي
او شبيه غزالي است .غزالي ميگفت« :شما هيچ وقت بر ضد دولت فاسد و ظالم هم شورش و انقالب نکنيد،
بلکه پيش خداوند دعا كنيد هدايتش كند.»...دكتر سيد حسين نصر از مدرنيته ميترسد و به همين سبب به
اسالم سنتي برميگردد و تصور ميكند آنجا مصونيتش تأمين ميشود چون با اين اسالم ميشود با شاه
بنشينيم و با شهبانو راه برويم اما با اسالم فعال و انقالبي نميشود اين كارها را كرد» (ر.ك به :مصاحبه
كيهان فرهنگي با ساشادينا« ،مصاحبه پيرامون اسالم و سکووريسم» ،كيهان فرهنگي ،س  ،50ش  ،525مهر
 ،0837ص.)09
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تأويلي اديان تعلق خاطر دارند و از شريعت و ظـواهر ديـن ،تفسـير عرفـاني ارائـه
ميدهند ،نصر ،درباره مهدويت ميگويد :امام دوازدهم ،مرشد پنهان همه عالم اسـت
و مي تواند بر كساني كه از حال معنوي مناسبي بـراي ديـدنش برخوردارنـد ،ظـاهر
گردد .او پيش از آخرالزمان يعني آن گاه كه بيعدالتي و ظلـم فراگيـر شـود ،بـراي
احياي عدالت و صلح بر روي زمين ظهور مي كند و زمينه ساز رجعت مسيح خواهد
بود واقعه اي كه مسلمانان و نيز مسيحيان بدان ايماني راس دارند .وي با توجـه بـه
ادبيات متعارف غرب كه از مسأله منجي گرايي تعبير به انتظار فرجـام شـناختي 0يـا
انديشه رستاخيزي 5تعبير ميكنند ،مهدويت را چنين تلقي ميكند و معتقد اسـت ايـن
واقعه فرجامشناختي ويژة تفکر شيعه نيست و در باقي مـذاهب و اديـان نيـز چنـين
اين انتظار فرجامشناختي ،مهدويت نام دارد و به هيچ روي ،بوه شويعه اختصوا
ندارد .اهل تسنن نيز چنين آموزهاي دارند؛ با اين تفاوت كه شيعيان ،كوم و بويش
مدعياند كه شخص مهدي را ميشناسند؛ در حالي كه سونيان ظهوور شخصوي را
به اين نام در آينده انتظار ميكشند.

3

دكتر نصر ،همچنين به سنجش اعتقاد به مهدويت در تفکر اسالمي با اعتقاد به انديشه
به آمدن يك منجي ،امري انحصاري و تنها براي حزب و نهاد خاص ميباشد .آنهـا
كه در اين باشگاه و حزب خاص باشند ،رستگار هستند و آنها كـه خـارج از ايـن
باشگاه و كلوب باشند ،جهنمي و ملعونند در حالي كه در تفکر اسالمي ،مهـدويت و
0. Eschatological expectation
5. Apocaliyptic thought
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رستاخيزي ميان مبل ان مسيحي پرداخته و ميگويد :در نظر مبل ان مسيحي ،اعتقـاد

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

تفکري به چشم ميخورد:

آمدن مصلح آخرالزمان ،تنها براي يك قوم يا مذهب خاص نيسـت بلکـه او بـراي
هدايت همه عالم خواهد آمد .وي در اين باره چنين ميگويد:
هر چند انديشه رستاخيزي در اسالم به چشم ميخورد ،نقش آن با نقشي كه ميان
مسيحيان امروزي ايفا مي كند ،متفاوت است .به ويژه با نقشـي كـه ميـان پـارهاي از
مبل ان تلويزيوني مسيحيت در آمريکا دارد چرا كه آن ها به تفسيرهاي بحـثانگيـز
خود از كتاب مکاشفه يوحنا و ديگر منابع مسيحي كه بر پايـه انحصـارگرايي تمـام
عيار و حيرت انگيزي صورت ميگيرد ،رنگ و بويي تجاري دادهاند.

0

از ديدگاه وي ،اسالم به مهدويت ،در جايگـاه يـك امـر ژورناليسـتي و تبلي ـي
نمينگرد و جز پارهاي از مدعيان دروغين مهدويت كه بيشتر سوء استفاده كنندگان از
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

اين مبحث هستند ،كسي به مهدويت در جايگاه يك راهکار خاص حزبـي كـه تنهـا
براي هدايت يك طيف خاصي باشد ،نمينگرد .وي در اين باره ميگويد:
در عالم اسالم ،با وجود اعتقاد به ظهور مهدي در سطح عموومي و بوه ويوژه در
تلويزيون و كمتر از آن سوخن مويرود و تأكيود چنوداني بور تأسويس باشوگاهي
انحصاري 3نيست كه تنها اعضاي آن ،نجات خواهند يافت و جملگي انسوانهواي
غير عضو آن ،ملعون و جهنمي

خواهند بود.

3

مدعيان دروغين مهدويت

يکي از مباحثي كه در كتاب قلب اسالم مورد توجه نصر قرار گرفته ،ادعاي مدعيان
دروغين مهدويت و انگيزه هاي سياسي اين فکر نزد آنان است .وي معتقد است موج
مهدويت خواهي و ادعاي مهدويت در آغـاز قـرن نـوزدهم ،عکـس العملـي برابـر
 .0همان.

5. An exclusive club
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قدرتهاي استعماري پارهاي از دول بوده است كه بر سرزمينهـاي اسـالمي چنـگ
انداخته بودند .وي بر خالف بسياري از شرق شناسان قرن نـوزدهم كـه از ريشـه و
بنياد ،اعتقاد به مهـدويت را بـا جريـانهـاي سياسـي دورانهـاي متفـاوت تحليـل
ميکرودند ،از مهدويت تفسير تاريخي ارائه نميدهد و تمسك سودجويان به مهدويت
را صرفاً علت مهدي نمايي ميداند ،نه اين كه آن را دليل بر اصل تحقق ايـن مبحـث
بداند .وي ،با توجه به اين كه خود يك شيعه معتقد است ،در اين باره تعبير مناسب و
به دور از روحيه تاريخيگري دارد و ميگويد:
در آغاز سده نوزدهم كه قدرتهاي اسوتعماري بور جهوان اسوالم چيرگوي يافتوه
بودند ،يكي از واكنشها برابر سلطه آنها ،موجي از مهدويت بود كه بسوياري از
سرزمين هاي اسالمي را فرا گرفت .در برخي نوواحي ،ايون مووج موجوب ظهوور
بودند.

3

نصر ،در ادامة تحليل مدعيان دروغين مهدويت ميگويد ،ادعـاي بعضـي از ايـن
مدعيان ،همچون مهدي سوداني در سودان و عثمان دان فـاديو در آفريقـاي غربـي،
زمينه ساز پيدايش فرقههاي جديد نشد اما تفکر بعضي از مدعيان موجب پيـدايش
پارهاي از مذاهب و فرقهها گرديد از جمله از جنبش بابيه (پيروان علي محمد بـاب
اولي پيشينه شيعي و دومي پيشينه سني دارد .وي ،درباره باب ميگويد:
در نخستين دهههاي سده نوزدهم ،از زمينوه نهضوت شويخي ،نهضوت بوابي سور
برآورد؛ نهضتي كه بنيانگذار آن ،سيد محمد باب ،خوود را بوابي (دروازهاي) بوه
سوي مهدي وانمود مي كرد .يكي از شاگردان باب ،به نام بهاءاهلل پا را از اين هم
فراترنهاد و خود را نه تنها مهدي بلكه پيامبري جديد و بنيانگذار بابيت [بهائيت]
 .0همان ،ص .018
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در ايران) و جنبش احمديه در پنجاب پاكستان (پيروان غالم احمد) ياد ميكنـد كـه

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

افرادي به نام مهدي (مهدينما) شد كه از نفوذ ديني و سياسي بااليي برخووردار

معرفي كرد كه امروزه نيز در غرب پيرواني دارد؛ ولي اين نهضت را و بوا وجوود
آنكه خاستگاهي شيعي دارد و نميتوان فرقهاي اسالمي ناميود؛ بلكوه آن نهضوت
ديني نوگرايي است كه ميخواهد خود را به پارهاي از اصول نبوي و جامع اسالم
پيوند زند؛ اما برداشت آنان از اين اصول ،با برداشت مسلمانان از آنها متفوارت
است.

3

وي فرقه بهائيت را نهضت ديني نوگرايي ميداند كه ميخواهد خود را به پـارهاي از
اصول نبوي و جامع اسالم ،وفادار وانمود كند در حالي كه برداشت آنها از دين ،با
برداشت رايج و متداول شيعه تفاوت دارد از اينرو آن را فرقهاي اسالمي نميداند.

5

نصر در سنجش فرقه بهائيت با فرقه غالم احمد ،معتقـد اسـت بـه سـبب آنكـه
بهائيت ،خود را از اسالم كنار كشيد ،نميتوان آنها را مسلمان خواند:
به هر حال ،جايگاه احمديه در مواجهه اسالم بسويار متفواوت از جايگواه بهائيوت
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

است كه آشكارا خود را از اسالم كنار كشيدند و به هيچ روي ،نمويتووان آن را
فرقه يا شاخهاي از اسالم به شمار آورد.

3

با توجه به رويکرد غير عقالني و خرد ستيزانه فرقه شيخيه و گرايش شديد بـاطني و
پارسا منشانه به دين و احترام زياد و افراطي به امامان

 ،به نظـر مـيرسـد سـيد

حسين نصر اين امور را زمينه تأثيرپذيري فرقه بابيه از نهضت شيخيه مـيدانـد بـه
طوري كه او اين جنبه خرد ستيزي را عامل پيدايش جريان بابيه ميداند همانطـور
كه جريان وهابيت از دل تفکر حنبليها بيرون آمد و آنها هم از مخالفان شديد كالم
و عقلگرايي شدند .از سخنان نصر احساس ميشود كه وي خردسـتيزي را عامـل و
 .0همان ،ص .010
 .5همان ،ص ( 010اين نهضت را با وجود آنكه خاستگاهي شيعي دارد ،نميتوان فرقهاي اسالمي ناميد
بلکه آن ،نهضت ديني نوگرايي است كه ميخواهد خود را به پارهاي از اصول نبوي و جامع اسالم پيوند زند
اما برداشت آنان از اين اصول ،متفاوت از برداشت مسلمانان از آنها است).
 .8همان ،ص .012
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زمينهساز رشد جريانات انحرافي مبتني بر باطنگرايي و احساسگرايي ديني ميداند.
آخرين موردي كه نصر در كتـاب قلـب اسـالم دربـارة مهـدويت از آن سـخن
ميگويد ،معاد شناسي است .وي معتقد است مسـلمانان ،معادشناسـي را بـه دو معنـا
بهكار ميبرند يکي در مرتبه فردي و ديگري در مرتبه فلسفه تاري و تاري بشريت.
مسلمانان نيز در فلسفه تاري  ،به ايجاد يك جامعه ايدهآل و پر از عدل و داد معتقـد
مي باشند كه به وسيله امام مهدي

تحقق مييابد .وي تحقق اين جامعه را مبتني بر

مداخله الهي در زندگي بشري ميدانسته و ميگويد:
مسلمانان نيز همچوون مسويحيان ،برآننود كوه تواري بشور را پايواني اسوت كوه
مشخصه اش مداخله الهي در نظام دنيوي است؛ يعني ظهور مهدي

و حكوموت

او و به دنبالش ،رجعت مسيح و و نه پيامبر اسالم و در اورشوليم ،ويرانوي دنيوا،

در ادامه همين مبحث ،به نقش و حضـور شخصـيت حضـرت عيسـي

در تفکـر

معادشناسي مسلمانان اشاره ميكند ،مبني بر اينكه مسلمانان در مبحث مهدويت ،بـه
بازگشت عيسي

در عصر ظهور حضرت مهدي

معتقدند:

كمتر غربياي است كه بداند نقش حضرت مسيح

در معادشناسوي اسوالمي توا

چه اندازه محوري است؛ همچنان كوه او در برداشوت مسويحيان از روز رسوتاخيز

وزم ذكر است كه سيد حسين نصر ،در كتاب قلب اسالم بهتر از همة اسـالمشناسـان
غربي كه درباره اسالم و فرقههاي مذاهب اسالمي سخن گفتـهانـد ،توانسـته دربـاره
افکار و اعتقادات مسلمانان سخن بگويد .با توجه به اينكـه وي ،مسـلمان شـيعي و

 .0همان ،ص .811
 .5همان.
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چنين نقشي را داراست.

3

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

رستاخيز ،و داوري نهايي در پيشگاه خداوند.

3

بزرگ شده فرهنگ اسالمي است و با منابع درجه اول مسلمانان و زبان اصـلي ايـن
آثار مانوس بوده ،توانسته است در كتاب مـذكور بهتـر از افـرادي چـون آن مـاري
شيمل ،هميلتون گيب و ديگر اسالم شناسان به تفسير اعتقـادات مسـلمانان بپـردازد.
بي ترديد كتاب وي ،در تطبيق با آثاري چون درآمدي بر اسالم اثر شيمل يـا اسـالم
بررسي تاريخي اثر هميلتون گيب ،از جايگاه ممتاز و غناي بيشتري برخوردار است.
نسبت مهدويت با بنيادگرايي و تجددگرايي

دكتر نصر در بررسي جريانات فکري معاصر دنياي اسالم ،در مقاله نهم از كتاب نياز
به علم مقدس بيان ميكند كه در يك و نيم سده گذشته دو رويکرد فکري در جهـان
اسالم بيش از همه طنين انداز بوده است يکي نداي اصالحگرايي دينـي بنيـادگرا و
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

ديگري جريان تجددگرايي است .كه البته وي در مصاحبه خود بـا مجلـه Voice

Across Boundariesجريان سوم مهديگرايـي را هـم بـه آن تقسـيمبنـدي خـود
ميافزايد .وي ،درباره بنيادگرايي و تجددگرايي ميگويد:
در طول يك و نيم سده گذشته ،دو ندا از عالم اسالمي بيشتر از همه طنينانوداز
بوده و در غرب راحتتر به گوش مويرسويده اسوت؛ يكوي نوداي بوه اصوطالل
اصالحگرايان ديني بنيادگرا و ديگري نداي تجوددگرايان .اولوي شوامل مكواتبي
نظير مكتب وهابيت و مكتب سلفي است كه رو در روي غرب ايستاده و به دفاع
از سرشت واجب الحرمه شريعت الهي پرداختهاند و به دنبال برپا سواختن دوبواره
جامعهاي هستند كه در آن ،اين شريعت به تمام و كمال رواج يابد ....دومين نودا،
نداي تجددخواهان است كه از اوايل سده نوزدهم ،دفاع قر
و فنآوري بروز دادهاند.

و محكمي از علوم

3

همچنين وي در مصـاحبه بـا وانـدا رومـر تيلـور سـردبير مجلـه Voice Across

 .0نياز به علم مقدس ،ص559ـ .581
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 Boundariesدرباره جريانات معاصر و راهحلهاي مسلمانان در رويارويي با دنياي
جديد و جهان غرب ميگويد :مسلمانان ،برابر بحران به وجـود آمـده بـراي آنـان و
عقب ماندگيشان در مقايسه با غرب ،به سوي سه تحليل و نظريه گرايش يافتهاند:
 .0اين شکست بزرگ ،نشانه آخر دنيا و ظهور مهدي يا منجي است.
 .5مسلمانان ،آنگونه كه بايد ،از دستورات اسالمي پيروي نکردند و در پاس بـه
بحران معنوي ،ديني و سياسي موجود درجهان اسالم نيز بايد به تبعيت از اصل ديـن
برگردند و خواستار اجراي شريعت اسالم باشند.
 .8پيام اسالم ،بايد با جهان مدرن منطبق شود ،تا بر برتري و تفوق غرب ،غالب آيد.
نصر ،معتقد است اين سه تحليل و تفسير دربارة پيشينه سرزمينهاي اسـالمي بـه
 .0مهديگرايي يا حركتهاي عيسيباوري.

0

 .5اصالتگرايي يا بنيادگرايي ،همچون وهابيت در عربستان سعودي.
 .8جريانهاي مدرن و تجددخواهي مثل تركان جوان يا ليبراليسم عربي.
اين افکار و انديشه ها يك بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و يك بار پس
جريانهايي همچون مهديگرايي ،تجددگرايي و بنيادگرايي منجر شد.

5

متأسفانه امروزه اصطالح بنيادگرايي توسـط شـرقيهـا هـم اسـتعمال مـيشـود
اصطالحي كه نخستين بار توسط غربيان درباره بنيادگرايي مسيحي و پس از آن براي
0. Messianic.
 .5مصاحبه واندا رومر تيلور با دكتر سيد حسين نصر ،ترجمه فاضل وريجاني ،خبرگزاري مهر 50 ،مهر
.0835
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از جنگ جهاني دوم مورد توجه قـرار گرفـت .در مـورد دوم ،ايـن انديشـههـا ،بـه

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

تحقق سه جريان فکري انجاميد:

هر جنبش اسالمي نيز به كار رفت .كه بازگشت به شريعت اسالمي و مخالفت با غرب
را مطرح ميكند .امروزه ،لفظ بنيادگرايي اسالمي 0كـه معنـايي مـذموم و منفـي دارد و
نوعي برچسب توهين آميز تلقي ميشود نيز جاي خود را در ادبيات سياسي باز كـرده
است به طوري كه سنتگرايان هم ايـن اصـطالح را بـهكـار مـيبرنـد و مـيكوشـند
سنتگرايي را از اين مفهوم كه در غرب ،مذموم تلقي ميشود ،جدا كنند.
دكتر نصر ،بنيادگرايي را پيامد مدرنيسم و نوعي عکسالعمل برابر افـراطگرايـي
آن ميداند و در اينباره ميگويد:
بسياري از نهضتهاي موجود در جهان اسالم ،يا خواهان تجدد هستند يا با تجودد
مقابله ميكنند .اين دسته دوم را بنيادگرايي تعريف كردهاند .بنيادگرايي نيز خود،
آن روي سوكه مدرنيسووم اسوت .مووا در دوره سولجوقي يوا صوفوي ،بنيوادگرايي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نداشتيم .اين پديده بنيادگرايي ،عكس العملي برابر تجدد و مدرنيسم است .نكتوه
قابل توجه اينكه هر دوي اينها در خيلي چيزها با يوكديگور شوريك هسوتند.
نكته اول اينكه هيچ نقدي بر فناوري و علم جديد وارد نميكنند .فناوري و علوم
جديد را ميبلعند؛ همانطور كه نهنگ در دريا آب را ميبلعد .نكته ديگر اينكوه
هر دو كامالً به هنر اسالمي و تمدن سنتي اسالمي بيتوجهنود و نكتوه سووم هوم
اينكه هر دو با جنبه معنوي ،باطني و دروني اسالم دشمني ميورزنود؛ بنوابراين
اگر نيروي تصوف حفظ شود ،ميتواند در برقراري تعادل در جهان اسالم بسويار
تأثيرگذار باشد.

3

وي ،معتقد است سنت گرايان ،به تفسير حکمي و عرفاني از شريعت معتقدند و ماننـد
بنيادگرايان ،نگاه قشري و سطحي به متون ديني ندارند از ايـنرو بـا وجـود آنكـه
سنت گرايان و بنيادگرايان هر دو به متون مقدس اسالمي ،همچـون قـرآن و حـديث

0 .Islamic Fundamentalism.
 .5مجله شهروند 81 ،دي  ،0837ش  ،72س دوم ،ص 013
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وفادارند ،سنت گراياني همچون نصر ،بنيادگرايان را متهم مي كنند كه تفسـير آنـان از
قرآن و حديث ،استفادهاي ايدئولوژيك و ابزاري است و آيات و روايات را در جهت
اميال ،مقاصد و اغراض سياسي خود تفسير ميكنند .نصـر ،در ايـن بـاره در كتـاب
اسالم سنتي در جهان مدرن ميگويد:
وجه مشتر سنتگرايان و به اصطالل بنيادگرايان در اين است كه هر دو ،قرآن
و حديث را ميپذيرند؛ همچنين هر دو بر شريعت تأكيد ميورزند؛ اما حتي اينجا
نيز اختالفات عميقي دارند .همچنان كه پيشتر بيان شد ،سنت ،براي فهوم معنواي
آيات و متون مقدس بر تفسيرهاي حكمي تأكيد ميكنود؛ در حوالي كوه بسوياري
ازجنبشهاي بنيادگرا ،آيهاي از قرآن را دستاويز قرار داده و آن را مطابق اهداف
و نيات خود و غالباً با قرائتي بيگانه و ناسازگار با تفسير قورآن ،معنوا مويكننود.
سنت ،در تقابل با بسياري از مكاتب بنيادگرايي رايج ،بر ايمان يعني علقه بواطني
مبتني است ،تأكيد ميكند ،نه بر اجبار و اكراه خارجياي كوه بور پايوه تورس از
برخي قدرتهاي انساني جز خدا استوار است.

3

شماري از منتقدان افکار سـنتگرايـان ،معتقدنـد اخـتالف ميـان سـنتگرايـان و
بنيادگرايان ،كمتر از آن است كه سنتگرايان مدعي هستند و معتقدند بر خـالف آنچـه
نصر ميگويد ،بنيادگرايان نيز مانند سنتگرايان بر علقه باطني و تفسير دروني از متون
دربارة تفسير قرآن و احاديث ،بايد گفت علماي حقيقوي بوه تفسوير سونت توجوه
ميكنند؛ اعم از آنكه بنيادگرا يا سنتگرا باشند .البته كساني كه به نوشتن آثوار
عامهپسند ميپردازند ،بيشتر راغبند به متوون ،بوه گونوهاي سوريع و غيور دقيوق
بپردازند؛ اما نميتوان اين امر را وجوه مميوز سونتگرايوان و سواير بنيادگرايوان
دانست .دربارة شريعت نيز بنيادگرايان هماننود سونتگرايوان بور علقوه بواطني و
 .0سيد حسين نصر ،اسالم سنتي در جهان مدرن ،صفحه 51متن فارسي ( به نقل از مقاله چرا سنت گرا نيستم،
محمد لگنهاوزن ،متن انگليسي ،ص .)03
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ديني تأكيد ميورزند .محمد لگنهاوزن از منتقدان سنتگرايي در اين باره ميگويد:

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

به احكام شريعت و فضاي سنتي قضاوت سهلگير كه بور نقوايص جامعوه بشوري

دروني تأكيد ميكنند و نگرش آنها به اجراي شريعت نيز به طور يكسان نبووده
است؛ بلكه برخي از آنها همانند برخي از سونتگرايوان ،نگرشوي سوختگيرانوه
داشتهاند .از سوي ديگور ،برخوي بنيادگرايوان نيوز بوودهانود كوه همچوون برخوي
سنتگرايان كه مايه افتخار و مباهات سنت ميباشوند ،نگرشوي سوهلگيرانوه بوه
اجراي شريعت داشتهاند.

3

البته قابل توجه است پارهاي از تحليلهاي سهگانه نصر ،گاه نيز ممکن است با يـك
ديگر نيز جمع شود و چه بسا فرد يـا جريـاني هـم معتقـد باشـد كـه مـا بـه دورة
آخرالزمان رسيده ايم و در عين حال ،معتقد باشد كه بايد به اصـول و سـنن نبـوي و
اسالمي در صدر اسالم برگرديم.
دكتر نصر ،همچنين درباره تحليل نخست معتقـد اسـت كـه موجـب گـرايشهـاي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مهديباوري و عيسي باوري شده است كه بايد گفت لزوماً تحليل نخست ،موجب ايـن
گرايش نشده است بلکه تجربههاي تاريخي بيانگر اين است كه گاه بعضي از آنان كـه
ادعاي مهدويت كردهاند و به جنبشها و خيزشهاي سياسي پناه بردهاند ،صرفاً از اين
مسأله مذهبي به نفع خويش و در مسير تثبيـت موقعيـت خـويش اسـتفاده كـردهانـد
مهدويت و منجيگرايي ابزاري در دست آنان بوده است ،تا خود را در نگاه توده مـردم
مشرو و داراي حقانيت جلوه دهند آنان از اين راه توانستهاند ،طرفداران زيادي را بـه
خود جلب كنند بنابراين بايد گفت شايد مهديباوري از منظـر تـوده مـردم ،راه حـل
مناسبي براي تحليل نخست بوده باشد و توده مردم در ايمان خود به انسانهاي مدعي
مهدويت يا نيابت ،خلوص نيت نشان داده و به آنها گرويدهاند اما ايـن امـر ،دربـاره
رهبران و سردمداران جنبشهاي مهدوي صدق نميكند و مهديباوري تنها مسأله مورد
 .0محمد لگنهاوزن ،چرا سنتگرا نيستم ،ترجمه منصور نصيري ،خرد جاويدان (مجموعه مقاوت همايش نقد
تجدد از ديدگاه سنت گرايان معاصر) ،ص .527

86

اعتقاد آنان نبوده است به طوري كه در بسياري از موارد ،آنان به كذب و عدم حقانيت
خود اطمينان داشتهاند اما چون ميدانستند در فرهنگ و ادبيـات دينـي و در جوامـع
روايي به آمدن مصلح براي اصالح عمومي وعـده داده شـده اسـت ،از ايـنرو از ايـن
مفهوم ديني براي رسيدن به مقاصد خود بهره گرفتهاند بنابراين هميشه اينطـور نبـوده
است كه مهديگرايي يا حركتهاي عيسيباوري ،به سبب اين اعتقاد باشد كه مـدعيان
جريانات مهدوي ،به آخرالزمان اعتقاد داشتهاند يا اينكه در عصر جديد ما شکسـت و
انفعال مسلمانان برابر غرب را نتيجه آن بدانيم ،بلکه چه بسا اغراض سياسي و مطـامع
دنيايي از اصليترين زمينههاي جريانات و فعاليتهاي مهدويتخواهي باشد.
وزم ذكر است منظور نصر از مهدويت گرايي ،به معناي مخالفت با بحث مهدويت
وسيله اي براي رسيدن به قدرت سياسي يا ايجاد خيزش و تحرك سياسي اسـت .در
واقع ،آنان كه مهدويت را با نگاهي افراطي و براي مشروعيتبخشي به فعاليـتهـاي
سياسي و قدرتجويي خود مينگرند ،آن را ابزاري ايدئولوژيك و حزبي مينگرنـد
كه در مسير مطامع آنان مورد استفاده قرار مـيگيـرد .نگـاهي بـه تـاري جريانـات
پذيرفته است ،از عصر كيسانيه تا كنون ،خود بيانگر مفهوم مهدويتگرايي و اسـتفاده
ابزاري از آن در طول تاري است و تفاوت مهدويتگرايي را با اصل مبحث مهدويت
مشخص ميسازد.
پيشرفت از ديدگاه سنتگرايان و دنياي متجدد

از پرسش هاي اساسي در فلسفه تاري اين است كه آيا جوامـع در گـذر زمـان ،بـه
سوي پيشرفت گام بر ميدارند يا اينكه حركتشان داراي پسرفت است .در اين راستا،
87
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سياسي و فعاليتهايي كه تحت عنوان مهدويت و با عنوان مدعيان مهدويت صـورت
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در تفکر اسالمي نيست بلکـه منظـور او ،اسـتفاده ابـزاري از مهـدويت در جايگـاه

انديشوران ،نگرشهاي متفاوتي ارائه كرده اند .سيد حسين نصر در كتاب نياز به علم
مقدس اين بحث را مطرح كرده ،و از زاويه فلسفه سنتي و همچنين دنياي متجدد بـه
بررسي آن ميپردازد .وي معتقد است در عصر پس از رنسانس ،معناي پيشرفت بـه
مفهوم پيشرفت و رشد مادي و زميني تنزل كرد و انسـان پـس از رنسـانس ،چـون
سيطره بر طبيعت در محور كوشش او قرار گرفت و بزرگترين آرمـانش تلقـي شـد،
تفسيري كه از پيشرفت ارائه ميدهد ،متناسب با جهان بيني او ،قرائتي مـادي صـرف
مي باشد .اين امر ،بر اثر فقدان علم مقدس در دنياي جديد تحقـق يافتـه اسـت بـه
طوري كه بر خالف سنتهاي گذشته كه متاثر از اديان آسماني بودهاند ،تنها در دوره
جديد است كه انسان ،پيشرفت خود را از رهگذر تحول مادي ميبيند:
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

از آثار و پيامدهاي فقدان علم مقدس در جهان جديد ،پيودايش مفهووم پيشورفت
بينهايت انسان ،از رهگذر تطور مادي است؛ مفهومي كه تقريباً به مدت دو سده
به عنوان عقيدهاي جزمي در ديني دروغين ،مورد پرستش واقع شد.

3

همين توهم پيشرفت موجب شده است انسان عصر جديد ،به زيادهخواهي و سـيطره
خود بر طبيعت ادامه دهد و بر خالف سنت ديني كه انسان خود را مجاز به نابودي و
تخريب طبيعت نميديد ،به تخريب محيط زندگي و محيط زيست خود بپردازد.
از ديدگاه دكتر نصر ،اين تلقي فرودين از معناي پيشرفت پس از قرن هجدهم بـه
سبب تنزل مقام آدمي از شأن و منزلتي است كه انسان پيش از رنسـانس دارا بـوده
است .انسان ،تنها بعد از دوره رنسانس است كه موقعيت الوهي و آسماني خود را از
دست داد و صرفاً جانداري هوشمند نام گرفت كه ميخواهد بهره خود از طبيعـت را
بيفزايد« :اساسيترين عاملي كه باعث انديشه جديد پيشرفت انسان از طريـق تطـور
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مادي شد ،آن تنزل مقام آدمي به انساني محض بود كه در رنسانس اتفاق افتاد».

0

اما بر خالف عصر جديد ،سنتهاي ديني هيچگاه تلقي خود از مفهوم پيشرفت را بـه
رشد و پيشرفت مادي محدود نکردند و ايدهآل خود را از كمال و رشد ،به سـطح عنصـر
مادي تنزل ندادند .از ديدگاه سنتگراياني همچون سيد حسين نصر ،كمال مرتبه انسـاني،
هميشه در آغاز يا مبدأ دين تصور شده است به طوري كه در اسالم نيز كمال بـه زمـان
تأسيس اسالم و به كاملترين انسان ،يعني پيامبر اسالم و جامعهاي كه او ميزيست ،يعني
مدينه الرسول نسبت داده شده است .اگر هم درباره كمال در زمان آينده سخن گفته شـده
است ،اين امر منسوب به دورهاي شده است كـه شخصـيتي آسـماني همچـون حضـرت
مهدي

ظهور ميكنند و جهان را از عدالت و صلح سرشار ميكند:
در اسالم كه به سنن يهودي و مسيحي نزديكتور اسوت ،كموال ،بوه مبودأ ديون
مدينه است .حتي در مواردي كه كمال امري متعلق به آينوده توصويف مويشود،
هميشه با مداخله ديگر الهي در تاري بشري ،با ظهور سوشيانت در دين زرتشتي
يا كالكي همان كالي آواتارا در كيش هندو يا مهدي
است.

در اسالم پيونود داشوته

3

از اين رو دكتر نصر ،اختصاص دادن انديشه پيشرفت به تحول و تطـور مـادي را در
هيچ ج ايگاهي در سنت ديني شرق و غرب ندارد و تنها منحصـر بـه تمـدن جديـد
است به طوري كه اگر مقام انسان در عصر جديد ،به عنصر صـرفاً مـادي و زمينـي
تنزل نميكرد ،شايد اين تلقي از معناي پيشرفت ،هيچگاه رايج نميشد.
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انديشه غرب ،امري نوظهور و حاصل انديشههاي نوين رنسانسي تلقي مـيكنـد كـه

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

نسبت داده ميشود .كاملترين انسان پيامبر اسالم و كامولتورين جامعوه ،جامعوه

نصر ،درباره عواملي كه موجب شـد انسـان دنيـاي مـدرن ،معنـايي مـادي را از
پيشرفت اراده كند و در تأييد اين امر كه انسان متجدد ،ارتباط خود را با عالم قدسي
قطع كرده است ،به اين عامل اشاره مي كند كه معناي آرمان شهر يا مدينه فاضلهاي

0

كه مورد توجه پـاره اي از فالسـفه همچـون افالطـون ،اگوسـتين و فـارابي بـود يـا
آرمانشهري كه مورد توجه فالسفه اسالمي بود ،عالمي فراتر از عالم ماده و شهرهاي
دنيايي بود براي نمونه مدينه فاضله افالطوني ،در ناكجاآبادي فراتر از عالم ماده يـا
نزد فالسفه اسالمي ،در آسمان هشتم قرار داشته است:
تعاليم سنتي ،هميشه به جامعه آرماني و كامل آگاهي داشتهاند؛ چه آن جامعه آرمواني
و كامل شهر خداي قديس آگوستين باشد چه المدينه الفاضله فارابي ...به يك معنواي
عميق ،اين شهرها متعلق به اين جهان و دست كم بوه معنواي متعوارف لفوظ جهوان و
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نبودند Utopia ....به معناي حقيقي آن ،يعني ناكجا (در زبان يوناني  uعالموت نفوي و
 topiaبه معناي مكان است .آرمانشهر يا ناكجاآباد و آن گونوه كوه فالسوفه اسوالم
قائلند و سرزميني وراي مكان فيزيكي ،در آسمان هشتم است .آرمانشهر ،از آن عوالم
ملكوت بود و بر روي زمين تحققپذير نبود ،مگر آنكه نزول اين شوهر ملكووتي بوه
سطح زمين مقدر ميشد.

3

در حالي كه اين آرمان شهر در عصر جديد ،چهرهاي دنيايي بـه خـود مـيگيـرد و
آرمانشهرگرايي از فرجامگرايي و آخرتشناسي ديني به نگرشي دنياگرايانـه تقليـل
مييابد و به آرمان و ايدئولوژي زميني تبديل ميشود كه نتيجـه منطقـي آن ،جامعـه
آرماني و سوسياليستي كمونيستها ميشـود و نقـش مسـيح

تحويـل بـه نقـش

انقالبيون مي گردد كه با خشونت مي خواهند آن جامعـه آرمـاني را متحقـق سـازند:
«نقش مسيح

در استقرار سلطنت خداوند بر زمين ،به نقش انقالبيوني مبدل شد كه
0. Utopia
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از طريق ابزارهاي انقالبي و خشونت آميز ،نظم اجتماعي كاملي پديد آورند».

0

به نظر مي رسد منظور دكتر نصر از اينكه اديان ،بـه عـالمي آرمـاني و ملکـوتي
قايلند ،اين نيست كه اين عالم ،توهمي و تخيلي باشد و هيچگاه قابل تحقق در دنياي
مادي نباشد بلکه منظور اين است كه اين دنياي آرماني ،فراتـر از دنيـاي مـادياي
است كه مکتبهايي همچون كمونيسم در سر ميپرورند و صرفاً به معناي رفاه مادي
و دن يايي يا رشد اقتصادي نبوده است .اين دنياي آرماني ،در زماني كه مقدر باشـد و
مشيت خداوند و شرايط وقوعش تحقق يابد ،در زمين متحقق مـي شـود جامعـهاي
آرماني كه عالوه بر شکوفايي و رفاه اقتصادي و مادي ،دربردارنده جامعهاي سرشار
از انسانهاي صالح و مؤمن است كه در بيان و زبان اديان و انبيا تصور شده است.
سنت هاي مذهبي و اديان اعتقاد دارد و در نقد مدرنيسم و عناصر فکري آن همچون
سکووريسم ،بازگشت به سنتهاي ديني را مطرح مي سازد ،اين فکر ،موجب نشـده
است هر مذهب و مکتب ساختگي و جعلي را برخوردار از مشروعيت بدانند بلکه از
آن دسته مذاهب كه ريشه واقعي ندارند .به مذاهب دروغين و جعلي تعبير ميكنند.
همچون بنيادگرايي ،اصالحگرايي ديني ،اخالق فراديني ،تجددگرايي ،مهدويتخواهي
افراطي (متمهديان) سر سازگاري ندارند ،به توصيف مسأله مهدويت در جايگاه يکي
از اركان اعتقادي مسلمانان اهتمام مي ورزنـد و گـرايش بـه مهـدويت را جـداي از
افراط گرايي و تبديل شدن آن به يك ايدئولوژي فکري يا استفاده ابـزاري از آن ،در
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بنابراين ،سنتگرايان ،با وجود آن كه در مقايسه ميان سنت و مدرنيته ،با نظريههـايي

مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان

دكتر سيد حسين نصر همچون ديگر سـنتگرايـان بـا وجـود آنكـه شـديداً بـه

جايگاه جزئي از مؤلفه هاي فکري مسلمانان به ويژه در انديشـه هـاي شـيعه توجـه
دارند .به غير از سيد حسين نصر ،از كساني كه در آثـار خـود بـه مسـأله مهـدويت
پرداختهاند ،مي توان به افرادي همچون رنه گنون و تيتوس بوركهارت اشاره كرد كـه
بايد در مقاوت مستقل ديگري به طرح انديشههاي آنان درباره مهدويت پرداخت.
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