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  ي هندو در دوران معاصرگرا هاي دینی اصالح نهضت
  »مطهري«در قیاس با » ویوِکانَنده«با تمرکز بر دیدگاه 

1فیاض قرایی

∗  
  استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده
در این . تواند بسته به منظرهاي مختلف، انواع مختلفی داشته باشد هر دینی میجریان نواندیشی دینی در 

نواندیشان دینی هندو و مسلمان، به سه دسته تقسیم گرایانه و تجددگرایانه،  هاي سنت مقال با نظر به دغدغه
خواهند دین کهن را با دنیـاي   گرا که بیشتر رو به سوي آینده دارند و می اول نواندیشانی آینده: شوند می

دوم . جدید سازگار کنند و دینی مدرن و در خور انسان نوین ارائه دهند و دین را تا حدي دنیایی کنند
خواهند دنیاي جدیـد را بـا دیـن کهـن      ا که بیشتر رو به سوي گذشته دارند و میگر نواندیشانی گذشته

گرا که هم  سوم نواندیشانی اعتدال. هماهنگ کنند و دنیایی مناسب دین سنتی بسازند و دنیا را دینی کنند
ند کـه  اي با هم تلفیق کن خواهند دین و دنیا را به گونه نظري به گذشته دارند و هم نظري به آینده و می

که در اینجا به دارد هاي متعددي  چهره، هاي نوین اندیشههریک از . اعتدالی بین گذشته و آینده برقرار شود
از  هاي دو متفکر نامی معاصر، ویوِکانَنده بارزترین چهرة هریک پرداخته شده و بیشتر بحث بر آرا و اندیشه

  . دینی و فکري آن دو باهم مقایسه شده است هاي دین هندو و مطهري از دین اسالم متمرکز شده و دغدغه
    .مطهري، نواندیشیویوِکانَنده، : واژگان کلیدي

                                                             
∗. fa.gharaei@gmail.com 

  21/7/1390: تاریخ پذیرش  22/2/1390: تاریخ دریافت
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  مقدمه
بـه سـه دسـته    تـوان   مصلحان و نواندیشان دینی را ـ از هر دینی که باشند ـ معموالً می  

) هاي دیگري نیز از منظرهاي گوناگون انجام داد بندي توان تقسیم هرچند می(تقسیم کرد 
  : هاي مختلفی باشد تواند داراي مراتب و طیف دسته نیز میکه هر 
خواهند دین کهن را با  رو به سوي آینده دارند و میاي  عده: گرا نواندیشان آینده. 1

  دنیاي جدید هماهنگ کنند؛
خواهنـد دنیـاي    اي رو به سوي گذشـته دارنـد و مـی    عده: گرا نواندیشان گذشته. 2

 ند؛جدید را با دین کهن هماهنگ کن
اي، هم نظري به گذشته دارند و هم نظري به آینده و  عده: گرا نواندیشان اعتدال. 3

جمع کنند و اعتدالی بین گذشـته و آینـده برقـرار     اي خواهند این دو را باهم به گونه می
  . سازند

  گرا نواندیشان آینده. 1
روز کننـد و  کارآمـد جلـوه دهنـد و بـه     ، کنند دین را در روزگار خود اي تالش می عده
کننـد و   هاي مختلف تزئین مـی  آرایند و به شیوه هاي گوناگون می رو آن را به جلوه این از

سازند تا متدینان اعتمادشان را نسـبت بـه دیـن خـود از دسـت       مسلح به دانش روز می
کننـد و معتقدنـد دیـن     وجـو مـی   این عده از مصلحان، دین را در آینـده جسـت  . ندهند
ي زندگی در همه ابعـاد آن اسـت و دلیـل انحطـاط دینـی را قرائـت       جامع برا اي برنامه

داننـد؛ البتـه ایـن دسـته از مصـلحان، خـود داراي        گرایانه از دین می متحجرانه و واپس
ایـن قرائـت از   . کنند هاي مختلفی هستند؛ برخی اعتدالی و برخی افراطی عمل می طیف

  . گراست انسانمدار و  بیشتر حق اي به گونهدین معموالً حداقلی و 
گذار نهضت براهمـو   ، بنیان)میالدي 1772-1833( 1، رام موهن رويدر دین هندو

. بـود  هاي اصالحی هند در قرون اخیر، از ایـن دسـت   ترین نهضت یکی از مهم ،2سماج
                                                             
1. Ram Mohan Roy 
2. Brāhmo Samāj 
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نگاري برجسته بود، وقوف کامـل بـه حکمـت و     وي که یک هندوي براهمن و روزنامه
ي سنسـکریت، فارسـی و عربـی آشـنا، و از آمیـزش      هـا  تفکر هندو داشت و بـه زبـان  

از یک سو، او فردي مقید بـه شـریعت هنـدو و    . هاي هندي و اسالمی متأثر بود فرهنگ
پایبند به اصول و عقاید آن بود و از سوي دیگر، ناهمگونی عجیبی بین جامعه هندوان و 

او . کـرد  س مـی ماندگی جامعه را با تمام وجود حـ  دید و عقب جوامع پیشرفته دیگر می
 براي همگون ساختن جامعه هندوان با جوامع دیگر، در صدد اصالح آیین هندو برآمـد 

ماندگی هند، تالش بسـیار   رام موهن روي براي جبران عقب). 213. ، ص1384، قرایی(
را در ... کرد تا علوم جدید غربی مثل ریاضیات، فیزیک، شـیمی، طبیعیـات، پزشـکی و   

قـرار گرفـت و    کردگان و روشنفکران تفکر مورد اقبال تحصیل این طرز. هند رواج دهد
ــته شخصــیت ــاي برجس ــن  ه ــدره س ــب چن ــون کشَ ــیالدي 1838-1884( 1اي چ و ) م

، ادیب و متفکر نامی هنـدي و برنـده جـایزه    )میالدي 1941-1861( 2رابیندرانات تاگور
  . نوبل ادبی، از آن حمایت کردند

ر سـید   طلـب پرشـور،    مصلحان، اصالح هاي اسالمی این طیف از یکی از نمونه سـ
 1866در سـال   3گـذار دانشـگاه علیگـر    بنیـان ) مـیالدي  1817-1898( احمدخان هندي

در او به شیوه سنتی علوم و معارف اسالمی را فراگرفتـه و  . میالدي در هندوستان است
 وي از یک سـو معتقـد  . آشنایی با علوم جدید، در استخدام کمپانی هند شرقی بودکنار 

بود مسلمانان با همکاري با دولت انگستان که در آن روزگار هندوستان تحت سیطره آن 
توانند به علوم روز مسلح شوند و طریـق پیشـرفت و ترقـی را پـیش گیرنـد و       بود، می

کرد  از سوي دیگر سعی می، )572. ، ص1350نهرو، (رو دانشگاه علیگر را بنا نهاد  این از
که مطابق با علـوم روز باشـد و در آن مفـاهیم قرآنـی را بـا       تفسیري از قرآن ارائه دهد

. را نوشت »الفرقان القرآن هو الهدي و«تفسیر رو  این و از اصطالحات علمی تطبیق دهد
وجود ندارد و ) طبیعت(و فعل خدا ) قرآن(احمدخان معتقد بود تناقضی میان قول خدا 
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نمـاز و  احکامی چـون  ). 21. ، ص1367احمد، (در قرآن چیزي مغایر با طبیعت نیست 
کـرد و قـواي    مـی هاي جسمانی و اجتماعی تفسیر  روزه و حج و زکات را بر پایه فایده

گفته شده که او اسـالمی  «. داد تطبیق می) فرشته(ملک با طبیعی مانند آب و باد و ابر را 
تعصـب عصـر    ساخت کـه فـرد مـذهبی بـی     سازگار با پیشرفت را به صورتی مطرح می

در واقع هدف وي آن بود تا مدلل سازد کـه اسـالم یعنـی    . کرد ا آن را درك میویکتوری
» پیشرفت نوین و پیشرفت نوین یعنی اسالمی کـه بـه نحـو درسـت فهـم شـده اسـت       

به خاطر هر دو دیدگاهش مورد انتقاد جديِ ، به همین دلیل). 139. ، ص1369هاردي، (
  . قرار گرفته بود الدین اسدآبادي السید جماي از متفکران دینی مسلمان از جمله  پاره

در آیـین هنـدو و   نگـر،   با مقایسۀ میان این دو نمونۀ نواندیشی با رویکـردي آینـده  
تـوان بـر آن وارد    رغم انتقادهایی که مـی  شود که این قرائت از دین، به اسالم روشن می

انه و بـه دلیـل نگـاه غیرمتعصـب    : کرد، نتایج مفیدي براي دین و پیـروانش داشـته اسـت   
آور صلح و دوستی و مدارا و پرهیز از خشونت در جامعه بوده  پذیر به دین، پیام انعطاف

و به دلیل توجه به دنیاي جدید و علوم روز، سبب جذب نخبگـان و روشـنفکران و در   
. زدایی شده اسـت  نتیجه موجب پیشرفت زندگی و اعتالي فرهنگی و اجتماعی و خرافه

پرستی و  آموزش علوم جدید را در هند گسترش داد، با بت »براهمو سماج«مثالً نهضت 
 1هاي طبقـاتی را باطـل کـرده و رسـم غیرانسـانی سـتی       چندخدایی مبارزه کرد، تبعیض

را برانـداخت  ) سوزانی زن بعد از درگذشت همسر بنا بـر عـرف جامعـه هنـدوان     زنده(
مشـهور علیگـر،   گـذاري دانشـگاه    احمدخان بـا بنیـان  ). 545. ، ص1367راداکریشنان، (

خدمت بسیار شایانی به جامعه مسلمانان هند کرد و موجب اعتبار مسلمانان در هنـد و  
، )جمهـور هندوسـتان   رئـیس ( ذاکـر حسـین  آورانی چون  در این دانشگاه نام. جهان شد

در عرصه دانش و فرهنگ پرورش یافتند و دانشمندان مسلمان ... و عالمه اقبال الهوري
وضعیت جامعه مسلمانان تربیـت شـدند و بـا خـدمات خـود در       بسیاري براي اعتالي

امروزه نیز . کل جامعه هند را تحت تأثیر قرار دادندهاي مختلف علمی و فرهنگی  زمینه
                                                             
1. Sati 
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هاي مرکزي هند و داراي شهرت و اعتبار جهـانی   ترین دانشگاه این دانشگاه یکی از مهم
خشونت و جنگ و فقر پیـروان  به هر روي این دیدگاه دینی حداقل منشأ تنش و . است

  . نشده و تاریخ بدنامی ندارد

  گرا نواندیشان گذشته. 2
آالیش و ناب ارائه دهند و گـاه برخـی    تا دینی پیراسته و بی کنند اي دیگر تالش می عده

انگارند؛ به عبـارت   کنند که هر چیز غیردینی را ضد دینی می چنان در این باره افراط می
کنند و قرائتی جامـد و صـامت و    وجو می هاي دور جست ر گذشتهدیگر اینان دین را د

هاي مختلفـی   این دسته از مصلحان نیز داراي طیف. ناپذیر از دین دارند ایستا و انعطاف
ایـن قرائـت از   . اند و همه یک اندازه بر میزان پاالیش اصرار ندارند از اعتدالی تا افراطی

  . گراي افراطی است فتکلی اي به گونهدین معموالً حداکثري و 
هـاي   تـوان در آمـوزه   نمونه بارز این نوع از اصالحات دینی در دین هنـدو را مـی  

-1883( 2دیاننـده میـالدي، بـه وســیله   1875جست که در سـال  1آریا سماجنهضـت 
 وداهابا شعار بازگشت به وداها به وجود آمد که سعی در احیاي تعالیم ) میالدي 1824
است که منشـأ   معتقد بود راه نجات و رستگاري، برگشت به اصل وداهادیاننده . داشت

او معتقـد  . انـد  الوهی دارند و اگر درست فهمیده شوند عاري از هرگونه شرك و خرافه
بود وداها کتب علوم حقیقی و دربرگیرندة اصول بنیادي همـه ادیـان و اصـول زنـدگی     

بعـدها ایـن طـرز تفکـر شـکل      . اند و علم اولین و آخرین در آنهـا نهفتـه اسـت    بشري
شعار دیاننـده ایـن   . تري به خود گرفت و به ستیز با اسالم و مسیحیت پرداخت افراطی
او بـراي  . کند و نیاز بـه چیـز دیگـري ندارنـد     براي هندوان کفایت می 3رگ ودابود که 

نخستین بار در تاریخ هندوییزم مدعی شد کـه چـون مسـلمانان و مسـیحیان اکثـرا بـه       
 اند باید پالوده شوند و دوباره به آیین هندو برگردنـد  ایین اجتماعی تعلق داشتهطبقات پ
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سـتیزانۀ آریـا سـماج و اصـرار بـر روي       تبلیغات اسالم). 284. ، ص1381، شیخ عطار(
هـاي شـدید    گرداندن مسلمانان از اسالم و روي آوردن به آیین هنـدو، سـبب درگیـري   

گـري روي   تدریج به نظـامی  رو این سازمان به اي و کشتار و خونریزي شد و ازاین فرقه
میالدي رسماً گروه مسلحی تشکیل داد تا جوانان آریـایی هنـدي    1927آورد و در سال 

آشـنا سـازد و بـا آمـوزش نظـامی      ) جنگـاوران ( هاي جنگاوري طبقه کشَتریه را با شیوه
اسداري کنند روحیه جنگجویانه به آنان دهد تا به وقت مقتضی مسلحانه از کیان هندو پ

  ). 287. ، ص1381، شیخ عطار(
یـا  » سازمان جهانی هندو«هاي افراطی دیگري چون  بعدها از دل این تفکر، جریان

میالدي پدید آمد که ثمـره آن نیـز ایجـاد حـزب      1964در سال  1»شدپریویشوه هندو «
مـیالدي   1980در سال  2»بهاراتیا جاناتا«یا » حزب مردم هند«گراي دیگري به نام  افراط

بود و همین حزب بود که با تحریک احساسات ملی و مذهبی هندوان، موجب تخریب 
در دهـه اخیـر، پـس از حـدود نـیم قـرن حاکمیـت        . شـد  1992مسجد بابري در سال 

، به طور رسمی مـدت کوتـاهی   )حزب همسو با افکار گاندي(دموکراتیک حزب کنگره 
ابات اخیر سراسري هنـد از حـزب   قدرت سیاسی هند را در دست گرفت؛ ولی در انتخ

  . کنگره شکست خورد
هـاي سـلفیه    توان در آمـوزه  نمونۀ بارز این نوع از اصالحات دینی در اسالم را می

که تنها راه نجات مسلمانان را بازگشت  بودند اهل سنت مسلمانانگروهی از اینان . دید
بـه  . سـتند دان می) صحابه و تابعین: نیاکان نیک(» سلف صالح«و سنت طبق فهم  قرآنبه 

دارد ) ق.  ه 161-241( احمد بن حنبـل افکار  درریشه گري  سلفیتوان گفت  اجمال می
بـیش و بـا    و این تفکـر کـم  . آمدیان درجربه شکل یک قرن چهارم هجري قمري که در 

رواج و اهـل سـنت   هاي فراوان، طـی قـرون متمـادي در میـان برخـی از       فراز و نشیب
.  ه 661-728( ابـن تیمیـه   توسط هجري قمري در قرن هفتم گري سلفی. استمرار یافت
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قمـري  هجـري  در قـرن دوازدهـم    اي یافت تـا اینکـه   ظهور تازهشد و دوباره زنده ) ق
در  ، ایـن تفکـر  )ق.  ه 1111-1207( الوهـاب  عبـد  محمد بـن توسط ) میالدي هفدهم(

بخشـی   رب) م 1735(ق .  ه 1148از  آل سعود کهدوباره نضج و اوج گرفت و عربستان 
اسـتقبال  ناپـذیر از اسـالم    انعطـاف  راندند، از این قرائت حکم میجزیرة عربستان  شبهاز 

با  ، این قرائت از اسالم)بیستم میالدي( سرانجام در قرن چهاردهم هجري قمري. کردند
 آیین رسمی با نام وهابیت به ،)م 1927(ق .  ه 1345در سال  تأسیس پادشاهی آل سعود

گري بـه   گري، وهابی سلفیگونه در عالم اسالم از دل  اینتبدیل شد و  عربستان سعودي
ون القاعده در هایی چ ، سازمانگري وهابیتفکرات در عصر حاضر نیز از دل . وجود آمد

عربستان و طالبان در پاکستان و افغانستان پدید آمدند و در کشـورهاي اسـالمی منطقـه    
گرایی دست به خشونت و کشتار در اقصی نقاط عالم  گسترش پیدا کردند و به نام اسالم

اینـک چنـدین سـال اسـت کـه      . بـود  2001سـپتامبر   11زدند که نمونه بارز آن حملـه  
سـوزند و بـیش ازیـک دهـه      ن و عراق در آتش پیروان این تفکر میافغانستان و پاکستا

تنها کشورهاي خاورمیانه و دیگر کشورهاي اسالمی، بلکه حتـی کشـورهاي    است که نه
از این تفکر افراطی به . غربی و غیراسالمی نیز درگیر خطرات گسترش این طرز تفکرند

بخش جنگ، ترور، وحشت  تداعیشود که  عنوان بنیادگرایی اسالمی و طالبانیسم یاد می
  . و ناامنی است

در آیـین هنـدو و   نگـر،   با مقایسۀ میان این دو نمونه نواندیشی با رویکردي گذشته
هـاي نیکـی    ها و انگیزه رغم برخی برتري شود که این قرائت از دین، به اسالم روشن می

ی داشته که ممکن است داشته باشد، در عمل تنش و خشونت و جنگ و خونریزي در پ
با آنکه این دسته دغدغه حفظ میراث کهن دینی را دارند، مثالً دیاننده به بازگشت . است

گوید که وداها مـا را کفایـت    خواند و ـ چه بسا تحت تأثیر اهل سنت ـ می   به وداها می
کتـاب  (» حسـبنا کتـاب اهللا  «گویند  خوانند و می می ها به بازگشت به قرآن کند؛ سلفی می

نتیجه قرائت آنها از دین، دینی جامد، خشـک، خشـن،   ). کند ما را کفایت میخدا، قرآن 
ناپذیر بوده که سبب سلب آرامش از جوامع انسـانی شـده و بـه     عبوس، ایستا و انعطاف
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تخریب مسجد بابري در هند و خشونت طالبـانی در  . هایی از آن اشاره شده است نمونه
تا به حال معموالً چهره کریه و ناخوشـایندي  به هر روي این قرائت از دین، . افغانستان

  . از دین و دینداري ترسیم کرده و ارائه داده است

  گرا نواندیشان اعتدال. 3
کنند تا نگاهی به آینده داشته باشند و نگاهی به  اي دیگر براي احیاي دین، تالش می عده

نظـر بـه    گذشته، جانب سلف را نگه دارند و جانب خلف را، نظـر بـه سـنت دارنـد و    
اندیشند به پیرایش دین از خرافـات و   مدرنیته، به آرایش دین بنا به ضروریات زمانه می

تحریفات، نگاهی به دین دارند و نگاهی به دنیا، دغدغه حق را دارند و دغدغه تکلیـف  
اینان به طور خالصه نگران حفظ دین و دیانت . را، پاس انسان را دارند و پاس عقیده را

اي معتدل، دیـن معتـدلی را بـراي     خواهند به شیوه در دنیاي معاصرند و میبراي انسان 
انسان امروز عرضه کنند که هم دینْ مهجور نماند و مردم محروم از لطایف دینی نشوند 

هاي گوناگون مغفـول   و هم علم و دانش امروز و دستاوردهاي شگفت بشري در عرصه
م علمی و فرهنگـی نشـوند؛ بـه عبـارت دیگـر      بهره از این همه غنای  نماند و متدینانْ بی

  . تعارض علم و دین و تضاد دین و زندگی را یک سوء تفاهم بدانند
و در  1بارز این نوع نواندیشی، در دین هندو سـوامی ویوکاننـده   هاي یکی از نمونه

ذیل عناوین زیر به مقایسه و تطبیبق این دو نواندیش . دین اسالم آیت اهللا مطهري است
ساز پرورش چنین احیاگرانی شد  هاي مهم شخصیتی که زمینه رداخته و به ویژگیدینی پ

سـازد، بـه طـور     و موارد مهم احیاگري آن دو که آنان را از سایر احیـاگران متمـایز مـی   
 : شود خالصه اشاره می

  زندگی. 3- 1
در یک خانواده مذهبی و سـنتی از طبقـه کشـتریه در    ) میالدي 1868-1902(ویوکاننده 

گرایانـه بـود، فـردي     اي درون او کـه از کـودکی داراي روحیـه   . کلکته به دنیا آمـد  شهر
                                                             
1. Vivekananda 
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عالقمند به معارف دینی بار آمد و به شیوه سنتی به تحصیل علوم دینی پرداخـت و بـا   
علوم و فلسفه جدید نیز آشنایی پیدا کرد، ولی بیشتر به مطالعه متون مقدس هندو مثـل  

او بر زبـان سنسـکریت کـه    . ر گرو میراث کهن داشتپرداخت و دل د می 1اوپه نیشدها
زبان متون مقدس هندو بود و زبان انگلیسی که زبان علم و دنیاي جدید بود تسلط پیدا 

قـرار گرفـت و از سـوي     براهمو سـماج وي از سویی تحت تأثیر جریان نواندیش . کرد
نام زمانه خود شـد و بـا ال   دیگر متأثر از آموزه هـام از هـر دو، مسـیر    هاي مردان باطنیِ بِ

وي در همین راسـتا دو سـفر   . مستقلی را براي احیاي دین در دنیاي جدید پیش گرفت
  . طوالنی و اثرگذار به امریکا داشت و زندگی خود را وقف این راه کرد

اي مذهبی و سنتی در فریمـان از   در خانواده) ش.  ه 1298-1358( مرتضی مطهري
اي سـنتی تعـالیم ابتـدایی را در مکتبخانـه      او به شیوه .توابع مشهد دیده به جهان گشود

فراگرفت و در دوازده سالگی، به دلیل عالقۀ وافر به فراگیري معارف دینی عازم حـوزه  
او در آنجـا حـدود   . علمیه مشـهد و پـس از چهـار سـال وارد حـوزه علمیـه قـم شـد        

نام عصر و بیست . ها گرفت  خود بهره پنج سال مشغول مطالعه و تحقیق بود و از اساتید بِ
هاي فلسفی داشت و بیشتر اوقات خـود را بـه    در این دوره او بیشتر دل در گروه آموزه

سپس به تهران مهاجرت کرد و ضـمن تـدریس در   . گذراند تأمالت فلسفی و باطنی می
 اقبـال الهـوري  مراکز علمی، با جریان نواندیشی دینی و بـا اندیشـه نواندیشـانی چـون     

هـاي   سیر مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان را دگرگون کرد و احیاي اندیشـه  برخورد کرد که
  . دینی دغدغه مهم او تا آخر عمرش شد

  گرایی باطن. 2-3
شان، روي به حکمت و  جویی گرایی و دغدغه حقیقت هر دو متفکر بنا بر خصلت باطن

حکمت ویوکاننده براي رسیدن به حقیقت و آرامش روي به . عرفان شرقی خود آوردند
ترین مکتب عرفانی ـ فلسفی است و سابقه آن به قـرن    ترین و مهم که کهن آورد 2ودانته

                                                             
1. UpanishAdsउपिनष  

2. VedāNtaवेदा त 
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اي از این مکتب بـه   ویژه، بر شاخه وي به. گردد دوم هجري قمري برمی/ هشتم میالدي 
ترین حکـیم هنـدو،    نامی ،2گذار آن شنکره تعلق خاطر داشت که بنیان 1نام ادوایته ودانته

چیـزي  ) حقیقت مطلق( 3ض اصرار دارد و معتقد است غیر برهمنبر وحدت وجود مح
نیشَدها کـه متـونی بـا     رو، ویوکاننده از میان متون متعدد هندو بر اوپه این وجود ندارد؛ از

هاي وي، بهـره گـرفتن    اند تأکید بیشتري داشت و سرلوحه آموزه صبغه وحدت وجودي
اي  تقاد داشت تنها عقیـده ادوایتـه ودانتـه   نیشدي بود و اع اي و معارف اوپه از آثار ودانته

سـرانجام همـین دغدغـه    ). 560. ، ص1350نهـرو،  (تواند مذهب آینده بشري باشد  می
نیاسـی ) وجوي حقیقت در باطن خود جست(گرایی  درون مـرد  «یـا   4است که وي را سنْ

ن، (کند  می» باطنی کامل ن ویتم راي و در این مرحله، مرد باطنی ب) 106. ، ص1382سیم
گیـرد   قطع کامل تعلقات دنیوي و رسیدن به آرامش و رهایی مطلق، از دنیـا کنـاره مـی   

(Mnanu, 2001, p. 41) ودایی، ریاضت و سیر  و با رعایت آداب به تأمل در مضامین باطنی
البته باز در اینجا آنچه وي را به عنـوان یـک    (Mnanu, 2001, pp. 61-84)پردازد  انفسی می

کند این است که حتی بعد از رسیدن  ز دیگر مردان باطنی هندو جدا مینواندیش دینی ا
. المنفعه شرکت کـرد و از آن غافـل نبـود    به این مقام معنوي، باید در انجام کارهاي عام

شـود   اي یک بدعت بـزرگ تلقـی مـی    اعالم چنین دیدگاهی در این مقام، از طرف عده
 یا درباره ودانته و یا مرتبط بـا آن اسـت  غالب آثار او ). 547. ، ص1367راداکریشنان، (
)Vivekananda, 1994 .(  

مطهري نیز از همان اوان جوانی دریافت که داراي استعداد فلسفی خاصی است و 
در میان مشاهیر اسالمی بیشتر شیفته فیلسوفان و حکیمان اسـت و تأمـل و تفلسـف را    

دیدم  کردم می ی وقتی نظر میاز همان دوره جوان«: گوید که می بیشتر دوست دارد، چنان
انـد فیلسـوفان بـزرگ مـرا بیشـتر جـذب        ها که در تاریخ بـوده  در میان انواع شخصیت

                                                             
1. Advaita Vedānta 

2. ŚanKara 
3. Brahman 

4. SanNyāsiसं यास 
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» هایی هستند که از دیگران بلنـدتر و ارجمندترنـد   پنداشتم که اینان انسان و می ندکرد می
مطهري براي رسیدن بـه حقیقـت، راه حکمـاي اسـالمی،     ). 397. ، ص1366سروش، (
گـذار مکتـب    ، بنیان)ق.  ه 1050متوفی ( مالصدراي شیرازيمشرب حکیم نامی ویژه  به

اثرگذارترین و مشهورترین مکتب فلسفی چهار قرن اخیر در حکمت و (حکمت متعالیه 
وي معتقد بود حکمـت  . اي بدان پیدا کرد ، را برگزید و تعلق خاطر ویژه)فلسفه اسالمی

روش فلسـفی   )1: بـزرگ تفکـر اسـالمی    یانکه در آنجا چهار جر است اي نقطهمتعالیه 
برهان عقلی با تکیه بر روش فلسفی اشراقی  )2؛ برهان عقلیبا تکیه بر  ییاستداللی مشا

روش اسـتداللی   )4و  نفس با تکیه بر تهذیب روش سلوکی عرفانی )3؛ نفس تهذیبو 
یـان واحـد   و جر با یکدیگر تالقی کردنـد با تکیه بر برهان عقلی با نظر به شرع،  کالمی

رو بـا اینکـه    ایـن  ؛ از)176-181. ص تـا، ص  مطهري، بـی (کامل و جامعی به وجود آمد 
نظر در ابعاد مختلف اسـت امـا بعـد فلسـفی و      مطهري از نظر علمی شخصیتی صاحب

اعـم از فلسـفه و   (حکمی او بر دیگر ابعاد برتري دارد و او اصالتاً اهل تأمل و حکمت 
جو است؛ و هم از این روست که وي مشرب صدرایی  حق گرا و و انسانی درون) عرفان

آمیزد، در کشف حقیقـت بـر دیگـر مشـارب تـرجیح       را که عرفان و فلسفه را به هم می
در پـنج  » ماصول فلسفه و روش رئالیس«دهد و آثار او نیز عمدتاً حکمی است مانند  می

غه حکمـی دارد؛  و شروح متعدد فلسفی؛ و یا صـب » مقاالت فلسفی«، »عدل الهی«مجلد، 
پژوهـی نیـز    نوعـان خـود، حتـی بـه حـافظ      هم از این روست که او برخالف سیره هم

عیـار معرفـی    را عارفی تمـام  حافظ ،»تماشاگه راز«اش، در  پردازد و با غیرت عرفانی می
به عنوان پدر عرفـان اسـالمی تمجیـد    ) ق.  ه 638متوفی ( الدین عربی محیکند و از  می

نـه پـیش از او و نـه    . اسالم است يعرفا ترینِ بزرگ مسلماً«: دیگو یو م کند شگفتی می
 الـدین    یدر قرن هفتم بـه دسـت محـ   ] عرفان... [است نرسیده به پایه او یبعد از او کس

الـدین عرفـان را وارد مرحلـه     یمح. جهش پیدا کرد و به نهایت کمال خود رسید یعرب
... خـوار سـفره او هسـتند    عموما ریزه بعد از او يعرفا... کرد که سابقه نداشت يجدید

فیلسوف بزرگ و  المتألهین صدر... است شگفت یانسان. از اعاجیب روزگار است ییک
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 یالدین در دیده او از بوعل یمح، است  او قائل يبرارا نهایت احترام  ینابغه عظیم اسالم
 ). 131-132ص  تا، ص مطهري، بی. (»تر است عظیم یبسی، سینا و فاراب

  اساتید اثرگذار. 3-3
ترین استادان حکمت معاصر در هر دو  اند که از نامی هر دو نواندیش این اقبال را داشته

ویوکاننده در . هاي باطنی و حکمی آنان گردند فرهنگ بهره بگیرند و عمیقاً متأثر از آموزه
 ترین و اثرگـذارترین عـارف معاصـر    نامی) میالدي 1836-1886( کرشنه رامهبرخورد با 

 ,Tejasananda(شود  اش عوض می  میالدي، دگرگون و مسیر زندگی 1881هندو، در سال 

1995, pp. 18-30 .(کرشنه معتقد بود حقیقت ادیان یکی است  رامه) ،ص1367راداکریشنان ، .
و اختالف آنها در تعبیر است، همانند آبی که در هر ظرفی ریخته شود شکل همان ) 546

ر زبانی که تعبیر شود حقیقت آن یکی است و سرانجام همه ادیان گیرد و به ه ظرف را می
او هـم بـه مسـجد مسـلمان     ). Ramakrishna, 1992, p. 35(شوند  به یک حقیقت منتهی می

در نظر وي معنویـت  . ستود و هم بودا را رفت و هم به معبد هندو، هم عیسی را می می
کرشـنه و   د همـه شـاگردان رامـه   ویوکاننـده کـه بعـدها سـرآم    . ترین چیز بود ادیان مهم
ترین از میان پانزده شاگرد زبده او شد، مؤثرترین فرد در حوزه نواندیشی دینی در  برگزیده

. تاریخ معاصر هندو شد و نخستین کس بود که تفکر هندو را به جهان غرب معرفی کرد
دي مـیال  1897را پس از درگذشت وي در سال  1کرشنه همو بود که انجمن تبلیغی رامه

او با تأسیس این انجمن، به نشر تعالیم معنوي استادش در هند و اقصی نقاط . تأسیس کرد
عالم پرداخت و با انجام کارهاي فرهنگی و اجتماعی مثل تأسیس مدرسه، داراالیتـام و  

در حقیقـت ویوکاننـده،   . بیـمارستان، خـدمات شایانی بـراي جامعـه هنـدي انجـام داد    
 . رشنه با زبانی نو در جهانی نو و فراسوي هندوستان شدک دار معنوي رامه میراث

وي در جوانی برخوردي با . مطهري نیز از اساتید مهم زمان خود بسیار اثر پذیرفت
شدت تحت تأثیر  کند و به می» البالغه نهج«در مجلس شرح  حاج میرزا علی آقا شیرازي

کند  شگفت معنوي یاد می اي گیرد و از آن به عنوان واقعه شخصیت معنوي وي قرار می
                                                             
1. Ramakrishna 
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البالغه را کشف کند، و با آنکه با این کتاب از کودکی آشنایی داشته  که موجب شده نهج
دانسـته و بـا    و ظاهرا با آن بسیار حشر و نشر داشته ولی گویی چیزي از این کتاب نمی

بعدها مطهري انس و الفتی با ایـن شخصـیت معنـوي پیـدا     . دنیاي آن بیگانه بوده است
امـام  یکی دیگر از اسـاتید وي،  ). ، مقدمه1376مطهري، (برد  ها می کند و از وي بهره یم

هاي اخالق و اصـول و فلسـفه او شـرکت     بوده که حدود دوازده سال در درس خمینی
کرده و از شاگردان خاص وي بوده و بسیار تحت تأثیر منش اخالقی ـ عرفانی وي قرار 

مطهري بارها از . الذات شخصیتی عرفانی بوده استشخصیت امام اوالً و ب. گرفته است
وي با تجلیل بسیار و اشتیاق فراوان یاد کرده و حتی شعري در فـراقش سـروده اسـت    

ها  بوده که سال اهللا بروجردي آیتشخصیت اثرگذار دیگر بر مطهري، ). 1369مطهري، (
ر علمـی و  اهللا بروجردي در دقت نظ آیت. در درس فقه و اصول وي شرکت کرده است
هاي بسیار تأثیرگذار  یکی دیگر از شخصیت. اعتدال و دوراندیشی دینی شهره بوده است

، فیلسوف و مفسر نامی، از نظر تأمالت فلسـفی و عرفـانی   عالمه طباطباییدر مطهري، 
اي جـامعِ هـر دو بـوده و     عالمه در ظاهر فیلسوف، و در باطن عارف، و به گونه. است

جلد، شـرح و بررسـی آراي فلسـفی وي     در پنج» موش رئالیساصول فلسفه و ر«کتاب 
بودن چنین اساتید بزرگی در ابعاد مختلف در کنار دغدغه و تالش و پشتکار، از . است

بین و جامع االطـراف و معتـدل و دورانـدیش     مطهري متفکري عمیق و معناگرا، باریک
  . ساخته است

  تعامل با مجامع نوین علمی. 4-3
ویژه از جوامـع و مسـائل دنیـاي جدیـد روي      تنها از جهان مدرن، به نه هر دو اندیشمند

برنتافتند، بلکه با اعتمادي که به گوهر و جوهر دین و اصالت و ریشۀ خود داشتند، بـه  
استقبال آن نیز رفتند و در مواجهه با نواندیشان دیگر و دگراندیشان، هراسی بـه دل راه  

نآن دو، با اعتقاد راسخ به . ندادند داري و  اي کـه بـه ریشـه    و یقـین عالمانـه  مایه دین  ب
نگـر عرضـه    اي به جهـان جدیـد علمـی    هیچ واهمه باروري گوهر دین داشتند، آن را بی

کردند و در معرض نقد همگان قرار دادند، با روشنفکران و دانشـگاهیان تعامـل برقـرار    
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م از این میانـه سـربلند   کردند و متواضعانه و همدالنه هم گفتند و هم شنیدند، عاقبت ه
آن دو بــا نگــاه . بیــرون آمدنــد و تفکــر دینــی را در جوامــع روشــنفکري احیــا کردنــد

اي که به گوهر دین داشتند با تمام وجود دریافته بودنـد کـه درخـت دیـن،      شناسانه دین
اي در جهـان شـکاکیت بلـرزد، بلکـه بیـان شـبهات و        بیدي نیست که به هر باد شـبهه 

رو، این دو هیچ ابایی  این د این درخت را تنومندتر و بارورتر سازد؛ ازتوان تشکیکات می
از برخورد با دگراندیشان و حتی منکران و معاندان نداشتند و لذا هم اثرگـذار بودنـد و   

  . این آغاز احیاگري آن دو بودهم اثرپذیر و 
دیدن میالدي سفري طوالنی را آغاز کرد که پس از درنور 1893ویوکاننده در سال 

چین و ژاپن و یونان و اروپا به امریکا رسید و در پارلمان ادیان در شـیکاگو سـخنرانی   
زیـادي کـرد و در آنهـا     هـاي  او یک سال در امریکا ماند و در این مدت سخنرانی. کرد

هاي مختلف رهـایی   ویژه حکمت باطنی ودانته و راه درباره دین و میراث دینی هندو، به
 .Rolland, 1997, pp(ر مکاتب یوگایی و مسائل جدید سخن گفت و رستگاري و آرامش د

نـدوي  وي با این سخنان شهرت زیادي کسب و طرفداران فراوانی پیدا کرد و ه). 33-46
نهـرو،  (طوفانی لقب گرفت و تحت تأثیر سفرهایی قرار گرفت که در غرب انجـام داد  

هاي روحانی و معنـوي   ههاي غرب را با زمین خواست پیشرفت او می). 559. ، ص1350
، 1350نهـرو،  (یک جامعه اروپایی با مذهب هندي بسازید «: گفت آمیزد و می هند درهم

میالدي نیز دومین و آخرین سفر خود را به اروپا و امریکا  1899او در سال ). 561. ص
او در . میالدي به هند بازگشت 1900آغاز کرد و از طریق یونان و مصر، در اواخر سال 

هایی با عناوینی چـون دیـن جهـانی، پیـام بـودا، عیسـی و        سفر در امریکا سخنرانی این
 ,Rolland(در مجامع علمی ایراد کرد ... هاي آن و ها و قابلیت کرشنه، گیتا، ذهن و توانایی

1997, pp. 148-151 .(مانده از او، حاصل این دو سفر است جاي عمده آثار به .  
ش، دوره نوینی از زندگی علمـی  .  ه 1331در سال مطهري نیز با هجرت به تهران 

انگیز است که تمامی آثار ایشان اعـم از نوشـتاري و گفتـاري     شگفت. خود را آغاز کرد
سیري در (حاصل این دوره است ) تدریس، سخنرانی در مجامع علمی، وعظ و خطابه(



 197     ...ر با تمرکز ب ي هندو در دوران معاصرگرا ي دینی اصالحها نهضت

ه تهـران بـه   او هم در دانشکده الهیات دانشـگا ). 33. ، ص1370زندگانی استاد مطهري، 
کرد و  پرداخت، هم در مدرسه مروي تهران فلسفه تدریس می تدریس علوم اسالمی می

هم در مجامع مختلف علمی براي خواص و در مساجد و منابر بـراي عمـوم سـخنرانی    
. گفت آنچه مهم است این است که مطهري در همه این موارد محققانه سخن می. کرد می

عمیـق و سـنجیده و    »ده گفتـار «ردم نیـز مثـل کتـاب    حتی سخنان او خطاب به عامه م
مطهـري  . از این روست که همه آثار او همچنان سودمند و مفید اسـت . دردمندانه است

در این دوره همچنین از سخنرانان اصلی و ثابت حسینیه ارشاد، مرکز تجمع روشنفکران 
مـع و افـرادي و   مطهري در تعامل بـا چنـین جوا  . دینی و دانشگاهیان و دانشجویان بود

برخورد متواضعانه با مسائل آنان، هم خود بالید و یکـی از نواندیشـان مهـم و اثرگـذار     
تاریخ معاصر شد و هم دیگران از او ثمر گرفتند و اگر این تعامل خاضعانه و عالمانه و 

شد و اگر طلبکارانه و منکرانه بـا دیگـران    صادقانه با دیگران نبود مطهري، مطهري نمی
که بودند افرادي از اقران او کـه چـه بسـا در     شد؛ چنان کرد نیز، مطهري نمی د میبرخور

تر بودند و ید طوالیی داشتند ولی هرگـز بـه سـطح     علوم حوزوي صرف از او هم قوي
  .مطهري نرسیدند و ثمري هم ندادند و اثري چنین بر جاي نگذاشتند

  تعلق به میراث کهن. 5-3
کردند  دادند و در آن غور می کهن داشتند و به آن بها میهر دو تعلق خاطري به میراث 

دادنـد؛   متون کهن دینی را مبناي مطالعات و تحقیقات قرار میآنها . خوردند و غوطه می
شناختند و نگاهی عقالنی به این متون داشتند و معتقد بودند ایـن   عمیقاً این متون را می

  . اشندبخش زندگی بشر امروز ب توانند الهام متون می
د   «چـون   اي ویوکاننده دعوت به مطالعه و تأمل در متون ودانتـه  گَـواوپنیشـدها و ب

او . داشـت  مسـائل اسـاطیري و غیرعقالنـی برحـذر مـی      کرد و از پرداختن به می 1»گیتا
روحانی بلکه جنبه عقلی هم دارد و با تحقیقات علمی در ودانته نه فقط جنبه «: گفت می

پایـان   نتیجه یـک وجـود بـی   ... این عالم«گوید  ت، زیرا میطبیعت خارجی هماهنگ اس
                                                             
1. Bhagavad Gitaभगव  ता 
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تـرین   انسـان عـالی  . دیدن خداونـد در وجـود انسـان دیـدار واقعـی خداسـت      ... »است
ودانتۀ جوهري و انتزاعی باید در زنـدگی روزانـه، صـورت زنـده و     ... موجودات است

هاي مشـخص   تاز اساطیر غامض و پیچیده ودایی باید صور. شاعرانه خود را پیدا کند
... ودانته مدعی است که انسان الهی است«). 560.، ص1350نهرو، (» اخالقی بیرون آید

هـایی از آن اقیـانوس الیتنـاهی     اقیانوسی نامتناهی در پس پرده است که من و شما موج
توانـد مسـلک    او معتقد است حکمـت ودانتـه مـی   ). Vivekananda, 1996, p. 58(» هستیم

مکتب کهن و دیرپـاي هنـدي بـراي    (وي مباحث مبنایی یوگا . باشد جهانی انسان آینده
را به طور مفصل در چهار قسم، براي دنیاي معاصـر عرضـه کـرد کـه در     ) تربیت انسان

) 4یوگاي عشـق؛  ) 3یوگاي علم؛ ) 2یوگاي عمل؛ ) 1: چهار جلد به چاپ رسیده است
  . یوگاي ریاضت

بـود و از   البالغـه  چون قرآن و نهج شدت دلبسته متون اصیل اسالمی مطهري نیز به
هایی که درباره این دو کتاب دارد، هشت جلد تفسـیر   ها و سخنرانی این رو غیر از مقاله

سـیري در  «البالغـه تحـت عنـوان     کتابی دربـاره نهـج  و » آشنایی با قرآن«قرآن با عنوان 
بـه ایـن دو    شدت اشتیاق و اعتقاد او نسبت. از خود بر جاي گذاشته است» البالغه نهج

اش از مهجوري  بخشی و احیاگري و نیز شکایت و شکوه  متن، از سخنان او درباره جان
عجبا که خود نسل قدیم قرآن را «: گوید وي می. کامالً پیداستآن دو در بین مسلمانان، 

. قـرآن آشـنا نیسـت   متروك و مهجور کرده، آن وقت از نسل جدید گله دارد که چرا با 
عجیـب  ... د ما مهجور است و توقع داریم نسل جدید به قرآن بچسـبد قرآن در میان خو

ترین نقاط دینی ما اگر کسی عمر خود را صرف قرآن بکند به هزار  است که در حساس
افتـد و امـا اگـر     چیز مـی  شود از نان، شخصیت، احترام و همه سختی و مشکل دچار می
در نتیجـه  . شـود  چیز مـی  همههایی از قبیل کفایه بکند صاحب  عمر خود را صرف کتاب

شوند که کفایه چهارال بلدند، یعنی خودش را بلدند، رد کفایه را هم  هزارها نفر پیدا می
آن را هم بلدند، رد رد آن را هم بلدند، اما دو نفر پیـدا نمـی   بلدند، رد رد شـود کـه    رد

جا از قول  همانمطهري در ). 219-221تا، صص  مطهري، بی(» درستی بدانند قرآن را به
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کند وي در برابر این پرسش که چـرا   نقل می اهللا خویی از آیتیکی از فضالي حوزوي 
درس تفسیر قرآن را رها کردید پاسخ داده که موانع و مشکالتی وجود داشـته و عالمـه   

مطهـري در  . انـد  کـرده ) قربـانی (طباطبایی با ادامۀ تفسیر قرآن در واقع خود را تضـحیه  
ویژه فلسفه صدرایی نیز بسیار کوشید و آثار متعدد و  فلسفی و عرفانی، بهاحیاي میراث 

شـرح مبسـوط   «: مانده از وي، گواه روشـن ایـن مدعاسـت    جاي موشکافانه و ابداعی به
مقـاالت  «در دو جلـد،  » حرکـت و زمـان در فلسـفه اسـالمی    «در چهار جلـد،  » منظومه
زمینه بسیار فراتر از مدرس فلسـفه و   ؛ البته احیاگري او در این...در سه جلد و» فلسفی

  . مصصح متون فلسفی بودن است

 انسان نمونه. 3- 6

بعدي با رشدي متناسب در همۀ  انسان نمونه در نظر هر دو نواندیش، انسانی است همه
کـارگیري همـۀ    وجوه انسانی و به عبارت دیگر انسانی به توازن و اعتدال رسیده بـا بـه  

  . استعدادهایش
گوید که انسان در زندگی این جهانی خود، بـراي تعـالی روحـی بـه    میویوکاننده 

علم و عشق به منزله دو بال پرنـده،  . سه عنصر علم، عشق و ریاضت نیاز ضروري دارد
 ,Vivekananda(براي پروازند و ریاضت نیز چون دم پرنده، براي حفظ تعادل پرواز است 

1994, pp. 93-96(سیدن به حقیقت را در چهـار طریـق خالصـه    هاي ر رو، وي راه این از ؛
یـا طریـق    1کرمه یوگـا ) 1: کند که سالک راه حقیقت باید توازنی بین آنها برقرار کند می

یا طریق عشـق و   3بکتی یوگا) 3یا طریق علم و معرفت؛  2جنانه یوگا) 2عمل و کردار؛ 
 ;Vivekananda, 1996, pp. 145-220 ( یا طریق ریاضـت و مراقبـه   4راجه یوگا) 4اخالص؛ 

Rolland, 1997, pp. 186-191 .(  

                                                             
1. Karma Yoga 

2. Jñāna Yoga 
3. Bhakti Yoga 

4. Rāja Yoga 
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روش رسیدن به حقیقت در اسالم اشاره دارد که به نظـر وي  چهار مطهري نیز بر 
بـا  روش فلسفی  )1: اند اي باهم جمع شده هر چهار طریق در حکمت صدرایی به گونه

ه بر عشق؛ با تکی روش عرفانی )3دل؛ عقل و با تکیه بر روش اشراقی  )2؛ عقلتکیه بر 
بـه تعبیـر   ). 176-181تا، صـص   مطهري، بی(با تکیه بر عقل و شرع  روش کالمی )4و 

اش، براي رسیدن به اعتدال و  مانده جاي شود گفت که مطهري با توجه به آثار به دیگر می
حقیقت به جمع چهار روش فلسفه، کالم، عرفان و فقه معتقد است تا سهم عقل و قلب 

هاي فلسفی، عرفانی، کالمی و فقهی، آثار محققانه  در همۀ این زمینهاو . و شرع ادا شود
وي در . هاسـت  اي دارد که حاکی از اعتقاد راسخ و تعلق خاطر او به این روش و جدي

کمـال انسـان در   «: گوید  جایی دیگر با تأکید بر متوازن بودن رشد استعدادهاي آدمی می
فقـط بـه   ... استعدادهاي گونـاگون   این همه تعادل و توازن اوست، یعنی انسان با داشتن

و معطل نگذارد و   سوي یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهاي دیگرش را مهمل
 گوینـد اساسـاً   همراه هم رشد دهد که علمـا مـی   همه را در یک وضع متعادل و متوازن

  ). 41. ، ص1373مطهري، (» گردد حقیقت عدل به توازن و هماهنگی برمی

  احیاي علوم دینی و احیاي مفاهیم دینی. 7-3
هر دو تالش کردند علوم دینی مغفول را به زبان نسل معاصر و مطـابق گفتمـان زمانـه    

ویوکاننـده بـه   . خود، از نو عرضه کنند و آنها را از قفس انحصار و انـدراس دربیاورنـد  
هـاي   آموزهبه عرضه هاي حکمت ودانته و تعالیم یوگایی پرداخت و مطهري  ارائه آموزه

هر دو در احیاي مفاهیم دینی بسیار کوشیدند . حکمت متعالیه و تعالیم کالمی و عرفانی
عرضه و از نو معنا کردنـد  اش  و آنها را به زبانی تازه براي جهانی تازه با مقتضیات ویژه

ها نیز بایـد بـا ایـن مفـاهیم      تا نشان دهند انسان همیشه به آنها نیازمند است و قهرکرده
... دین، ایمان، خدا، معنویت، تقوي، پرستش، راز و نیاز، تهذیب و: ی و زندگی کنندآشت
 . هاي آن دو پر از این مفاهیم است ها و نوشته رو، غالب گفته این ؛ از
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  توجه به گفتمان جدید جهان معاصر. 8-3
انسان دانستند انتظارات  آن دو به گفتمان دنیاي معاصر خود توجه داشتند و به نیکی می

هرچنـد عینـاً از ایـن تعـابیر     (معاصر از دین با انسان عصر پیشین تفاوت کـرده اسـت   
انـد ولـی معنـی و مقصـود و      اند و تعـابیر خـاص خـود را بـه کـار بـرده       استفاده نکرده

و مفاهیم جدیدي چون دموکراسی، آزادي، علم، عدالت، حقوق ) شان همین بود دغدغه
و خلجانی نسبت به بینش دینـی بـه   ارد زندگی او شده و) به معناي مدرن آنها(و مدارا 

رو، در آثارشان، براي رفع این تردید، سـعی در رفـع تعـارض     این وجود آورده است؛ از
هاي روشنفکري دینی  ترین مؤلفه اند و این کار، یکی از مهم بین این مفاهیم و دین کرده

در حقـایق کننـد و تـزئین در     نه بدین معنا که براي خوشایند زمانه، تلبـیس است؛ البته 
معارف، و دست در التقاط و تزویر زنند و براي مطامع دنیا از دین استفاده ابزاري کننـد  

بـه سـخنان سـطحی و    بصري، به منظور خوشایند کردن دین،  کمو یا از سر نابخردي و 
رسانی به دین  اش جز آسیب کرده روي آورند که نتیجه پسند و بزك رنگی سخیف و عامه

کارنامـه هـر دو متفکـر دینـی     . صد البته که این دو چنین نبودندو ایمان مردم نیست و 
که هر دو صادق و راسخ بودند و دور از ریا و تزویـر، درد دیـن داشـتند و    ثابت کرده 

دانسـتند کـه    دغدغه ایمان مردم، و از قضا خوشایندي و ناخوشایندي را رهزن راهی می
  . ه رد و قبول عامه نداشتنددر پیش گرفته بودند و کاري ب

این دو نواندیش دینی، در آثارشان به مقوالتی چون دیـن و انسـان، دیـن و عقـل،     
دین و عدالت، دین و علم، دین و معنویت، دین و آرامش، دیـن و مـدارا، دیـن و زن،    

بسـیار  ... دین و آزادي، دین و دنیا، دین و زمانه، دین و حق، دین من و ادیـان دیگـر و  
اي از  اند با حفظ حقیقت و حرمت دین، آنچنان قرائت عقالنـی  اند و سعی کرده تهپرداخ

بـا ایـن   . آن ارائه دهند که با دستاوردهاي انسانی در عصر نوین تعارضی نداشـته باشـد  
و در کند  ایراد می، »هند زنان«اي با عنوان  دغدغه است که ویوکاننده در امریکا سخنرانی

و یا در موضوع  ،)Vivekananda, 1994( پردازد ر جامعه هندو میآن به تبیین جایگاه زن د
و مطهري  ،)Ibid., 1, Reason and Religion( کند عقل و دین، هماهنگی آن دو را مطرح می
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، »اصل عـدل در اسـالم  «نگارد و یا تحت عنوان   را می» نظام حقوق زن در اسالم«کتاب 
  . دارد عدل را بر دین مقدم می

  گریزي ستیزي و عوام خرافه. 9-3
هر دو نواندیش، بنا بر دلبستگی به حقیقت دین و غیرت دینی، تالش کردنـد تـا دامـن    

هاي  دیدند حقیقت و مغز دین زیر این پوسته دین را از خرافات پیراسته سازند چون می
الزمه این کار آزاداندیشی و آزادگـی و نداشـتن مطـامع    . ماند خرافی پنهان و مغفول می

نهراسـیدن از انکـار عـوام و اتهـام     (دنیوي از قبیل جاه و ثـروت، و شـجاعت   مختلف 
  . است که آن دو داشتند و آماده دادن تاوان آن هم بودند) خواص

ویوکاننده سبب انحطاط هند و جمـود و مومیـایی شـدن تمـدن آن را در تنگنـاي      
گفـت   یدیـد و مـ   فکري و درون صدف خود خزیدن و ارتباط نداشتن با ملل دیگر مـی 

که شکل انحطـاطی هولنـاکی بـه خـود     ) جامعه طبقاتی چهارگانه هندوان(نظام کاست 
به عنوان پاریه، قشري (گرفته باید تغییر یابد و باید اساس ناپاك و نجس شمردن انسان 

و رسـم  ) شـدند  از هندوان که خارج از طبقات چهارگانه و انسانیت و ناپاك تلقـی مـی  
که تشریفات پوچ و زائد مـذهبی بودنـد، از   ) ز فوت شوهرسوزانی زن بعد ا زنده(ستی 

  ). 560-561. ص ، ص1350نهرو، (میان بروند 
هـایی در ایـن    مطهري نیز یکی از قهرمانان نقد خرافات دینی است که وارد عرصه

یکـی از  . توانسـتند چنـین کننـد    باورانی چـون او مـی   زمینه شده که فقط آزادگان و دین
در سه جلد اسـت کـه در آن بـه    » حماسه حسینی«این زمینه، کتاب  ترین آثار او در مهم

هـا را بـه دو    وي تحریف. پردازد هاي واقعه عاشورا در کربال می ها و خرافه نقد تحریف
آورد و به عنوان یکی از  کند و براي هریک مصادیقی می دسته معنوي و لفظی تقسیم می

کشـته شـد بـراي    ) ع(حسـین   امام: ازدپرد مصادیق تحریف معنوي به نقد این اعتقاد می
، و به عنوان یکی از مصادیق تحریف لفظی به نقد عروسی اینکه گناهان ما بخشیده شود
گوید براي امـام حسـین بـه خـاطر ایـن همـه        او می. پردازد حضرت قاسم در کربال می
 ). 1368مطهري، (اند، باید گریست و روضه خواند  دروغی که به قیام او بسته
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  دوري از سیاست .10-3
هر دو اندیشمند رغبتی به کارهاي سیاسی به معناي خاص آن نداشتند و از داخل شدن 

پرداختند؛ البته این شیوه نیز  هاي نظري می کردند و بیشتر به طرح آموزه در آن پرهیز می
رو، این دو سابقه مبارزه و زندان و کشمکش سیاسی  این در جاي خود سیاسی است؛ از

با توجه به همین روحیه و دیدگاه است که قرائت آنـان از دیـن تنـد و آتشـین     . ندارند
افـروز تفرقـه و جنـگ میـان      خورد و آتش هاي ایدئولوژیکی نمی نیست و به درد معرکه

  . ادیان و فرق نیست

 آثار. 11-3

تـرین   اند و شیوه هر دو حتی در تبیین پیچیـده  هر دو متفکر داراي آثار و تألیفات زیادي
گــویی و  گــویی و شــفافیت و پرهیــز از مغلــق نویســی و ســاده ســادهئل فکــري، مســا

اي پـیش   که اقران آنهـا در همـان مسـائل، شـیوة متکلفانـه      نویسی است، درحالی پیچیده
در ضـمن شـفافیت بیـان حکایـت از     . انـد  اند؛ در واقع کار سهل و ممتنعی کـرده  گرفته

هایشـان   آثار آنهـا، حاصـل سـخنرانی    اي از قسمت عمده. شفافیت ذهن و روان نیز دارد
هزار صـفحه بـه زبـان انگلیسـی      مجموعه آثار ویوکاننده در نُه جلد و حدود پنج. است
پنج جلد و بـرخالف مشـی رایـج     و مجموعه آثار مطهري تاکنون در حدود بیست. است

  . اند، به زبان فارسی نوشته شده است علما که عمد در نوشتن به عربی داشته

  ريگی نتیجه
ت دینی، سود چندانی  از میان سه جریان نواندیش دینی، جریان گذشته نگر با وجود حمی

به حال جامعه دینی نداشته و این قرائـت از دیـن منجـر بـه جمـودگرایی و در نتیجـه       
نگر، هرچند  جریان آینده. موجب ایجاد تنش و خشونت و جنگ و خونریزي شده است

پـذیر از دیـن، معمـوالً موجـب خیـر و صـالح و        نعطافبا ارائه قرائت مداراگرایانه و ا
پیشرفت شده ولی با نادیده گرفتن گذشته و یا جدي نگرفتن آن، هویت و معارف دینی 

جریان سوم، با جمع معقـول گذشـته و آینـده، بـه قرائتـی      . تر شده است رنگ در آن کم
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  . و دنیا بوده استاعتدالی از دین رسیده و خیر و صالح دو جهان را خریده و نافع دین 
اما رمز موفقیت این دو نواندیش دینی از جریان سوم را با توجه به آنچه گذشـت  

در عین اینکه بـه گذشـته و میـراث کهـن دینـی      . 1: توان در موارد زیر خالصه کرد می
بالیدند سر جدال و عناد بـا دنیـاي نـوین و دسـتاوردهاي آن نداشـتند، نـه خـود را         می
کردند و نه انکـاري، هـم    کردند، نه انفعالی عمل می ر خود را طرد میباختند و نه غی می

  جاذبه داشتند و هم دافعه؛
داشتند و هم عقل، هـم   هم اهل دین بودند و هم اهل دنیا، هم ایمان را پاس می. 2

  کردند؛ اهل تعبد بودند و هم اهل تفلسف، و هیچ یک را پاي دیگري قربانی نمی
دند و در گفتن حقیقت ابایی از کسی و چیزي نداشتند و آزاداندیش و مؤمن بو. 3
  کردند؛ هاي دینی را نقد می کار نبودند و انحراف گر و مالحظه حساب
گفتنـد و قصـد    دید ابزارانگارانه به دیـن نداشـتند و صـادقانه از آن سـخن مـی     . 4

بـا   مسلط به منابع دینی و راسخ در معارف دینـی بودنـد و عمیقـاً   ) 5تحریک نداشتند؛ 
  . مفاهیم و علوم دینی آشنایی داشتند
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  .نشر مرکز: تهران .ترجمۀ حسن افشار .دین هندو .)1381. (س ،شاتوك
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  .انتشارات صدرا: تهران .ی با علوم اسالمیآشنای .)تا بی. (مطهري، م
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