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  ییگرا وحدت متعالی ادیان در گفتمان سنت ینقد و بررس
  **زاده / علی کرباسی *يمنصور مهدو

  دهيكچ
رد آنـان را بـه   کیحاصل رو ینوع ه بهکاست  ییگرا گفتمان سنت يها ان، از جمله مؤلفهیاد یوحدت متعال

ز قلمرو ظـاهر و  ی، تماینییآ ها، اصل راست یوح يه بر تنوع ضروریکان با تیگرا دهد. سنت یان نشان میاد
ان آنهـا  یم كنار زده، به گوهر مشترکان را یان ادیم یوشند وجوه اختالفک یان میاد یباطن و وحدت درون

بـه   یمتعـال  یان در سطحیاست و همۀ اد يو ظاهر یان، سطحیان ادین منظر، اختالف میابند. از ایدست 
ـ یگرا اصول یاد شده از نظر سنت يح محتوایشررسند. مقالۀ حاضر پس از ت یوحدت م  یان، به نقد و بررس

  پردازد. می ییگرا ن مفهوم در گفتمان سنتیا
ـ    ی، تمایشیاند ها، راست یان، تنوع وحیمت خالده، ادک: حدواژگانیلک  یز ظـاهر و بـاطن، وحـدت درون
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  مقدمه
ت یـ انگر ماهیـ نما ینـوع  ه بهکمت خالده است ک، حییگرا گفتمان سنت يها ن مؤلفهیتر ی از مهمکی
رد فهـم ادیـان مختلـف اسـت.     کارکمت خالده، کهاي ح د. از جمله ویژگییآ یر به شمار مکن تفیا

گرایـان بـر    ه تمام سنتکرد سنتی است و اصلی کپژوهی، همان روی مت جاوید به دینکرد حکروی
گیـرد. مشخصـۀ    می بر و باطن دین را دره مراتب ظاهر کدینی است  آن اتفاق نظر دارند، اصل راست

اي  بـه عنـوان چهـره    نصـر مت خالده در مواجهه با دین، از حیث واقعیـت تـاریخی آن اسـت.    کح
عیـاري هـم    امـل و تمـام  کلید فهم ک«تواند  مت جاوید میکباور دارد که حشاخص در این جریان، 

دیـن واحـد، اهمیـت و ارزش     کها و رمز و رازهاي یـ  براي دین و همه براي ادیان و نیز پیچیدگی
او مـدعی   )106، ص ، ترجمۀ حسن میانـداري 1382نصر، (».ثرت ادیان و روابط متقابلشان به دست دهدک

ه بـه دیـن   کـ اي  ثرت صور مقدس است؛ یعنی حوزهکادیان و مطالعۀ تب، به کرد این مکروی«است: 
  )107 ، صهمان(».تطبیقی یا تاریخ دین مشهور گشته است

پژوهـی   ه بـه امـر دیـن   کـ ري کـ اتـب ف کگرایان را با دیگر م تفاوت مبنایی سنت نصري، از همین رو
شناختی دیـن، از   تب سنتی ضمن توجه به ابعاد اجتماعی و روانکه مکداند  ورزند، در این می مبادرت می

م کـ اش، از وصلت ح دین از حیث مظاهر زمینی )109(همان، ص ارجاع و تحویل دین به این ابعاد ابا دارد.
خـورد   هاي مختلف به چشـم مـی   ه در این دنیا، فرهنگک اي گونه یابد؛ به الهی و جمعیت انسانی نشئت می

  ثرت صور دینی است. کی از علل کنندگان، یک هاي دریافت و تفاوت

  گسترة اديان
 اي از ادیان مختلـف را در مـدار توجـه خـود     گرایان چه گستره که سنت میبحث بدان يالزم است در ابتدا

  گوید: ند یا خیر؟ نصر در پاسخ به این پرسش می دهند؟ آیا آنها میان ادیان تمایزي قایل قرار می
سـامی و    ه ادیان از سـنخ بـدوي و تـاریخی،   کمت جاوید چنان گسترده است کتصور از دین در ح«

هـاي خـود    ر الیهگیرد. سنت... تمام وجوه و انواع تجلی الهی را د می بر اي و انتزاعی را در هندي، اسطوره
ه در واقـع بایـد آن   کـ ه الهیات واقعی دین تطبیقی را کدهد  ان میکدارد. چنین تصوري از آموزة سنت، ام

  )111ـ110(همان، ص  »را مابعدالطبیعۀ دین تطبیقی نامید، پدید آوریم.
، نخسـت نـد:  ک زند و آنها را به چهار دسـته تقسـیم مـی    ادیان زنده هم دست می کیکبه تف نصر

ه شـامل ادیـان   کـ ، ادیـان هنـدي   دومگیـرد؛   مـی  بر ه یهودیت، مسیحیت و اسالم را درکیان سامی اد
ه از ادیان کاند. آیین زرتشتی و مهرپرستی و آیین مانوي  کهندویی یا برهمایی، بودایی، جینی و سی
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نفوسـیوس و  که کـ هاي چینی  مشرب  ،سومی با ادیان هندي دارند؛ کخاستگاه مشتر، ندا باستانایران 
گیرنـد؛ چهـارم،    مـی  بـر  هاي فراوان دیگـري را در  ها و شاخه هستند و این دو، نحله )Taoism(تائویی

ه در میان کهاي ملی، مانند ادیانی  گیرند. آیین ه در دو دستۀ ملی و نژادي جاي میکهاي محلی  آیین
ه کـ ست و برخی ادیانی زي و جنوبی موجود اکپوست آفریقاي مر ا و قبایل سیاهکپوستان آمری سرخ

نشـر  «، 1382نصـر،  (از بومیان عصر حجر استرالیا برجاي مانده اسـت و هنـوز در آن دیـار رواج دارد.   
تاپرسـتانه  کدانـد. او ادیـان ی   همۀ این چهار دسته ادیان را داراي اعتبار می نصر )15ص ، 1 ج، »سروش

تاپرستانۀ هندو، مانند هندو و بودیسم و حتـی ادیـان چینـی، ژاپنـی و     کی مانند اسالم و یهود، و غیر
داند؛ چون توحیـد واحـد    ه درون خود عرفان دارند، منتهی به حقیقت توحیدي میکپوستی را  سرخ
نفوسـیوس و  کید و تصریح، آیین هنـدو، بـودایی و   کوي در جایی دیگر به تأ )316(همـان، ص  است.

ه چـرا برخـی ادیـان    کـ در برابر ابراز تعجب مخاطـب خـود از این   خواند و زرتشتی را توحیدي می
  کند: داند اظهار می آلود را توحیدي می كشر

جهت خیلی شبیه به اسالم و عرفان ماست؛ منتها بدون بیان خصوصیت  کاتفاقاً آیین بودا از ی« 
. این خیلی شبیه به آن وت بگذرانیدکرا با س» اال اهللا«ولی » ال اله«ه شما بگویید کآن حقیقت. مثل این

گویند. نیروانا در واقع، یعنی فنا، و یـا پارانیروانـا در    ه عرفا راجع به فناء فی الفناء میکچیزي است 
فی الفناء  فی الفناء فناء فنائی و و«ه گفتار حالج کتوان گفت  ریت یعنی فناء فی الفناء. مثالً میکسانس
مین جهت، حتی آیین بودایی هم توحیدي است.... تمام ، چیزي است شبیه نیروانا. به ه»انت کرأیت

نند... آیین بوادیی اصالً به قطب عینی هستی ک صورت حقیقت عینی بیان می ادیان دیگر، خداوند را به
ها رهایی  خواهد انسان را از تمام محدویت ه به قطب ذهنی و درونی توجه دارد و میکبل  توجه ندارد،

جانـدن آیـین بـودا در داخـل ایـن طـرح وحـدت متعـالی ادیـان          بخشد. مـن هـیچ تضـادي در گن   
  )32ـ31، ص 33ش، 1386 نصر،(».بینم نمی

هدف نهایی از معنویت، چه سخن از خدا در میان باشـد، چـه از نیروانـا،    «ه کبر این باور است  نصر
دانـد و   میان ادیان را فقط معنویت مـی  كمشترنقطۀ در واقع، نصر  )243، ص (الـف) 1385نصر، (».ی استکی

. بـا  كه منشأ این معنویت چه باشد؛ محتواي این معنویت توحید باشد یا شرکدر این میان، اهمیتی ندارد 
ه تنها بر غایت دین (وصـول بـه خـدا)    کرده بود کتر دربارة دین ارائه  یشپه کاین بیان، گویا او از تعریفی 

  ت.رده اسکرد نیز عدول ک یمیه کت
ه کـ هـایی   راه«جاي گرفته است و با  ها سنته در نهاد همۀ کورزید  ید میکبر وحدتی حقیقی تأ گنون
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 مـادام رد. مبانی اندیشۀ وحدت ادیـان، گویـا نخسـتین بـار توسـط      ک، بر آن تصریح »رسند قله می کبه ی
  گوید: مطرح شد. او در بیان این مبانی می یکبالواتس

ها، باورهاي جزمی و ادیان خـاص را بـه    مت باطنی است، شخصیتکه طالب حکفیلسوف حقیقی «
هـاي بیرونـی    دهد؛ همۀ جامه مت باطنی همۀ ادیان را آشتی میکسپارد. عالوه بر آن، ح بوتۀ فراموشی می

 »سـان اسـت.   کاز ادیان با همۀ ادیـان بـزرگ یـ    که ریشۀ هریکدهد  نده، نشان میکو انسانی را از آنها بر
 )243ص ، 1382(لگنهاوزن

مـت  کچند ظاهر آنها با هم ناسازگار باشند؛ دوم، ح داند؛ هر ی میکبا این بیان، او اوالً باطن ادیان را ی
ه تـوان ایجـاد سـازگاري میـان ادیـان را دارد؛ و      کبیند  در میان ادیان می كباطنی و جاودان را امري مشتر

ا طرح ایـن اندیشـه، او در واقـع خشـت اول     داند. ب اي الهی می ه همۀ ادیان بزرگ را داراي ریشهکسوم آن
گرفـت و طـرح اندیشـه     یکبالوتسـ این مبـانی را از   گنونه کگرایی را نهاد. از همین جا بود  بناي سنت

در نخسـتین   شـوان نیز در همین طریق ره پیمود و در نهایـت،   وماراسوامیکوحدت ادیان را درانداخت. 
  مال رساند.  کاثرش، وحدت متعالی ادیان، این مهم را به 

ه کـ داران پلورالیسـم دینـی شـباهت دارد     جهت با محتواي نظر طرف کگرایان، از ی این موضع سنت
ننـد. آنهـا نظریـۀ    ک یمـ  کیـ کگرایـان مبنـاي ایـن دو را از هـم تف     ثرت ادیان است؛ ولی سـنت کپذیرش 

اي را در قامـت دیـن    عقیـده ه هر کدانند  راسی غربی میکپلورالیسم را فاقد مبناي معرفتی و برآمده از دمو
وشـد تـا   ک گرایی مـی  ه سنتک بیند و به آزادي آن باور دارد و در واقع، اصل دین را باور ندارد؛ درحالی می

اي را براي اتحاد ادیان دسـت و   ه دین از صقع الهی است، رویهکته کبر مبناي الهی و اصل نبوت و این ن
مـت  کار ویـژة ح کـ مـت جاویـدان اسـت و    کاه معادل حه سنت گکگفتیم  )8، ص 1389(مهدوي،  ند.کپا 

گرایـان   ه بـه موضـع سـنت   کـ جاویدان هم توجه جدي به اصل وحدت متعالی ادیـان اسـت. پـیش از آن   
ري را کـ تب فکه جغرافیاي بحثی آنان را در این زمینه پیش نهیم تا جایگاه این مکبپردازیم، شایسته است 

  خوبی دریابیم. به

  ناصول وحدت متعالي اديا
نیم؛ اما شاید بهتر باشـد پـیش از ورود   کتفصیل، وحدت متعالی ادیان و اصول آن را بیان  ه بهکالزم است 

یدة این نظریه را بگوییم. در مواجهه با هر دینی، شریعت ظاهر و طریقـت بـاطنی را   کبه شرح مباحث، چ
ی و... اسـت و بیشـتر مـورد    زندگ کسب  تصورات،  عبادات،  ام،کیابیم. شریعت ظاهري، دربردارندة اح می

الحقـایق   یقـۀ حقه از علـم شـهودي بـه    کـ توجه عموم مؤمنان و متدینان آن دین است؛ اما طریقت باطن 
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ندارند، ولـی در   به همند، عرصۀ عارفان آن دین است. ادیان در شریعت ظاهر هیچ شباهتی ک ایت میکح
وهی اسـت و پیـروان ادیـان و    کـ ه گـویی حقیقـت، قلـه    ک اند. چنان یتواقع کطریقت باطنی، روایتگر ی

تـرین امـر در هـر     ه بـاطنی کنوردند. ادیان، در خدا  سمت قله ره می ه از دامنه بهکاند  وهنوردانیکمذاهب، 
رو، وحـدت ادیـان تنهـا در امـر      . ازایـن ندا تشتترسند و در ماسواي او دچار  دینی است، به وحدت می

گرایـی، حقیقـت اسـت و     پایه و اساس سنت«پذیر است. از منظر نصر،  قه همان خداست، تحقکمتعالی، 
است. وي بـا اسـتناد   » مت و عرفانکح«نیز  کو راه متافیزی.» کشناخت حقیقت، یعنی آگاهی از متافیزی

ه ریشۀ اختالف میان مؤمن و گبر و یهود، تفاوت در نظرگاه آنهاسـت،  ک، دربارة اینمولويبه برخی ابیات 
  ام حقیقت وحدت متعالی ادیان، همین دو بیت است:گوید: تم می

  چون به معنا رفت آرام اوفتاد    تادـام اوفـتالف خلق از نــاخ
  اختالف مؤمن و گبر و یهود    از نظرگاه است اي مغز وجود

دانـد و تعـالی از عـالم صـورت را فراتـر از       ار فقیه را با عالم صورت به عالم معنـا مـی  ک، سرونصرتر کد
  )24ـ23ص  ،33ش، 1386(نصر،  ند.ک ا، و در خور مقام عارف قلمداد میدسترس آنه

ثرت ادیان را دانستیم و اجمالی از نظـر آنـان را نیـز بـه     کگرایان در مواجهه با  ه جایگاه سنتکنون کا
  نیم.کگرایان را وارسی  ر سنتکنندة تفک دست آوردیم، جا دارد اصول و مبانی این فراز مهم و تعیین

 ها و تنوع صور ديني ضروري وحي. تنوع ۱

ه نظریۀ تنوع صور دینـی بـر   کگوناگونی نژادهاي بشري و انحراف ادیان در گذر تاریخ، دو دلیلی هستند 
سانی ندارد، خداونـد بایـد بـا هـر قـوم بـه زبـان         کآنها استوار است. بر این مبنا، چون بشر زبان و قوم ی

نشـیند،   خیزهاي تاریخ، غبار بـر پیـام الهـی مـی     و افت  خودش سخن بگوید. از سوي دیگر، چون گاه در
براي پیـروان   کها مانع از حقانیت آنها نیست. هر ی شود. با این حال، تعدد پیام رار پیام مطرح میکلزوم ت

اي از حقانیـت ندارنـد.    پیام دیگر الهـی بهـره   کان یه براي پیروک؛ در عین آنندا املکخود واجد حقانیت 
  خود، درست است و در غیر آن، پذیرفته نیست. دام در بسترکهر 

ه کـ هـا   ی از این پیـام که اگر بر اساس یکما نیست؛ بل كه حقانیت، تنها مالکدر این میان، باید بدانیم 
هـا بـه    دام از این سـنت کرسیم؛ زیرا هر  نیم، به رستگاري نیز میکرده است، زندگی کسنتی بروز  کدر ی

  اند.   رایط الزم براي رستگاري را در خود جاي دادهدلیل پیوند با مبدأ حقانیت، ش
هـا بـرویم و گـره     نیم، الزم است ابتدا به سراغ تنـوع وحـی  کاگر بخواهیم تنوع صور دینی را تحلیل 

ثـر  کاي بـراي ایـن ت   تـوانیم چـاره   م و ببینـیم آیـا مـی   ینک  یبررسعدم سازگاري ظاهري ادیان را در آنجا 
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ه بـه تنـاقض میـان ادیـان نیانجامـد.      کها را پذیرفت »وحی«توان تنوع در  ها بیابیم. با چه مبنایی می یوح
طـور متنـاظر    ید دارد بهکثر تأکهاي مت ه بر وحیکدر مواجهه با این مسئله، تنوع بشر است. او  شوانمبناي 

هـاي خـاص خـود را دارد. ایـن      ویژگـی  که هر یکند ک هاي متعددي تقسیم می نوع بشر را نیز به شاخه
هـاي بشـري،    گیرنـد، و همـین تفـاوت میـان قابـل      ها قرار مـی  هاي مختلف انسانی، مخاطب وحی شاخه

 زند. هاي میان صور حقیقت را رقم می تفاوت
ه بتـوانیم  کـ رو چیـزي وراي آن اسـت. بـراي آن    بنـدي حقیقـت اسـت؛ ازایـن     نوعی صورت» وحی«

حقیقت، وراي صور جـاي دارد؛  «ه کمهم را بپذیریم  کیکیم، ناچاریم این تفي مختلف را دریابها»وحی«
 )171، ص 1389(الدمـدو،  ».شود، بـه مرتبـۀ صـوري تعلـق دارد     ه از آن ناشی میکه وحی یا سنتی ک درحالی

گیـرد.   ل مـی کآید و بر مبناي آن، سنت شـ  دین پدید می کست. از این تجلی، ی گر مثَل اعال وحی، تجلی
ها (مثُل)، بستر تفـاوت   است و تفاوت میان این تجلی یافتۀ همان مثل اعال ل تجلیکنت، در واقع شاین س

اي از ذات الهـی   ه جنبهکست  مثَل اعال کهر وحیۀ، تجللی ی«گوید:  می نصرآورد.  میان ادیان را فراهم می
آن جاي دارد، بر روي زمـین   ه خود الوهیت در قلبکمثَل اعال را  کدهد. هر دین، بازتاب ی را نشان می

لحـاظ وجـود    امـل هـر سـنت بـراي مثـال، مسـیحیت یـا اسـالم هـم بـه          کسـازد. واقعیـت    گر می جلوه
اش [تطورش] در سرتاسر حیات تاریخی مقـدر خـویش، چیـزي     وفاییکاش و هم به لحاظ ش فراتاریخی

ه تفـاوت در ماهیـت   کال است ه در آن مثَل اعال منطوي است. تفاوت در این مثُل اعکنیست مگر همانی 
ل هندسـی مـنظم،   کشـ  کهر مثل اعال، همچـون یـ   )561، ص (ج)1385، نصر(».شود هر دین را موجب می

اند، ولی اوصـافی متفـاوت دارنـد. مثُـل      ال هندسی منظمیکه هر دو اشکضلعی است  مانند مربع و شش
ثـر و  کهـاي مت  ضـلعی  دایرة فراگیرِ یگانه، ماننـد چنـد   کنند و در محیط یک س میکاعال ذات الهی را منع

فراگیـر را   همـه  ةدام ذات الهـی یـا دایـر   کـ اند؛ یعنـی هـر    دایرة هندسی، جاي گرفته کمنظمِ مندرج در ی
  دیگر متفاوت است.کهاي زمینی آنها با ی اسکچند انع هر  نند؛ک س میکمنع

ه از نژادهـا و قبایـل متعـدد    کـ گیـرد   مـی  رب جهان مظهر چندگانگی است و نظم چندگانۀ بشري را در
انجامـد و اساسـاً وحـی و نبـوت،      ثـرت نبـوت و وحـی مـی    کها بـه   ثرتکرو این  اند؛ ازاین ل یافتهکتش

شـما را از  «فرماید:  ه میکالم خدا کشمولی دین است، با استناد به  دنبال اثبات جهان ه بهک نصراند.  جهانی
ثـرت آن  کگانۀ بشریت را مستلزم وحـدت در طبیعـت بشـر در عـین     منشأ ی )6(زمر: ،»یدواحد آفر ینفس
توانـد بـراي بخشـی از     ه بر اساس پیام واحـد مطلـق اسـت، نمـی    کگیرد دینی  رو نتیجه می داند. ازاین می

گویـد: بـه    دانـد و مـی   هاي متعدد می ساز وجود وحی بشریت آمده باشد. او تعدد نژادها و قبایل را سبب
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از شـما   کبـراي هـر یـ   «و )47(یونس:  »  .است یامبريرا پ یتمو هر ا«فرماید:  آن میه قرکهمین دلیل است 
ـ  ؛داد یت قـرار مـ  ما کیشما را  ،خواست ی. و اگر خدا میما قرار داده یو راه روشن یعتها] شر [امت  یول

. یریـد سـبقت گ  دیگرکیبر  کین يارهاک. پس در یازماید[خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است ب
آگاهتـان خواهـد    ردیـد، ک یآنچـه در آن اخـتالف مـ    ةگاه دربار خداست؛ آن يسو ] شما بهۀبازگشت [هم

ه بازتـابی از غنـاي ذات الهـی    کتنها ضروري، بل چندگانگی ادیان را نه نصربر همین مبنا،  )48(مائده:  .»ردک
ی از اسـماي الهـی اسـت،    کـ مظهر ی ه هر وجودي در عالم،ک گونه  همان )36ـ35، ص (د)1385، نصر( داند. می

  اوست.  منت ثرت ادیان، حاصل مستقیم غناي ذات بیکاي از اسما و صفات اوست، و  هر دینی نیز جلوه
اسـت، انحطـاط بشـر در امـور دینـی اسـت.        ها آورده در ضرورت تنوع وحی نصره کدلیل دیگري 

انحـراف یافتـه    كتاپرستی اولیه به شـر کی ه انسان هر از چندي به سبب انحطاط در امور دینی، ازک  ازآنجا
نـد. تـاریخ بشـر بیـانگر     کاست، ضرورت داشته تا خداوند به تناوب، آمـوزة توحیـد را بـه او یـادآوري     

رو، خداونـد   شـانده اسـت. ازایـن   که هر نیروي معنـوي را بـه زوال   کنندة امور دنیوي است ک تأثیرات تباه
هـاي متعـدد، حیـات     واسطۀ پیـامبران و از طریـق وحـی    ت، بهه ذاتاً موحد بوده اسکبراي هدایت انسانی 

  )101، ص 1383نصر، ( است. ها را احیا کرده معنوي انسان
 آييني . اصل راست۲

ژآیینی مطرح است تا با وضوح بیشتري خود را بنمایانـد. اهمیـت ایـن    کنار کدینی در  مفهوم راست
ست. وجـود حقیقـت، جـایی معنـا دارد و برجسـته       معناي درستی باورها ه بهکمفهوم از آن روست 

اند. به همین دلیل، به  پیوسته هم واقعی و خطا نیز باشند. حقیقت و خطا، دو امر به ه امور غیرکنماید  می
یوة شـ سبب حضور در عصر تجدد و رواج باورهاي آمیخته به خطا، لزوم تبیین باورهاي درست و 

گرایان، اصولی همچون داشتن منشا الهی، تعلیم مطلوب  یابد. سنت چندان می اهمیتی دوراست آیینی 
دین از راست آیینـی درون   کدانند. زمانی ی ارآمد را براي راست آیینی بایسته میکو روش معنوي 

یت گاه باید معنو آن«هایی اصیل باشد:  ه داراي آموزهکبرخوردار است  )181ـ180، ص 1389(الدمدو، ذاتی
منزلۀ هم مفهوم و  سنگ این تعلیم است و در نتیجه، تقدس را به ه همکبخشد  تیفعلند و کرا ستایش 

ه آن دین باید منشا الهی و نه فلسفی کمنظور این است   هم واقعیت، در محدودة خود گنجانده باشد؛
 )178ـ177، ص 1389 (الدمدو،».بخش سرشار باشد رامتکزا و  داشته باشد و بنابراین، از حضوري قداست

جهت بودن آنها براي رساندن انسان به غایت معنـوي،   دین و هم کدر این نگاه، هماهنگی اجزاي ی
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دین باید بتوانند انسان را در راستاي هدف سنت، توانمند کند و زندگی  کاجزاي یهمۀ مدنظر است. 
  و باور او را قدسی سازد.

ه داشـتن ماهیـت دینـی و انجـام درسـت اعمـال بـراي        آیینی، آن را ب در تعریف خود از راست نصر
دینـی یعنـی برخـورداري از     راست«ند: ک گونه توصیف می آیینی را این داند. او راست یمرسیدن به غایت 

، نصـر (».معناي روش صحیح انجام اعمال و رسـیدن بـه حقیقـت اسـت     رداري بهک حقیقت دینی، و راست
هاي اصلی دین و عمل مطابق شـریعت را پـیش    وي در تبیین این سخن، پذیرش آموزه )94، ص (د)1385

ه ایـن اصـول را   کـ ه مثالً همه فرق رسمی و ظاهري شـیعه و سـنی، تـا زمـانی     کند ک نهد و اذعان می می
 )96(همان، ص  گنجند. آیینی می  نند، در حلقۀ راستکمراعات 

ه سـنت در  کـ  گونه داراي ابعادي فراتر از دین است. همان هکاي است  گونه آیینی، مانند سنت به راست
تـوان گفـت اسـالم اسـت یـا       آیینی نیز اگر در تمامیت خود رخ بنماید، نمـی  گنجد، راست دین نمی کی

ه شـناخت  ک رد؛ چراکصورت دینی مطرح  توان به آیینی مطلق را نمی گراها، راست مسیحیت. در نظر سنت
وه اسـت، نـه   کـ  کوه، دیدار یـ ک که دیدار یک گونه ست و نه مسیحی؛ همانواسطۀ اسرار، نه اسالمی ا بی

  )189، ص 1389(الدمدو،  چیز دیگر.
هـاي   مایـه  یینی، بررسـی مبـانی و بـن   آ راستبسته است. گویی  گري هم نوعی با باطنی آیینی به راست

هـاي بیرونـی و    هگرایـان در پـذیرش ادیـان، عبـور از الیـ      دین است؛ زیرا معیار اساسی سـنت  کنهانی ی
وشند میان ادیان مختلـف، وحـدت برقـرار سـازند.     ک ه میکرسیدن به باطن هر دین است و از آنجاست 

ه بـا  کـ دانـد   ه قلـب آن مـی  کـ تنهـا بخشـی از اسـالم، بل    ، تصوف سنتی و راست آیین را نهنصررو  ازاین
آیینـی و   قلـب راسـت  گـري اصـیل، در    نمودهاي عرفانی مسیحیت قابل مقایسه نیسـت و اساسـاً بـاطنی   

 )95ـ97، ص (د)1385، نصر( رداري جاي گرفته است.ک راست
را بـر   هـا  سنتار گرفت و ادیان و کساز را عمال به  توان این اصل مهم و سرنوشت یمبا این همه، آیا 

  اند: آیینی، چند راهبرد پیش نهاده هاي راست گرایان براي سنجش درستی پایه زد؟ سنت کاساس آن مح
ه آخـرین  کـ نـیم  ک نون اضافه مـی که منشأ دین، وحی است. اک: گفتیم  نخست، بررسی منشأ هر دین 

رو، تنهـا   نـد. ازایـن  کتواند ادعاي وحـی جدیـد    سی نمیکاست و پس از او  وحی، از آن پیامبر اسالم
  هاي سنتی قابلیت پیروي دارند؛ یینآ راست
آیـد   مـی  تمییز مابعدالطبیعی بـر  کقط از عهدة یتعلیم، ف کدوم، تعلیم مطلوب: تشخیص مطلوبیت ی 

  امل نهفته است؛کهاي  ه در نهاد سنتک
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 پرورانـد.  انجامـد و هنـر مقدسـی را مـی     یمان میکسوم، ثمرات: راست آیینی به تربیت قدیسان و ح 
  )180ـ179، ص 1389(الدمدو، 

 . تمايز قلمرو ظاهر و قلمرو باطن۳

. نـد ا متفـق  هـم  ه ادیان در آنجـا بـا  کاي برسیم  دیان باید به نقطهدرست نظریۀ وحدت متعالی ا كبراي در
نـیم و  کپارچه مواجه شویم. اگر چنـین   کلی و یکمثابه امري  براي رسیدن به این مقصود، نباید با ادیان به

گـاه بـه غایـت     ه باید با ادیان دیگر قیاس شود، در این صورت هیچکبدانیم   پیوسته هم هر دینی را امري به
  بخشی میان ادیان نخواهیم رسید.   دتوح

ننـد  ک میان اجزاي دین است. آنهـا پیشـنهاد مـی    کیکچنین مهمی، تف كگرایان براي در ار سنتکراه
نخسـت، جداسـازي محـل نـزاع از     وهلـۀ  اري در کنیم. چنین کدین را به دو سطح ظاهر و باطن تقسیم 

دغدغـۀ  سازي ادیان به یکدیگر باشـد. در واقـع،    کتواند محملی براي مباحث نزدی ه میکاي است  عرصه
بخشـی را داشـته باشـد. ایـن      پذیرش مباحث وحدت ه ظرفیت کاي است  ما تالش براي رسیدن به نقطه

ه هر آیـین و شـریعتی   کدانیم  خوبی می حیاتی، به یقین در سطح ظاهري ادیان یافتنی نیست؛ زیرا بهنقطۀ 
سازد. ایـن تمـایز، گـاه چنـان جـدي       آن را از دیگري متمایز می هکبیرونی خاصی دارد پوستۀ ساختار و 

  انجامد. ه به تنافر پیروان ادیان از همدیگر میکاست 
هاسـت، مـا را    اخـتالف عرصـۀ  ه کـ براي رسیدن به این مهم باید باطن ادیان را دریابیم. عبور از سطح ظاهر 

ه ادیـان مختلـف، گـوهر خـود را     کـ سـت   در آنجـا  زا خبري نیست. هاي تفرقه قال و ه از قیلکرساند  به جایی می
ه از بیشترین شباهت میان ادیان برخوردار است و بـه تعبیـري، میـان    کسازند. گوهري  خوبی نمایان می به

  آورد. سان، بستري مناسب و عمیق براي وحدت فرا می کادیان واحد است. این گوهر یهمۀ 
هـایی   ه بایـد در عرصـه  کیه دارد؛ به این معنا کرایی تگ تمایز میان ساحت ظاهر و باطن ادیان، بر باطن

خواهد با قلب خویش معبـود را   یمظاهري مبتنی نیست و از انسان  كو سلو که بر مناسکحضور یابیم 
و  ند در ادیانی مانند اسالم، از طریق پیـامبر ک ادعا می نصره کاي است  گرایی، طریقه ند. باطنکپرستش 

ه کـ  گونـه  است. در این میان، باید قلمرو ظاهر را ناشی از وحی بـدانیم و همـان  ریزي شده  تاب خدا پیک
ها را پذیرفتیم، تنوع قلمروهاي ظـاهري را نیـز    تر به دلیل تنوع نژادها و انحطاط پیام الهی تنوع وحی پیش

بـه   ه ما براي رسـیدن ک ند؛ درحالیک یه میکبه رسمیت بشناسیم و بدانیم قلمرو ظاهري، فقط بر صورت ت
تواننـد خـود را بـروز     ه حقایق اصیل، در سطح دین نمـی ک سرمنزل وحدت باید به معنا دست یازیم؛ چرا

  معناي حقیقی هر دین ناچار از حضور در سطح باطنی آن هستیم. كدهند و ما براي در
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ظـاهر را بپـذیریم. ایـن    عرصۀ افزون بر این، انحراف در شریعت را نیز باید طبیعی بدانیم و خطاهاي 
ظـاهر در بازنمـایی حقـایق    عرصـۀ  هاي دین در گذر تاریخ و نیز نـاتوانی   خطاها ناشی از انحطاط آموزه

  رو نباید از بروز خطاهاي ظاهري در ادیان مضطرب شویم. درونی خویش است. ازاین
نخسـتین بـار از     د،ه براي تعیین معناي سنت در ادیـان نقـش بنیـادي دار   کمفهوم تمایز ظاهر از باطن 

آمـوزة سـنتی    نصـر گرایان نقشـی محـوري یافـت.     و دیگر سنت شوانمطرح شد و در آثار  گنونسوي 
ها موجـود اسـت. او    ه در خود سنتکداند  اي جاودانی می ثرت صوري ادیان را آموزهکوحدت باطنی و 
شـف کنـد و آن   کثر صورت کتواند ذات مطلق را در عوالم مت ه تنها طریقت باطنی میکبر این باور است 

 را وراي همۀ صور دریابد.

 . وحدت دروني اديان۴

بخشـی راه و   مطلوب دربارة مطلق و نسبی، نجـات آموزة سنت در وحی،  کاگر به سرچشمۀ فرابشري ی
ه اینها بـه وحـدت   کگرایی باطنی در حقیقت وحدانی باور داشته باشیم، باید بپذیریم  روش معنوي، و هم

دهند. در توصـیف نگـاه    یل میکطیف رنگ را تش که اجزاي یکهاي تامی اشاره دارند  درونی همۀ سنت
ه دانستیم در قلمـرو  ک  شدنی است؛ چرا وحدت میان ادیان تنها در مرتبۀ ذات مطلق تصویر  سنت به ادیان،

دنبال مطلـوب خـود باشـیم. در     باید به ظاهر ادیان، امیدي به یافتن شباهت نیست و تنها در ساحت باطن
  ه گوهر همۀ ادیان است.کقلمرو باطن یا تصوف، حقیقت مطلقی وجود دارد 

لی و تجلّی، ذات مطلق و صورت، جـوهر مطلـق   که میان مبدأ کسنت، ادیان را از نگاه علم قدسی « 
را در مرتبـۀ   مطلقـت ت، دهد. سـن  گذارد، مورد مطالعه قرار می و عرض، امر باطنی و امر ظاهري فرق می

ه فقط ذات مطلق، مطلق است. سـنت خطـاي اساسـی    کدارد  دهد و قاطعانه اظهار می ذات مطلق قرار می
هـا   ه آیین بودا و آیین هندو آن را منشـأ و ریشـۀ همـۀ جهـل    کخطایی   دادن مطلقیت به امر نسبی، نسبت

تعین ذات مطلق، در عـین حـال متعلـق    ه هرگونه تحدید و کشود. از همین روست  ب نمیکدانند مرت می
ه هم حقّ و هـم  کبه قلمرو نسبیت است. وحدت ادیان را باید قبل از هر چیز در همین ذات مطلق یافت 

ی کـ ها و حقـایق. تنهـا در مرتبـۀ ذات مطلـق، تعـالیم ادیـان ی       حقیقت مطلق است و هم منشأ همۀ وحی
، نصـر (».سـانی موجـود نیسـت    کود دارد، ولـی یـ  هستند. فروتر از آن مرتبه، تشابهات بسیار ژرفـی وجـ  

  )558، ص (ج)1385
امـور اصـلی از فرعـی، و اصـیل از اعتبـاري       کیـ کنخست، تفوهلۀ ادیان، در مطالعۀ منظر سنتی در 

یه بر امور اصلی و اصیل و اغماض از امور فرعی و اعتباري است. ایـن منظـر بـاور دارد    کاست. سپس ت
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ه ایـن سـاحت،   کـ وحدت درونـی ادیـان بیابـد چـرا      كراهی براي در ن استکه تنها از این طریق ممک
دار  هاي دیگر، اساس وحـدت را خدشـه   سنخی میان ادیان است؛ ولی ورود ساحت و هم كساحت اشترا

  ند.ک می
ند. باید از همـۀ عـوالم تودرتـویی کـه     کزي ادیان پیدا کمرنقطۀ وشد راهی براي دستیابی به ک نصر می

تـوان   ست و تنها در آنجـا مـی   ها ه وراي همۀ تعینکد و جایی را جست رکاند عبور  حجاب وحدت شده
هـاي   ه هـر دیـن ویژگـی   کـ تر بیاییم، بـه دلیـل آن   رد. اگر از این نقطه پایینکجو  و وحدت ادیان را جست

ها را ندیـده   توانیم آن ویژگی خواهیم شد؛ چون نه میدهد، گرفتار سرگردانی  مختص به خود را نشان می
  ند:ک ید میکبخش خود چشم بپوشیم. وي تا توانیم از غایت وحدت بگیریم و نه می

اهللا، یـا در سـطح جـوهر بـرین فراتـر از تمـام اجـزا و        لمـۀ  کتنها در سطح ذات برین، حتـی وراي  «
بایـد در    نـد، ک ر آن دیـن خاصـی عمـل مـی    ه دکـ اش، از عالم فرشتگان تا عالم طبیعـی   فروعات جهانی

ه آموزة وحدت یگانـه اسـت   کگویند  ه صوفیان میک طور جوي وحدت غایی ادیان بود. اگر همان و جست
گـونی ادیـان اسـت،     ه شالودة تنوع و گونـه کاي نیز  ه آن وحدت متعالیکتوان گفت  (التوحید واحد)، می

یفیـات و  کواحد باشد. فروتر از آن سـطح، هـر دینـی     تواند چیزي جز همان ذات یگانه یا خود ذات نمی
، (ب)1384، نصـر (».ردکـ اهمیت تلقـی   مکتوان آنها را نادیده گرفت و نه  ه نه میکهاي متمایزي دارد  ویژگی

  )115ص 
حـق   که محور اساسی وحدت متعالی ادیان، اصل توحید و ذات مطلق اسـت. یـ  کبینم  رو، می ازاین

، در اوپانیشـادها در  »ال الـه اال اهللا «الهی یگانه مبدأ تمـامی ادیـان اسـت. حـق الهـی در اسـالم در قالـب        
» نیسـت  ه بتوان نامی به آن داد، دائوکدائو «جینگ در عبارت _(نه این، نه آن)، در دائودneti neti اصطالح 

اي عظـیم   ت. این حق به ماننـد چشـمه  بروز یافته اس» ه هستمکمن همانم «تاب مسیحیان درجملۀ کو در 
شـیب رمـز    اندازد. هر آب ندگی متفاوت به جریان میکهایی را با پرا شیب ند، آبکوهی فوران که بر قلۀ ک

ه وجـود مطلـق   کـ الحقایق، مافوق وجـود اسـت   حقيقةیهانی است. کهمۀ درجات واقعیت و رمز مراتب 
دهنـد و   یل مـی کلق، توأمـان مرتبـۀ الهـی را تشـ    مافوق وجود و وجود مط«نخستین، تعین قهري اوست. 

 ، محمـل ایـن تجلـی اسـت. لوگـوس را     the Fiat Luxلمـه اهللا،  که لوگـوس،  کاند  یهانکهمان، مبدأ تجلی 
هم لوگوس متجلی ناشده و هـم لوگـوس متجلـی      یهانی دانست؛کتوان برزخ میان امر الهی و مراتب  می

اي بلنـد   اي جوشـان اسـت بـر فـراز قلـه      سان سرچشـمه  الهی بهمرتبۀ این  )23ص  (ب) 1385، نصـر (».شده
لحـاظ صـوري، عـین دیگـري نیسـت.       به کیابند. هیچ ی هاي فراوانی جریان می شیب ایستاده و از آن آب
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دهند و برخی دیگر تنوع بیشـتري   ل میکخانوادة دینی را ش کها در بسترهایی همانند، ی شیب برخی آب
هایی میان آنهـا برقـرار اسـت     عین دیگري نیست. با این حال، همواره شباهتدام کدهند. هیچ  را بروز می

 سرچشـمۀ ها فقط در  شیب و این امر به دلیل وجود سرچشمه واحد و بسترهاي سنگی آنهاست. این آب
ه در کـ یابنـد. نصـر در تشـبیه دیگـري ـ       یمخود را باز » وحدت متعالی«ه کی هستند. آنجاست کخود ی

. در نـد ا روانوه کـ سوي قلـۀ   ه بهکند ک هاي مختلفی تشبیه می ـ ادیان مختلف را به راهاصل از گنون است  
ل کترنـد؛ برخـی مشـ    تر و عـریض  تر، آسان ها وسیع وه، حقیقت الهی نشسته است. بعضی از این راهکقلۀ 

نشـر  « 1382، نصـر (العبوراند. منشـأ همـۀ ادیـان، حقیقـت اسـت      لوخ و صعبکدارند؛ برخی پر از سنگ و 
رده اسـت، یقینـاً در نهایـت بـه     کـ ه خود خداوند براي مردم انتخاب کیی ها راهو همه  )98ـ97ص » سروش
  انجامد. وه میکستیغ 

  انياد يوحدت متعال يبررس
ه کـ یفۀ ماسـت. پـس از آن، بـه دلیـل این    وظري با عقل نخستین، کبررسی میزان سازگاري این محصول ف

ه کـ نمایاننـد   دهنـد و چنـین مـی    هاي اسالم پیوند می را به آموزهیۀ وحدت متعالی ادیان نظرگرایان  سنت
وشـیم میـزان همخـوانی ایـن     کاند، باید ب نخستین منادي این رویه بوده رمکتاب خدا و سنت رسول اک

یـۀ وحـدت متعـالی    نظراري براي پذیرش یـا رد  که چنین کنظریه با دین را به دست آوریم. افزون بر این
  ار نیاز حیاتی داریم.کتب نیز به این کاین م تیلکقضاوت دربارة  ادیان الزم است. براي

گرایـان   نشان کنـیم. پافشـاري سـنت    اي را خاطر تهکبا این همه، پیش از ورود به مباحث، الزم است ن
ۀ رایـج اسـت، ایـن    کزدایـی سـ   ه دینکاست. در دنیایی  كاي مبار بخشی بدان، پدیده بر دین و محوریت

اصرار، قابل توجه و نیازمند تقویت و توانمندسازي است. این امـر البتـه از جملـه نقـاط قـوت گفتمـان       
تب (گنون و شوان) به تـأثیر از فضـاي دینـی جهـان اسـالم، آن را      که پیشوایان این مکگرایی است  سنت

ه بـا فضـاهاي   کـ آفریقا (اهل سـنت)،   اند؛ اما تنفس در اتمسفر علمی شمال ردهکوارد این گفتمان نوپدید 
هایی را به گفتمان آنها تحمیـل   استیکمتر انس دارد و الفت با فرق صوفیه، کاستداللی و عقالنی اسالمی 

  است.   ردهک
ارزد؛  لی نیـز نمـی  که این موضوع، به هر شـ کمداري ارزشمند است؛ ولی باید توجه داشت  اصل دین

ه کـ سـازد و ارتبـاط انسـان و الـه را سـامان بخشـد. بـر ایـن مبنـا           ه دین باید ما را متوجه خـالق کچون 
ري آنان گوشزد کنیم، شـاید  کها را در رویه ف تهکوشیم برخی نک گرایان ارزنده است، می مداري سنت دین
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تـر نصـر   کتواند بـه دسـت د   ند. این امر البته میک کمکتوجه و تأمل در آنها به توانمندسازي این گفتمان 
، امیـد اسـت   ور هاي شیعی و معارف عقلی آن مرتبط بوده است. ازایـن  ه او با حوزهکچرا صورت پذیرد، 

  ند.کدار را جبران  استی ریشهکه او بتواند این ک
گرایـی، بـه نظـر     مثابـه ماحصـلِ گفتمـان سـنت     با این اوصاف، در خصوص وحدت متعالی ادیان به

  :پردازشنده شایستۀ کات قابل تأملی هست کرسد ن می
گرایان، بر اثبات اصـل وحـدت متعالیـۀ ادیـان یـا مبـانی و اصـول چندگانـۀ آن هـیچ برهـانی            سنت

گرایـان   چنـد سـنت   ه بعید است؛ هرکسوت برهان نیامده، دشوار، بلکه در کاند. البته پذیرش امري  نیاورده
ه دیـدیم،  کـ  ند. چنـان وشند با استناد به امور غیربرهانی و تمثیلی، بار اثبات آن را از دوش خود بردارک می

آیین، مانند تربیـت قدیسـان، پـرورش هنـر مقـدس، و یـا        یه بر ثمرات هر سنت راستکگرایان با ت سنت
ه کـ ، و نیز بیـان برخـی تشـبیهات ماننـد این    همال هندسی در خصوص نسبت ادیان با کترسیم برخی اش

شـوند، یـا بـه قـول      سرازیر می ه از آنکهاي متعدد  شیب اي است بر فراز قله و آب چشمه الحقایق یقۀحق
منزلـه اصـل    ه وحـدت متعالیـه ادیـان را بـه    کـ گیرنـد   رسند، چنین نتیجه می ه به قله میکهایی  گنون، راه

مطرح سـازند. روشـن    وشند آن را در حد امري بدیهیک و حتی می قبوالنندموضوعی به مخاطبان خود ب
 ه آنـان کـ رد. البتـه ناگفتـه نگـذاریم    کـ ثابـت  توان چیزي را  ه با استعارات و خطابات شعري نمیکاست 

هـاي وحـدت متعـالی     یـه پااي استدالل براي اثبات برخـی   نند، از گونهک عقل استداللی را طرد میهرچند 
 گیرند: ادیان بهره می

هـا   تنوع وحی» ضرورت«سازد و  ها استوار می . شوان، تنوع صور دینی را بر مبناي تنوع ضروري وحی1
هـاي   هاي متفاوتی دارد، خداوند وحـی  ند؛ یعنی چون بشر گونهک نوع بشر استخراج میرا از تنوع در 

انـد. اگـر مـراد شـوان و      ل گرفتـه کرو، ادیان مختلف ش متعددي را براي او فرو فرستاده است و ازاین
ه در آن برهـه خداونـد بـر اسـاس تنـوع اقـوام، ادیـان        کند، این باشد ک ه نظر وي را تقریر میکنصر 
هـاي بشـري    ه چون گونـه کرده است، سخنی پذیرفتنی است. اما اگر چنین باشد کونی را نازل گوناگ

ه مقبـول عقـل   کـ توانیم یا باید به ادیان مختلف ملتزم باشیم، گفتاري اسـت   می» نونکا«، پس متعددند
م بایـد  افتد؛ زیرا که در آن صورت، این رویه باید در همۀ امور جاري باشد؛ مثالً ریاضیات هر قو نمی

، هندسه و بسـیاري از  کهم بدین گونه باشد؛ این قاعده در فیزی منطقشانبا قوم دیگر متفاوت باشد؛ 
ه چنین نیست. ریاضیات در نوع بشر علمی واحد اسـت و ایـن   کعلوم دیگر باید جریان یابد؛ حال آن

ی را بـراي اقـوام   ه خداوند سبحان پیامبران فراوانـ کري نوع بشر است. اینکامر سبب تعالی علمی و ف
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ه بـراي رسـاندن   کثر نیست؛ بلکشمولی دین و پذیرش ادیان مت معناي جهان  مختلف فرستاده است، به
را دریابنـد و نگهدارنـد. البتـه بـراي     » دینِ حـق «اقوام مختلف به سطحی از فهم و توانمندي است تا 

 یزیم.بپرهاین مهم باید از هرگونه تحریف پیام الهی  كدر
ارآمـد) را بـراي   کاي از معیارها (داشتن منشـأ الهـی، تعلـیم مطلـوب و روش معنـوي       . شوان مجموعه2

سـنت   که یـ کـ  کدارد. این معیارها در برخی موارد، ماننـد آیـین سـی    آیینی بیان می تشخیص راست
ص » نشـر سـروش  «، 1382، نصـر (شـود  بشري و حاصل تماس دین اسالم و هندو است، چنین نقض می

گرایـان آن را در شـمار    بنا به قول نصـر، از وحـی الهـی نشـئت نگرفتـه اسـت؛ ولـی سـنت        ه ک )19
انـد و بـر چـه     جا آمدهکه این معیارها از که بر ما پیدا نیست کشمرند. ضمن آن می هاي حقیقی بر سنت

ه کـ گرایان دارند، حصول این معیارها بـا شـهود عقلـی اسـت،      ه سنتکمبنایی استوارند. بنا بر مبنایی 
سی به واقـع اهـل شـهود باشـد خواهـد      که اگر کتر سستی چنین ادعایی را بررسیدیم. مضافا این یشپ

ثـر، مـردود اسـت،    کی اسـت و جـواز پـذیرش ادیـان مت    کی است و دین حق هم یکه حق یکگفت 
 زودي سخن قاطع صاحبان حقیقی شهود را خواهیم آورد. ه بهک چنان

ه معیار دیگري هـم هسـت؟ آیـا ایـن تعـداد، احصـاي       کو یا این اند ه آیا این معیارها احصا شدهکدیگر آن
  یا نه؟ اند شدهعقلی 

پوشـی نیسـت.    سـادگی قابـل چشـم    ه بـه کـ آفـرین اسـت    گرایان، در گفتارهاي نسبیت . گرفتاري سنت3
ه بگوییم مسیحیت براي مسیحیان مطلـق، و بـراي ادیـان دیگـر نسـبی      کبخشی به مطلق و این حیثیت

هـا،   یه بر تنوع ضروري وحـی کگرایان، در واقع با ت سازي خود مطلق است. سنت است در واقع نسبی
ه بـه نسـبیت   کـ نهنـد   یه بر ساحت باطن، گـام در راهـی مـی   کظاهر از باطن و ت کیکتنوع ادیان، تف

ه کـ  ي جـدا از دیـن و سـنت اسـت. ازآنجـا      هـا  فلسفهانجامد. این ورطه، مشخصۀ غربِ مدرن و  می
تـه، در واقـع   یرسیدن به نتـایج مدرن   ان تجدد را به راه صالح رهنمون شود،وشد دورک گرایی می سنت

گراها به تصویر آن اهتمام دارنـد. آنـان    ه سنتکهاي ذاتی سنتی است  استیکنقض غرض و ناشی از 
 رسند. ه در نهایت بدان میکاند  در ظاهر، از امري گریزان

دهـد.   صور خویش چنین نسبتی را به اسالم نیـز مـی  اند و نصر بنا بر ت گرایی گرایان مدعی شمول . سنت4
ه چنین نسبتی به اسالم نارواسـت؛ امـا دربـارة    کگوییم  در فراز بعدي، با ادلۀ قاطعی از متون دینی می

گرایی سـازگار نیسـت. افـزون بـر ایـن،       ثرتکهاي مختلف، با  ه تعالیم سنتکادیان دیگر باید گفت 
دهنـدة گـوهر    یلکرا تشـ  هـا  آمـوزه ي باطنی، آن ها آموزهیان در هاي خاص اد یه بر شباهتکاینان با ت
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نند. فرض پنهان ایـن خـوانش   ک توجیه می» انحراف«دانند و تفاوت ظاهري ادیان را با مقولۀ  ادیان می
پوشـی از   گراها بـر مبنـاي ایـن فـرض، بـا چشـم       اند. سنت داشته كه ادیان، گوهري مشترکآن است 

ه با این اصل سازگار باشد. پـذیرش  کنند ک اي تفسیر می گونه آنها را به  هاي مهم ادیان مختلف، تفاوت
 ي منطق عقل است.ها دقتدین، خالی از  کباطن ادیان، و بر اساس آن، رأي به حقانیت یسربستۀ 

ه میـان وجـود   کگیرند؛ حال آن هاي مختلف، حقانیت همۀ آنها را نتیجه می سنت گرایان، از وجود . سنت5
شـماري از دوران سـنت و    اي نیست. امور، ادیان مذاهب بی داشتن امري و حق بودن آن هیچ مالزمه

 اند. اي از حقانیت نبرده ین بهرهتر مکدام، ک ه هیچکساختۀ دوران تجدد هستند  یا دست
گوي ادیان بروند؛ ولی روشـن   و هند با اثبات وحدت متعالیۀ ادیان، به استقبال گفتخوا گرایان می . سنت6

، 1386(نصـري،   گو الزم نیست هر دین غیر حقی را بر مسـند حقانیـت بنشـانیم.    و ه براي گفتکاست 
 )454ص 

ه فقـط ذات حـق مطلـق    کـ اند  . اصل ادعاي وحدت باطنی ادیان، مستلزم تناقض است، زیرا آنان مدعی7
ه امور متضـاد و متنـاقض را در ادیـان    کاند. این ادعا براي آن است  و نسبی  است و غیر او همه تجلی

ه اصل توحید است، چگونه در برخی ادیان مانند اسالم و یهـود  کند؛ ولی ذات حق کمختلف توجیه 
ه کـ صـورت تثلیـث، و حتـی در ادیـان بـودایی       صورت آموزة توحید، نمودار شده در مسیحیت به به
رده است؟ اگـر واحـد و   کصورت ضد آموزه توحید بروز  توحیدي است، به تر نصر، غیرکتصریح د به

ند، یا واحد و حقیقـت نیسـت، یـا    کصورت نقیض خود تجلی  ه حتی بهکالحقایق چنان باشد  یقۀحق
ثـر و  کتواننـد بپذیرنـد ادیـان مت    یمگرایان، چگونه  امر مزبور، تجلی او نیست. البته نصر و دیگر سنت

نـد؛ آن  ک ، آن حقیقت مطلق را روایتگـري مـی  کدارند؟ و چگونه هر ی كمتضاد، منشأ و مقصد مشتر
یـت و تثلیـث و منشـأ    ثنوه بسیاري از ادیان، حتی ادعاي توحید هـم ندارنـد و بـر    کهم در شرایطی 

 الهی خود تصریح دارند؟ غیر
ی از معیارهاي شـناخت  کرد یکتوان ادعا  یباشند، م یان، عقالنیاد يها ندارد همۀ آموزه یه لزومک. با آن8

گرایـان   هاي اساسی آن دین به تأیید عقل و برهان برسد. سـنت  م آموزهک ه دستکدین حق، آن است 
توانند بپوشـانند تـا در    دام دین میکهاي  سوت برهان را بر قامت آموزهکـ اگر بتوانند ـ غیر از اسالم،  

ه در گذر زمان، چنان غبـار تحریـف بـر    کرسد  یمآنها دم بزنند. به نظر باطنی  كمرحلۀ بعد، از اشترا
 ه شایستگی دفاع عقالنی را ندارند.کة ادیان مختلف نشسته است چهر

انـد، بنـا    ی هستند و از جانب خداوند آمـده ک. اگر بپذیریم همۀ ادیان موجود داراي حقیقت باطنی مشتر9
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رتبـه نیسـتند. در    کاند و همه در ی ککو اهمیت معنوي مشلحاظ نفوذ  تر نصر، ادیان بهکبه تصریح د
این میان، دین یهود فقط حاوي شریعت (ظاهر)، مسیحیت مشتمل بر طریقت (باطن) و اسالم جـامع  

ه از بـدو خلقـت وجـود داشـته اسـت.      کـ ند ک بین شریعت و طریقت است و آن حقیقتی را تایید می
 )16ـ15ص » نشر سروش«، 1382، نصر( .ردکنیز ظاهر و باطن را جمع  پیامبر اسالم

م) انتساب تـورات بـه   1164_1089عزراء ( بن از این گذشته، گَرد تحریف بر عهدین نشسته است. ابراهیم
ند؛ مثالً او به ایـن عبـارات   ک پذیرفت. او شش رمز را در این خصوص بیان می را نمی حضرت موسی

ه رمـز دوازده را بـدانی... عـالوه موسـی     کـ آن طرف رود اردن، ... اگر چنان باشد «ند: ک یمتورات اشاره 
شـود، سـپس    وه خدا، به او وحی مـی کنعانیان در آن زمین بودند ... در کتورات را نوشته ... در آن وقت، 

زرا در عـ  ابـن ». ین، تو این حقیقت را خـواهی دانسـت  برا ن. بناکتخت خواب او، تخت آهنین او را نظاره 
پـس از   هـا  قرنه کبل ها ساله کبوده  گوید: نویسندة تورات فردي غیر از موسی نایه میکاین عبارات به 

مانده تفاوت دارد. باروخ اسـپینوزا،   ي باقیها تابکنوشته است، با  ه موسیکتابی کزیسته است و  او می
  )90، ص 1378(اسپینوزا،  ند:کعزراء رمزگشایی  وشد از عبارات ابنک یمبعدها 

موسـی   هکـ این است سخنانی «ه چنین آمده: کاست  1:1، »تثنیه«اشاره به سفر » آن طرف اردن«الف) 
ه نویسـنده، آن  کـ فحـواي عبـارت ایـن اسـت     ». ...با تمامی اسرائیل گفـت عرَبهدر بیابان ّ  اُردنطرف  به آن

ه از کـ ه یهـوه بـه او گفتـه    کآمده است  ه در همین سفر، از قول موسیکسوي رود اردن است؛ حال آن
  )21: 4، تثنیه فصل2007(کتاب مقدس رد.کاردن عبور نخواهی 

 هکـ زیرا «ه: ک آمده است 11:3در سفر تثنیه »: ن.کخواب او، تخت آهنین او را نظاره  سپس تخت«ب) 
خواب او، تخت آهنـین اسـت. آیـا آن     تخت کینایشان از بقیۀ رفائیان تنها باقی مانده بود. اه ب کملعوج 

 ؛»دباشـ  مـی عمون نیست؟ و طولش نُه ذراع و عرضـش چهـار ذراع، برحسـب ذراع آدمـی      بنی رَبتدر 
 ه حضـرت داود کـ و در زمانی اسـت   پس از حضرت موسی ها قرنه این رخداد مربوط به ک درحالی
  )29ـ26: 12سموئیل، فصل (همان، دوم رد.کشف کرد و این تخت را کغلبه » ربه«به شهر 

ه مجـال بیـان همـه را نـداریم     کـ ند ک عزرا رمزگشایی می هاي ابن نایهکه از همۀ کاسپینوزا افزون بر این
  ه در تـورات بارهـا از موسـی   کـ ند. از آن جمله اینک تري را نیز خود بر تورات وارد می االت جديکاش
 )33:9(همـان، خـروج، فصـل   »گفـت سـخن    خـدا بـا موسـی   «صورت سوم شخص سخن آمده اسـت.   به
ه در پایـان سـفر تثنیـه، وفـات و دفـن      کدیگر این )12:3(همان، اعداد، فصل»مردي بسیار حلیم بود موسی«

بعـد از   هـا  مـدت ه کـ هـایی آمـده    اسرائیل آمده است. همچنـین در تـورات نـام    و عزاداري بنی موسی
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ه کـ ها بعد بر شهري نهاده شده  ه مدتکاست » دان«رواج یافته است، از آن جمله، نام  حضرت موسی
  )18:29(همان، داوران، فصل  معروف بود.» الیش«به  زمان حضرت موسی

ام، در  تـاب مقـدس انجـام داده   که در کنون با توجه به مطالعۀ دقیقی کا«...گوید:  رنان می ارنست
ته نیز براي من اثبات شـد  کشناختی بر من نمایان شد، این ن هاي تاریخی و زیبا ه گنجینهکعین حال 

تب دیگر قدیمی، از تناقضات، اشتباهات و خطاها مسـتثنا نیسـت. در ایـن    کتاب همچون که این ک
 »یافتـۀ انسـان اسـت، وجـود دارد.     امالً نگـارش کـ ه کها و آثاري  افسانه  هاي دروغین، تاب، داستانک

  )298، ص 1385(گرنت، 
 ه حضـرت سـلیمان  کیابد؛ از آن جمله این الهی نسبت می در عهد قدیم، اتهامات ناروایی به پیامبران
، 8، اول پادشـاهان، فصـل  2007(کتـاب مقـدس  پرستی را برگزیـد؛  بر اثر وسوسۀ همسران خود، در پایان عمر بت

 بستر شـدند.  گاه با وي هم ردند؛ آنکبه وي شراب نوشاندند و او را مست  دختران حضرت لوط )1ـ11
ه خـود را  کـ بیند  بام خانۀ پادشاه، زن اوریاي حتّی را می از پشت داود نبی )30ــ 19:38(همان، پیدایش، فصل

بـرد و بـا او    پسندد و او را گرفته به منـزل خـود مـی    و منظر را میکاین زن نی ند. داودک شو می و شست
ایـن  اوریا، شـوهر   ه باردار است، داود نبیکدهد  خبر می شود و پس از مدتی زن به داود بستر می هم

شـود و پـس از مـاتم او، داود زن     شـته مـی  کخواند و در ماجرایی، اوریا  ه در جنگ است، فرا میکزن را 
  )27ـ11:2(همان، دوم سموئیل، فصل برد. باردار وي را به خانۀ خود می

خواند و نصر نیز این گفتار معـروف   مان ظالم فرا میکوت در برابر حاکتاب مقدس همگان را به سک
، (الـف) 1384 ،نصـر ( داند. می را گفتار حضرت عیسی» واگذار یصربه قرا  یصرار قکار خدا را به خدا و ک«

انـد همگـان را بـه پـذیرش      ینزمـ مان سایۀ خدا بر روي که حاکفرض  تاب مقدس با این پیشک )279 ص
  دیدنی است: ارهب این تاب مقدس درکخواند. تعابیر  ظلم فرامی
گـویم بـه    یمـ ؟ اما من به شما »عوض دندان عوض چشم و دندان به چشم به« ه گفته شدهکاید  شنیده

دیگـر خـود را    گونـۀ زند،  یمسی بر گونۀ راست تو سیلی کن و اگر کند، بدي نک یمه به تو بدي کسی ک
ت خـود را هـم بـه او    کـ شـاند،  کسی تو را براي گرفتن پیراهنت به دادگـاه ب کگاه  به طرف او بگردان؛ هر

(کتـاب مقـدس،    یلومتر با او بـرو. کیلومتر راه مجبور کند، دو ک کگاه شخصی تو را به پیمودن ی هر؛ ببخش
  )38ـ5:41، انجیل متی، فصل 2007

خواهد مردمـان را بـه    یمتاب مقدس که کو بر این باورند  اند ردهکبرخی این عبارات را به عفو تعبیر 
ه برخـی  کـ حـدي دشـوار اسـت     از ایـن دسـت بـه    هـایی  گذشت و مدارا فرابخواند. ولی پذیرفتن آموزه
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، مـورخ  كگشایند. آدولف فون هارتا تاب مقدس میکصراحت، زبان به انتقاد از  دانشمندان مسیحی نیز به
ه انجیـل  کـ ین متخصص آثار پدران در عصر خود، بـر ایـن بـاور اسـت     تر بزرگبرجستۀ قرن نوزدهم و 

ویـژه   بـه ، ه مـذهب سـادة عیسـی   کـ ر این بـاور اسـت   تحت تأثیر فلسفۀ یونان تغییر یافته است. وي ب
بدل یافت و اصل ایمانی تجسـم خـداي پـدر تغییـر      واسطۀ تعالیم پولس، به مذهبی در مورد عیسی به

ین متخصـص عهـد جدیـد در    تر بزرگه کم)  1976_1884( بولتمانهمچنین  )388، ص 1380(لین،  یافت.
پـردازد. از   تاب مقدس میکقرن بیستم لقب یافته است، در اثر مهم خود، تاریخ سنت هم نظر، به ارزیابی 

ه محصـول حیـات جوامـع    کـ هـاي خـود او نیسـت؛ بل    گفته توب عیسیکنظر او، بسیاري از سخنان م
  )446(همان، ص  مسیحی اولیه است.

هـاي یهـود و مسـیحیت     ، جـامع آمـوزه   رمک، و دین رسول اندا مراتببنابر گفتۀ نصر، ادیان داراي 
انـد   هاي باطل و غیرعقالنی ه داراي آموزهکو بعضی بر بعضی دیگر  ندا مراتباست. حال اگر ادیان داراي 

امـل، نـاقص را رسـمیت    که با وجود امـر  کپذیرد  مال بیشتري برخوردارند عقل نمیکاولویت دارند و از 
مـل هـر   کم خرد، باید اکه بنا به حکاعتبار بنگریم؛ بل کامل بنشانیم و هر دو را به یکدیف بخشیم و در ر

  چیزي را برگزینیم.
برانگیز و نارواي بسیاري در عهد قدیم و جدیـد نهفتـه اسـت؛     ه مضامین تأملکافزون بر این، دیدیم 

تواننـد،   گرایـان مـی   ال چگونه سنترده است. حکه زبان اعتراض دانشمندان این ادیان را بلند ک  اي گونه به
 وامالً عقالنـی  کـ هـایش   ه هیچ تحریفی نپذیرفتـه و آمـوزه  کتابی قرار دهند کنار کتابی را در کاوالً چنان 

هـا هـم    بـه ایـن مضـمون    کتابی برخیزنـد و بگوینـد تمسـ   کسراسر درست است؛ ثانیاً، به دفاع از چنان 
  نیست. الحقایق حقیقۀالحقایقی دیگر حقيقةبرساند؟ البته چنین  الحقایق حقیقۀتواند بشر را به  می

م شده اسـت  که در صدق خود محکاست  ییرأ» متکح«گفتنی است از منظر عالمه طباطبایی،  .12
مت، در واقع حق و صواب در همۀ اصول، باورها و فـروع آن و  کذب در آن راه ندارد. حکه کاي  گونه به

مـت نیسـتند؛ زیـرا باورهـاي باطـل      کان، اهل حکفار و مشرکرو،  است. ازاین اعمال و رفتار مترتب بر آن
مت (خالـده) را بـر   کتوان با عنوان سنت، ح در این صورت، نمی )271، ص ق1422(طباطبائی[عالمه]،  دارند.
  رد.کهاي ناپذیرفتنی اطالق  سنت

هـاي   گیرنـد. نصـر مـدعی اسـت آمـوزه      یمتوحیدي جاي  ل، ادیان در دو دستۀ توحیدي و غیرک طور . به13
خواننـد؛   افر مـی کـ مسـلمانان را   ، غیـر »مسـلمانان متعصـب  «مسلمانان سازگار اسـت و تنهـا    اسالم و قرآن با غیر

  داند: می» افرک«ان را کتاب و مشرکصراحت غیر مسلمانان، اعم از اهل  ریم بهکه قرآن کحال آن
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» لِ اک ینَالَّذ نِکیلَمنْ أَهشْرِکلْفَرُوا مالْم نْفَ ینَکتابِ وتَّ ینَکمیح تَأْتمیه افرانِ اهـل  کـ  )1(بینـه:  ؛»ینَـۀ الْب
  ید.آ یشانار براکآش یلیبردار نبودند تا دل ان، دستکتاب و مشرک

دهـد. خـوب اسـت بـدانیم، رفتـار اعـراب        ، مفهوم دین توحیدي را تا ادیان غیرتوحیدي گسترش مـی نصر
 كرفتار برخـی پیـروان ادیـان غیرتوحیـدي موجـود اسـت و خداونـد نیـز آنهـا را مشـر          جاهلی بسیار شبیه به 

  دانستند.   ه آنها را شفیع خود میکدانستند؛ بل ها را خدا نمی خواند. بنا به فرمودة قرآن، اعراب جاهلی بت می
الد لَّهالَّذ ینُأَال ل و صینَالْخال لأَو هوننْ داتَّخَذُوا میاء إِالَّ ل مهدبوناما نَعـ  یإِلَ یقَرِّب ه   یاللَّه زلْف ـ یحإِنَّ اللـَّ  مک

ـ  )3(زمر: ؛فَّارکاذب کمنْ هو  یهديإِنَّ اللَّه ال  یخْتَلفُونَ یهما هم ف یف ینهمب ـینِ : آیدآگاه باش از آنِ ، كپـا  ی
ـ ینا يه] ما آنها را جز بـرا کبهانه  ین[به ااند  خود گرفته يبرا یاو دوستان يجا ه بهک یسانکخداست، و   هک
ـ آنچـه   ةآنـان دربـار   یانالبته خدا مپرستیم.  یگردانند، نم کیبه خدا نزد یشترما را هرچه ب ه بـر سـر آن   ک

ـپاس اسـت هـدا     ه دروغکرا  یسک، خدا آن یقترد. در حقکخواهد  ياختالف دارند، داور  یتپـردازِ ناس
  .ندک ینم

پرسـتند بـر مبنـاي     ل مجسـمۀ بـودا مـی   کهـایی را بـه شـ    ه بـت کـ رفتار پیروان آیین هندو یا آیین بـودا  
 یـدا تَبت «تفاوتی ندارد و خدا فرمود:  ابوجهلو  ابولهبردار اینان با رفتار امثال کاست. » خواهی حاجت«
  »لَهب. یأَب

ت نبـوت بـراي آنهـا امـري روشـن بـوده       خدایند، و تداوم سن که پیامبران، فرستادگان یک . ازآنجا14
نمـوده اسـت. پیـامبران همـواره آمـدن رسـول        امالً طبیعی میکاست، مژده دادن به پیامبر بعد از خود نیز 

انـد. در ایـن    مال خواهد رساند ـ به پیروان خود بشـارت داده  که دین و رسالت را به کرا ـ همو   خاتم
در انتظار پیـامبر   یشان ثبت شده است، گاه ي آسمانیها تابکه این وعده در کتاب به دلیل آنکمیان، اهل 

هاي واهی، از تصدیق او سرباز زدنـد.   ه برانگیخته شد، به بهانهکگاه  ردند؛ ولی آنک شماري می خاتم لحظه
  فرماید: تاب بر این سنت االهی تصریح میکقرآن بر آگاهی اهل 

م  و الْحقَّ تُمونَکیلَ منْهم یقاًفَر إِنَّ و أَبناءهم یعرِفُونَما ک رِفُونَهیعتاب کالْ یناهمآتَ ینَالَّذ« ونَ  هـ لَمـبقـره:  ؛یع)
] محمـد  [= او شناسند، یم را خود پسرانه ک گونه همان ام، يا داده] یتاب [آسمانک یشانا بهه ک یسانک )146

  »دانند. ی] مهم[ خودشان دارند و یم نهفته را یقتحق یشانا از یگروه مسلماً و شناسند؛ یم را
نم و کـ  یمـ ن از پـدر سـؤال   و مـ «گویـد:   ه مـی کـ درستی گنجیده است؛ آنجـا   این سنت در انجیل نیز به

ی بعـد در  کو نیـز انـد   )16: 13(یوحنا، ».تا همیشه با شما بماند ردکاي دیگر به شما عطا خواهد  دهنده تسلی
فرسـتد،   یمـ پدر او را به اسم مـن   هک روح القدس دهنده، یعنی تسلین کیل«ند: ک عبارتی دیگر تصریح می
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 )14:26(یوحنـا،  ».او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفـتم، بـه یـاد شـما خواهـد آورد     
دانسـتند   یمـ خواهد آمد؛ وگرنه همه  ه پیامبري بعد از حضرت عیسیکبر این داللت دارد » دیگر«لمه ک
ي پیـامبر  هـا  آمـوزه نیـز بـر ابـدي بـودن     » تا همیشه با شما بماند«ی است. عبارت کدس تنها یالق ه روحک

، دقیقـاً اشـاره بـه    »آنچه به شما گفتم، به یـاد شـما خواهـد آورد   «ه گفته است: کاشاره دارد و این خاتم
باعـث   زمان اضمحالل آیین مسیحیت و فراموشـی دسـتورات راسـتین اوسـت. بعثـت پیـامبر خـاتم       

  ي حقانی بود.ها آموزهدآوري یا
درسـتی بـه پیـامبر بعـد از خـود       ند. او بهک یمنیز نقل  قرآن این مطلب را از جانب حضرت عیسی

  تابش انجیل (مژده) نام گرفت:کبشارت داد. از همین روي، 
»یع قالَ إِذْ ونُ یسرْ ابمن یا یمرائ یبولُ یإِنِّ یلَإِسسر کیإِلَ اللَّهقاً مدصما مل ي ینَبنَ  ید راةِ  مـو راً  و التـَّ  مبشـِّ

 فرزنـدان  يا: «گفـت  یممـر  پسـر  یسـی ه عک را یهنگام و )6(صف: ؛أَحمد اسمه يبعد منْ یأْتیبرسول 
ـ ک را تورات. هستم شما يسو به خدا فرستادة من یل،اسرائ ـ  یقتصـد بـوده،   مـن  از یشه پ ـ  یم  بـه  و نمک

  »است، بشارتگرم. »احمد« او نام و آید یم من از پسه ک يا فرستاده
بشارت پیامبر بعد از خود را به پیروانش داده است، آنـان را   با این اوصاف، وقتی خود حضرت عیسی

تـوانیم از پـاپ    یمـ به پیروي و یاري او فراخوانده و در واقع، از نسخ آیین خود خبر داده اسـت، آیـا مـا    
  ورزیم؟ تر شویم و همچنان بر اعتبار آیین عیسوي اصرار  یحیمستر و از مسیح  کیاتولک

و  رمکی از طـرفینِ پیـامبرا  کـ . ماجراي مباهله، در واقع اقـدامی قـاطع بـراي اثبـات حقانیـت ی     15
ست را پذیرفتنـد. قـرآن بـا روایـت ایـن مـاجرا،       که البته مسیحیان شکیا بزرگان مسیحی بود؛  بیت اهل

فـرا   كوگو بگذارند، بـه چالشـی هولنـا    را به گفت مال رسول خاتمکي و وشند برترک ه میکسانی را ک
  خواند. می

 وم کنسـاء  و نساءنا وم کأَبناء و أَبناءنا نَدع تَعالَوا فَقُلْ الْعلْمِ منَ كجاء ما بعد منْ یهف کحاج فَمنْ«
ـ  به هر پس  ؛ یناذبکالْ یعلَ اللَّه لَعنَت فَنَجعلْ نَبتَهِلْ ثُمم کأَنْفُس و أَنْفُسنا  از پـس [بـاره]   یـن ا دره ک
 و زنانمـان  و پسـرانتان،  و پسـرانمان  یاییدب: «بگو ،ندک محاجه تو با آمده،] حاصل[ را توه ک یدانش

 لعنت و یم،نک مباهله سپس یم؛خوان فرا را خود کینزد یشانخو شما و کینزد یشانخو ما و زنانتان،
  »یم.ده قرار یاندروغگو بر را خدا

آینـد و   یمه آخرین ادیان پیش از اسالم به شمار کاین رخداد، رویارویی اسالم با مسیحیت و یهود است 
رو، بـه طریقـاولی    مال و غناي معرفتی باالتري برخـوردار بودنـد. ازایـن   کبه ادیان پیش از خود، از  نسبت

  ند.ک یمت منسوخ ادیان دیگر پیشین را در عصر خاتمی
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  يبند جمع
ان اسـت. نگـاه   یان ادیم يظاهر يها ندة قفل تضادها و تعارضیمت خالده گشاکان، حیگرا از منظر سنت

ان یـ ز ادیـ برانگ ن آموزة مهـم قصـد دارد نظـرات را از سـطح اخـتالف     یه بر ایکان، با تیانه به ادیگرا سنت
سـت.  یمتصـور ن  یچ اختالفـ یگر هـ یه دک ییشاند؛ جاکقلمرو باطن ب یعنیآنها،  یانونکبرگیرد و به نقطۀ 

ن یـ هـا، همـه نـاظر بـه ا     بیشـ  ر و آبیـ هـا، آبگ  ان، مانند قلـه و راه یگرا سنت يشده از سو انیهات بیتشب
ط یخـاص محـ   يوبو ان اقوام مختلف، رنگیدر م یاند؛ ول منشأ واحد نازل شده کیان از یه ادکاند  مطلب

ن یم. بـر همـ  یان بازمـان یـ ر، از فهـم درسـت اد  یـ ط متغین شـرا یل اید به دلینباه البته کاند  را به خود گرفته
ـ     ی، تمـا ینییآ چون راست یدن اصولیشکش یاساس، آنان با پ  یز قلمـرو ظـاهر و بـاطن، و وحـدت درون

توانـد همـۀ    یه به آسانی مـ کاست  یتیچنان ظرف يان دارایه باطن ادکورزند  یته اصرار مکن نیان، بر ایاد
  را پوشش دهد. یو انتزاع ي، هندیخی، تاري، بدویاز سام ان، اعمیاد

ان را اثبـات  یـ همـۀ اد  یتوان وحدت معتـال  یان نمیگرا گفتۀ سنت شیه از اصول پکم یدین همه، دیبا ا
 یان الهـ یه ادکنینند. افزون بر اک یم یاند و آنها را نف ان برساختۀ بشر متفاوتیبا اد یان الهیه ادکرد؛ زیرا ک
ن یشـ ین پیـ ن است، عمـل بـه د  یشین پیماالت دکه داراي کد ین جدیدارند و با آمدن د یاملکر تیس کی

نون همـۀ آنهـا   که اکآورد  یان در گذشته الزم نمیه تنوع ادکم یرو، الزم است بدان نیفاقد حجت است. ازا
ـ  دهـد؛ بـه   یسوق م ییگرا تیارها، ما را به نسبین دست معیبه ا کت داشته باشند. تمسیرسم ه کـ اي  هگون

ه اصـل  کـ ن روست یامل است. از اکگر در تعارض یه با صور دکم یچنان بشناس یید حق را در هر جایبا
 كتواند در قالب شـر  یان نمیمثابه منشأ اد د بهیانجامد؛ چون اصل توح یان به تناقض میاد یوحدت متعال

  ز سازگار باشد.ید نید و با توحیو بت پرستی رخ بنما
تـه اسـت   کن نیـ ا ياین امر گوین خاتم دارند و همیدر بشارت د ير متعددیگذشته، تعاب یان االهیاد

م. افـزون  یدوام آنها باش یم مدعیتوان یرو، ما نم نیاند ازا ش بر موقت بودن خود صحه نهادهیشاپیه آنها پک
ع، یوقـا  یبرخـ ان گذشـته داللـت دارد و   یـ م بر زوال مهلت پیروي از ادیرکاز قرآن  یات فراوانین، آیبر ا

  کشد. آنان را به چالش می ینونکت یارا حقانکمانند مباهله، آش
ان یـ فهـم اد  يه بـرا یـ بـا و چندال یز يریان، اگرچه تصـو یاد یهاي وحدت متعال ن اوصاف، آموزهیبا ا

روسـت   ش نهد، با تعارض و چالش روبهیان پیمواجهه با تعدد اد يبرا يا وشد چارهک یند و مک یعرضه م
د یـ توح يبـر مبنـا   یان االهـ یـ ان ادیـ ، وحـدت را م یقرآن يها ست. آموزهین یرفتنیز پذین نید و از منظر

  شدن برخوردار است. ییجهت اجرا ییان باالک، از امیمعرفت يوه، ضمن برترین شیداند. ا یر میپذ انکام
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