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  انیر ادثکان و نقش آنها در تیگراسنت یشناختانسان يهادگاهید ینقد و بررس
 ن نصریحسدیوف شووان و سیتیفر يهاشهید بر اندیکبا تأ
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  دهيكچ
و ، نـد دانمی ان در عالمیثرت ادکاز عوامل  یکیرا آن ن یادیزات بنیبا تما يد جوامع بشرتعد، انیگراسنت
ـ  یزاتیتما، هاانِ انسانیزات میه تماکن باورند یبر ا ـ داراي و  و سـودمند  یواقع ـ  ینقش ایجـاد  در  یاساس

قـت  یعنصـر حق : دانندمی ن را معلولِ دو عاملِ عمدهید شانی. اندهست نیزمدر ن یگوناگون د يهاصورت
ـ قـت مطلـق بـه درون آن راه پ   یه حقک ياز جوهر بشر ياهیو حاش، ناب مطلقِ نامشروط و نـد.  کمـی  دای

ا حاصل اتصال عنصر یو  يت بشریان جمعیمثالِ آن در م یتجلمحصول  ،ینیهر د، ن دو عاملیبراساس ا
 هک يایت انسانیو جمع، ان ناهمگون هستندیاد يهاه مثالکییآنجا. ازاست یقت مطلق با جامعۀ انسانیحق

، نـد امتفـاوت  یو روان یروح يازهایها و نشیگرا، هاتیظرف، ث زبانیاز ح، آنها مقدر شده ين برایآن د
قـت  یخاص از جوانب حق يابر جنبههریک  هک، نیاز د يثرکمتعدد و مت يهاسبب شده تا صورتاین امر 
ـ پد، سـازند مـی  یجلت را متیخاص از واقع یو صورت، ورزندمی دیکمطلق تأ ـ ادار گـردد.  ی ـ ن دی دگاه، ی

  پردازیم.به بررسی آنها میه کدارد  ياالت متعددکاش
  ن نصر.یحسدیس، وف شووانیتیفر، نید یلکمثال ، ینید ییگراثرتک، ییگراسنت: هادواژهیلک
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  مقدمه
تـه در غـرب   یمدرن يامـدها یها و پآموزه، هاانیبنستم به مقابله با یه در قرن بک يرکانات فیاز جر یکی

برخـی  ، شـود مـی  افـت یگفتمـان   نیا ه درک یرغم محاسنیعلاست.  ییگراان سنتیجر، برخاست
قابل نقـد  ، مکچندان االت نهکها و اشیاستک از يبرخوردارسبب به ،انیگراها و نظرات سنتدگاهید

. اسـت  ینـ ید ییگراثرتکبه  اعتقاد، يرکان فین جریمهم و قابل نقد در ا يهادگاهیاز د یکی است.
 یکـ یداد.  و نقد قرار یمورد بررسگوناگون توان از جهات می ان رایگراموردنظر سنت ییگراثرتک

 انیثرت ادک، انیگراسنت است. یشناختانسان يهادگاهیبراساس د هین نظریا یبررس، ن جهاتیاز ا
و  یسـاحت بـاطن  ه در کـ ن باورنـد  یبر ادانند و می آنها ینیو صورت زم يمتعلق به حوزه ظاهررا 

وحـدت و   کیـ آنهـا را بـه    یه تمامک هستند یلکمثال  کی يدارا انیهمه اد، ترِ وجودیمراتب عال
ن یـ ا یعوامل سبب شده تا ظهور و تجلـ  یوجود برخ، شانیا ةدیعقرساند. بهمی یمتعال یپارچگکی

مختلف ادیان ش یداین امر موجب پیهم. ردیگ طور گوناگون و متفاوت صورتبه، نیاز د یلکمثال 
ش یدایـ ه موجـب پ کـ  یده اسـت. از جملـه عـوامل   یـ گرد نیزمـ  يبـر رو  متفـاوت  يهـا با صورت

زبـان  ، رسوم، آداب، ث نژادیها از حتفاوت انسان، دهین گردیزم ين بر رویدگوناگون  يهاصورت
. اسـت ان در رابطـه بـا انسـان    یگراسنت يهادگاهیو نقد د یبررس، نییتب ین مقاله در پیو... است. ا
ان یـ ش ادیدایـ هـا در پ نقـش انسـان  ، انیـ گراه از نظر سـنت کن پرسش یدنبال پاسخ به اهمچنین به
وجـود   ینـ ید يهـا ثر صورتکبا ت یانسان يهاتیان تفاوت جمعیم ياست؟ چه رابطهیچگوناگون 

  دارد؟ ینید ییگراثرتکبا اعتقاد به  یچه ارتباط، انیگراسنت یشناختانسان يهادگاهیدارد؟ د
ن یـ ن و توسـعه ا یـی در طـرح و تب  ن نصـر یحسـ دیسو  وف شووانیتیفر يهاه تالشکییآنجااز

گـرا را محـور و   ت برجسـتۀ سـنت  ین دو شخصـ ینظرات ا، داشته است یتوجهها نقش قابلدگاهید
  م.یدهمی ن نوشتار قراریاساس ا

  گرايانديدگاه سنت
 ین زنـدگ یزمـ  يبـر رو انسـان  اگرچه : ممتاز و خداگونه است یانسان مخلوق، انیگرااز نگاه سنت

، وي ق اسـت. هـدف از خلقـت   ن معلـ یان آسـمان و زمـ  یـ ه در مکبل، ستین ینیفقط زماما ، ندکمی
ن از یدرون عالم است. همچن یعنی، رة آنیط دایبر مح یهست یلکز کاز مر یاس نور بارگاه االهکانع
ه سـنت از آن پـرده   کـ ، اشیت بـاطن یـ مطـابق بـا واقع   یزندگ یق انتشار آن نور و عمل به نوعیطر

  .)292، ص1380(نصر،  باشدمی در جهان یحافظ هماهنگ، برداشته است



   ۱۰۷ . . . با  گرايان و نقش آنها در تكثُّر اديانشناختي سنتهاي انساننقد و بررسي ديدگاه

 آن مقابلـه  يامـدها یو پ ییدورة رنسانس اروپـا  يمدارسم و انسانیشدت با اومانان بهیگراسنت
ه در برداشـت  کـ چرا ؛افـت یتـوان  یآن نمـ  يبـرا  يریـ نظ، یچ تمدن سنتیدر ه: و معتقدند، نندکمی

ل شده است و با محـور  یتبد، دهیه عالَم باال شوریه علک، یعاص ینیمخلوقِ زم کیانسان به ، متجدد
ش یت بـه نفـع خـو   یـ ده اسـت از نقـش الوه  یوشـ ک، ییگـاه خـدا  یقرار دادن خود و نشستن در جا

ان یـ گرا. سنت)281(همان، ص  دیگانه هدف عالَم قلمداد نمایش را یند و خدمت به خوکاستفاده سوء
، طرة انسان بـر همـۀ امـور   یار و سیدن اختیحد به انسان و مطلق د ه بیش ازاز توج ین امر را ناشیا

دنبـال  بـه  یفراوان ءج سوینتا، به انسان ین توجه افراطیا، شانیدانند. به اعتقاد امی ،بر عالَم باال یحت
ـ ار در خدمت به فـرد انسـا  کز و همه یبستن همه چ ارکهب، داشته است. از جمله  يو تـالش بـرا   ین
، حرمـت ، يدر آزاد يو برابـر  يتسـاو  يو برقـرار ، ش رشدین استقالل و افزایحفظ حقوق و تضم

و  یذهنـ ، یبـدن  يهـا ییتوانـا ، ن و مذهبید، تیجنس، فارغ از نژاد، هاها و مجالفرصت، تیمقبول
ش و ین درجـات وجـود  یتـر ستبه مرحلۀ انسان به پسقوط مرحله ، و سرانجام، تیو معنو یروح

قتـاً دونِ  یه حقکـ اند د آوردهیرا پد یتیوضع، ن عواملی. ايو ماد يویخالصه نمودن آن در مرتبۀ دن
 دیـ ن را تهدیزمـ  يه خـود وجـود انسـان بـر رو    کبل، يبشر یت زندگیفیکتنها نه و، است شأن بشر

انسانِ متجدد امـروزي  : سدینومی بارهنیدر ا رنه گنون. )19و18ص ، 1372، گنون؛ 310(همان، ص  ندکمی
تواند باطنـاً بـه عـالم    می ن قدرت کهیان شناخت و اکز امیبشر و ن یراز جنبه ذهن، از راز قوه عاقله

کـامالً غافـل و   ، الیتناهیِ درونِ خویش روي کند و آن عـالَم درونـی را در خـارج عینیـت ببخشـد     
  .)1372گنون، ( اعتنا استبی

گونـه و برخـوردار از مقـام    انسـان را خـدا  مـداري متجـدد،   خالف انسـان بـر ، یسـنت  يهاتمدن
ن یرا بـر جبـ   ین و آسمان قرار گرفته و نشانِ ذات االهیه بر محور اتصال زمک دانندمی یاللهۀفیخل

 یسـه تجلـ   يخداوند دارا، ییگراسنت يهااز منظر آموزه .)311، ص 1380(نصـر،   ش داردیخو یهست
(همـان، ص   ن و سـنت یـ دمعنـاي  بـه  یو وح، )انسان( ریعالم صغ، )جهان( ریبکعالم : باشدمی میعظ

؛ یعنـی  انسـان  یباشند. مفهـوم سـنت  یگانه و جدا نمیشان بهیو از مبدأ اول، گریدکیاز ن سه، ی. ا)465
 ۀنـ ییو آ» تیـ الوه«و تمام بازتاب تام ، مالکمنبع عنوان به انسان ين و مثَل اعالیمفهوم انسان نخست

سـوة عـالم   ا ی. انسـان واقعـ  )293(همـان، ص   ن خلقت اسـت ینخست يو الگو یاسماء و صفات االه
جهـان  عنـوان  بـه  هکـ اسـت   یل هسـت یدر قلمـرو اصـ   ییهاانکرا او خود بازتابِ امیاست؛ ز یهست

 ۀنـ ییآعنـوان  بـه  بازتاب انسانه کبل، البته نه بماهو انسان، ز بازتاب انسانیشوند. جهان نمی گرجلوه
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، دهـد مـی  لیکرا تشـ  ینده نظـام تجلـ  کپرا ياوهیبه ش، ه بازتاب آنهاک، یهمۀ صفات االه ينماتمام
دار ساختن انسـانِ  یتَنبه و ب ياست برا يالهیز وسین نی. د)288(همان، ص  ردیگمی مورد مالحظه قرار

 یشود و به زنـدگ می انسانن، یده یانسان در ساش. یگونِ خوقت خدایو غافل از حق، ایغرقِ در رؤ
ن، ی. بنـابرا )28ـ24، ص 1382(نصر،  انسان است یعارضصورت به نْ فقطیبدون د. بخشدمی خود معنا

  گر در ارتباطند.یدکین دو با یو ا، رست استد ینیت انسان در گرو داشتن دیانسان
در مقابـل انسـان    یانسـان واقعـ  : استان از دو گونه انسان سخن گفته شده یگرار سنتیدر تعاب

ن و یان آسـمان و زمـ  ین خدا و واسطه میجانشعنوان به از نقش خود یو صرف. انسان واقع یعاص
ه در وراء قلمـرو  کـ ش، یمـال خـو  کو  یاز جـاودانگ  يو. ن باخبر و آگاه استیم و حافظ زمیز قَین

ت یر دارنـد و وضـع  یبـر وجـود او تـأث   ارش که اعمال و افکداند می. ستیقرار گرفته غافل ن ینیزم
ـ قمدر . وي شـود مـی  ار سـاخته کن اعمال و افیواسطۀ همبه، ینیزم ین زندگیاو پس از ا يبشر ل اب

، نـد یبیش نمـ یخدا و جهان را در صورت خـو ، یول است. انسان واقعئشگاه خداوند مسیآنها در پ
سـازد و  مـی  سکرا مـنع  یااله ه صفاتکاست  یآن صورتخود،  یت باطنیه واقعکابد یمیه درکبل

انسـان   در مقابـل،  .)282، ص 1380، نصـر ( او خلق شده اسـت  یت باطنیواسطۀ واقعبه یهانیکت یواقع
اد بـرده  یش را از یخو یاللهۀفیخلو مقام  یت باطنیخداوند را فراموش نموده و واقع، ینیزم یعاص

اشـانه خـود قـرار داده و    کخانه و ، بزرگ ياخانهو تجارت یعتصن یجهانصورت به ن رایاست. زم
 يد و بنـد آن را آزاد یـ و گرفتـار بـودن در ق  ، ش را بر گردن انداختهیعت نازلۀ خویطب یطوقِ بندگ

 يقـرار یو بـ  يداریـ ف داده اسـت و در ناپا کرا از  یو فهمِ امر قدس كدر، ین انسانیانگارد. چنمی
شانده ک یرانین را به ویزم، يخ بشرینزولِ تاران رو به یردن منفعالنۀ جرکمستغرق گشته و با دنبال 

هنوز باطناً انسان  ،ین انسانیرا بر هم زده است. البته چن یعیو نظمِ طب یطیمحستیو عمالً تعادل ز
 نشیـ توانـد آن را از جب ینمـ  یخیلِ تـار ور و تحـ ییـ چ تغیه هکش را، یاست و فطرت خداگونۀ خو

نسـبت   یه انسان عاصـ کاست  یاحساس حسرت، ل آنیدلاز دست نداده است. ، دیداامل بزکطور به
متـأثر از   يهـا و عرفـان  یشناختروان يهابه رمانآن، ارضاء  يو برا، دارد يو سرمد یبه ذات قدس

  .)283و  282، ص 1380(نصر،  دیجومی توسل رمواد مخد
 يانـد چنـد مرحلـه   یفرا کیـ و در  يره خلقت انسـان را تطـو  کن حال یدر ع، ن نصریحسدیس

 یه را تالشـ یـ ن نظریـ ا ي. ودانـد یانسان را مردود و باطل م ینیامل داروکۀ تیشدت نظربه، داندمی
سـاحات   يبـه جـا  ، يعـد بکتـ  یدر عالم یضرو ع ينشان دادن مجموعۀ علل ماد يمذبوحانه برا
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دانـد.  مـی  ،ق دارنـد ت تعلـ یـ گر مراتـب واقع یه علل آنها به دک ییهان معلولییتب يوجود برا یطول
  :عبارتند از، ن انسان معتقد استیوکدر ت، ینیدارو یاملکۀ تیدر مقابل نظر نصره کرا  یمراحل

افتـه در خـود   ینایجلـ مخلـوق و ت ریغ» جنبـه « کیـ  ين مرحلـه دارا یه انسان در اکمرحلۀ اول، 
کند در خداوند را تجربه  يشود تا انسان بتواند فنا و بقامی ن مرحله سببیاست. وجود ا» تیالوه«

  ل شود.ین نایو به مقام وصل بر
ۀ انسان و مثـلِ  ین و اولینخست يقت الگویه در حقکابد یمی دتول لوگوسانسان در مرحلۀ دوم، 

ت یگر همان واقعین الگو وجه دیباشد. امی زیمال آن نکه هدف و کطور همان، لقت استخ ياعال
ه و یداند. انسان اولمی خود ین را بانآ یخوانند و هر سنتمی »املکانسان «ه مسلمانان آن را کاست 

معنـاي  به ه فقط آنانکچرا؛ اندق ساختهقحنان بزرگ میو رازب امبرانیرا فقط پ املکت انسان یواقع
 بـه عـالم نـازل    یق آن وحـ یـ ه از طرکاست  يالهیا وسیت ابزار ین واقعیلمه انسان هستند. اکامل ک

د. انسـان  یـ آمـی  حساببه یمعرفت باطن ییو موزع نها يات معنویامل حکاسوة همچنین شود. می
و معرفـت   یبه امـر قدسـ  ت، یسنت و در نها، یتواند به وحمی املکت انسان یبه فضل واقع ینیزم

  .)290(همان، ص  ابدیدست  یبه ذات قدس
متناسـب بـا آن    ینـوران  ینجا بـدن یه در اک شودمی خلق یهانیکانسان در مرتبه ، مرحله سومدر 

ـ بـا ا د. یـ آمی فرود ینیپوشد. سپس به مرتبه بهشت زممی حالت بر خود بـا   يگـر یبـدن د ، همـه نی
د بـا  یگشـا مـی  عت چشمیبه جهان طبسرانجام، شود. می دهیر به او بخشیناپذیو تباه يریاث یتیماه
تـر  مراحـل متقـدم   ه بـه کـ است  یف و نورانیلط یابدان، اصل و منشأ آن یول ،ردیپذمی ه فناک یبدن

وجـود  ، ن منظری. از ا)295(همان، ص  تعلق دارند، نیزم يش از ظهور بر رویپ، نِ انسانیوکر و تتطو
مرتبۀ بـاالتر را دارد.   يم بدن براکح يااست. هر مرتبه يمراتب و بطون متعدد يانسان دارا یدرون

تـا  ، بـدن برخـوردار اسـت    کیاز ، ندکمی ریق آنها سیه از طرک یمتناسب با عوالم مختلف، انسانرو، ایناز
هـا،  ن بـدن یاز اهریک  د.یآمی حسابن پوشش انسان بهیترين و ظاهریتریرونیه بک يبرسد به بدن ماد

 يوجود انسـان دارا ن، ی. بنابرا)299(همـان، ص   باشندمی یدهندة ذات مطلق االهاسکدر مرتبه خودشان انع
مراتـبِ فـوق    یشود و پـس از طـ  می شروع یمرتبۀ مقام ذات ربوبه از کگوناگون است  يمراتبِ وجود

ان کـ ه او هـم ام کن است یز در همین، ط انسانیرسد. عظمت شرامی يو ماد یبه مرتبۀ جسمان، یجسمان
ن یتـر تـر از نـازل  نیپـائ  يامرتبه تواند بهمی و هم، را دارد» باالتر از مرتبۀ فرشتگان« يادن به مرتبهیرس

  .)29، ص 1382(نصر،  ار خداوند درآوردکو سر از ان، افتدیب مخلوقات فرو

۱۱۰      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

قـوة  : دهندمی لکاش را شیه زندگکه است سه قو يدارا، یانسان يواها و قانسان از نظر قدرت
معنـاي  به قت رایتواند حقمی، د و شرط خودیقیاحساس و اراده. انسان با قوة عاقلۀ مطلق و ب، عقل
ش فراتـر  یتواند از اوضاع و احـوال محـدود خـو   می ه داردک یاحساساتبا همچنین بشناسد.  یواقع

ن بـا ارادة  یواصل شود. همچن ییبه ذات غا، تیخوف و خش، یقربان، ابتالء، ق محبتیرفته و از طر
ت یدر وضـع ن، ی. بنابرا)302، ص 1380(نصر،  س سازدکرا منع» یار االهیاخت«تواند می، ه داردک يآزاد
 یخداوند متعال اسـت. امـا عـوامل   ، ن سه قوهیت ایهدف و غا، اهللا استۀفیخلت انسان یه وضعک، یعیطب

، گـردد مـی  یت بشـر مسـتول  یه بر وضـع ک ید و تزلزلیز تردیو ن، اشیمال اولکانسان از  یجداافتادگ مثل
 ن اسـت کمم، جهینند. در نتکمطابق با سرشت خداگونه انسان عمل ن، ن قوایاز ا کیچیشود تا همی سبب

در حـد جـذب و    يزیـ و چ یـی ر قهقرایو احساسات دچار سـ ، استه شودکفرو  یذهن يعاقله به باز ةقو
ه کـ  يزیـ اق بـه انجـام چ  یاشت ز به حدیو اراده ن، ل شوندبدم یگرانش به اطراف آن جمود و انعقاد وهم

  .)304 و 303(همان، ص  ابدیل یتقلسازد، می دور اشیانسان را از منبع وجود خود واقع
نـور و   يرویـ نعنوان به ،قرار گرفته یقیسنت حق کیه در قلب ک، یاز به وحیه نکست نجایدر ا
سـاختنِ   لۀ توانمندیبه انسان و وس یت واقعیانسان يادآور معنایو  ینندة آدمکداریو عامل ب، رحمت

  .)28ـ24، ص 1382، نصر( شودمی روشن، شیخو یدن به زندگیبشر بر معنا بخش
در  یپـارچگ کیـ وحـدت و   کیـ  يانسـان دارا  ياگرچـه مثـال اعـال   ، انیـ گرادة سـنت یـ عقبه

هـا و  در صورت، یپارچگکین وحدت و یااما ، باشدمی یماالت انسانکها و یژگیاز و يبرخوردار
رو، نیاها شده است. ازن صورتیدر ا ییهایش دوگانگیدایو سبب پ، تر وجود نداردنییات پایتجل

 يهـا در مجموعـه ، گوناگون يهابه لحاظ، ه آنها راکوجود آمده است هب از انسان یمختلف يهاگونه
، مختلـف  یمزاجـ  يهـا گونـه ، خـو وخُلـق ، تیاز لحـاظ جنسـ  : نمـود  يبندمیتوان تقسمی يمتعدد

و نـژاد و  ، )هـا اسـت ک( یمختلف به حسب طبقـات اجتمـاع   يهاسرشت، یشناختمات ستارهیتقس
ت یـ اقتضـاء واقع ، هـا و نژادهـا  ن تنوع گـروه یالبته ا .)309 -304، ص 1380(نصر،  گریعوامل د ياریبس

ق جوانـب  یـ ن طریـ تـا از ا ، اسـت  یهمۀ اسـماء و صـفات االهـ    یعرصۀ تجلعنوان به املکانسان 
ه که خداوند را، یو مخلوق اول، قت بشرینِ حقینخست يجالل و جمالِ الگو يهاو صورتگوناگون 

. از )309(همـان، ص   سازد یمتجل، نۀ عدم استییدر آ یقیچهرة محبوب حقه یدهندة بازتاب اولنشان
گـردد.  مـی  ان روشـن یـ گراسـنت  یشناسـ متجدد و انسان یسشناان انسانیگر مید یتفاوتجا، نیهم
 یز را در مورد انسـان نفـ  یجه هرگونه تمایطلبانه به انسان دارد. در نتمساوات یدگاه متجدد نگاهید
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ه در کـ  ،انیـ گراخالف سنتاست. برسان قائل کیف یحقوق و وظا، گاهیها جاانسان يو برا، ندکمی
و البتـه  ، یو عرضـ  یطول یزات واقعیمعتقد به تما، تیوحدت ژرف در انسان یضمن اذعان به نوع

  .)309 -304، ص 1380؛ نصر، 213و 212، ص1381(شووان،  باشندمی زیها نان انسانیدر م، سودمند
  :مینکمی انیزات بین تمایاز ا یرامون برخیپ يحات مختصریتوضدر ادامه، 

  ر و مؤنثكان دو جنس مذيز ميتما. ۱
اسـت. امـا در   ) مـاده  –نـر  ( یتیت دو جِنسیشخص کیۀ انسان یاول يمثَلِ اعال، یسنت يهادر آموزه

گشـته  دار یـ پد، زن باشـد  يگـر یمرد و د یکیه کدو صنف انسان، ، نیآن مثالِ نخست ینیبازتاب زم
مـادونِ   يمشخصۀ نظام مخلوقات است و در همـۀ مراتـب وجـود   ، و امثال آن ین دوگانگیاست. ا

 يهـا ر مختلـف در سـنت  یها را با تعـاب ین دوگانگیا يهاباشند. نمونهمی یجلمت یل هستیمرتبۀ اص
ـ  یتـ یرکپرا ـپوروشـا    ، سمین تائویدر آئ نگی ـن  یی: توان مشاهده نمود. مانندمی گوناگون ن یدر آئ

آن  ینـ یسـبب بـاز آفر  ، ن دو جـنس یـ ره. اتحـاد ا یـ و غ، صورت و ماده، تیت و منفعلیفاعل، هندو
در اتحاد با ، هر دو صنف زن و مرد انسان یمال ذاتکرو، این. ازباشدمی یتیدو جنس يت اعالیواقع

دارد و گـر وجـود   یدر هر جنس نسبت به جـنس د  یل درونیتما کیدلیل، ن یاست. به هم يگرید
، ز دو جنس زن و مردیتما، ییگرا. از منظر سنت)322و  305، ص 1380(نصر،  گرندیدکیل مکن دو میا

ه هـر  کـ بل، ستین یو روحان یروان يهاا جنبهیو  یشناختستیز يهاو جنبه یفقط در ساختار بدن
، حضـرتش را ت یـ قشتر صفت مطلیباشند. مرد بمی از صفات خداوند متعال یکیدام از آنها جلوه ک

، ت انسانیجنس یگدوگونهتوان گفت: می، رونیاند. ازینمامی سکاو را منع یو زن صفت عدم تناه
دارد.  یهـان یکو اصـول فرا » یذات االهـ «شه در یه رکبل، ستین يبا علل ماد ینیدة زمیپد کیصرفاً 

 کیـ ازمند به ین، مثبت آنها يهایژگیص وین دو جنس و تشخیاز اهریک  زیفهم تما يبرابنابراین، 
  .)306و  305، ص 1380نصر، ( میباشمی یتیت دو جنسینسبت به آن واقع يترمیرت عظیبص

  )هااستك( يز به لحاظ طبقات اجتماعيتما. ۲
نـه  ، باشدمیشناسی سنخ یتمایزِ روحیات اجتماعی افراد انسانی و نوع، مقصود از طبقات اجتماعی

 ییهـا و در فرهنـگ ، ل گرفتهکه براساس قدرت و ثروت و ... شک يریناپذرییتغ یاجتماع يبندقشر
. )307، ص 1380؛ نصـر،  212 -195، ص1381(شـووان،   ران قبل از اسالم وجود داشـته اسـت  یمثل هند و ا

شـنه و شـودره   یو، هیشـاتر ک، بـرهمن : مثـل  يریاز تعاب، یان اقسام طبقات انسانیب يان برایگراسنت

۱۱۲      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

ان از یـ گرانظر سـنت مورد ياند. اما معنان هندو اقتباس نمودهییه از اصطالحات آکاند ردهکاستفاده 
ا همـان  یـ ها برهمن، ن منظرین هندو است. از اییدر آآن  یمتفاوت با معان يزیچ، اصطالحات فوق

شـهود و تأمـل و   ، شف و مراقبهکه اهل ک، اهنانهکو  یلتعق یهستند با سرشت ییهاانسان، ونیروحان
به  ياند و روبازگرفته يو ماد ینیزم یش را از زندگیشان توجه خویاند. او طلبِ معرفت، تیمعنو

انـد. طبقـۀ   نمـوده  یقربـان  یش به درگاه ربوبیایو خود را در مقام ن، اندگردانده یقیامور ثابت و حق
نبـرد در راه   يهـا دانیـ سلحشور و شجاع در م ییهاه انسانک، ا فرمانداران هستندیها هیتراشک، دوم
و قـدرت   یعقالنـ  يرویـ از نن افراد، یباشند. امی ،نندکمی یه در آن زندگک یقت و حفظ جهانیحق
ار کـ ا بـه  یـ و ، هسـتند  یدنبال رزمندگا بهی، مساعد يهاو در زمان، مندندبهره ییباال يدارشتنیخو

ه در راه بقـاء و  کـ ، تاجرمآبانـه  یهستند بـا سرشـت   ییهااند. طبقۀ سوم انسانمشغول یاسیس يرهبر
 جامعه يدنبال تجارت و امور اقتصادبه، شرافتمندانه يایسبِ زندگکو ، هار انسانین معاشِ سایتأم
 يافـراد امـا  ، برخوردارنـد  یمـ کگرچه از عقل و فراست دو طبقۀ قبـل مقـدارِ   ، ن گروهیباشند. امی

شـاورزان و  کا همـان  یـ هـا  هه شـودر کـ باشند. طبقۀ چهـارم،  می كمند از حس مشترباهوش و بهره
و عمل بـر طبـق دسـتورات رهبرانشـان      يت و فرمانبرداریلتشان در تبعیفض، باشندمی گرانصنعت
شـوند و  می ریاهل خ یدر صورت، ستندیه تحت سلطۀ خود نکن جهت ایاز ، ین سنخ انسانیاست. ا

ـ یب كحرق میه از طرک، مانندمی یر باقیدر خ ن سـبب،  ید. بـه همـ  یـ بـر آنهـا وارد آ   يفشـار ، یرون
بـه نحـوِ   ، ه فطرت آنها با قانون عامکخالف دو طبقۀ اول، م هستند. بریفرمانبردار و تسل ییهاانسان

و از ، هسـتند » بلندمرتبـه «و » آزاد« یروحـ  يدارارو، نیـ ازا، هماهنگ اسـت » قهرمانانه«ا ی» مقدس«
  .)208، ص (همان ندیآمی حسابزادگان بهبینج

  ز به لحاظ نژاديتما. ۳
شـوند.  مـی  مید تقسـ یاه و سـف یس، سرخ، زرد: چهارگانۀ يبه نژادها يو نژاد یث قومیها از حانسان

ز بـا چهـار عنصـر    یـ اش و نین و چهـار جهـت اصـل   یاسـت و بـا خـود زمـ    عدد چهار رمز ثبـات  
ن را، ینخسـت  يت واحد و الگویاز آن واقع ياجنبه ياست. هر نژاد مرتبط يدهنده عالم مادلیکتش
مثبـت   يهایژگیدام از آنها وکهربنابراین، سازد. می یمتجل، است یه بازتاب اسماء و صفات االهک

، ص 1380(نصر،  شود ت بشر را شاملیتمام واقع ییتنهاتواند بهینم يچ نژادیخاصِ خود را دارد و ه
، هـا یـی آرا( انیائیآر د شاملینژاد سفشود. مثالً، می ییهاشاخهریشامل زها، ن نژادیاز اهریک  .)308
  شود.می انیدیو دراو، انیحام، انیسام، )هاانیآر، اهایآر
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ران و هنـد و اروپـا مانـدگار    یـ ام باستان در ایه در اکند هست دیاز نژاد سف یعیوسگروه ان یائیآر
ان را اصـالتاً از اعقـاب سـام    یند. سـام یگومی هم ییآنها را اقوام هند و اروپان جهت، یشدند و به ا

، هـا يآشـور ، میبابـل قـد   يهـا يدکـ ا، هـا عـرب  ن اصطالح مشتمل بریدانند. امروزه امی پسر نوح
ن یز بـر چنـد  یـ ان نیباشد. حاممی ،نان حبشهکاز سا یو قسمت مهم یل مختلف آرامیقبا، هاینعانک

 يث اصل با هـم دارنـد و دارا  یاز ح یقرابتها ن گروهیشود. امی اطالق یشمال يقایآفر يگروه نژاد
از  یطوارق و برخـ ، بربرها، هاقبط، آنها ینونکم و اعقاب یقد يهاياند. مصربه هم وابسته يهازبان

 ين نژادهـا یتـر تیـ ز نـام پرجمع یـ ان نیدیـ ند. دراویآمی حسابان بهیجزء حام، یل عمدة حبشیقبا
 ین هنـد جنـوب  انکاز سـا  ین نام به گروهیاست. امروزه ا یائین آراش از ورود مهاجمیپ، ن هندکسا
  .)136، ص 1381(شووان،  شودمی اطالق) یساحل غرب ياستثنابه(

دارد. بـه   یائیـ و آر یدو نژاد سام يهایژگیبه و ییهااشاره، ن نژادهایان ایاز م، وف شووانیتیفر
، هـا يماننـد هنـد  ، انیـ ائیاز آر ی. برخـ یاست و هم روانـ  یهم زبان، ن دو نژادیتفاوت ا ياعتقاد و

ان یرنـد. سـام  کو مبت» گـرا بـرون «، انیمانند اروپائ، گرید یبرخ. رندکو اهل تف» گرادرون« ییهاانسان
تـر  مکان و یش از اروپائیدر مجموع ب، شودمی هاان و عربیهودیه عمدتاً مشتمل بر دو گروه کز، ین

گـردد و  می م آغازیمان و تسلیبا اجه، یو در نت یبا وحز یچ ان هریسام يرند. براکها اهل تفاز هندو
، اسـت  یم بر وحـ ل نزد آنها مقده تعقکان، یائیخالف آررد. بریگمی عقلْ خود صبغۀ طاعت به خود

و » یـی گرالتعقـ «ان بـه  یائیآرو، رنیا. از)102، ص همان( د آمده باشدیپد یمن وحیل به اگر تعق یحت
ز یـ ش از هر چیو پ» گراالهام«، انیه سامکیحالدر، ل دارندیبودن تما یو منطق یعیالطبلسوف مابعدیف

  .)112(همان، ص  اهل عرفان و اخالقند
زات یبـا تمـا   يتعـدد جوامـع بشـر   ، ان در عـالم یـ ثرت ادکاز عوامل  یکی: ان معتقدندیگراسنت

، وجـود انسـان   يبـدون رسـوخ در ژرفـا   رو، اینازست. مختلف آنها يهاتیازها و ظرفین و نیادیبن
نـار عنصـر   کدر ، نیـ ه در درون هـر د کچرا؛ ان داشتیاد یرامون گوناگونیق پیعم یقیتوان تحقینم
قت یحق، ه در آنک يق است به قلمروه متعلکوجود دارد  ياهیحاش، قت مطلق نامشروط و نابیحق

 تیخصوصـ  یبـه آن نـوع   يت بشـر یوضـع ، بنـابراین،  ندکمی دایراه پ يمطلق به درون جوهر بشر
دن بـه  یرس يهاقت مطلق و راهیه دربردارندة حقکن حال یدرع، یانین وحیهر د، رونیبخشد. ازامی
آنهـا   يه بـرا کـ  ییهـا انسان یو روان یروح يازهایها و نشیگرا، هاتیمتناسب با ظرف، باشدمی آن

خـاص از   یو صـورت ، ورزدمـی  دیکقت مطلق تأیخاص از جوانب حق يابر جنبه، مقدر شده است
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قــت و یحقه، جــی. در نت)13ص  1382؛ نصـر،  310و  309، ص 1380(نصــر،  ســازدمـی  یت را متجلــیـ واقع
خـاصِّ   يهـا ش صـورت یدایسبب پ، متنوع يهاآن در قابل یاما تجل، ه واحد استکنیبا ا، تیواقع

  ن شده است.یثر از دکمتعدد و مت
آمـوزه  «و ) اتصال انسان به خداوند متعالابزار ( »روش« كدو گوهر مشتر، انیگرادة سنتیعقبه

امـا زبـان   . سـان اسـت  کیان یـ در همـۀ اد ، )از حق نماهـا  یز حق واقعییط تمیوسا یعنی( »ا اعتقادی
(نصـر،   باشـد مـی  متفـاوت ، متناسب با مخاطبان آن، یوسائط اتصال در هر سنتچگونگی و  ياعتقاد

را  يامبریچ پیما ه«: نندکمی فه استنادیۀ شریآ نیۀ خود به اید نظرییان در تأیگرا. سنت)18، ص 1382
همواره بـه   یوح، نی. بنابرا)4(ابراهیم:  »ندکان یب یآنان به روشن يم تا برایجز به زبان قومش نفرستاد

ان یـ هـر قـوم از م   امبرانیشود. و پمی ارائه، داندمی شیه خداوند آنها را مخاطب خوک یزبان مردم
ه در کـ هسـتند   یمختلفـ  يهـا زبـان ، گوناگونان یاد، ن منظریند. از اشومی مردم همان قوم مبعوث

گانـه و مبـدأ واحـد    یحـق  ، و... دارند، هارمز، هانییآ لیه از قبک یاناتکبا ام، مختلف خود يهاعالَم
نژادها سـبب بـروز تفـاوت در     يهایژگیتفاوت و :ان معتقدندیگراسازند. سنتمی یرا متجل یهست
ل یـ تما) نـژاد عـرب  ( ینژاد سـام شود. مثالً، می نید يهاتفاوت در صورت، قین طریها و از ازبان

ح  يصورت را فـدا  يز بگذارد و همواره همانندییتم» صورت«و » جوهر«ان یه مکار دارد یبس ت صـ
باشـد.  مـی  ن نـژاد یـ ل نگـرش ا مـ کدو قطـب م ، ز ساختنیدن و لبرین پوشانیند. همچنکمی جوهر

همـواره  ، دارنـد  يا شـعر ی ینید یتیه ماهک يایامر سبب شده تا در متون سامن یا، شوواناعتقاد به
نار گذاشـتن آن شـود.   کد سبب ینبا، متن يو عدم انسجام صور، افتیر ید مقصود را در وراء تعبیبا

ه یـ ناک، مجاز مرسل، حذف: مانند، است میمستقریو غ یبیکعِ تریعِ بدیاز صناسرشار  ییهان متنیچن
اسـتنِ از صـراحت آن   کالم و کت از قل غالباً مملو، یعرب کسبرو، نیااغراق و حشو. از، و استعاره

ساختن و  ینار غنکدر ، یان لفظیگروانه در سطح باط باطنیو احت يجب و رازدارح یبه همراه نوع
  .)73 – 71، ص 1381شووان، ( باشدمی موزون یسینوم و خوشیمستقریع و غیع بدیآراستن با صنا

ژرف برخـوردار   يایو بخشـندگ ) فـتح ( یزندگیانگ يخوونژاد عرب از دو خلق، نیبر اعالوه 
ت و یـ ن حتمیـ ا يو رو بـه سـو  ، ت ذات مطلـق یـ شه در حتمیاگرچه روح اسالم ر، رونیاست. ازا

سـبب نبـوغ و بـروز و    ، تعلـق دارد  یعربـ  یه به نژاد سامک يایانسان يهاملکماما ، ق آن داردمتعل
 گشته اسـت ) بخشش، فتح، قتیحق( یئب سه جزکمر کیصورت به ،نیخاص از د یظهور صورت

ن خود اان مخاطبیدر م یعاطف یشیه گراکش از آنیپ یااله یوح: معتقد است شووان. )74(همان، ص 
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ش آنها را برآورد. اگـر عـرب   یمابکا یحساب آورد و موجود در آنها را به يهاشید گرایبا، ندیافریب
لـق  و از خ، ا پادشاه باشدیم کحا، سیه رئکخواهد می ه در اعماق قلبشکچنان ساخته شده ، يبدو

، به ثروت و لـذت تنها نه الشیخ يو درها، ر برخوردار استیناپذيریو س، نظربلند، نخش ییو خو
ه بتوانـد او را  کـ بـه او عرضـه شـود     یالزم اسـت بهشـت  ، ز گشوده اسـت یوه نکه به قدرت و شکبل

 يدر راسـتا ، شـد کمـی  ریه اسـالم بـه تصـو   کـ  یبهشـت بنابراین، . )84(همان، ص  سازد مجذوب خود
گـر بـا بافـت    ید ياه اگـر اسـالم در منطقـه   کـ باشد. چنـان می ازهایها و نشین گرایا يسازبرآورده

  داشت.می گرید یصورت، افتیمی یظهور و تجل، متفاوت از نژاد عرب یو نژاد و زبان یتیجمع
وحـدت و   کیـ آنهـا را بـه    یه تمـام کـ  هستند یلکمثال  کی يان دارایادهمۀ اگرچه ، نیبنابرا

 یانسـان  يهـا تیـ ان جمعیـ آن مثـال واحـد در م   یاما ظهور و تجلـ ، رساندمی یمتعال یپارچگکی
منـد از  بهـره ، انیتمام اد هکییآنجاازده است. یان مختلف گردیش ادیدایسبب پ، گوناگون و متفاوت

انحرافـات   یسـت و حتـ  یقابـل نسـخ ن   ینـ یچ دیه، باشندمی نیر و گوهریو فراگ یلکقت یحق نیا
 حـق و معتبـر  ، ایـ ان زنـده دن یهمه اد؛ اهدکیت آنها نمیاز اعتبار و حقان يزیز چیان نیموجود در اد

ـ اما اد، دانندمی نین دیتراملکاسالم را  هک ن حالیدر ع، شانیا رونیااز .باشندمی ان یـ اد ماننـد  یانی
ز برخـوردار از اعتبـار و   یـ قـا را ن یا و آفرکـ یآمر یو محلـ  یان بـوم یاد یو حت ینیچ، يهند، یسام
  دانند.می تیحقان

  ينقد و بررس
، اندیانسان يهاتیدر جمع یات الهیمختلف از تجل يتبلورها یان الهیه ادک، انیگراسنت ين مبنایا

مـورد قبـول   ، باشـد مـی  هـا تیـ جمعن یا يهاتیها و ظرفو اختالف آنها به جهت اختالف فرهنگ
  ؛رایز، ستین

ان در یگرادگاه سنتیبر د یداللت )4(ابـراهیم:  »و ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِالَّ بِلسانِ قَومه« فهیشر ۀیآ .1
ان یـ دنبـال ب ه بـه یآ، را اوالًیز؛ ن نداردید ینیش صورت زمیدایدر پ یانسان يهاتینقش داشتن جمع

و  يبا همان زبان و لغت عـاد ، گشتندمی ه مبعوثک یهر قوم يبه سو اءیه انبکن مطلب است یا
 اسـاس  بـر ، یدین دعوت و لرس ارسال لهئگفتند و مسمی آن قوم با آنها سخن ياانه و محاورهیعام

صـورت   اءیـ پیـروان انب  قلـوب  در ناشناخته و مرموز اثر یک طریق ا ازی يغیرعاد امور و معجزه
 روانشـان در یه پکـ  یجـ یرا و یمعمـول  زبان همان با اند تامأمور بوده اءیبلکه انب، گرفته استینم
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را  یآنها بپردازند و مقاصد وح تربیت و تعلیم و يروشنگر و تبیین به، کنندیم گووگفت خود میان
 کـه  یبیـان  با مگر، نیست ممکن تبلیغ. است تبلیغ رسول ارسال از ه مقصودکچرا؛ شان بفهمانندیبه ا

ه کـ ییآنجـا نداشـته باشـد. از   يازیـ کند و به مترجم و رمزگشا ن تفهیم خود تام به را بتواند مطلب
 از آنها یاران نخستین و خاستندیبرم آنها میان از که یملت همان خود و قوم با اول درجه در پیامبران

، داشـتند  تمـاس ، تابیـد یمـ  آنهـا  بـر  پیامبران وسیلهبه یوح شعاع نخستین و، شدندیم برگزیده آنان میان
 پـس  سازد. آشکار آنان يبرا یروشنبه را بتواند حقایق تا بگوید سخن آنها لغت و آنها زبان به باید پیامبر

 همـان  اهـل  ازهریـک   ایـم فرسـتاده  کـه  یرسوالن که است این، خود قوم زبان به رسل ارسال از مقصود
 همـان  نـژاد  از و محـل  همـان  اهل از خودش اینکهاعم از  ؛اندشده آن اهل ارشاد به مورأم که بوده یزبان

 بگویـد  سخن ایشان با قومش زبان با یول، باشد دیگر سرزمین یاهال از لوط مانند آنکه یا و، باشد مردم
  .)269، ص 10، ج 1374و همکاران،  شیرازى؛ مکارم21و20، ص12، ج1374(طباطبائی، 

ه کـ رنـد  یگش بهـره یدگاه خـو ید يه در راستاین آیاز ا توانستندمی انیگراسنت یدرصورت، اًیثان
و  (خـانى  »خـودش  زبـان  و لغت اهل يسو به مگر نفرستادیم را یرسول ما«: بودمی نیه چنیآ يمعنا

تنها به همـان قـوم و   ، مخاطبان خود يهایژگیل ویبه دل، ینیهر د یعنی ؛)684، ص 7، ج 1372ریاضى، 
 یـک  زبانـان  هـم  شـامل  تنها اختصاص دارد و، افتهین در آن ظهور یامبر آن دیه پک یت انسانیجمع
 و ملت زبان به مگر نفرستادیم را یرسول ما«ه کن است یفه ایه شریآ يمعنا هکیشود. درحالیم قوم
، انـد ه اگرچه به زبان قومِ خود سـخن گفتـه  کافت یتوان می را ینیامبر و دیپ بنابراین،». خودش قوم

گونـاگون مبعـوث    يهـا و نژادهـا  بـا زبـان  ، هـا تمام انسـان  ينداشته و به سو اما اختصاص به آنها
  اند.دهیگرد

 یق و دسـتورات یاز معـارف و حقـا   يامحصول انتفال مجموعـه ، نیزم يان بر رویش ادیدایپ .2
نـوع  ، شِ آنهـا یدایـ هـا در پ و تنهـا نقـش انسـان    انـد دهیـ ه خداوند متعال نازل گردیه از ناحکاست 

 ؛)16 ، ص1، ج 1375جعفـري،  ؛ 95 – 93ص ، 1373آملی،  جوادي( باشدمی ماالت آنهاکها و سطح يازمندین
آن  کمـ کبـه  ، هر عصر يهاه انسانکهستند  یاملکن جامع و یع قوانیدنبال تشربه یان الهیه ادکچرا

 مـال مطلـوب  کمختلف خود را برطرف سازند و به سـعادت و   يهاازیبتوانند ن، نیدستورات و قوان
ن امخاطبـ  يازهـا ید متناظر و متناسب بـا ن ین بایو دستورات د نیقوانرو، اینازش نائل گردند. یخو

 يه آنهـا بـرا  کـ  یان و نقشـ یـ گرادگاه سنتیمتفاوت با د یمطلب، تین تناسب و سنخیخود باشند. ا
  باشد.می ،ن قائل هستندیش صورت دیدایانسان در پ
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، لیـ از صـدر تـا ذ  ، ه هر مرتبـۀ آن ک دانندمی ذومراتب ياهلسلس را عالم وجود، انیگراسنت .3
موجود حـق مطلـق    یعنی ؛تا برسد به رأس هرم وجود، تر از مرتبه باالترست نازلا ياپرتو و درجه

ـ ن ..و. نید، انسان مثل یموضوعات، ن منظری. از ایتناهیال در مراتـب   یکیکتشـ  یز از مراتـبِ طـول  ی
ت یه در دو واقعکاست  یمراتب يز داراین نیدو  باشدمی پنج مرتبه يوجود برخوردارند. انسان دارا

 .)108و  109 ص، 1379، نصر( ینیت زمیو واقع یت مثالیواقع: قرار دارند يو ساحت وجود
ن یه با بـراه کاست  یحقح و بهیامالً صحکاعتقاد  کی، یمراتب دانستن عالم هستو ذو یکیکتش

، انیـ گرادگاه سـنت یدر د ییگراثرتکباشد. اما آنچه در مباحث می قابل اثبات یدرست یو ادلۀ عقل
  قائل هستند. ...ن وید، انسان يشان برایه اکاست  یمراتب ال و نقد داردکاش يجا

از مراتـب و درجـات    انیـ گراآنچه سـنت  يتوان براینم يایل نقلیا دلی یچ برهان عقلیه، اوالً
ن یـ ا يجابنابراین، اند. ردهکارائه ن يزیز چیان نیگراو سنتارائه نمود ، شمارندمیانسان و... بر يبرا

 ست. چگونـه یمتر از آن نکا یشتر یاست و ب ياپنج مرتبه يانسان دارا یه برچه اساسکپرسش است 
ه کـ اسـت   یاملکـ ن مرتبـۀ انسـان   یهمـ ، انسـان  ين مرتبۀ وجـود یه مثالً دومکتوان اثبات نمود می

، لیبدون ارائه دل، حدود و انواع آن ،ن تعدادییاز مراتب وجود و تعاند. سخن ردهکان ادعا یگراسنت
  .است یو فلسف یفاقد هرگونه ارزش علم

اسـت.   يايابهامـات جـد   يدارا، انـد انسان برشمرده يان برایگراه سنتک یاز مراتب یبرخ، اًیثان
ت قـرار  یـ افته در مرتبه الوهینایتجلصورت به ،انیگرااعتقاد سنته بهک، مثالً مرتبه اول وجود انسان

ن ین مرتبه عـ یه اکن است ایان یگراا مقصود سنتیبرخوردار است. آ یاالت متعدد عقلکاز اش، دارد
 یخـارج از ذات االهـ   یتـ یه واقعکـ نیا ایباشد؟ می از آن ذات مقدس یئا جزیذات خداوند سبحان 

مسـتلزم  ، باشـد  یانسان بـا ذات االهـ  ت مرتبه اول وجود ینیع، شانید؟ اگر مقصود ایآمی حساببه
، شـان جـزء ذات بـودن باشـد    یشود. و اگـر مقصـود ا  می وحدت خالق و مخلوق و علت و معلول

متعال را ذات واجب یز؛ بطالن آن ثابت است یه با برهان عقلکاست  یب در ذات االهیکمستلزم تر
از در ذات واجـب  یـ نمستلزم نقـص و عجـز و   ، بیکط است و هرگونه تریبس یث و جهتیاز هر ح

ت آن مرتبـه بـا   یریشان غیست. اگر مقصود ایه با وجوب وجود حضرتش سازگار نکشود می یتعال
 را دارا یمرتبـه از ظهـور و تجلـ    کیه کبل، افته دانستینایتوان آن را تجلینم ،باشدمی یذات االه

قابـل  ، انـد ان نمـوده یـ وجود انسان ب يان برایگراه سنتک ،یقطع مرتبه اولطور به ،نیباشد. بنابرامی
تنهـا در رابطـه بـا    ، کیکمسـئلۀ تشـ  ، خالف آن وجـود دارد. ثالثـاً  بـر  یل عقلـ یست و دلیرش نیپذ
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تـوان آن را در  نمـی بنـابراین،  باشـد.  مـی  مطـرح ، ه در خـارج مصـداق دارنـد   ک ياینیموجودات ع
و  ینـ یبازاء ع ما) انیگراسنتف یبراساس تعر( رسدمی ه به نظرک، ن و سنتیل دیاز قب یموضوعات

ز یـ ن و سـنت ن ید، وجود کیکبراساس اصل تشکه  شد یار برد و مدعکهب، مستقل در خارج ندارند
  باشند.می یهست يهادر عوالم وجود و ساحت یمراتب و درجات يدارا

همـان معـارف و    یعنـ ی؛ هستند یو خارج ینیت عیواقع يز داراین و سنت نید: گفته شوداگر 
، ن و سنتیان از دیگراف سنتیتعرباید گفت:  در پاسخ نازل شده است. امبرانیه بر پک یقیحقا

ه کـ بل، سـت یشود نمی نازل امبرانیبر پ یق وحیه از طرک یق و علومین معارف و حقایصرفاً هم
ان یـ ان آن در میان و سـر ین جریو همچن، قین حقایمجموعۀ ا عبارت است از) عام يطبق معنا( ای

، شووان و 135ص، 1380، نصر( انسان یزندگشئون آن در  يامدهایق و پین حقایا يریارگکهها و بانسان

و » نیـ د«، خـورد و براسـاس آن  مـی  شان به چشمیدر آثار ا یه گاهک يترخاص يا معنایو ، )1362
ـ «ه تنها شامل کبل، شوندیاطالق نم» ق و اصولیحقا«گر بر خود ید» سنت« و ج یو نتـا ، يریارگکـ هب
ق و یافتن حقـا یـ  یپس از تجلـ  یعنی؛ )135ص، 1380، نصر( شودمی »یق االهیاصول و حقا يامدهایپ

ـ   یجامعـه انسـان  ، شودمی نید آمدن دیه سبب پدک، یت انسانیدر جمع یاصول االه  ارکـ هآنهـا را ب
، نین و سـنت خواهـد بـود. بنـابرا    ید گیريشکل ،شودمی حاصل يریارگکهن بیآنچه از ا. ردیگمی
آنها  يبرا یمستقل و خارج ینیوجود ع کی، ن و سنتیان از دیگراف سنتیتوان براساس تعرینم

تـوان از  یوجود را نم کیکتش، نید يبرا یرفتن وجود خارجیبر فرض پذ هکنیا قائل شد. عالوه بر
دتر یمرتبـه شـد  گر ید، آنچه در مرتبه باالتر قرار دارد قطعاًگرایان از نظر سنت رایز؛ جه گرفتیآن نت

، شـود مـی  ن شـناخته یـ دعنوان به ،فین است و طبق تعریزم يرا آنچه بر رویز؛ ستین ینین زمید
. اسـت  یق متعـال یر از آن حقـا یـ غ يزیـ ا اساسـاً چ ی ینیق با عوامل زمیاز آن معارف و حقا یبیکتر
ق و یحقـا بنـابراین،  باشد. می قیتنها همان معارف و حقا، ه آنچه در مراتب باال وجود داردکیحالدر

ت یـ واقع کیـ نه دو مصداق متفاضـل از  ، شوندمی نیت متبایدو واقع، ینین زمیو د یمعارف متعال
  شود.می الکز دچار اشیآنها ن يبرا ياثبات مراتب وجود، جهیواحد. در نت

ان آمـده  یـ بـه م ، قیمعـارف و حقـا  عنـوان  به ،یالم االهکز همواره سخن از نزول قرآن و یدر اسالم ن
 هکـ از آن يامرتبـه . قرار ندارد یسکه در دسترس هر کن معارف در لوح محفوظ است یمرتبۀ ا کیاست. 

 ؛ن معنـا ین را بـه همـ  یـ در دسترس همگان قرار دارد. چنانچـه د ، صوت و لفظ و نوشتار استصورت به
دانسـت و   يمراتـب وجـود   يتـوان آن را دارا مـی  ،میدانست خداوندسوي ق و معارف نازل شده از یحقا



   ۱۱۹ . . . با  گرايان و نقش آنها در تكثُّر اديانشناختي سنتهاي انساننقد و بررسي ديدگاه

تـوان  یانـد را نمـ  ان از آن ارائـه نمـوده  یگراه سنتک یفین با تعریقائل شد. اما د کیکتش، ان مراتب آنیم
  متفاضل در مراتب وجود اثبات نمود. یق طولیآن مصاد يدانست و برا یکیکتش

  :)133-126ص، 1379زن، او(لگنه ر ناسازگار استیات زیبا واقع، انیگراسنتدگاه ید. 4
ماننـد اسـالم و    یانیـ مختلـف. اد  یانسـان  يهـا تیـ هـا و جمع ن در فرهنگید کیوجود . الف

افـت.  یتـوان  می و بزرگ کوچک يهاثر فرهنگکا و در اینقاط دن یت و... را امروزه در تمامیحیمس
، م بودنـد ین سـه ید ینیش صورت زمیدایدر پ یانسان يهاتیها و تنوع جمعه اگر فرهنگکیدرحال

گونـاگون   يهـا تیبا ظرف یمتعدد انسان يهاتیها و جمعان فرهنگین در میصورت از د کید ینبا
  آمد.می دیپد

ت یـ واحد. اگر فرهنـگ و جمع  یت انسانیدر فرهنگ و جمعگوناگون ان متعدد و یوجود اد. ب
فرهنـگ و   کیـ همـواره در  بایـد  ، ن بودنـد یـ ش صـورت د یدایـ ن در پیآفراز عوامل نقش، یانسان
ثـر  کدر ا. سـت ین نیه در واقـع چنـ  کیحالد. دریاید بین پدیصورت از د کی، واحد یت انسانیجمع

  ن وجود دارد.ید کیش از یب، یانسان يهاتیها و جمعفرهنگ
ت یـ بـا ظرف ، هـا از انسـان  یتـ یه جمعکـ ن معنـا  یبه ا؛ فرهنگ کیدر  یشیکو نو یگرداننید. ج
  ر بدهند.یین خود را تغیین و آید، مقطع از زمان کیدر  يواحد یفرهنگ
ه اگـر بافـت   کـ ین. درحـال یرش آن دیپذ يبرا، هار فرهنگیسا يهان از انسانید کیدعوت . د
ـ نبا ینـ یچ دیگر هید، ها داشته باشند مؤثر بودد انسانیه باک ینیدر د، یت فرهنگیو ظرف یتیجمع د ی

 يت بـا آن متفـاوت هسـتند بـه سـو     یفرهنگ و ظرفجهت ه از کرا  يگرید يهاتیها و جمعانسان
ه کـ ید داشـته باشـد. درحـال   یبودن را نبا یجهان يادعا ینیچ دیه یق اولیند. و به طرکخود دعوت 

دگاه ناسازگار اسـت. اسـالم   ین دیبا ا، ان استیگرارش سنتیه مورد قبول و پذکن اسالم یم دیتعال
همـۀ   يو فرستاده شده بـه سـو  ، انیم بر همۀ ادکو حا ناسخ، یینها، مسلم، ین جهانید کیخود را 

ه در آن کـ  ییهـا متناسب با اوضاع و احوال انسان، ید فرهنگیق کینه ، داندمی یانسان يهاتیجمع
و  یتـ یجمع يهـا هـا و بافـت  بـا فرهنـگ  ، هـا اسـالم تمـام انسـان   بنـابراین،  رده است. کدا یظهور پ

افـت  یتوان می زیرا ن يگریان دیاد، خواند. عالوه بر اسالممی خود يمختلف را به سو يهاتیظرف
خـاص   یت انسـان یـ جمع کیـ ه خود را متعلق بـه  کنیان هستند و هم ایگراه هم مورد قبول سنتک

ن یسـم را از جملـه همـ   یننـد. بود کمـی  عرضه هاا به انسانیه خود را در تمام نقاط دنکبل، دانندینم
  .توان نام بردمی انیاد
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  گيرينتيجه
ابعـاد وجـود    یدربـارة برخـ   ياگسـترده  يهـا بحث، ن نصریحسدیسو  شووانژه یوهب، انیگراسنت
رسوم و ، نیآئ یات در چگونگین خصوصیو نقش ا، متفاوت يهاتیانواع نژادها با خصوص، انسان

انـد  استفاده ر ویقابل تقد یاز نظر علمن مباحث، یاند. اها داشتهانسان یو اجتماع يفرد يهایژگیو
آنها را به علـوم   یرستو ناد یرستد یبررس، اندارتباطین مقاله بیه با موضوع و هدف اکییآنجاو از

هـا  انسـان  یتیو جمع ينژاد يهاتفاوت يبرا، شانیه اکرا  ینقشاما م. یاار نمودهذمربوط به آنها واگ
ه از آن در کـ  ياجـه یز نتیـ و ن، ن قائلنـد یزمـ  يان بر رویادمتفاوت  يهاش و ظهور صورتیدایدر پ

 يقابـل نقـد جـد   ، ننـد کمـی  ان اسـتنتاج یـ دن به تمـام اد یو اعتبار بخش ینید ییگراثرتکاعتقاد به 
 یانسـان  يهـا تیجمع يهازات و تفاوتیتما ینیآفران در نقشیگرادگاه سنتید، رونیاازباشند. می

جـه،  ینت ان و دریـ دانستن تعارضات اده جوو م نیزم ين بر رویگوناگون د يهاش صورتیدایدر پ
  ست.یرش نیمورد قبول و پذ، انیو حق دانستن تمام اد رمعتب


