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  »ادیانمتعالیوحدت«نقد و بررسی نظریه 
 با تکیه بر دیدگاه فریتیوف شوآن

سیدعلی حسنی *رضا قزي /**  

  چكيده
اي پدیـده عنوان به »تسنّ«گرایان است که به بررسی جریان سنت، هاي مهم در حال حاضریکی از گفتمان
ـید هـدایت و مـوجی از    هاي هاي از جلوهر سنتى را جلوه، گراجریان سنت. پردازدبا منشأ الهى می خورش

پـردازد کـه چگونـه    میموضوع با رویکردي گزارشی، تحلیلى به این ، داند. این نوشتاردریاي حقیقت می
پاسخ مناسبی براي نیازهاي انسان معاصـر   ،گرایاننظر سنتت موردرهیافت رسید که آیا سن توان به اینمی

در سـدة اخیـر،   گـرا  جریان سنت، در عین ارائه یک چارچوب نظرى براى شناخت این مقالهدارد؟ هدف 
، . این پژوهشوجهه همت خویش قرار داده استرا شوآن منظر از » وحدت متعالی ادیان«بررسی دیدگاه 

جـویى و  پـى از سـوي دیگـر   شناسى تفکـر دینـى معاصـر و    براى جریاناست اى خود مقدمهسو از یک
هـاى فـراروى   هـا و چـالش  سازى معرفت دینى و رویارویى منطقى بـا پرسـش  گیرى از آنها براى بهبهره

  شناسانه است.مطالعات جریان
  .ادیان متعالی ، وحدتجاودان حکمت شوآن، ، فریتیوفگرایان، سنتسنت: هاواژهکلید
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  درآمد
و حضـور پررنـگ   ، سـو هاى مدرن در طول سده گذشـته از یـک  مواجهه متفکران و اندیشمندان با پدیده

فرهنگ اجتماعى و مکاتب مدرن غـرب در جوامـع بشـري، انحطـاط و آشـفتگى در روح و روان افـراد       
ایـن رویکـرد    بازگردنـد. بـه سـنت    لهان مدرنیتـه أشد که اندیشمندان و مت، موجب گراجتماع از سوي دی

کـه بعـدها    گنون شکل گرفترنهبر پایه تقابل با تجدد و تعامل با سنت، توسط ، جدید در غرب مسیحی
گرایان تبلور یافتند. این جریان مبتنی بر مبانی دینی، عرفانی و امـر قدسـی   جریان فکري موسوم به سنت

کننـد.  دعـوت مـی  » حکمت خالده«ویژه به، انسنت ادی شدیداً وفادار به فرهنگ و است و پیروان خود را
 همـه آنهـا از یـک حقیقـت و حقانیـت، اولـین بـار       ة تفکر حقانیت و وحدت درونی تمام ادیـان و بهـر  

 ،که حاصل آن مطرح شد »Frithjof Schuon« شوآن فریتیوفمند توسط تفکري منسجم و نظامصورت به
اب وي ترسیم شده است. این جریـان در دوران معاصـر در   که در کت است» وحدت متعالی ادیان«نظریه 
، انگرایـ شـهرت دارد. جریـان سـنت    »حکمـت جاویـدان  «و در فرانسه به  »گراییسنت«بیشتر به ، اآمریک

توان بررسی نقش ایـن  می. که باید و شاید مورد شناسایى و واکاوي کامل قرار نگرفته استهنوز همچنان
، گـرا یکى از مسائل جدى در حوزه معرفتی دنبال نمود. بازشناسى جریان سنتعنوان به فلسفی را جریان

خصـوص دیـن اسـالم    ، بان جهانهاى زنده و فعال در میان ادیکه از گفتماناست جهت ضروري این از 
هـاى پژوهشـى   هاى بنیادین، تعریف پروژهتواند بستر مناسبى براى فهم بهتر پرسشرود و مىشمار میبه

  وگوهاى معاصر باشد.تازه در گفت گشودن فضاهاى نوین و
؟ سـت گـرا چی گیري جریـان سـنت  شکلۀ در پاسخ به این پرسش اساسی است که فلسف، رن نوشتاای

ایـن زمینـه   در نیـز  هـاي فرعـی دیگـري    ادیان کدام است؟ پرسـش » وحدت متعالی«مبانی و لوازم تفکر 
گرایـان چیسـت؟ و مـدعیات اساسـی آنهـا کـدام       سـنت طرح است: مجموعه حقایق و اصول جاودانی م

گـرا بـا اعتقـاد بـه     جریـان سـنت  «است؟ تالش نگارنده در این مقاله به این پاسخ رهنمون شده است که 
 به جدال بـا دنیـاي تجـدد رفتـه و مبـانی      ،ان مختلفبازگشت مجموع حقایق ازلی و ابدي ساري در ادی

با قائل شدن به مبدأ واحد براي عالم، تمایز ظاهر و بـاطن،  را به چالش کشیده است و مدرن تجدد و پسا
مقابلـه بـا تفکـرات و    . )1386 (نصر،» دارندتأکید  بر وحدت تعالی ادیان ،و کثرت ظاهري و وحدت باطنی

کـه یـک دیـدگاه وارداتـی در فرهنـگ و تفکـر       ، انبرانگیز بحث وحـدت تعـالی ادیـ   هاي چالشاندیشه
هـا و اصـول آن از سـوي    بازکاوي ماهیت این جریان فکري و آشنایی با ریشـه سو، است از یکاسالمی 

امـا بـه    ،خاستگاه این اندیشه در غرب مسیحی بـود هرچند  باشد.ترین اهداف این مقاله میدیگر، از مهم



   ۱۰۷ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

 که دیـن اسـالم  اخل را به خود جذب نمود. ازآنجافکران در داي از روشنعده، باجاذبه و ظاهري زیدلیل 
دین کامل الهی، یگانه دین حقه الهی است کـه پیـروان خـود را بـه فـالح و رسـتگاري دعـوت        نوان عبه

آشنایی بـا تفکـر و   رو ایناز گرایانه و روح پلورالیستی در تعارض است.گونه رویکرد کثرتبا هرکند، می
ت و تعارضـات آن اهمیـ   هـا و هـا، کاسـتی  نظریات این مشرب فکري براي دفـع آن و نمایانـدن ضـعف   

  سازد.را آشکار میمسئله  ضرورت پرداختن به
صـدد ارائـه یـک چـارچوب نظـرى بـراى تحلیـل رویکردهـا یـا          پـیش از هـر چیـز در   ، این نوشتار

هاى اصـولى، ابعـاد   مبانى، ارزشة دهنداین چارچوب نظرى نشان. ان استگرایهاي اندیشه سنتگفتمان
بـه معرفـى   ، گـرا ان سنتنگاهى اجمالى به صحنه تفکر جریباشد. با اندازهاى کالن آنها میسنتی و چشم

ها، منـابع و مآخـذ، گـام    ها، شخصیتو با معرفى دیدگاه هاى فکرى این رویکرد پرداختهترین کانونمهم
اى براى یـک برنامـه   زمینهپیش، این مقالهواقع ایم. درشناسانه را نشان دادهآغازین در یک پژوهش جریان

یکـی از  عنـوان  بـه  سـنت  هـا و اصـول، جریـان   فراگیر در خصـوص مبـانی، ارزش  پژوهشى گسترده و 
  آنهاست. به همراه بررسی علمی، المیِ جهان اسالم در سدة اخیرک هاي اندیشهجریان

  شناسيجريان
گیري یک اندیشه به همراه بررسـی مبـانی فکـري، اعتقـادي، فرهنگـی و      یند شکلابه فر» شناسیجریان«

هـا باشـند،   هایی که داراي همسویی در مواضـع، رویکردهـا و گفتمـان   از احزاب یا گروهاي سیاسی دسته
بیش از هـر چیـز   ، گراان سنتبراي فهم و شناخت ماهیت و حقیقت جری. )1386(سبحانی، گردد اطالق می

  .رسدضروري به نظر می» گراییسنت«و » سنت«فهم و درك حقیقی از 

  سنت
واگـذاري و سـپردن   معنـاي  بـه  ) اسـت کـه  Traditioمأخوذ از واژه التینـی ( ) Tradition» (سنت« ةواژ
پیرو صـرف از برخـی آداب و رسـوم و عـادات یـا الگوهـاي       معناي به ،در زبان فارسی» سنت«باشد. می

تابند و آن را معناي مذموم ایـن  نمین معنا را برگرایان ایاما سنت. )155، ص1385(نصر، فکري موروثی است
ماننـد  آیاتی . در این واژه یک معناي محمود دارد که قرآن هم به آن اشاره دارد، ر آناندانند. از نظمیواژه 

ه     « ۀو یا آی )38(فـتح:  »سنَّۀَ اللَّه الَّتی قَد خَلَت منْ قَبلُ و لَنْ تَجِد لسنَّۀِ اللَّه تَبدیالً« نَّت اللـَّ سـل لَـنْ تَجِـد
وجود، سـاري و   که در تمامی، ناپذیر و مطلق الهیریعنی قوانین و نوامیس تغیی» سنت«. )43 (فاطر:»تَحوِیالً

  ).1377(نقد و نظر، ترین بعد دین ناظر به آن استجاري است و بعدي از دین، یعنی اساسی
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  گرايانسنت
تـرین و  . از اصـلی شود که به مجموعه ادیان اصیل نگاه معنوي دارنـد به جریانی اطالق می »گرایانسنت«

جـایی،  اسـت؛ یعنـی آن مجموعـه حقـایق همـه     » حکمـت خالـده  «ترین اعتقادات آنها، اعتقاد بـه  مبنایی
آدمیـان بـوده اسـت و در تمـام     شمولی که از بدو ظهور بشر بر روي زمین در دسترس همیشگی و جهان

این است که به ایـن مجموعـه حقـایق    ، گراییسنت. مراد از ان شده استهاي اصیل عالم بیادیان و سنت
  .)همان(خاطر و التزام نظري و عملی دارندجایی و همیشگی تعلقهمه

  هاي كالميدر ميان ساير جريان گرا جايگاه جريان سنت
اند کلمات حکیمانه و جاودانه از آغاز تـاریخ  فلسفی است که قائل –رویکردي کالمی، »گراسنت انجری«

وحیانی در نظر گرفت که پس از این نیز وجـود  معناي به توان آنها را دینیمی. ستت موجود بوده ابشری
ر سـنتی،  تمام ادیان است و هـ روح اي است که به حکمت جاودانه، ترین عقیده آنهاواهند داشت. مهمخ

  گویند:مطابق تفکر وحدت متعالی ادیان، می. آنها باشدتجلی خاصی از آن می
دارند، در راستاي رستگار کردن بشر در عرض همدیگرند. پیدایش رویکـرد جریـان   الهی ادیانی که منشأ 

طـرح مسـائل بنیـادي و    ، موجـب  هاي کالم سنتیخالده در میان جریانات جدید فلسفی و گروه حکمت
واقـع همـان زمـانی    در، که ظهور و زایش این جریان در مغرب زمین اتفاق افتادجاآنشد. از زبرانگیچالش

انداز شده است و غرب علَم در دنیاي غرب طنین» مدرنیته«هاي عصر بیداري و صداي آموزهاست که سر 
گویـد: ایـن   جریان در ایـن بـاره مـی   مؤسس اینعنوان به گنونکشید. رنهضدیت با سنت را به دوش می

د به آسانی ممکن نبود و جریاناتی مانند جریـان اصـالت عقـل، آن را همـوار کـر     ، ت با سنت)کار(ضدی
  .)229، ص1372(گنون، 

تأکیـد   کـه اسـت،  خردگراي جدید غرب  ۀواقع این رویکرد، سدي مستحکم و بنیادین در مقابل فلسفدر
  د:گویدر انتقاد به رویکرد اومانیسم غربی می گنونرنههاي نظري و عقلی دارند، بر معلومات و اندوخته

از احترام برخوردار شد؛ یعنی به بهانه تسلط بر زمین، از آسـمان روي   »اومانیسم«در دوران رنسانس، واژه 
بـه  ، در نتیجـه . ردندترین درجات سقوط کبرتافتند و روح دینی را نفی کردند و مرحله به مرحله به پست

  .)19 صهمان، یدند (مرحله نهایی عصر ظلمت رس
گرایان از جهت تالئـم میـان   سنت اي نزدیک به مشربهاي فکريجریان، رهاي اخیواقع در سدهدر

اي از گرایشـات عرفـانی،   علم و دین همچون بنیادگرایی، معنویت فرادینی، اخـالق فرادینـی، پـاره   
 و امثـال آن سـر برآوردنـد کـه نوعـاً      (مـدعیان دروغـین مهـدویت)   دینـی، متمهدیان  گراییاصالح
پـردازي و  ین در عرصـه نظریـه  هایی در برابر مدرنیته و تالشی در مسیر حضور دادن دالعملعکس

  شد.تفسیر جهان کنونی تلقی می
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گرایـی کـامالً   گرایـی و شـیعه  اسـالمیِ بـین سـنی    ـ روناز تمایزات د، شوآنو  گنوندیدگاه مکتب 
گرایـی و  بـه مطالعـۀ شـیعه   و  ،به تشـیع نشـان داشـت    زیاديۀ ، عالقگنونبرخالف ، شوآن. متفاوت بود

ر جالـب و  نیز براي او بسـیا  و فاطمه هاي علیاشت. شخصیتآن گرایش دهاي باطنی ویژه آموزهبه
. امـا بـه   آنهـا بنویسـد   ر مـورد اشت کتابی یا مقالۀ مفصلی دد م قصد60هۀ ر داو د، واقعر. دندجذاب بود

شـیعه را مطـرح    برخی عقاید ي. وه از منابع، نهایتاً این طرح و نقشه را رها کردم سهولت استفادعلت عد
  نشست.وگو میبه گفتنصر سیدحسین خصوص اهمیت آنها با  ره و دکرد

عالقـۀ زیـادي بـه مکتـب     ، بسیاري از مشایخ صوفیِ مصـري  مانند، شوآناست که الزم به یادآوري 
ئل دهد کـه مسـا  کالم اشعري داشت. نقاط ضعف و قوت نظریات اشعریون را آشکار ساخته و نشان می

بلکـه   ر سطح کالمی قابل حل و فصـل نیسـتند،  د» جهان انگی و خلودجاود«و یا » خلقت«، »جبر باوري«
ی . وي همچنین فلسـفۀ اسـالمی را بـه خـوب    ام کردتوان به حل آنها اقدر ساحت متافیزیک ناب میتنها د

ر مقابـل  ، دارنـد تعلق د» عرفا«ة ادبه همان خانو، انست و اغلب با گفتن اینکه نهایتاً فیلسوفان اسالمیدمی
بلکـه بـرعکس،   ، ستیز نبودیک صوفیِ فلسفه نآشو. مسلماً کرداري میاشعریون از فالسفۀ اسالمی جانبد

هـم و  ستیزِ قـرون یـازد  تا با صوفیانِ عقل تر بودلهمد يسهروردر بسیاري از جهات با کسانی همچون د
  .)193ـ175ص  ،1383(شوآن، يهم میالدوازدد

فکـران  و روشـن  سرسـیداحمدخان گرا، تجددگرایانه عقلاین جریان همچنین در بین مکاتب کالمی 
بـا توجـه بـه رویکـرد     ، رانکند. البته این جریـان در ایـ  روي را طی میطریق میانه، زده حال حاضرغرب

بـه دیـن و احتـرام زیـاد و     شیخیه و گرایش شدید بـاطنی و پارسامنشـانه    غیرعقالنی و خردستیزانه فرقۀ
این جنبه خردستیزي را عامـل پیـدایش   ، نصرکه طوريدهد. به، روي خوش نشان نمیافراطی به ائمه

ها بیرون آمد و آنهـا هـم از مخالفـان    طور که جریان وهابیت از دل تفکر حنبلیهمان. داندجریان بابیه می
ساز رشـد  ستیزي را زمینهداست که وي خردپی نصرحسین گرایی گردیدند. از کلمات شدید کالم و عقل

بهائیـت را نهضـت    دانـد. ایشـان فرقـۀ   گرایی دینی مـی گرایی و احساسجریانات انحرافی مبتنی بر باطن
. اي از اصول نبوي و جامع اسـالم وانمـود کنـد   خواهد خود را وفادار به پارهداند که میدینی نوگرایی می

آن را رو، ازایـن  بـا برداشـت رایـج و متـداول شـیعه تفـاوت زیـاد دارد.        ،که برداشت آنها از دیندرحالی
در طول یـک و نـیم سـده گذشـته، دو نـدا از      . حاصل اینکه، )104، ص1385 (نصر،دانداي اسالمی نمیفرقه

یکـی نـداي   : رسـیده اسـت  تر به گوش مـی انداز بوده و در غرب راحتبیشتر از همه طنینعالم اسالمی 
بنیادگرا و دیگري نداي تجـددگرایان. اولـی شـامل مکـاتبی نظیـر مکتـب        گرایانِ دینیحاصطالح اصالبه

۱۱۰      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

انـد و بـه دنبـال    الحرمه شریعت الهی به دفاع پرداختـه سلفی است که از سرشت واجب وهابیت و مکتب
نـداي   این شریعت به تمام و کمال رواج یابد... دومین ندا،، ه در آناي هستند کبرپا ساختن دوباره جامعه

(نصـر،  انـد وري بروز دادهااز علم و فندفاع قرص و محکمی ، ل سده نوزدهمتجددخواهان است که از اوای
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 :گرایان مشـکل اسـت  که تأیید همۀ آنها از منظر سنت خ اسالم استهاي فکري متنوعی در تاریسنّت

هـا  مـداري و ده گرایی و تصـوف گري، فلسفۀ مشایی، اشراقی، حکمت متعالیه، عرفانهاي اخباريجریان
گـرا از  جریـان سـنت  . اسـت  راث گذشـته مانده از میجايهاي سنتی بهجریاناین جملگی . گرایش دیگر

بسـیاري از  ، ه داردکـ  حتـی بـا دالیلـی   . بند استگفته پایهاي معدود از پیشهمه، فقط به جریانمیان این
 دانند.منشأ انحراف مسلمانان می کنند و آنها راهاي سنتی را نقد میها و گرایشجریان

  بررسي مباني فكري فريتيوف شوآن
وحـدت متعـالی   «که به تعبیـر خـودش   ، خالده متحکۀ گرایان در دو زمیندر بین سنت، فریتیوف شوآن

. )Cutsinger, 1997, p. 6(باشددار میراز شهرت بسزایی برخو، مدرن و دیگري به سبب نقد دنیاي» ادیان
 کومـارا شناسی و ابعـاد معنـوي زنـدگی انسـان، وامـدار      بسیاري از نظریاتش را در زمینه زیبایی يالبته و
باشـد. امـا آنچـه کـه     مـی  گنـون رنـه هـاي  مرهون دیدگاه، انو در زمینه وحدت متعالی ادی. است سوامی

از پـیش  اسـت.  » وحدت درونـی ادیـان  «دیدگاهش در مورد دلیل به ، ده استکرشخصیت وي را ممتاز 
در باب وحدت درونی ادیان، ابتدا مبانی اساسی سنت اصیل از منظر ایشان تبیـین   شوآنپرداختن دیدگاه 

  گیرد.شود، سپس اصول و ابعاد مهم آموزه وحدت درونی ادیان از منظر ایشان مورد بررسی قرار میمی

 اسيشنهستي

شناسی مندرج در این جریان، هستی را باید در پیوند با مبدأ واحد متعالی آن در نظـر گرفـت.   بنابر هستی
عـالم هسـتی داراي منشـأ واحـدي     کـه   یابیمبه این واقعیت دست می، تر در آثار آنانا دقت هرچه تمامب

هسـتی و جهـان را داراي    نماینده این جریـان بـه هسـتی، نگـاهی دینـی دارد. وي     عنوان به ،شوآناست. 
مراتـب اسـت کـه    داند که توسط حقیقتی مطلق، خلق شده است؛ حقیقتی کـه در رأس سلسـله  هدف می

تجلـی ذات  ، الحقـایق عـالم هسـتی   حقیقـۀ کنند که میتأکید  گیرند. ایشانکثرات همه از او سرچشمه می
 ،دیگـر عبـارت  د. بـه گیـر واحـد متعـالی سرچشـمه مـی     أواحد است و کثرت واقـع در هسـتی از منشـ   

بـا  . )Cutsinger, 1997, p. 36(اسـت  مایـا و  آتمـا تفکیک میان ، ترین بیان ممکن از معرفت عرفانیصریح
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توان دریافت که هر سنتی اصیل و معتبر باشد، باید بر نظریه جـامع و مـانعی در   می، شوآنبه آثار  نگاهی
در غیر این صورت سنت، سنت نخواهد بود و  .)Schuon, 1985, p. 87(خصوص ذات مطلق مبتنی باشد

چه کسی آنها را بفهمـد و چـه نفهمـد، بـه خـودي       وجود خارجی هم نخواهد داشت. براهینی هست که
ایشان بر این تفکـر  . )Schuon, 1990, p. 60(الطبیعی هستندم مابعدارکان تعلی، قتاند و در حقیخود بسنده

را در هسـتی اشـیاء،   » الوجـود مطلـق یـا واجـب   «زمان و مکان،  را در» نامتناهی«است که هر زمان انسان 
را در پدیـده شـگرف نفـس مـدرِك     » خود الهی و برین«ها و صفات اشیاء، را در قابلیت» کمال یا خوبی«

اهـل بـاطن بـه اشـارت نشـان دادن      طریق  .)Schuon, 1991, p. 55-56(رسدببیند وجود خدا به اثبات می
زیـرا دلیـل آن ذات   ؛ آوري اسـت ادردن، استدالل آنها از نوع نشـانه طریـق و یـ   نه به دلیل اثبات ک، است

ذات خدا وجوهی دارد کـه از هـر قسـم منطـقِ     . )Cutsinger, 1997, p. 19(مطلق جر خود وي نتواند بود
کنند کـه  وي در باب تجلی مبدا المبادي اشاره می )Schuon, 1984A, p. 112(مستقل است آورمحدودیت

شود. اگر چنـین چیـزي ممکـن    خداي تعالی در وجود و از مجراي وجود تا حدودي به جهان مبدل می
ان شـک بـه بیـ   عینیتی که بی؛ بعدالطبیعی موجود در بین مبدا المبادي و تجلی استت ماباشد از قبل عینی

  .)Cutsinger, 1997, p. 42(دهنداي باطنی به آن گواهی میهولی همه طریقت، آوردنش دشوار است

  شناسيانسان
، نگاه معنوي به انسان است. ایشان معتقدند انسان، جوهره الوهی دارد و چنـان  گرایانجمله مبانی سنتاز

تواند با امر مطلق، وحدت یابد و حرکت و سیر او را به سوي وحـدت  امکان معنوي در خود دارد که می
این است که خداوند، انسان را از روح واحـد آفریـده اسـت و ایـن     ، از انسان شوآنتلقی دانند. ق میمطل

تـداوم  اي وجود دارد که هریـک از ایـن دو را   همچنین در انسان اراده. روح، همان معرفت و عشق است
معرفـت،   ن اسـت کـه خداونـد در آنِ واحـد،    ایـ گر تلویحاً بیان، است» روح محض«خداوند «. بخشدمی

در گـروي  ، ا عشق است؛ تداوم هریـک از ایـن دو  عشق و قدرت است. قدرت یا اراده، کارکرد معرفت ی
اش معرفـت  قدرتی متناسب با آنهاست. همچنین است براي انسان: او از روح آفریده شده است. خمیـره 

ه انسان چیـزي بـیش   افزاید کایشان می. )1388(شوآن، »و سپس اراده است و عشق ـ یا آگاهی و احساس ـ 
، ت نداشـت اگر انسان سراسر متناهی یا نسبی بود تصوري از تنـاهی و نسـبی   ،از این مخلوق صرف است

یعنـی  ـ  که ما مشابه خداي متعال هستیمنای«چه رسد به اینکه چنین مفهومی را در مورد خود به کار برد. 
اشتیم. این هم که ما مغـایر خـداي تعـالی    د، و اال وجود نمیاست یقینیـ » ایمبر صورت او آفریده شده«
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رت بـا  وجود مشابهت با خدا هیچ بودیم و بی وجـود مغـای  یقینی است و اال غیر از او نبودیم. بی، مهستی
  .)Schuon, 1987, p. 167( »عین او بودیم، او

. دهـد مـی یعنـی انسـان جهـان هسـتی را نشـان      ؛ آینه عالم اکبر است، ، عالم اصغرشوآنبنابر دیدگاه 
نگرفتـه باشـد و در عـالم صـغیر هـم       ۀچیزي در عالم کبیر نیست که از مافوق عالم مایـ ، گرعبارت دیبه

ه مرتبـه  کند کـ وي انسان را مانند جهان به چهار مرتبه تقسیم می .)Schuon, 1981, p. 17-18(یافت نشود
صـفات  دلیـل  سـان را بـه   روح ان: شـان معتقدنـد  روحی است که تشخص و تفردبردار نیست. ای، آخر آن

یعنـی در  ؛ ان مختلـف وجـود دارد  کـه در ادیـ   شناختی وحـدت و عینیـت دارد  نا متشخص با خدايرغی
 فیلسـوف حکمـت   .		شـود و... کند؛ در بودا به سرشت معرفی مـی هندوان اتحاد آتمن و برهمن جلوه می

را که منطق به هر طریـق از  اي شهگاه اندیداند: هیچ دینی هیچخالده جایگاه انسان در ادیان را برجسته می
خطـاب دیـن بـا آدمـی     . توانـد بکنـد  بر ذهن آدمی تحمیل نکرده و نمی، شدن به آن عاجز است نزدیک

را براي عقل عقل انسـان  اي ایشان سهم عمده. )Schuon, 1984A, p. 92(است و آدمی همان اندیشه است
براي درك آنهـا حوصـله بـه     آنکه حقیقتاًبی، لغزدیکه خرد که بر سطح مفاهیم ماست  گشایند و قائلمی

  .)Schuon, 1995, p. xi(چشدخرج دهد، دیگر تیزي نیش معانی را نمی

  عقل و عقل جزييتمايز ميان عقلِ
منظـور کـه   فقط بدین. گر خود استفاده کند، انسان باید از عقل جزیی و استداللگرایانبه نظر سنت

ی و یـ برسـد. ایشـان عقـل جز    واسطه بـه حـق  عقلی حق، یعنی علم بی از آن عبور کند و به شهود
به صرف تکیه بـر  «معتقد است:  شوآندانند. گر انسان را با همه کارائیش وصول به حق نمیاستدالل

غایـت  . )Ibid, p. 8(به معانی کلیه و مجرده دست نتواند یافت، )منابع و مصادر خود (استنتاج عقلی
 .نمایـد کنند که راه خود را براي فراتر رفتن روشن میهمانند چراغی فرض میفایده و هدف آن را 

است که مـا را بـه شـهود عقلـی برسـاند.      اي باشد؛ وسیلهاستدالل که ابزار عقل جزئی میرو، ازاین
ی را فراتر از حـد خـودش قـرار    یاین است که چرا جایگاه عقل جز ،اعتراض ایشان به انسان مدرن

کـه در بـن   اي گرایی قورباغهعقل«گوید: نگر مدرن غربی میجزییدر مذمت عقل وآنشداده است. 
ولـی منطقـی   ، منطق باشد شاید این هم نوعی. ها شوداین است که منکر وجود کوه، دزیچاهی می

این عقل اصـول و  «، براساس این دیدگاه. )Schuon, 1984A, p. 42(»که هیچ دخلی به واقعیت ندارد
، جـه دهـد... در نتی شود و یا مورد غفلت قرار میرا که متعالی از شایستگی اوست منکر میکیفیاتی 
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ارتبـاط بـا خداونـد اسـت...     غیر انسانی و بی، دهد...دست میهتصویري هم که این عقل از جهان ب
  .)1356(شرارد، »انگیز بیش نیستصورت دروغی هراستصویر جهان بدین

خالده بر این اسـت کـه انسـان خـالی از جهـل و تمـایالت نفسـانی         متولی جریان حکمتتأکید  اما
داند. از نظـر  ی، تربیت اراده و تمایالت را ضروري مییعقل جز عالوه بر تقویت نیرويرو، ازاین .نیست

. م جنبه مبـدأ و هـم جنبـه مقصـد دارد    ی و استداللی، هیشهود یا بصیرت عقلی نسبت به عقل جز، آنان
داند و تمییز بـین آنهـا را   بردارنده دو عقل میانسان را در مبتداست و هم منتها. ایشانهم ، گردی تراعببه

  شمارد:براي احتراز از خلط بین آنها ضروري می
شان هم از جهـت نسـبیت و هـم از جهـت     است که موجودات را در بافت کلیاي قوه ،عقل عقل. 1

امـا عقـل،   . 2؛ )Schuon, 1984B, p. 116(کنیمر میشان کشف یا استبصاشفافیت و فرانمایی مابعدالطبیعی
شـبیه عقـل عقـل اسـت، ولـی بـه جهـت خصوصـیت مقیـد،          ، خـرد اسـت   از آن جهت که خود نوعی

ایشان در توضیح بیشتر بین آنهـا  . )Schuon, 1995, p. 10(غیرحضوري و استداللی خود، با آن مغایر است
گردد و بـا کشـفیات پـی در پـی خـود آن      طی طبیعی میعقل مانند کسی که قدم زنان در محی«افزاید: می

از بـالي کـوه بـه نظـاره همـان محـیط       ، عقـل  ه عقـل کـ حالیدر. کندشناسد، کسب خبر میمحیط را می
که حضوري و فوق ذهنی است، در حقیقـت از  ، ا استبصارگذشته از این کشف ی. )Ibid, p. 65(»نشیندمی

کـه از ازل  اي و این به یاد آوردن جز ایـن نیسـت کـه امـر بـالقوه     نه یاد گرفتن ، اد آوردن استمقوله به ی
شـود و یـا در اثـر    به برکت سببی که از بیرون معـد و ممـد کشـف مـی    ، عقل بوده نت عقلمخمر در طی

ـ الهامی که از درون وارد می در معرفـت کشـفی یـا    . )Cutsinger, 1997, p. 28-29(آیـد ت درشود، به فعلی
شـوند، طـی رونـد کشـف یـا      یات متعلق به مصادر وجود که به قلب ادراك مـی قلبی حقیقی، خود واقع

درِك عـین     «افزاید: ایشان می. )Schuon, 1981, p. 17(یابنداستبصار بسط و اتساع می در عقـلِ عقـل مـ
، شـوآن . )Schuon, 1995, p. 15( »جوشـد مدرك و مدرك عین مدرِك است، یقین مطلق از اینجا مـی 

بلکه در جوهر فـوق شخصـی   ، شداندیداند که نه در خود میگیر میعام و عالماي قوه عقل را عقل
نتیجه کالم . )Cutsinger, 1997, p. 30(نامدخرد آدمی مندرج است که آن را لطف دائم و فطري می

در نشـئۀ  . شاف اسـت عقل در نشئۀ انفسی، همان وحی و انک این است که عقلِ، ن بابایشان در ای
نـه اینکـه   ، شـود نه دایره و از خداي تعالی ساطع مـی ، عقل شعاع است عقلِ ،دیگرعبارت به آفاقی

 .)Ibid(عکسی از او باشد
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  تعارض ميان سنت و مدرنيته
بـا   مختلـف  موجود در ادیان سنتی بینیجهان میان عمیق تعارضوجود ترین مبانی ایشان، یکی از اساسی

کـردن بـه مدرنیتـه و    پشـت ۀ سنت و ضدیت با آن در غرب مدرن، زمینتجدد است. بحران دور شدن از 
چنانکـه  . این تفکر، مواجهه بـا دنیـاي مـدرن اسـت    اي نمود. بناي پایهبازگشت به سنت را دو چندان می

دینی آموزنـد، در برابـر روح ضـد   هرچه بیشتر معارف ادیان جهان، از آیین اسالم، مسیح و هنـدو را مـی  
دنیـاي مـدرن و تهـی از معنویـت را بـه چـالش       ، سـو از یک نآشوگیرند. ر موضع میجهان مدرن، بیشت

گرایش به معارف معنوي، عاري از هرگونه فرضیات تحمیلـی مـدرن را سـر    ، شاند و از سوي دیگرکمی
بیشـتر  ، نمونـه بـراي  البته این امر در بیشتر آثار وي آشـکار اسـت.   . فعالیت خویش قرار داده است ۀلوح

 انتقـادي و چالشـی  ۀ به بعد معنوي ادیـان و جنبـ  تأکید : داراي دو ساحت است، گنوني او مانند هانوشته
ایمانی فراگیر دنیاي متجـدد، بـه   شکاکیت و بیدلیل است به معتقد وي ب. در برخورد با دنیاي مدرن غر

ارائـه کنـد کـه    کـه فعالیـت معنـوي    طـوري هم سنتی اصیل و معتبر بهآن، د به سراغ سنت رفتناچار بای
 ایشان بـا  .)Schuon, 1984B, p. 138(سرشتی باطنی و سالکانه داشته باشد و در سرنوشت غایی ما اثر کند

رده، کنیم همه چیز با هم تالقی و در هـم نفـوذ کـ   ما در عالمی زندگی می، سوبر این مطلب از یکتأکید 
انحصـارگرایی بـه زور خـودش را    ، گردی از سوي. است قابل دفاع و خطرناكرغی، مواجهه با آن روایناز

وجـود آنهـا در   عناصـر بـاطنی اسـت کـه بـی     اي سر پا نگه داشته است، بخواهد یا نخواهد، محتاج پـاره 
انگیزتـر از خطاهـاي ادعـایی    ال برؤگیرد که به مراتـب سـ  معرض خطر دچار شدن به خطاهایی قرار می

  .)Ibid, p. 6(تب معرفت استمک
  :نکته اساسی در جریان حکمت خالده است این مطلب متبلور دو

  مذهبی باید به سراغ یکی از سنن وحیانی رفت.ر. در برابر دنیاي متجدد غی1
هـاي دینـی میسـر    زندگی معنوي تنها بر مبناي راه و روش توصـیه شـده توسـط یکـی از سـنت      .2

  باشد.می
گرایـی دینـی اسـت.    گرایی یا کثرتنوعی شمول، ه دارندمبناي دیگري که سخت بر آن تکی، روایناز

نـد:  کترین مشرب ارزیابی میمشرب تصوف را کامل، ق دارندالحقایۀحقیقدر میان طرقی که نیل به سوي 
کند و عالم را نه از منظـر بشـري کـه از منظـر خـداي تعـالی       به حقیقت اشیا نظر می، قت اهل باطنطری
داند کـه بـا احالـه دادن بـه حقیقـت      طریق اهل باطن را روشی می ایشان. )Schuon, 1990, p. 67(بیندمی

هـاي فلسـفی و   گیريها و موضعگرداند و نیازهاي عاجلِ برخاسته از دیدگاهقت گمشده را بازجامع، حقی
  .)Schuon, 1981, p. 7-8(علمی دنیاي متجدد را برآورده کند
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  گرايي دينيكثرت
تـوان در سـه دیـدگاه    حقانیت و اعتبار دین یا سنت خاص و رویکردهاي متعدد به آن را می، طور کلیبه

  :ارائه نمود
  ؛بر حقانیت و رستگاري دین خاص داردتأکید  که گرایی:. انحصار1
دانند، امـا بـرخالف   حقانیت را به یک دین خاص منحصر می، ترندنظر متعادل که به گرایی:. شمول2

  ؛کنندگاري را براي همه پیروان ادیان منظور میگرایان رستانحصار
همـه  تنهـا  نـه  باشد. وي معتقـد اسـت  فیلسوف دین غربی می، جان هیککه دیدگاه  گرایی:. کثرت3

 ،رسـد از حقانیت را نیز برخوردارند. به نظر مـی اي بلکه بهره، مند هستندادیان از رستگاري و نجات بهره
هـاي فـوق باشـد. بـا ایـن توضـیح کـه        ها و قرائتمتفاوت از برداشت، ناگرایگرایی از منظر سنتکثرت
هـا و  تبیین و نقد دیدگاهرو، ازاین .اولی و اساسی استاي لهئمس، جان هیکگرایی دینی در فلسفه کثرت

، گرایـان ایـن موضـوع در فلسـفه سـنت    ، هکحالیباشد. درمبانی پلورالیسم دینی وي، کاري بس آسان می
تصـریح   شـوآن اسـت.  » حکمت خالده«و » سنت«ثانوي و متأثر از تصورشان از مفاهیمی مانند: اي لهئمس
چنـین اسـت، از    ما در سر نداریم کسی را که با خداي تعالی سـر سـازگاري دارد، اگـر حقـاً    «که کند می

کار سـرو  هـایی نآمـوزد وقتـی بـا انسـا    گرایان میسنت. تعالیم )Schuon, 1981, p. 8(»اش برگردانیمکیش
طرف و منصف باشیم. آنها مانند صـوفیه از بـاطن   بی، ل عامل هستندداریم که به دیگر ادیان سنتی و اصی

هرچند که در شریعت و ظاهر با هم اخـتالف  ؛ گویندادیان، یعنی مبانی مشترك در باطن ادیان، سخن می
و مذهبی بایـد بـین دو امـر تفکیـک قائـل      هر دین ، شوآنجمله از، انگرایداشتته باشند. بنابر نظریه سنت

کـه از آن بـه دیـن ظـاهري      منان و متدینان به آن دین و مذهبؤهاي مشریعت ظاهري توده، یکی: شود
که دین باطنی تعبیر دیگـري از آن اسـت.    طریقت باطنی عارفانِ آن دین و مذهب، شود. دیگريتعبیر می

تعالیم و اعمـال عبـادي اسـت کـه در اثـر اوضـاع و        از تصورات، احکام،اي مجموعه »شریعت ظاهري«
اي اسـت کـه عـارف از    واسـطه که طریقت باطنی، علم بیرد و حال آنگیاحوال فرهنگی جامعه نقش می

خـورد و  مقام ظاهر بین ادیان و مذاهب وحدتی بـه چشـم نمـی    دارد. در الحقایقۀحقیقواقعیت نهایی و 
 ،اما اگر طریقت باطنی ادیان را وجه تالش و دقت قـرار دهـیم  . استها و تعارضات امري بدیهی تفاوت

شویم؛ یعنی کنه دین باطنی در کران تا کران عالم ادیان و مـذاهب یکـی اسـت.    به امر واحدي مواجه می
اند و هرچـه بـاالتر   ند که پاي کوه ایستادههست هاییگوید: افراد در ادیان مختلف مثل آدممیمارتین لینگز 

کـه  جـه آن نتی .)43ــ 42، ص 1381(حجت،  رسندشوند تا در نوك کوه به هم میتر میه هم نزدیکروند، بمی
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 انـد. واسطه مبدا المبـادي رسـیده  که به قله کوه صعود نمودند، به مقام علم بی، مانند عارفان افرادي
یابنـد. البتـه بنـا بـر     یافته میدر کنار یکدیگرند و وحدت ادیان در این سطح متعالی تحققرو، ازاین

 ,Schuon(دانـد در معرض خطر مـی  گرایی را شدیداًدگاه انحصاردی، سواز یک شوآنمشرب باطنی 

1984A, p. 4(نجـات  مسـئله   اعتقاد به همسنگ بـودن معنـوي ادیـان بـزرگ را در    ، گردی ز سوي. ا
قائـل اسـت کـه آسـمان بـیش از یـک راه نجـات         يو. )Schuon, 1987. p. 121(داندضروري نمی

از ایـن  هریـک   مظاهر متعدد از وحی و سنت اصـیل وجـود دارد.  یعنی ؛ روي بشر قرار داده استپیش
گر بـا یکـدی   ،یا شریعت، ه از جهت ظاهرک. به مشیت خدا با قوم خاصی انطباق داده شده است، هاسنت

 شوند.حدي ختم میاما در باطن یا طریقت به نتیجه وا، ناسازگارند

  از منظر شوآن اصول حكمت خالده
وحـدت  «از آن بـه   شـوآن نخستین بار . هستند ادیان داراي وحدت درونیتمامی ، انگرایاز دیدگاه سنت

. ایشان معتقد است که ادیان بیش از یـک حقیقـت و گـوهر ندارنـد    ، گریاد کرد. به تعبیر دی» متعالی ادیان
هـا و یـا   اجتماعی موجب شده تا این دیـن و حقیقـت و یـا سـنت واحـد، چهـره      تنها شرایط تاریخی و 

نـه بـه جهـت بـاطن و     ، بوده تکثر ادیان به جهت سیر تاریخی، واقعرد. درهاي متفاوت به خود بگیقالب
منظور ایشان از وحـدت متعـالی ادیـان    ، نگوهر دین و آن در نزد خدا از وحدت برخوردار است. بنابرای

یـک دیـن و یـک سـنت بـوده و از تکثـر برخـوردار        ، ان در نزد خداوندادیتمامی ، واقعره داین است ک
، قرار گرفته است، از منظر ويثیر عرفان و تصوف اسالمی أتحت ت، شوآنکه منظومه فکري ست. ازآنجانی

صـور  نه به این معناست کـه  ، البته این بیان. حال درونی میان ادیان وجود دارد وحدت متعالی و در عین
ها و ادیان، یک حقیقت واحدي است که این حقیقت، بلکه سرچشمه وحی، ممتمایز ادیان را کنار بگذاری

هاي سنتی مربوط به این ادیان است. بر تمام مظاهر تمدن أمراتبی دارد و نیز این حقیقت واحد، مبدسلسله
  )Schuon, 1976, p. 22(ادیان بیش از یک حقیقت و گوهر ندارند: معتقد است شوآن ،این اساس

بخشد، وحدتی متعالی است، نه در عالم صـورت و اشـکال و تبلـورات و    آنچه به تمام ادیان وحدت می
یعنی تمام این ادیان راستین بر یگانگی مبدأ مبتنـی  ؛ تجلیات حقیقت، بلکه در خود حقیقت، وحدت هست

به حقیقت جامع مثل نسبت شـکل هندسـی   ، اناز ادیهریک  نسبت ...هستند. هیچ استثنایی هم وجود ندارد
تصویر رسا و گویایی از کـل   –نظیر نقطه، دایره، صلیب یا مربع  –است به مکان. هر شکل هندسی اصلی 

  .)Schuon, 1987, p. 61( زندمکان است، اما هر کدام از آنها بقیه را کنار می
  د:دیان را بر سه پایه ترسیم کرتوان اصول اساسی حاکم جریان وحدت تعالی ااین مطلب میبیان با 
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  ؛  برخوردارند همه ادیان عمده از منبعی الهی. 1
  ؛این ادیان در باطن یکسان و در ظاهر متفاوت هستند. 2
  .)242ص ، 1382 (لگنهاوزن،توان در این ادیان پیدا کردرد پاهاي حکمت جاودان اصیل را می. 3

 ان. مبدأ واحد براي ادي۱

 کـامالً اي بایـد متکـی بـر آمـوزه    ، دین حقیقی محسوب شود یک دین باطناً هکآن معتقد است براي شوآن
باید معنویتی را محقق کند که مطـابق بـا ایـن آمـوزه باشـد.      سپس، باب امر مطلق باشد.  کافی و وافی در

باید منشأ الهی و نه فلسفی داشته باشد تا سرشار از حضـوري مقـدس و مبـارك گـردد.     ، گردیعبارت به
یا از همـان اراده   ،نهایت واحدداند که از یک آگاهی بیمیاي ایشان هر دینی را مبتنی بر وحی و مکاشفه

یعنـی   ،گانه عرفان اسـالمی ایشان مفاهیم سه. )Schuon, 1976, p. 20(گیردالهی جذب و تعادل نشأت می
مسـیحیت   ،امی: یهودیـت به ترتیب به سه شکل دین س ،محبت و معرفت در قالب توحید کامل ،مخافت

از ایـن سـه   هریک  اشاره به این نکته است که، ن مطالبمنظور ایشان از طرح ای. سازدو اسالم آشکار می
شامل دو دیدگاه دیگر هـم هسـت. پـس مـدعیات هـر دینـی        تلویحاً، محبت و معرفت ،دیدگاه مخافت

زیرا هر صدفی محدود اسـت  ؛ است روشن الطبیعه کامالًه در پرتو مابعداین واقعیتی است ک .نسبی است
تنهـا تنهـا بـه ذات بـاطنی و وراي     ، ن)و هر دینی از لحاظ ظاهري یک صدف است و وصف اطالق (دی

  .)Schuon, 1976, p. 25(ظاهر آن تعلق دارد

  ان. وحدت باطني و كثرت ظاهري ادي۲
از  دیـن . دهـد را تشـکیل مـی   شـوآن  بحـث عرفـان   موضوع، دین ظاهر و باطن ابعاد یا وجوه تمایز بین
از سـوي  و  موجودات اسـت  در فراسوي و کامالً متعالی، سواز یک گیرد کهمی تأحقیقی نش سرچشمه

از منظـر   گفـتن  در سـخن  شـوآن  ،دکتـر نصـر  . بنـا بـه گفتـه    در مرکز موجودات قرار گرفته است، گردی
هـاي  تابـد. ایشـان همچنـین سـاحت    را برنمی معنویتی هیچ، آن بدون باطن دارد و دغدغه ،مابعدالطبیعی

روان داند که نسبت به ادیان مختلف و استعدادها و شـرایط پیـ  میاي گانهظاهري ادیان را تجلی حقیقت ی
 ،هـاي ادیـان  هنرها و سـایر سـاحت   ،آداب ،هاآموزه ،هااین آیین، واقعدر. اندتجلی خاصی پیدا کرده، آنها

هـر   :معتقد است شوآنشوند. هاي مختلف کوه هستی سرازیر میایی هستند که از سویههشیبسراهمان 
از امـر  ؛ زیـرا  گوهرش در سراسـر جهـان انتشـار یافـت    دلیل دین اسالم به . دینی صدف و گوهري دارد

امـا از   ،دانـد یا از حیـث گـوهر مطلـق مـی     ،مطلق سرچشمه گرفته بود. ایشان شریعت را به لحاظ باطنی
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در  از احساسات به مجموعه احساسات دیگر است که ضـرورتاً اي تبدیل مجموعه ،هر یا صدفحیث ظا
ادیان مختلف و متعددي به وجود آورده است تـا  ، خداوند .)Ibid, p. 26(باشدسطح عالم انسانی نسبی می

تأکیـد   الوهیـت از اي هر سنت بر جنبه. ان سازدبه این طریق ابعاد مختلف اسماء و صفات خویش را نمای
  متناهی وجود الهی است.نا کثرت ادیان نتیجه مستقیم غناي، نکند. بنابرایمی

  ل. حكمت جاويدان اصي۳
وحـدت بـاطنی نهفتـه اسـت. بـه       ،خصوص ادیانب، ثرت عالماند که در وراي کگرایان بر این عقیدهسنت

ی صـوري اسـت کـه متعلـق بـه      کثرتـ  ،کنـیم کثرتی که در عالم هستی و ادیان مشاهده مـی ، شانعقیده ای
که همه مراتب دیگـر واقعیـت تجلـی    ، قالحقایۀحقیق ،واقعاما در. موجودات این عالم و ظاهر ادیان است

ها و تمـایزات هـر دینـی نادیـده گرفتـه شـده یـا        واحد است. البته این بدان معنا نیست که ویژگی ،اویند
 ،گـونی ادیـان اسـت   شـالوده تنـوع و گونـه   آن وحدت متعـالی کـه   : توان گفتاهمیت تلقی شود. میکم

هـر دینـی کیفیـت و     ،تواند چیزي جز همان ذات یگانه یا خود ذات واحد باشد. فروتر از آن سـطح نمی
. )23ص، 1386 ،(نصـر اهمیت تلقی کـرد توان آنها را نادیده گرفت و نه کمهاي متمایزي دارد که نه میویژگی
 ،ضـرور اسـت  رتجملـی غی اي نظریـه  جاویـدان اصـیل صـرفاً    این سؤال کـه حکمـت  به  در پاسخ شوآن

. )Schuon, 1991, p. 8(»نخستین پاسخ این است که حقـی فـوق حـق حقیقـت وجـود نـدارد      «افزاید: می
حکمـت جاویـدان بـه     ،زنـد ها شک و تردیدهایی را دامـن مـی  پاسخ دوم این است که اختالفات سنت

دهد که ظرف وجودشان ظرفیـت اعتقـاد بـه خـدا و تمـام      یامکان م، شان متزلزل است مانکسانی که ای
  باز یابد. برکات حاصل از آن را

  ابعاد سنت اصيل
که در آن خداي متعال خودش اي آموزه؛ در آموزه حکمت خالده نهفته است شوآنکار  ۀترین جنبپرآوازه

است کـه وصـال و اتحـاد    معتقد رو، ازاین تک ادیان اصیل منکشف کرده است.را به طریق وحی در تک
ارکـان  رو، ازایـن  .بر داردرا در گرایی ظاهري و وحدت درونینوعی کثرت، هیت الها با واقعیسایر سنت

کند. ایشان زندگی سنتی و جاویدان ترسیم می ،باطنی ،خود را در قالب اوصافی مانند مابعدالطبیعیة آموز
  .)Cutsinger, 1997, p. 193-194( داندار بعد میمعنوي مؤمن را در هر سنت اصیل را منحصر در این چه

  حقيقت
معنویت را سـیر بـه سـوي حقیقـت و حقیقـت را       نآشوعبارت از ادراك خداي تعالی است. » حقیقت«



   ۱۱۹ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

را همـان  » حقیقـت «وي دانـد.  عقل می به مدد عقلِ الحقایقۀحقیقرفتن از اوهام به سوي واقعیت اعلی یا 
زیبـایی و   ،فضـلیت « داند. البته ابعاد دیگـر ماننـد  هاي معنوي سنت میآموزهبعد نظري یا طریق تعالیم و 

معنویـت   ،در اثـرش  داند. ایشانمربوط به عمل یا روش سلوك میگوناگون هاي را به شیوه »نیایش
طریـق  «دانـد:  یب مـی صتنها معرفت اهل باطن را م، اندر این می. داندحقیقی را در گرو معرفت می

تواند گرداند و همچنین میقت گمشده را بازحقی ،تواند با احاله دادن به حقیقت جامعمیاهل باطن 
هاي فلسفی و علمی دنیـاي متجـدد را بـرآورده    گیريها و موضعنیازهاي عاجل برخاسته از دیدگاه

تجلـی  » حضـور «و » حقیقـت «دو مفهـوم   ،شـوآن گرایانه از نگرش صوفی. )Schuon, 1981, p.7-8(»کند
حقیقت مالزم با حضور است و حضور هم مـالزم بـا   ، ن نگرشاست. در پی ای» امر مطلق«بخش نجات

مسـیح  «جوید: ایشان براي ادعاي خویش به مسیحیت تمسک می. )Schuon, 1976, p. 6(باشدحقیقت می
ه خـود فرمـوده   به همین جهت حقیقت است. چنـان کـ  ، ن حالدر عی. در اصل تجلی حضور الهی است

گویـد:  در مورد کتاب آسمانی دیـن اسـالم مـی   . )14:6: (یوحنا»من طریق و حقیقت و حیات هستم« :است
آموزد که فقط یـک امـر مطلـق وجـود     قرآن نیز هم حقیقت است و هم حضور؛ حقیقت است چون می«

 ،ذکـر یعنـی لـب عبـادات     أزیرا تجلی الهی بر انسان یا امري مقدس است که منشـ ؛ و حضور است دارد
تواننـد موجـب پیـدایش    اما مـی  ،انداین دو مفهوم مکملهرچند  است کهمعتقد  شوآن )Ibid, p.7(»است

بلکـه در بطـن اسـالم نیـز در     ، ت و اسـالم در تضاد میان مسـیحی تنها نه کهچنان. مواضع متعارض شوند
به سـبک خـود سـخت طرفـدار      »تشیع: «سدنویاختالف بین تسنن و تشیع هم آشکار است. در ادامه می

هماهنگ با خود اسالم مظهر عنصر حقیقت است. ایشان بـا اتکـا    »تسنن«حال آنکه . عنصر حضور است
. گونـاگون اسـت   هـاي سعی در حقیقت نشان دادن تمام تجلیات الهی بر کیش و آیـین  ،بر این دو مفهوم

بـه متعلـق بـه آیـین بـودا را مشـابه        ادر کیش آمیت» نیروي دیگري«و » نیروي خود«که دو مفهوم طوريبه
دانـد:  واقع را جز از طریق حقیقـی خـودش میسـر نمـی    ، ن حالداند. در عیمفاهیم حقیقت و حضور می

میسـر   ،چوبی که اراده خدا به آن تعلـق گرفتـه  و در درون آن چار تنها بر اساس آن مبانی ،درك حقیقت«
  .)Schuon, 1995, p. 35-36(»است

  فضيلت
شـود کـه   حقیقت زمانی حاصل مـی . تواند جذب نمایدتنهایی معرفت را نمیهم به، انسان نیروي فکري

ز نیـ  شـوآن طلبد. این امر چیزي بیش از مجرد عقل استداللی را میو  دنمایآن  انسان اراده بر حفظ کردن
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 ،اسـت نظر ما مد صرف حضور حقیقت مابعد الطبیعی در اذهان ما تا جایی که غایات نهایی، معتقد است
رسـتگاري   ۀمجرد هوشمندي و یقین مابعدالطبیعی مایـ رو، ازاین .)Schuon, 1987, p, 181(خاصیتی ندارد

خـردي  : معتقد است شوآن. )Ibid, p. 145(گیردهاي سخت را نمینیست و به خودي خود جلوي سقوط
 ةفقط توانسته دایر آورد: چنان است که گوییمعرفت دو بعدي و مسطح به بار می ،که قرین فضایل نباشد

تر از ظرفیت بالفعـل آن  نهایت مهمنه کره یا مکعب را پس پاك و صیقلی دادن خرد بی، ابدیا مربع را دری
جـان  . )Ibid, p. 80(»خوشا به حـال عـاقالن  : «و نفرمود» خوشا به حال پاکدالن«: فرمودمی است. مسیح

ایشـان حقیقـت    )Schuon, 1981, p. 104(کنـد که هر فضیلت چشمی است که به خـدا نظـر مـی   نکالم ای
، نشـمارد و بـدون وجـود مصـداق و مـورد معـی      فضیلت را در وراي تمام مصادیق خاص اخالقی برمی

داند که با سـه مقـام   فضایل اساسی را سه بعد معرفت کامل می شوآنداند. دست یافتن به آن را محال می
» محو کردن خـویش «است که با مقام » تواضع«، لتمن تطابق دارد. نخستین فضیؤاصلی حیات معنوي م

اسـت کـه بـا    » صـدق «، مطابقت دارد. سوم» بذل کردن خویش«است که با » احسان«خوانی دارد. دوم هم
  .)Schuon, 1987, p. 185(متناطر است» متحقق گشتن به حقیقت«مقام 

  زيبايي
فضـاي بـاطنی    ،اما فضـیلت ، دهدفضاي ظاهري یا مادي را شکل می ،معتقد است که زیبایی نوآش

یابـد کـه او خـود    مـی را در انسان به نحوي انفعالی و در ظاهر چیزي ،در زیبایی«: سازدنفس را می
زیبایی نفـس   ،فضیلت«: دافزایایشان می، روازاین )Ibid, p. 30(»باید به نحوي فعال و در باطن باشد

زیبـایی را وجنـات    شوآن )Schuon, 1984A, p. 246(»هاستکه زیبایی فضیلت صورتچنان ،است
  داند:تعالی میسیماي حق

توانـد  مـی . تواند در امور صادق یا کاذب تفکـر کنـد  اراده و عشق: آدمی می ،آدمی مرکب است از تفکر
کـرد کـه   تأکید  ها عشق بورزد. در اینجا بایدها یا زشتیتواند به زیباییمی. ها را اراده کندها یا بدينیکی

این زیبایی باطنی جاودانـه  . عشق ورزید ،براي خاطر زیبایی باطنی آن ،اي که زشت استبه نیکیتوان می
  .)230- 229 ص ،1386 ،حال آنکه زشتی ظاهري سپنجی و زودگذر است(ملکیان. است

 ،اگر فضایل اصلی مصـادیق زیبـایی هسـتند   «زند: یک زیبایی ظاهري مثال میعنوان به ،»تواضع«شان به ای
شـود گفـت: تواضـع یـک زیبـایی حسـی و       پس می. دهدزیبایی حسی بر فضایل شهادت میبه عکس 

هر قسم افراطی را طـرد  ، لبه همین دلی. نهدشمول گردن مین عام و جهانکه به قوانیچرا؛ است خارجی
گیرند که این زیبایی است که انسان خویشتن خـویش  ایشان نتیجه می. )Schuon, 1992A, p. 4(»نمایدمی



   ۱۲۱ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

زمینی در پاسخی عیان خویشـتن  ، دارد و خداي تعالی متناسب با آن زیباییعرضه می، به خداي تعالی را
پس یک رابطه طرفینی بـین زیبـایی و فضـیلت وجـود      .)Schuon.1981,P.66(داردرا به انسان عرضه می

آور قـط پیـام  نـه ف ، شده دارد که خود حاکی از ریشه داشتن هر دوي آنها در حقیقت است. زیبایی ادراك
جلـوه بیرونـی کیفیتـی کلـی      ،به همان دلیل بلکه عیناً ،آسمانی و الهی است ،یک عین ثابت یا نمونه ازلی

تجربی و ناقص ماست که افتان و خیـزان بـه    »خود«تر از واقعی است که در درون ما مستور است و حقاً
نـوعی   ،وارسـتگی  ،یبایی رهایی بـاطنی گاه زجلوه، هکه آننتیج )Ibid, p. 67(گردددنبال هویت خودش می

مختص بـه حکمـت و حقیقـت    ، نبنابرای. باشدشکوه لطیفی است که مختص به شهود حقایق معنوي می
 .)Schuon, 1984A, p. 248( است

  نيايش
  دانـد. آن را محـل تالقـی زمـین و آسـمان مـی      شـوآن . ش اسـت نیـای  ،چهارمین بعد از زندگی معنـوي 

)Schuon, 1987, p. 33 (و با او متحد نمایـد بایـد   ، دچه که انسان را به خدا متصل نمایهر، گردیعبارت به
بـر چهـار عـرض    ، عام خـود معناي به ،معتقد است که نیایش یا عبادت شوآنبعدي از ابعاد نیایش باشد. 

 ،ماده و هـوي  ،زمان ،مکانتوان گفت: میبدن و نفس؛  ،زندگی ،شود: جهانعارض بر وجود ما چیره می
آسایی است که هـیچ چیـز آن را از جـال و    همانند الماس معجزه، شا انسان را به حقیقت بازگرداند. نیایت

قـدیس یـا ولـی    رو، ازاین مقاومت کند.آن  تواند در برابردرخشندگی نتواند انداخت و هیچ چیز هم نمی
خـود دارد و عـالم   چون عین اتصال شده است و از این طریـق عـالم را در   ؛ ش استخدا خود عین نیای

حاضـر اسـت و خـود بـا طبیعـت و در      ، نـد او هر جا که طبیعـت نیـایش ک  . ندکنواي با او نیایش میهم
دانـد و  تعادل جهان را محتاج اهـل بـاطن مـی    شوآن. )Cutsinger, 1997, p. 142( کندطبیعت نیایش می
پنهـان قدیسـان و اولیـا جهـان      اگر نبود حضور پیـدا و و  جان نو ببخشد ،تواند به جهانحیات باطنی می

توانـد بـه محـیط    پیش از اینها به هم برآمده بود. انسان اهل نیایش ایـن قابلیـت را دارد کـه ببینـد و مـی     
اش دلی کند و به وظیفه حیات بـاطنی آنکه خود را دچار پراکندهبی، طرافش چه بدهد و چه از آن بستاندا

تنها کسانی کـه خودشـان را بـه    «افزاید: ایشان در باب قدر و منزلت نیایش می. )Ibid, p. 144(وفا باشدبی
دارند چه چیزي به جهـان بدهنـد و    ،یا وظیفه ،توانند تشخیص دهند که آنها حقمی، نندکش کخدا پیش

مـدد  بی«گوید: رو میاینازدانسته، ایشان امر نیایش را بدون لطف الهی ناکارآمد  .)Ibid(»چه از آن بستانند
قـدم از قـدم    ،حتی اگر رگ و ذاتش را از خردمندي سرشته باشند و آکنده از فضیلت باشد ،آدمی ،لطف
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هر روش سلوك اصیل و حقیقی را پیشاپیش یک لطف  يو. )Schuon, 1987, p. 83( »بر نتواند داشت
در عـین  . منـت اسـت  خود یک موهبت بی ،خوذ از وحی استأکه منواسطه ایبه؛ زیرا داندالهی می

بخـش اسـت.   کارسـاز و نتیجـه   قهراً ،هاي مقدسهاي عملکردش مانند آیینحال که از جهت شیوه
سخن گفـتن از اسـباب لطـف تنـاقض     ، نداشت که اگر لطف و روش سلوك هیچ ارتباطیطوريبه
بلکه دو قطـب یـک واقعیـت    ، ستندکه لطف و روش سلوك اصول متعارضی نیز بود. خالصه آنآمی

؛ نیایش آیینـی ؛ داند: نیایش فرديایشان نیایش را داراي انواعی می )Schuon, 1987, p. 149(واحد هستند
هاي خـویش را  امیدها و سپاس ،هابیم ،هاقلبی یا گوهرین. قسم اول را که شخص خواسته ،نیایش ذکري

بر خـالف  ، خداستآورنده آن که  ترین شکل نیایش است. قسم دومابتدایی. نمایدطور صریح ابراز میبه
یعنـی نـوع   ؛ بلکه انسان بمـا هـو انسـان اسـت    ، ستاین نوع نیایش فاعل آن شخص خاص نی، قسم اول

که براي همه و در همـه نیـایش نکنـد.    د و حال آنکسی آن را زمزمه نمای شودانسان. در نیایش آیینی نمی
 ،انـد آمیزي عـین هـم  و اسـرار ه خدا و نامش به نحک ،شودترین نوع نیایش شمرده میکه عالی، قسم سوم

آنچنـان  . آوردنام خود را بر زبان می ،در خویش و در الزمان و بیرون از تمام خلقت مطابق این قسم خدا
. )Cutsinger, 1997, p.171( که کلمه یگانه و قدیم او نسخه اصلی و مثال ذکر ازلی و بـاطنی حـق اسـت   

اثر ظاهر ذکر ازلی و باطنی حق است که عین این قضیه در مورد هر وحی یـا انکشـاف    ذکر بشري صرفاً
، ننیـایش گـوهری   )Schuon, 1995, p. 127(هی ایثارگرانه و براي انسان رهایی بخـش اسـت  روح ال براي

بـه  الهی  بخش تازه ونوعی نیروي حیات، قآورد و از این طرینوعی خالصی از جهان و زندگی پدید می
هـاي  و معنی جدیدي به حضور ما در میان بازي پدیـده  بخشدب ظواهر و جریان صور در عالم میحجا

 .)Schuon, 1984A, p.265(دهد عالم می

  بررسي و نقد

  شناسيالف. هستي

هـاي  براي اثبات دیـدگاه  يکه ونای ،گرایان وارد استبر سنت، طور کلیو به شوآنترین نقدي که به مهم
ارائـه  اي کننـده یـا تحقیقـات مابعـدالطبیعی مبسـوط و قـانع      ،استدالل منطقـی و عقالنـی  گونه هیچ ،خود
تفکیک ظـاهر از بـاطن   بخصوص  و، انههاي صوفی. وي با استفاده از آموزه)304، ص 1382(عدنان،  دهدنمی

چـه امتیـازاتی   ، نکند که این تبییدهد. ولی بیان نمیفهم خاصی از تکثر ادیان ارائه می ،دین و آتما از مایا
 انه دارد؟گرایبر سایر الگوهاي کثرت



   ۱۲۳ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

گیرد و آن اینکه ادیـان  فرض اساسی را در نظر میپیش ،خودۀ براي تبیین نظری آنشو، رسدبه نظر می
هـا  در ظـاهر سـنت  ، دهند. آن حقیقت و امر مطلـق اند و حقیقت مطلق و امر متعالی را نشان میهمه حق

عقل خـود   است و تنها کسانی که عقلِبرخوردار بلکه در وراء و باطن آنها از یک وحدت باطنی ، ستنی
 توانند او را ببینند و نیاز به نبی هم نداشته باشند.می ،اندرا به فعلیت رسانده

از دستاوردهاي تفکر جدید و مـدرن اسـت. یکـی از عوامـل پیـدایش جریـان        ،فرضاین پیش، اوالً
  .)1384، نیا(قائمیکننداما آنان با عینک مدرنیسم به ادیان نگاه می، مدرن بود مخالفت با دنیاي ،گرایانسنت

از شدت فقر اسـتدالل عقلـی و برهـان    ، هات بعد از قرندر مسیحی» تثلیث«به همان نحو آموزه ، ثانیاً
اند تا بـه آن ایمـان بیاورنـد. نظریـه     از پیروان خود خواسته که آباء کلیسا صرفاًطوريبه ،بردعلمی رنج می

استقرار یافته است و تنهـا افـرادي کـه دسترسـی بـه عقـل        نآشوگرایانه نیز تنها بر مشرب صوفی نآشو
از تبیـین عقالنـی و علمـی بـراي      نآشـو توانایی درك حکمت خالده را دارند. اما  ،اندشهودي پیدا کرده

  دهد.  دیدگاه خود استداللی را ارائه نمی
اما نباید غافـل از  . گرایی در غرب مدرن استه تجددبرخاسته از روحی، این نوع نگاه به هستی ظاهراً

 ،معرفتـی غـرب صـورت گیـرد     شناسـی و هندسـه  این نکته بود که هر حرکتی که در چارچوب معرفت
 شـی مختوم بـه تزلـزل و فروپا  در نهایت، آورد و همان اشکاالت و ابهامات به یک شکل دیگري سربرمی

  است.
کند کـه گـویی مصـون از نقـد     آن است که خود را چنان عرضه مینگاه یکی دیگر از مشکالت این 

حقیقـت عینـی    ،غالباً معادل است با اینکه بگـوییم ایـن دیـدگاه    ،است. مابعدالطبیعی دانستن یک دیدگاه
» حـقّ « ،انـد گرایـان مـدعی  سـنت که چنان ،از کجا بدانیم ،جاي بحث دارد. براي نمونه، عان اداست. اما ای

 سازد؟انسان و دین متجلی می ،خود را از طریق جهان

  شناسيب. انسان

مانند جهان داراي چهـار مرتبـه اسـت کـه مرتبـه آخـر آن روحـی اسـت کـه           ،معتقد است: انسان نآشو
صفات غیرمتشـخص بـا خـداي ناشـناختی وحـدت و      دلیل به  تشخص و تفرد بردار نیست؛ روح انسان

  .)Schuon, 1984A, p. 92(که در ادیان مختلف وجود دارد یت داردعین
داراي  ،نـه دلیلـی از عقـل و نـه از نقـل نشـان داد      ، توان بـراي چنـین مراتبـی   که نمینفارغ از ای، اوالً

  بسا بتوان قائل شد که حتی با دلیل عقلی قطعی نیز در تعارض است.چه؛ اي استابهامات جدي
ت به خاطر صفات غیرمتشخص با خداي ناشـناختی وحـدت و عینیـ    روح انسان«این تفکر که ، ثانیاً

۱۲۴      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

عینیـت روح بـا ذات    ،از ایـن مرتبـه انسـانی    نآشـو روست. یا مقصـود  هبا چند اشکال جدي روب، »دارد
ی از آن ذات مقدس است؟ یـا اینکـه واقعیتـی خـارج از ذات الهـی اسـت؟ اگـر        یخداوند سبحان یا جز

از جـزء   ،نآشومستلزم اتحاد خالق و مخلوق است. اگر مقصود  ،با ذات باشد عینیت روح ،مقصود ایشان
مستلزم ترکیب در ذات است که با برهان عقلی بطالن آن ثابـت اسـت؛ زیـرا     ،بودن روح براي ذات باشد

کـه در علـم   ، رپـذی پذیر است و نه ترکیبنه عینیت؛ ذات واجب متعال از هر حیث و جهتی بسیط است
 .)35، ص 1382(علّامه حلی،  ت رسیده استکالم به اثبا

  گراييكثرت ج.

اصالح بسیاري از عقاید افراطی پیـروان  موجب توان گرایان را اگرچه میگرایی باطنی سنتاندیشه کثرت
پذیرنـد و نـه تسـلیم نسـبیت     نه تعالیم متعارض ادیان را می، ه آناناما واقعیت این است ک ،شمردبر ادیان

دیـدگاه   ،فرضی را پذیرفته و بر اسـاس آن گرایان پیشسنت. )336ص ، 1374، (محمديشوندمیحقایق دینی 
تجلی واقعیت متعـالی هسـتند و    ،فرض این است که تمام ادیانپیش؛ اندادیان را بنا نهاده یوحدت متعال

 داراي احتـرام همـۀ آنهـا حـق بـوده و     رو، . ازایـن شونددر نهایت به حقیقت مطلق رهنمون می ،همۀ آنها
تفکـر جدیـد و مـدرن    دسـتاوردهاي  از  ،گرایی دینـی یعنی قبول تکثر ،فرضکه این پیشحالیند. درهست

فرض و تابع شـدن بـه اصـلی    قبول پیش ،براي جریان سنّتی اصیل و مخالف با مدرنیسمرو، ازاین است.
  رسد.قابل توجیه به نظر میرغی ،که حاصل مدرنیسم است

بلکـه یـک    ،که اسالم خود را نه یک قید فرهنگیاسالم ناسازگار است؛ چرا هايگرایی با آموزهکثرت
هـاي موجـود   تفاوت ،گرایی دینیکه کثرتحالیدر. کندها معرفی میدین مسلّم و نهایی براي همه انسان

  .)246 ، ص1382، لگنهاوزن(داندها را معلول پیشامدهاي فرهنگی میمیان اسالم و دیگر سنّت
گرایی دینـی سـنتی   به نظریه کثرت، مطرح شده هیک جانگرایی همان اشکاالتی که به دیدگاه کثرت

 .)1389زاده، ؛ کریم1385؛ شفق، 1386(ر.ك: دانش،  نیز مطرح است
دى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه : «در تعارضند نآشوانه گرایبا مبانی کثرت آیاتی از قرآن کریم صراحتاً بِالْهـ 

ینِ کُلِّهلَى الدع ظْهِرَهیقِّ لدینِ الْح شْرِکُونَ والْم کَرِه لَو راطی «؛ )33: (توبه»و أَنَّ هذا صـ و    و وهتَقیماً فَـاتَّبِع سـم
  .)153 :(انعام» ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عنْ سبیله ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَتَّقُونَ

  ظاهري و باطني د. بعد

بعـد بـاطنی   . ننـد کتقسـیم مـی   ادیـان را بـه دو بعـد ظـاهري و بـاطنی      ،گرایان در بیان دیدگاه خودسنت



   ۱۲۵ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

نظـر از  صرفاما . )56ص  ،120ش ،معرفت ،(دانشدانندهاي دینی را برخوردار از یک حقیقت محض میسنت
تـوان ادعـاي   کـه آیـا مـی   مطرح است این سؤال  ،رابطه ظاهر و باطن دین وجود دارد ةکه در نحو ابهامی

راه دیگـري   ،آیا جـز بـا بعـد ظـاهري     داشت؟ اصالًقطعی درباره حقیقت باطنی دین و نه سنت ظاهري 
    براي نیل به باطن ادیان وجود دارد؟

  و. عقلِ عقل يا عقل شهودي يا شهود عقالني

ـان در بافت کلی ،که هسترا آنچنان گوید: نیرویی است که با آن اشیادر تعریف عقلِ عقل می نآشو هـم از   ،ش
  .)Schuon, 1984, p. 116( بینیممی ،شانفرانمایی مابعدالطبیعیجهت نسبیت آنها و هم از جهت شفافیت و 

نظـر  بـه . و مبهم و دربسته سـخن گفـتن آنهاسـت   گویی کلی ،گرایانیکی از اشکاالت عمده بر سنت
تـوان بـه آن اشـاره    در پی اثبات عقلی یا نقلی ادعاهاي خویش نیستند. ازجمله ابهاماتی کـه مـی  ، رسدمی

  عبارتند از: ،نمود
یابـد و  راه مـی الهـی   در امکان این امر که عقلِ عقـل بـه صـحنه علـم    ، آنشوجمله گرایان از. سنت1

دلیل اعتبار عقلِ عقل و حجیـت آن نیـاز بـه برهـان و     ، حال آنکه. تردیدي ندارند ،یابدمعارف ازلی را می
شـکفته و   اي کـامالً قـوه صـورت  بـه  بلکه ،طور بالقوهنه به ،کسمعتقد است که اگر همه شوآن دلیل دارد.

حاجتی به وحی نبود؛ چون کشف و استبصار تمام عیار امـري طبیعـی    ،مند شوندعقل بهره بالیده از عقل
  .)Schuon, 1995, p. 48( بود

صـرفاً یـک    ،عقـل  منتسب نمودن حکمت جاودان به عقلِ. دریافت وحی و حقیقت باطنی ادیان و 2
نوعی مصـونیت از انتقـاد را بـراي آن     ،گویا آنها با این انتساب. داردادعاي فلسفی است که نیاز به اثبات 

  .)172، ص 1385 ،نیا(قائمی اندفراهم نموده
عقل و چگونگی نیل ایـن عقـل بـه     عقل و نیز ماهیت عقلِ از عقلِ ،ی استداللییجز . تفکیک عقل3
  رو است.  بهها با ابهام روت مشترك میان سنتمعرف

گرایان چگونه به کمک این عقـل بـه   سنت ،عقل درباره وجود عقلِ نآشو. بر فرض پذیرش ادعاي 4
نـوعی مصـادره    ،اندعقل به آن رسیده اند؟ صرف این ادعا که از راه عقلِادیان دست یافته متعالی وحدت

  باشد.هاي این تفکر مییکی از مؤلفه ،به مطلوب است؛ زیرا وجود این عقل

  متعالي اديان وحدتي. اصول 

هـاي تحقـق سـنت واحـده قلمـداد      ادیـان را جلـوه  ۀ هم، گرایان از سنت دارند. بنابر تفسیري که سنت1

۱۲۶      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

کثـرت ظـاهري ادیـان را الزم    ، روازایـن . ت قائلنـد ادیـان نحـوي مشـروعی   ۀ پس براي همـ . کنندمی
دهند که به مـذهب هنـد و یـا    میبه همان اندازه به اسالم و مسیحیت اهمیت جهت، از این . دانندمی

نزد آنـان اهمیـت    ،از لحاظ ظاهري اگر شخصی به دین جدید درآمدرو، . ازاینپوستاناعتقادات سرخ
پـذیرش تکثرگرایـی    ،ايالزمـۀ چنـین عقیـده    .ادیان حضور سنت هستندۀ که همچرا؛ چندانی ندارد

پـذیرش ادیـان متنـاقض دو     .شـود نیـز مـی  ، دینی است که شامل ادیانی که حتی نقیض هم هسـتند 
ستیِ پیروان ادیـان باشـد نـه تمیـز دادن حـق و باطـل یـا        ی. هدف تنها وصول به همز1صورت دارد: 

مراتـب بـودن   که مثالً تحت عنوان تشکیکی و ذو اي معنا شودگونهحقانیت به. 2صدق و کذب آنها. 
بنـا بـر هـر دو    نمایـد.   این تمایزات و تناقضات را تحت پوشـش قـرار داده و توجیـه   ۀ هم ،حقیقت
چـون هـر دینـی یـک     ، شود. بنا بـر فـرض اول  دیان نقض میمبنی بر حقانیت ا نآشوادعاي ، فرض

  قت وجود ندارد.فوق حق حقی ،قائل است: حقی نآشونیز ، ل است. بنا بر فرض دومسنت اصی
حقیقت مطلـق تنهـا در اعمـاق وجـود دارد نـه در      «کشاند: از طرفی انحصارگرایی را به نقد می شوآن. 2

ما در پـی آن نیسـتیم   «کوبد: گرایی میبر سر شمول، گراز طرف دی. و )Schuon,1987, p. 37(» سطح
یـک   ،آیـا ایـن ادعـا   ، »ییـد کنـیم  أرا بدون دلیل و از روي احساس ت "تقریب ادیان"که نوعی مسلک 

  شود؟  تلقی نمی غیرمعقولگرایی و یک شمول ی جامدگرایحصر
گونـه نقـدي بـراي مخاطـب تفکـر سـنّتی وجـود نـدارد.         ن است که امکان هیچای ،. از دیگر مشکالت3

ی یـ هـاي سـاخته و پرداختـه عقـل جز    صراحت حکمت خالده را از سنخ بافتـه به نآشوهنگامی که 
، (ملکیـان ؟ماندبراي نقد باقی میآیا جایی . کندقلمداد می» فی نفسه فرا منطق«داند و یا آن را امري نمی

  )428ـ427ص  ،1381
این سؤال مطـرح نیسـت کـه کـدام دیـن      ، گراه در نظر مکتب سنتند کمعتقدسو از یکگرایان سنت .4

بـین خودشـان در   ، گراز سوي دی. گیرنداست؛ زیرا تمام ادیان اصیل از مبدأ واحدي نشأت می» بهتر«
هـا کـامالً   با سنت پروتستان گنونرنه، مثالً. اختالف است، استل اینکه کدام دین مصداق سنت اصی

خالف بـر . )179، ص 1385 ،مطلـق (بینـاي  دهـد جنبـه بـه آنهـا ارزش مـی     از یک نآشوولی . مخالف بود
آن را یـک   نآشـو و  سـوآمی  کومـارا  ،عنوان یک سنت اصیل قبول نداشتکه بودیسم را به ،گنونرنه

  .)242، ص 1379 ،(لگنهاوزنکردندرا به این عقیده ترغیب می گنونپنداشتند و سنت اصیل می
غـرض  ، ثانیـاً . ها و مبانی مختلف ادیان سازگاري نـدارد اعتقاد به حقانیت و تعالی ادیان با آموزه، اوالً

هاي دینی و اثبات حقانیت ادیـان شـکل گرفتـه    دین که براي دفاع از آموزه علم کالم و تا حدودي فلسفه



   ۱۲۷ اديان" با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآنمتعالينقد و بررسي نظريه "وحدت

صدد ارزیابی ادیان برآییم تا دین مطابق با واقـع  اگر دررو، ازاین آید.اساس به نظر میفایده و بیبی ،است
گرا ایـن سـؤال   در نظر مکتب سنت«گوید: در پاسخ می نصراز منظر آنها قابل طرح نیست و ، را برگزینیم

 ،(نصـر  »گیرنـد است؛ زیرا تمام ادیان اصیل از مبدأ واحدي نشـأت مـی   "بهتر"مطرح نیست که کدام دین 

یکی معتقد به توحید و دیگـري معتقـد بـه تثلیـث      ،همین ادیان اصیل الهی، ن حالدر عی. )120، ص 1379
بـا ایـن تفکـر چگونـه      ،است؛ این اختالفات در مبانی اعتقادي و عملی کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت     

  سازگاري دارد؟

  گيرينتيجه
ازلـی و   ،بلکه مقصود سـنّت الهـی   ،عادت و اسلوب نیست ،رسممعناي به گراییسنّت در ماجراي سنّت

  که منشأ قدسی دارد. ،وجود است ابدي ساري و جاري در تمامی
ظـاهر   متکثـر فلسـفی   هـاي مو نظـا  دینـی  مختلف هايخود را در سنت که، جهان ظاهري هايجلوه

   جاودانه و خالد است. ،اصیل حقیقتصورت به ،کندمی
 چراکـه  ؛دارد تقـدم  و اسـتداللی  قیاسـی  هـاي بر دانش ،است سنتی علوم شالوده که، »شهود عقالنی«

نکته برجسـته در تفسـیر و تفصـیل مقولـه حکمـت خالـده در        .سروکار دارد »مطلق« با شناخت مستقیماً
داننـد و  ادیان را همان مطلـقِ کـالم خـدا مـی    ۀ همۀ جوهر اولی، شانکه ای ،این است شوآناندیشه و آراء 

هـایی از یـک صـورت در    که گاهی نیـز جنبـه   ناشی از محدودیت ذاتی صورت است ،چندگانگی صور
 هایی دیگر خواهد بود.تضاد با جنبه

التـزام  تعهـد و  تنهـا  نـه  الطبیعه سـنتی را مت خالده و مابعداین جریان رسیدن به عمق حک، تدر نهای
 بلکه تمام وجودش را هم باید وقف آن نماید.   ،داندکامل ذهن شخص را الزم می

که بـه بـاطن راه    ،(فضایل) و زیبایی سازگاري اخالقی ،الطبیعی را یک عمر نیایشقت مابعدحقیآنها 
 پایه حکمت خالده همین است و همین پیام اوست.. داندمی، بردمی

   

۱۲۸      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  
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