
 
  

  
  
  

  "وحدت متعاليه اديان"ها با تعدد اديان و ايدة  رابطه تكثر انسان
  در منظر سنت گرايان

  
  دكتر محسن كديور                               طيبه كرمي

  
  چكيده

به عنوان جرياني كه در قرن بيستم توسط رنه گنون، آناندا  -سنت گرايي
هايي   و اكنون با كوشش چهرهكوماراسوامي و فريتهوف شووان شكل گرفت 

توسعه  بسط و تيتوس بوركهارت، مارتين لينگز و... همچون سيد حسين نصر،
نگرد و  در بينش خود به انسان به عنوان خليفه خداوند بر روي زمين مي - يابد  مي

ها مساوي  انسان ،در اين ديدگاه قائل است. يبراي او اهميت و جايگاه واالي
ها و  روحيات و توانايي بلكه افراد انسان به لحاظ جنسيت، شوند، پنداشته نمي

به دليل اً دقيق كند. ي هستند كه آنان را از يكديگر متمايز مييها حائز ويژگي ،نژاد
نيز به اين  شود و همين اختالف در نژادها و روحيات مختلف، تعدد اديان اثبات مي

وحدت اديان در مرتبه  سبب كه فوق اين صور متعدد، حقيقت واحدي وجود دارد،
  د.رس اثبات ميبه متعالي وجود 
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  كند.  و هر يك ديگري را تكميل مي ا يكديگر در ارتباطندو داشتن دريافتي درست از دين ب

در اين نگرش انسان موجودي خداگونه است و بر صورت خدا آفريده شده است و 
اين نحوه تلقي از انسان بر خالف ديدگاه  د.شو زندگي و وجودش منحصر به اين دنيا نمي

براي انسان  داند و امور مي ةمتجدد است كه با حذف محوريت خداوند، انسان را محور هم
سيطره  چنين ديدگاهي مطلق ديدن اختيار و ةنتيج كند. اهداف دنيوي و مادي تعريف مي

  خيزد.   يز از آن بر ميهمه امور است كه گاه حتي ادعاي سيطره بر عالم باال ن انسان بر
است كه  تابد و معتقد رنميبديدگاه سنت گرايي هيچ انفصالي بين انسان و جهان را 

امور طبيعي و فوق طبيعي  گونه كه انسان در نظام خلقت داراي نقش مؤثري است، همان
در اين منظر، امر الهي كه واحد است تنها يك ابژه واحد  نيز در حيات انسان نقش دارند.

ارد و آن انسان است كه خلقت در آن خالصه شده و صفات الهي در او منعكس شده است د
 »جهان صغير«آيد. بر همين اساس است كه انسان را  و از بازتاب اين صفات، جهان پديد مي

  ينه خدا است. يينه وجود انسان و انسان آيخوانند. جهان آ مي »انسان كبير « و جهان را
  ها  سانتمايز ميان ان. 1. 1

انسان شناسي سنتي اين تفاوت را با ديدگاه متجدد دارد كه به تمايزات واقعي ميان 
معاصر هر گونه تمايزي را نفي  1در حالي كه انديشه مساوات طلبانه ها باور دارد؛ انسان
پيروان  گيرد. ها در نظر مي حقوق و وظايف مساوي براي همه انسان جايگاه،     كند و مي

ها وجود دارد كه شامل  ان، معتقدند كه تمايزات واقعي و سودمند ميان انسانحكمت جاويد
  .تمايزات طولي (سلسله مراتب) و عرضي (هم مرتبه) است

واسطه مذكر يا ه ها، تمايز ب يكي از تمايزات اساسي در ميان انسان: مرد و زن. 1. 1. 1
هاي رواني متفاوتند  يز جنبهانسان، از جهت ساختار بدني و ن نفمؤنث بودن است. اين دو ص

اهللا و شبيه خداوند است، هر كدام جلوه يكي از  كه انسان خليفه و با در نظر گرفتن اين
 كند تناهي او را منعكس مي تعالي هستند؛ مرد بيشتر مطلق بودن و زن عدم صفات باري

 .)277-237، صص: 10(

ها، از  بعضي از سنت كمال ذاتي انسان در اتحاد اين دو جنس است به همين دليل
در » يانگ –يين « نمادگويند.  انسان اوليه يا اعال به عنوان موجودي دو جنسي سخن مي

  براي توضيح اين ارتباط سودمند است. آئين تائويسم
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 ستا  د كه يك دايره كامل از دو بخش مكمل تشكيل شدهوش مي نماد، مالحظه در اين
دهد كه نشان دهنده اصلي است كه در ديگري  ديگري را نشان مي اي هنقط و هر كدام در

  غلبه دارد.
در اين ديدگاه تمايل دو جنس به يكديگر و يا حتي احساس رقابت آنان، براي رسيدن 

  است. ياد شدهبه كمال 
  گويد: نصر در اين باره مي

ي است كه در جنسيت بشري، مطلقاً يك حادثه زميني نيست، بلكه نمايانگر اصول«
  ).177، ص: 5( »ت مفاد و معنايي فراكيهاني دارندنهاي

تواند به جهت  چون مرد، موجودي مستقل است و حتي مي در اين ديدگاه زن، هم
شود بلكه،  ي از مرد پنداشته نمييبرتر شود. به اين ترتيب، زن، جزهم صفات فردي از مرد 

 .)202 ، ص:6و  9، بخش 12( لهي استهمراه و هميار اوست و بازتاب زيبايي و رحمت ا

ها بر اساس روحيات  ل به تمايز انسانيگرايان، قا سنت: 2طبقات اجتماعي .1. 1. 2
 -3ه و شودرهشنبرهمن، كشاتريه، وي –ين هندو ياجتماعي هستند كه اگرچه از اصطالحات آ

درت و تمكن بندي بر اساس ق اما  مرادشان طبقه ،كنند براي توضيح مقصودشان استفاده مي
ها  شناسي و نمايش تفاوت روحيات انسان نوعي سنخ ياد شدهبندي  مالي نيست، بلكه طبقه

مل و معنويت هستند و به أها يا روحانيون، افرادي اهل شهود و ت است. بر اين اساس، برهمن
 ها يا فرمانداران از امور ثابت و حقيقي توجه دارند نه به زندگي دنيوي و زميني. كشاتريه

مل و أبرند و كمتر در ت ي برخوردارند كه آن را بيشتر در جهان خارج به كار ميني عقالينيرو
بااليي  داريِ ها داراي ويژگي شجاعت هستند و از قدرت خويشتن آن تفكر دروني.

ها  گران هستند كه فعاليت آن يا تجار، كشاورزان و صنعت ها ويشنهبرخوردارند. طبقه سوم، 
ها باهوش و صاحب حس مشترك هستند اما از عقل و  ي مادي است. آنها بر محور ارزش

شناسند. اين  ي مييفراست گروه اول و دوم بهره كمي دارند و امور كلي را از رهگذر امور جز
سه گروه در داشتن انگيزه خير مشتركند و هر كدام به نحوي در جستجوي آن هستند، 

جهاد و آن ديگري از راه توليد شيئي مفيد. يكي از طريق اعمال روحاني ديگري از طريق 
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ه هنويش شووان با ادغام كاستبرداران، خصلت  ها يعني فرمان شودره ا يعني تجار و كاست

در تطبيق با  4داند. برداري و تسليم بودن آنان مي ، فرمانباالگروه سوم را عالوه بر امور 
و » مؤمن«، »محسن«هاي اسالمي  شناسي را  با اصطالح معيارهاي اسالمي، نصر اين نوع

. در اين تعريف، مسلمان هر كسي است كه اسالم را )112، ص: 3( كند تطبيق مي» مسلم«
تر  اي قوي هاي مقرر پايبند باشد. اما هر مسلمان مؤمن نيست. ايمان مرتبه بپذيرد و به آيين

ر مورد احسان نيز از شركت در دين است و مستلزم اعتقاد و التزام راسخ به خداوند است. د
تر وحي به قلب و برخورداري از فضيلتي كه  توان گفت كه آن حالتي است از نفوذ عميق مي

  .)134 -133: ص، ص4( شده استنبه همگان داده 
شوند، چهار نژاد زرد،  ها به لحاظ نژاد و قوم از يكديگر متمايز مي انسان :نژاد .1. 1. 3

ماعي چهارگانه وجود دارند و چهار در اين ديدگاه سرخ، سياه و سفيد همانند طبقات اجت
كند. در حقيقت كمال مبدأ الهي و غناي  ز ثبات است و به نوعي وحدت را منعكس ميمر

هاي  واقعيت انسان كامل، كه عرصه تجلي اسما و صفات الهي است، اين تنوع نژادها و گروه
 سازند نخستين را متجلي مي طلبد كه با تنوع شگرف خود جوانب مختلف الگوي قومي را مي

  ). 180 -179، صص: 5(
ي دارد. او معتقد است كه يشووان در اين زمينه اشاره جالبي به دو نژاد سامي و آريا

ها، برخي مانند  ييلكه رواني نيز هست. در ميان آرياتفاوت اين دو نژاد نه فقط زباني ب
و » گرا برون«ها  مانند اروپاييها  نآو اهل تفكر هستند و برخي از » گرا درون«هندوها 

مبتكرند. در ميان ساميان دو گروه عمده يهوديان و اعراب موجودند كه در مجموع بيشتر از 
يان و كمتر از هندوها اهل تفكرند. شووان بر اين باور است كه براي ساميان هر چيز با ياروپا

يان يبر عكس براي آريا گيرد، گردد و عقل صبغه طاعت به خود مي ايمان و تسليم آغاز مي
گيرد  تعقل مقدم است حتي اگر به يمن وحي پديد آمده باشد. به اين ترتيب او نتيجه مي

اند.  اند و ساميان بيشتر عارف و اخالقي يان بيشتر فيلسوف مابعدالطبيعي  و منطقييكه آريا
  .گرا هستند گرا و گروه دوم بيشتر ذهنيت و يا به تعبير ديگر گروه اول عينيت

ها، منظور شووان برتري نژادي بر ديگري نيست، بلكه او اين دو نژاد را  در اين توصيف
چنين تذكر  داند كه هر كدام مكمل ديگري هستند و هم مي» يانگ –يين «متناظر با نماد 

  .)104-102 ، صص:1( تام نيست ياد شدهدهد كه تمايز  مي
ي كه اجتماعات را از يكديگر متمايز خصوص تمايز نژادبه بيان و دانستن اين تمايزات، 

گشايد و دقيقاً به  كند، از آن جهت سودمند است كه راهي براي فهم تكثر اديان مي مي
شود و با زبان همان  همين دليل است كه پيامبر هر قوم از ميان همان مردم مبعوث مي

و نامشروط گويد. بنابراين طبيعي است كه در هر دين در كنار عنصر ناب  مردم سخن مي
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وجود داشته باشد كه متعلق است به قلمرويي كه در آن  5»اي انساني حاشيه«حقيقت، 

كند. شووان معتقد است كه اين عناصر  حقيقت مطلق به درون جوهر بشري راه پيدا مي
ها براي اصالت اخالقي و  كيد بيش از اندازه بر آنأاند و ت انساني، تجمالتي و غيرضروري

  .)102  ، ص:1( ي مضرندمعنوي پيام اله
  

  كثرت اديان و جايگاه وحدت متعاليه اديان. 2
وجود آمده است رويارويي ه خصوص در دوران معاصر، براي بشر ببه اي كه  له عمدهأمس

ها  هاي متناقض آن شود كه تكثر اديان با ويژگي با تكثر اديان است. غالباً چنين پنداشته مي
كند و حتي اين پندار باطل را  عتقادات ديني را سست مياساس ا -البته از جنبه ظاهري -

در ميان برخي برانگيخته است. كه هر قومي بر اساس نيازهاي خود، ديني را براي خود 
  .ها بوده است اند و خداي آن دين فرافكني تصورات آن نوع از انسان ساخته

را مطرح » نوحدت متعاليه اديا«گرايان نظريه  ها، سنت در مقابل اين سردرگمي
كنند كه در آن از يك سو، تكثر اديان معتبر و حتي ضروري است و از سويي ديگر به  مي

 شود. وحدتي مافوق صورت ظاهري دين ارجاع مي

 نخست ند اصل از اصول محوري سنت گرايان تأمل كنيم.چبراي فهم اين آموزه بايد در 
ني بر اصل تنوع نژادها و و صور ديني است. اين اصل مبت شرايعمسأله تنوع ضروري 

اي از جهان  به دليل  ها است. سنت گرايان معتقدند كه گسترش ديني خاص در نقطه انسان
 شرايعياي خاص در آن مردم است. در حقيقت براي اجتماعات بشري متفاوت  وجود روحيه
. اند ها متعين شده ظرفيت ها از طريق نيازها و هاي صوري آن شود كه جنبه فرستاده مي

  گويد: اين باره مي شووان در
هاي انساني است.  كند، تفاوت در ظرفيت چه تفاوت ميان صور حقيقت را متعين مي آن
بيش   اند كم و هاي كاملي كه در طول هزاران سال در ميان قوم خويش ظهور كرده انسان

عشعات تش بديع، هاي متنوع و اند و به همين سبب وجود قابل خصوصيات نژاد خود را داشته
  . )29، ص: 11( كرد قيقت واحد را طلب ميحمتفاوت از 

فراتر از صور «توجه به اين نكته اساسي است كه حقيقت واحد است و به تعبير شووان 
ها به  كه وحي ي؛ در حال)79(همان، ص: »جاي دارد و در حقيقت غير قابل تعريف است
  .شوند دليل تجلي در صورتي خاص متعدد و متكثر مي

ين ترتيب ادعاي انحصارگرايان مبني بر تمركز حقيقت در يك دين خاص نفي به ا
نيز كثرت گرايي به معناي حضور حقيقت مطلق در تمام اديان مردود شمرده  و 6شود مي

  مي شود. 
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را مطرح » مطلق نسبي«، مفهوم »وحدت متعاليه اديان«گرايان براي فهم آموزه  سنت

است. بنابراين  نسبيمطلق، مطلق است و هر چه غير او  كنند. به اين معنا كه فقط ذات مي
  يك دين خاص، مطلق نسبي است چرا كه تنها خداوند مطلق است.

  گويد: نصر در اين باره مي
مطلق دين است از آن جهت كه  هر دين خاص هم مطلق دين است و هم يك دين؛

دين خاص است از و يك  حقيقت مطلق و وسايط دستيابي به آن را در درون خويش دارد؛
رواني جماعت بشري خاصي كه براي آن مقدر  آن حيث كه متناسب با  نيازهاي روحي و

  ).13، ص: 4( ورزد شده و مخاطب آن دين است، بر جنبه خاصي از حقيقت تأكيد مي
هاي  هر دين شكل خاص خود را دارد. در مقام تشبيه اگر اديان مختلف را به شكل

عي، مربع و غيره تشبيه كنيم، مثل اعالي همه اديان، كه شش ضل هندسي مختلف مانند
هاست  ترين شكل هاي مختلف آن هستند، شبيه به دايره است كه كامل مختلف تجلي شرايع

  و ساير اشكال هندسي در آن مندرجند.

  
                         

اين است كه اگرچه تكثر اديان واقعي و  اي كه ضرورت دارد روشن شود جا نكته اين در
هاي شاخص  قابل پذيرش است و معتقدين به يك دين خاص نبايد آموزگاران و ساير چهره

اما اين به معني پذيرش هرگونه ادعايي كه صورت ديني داشته  آيين ديگر را انكار كنند،
راست  معيارهستيم.  ،راست كيشي جاست كه نيازمند دومين اصل، باشد نيست. در اين

تر هر سنت ديني  به تعبير روشن كيشي در هر سنت ديني وجود آموزه و روش است.
صحيح، وقتي راست كيش است كه شامل بعد نظري، يعني تمايز اساسي بين مطلق نسبي 

يت مطلق و زندگي بر اساس عو واقعيت و توهم، و بعد عملي يعني راهي براي رسيدن به واق
   .)138، ص: 14( باشدآن 

 دين ازلي
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  سنت گرايان براي آزمايش اين دو معيار چند طريق معرفي مي كنند: 

در  ؛ هر دين صحيح بايد به منبع وحياني متصل باشد و باياد شدهي منبع دين ب. ارزيا1
پيامبر اسالم آخرين پيامبر (خاتم  كه دوران وحي به پايان رسيده است و نظر گرفتن اين

نزول وحي جديد به آن معنا كه در سنن ديني مبني بر  يهيچ ادعاي است؛ پيامبران)
و  35، ص: 8( شود پذيرفته نمي همچون يهوديت و مسيحيت  واسالم وجود داشته است،

  .)138، ص: 14
  . تطبيق رشد و توسعه آن سنت ديني با آموزه اصلي آن دين.2
ه ب«كه در كتاب مقدس بيان شده است كه  چنان ها؛ بهره . سنجش از طريق ثمرات و3

  .)7/20(انجيل متي، »ها را بشناسيد هايشان آن وسيله ميوه
نيز در هنر مقدس  قديسان و توان در نخبگان و ثمره يك سنت ديني راست كيش را مي

  آن جويا شد كه در دامان آن سنت رشد كرده است. 
تمايز ميان بعد باطني و بعد ظاهري  براي درك وحدت متعاليه اديان، سومين اصل،

ها را  چه تمايز و تفاوت ر دين از يك ظاهر و يك باطن تشكيل شده است. آنه دين است.
كند، ظاهر دين است كه به اشكال هندسي متفاوت تشبيه شد، اما باطن يا گوهر  ايجاد مي

هر دين، امري بدون صورت است و با ذات مطلق ارتباط مستقيم دارد و اديان در اين نقطه، 
سنت گرايان معتقدند كه رسيدن به باطن  يابند. البته مييعني باطن، همگرا شده و وحدت 

 دين بدون توجه به قلمرو ظاهري ممكن نيست. زيرا قلمرو ظاهري كه تأكيد بر قوانين و
اما در عين حال به  از وحي ناشي شده است. خود مستقيماً احكام شرعي و اخالقي دارد،

كند كه آن عبارت است از  ميمحدودي ايفا  نقش معين و سبب محدوديت در صورت خاص،
يابد. تنها عده  انتقال حقايق به اذهان متوسط و بنابراين با نيازهاي جمعي مردم انطباق مي

 ها را باطن آن ها نفوذ كنند و محدودي از مردم اين توانايي را دارند كه به درون اين صورت
كه در  بدون اين قيقت،با خود ح بنابراين قلمرو باطني عرصه تعقل و فهم است و دريابند.

ر اين باره دشووان  .)19، ص: 13(يابد  نقاب صورتي خاص محدود شده باشد، ارتباط مي
  گويد:  مي

كند، از يك سو  به نظام جزم گرايانه (بعد ظاهري) مرتبط مي چه باطن گرايي را آن
دن ديگر سو دروني و باطني نمو مفاهيم ديني است و از نمودن نمادها ونمطلق و كلي 

داند و از اين طريق  محدود را تجلي اصل متعالي مي ي ويطريق باطني امور جز ها است؛ آن
  .)37(همان، ص: نمايد در همه جا اثبات مي حضور آن امر متعالي را

با يكديگر در تعامل هستند و در يكديگر نفوذ  قلمرو باطن و ظاهر دائماً ،با اين وجود
ي گرايي نسبي وجود دارد بلكه به اين سبب كه حقيقت نه به اين دليل كه باطن كنند، مي
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ها را  كه صورت گرايي با اين باطني ،يكي است و حقيقت انسان واحد است. عالوه بر اين

اخالقي و زيبايي شناختي (كه  يني،ياي آ هاي آموزه در عين حال به حمايت بخشد تعالي مي
ظاهرگرايان با كمترين  كه   شود يدارد. اما اغلب ديده منياز مربوط قلمرو ظاهر است) 

شووان علت  ).26-14، صص: 6و  7، بخش 9( گيرند مدارايي در مقابل اهل باطن جبهه مي
  كند: اين امر را چنين توصيف مي

دليل اين امر آن نيست كه  با كمترين مدارا است، ارزيابي ظاهرگرا از اهل باطن تقريباً
بلكه به اين سبب است كه بخشي از  نشده است،به ظاهرگرايان قدرت خويشتن داري داده 

تواند آن را  نميبدون انكشاف حقيقي گرا براي ظاهرگرا مبهم مانده است و او  ديدگاه باطن
  .)xv، ص: 15( محترم شمارد ببيند و

 براي ترسيم ديدگاه وحدت متعاليه اديان به اين نكته بايد توجه كرد كه  ،در نهايت
تواند  عرصه كثرت اديان، هرگز به اين معنا نيست كه هر كس مي ها در معتبر دانستن دين

گرايان  به راحتي تغيير كيش بدهد و در هر كجا كه الزم ديد، پيرو دين ديگري شود. سنت
كيد دارند كه اگر كسي پايبند به دين صحيحي باشد و كامالً به دستورات آن أبر اين نكته ت

  گويد: در اين زمينه مي شود. نصر ل مييعمل كند به رستگاري نا
تواند در  چه از نگاه ديني، قابل تحقق است، مي آن ةانسان براي محقق ساختن هم«

عمل فقط از يك دين و يك طريق معنوي كه در واقع، براي همان شخص مطلق دين و 
  ).296، ص: 5( »مطلق طريق به معناي دقيق كلمه است، تبعيت كند

دين مطلق است و بايد نيز چنين باشد. اما در عين حال هر دين براي پيرو آن  ،بنابراين
  پيروان هر دين نبايد دچار حصرگرايي شوند چرا كه به گفته شووان:

ادعاي ظاهرگرا، مبني بر داشتن انحصاري حقيقت واحد، يا حقيقت صرف، خطايي «
ه محض و آشكار است و در واقع هر حقيقت ضرورتاً صورتي مفروض دارد كه متعلق به جلو

چنين از جهت متافيزيكي ممتنع است كه هر صورتي از ارزش  خاص خود است و هم
همتايي برخوردار باشد كه بتواند ساير صور را طرد كند، زيرا صورت با خود محدوديت را  بي

  ).17، ص: 15( »شود باشد گر مي چه جلوه ممكن از آن ةتواند تنها جلو همراه دارد و نمي
تواند براي پيروان  در رساندن انسان به رستگاري و حقيقت، ميبه اين ترتيب هر دين، 

آن دين، مطلق در نظر گرفته شود، اما با مالحظه حقيقت صرف و بدون صورت كه الزمه 
هاي ديگر نيز از حقيقت برخوردار هستند  ويژگي عدم تناهي آن، تجليات متعدد است، دين

  شود. مي »مطلق نسبي«و با اين ديد، هر دين 
آخرين نكته در اين زمينه اين است كه گاهي يك معرفت ذوقي و اصيل تشخيص  اما

دهد كه اگرچه حقيقت در تمام صور متكثر اديان، حضور دارد، اما راه دستيابي به آن،  مي
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در يك دين خاص در شرايط زماني و مكاني معين بهتر از ساير مسيرها است، در اين 

ب با وحدت متعاليه اديان تناقضي ندارد. نصر در صورت تغيير كيش جايز است و اين مطل
  گويد: اين باره مي

گونه كه در حريم عوالم مختلف صور  نگرش نظري درباره جهان شمولي حقيقت آن«
شود يك چيز است و دسترسي بالفعل به وسايل دستيابي به آن حقيقت در  قدسي ديده مي

 -296: ص، ص5( » ديگرخاص زماني و يك نقطه خاص مكاني چيزي كامالً ةيك لحظ
297.(  

  
  . نقد و نتيجه گيري3

يكي از مشكالتي كه اين ديدگاه دارد اين است كه هرگاه ارزش هر دين را مطلق 
 رستگاري قلمداد كنيم، ارزيابي كنيم و در مجموع، همه اديان را طرق رسيدن به حقيقت و

ان هيك از جمله كساني ج در آن صورت با تعارضات ميان اديان دچار مشكل خواهيم بود.
براي رفع مشكل  است كه معتقد به تكثر حقيقي اديان به تبع تعدد جوامع انساني است و

چون  اي در يك دين، هم اگر آموزه معتقد است كه تعارضات بايد حل شوند و ياد شده
بايد از تثليت  تثليث در مسيحيت مخالف اصلي در دين ديگر، مانند توحيد در اسالم باشد،

دين مسيحيت را در اين زمينه اصالح نمود. اما چنين دخالتي در سنت را  نظر كرد و رفص
تداوم يك سنت اصيل بر  زيرا آنان معتقدند كه شكل گيري و سنت گرايان جايز نمي دانند؛

اساس حكمت و اراده الهي بوده است و اين بر خالف صفات آن ذات متكامل است كه اجازه 
تواند براي مسيحيان  نحراف كشيده شود. بنابراين هم تثليث ميدهد يك سنت اصيل به ا

نفي تثليت از سوي مسلمانان. با اين حال مشكل صدق  موجه باشد و هم توحيد و مقبول و
هم توحيد  توان هم تثليث را صادق دانست و كه نمي چنان در اين منظر وجود دارد چرا هم
ر حقيقت، تفاوت در منظر است نه تفاوت در نصر در اين زمينه معتقد است كه تفاوت د را.

  اصل واقع.
از ديگر  انتقاداتي كه به نظريه وحدت متعاليه اديان شده است ،يكسان ديدن نور و  

ارزش دين هاي مختلف و مطلق نسبي قلمداد كردن همه آنها است . در اين ميان اين ادعا 
معتقدين يك دين به آيين خود يا تبليغ  شود و ترين دين است مخدوش مي كه اسالم كامل

اما  انتقادي را در پي دارد، بايد امري ناشايست باشد. اصل مطلق نسبي چنين توهم و
اند.  اديان مختلف را يكسان نديده وتألل حقيقت اين است كه سنت گرايان هيچ گاه شعاع و

  .وحدت متعاليه اديان شاهدش بياني است از شووان در كتاب
دين اسالم، باطني است نسبت به صورت  باطني دين يهود ومسيحيت، صورت «....
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  ).29، ص: 15( »مسيحيت و يهود.....

عالوه بر اين مطلق ديدن هر دين  از جهت رسانيدن پيروانش به رستگاري مطرح     
كنند كه گاهي يك طريق معنوي از جهت  شود، اما  سنت گرايان هرگز انكار نمي مي

 ها از يگر برتري دارد. شاهدش مسلمان شدن شماري از آنرسيدن به حقيقت بر طريق د
تيتوس بوركهارت  (عبدالواحد يحيي)، فريتهوف شووان (عيسي نورالدين)، جمله رنه گنون 

مارتين لينگز (ابوبكر سراج الدين) و... است. بنابراين پديده نو كيشي  (ابراهيم عزّالدين)،
  ن كاربرد ندارد.امري نامطلوب نيست ولي درباره عامه متديني

باطن است.  له تمايز ميان ظاهر وأمس انتقاد ديگري كه بر اين نظريه وارد شده است،
شود كه باطن بدون ظاهر وجود ندارد و در هر صورت باطن به رنگ ظاهر است و  مطرح مي

، 2( ها سخن گفت توان از وحدت اديان در جنبه باطني آن از آن متأثر است، بنابراين نمي
نپذيريم كه باطن  البته اگر باطن را داراي خصوصيت عدم تعين بدانيم و .)140 -139ص:ص

اما در عين حال انتقاد ديگري  شود. در هر صورت متأثر از ظاهر است انتقاد فوق مطرح نمي
شود تحت اين عنوان كه اگر باطن  برتري باطن بر ظاهر مطرح مي باطن و بر تمايز ظاهر و

باشد و دستيابي به باطن فقط در توان عده محدودي از برگزيدگان ظاهر ترجيح داشه  بر
مانند و به درك وحدت متعاليه اديان  گاه توده مردم از رسيدن به باطن محروم مي آن باشد،

با  عالوه بر اين با توجه به برتري باطن نسبت به ظاهر و .)173، ص: 9( گردند ل نميينا
شود و سازنده  فكر نظري حاصل مي ز طريق تأمل ومالحظه اين امر كه رسيدن به باطن ا

توان نتيجه گرفت كه تأمل بر وحي برتري دارد و اين  مي باشد، وحي مي (شريعت)، ظاهر
  تواند باشد.  چيزي است كه مطلوب سنت گرايان نيز نمي

 توان گفت كه طريق باطني مانند همه امور ديگر نعمت و در پاسخ به اين اشكاالت مي
كند. داشتن  الهي است و هيچ برتري اخالقي و معنوي براي كسي اثبات نمياي  هديه

نوعي ويژگي روحي است كه به برخي عطا شده است و تفاوت  حكمت باطني نعمتي الهي و
بنابراين طريق  شود. مند مي هكس از نعمت داده شده چگونه بهر اين است كه هر افراد در

  .)174، ص: 2( قدس بيشتري برخوردار نيستباطني نسبت به طرق ظاهري، از صحت و ت
  

  ها يادداشت
1- Egalitarianism 
2- Castes  
3- Brahmana, Ksattriya, Vaisya, Shuuudra  

ها را طبقه چهـارم   شودره ،208فصل چهار صفحه  ،صدف عرفان اسالمي گوهر و شووان البته در -4
در صـورت محـرك خـارجي بـه خيـر روي       كند كه آنان فقـط  داند و بيان مي ها مي مجزا از ويشنه و



    "وحدت متعاليه اديان"ها با تعدد اديان و ايدة  رابطه تكثر انسان

  

133
مـين سـبب فرمـانبردار و تسـليم     ه آنان كساني هستند كه تسلطي بر خود ندارنـد و بـه   آورند و مي

  هستند.
5-Human margin 

  اي با همين عنوان دارد كه در اثر زير چاپ شده است: شووان در اين زمينه مقاله
“The Sword of Gnosis”, J.Needleman (ed.), Baltimore Maryand, Penguin Book 
INC, 1974.  

  كند همانند: يمرآن وجود دارد كه صريحاً ادعاي انحصارگراي را نفي قتعابير در  -6
اگر خدا خواسته  بود، هر  ما شريعتي  تعين كرديم و طريقتي ترسيم نموديم، و ،كدام براي هر     

 منهاجا و لوشاء اهللا لجعلكم امة واحدة و رعة وداد. (لكل جعلنا منكم ش آينه شما را يك امت قرار مي
  ).48 /مائده( لكن ليبلوكم في ما ءاتاكم ..)

(و ما ارسلنا  فرستيم پيامبري را به غير از زبان قومش تا پيام روشن باشد براي آنان ما هرگز نمي و  
  ).4 /ابراهيم( من رسول اال بلسان قومه ليبين لهم)
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