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 امر قُدسي در ميان چيستيِ: دسيامر قُوجوي  جستدر
وان و رنه گنون، فريتهوف شُ آرايگرايان با تأكيد بر  سنت

  سيدحسين نصر
  

  ∗∗نيك محمدرضاقائمي     ∗دكتر بيوك عليزاده
  

  چكيده
ترين مفهومي است كه مكتب موسوم به   اصلي»امر قُدسي«مفهوم 

 متناظر با درك مضامين اصلي اين آن دارد و درك بر آن تأكيد» گرايي سنت«
در اين مقاله، كوشش شده است تا با ايضاح اين مفهوم و بررسي . مكتب است

 آن با مفاهيمي نظير سنت، تجدد، وحدت متعاليِ اديان، طبيعت و انسان و ي هرابط
اين تحقيق محدود به . د تبيين گردها به دين آنبيني و نگاه  ، جهانخالده حكمت

ون، فريتهوف گن  رنه،گرا  سه تن از مشهورترين نويسندگانِ سنتايبررسي آر
 فهم و درك دعوت  نهايي اين تبيينْي هنتيج.  استشوان و سيدحسين نصر

  .جوي امر قدسي در جهان مدرن است و گرايان به بازگشت به سنت و جست سنت
ه رن-4سيدحسين نصر،  -3 گرايان،  سنت-2 ، امر قدسي-1 :هاي كليدي واژه

  .خالده حكمت -6  فريتهوف شوان، -5 گنون،
  

  مقدمه. 1
 يادآور عقايدي است كه امروزه با نام مسلك فكري 1»امر قُدسي«مفهوم 

 يا 3»قائالن به وحدت متعاليِ اديان« مكتب چون هم كه گاه با عناويني 2»گرايي سنت«
ذلك، به  مع). 1: ص، 6(شوند، گره خورده است   نيز شناخته مي4»قائالن به حكمت خالده«
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فكري، ابهاماتي بر   تأملِ اين مسلك شايان در ميان آراي» قدسي «ي هرغمِ تكرّر و تكثّرِ واژ
گرايان   ايضاح امر قدسي، كمك شاياني به فهم برداشت سنت،رو از اين. آن پرتو افكنده است

  .نمايد از دين، تجدد، سنت، علم و بسياري از مقوالت ديگر مي
 آرايدر ميان » امر قُدسي«بر ايضاحِ مفهوم » درآمدي« در حكم اضر حي همقال

تر در اين مقوله، نيازمند فرصتي بيش از اين  گرايان است و كاوشِ بيشتر و عميق سنت
هايِ ذاتي اين مقاله، به بررسي تبيين سه تن از   همچنين با توجه به محدوديت.خواهد بود

 از 7 و سيدحسين نصر6، فريتهوف شوان5گنون رنهنظران اين سنت، يعني  مشهورترين صاحب
 بنابراين آنچه سعي داريم از اين پژوهشِ مختصر در. ايم پرداخته» امر قدسي«مفهوم 
مراد از مفهوم امر . 1:  پاسخ به دو پرسش استدست آوريمه جوي امر قدسي ب و جست

گرايان از گوهرِ   اين ايضاح مفهومي، سنتيگرايان چيست و در پرتو قدسي در ميان سنت
 امر ي در پرتوگرايان ي فكريِ سنت منظومه. 2  ودهند؟ دست مي   بهاي دين چه تلقي

 را پيشِ روي انسان طالبِ حقيقت اي شناختي جهان/ناختيش  معرفتي هقدسي، چه منظوم
گذارد؟ پيش از ورود به اين تالش نظري، بيان كلياتي از اين مسلك فكري، تاريخچه و  مي

  .نمايد  ميزمظريِ آن، براي نگارنده و خواننده المبانِي ن
  

  گرايي چيست؟ نتس. 2
يك )  شفاهيِويژه به ( به معناي انتقالtredereِ التيني ي  مشتق از كلمه سنتي هواژ

گرايي نيز با اين معنا از سنت تعريف  سنت. باور، گزاره يا عمل از نسلي به نسل ديگر است
اور يا عملي را از زماني دور و غريب به اكنون آورده است؛  بگرايي اين سنتبنابر. شود مي

 از تاريخ غرب پنهان 8 اما در پشت دو و نيم هزاره،شده است باوري كه بايستي منتقل مي
 شود، يم ريتعب »ييگرا سنت «به اكنون آنچه ديتحد و فيتعر). 21: ، ص31( مانده است

 ي هديعد جهات به دارد، وجودفكري  تبمكاو تحديد  فيتعر در كه ييها يدشوار بر افزون
 م،يمفاه .ندارد ياديز قدمت  در جهان متجدد،آن طرحِ كه اين رينظ است؛ دشوار زين يگريد

 به و است نارسا و مبهم رنديگ يم كار به شيخو آراي انيب يبرا ها آن كه يالفاظ و يمعان
 نه ييگرا سنت ي هامند ،نيا بر افزون ،آشنا نيست متجددانسان  ذهن با ،ديگر ريتعب
 ييها حوزه نه و داد روشن يفيتعر آن اساس بر بتوان كه است حوزه كي به محدود چنان آن
 عه،يمابعدالطب سنت، ن،يد .اند يشدن فيتعر سهولت به است متمركز ها آن بر ييگرا سنت كه
  .گذارند يم يرو شِيپ يفراواننظري  يها يدشوار اصوالً نْيچن نيا يمقوالت و هنر

 شدن معنون و اسالم به دنيگرو از شيپ ،يفرانسو يگرا عهيمابعدالطب عالمِ گنون، رنه
 آن در خود كه داد انجام را اي ينظر يها تالش نياول قاهره، در »ييحي عبدالواحد« به
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 به كه آن از شيب راه، يابتدا در گنون. دانست ينم آن ي هستيشا را ييگرا سنت عنوان زمان،

 رواج فرانسه در ستميب قرن لياوا در كه بود يا هيخف علوم ي هفتيش باشد، ندم عالقه انياد
 با گنون مخالفت ليدلطوالني نبود،  هيخف علومِ نيااشتغال گنون به  هرچند .يافته بود

 درك بدون كه بود يكسان با مخالفت از برخاسته اش، ينظر يها تالش دانستن گرا سنت
 گنون، در ي ه و به عقيدبودند سنت به بازگشت خواستار وداشتند  تجدد نقد بر يسع سنت،

 يرونق يب سبب دوم يجهان جنگ وقوعبه هر جهت،  .بودند »سنت نيراست روح «تقابل با
 به 9.)20: ، ص5 (بود گنون يها آموزه ديگرد اياح جنگ از بعد آنچه و شد آنانعقايد 

 و دارد گنون ي هزمان از زيمتما يمفهوم ييگرا سنت عنوان اكنون، كه است سبب نيهم
 انيب و شرح دار عهده كه دانست تفكر از يا نحله اي انيجر/مكتب گذار انيبن را گنون توان يم

  .اند خالده حكمت
 گرفت، قوت 10يكوماراسوام آناندا در بعد، ياندك و ديگرد آغاز گنون باكه  يا يمساع

 هنوز است، افتهي بسط آن از يلفمخت يها صورت و افتهي قدرتمندتر يا تنه امروزه اگرچه
 نيمارت ،11بوكهارت توسيت نظير  ديگرانِيگرا سنت. ستين يشدن درك سهولت به هم
 كه در اين ،و بسياري ديگر 15سيپال ماركو ،14بورن نورث لرد ،13تياسم وستونيه ،12نگزيل

 آغاز در كه اند يكل سنت كي «وجود به معتقد گنون همچونسايند،   فكري قلم ميي هنحل
 به گنون. ... است گشته مفقود يا اندازه تا يول شده، يوح] بر نبي[ بشر يكنون ي هدور

 لب و هسته معطوف اش ياصل اهتمام بلكه نداشت، يتوجه سنت نيا مختلف يها صورت
 كه ييمجراها و بسترها قيطر از هنوز كه يرييتغ يب و ناب معرفت به يعني ،بود سنت نييآ

 به او توجه ).52: صهمان،  (»است وصول قابل يآدم يبرا ،آورد يم فراهم يسنت يتعال
 مختلف يها سنت در را انيگرا سنت گريد ،يحيتسب نخِ همچون كه است ناب عنصر نيهم
 و نينخست سنت كي وجود «گنون، آثار در يهيبد اصل. است آورده هم ردگ متنوع انياد و
 ،است يشناخت جهان و يعيمابعدالطب ريتغيال و تثاب اصول از يا مجموعه بر مشتمل ي،ازل
 نه و است استدالل يِرايپذ نه كه 16ياصل  ....رنديگ يم تأنش آن از ها تسنّ از يا سلسله كه
 شايد به جهت ).53: صهمان،  (»دارد ازين آن جز و يخيتار برهان اي اثبات نوع چيه به

 ياد 17»گرايي گنوني سنت«ان گرايي با عنو همين تأثير عميق است كه گاهي از سنت
 18گرايان در پيِ آنند، از دل تجدد با اين حال، چون سنتي كه سنت). 22: ص، 31( شود مي

احيا شده است، پيش از پرداختن به تعريف سنت، نيازمند روشن شدن نسبت آنان با عالمِ 
  .تجدد هستيم
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  بازيابيِ امرِ قدسي از درونِ تجدد. 3
اند و از دل و درون آن، طالب  اند كه عالَم تجدد را درك كرده هرهگرايان به اين ش سنت

 جهان متجدد ي هتجدد، كه ساخت/ سنتي هبا اين حال، نبايد گمان برد كه دوگان. اند سنت
براي تمايز خويش از سنت بوده و در فضاي فكري ما رايج گرديده، مساوق با برداشت 

رو، فهمِ نسبتي كه  از اين). 392: ص ،20(گرايان از نسبت سنت و تجدد است سنت
زمان به اوالً تعريف و توصيف  اند را مسبوق به توجه هم گرايان با تجدد برقرار كرده سنت
 و به تبعِ آن امر قدسي سنت ي براي احياها آنگرايان از تجدد و ثانياً بيان تالشي كه  سنت

شود   عطفي محسوب ميي ظ، نقطه به اين لحاه گنونايم؛ رن  كردهاند از درون تجدد نموده
  ).55: ، ص5(

كه اين بحران به ... بحران تماميت عصر جديد است « حاكي از 19بحران دنياي متجدد
 به معناي نزديك شدن به  بحرانشدن حلاين ). 13: ص، 18(» شود حل خود نزديك مي

 ي ههاي هم پايان يك دوران يا يك دور تاريخي است كه ممكن است بر طبق آموزه«
 كه ، تاريخيي هاين دور). 17: صهمان، ( »هاي سنتي نيز مطابقت داشته باشد دكترين

). 22: صهمان، ( گردد مي تجدد بخشي از آن است، به شش قرن پيش از ميالد مسيح باز 
 به آنچه پيش از اين در غرب. داند  خود غرب ميي ه تاريخي را ساختي ه اين دورگنون
بخشيد و اي   خصلت افسانه، وجود داردين و هند و ايران و يونان چمانندهاي مختلف،  سنت

گرايان بيش از  با اين حال، آنچه براي سنت). 24: صهمان، (  را فاقد ارزش انگاشتها آن
 در اين تاريخ مهم ،پيداييِ دائو و كنفوسيوس در چين، زردشت در ايران و بودا در هند

آغاز با شروعِ عصرِ  هاي متجددين، هم اعتبارِ گفته كه به ،است، پيداييِ فلسفه در غرب است
 چيزهاي ي هو هم» تنها تمدني است كه مستحقِّ عنوان تاريخي است«كالسيك است و 

ست كه در از همين جا). 26 - 25: صصهمان، ( اي تلقي شوند قبل از آن، بايد افسانه
  . رسيم   جديد ميي ههاي مابعدالطبيع تفسير گنون از عصر جديد، به فلسفه و ريشه

انحرافي كه به « دوستداريِ حكمت بود، اما در ادامه،  فلسفهي ه معناي اوليكه اينبا 
 گذار، خود به عنوان هدف در نظر گرفته شد و در ي هدنبال آمد، در اين بود كه اين مرحل

گزين حكمت كنند، فرايندي كه فراموش كردن يا ناديده  صدد برآمدند فلسفه را جاي
 دنيوي ي هبه اين طريق بود كه آنچه فلسف.  ماهيت حقيقي حكمت را به دنبال داشتگرفتن

 ، به عبارت ديگر، حكمتي ادعايي كه كامالً انساني و در نتيجه. به وجود آمدتوان خواند مي
 و نا  حكمت حقيقي، سنتي، فوق راسيونال راسيونال بود، جايي سره متعلق به مرتبه يك

 هنوز چيزهاي دوران باستان كالسيك«ا اين حال، ب). 27: ان، صهم(» انساني را گرفت
اي كه هيچ معادلي را در   عقالني و روحاني تعلق دارند، مرتبهي هزيادي داشت كه به مرتب



43 ...در جست و جوي امر قدسي
يحيت، در باب قرون وسطي و مس). 29: ص، 18 (»توان يافت دنياي متجدد براي آن نمي

 آغاز اختالل در جهان ؛ن جديد است شروع بحراي ه نقطاين تاريخ«گنون معتقد است 
در عين حال، زمان . مسيحيت است كه تمدن قرون وسطاي غرب، اساساً با آن يكي بود

 جديد را بايد تقريباً ي هبنابراين مبدأ دور... ها و پايان نظام فئودالي نيز هست تشكيل ملت
 اصالح دين، رنسانس و نهضت. دو قرن پيش از آنچه نزد مورخان معمول است قرار داد

 در واقع تولّد شود آنچه رنسانس ناميده ميي قبلي بود و لذا  عمدتاً نتايج انحطاط دوره
ترين چيزي كه از دست  م مه.)31: همان، ص( »مجدد نبود، بلكه مرگ چيزهاي زيادي بود

جا كه به عالم متجدد مربوط   اين پديده، كه تا آني هدر نتيج«.  امر باطني استرفته است
گردد، امر باطني غالباً به عنوان امر ضد سنت مسيحي ظاهر  شود به قرن هجدهم باز مي مي

شده است و اين در حالي است كه آن چيزي هم كه از سنت مسيحي برجاي مانده، در 
سان كه عرفان يا  زاري جسته است، به همانياري از خود قول به امر باطني بيموارد بس

ام بيشتر فرَقِ مسيحي در روزگار اخير از نظر دور مانده معرفت قدسي در شرح و تفسير پي
 به اين به اصطالح طريقت باطني، به دليل جدا شدنش از يك سنت زنده، معموالً. است
رو است كه قشر و  كار تنزل يافته است و از ايناثر يا حتي زيان گراييِ بي  نوعي نهاني همرتب

: ص، 23(»  از امر قدسي تهي گرديده استاي از معرفت قدسي باقي مانده، ولي پوسته
172.(  

 تيكم ي هطريس انعكاس جز يزيچ غرب ي هسلطبه جهت محو شدن امر قدسي، 
اي ممكن  آنچه كه از جنبه«رغم اين نگاه بدبينانه و آخرالزماني،  ، علي)9:  ص،16 (ستين

گر  ي جلوهبيني آسمان  ديگر همچون خوشي است بدبيني دنياي جديد تلقي شود، از جنبه
، 5(»  تكميل آن و استقرار مجدد نظم حقيقي استي ه نشانشود، زيرا پايان يك دور مي
يند دنيوي كردن آرسيد فر درست در همان زماني كه به نظر مي«به لحاظ تاريخي، ). 61:ص

 جوانب حيات و ي ه از هميِ خود، يعني محوِ حضور امر قدسي منطقي هعالم و آدم به نتيج
شر نائل شده است، انسجام و اعتدال فراگير عالم هستي، جنب و جوشي در دل و  بي هانديش

: ص، 23(» هاي معاصر براي بازيابي امر قدسي ايجاد كرد  شماري از انسانكم جانِ دست
معرفتي ظاهراً باطني كه از مصر، چين و منابع شرقي نشأت گرفته بود، موضوع «). 203

هايي چون آيين مصري   فرانسه قرار گرفت و بازگشتگرا به ويژه در بحث محافلِ نهان
جاي بسي شگفتي است كه ... كيالت فراماسونري به اجرا در آمدكاگليوسترو در درون تش

رونقيِ سنت در غرب است،   اوج بيي هگر نقط قرن نوزدهم، كه از ديدگاه مابعدالطبيعي نشان
انيِ قدسي و آثاري داراي ماهيت هاي آسم  كتابي هپژوهي و ترجم  گسترده به شرقي هعالق
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و در همين تشكيالت ) 206: ، ص23(» گردد  آغاز ميهاي مختلف اروپايي ذوقي به زبان
  .گيرد  شكل ميگرايي در رنه گنون ي سنت است كه نطفه

 عصري است گرايي، تجدد ست، چون از منظر سنتاي زماني ني  صرفاً حادثهاين رخداد
رسد كه در  اي مي  در نهايت به نقطهكه اين«شود تا  اشي ميكه از بسط نزولي از يك اصل ن

 ناپذير شدني و توصيف اصل روحانيِ محضي كه تنها اظهار؛)21: ص، 18(» آن متوقف شود
اي دارد كه مكمل آن  لف صعوديتر، جهت مخا اما اين تجليِ نزولي، در نگاهي عام. است
 زمان  درك كرد كه هميشه به طور همتبايد به اين صور« در واقع، اين دو گرايش را .است

رسد گرايش نزولي در شرف  آيد كه در لحظاتي كه به نظر مي كنند و گاه پيش مي عمل مي
پيروزي قطعي در جريان بسط عالم است، عمل خاصي براي تقويت گرايش مخالف و 

 تنظيم مجدد اين امر. كند برگرداندن نوعي تعادل، حداقل به طور نسبي، مداخله مي
كند كه ممكن است به نظر برسد كه در اثر آن هبوط، متوقف و يا به  محدودي ايجاد مي

 تاريخي ترسيم 20ي هفلسف شبه جا،  در اين). 21: همان، ص(» نحوي خنثي شده است
 كه بر خالف تفسير خطيِ تاريخ در تجدد، مبتني بر تلقيِ مستدير و دوري از زمانِ ،شود مي

 برخاسته از اين نگاه به تجدد). 67: ص، 22(است ) يتتجليِ متحرك سرمد(عيني 
 كه اينهاي زيادي وجود دارد بر  نشانه«ها،  در اين آموزه. هاي سنتي است هاي دكترين آموزه

  ).18: ص، 18(»  نسبتاً نزديك است- اگر در شرف وقوع نباشد-اكنون، پايان اين عصر
 نجار بودنشه كه در ب بايد جسته در غرب، بلكه در شرقيبنابراين، امرِ قدسي را ن

 كه است بوده ييها تمدن ي ههم بخش الهام ،كامل طور به شيب و كم كه بس نيهم«
 سنت«). 42: صهمان، (» است يغرب متجدد تمدنِ زين آن كه تمدن، كي مگر م،يشناس يم
 به دوباره و كرد يبازساز توان يم زنده يسنت روح با تماس قيطر از فقط را رفته دست از
 كامالً هنوز روح نيا كه است شرق در فقط م،يگفت قبالً كه طور همان و ديبخش اتيح نآ

  ).50:صهمان، (» است زنده
  

  مهبط امر قدسي: جهانِ سنت. 4
 اما تا ندانيم  سعي براي در دست گرفتن باد است،سانِ تالش براي تعريف سنت، به

ه همين جهت، از منظر سلبي، سنت ب. گرايي نيز ميسر نخواهد شد سنت چيست، فهم سنت
). 10: ص، 4(اي خاص نيست  گرايان، به معناي آداب و رسوم قوم و قبيله در نزد سنت

 اغلب در نظريات علوم ه تجدد براي تمايزِ خود از گذشته به معناي آنچافزون بر اين، سنت
امر «مضموني نظير دهد و  به سنت نسبت مي شناسيِ قرن نوزده  اجتماعي و جامعه

  .شود  نيز تلقي نميدارد» شده كهنه
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سير مفهوم . دهيم دست ميه گرايي، تعريفي تاريخي ب ناچار از سنت، نظير سنته ب

در نزد گنون، .  تعديل آن استگرايان، سير از اوج تعاليِ محض به سوي سنت در نزد سنت
بشري ، اما تأكيد گنون بر فوق )244: ص، 16(» متضمن عنصري فوق بشري است «سنت

 وقتي سنت حقيقي است اگر و تنها اگر تفسير شرطي است؛ سنتاي دو  قضيهبودن سنت
چنين برداشتي از سنت، چه در قالب دين و اديان باشد و چه به نام . بشري از آن ارائه نشود

»  قلبِ ماهيت مفهوم سنتي ههمگي به منزل«سنت فلسفي و سنت سياسي و سنت علمي، 
است و عالم » سنت معكوس«ختن  به معناي سا و اين قلبِ مفهوم)245: صهمان، (است 
تر گفتيم، به حد   هرچند، بنا به آنچه پيش.شود سازي قلمداد مي  اين معكوسي ه عرصتجدد

 هر صورت، آنچه براي گنون مهم استبه ). 302: صهمان، (نهاييِ خود نخواهد رسيد 
  او به شرق در برابر غرب گرايشكه آن كه به رغم ،تعاليِ محض اين سنت است

؛ سنت )288: صهمان، (داند   را فراتر از شرق و غرب مي پوشيدني نيست، سنت چشم
 است، اوالً 21 چنين متعالياما اگر سنت. هي استي اال  زيتونهي ه مباركي ههمچون شجر

 ها نحله/ها توان سنت تجليِ آن در زمان و مكان چگونه ممكن است و افزون بر آن، چگونه مي
شود، با آن مرتبط   از آن سنت محسوب مياي  ديگري را كه تجليي هاديان و يا هر مقول/

  دانست؟
 تعديل  چهار عنصري هگرايانِ ديگر، به وضوح، اين تعالي محض را از دريچ تفسير سنت

، 4 و 156: ، ص5(روشِ تحقيق، تجسمِ صوري /بركت، راه تحقق/وحي، فيض: كرده است
 كه در طيِ ،اي اليتغير نيست  يعني دادهيك سنت ايستا« اين عناصر، با دخالت). 12: ص

توانند   پويا هستند؛ در صورت لزوم، ميها سنت. بت و منجمد پابرجا بماندزمان به حالتي ثا
 تام و تمام ا اين حال، اگر قرار باشد كه سنتب. رشد كنند، گسترش يابند و شكوفا گردند

 ،5(» كند، همواره بايد مراعات گردد پيوند با وحي را حفظ مي ي هبماند، اصل تداوم كه رشت
 عناصر مذكور، دو مفهوم را به ي در پرتو22به سنت اصيل» ها سنت«اين اتصالِ ). 160: ص

 به ندرت بيان ، كه در آثار گنونافزايد گراياني نظير شوان و نصر مي  فكري سنتي همنظوم
  23. امر قدسي و حكمت خالده؛اند شده

 ذات و نصر) 162: ص، 5(داند   را براي هر تمدني اساسي مين احساسِ امر قدسيشوا
... هاي سنت جاري و ساري است در شريان«داند كه  يه ميقدسي را بيشتر به خوني شب

د كه آفرين دهد و تمدني مي  عالم گسترش ميي ه حضور ذات قدسي را به درون همسنت
 جا، آن تعاليِ گنوني در اين). 169: ص، 23(» د حضوري فراگير در آن داردرك ذات قدسي

سنت مشتمل بر درك حقيقتي است كه هم منشأ االهي «: شود در تعابيري ديگر بيان مي
.  تداوم يافته است، وحيي هدارد و هم در سراسر يك دور اصلي تاريخ بشر، به واسط
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فته است و همچنين متضمن حقيقتي باطني است كه در دل صور قدسي مختلف قرار گر

 ارتباط وثيقي با به هر دو معنا، سنت«. » يكي استكه حقيقت، چرافرد است به منحصر
 را به معناي حكمتي بفهميم كه هميشه بوده است دارد، اگر اين اصطالح» كمت خالدهح«

هم از طريق انتقال ]  امري بدانيم كهي مثابه  را به همچنين اگر آن[و هميشه خواهد بود؛ 
جا و  ر آغاز بوده و اين از طريق تجديد طولي، در اثر تماس با آن واقعيتي كه دعرْضي و هم
 چنين ارتباط وثيقي اما اگر سنت). 161: صهمان، (»  نيز جاودانه شده استاكنون هست
 و حكمت خالده دارد، تمايز دين با سنت در چيست؟ حكمت خالده چه  با امر قدسي
  معنايي دارد؟

  

  اي تكثّر صورِ قدسيامري قُدسي در ور. 5
 دين.  است24»دين «گرايان جوي امر قدسي در نزد سنتو موقف بعدي ما در جست

 و تجددگرايي نفوذ« برآمده از نبود تساوقْ و اين از سنت است» بخشي«گرايان  اي سنتبر
: ص، 30 و 164: ص، 23(شود  شمرده مي» دين خود قلمرو درون به ستيزانه سنت عوامل

سبت ها است و تعيين ن  ن نسبت پذيرفته شود، كثرت اديان مستلزم كثرت سنتاگر اي). 79
 گرايان لي است كه سنتيترين مسا هاديان، از پيچيد/ها  با سنتمتعالي/اليتغير/آن سنت ازلي

  .اند  بسته،كمرِ همت به تشريح آن، هم براي اهل شريعت و هم اهل طريقت
 ،تنها در وحدانيت متعالي خداوند«رد، چون آغاز ك» توحيد«توان با اصل اسالمي  مي

اما اين ). 33: ص، 25(» جويِ وحدت اديان پرداختو كه خاص خود اوست، بايد به جست
وجود  است كه هم فرا25الحقايق  هقحقي« همان ذات قدسي و نايافتني ذات مطلق و دست

اين ). 283 :ص، 23(»  در آنِ واحد، هم متعالي است و هم حلولي.است و هم وجود كلي
 در اوپانيشادها، با 26،حقيقتي است كه در اسالم، با شهادت به وحدانيت خدا «ذات قدسي

من آنم  « با عنوان،و در عهد عتيق» نام  بيحقيقت« در تائوئيسم با 27،»نه اين نه آن«عنوان 
 يك وجه از اين ذات قدسي فقطاما اين ). 31: ص، 25(»  بيان شده است28»كه هستم

 كه در قياس با آن، ، سخن گفت30»اَتمان« يا 29»خود برين«از « شايسته است است و
 و هم 32توان هم عينِ برين الحقايق را مي  هقحقي.  است31»مايا«يافتگي  هرگونه عينيت

). 283: ص، 23(»  تلقي كرد؛ زيرا خدا هم متعالي است و هم حلولي33ترين ذهن نهفته
است و هم مشروط، هم شناختني است و هم ناشناختني، خداوند در يك آن، هم بالشرط «

هم الوهيت محض است و هم خداي ملموس بنده، هم خدا در جوهر و ذات است و هم خدا 
نامي است كه آغاز و   است، بي35»ساگونا« و هم 34»نيرگونا«در اسما و صفات، هم برهمن 

شمار   مخلوقات بيي هنامي است كه مادر هم سرمنشأ عالم ملك و ملكوت است و صاحب
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اي است كه   به دليل شرح مقولهن توصيف دو وجهي از ذات متعالياي). 32: ص، 25(» است

 ي همايا قدرت خالقه و به عبارت ديگر، نيم«. گرايان، اغلب به مايا مشهور است نزد سنت
» كند خداوند خود را از طريق اسما و صفاتش متجلي مي.  اَتمان استي همونث و زايند

 حجابِ برين و مايا« بنابراين، 36. خود حجابي براي اَتمان است؛ هرچند مايا)39: همان، ص(
در آيين هندو، حجاب . گيرد افكند و هم حجاب برمي نيز تجليِ برين است كه هم حجاب مي

 در كه آن توصيف شده، حال 37افكندنِِ مايا بر خود مطلق يا اتمان، به عنوان بازيِ االهي
 كه همان فعاليت مايا است، اشتياق خداوند به شناخته شدن ،اين بازيِ ظاهر شدن ،اسالم

گرايان، تجلي امر قدسي در ساحتي همچون  در نزد سنت). 289: ص، 23(» تصور شده است
  .  و انسان38 اديان، نظام طبيعتدهد از جمله هاي مختلف روي مي ا، در حيطهماي

عنصري مادونِ « در  خود، كه ذات قدسيقايق هستندالح  تجليِ حقيقهرو اديان  از اين
فكني كرده و تشعشعِ آن، در  كننده كه جز مايا نيست، برون  نسبي/ واقعيت مطلق و بيروني
مايا هوايي است كه اَتمان آن را ... مايا، نَفَس اَتمان است«نابراين  ب.»اديان تجلي يافته است

به نظر ). 34 - 22: صص، 13(» ايتي خود اوستنه كند و اين هوا كيفيتي از بي تنفس مي
يابد،   ذات قدسي در اديان تحقق ميي ه دشوارتر شده است؛ اگر تجلي ماياگونمسأله رسد مي

  شود؟  چگونه توجيه ميكثرت اديان
، همچون آبشاري از ذات »وحي« ذات قدسي در اديان، از رهگذر ي هتجليِ ماياگون
اي   در مرتبهرو، وحي و به تبع آن، صورِ ديني اين از). 33: ص، 25(شود  قدسي محقق مي

سخن گفتن از صورت، سخن گفتن از كثرت و «تر از حقيقت قدسي قرار دارند و  پايين
گرايان،  در نزد سنت). 54: ص، 7(» است تضاد و تنوع«و بلكه ) 171: ص، 5(» گوناگوني

 و شعائر به معناي عام 39»اهريبعد ظ«قلمروِ تجلي اين صور كثيره، قلمرو ظاهر اديان يا 
  :است

 معهم انزل و نيمنذر و نيمبشر نييالنب اهللا فبعث فاختلفوا هواحد امة الناس كان«
  40.)213  /بقره (» هيف اختلفوا مايف الناس نيب بالحق محكُيل بالحق الكتاب

  مطلق« بايد به مفهوم ،41»بعد باطني«اما پيش از پرداختن به تشريح اين بعد و 
  . در تبيين تبدل وحدت ذات قدسي به كثرت در صور اديان پرداخت و نقش آن42»نسبي

دين /بنابراين، آنچه در يك سنت« مطلق است و تر گفته شد كه فقط ذات مطلق پيش
 :، ص23(» مطلقِ نسبي استرسد  فروتر از ذات مطلق، مطلق به نظر ميي هخاص، در مرتب

ين كه مرتبط اند و هر صورتي از د  برآمده از وحي،گرايان نت در نزد ساز سويي، اديان. )561
: ص، 5(دين، دينِ دروغين يا معنويت جعلي است  شبهها آن نزد با وحي راستين نباشد

يابد و لذا بايد واجد وجهي   معنا ميگرايان، در ارتباط با اين مفهوم  در نزد سنتدين). 327



48 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 تمايز نهد و راه و روشِ نسبتاً واقعي/قاً واقعيسبي و مطلن/تعليمي باشد كه در ميان مطلق

زيستن در جهت پيوند با مطلق را بر روي زمين و متناسب با وجود انساني به دست دهد 
  ).177 - 176: صصهمان، (

.  تعبيه شده است43جايگاه مطلق نسبي، بنا به اتصالي كه با وحي دارد، در مقام نبوت
 بايد اما اين تجلي ،)561: ص، 23(» عالي و مطلق است تجليِ ذات متگذار هر دين بنيان«
اش، به  در هر عالَم ديني هم به عنوان مطلق و هم در عين حال، به لحاظ صورت خارجي«

.  نسبيِ مطلق استي ه كه همان سوي،)565: ص، 23(تلقي گردد » اي از آن عنوان جنبه
 چه آن را پيامبر هي، و نظام اال ارتباط ميان آن ديني هدر قلمرو هر دين، حلق«بنابراين، 

»  مطلق استوان مقدس ديگر، در چارچوب آن دينْ، چه حلول يا هر عن44 چه اوتارهبناميم
در «توان دريافت كه  اكنون مي.  خود مطلق، نسبي استو در نسبت با) 41: ص، 25(

ثقل همچون تورات در دينِ يهود و قرآن در دين اسالم، مركز ) ع(مسيحيت، حضرت عيسي
و يا پيامبر ) ع(اي از اهميت مقام حضرت موسي  اين امر، ذرهكه اينو محور است، بدون 

دين زردشت، عالم مالئك و به ويژه مالئك اعلي، هم از لحاظ هدايت  در. بكاهد) ص(اسالم
شناسي و هم از جهت شعاير، نقش بسيار مهمي دارند، ليكن  ن  كيهاي همؤمنان، هم از جنب

گيري و هدايت مؤمنان، با نقش مالئكه در اديان ابراهيمي تفاوت بسيار دارند  از لحاظ دست
» كاهد اي از اهميت مقام مالئكه در كليت اديان آسماني و توحيدي نمي و اين امر نيز ذره

 در ساحت پديداري و ظهور بر روي بنابراين، پيامبران). 15  و48: ص، 12 و 43: ص، 25(
 برابر است و در مقام ها آنيكسان نيستند، هرچند پيامِ  كه مقام كثرت است، ،زمين

  . يكي هستندمطلقيت
 افزون بر اتصالي كه با مطلق دارد، مقام ارسال شريعت نيز جا كه مقامِ نبوت اما از آن

در كيان هر دين، عناصر ديگري از قبيل قوانين دين، شعاير، نمادهاي ديني و «هست، 
، 25(»  نظام طبيعت نيز در مطلق بودن آن مشاركت دارندها و اهميت مقام كيان و اسطوره

 مطلق نسبي ي هگذاران اديان، مشمول قاعد طور كه تفاوت بنيان رو، همان از اين). 41: ص
 دليلي  تنوع محسوس در بعد ظاهري اديانشود، گوناگوني شعاير و آداب و به طور كلي، مي

به عبارت ديگر، .  خود نفي نمايدي هدر محدود را ها آن نيست تا مطلق بودن ها آنبر بطالن 
گشايِ تكثر است، بلكه   صادق و راه بذاتهتنها در ارتباط با مطلق، ه ن بودنِ مطلق نسبي
گر مطلق دانستن هر دين از سوي متدينينِ به آن دين خاص و در عين حال، اعتقاد  توجيه

 ي هاي كه شاخص خواهي تماميت«اگرچه از نگاه ديني،  لذا.  است45به وحدت متعالي اديان
 اهللاِ جامع  هكلمرا با ) ص( اسالم فقط حضرت محمد]المثل في[هر ديني است باعث شده 

، از )48: ص، 12(» هاي خاصي از آن بينگارد يكي بداند و ساير پيامبران را فقط مظهر جنبه
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 زيرا ،)560 :ص، 23(» شوند منظر مابعدالطبيعي، اين امور به صورت مطلق نسبي ديده مي«

بندي به  عمل و پاي«به همين جهت، . از اين منظر، تنها ذات قدسي است كه مطلق است
  ).563: ص، 23( » اديان استي بندي كامل به همه يك دين، به معناي عمل و پاي

  
  )185: ، ص5(

 به رغم تقيدي كه به م رباني و عارف مؤمنِ عادي است و عالسنن و قلمرو ظاهر قلمروِ
رود،  مشرب ظاهري، كه هرگز از عينِ عبارت فراتر نمي«. گنجد دارد، در اين حصار نميآن 

 تنها تفاوت بين است و نه  مطلقو لذا) 186: صهمان، (» متوجه بهشت است تا خداوند
ون همين صور ؤمعنا است، بلكه ذات يا حقيقت كلي را از ش  برايش بيمذكور بين صور اديان

 46شريعت/ ظاهرگراييبيند؛ مشرب او ، را نمير از آن، يعني بعد باطنيپندارد و فرات جزئي مي
 اساساً منظري نظر ظاهرگرايي نقطه«بنابرنظر شوان، . ماند  اهل ظاهر ميي هاست و در جرگ

 ي ه بلكه در چرخ،47»زندگي خاكي «ي هاز عاليق فردي است كه خود را نه تنها در چرخ
 كه مختص ،48طريقت/گرايي در مقابل، باطن). 7: ص، 30( »وجود فردي گرفتار كرده است

گذر از «گرا و البته با تكيه بر بعد ظاهري و تقيد به آن و با روش باطني است،  خواصِ باطن
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گرا، به قول شوان، اگرچه   در واقع، عارف باطن.»صورت به ذات يا از وجهه به وجه است

ِ  ، غايتش فناء)57: ص، 7(» نشيند گرايي مي  ظاهري ه آسماني بر شاخ49چون دارواشي«
  . و بهشت برايش همچون زنداني تنگ استاهللا في

يابد و باطنِ دين  مي گرايان، منشأ دين از وحي است كه در ظاهرِ آن تجلي  در نزد سنت
افزون بر آن، آنچه طريقت باطني را ايجاب . فهمند  با طريقتي باطني مي را خواص اهل باطن

تنها راه نيل به عالم ماورايِ حجاب ظاهر و رسيدن به باطن «است كه كند، اين حقيقت  مي
تالش خواص براي قدم گذاردن در اين ) 37: ص، 25(» ها آناديان و نيل به وحدت متعالي 

، 23(اي و ترك ساحت تلمودي  طريقت باطني يا به بيان آيين يهود، ورود به ساحت قباله
،  قصد طريقت به سوي امر قدسي را نمودهكه  آن اما. براي درك ذات مطلق است) 170: ص

 در چيستي و چگونگي اين كه آن لذا پيش از زيد و خود انسان است، در جهانِ طبيعت مي
  . ضروري است و انسان50طريقت بكاويم، درك ديگر تجليات اَتمان، نظام طبيعت

  

  تجليات امر قدسي: طبيعت و انسان. 6
 كننده فكنيِ خداوند مستلزم عنصري نسبي كه برونتر از قول شوان بيان شد  پيش

ترين معنا و نيز در تشريح طبيعت   را در بيان وحي به عاممسألهاو اين . همچون مايا است
نسبيت، حدوث، جدايي، را با تعابيري نظير  توان آن  مي طبيعتي كه ؛متذكر شده است

صحبت از جوهر «بنابراين، . كرد فكني و چيزهاي ديگر تعريف اُبژكتيواسيون، تمايز، بيرون
امتدادي كه وجود نسبيت متجلي و ... هي ضرورتاً صحبت از امتداد اُنتولوژيكيِ آن استاال

  ).22: ص، 13(» ماياي كيهاني است
 سوي ما(آنچه را كه غير از وجود خداوند   به معنايِ نظام، از ديدگاه اديان، هر51كيهان

  نزد اديان،فكنيِ مايا در نظامِ طبيعت ، اين برونواقع در). 59: ص، 25( در بردارد است) اهللا 
 در آيين هندو و در نزد ،52يي/چي كنفوسيوس، با تاي«هاي گوناگون آمده است؛ در  به بيان

جهان مادي، در مسيحيت، /مايا، در يهوديت، اعيان ثابته/اوپانيشادهاي شَنكَرَه، با اَتمان
همان،  (»الرحمن  مقام اسما و صفات و مقام نَفَس/يت و در اسالم، ذات احد53كلمات/كلمه
به رغم تمايز در نوعِ بيان، اديان سنتي بر سر اين موارد . بيان شده است) 109 - 74: صص
نظام . 2 ،حقيقت قدسيِ طبيعت اهميتي فراتر از ظاهر آن دارد. 1اند كه  القول  متفق

تنها در يك زمان و  م طبيعت، نهبشر و نظا. 3،  داراي هدف و معنايي خاص استطبيعت
: صهمان،  (دت دارندالزّمان، يعني هنگام معاد، با هم وح مكانِ مشخص، بلكه حتي در آخر

113.(  
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ت  موجب سرَيان نسبيت و نيز قداست ذات احدي در نظام طبيعماهيت نسبيِ مايا

تعداد ). 24 :ص، 13(اند  هي االي ه حضرات خمسه يا اربعشود و لذا مراتب نظام طبيعت مي
اند كه  القول  ين نكته متفق بر اها آن متفاوت است، اما گرايان مراتب طبيعت نزد سنت

هي ترين حضور اال  مادي، كمي ه در مرتبكه اين به رغم ، ذومراتب و مقدس استطبيعت
مراتب هستي يا ). 213: ص، 21 (54»طبيعت، حاكي از خداست] نظام[كلِ «وجود دارد، 

در اينجا تنها .  ذكرندشايان در تعابير ودانتايي، صوفيانه و قرآني 55هياال ي هحضرات خمس
  :ند ازا هي در تصوف عبارت االي  حضرات خمسه.كنيم  آن اكتفا ميي هبه بيان صوفيان

 ، يعني عالم جسماني؛)ناسوت(قلمرو انساني . 1

 كند؛  كه بر عالم جسماني حكومت مي،)ملكوت(پادشاهي  قلمرو. 2

 عقل 57 آسمان است و در جهانِ صغير56، كه در جهانِ كبير)جبروت( قدرت عالم. 3
 انساني؛

 . منطبق است58 كلمهيخلَق  عقل لم ، كه هستي است و بر)الهوت(هي قلمرو اال .4
 .، كه مقام ذات احديت است)هاهوت(نهايت  خود بي. 5

 اما 59،اند وناگونيگيرند و مشتمل بر توصيفات گ  در طبقات متنوعي جاي مياين مراتب
است و » وراي هستي/مطلق « پنجمي همرتب.  استها آن وجه اشتراك نسبيت/تقسيم مطلق

مراتب مذكور، به ). 443 - 442: صص، 14(اند »هستي/نسبيت« قلمرو  ديگري هچهار مرحل
پيرامون دارند؛ دوايري كه هيچ - نقطهي هدر يك دايره، رابط«بيانِ سمبوليسم هندسي، 

: صهمان، (» المركز وجود ندارد بين مركز و پيرامون يا بين وسط و دواير متحدتماسي 
اي از آن  شوند و از اين رو، همگي تجلي  مي  اين دواير به امتداد مركز تلقيهرچند. )452

 از شروط  ،... اصلي هرگز محكوم مكان نيستي در حقيقت، چون نقطه «اند، ذات قدسي
 ،17(» شود  خارج نميگردد و لذا هرگز از آن كه هست ميون خود متأثر نؤهيچ يك از ش

 محيطي ي  چه به يك دايره،متناهي و محدود است «أن هر يك از اين مراتبش). 185: ص
كه يك منحني مسدود يا الاقل خطي است به دو نهايت معلوم و مفروض نشان داده 

 داد كه اين خود  همگي نقاط صفحه را تشكيل خواهندكل اين دواير محيطي. شود مي
 است، اما براي حصول پيوستگيِ حقيقي، بايد بين هر ها آنمستلزم وجود پيوستگي در بين 

 اين امر بدون كه آنبراي .  محيطي پس از او مقارنت باشدي ه محيطي با سرِ دايري دايره
ديگر ميسر شود، ضروري است كه اين دواير   محيطي متوالي بر يكي هانطباقِ دو داير

رسد اين دواير  به نظر مي). 125 - 124: صص، 17(» هايِ غيرمسدود باشند طي منحنيمحي
 .ماند شوند، اما شأن هر يك محدود به خود مي  به نحوي از هم صادر مي
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 ناصواب و طريقت  بسنده كردن به صور ظاهريِ اديانْگرايِ سالك و عارف، در نزد سنت

برخاسته از مفهوم خود طبيعت  ن طلبِ رهايي،اي. به سوي مراتب باالي هستي ناگزير است
 افزون بر اشاره به منشأ »شدن  زاده« به معني nat التين ي ه از ريش60 طبيعتي هواژ«. است

بخش براي روح بشر نيز داللت دارد، زيرا در برِ او و در آغوش  ، بر نيروي حيات شا مقدس
گيرد و  اي مي وح انسان جان تازه است، راالهياش، كه بازتابي از خود روح  حضور معنوي

 نشان از پيوند كه اينعالوه بر  اين پيوستگي). 210: ص، 22 (»شود انسان از نو زاده مي
گريِ اجتماعي عارف و سالك نيز   اصالحي هگرايان دارد، بر جنب طبيعت و حقيقت نزد سنت

عه هستند، بلكه تنها مجاري عنايت براي كل جام  نهچنين مردان و زناني«. زند تكيه مي
 كردن خود در انسان و پي  اند كه خودآگاهي تنها از طريق قرباني  اين حقيتي تجسم زنده

 مطلق رهنمون گردد و تنها راه تواند به خود  ميهاي خويش بردن انسان به محدوديت
ه خود مطلق را در تمام خيرخواه بودن واقعي، به معناي نهايي و قطعي كلمه، اين است ك

 تابعي از آگاهي به ي ه از نظر مابعدالطبيعي، فقط به منزلعشق به ديگر خودها... بيندخود ب
  ).55: ص، 22(»  معنادار است و نه تابعي از آگاهي به خود محدود مامطلقْ
  .)انجيل متي (» را دوست بداريم و سپس همسايه راابتدا خدا«

 است، كيست؟ پيش از پرداختن به 61»انسان كامل«اما اين عارف سالك، كه معنون به 
  كند؟ گرايان چه معنايي را افاده مي در نزد سنت» انسان«اين پرسش، بايد ديد 

 هم در جهان صغير و هم در لي اَتمان در مايا، ادوار كيهانيتر گفتيم كه از تج پيش
 جهان هستي ي ه آينو انسان) 110: ص، 25 و 34: ص، 13(گيرد  جهان كبير شكل مي

 62 هستيي ه كه مراتبش با چهار مرحل، ذومراتب بودن انسان استي اين سخن الزمه. است
  :منطبق است

 متناظر ،رسد  اوجش به مغز ميي همرتبه غريزي و جسماني انسان كه در نقط: جسم. 1
 با ناسوت؛

 آگاهي كه نه قابل ارجاع و تحويل به مغز است و نه، بالمĤل، به آن ي هسيال: ذهن. 2
  متناظر با ملكوت؛،م و تمامي داردبستگي تا

نفس . شود گاه در اين سياله پديدار نمي  آگاهي كه خودش هيچي سرچشمه: نفس. 3
  متناظر با جبروت؛،آخرين جايگاه تفرد و تشخص آدمي است

اگر نفس ساحتي است كه با . در آن ديگر از تفرد و تشخص خبري نيست: روح. 4
ح ساحتي است كه با خداي فوق طبيعي و ناشناختني خداي شناختني ارتباط دارد، رو

 همان اتمني است كه برهمن است، همان ،روح به تعبير هندوان. وحدت و عينيت دارد
اي است كه   همان مرتبه،سرشت است-ساحتي از انسان است كه به تعبير بوداييان، بودا
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: صص، 20(الهوت است  متناظر با ،هاي نفس فراتر است ها و پيرايه  آرايهي چون از همه

  ).344: ص ،23  و388 - 387
كند كه در صورت كلي،  هاي شخصيتي گوناگوني را اقتضا مي  سنخذومراتب بودن انسانْ

 ياري با« انسان اهل باطني است كه ، انسان كامل.اهل ظاهر و اهل باطن: اند به دو قسم
 االهي روح با تواند مي روح اي دون نفس شود، مي صادر مطلق نفس از كه عنايتي نيز و پيغام
 به است كه او تنها كسي ...زر، ميان شاه و ملكه و سيم ميان كيمياوي نكاحي كند؛ نكاح
، 22 (»يابد راه االهي محضر به كه است آن خور در و قابل است و برده پي خود بودن هيچ
ات و  اُسطُقسي هون دايره و هستي جمع است و جامع همؤ شي ه در او هم63.)49: ص

 در پيامبران و رازبينانِ بزرگ  صرفاً انسان كامل.)55: ص، 17(قلمروهاي طبيعت است 
يابي و طريقت   كامل حيات معنوي و معرفت باطني و راه دستي هاسواو محقق شده است؛ 

 برتر وجود ي هاش به مرتب  اوست كه نفس.)336: ص، 23(به امر قدسي است  ها انسان
اللّهي است   هفخليگونه يا   پاپيانسان). 98: صهمان، ( يافته است  تبدل،آدمي، يعني روح

 به سوي امر قدسي و  توان رسيدن به نهايت طريقت،64 احراز عقل شهوديي هكه در ساي
 65.)542: ص، 23 (»رفتن به وراي ظهورات اديان و تاب و توان درك امر قدسي را داراست«
ريقت انسان كامل  راز، كه در اين ورطه، ط همچون دفتري است پر رمز و»حكمت خالده«

  . بيان داشته استرا به زبان خلق
  

  قٌرب به امر قدسي در حكمت خالده. 7
 آنچه ،رو از اين. گرايان است  فكري سنتي ه منظومي هكنند تشريح حكمت خالده

 تاكنون در باب ايضاح مفهوم امر قدسي در سنت، تجدد، اديان، طبيعت و انسان گفتيم، در
 ي هفلسف«در غرب، اصطالح . نشينند جا در كنار هم مي حكمت خالده، به صورت يك

اما فارغ از برداشت . شود  تداعي مي به همين نام67»آلدوس هاكسلي« با اثر 66»جاويدان
 اصطالح حكمت ، نصر معتقد استكه انچن  هاكسلي از اين مفهوم، آني هگرايان طبيعت

 De perenni  در كتاب68»تين استويخوسآگوس«بار توسط  خالده، نخستين
philosophia""1715اي كه در سال   در نامهسنيت  و اليبشدم به كار برده 1540 در 

 ي هداللت بر حقيقتي سرمدي در بطن هم حكمت خالده. ها انداخت  بر سر زبان،نوشت
 همالحك«يا » هالخالد  هالحكم« در دينِ هندو و 69ها دارد كه همان سنت مقدس سنت

  ).1: ص، 24(در اسالم است » هيدناللّ 
. هاي گوناگون دارد هاي متنوعي در زبان  معادل حكمت خالده،70»اللغه  فقه«از منظر 

خرد وصف شده و در زبان انگليسي، داليل زيادي براي  در فارسي، با عنوان جاويدان
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 كه از ،داند ني مي جهاي ه آن را ديدگاه مابعدالطبيعشوان.  داردهاي متكثر گزيني معادل

  آدميان مكشوف شده است و براي آن برهاي مختلفي كه منشأ آسماني دارند طريق سنت
را » Sophia perenne«و ) 2: ص، 24 ( 72»دينِ دل« يا 71»دينِ خالد«هايي نظير  معادل

اي از  ها نمونه اين). 55: ص، 7(دهد  قرار مي» Philosophia perenne«در مقابل 
 تنها راه گريز از اين . مواجه استها آنمفهومي است كه در باديِ نظر، مخاطب با هاي  ابهام

شناختيِ آن، بلكه واكاوي عناصر مهم و  ابهام و كدورت مفهومي، نه ادامه دادن به سير لغت
  .نيز پيراستنِ آن از مضامين مشابهي نظير فلسفه و وحي است

شناسي، هنر و  شناسي، انسان هانها و انشعاباتي مربوط به كي  شاخهحكمت جاويد«
 ي هاين مابعدالطبيع...  محض نهفته استي هها دارد، اما در بطن آن، مابعدالطبيع ديگر رشته

 به معناي ،» به كار رودMetaphysic73 كه در حقيقت بايد به صورت مفرد ،سنتي
ايد با مفهوم  نب نيز74 از سويي، مترادف دانستن آن با عرفان.متافيزيك رايج در غرب نيست

  تعريف مابعدالطبيعه به). 105: ص، 22( مسيحي خلط گردد ي هاي اوليه برآمده از سده
  :گرايان، در نگاه اول، به تعاريفي كلي محدود شده است لحاظ ايجابي در نزد سنت

مابعدالطبيعه علمي است به دقت رياضيات و با همان وضوح و اتقان، ولي تنها از راه «
 ، با فلسفه،از اين رو. پردازي بل حصول است و نه ابداً از طريق استداللشهود عقلي قا

 واقعيت است ي هبه سخن ديگر، نوعي نظار. شود، تفاوت دارد گونه كه معموالً فهميده مي آن
 و بنابراين وصول به آن تنها در  معادل است با تقدس و كمال معنويكه تحقق يافتنش،

  ).81: ص، 28(» تچارچوب يك سنت وحياني ميسر اس
هرگز بيش از   استفاده از برهان عقلي خويشبراي مابعدالطبيعه«: ن معتقد استگنو

 بيان بيروني نيست و به هيچ وجه در خود شناخت مابعدالطبيعي اثر ي هنوعي نحو
، 5(» بندي آن ذاتاً متمايز نگاه داشت گذارد، چراكه اين شناخت را همواره بايد از صورت نمي
  ).214: ص

در فطرت خود، صوري و در اعمال خود، ] استداللي[عقل «: دارد و شوان بيان مي
و از طريق انعقادها، از راه اختيار يكي از دو شق متضاد يا  معتقد به اصالت صورت است

شهودي، نوري غير صوري و /اين عقل مانند عقل قدسي. كند ي عمل مييتوسط حقايق جز
 از عقل مجرد طور كلي  بهپذيري خود را و سازشدرست است كه اعتبار . سيال نيست

براي . يابد هاي بالواسطه يا ذوات تماس مي  نه از راه ديد،گيرد، ولي فقط در پرتو نتايج مي
: ص، 11( »عهده ندارد  وجود آن الزم است، ولي معرفت مستقيم را بر،بيان صحيح شفاهي

22.(  
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وحي و «، »فلسفه«، »مابعدالطبيعه«وجه مشترك اين تعاريف و بسياري ديگر، مفاهيم 

  ساختن نسبت اين سه مقوله با مابعدالطبيعه روشن. است» عقل شهودي«و » سنت وحياني
 آن، مابعدالطبيعه، پيشِ روي ما خواهد ي هتر از حكمت خالده و نيز هست تعريفي واضح

دشوار  امروزه به جهت كثرت مكاتب فلسفي، دادن تعريف مشخص و روشن از فلسفه. گذارد
 قرون وسطي و بسياري از ي هاي، فلسف  قارهي ه تحليلي، فلسفي ههاي فلسف سنت. است

 اما اگر ،اند  تاريخ، همگي متصف به فلسفهي ه علم و فلسفي ههاي مضاف، نظير فلسف فلسفه
ورزي بشري بدانيم، فلسفه بيش از هر چيز بر عقل تكيه  مسامحتاً فلسفه را دانش استدالل

  .دارد
و » Philosophia perenne« تمايز راياني همچون شوانگ نوان مثال، سنتبه ع

»Sophia perenne «)7 ،و نصر تمايز ) 55: ص»Philosophy « و»Theosophy «
اما در پس اين تمايزات لفظي، تمايز ميان . اند  كرده را به همين جهت بيان) 335: ص، 10(

فلسفه، باالخص به معناي بعد از . ته است نهفشهودي/ و عقلِ كلي75گر استدالل/عقل جزئي
 اصليِ آن است، در حالي ي ه خصيصورزي استدالل. ي تكيه دارديقل جزرنسانسِ آن، بر ع
اند تا بر اثبات  هاي مابعدالطبيعي بيشتر بر سمبول و تمثيل متكي تنسيق«كه عقل كلي و 

»  خطا استطق باشدعه حق آن دارد كه خالف منمنطقي، هرچند اين تصور كه مابعدالطبي
شود، كه به هيچ توجيهي بيرون از خود  معتبر شمرده مي معموالً خودفلسفه). 214: ص، 5(

 را مطلق ها آناي كه  هاي ذهني  به ندرت در چارچوبفلسفه«به بيان شوان، . نياز ندارد
اي كه اگر از منظر واقعيت روحاني  هاي ذهني  چارچوب.ورزد مل ميأكند ت تصور مي

در مقابل، ). 2: ص، 30( »اند بهره و بالقوه ته شوند، صرفاً موضوعاتي بسيار مجازي، بينگريس
هدف عالم ... مابعدالطبيعه با واقعيات فوق مادي، متعالي و نامشروط سروكار دارد«

 چيزي است كه از حيث ل، بلكه نشان دادن و توضيحي از مسااي مابعدالطبيعه نه حل پاره
 با سلوك معنوي پيوند تنگاتنگي دارد و ،تحول و پيشرفت ندارد. ست بديهي اتعقلِ شهودي

توان  هايي وابسته است كه تنها از يك سنت تام و تمام، مي براي تحقق خود به وجود مؤلفه
، 5(» وجويِ عملي است كه غايتش تعرّف، تحول و تقدس يافتن است نوعي جست. اخذ كرد

 بر خالف عقل شهوديِ مابعدالطبيعي، ،انديش منطق/گرِ فلسفي عقلِ استدالل). 219: ص
 يا اعتماد مورد يا مفروض هاي گزاره از جديد نتايج استنتاج يعني است، 76استدالل كارش«

گر متوجه صورت استدالل است نه ماده و محتواي  عقل استدالل). 420: ص، 20(» معلوم
» را آن سقم يا صحت ي هدغدغ نه و دارد را استدالل اعتبار عدم يا اعتبار ي هدغدغ« و ها آن

 فقط استعدادهاي آن در پيشرفت و دستي برخالف فلسفه، كه چيره«). 421: صهمان، (
 هاي محتاج صالحيت...  افزون بر استعدادهاي ذهني،طلبد، مابعدالطبيعه خاصي مي ذهني
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 سرشت فلسفه، خالف بر مابعدالطبيعه،). 425: صهمان، (» خاص است معنوي و اخالقي

 ديگر يك از روند، مي بيشتر چه هر فلسفي تفكر مسير پويندگان. دارد وحداني و متكثر غير
 به را خود دارند، مي بر جلو به كه گام هر با عقلي شهود طريق راهيان اما شوند، مي دورتر
 درگير گر و فلسفه واقع، عقلِ استدالل در). 426: همان، ص(» بينند مي تر نزديك ديگر يك

اين «گرايان،   توجهي ندارد و از نظر سنتها آن عالم است و به وحدت وراي ساحات نسبيِ
 نسبي، زيرا نسبي بدون ي هامر عبارت است از نفي هرگونه شناخت واقعي، حتي در مرتب

 غير قابل فهم و غير ، و كثرت بدون وحدت بدون ضروري، تغيير بدون اليتغيرمطلق، حادث
  ).64: ص، 18(» ممكن است

در قلب تمام اديان يا سنن وجود دارد و فهم و نيل به «لده افزون بر اين، حكمت خا
... هاي متخيل ها، مناسك، نمادها، صورت  روشي آن، تنها از طريق همان سنن و به وسيله

قاعده اين است كه كسب اين معرفت متوقف بر عنايت و چارچوبي است كه تنها . ... است
 ي هاما مابعدالطبيع). 216: ص، 5و  104: ، ص22(» دگذار در اختيار مي] وحياني[سنت 

 وحي و االهيات.  اگرچه نيازمند وحي است، مساوق با وحي و االهيات نيستحكمت خالده
  وحي و االهيات براي يك دينِ خاص مطلق نسبي،ي هبا كمك از آموز. اند خاص يك دين

 نسبت هيات با مابعدالطبيعهاالنسبت «. اند اند و در قياس با مابعدالطبيعه نسبي مطلق
ها  تواند از نسبت  به خودي خود نميمشرب ظاهري.  با مشربِ باطني استمشرب ظاهري

آگاهي حاصل كند، كه به موجب همين امر، در آن واحد، در ادعاهايش موجه و به لحاظ 
و به همين جهت است كه در وحي و االهيات، ) 221: ص، 5(» گستره و قلمرو محدود است

 ي ه عقل شهودي، كه هستي ه اكنون بايد پرسيد اين قو. متبلور استانديشي  جزمي هخصيص
 ، در كجاست و اگر هدف حكمت خالدهاصلي مابعدالطبيعه و به تبع، حكمت خالده است

ساحات ماياي هستي و پيوند با مطلق است، چه نقشي در اين /شريعت/رفتن به وراي ظواهر
  كند؟ ميان ايفا مي
 بدواً از االهيدر اوضاع و شرايط متعارف، آگاهيِ ما از امورِ « اين باور است كه شوان بر

رسي ما به حقيقت اين امور بعداً از راه تعقل شهودي حاصل  و دست... طريق وحي است
شده است، بر ما آشكار  هايِ پذيرفته بندي  كه وراي صورت،گردد كه ذات آن امور را مي
  نوعي تعقل شهوديكه آنهودي در جهان كبير است، حال  نوعي تعقل شوحي. كند مي

 ي ه اوتارقل شهودي بيروني است و عقل شهودي عوحي در جهان صغير است؛ اوتاره
  ).219: همان، ص(» دروني

 كه در ، در درون انسان و در جهان صغير است و بر خالف عقل استدالليعقل شهودي
 وجود انساني، يعني ي هبه باالترين مرتب قل شهودي است، ع77ساحت ذهن يا ساحت نفس
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 حصار و محدوده از انسان ،آن در كه اي مرتبه يا ساحت يعني روح و« تعلق دارد 78روح

 كه ،برخالف سه ساحت ديگر. ... يابد مي وحدت خدا با و گذرد درمي خود شخصي هويت
م آدميت آدمي، روح وجه عدم تفرد آدمي، بلكه عد...  است،ها آند آدمي به  تفرّي جنبه

اكهارت، در نفس چيزي هست كه ناآفريده و  به گفته مايستر. يعني وجه الوهي آدمي است
بود، يكسره ناآفريده و ناآفريدني  اگر نفس چيزي جز اين نمي] كه طوري به[ناآفريدني است، 

 مستقيم دريافت بلكه« استدالل نيست، شأن عقل شهودي). 424: ص ،20(» بود مي
 بوداييان 80ي هندوان، پرچنه  ودانتاي،79»بودي«با « معادل را  توان آن  و مي»است حقيقت

  ).421: ص، 5(دانست  »افالطون 81جان چشم و
 همان امر عقل شهودي«.  دشوارتر از اين استا اين حال، فهم جايگاه عقل شهوديب

  اتمن، آغازجا است كه بايد گفت از و اين...  كه در نفس انساني ظهور كرده استمطلق است
اي است كه به   قوهرسد كه عقل شهودي به ظاهر چنين به نظر مي.  است82همان برهمن

عقل شهودي همان امر مطلقي است .  اما در واقع چنين نيست،شود  مطلق نائل ميشناخت
عقلِ شهودي«). 84: ص، 9(» شناسد  خود را بازميكه در درون جان انساني است و خود 

عقل شهودي .  بشري استاي كه انسان از آن بهره دارد و فقط به اندازهخودش االهي است 
عقل شهودي . عقل شهودي هم نور است و هم بصيرت. هم يك جوهر است و هم يك تابع

، 23(»  بشري استي هنه ذهن است و نه عقل استداللي كه بازتاب عقل شهودي بر مرتب
 ؛اي پذيراست نه تواناييِ زايا  قوهقل شهوديع«شوان، گونه باشد، به تعبير  اگر اين). 297: ص
اي غير  عقل شهودي قوه. ... ، آينه استدهد كند و انتقال مي آفريند، دريافت مي نمي

عقل . شود جا ناشي مي شخصي، نامشروط و پذيرا است و عينيت تعقل شهودي نيز از همين
  .)88 - 21: صص، 29(» جويد  مشاركت مياالهي ي هشهودي چيزي است كه در سوژ

 او وحدت. را دريافت» وحدت متعالي اديان«توان مراد شوان از نشر و بازنشر  اكنون مي
اين تعريف از عقل شهودي،  بر اما بنا.  منتشر كرد1948 در متعالي اديان را به زبان فرانسه

وحدت دروني « سال بعد، در بازنويسي آن به زبان آلماني، عنوان  واضح است كه چرا بيست
 كه دو وجه يك ،گردد  برمي84 و ايمنانس83علت آن به ترانساندانس«. را بدان داد» ياناد

ه از آن ياد اند؛ همان حقيقتي كه در اصطالح عرفان اسالمي، به تنزيه و تشبي حقيقت
 همان تعاليِ اصلِ اعلي نسبت به آفرينش و حتي نسبت به هر تعين ترانساندانس. شود مي

 تجلي باشد؛ چه هر تجلي كنه هر تجلي مي در ركن يا ضور اصل اعليح... و ايمنانس... است
 نسبت به صورت متعالي است و متعالي در اعماق درون صورت البته اين دروني. اوست

 شود به اين ترتيب، اين وحدت كه از آن سخن رفت، در صورت اديان يافت نمي. حضور دارد
 بنابراين. )53: ص، 7(» ن دليل، متعالي است بلكه دروني است و به همي- اند صور متفاوت -
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 :رسد وحدت اديان در خدا و در يافتن خدا در خودمان و در ساحت باطني است به نظر مي

برف ررَف نفسه فَقَد عن ع31: ص ،19( »)ص( پيامبراسالمه؛ م(.  
ناپذير، زماني واصل به حقيقت است كه در   وصفي ههمين عقل شهودي با اين مرتب

اي است كه بايد  ي را تجربه كرده باشد؛ عقل شهودي قوه حيات معنو،ل يك سنت وحيانيد
، 5 و 104: ص، 22( در چارچوب يك سنت ديني، آن را اعطا و عنايت نمايد امري قدسي

  .گذرد  مقدس مي  از زمينراه آسمان). 229: ص
  

  گيري نتيجه. 8
درك .  شده باشند ي روشند زيادرسد دو پرسش ابتداييِ اين مقاله تا حدو به نظر مي

 كه عقل شهودي براي ، نيازمند تحولي وجودي به سوي او و از سوي اوستامر قدسي
، اما منتهايِ آن  مأمن امر قدسي است،دين به معناي شريعت. شود انده ميدركش فراخو

 سنت بدون درك حقيقيِ/رو، دين بخش اديان بوده است و از اين  وحدتامر قدسي. نيست
.  پيش از اين به تفضيل بيان شدنسبت دين و امر قدسي. هومي نداردمف  معنا ور قدسيام

 جز در  حكمت خالده، طبيعت و جهاني مقدستحقق وحدت متعالي اديان، نظام معرفتيِ
گرايان، سرآغاز اديان است و  امر قدسي در نظر سنت. ميسر نيستند» امر قدسي «ي سايه

 روح انسان كامل؛  يافته در عقل شهودي است و متصل بهفرجام طريقت اهل باطن؛ حلول
تصوير متحركي از سرمديت  بسط دورشدگي از او، زمانْ تجلي مادي او، تاريخ بشرْطبيعت 

   امور به سوي اوست؛ متجلي در ظاهرِ اديان است و مستور در باطنِي او و بازگشت همه
  ).3/حديد(ن طالبا و راهالظّ و رخاآل و لاالو هو :دين و سنت

 بتوان پرسشي نيست كه در اين مقال مختصر گذارد يشِ روي مي پاما آنچه پرسش دوم
گشاي  تواند راه  پرسشي عام، ميي منزلهاين پرسش، به . به آن پاسخ تام و تمام داد

وليسم، معنويت جعلي و نظاير بهايي ديگر در عطف به مقوالتي نظير هنر، علم، سم پژوهش
ه الجمله در اين پژوهش ب فيآنچه .  آنان باشدآرايگرايان و مروجين  ديگر سنتآن در آثار 
 مهبط امر قدسي است، بيان شد كه سنت. رسش را پاسخ گفت وجوهي از اين پدست آمد

 امر قدسي را اخذ كرده و آن را انتقال چون سنت«اما سنت غير از امر قدسي است، 
، 26(» سازد ا و ابزارهاي گوناگون، مرئي و ملموسش ميه بندد و از راه دهد، به كار مي مي
 هرچند به پايان ، تاريكي است كه امر قدسي را پنهان نموده استي ه ساي تجدد).290: ص

  گذشته است، نه به سبب خودي هبست ه دلگرا، اگر ك سنت. گردد ويش نزديك ميدور خ
 در آن است و اگر به آينده اميد تعلق خاطر به آن، بلكه به دليل حضور امر قدسي گذشته و

ي ي تاريخي است كه امر قدسي در آن به فراموشا هدهد، به دليل اميد به پايان يافتن دور مي
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نظير (  داشته استهايي براي احياي امر قدسي  تالش عصري كه اگرچهسپرده شده است؛
ت محض است و ، همچنان عصر نسبي)اند  و به تبع آن، ديگران نموده85آنچه رودولف اُتو

 تالش اُتو براي مربوط ساختن امر قدسي به امر غير. فراموشي از مطلق و امر قدسي
 حقيقت يا ي هآن است كه رابط« احياي امر قدسي باشد، نشان از كه آن بيش از 86عقالني

اش مغفول مانده  ه دليل تهي شدن معرفت از مضمون قدسيب لي با امر قدسيمعرفت تعقُّ
 سي استوجوي امر قد  در جستكه  آن ،تجليات امر قدسيدر تمام  ).167: ، ص23(» است

خير و بركات براي خلق  أ اوست كه منش.، انسان كامل استعارف سالكي است كه به حق
 .است» وجوي امر قدسي جست«او در .  رفتن به وراي تكثر ظهورات استاست و راهش

به جهت ات به كار برده شده است، به كرّكه عمدتاً در آثار نصر  ،»امر قدسي«مفهوم 
 كه  حالي  در،متجدد افاده كندتواند براي انسان  ژه هنوز ميقداستي است كه اين وا

، 23(اند  اند يا با مفاهيمي ديگر خلط و پوشيده شده  يا مبهممفاهيمي نظير معنويت يا روح
  ).289: ص

 نصر و بسياري از وان،ايم؛ ش رسد بر سر قياسي ذوحدين گرفتار آمده به نظر مي
اش را به همگان بگويند و  هاي باطني گرايي و راز و رمز طريقت كوشند سنت  ميگرايان سنت

 آمده است كه آنان كه در دائو جِنگ« :دانيم كه اسرار باطن را نبايد فاش گفت مياز سويي، 
 عام در ميان اي اين قاعده). 85: ص، 9 (»دانند گويند نمي گويند و آنان كه مي دانند نمي مي

 همه را تاب و توان درك بسياري از حقايق كه آن چه گرايان سراسر تاريخ بوده است، اطنب
 پاسخ گويند؟  حقايق باطني را فاش ميگرايان اما چه شده است كه سنت. تنيس

.  بهتر از فراموشي آن استفاش كردن حكمت.  تاريخي استيقتضا اگرايان سنت
 نشان از ز آنگرايان در عصر حاضر و فاش گفتن ا زد سنتوجوي مداوم امر قدسي ن جست

گرايند، اميد به پايان دور تاريخي تجدد   اگرچه سنتها آن. اين اميد و طلب از آينده دارد
بايد ديد .  ظهور امر قدسي را در تمامي ساحات عالم شاهد و ناظر باشنداند تا بار ديگر بسته

هاي  نخبگان هنوز در تمدن«: صادق خواهد بود  در هشت دهه پيشون گني آيا اين گفته
شوند، با اين  تر مي  به سبب هجوم تجدد همواره كوچككه اين و با قبول شرقي وجود دارند

حال، تا پايان به وجود خود ادامه خواهند داد، زيرا اين امر براي حفظ صندوق سنت، كه 
  . » الزم استايد حفظ شود چيزهايي كه بي قال همهممكن نيست از بين برود و براي انت

رسيد كه آيا قبل از توان پ بنابراين مي.  وجود ندارند نخبگان،از طرف ديگر، در غرب
 در  مجدداً تشكيل خواهند شد؟ يعني آيا دنياي غربي، با وجود انحرافش،ها آن پايان عصر ما

تيجه اين  ن،كت خواهد داشت يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشدر مشا، حفظ و انتقالاين كارِ
 آثار ي ه همكه اين زيرا پس از ،ن خواهد رفت از بيخواهد بود كه تمدن غربي به ناچار كامالً
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. روح سنتي را از دست داد، ديگر هيچ عنصري نخواهد داشت كه براي آينده مفيد باشد

 نهايي ارتباط دارد، ممكن است ي هنحو مطرح شد، تا جايي كه به نتيجپرسشي كه به اين 
كند  گراي امروز به ما توصيه مي تآنچه سن ).161: ص، 18(ميت فرعي داشته باشد فقط اه
 هرچند كه بيان و وصفش در زبان و گفتار امروز ما ، و طلب امر قدسي استوجو جست

  .)180/صـافـات( صفوني عما  ةالعزّ  رب ربك سبحان :ميسر نيست
  

  ها يادداشت
 منتشر شده و The Idea of Holyبان انگليسي، با عنوان در ز) 1917(اثر مشهور ردولف اتو . 1

). 2بنگريد به ( توسط همايون همتي ترجمه گرديده است مفهوم امر قدسيدر فارسي نيز با عنوان 
 كه در اين نوشتار سعي در ايضاح مفهوم آن داريم، با استناد به مكتوبات ،حال، امر قُدسي با اين
به التين، » Sacra«به انگليسي، » The Sacred«ر، معادل با  باالخص سيدحسين نص،گرايان سنت

»Sacre « ،به فرانسه»Heilige « به عربي است» القدوس«به آلماني و.  
2. traditionalism                                        3. transcendentalism 
4. perennialism                                          5. Rene Guenon (1886-1951) 
6. Frithjof Schuon (1907-)                        7. Seyyed Hossein Nasr (1933-) 
8. Millennium                                    9.Kenneth Harry Oldmeadow(1947-) 
10. Ananda Kentish Koomaraswamy       11. Tittus Burckhardt 
12. Martin Lings                                       13. Huston Smith 
14. Lord Northbourne                               15. Marco Pallis 
16. principal                                              17. Gue´nonian traditionalism 
18. modernity 

 شرحي ساده از ديدگاه و انتقاداتش در باب ،)1927/1387 (ي متجددبحران دنياگنون در . 19
 م آخرالزمانيسيطره كميت و عالدنياي متجدد و نسبتش با سنت را بيان داشته و در 

 دنياي جديد و نقد  ي به بسط ديدگاه خود در باب عناصر گوناگون مابعدالطبيعه) 1945/1361(
  .مده به ترتيب از همين دو اثر استشرحي كه در اينجا آ. ها پرداخته است آن
 فلسفه به معناي متعارفش ي اي به استفاده از واژه گرايان عالقه  در ادامه خواهيم گفت كه سنت.20

  .ندارند
21.trancendenet 

22.Tradition  :شود هاي ديگر است، با حرف بزرگ نوشته مي اين سنت كه فراتر از سنت.  
23. Philosophia Perennis        24. Religion          25. The Ultimate Reality 

  .»االاهللا اشهد اَن الاله «.26
27. Netienti         28. I am what I am          29. Supreme self      30. Âtman 

31 .Maya :گرايان اگر چه در مذاهب گوناگون، از تعابير ديگري براي بيان اين حقايق بهره   سنت
اند و ما نيز به همين جهت، از اين دو اصطالح  ، بيش از ديگر اصطالحات، از اين دو بهره بردهبرند مي

  .ايم استفاده كرده
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32. supreme object 

33. Innermost Subject :»در نظر گرفته ) برين( مطلق ي تواند به عنوان سوژه اصل اعلي مي
ي مطلق در  شود و اگر به عنوان ابژه ده ميخوان) خود( كه در اين صورت، به سانسكريت اَتما ،شود

  ).60: ص، 7(» شود ناميده مي) Brahman(نظر گرفته شود، برهمه 
34. Nirguna Brahman 

35 .Saguna Brahman:  ،برهمن اول: دارد جنبه دو برهمندر آيين هندو و در مكتب ودانتا 
 و هيسلب صفات يحت و هيوتثب صفات تمام سلب بوده، تيفيك و صفت هرگونه از يعار كه يخنث
. شود يم خوانده »رگوناين «جنبه نيا از برهمن. است ذات مقام و سلب ،گريد  عبارت به  و يهيتنز
 دهينام »ساگونا «و داراست را اتيفيك و صفات ي هيكل كه ،است مذكر ي غهيص به برهمن يگريد
 حالت در و است مطلق بحت ذات يعني جهان، با ارتباط يب رگونا،ين حالت در برهمن. شود يم

  ).48: ، ص8 (شود يم گرفته نظر در جهان با نسبت و ربط در ،ساگونا
خداوند هفتاد هزار حجاب از نور و تاريكي دارد و «: آمده است) ص( در حديثي از پيامبر اسالم.36

، 22( »گرفت او سراسر وجود بيننده را فراخواهد ي ها را كنار زند، جالل چهره اش حجاب اگر با اراده
  ).40: ص

37. divine play                    38. cosmos                     39. exoteric 
گرايان با اتكا به شرحي است كه بيناي مطلق از   سنت تطابق معنايي معنايي آيات با ديدگاه. 40
  ).61 - 53: ، صص7(ها داده است؛ بنگريد به   آنيآرا

41. Esoteric 
42.  Relatively Absolute176: ، ص5(كار گرفته شد اين مفهوم براي اولين بار توسط شوان به.(  

43. prophecy    44. Avatara        45. The Transcendent Unity of Religions 
46. exoterism                              47. terrestrial life 
48. esoterism                               49. Mistletoe: نوعي گل وحشي 

 به معناي عالم مادي شود و لفظ طبيعت صرفاً  شامل خود انسان نيز مي،جا ين نظام طبيعت در ا.50
  .نيست

51. cosmos                                  52. Tai chi/ I            
53. Logos/logoi                           54. Deoloquitur natura  

  .اي با اين عنوان دارد عربي است و شوان نيز مقاله اين تعبير از ابن. 55
56. Macrocosmic                          57. Microcosmic. 

 هستي در نظر گرفته شود، لوگوس هستي است و ياگر خدا ورا. است) Logos(مراد لوگوس . 58
در اسالم » كُن«ي خداوند و معادل با   خالقهي مهاگر خدا هستي در نظر گرفته شود، لوگوس كل

  .است
 ي مجموعه. اند ، قلمرو كيهاني3اند و به همراه قلمرو   قلمرو طبيعت2 و 1به عنوان مثال، قلمرو . 59

  .443: ، ص14 :ك.ر؛هاي ديگري نيز دارد اين تقسيم بندي صورت.  است چهار قلمرو، قلمرو هستي
60. nature                            61. universal man 

  . هستي استيي پنجم قلمرو ورا متذكر شديم كه مرحله. 62
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امه و از آن به نفس مطمئنه و در اماره به نفس لواين طريق در سنت قرآني با طريقت از نفس . 63

 ،رسد كه در آن حال در اين مرحله، انسان به چنان كمالي مي. نهايت نفس راضيه بيان شده است
: فرمايد كه قرآن مي  چنان،هي گردد و از اين رويابد تا عروس صاحب كمال روح اال شايستگي مي

. »اهللا دريابد   نفس مطلق را با فناي خويش و سپس در لقاء،سوي پروردگارش بازگردد و سرانجام به
  ).52: ص ،1379 ،22( يابد ل جوهري مي تبد،نفس در اين مسير

64. Intellect 
 پيامبر است، هرچند اين مقام منحصر در پيامبر ي انسان كاملْي اعال  نمونه،گرايان  سنتدر نزد. 65

  .نيست
66. The Perennial Philosophy 
67. Huxley, Aldous (1947) The Perennial Philosophy, p viii 

68 .Augustinus Steuchus) 1497 - 1548فيلسوف و عالم االهيات ايتاليايي) م.  
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گيرد كه بر  كار مي به) Metaphysics(نصر اين عبارت را به اين دليل به جاي تلفّظ رايج آن . 73
  ).پاورقي، 420: ص، 20(كيد كرده باشد أغيرمتكثر و وحداني مابعدالطبيعه تسرشت 
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