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مقدمه

معنای واژهها و اصطالحات تاگذشت زمان در حااال تطااور اساات و ترحسااب ادوار علما و ت ییراتا كا در تاار ،نهااا
م گذرد ،تسیار متنوع م گردد از اینرو فهم صحیح یز اصطالح جز تا شناخت تستری ك این واژه در ،ن ت كار گرفت
شده ،ممکن نیساات ایاان ح ی اات در مااورد اصااطالحات علما كا در لماارو خاصا از حااوزۀ فرهنااد و اندیشا
مطرحشدهاند ،تسیار جدیتر است ازجملۀ این اصطالحات ،اصطالح ن چندان نوظهااور حکماات خالااده اساات كا
میان سنتگرایان رواج دارد ادوار تاریخ سپریشده تر این واژه معان متفاوت و ترداشااتهای متعاادد را تاعااش شااده
است در این نوشتار در پ پاسخ ت این پرسش هستیم ك مراد از حکمت خالده از منظر سنتگرایان چیست و نساابت
،ن تا كارتردهای پیشین و تاریخ این واژه چگون است؟ راتطۀ حکمت خالده تا سنتگرای چیست؟ حکماات خالااده
تا دین و متافیزیز چ نسبت دارد؟ ویژگ اصطالح حکمت خالااده درهاام تنیاادگ معنااای ،ن تااا مفهااوم ساانتگرای
است ،ت گون ای ك شناخت معنای حکمت خالده جز تا درك درست از مفهوم ساانتگرای ممکاان نیساات در وا ا
حکمت خالده از منظر سنتگرایان در تستر سنتگرای مفهوم م یاتد و غفلت از تعریف سنت و سنتگرای  ،موجااب
تدفهم فرد از حکمت خالده م شود اما مسئل این است ك ساانت و ساانتگرای نیااز ازجملا مفاااهیم اساات كا
تطورات معنای فراوان را پشت سرنهاده است و امروزه معنای متفاوت تا كارتردهای پیشین پیدا نموده است از ایاانرو
ت منظور رسیدن ت فهم درست از حکمت خالده ،الزم است نخست ت روشن ساختن مفهااوم ساانت و ساانتگرای
پرداخت و از این معبر ت معنا و مفهوم درست از حکمت خالده دسااتیافت در ایاان تح یا در پا ،ن هسااتیم تااا تااا
واكاوی تعریف و كارترد سنتگرای  ،ت تفسیر حکمت خالده تپااردازیم و اتعاااد معرفتا ،ن را وایااح سااازیم و از ایاان
طری ت معنای روشن از این واژه و كارترد ،ن در منظومۀ فکری -فلسف سنتگرای ت دست دهیم
 .1بسترهای ّ
سنتگرایی

نگاه كهن گرایان ت سنت ،تا وجود جذاتیت و اتعاد چشمنواز مدرنیت دیری نپایید ظهور مدرنیت و پیدایش عااوارآ ،ن،
موجب سرخوردگ و نفرت ترخ از این دوران شد؛ زیرا كسااان كا دوران مدرنیتا را پایااان حیااات معنااوی خااویش
م دانسااتند ،سااخت تحتتاایریر عااوارآ منف ا ،ن رارگرفت ا تودنااد و حضااور ،در چنااین دوران ا را غیر ات تحم ا
َ
م دانستند ،نان درصدد رهای از این دوره ،تنها راه نجات را تازگشت ت اسااالو و زناادگ ساانت م دانسااتند (تینااای
10

سال پنجم ،شمارۀ دهم ،پاییز و زمستان 1399

مطل  )11 :1388 ،تا اینک در اوای رن تیستم جریان سنتگرای ت رهبری ِرنا ژان ماااری ژورو گنااون( 1عبدالواحااد
َ َ
یحی ) فرانسوی تازسازی و احیا شد (نصر1385 ،؛ب )217 :و تا فعالیت ،ننده ِكنتیش كوماراسوام  2تا عنوان مکما
اندیشۀ گنون ،تکمی گردید (مهدوی )36 :1391 ،در ادام  ،تا تالش افرادی مانند :فریتیوو شواین( 3عیس نورالاادین
احمد) ،تیتوس توركهارت ،4ماركو پالیس ،5مارتین لینگز( 6اتااوتکر ساراجالدین) ،ویتااال پااری ،7هیوسااتن اساامیت،8
،لدوس هاكسل  9شک گرفت و در حال حایر ویلیام چیتیز ،10جیمز كاتسینگرِ ،11ك ِنت هری اولدماادو 12جیکااوب
نیدلمن 13و سید حسین نصر 14ت عنوان شناخت شدهترین نمایندگان مکتااب ساانتگرای تا احیااای ساانت و دفاااع از ،ن
اهتمام م ورزند امروزه جریان ساانتگرای تااال تر پنجاااه اندیشاامند و نظریا پرداز را در سااطوح مختلااف در تااردارد
(دینپرست)93 :1383 ،
 .2معنیشناسی ّ
سنت
 .1-2معنای لغوی

ُس َّنة از ریش عرت َس َن َی ِس ُّن و جم ُسنن (تندرریگ  )780 :1 ،1387 ،ت معنای دستوری را وی كردن ،م تاشد كا
ت معنای ،داب و رسوم گذشت (سیاح )1498 :1 ،1389 ،نیز ت كار م رود گاااه ایاان واژه تا ساارحدهای دیاان توسااع

دادهشده و تر اموری مانند اوامر و نواه اله اطالق م شود (دهخدا )12146 :9 ،1373 ،سنت ،در زتان عرتا تا
معنای الت لید( ،سیاح )1498 :1 ،1389 ،الطری  ،االداب (همان )12 :نیز ت كار م رود
سنت ،در زتان انگلیس معادل واژۀ « »Traditionت معنای ،داب و رسوم ( )Millennium, 2008, 2: 1805از
ریشۀ التین « »Traditioت معنای واگذاری ،گرفت شده است ()Fichtner, 2003: 131
 .2-2معناشناسی اصطالحی

سنت در نگاه سنتگرایان تعاتیر و معان متفاوت دارد این تفاوت معنای  ،ترخواست از نوع نگرش ،نها ت سنت اساات
از ،نجا ك سنتگرایان ،سنت را یز امر فرازمان و فرامکان م دانند و از سوی سنت در كارترد اجتماع خااود امااری
زمانمند است ،ارائۀ تعریف واحد و جام از ،ن دشوار است تا اینحال ،اگر تخواهیم سنت را تا لحاااط اصااطالح و
در یز معنای عام و فراگیر در منظومۀ فکری سنتگرایان معنا كنیم ،ح ی ت فرافااردی (نصاار1385 ،؛ب )156 :اساات
ك از ،سمان تا منشی اله ت انسان رسیده است تا ارتباط و پیوند معرفت ای میان انسان و متافیزیز را ت فعلیت ترساااند
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(نصر1385 ،؛ب )135 :در ادام ترای فهاام تیشااتر و تا منظور رساایدن تا معنااای د یا ساانت در نگاااه ساانتگرایان
ت اختصار ت كارترد تاریخ ،ن اشاره م گردد
سنت در یونان تاستان معادل انون م تاشد ك گاه تدی ،ن ت كاررفت است ،تااا جااای كا ماارب سا راط تا خاااطر
ترخورد او تا سنت و انون ،موجب رأی منف دادگاااه علیا وی گردیااد پروتاااگوراس در م ااام هااوادار ساانت ،تعلاایم و
ترتیت ،فراگرفتن و پذیرفتن و دیگر مؤلف های زناادگ اجتماااع را تاار ساانتهااای اخال ا جامعا اسااتوار ما كنااد
ً
(كاپلستون )269 :1 ،1391 ،اساسا سنت ،محصول تفکر اجتماع است ك از ربات و پایااداری ترخااوردار اساات؛ زیارا
تمام افراد جامع تدان پایبندند ( )Valliere,1984: 13افالطون ساانت را همااان ااانون و تا معناای «ناااموس اعظاام
پایدار» معرف م كند ،ناموس اعظم ،متول  ،إحکام و استواری سنت است (كاپلستون)269 :1 ،1391 ،
در رونوسط سنت معنای تکام یافت تری پیدا كرد؛ سنت ،عم ح و اساات كا در غیاااب ااانون رواج دارد و
م تواند جهتدهندۀ انون تاشد مشروعیت ،ن ،مشروط تر همکاری مردم و حکومت است سنت مشااروع ما توانااد
انون را خل و یا انون موجود را تفسیر یا اتطال كند (كاپلستون)480 :3 ،1388 ،
ّ .3
سنت در فلسفۀ معاصر غربی

سنت ،در فلسفۀ معاصر غرت ت طور عمده ت معنای ،داب و رسوم است ك از پیشینیان ت صااورت عااادت و تا عنوان
میراث گذشت و تدون كارای ت ما رساایده اساات (مهاادوی )88 :1391 ،ترداشاات عااالم ماادرن از ساانت ،یزمشاات
مردهرید و میراثهای كهن و گذشت است ك ت تدریج ت صورت عادت در،مده است اكنون این رفتار تارای مااا ماننااد
جان است ك روح از او پریده است (مددپور )261 :1381 ،و ت َاترمانده تاریخ تبدی شده است (هایاادگر،1394 ،
پاور  )101 ،تعل تاریخ و ارتباط سنت تا زمان گذشت از اسباب ت اعتباری ،ن در زمان حال است ساانت گذشاات ،
مانند ظرف است ك ما در ،ن رار م گیریم و هیچگون اعتباری ترای ما ندارد؛ جز حرمت اجتماع ك مااا از طریا ،ن
وجود داریم ممکن است این حرمت اجتماع از فرط شفافیت ترای ما نامرئ تاشد تا همااان اناادازهای كا ،ب تارای
ماه نامرئ است (پالمر )195 :1382 ،اما نگاه سنتگرایان ت سنت ،تا تفسیر ،ن در فلسااف های یونااان ،رنسااانس و
معاصر ،تفاوت جوهری و تنیادین دارد سنتگرایان سنت را ح ی تا م دانااد كا فااوق ،ن ح ا نیساات (كاتسااینگر،
 )45 :1388و هرگز در تیررس فهم تشر رار نم گیرد و همواره پناهگاه معنوی ،دمیان است تا ذكر این تمهید ،ت تبیااین
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ماهوی سنت از نگاه سنتگرایان م پردازیم
سنت در نگاه ّ
ماهیت ّ
 .4معنا و ّ
سنتگرایان

همانطور ك گفتیم سنت دارای معنای مختلف مانند عادت ،رسم ،اسلوب و روش گذشت ای است ك مدتها ب ناازد
ً
انسانها رایج توده است ( )Oxford, 2008: 1628در تراتر ،سنتگرایان سنت را ح ی ت ن صرفا متعلا تا گذشاات
(گنون ،)244 :1361 ،ح ی ت هم جای و همیشگ (گنون )67 :1389 ،تا منشاای دسا و متعااال م داننااد كا از
هرگون پذیرش مفهومسازی تشری در الب زمااان و مکااان مبارا اساات (لگاان هاوساان )239 :1382 ،ساانت ،همااان
ح ی ت واحد نازل شده از سوی خداوند است كا م یااد و محاادود تا هاایچ یاادی نیساات و هرگااز دوران ،ن تا ساار
نم رسد ،چون در ذات «وا عیت ت ما ه وا عیت» ریش دارد (نصاار1385 ،؛ ب )156 :ساانت در ایاان معنااا هرگااز
نم تواند وانین حاكم تر مراسم مذهب ، ،یینهای رفتاری ،اسطورهشناس كودكان (نصر1385 ،؛ ب )135 ،و یااا علاام
كوركوران و ت اعتبار تاشد ،تلک سنت ،علم وا ع و ح ی (شواین )2 :1363 ،است ك زمینۀ اتصااال انسااان را تا
عالم ال فراهم م كند؛ اتصال و پیوندی ك موجب جهانشمول  ،جاودانگ شده و در نتیج جهتدهندۀ رفتار جمع
تشری است (ریویر )163 :1382،ت تعبیر لرد نرثترن ،سنت ،در معنای درست كلم  ،رشت ای است كا تماادن را تا
وح م پیوندد (الدمدو )49 :1389 ،دكتر نصر در تبیین سنت چنین م گوید:
ّ
سنت در معنای فنیاش به معنای حقایق اصولی دارای منشأ الهی است که از طریق شخصیتهای مختلفی معرررو
َ
به رسوالن ،پیامبران ،اوتارهها »Avatars« ،لوگوس »Logos« ،یا دیگر عوامل انتقال ،برای ابنای بشر و درواقع برای
یک بخش کامل کیهانی آشکار شده است( .نصر138 ،؛ب)156 :

رسالت سنت ،تنها تیان نوع نگرش انسانها ت زندگ نیست ،تلک واعد رفتاری منحصرت فردی است كا در اتعاااد
مختلف مادی ،اخال  ،اجتماع و معنااوی كااارای دارد (شااواین )167 :1383 ،روانشناسا ای اساات كا در روان
چیزی شبی ت ح ی ت یا عین ح ی ت اله م یاتد نظام اخال ای است ك م صد نهای انسااان را در شااناخت مباادأ
متعال م داند ( )Huxley, 1940: 99جامعیت معنای سنت ،همان تداوم جامعیت وح است ك تا انت ااال اصااول
جهانشناخت معنویت از طری وح از هیچ امری فرونگذاشت است و در نهایت تمااام مسااائ مجهااول تشااری را تا
اصول غای وحیان ارجاع م دهد (شهبازی)36 :1393 ،
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در یز نگاه كل سنتگرایان ترای سنت چهار مرحل ی معنای تیان م كنند ك ت اختصار ت ،ن اشاره م شود
الفّ :
سنت و حقیقت مطلق الزمان ازلی :این معنا نابترین و اصی ترین معنای سنت است ،تا حاادی كا تارای ِرنا

گنون ت منزلۀ معنای مهم و تنیادی (الدمدو )152 :1389 ،مطرح است ك در اتتدای زمان هویدا گشت اساات (همااان:
 )153ویژگ این معنا از سنت ،ت صورت ( )Traditionتا ( )Tتزرب ،از س معنای دیگر ك در اداما اشاااره م شااود،
متمایز است (الدمدو )153 :1389 ،سنت ،در این معنااا ح ی تا تاادیه و تاادوننیاز از اسااتدالل اساات (مهاادوی،
 )108 :1391و ت تعبیر كوماراسوام اصا مویااوع (الدماادو )152 :1389 ،و شاارط اولا و ذاتا ساانتگرای و
مترادو تا فلسفۀ جاویدان م تاشد (همو151 :1389 ،؛ راسخ  )49 :1383 ،جاودانگ سنت ازل و تدون ت ییاار در
طول رنهای متمادی ،حافظ وحدانیتش شده (گنون )60 :1379 ،و ،ن را از هرگونا مفهااومپردازی تشااری مبارا كاارده
است ك تالش ترای رسیدن ت ح ی ت ،ن ،همواره محکومت شکست خواهد تود (مهدوی)109 :1391 ،
بّ :
سنت ازلی و ثابت طی زمان :همانطور ك پیداست ،مفهوم انت ال ،جزء الینفااز در ایاان معنااا اساات (الدماادو،

)152 :1389؛ زیرا سنت ،ارتباط وری تا مفهوم انت ال دارد (نصر1385 ،؛ ب )155 :و انت الیافت شده مالزم تا زمااان
( )Shills, 1971: 123و دارای صورت خاص است تا زمان ك سنت ،تدون صورت ،فرازمان و فارا مکااان تاشااد،
ات انت ال و ریزش در ظرو معین نیست؛ زیرا ح ای مطل  ،ف نفس هیچگونا محاادودیت و تشااخ

معااین ناادارد

(جاودان )184 :1392 ،اگر رار است سنت ،ت صورت متعین ،مکشوو گردد و از ،ن ح ی ت مطل خارج شااده و در
ُ
جهت رشد و نمو مسائ عالم طبیعت مفید تاشد ،ناگزیر تاید در َجلوات خاص ظهور یاتد ح ی ت ،ف حد نفسا
تدون صورت است و تاید در صور جزئ و مشخ

از بی اسطورهها ،مناسز و تعالیم جلوه گری و ترجمان یاتااد

انعکاس ،ن ح ی ت ازل است ،مشروط تا زمااان و مکااان م تاشااد
(الدمدو )153 :1389 ،جلوه ،از ،ن حیش ك
ِ

(شواین )135 :1374 ،ت ا و استمرار این تجل  ،ت مثاتۀ معلول و نیازمند وجااودی تا حکماات ازلا اساات ،یعنا

تداومش واتست ت حکمت ازل (ت معنای نخستین) م تاشد ) (Schuon,1995: 15سنت در این معنا تااا وجااود
صور متنوع ،حافظ وحدت وا ع خویش نیز هست تعاتیر متعددی مانند حکمت ازل  ،حکمت جاویدان ،دین حا ،
جاودان حاكم تر همااۀ اشاایاء ،حکماات م اادس( ،الدماادو150 :1389 ،؛ جاااودان،
دین فطرت ،سنتان درام انون
ِ

 ،)181-182 :1392ع غیرمخلوق ،و دائو (كرم ؛ كدیور )205 :1384 ،هاایچ یاارری تا وحاادت مباادأ ساانت
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نخواهد رساند ،تلک این تعاتیر ،تیانگر معنای ح ی ،ن است ت عبارت درهمتنیدگ سنت تااا زمااان كا تشااخ

و

جزئیت او را ت دنبال دارد و در فرایند نزول و استمرارش از نسل ت نسل تنهااا جنبااۀ صااوری دارد ،تا ربااات وا عا ،ن
خل وارد نم كند؛ زیرا سنت ،در این مرحل همواره متص ت سنت ازل توده و از نعمت ربات ترخوردار است
ایند زناادۀ انت ااال ساانت را
نفس فر ِ
ج :فرایند پویای انتقال :از ویژگ های مهم سنت این است ك توان داللت كردن تر ِ

هم دارد ( ،)Oldmeadow, 2000: 62یعن ت جریان زندۀ انت ِال سنت نیز سنت م گوینااد در ایاان سلساالۀ ناازول،

سنت ،از مبدأ خود یعن متافیزیااز -در الااب معنااای نخسااتش، -غاااز م گااردد و تعااد از طا معنااای دوم (ساانت

زمانمند) و وصول ت معنای سوم خود( ،فرایند پویااای انت ااال) جریانهااای مختلفا را تجرتا م كنااد كا نتیجااۀ ،ن،
نفس انت ال ،ساانت
تبدی
ِ
شدن سنت ت یز وا عیت پویا است (مهدوی )115 :1391 ،ت تزتز این مجاری انت ال و ِ
ُ
مجاری متفاوت ترای همۀ افاراد میساار نیساات تنهااا كسا كا از ساار ایمااان
م گویند درک تمام و كمال این طرق و
ِ
متاتعت كند ،م تواند ح ای نازل شده را درک كرده و در خود ت منصااۀ ظهااور ترساااند ( )Nasr, 2005: 7اررتخشا
سنت در زندگ ،دم حاص همین فرایند است در غیر این صورت ،سنت ،از مبدأ اصل خود دور شااده و تا ،داب و
رسوم ت جان تبدی خواهد شد ك از فراهمسازی تعال ،دم ت مدارج معنوی عاجز خواهد تود
د :مجرای انتقال :سنت ،در ،خرین مرحلۀ معنای خود تاار مجارای انت ااال نیااز داللاات دارد ماراد از ساانت در ایان
مرحل  ،همان مجاری خاص ،ن است ك در طول تاریخ شک گرفت و نسبت ظرو و مظروف میااان ،ن و تاااریخ وجااود
دارد ( )Cutsinger, 1997: 194تاریخ ،ظرف است ك سنت از طری ،ن وظیفۀ واگذاری و انت ال از نسل ت نساال
دیگر را تر عهده دارد (جاودان 181 :1392 ،؛ راسخ  )49 :1383 ،تا توج ت تبیین معنای چهار مرحل ای ساانت ،تااا
حدودی سنت ،ت لحاط مفهوم تن یح و اتهامزدای شد در ادام ت یکا دیگاار از مؤلفا های ساانت یعنا حکماات
خالده م پردازیم حکمت خالده ن ش محوری در منظومۀ فکااری ساانتگرایان ایفااا م كنااد تااا جااای كا م توانااد
حکمت خالده را ت مثاتۀ روح و جوهرۀ مکتب سنتگرای معرفا كاارد در اهمیات حکماات خالااده همااین تااس كا
كاتسینگر یک از تزربترین اندیشمندان و شارحان معاصر ساانتگرای خااود را یکا از سااخنگویان حکماات خالااده
م خواند (كاتسینگر )316 :1388 ،و اصطالح «فیلسوفان حکمت خالده» را نیز ت كارترده است (همان)321 :
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ّ
 .5حکمت خالده ،بهمثابۀ اصلیترین مؤلفۀسنتگرایی

صاحبان اندیش های نوظهور ،تالش م كنند اندیش های خود همچون اندیش های كهن و تاریخ  ،طبیع نشااان دهنااد
تا تستر پذیرش مناسب را فراهم ،ورند در این میان ،حکمت خالده نیز ت عنوان یز اصطالح نوپدید و نظریۀ معنوی كا
ِ
مدرن غرت مطرحشده است و تا حدی هم طرفداران در شاارق و غاارب دارد ،از ایاان اعااده مسااتثنا نیساات
در دنیای ِ

طرفداران حکمت خالده سات ۀ ،ن را ،هرچند ن تا این عنااوان ،تا حکیمااان مساالمان و تلکا حکمااای با از اسااالم

(حکمای خسروان ) تازم گردانند (نصر )189 :1381 ،تا اینحااال درک درساات هرگونا مفهااوم جااز تااا شااناخت
زمین های پیدایش و تستر شک گیری ،ن ممکن نیست از اینرو فهم د ی حکمت خالده ،ارتباط و واتستگ عمی تااا
معنای سنت دارد؛ زیرا سنت و حکمت خالده دو مفهوم درهمتنیدهاند البت در تاااب نساابت حکماات خالااده و ساانت،
دیدگاه واحدی وجود ندارد ،لکن حکمت خالده یک از مهمترین اركان سنتگرای محسوب م شود ،تا حدی ك اگاار
تتوانیم معنای حکمت خالده را ت درست دریاتیم و اتعاد معرفت ،ن را معین كنیم ،م تااوانیم تگااوییم ماهیاات ساانت و
سنتگرای را دریافت ایم حکمت خالده /فلسف جاویدان (راسخ  )49 :1383 ،فلسااف ای اساات كا در طااول تاااریخ
وجود دارد و اركان و اصول او هرگز دچار ت ییر نم شود اگرچ در مسیر تاریخ و انت ااال خااود ،در مجاااری مختلفا
ظهور م كند و تر ،ن شرحهای متعددی نوشت م شود و ت نوع اجمال ،ن ت تسط م گراید ،اما در شاكلۀ اصل خااود
از ربات وا ع ترخوردار است (گنون)60 :1379 ،
دكتر نصر در توصیف حکمت خالده چنین تیان م كند:
سنت ،مابعدالطبیعه و فلسفۀ ّ
در دل ّ
سنتی قرار دارد که ما آن را فلسفۀ جاودان مینامیم کرره دربردانرردرم مجموعررهای از
آموزهها دربارم سرشت حقیقت است .قلب ّ
سنت ،همین فلسفۀ جاودان (حکمت خالده) است و آن آموزهها اصول
آن به شمار میآید؛ اصولی که در طول دوران به عمل درآمده است( .نصر1385 ،؛الف)261 :

تا این اوصاو ،مفهوم حکمت خالده از منظر سنتگرایان ،یز ،مااوزۀ ماتعاادالطبیع و ماناادگار اساات كا جااوهر
اصل همۀ ادیان را در تراتر ت یر و تبدالت تاریخ حفظ م كند (الدمدو151 :1389 ،؛ نصر )124 :1382 ،حکماات
انعکاس هساات مطلا در ممکنااات ،تا صااور مختلااف و
خالده ،ح ی ت واحد و انعکاسدهندۀ هست مطل است
ِ
ً
تجلیات گوناگون جلوهگر م شود (توركهارت )31 :1389 ،تجل حکمت خالده ح ی تا جان ،دم را نشان رفتا و از
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درون ،او را متجل م كند ت تركت حکمت خالده ،انسان مجااال تازگشاات تا شااعاع مركااز عااالم هساات را م یاتااد
(نصر )116 :1383 ،ترای ،دم تدون حضور در مركز هست  ،هیچگون علم و معرفتا وجااود ناادارد (شااواین:1388 ،
 )36و تنها تا حضور در مركز عالم ،م تواند علم و معرفت یاتد و سنت اله را در نمای حکمت خالااده درک كنااد تاار
مبنای این معیار ،حکمت خالده م ااوم ح ااای ماتعاادالطبیع اساات (شااواین)102 :1382 ،؛ح ااای كا درک ،نهااا
مخصوص ع انسان و در عم لب او مکنون است (توركهارت )31 :1389 ،چنااین حکمتا منشاای الها دارد نا
فلسف ( ،الدمدو )178 :1389 ،و سرشار از حضوری م دس ،متبرک و تکمی كنندۀ ح ی ت درونا ادیااان م تاشااد
(شواین)29 :1383 ،
شواین دراینتاره م گوید:
حکمت خالده ...داللت بر حقیقت سرمدی در بطن همۀ ادیان دارد ... .حکمت خالررده  ...کرره رنرره گنررون و اننررده
کوماراسوامی آغازگر آن بودند ،اصلیترین و کاملترین بیان حکمت خالده در جهان معاصررر اسررت ،معنررای بسرریار
عمیق و اصیل خود را مییابد( .شواین)2 :1383 ،

تا توج ت اهمیت حکمت خالده در سرشت و حیات معنوی ،دم  ،تررس و تبیین شرایط و مبادی رساایدن تا ،ن،
ِ
از یرورت اول و تعیین ترخوردار است
 .6وصول به حکمت خالده

یک از مسائ مهم معرفتشناس حکمت خالده ،رسیدن ت این حکمت است درک و فهم ح ی اات حکماات خالااده
تنها ترای كس ممکن است ك دارای استعداد ،تفکر و تع معنوی تاشد (شواین )102 :1382 ،تناتراین ع  ،اتارازی
است ك م توان ح ی ت حکمت خالده را درک نمود اما كدام ع  ،شرط ادراک حکمت خالده اساات؟ ساانتگرایان
ترای ع  ،دو مرتبۀ طول ع كل و ع جزئ

ائ هستند

 .1-6عقل کلی و عقل جزئی

تفاوت میان این دومرتبۀ ع  ،تفاوت ت تشکیز است ع كل و ع ا جزئا دو ااوۀ متفاااوت نیسااتند ،تلکا تفاوتشااان
ُ
ت شدت و یعف است ت تعبیر توماس ،كویناس ،ع كل ت معنای رسوخ ت كن و ح ی ت ش ء اساات ،درحال كا ع ا
جزئ ت معنای تح ی و تفح

است (ملکیان )389 :1381 ،تنها ع كل و ع شهودی از مرتبااۀ درک حکماات خالااده
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تهرهمند است ع شهودی یا همان ع ع  ،نیروی است ك تا ،ن م تااوان تا اشاایاء ،نگونا كا هسااتند ،درک و معرفاات
ِ
ت واسط پیدا كرد ( ،)Guenon, 1995: 117ترخالو ع جزئ ك از هرگون دریافت راز و رمااز معنااوی ناااتوان اساات در
وا ع جزئ تیش از اینک مصدر ح ی ت تاشد ،اصل ترای حفظ انسجام است (توركهارت ،)111 :1389 ،ت تیااان دیگاار
ع جزئ چون تفکر انسان را محدود م كند، ،دم را از فضای ع ا كلا دور و تا دام ع ا اسااتدالل و جزئا گرفتااار
م كند (گنون )104 :1361 ،ع جزئ نیروی است ك درت ت ییر اویاع و احااوال درونا و تیرونا ای را دارد كا زمینااۀ
ت یر و تبدل در خود ع جزئ را ترای رسیدن ت ع كل فراهم م كند ع جزئ  ،چراغ است ك راه را تارای فراتاار رفااتن
از خود روشن م كند (ملکیان )399 :1381 ،چنین ع ل عاجز از فهم و درک ح ی ت نام حکمت خالااده اساات تناااتراین
اگر رسیدن ت ح ی ت حکمت خالده ممکن تاشد (ك از نگاه سنتگرایان ممکاان اساات) ،تنهااا از طریا ع ا كلا ممکاان
است ن ع جزئ دستیات ت این ح ی ت ،ن كار انسانهای مست رق در امور مادی و ن در توان كسان است كا (تنهااا)
اوفان
تا الف و تاء ادراک حس و شنیداری ،شنا هستند ،تلک ت معنای معصومانۀ كلم  ،نی ت این ح ی ت تارای عارفااان و فیلسا ِ
در حد فیثاغورث ،افالطون و شاید ارسطو ،ك سر تعظیم تراتر عرفااان و شااهود فاارود ،وردهانااد ،ممکاان خواهااد تااود (نصاار،
1382؛ الف98 :؛ امام جمع  ،طالب ِ )46 :1391 ،صرو تفلسف و اندیش ورزی ،اتزار مطمئن و موف در جهت وصااول تا

حکمت خالده نیست ،تلک تعهد و التزام ك وجود انسان را ،افزون تر استعدادها و صااالحیتهای خاااص اخال ا و معنااوی
ً
او مطالب م كند (همو )47 :1391 ،ویتال پری دراینتاره م گوید« :اگر ماتعدالطبیع م دس است ،صرفا تدان معناساات كا

نم تواند محدود ت چهارچوب ذهن تاشد سخن گفااتن از ماتعدالطبیعا تاادون التازام اخال ا موردنیاااز تساایار خطرناااک
است » (الدمدو)388 :1389 ،
معرفت حکمت خالده هیچ مناسبت ذات تا ِسنخ علوم منط ا و م ااوالت ذهنا تشااری ناادارد ح ی اات
جنس
ِ
حکمت خالده چون در ماتعدالطبیع ریش دارد و وحدت متعااال ادیااان را عهاادهدار اساات ،معلااوم علاام تشااری ارار
نم گیرد از ،نجا ك معرفت و وانین تکوین و تشریع هر دین م وم ،ن دین است ،م توان گفاات تنااای كا معااارو
تشری اعم از هست شناس  ،معرفتشناس و انسانشناس تر حکمت خالده استوار است چیزی ك تشاار تااا منطا و
ع استدالل ت ،ن م رسد ،تجلیات و شئون حکمت خالده است تجلیاات كا در ساایر ناازولش در ادوار تاااریخ
گوناگون تا صور متفاوت ترای تمام انسانهای عالم ط تاریخ ظهور و تروز یافت است (مهدوی)148 :1391 ،
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 .7ابعاد معرفتی حکمت خالده

تبیین اتعاد معرفت حکمت خالده یک از شاهکارهای سنتگرایان است ،نچ از حکماات خالااده و وامتخشا ،ن در
تبیین ماهوی سنت ،ت دست ،مد ،اهمیت اتعاد معرفت حکمت خالده تیش از پیش مشهود م كند حکمت خالده كا
ً
جوهرۀ همۀ معارو تشری است و هیچ علم از چنبرۀ شناخت ،ن تیرون نیست ،یرورتا تاید اتعاد معرفت ،ن ت تعااداد
اتعاد مؤرر در علوم تشری تکثر یاتد ت تاور سنتگرایان حکمت خالده دارای چهار ُتعااد ح ی اات ،فضاایلت ،زیبااای و
نیایش است و زندگ معنوی هر ،دم در گرو همین اتعاد است ()Cutsinger,1997: 194
الف) حقیقتُ :تعد نظری حکمت خالده ح ی ت مبتن تر معرفت شااهودی (گنااون )80 :1349 ،و یااا ع ا ع ا
ِ
م تاشد ك از طری ،ن خداوند ات ادراک است و ت پای شهود ت میان ،مد ،ناگزیر حضور هم رخ م نمایانااد؛ زیارا
ات
شهود ،همچون حضور،
معرفت تدون واسط است ( )Guenon, 1995, 117حضور و شهود دو اتزار نی ت وا عیا ِ
ِ
نفساالمری است ،وا عیت ك تجل تخش صفات جمال و جالل اله تر ،دم م تاشد اینجاست ك ماهیت حضااور
ترای انسان شک م گیرد؛ حضوری ك ریش در توحید دارد ،سرچشمۀ هم ح ای جهان و م ااوم تمااام اشاایاء اساات
(گنون )60 :1379 ،این همان ُتعد ح ی ت حکمت خالده م تاشد
ب) فضیلت :فضیلت ،وۀ نگ دارندۀ ح ی ت است ح ی ت ت تنهای ت عنوان ی ین ماتعاادالطبیع مایااۀ رسااتگاری
ً
معرفت فریبنده و مسطح تا تااار ما ،ورد (كاتسااینگر-118 :1388 ،
نیست ،یرورتا تاید همراه تافضیلت تاشد و گرن
ِ
 )119فضیلت در انکشاو ح ای مکم ح ی ت است ،ح ی ت ك شکار فهم انسااانهای معنااوی م تاشااد (همااان:
 )117هدو نهای فضیلت ،رساندن ،دم ت موجود یروری ازل یعن خداوند است ،تناتراین فضیلت ُتعد تااازهای را
در فهم تعالیم معنوی ما ایجاد م كند (همان ،)119 :تا جای كا م تااوانیم ،ن را در اتعاااد سا گانۀ تاااطن زناادگ مان
توای  ،احسان و صدق تطبی نماییم ()Schuon,1987: 185
ج) زیبایی :زیبای ، ،یین و انعکاس جمال فضیلت است چون فضیلت ،اتعاد تاطن انسان را شااک م دهااد؛ اتعااادی كا
عین ح و وا عیت است (كاتسینگر ،)122 :1388 ،م توان گفت زیبای حکایتگر فضیلت است و ت زیبای خااود را تا
ح ی ت عری م كند ،زیبای ای از جنس فضیلت را دریافت م نماید تناتراین زیبای  ،ت ح ی اات متصا م شااود كا ایاان
اتصال را مدیون فضیلت است اتصال ت ح ی ت راه را ت ح ی ةالح ای هموار م كند ()Huxley, 1970: 19
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د :نیایش :نیایش م تواند ماهیت دوسوی داشت تاشد؛ ماهیت ك م تواند ترای انسانهای كام معبری تاشد كا از طریا
،ن خود را ت عالم متافیزیز ترساند ،در تراتر ،ترای انسانهای ك در مدارج نازلۀ معرفت هستند ،ت معنای فوق نم توانااد مفیااد
تیریر حضااور معنااوی خداونااد ارار
تاشد ح ی ِت نیایش اگر از سنخ اول تاشد ،م تواند تمام اتعاد زندگ انسان كام را تحت ِ

دهد چنانچ نیایش از سنخ معرفت دوم و درج دو تاشد ،چندان مفید ت فایده نیست ،اگرچ خال از فایده هم نیساات؛ زیارا

الب معرفاات در ،دما شااود
ِصرو نیایش ك همان وۀ اتصال ت خداوند است (كاتسینگر )116 :1388 ،م تواند موجب ان ِ

نیایش ت هر درج ای ك حضورداشت تاشد ،م تواند انسان را ت ح ی ِت حضور و شهود ت رب تخشید
تناتراین اتعاد حکمت خالده ن ش ت سزا در هدایت انسان دارد ُتعد نخساات حکماات كا ح ی اات م تاشااد،
ت واسط ترین مفهوم ت ،ن است ،تا جای ك گویا خود اوست ُتعد فضیلت نیز رین و درهمتنیده تا ح ی ت اساات
ك ما را تا یااز

ك تا حدا فاصل  ،واص ت حکمت خالده است ،حکمت ك جام همۀ شناختهاست طری
امر جام م رساند تاید خود جام تاشد و این جامعیت مرهون فضیلت است (همانُ )121 :تعد زیبااای ِ حکماات
در تمام الی های زندگ ،دم ریزش كرده و ن اب از چهره ستانده ت یاری ،دما م رسااد ،خاارین پایگاااه معرفتا
حکمت خالده خود را تا ُتعد نیایش نشان م دهد ،نیایش ك هم نشان و هم كمان نشان روی اساات نیااایش تیااری

صد حکمت م رساند تا در دل ح ی ت ُسکنا تگیرد تا ایاان لحاااط
است ك از همۀ موان عبور كرده ،خود را ت م ِ
م توان گفت نیایش َتعد از ُتعد ح ی ت ،مهمترین م وم در زندگ معنوی ،دمیان ت شاامار ما رود (همااان)161 :
پس حکمت خالده تا همۀ اتعاد ح ی ت ،فضیلت ،زیبای و نیایش ،تنها در سااایۀ یااز دیاان واحااد و زنااده (همااان:
 )330م تواند تمام اتعاد زندگ انسان را تحت تیریر معنوی خود رار دهد معنویت ك در اب ادیااان ،ساامان تا
منصۀ ظهور رسیده ،همواره چراغ راه در زندگ ،دم توده است دین همچون حکمت خالده و تا گستردگ تیشتر
راه معناتخش زندگ ،دم را ت ویت م كند تناتراین تفاوت و تمایز دین و حکمت ك هر دو در سرشت انسان رار
دارد ،چیست؟ و تا متافیزیز چ نسبت دارد؟ ب از پاسخگوی ت ایاان دو سااؤال ،تررسا نساابت میااان حکماات
خالده و سنت ،امری مهم و اساس ت نظر م رسد تا تا فهم د ی نسبت میان ،ن دو ،ت جزیرهی نسبت سنج میااان
حکمت خالده تا دین و متافیزیز دم تگذاریم
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ّ
 .8رابطۀ حکمت خالده بهمثابۀ امر فردیت با سنت و امر کلی

در م ام نسبتسنج حکمت خالده تا سنت تر مبنای ِن َسب ارتعۀ منط ارسطوی م تااوان گفاات ،نساابت میااان ،ن دو
عام و خاص است ،یعن هر سنت حاوی حکمت خالده است ،ول عکس ،ن ت صورت مطل درست نیساات تا ایاان
نکت تاید توج داشت ك همین اخ

تودن حکمت خالده نسبت ت سنت ،وجا صاادور ساانت از تاریتعااال اساات

سنت یز مفهوم عام نسبت ت حکمت خالده م تاشد و صدور سنت تر مبنای صدور واحااد از واحااد ،تنهااا تاار معیااار
نهفت تودن حکمت خالده درون سنت توجی پذیر است تعدد ممکنات و كثاارت ُسانن ،یاارت ای تا وحاادت ح ی ا
حکمت خالده نم رساند؛ زیرا سنت ازل ای ك میراث اولیۀ حیات معنوی و ع الن انسان است ،ب از انفصال عالم
ً
ُملز و ملکوت ،در تمام سنتهای تعدی حضور دارد سنتهای تعدی صرفا تااداوم تاااریخ ،ن نیسااتند ،تلکا ساانت
ازل در فرایند نزول و انت ال ح ی ت ت مرتبۀ دوم سنت نیز مؤرر است این تیریر تر ارتباط ح ی تةالح ای تا سنت ازلا
(الدمدو )154 :1389 ،و حکمت خالده و ت تب ،ن تا ُسنن َتعدی ،تا وجود تفاوتهای مهم ناژادی ،ااوم و فرهنگا ،
ً
وحدت ،ن را حفظ م كند (گنون )60 :1379 ،هنرنمای سنتهای تعدی صرفا ت دلی صاادور ،نهااا از ساانت ازلا

است ك در الب رموز و ت صورت امر زتان و مراسم ،یین ظاهر م شود و از یز ح ی ت ترتر ت نام حکماات خالااده
نشان دارند؛ح ی ت ك پروای ،ن هدایت ،دم ت سوی مبدأ المبادی است ()Huxley, 1970: 19
اما چ نسبت میان حکمت خالده تا سنت وجود دارد؟ نسبت میان حکماات خالااده و ساانت ،همااان نساابت میااان
سنت ازل تا دیگر معان سنت است میان حکمت خالده تا سنت ازل راتطۀ تساوی تلک ُ
تساوق تر رار اساات ساانت
ازل ت ماهو ازل ت لحاط وجودی تا حکمت خالده راتطۀ اتحادی دارد (الدمدو ،)151 :1389 ،اما ت لحاااط مفهااوم،
متفاوت است؛ زیرا حکمت خالده واسطۀ كسب فیض از ح ی ةالح ای ت سنتها اساات تناااتراین راتطااۀ میااان ساانت
ازل ك یز ح ی ت فرازمان و فرامکان است تا حکمت خالده ،راتطۀ تساوی م تاشد اما سنت ت معنااای دوم ،نااوع
استمرار در خالل تاریخ و مالزم تا جزئیت ،تشخ

و مت یر است و این ت ییر و تبدل تا ربات ح ی ا حکماات خالااده

ات جم نیست تر همین معیار ،معنای سوم و چهارم سنت ،ك یز امر زمانمند و مکانمند هستند از اتلیت جم تااا
حکمت خالده ترخوردار نیستند اختالو ماهوی س معنای اخیر سنت تا حکمت خالده ت مثاتۀ یز ترهان فلسف  ،از
تباین مفهوم میان ،نها حکایت م كند و هرگز نم توان ،نها را تحت یز مفهوم ماهوی واحد تبیین نمود
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حکمت خالده اگرچ ت لحاط م وم تودن ،در عم هر چهار مرتبۀ معنای ساانت وجااود دارد (گنااون) 67 :1389 ،
اما ت لحاط وجودی ف ط تامعنای نخست سنت ،ارتباط تنگاتند دارد ،ت نحوی ك در هر موطن ك سنت ازلا وجااود
دارد ،حکمت خالده هم ایفای ن ش م كند اشتراک معنای ساانتها ،حضااور مفهااوم ساانت ازلا را در عما سا
معنای دیگر از سنت ازل توجی كرده و مجوز حم ،نها تر سنت ازل م شود عدم حضور ایاان نساابت در حکماات
خالده مان از تبیین و تحلی چنین معنای م شود مراد از اینک حکمت خالده ت منزلۀ یز امر جزئ و متشااخ

در

تراتر سنت ت عنوان یز امر كل و چهار مرحل ای رار دارد ،همین است نسبت امر جزئ تا اماار كلا  ،نساابت خااام و
خاص است ،تناتراین نسبت منط حکمت خالده تا سنت ،نسبت خاص و عام یا همان نسبت جزء تااا كا م تاشااد
حضور حکمت خالده ت منزلۀ جزء م وم سنت م تواند مبنای نظریۀ ح ی ت كثرت (وجود سنتها) در عااین ح ی اات
وحدت (وجود ح ۀ حکمت خالده) رار گیرد این نگاه ساانتگرایان تا حکماات خالااده را در م ااام ت ریااب تا ذهاان
م توانیم ت نظریۀ فیلسوو شهیر جهان اسالم ،مالصدرا درتارۀ وجود و موجود یعن «وحدت در عین كثاارت و كثاارت
در عین وحدت» تشبی كناایم ساانت تااا توجا تا تجلیاااتش از كثاارت ،تا تب از كثاارت ممکنااات ترخااوردار اساات و
درعینحال تا نظر ت تفرد حکمت خالده ك م وم ذات سنت است ،تبیینكننااده وحاادت ح ی ا ،ن م تاشااد ساانت،
است ك ح ی تش واتست ت حکمت خالده م تاشد و ت طور كل تمام وا عیتها ح ی تشان را مدیون ح انیات

ح

حکمت خالده و وا عیت فراتشری هستند (الدمدو)155 ،1389 ،
 .9نسبت حکمت خالده با دین و متافیزیک

تح ی و تررس نسبت حکمت خالده تا تمام مؤلف های سنت ،از محدودۀ ایاان پااژوهش خااارج اساات ،امااا تااا توجا تا
اهمیت مسئلۀ دین ت عنوان یک از مؤلف های سنت ،ت طور اختصار این راتط را تررس ما كنیم تا اعت اااد ساانتگرایان
تنها پنجرۀ تاز دین ،حکماات خالااده اساات و راتطااۀ ،ن دو ،عمیا و ناگسسااتن اساات از منظاار ساانتگرایان تنهااا مساایر
دستیات ت ح ی ت دین در انحصار حکمت خالده است ،نان معت دند ك تنهااا ایاان مکتااب ،ااادر اساات كلیااد فهما
تمامعیار ترای دین تاشد و این حکمت خالده است ك درت پردهترداری از پیچیدگ ها و رمز و رازهای یااز دیاان واحااد و
ااد تحااول درون
ادرت ایجا ِ
رواتط مت ات شان را ت دست دهد (نصر1385 ،؛ب )106 :افزون تر ایاان ،حکماات خالااده ،ا ِ
زندگ اشخاص را دارد و ت ،نها ،گاه دس را هدی م كند تا راه خود متناسب تا سطح ارتباط تا مباادأ عااالم ،در جهاات
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وحدت هم گیر ،یعن (وحدت) همۀ ،فریدهها ك درنهایت ت وحدت غای م رسند ،ت پیش تاارد (محمدریااای ؛ كااریم
زاده )133 :1389 ،اما در ارتباط حکمت خالده تا ماتعدالطبیع دو رویکرد متفاوت وجود دارد :اگر ماتعدالطبیعا را همااان
ح ی تةالح ای و علتالعل تدانیم -و تا ،نچ در فلسفۀ پسا رون وسطای ماتعدالطبیع نامیدهاند ،خلط نکناایم -حکماات
خالده نوع ماتعدالطبیع است؛ اما اگر مراد از ماتعدالطبیع یااز رخااداد ،نتولوژیااز و هست شناسا تاشااد و یااا ویژگا
جهااان هساات ،ن م صااود تاشااد ،حکماات خالااده درتردارناادۀ ماتعدالطبیعاا اساات (ملکیااان)394-395 :1381 ،
ماتعدالطبیع در كنار دیگر مبان اخال  ،انسانشناس  ،كیهانشناس یک از مبان حکمت خالااده محسااوب ما شااود،
این در حال است ك شواین ،حکمت خالده را مترادو تا ماتعدالطبیع م دانااد (امااام جمعا ؛ طااالب  )47 :1391 ،در
هر دو صورت ،اعطاتخش نیازهای حکمت خالده علم اله است ،علم ك ساخت و پرداختۀ صرو ذهن تشااری نیساات،
تا تا هر ت ییر در راه و رسم فرهنگ زمان و یا تا كشفیات جدید یااز علاام مرتااوط تا عااالم مااادی ،دگرگااون شااود هاادو
هدو ،ن هدایت انسان تا ناور و معرفاات و فاراهم ،وردن
حکمت خالده ،شرح و تیان نظری شناخت وا عیت نیست ،تلک
ِ
امکان وصول ،نها ت ذات دس م تاشد (Huxley, 1970: 19؛ نصر1382 ،؛ب)104 :
تناتراین اگر حکمت خالده را مساوی تا سنت تدانیم از تاب نامگذاری جزء ت اسم كا  ،حکماات خالااده اعاام از دیاان
است اگر چنین نباشد و حکمت خالده را ،نگون ك هست ،یعن م وم و جوهر سنت تدانیم ،اخ

از دیاان خواهااد تااود؛

زیرا حکمت خالده حافظ سنت است و تا وجود سنت ،دین یک از مؤلف های ،ن محسااوب م شااود در نتیجا حکماات
خالده ت لحاط وجودی م دم تر دین و ت لحاط معنای اخ

از دین است همین نسبت اخ

تودن حکماات خالااده تااا

ماتعدالطبیع در رویکرد اول (ك ماتعدالطبیع مساوی تا ك هست تاشد) وجود دارد در رویکرد دوم ،در هر دو شا – چا
ماتعدالطبیع ُتعد هست شناس عالم تاشد و یا مطالعۀ فراگیر جهان هست  -حکمت خالده درترداندۀ ماتعدالطبیعا و اعاام
از ،ن است تناتراین نسبت میان حکمت خالده تا ماتعدالطبیع تستگ ت تفسیر و رائت ما از ،ن دارد
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نتیجهگیری

 1سنت ،واژهای دارای معنای وسی در حوزۀ دین، ،داب و رسوم ،میراث گذشتۀ اجتماع و غیااره اساات امااا ساانت در
اندیشۀ سنتگرایان ت مجموع ح ای هم جای و همیشگ اطالق م شود ك در عالم ال ریش دارد تا میااان انسااان و
متافیزیز پیوند ناگسستن ایجاد كند سنتگرایان در یز نگاه كل ترای سنت ،چهار مرحلۀ معنای تیااان م كننااد كا
عبارت است از حکمت ازل فرازمان  ،حکمت ازلا در خااالل زمااان ،حکماات جزئا درتردارناادۀ فراینااد انت ااال و
حکمت جزئ شام مجاری انت ال
 2در دل این سنت عام ،حکمت خالده ت عنوان مهمترین مؤلفۀ سنتگرای كا جااوهرۀ راتاات و اصاای ساانت اساات،
ً
وجود دارد این حکمت ،صرفا یز رویکرد نظری نیست ،تلک راه و روش ترای زندگ و مبنای عم در حیات تشااری
ً
ً
است وجود حکمت خالده اوال وج صدور سنت را از تاریتعااال كا واحااد تالااذات اساات ،توجیا م كنااد و رانیااا
وحدت تخش سنت را تا توج ت مظاهر و تجلیات گوناگون ،ن در الب ادیان و مذاهب مختلف تبیین كرده و درنتیجا
وحدت توحیدی سنت را حفظ م كند دستیات ت حکمت خالده تنهااا از مجارای ع ا شااهودی و كشااف عرفااان
ً
ات درک است ،ن صرفا تا اتزار منط و ع استدالل چنین حکمت دارای چهار ُتعااد معرفتا ح ی اات ،فضاایلت،
زیبای و نیایش است ك تا تمام اتعاد خود در پس هر دین و ،یااین زنااده وجااود دارد و ن ااش گااوهرین را در معناتخشا
زندگ ،دم ایفا م كند
 3میان حکمت خالده و دین ارتباط عمی و ناگسستن وجود دارد؛ زیرا حکمت خالده واسااطۀ دریافاات ح ی اات از
متافیزیز ت سنت و در نتیج ت دیاان اساات در نسبتساانج میااان ایاان دو ،دو رویکاارد وجااود دارد طبا ترخا از
دیدگاهها اگر مراد از حکمت خالده همان سنت تاشد ،راتطۀ میان ایاان دو تساااوی اساات عماادۀ ساانتگرایان حکماات
خالده را اخ

از دین م دانند؛ زیرا حکمت خالده م وم سنت است و تا وجود سنت ،دین وجود دارد همااین دو نااوع

راتط میان حکمت خالده تا ماتعدالطبیع وجود دارد؛ اگر ماتعدالطبیع تا معنااای علتالعلا تاشااد اعاام از حکماات
خالده خواهد تود و اگر ت معنای هست شناس فلسفۀ اول تاشد اخ
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