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آغاز سخن
در ایران سید حسین نصر را بعنوان اندیشمندي مسلمان و 

وقوع انقالب که از بد حادثه، به دلیل شناسند می"گراسنت"
مجبور به ،ایرانسابق ملکه فرح پهلوي، با شپیوندهایاسالمی و 

نامی از مریمیه تر کسیکم.ا شدایاالت متحده آمریکمهاجرت به 
کنونی این طریقت "شیخ"بعنوان عضو قدیمی و شنیده و نصر را 

و ،را فردي بنام فریتیوف شوان بنیان نهادیه طریقت مریمشناسد. می
) و 2005(متوفی به مارتین لینگز آن رهبري ) 1998(با مرگ شوان 
درباره رساله حاضر تحقیقی استانتقال یافت. نصرسید حسین 

طریقت مریمیه و سیر تطور آن از شوان تا نصر. 
مارك و مقاالت کتاب گیري از با بهرهبطور عمده این تحقیق 

هاي و مصاحبهمقاالت کتب و و و مقاالت مارك کاسلوسجویک 
،نصرشوان و لینگز و هاي سرشناس مریمیه، مانند چهرهمنتشر شده 

هاي اساس کار یادداشت. تدوین شده استبا افراد مطلع و گفتگو 
کتاب انتقادي این نحوه استفاده از برگرفته از کتاب سجویک است. 

مفید و منحصربفرد از تحقیقگیري ضمن بهره،بوده و نگارنده
در متن به تمامی است. نگاه مستقل خود را دنبال کرده ،سجویک

ارجاع داده شده است. منابع 
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گرایی و تاریخ رن: سنتبر ضد جهان مدبا عنوان کتاب سجویک
مارك سجویک 1.منتشر شد2004در سال پنهان فکري سده بیستم

استاد سابق دانشگاه آمریکایی قاهره و استاد کنونی انگلیسی و 
انجمن اروپایی مطالعات و دبیر دانمارك دانشگاه آرهوس

بطور تخصصی محققانی است که معدود از و 2گرایی غربیباطنی
موضوع در این یو داراي وبالگا.کندکار می"راییگسنت"در زمینه 

شده است.استفادهآن مطالب از برخی که 3است
گذار و رهبر مریمیه، بود که، ان، بنیانمارك کاسلو از نزدیکان شو

در سوّم شوان، "زن"از جمله بهمراه چند تن دیگر از نزدیکان شوان، 
کا) جنجال بزرگ در شهر بلومینگتون ایندیانا (آمری1991سال 

مطبوعاتی علیه شوان بپا کرد. کاسلو داراي وبگاهی است -قضایی
مهم درباره مسائل درونی کلنی مفصل و مقاله سه که در آن 

ها در بلومینگتن درج شده است.شوانی
سجویک براي آشنایی با مسائل درونی فرقه مریمیه و گرفتن 

ست. سجویک گویا برخی مدارك با کاسلو دیدارهایی انجام داده ا
خواند. می» انگلیسی مسلمان شده«مسلمان است زیرا کاسلو او را 

در ،ايبنوشته کاسلو، سجویک، پس از انتشار کتابش، در مصاحبه

1. Mark Sedgwick, Against the Modern World; Traditionalism and the

Secret Intellectual History of the Twentieth Century, Oxford University

Press, 2004.

2. The European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE)

http://www.esswe.org/#p/about-us.html

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Society_for_the_Study_of_West

ern_Esotericism

3. http://traditionalistblog.blogspot.nl/
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نه، من «گفت: پاسخ به این سئوال که آیا ترادیشنالیست است، 
ترادیشنالیست نیستم، هر چند به برخی نظرات و مواضع 

»قه دارم.ها عالترادیشنالیست
ناشناخته در ایران ساله پس از انتشار 8دوران در سجویک کتاب 

توانست براي ایرانیان، که میفوق کتاب یعنی برغم اهمیت ماند؛ 
منتشر ونه تنها به فارسی ترجمهپرفروش تبدیل کند، آن را به اثري 

راه نیافت. نشریات ایران به از آن حتی معرفی کوتاهی نشد بلکه 
زبان مربوط به ایران و خاورمیانه و جهان نشریات انگلیسیبعالوه،

چاپ ایاالت شوند، و نشریات فارسی اسالم، که در غرب منتشر می
القاعده باید کتاب که علی،نامهایرانچون متحده آمریکا و بریتانیا، 
اره آن سکوت کامل در پیش گرفتند.دربسجویک را معرفی کنند، 

فضایی منتشر کرد که از سوي وکالي سجویک کتاب خود را در 
مریمیه در زیر فشار بود. درباره فشارهایی که فرقه فوق، با استفاده از 

کند توضیح هاي قضایی، براي ساکت کردن منتقدان وارد میاهرم
هایی از کتاب و خواهیم داد. به این دلیل، سجویک مجبور شد بخش

نه شوان و مناسک هاي برهشوان و عکسهاي نگاريتصاویر برهنه
جنسی مریمیان را حذف کند. 

به دلیل تهدید از سوي فرقه شوان، کتاب سجویک 4بنوشته کاسلو،
را قبل از انتشار وکالي انتشارات دانشگاه آکسفورد (ناشر کتاب) با 
دقت مورد بررسی قرار دادند و شواهد و حقایق مهمی را حذف کردند. 

بخشی از آن نوشته وکالي ناشر نتیجه، کتابی شد دستکاري شده که«

ي مارك کاسلو برگرفته از مقاله زیر است که آدرس آن در بحث هاقولنقل. 4
درج خواهد شد. "کاسلو و افشاگري علیه شوان"

Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His
Followers”.
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، پس از 2004سجویک در سال »است و بخشی نوشته فرقه شوان.
انتشار کتاب، براي کاسلو نوشت که مایکل فیتزجرالد، وکیل فرقه 

من و ناشر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، و ویراستار و هر «شوان، 
اه تهدید کسی را که در نشر کتاب سهیم باشد، به اقامه دعوي در دادگ

کاسلو، به دالیلی که توضیح خواهیم داد، منتقد کتاب سجویک » کرد.
سجویک با انتشار این کتاب شهامت نشان داد : نویسدمیاست ولی 

حتی و ،ید کردزیرا فرقه شوان کوشید مانع او شود و او را تهد
توانم به به این دلیل نمی«را از او بگیرند. کوشیدند به زور شغلش 

ن شهامت سجویک را تحسین نکنم. ایستادگی در مقابل یک خاطر ای
»فرقه دینی خطرناك کار آسانی نیست.

در زمینه مریمیه، کتاب ستاره هومن است به زبان آخرین پژوهش 
با شد صفحه منتشر 622در میالن در 2010سال فرانسه که در 

این کتاب رساله5.از حکمت جاودان تا پرنیالیسم آمریکاییعنوان 
.آنتون فورهزیر نظر نامه دکتري ستاره هومن است پایان

که اکنون بازنشسته است، استاد برجسته دانشگاه 6آنتون فوره،
گراي غربی است که این حوزه هاي باطنیسوربن در زمینه جریان

گذاران مطالعاتی را به رشته دانشگاهی بدل کرد. فوره از بنیان

5. Setareh Houman, De la philosophia perennis au pérennialisme
américain, Milan: Archè, 2010.

جهان کتاب، ،"ییکایآمرسمیالیتا پرندانیاز حکمت جاو"به: ف. ر.، دیبنگر
.107- 106، صص 1389اسفند -ي، د12-10سال پانزدهم، شماره 

6. Antoine Faivre (b. 1934)
مطالعات نامه آنتون فوره در وبگاه رسمی انجمن اروپاییبنگرید به زندگی

:پدیاي انگلیسیگرایی غرب و نیز در ویکیباطنی
http://www.esswe.org/#members/41/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Faivre
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است که 2005رایی غربی در سال گانجمن اروپایی مطالعات باطنی
گونه که مندرجات وبالگ سجویک نشان آنسجویک دبیر آن است.

از راهنمایی غیررسمی سجویک 2006هومن از سال ستاره دهد،می
7برخوردار بوده است.

پس از انتشار، سجویک کتاب ستاره هومن را در وبالگ خود 
آمریکا، در کامنت معرفی کرد و طلعت هالمان، استاد دانشگاه در

در مکاتبه من با ستاره «ذیل مقاله فوق نوشت: 2012اوت 10مورخ 
هومن معلوم شد از او خواسته شده هر مطلب منفی که اعتبار شوان 

8»را مخدوش کند حذف شود.

کتاب ستاره هومن نیز، برغم اهمیت آن براي ایرانیان، تاکنون به 
فارسی ترجمه نشده است. 

هاي آموزگاران غربی در کسوتگر در این زمینه، کتاب مهم دی
درباره غربیانیاست نوشته اندرو راولینسون ، صفحه650در 9شرقی،

در حال حاضر مشغول «ستاره هومن به سجویک نوشته است: 2006ژوئن 17در . 7
Ecoleکه زیر نظر دکتر آنتون فوره از ايرسالهام هستم؛ نامهپایانکارم بر روي 

Pratique des Hautes Etudes موضع رساله من شودمی(پاریس، فرانسه) تهیه .
سده اوائلده در اواخر سده بیستم و حت متپرنیالیسم در محافل روشنفکري ایاال

. کتاب قبلی امنداشتهکتاب منتشرشده قبالًبیست و یکم است.... من در این زمینه 
»منتشرشده من درباره نیچه بوده و ترجمه هایی از فرانسه به فارسی... 

http://traditionalistblog.blogspot.nl/2006/06/research-announcement-us-

perennialism.html

8. http://traditionalistblog.blogspot.nl/2010/07/intellectual-history-of-

traditionalism.html

9. Andrew Rawlinson, The Book of Enlightened Masters: Western

Teachers in Eastern Traditions, Chicago: Open Court, 1997.
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هاي دینی شرقی، اعم از صوفی مسلمان که در کسوت رهبران فرقه
راولینسون نخستین کسی است که اند.و هندو و بودایی، جاي گرفته

انشگاه آمریکایی قاهره، سجویک را، در زمان تدریس سجویک در د
شوان پیروان یا دوستداران اي که با چهره دیگري از شوان، بجز چهره

کنند، آشنا کرد. راولینسون در کتاب خود تصاویر برهنه ترسیم می
شوان و مناسک جنسی فرقه او را درج کرده است. کتاب راولینسون 

مورد استفاده سجویک بوده است.

نهاي مریمیه در ایراکتاب
کتاب سجویک در حالی است که آثار ساله 8مسکوت گذاردن 

حسین نصر و پسرش، ولی نصر، به سرعت در ایران معرفی و سید 
هاي پرخواننده وبگاهدر نشریات و منتشر و با کیفیت عالی ترجمه و 

شود. بلیغ میت
نصر نیست و شامل حسین و ولی تبلیغ مریمیه در ایران محدود به 

شود. نگاهی به فهرست میهاي اصلی مریمیه خصیتو سایر ششوان 
هایی که مشتمل بر ، یا کتابشوان به فارسیازمنتشرشده باکتچند 

کتب و این بجز این ادعاست. مؤید مقاالت شوان و پیروان اوست،
در ایران و پیروانش شوان عقاید مقاالت فراوان است که در ترویج 

گرایی گرایی اسالمی و سنتتبه اصالانمنتشر شده و بر عالقمند
هاي مریمیه در ایران، . باید بیفزاییم که کتاباصیل تأثیر گذارده است

هاي این فرقه در اروپا و آمریکا، با چاپ بسیار نفیس مانند کتاب
شود: منتشر می

،يرین دهشیالداءیضدیسترجمه ،شناخت اسالمفریتیوف شوئون، 
صفحه.228، 1363، چاپ اوّل، یمطالعات هنر اسالممؤسسه تهران: 

، ترجمه فروزان راسخی، مت خالدهکاسالم و ح، شوئونوفیتیفر
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ها، چاپ اوّل، المللی گفتگوي تمدنتهران: نشر هرمس و مرکز بین
صفحه.312، 1384
عالیخانی، تهران: نشر بابک ، ترجمه عقل و عقل عقل، شوئونوفیتیفر

166، 1384ها، چاپ اوّل، نالمللی گفتگوي تمدهرمس و مرکز بین
صفحه.

، بکوشش دانیمت جاوکاز اصحاب حیهن: مقاالتکیجام نو و م
مصطفی دهقان، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ 

صفحه. 539، 1384اوّل، 
، تهران: هرمس و زبان مرغان، لئو شایاو فریتیوف شوئون و گنون رنه

صفحه. 260، 1387جیحون، چاپ اوّل، 
مجموعه "مدیر آبادي، حسین خندق1388اردیبهشت در 
در انتشارات حکمت (تهران) از نشر آثار مهم "گرایانسنت

این مجموعه به نام بعداً، جلد خبر داد. 15در "گرایانسنت"
از چهار عنوان تا آن زمان کرد. تغییر "مجموعه حکمت جاویدان"

شده بود:منتشر، با کیفیت عالی، هاین مجموع
، ترجمه دیو علم جدیسنتیشناسجهانتیتوس بورکهارت، 

حسن آذرکار؛ 
گلناز ، ترجمه : علم جهان، علم جانایمیکتیتوس بورکهارت، 

ي؛فرامرزنیو پرویآذرخشيرعد
ترجمه دل ،دائونییاسالم و آیبه مشرب باطنینگرشرنه گنون، 

؛آرا قهرمان
ي.زیرجمه حسن عزت،متجدديایبحران دنرنه گنون،

هاي منتشر شده بعدي چنین است: کتاباسامی 
، ترجمه فاطمه صانعی؛ رمز و مثال اعلیمارتین لینگز، 

، ترجمه امیر نصري؛ مبانی هنر مسیحیتتیتوس بورکهارت، 
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، شناختی نقوش اسالمیتحلیل مضامین جهانکیت کریچلو، 
ترجمه سید حسن آذرکار؛

، ترجمه رحیم قاسمیان؛ یت اسالمیهنر و معنوسید حسین نصر، 
، ترجمه گرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدانسنتکنت اولدمیدو، 

رضا کورنگ بهشتی؛ 
، ترجمه مهرداد وحدتی فاس: شهر اسالمتیتوس بورکهارت، 

10.دانشمند

، که انتشارات حکمت ترجمه و "گرایانسنت"بخش عمده این 
هاي شناخته شده قرار داد، چهرهها را در دستور کار خودنشر آثار آن

گرایی پنهان مریمیه هستند که خود را در پشت شهرت گنون و سنت
کنند.می

"مجموعه حکمت جاویدان"در انتشار که ناشر فوق اعالم کرد
ينایدکتر محمود ب،یدکتر غالمرضا اعوانیکوشش شده نظر مشورت«

دکتر شهرام و یخانیدکتر بابک عال،یفیشريمطلق، دکتر هاد
11»لحاظ گردد.یپازوک

مریمیهسجویک و آشنایی با 
نحوه آشنا شدن خود با شکتاب"سرآغاز"مارك سجویک در 

12:دهدمریمیه و انگیزه تألیف کتاب را شرح می

سجویک در دوران تدریس در دانشگاه آمریکایی قاهره و کار در 

. 1392اردیبهشت 14وبگاه انتشارات حکمت، . 10
http://hekmat-ins.com/bookcategory.aspx?request=traditionalist

. 1387تیر 30، باشگاه اندیشه، "گراییانتشار آثار مهم جریان سنت". 11
http://www.bashgah.net/fa/content/show/23020

12. Sedgwick, Against the Modern World, pp. 3-17.
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وندي پنهان زمینه تاریخ اسالم و سفر به کشورهاي مختلف متوجه پی
و مرموز میان گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و محققان غربی 

یابد که کنند؛ و سرانجام در میشود که در حوزه اسالم کار میمی
است که فردي تعلق به یک طریقت مخفیها حلقه اتصال تمامی آن

یک فرقه طریقت در واقع این رهبر آن است. فریتیوف شوانبنام 
است که در طول بیش از هفتاد سال موجودیت خود صوفی غربی

و بسیار سخت «هیچگاه حتی نامش، مریمیه، را نیز علنی نکرده است. 
همه چیز که صدها نفر در آن دخالت مخفی نگه داشتن کامالً است 
.»در بیش از هفتاد سالاند داشته

استاد انگلیسی بازنشسته ساکن ، اندرو راولینسوننخستین بار 
اي ؛ چهرهکندمیشوان آشنا از چهره دیگريسجویک را با سه، فران

کتاب نویسنده راولینسون . شودمیشنیده چهآنبکلی متمایز با 
درباره غربیانی که در است؛ هاي شرقیآموزگاران غربی در کسوت

از صوفی مسلمان و هندو هاي دینی شرقی، اعمفرقهرهبران کسوت 
.اندجاي گرفتهو بودایی،

است » صوفی زاهد بلکه شارالتان«شوان نه اولینسون، ز دیدگاه را
هاي دهد و شاید خود نیز به فریبدیگران را فریب میقطعاًکه 

هایی راولینسون براي اثبات مدعایش عکسخویش باور کرده است.
که شوان را هاییعکسفرستد؛از شوان را با پست براي سجویک می

در حالی که دهدمیست آمریکا نشان در لباس رئیس قبایل سرخپو
. اندکردهاو را احاطه برهنه، که تنها بیکینی به تن دارند، جوان دختران 

را به سر هاوایکینگخودکالهبرهنه است و س دیگر، شوان در عک
که راولینسون براي سجویک فرستاد، هاییعکسدر میان دارد. 

: تابلویی از شوان که نیز وجود داشت"مریم باکره"نقاشی شوان از 
.دهدمینشان برهنه، با اندام تناسلی نمایان، کامالًزنی را 
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نویسندگان ترینمهمکه چرا گروهی از شودمیسجویک حیران 
غربی در حوزه مطالعات اسالمی پیرو مردي هستند که یا کاله پردار 

هاي نقاشیو یا برهنه است و چنین گذاردمیسرخپوستی بر سر 
13.کشدمیمول و خالف عرفغیرمع

آشنایی سجویک با کارهاي خالف عرف در فرقه به این ترتیب، 
که حداقل از نظر اسالمی خالف عرف اعمالی شود؛ آغاز میمریمیه 

14است.

15هاي شوان را با آلن گولدها و نقاشیسجویک ماجراي عکس

کسی است که،استاد دانشگاه آمریکایی قاهره،گولدکند. مطرح می
اوّلین بار شوان را به سجویک معرفی کرد و کتابی از شوان به او داد.

و مکرر به عربستان رد کها سال در خاورمیانه زندگی میدهگولد
هاي شوان آشناست و ها و نقاشیگولد با عکس16رفت.میسعودي 

درك رخ نداده و مشکل از ف قاعده گوید امري خالبه سجویک می
17.است"هقاعد"سجویک از ناقص 

پروفسور سجویک در سفر به ایاالت متحده آمریکا براي دیدار با 
رود. در میان اساتید دانشگاه به واشنگتن دي. سی. میحسین نصر

را ده و کنجکاو است او آمریکایی قاهره عالقمندان به نصر را دی
بشناسد. در زمان سفر از پرینستون به واشنگتن، یکی از دانشجویان 

استاد دانشگاه در مطالعات "نصر «گوید: اهره به او میسابقش در ق

13. ibid, p. 9.

14. ibid, p. 10.

15. Alan Gould

16. ibid, p. 8.

17. ibid, p. 10.
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بسیار ولی چیست ]عنواناین [مطمئن نیستم که است؛ "اسالمی
سجویک .» است، این را فراموش نکناستاد خشک و خالی تر از بزرگ

کند؛ زمانی که از منشی نصر در واشنگتن این را کامالً حس می
بیند که شباهتی نصر را میگیرد و سویت محل کار وقت مالقات می

نصر شود و به دفتر استاد معمولی دانشگاه ندارد. مالقات انجام می
را نه گنون و دیگران رات که نظدهدمیبراي سجویک توضیح 

این نظرات را زیرا باید نامید "ترادیشنالیسم"بلکه "گنونیانیسم"
. انددادهاز گنون بسط بیشاووال و شوان 

بیانگر تعلق او به شوان است و تالش براي کاستن این گفته نصر،
گنون، که سایه بزرگ خود را بر امثال شوان و فکري جایگاه بزرگ 
سجویک شوان و خود نصر. ارتقاء جایگاه و در مقابل نصر افکنده، 
شوان بپرسد هاي ها و نقاشیکند از نصر درباره عکسجرئت نمی

گوید و توضیح می"قاعده"ه زیرا نصر سخنانی مشابه با گولد دربار
»هیچ چیز خالف قاعده وجود ندارد.«دهد که می

مُعظم آکادمی «رود و بقایاي دو سال بعد سجویک به تهران می
بیند که نصر در دوران زندگی در ایران آن را را می» ترادیشنالیستی

نفوذ یابد که نصر در ایران بسیار بیش از آمریکا کرد و درمیاداره می
به راستی وي نفوذ وي حتی پس از انقالب تداوم یافته و ،شتهدا

18است.داشته را »بزرگمردي «افتخار مالقات با 

» ترادیشنالیستی نصرمُعظم بقایاي آکادمی «منظور سجویک از 
با نام 1380از سال است که ایرانانجمن شاهنشاهی فلسفه

ت فرهنگ و ، وابسته به وزارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دهد. آموزش عالی، به فعالیت خود ادامه می

18. ibid, p. 10.
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اووال و نئوفاشیسم ایتالیابارون 
بعنوان شوانو اووالگفتیم که نصر در دیدار با سجویک، از 

را توسعه "یسمترادیشنال"برد که بیش از گنون کسانی نام می
؟اووالتعلق نصر به شوان روشن است؛ ولی چرا بخشیدند. 

هر چند پس از سیسیلی، زاده اشراف19،اووالوس جولیبارون 
، آرتورو رگینی، ماسونشمطالعه آثار گنون شیفته او شد و به دوست

هر چند از گنون تأثیر 20،»رقیب زمانه ماسترهبر بی«گنون :گفت
به گنون مدرنجهان بحران گرفت و عالوه بر ترجمه کتاب 
کتاب شپنگلر، اانحطاط غربایتالیایی، در کنار ترجمه کتاب 

نگاشت، و21)1934(جهان مدرنقیام علیهخود را با نام تأثیرگذار 
آراء گنون در نماینده ترین بعنوان برجستههر چند، بنوشته هنسن، 

فکري و ولی داراي تمایزات اساسی 22د،وشایتالیا شناخته می
:بودبا گنون اخالقی 

طریق مراقبه از يگنون مسلمانی معتقد و مقید بود که تحول فرد
از طریق قدرت دید در حالی که اووال به تغییر را راه نجات غرب می

سیاسی دل بسته بود. به این دلیل، اووال به فاشیسم ایتالیا روي آورد 
هایش با این امید که بتواند دولت موسولینی را به ابزار تحقق آرمان

به دلیل به بهاي توقیف نشریه اووال تمام شد. بدل کند. این تالش 
در اووالو سایر آثار قیام علیه جهان مدرنکتاب گونه عقاید، این

19. Baron Julius Evola [Giulio Cesare Andrea Evola] (1898-1974)

20. ibid, p. 98.

21. Julius Evola, Revolt against the Modern World, Translated by Guido

Stucco, Rochester, Vermont: Inner Traditions International, 1995.

22. H. T. Hansen, “A Short Introduction to Julius Evola”, ibid, p. ix.
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گرایان افراطی و راستبه یکی از منابع الهام 1970دهه 
بعالوه، بدل شد.ایشان هاي گذاريبمبو هاي ایتالیا نئوفاشیست

که کردمقاالتی منتشر در این زمینه وه جادوگري عالقمند بودباووال 
2019در دهه او 23.ي اخیر به انگلیسی منتشر شده استهادر سال
یکی از .در پیرامونش داشتنفر 15یا 12مخفی مرکب از محفلی

ماریا بنام ، اصالتاً از یهودیان لهستان،زنی روساعضاي محفل اووال 
25بود.24ناگلوسکا

اداره را رازآمیز ، در پاریس محفلی 1930، در دهه ناگلوسکا بعداً
به "جادوي جنسی"بود. 26"جادوي جنسی"کار آن ه کرد کمی

هاي گیري از شهوت جنسی براي دستیابی به قدرتمعنی بهره
ماریا ناگلوسکا در مناسک جنسی از نمادهاي طبیعی است. فرا

طبق خواند.می» زن شیطانی«کرد و خود را شیطانی استفاده می
درون بشر این زن، شیطان را باید بعنوان نیرویی درهاي آموزه

ناگلوسکا شناخت نه نیرویی خارجی، مخرب و دشمن انسان. 
او شیطان را نماد تمایل » خرد در خدمت شیطان است.«گفت: می

برادرانم... «گونه نوشت: اینکرده و شادي و آزادي معرفی بشر به 
جاودانخواهد از شادي انسان آزاد درون تو شیطان است و او می

27»مند شوي.بهره

23. Julius Evola, Introduction to Magic: Rituals and Practical

Techniques for the Magus, Rochester, Vermont: Inner Traditions

International, 2001.

24. Maria de Naglowska (1883-1936)

25. Sedgwick, ibid, p. 103.

26. Sexual Magic

27. Maria de Naglowska, Advanced Sex Magic: The Hanging Mystery
←
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ماریا ناگلوسکا ، پرستیتاریخ شیطاننویسنده،شته گارت مدويبنو
کشید و مردي جامی را بر روي میز دراز میبرهنه در مناسک فوق 

داد و چنین وردي را خطاب به ابلیس روي آلت جنسی او قرار می
خواهم روشن شوم با کمک زنی که اي لوسیفر، می«خواند: می
28..»داند چگونه به من عشق بورزد.می

پیروان شوان در ایران رنه گنون و 
به دنیا 1886مصري، در سال -اندیشمند فرانسوي29رنه گنون،

گذار در قاهره درگذشت. گنون بعنوان بنیان1951آمد و در سال 
30"ترادیشنالیسم"شود که به جریان فکري در غرب شناخته می

معروف است. 
و آراء گنون براي خود پیروان شوان و نصر در ایران در پوشش نام

کنند. آنان خود را وارث فکري و معنوي رنه گنون و کسب میاعتبار 
گونه که در حالی که، آنکنند گنونی معرفی می"گراییسنت"

شوان در تقابل با سیره و عقاید گنون رفتار و عملکرد خواهیم دید، 
بود بنحوي که اقدامات شوان را عامل افسردگی شدید و مرگ 

دانند. سالگی می64رس گنون در زود
اند، پیروان شوان در ایران، که خود را در پوشش گنونی پنهان کرده

و وجهه عموماً داراي مناصب و عناوین شامخ دانشگاهی هستند، و 

←
Initiation, Rochester, Vermont: Inner Traditions, 2011, p. 81.

28. Gareth J. Medway, Lure of the Sinister: The Unnatural History of

Satanism, New York University Press, 2001, p. 19.

29. René Guénon (1886-1951)

30. Traditionalism
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نفوذشان از این طریق است. این در حالی است که گنون 
ی هاي دانشگاهاعتنا به قالباندیشمندي غیردانشگاهی بود و بی

)، از سوربن مدرك 1915سالگی (30غرب. گنون با تأخیر بسیار، در 
لیسانس در رشته فلسفه اخذ کرد و این باالترین مدرك تحصیلی 

اي در ) در مدرسه1918-1917هاي بعد (در سالگنون اوست. 
الجزایر به تدریس فلسفه پرداخت و پس از بازگشت به پاریس در 

هاي هندودمه عمومی بر مطالعه آئینمقاش را با عنوان رساله1919
به دانشگاه سوربن ارائه داد ولی سیلوین لوي، هندوشناس مشهور 

نامه دکتري نپذیرفت. کمی فرانسوي، آن را بعنوان پایان-یهودي
، گنون رساله فوق را منتشر کرد. این اوّلین کتاب 1921بعد، در سال 

به شهرت رسید و گنون است. معهذا، بعدها که گنون، پس از مرگ،
هایش رسوخ یافت، سوربن او را از مفاخر علمی فرانسه اندیشه

تدریس آراء گنون را آغاز کرد.شمرد و 

ترادیشنالیسممفاهیم بنیادین در 
به "ترادیشنالیسم"را براي "گراییسنت"در زبان فارسی معادل 

، "مترادیشنالیس"اند و این معادل رواج کامل یافته است. کار گرفته
، نام یک جریان فکري است که با عقاید "جنبش ترادیشنالیست"یا 

، "سنت"رنه گنون هوّیت یافت و در این معنا با مفهوم متعارفی که از 
31فهمیم متفاوت است.، می"تجدّد"در مقابل 

در اندیشه "تجدّد"و "سنت"و "غرب"و "شرق"براي آشنایی با مفاهیم . 31
، ترجمه بحران دنیاي متجددن، ترین کتاب گنون: رنه گنوگنون بنگرید به مهم

از این کتاب .53- 39، صص 1389حسن عزیزي، تهران: انتشارات حکمت، 
ترجمه قدیمی وجود دارد که پس از انقالب بارها تجدید چاپ شده: رنه گنون، 

انتشارات دانشگاه تهران، :تهران،يریدهشنیاءالدیضه، ترجممتجدديایبحران دن
←
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آن چیزي نیست که (سنت) "ترادیشن"ها از منظور ترادیشنالیست
شناسی و توسعه از معهدر عرف زبان فارسی یا در مباحث جا

در "سنت"اده از مفهوم گنون به این برداشت سفهمیم. می"سنت"
حقایق یا اصولی "سنت"،از منظر گنون.معترض استاندیشه خود 

در معنایی وسیع از مبدأ الهی جاري شده و خارج از محبس «است که 
زمان و مکان، تجلیات گوناگون نظیر ادیان، هنر و مانند آن یافته

"سنت"از آن حیث که ذات قدسی است، مبدأ ی قدست ذا«و » است.
است. ساري و جاريت سنهايماند که در شریاناست و به خونی می

حضور ذات قدسی را در تمام نقاط جهان هستی گسترش تنس
آفریند که ذات قدسی حضوري فراگیر در آن دهد و تمدنی میمی

داند به این دلیل که نمی"نتس"گنون حتی فلسفه را نیز 32»دارد.
33»و اساساً دنیوي است.[عقالنی] در مرتبه راسیونل «

یک منظومه "سنت"مفهوم ارائهبا هاترادیشنالیستبنابراین، 
این تفاوت دارد. "سنت"معناي متعارف ه با کدهند میارائهفکري 

ترجیح خود آنان ولی نامند می	34"گراییگنون"گاه جریان فکري را 
بنامند."ترادیشنالیست"را تندهند خویشیم

هاي شوانی)، ، از پیروان فریتیوف شوان (ترادیشنالیستویتال پري
گونه تعریف کرده است:را این"سنت"که با او آشنا خواهیم شد، 

←
. 1372: انتشارات امیرکبیر، ؛ چاپ دوّم1349چاپ اوّل، 

حسین نقد اندیشه سید:حکمت خالده و وحدت متعالی ادیان"جواد دانش، . 32
. 1386، آذر 120شماره سال شانزدهم، ،معرفت، "نصر

.49ص ترجمه حسن عزیزي، بحران دنیاي متجدد، گنون، . 33
34. Guenonianism
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صل اصول، علوم و متاست. انتقال یسنت تداوم وح«
از ،یانیوحنیبرآمده از ديِو معنوشناختیجهاننیقوان
فروگذار يامرچی[در سنت] هاست: شماربیهاينسلقیطر

رفتار تا نیو موازیاجتماعهاينظامریزيپایهنشده است، از 
ه و نحوهاطرحهنرها و میکه به کنترل و تنظياحکام و قواعد

هدربردارندت؛ سنشودمیلباس مربوط دنیو پوشیین تز
و افزون بر آن شناختی روانو یپزشک،یکیزیف،یاضیعلوم ر

گرفته یفلکهاي است که از حرکتیمشتمل بر علوم
شوند. آنچه که آن را کامالً در مقابل علم مدرن ما، که یم

که سنت استنیدهد ایقرار م، باشدمیبسته یاساساً نظام
به اصول تیو در نهایرا به مراحل باالتر هستزیهمه چ

هستند، دیبشر جديته براکامالً ناشناخی، که مسائلییغا
35.»دهدیارجاع م

دین و 36حکمت خالده (جاودان خرد)گرایان، در اندیشه سنت

35. Whitall Perry, in The Unanimous Tradition: Essays On The Essential

Unity Of All Religions, ed. Ranjit Fernando, The Sri Lanka Institute of

Traditional Studies Press, 1999.

خرد ي، ریترجمه منصور نص، "ستم؟ینگرا سنتچرا"بنقل از: محمد لگنهاوزن، 
، بهمعاصرگرایان سنتدگاهیاز دتجدّد نقد شی: مجموعه مقاالت همادانیجاو

متن انگلیسی .1382اهتمام شهرام یوسفی فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
مقاله فوق در این آدرس موجود است: 

Hajj Muhammad Legenhausen, “Why I Am Not A Traditionalist”,

2002:

http://www.religioscope.com/info/doc/esotrad/legenhausen.htm

36. Philosophia Perennis (Perennial Philosophy)
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که به جاودانگی مفاهیم بنیادین است. به این نگرش،37خالده
38پرنیالیسمازلی و ابدي قائل است، و جوهر دینی حکمت 

و "پایدارگرایی"هاي چون گویند. در زبان فارسی معادلمی
اند. را براي پرنیالیسم به کار برده"گراییخالده"و "یاگراییپا"

"پرنیال"گرایی نیز هست. گرایی نیست؛ آیندهپرنیالیسم گذشته
آغاز تا حکمتی است که در زمان و مکان جاري و ساري است و از 

، "حکمت جاویدان"آبادي، دبیر مجموعه خندقامتداد دارد.پایان 
توضیح داده است:گونه پرنیالیسم را این

و در ییگراسنتبه تر بیشکایکه در آمرانیجرنیا«
يمعروف است، شامل افراددانیحکمت جاوفرانسه به 

که از آغاز میداریحکمیما سخنان"که معتقدندشودیم
یانیوحيبه معناینیها را دآنتوانیبوده و متیبشرخیتار

خواهند ودوجزیننیکلمه در نظر گرفت که پس از ا
ایکیگر را نسبت به نزدیافراد موضوعات دنیا"داشت.

ها ما از نظر آنیعنی. سنجندیمشهیاندنیدور بودن به ا
. میداشته باشمیتوانیو اصالً نممیاز خودمان نداريزیچ
آدم کیمدرن دارد و يمبنام،ییبگويدیجدزیما چکهنیا

به شهیهمگراتسنکی. دیگوینميزیچنیهرگز چنیسنت
یمختلفيهاقائل است که به صورتيبشرریغییزهایچ

. در اندمخالفکامالً با ابداع انیگراسنتاند.ظهور کرده
وجود يشاگرد- روابط استادشهیهمییگراعالم سنت

37. Religio Perennis (Perennial Religion)

38. Perennialism
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بلکه از کشف سخن ستندیبه ابداع قائل نها آنداشته. 
شروع شد. در قرن نوزدهم با گنونانیجرنیا.ندیگویم

اناتیجربا يریو در درگیفلسفيهانهیدر زمتر بیشگنون 
اییتئوسوفاناتیجردر فرانسه مثل گراتیمختلف معنو

پس از گنون، و... مباحث خود را مطرح کرد.يفراماسونر
سپس وقیتحقانیگراهنر سنتنهیدر زمیکوماراسوام

هم ها آنکار کرد. بعد از یشناسنیدنهیشووان در زم
ت یحوزه فعالنینصر و... در انیحسدیسنگز،یبورکهارت، ل

توان یماندفعالنهیزمنیکه در ایانیرانیاگریاز داند. کرده
يدکتر هاد،یدکتر غالمرضا اعوانمطلق،نایدکتر محمود ب

».را نام بردیخانیو دکتر بابک عالیفیشر

افراد از واژه سنت نیچرا اکه پرسش نیدر پاسخ به ايآبادخندق
گفت: ،نینه دکنندیاستفاده م

نیترو مهمشودیمنیها هم شامل دچون مباحث آن«
بودا،ت،یحیاسالم، مسنیرد مانند دیگیرا در بر مایدنانیاد

ها آناست. یو هرمسیافالطونيهاهم شامل سنتو هندو... 
در ادوار دارند و يبشرریکه منشأ غاندقائلیقیبه حقا

اند و گاه داشتهیبشر ظهور و بروز متفاوتخیمختلف تار
ییتکثرگرایها به نوعآنتر بوده اند.تر و گاه پررنگرنگکم

از هیسخنان خود مثل صوفهیتوجيو برااندقائلیخاصینید
یمشترکیو مبانياز مبادیعنیند،یگویسخن مانیباطن اد

و ظاهر با هم عتیهرچند در شروجود دارد،انیکه در باطن اد
یخاصییتکثرگراهینظرانیگراسنتنیاختالف دارند. بنابرا

.داندیمهم را معتبر مانیکه همه ادنددار
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است که انیادیوحدت متعالانیگراسنتهینظرنیترمهم
دارد، یمثال معروفنگزیلنیمارتدر کتاب شووان آمده است.

کوه يکه پااندییهامختلف مثل آدمانیافراد در اددیگویاو م
تا شوندیمترکیبه هم نزدروندیو هرچه باالتر ماندستادهیا

کوه حکم پائیندر واقع نقطه .رسندیدر نوك کوه به هم م
هم يریرا دارد و مسانیکوه حکم باطن اديو باالعتیشر

و ریمسکیدر دیافراد باآن است.قتیطرشودیمیکه ط
یگفت من کمتوانیقرار داشته باشند و نمیمشخصسنت 

کیدر دیبا. کنمیرا انتخاب متیحیاز مسیاز اسالم و کم
شوند تا به نقطه مشترك قیدر آن عمتربیشو دباشنریمس

نیدرییبه تغياصرارچیهانیگراسنتجهیدر نت.برسند
ازکهنینه اشوندیمقیعمانیدر ادانیگراندارند. سنت

يهاانیبا جرتر بیشفرارفتن نیافرا بروند.انیاد
نیبا چنانیگراخوان است و سنتمدرن هميگراتیمعنو

مسلمان يگراسنتکاند. یمخالفدیشدطوربهییزهایچ
قائل است اما عتیو به شرماندیمیمسلمان باقشهیهم
. کندینمیرا نفیحیمسکیو هرگز مثالً شودیمترقیعم

لیاصيهااست که سنتانیجرنیايهایژگیاز ویکینیا
...کنندیرا انکار نمگرید

ابزار نگاه کیبه عنوان انیادعتیبه شرانیگراسنت
جدّي هرگز در اصول اجتهاد انیگراسنت.کنندیم

نوگرا ایروشنفکر اناتیاز جریکه بعضیدر حالکنند،ینم
هانیکامل با اور بطانیگراو سنتکنندیکار را منیا

را ثیتثلمثالً جیر رایاز تفاسیان بعضیسنت گرااند.مخالف
يهاکه با آموزهکنندیرا از آن ارائه ميریو تفسرندیپذینم
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يرهایتفسانیگراسنتیعنیهماهنگ باشد. شانیباطن
مدرن یو با مبانکنندیبنا میسنتیخودشان را بر مبان

آن ها ... .کنندیمدرن اجتناب ميبازو از ورود بهاند مخالف
.اندیو بعد باطنانیادیوحدت متعالدان،یقائل به سنت جاو

.استکینزداریعرفان بسيبه مبناانیگراسنتيمبنا
کامالً عارفانه روزطیها با توجه به شرااز سخنان آنياریبس

ها را از عرفا جدا چند موضوع وجود دارد که آنالبته، است.
است. مثالً مباحث گریدانیها توجه به اداز آنیکیکند؛یم

چون کامالً آن را کنندیمانیبيرا با اصطالحات هندیاسالم
. البته به تفاوت دو فضا توجه دارند اما نقاط دانندیمعتبر م

39..»رند.یگیاشتراك را هم در نظر م

گراییخالدهخواهیم دید، در اندیشه شوان و پیروانش کهچنان
40یونیورسالیسمبهیافت، میاسالم تجلی نهایت در ، که در گنونی

گرایی) منظور از یونیورسالیسم (جامعشود. بدل میاسالمی-فرا
تالش براي ایجاد عقاید و مناسکی است که جامع همه ادیان باشد.

تنها ابزاري براي نیل به شوان از همان آغاز اسالم را گویند می
، "دین خالده"(خرد جاودان) یا "حکمت خالده"، یعنی غایت

را "دین خالده"اوائل کارش نوشت که همان او در دانست. می
در «داند و خود را ادیان مرسوم می»قوانین مقدس«فراتر از 

»کند.د محصور نمیناعتبار ندار«که برایش » هاییقالب

26،شنبه، "انیگرابا سنتییآشنايبرايامجموعه"وبگاه انتشارات حکمت، . 39
.1388بهشت یارد

http://hekmat-ins.com/news.aspx?newsid=997

40. Universalism
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از پس هاي پایانی عمرش، سالدر بویژه ،یونیورسالیسم شوان
مهاجرت به آمریکا، به پیدایش عقاید و مناسکی انجامید که در زبان 

متفاوت است. Sectاین مفهوم با .شودبیان میCultانگلیسی با واژه 
شود که به دین معین تعلق به گروهی کوچک اطالق می"سکت"

ها را از قاطبه پیروان دارند ولی عقاید یا مناسک خاصی دارند که آن
معموالً ،است کهیگروه کوچک"کالت"کند. ولی ایز میآن دین متم

کنند که جزو ادیان پیروي میخود از عقاید دینی خاص ،با تعصب
41.رایج نیست

بدینسان، مریمیه شوان، که رسماً مدعی بوده و هست که تنها یک 
و سرانجام به آئینی جدید بدل شد "فرقه"طریقت صوفی است، به 

"پرایماردیالیست"در بلومینگتن آمریکا خود را ها که در کلنی شوانی
خوانند.گرا) می(نخستین

شوان را در این نوشته مایکل "اسالمی-فرا"و "جامع"اعتقادات
دید. او توان میبه روشنی ،فیتزجرالد، از گردانندگان کلنی بلومینگتن

نویسد:نامه شوان میدر زندگی

ید با تمامیت تمدن دینی باید باهاينسخهاجراي برخی «
هاي اصرار بر اجراي برخی نسخهسنتی منطبق باشد. لذا، 

اوضاع نامعمول جهان مدرن، این خطر را به دلیل، ظاهري
هانسخهدر بردارد که نیت اصلی دین را مخدوش کند و این 

به تقویت حیات معنوي درونی بینجامد به این کهبه جاي
42»مانعی در راه آن بدل شود.

41. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition, 2010.

42. Sedgwick, ibid, p. 125.
←
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گنونزمانه
و جستجوگر بود که در فضاي بحران ، صادقگنون انسانی پردغدغه

اوائل سده بیستم در غرب جهان سیاسی و اقتصادي و فرهنگی 
، راه معنویت و پس از آنهاي پرتنش جنگ جهانی اوّلمیالدي، سال

، به دلیل ي فوقهادر سال.کردمیرا براي نجات بشریت جستجو 
کمونیستی و هاي جنبشسابقه فوق، کمگسترده و عمیق و بحران 

فروپاشی نظام ، 1917انقالب و در روسیه به هسوسیالیستی اوج گرفت
. ه بودانجامید،تزاري و تأسیس حکومت بلشویکی

جهانی ده میلیون کشته و بیست میلیون معلول جنگی اوّل جنگ 
تر بیشبرجاي گذارد و ورشکستگی صنایع و کشاورزي و تنگدستی 

هاي حرکتهیدست اروپا را در پی داشت. این عوامل رشد مردم ت
از جدّي و در محافل حاکمه غرب وحشت پدید آورد انقالبی را 

کشور مقتدري در 1918خطر سلطه بلشویسم ایجاد کرد. در سال 
هاي وسیعی رخ داد که به انقراض نظام سلطنتی آلمان شورشچون 

ادامه داشت 1923مان تا ناآرامی در آلانجامید. و استقرار جمهوري 
در 1919چند شورش خونین و گسترده را سبب شد. در سال و 

ت تأثیر دند و تحها به قدرت رسیمجارستان سوسیالیست
کردند. را اعالم "جمهوري شوروي"هاي روسیه تأسیس بلشویک

نیروهاي نظامی به دست روز مقاومت 133این جمهوري پس از 

←
Michael Fitzgerald, “Le role de Frithjof Schuon dans la preservation de

l’esprit de l’indien peau-rouge” in Frithjof Schuon, 1907–1998: Etudes

et temoignages, ed. Bernard Chevilliat, Avon: Connaissance des

Religions, 1999.
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1920-1918هاي ر سالهاي غربی سرکوب شد. دقدرت
در اوج بود. در نیز هاي کارگري و انقالبی در فرانسه و ایتالیا حرکت

ترین قدرت دنیاي آن روز، وضع بهتر نبود: در سه سال بزرگبریتانیا، 
) به ترتیب 1921-1919نخست پس از پایان جنگ جهانی (

کارگر انگلیسی در 000/800/1و 000/932/1، 000/591/2
ودند. حزب نوپدید کارگر، که در آن زمان در جناح چپ اعتصاب ب

سیاست بریتانیا قرار داشت و از حمایت کارگران برخوردار بود، روز 
2که در رسید یافت و حتی کار به جایی میتر بیشبه روز اقتدار 

وزراي کابینه براي با شرکت دولت لوید جرج کنفرانسی 1920فوریه 
سرکوب انقالب به منظور بریتانیا در بررسی امکانات نظامی موجود

داخلی تشکیل داد. سرانجام به علت فشار کارگران و طبقات 
دولت رمزي 1924ژانویه سال 23در بریتانیا ئین مردم امتوسط و پ

9وسیالیستی، به قدرت رسید و قریب به هاي سمکدونالد، با گرایش
ییا بود که دولتاین نخستین بار در تاریخ بریتانماند. ماه در قدرت 
آورد. حتی ایاالت اکثریت مردم را به دست میيأسوسیالیستی ر

متحده آمریکا، که فاتح اصلی جنگ بود و در این دوران کشورهاي 
بود، کرده خود بدل دار واممیلیارد دالر بدهی به 200/7اروپایی را با 

اعتصابترینبزرگشاهد 1919از بحران در امان نماند و در سال 
کارگري تاریخ خود تا آن زمان بود که بیش از چهار میلیون نفر را در 

بر گرفت.
آرنولد و آلمانی 43اسوالد اشپنگلرچون در این فضا، اندیشمندانی 

متفکران دیگر برخی و فرانسوي رنه گنونانگلیسی و 44بیتوین

43. Oswald Spengler (1880-1936)

44. Arnold Toynbee (1889-1975)
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سخن "تمدن غربی"و فروپاشی "انحطاط غرب"از غربی 
در اشپنگلرانحطاط غربو تأثیرگذار جلدي گفتند. کتاب دو می

، 1931اشپنگلر بعداً، در سال .منتشر شد1922و 1918هاي سال
را منتشر کرد که در آن درباره مخاطرات انسان و تکنیککتاب 

و صنعتی کردن براي فرهنگ بشري سخن گفته بود. تکنولوژي 
در اسالمی تمدن و به "شرق"اندیشمندان غربی به دالنه همرویکرد 
، بیبراي مثال، آرنولد توینمنحصر نبود. به گنون نیز ها آن سال

کتاب تدوین طرح 1921مورخ نامدار انگلیسی، در سپتامبر 
چهل سال پسین پی ریخت ودرباره تاریخ تمدن را خود سنگ گران

و با نام جلد12مصروف تدوین و نشر این کتاب، در اش زندگی
بود. دالنهاسالم همبه به شرق و بیکرد توینروی، شد. بررسی تاریخ

از اسالم رسید و "اسالمی"معهذا، این گنون بود که به دریافتی 
زندگی خود را وقف این اعتقاد کرد.

گنون و تئوسوفیسم
او که به دنبال راهی که گنون پیمود دشوار و پرفراز و نشیب بود. 

به ، 1906سال درسالگی، 20فتی معنوي از هستی بود، در دریا
رنگ و در فضاي آن زمان غرب پیوست؛ جریانی که تئوسوفیسم

سرخورده از و به این دلیل براي جوانان دادبوي عرفان شرقی می
جاذبه داشت.معنویت مصائب زمانه و جویاي 

هایی کلی چون با معادلرا در فارسی گاه تئوسوفیسم واژه 
موجب خطاهاي کنند که عرضه می"عرفان"و "حکمت الهی"

نوع هر چند مدعی نیست"عرفان"تئوسوفیسم شود. جدّي می
است."عرفان"خاصی از 

جریان فکري و سازمانی است با پیوندها و یک نام تئوسوفیسم 
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در سال 46بالواتسکیهلنا و 45کلنل هنري الکاتمناسک ماسونی که 
بنیان در نیویورك ،"انجمن جهانی تئوسوفی"با تأسیس ، 1875

پس از مرکز انجمن به بمبئی انتقال یافت و 1879. در سال ادندنه
مرکز مدرس هند، شهر خرید امالك وسیعی در آدیار، در حومه 

فوق امروزه منطقه 47منتقل کردند.این محل به بطور دائم را انجمن 
پس شود. نامیده می48"بزانت نگر"یکی از محالت مدرس است و 

رهبري تئوسوفیسم را 49آنی بزانتام از الکات و بالواتسکی، زنی بن
ویژه الکات آمریکایی بود و بعنوان نماینده کلنل به دست گرفت. 

آمریکا، در ایاالت متحده جمهور رئیسنوزدهمین 50راترفورد هایس،
معروف بود و یه روساز بالواتسکی مهاجر مادام کرد. هند فعالیت می

و از خاندان وود بودآنی بزانت انگلیسی. علوم خفیهبه توانایی در 
.که از دیرباز در تکاپوهاي استعماري فعال بودند

تئوسوفیسم تأثیرات بزرگ فکري بر جاي نهاد که هنوز پابرجاست. 
از پیامدهاي نازیسمدر اروپاي غربی و سپس گراییآریاییظهور 

نژاد "ها براي تئوسوفیسم بود به دلیل جایگاهی که تئوسوفیست
قائل شدند و این ایده را به شکل گسترده "	سازيتمدن"در "آریایی

45. Henry Steel Olcott (1832-1907)

46. Helena P. Blavatsky (1831-1891)

مرکز انجمن تئوسوفی از نیویورك 1879در سال : «گویدمیمادام بالواتسکی . 47
»به بمبئی در هند انتقال یافت و سپس براي همیشه به مدرس.

H. P. Blavatsky, The Key to Theosophy, [1889,] London: The

Theosophy Company, 1948, p. 272.

48. Besant Nagar

49. Annie Besant (1847-1933)

50. Rutherford Birchard Hayes (1822-1893)
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جاست که سهم تئوسوفیسم در پیدایش نازیسم تا بدان51تبلیغ کردند.
، که در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده "صلیب شکسته"نشان 

آرم انجمن عنوان ، ب"ستاره داوود"در ترکیب با نماد البته بیستم، 
52به آرم حزب نازي بدل شد.عیناً رفت، به کار میجهانی تئوسوفی 

انجمن تئوسوفیمولر و ماکس 
هاي قدرتمند زرساالر غرب را انجمن تئوسوفی با کانونپیوندهاي 

. این فرقه بدون پشتوانه عظیم ردیابی کردتوان از همان آغاز می
توانست به جایگاهی چنین تأثیرگذار دست مالی و سیاسی نمی

یابد.
ترین شخصیت آکادمیک برجستهبعنوان53فریدریش ماکس مولر

مشاور و ،بنوشته آرتور لیلی،شد وحامی تئوسوفیسم شناخته می
الکات و گونه که اگر، آن54الکات بود.کلنل راهنماي فکري 

باور دارند، که ها تئوسوفیستبالواتسکی و بزانت مدعی هستند، و 

خانم بزانت نظرات گرایی در اندیشه تئوسوفیسم و براي آشنایی با آریایی. 51
پژوهه ، "هاي اندیشه سیاسی یهودها و بنیاناسطوره"بنگرید به: عبداهللا شهبازي، 

. 496- 433، صص 1381کتاب دوّم، تهران: مرکز مطالعات فلسطین، صهیونیت، 
وي فوق در این آدرس در دسترس است:گفتگ

http://www.shahbazi.org/Articles/Myths.pdf

گرا با نازیسم هاي رازآمیز آریاییگرایی و فرقهبراي آشنایی با پیوند آریایی. 52
در این آدرس: "نازیسمرازهاي پنهان صعود"بنگرید به: عبداهللا شهبازي، 

http://www.shahbazi.org/Articles/Nazism.pdf

53. Friedrich Max Muller (1823-1900)

54. Arthur Lillie, Madame Blavatsky and Her Theosophy, London: Swan

Sonnenschein & Co., 1895, p. v.
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"استاد"ند،گرفتمی"استاد غیبی"ود را از دستورات ختعالیم و 
ماکس چون "استادي"تنها و بالواتسکی باید ماکس مولر باشد؛ 

را 55آموزه سرّيچونحجیم و سنگینیکتابتواند است که میمولر 
زمان هم، 1893سال ماکس مولر بعدها، در دیکته کند. بالواتسکی به 

در شیکاگو، کتاب خود را در "کنگره جهانی ادیان"با برگزاري اوّلین 
منتشر 56،تئوسوفی یا دین روانشناختیسم، با عنوان تئوسوفیتبلیغ 
به 1846در سال است. او فریدریش ماکس مولر آلمانی کرد. 

استخدام کمپانی هند شرقی بریتانیا درآمد و به تحقیق در متون 
تا 1848از .مشغول شدتطبیقی شناسی دینی سانسکریت و دین

مرجعیت تام یافت جایگاه خوداو در پایان عمر ساکن آکسفورد بود. 
نامدار بعدي در نزد او با فرهنگ و اساطیر و انبسیاري از محققو 

ان عضو شوراي مشاورماکس مولر .ادیان شرقی آشنا شدند
جیوانجی مودي، فراماسون نامدار 57بود.ویکتوریا ملکه خصوصی 

ترین محقق سده نوزدهم در برجستهرا ماکس مولر هند، پارسی 

در دو 1888ترین اثر تئوسوفیستی است. این کتاب در سال مهمآموزه سرّي . 55
در سال جلد قطور در لندن منتشر شد و از آن پس بارها تجدید چاپ شده است.

آموزه سرّي آنی بزانت سه جلد دیگر بنام ادامه ، پس از مرگ بالواتسکی، 1897
ش جلد است که جلد دوره کتاب فوق در شهم اکنون منتشر کرد.بالواتسکی

ششم به اعالم و واژگان اختصاص دارد. نام کامل کتاب این است:
The Secret Doctrine: the Synthesis of Science, Religion and Philosophy.

56. F. Max Muller, Theosophy or Psychological Religion, London:

Longmans, Green and Co., 1893.

57. C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: Swan

Sonnenschein & Co., 1906, p. 306.
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58داند.میها و فولکلور باستانی شرق ات، اسطورهزمینه ادیان، ادبی

است زیرا نخستین کسی است گراییآریاییگذار ماکس مولر بنیان
اقوام سلت، ژرمن، اسالو، یونانی، ایتالیایی، ایرانی و هندي را در که 

، که در "تورانی"را از اقوام ها آنبندي نژادي جاي داد و یک گروه
کرد و متمایز "سامی"شد، و اطالق میسده نوزدهم به اقوام ترك

برگرفته از متون سانسکریت است به "آریا"نامید. واژه "آریایی"
دوران باید بیفزاییم که در همین . "اصیل"و "نجیب"معنی 

که شناس نامدار یهودي ساکن مجارستان، ، شرقآرمینیوس وامبري
بود، با انیا،تبار بریتجاسوس دیزرائیلی، صدراعظم یهوديبگفته خود 

، در کار پرداخت شاهنامه فردوسیاز "توران"اخذ واژه 
59ترکیسم) بود.(پان"تورانیسمپان"

مرموز مادام بالواتسکیسیماي 
ود. پدرش، ه بروسیساکن آلمانینظامی دختر یک هلنا بالواتسکی

در آلمانقدیمی یک خاندان اشرافی از ظاهراً 60،نکلنل پیتر هاه
از روس کلنل هاهن آلمانی با دختري بود.61گلنبرکممنطقه 

خاندان از جانب مادر به مادرش از ازدواج کرد که خانواده فادایف 

58. Jivanji Jamshedji Modi, Masonic Papers, Bombay: 1913, p. 2.

شناسی و گرایی و تأثیرات آن بر ایرانبراي آشنایی با پیشینه آریایی. 59
21-17(انتخابروزنامه نگاري ایران بنگرید به گفتگوي عبداهللا شهبازي با تاریخ

در این "نگاريگرایی و تاریخشناسی، آریاییایران") با عنوان 1379فروردین 
آدرس:

www.shahbazi.org/pages/Aryan_Myth_Iranian_Studies1.htm

60. Colonel Peter Hahn

61. Mecklenburg
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از این پس از نقش پدر در تعلق داشت. نامدار اشرافی دالگورکی 
62آندري فادایف،مادر هلنا با پدرش، زیرا زندگی هلنا اطالع نداریم 

. شتکه در قفقاز مناصبی داکرد زندگی می
به تفلیس مهاجرت 1847در سال (هلنا) اش فادایف و دختر و نوه

. السلطنه قفقاز پرداختنایبدستگاه و فادایف به کار در ندکرد
به همسري ژنرال هلناي هفده ساله 1849ژوئن 7اندکی بعد، در 

. هلنا درآمدایروان، الحکومه نایبشصت ساله، 63نیکیفور بالواتسکی
شوهر گریخت.انه خاز سه ماه بعد 

درباره زندگی سال، 24یعنی به مدت ، 1873از این زمان، تا سال 
شود که وي گفته میمادام بالواتسکی اطالع دقیق در دست نیست. 

به قسطنطنیه (استانبول) رفت و بهمراه یک کنتس روس به 
سیروسیاحت در مصر و یونان و اروپاي شرقی پرداخت. 

استادان "در تبت در نزد بالواتسکی که کنندادعا میها تئوسوفیست
درباره سفر شد. آشنا ها آن"اسرار"و با دید آموزش "غیبی

اي شود تا از او چهرههایی نقل میبه تبت افسانهبالواتسکی 
نشان آرتور لیلی در بررسی دقیق خود .شودتصویر العاده خارق

زیرا ده رخ نداندارد و سفر به تبت ها صحت این ادعادهد که می
در اروپاي شرقی، یونان، مصر، بالواتسکیحضور از پراکنده منابع 

64اند.دادهخبر ها سالپاریس و لندن در این 

در تئوسوفیست ها تا بدانجاست که مجله پردازيدامنه این افسانه
هاي جنگدر 1867در سال بالواتسکی کرد ادعا 1893شماره اوت 

62. Andrei Mikhailovich Fadeyev

63. Nikifor Vladimirovich Blavatsky

64. Lillie, ibid, pp. 1-14.
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کشته شده و یکی از ی و گاریبالدي، ، در قشون مازینایتالیاداخلی 
براي اشاعه حقیقت در جهان وارد کالبد او شده "استادان غیبی"

ایتالیا، ان گرتوطئهسازمان مخفی بالواتسکی با ارتباط مادام 65است.
و حامیان نزدیکان در میان بعید نیست زیرا 66به رهبري مازینی،

شناسیم را مییتالیاییفردي انیویورك استقرار در بالواتسکی در زمان 
منشی مازینی بوده قبالً عضو فرقه کاربوناري و که ".مسیو ب"بنام 

67ت.اس

یکارگردانیابیم که میدر قاهره را مادام بالواتسکی 1871در سال 
توصیفی که از را به دست دارد. "احضار روح"یک انجمن 

دهد که وي به تنهایی کار نشان میارائه شده فوق "انجمن"
کرده و از دفتر و دستک و دستیارانی برخوردار بوده و پشتوانه نمی

68داشته است.مالی کافی 

مادام بالواتسکی در پاریس است. او با کشتی عازم 1873در سال 
کند و اندکی بعد، شود و با کلنل هنري الکات دیدار مینیویورك می

گفتیم که کنند.، انجمن تئوسوفی را در نیویورك تأسیس می1875در 
مرکز فرقه به بمبئی و سپس به مدرس هند انتقال 1879در سال 

در پایان عمر بالواتسکی، انجمن تئوسوفی حدود یکصد هزار یافت.
.عضو داشت

به ،ارتباط دارد"استادان غیبی"بالواتسکی مدعی بود که با 

65. ibid, p. 51.

الیگارشی لندن و "براي آشنایی با مازینی بنگرید به: عبداهللا شهبازي، . 66
در این آدرس:"؟گرتوطئهتروریسم جدید: مازینی، انقالبی یا گذاريبنیان

www.shahbazi.org/pages/mazzini.htm

67. Lillie, ibid, p. 44-45.

68. ibid, pp. 19-20.
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ها و آموزهها انجمن تئوسوفی را تشکیل داده و دستور و با هدایت آن
69است."استادان غیبی"سوي این الهام شده از و کردارش هاتابک

با زاده ایرانشهر، تئوسوفیست بهائی، از زبان کاظمدر صفحات بعد 
نامیده "مهاتما"این استادان آشنا خواهیم شد. "استادان غیبی"

است. "روح بزرگ"شدند. مهاتما واژه سانسکریت به معنی می آموزگار حافظ و هماره بالواتسکی دگی در طول زن"استادان غیبی"
بطور اخص متولی موریا بنام در میان آنان یک استاد لیواندبودهاو 
که پس از موریا ،دیگر"استاد غیبی"است. بوده واتسکی بال

کوت هومی نامیده ،تئوسوفی داشتفرقه ترین نقش را در بیش
در لندن 1851شد. بالواتسکی مدعی بود که اوّلین بار در سال می

موریا و کوت مرتب در کالبد مادي با او دیدار کرد و از آن پس موریا 
را به صورت نامه دریافت ها آندستوراتبیند یا را میهومی 

کند. برخی نزدیکان بالواتسکی مدعی بودند این دو موجود بر می
براي چنان "استاد غیبی"این دو وجود اند. ظاهر شدهنیز ها آن

نقاش آلمانی یک، بنوشته آرتور لیلی، ها بدیهی بود کهتتئوسوفیس
البته، بالواتسکی مدعی 70شان را ترسیم کرد.چهرهتئوسوفیست 

دیگر نیز بود؛ مانند ایالریون (استاد "استادان غیبی"ارتباط با 
، که بالواتسکی "استاد نارایان"یونانی) و سراپیس (استاد مصري) یا 

کرده الهام را او 71ایزیس مکشوفاب هایی از کتمدعی بود بخش

69. Blavatsky, The Key to Theosophy, p. 283.

70. Lillie, ibid, p. 226.

در دو جلد در نیویورك و لندن منتشر 1877کتاب مهم بالواتسکی که در سال . 71
:شد

H. P. Blavatsky, Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of

Ancient and Modern Science and Theology, New York: J. W. Bouton,
←
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خانم بزانت، رهبر بعدي فرقه، نیز ادعاهاي بالواتسکی را است.
انبرادر«انجمن تئوسوفی را تأیید و تکرار کرد و مدعی شد که 

.»جهان را از مرداب ماتریالیسم نجات دهند«ایجاد کردند تا »سفید
برخی از «و »ید بودپیامبر برادري سف«هلنا بالواتسکی بنوشته بزانت، 

72».ما و خود من از اعضاي آن هستیم

از برخی ،به دلیل پیشینه و عملکرد بغایت مرموز بالواتسکی
از تبعیدیان برخی حکومت هند بریتانیا و نیز انگلیسی کارگزاران 

با یک سازمان جاسوسی معتقد بودند و او روس در لندن به ارتباط 
این 73.العاتی حکومت تزاري استاطمأمور ويبردند که گمان می

ظنّ از آغاز ورود الکات و بالواتسکی به هند وجود داشت. بنوشته 
جاسوس روسیه مورد بعنوان الکات و بالواتسکی ،در آغاز ورودوادیا، 

گرفتند ولی این سوءظن پلیس مخفی بمبئی و تحت مراقبت قرار 
دپارتمان کلنل الکات با مسئولین» دیدار دوستانه«مسئله پس از 

، نیزریچارد هاجسنبعدها، 74شد.خارجی حکومت بمبئی منتفی 
لندن، 75"انجمن تحقیقات روان"که در گزارش جنجالی خود براي 

بالواتسکی را به شیادي متهم کرد، مدعی بود انجمن تئوسوفی 
76دسیسه حکومت تزاري و بالواتسکی جاسوس روسیه است.

←
London: Bernard Ouaritch, 1877.

72. Annie Besant, Theosophy, London: T. C. & E. C. Jack, n.d., p. 91.

73. Lillie, ibid, p. 227.

74. K. J. B. Wadia, Fifty Years of Theosophy in Bombay, 1880-1930,

Adyar: Theosophical Phublishing House, 1931, p. 7.

75. Society for Psychical Research (SPR)

76. Richard Hodgson, “The Theosophical Society: Russian Intrigue or
←
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ارتباط بالواتسکی پاریس با نویس روس که مدتی دررمانیف، والاس
کاهنه مدرن در خاطراتش درباره بالواتسکی، با عنوانداشت،

که ولی مدعی است77کنداتهام جاسوسی را رد میایزیس، 
هاي منسوب به و در نزد او به جعل نامهبالواتسکی شیاد بود 

78.ه استاعتراف کرد"استادان غیبی"

ان اقامت در هند از در دورکلنل الکات و مادام بالواتسکی 
حمایت مالی و سیاسی زرساالران یهودي و پارسی هند برخوردار 

از حضور خود به عنوان اي نامهبالواتسکی در بودند. براي مثال، 
از که ، یهودي بغداديالیاس ساسونیعقوب 		سِرمیهمان در خانه 

پهناوري را تجاري-امپراتوري مالیثروتمندان بزرگ زمان خود بود و 
79انجمن تئوسوفی.دهد و کمک مالی او به خبر میکرد، داره میا

الکات و بالواتسکی از نیویورك بهمراه یک پارسی بنام کاووسجی 
از طریق لندن راهی بمبئی شد. شروف [صراف] مهروانجی شروف 

به بمبئی رسیدند. در 1879فوریه 16بعداً رئیس لژ بمبئی شد. آنان 
زرگ و مجللی به افتخارشان برگزار شد فرداي ورودشان میهمانی ب

نفر حضور داشتند؛ همه از بزرگان بمبئی که در آن 300که در آن 

←
Religious Evolution?”, The Age (Melbourne, Australia), September 12,

1885.

77. Vsevolod Sergyeevich Solovyoff, A Modern Priestess of Isis,

abridged and translated on behalf of the Society for Psychical Research

from the Russian by Walter Leaf, London: Longmans, Green, and Co.,

1895, pp. 114-117.

78. ibid, pp. 149-159.

79. Lillie, ibid, p. 86.
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رفت. دو زمان دوّمین شهر امپراتوري بریتانیا، پس از لندن، بشمار می
ماسون بلندپایه هند، خورشیدجی کاما و مانکجی خورشیدجی، در 

ان قریب به چهار سال در زمره میزبانان بالواتسکی و الکات بودند. آن
، با حضور الکات و بزرگان پارسی و 1880در ژانویه مانند. میبمبئی 

به وقفه شود که تا امروز بیتأسیس میلژ بالواتسکییهودي شهر، 
رود.ترین لژ تئوسوفیستی بشمار میو قدیمیدهدخود ادامه میکار 

ر دارند: گذاران لژ بالواتسکی چهار پارسی حضودر میان بنیان
کاووسجی مهروانجی شروف، فرامرز رستمجی جوشی، سهرابجی 
ایدلجی واردن، رستمجی کاووسجی زابلی. مرکز اوّلیه و موقت لژ در 

، 1982بالواتسکی و الکات در دسامبر خانه سهرابجی پادشاه است. 
آماده شدن مرکز انجمن تئوسوفی در آدیار، راهی مدرس پس از

80شوند.می

حرکت دهد که جمال گفته شد به روشنی نشان میچه به اآن
تنها یافته بود و سازمانکامالً کلنل الکات و مادام بالواتسکی به هند 

با اتکاء بر ثروت عظیم زرساالران پارسی و یهودي هند و شرکاي 
آنان در نیویورك و لندن و پاریس و سایر نقاط جهان بود که انجمن 

بیستم میالدي به جایگاهی چنین تئوسوفی توانست در اوائل سده 
تأثیرگذار دست یابد.

جاست که انجمن تئوسوفی تا بدانرشد قش پارسیان هند در ن
توانست رشدي فوق نمیپارسیان فرقهحضور توان گفت بدون می

در نیمه دوّم سده نوزدهم و اوائل سده بیستم قابل توجه داشته باشد. 
پارسی ، نمایندگان یپورتراردشیر رو سپس مانکجی هاتریامیالدي، 
هاي (انجمن بزرگان پارسی هند) و مسئولین شبکهپانچایت

80. Wadia, Fifty Years of Theosophy in Bombay, pp. 1-9.
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اطالعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران، نقش مهمی در تقویت و 
گروه کثیري از ایفا نمودند تا بدان حد که گريبهائیاشاعه 

و زرتشتیان ایران را به پیوستن به فرقه بهائی ترغیب کردند
راز پیوند 81.دید موبدان زرتشتی ایران را سبب شدندنارضایتی ش

و واحد عمیق فرقه تئوسوفی با بهائیت را باید در خاستگاه 
واحد جستجو کرد. "استادان غیبی"برخورداري از 

تئوسوفیسم و بهائیت
ترین سازمان ، مهم"لژ بیداري ایران"تئوسوفیسم در ایران از طریق 

روطه و برکشیدن سلطنت پهلوي ماسونی ایران که در تحوالت مش
با تئوسوفیفرقه نقش بزرگ ایفا نمود، تأثیرات جدّي بر جاي نهاد. 

82برهما ساماجدر هند، بویژه مشابه هاي در ایران، و فرقهفرقه بهائی

پیوند نزدیک داشت.، خاندان تاگوربه رهبري 
انجمن 1913-1911هاي به دلیل این پیوند بود که در سال

، رهبر (عبدالبهاء)سفر جنجالی و تبلیغاتی عباس افنديتئوسوفی 
عبدالبهاء در این 83کرد.ریزي به اروپا و آمریکا برنامهرا فرقه بهائی، 

در این آدرس:"لیهاوّگريبهائیمانکجی هاتریا و "بنگرید به: عبداهللا شهبازي، . 81
www.shahbazi.org/blog/Archive/8825.htm

در این آدرس: "و ستیز با موبدانگريبهائیسِر اردشیر ریپورتر: ترویج "
www.shahbazi.org/pages/Reporter_Ardeshirji3.htm

ازان بنگال: دین س"براي آشنایی با برهما ساماج بنگرید به: عبداهللا شهبازي، . 82
آدرس: این در "هاي تاگور و سنخاندان

http://www.shahbazi.org/pages/Iqbal_Nariman_Iran7.htm

عبدالبهاء به اروپا و آمریکا بنگرید 1913-1911هاي براي آشنایی با سفر سال. 83
، "نگاري ایرانشناسی در تاریخنظریه توطئه و فقر روش"شهبازي، به: عبداهللا

←
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هاي شهرهاي مختلف حضور یافت و در مجامع تئوسوفیستسفر 
تئوسوفی هاي آموزهبا روح همگی کرد که متعدد هاي سخنرانی

واحد "استادان غیبی"بهائیت با تئوسوفیسم وبه دلیل پیوند است.
تبلیغات وسیعی به سود او، بعنوان است که در سفر عباس افندي 

جا که ملکه رومانی یکی از رهبران تئوسوفیسم، انجام گرفت؛ تا بدان
شناختند و »رهبر تئوسوفیسم«را به عنوان عبدالبهاء و دخترش، ژولیا، 

84کردند.به این عنوان با او مکاتبه

افندي در این سفر با برخی رجال سیاسی و فرهنگی عباس
، )السلطانپسر ظل(الدوله جاللسلطان حسین میرزا چون -ایران

سید حسن ن شاه)، داماد ناصرالدی(محمد خان معیرالممالک دوست
زاده، میرزا محمد قزوینی، علیقلی خان سردار اسعد بختیاري و تقی
85مالقات کرد.-غیره

بود که در سفر فوق "استادان غیبی"پیوند با این و نیز به دلیل
هاي زمان ، که از اعجوبهآرمینیوس وامبريیهودي نامداري چون 

شناخته تورانیسمپانگذار و گفتیم که بعنوان بنیان، خود است
گري کند و عالقه خود را به بهائیبا عباس افندي دیدار میشود، می

نامه زیر را به این تا آنجاست که بازي وامبريسیاهدارد. ابراز می
نویسد:می"پیغمبر نوظهور"

←
قسمت ششم، در این آدرس: 

www.shahbazi.org/pages/Conspiracy_Theory6.htm

، صص 1369، ، تهران: آفرینشبهائیت چگونه پدید آمدنورالدین چهاردهی، . 84
200-201.

، تهران: موسسه حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره میثاقمحمدعلی فیضی، حیات. 85
.175- 172بدیع، صص 128ملی مطبوعات امري، 
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این عریضه بندگانی را به مستطاب همت و فضیلت «
اکتساب، مشهور عالم و مرغوب جهان، میرزا عبدالبهاي 
عباس فرستادم. مکرما، مشفقا، هدایت بخشا! قربانت بگردم... 

ده واقعاً هر چقدر ممالک و مسالک اسالم گشت و گذار کر
جناب هرگز تصادف مآب مثل عالیباشم ذات فطانت

86»شود...ام و هم گویم به آسانی هم پیدا نمینکرده

جد والد «کند که اشاره میفوق وامبري در نامه نکته مهم این که 
87شناخته است.می»از نزدیک«عباس افندي را »جنابعالی

"استادان غیبی"عمیق و برخورداري دو فرقه ازبه دلیل این پیوند 
- 1262(ایرانشهرزادهکاظمحسین بنام بهائی فردي واحد است که 

، به یکی از سران تئوسوفیسم ایرانشهر، مدیر مجله متنفذ ش)1340
س از تأسیس اندکی پ،1305در زمستان وشود میایرانی بدل 

دو با انتشار مقاله مفصلی در )، 1304آبان رسمی سلطنت پهلوي (
88پردازد.میبه معرفی تئوسوفیسم ایرانشهرمجلهشماره 

جهان اسالم ادامه تصوف سنتی بعنوان سم راایرانشهر تئوسوفی
همان مشابه با را ها تئوسوفیست"برادران نور"وکندمعرفی می

نویسد:. او میآمده استعطار االولیاءتذکرهدر اولیایی که مثالً 

از زمان حضرت تصوفگویند که که متصوفه ما میچنان«
روي زمین از اولیاءاهللا خالی وقت هیچآدم موجود بوده و 

. 246ص همان مأخذ، . 86
.247ص همان مأخذ، . 87
،)1305(اوّل بهمن 11، شماره 4سال ایرانشهر، ، "تئوسوفی"ح. ك. ایرانشهر، . 88

).1305(اوّل اسفند 12شماره 
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پیروان تئوسوفی نیز معتقدند که تئوسوفی از روز نبوده است، 
خلقت عالم وجود داشته است و در هر یک از ادوار تاریخ 

مند و از زمین، خداوند متعال بندگانی را از حکمت خود بهره
اخته، اجراي احکام خود و القدس مستفیض سفیض روح

ها سپرده است و تا دست آنبه ت نوع بشر را تعلیم و تربی
امروز هم در دست آنهاست. این طبقه از موجودات را که 
مجریان قضا و هادیان تکامل بشر و رابطان میان عالم سفلی 

و "برادران مهتر"و علوي و مربیان و معلمان نژادها هستند 
برادران مهترنامند.یعنی برادران نور، می، "برادران سفید"یا 
نامند بدین معنی که ایشان برادران بزرگ افراد بشرند و از می

که هر فرد اند چنانمقام بشري بدان مقام فوق بشري رسیده
ها شمار تکامل به مقام آنبشر نیز پس از طی مراحل بی

دین نامند بمیبرادران نوریا برادران سفیدخواهد رسید. و 
معنی که مقابل برادران سیاه یعنی قواي ظلمت و شیاطین 
هستند... این برادران سفید ناشران نور و هادیان صراط 

89»مستقیم و مربیان مهربان و پاکدل نوع بشر هستند.

موجوداتی نمادین و خیالی نیستند بلکه کامالً "برادران نور"این 
دهد:اند. ایرانشهر ادامه میواقعی

"برادران سفید"به امر و تعلیمات این جمن تئوسوفی ان«
دو نفر از سالکان طریقت تئوسوفی به توسط 1875در سال 

یکی مادام بالواتسکی که از نژاد روس بوده و دیگري کلنل 

.645-644صص ، 11شماره ،ایرانشهر. 89
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این اولکوت آمریکایی در آمریکا تأسیس شده است. چون 
، نامندنیز می"استادان بزرگ"ها را ، که آن"برادران سفید"

مانند خضر جز به دیده پیروان و مریدان خاص دیده 
و حکمت آن را بعدها خواهیم فهمید، لهذا وقتی شوندنمی

ها در زیر ارشاد این سالکه ،که آن دو شخص مذکور
، مأمور به تشکیل انجمن استادان غیب تربیت شده بودند

وجود چنین استادان تئوسوفی شدند، اظهارات ایشان راجع به
شخند سبب تمسخر و ریو خوارق و کرامات ایشانغیبی

علماي مادیون آمریکا و اروپا بخصوص اغلب مردم و 
گردید و آن دو مؤسس را هدف هزاران استهزا و تحقیر و 

90»وجود چنین رجال را منکر شدند.اصالً شارالتی ساخته و 

مایه تعجب و خنده و «ایرانشهر سپس براي این که ادعاي فوق 
نشود، به اثبات وجود واقعی این »عضی از خوانندگان ماانکار ب

پردازد:می"برادران سفید"

همان ذواتی هستند که در کتب "برادران سفید"این «
نامند الغیب میاهللا و رجالتصوف و عرفان شرق آنان را رجال

الغیب طبقات و درجاتی دارند مانند اولیا و که این رجالو چنان
امام و اوتاد و ابدال و اخیار و ابرار و نقبا و اقطاب و غوث و 

، همینطور این برادران نور هم تشکیالت و طبقاتی دارند غیره
و براي افراد هر طبقه وظایف و امتیازاتی مقرر است و مانند 

تعالیم و بوسیله اند که هر فرد بشر نیز قائلها اینمتصوفه 
تواند برسد. یاند مها رسیدهتربیت مخصوص به مقامی که آن

.646-645صص ، مأخذهمان. 90
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التاریخ به حفظ و حمایت و معاونت و از عهدهاي ماقبلهااین
اند و همه انبیا و رسل از سلسله هدایت افراد بشر کمر بسته
در هر عهدي و در ها اینو شونداین برادران نور شمرده می

که ما هم قائلیم که هر چنانکنند میان هر قومی ظهور می
دارد که خضري امامی و ولی و یا عصري براي خود صاحبی و

سلسله "هر یک از اعضاي این .نامندمی"خضر وقت"آن را 
خود یک خضر وقت است و مانند خضر هر جا "برادران نور

شود و مستعدین را هدایت و معاونت بخواهد حاضر می
بیند بلکه دیده باطن و خضربین کند اما هر دیده او را نمیمی

الزم است.
رق عادات و عجایب و کرامات که ماها به اولیا و همه خوا

دهیم و کتب عرفا و متصوفه از آن مشحون خضر نسبت می
آید و بلکه است، همه در حق این برادران نور صادق می

شوند که به مراتب باالتر و مصدر اعجازاتی شده و میها این
خارج از دایره فهم و عقل و ادراك امروزي بشر است. ولی 

جود این دامن عصمت ایشان از هر گونه آالیش بشري با و
خوانند و به هیچ وجه منزه است و خود را جز برادر نمی

مکافات بشري را منتظر نیستند و بدون این که افراد بشر 
مانند فرشتگان رحمت شب و روز در ها ایندرك کنند 

کمک و یاري کردن و راهنمایی نمودن نوع انسانی هستند.
و حکما و مشایخ متصوفه و غیره، که مظهر تمام عرفا

اند، همه مدیون همت و کرامات و واقعات و اکتشافات بوده
هر جا که اسم معاونت این خضرها و زندگان جاوید هستند و 

خضري برده شده قطعاً یکی از این برادران بوده است و این 
است که سالکان طریقت و پیروان راه حقیقت همیشه از خضر 
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ود طلب همت و دیدن او را آرزو کرده و نعمت حق عهد خ
اند و در اغلب اوقات از خطرهاي بزرگ به دستیاري شمرده

خضر نجات یافته و یا به اشاره و رهنمایی و الهام او به کشف 
اند... کردن بسیاري از حقایق علمی و حوادث غیبی موفق شده

ن نور الغیب و برادراو به یک کلمه باید گفت که این رجال
هاي تکامل عالم هاي قدرت خدایی هستند که چرخدست

91»کنند.کوچک یعنی زمین ما را اداره می

که از مفاهیم دینی ضمن آن"برادران سفید"ایرانشهر در توضیح 
کند و خضر و الیاس نبی را مثال براي اثبات ایشان استفاده می

افزاید: ند. او میکند که ربطی به ادیان ندارآورد، ولی تأکید میمی

این برادران نور هم اسامی مختلف و غریب دارند که در «
خبران عجیب خواهد آمد، لیکن باید بینان و بینظر کوته

ساساً خارج از دایره ادیان و عقول و اوهام اهاایندانست که 
ها را خواه خضر بنامیم و خواه نام دیگر بشرند و حاال آن

همه وقت بوده و باز هم خواهند ها نایبدهیم اهمیت ندارد.
به سوي مختلف ظهور کرده و قافله بشر را هاي نامبود و به 

92»مقصد معین که تکامل نوع است سوق خواهند داد.

هاي ماوراء طبیعی برخوردارند: از قدرت"برادران نور"این 

باشند و عقول الغیب دارا میاین رجالهایی که قدرت«
حدود دهد بیا را سحر و یا معجزه نام میهنارس بشر آن

.648-646صص همان مأخذ، . 91
.649ص همان مأخذ، . 92
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ها در ابتداي تشکیل جمعیت تئوسوفی است و بسیاري از آن
هاي نخستین او که براي جلب کردن انظار الزم و در سال

ها با اوراق و وثایق ظهور پیوست که شرح آنبمنصه بود 
معتبر و حتی عکس بعضی از اوراق و مکتوبات که در 

الغیب بوده وا افتاده و به خط این رجالمجالس متعدده از ه
هاي مهم اروپا درج و چاپ شده در کتب تئوسوفی در زبان

الغیب، که خود را فقط برادر است. ولی این رجال
کراهت و نفرت از ارائه خوارق و کرامات اوالً خوانند، می

نه ها اینگویند که دارند مگر در مقام ضرورت و ثانیاً می
معجزه بلکه همه از روي تطبیق قوانین و سحر است و نه 

93»احکام طبیعت و عوالم غیرمرئی و علوم مخفی است.

االرض و ترك کردن جسم ی چون طیهایایرانشهر سپس قدرت
را به این غیره تسخیر در طبیعت و مادي و اشراف بر زمان و مکان و 

در عالم ترین کار برادران نور نه مهم. ولی دهدبرادران نور نسبت می
ناسوت بلکه در عالم الهوت است:

الغیب در عالم غیب ها و وظایف رجاللیکن عمده قدرت«
و ملکوت و عالم ارواح است و خدماتی که در آن عوالم 

و بیرون تر بیشکنند از حیث اهمیت و عظمت به مراتب می
94»از دایره وهم و تصور ماها است.

هستند و ایرانشهر در الغیب عامل و موتور توسعه بشريرجال
:پردازدبخش دوّم مقاله به مسئله توسعه می

.650ص همان مأخذ،. 93
.652ص همان مأخذ،. 94
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یکی از سئواالتی که در این موضوع به جهت تنگی دایره «
شود عقول و ادراکات ما مسلمانان مخصوصاً وارد خاطر می

اصالحاتی در خواستند میالغیب این است که اگر این رجال
را در جاده تکامل بیاورند و کاروان ترقی بشر بوجود عالم 

پیش ببرند، چرا این کار را در آمریکا شروع کردند و چرا از 
ها افراد انسانی یک زن روسی و یک مرد میان ملیون

»آمریکایی را انتخاب و مظهر افکار خود نمودند.
نویسد: و در پاسخ به این سئوال می

ترین آمریکا از حیث ثروت و تجارت و صنایع مترقی«
وده و بیش از همه غرق مادیات گشته و خطري ممالک ب

بزرگ براي عالم معنوي و روحانی شده بود... لهذا بایستی 
»دفع این مرض از سرچشمه شروع شود.

ترین آن این است: کند که مهماو دالیل دیگري نیز ذکر می

چون بر حسب تعالیم تئوسوفی نژاد ششم بشر، که در «
و دور جدیدي به ظهور خواهد هاي آینده تشکل یافته قرن

آورد، در آمریکا و اوسترالیا نشئت خواهد کرد، لهذا بایستی 
بخشد در این تعلیمات جدید که روح تازه به مردم می

هاي امروزي کم نژاد ششم در بطنآمریکا شروع شود تا کم
95»شروع به تشکل کند.

بعد چرا انجمن تئوسوفی کمی دهد که توضیح نمیایرانشهر ولی 

.708-706، صص 12، شماره ایرانشهر. 95
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آندر مرکز فعالیت خود را به هند منتقل کرد و به نیروي مهمی
در آمریکا رواجی نیافت.لیکشور بدل شد و

ترادیشنالیسم و میراث تئوسوفی
، و برغم این که وي در سال جدا شدن گنون از تئوسوفیسمبرغم 

به انتقاد شدید تئوسوفی: تاریخ یک شبه دینبا انتشار کتاب 1921
هاي تأثیر آموزهو بالواتسکی را شیاد خواند، ،پرداختوق ففرقه از 

تئوسوفیسم در توان نادیده گرفت. را نمیگنون اندیشه بر تئوسوفی 
پی مطالعه تطبیقی ادیان بود و یافتن جوهر واحد ادیان، یا آن چیزي 

نامید که منشاء نخستین تمامی ادیان است.می"خرد باستان"که 
یا "جاودان خرد"ها به ترادیشنالیستدر اندیشه این مفهوم 

گاهآنگویدمیدرست بنابراین، سجویک. هبدل شد"حکمت خالده"
دوستانش، بویژه، آناندا با بررسی پیشینه تئوسوفیستی گنون و که 

هاي اوّلیه ترادیشنالیسم را برگرفته از آموزه96کوماراسوامی،
97.داندتئوسوفیسم می

تکزاس وستونیستاد مسلمان دانشگاه ها98،لگنهاوزنگري (محمد) 
به اي که در مقاله، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قمو 

ارائه داد، "گرایان معاصرنقد تجدّد از دیدگاه سنت"همایش 
نویسد:می

و باستان باعث جذب بهیبه شرق و علوم غریفتگیش«
یجوّ فرهنگنیبستر ادرشد... یبه انجمن تئوسوفاي عده

96. Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947)

97. Sedgwick, ibid, pp. 40-50.
98. Gary Carl [Muhammad] Legenhausen (born 1953, New York)
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دانشمند و سندهیدر آثار دو نوگرایی سنتاز یشکل باطن
رنهشد...ریزي پایه،رنه گِنونو یآناندا کوماراسوامپرجاذبه، 

معروف به 99ژرارد انکاسمیتحت تعل1906در سال ...گنون
یمشترك انجمن تئوسوفانگذارانیاز بنیکی، که "پاپوس"

دانشکده لِیشکتيدر فرانسه بود، قرار گرفت. پاپوس، برا
جدا یاز انجمن تئوسوف(مربوط به هرمس)یعلوم هرمس
. او در آثار دیگنون بعدها خود را از هر دو کنار کششده بود و 

شد که یرا محکوم کرد و مدعیبه شدت تئوسوفعددمت
شده یخالده مبتناوّلیه انحراف از اصول هیبر پایتئوسوف

با ،یمااراسوهمچون کوم، زیحال، او ننیاست. با ا
هاي سنتیو وحدت باطنکیزیمهم درباره متافهاي اندیشه

...آشنا شده بودیتئوسوفقیاز طرینید
تیکه مورد حماینیدگرایی کثرتاز یخاصّنوع
یتئوسوفنیجانشگرایی است که کثرتگرایان است، سنت
یهر چند گنون قاطعانه به انکار انجمن تئوسوفشده.

به ه سّريآموزدر مقدمه کتاب یتسکاادام بالوما پرداخت، ام
وحدت ه را دربارگرایان سنتيِدیکلهاي اندیشهیروشن

. 1از:عبارتنديدیکلهاي اندیشهنی. اکرده استانیبانیدا
در انیادنی. ا2؛ برخوردارندیالهیعمده از منبعانیادههم

کمت حي. ردّ پاها3د؛ و در ظاهر متفاوت هستنکسانیباطن 
د.کردایپانیادنیتوان در ایرا ملیجاودان اص

است:نیدر مقدمه کتاب مزبور چنبالواتسکیمادام انیب
است، یکه طالب حکمت باطنیقیحقلسوفیف"

99. Gerard Encausse (1865-1916)
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خاص را به بوته انیو ادیجزمي، باورهاهاشخصیت
را انیادههمیحکمت باطنعالوه بر آن،سپارد. مییفراموش

ها آنرا از یو انسانیرونیبهاي همه جامهدهد،مییآشت
انیادهبا همانیاز ادکیهر ه شیردهد که میبرکنده، نشان 

...".استکسانیبزرگ 
یِباطنمیمعتقد است که تعالگرایان، سنتری، نظبالواتسکی

. [بنوشته استحکمت جاودان هدر بردارندانیهمه اد
یزماناست ) ی(باطنيامروز حکمت سرّچه آن"بالواتسکی،] 

بود که همه یو جاودانيجارشهیسرچشمه و منبع هم
اوّلین ملل مختلف از انیاده همیعنیآن، گریدهاي شاخه
"گرفتند.می، از آن سرچشمه هاآننیتا آخرملّت 

است. شیاد بالواتسکیکه مادام دیرسجهینتنیبه اگنون
را که مادام ینیدگرایی کثرتحال گنون همان نوع نیبا ا

ریساحفظ کرد و بسانکرد میتیاز آن حمابالواتسکی
...در آثار خود به شرح و بسط آن پرداختگرایان سنت

گرایان سنتو بالواتسکیمورد دفاع گرایی کثرتاِشکال
یجهان مبتنانیاز متون ادیآن است که بر قرائت خاص

است که قرائت آننیاهالزماست. دیاست که مورد ترد
در ژهیدر آموزه، به وانیخاص ادهاي شباهتمیمعتقد شو

و است مختلف انیهسته گوهر اددهنده تشکیل، یباطنه آموز
گوهر] به نی[از ایاتفرا به عنوان انحراها هاي آنتفاوتدیبا

برانگیز سئواليادعانیبا اریتفسنیاز ابالواتسکیکنار نهاد.
اوّلیه و یباطنمیتعاليوه کند کمیتیو مشکوك حما

گرایان سنت، گریدياز سو. را به دست آورده استانیاد
به جوهر مشترك یبا شهود عقلتوانند میهستند که یمدع
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رشیقابل پذبرند میبه کار ها آنکه یروش. ببرندیپانیاد
ي، در آغاز، داراانیاددارند که میمفروض ها . آنستین

مختلف را به انیستند و متون ادهیمشترکیجوهر باطن
دیاصل سازگار باشد. امّا بانیبا اکنند که میریتفساي گونه

100.»به مطلوب استادرهصمامر نیگفت ا

آریایی-گرایی هندوتئوسوفیسم و باستان
انجمن رویکرد باید توجه کرد که لنگهاوزن، درستی نظر برغم 

و ترویج زرتشتیو داییبوهندو و هايآئیناحیاء تئوسوفی به 
بود و رویکرد گنون به اسالم معطوف آریایی -گرایی هندوباستان

.کردندمییا از آن استقبال خواستندمیهاتئوسوفیستچیزي نبود که 
هم از به روشنی نگاه تئوسوفیسم به اسالم دوستانه نبود و این را 

نخستین اجالس هاي الکات و بالواتسکی و بزانت و هم از نوشته
فهمید.توان می"پارلمان جهانی ادیان"

غیراسالمی هايآئین، برخالف ترادیشنالیسم گنون، تئوسوفیسم
تمامی منشاء، و "دین"شکل تریننابو تریناصیلسرزمین هند را 

آریایی را - هندوگراییباستانو ترویج گذاريبنیانو دیدمیادیان، 
هند، گذشته و آینده "ت در مقاله بزانقرار داده بود.هدف مهم خود 

و سال (بمبئی) قیصر هند در نشریه پارسی 1893، که در سال "آن
از هند بعنوان (لندن) منتشر شد،لوسیفر بعد در نشریه تئوسوفیستی 

فلسفه بزرگ آن منشاء «نام برد؛ سرزمینی که » سرزمین مقدس«
مامی دین بزرگ آن منشاء تهاي جهان غرب است و تمامی فلسفه

"ستم؟ینگرا سنتچرا"لگنهاوزن، . 100
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9188سال بالواتسکی در 101.»، مادر و گهواره تمدن استادیان
دوّمین هدف انجمن تئوسوفی را چنین اعالم کرد:

و سایر متون دینی و تشویق مطالعه متون دینی آریایی«
اثبات اهمیت ادبیات آسیایی یعنی به منظورعلمی جهان 

102»ی.هاي برهمنی، بودایی و زرتشتفلسفه

ف انجمن تئوسوفی اهدیکی از ابالواتسکی کتابي هاپیوستدر 
عنوان شده »ادبیات سانسکریت، پالی و زند (اوستایی)احیاء «

اصلی آموزش ادبیات کانونلژ بالواتسکی از اینرو، 103ت.اس
و سایر کتب وداسانسکریت و زرتشتی بود و در کنار تدریس 

نی چون متوکرد، میسانسکریت، که بطور عمده خانم مولر تدریس 
زرتشت در هایی آئین کالسشد و در تدریس میدساتیرو دینکرت

مدرسین لژ 104د.شو تفسیر میتأویل تئوسوفی هاي آموزشپرتو 
عمده پارسی بودند، در محل لژ و در سایر بالواتسکی، که بطور

کتب درسی تئوسوفیسم اماکن بمبئی به تدریس مقدماتی و پیشرفته
و اعضاي سرشناس انگلیسی، اسان غربی شنشرق105.اشتغال داشتند

در لژ بالواتسکی گاه آمریکایی و فرانسوي انجمن تئوسوفی نیز هر از 
از بعبارت دیگر، 106.کردندیافتند و سخنرانی میبمبئی حضور می

101. Annie Besant, India, London: Theosophical Publishing Society,

1913, pp. 9-10.

102. Blavatsky, The Key to Theosophy, p. 39.

103. ibid, p. 306.

104. Wadia, Fifty Years of Theosophy in Bombay, p. 23.

105. ibid, p. 24.

106. ibid, pp. 29-37.
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یکی ی هندو،گرایباستان، عالوه بر لژ بالواتسکیمیالدي 1880دهه 
.دبوایرانی یگرایباستانتدوین هايکانونترین از مهم

پارلمان جهانی ادیان
"پارلمان جهانی ادیان"اوّلیندشمنی با اسالم را در اجالس 

دید و از ترکیب این جمع توانمی) به روشنی 1893(شیکاگو، 
را، که "گوهر واحد ادیان"و "خرد باستانی"آن توانمی

در جستجوي آن هستند، شناخت.هاتئوسوفیست
ماکس مولر و انجمن تئوسوفی بودند. کارگردان این نمایش

اي صفحه1600و جلدي تصاویر مندرج در کتاب دوها وسخنرانی
ثبت در آن اجالس که مشروح جریان 107،پارلمان جهانی ادیان

اخام خهاي یهودي، چون دکتر هرمن آدلر اخامخجایگاه ویژه شده، 
ور هاي پارسی، چون دست"دستور"بزرگ امپراتوري بریتانیا، و 

اصلی "صاحبان"جی منوچهرجی جاماسپ، را بعنوان جاماسپ
، حضور پائینمسلمانان، حتی در سطوح .دهدنشان میپارلمان 
پر است از انواع رهبران و نمایندگان "پارلمان"در مقابل ندارند و

هاي عجیب و غریب هندي و چینی و هاي نوساخته و جوکیفرقه
شناسان نامدار چون ماکس مولر در این اجالس شرقو غیره. ژاپنی

ترین کارشناس ادیان شرقی (دانشگاه آکسفورد)، به عنوان برجسته
آکسفورد هاي شناسی دانشگاهشرقو گردانندگان مجامع ، زمان خود

گیل و هاروارد و و کمبریج و اوترخت و لیدن و کلمبیا و تورنتو و مک
شناسی آمریکا، مع شرقشیکاگو و پنسیلوانیا، موزه بریتانیا و سایر مجا

107. John Henry Barrows, The World’s Parliament of Religions,

Chicago: The Parliament Publishing Company, 1893, 2 vol.
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میسیونري هاي سازمانکانادا و اروپا، تعداد کثیري از گردانندگان 
مسیحی در سراسر جهان مستعمراتی و پارسیانی چون دادابهاي 

بریتانیا جیوانجی مودي و حتی نظامیان مستعمراتی سِر ونائوروجی
ولی در فهرست نمایندگان هند ، حضور دارندچون ژنرال هاوارد

108.خوردی نام یک روحانی مسلمان به چشم نمیحت

از: دادابهاي نائوروجی اعضاي هیئت پارسیان هند عبارتند
جیوانجی جمشیدجی مودي، دستور بریتانیا)، نماینده مجلس عوام (

و ارود شهریارجی دادابهاي ، آساجاماسپجی منوچهرجیجاماسپ
109.بهروچا

، آریا ساماج و هاي نوساخته برهما ساماجنمایندگان فرقه
ستارگان این نوظهوري چون ویوکاناندا "پیامبران"تئوسوفیسم و 

ویوکاناندا، 110سوامیتبلیغ بر روي ترین اند. بیش"پارلمان"
چند دقیقه پس از را انش سخن. او استنوظهور هندي، "پیغمبر"

سخنان ویوکاناندا حاوي 111کند.میابراز احساسات حضار آغاز 
گوید: است. او میپیامی تئوسوفیستی 

ام و من در درون کومه کوچک خود نشسته.میمن هندو«
در درون زینیحیمس.استنیهمایدنیتمامبرمیگمان م

همان ایدنیتمامبردیکومه کوچک خود نشسته و گمان م
در درون کومه کوچک خود نشسته و زیمسلمان ن.است

108. ibid, vol. 1, pp. 45-52.

109. ibid, p. 58.

در "حضرت"مانند هندوینیرهبران ديلقب محترمانه است برا"یسوام". 110
عربی.

111. ibid, p. 101.
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آمریکائیان ما من از ش.همان استایدنیتمامبردیگمان م
شکستن يتان براسپاسگزارم به خاطر تالش بزرگ

موجود کوچک و نیمن ا... کوچک مايایدننیايوارهاید
و محمدم. من حی. من جهانم. من روح بودا، مسستمیمحدود ن

که غارت گرانی غارتیآموزگارانم. روح تمامیتمامروح 
نم. بپا که مقتول شدند. من جهایقاتالنیشدند و تمام

112»پرستش است.نیواالترنی. ادیزیخ

113،دکتر جرج پستاست. ضداسالمی "پارلمان"گرایش اصلی 

22رئیس کالج پروتستان بیروت، در دوازدهمین روز اجالس (
یک جلد قرآن کریم را گیرد، می) در پشت تریبون قرار 1893سپتامبر 

کننده حریکبا لحنی تدهد و میبه حضار نشان ه با دست بلند کرد
گوید: می

میلیون انسان با 200کتابی در دست دارم که من «
و هر کالم آن ...زنندتطهیر نشده به آن دست نمیهاي دست

.»دانندرا کالم مستقیم خداوند می

و »شمشیربا ابزار تبلیغ اسالم «وي سپس به قرائت آیاتی در زمینه 
اي تحریف شده و جمهبا ترپردازد میهمسران پیامبر اسالم (ص) 

که برهما ساماجفرقه نماینده 115،رتاپ موزومدااپریا 114.موهن

112. Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda,

Calcutta: Advaita Ashirama, 1971-1972, vol. 1, pp. 5, 341.

113. George T. Post

114. Barrows, ibid, vol. 1, p. 140; vol. 2, pp. 1096-1098.
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هاي تاگور و سن است، اسالم را دینی رهبري آن با خاندان
116.»با آتش و شمشیر برتري خود را ثابت نمود«خواند که می

، 1389/ آذر 2009در دسامبر پنجمین اجالس پارلمان جهانی ادیان
یکی از در ملبورن استرالیا برگزار شد. دو هزار نفر، با شرکت بیش از

کننده در این اجالس گزارشی از سفر اعضاي هیئت ایرانی شرکت
117خود منتشر کرده است.

میلیون دالر هزینه 8اجالس ملبورن حدود طبق این گزارش، 
داشت و حامیان اصلی مالی اجالس عبارت بودند از: خانواده 

ي مشهور و ثروتمند در میان یهودیان است. این اخانواده«لیبرمن که 
خانواده بانکداران بزرگی هستند که درکشور استرالیا فعالیت 

هاي فلسطین اشغالی، ایاالت متحده و کنند. همچنین در سرزمینمی
؛ جامعه یهودیان ایالت »روسیه هم از موقعیت ممتازي برخوردارند

؛ الیزابت مرداك و ویکتریا؛ انجمن اتحاد براي توسعه یهودیت
کنندگان مالی تر این که زیر عنوان حمایتجالب«مؤسسه خیریه او. 

سفارت اسرائیل در کامبراي "در بخش تشکر ویژه نام و نشان 
118»برانگیز است.بسیار چشمگیر و سئوال"استرالیا

در امروزه نیز دهد که پارلمان جهانی ادیان گزارش فوق نشان می
.اجالس خود استوسوفیستی نخستین تئهمان حال و هواي 

←
115. Protap C. Mozoomdar

116. ibid, vol. 1, p. 350.

به سوي یک دین جهانی: گزارش تحلیلی پنجمین حمیدرضا مظاهري سیف، . 117
، اوّل، قم: صهباي یقین، چاپ اجالس پارلمان ادیان جهان در ملبورن استرالیا

صفحه. 320، 1391
. 278-277همان مأخذ، صص . 118
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و شاذلیهاسالم ،گنون
ز تئوسوفیسم و گروش او به اگنون جدایی گفته شد اهمیت چهآن

، و رادر قاهرهانه و زاهدانهاسالم و دستیابی به زندگی مسلمانی صادق
آشکار ، راشوانسازيفرقهدر کنار آن بسترهاي تاریخی و فرهنگی 

.کندمی
دوران کند: تقسیم میدوره را به سه گنونسجویک زندگی

هاي و آئینیعنی دورانی که گنون دلبسته تئوسوفیسم 119رازوري
کلیساي دوران پیوند بااست، 120غربی، چون اسپیریتوالیسم،رازورانه 
تا پایان عمر 1930یعنی از سال دوران اسالمیو سرانجام ،کاتولیک

121زیست.میگنون در قاهره و در کسوت مسلمان که 

122شاذلیه عربیهطریقت به ،به اسالم گروید1191ر سال گنون، د

زندگی معهذا، را برگزید."عبدالوحید یحیی"و نام اسالمی پیوست
گنون خط مستقیم نیست که این سه دوره را تفکیک کند. برغم 

در قاهره 1930مسلمان شدن، زندگی واقعی مسلمانی گنون از سال 
هاي پس از مسلمان شدن گنون ینرو، در سالاز ا123شود.آغاز می
کلیساي کاتولیک هستیم.ابپیوندهاي اوشاهد 

شان با مستعمرات یژه فرانسویان که زندگیاروپائیان آن زمان، بو
عمیق به دلیل گسترش پیوند خورده بود، فرانسه در شمال آفریقا 

قائل میان اسالم و تصوف آن خطه تفاوتی هاي صوفی در طریقت

119. Occultism

120. Spiritualism

121. Sedgwick, ibid, p. 39.

122. Shadhiliyya Arabiyya

123. ibid, p. 60.
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ها بود که اسالم در میان فرانسویان و از طریق این طریقت124ودندنب
یافت.اشاعه 

، شاذلیه عربیهطریقتی که گنون از طریق آن به اسالم گروید، 
بن یابوالحسن علاست منسوب به شاذلیهطریقت اي از شاخه

ق.)، اهل شاذله تونس، که 656-591(یالمغربیعبداهللا شاذل
شاذلیه را طریقتی رسد. امام حسن (ع) میواسطه به 17نسبش با 

نویسند: دانند. میمیمتشرع 

در چهارچوب کتاب و یشرعفیبر انجام تکالیشاذل«
از یبرخگري گري اباحهفراوان داشت و اباحهدیسنت تأک

و هرگونه انحراف از کتاب و سنت طانیشرنگیرا نانیصوف
حضور در نماز بر دانست. او میطانیشروي ازدنبالهرا 

استدالل که خداوند تنها به نیبا اکرد و، میدیجماعت تأک
گر،یدزیاز خطا عطا کرده نه چتیکتاب و سنت مصون

هرگونه کشف و شهود را که مخالف کتاب و سنت باشد رد 
125»کرد.می

و ریسالک بخواهد در ساین که و تیبا رهبانیشاذل«
حرام کرده بر خوداو حالل يرا خداوند براچه آنسلوك 

نماز يظاهر براترین آراستهاو با کرد. میکند، مخالفت 
به پوشید. شخصاً هاي نیکو میشد و همیشه لباسمیحاضر 

و يکاریاز بپرداخت و میيو کشاورزداري باغ
زینانیبصلیبانبرددرکرد و گفته شده مییهنگري تکدي

124. ibid, p. 65.

تا، یدارالمعارف، ب:قاهره،یهالشاذلهالتصوف المدرسیهقضمحمود، عبدالحلیم . 125
. 75- 73ص ص
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اگردان من شگفت: داشت. او کتابی ننوشت و میشرکت 
126».من هستندهايکتاب

رسد. در به سده هفدهم میالدي میشاذلیه عربیهطریقت پیشینه 
بود که 127الکبیرعلیش عبدالرحمن شیخ طریقت رهبر زمان گنون، 

شیخ محمد عالمه عبدالرحمن پسر پس از پدر به این مقام رسید. 
ی مذهب مالکبزرگ مفتی 1854است که از سال 128المالکیعلیش

، صص 1ج ، 1992دارالرشاد، :قاهره،یهالصوفهالموسوع،یالحفنعبدالمنعم. 126
229-231 .
سرلک در وبگاه پژوهشکده محمدعلی"شاذلیه"اخیر از مقاله مأخذدو 

اقرالعلوم (ع) اخذ شده در این آدرس:ب
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40485

127. Abd al-Rahman Illaysh (c. 1845-1929)

128. Muhammad Illaysh (1802-1882)

درج شده است: گونهاینعربی زندگی شیخ محمد علیش پدیايویکیدر 
-م 1802هـ / 1217محمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبداهللا (: محمد علیش

یه، مغربی األصل، من أهل طرابلس کم) فقیه، من أعیان المال1882هـ / 1299
ه انت الثورکم وتعلم فی األزهر. ولما 1802هـ / 1217ولد بالقاهره عام الغرب.

فیه، وألقی فی كالعرابیه اتهم بمواالتها، فأخذ من داره وهو مریض محموالً ال حرا
سجن المستشفى.

فی الفتوى على مذهب کفتح العلى المال: ثیره التی شملت العلومکمن تصانیفه ال
إلى کهدایه السالفتح الجلیل على مختصر خلیل أربعه أجزاء.جزآن.کاإلمام مال

حاشیه على رساله الصبان فی البالغه.ی.کروع الفقه المالفی فکأخر المسال
حل المعقود من نظم ره المنتهى فی فرائض المذاهب األربعه.کتذتدریب المبتدى.

هدایه المرید م قلنسوه النصارى.کاجوبه الحیارى عن حالمقصود فی الصرف.
لعقیده أهل التوحید.

والشیخ مصطفى البوالقی، والشیخ أخذ عن الشیخ األمیر الصغیر وأجازه،: شیوخه
←
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عُرابی پاشا و اشغال مصر توسط بریتانیا احمد قیام پس از و بود 
عبدالرحمن جوان . درگذشتدر قاهره ها در زندان انگلیسی) 1882(

(متوفی امیر عبدالقادرهاي زندگی در واپسین ماه،به دمشق گریخت
نهضت مقاومت الجزایر علیه نامدار ، رهبر در دمشق)1883مه 26

دل شد و عرفان بعبدالقادر به یکی از نزدیکان استعمار فرانسه، 
عبدالقادر به آشنایی عمیق با آثار عربی را نزد او آموخت. ابن
- در نشریه ایتالیاییعبدالرحمن اندکی بعد شهره بود. عربی ابن

، و عربیاي نوشت در معرفی عرفان ابنمقالهالنادي عربی 
عربی در ایتالیا و ابنمطالعات "ی را اعالم کرد بنام موجودیت انجمن

ها ترادیشنالیستدر نزد عربی ابنجایگاه بزرگ سجویک 129".شرق
امیر عبدالقادر فکري را به دلیل این پیشینه و ناشی از تأثیرات 

130داند.می

فعال نبود هعربیهطریقت شاذلیشیخ عبدالرحمن در دوران حیات 
، یعنی 1909در سال معهذا، .پذیرفتکسی را به طریقت نمیو او 

ایوان 131همان زمان که پیوند گنون با کلیساي کاتولیک آغاز شد،
به طریقت نه تنها را نقاش سوئدي و تئوسوفیست سابق، 132اگوئلی،

تا در اروپا دیگران را بپذیرد. بر داد "اجازه"او بلکه به پذیرفت 

←
مصطفى السالمونی، والشیخ حمیده العدوي، والشیخ محمود مقدیش، والشیخ یوسف 

ه، والشیخ إبراهیم الملولی.کالصاوي، وباإلجازه الشیخ محمد بن ملو
م).1882-هـ 1299توفى فی القاهره عام (: وفاته

129. Society for the Study of Ibn al-Arabi in Italy and the Orient

130. Sedgwick, ibid, p. 62.

131. ibid. p. 29.

132. Ivan Aguéli (1869-1917)
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طریقت شاذلیه عربیه به اساس این اجازه بود که اگوئلی گنون را 
فعالیت 1929با فوت شیخ عبدالرحمن علیش در سال 133.کردوارد 

شاذلیه عربیه بطور کامل متوقف شد و گنون به طریقت 
135پیوست.134شاذلیه حمدیهجدیدالتأسیس 

در ،مدت کوتاهی زندانی بود، که 1894تر، در سال پیشاگوئلی 
سجویک 136ه و مسلمان شده بود.زندان به مطالعه قرآن پرداخت

داند بلکه اوائل سده بیستم می» تنها صوفی غربی«قط اگوئلی را نه ف
یک شاخه واقعی از یک داند که اجازه یافت می» اوّلین غربی«

137طریقت صوفی را، هر چند کوچک، در اروپا دائر کند.

زمان است با پیوندهاي او هم1911مسلمان شدن گنون در سال 
وفیسم و گنون در تئوسکلیساي کاتولیک که بویژه به تجارببا 

گیري از آن علیه فراماسونري عالقمند بود. گنون از حمایت ژاك بهره
هایش ولی انتشار کتابشدمتفکر کاتولیک، برخوردار 138ن،ماریتَ

از دست بدهد و سرانجام به قطع کلیسا امیدش را بتدریج سبب شد 
ن را نگران کرد و ماریتَمقدمه عمومیکتاب این ارتباط بینجامد. 

این اش دورتر کرد.گنون را از حامیان کاتولیکو غربشرق کتاب 
در واژگان گنون کرد. میکتاب آموزه ترادیشنالیستی او را کامل  بود. "مدرنیته"مساوي با "غرب"و "سنت"مساوي با "شرق"

دید. در راه رهایی غرب را در رجوع به سنن شرقی میشرق و غرب 

133. ibid, pp. 62-63.

134. Hamdiyya Shadhiliyya

135. ibid, p. 76.

136. ibid, p. 60.

137. ibid, p. 63.

138. Jacques Maritain (1882-1973)
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ن ماتریالیسم و چو»توهماتی«گنون به ،کتابنخست نیمه 
139کند.حمله میبه شدت » عقل«و » پیشرفت«چون »خرافاتی«

گنون در جوانی

139. ibid, p. 30.
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به مصر ،اشپس از مرگ همسر فرانسوي، 1930گنون در سال 
در قاهره سکونت گزید. او با "عبدالوحید یحییشیخ "رفت و با نام 
ی االزهر اي در نزدیکازدواج کرد و در خانهبنام فاطمه زنی مصري 

مشغول بود تحقیقاتش به منزوي بود؛ کامالً مقیم شد. گنون در قاهره 
مارتین لینگز پذیرفت.به سختی هواداران و عالقمندانش را میو 

نویسد: درباره دوران پایانی زندگی گنون در قاهره می

بار با او کیمن تنها رفت... گنون تقریبًا هرگز بیرون نمی«
االزهر کینزدنیحسدنایمسجد سدنیدبه .رون رفتمیب

آمیزي احترامبرخورد او در مسجد و حضور رفتیم. توجه به 
ورود او به هنگام قابل مالحظه بود. کردند یبا او مکه مردم 

ها صداي صلوات بر محمد [ص] مسجد از همه گوشه
140»برخاست.

در قاهره 1951ژانویه 7پس از یک دوره بیماري در گنون 
او از هاي مسلمانان قاهره دفن شد. و در یکی از قبرستاندرگذشت

اش چهار فرزند، یک زن فرانسویش فرزندي نداشت و از زن مصري
به فرانسه احمد، فرزند ارشد گنون، پسر و سه دختر، بر جاي نهاد.

مهاجرت کرد و پزشک شد ولی سه فرزند دیگر در مصر ماندند.
است. مانده ياله بر جاکتاب و حدود پانصد مق29گنون از 
چهار شکل داد، اش رااندیشهکه چارچوب او، هاي کتابترین مهم

141)،1921(هاي هندومقدمه عمومی بر مطالعه آئینکتاب است: 

140. Martin Lings, “René Guénon”, 1994.

http://evans-experientialism.freewebspace.com/lings02.htm

141. René Guénon, Introduction to the Study of the Hindu Doctrines,
←
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سیطره و 143)1927(بحران جهان مدرن142)،1924(شرق و غرب
بعالوه، باید به دو کتاب گنون 144).1945(کمیت و عالئم آخرالزمان

گرایان ها و روحتئوسوفیسترد که در ردّ عقاید و ادعاهاي اشاره ک
تئوسوفی: تاریخ : استبالواتسکی نگاشتهها) از نوع (اسپیریتوالیست
در 146).1923(فریب اسپیریتوالیست و )1921(145یک شبه دین

در جلد 23هاي اخیر مجموعه آثار گنون به انگلیسی در سال
انتشار یافته است.نیویورك 

بنحوي که امروزه ، گذار بودتأثیرنه تنها متفکري بزرگ و نگنو
او را از ،فرانسه، صرفنظر از مسلمانی گنوننهادهاي دولتی و آکادمیک 

؛ چه زمانی که صادق بودنیز در کردار بلکه ، ندندامیمفاخر خویش 
و چه پیوند یافت گاه که با کلیساي کاتولیک تئوسوفیست بود، چه آن

نبود و گرافرقهگنون مسلمانی در پیش گرفت.زمانی که سیره
خویش براي شخصیت و اندیشه هیچگاه نخواست از اعتبار و نفوذ 

←
Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2001, 276 pages.

142. René Guénon, The Crisis of the Modern World, Hillsdale, NY:

Sophia Perennis, 2004, 120 pages.

143. René Guénon, East and West, Hillsdale, NY: Sophia Perennis,

2004, 188 pages.

144. René Guénon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times,

Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2001, 284 pages.

145. René Guénon, Theosophy: History of a Pseudo-Religion, Hillsdale,

NY: Sophia Perennis, 2003, 335 pages.

146. René Guénon, The Spiritist Fallacy, Hillsdale, NY: Sophia

Perennis, 2004, 364 pages.
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گیري زندگی ساده و گوشهگنون مرادبازي استفاده کند. و سازيفرقه
مدعی نشد نشد؛کشف و شهود کرامت و هیچگاه مدعی پیشه کرد و 

زمان تولدش نوري که پیامبر یا قدیسی بر او نازل شده یا در
این راهی است که شوان و لینگز و و زمان متوقف شده. درخشیده

گنون، در پیش گرفتند.فکري نصر، با سرقت میراث 

تصویر معروف گنون در اواخر عمر 
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گنون در مصر (نفر وسط)

هاي آغازین : سالفریتیوف شوان
44فوت گنون است یعنی در زمان 1907متولد 147فریتیوف شوان

این نام ."دزد صلح"نروژي است به معنی "فریتیوف"نام ساله بود. 
148اش گرفته.دوستان نروژيپدر شوان از را 

147. Frithjof Schuon (1907-1998)

148. Sedgwick, ibid, p. 84.
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مهاجر به دنیا آمد.اي خانوادهدر سوئیس 149در شهر بالشوان 
پدرش آلمانی و نوازنده ویولون و مادرش فرانسوي از منطقه آلزاس 

یت آلمانی داشت نه سوئیسی.شوان در زمان تولد تابعبود. 
از شوان سند مهمی به جاي مانده که برخی جزئیات زندگی او را 

کند. این سند زندگینامه خودنوشت (اتوبیوگرافی) شوان روشن می
بطور خصوصی در شمارگان محدود در 1974است که در سال 

نام دارد. 150خاطرات و تألماتسوئیس چاپ شده. این زندگینامه 
بعضاًکه کندمیمطالبی را با صراحت بیان خود زندگینامه شوان در

زمانی که به دنیا آمد نوري در مدعی است ، مثالًاست.انگیزشگفت
از کار ایستادند. سجویک هاساعتبیمارستان درخشید و همه 

نقش مهمی در زندگی شوان و برخی از هاالهامو هانشانه: افزایدمی
کند.پیروان او ایفا می

سالگی پدر را از دست داد و بهمراه مادر به شهري 13در شوان 
کرد و با تنگدستی مادر کار میکوچک در فرانسه مهاجرت کرد. 

ساله به پاریس رفت و 22شوان 1929سال در کردند. گذران می
بعنوان طرّاح پارچه به کار پرداخت.

بود که زندگینامه خود نگاشته، شانزده سالهگونه که شوان در آن
هاي هندو شد. گنون را خواند و مجذوب آئینشرق و غربکتاب

، زمانی که در خدمت نظام بود، براي گنون نامه نوشت و 1931در 

149. Basel

در منابع فارسی به .شودمیاین شهر به فرانسوي بال و به آلمانی بازل خوانده نام
شهرت داشت. "بال"

150. Erinnerungen und Betrachtungen [Memories and Reflections],

[Switzerland:] privately printed, 1974.
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به که چگونه تعلق گنون او را به تصوف دعوت کرد. حیران شد
به خدا برسد؟ روزي، » از راه مکه«مسیح و هندوئیسم را رها کند و 

پیش از ظهر در خواست از خدا کرد و یس دعا ، در پار1932سال در 
در دید: عالمت را در روز موعود دهد. شعالمتی نشانعین یک روز م

به سمت زنانآپارتمانش را ترك کرد و قدمصبح 11:54ساعت
کامل از یگروهناگهان 11:55در ساعترفت. یاصلابانیخ

پوشش کامل سوار بر اسب و با را دید که یشماليقایسربازان آفر
گرفت به میو رژه رفتند. شوان تصمه ظاهر شدابانیدر خیاسالم
دوّمیناین 151و اسالم آورد.کند که با خدا بسته عمل يعهد
.بینیممیاست که در زندگی شوان "دست غیبی"

، یعنی همان زمان که اسالم آورد، به دلیل 1932شوان در سال 
داد و به سوئیس رفت؛ و کارش را در پاریس از دست"رکود بزرگ"

152به او سوره فاتحه را آموخت.»جوان ایرانیمالي یک «در سوئیس 

نویسد: میاو فاش کرده است. را»ایرانیجوانمالي «نام این نصر 
دیو از سسیسوره فاتحه را در سوئکه گویدمیخودش [شوان] «

153»فراگرفته است.، بعدها امام جمعه تهران شدکه،یحسن امام

سید حسن شود: آشکار می"هاي غیبیدست"بتدریج هوّیت این 
ابوالقاسممیرزا ابوالقاسم، امام جمعه تهران، است. میرزاپسر امامی

العابدینزینمیرزا پسران )زادهاماممحمد (میرزا و برادرش 
سر قبر "اش در شاه عبدالعظیم (س) به که مقبرهبودندظهیراالسالم

151. Sedgwick, ibid, p. 84.

152. ibid, p. 85.

، ترجمه مرضیه سلیمانی، "و سنت اسالمیفریتیوف شوان "سید حسین نصر، . 153
.21، ص 1387بهشتیارد، 2شماره سال سوم، ،اطالعات حکمت و معرفت
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معروف است."آقا
طی چند نسل از سوي پادشاهان قجر به اعضاي این خانواده 

میرزا ابوالقاسم پس از فوت شدند. امامت جمعه تهران منصوب می
1327الثانی جمادي26تا سقوط محمدعلی شاه (ق.) 1321(پدر 
، تهرانپس از سقوط م.) امام جمعه تهران بود. 1909ژوئیه 15ق./ 

امام جمعه تهران برادر کوچکش، ، ابوالقاسم کناره گرفت و محمد
نوري، اهللافضلاي بود که شیخ "محکمه"سید محمد عضو شد. 

رجب 13روز شنبه مجتهد نامدار تهران، را به مرگ محکوم کرده و در 
اعضاي این محکمه میدان توپخانه به دار کشیدند. ق. در 1327
ن، مانند برخی از آناو عضو لژ بیداري ایران بودند هايماسونعموماً

، زادهابوالفتحمیرپنج اسداهللا خان و میرزا محمد نجات خراسانی
.اندکی بعد بعنوان بهائیان بدنام شهره شدند

غرب به سیروسیاحت در سقوط تهران سید ابوالقاسم پس از
سرش، سید پش. در تهران درگذشت. 1306پرداخت و در سال 

ن سوئیس رفت و به لوزام. 1928ش./ 1307حسن امامی، در سال 
. به تحصیل در رشته حقوق پرداختم.1933ش./1312تا سال 

و البته بسیار » مالي ایرانی جوان«زمانی که شوان به فیض دیدار این 
شد، سه چهار سال از اقامت سید حسن امامی در لوزان نائلمتمول 

) و کوچکی 1932با توجه به اقامت شوان در لوزان (از . گذشتمی
با فوت سید باشد.هااینباط میان این دو باید بیش از شهر ارت

ش.) سید حسن به جاي عمویش امام جمعه 1324زاده (محمد امام
به اروپا رفت اسالمی، سید حسن امامی با وقوع انقالب تهران شد. 
اش در لوزان درگذشت و در همان در خانه شخصی1358و در سال 

شهر دفن شد.
تا پایان درجات عالی در فراماسونري بود و داراي سید حسن امامی 
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حکومت پهلوي از گردانندگان اصلی لژهاي ماسونی ایران. با توجه به 
جایگاه شامخ سید حسن امامی در لژهاي ماسونی ایران، پیوند او با 

باشد. از دوران جوانی و تحصیل در سوئیس باید فراماسونري 

"دین خالده"و عشق کیهانیشوان، 
کرد اي را اداره میحلقهتی در شهر بال اقامت داشت و شوان مد

در لوزان، واقع در بخش سپس، خواندند. هاي گنون را میکتابکه 
فرانسوي زبان سوئیس، اتاقی ارزان کرایه کرد. در این زمان یک 

کرد. این دوست دوست قدیمی دوران مدرسه به او کمک مالی می
آورد. براي شوان غذا میکه خواهري هفده ساله داشت بنام مادلین

عاشقانه را با مادلین شد و رابطهاز همان آغاز مجذوب زیبایی شوان 
شوان درباره این عشق زمینی نوشت: 154او آغاز کرد.

ورزیم، به بهشت ما به آن عشق میچه آنزیبایی، در واقع «
تعلق دارد. هر چه خوب است از خداست و به خدا 

ینی خوب است اگر کلیدي براي عشق زیبایی زمگردد. بازمی
155.»به خدا باشد؛ اگر چارچوبی براي عبادت یا ذکر ما باشد

اش با مادلین را باید سرآغاز »زمینی«شوان از رابطه تأویلاین 
جنسی دانست که سرانجام به مسائلاو در زمینه هايپردازينظریه

شوان ،کسجویبنوشته انجامید."مریمیه"بنام ايفرقهپیدایش 
کرد مادلین به او کلیدي براي عشق به خدا داده آشکارا احساس می

نکته . این آرزو داشت پیروانش را در این عشق شریک کنداست و 

154. Sedgwick, ibid, pp. 85-86.

155. ibid, p. 91.
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زیبایی و عشق، و عشق به زنان زیبا، بعدها در زیرا مهمی است 
هر کس «گفت: مکرر میشوان . شودتاریخ فرقه شوان تکرار می

156»د به طریقت تعلق ندارد.مادلین را دوست ندار

فن هارالد کند.سجویک جمله اخیر را از فن مینبرگ نقل می
اوّلین کسانی بودند که به 158تبورکهارتیتوس دوستش و 157مینبرگ

فرقه شوان پیوستند. ولی آیمارد در ایمیل خود به سجویک این 
گر شوان است و نویسنده کند. آیمارد ستایشقول را رد مینقل

یعنی، کتاب آیمارد 159مه شوان که با مقدمه نصر منتشر شده.زندگینا
نویسد: برخی سجویک میمورد تأیید رسمی فرقه مریمیه است. 

160کند.شواهد وجود دارد که صحت ادعاي فن مینبرگ را تأیید می

به خاك فرانسه که با ورود ارتش آلمان ، 1940، در سال بعدها
به تابعیت سوئیس ) 1941اندکی بعد (شوان به سوئیس گریخت و 

در لوزان زندگی یشوان و بورکهارت و مادلین در آپارتماندرآمد، 
در سال کردند. در این زمان مادلین ازدواج کرده و متأهل بود. می

گونه بیان کودك مادلین را دید و احساس خود را اینشوان 1942
احساس کردم وارد جسم کیهانی معشوق شدم و همانند او «کرد: 

161»عشق مادرانه را تجربه کردم.

کمی قبل شوان براي تهیه وسائل آپارتمان جدیدش به خرید رفته 

156. ibid, p. 91.

157. Harald von Meyenburg

158. Titus Burckhardt (1908-1984)

159. Jean-Baptiste Aymard, Patrick Laude, Frithjof Schuon: Life and

Teachings, State University of New York Press, 2004, 196 pages.

160. Sedgwick, ibid, p. 295.

161. ibid, p. 93.
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اي یافت و شیفته مغازهویترین در اي از مریم مقدسمجسمهبود. 
جمال آن شد. برغم قیمت گران و فقر نسبی شوان، مجسمه را 

خرید و به آپارتمانش برد و در مکانی شایسته جاي داد.
نویسد: مجسمه در شریعت اسالمی منع شده و یسجویک م

مجسمه مریم باکره مختص کلیساي کاتولیک است. شوان در 
توجیه کرده است:گونه اینرا کردار خود خاطرات و تألمات

من هماره در مسائل مربوط به قوانین مقدس دقت «
دین خالده را فراتر از همه کردم، ولی از سوي دیگر می
دادم خویشتن را در و به خود اجازه نمیدیدم ها میاین

هایی محصور کنم که برایم اعتبار نداشت؛ هر چند به قالب
162.»ها را نقض کننددادم این قانوندیگران اجازه نمی

مادلین و خریدن مجسمه »جسم کیهانی«تجربه عشق مادرانه در 
شریعت اسالم با تمسک به نقض توجیه از همه ترمهمو مریم مقدس 

، در عین غیرمجاز شمردن این نقض از سوي پیروان، "دین خالده"
دنبال در فرقه خویش دهد که شوان را نشان میيسازوکاربه روشنی 

هاي مشابه، نقض قواعد مقدس در فرقه شوان، همچون فرقهکرد. می
از سوي رهبران مجاز است زیرا کردار آنان را باید با ایستارهایی 

سنجید.ادي مردم عفراتر از عرف 

شیخ العالويشوان و 
مسلمان شدن در پاریس و دیدار با ، اندکی پس از 1932در سال 

سید حسن امامی و استقرار در لوزان و آغاز رابطه عاشقانه با مادلین، 

162. ibid, p. 93.
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روایت رسمی این است که شوان به .شوان راهی شمال آفریقا شد
با ،د یمنیو شایرفت و از طریق ملوانان الجزایري، بندر مارسی

163آشنا شد.یخ احمد العالوي ش

شیخ و عَلیوهابنمعروف به164مستغانمی،الاحمد بن مصطفی 
ر در اوائل سده بیستم میالدي از شیوخ صوفی الجزای، الويالعَ

سالگی 25به دنیا آمد. در الجزایر در بندر مستغانم او 165است.
طریقت خ وشیاز به مغرب رفت و پانزده سال نزد بوزیدي، ) 1894(

محمد درقاویه طریقتی است در شاذلیه که . شاگردي کرددرقاوي،
.و بسیار گسترده شدصوفی مغربی، بنیان نهاد166،العربی الدرقاوي

هاي طریقت شیوخ متعدد رهبري شاخه) 1823(با مرگ درقاوي 
167بود.خ وشییکی از این بوزیدي محمد . درقاوي را به دست گرفتند

لعالوي، درگذشت و، طبق روایت پیروان ابوزیدي 1909سال در 
ند، بر جانشینی ه بوددر پی رؤیاهایی که دید، شمریدانتر بیش

163. ibid, p. 86.

164. Ahmad al- Alawi (1869-1934)

نامه العالوي نوشته براي آشنایی با زندگی شیخ احمد العالوي بنگرید به زندگی. 165
مارتین لینگز:

Martin Lings, A Sufi Saint of the Twentieth Century: Shaikh Ahmad al-

Alawi, London: George Allen & Unwin, 1971. [Cambridge, UK:

Islamic Texts Society, 1993, 242 pages.]

166. Abu Abdullah Muhammad al-Arabi al-Darqawi (1760-1823)

: "دار السرّ"مراکش بنگرید به وبگاه هاي تصوف دربراي آشنایی با شاخه. 167
http://www.dar-sirr.com/Moulay_alArabi_Darqawi.html

http://www.dar-sirr.com/hagiography_by_tariqa.html
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چه این ادعا صحت داشته باشد چه نه، 168عالوي اتفاق کردند.
به تونس و استانبول به مستغانم بازگشت و ،العالوي در مغرب نماند

1327الثانی عربیبا شورش است سفر استانبول مقارن کرد. هاییسفر
به که ،عثمانی و خلع سلطان عبدالحمید دوّمم. 1909ق./ آوریل 

، دو سال پس از 1914سال در . معروف است"مشروطه عثمانی"
در رؤیا بر مدعی شد علی بن ابیطالب (ع) عالوي المرگ بوزیدي، 

ایجاد کند.بنامش مستقل یبه وي اجازه داده طریقتو ظاهر شده و ا
نام گرفت منسوب به شاذلیهعالویه درقاویه ریقت جدید از اینرو، ط
169.علی (ع)

شیخ محمد علیش و پسرش شیخ برخالف امیر عبدالقادر و 
در این کردند و با استعمار فرانسه و بریتانیا مبارزه که ، عبدالرحمن

دوستی با سیاست الوي عالمصائب فراوان متحمل شدند، راه 
لوك با اروپائیان بر نقاط در سوفرانسه را در پیش گرفت حکومت 
کرد. به دلیل این سلوك، میفراوان اسالم و مسیحیت تأکید مشترك 

، براي جلب ز اینرواداشت و محترمانه با عالوي رابطه دولت فرانسه 
جدید در مسجد اوّلین نماز جماعت را مسلمانان، از او دعوت کرد 

با 1926ژوئیه 15افتتاح مسجد پاریس در مراسم اقامه کند. پاریس 
العالوي احمد و شیخ ،جمهور فرانسهرئیس170گاستان دومرژ،حضور 

171برگزار شد.

.329، ص 4، ج بزرگ اسالمیالمعارفدائره، "عَلیوهابن"حسین الشیء، . 168
169. Sedgwick, ibid, p. 86; http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Alawi

[April 28, 2013].

170. Pierre-Paul-Henri-Gaston Doumergue (1863–1937)

171. http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Mosque [April 28, 2013]
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شیخ العالوي با زبان فرانسه آشنا بود و از کتاب و نشریه براي 
نامه ق. انتشار هفته		1343م./ 1923برد. در سال تبلیغ خود بهره می

البالغ الجزائرينامه هبه انتشار هفت1926را آغاز کرد و از الدینلسان
پرداخت. او در این نشریه در ردّ عقاید سلفیه، که سخت مخالف 

طریقت عالویه در الجزایر و 172صوفیه بودند، مقاالتی منتشر کرد.
یی اروپایتعداد اندکشمال آفریقا و سوریه و یمن گسترش یافت. 

173گنون بودند.متأثر از آثار عالوي گرویدند که برخی النیز به 

بینیم، العالوي مشهورتر از آن است که شوان نام او را که میچنان
نشنیده باشد و نخستین بار از طریق ملوانان عرب الجزایري یا یمنی 

به کمک 1932در اواخر سال شوان با او آشنا شده باشد. بهرروي، 
ملوانان الجزایري از بندر مارسی راهی بندر مستغانم شد و به 

174رفت.ویه طریقت عال"زاویه"

ر بود و پیر و بیماشیخ العالوي 1932در سال بنوشته سجویک، 
شوان او را خیلی کم دید هر چند در مراسم کوتاهی که در اوائل

برگزار شد، عالوي شوان را به طریقت پذیرفت. معاشران 1933سال
175تونسده بنعَشوان در زاویه عالویه شاگردان العالوي بودند بوِیژه 

به "مقدم"هاي او بود. "مقدم"شاگرد شیخ احمد و از رین تکه مهم
را اي شود که از شیخ صاحب اجازه است که زاویهکسی گفته می

اداره کند و مریدان را به طریقت بپذیرد. شیخی متنفد چون العالوي 
هاي متعدد داشت. شوان سه ماه در مستغانم ماند و پس از مقدم

الشیء، همان مأخذ. . 172
173. Sedgwick, ibid, p. 86.

174. ibid.

175. Adda Bentounes (1898-1952)



79مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

دوران اقامت در او در رگشت.ورود به طریقت عالویه به بال ب
وحدت بنیادین مسیحیت، اسالم و اي نوشت درباره مستغانم مقاله

که در 176"توحیديسنت سه وجهی تجلی "یهودیت با عنوان 
منتشر ها، ترین نشریه ترادیشنالیستمهم177،حجاب ایزیسمجله 

178شد.

مریدي که زود مراد شد
در ،)1934ژوئیه 14مدعی است که در زمان مرگ العالوي (شوان

سرودهاي 179،تایاگاواد گهبحال خواندن در سوئیس آپارتمانش در 
ها برترین نام«داد: ر او دست لرزشی بکه ناگاهبودمقدس هندوها، 

در درونم به صدا درآمد و به طرزي نیرومند مرا به لرزه واداشت. 
شوان کتاب را » اي نداشتم جز این که تسلیم این لرزش شوم.چاره

یا "یاهو"مثالً ذکر .و تکرار نام فوقپرداخت به قدم زدن کرد و ها ر

176. “L’aspect ternaire de la tradition monothe´iste” [The Threefold

Appearance of The Monotheist Tradition]

177. Le voile d’Isis
178. Sedgwick, ibid, p. 87.

در ترجمه فارسی مقاله نصر در سوگ شوان رساله فوق به شکل تحریف شده زیر 
1933و در سال ترپیشرساله شواننینخست«به خواننده ایرانی معرفی شده است: 

جنبه "رساله در خصوص اسالم بود ونیاشد.منتشرسیسیدو الیلووهیدر نشر
، "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"(نصر، » داشت.نام"کتاپرستانهیسنتکیتار

)23همان مأخذ، ص 
179. Bhagavad Gita باگاواد به معنی سرود است. . شودمیخوانده "باگاواد گیتا"شود و تلفظ نمی"ه"

. مکالماتی است میان شاهزاده ارجونه و خداي مهابهاراتاظومه اشعاري است از من
.کریشنا
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که این حالت یافت چند روز بعد درگفته.چیزي شبیه به آن می
الهام تلقی آن را شوان . استرخ دادهمقارن با فوت شیخ العالوي 

براي هدایت که العالوي به او داده دانست اياجازهو معناي آن را کرد 
180قت.پیروان طری

شیخ شوان براي خود شأن خالفت و ادامه دادن راه بدینسان،
هاسالاین مقامی است که مریدان پس از .شودمیقائلالعالوي 

سال 15. دیدیم که خود العالوي رسندمیممارست در طریقت به آن 
در مغرب در نزد بوزیدي، شیخ درقاویه، ریاضت کشید تا جسارت 

. شوان تازه مسلمان که تنها سه ماه در بخواند"شیخ"یافت خود را 
زاویه مستغانم بود، آن هم در زمان بیماري عالوي که به مرگ او 

که خود یابدمیانجامید، و بندرت شیخ را دید، چگونه این جسارت را 
را جانشین شیخی بانفوذ چون عالوي بخواند؟ 

اندکی بعد به شوان، او خاطرات و تألماتطبق مندرجات 
العالوي که اینک شیخ "مقدم"تونس، ده بنو با عَرفت م مستغان

یک هفته بعد شیخ عَده شوان را به کرد. طریقت عالویه شده، دیدار 
و مکاشفه با پیامبران دیدار رؤیاشوان در عالم فرستاد. "خلوت"

، معروف طالیی اومعروف ، در هیئت مجسمه نیزدر این جمع بوداکرد. 
: این همان نویسدمیسجویک شت. داحضور181،باتسوآمیدابه

شهر بال وجود دارد و شوان شناسیقوماست که در موزه ايمجسمه
شیخ گویا ، "خلوت"پس از اتمام این از کودکی به آن عالقمند بود. 

کرد.طریقت عالویه منصوب "مقدم"عَده شوان را بعنوان 
ویان برخی عالشد. برانگیز مناقشهاین انتصابهاي بعد در سال

180. Sedgwick, ibid, p. 87.

181. Amitābha, Amida Butsu
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پیروان شوان ترجمه کنند. تأیید و برخی تکذیب میادعاي شوان را
دیپلم "، با عنوان دهندنامه شوان را ارائه می"اجازه"فرانسوي

شیخ عَده به شوان فاقد تاریخ است. طبق این سند، که 182،"مقدم
اله اال اهللا نداي اسالم را نشر دهد [و] کالم وحدت ال«داده اجازه 

»هللا را بپذیرد...امحمد رسول
اي به اشاره"اجازه"کند که در این سجویک به درستی تأکید می

چه پیروان شوان بر آن شود و آنپذیرش به طریقت عالویه دیده نمی
وظیفه هر مسلمان نشر و تبلیغ اسالم د اشتباه است:نکنتأکید می

الم از نظر اسو ؛ندارداز مقام روحانی خاص "اجازه"است و نیاز به 
نویسد: سجویک میشود.هر کس با گفتن شهادتین مسلمان می

اي خواسته براي نشر اسالم "اجازه"رسد شوان از شیخ عَده بنظر می
فوق را "اجازه"در غرب و شیخ عَده براي راضی کردن شوان به او 

داده که نه به معنی صالح بودن شوان براي پذیرش افراد به طریقت 
183ن شوان بوده است.براي خشنود کردبلکه 

خضر نبیدیدار با 
آدمی کند که ترسیم میاي بگونهارتباط شوان با عالوي را نصر 

و الفتی عمیق بوده و شوان دیرین این دو آشنایی برد میانگمان می
مراد «از نویسد: شوان شناخته است. نصر میاز نزدیک عالوي را می

184.ردکیمادی»انسانابر«با عنوان، يالعالوخیش، »خویشيمعنو

نشینی شوان و مکاشفه پیامبران "خلوت"روایت نصر، داستان در 

182. Moqaddem Diploma

183. ibid, pp. 87-88.

. 22، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 184
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"بوداي طالیی"نامی از شود ولی این بار میتکرار بگونه دیگر 
گویند و شوان را با (خضر) سخن می"نبی سبز"نیست بلکه از 

نویسد: نصر می. کنندمقایسه می"الیاس نبی"

اش،یدر زندگهاترپیشت که به من گفنیشوان همچن«
؛با خضر داشتهيامواجههه،یالعالوقتیاز ورود به طرپس
نقش ياو مظهر گونهمطابقت دارداسیکه با ال"سبزینب"
مواجهه نیااسالم است.زنده در جهانشهیهمآورانهمانیا

185»است.اسیل قبقاشوانخود"یاسینقش ال"تنها با

به طریقت عالویه گروش شواننحوه بارهکه درراهایی نصر ابهام
کند و کند، با اغراق فراوان از شوان دفاع میوجود دارد توجیه می

نشینی او را، که در سفر دوّم به مستغانم و پس از "خلوت"حتی 
شیخ العالوي نسبت شخص سفر اوّل و مرگ العالوي بود، به 

دهد: می

کیکردندایپيشوان بعدها شرح داد که چقدر برا«
اگر گرفته کهمیتشنه بوده و چگونه تصمیمرشد روحان

یو مابقدهیاعتزال گزابانیدر بنکند،دایرا پیشخصنیچن
اما دست و انزوا سر کند.ییرا در تنهاشیخویزندگ

،يالعالوخیش،يریالجزایسرنوشت او را به محضر صوف
تالش رانیگخردهیبرخریاخيهادر سالساخت.رهنمون

هیالعالوهیشاذلقتیبه طرشوانوستنیاند که در مورد پکرده

. 25همان مأخذ، ص . 185
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یوستگیضامن پییو امکان دارا بودن سلسله کامل،که به تنها
از شیپدیبگذارکنند.یدافکنیترداست،در تصوفیسنت

که شوان میدر دست نداریلیدلچیهاصًال که بگوئیم همه 
بلکه باشد،اوردهینيروبه تصوف يالعالوخیشبه دست

پرشمار"يفقرا"يمتماديهابرعکس، در خالل سال
خیشنیبه دست ايکه واند آنانگریبو مراکش،ریالجزا

.هگرائیدهیبه صوفيریالجزابزرگ
قتیطريشاخه سورياز اعضابعضی من با 1960دههدر

یسیعخیشمالقات کردم که در مورد وضع و حالهیالعالو
در مورد را کهییهاو داستانکردندیاز من سئوال موان] [ش

قتیبه طرو اتصالش1932ورود شوان به مستغانم در سال 
ینیگزرا به عزلتيوبارن ینخستکه ،يالعالوخیتوسط ش

دهیشنترسالکهنيفقرااز،واداشت"خلوت"اییروحان
دوباره مراکش،قبل و درتنها سه سالبازگفتند.میبرابودند،

دمیشنهیشاذلقهیتر طرسالکهنيها را از اعضاهمان داستان
.کردندیمیهم در مورد او سئواالتها آنکه 
و رانیگاگر خردهیحت- "مقدم"انتخاب او به عنواناما و

انکار و نیا- کننددیمورد تردنیمنتقدان شوان در ا
را نقض اشيآورمانیو تسلسل ایوستگیپنفسب،یتکذ

که هیصوفگوناگونيهاقتیاز فقرا در طرياریبس.کندینم
تیمشبواسطه بعداً نشدند،نییتع"فهیخل"ای"مقدم"بعنوان 

پر از کیتصوف کالسخیتار.دندیرستیخیبه مقام شیاله
که یهنگاماوّلیه در قرون بویژه است،ییهانمونهنیچن

نیهنوز به ايف بعددر تصوجیگوناگون رايعملکردها
خیهر شیسرشت واقعدر هر مورد،صورت وجود نداشت.
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.تاسیابیقابل ارزيودانیمرتیفیکبواسطه مرشد تنها ای
مورد قضاوت قرار شیهاوهیمبواسطه درخت کی
186».ردیگیم

عالوي عالویه پس از 
هاي "مقدم"که گفتیم، با مرگ شیخ احمد العالوي، یکی از چنان
اي "اجازه"تونس شیخ طریقت عالویه شد و شوان با عَده بناو بنام

و راه مستقل خود را که از شیخ عَده گرفت به سوئیس بازگشت
آغاز کرد. 

، که فاقد رهبري تونسبنیه در دوران عَدهطریقت عالو
اریزماتیک چون احمد العالوي بود، جاذبه خود را از دست داد و با ک

و واهر تصوف سنتی را نیز از دست دادبقایاي ظتونس مرگ عده بن
شوان در . در این زمان، تونس موروثی شدریاست خاندان بن

رفت و به مستغانم و زاویه عالویه کاري سوئیس راه خود را می
نداشت.

، محمد اشساله24درگذشت و پسر 1952تونس در سال عده بن
وکی گرفت که سل، رهبري طریقت را به دست تونسالمهدي بن

درگذشت و برادرش، 1975او در غیردرویشانه و پرتجمل داشت. 
، شیخ طریقت شد.)1947(متولد تونسخالد بن

جشن یکصدمین سال 2009ژوئیه 31-24در تونس خالد بن
و به این مناسبت تأسیس طریقت عالویه را در مستغانم برگزار کرد. 

:گزارش کردندزیر را متن تبلیغاتی ها خبرگزاري

گذرد. یمتونسخالد بنخیشقتیاز عمر طرسده کی«

همان مأخذ. . 186
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جشن يبرامؤمنینهزار تن از 6به بیقره،یژوئ31تا 24از 
ریدر شهر مستغانم الجزاقتیطرنیسالگرد تولد انیصدم

گرد آمدند.
مراحل مختلف هیفرقه صوفنیايدر تمام طول سال، اعضا

کردند؛ يریگیپرادیانتظار و شعله اميحرکت کاروان ها
کردن یبه منظور معرف،يسال جارهیکه، ماه ژانويدو نماد

ه،یماه ژوئاوائل بودند. دهیرستأیید به ا،یبه دنهیجوامع عالو
.دندیدو نماد در شهر مستغانم به هم رسنیا

کشور که به نی) اSMFمسلمان (آهنگان پیشدر فرانسه، 
از گریدیدند، شکلبودهیرسزینتونس بنخالد خیشتأیید 
از حضور بایزیشکلSMFگذاشتند. شیرا به نمایمسلمان

مسلمانان در کشور فرانسه یعمومیاسالم در زندگیقیحق
د یهستند که کاروان شعله امیکساننانیاشود. میمحسوب 

را به راه انداختند.
عنوان د،یگرديگذارهیپا1909که به سال هویفرقه العال
احمد العلوي خیشیعنیفرقه گذار پایهاسم خود را از

سعه صدر که يمعتقد و داراي) گرفته؛ مرد1934-1869(
به اسالم بوده شیگراریدر مسها غربیاز ياریبسبخش الهام

را سیجمعه مسجد بزرگ پارهاي خطبهالعلوي خیاست. ش
بر عهده داشته 1926هیژوئیعنیآن تأسیس از زمان 

187»است.

. 2009اوت 5بیه، بنگرید به: گزارش وبگاه مغر. 187
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2009/08/05/feature-

03
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تونس، بویژه در فضاي جدید منطقه خاورمیانه و شمال بنخالد
از "تجددخواه"اي کوشید چهره، می"بهار عربی"آفریقا و در کوران 

که اعتراض او، اقدام جنجالی هاي غربی عرضه کند. خود به دولت
صوفیه: است با عنوان علماي الجزایر را برانگیخت، انتشار کتابی 

بر روي جلد آن تصاویر تونس که ننوشته خالد بمیراث مشترك
188درج شده.پیامبر اسالم (ص) 

در تصاویر زیر تحول لباس و ظاهر شیوخ طریقت درقاویه و عالویه 
در یک سده اخیر نمایان است: 

گذار درقاویه)شیخ علی بن طیب بن العربی الدرقاوي (نوه محمد العربی الدرقاوي، بنیان

بنگرید به: . 188
“Algerian wants reformist Sufi role in Arab Spring”, Sep 9, 2011.

http://www.reuters.com/article/2011/09/09/algeria-sufi-

idAFL5E7K923620110909
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عَلیوه)شیخ احمد العالوي (ابن

تونس (جانشین العالوي)شیخ عَده بن
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تونس (جانشین شیخ عَده)محمد المهدي بنشیخ 

تونس (رهبر فعلی طریقت عالویه)شیخ خالد بن
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عالویه شوان در اروپا 
از که اي شوان پس از بازگشت از سفر دوّم مستغانم، بر اساس نامه

آن مناقشات در پیرامون ره و درباتونس گرفته بود، شیخ عَده بن
خود را بنا نهاد. هاي فرقه پایه، "مقدم"بعنوان سخن گفتیم، 

ساله بود. او 27سازي را آغاز کرد، ، که شوان فرقه1934در سال 
در بال سوئیس عالقمندان را به طریقت بعنوان نماینده عالویه 

لد فن مینبرگ، دوستاابتدا تیتوس بورکهارت و هارپذیرفت. می
نزدیک از طریق وصلت خویش که بعداً بورکهارتصمیمی 

این دو قبالً مسلمان توسط شوان پذیرفته شدند. بورکهارت شد،
در آپارتمان خود به راه را شده بودند. شوان مجلس ذکر هفتگی 

نشستند و ذکر شدند، به شکل حلقه میانداخت. جمع می
ا یک صبح ادامه شد و گاه تمیآغاز گفتند. از هشت بعدازظهر می
طبقات سایر چنان بلند بود که همسایگان شان صداي ذکر.یافتمی

اي چندي بعد فن مینبرگ ساختمان کوچک دو طبقه.بودندشاکی 
به آنجا منتقل شد. در "زاویه"در حاشیه رود راین پیدا کرد و محل 

کنندگان لباس عربی این مکان حلقه ذکر منظم شد، و شرکت
189بستند.مامه میپوشیدند و عمی

هاي بال را به دست شوان هدایت ترادیشنالیستبنوشته سجویک، 
شیخ عَده "اجازه"گرفت نه به دلیل شخصیت فردي بلکه به دلیل 

و نیز کمک بورکهارت به او. بورکهارت عربی را خوب تونس بن
شوان از همان آغاز دانست و با فرهنگ اسالم و مغرب آشنا بود. می

(خرد "حکمت خالده"دانست بلکه غایت را نمیایت غاسالم را 

189. Sedgwick, ibid, pp. 89-90.
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190.دانستمی"دین خالده"یا جاویدان)

شوان با مادلین از سر گرفته شد پس از بازگشت به سوئیس، رابطه
ناکامی در ولی به دالیلی نامعلوم مادلین این رابطه را قطع کرد. 

ادلین در او به محل قرار با م.عشق به مادلین شوان را به شدت آزرد
گفت و دعا رفت و براي مادلین شعر میمیلمان کنار دریاچه 

این اي از گزیدهخواند به این امید که مادلین به سویش بازگردد. می
سجویک منتشر شده است. شوان خاطرات و تألماتدر اشعار 

کرد که پیروانش در غصه این نویسد: شوان احساس نیاز میمی
. سجویک، بنقل از فن مینبرگ، شوندعشق نافرجام با او شریک

هر کس مادلین را دوست «کرد: غالباً تکرار میشوان کند:اضافه می
191»ندارد عضو طریقت نیست.

مادلین و عشق به حسین نصر درباره شوان نامی از سید در نوشته 
که نام گونههمانشوان براي مادلین نیست؛ "شعرهاي زمینی"

ف یهودیت و مسیحیت و اسالم تحریرساله شوان درباره وحدت 
مستغانم "خلوت"در "بوداي طالیی"که دیدار با گونههمانشده، و 

چنان ماجرا در اینجا نیز نصر به دیدار با خضر (نبی سبز) تبدیل شده. 
برد اشعار شوان کند که خواننده گمان میرا مبهم روایت می

نویسد: مینصر بوده است. شیخ احمد العالوي و براي "فرازمینی"

در سال...و پرمغز اوقیکتاب از تأمالت عمنیچهارم«
کتاب در شهر مستغانم نوشته شده و نیاشد. ریتحر1935

مجموعه اشعار او کهیاهدا شده بود درحاليالعالوخیبه ش
شعر با نیچندزین،روز و شبکتابی عنی،یلمانآبه زبان

190. ibid, p. 90.

191. ibid, pp. 90-91.
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انهیصوفه موضوعاتو بگرفتیبرمرا دریعربنیعناو
192».پرداختیم

هایی که در نامهاي به اسالم دستاوردهاي شوان در جلب عده
طبعاً شد ولی فرستادند به گنون گفته میدوستان گنون به قاهره می

مطلع شوان 193"اسالمی-فرا"و عجیب رؤیاها و مکاشفات گنون از 
ود عالقمندان ون به شوان عالقمند شد و به زودي نه تنها خگننبود.

که دوست 194،ژان ریوربلکه به داد به اسالم را به شوان ارجاع می
نزدیک و پیرو گنون بود، گفت که عالقمندان را به نزد شوان بفرستد. 

مطالعات سردبیر مجله1961ژان ریور ساکن پاریس و تا سال 
بود. 195ترادیشنالیستی

ش یافت. ریور در اروپا گسترعالویه شوانطریقت به این ترتیب، 
اي اي در پاریس تأسیس کرد و بورکهارت به لوزان رفت و زاویهزاویه

اوّلین مقدم شوان بود که 196کودرانلویی در این شهر ایجاد کرد. 
نام مسلمانی 197نسه را به دست گرفت.رهبري زاویه شهر آمینس فرا

که اختالفات گنون با شوان آشکار بعداً، بود. او "محمود"کودران 
198، بطور کامل از اسالم کناره گرفت.شد

40تا 30در زاویه شهر بال حدود 1939در سال بنوشته سجویک، 

. 23، همان مأخذ، ص "سالمیفریتیوف شوان و سنت ا"نصر، . 192
193. extra-Islamic

194. Jean Reyor (1905-1988)

195. Etudes traditionnelles

196. Louis Caudron

197. Sedgwick, ibid, p. 91.

198. ibid, p. 134.
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ساکن بود (فرانسه) گفتند. در این زمان شوان در آلزاس ذکر مینفر 
ولی هر هفته براي مراسم ذکر به بال و هنوز تابعیت آلمانی داشت، 

در سوئیس داشت » پیروانی متنفذ«شوان 1940در سال 199رفت.می
200که به سادگی توانستند تابعیت سوئیس را برایش فراهم کنند.

سرخپوست،نقاش،شیخ
نام تبارك و تعالی :شوان دوّمین رؤیاي خود را دید1937در سال 

از خواب بیدار شدم در حالی «بر او ظاهر شد و از خواب بیدار شد. 
که روشن اندکی بعد به روشی .» امکه یقین داشتم شیخ شده

و مرگ و زندگیو مراقبهاصل شش هاي رسالهبود کند چگونه نمی
بنوشته سجویک، به او الهام شد. دانش و هستیو آرامش و عمل

این دو الهام را باید آغاز رسمی جدایی فرقه شوان از عالویه الجزایر 
نیست و در برابر "مقدم"است طبعاً "شیخ". اگر شوان دانست

شش اصل رساله زمان، پاسخگو نیست. از این کسی جز خداوند 
بدینسان، و 201شون قرار گرفت.پایه عملکرد پیروان در شوان مراقبه

عیسی "بدل شد. "شیخ عیسی نورالدین احمد"فریتیوف شوان به 
نامی است که در زمان ورود به طریقت عالویه "نورالدین احمد

او نصر در رثاي سید حسین پس از مرگ شوان، بعدها، برگزیده بود. 
نوشت: چنین 

را ترك یساحت خاکنین ااشووفیتیکه فراکنون«
خیشيویاسالمگفته و بر همه روشن شده است که نام

199. ibid, p. 91.

200. ibid, p. 93.

201. ibid, p. 92.
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ارتباط نییتببوده،یمیمريعلویاحمد شاذلنینورالدیسیع
عنوان بيکه ویسنتد،ینمایمهم ميامریاو با سنت اسالم

که تصوفيهاقتیطرنیترهماز مياشاخهيمرشد معنو
به خدمت مشغول افت،یاسالم تبلور خیتاراوّلیه از قرون سپ

202.»بود

به پایان رسید یا به 1943رابطه شوان با مادلین در لوزان در سال 
مه (پنج سال بعدفراروئید. » عشق کیهانی به معشوق«تعبیر شوان به 

کاترین ج کرد. زنش، ساله براي اوّلین بار ازدوا42، شوان )1949
عضو طریقت و یک دیپلمات سوئیسی ساله 25دختر 203،یرفی

خوانده "لطیفه"نیز، که اینک ازدواج با کاترینگویا بود. شوان 
که شوان را هاییالهامگونه انجام گرفت؛ آنبر اساس الهام شد،می

که دانند طلب میرا جاهکاترین شوان کرد. "شیخ"مسلمان و سپس 
را ي طریقت اعضااندکی پس از ازدواج، مطبوع نبود. شهایتدخال

تهیه کنند و در سال "شیخ"تري براي مجبور کرد آپارتمان بزرگ
در وجوهاتی که گویند میبزرگی نقل مکان کرد. به خانه 1953

کاترین نقاش بود و کند. تصرف میگرفت می"زکات"شوان بنام 
بطور جدّي ت، مجبور کرد گفشوان را، که تا آن زمان شعر می

شوان تصویر دو سرخپوست هاينقاشیاوّلینیکی از نقاشی کند. 
گونهایناین نقاشی را آمریکایی است: یکی با لباس و دیگري برهنه. 

است و برهنه نماد "ظاهر"که پوشیده نماد کنندمیتفسیر 
204."باطن"

.20، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 202
203. Catherine Feer [Schuon] (b. 1924)

204. Sedgwick, ibid, p. 148.
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تحقیقات تر به تأثیر ازبیشعالقه شوان به سرخپوستان آمریکا 
در رشته براون استاد دانشگاه ایندیانا، بود. 205،براوناپس جوزف 

هایی درباره برجسته بود و مؤلف کتابمحققی شناسی مردم
چپق ها که مشهورترین آنهاي رازآمیز و نمادین سرخپوستان، آئین

عضو طریقت عالویه بود و مسلمان و ون ابراست. 206مقدس
هاي براون از اوّلین کتابفرستاد.میهاي خود را براي شوان کتاب

براي ، پیش از ازدواج، 1948هایی بود که شوان در سال ابکت
راه مطالعه به کاترین داد. در این زمان کاترین تازه به طریقت شوان 

207یافته بود.

در پاریس با سرخپوستی آمریکایی بنام 1953پائیز شوان در 
ت همراه او براي نمایش یلوتیل و هیئ.ت شددوس208توماس یلوتیل

205. Joseph Epes Brown (1920-2000)

براي آشنایی با زندگی و آثار جوزف براون بنگرید به: 
www.worldwisdom.com/public/authors/Joseph-Epes-Brown.aspx

http://www.studiesincomparativereligion.com/Public/authors/Joseph_E

pes_Brown.aspx

http://www.amazon.com/Joseph-Epes-Brown/e/B001ITPHP0

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Epes_Brown

206. Joseph Epes Brown, The Sacred Pipe: Black Elk’s Account of the

Seven Rites of the Oglala Sioux, Norman: University of Oklahoma

Press, 1953, 1989; New York: Penguin Books, 1971.

چپق اپس براون، جوزف کتاب فوق با مشخصات زیر به فارسی منتشر شده است: 
تهران: ، ییپاشا.، ترجمه عاهیگوزن ستیاوگالالسو به روانیهفت آئ:مقدس

.1355، ارینشر ماز
207. Sedgwick, ibid, p. 123.

208. Thomas Yellowtail (1903-1993)
←
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به "رقص خورشید"سرخپوستان شمال آمریکا، موسوم به دینی آئین 
کشد و این آئین سه چهار روز طول میپاریس رفته بودند. 

یلوتیل از پاریس به کنند. سرخپوستان مناسک متعددي را اجرا می
این دوستی تداوم یافت و عالقه لوزان رفت و میهمان شوان شد. 

1959تابستان در او سرخپوستان آمریکا افزایش داد.دین به را شوان 
و بار دوّم در سال به دعوت یلوتیل براي اوّلین بار به آمریکا سفر کرد

ها . او در این سفرها به میان سرخپوستان رفت و در مناسک آن1963
209حضور یافت.

رفت براي هامدعی است به این سفرخاطرات و تألماتدر شوان 
که خواهیم از مدرنیته، ولی، چناندادن سرخپوستان آمریکانجات 

بر شوان بیش از شمال آمریکا سرخپوستان مناسک دینی تأثیر دید، 
طی هاو همسرش در پایان این سفرشوان ها بود. تأثیر شوان بر آن

مراسمی نمادین بعنوان عضو قبایل سرخپوست سو، یا به تعبیر 
ویساپی "شوان . ندته شدپذیرف210،"ملّت بزرگ سو"ایشان 

(زن هنرمند) 212"ن وینیاناوو"(ستاره درخشان) و کاترین 211"ویاکپا
درباره پیوند فزاینده شوان با سرخپوستان سو در دوران 213نام گرفتند.

←
:"خرد جهانی"وبگاه نامه توماس یلوتیل در بنگرید به زندگی

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Thomas-Yellowtail.aspx

209. “Biography of Frithjof Schuon”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Frithjof-Schuon.aspx

210. The Great Sioux Nation

211. Wicahpi Wiyakpa

212. Wowan Winyan

213. Sedgwick, ibid, pp. 148-149.
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پایانی زندگی شوان سخن خواهیم گفت. 

سازي شوانگنون و فرقه
ا عالقمند شوان در آغاز، مانند بسیاري از نومسلمانان اروپا، خود ر

.هاي گنون آغاز شداش با کتابکرد و مسلمانیبه گنون معرفی می
گنون را شرق و غرب سالگی کتاب 16در است که مدعی او 

گفتیم که گسترش اوّلیه طریقت شوان به دلیل 214خوانده است.
جا که ژان ریور، به خواست گنون، زاویه حمایت گنون بود تا بدان

س تشکیل داد و گنون و ریور عالقمندان به عالویه شوان را در پاری
کردند. اسالم را به شوان معرفی می

بود. شوان به قاهره رفت 1938اوّلین دیدار شوان با گنون در سال 
خاطرات و و یک هفته تقریبًا هر روز با گنون دیدار کرد. شوان در 

کند که درباره این دیدارها ساکت است و تنها اشاره میتألمات 
بود. معهذا، در این زمان گنون استقالل شوان از » میدکنندهنو«

کرد و معتقد بود که عالویه مستغانم، پس از مستغانم را تأیید می
تونس، به ظاهرگرایی مرگ احمد العالوي و در زمان رهبري عَده بن

شوان دانیم نمی215و کارهاي نمایشی غیرقابل قبول درغلطیده است.
ارتقاء داد، به "شیخ"، که او را به مقام خود را1937رؤیاي سال 

گنون گفته یا نه.
جنگ جهانی دوّم آغاز شد. شوان سفري به بمبئی 1939در سال 

اي از کتاب سانسکریت کرد و بالفاصله بازگشت. او از بمبئی نسخه
که شوان گونهآننه براي مطالعه بلکه، را با خود آورد بهاگاواد گیتا 

214. ibid, p. 84.

215. ibid, p. 92.
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216»دهنده آن.رت برکتقدبه دلیل«نوشته، 

اي نوشت درباره غسل تعمید مسیحیان شوان مقاله1948در سال 
رازهاي "و آن را سنتی باطنی خواند. این مقاله، با عنوان 

مطالعات مجله 1948اوت -در شماره ژوئیه217،"مسیحیت
(پاریس) منتشر شد و نارضایتی شدید گنون را ترادیشنالیستی

ریور به گنون گزارش داد که پیروان شوان برانگیخت. در همین زمان 
خرند که مقاالت هایی را میمجله را بایکوت کرده و تنها آن شماره

218درج شده.شوان در آن 

گنون با راهی که شوان آغاز کرده آشکار شد. از این زمان مخالفت 
گنون موضع و کرداري روشن داشت. او معتقد بود که مراقبه و مناسک 

کیشی (ارتدکس) انجام شود ر اکید در چارچوب راستباطنی باید بطو
و ظواهر شریعت را نقض نکند. از نظر گنون، طریقت صوفی در غرب 

هاي مشابه در جهان اسالم داشته باشد، و نباید هیچ تفاوتی با طریقت
219»التقاط«و » هاي سنتیمعجونی از شکل«هر چیز دیگر جز این 

ش همان بود که زاهدان صوفی کیاز نظر گنون، اسالم راست220است.
221کردند.ها در کشورهایی چون مصر به آن عمل میطی سده

شوان، برخالف گنون، معتقد بود که مناسک باطنی اصل است و 
تر دارد. این نگاه در عملکرد فرقه شوان چارچوب ظاهري اهمیت کم

در حالی خواندندنمیپیروان شوان نماز را به جماعت :یافتتجلی می

216. ibid, p. 92.

217. “Mystéres christiques” [Christic Mysteries]

218. ibid, pp. 123-124.

219. Syncretism سینکرتیسم: آمیختن ادیان مختلف. 
220. ibid, p. 124.

221. ibid, p. 304.
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دارند. تأکیدو بر اقامه آن دانندمی"سنت"مسلمانان جماعت را که
ریور (از پاریس) به گنون (در قاهره) نوشت که اعضاي 1948در سال 

.گیرندنمیطریقت شوان دیگر در ماه رمضان روزه 
رسد این تحول اخیراً رخ داده زیرا پیش از آن گزارشی بنظر می

در دست نیست. در اوائل سال دال بر روزه نگرفتن پیروان شوان 
هاي ریور و ها از پاریس به گنون، در نامهگونه گزارشاین1950

. واسالن و هارتنگ، افزایش یافت
میرچا مسلمان ترادیشنالیست رومانیایی و شاگرد 222میشل واسالن

در بخارست بود. میرچا الیاده از پیروان گنون در رومانی بود 223الیاده
) و تدریس در 1946ه ایاالت متحده آمریکا (که پس از مهاجرت ب

نویسد: آور شد. سجویک میپژوهی نامدانشگاه شیکاگو در زمینه دین
دهد متأثر از خویی بشري ارائه میمدل عامی که الیاده از دین«

واسالن، 224»حکمت خالده است که در پوشش سکوالر پنهان شده.
شد و مقیم ر پاریس د1939که دیپلمات دولت رومانی بود، در سال 

طریقت عالویه در "مقدم"شوان او را بعنوان اوّلین 1940در سال 
، به دستور گنون و در پی 1950پاریس منصوب کرد. واسالن در سال 

"شیخ مصطفی عبدالعزیز"اعتراض به رویه غیراسالمی شوان، با نام 
، پس از1961طریقت عالویه خود را در پاریس ایجاد کرد و از سال 

مطالعات ) سردبیري مجله 1974ژان ریور، تا زمان مرگ (
را به عهده داشت.ترادیشنالیستی 

222. Michel Valsan (1907-1974)

223. Mircea Eliade (1907-1986)

224. ibid, p. 112.
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فرانسوي نیز شخصیت مهمی در تاریخ 225هنري هارتنگ
به جنبش مقاومت فرانسه 1942ترادیشنالیسم است. او در سال 

پیوست و به سوئیس گریخت، سپس بعنوان عضو ارتش آزاد به 
ان ریاست جمهوري ژنرال دوگل دستیار او فرانسه بازگشت و در دور

آغاز شد، 1945بود. هارتنگ در جریان یک مأموریت در هند، که از 
226،رامانا مهارشیبه دیدار و خود را آغاز کردمعنوي جستجوي 

، از ارتش سپس به پاریس بازگشترفت. هندو، نامدار 227گوروي
.رائه دادنامه دکترایش را در رشته جغرافیا او پایانخارج شد

مکاتبه با 1949هارتنگ در پاریس با واسالن آشنا شد و از فوریه 
شد. این گنون را آغاز کرد. در ابتدا درباره مهارشی بحث می

1949مکاتبات بر هارتنگ اثر گذاشت و در ژوئن یا اوائل ژوئیه 
به طریقت عالویه پاریس این دو .بهمراه زنش مسلمان شدند

228کرد.داره میپیوستند که واسالن ا

هاي جداگانه به واسالن و هارتنگ در نامه1950از اوائل سال 
شکایت توجهی پیروان شوان به مناسک اسالمی بیاز گنون 

شوان گروه خاصی از پیروانش را در زمینه ها نوشتند که آنکردند. می
آزاد گذاشته در حالی که مابقی مناسک شرعی را بجا "شریعت"

هاي پیروان شوان سخن گفت: ن از برخی بدعتواسالآورند.می
گیرند در حالی که آب وجود براي اقامه نماز به جاي وضو تیمم می

225. Henri Hartung (1921-1988)

226. Ramana Maharshi (1879-1950)

227. Guru

ها و گورو واژه سانسکریت به معنی آموزگار و استاد است. به رهبران طریقت
گویند.هاي دینی گورو میفرقه

228. ibid, pp. 121-122.
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خوانند و در ماه رمضان دارد، نمازهاي پنجگانه را در وقت خود نمی
اعتنایی به شریعت از سوي بنوشته واسالن، شوان بیگیرند. روزه نمی

انطباق با شیوه زندگی در «ل آن را پیروانش را تأیید و توجیه و دلی
دانست.د؛ توجیهی که واسالن آن را نادرست میرکعنوان می» غرب

(کشورهاي » دارالحرب«واسالن به گنون نوشت به اعتقاد شوان در 
غیراسالمی معاند با اسالم) ساده کردن شریعت موجه است. شوان 

1940براي ساده کردن مناسک اسالمی توجیهاتی داشت. در دهه
در سوئیس مسجد نبود و مسلمانان اندك بودند؛ لذا وضو گرفتن در 

کرد. به علت همزمانی اماکن عمومی نامعمول بود و جلب توجه می
کرد و ماه رمضان با تابستان روزها طوالنی شده و روزه را سخت می

بدعت 229شد که شوان تعطیل کردن روزه را موجه بداند.این سبب 
اسالن به گنون گزارش داد، اجازه نوشیدن آبجو در دیگر شوان، که و

هاي خانوادگی و شغلی بود به این بهانه که کسی نباید میهمانی
اند. عالوه بر این، بسیاري از پیروان شوان ها مسلمانمتوجه شود آن

230نوشیدند.در خانه، مانند مالء عام، آبجو می

عتنایی به اعمال ایکی از علل تأکید شوان بر اعمال باطنی و بی
ظاهري اسالم براي جلب مسیحیان به طریقتش بود. هر چند شوان 

داد در پذیرفت ولی اجازه میمسیحیان را به طریقت عالویه نمی
به گنون اطالع دادند 1950او حضور یابند. در سال "ذکر"مناسک 

شوان پیروان مسیحی دارد از جمله یک کشیش کاتولیک. این 
برد. او در اواسط هاي مراقبه شوان را به کار میها روشکشیش سال

براي نخستین بار به لوزان رفت و با مشاهده وضع شوان 1960دهه 

229. ibid, pp. 124-125.

230. ibid, p. 126.
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231از او برید.

شوان، که اوضاع را بحرانی یافت، کوشید نظر مساعد گنون را 
را، که از نظر شغلی 232ژاك آلبرت کوتااي بنام جلب کند و واسطه

ن فرستاد و اعالم آمادگی کرد شخصاً به دیپلمات بود، نزد واسال
گنون اعالم کرد اگر شوان به قاهره بیاید با او قاهره نزد گنون رود. 

شوان و گنون هیچگاه مالقات نکردند.مالقات نخواهد کرد.
، کوتا نیز از شوان جدا شد. کوتا 1950کمی بعد، در اواسط سال 

فته بود تا واسطه همان کسی است که بعنوان سفیر شوان نزد ریور ر
به گنون شانهاينامهکوتا و هارتنگ در مالقات شوان با گنون شود. 

معترض بودند.شدمیتوسط شوان خوانده » زداییاسالم«چهآنبه 
به کارهاي هارتنگ تعبیري است که در یادداشت233»زداییاسالم«

رك هایی از شریعت را ترفته. کوتا و هارتنگ معتقد بودند شوان بخش
ارزش «و فاقد » تخیل شوان«کرده و مناسکی ابداع کرده که محصول 

، ریور به گنون شکایت 1948تر، در سال است. پیش» گرایانهسنت
کرده بود که شوان مناسکی ابداع کرده که از خارج از اسالم اخذ 

شده.
هاي خود به گنون، شوان را ، در نامه1950کوتا و هارتنگ در ژوئیه 

منظورشان » .مقام الهی قائل شدن براي یک انسان«ردند به متهم ک
این اتهام، در کنار بنوشته سجویک، خود شوان بود. » یک انسان«از 

، که واسالن بیان کرد،»نقش غیراسالمی جامع ادیان بودن«اتهام 
، شوان خاطرات و تألماتآورد. طبق مندرجات معمایی زمانی پدید می

231. ibid, p. 127.

232. Jacques-Albert Cuttat

233. “de-Islamization”
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ن باور رسید که داراي نقش یونیورسال به ای1960در نیمه دهه 
خود را 1990و 1980هاي اسالمی) است و در سال-(جامع= فرا

این ، هارتنگ و واسالن، از نظر زمانی، دید. کوتاتجلی الهی می
هاي ها اوّلین نشانهآندر واقع، ند.اهها را خیلی زود بیان کرداتهام

234تحوالت پسین را در شوان دیده بودند.

اي به گنون از واسالن خواست نامه1950سرانجام، در سپتامبر 
شوان بنویسد و جدا شدن عالویه پاریس را از عالویه شوان اعالم 

شعبه عالویه را در پاریس اداره 1940کند. گفتیم که واسالن از سال 
گونه بیان کرد: اي دالیل خود را اینکرد. گنون در ماه اکتبر طی نامهمی

ن مناسک دینی به حداقل ناچیزي تقلیل یافته و حتی در ماه در لوزا«
گنون معتقد بود عالویه از یک طریقت » گیرند.رمضان روزه نمی

امر تغییر کرده. همین » یونیورسالیستسازمان مبهم«صوفی به یک 
خطاب به شوان 1950اي مورخ اکتبر صفحه25را واسالن در نامه 

آمیز است. و در برخی موارد طعنهبسیار تندبیان کرد. لحن نامه
یونیورسالیسم ظاهري و «واسالن شوان را متهم کرد که اسالم را به 

قائل ،فراتر از اسالم،تبدیل کرده و براي خود نقشی جامع» سطحی
گیرد و جوهر اسالمی را نادیده می» ایمان ناب محمدي«است؛ نیاز به 

235ده است.عالویه را با جوهر یونیورسالیستی تعویض کر

گنون، و به تبع او ریور، عالقمندان به اسالم را نه به 1950در سال 
236کردند.شوان بلکه به واسالن در پاریس یا به ماریدو معرفی می

234. ibid, p. 128.

235. ibid, p. 129.

236. ibid, p. 128.
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دوست قدیمی گنون بود که در مغرب در نزد یکی از 237راجر ماریدو
"اجازه"به طریقت فوق پیوست و از شیخ 238طریقت درقاویهشیوخ 

به این ترتیب، شوان 239تأسیس شعبه طریقت در اروپا.گرفت براي 
) 1951حمایت گنون را بطور کامل از دست داد. در زمان فوت گنون (

سه طریقت مستقل اسالمی در اروپا وجود داشت: عالویه شوان، 
240.عالویه واسالن و درقاویه ماریدو

شوان و مرگ گنون 
ده بود که پس از یا چه شنیدانستمیگنون از شوان چه دانیمنمی

و چند ماه بعد درگذشت. گمان زیستمیاین ماجرا با نگرانی و ترس 
و بطور مشخص مدعی کنندمیبرد پیروان شوان جاسوسی او را می

. خواندمیاو را مخفیانه هاينامهشوان به دستوربود که مارتین لینگز 
و برد میهاي گنون را به پستخانهزیست، نامهلینگز، که در قاهره می

کند و مدعی است اگر کسی آورد. لینگز ادعاي گنون را رد میمی
241کرد سانسورچیان مصري بودند.ها را باز مینامه

زن مسلمان فرانسوي که از بدو 242کنتس والنتین دو سن پوآ،

237. Roger Maridort

238. Mohammed b. Ali Tadili (d.1372/1957)

239. ibid, pp. 126-127.

240. ibid, p. 131.

241. ibid, p. 128.

242. Countess Valentine de Saint-Point (1875-1953)

در مغرب به اسالم گروید و از اواخر 1918زن شاعر و نویسنده فرانسوي. در سال 
مصر برخاست. او طلبانهاستقاللمصر ساکن شد و به حمایت از جنبش در 1924

درگذشت و در قبرستان مسلمانان قاهره 1953مارس 28اندکی پس از گنون، در 
←
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ترین دوست ) با او دوست بود و قدیمی1930اقامت گنون در قاهره (
اي که در سوگ گنون در مقاله243رفت،گنون در قاهره بشمار می

شکنجه «گوید که گنون را هایی سخن میاز نامه244منتشر کرد،
». تحت تعقیب است«و ادعاهاي دروغین دال بر این که گنون » دادمی

درگیري با شوان و فشارهاي ناشی از آن عمر گنون را کوتاه کرد و 
اي به چهرهاو، به تعبیر خانم سن پوآ، » چهره خندان و شاد و آرام«

245عصبی و نگران بدل شد که برغم خنده ظاهري آشکارا ناشاد بود.

، همان زمان که واسالن به دستور گنون به 1950پائیزدر اواخر 
سرگشاده نوشت و جدایی شاخه پاریس ايصفحه25شوان نامه 

عالویه را از عالویه شوانی اعالم کرد، گنون به بیماري آنفوالنزا مبتال 
6اش بازنگشت و در شامگاه بستر بیماري افتاد. سالمتیشد و در

سالگی درگذشت. روز بعد گنون را در قبرستان 64در 1951ژانویه 
از میان پیروان گنون، که پنهان قدیمی جنوب قاهره به خاك سپردند. 

مارتین لینگز و ویتال پري در مراسم تدفین از گنون با شوان بودند، 
ترین کسان به بعنوان نزدیکاین دو عدها، ب246.گنون حضور داشتند
.شوان شناخته شدند

←
به خاك سپرده شد. بنگرید به: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine_de_Saint-Point

243. Sedgwick, ibid, pp. 77-78.

244. Valentine de Saint-Point, “Rene Guenon,” L’Egypte nouvelle,

January 25, 1952.

245. Sedgwick, ibid, pp. 129-130.

246. ibid, p. 130.
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لینگز و پريفرجام 
که در پایان سده بیستم میالدي به یکی از 247،مارتین لینگز

اي هاي شوانی بدل شد، در خانوادهنامدارترین ترادیشنالیست
پروتستان در منچستر انگلستان به دنیا آمد. مدتی بهمراه پدر در 

تحصیالتش را در دانشگاه آکسفورد در 1937. در سال آمریکا بود
رشته زبان و ادبیات انگلیسی به پایان برد. در دوران تحصیل در 

هاي گنون آشنا شد و مطالعه مجله ، با کتاب1935آکسفورد، از سال 
گنون را آغاز کرد. مدت کوتاهی در لهستان مطالعات ترادیشنالیستی 
پس به لیتوانی، در منطقه بالتیک، کرد و سزبان انگلیسی تدریس 

رفت و در دانشگاه به تدریس انگلیسی انگلوساکسون و میانه 
رفت، با شوان دیدار کرد و سوئیسبه بال 1938در ژانویه پرداخت. 

، 1938گفتیم که اندکی بعد، در به طریقت عالویه شوان پیوست.
خرد "ه برگشت. وبگا» نومید«شوان به دیدن گنون در قاهره رفت و 

پس نویسد: نامه لینگز می، وابسته به فرقه مریمیه، در زندگی"جهانی
به پیرو تمام عمر و وفادار «از سفر به بال و دیدار با شوان، لینگز 

248»شوان بدل شد.

، مقارن با 1939لینگز به لیتوانی بازگشت ولی اندکی بعد، در 
ا ماندگار شروع جنگ جهانی، به قاهره رفت و تا مرگ گنون در آنج

در دانشگاه قاهره زبان انگلیسی 1951-1940هاي شد. لینگز در سال
خواند آموخت و متون اسالمی میزمان عربی میکرد؛ همتدریس می
کرد. در همین دوران نخستین خدمت میمنشی گنونو بعنوان 

، ترجمه انگلیسی آن 1952کتابش را به عربی نوشت که بعدها، در 

247. Martin Lings (1909-2005)

248. “...became a lifelong and dedicated disciple of Schuon.”
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249تاب درباره تصوف است.منتشر شد. این ک

ازدواج 250لزلی اسمالیبا زنی انگلیسی بنام 1944لینگز در سال 
کرد که مانند لینگز تا پایان عمر پیرو شوان بود. پس از مرگ گنون، 
لینگز و همسرش به لندن رفتند. لینگز در دانشکده مطالعات شرقی و 

نامه او مدرك دکترایش را گرفت. پایان251آفریقایی دانشگاه لندن
منتشر شد و 1961درباره شیخ احمد العالوي است که در 

نام این کتاب در چاپ 252رود.ترین کتاب لینگز بشمار میمعروف
بود که در قدیس مسلمان سده بیستم: شیخ احمد العالوياوّل 

به آن افزوده شد و این تغییر نام فروش "صوفی"1971ویرایش 
هاي کتاب فوق به زبان253ش داد.کتاب را بطور قابل مالحظه افزای

254فرانسه، اسپانیولی، فارسی، اردو و عربی ترجمه شده است.

249. Martin Lings, The Book of Certainty: The Sufi Doctrine of Faith,
Vision, and Gnosis, London: Rider, 1952; New York: Samuel Weiser,
1970; second edition, Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1992.

250. Leslie Smalley
251. School of Oriental and African Studies (SOAS)
252. Martin Lings, A Moslem Saint of the Twentieth Century: Shaikh

Ahmad Al-Alawi, His Spiritual Heritage and Legacy, London: Allen &
Unwin, 1961; second edition (A Sufi Saint of the Twentieth Century:
Shaikh Ahmad Al-Alawi: His Spiritual Heritage and Legacy), London:
George Allen & Unwin, 1971; Berkeley, CA: California University
Press, 1971; third edition, Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1993,
242 pages.

253. Sedgwick, ibid, p. 163.

نامه العالوي با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده: مارتین لینگز، زندگی. 254
مطالعه یرانیتهران: مرکز اپورجوادي،نصراهللاترجمه ،ریاز الجزایرفعا

.1360ها، فرهنگ
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ل شد. لینگز پس از استقرار در لندن به کار در موزه بریتانیا مشغو
داد که به نسخ نایاب و کمیاب خطی این جایگاه به لینگز امکان 

نسخ اره هایی دربدسترسی داشته باشد. بر این اساس، لینگز کتاب
قرآن کریم و زندگی پیامبر اسالم (ص) منتشر کرد. خطی 
به 1391در سال که 255،نوشته لینگزنامه پیامبر اسالم زندگی

وزیر پیشین تونی بلر، نخستمورد تجلیل 256،فارسی ترجمه شده
در زمینه دیگر لینگز داراي تألیفات 257.ه استبریتانیا، قرار گرفت

258نگلیسی، و حکمت خالده است.اسالم، هنر، تصوف، ادبیات ا
، طبعاً، تصوف و ترادیشنالیسم شوانی لینگزگرایش غالب بر آثار 

سالگی، در کنت 96، در 2005مه 12است. مارتین لینگز در 

255. Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources,

London: Allen & Unwin, 1983; Rochester, VT: Inner Traditions, 1983;

second edition, Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1991;

Rochester, VT: Inner Traditions, 2006.

، ترجمه سعید تهرانی نسب، منابعترینکهنمحمد (ص) بر پایه مارتین لینگز، . 256
. 1391تهران: انتشارات حکمت، 

رجم فارسی کتاب زندگی پیامبر متسعید تهرانی نسب، بنگرید به گفتگوي . 257
در این 1391مهر 3رگزاري فارس مورخ اسالم (ص) نوشته مارتین لینگز، با خب

آدرس:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910629000652

نامه شیخ العالوي، و زندگیپیامبر اسالم (ص)مقاالت متعدد و زندگانی بجز . 258
، یدر پرتو هنر عرفانریشکسپنگز به فارسی ترجمه شده است: زیر از لیهايکتاب

ترجمه ،ست؟یچیعرفان اسالم؛ 1365تهران: نقره، ی،لفضایسودابهترجمه 
بیهنر خط و تذه؛ 1378،يتهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردراسخی،فروزان

.1377تهران: گروس، ي،دهندیبیومقیمهردادترجمه ،قرآن
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259انگلستان درگذشت.

از پس از مرگ لینگز است. "الدینسراجابوبکر "نام اسالمی لینگز 
یاد "شیخ ابوبکر مریمی"و "الدینشیخ ابوبکر سراج"با عنوان او 

طریقت "قطب"مختص "شیخ"عنوان میان صوفیان در 260اند.کرده
)، 1998لینگز، پس از مرگ شوان (که دهدمینشان این امر است. 

) بر لینگز اوّل(خلیفه "ابوبکر"شاید اطالق نام شیخ مریمیه بود.
بوده است. بیانگر تمایل شوان به خالفت لینگز بعد از خود 

(مارتین لینگز)، شیخ مریمیه "الدینشیخ ابوبکر سراج"

گز بطور عمده بر اساس بیوگرافی رسمی او مندرج در وبگاه لیننامهزندگی. 259
پدیايویکیتنظیم شده با ارجاع به کتاب سجویک و مقاله "خرد جهانی"

انگلیسی و سایر منابع. 
www.worldwisdom.com/public/authors/Martin-Lings.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Lings

: "اسالموفیل"بعنوان نمونه بنگرید به وبگاه . 260
http://www.islamophile.org/spip/Sheikh-Martin-Lings.html
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مارتین لینگز در جوانی 

مارتین لینگز در اواخر عمر 
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و زیستقاهره میدیگر است که در "وفادار"شوانی 261ویتال پري
در زمان بیماري و مرگ و تدفین گنون حضور داشت. 

ه هاروارد تحت در دانشگااو است. بوستن آمریکا هل پري اویتال 
هاي پیش و تأثیر کوماراسوامی به ترادیشنالیسم جلب شد و در سال

پس از جنگ جهانی به سیاحت در خاورمیانه و خاوردور پرداخت. 
دانشگاه نیز اهل بوستن و دختر یکی از اساتید 262باربارا،ش، زن

شناسی خاوردور بود که در زمینه باستانلورستون واردبنام هاروارد 
به دلیل عالیقش به فرهنگ باستانی خاوردور او را و263کردیکار م

ویتال پري و باربارا وارد مشترك خواندند. عالقه می"برهمن بوستن"
آنان به دیدار به عرفان خاوردور سبب آشنایی و ازدواج این دو شد. 

1946آناندا کوماراسوامی در نیویورك رفتند و به تشویق او در سال 
بیابند. در مسیر خود، در "استاد معنوي"دند تا راهی خاوردور ش

مصر توقف کردند و به دیدار گنون رفتند و با لینگز آشنا شدند.
اي در نزدیکی اهرام مصر، تصمیم گرفتند در قاهره بمانند و در خانه

ها را لینگز آن،نزدیک خانه لینگز و زنش، اقامت گزیدند. در تابستان
بدینسان، این زن و شوهر به فرقه شنا کرد. به سوئیس برد و با شوان آ

به کارهاي گنون شوان وارد شدند. به مصر بازگشتند و، مانند لینگز، 
ها در قاهره پنج سال طول کشید. پس اقامت آنکردند. رسیدگی می

همسایه شوان رفتند و با به سوئیس 1952از مرگ گنون، در سال 

261. Whitall Nicholson Perry (1920-2005)

262. Barbara Perry [Ward] (b. 1923)
263. “Lauriston Ward, 1882-1960 Papers”, Peabody Museum Archives,

Harvard University October, 1994:

http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~pea00023
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ودك داشتند: مارك و کاترین. دو کدیوار به دیوار شدند. در این زمان
از نام گرفته بود، "حمیده"پري و باربارا، که در فرقه شوان ویتال 

ترین افراد به سال، نزدیک46تا مرگ شوان، به مدت 1952سال 
در سال بود که بدان حدپري به شوان تا ویتال وفاداري شوان بودند. 

در حالی که گرفتانجامزن او شوان با "ازدواج طولی"اوّلین1965
ویتال و باربارا پري .بودباربارا "عرضی"ویتال همچنان شوهر 

با او و در تمامی سفرهاي شوان کردندمیهمیشه با شوان زندگی 
سفر به آمریکا و شرکت در مناسک سرخپوستان در از جمله بودند؛ 

فرقه مریمیه در کلنی به بهمراه شوان 1980در سال هاآنسو. 
پس از مرگ شوان و ویتال پري، بارباراي .ندن ایندیانا رفتبلومینگت

"ازدواج طولی"درباره 264بیوه همچنان ساکن کلنی بلومینگتن است.
در فرقه شوان و کلنی (افقی) "عرضیازدواج "و (عمودي) 

سخن در حومه شهر بلومینگتن ایالت ایندیاناي آمریکا ها شوانی
خواهیم گفت.

مؤلف او در بلومینگتن درگذشت. 2005ر نوامب18در پري ویتال 
نام دارد. گنجینه خرد سنتیها آنترین که مهمچند کتاب است 

، هیوستن اسمیتبا مقدمه 1986این کتاب در سال چاپ دوّم 
پس از مرگ پري در سال و265،پژوه نامدار آمریکایی، منتشر شددین

264. “Biography of Whitall Perry”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Whitall-Perry.aspx

“Biography of Barbara Perry”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Barbara-Perry.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Whitall_Perry [May 2, 2013]

265. Whitall N. Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, New York:

Simon and Schuster, 1971; with a preface by Huston Smith, San
←
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، رکو پالیسبا مقدمه هیوستن اسمیت و ما،صعود معنويبا نام2008
درباره پیوندهاي هیوستن اسمیت و مارکو 266تجدید چاپ شد.

مطالبی به از ویتال پري پالیس با فرقه مریمیه سخن خواهیم گفت. 
جام نو و می فارسی ترجمه شده از جمله در مجموعه مقاالت

267.کهن

از ".هنر قدسی"مقاالتی است در زمینه نیز مؤلفباربارا پري
268"فریتیوف شوان، حکیم معنوي و هنرمند"قاله متوان به میجمله 

از هنر قدسی تا هنر بر کتاب شوان، با عنوان باربارا پري دمه و مق
اشاره کرد.269،نامقدس: شرق و غرب

، از گردانندگان کنونی مارك پريپري، بنام و باربارا ویتال پسر 
، "خرد جهانی"فرقه شوان در آمریکاست. طبق مندرجات وبگاه 

در کنار سوئیسدر در قاهره به دنیا آمد و 1951ي در سال مارك پر

←
Francisco: Harper & Row, 1986.

266. Whitall N. Perry, The Spiritual Ascent: A Compendium of the

World's Wisdom, Fons Vitae; 2nd edition, 2008.

، بکوشش مصطفی جام نو و می کهن: مقاالتی از اصحاب حکمت جاویدان. 267
539، 1384دهقان، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اوّل، 

صفحه. 
268. Barbara Perry, “Foreword: Frithjof Schuon: Metaphysician and

Artist”, in The Feathered Sun: Plains Indians in Art and Philosophy,

Bloomington, IN: World Wisdom Books, 1990.

269. Barbara Perry, “Introduction”, Frithjof Schuon, Art from the Sacred

to the Profane: East and West, edited by Catherine Schuon,

Bloomington, IN: World Wisdom, 2007.
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مارك پري مترجم آثار شوان از فرانسه و آلمانی 270شوان بزرگ شد.
تألیف "حکمت خالده"هایی در زمینه به انگلیسی است و کتاب

در پیرامون بیداري و یادآوري، با عنوان کرده. آخرین کتاب او نیز، 
271منتشر شده.هیوستن اسمیتمانند کتاب پدرش، با مقدمه

ویتال پري

270. “Biography of Mark Perry”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Mark-Perry.aspx

271. Mark Perry (Author), Huston Smith (Preface), On Awakening &

Remembering: To Know is To Be, Fons Vitae, 2000, 434 pages.
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باربارا پري

پایانی زندگی هايماهکه هراس کندمیتوضیحات فوق روشن 
نبود. گنون از ارتباطات نزدیک و توهّم» جاسوسان شوان«گنون از 

شان، با شوان مطلع بود و به این دلیل پنهان لینگز و پري، و همسران
؛ و زمانی که هایشنامهبه باز کردن مخفیانه دکرمیلینگز را متهم 

حرکت خود را علیه شوان آغاز کرد، نگران انتقام شوان بود.
نویسد: زمانی که از لینگز درباره اتهامی که گنون مارك کاسلو، می

علیه گنون بروز داد و » بسیار منفی«به او زده بود پرسید، لینگز واکنش 
متهم کرد. ویتال پري نیز گنون را به گنون را به توهّم (پارانویا) 

کرد. این در حالی است که لینگز و پري در متهم می» توهّم«
کردند و به دوران زندگی شان به شدت از گنون تجلیل میهاينوشته

دانست که افزاید: لینگز به خوبی میبالیدند. کاسلو میبا او می
272ن دارد.شوا» تقدّس«شهرتش بستگی به اسطوره گنون و حفظ 

272. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His
←
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کوتا و هارتنگسرنوشت 
ها از . آنکردار شوان سبب خروج کوتا و زنش از اسالم شد

نزد یک کشیش 1951طریقت عالویه شوان خارج شدند و از سال 
، زمانی که 1955ارتدکس به تلمذ پرداختند. کوتا و زنش در سال 

کوتا سفیر سوئیس در کلمبیا بود، به کلیساي کاتولیک پیوستند. 
هذا، کوتا عالقه به گنون و ترادیشنالیسم را حفظ کرد و در سال مع

1960کرد. او در اوائل دهه در سوربن درباره گنون تدریس می1957
سفیر سوئیس در هندوستان بود و نقش مهمی در تسهیل پذیرش 

ان تبتی مهاجر، که از چین گریخته بودند، توسط دولت بودایی
273سوئیس ایفا کرد.

و زنش به طالق کشید. هارتنگ از فرقه شوان جدا کار هارتنگ
اوّلینهارتنگ و زنش شد ولی زنش باقی ماند. بنوشته سجویک، 
هارتنگ تا پایان عمر کسانی نبودند که به این دلیل طالق گرفتند.

مان بودن کرد. مسل) با دقت به مناسک اسالمی عمل می1988(
دانست. نمیخویشان نزدیکش کسی هارتنگ مخفی بود و بجز 

اي حتی در زمان فوتش نیز مسلمانی او اعالم نشد هر چند از ادعیه
274شد فهمید.که دوستانش در مراسم دفن او خواندند می

مؤنث برهنه: شیطان یا مریم مقدس؟
حلول نماد مؤنث برهنه بر شوان و فرارویی رسمی عالویه شوانی به 

ز فوت گنون. سال پس ا14رخ داد یعنی 1965مریمیه در سال 

←
Followers”.

273. Sedgwick, ibid, p. 128.

274. ibid, pp. 128-129.
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، 1965در سال بیان کرده، خاطرات و تألماتگونه که شوان در آن
اروپا راهی طنجه در مراکش بود، دچار تنگی زمانی که با قایق از 

و مکاشفه رؤیادر حالت وضع در این نفس و افسردگی شدید شد. 
)، عرا دید. مریم مقدس (اشزندگیمکاشفه ترینمهمقرار گرفت و 

:، بر شوان ظاهر شدخوانندمی"مریم باکره"ان او را که مسیحی
به نازل شد؛ از راه درون ناگاه لطف الهی به شکلی ویژه بر من «

و دانستم که او باکره مقدس توصیف کنم. توانمنمیکه مؤنثصورتی 
سرخوش «کاشفه، حال شوان خوب شد و خود را مدر پی این » است.

275.یافت» از عشق و شادي

نجه شک و تردید شوان را فراگرفت و در مسیر طنجه به طدر بندر 
در تطوان (در شمال مراکش) بار دیگر افسردگی بر او غلبه یافت. 

ماند و با در هتل تطوان چنان خود را ضعیف دید که در اتاقش 
به او ظاهر شد و در تنهایی باز آن نماد مؤنث همراهان بیرون نرفت. 

بار دیگر اکش، رسیدند. در فاس ایتخت مربه فاس، پآرامش داد. 
به سراغش آمد باز "مؤنث آسمانی"ولی آن تردید بر او غلبه یافت

و در تمامی شب به او آرامش داد. این وضع روحی شوان تا 
بازگشت به سوئیس ادامه داشت. 

چند بار از ارتباط فراطبیعی با شوان 1965-1942هاي طی سال
عشق کیهانی «گفته است: ،"باکرهم مری"به تعبیر او یا ،نماد مؤنث

که با دیدن پسر خردسال مادلین » معشوق... به شکل عشق مادرانه
کشش به سمت مجسمه مریم مقدس در ویترین تجربه کرد، 

شایسته در آپارتمانش مکانی و در خرید اي در لوزان (که آن را مغازه
: نوشت1949پس از تلخکامی جدایی از گنون در سال ،داد)جاي 

275. ibid, pp. 149-150.
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در حین ذکر نیز و » او [مریم باکره] را حس کردم.و برکت لطف «
احساس بار دیگر از 1953گفتن در آپارتمانش در حوالی سال 

گفت، و بعدها باز نوشت: مریم باکره سخن » لطف و برکت«
حضوري قوي و نیرومند حس کردم و بالفاصله دانستم که [مریم] 

است.» باکره«
دانست چگونه باید تجربه سال دا نمیاو ابت،شوانطبق نوشته 

اوّلین پرسش برایش را تأویل کند. با نماد مؤنث) (مکاشفه 1965
شوان به این این بود که آیا این رؤیاي صادقه است یا اوهام کاذب.

نتیجه رسید که رؤیاي صادقه را باید از طریق نتایج آن از رؤیاي 
ب شد عالقه شوان زیرا سبکاذب تشخیص داد. این رؤیا مفید بود 

از بین ها دلبستگی شدید داشت،به کتاب، روزنامه و تئاتر، که به آن
تمایلی «رؤیاپیامد دیگر این برود و احساس آزادي کند. 

تمایل به برهنه شدن «ن ایجاد شد: که در شوابود » ناپذیرمقاومت
عیسی مسیح (ع) است.» کودك«منظور شوان از »بسان کودك او.

.شدمیبود برهنه تنها ن پس هر گاه در خانه شوان از آ
وده و سرانجام، شوان به این نتیجه رسید که رؤیاي او صادقه ب

سرانجام به این نتیجه نهایی رسید که کوشید آن را تعبیر کند. 
زیرا » عالم الوهیاي خاص است با رابطه«آغاز سرمکاشفه فوق 

شوان در واقع، .تجلی رحمت الهی و دین خالده است"مریم باکره"
یا نقشی جدید براي مأموریترا سرآغاز ایفاي 1965ي سال رؤیا

خود را به مقام رؤیا، در پی یک 1937، در ترپیش. او داندمیخود 
ولی طریقت عالویه تنها یکی از .دادارتقاءطریقت عالویه "شیخی"

تصوف در اسالم بود. اینک شوان براي خود نقشی جامع، هايطریقت
، "دین خالده"بود و خود را حاملقائلرادینی، فراتر و ماوراء اسالم، ف

. دیدمینه اسالم، 
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	نماد مؤنث"ارتباط شوان با  ، بار 1966سال بعد، .یابدمیادامه "
و به آرامی «: شودمیبر شوان ظاهر دیگر، و این بار نیز در مراکش، 

حال عشق بر من در عین .و وحشت مرا فراگرفته بودخرامیدمیتأنی 
نیست من مناسب نبود، واقعیت بود.رؤیاغلبه یافته بود. این دیگر 

276»بیش از این بگویم.

به این » نیست بیش از این بگویممن مناسب «نویسدمیشوان 
نزدیکان شوان و اعضاي (متعددهايگزارشطبق که است دلیل 
277ت.بوده اسبرهنه در مکاشفات شوان نماد مؤنث )مریمیهسابق 

که خواهیم دید در از این پس، در خانه یا چنانبرهنه شدن شوان 
سبب شد که در مکاشفات او نماد مؤنث و برهنه بودن مناسک مخفی، 

نسبت شیطان را به شوان يرؤیاهابرخی افراد ناوابسته به مریمیه 
278دهند.

فرقه مریمیه
وان اینک شاي جدید شد: سازي شوان وارد مرحلهبدینسان، فرقه

(یونیورسال) و فراتر از ادیان مرسوم، از "جامع"براي خود نقشی 
حکمت "و "دین خالده"جمله اسالم، قائل بود و خود را منادي 

دانست. او معتقد بود که داراي رابطه خاصی (خرد جاودان) می"خالده
. از این زمان شوان و زنش، و نیز با خداوند است"مریم باکره"با 

متمرکز ترسیم برهنه مریم مقدسهاي خود را بر یکاترین، نقاش
شوان نوشته، این نامهگونه که آیمارد در زندگیکردند. شوان، آن

276. ibid, p. 150.

277. ibid, pp. 150-151.

278. ibid, p. 151.



119مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

ارجاعی است به عریان کردن «کرده: ها را چنین تفسیر نقاشی
خاطرات شوان در »حقیقت به معناي گنوسی آن، و رها کردن برکت.

ز زنان سرخپوست تجلی هاي پیشین خود را احتی نقاشیو تألمات 
کند و بدینسان میان تجربه سال عنوان می"مریم باکره"این چهره از 

کند. در مراکش پیوند برقرار می1965در آمریکا با تجربه سال 1959
یکی شیخ طریقتی اسالمی و کند: میاز این پس، شوان دو نقش ایفا 

وریتی که اي فرادینی (یونیورسال) که طبق مأمدیگري رهبر فرقه
ها و مناسک به او تفویض کرده بر اساس آئین"مریم باکره"

هاي سو کند. شوان آئینرا ترویج می"دین خالده"سرخپوستان سو 
"دین خالده"اي بارز از را نمادي از دین ناب و خالص اوّلیه و جلوه

279.شدتر رنگتر و نقش اوّل کمدید. بتدریج، نقش دوّم پررنگمی

عجیب ننمود. "مریمیه"ان پیروان شوان تغییر نام طریقت به در می
ایانده و ظاهراً تنها اي اسالمی از خود نمها چهرهشوان طی سال
ادعیه به بود. به نام طریقت "مریمیه"افزودن داد چیزي که رخ 

بعالوه، .دعاي کوتاهی خطاب به مریم مقدس افزوده شدنیز روزانه 
شوان "شش اصل مراقبه"به "باکرهمریم"هاي شوان از نقاشی

یعنی اعضاي فرقه در مناسک مراقبه باید بر روي این اضافه شد؛ 
کردند.ها تمرکز مینقاشی

هاي شوان به مناسک مراقبه روشن نیست زمان وارد شدن نقاشی
وارد این مناسک شده 1960هاي رسد از اواخر سالولی بنظر می

هاي شوان در کارگیري نقاشیبهآیمارد در ایمیل به سجویکاست. 
اند کند ولی بسیاري از اعضاي فرقه به سجویک گفتهمراقبه را رد می

کردند. به این ترتیب، نام طریقت هاي شوان استفاده میکه از نقاشی

279. ibid, p. 151.
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280تبدیل شد."عالویه مریمیه"شوان به 

رسد تمامی اعضاي فرقه از مکاشفات شوان و نیات بنظر نمی
مطلع بودند. تمرکز جدید طریقت بر مریم (ع) موجه واقعی او 

نمود. در اسالم و قرآن کریم، مریم (ع) محترم و مقدس و از می
در لندن شوان "مقدم"، مارتین لینگزجایگاهی رفیع برخوردار است. 

مریمیه پس از مرگ شوان، در تبیین این تغییر نام "شیخ"و 
سه دین توحیدي در شخصیتی است که "مریم باکره"نویسد: می

شاهزاده خانم یهودي از خاندان داوود، «اند: پیرامونش متحد شده
مسیحیت، و زنی که در اسالم در رأس سلسله مراتب گذاربنیانمادر 

زنان جاي دارد. مریم، همانند ما، دوستدار سه دین، و دین بطور عام، 
اي است که شوان در سفر اوّلاین مضمون همان رساله281»است.

مستغانم نگاشت درباره وحدت بنیادین مسیحیت، اسالم و یهودیت با 
. "تجلی سه وجهی سنت توحیدي"عنوان 
توجه کرده، اگر واقعًا نیت آن بود که گونه که سجویکهمان

شخصیتی مقبول سه دین فوق، و بعنوان نماد وحدت سه دین، 
در ترین بود؛ پیامبري کهعرضه شود، قطعًا ابراهیم (ع) مقبول

سجویک یهودیت و مسیحیت و اسالم مورد احترام فراوان است. 
نیز بعالوه، مریم در یهودیت جایگاهی ندارد. در اسالم افزاید: می

وجود ندارد که مریم در رأس آن » سلسله مراتب زنان«چیزي بنام 
تر براي تصدي این جایگاه باشد. و اگر بود، نامزد مناسب

م، یا فاطمه، دختر پیامبر اسالم، توانست هاجر، زن ابراهیمی

280. ibid, pp. 150, 311.

281. ibid, p. 152.
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282باشد.

کنیم: مریم (ع)، همچون نقد سجویک بر نوشته لینگز را کامل می
عیسی مسیح (ع)، در یهودیت نه تنها جایگاهی ندارد بلکه مبغوض 

و لذا در است ، تلمودهاي یهودي، حداقل در دوران تدوین خاخام
283از او به زشتی یاد شده.تلمود 

تند هر چند یهودیان، بویژه از سده یهود یکی نیساسرائیل وبنی
اسرائیل را مساوي کنند و بنینوزدهم میالدي، این دو نام را خلط می

یهودي به کسی گفته برند که نادرست است. با یهود به کار می
اسرائیل، بنیگانه دوازدهشد که به قبیله یهودا، یکی از قبایل می

تعلق داشت. 
ائیل بود ولی معلوم نیست از قبیله یهودا و لذا اسرمریم از بنی

باشد. روشن نیست لینگز بر اساس کدام مأخذ مریم را از "یهودي"
اسرائیل از قبیله یهودا، ، خاندان سلطنتی بنی"خاندان داوود"

خاندان "از باید این روایت یهودیان است که مسیح موعود .خوانده
روایتی که در شود. نامیده می"مسیح بن داوود"و لذا باشد "داوود

طبقه به 28با را آغاز انجیل متی درج شده، و تبار عیسی مسیح 
و حتی اگر این 284یهودي است.عمیقاً روایتی کرده، وصل داوود

کند یوسف از تبار داوود بود نه روایت معتبر باشد، تنها ثابت می
ن در ایاست. کند که یوسف پدر عیسی این روایت القاء میمریم. 

282. ibid, p. 311.

نام برده شده. » عیسی بن پانتیرا«از عیسی مسیح (ع) با نام د تلمودر روایات . 283
پانتیرا گویا نام یک سرباز رومی است و منظور این است که عیسی فرزند 

نامشروع پانتیرا و مریم است. بنگرید به: 
“Jesus”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, 2007, vol. 11, p. 250.

. 17-1/ 1انجیل متی، . 284
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زمانی که (ع) کند مریم قرآن کریم تصریح میحالی است که 
و بر اساس روایات اسالمی 285عیسی (ع)  را حامله شد باکره بود

و به 286خواندانجیل لوقا نیز مریم را باکره میگاه ازدواج نکرد. هیچ
نامند. می287"مریم باکره"این دلیل مسیحیان حضرت مریم (ع) را 

دو تنشود که مریم (ع)، نام چهار زن دیده میجزدر این تبارنامه، ب
و یکی، بت شبع مادر اسرائیل نیستند (راحاب و روت)از بنی

288اسرائیل باشد.بنیمعلوم نیست از سلیمان، 

.20وره مریم، آیه س. 285
.27/ 1انجیل لوقا، . 286

287. Virgin Mary

نام برده "انجیل متی"از چهار زنی که در تبارنامه عیسی مسیح، در سرآغاز . 288
است ايفاحشه(راحاب) اند (تامار و روت) و یکی دو تن نماد مکر جنسیشده، 

کرد.که به مردم خود خیانت 
به کسوت فاحشه درآمد و از تامار عروس یهودا است که، پس از مرگ شوهر، 

؛طریق فریب دادن یهودا و زنا با او صاحب دو فرزند شد: فارص [پرز] و زارح
) 12/ 46، باب 30-14/ 38باب سفر پیدایش،ا. (نیاکان دو طایفه از قبیله یهود
است غیر اسرائیلی در شهر اریحا، نزدیک ايفاحشهراحاب، مادر بوعز از شلمون، 

اسرائیلیان در اشغال اریحا کمک کرد و پس از سقوط اریجا رود اردن، که به
و باب ششم/ دوّمپیوست. (صحیفه یوشع، باب اسرائیلبنیبه اشخانوادهبهمراه 

یوشع... گفت به خانه «؛ 1/ 2همان، » زن زانیه که راحاب نام داشت.. «22-25
و خاندان و یوشع راحاب فاحشه«؛ 22/ 6همان، » زن فاحشه [راحاب] بروید...

اياشارههیچ عهد عتیق) در کتب 25/ 6همان، » پدرش را... زنده نگه داشت...
به رابطه یا ازدواج شلمون و راحاب نشده و روایت انجیل متی تنها روایت در این 

که راحاب با یوشع بن نون، از تبار یوسف، شودمیگفته تلمودباره است. در 
داشت. یوشع بن نون، سردار به دستاریحا را ازدواج کرد که فرماندهی حمله به 

و جانشین موسی (ع)، در روایات اسالمی محترم است هر چند نامش به صراحت 
←
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سلسله «گونه که سجویک توجه کرده، در اسالم چیزي بنام و همان
الم وجود ندارد که مریم (ع) در رأس آن باشد. در اس» مراتب زنان

اي براي تقدّس زنان مریم (ع) مقدس و محترم است ولی کسی رتبه
289وضع نکرده است.

←
در قرآن کریم ذکر نشده. 

، همان روت است که "انجیل متی"راعوت، مادر عوبید از بوعز در ترجمه فارسی 
روت از ، کتاب روتبنام اوست. طبق روایت عهد عتیق هايکتابیکی از 

نبود؛ از طایفه موآبی بود که در جبال اردن، در شرق بحرالمیت، اسرائیلبنی
. شوهر روت و برادرش در موآب مردند و نعومی، مادر شوهر روت، زیستندمی

. تنگدست ندمهاجرت کرداسرائیلبنیبهمراه روت و عروس دیگرش به میان 
ه بوعز در کنار خرمن رفت و با بودند و روت، به توصیه نعومی، شبانه به خوابگا

این مکر به همسري بوعز درآمد. حاصل این وصلت عوبید، پدر بزرگ داوود، 
است. 

نام زن اوریاء برده شده که، طبق روایات در تبارنامه عیسی مسیح (ع) و سرانجام، 
داوود با است. بت شبعیهودي، همسر داوود شد و مادر سلیمان است. نام این زن 

به قصد تصاحب دائم این زن، سردار سپس، آمیخت و یباي سردار خود این زن ز
شوهر ) 12-11هايبابسموئیل، دوّم(کتاب د.یرساندلیر و وفادار خود را به قتل 

اسرائیل نبود و به قبیله حتی، یکی از قبایل بت شبع اوریاء حتی است یعنی از بنی
اسرائیلی اند کوشیدههد عتیق عگانه کنعانی، تعلق داشت. برخی مفسرین دوازده
از این طریق که گویا بت شبع نوه اخیتوفل، مشاور کنند را ثابت بت شبع بودن 

) 12/ 15خائن داوود، است. این در حالی است که در کتاب دوّم سموئیل (
موطنش، در را خوانده شده که سرانجام خود (اخیتوفل جیلونی) اخیتوفل اهل جیلو 

بعبارت دیگر، حتی اگر ثابت شود که زن ) 23-1/ 17(همان، کشت. جیلو، 
توان اسرائیلی بودن اخیتوفل را اثبات اوریاء کنعانی نوه اخیتوفل جیلونی بوده، نمی

کرد.
در احادیث منقول از پیامبر اسالم (ص)، معتبر در میان اهل سنت و تشیع، از . 289

←
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ازدواج طولی و عرضی
عدم تقید خود را به به صراحت1942گفتیم که شوان در سال 

دین "و خویشتن را تنها ملزم به کندمیبیان » قوانین مقدس«
وان خود را پیرو نه ادیان مرسوم؛ از جمله اسالم که شداندمی"خالده

. او نوشت: کردمیآن اعالم 

من هماره در مسائل مربوط به قوانین مقدس دقت «
ها کردم، ولی از سوي دیگر دین خالده را فراتر از همه اینمی
هایی دادم خویشتن را در قالبدیدم و به خود اجازه نمیمی

محصور کنم که برایم اعتبار نداشت؛ هر چند به دیگران اجازه
»ها را نقض کنند.دادم این قانوننمی

که برهنه بر او "مؤنثنماد "معهذا، پس از دیدارهاي مکرر شوان با 
، این عدم تقید پنداشتمی"مریم مقدس"و شوان او را شدمیظاهر 

و بانی دینی جدید "شارع"گویی شوان گیردمیشکلی جدید به خود 

←
من النساء کملیو لم ریمن الرجال خلق کثکمل«چهار زن مقدس نام برده شده: 

از (».بنت محمدهفاطمولد،یخونتبهجیو خدفرعون،هامراهیآسوم،یمراال
به یجز چهار زن کسزنانن ایاز میولدندیبه کمال رسيادیمردان گروه ز

دختر جهیو خد[نامادري موسی] فرعونهمسرهیآسومیمر:دیمرحله کمال نرس
ث دیگر از پیامبر اسالم (ص) منقول و در حدی» فاطمه دختر محمد.ولدیخو

زنان اهل نیبرتر» (یه.و آسمیو مرهفاطموه جیخدهنساء اهل الجنافضل«است: 
ریخ««) و حدیث دیگر: هستند.هیآسومیو فاطمه و مرجهیبهشت خد

چهار انیزنان جهاننیبهتر(» .و فاطمهجهیو خدهیو آسمیمراربع،نینساءالعالم
انجیل ) و  عجیب اینجاست که در و فاطمه.جهیخدوهیو آسمیمرزن هستند:

شود.نیز نام چهار زن، بجز مریم، در سلسله نسب عیسی (ع) دیده میمتی
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هابدعتاین ترینمهماست با ایستارها و قواعد جدید. یکی از 
است. 290"طولی و عرضی"یا "ازدواج عمودي و افقی"

دّوم، شوان زن "مؤنثنماد "، یعنی پس از ارتباط با 1965در سال 
ممنوع است ولی از سوئیساختیار کرد. این کار هر چند از نظر قوانین 

دوّمنظر شرع اسالم ممنوع نیست. مسئله اینجاست که این زن 
داشت و زن و شوهر، هر دو، از پیروان شوان بودند. شوان شوهر 

شوان اجازه داد این دو بعنوان زن و شوهر با هم زندگی کنند ولی زن 
با شوان ازدواج کند. از نظر شوان "عمودي"یا "طولی"به شکل 

صرفاً"رابطه عرضی"کند و انسان را به خدا وصل می"رابطه طولی"
291زمینی است.

292»ازدواج معنوي«ان این رابطه جنسی را بعدها، پیروان شو

تأییدرا "ازدواج"کاترین شوان، زن قانونی شوان، این نوع نامیدند.
بود براي راضی کردن ايرویّهاین : «نویسدمیکند و و توجیه می

هاينشانهاجتماعی... که بر اساس هايضرورتقوانین غربی و 
هارت و لینگز، پس از بورک» الهی مجاز و متبرك شد.ناپذیرتخطی

293.تردیدهایی، بر این اقدام صحه گذاردند

بیش از "معنوي"یا "عمودي"یا "طولی"هايازدواجتعداد این 
نام این افراد را بر اساس اطالعات نویسدمیبوده زیرا سجویک یکی 

بعضاًموثق در اختیار دارد ولی از آنجا که این زنان زنده هستند و 

290. Vertical, Horizontal Marriage

291. Sedgwick, ibid, p. 152.

292. Spiritual Marriage

293. ibid, p. 153.
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294.کندنمیو اسامی را منتشر شودنمیجزئیاتارد داراي فرزند، و

که اي در مقاله، از انتشار کتابهفت سال پیشمعهذا، سجویک 
در المللی مرکز مطالعات ادیان جدیدبه یازدهمین کنگره بین

مجله در 1999و در سال ) ارائه داد1997اوت 9-7آمستردام (
شوان "نان طولیز"نام 295منتشر شد،گرایی غربیمطالعات باطنی

و مقاله بود کهبه دلیل این سخنرانی ظاهراً است. را ذکر کرده 
وکالي مریمیه او را تهدید به شکایت کردند و سجویک مجبور شد، 

سربسته به مباحث شهاي قضایی، در کتاببراي پرهیز از گرفتاري
هاي ها و نقاشیمربوط به عقاید شوان بپردازد و نیز از درج عکس

نگار شوان اجتناب کند.برهنه
عنصر غیراسالمی دیگر در نویسد: سجویک در مقاله فوق می

، به 1965عملکرد شوان برهنگی است. پس از مکاشفه مریم در سال 
» تمایلی تقریباً غیرقابل مقاومت«گفته خود شوان، مانند کودك مریم 

از آن زمان «نویسد: در شوان ایجاد شد براي برهنه شدن. شوان می
سجویک، بنقل از ضیاءالدین »شدم.ر وقت ممکن بود برهنه میه

نویسد: حداقل در سردار، نویسنده معروف پاکستانی مقیم لندن، می
296مریم خود را برهنه نمایانده است.1983مکاشفه شوان در سال 

هایی که شمایلنویسد: هم شوان و هم مریم مقدس در سجویک می
297ن (بدریه)یموبنام شارلین راو"طولی"شوان و یکی از زنان 

294. ibid, p. 311.

295. Mark Sedgwick, “Traditionalist Sufism”, ARIES: Journal for the

Study of Western Esotericism, 22 (1999), pp. 3-24.

296. Ziauddin Sardar, “A Man for All Seasons,” Impact International,

December 1993, p. 35.

297. Sharlyn Romaine (Badriyah)
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افزاید: راولینسون عکسی از این سجویک میاند برهنه هستند.کشیده
و نیز راولینسون عکسی از شوان بهمراه ها را به او داده است. نقاشی

اند به سجویک داده زنان آمریکایی برهنه که فقط بیکینی پوشیده
ر بلومینگتن کلنی شوان دمناسک است. این عکس مربوط است به 

سجویک در یافتند.نفر از پیروان شوان حضور می60-50که در آن 
، نام برده باربارا پري (حمیده)شوان، "زن طولی"مقاله فوق، از اوّلین 

است. 
اسامی زنان شوان به شرح زیر ،مارك کاسلوطبق مندرجات وبگاه 

،يد موراو، م(حمیده)باربارا پري(لطیفه)، کاترین شوان است: 
.(بدریه)مینوشارلین ر

در فرقه شوان تا "ازدواج"وجود این نوع از بنوشته سجویک، 
: این مسئله، و گفتمیناشناخته بود. بورکهارت 1980اواخر دهه 

، ولی وي دادمیآزار عمیقاً مسائلی که براي برخی زنان پیش آمد، او را 
فاداري به درونی به این نتیجه رسید که وظیفه وهايکشاکشپس از 

شیخ مقدم بر هر چیز است. 
، بورکهارت به یکی 1957اوت 4ها پیش از این ماجرا، در سال

، نوشت: مریدان "عبدالهادي"دیگر از اعضاي فرقه مریمیه، بنام 
هاي خویش از کردار او شیخ درباره استاد خود نباید بر اساس دانسته

و روش شیخ باشد. شان تعالیم داوري کنند بلکه باید مبناي قضاوت
او افزود:

کند. او براي تحلیل کردار راه نمیخداوند ما را گم«
شخصی استاد به ما نیاز ندارد... اگر تعالیم استاد غلط یا 
روش او خالف وحی است ترکش کن، ولی اگر بنظرت 
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رسد که کردارش غیراخالقی است به شک خود شک می
298»کن.

و نخبگانمریمیه
خود کمیت اي به گسترش عالقهگرا کهي است نخبهامریمیه فرقه

شان تأثیرگذارترینترین و را، بویژه برجستهندارد بلکه جذب نخبگان
اي کوچک، ولی متنفذ در فرقهمریمیه هنوز از اینرو، کند. دنبال میرا، 

در کلنی که حتی کسانی مانده است. ، و فرهنگینهادهاي آکادمیک
هاي تخصصی، رد آمدند عموماً در حوزهشوانی حومه بلومینگتن گ
ي کاترین شوان، زن قانونی شوان، هنرمندبویژه هنر، نخبه بودند. 

زن "و آخرین اوّلین و شارلین رومین، باربارا پري و است توانا 
از مارك کاسلو، و بودند. نیز در زمینه هنر برجسته شوان، "طولی

و در صفحات به افشاگري علیه شوان دست زد،محارم شوان که 
و شارلین مانند فریتیوف و کاترین شوانبعد با او آشنا خواهیم شد، 

است. ی برجسته نقاش، رومین
در اروپا و 1970و 1960هاي مریمیه در دههبنوشته سجویک، 

(مقارن با انقالب اسالمی 1979در سال آمریکا گسترش یافت.
سه زاویه دائر بود: هاي مریمیه در چند کشور اروپایی "زاویه"ایران) 

،ریمز(، حداقل دو زاویه در فرانسهژنو)،(لوزان، بالدر سوئیس
تین در آرژان. (لندن)، و حداقل یکی در انگلستان)نانسی

سه زاویه یک زاویه وجود داشت و در آمریکا ) آیرسبوئنوس(
در برخی کشورهاي 299).بلومینگتن، برکلی، واشنگتن دي. سی.(

298. Sedgwick, Against the Modern World, pp. 153, 311.

299. ibid, pp. 161, 314.
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هاي مریمیه وجود داشت.نیز زاویهیران،، از جمله ااسالمی
حضور هواداران غیرمسلمانگروهی از بعالوه، در پیرامون شوان 

استاد دانشگاه نانسی 300،ژان بورالها بنام یکی از آنداشتند. 
عضو کاتولیک داشت.50کرد که حدود فرانسه، گروهی را اداره می

در ها را کاتولیکپسر آناندا، نیز گروهی از 301،راما کوماراسوامی
گروه راما کوماراسوامی در مناسک مذهبی 302کرد.آمریکا اداره می

"ذکر"کند و مانند صوفیان هاي شوان استفاده میخود از روش
هاي مسیحی. احتماالً گویند البته با به کار بردن مفاهیم و ناممی

گروه بورال نیز چنین است. بنوشته سجویک، مسیحیان عضو مریمیه 
را 303"هاشوانی"تند، بلکه پیرو شخص شوان هستند و لذا واژه نیس

ها و پیروان غیرمسلمان شوانمریمیبریم که شامل به کار می
شود.می

امروزه، یکی از سه زاویه شناخته شده مریمیه در ایاالت متحده 
واقع است. بلومینگتون ایندیاناها، در ترین آنآمریکا، و شاید مهم

1967در سال استاد مطالعات دینی، 304،یکتور دانرواین زاویه را 
دانر پس از مطالعه آثار شوان مکاتبه با او را آغاز کرد و تأسیس کرد.

300. Jean Borella (b. 1930)

301. Rama P. Coomaraswamy (1929-2006)

":هاي کاتولیکی راما کوماراسوامینوشته"بنگرید به وبگاه . 302
http://www.the-pope.com/coomcawr.html

303. Schuonians

304. Victor Danner (1926-1990)

:"پژوهی تطبیقیدین"نامه ویکتور دانر در وبگاه بنگرید به زندگی
http://www.studiesincomparativereligion.com/Public/authors/Victor_D

anner.aspx
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وصل کرد که در چپق مقدس، ، مؤلف جوزف براونشوان او را به 
دانر به 305کرد. دانر به مریمیه پیوست.دانشگاه ایندیانا تدریس می

هاي شوان و ها بویژه کتابلیستهاي ترادیشنادانشجویانش کتاب
کرد و برخی دانشجویان از طریق دانر عضو مریمیه نصر را معرفی می

ها، نه تنها عضویت خود در فرقه شدند. دانر، طبق روش مریمی
در سال کرد. مریمیه بلکه حتی مسلمان بودن خود را پنهان می

شتند که داتون حضور حدود پنجاه عضو فرقه مریمیه در بلومینگ1979
سجویک نام 306.شاگردان براون، دانر و یک استاد دیگر مریمی بودند

نمونه دانر «بنوشته سجویک، این استاد دانشگاه را ذکر نکرده است. 
موقعیت پیروان شوان از »دهد.سازوکار گسترش مریمیه را نشان می
"الیت"عضوگیري و تشکیل خود در جایگاه استاد دانشگاه براي 

کنند.ه میخود استفاد

توماس مرتون، راهب کاتولیک
را ذکر نحوه عضوگیري فرقه شوان نمونه مرتون سجویک براي ارائه 

نویسندگان کاتولیک مشهورترین یکی از 307توماس مرتونکند. می
نامدارترین راهب کاتولیک سده بیستم «سجویک او را بود. آمریکا 

308،سیسترسیمرتون عضو طریقت خوانده است. » حداقل در آمریکا

305. Sedgwick, ibid, p. 161.

306. ibid, p. 162.

307. Thomas Merton (1915-1968)

:"مرکز توماس مرتون در دانشگاه بالوماین"بنگرید به وبگاه 
http://www.merton.org/

http://www.merton.org/chrono.aspx

308. The Order of Cistercians
←
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309در کنتاکیاین طریقت بود و در صومعه،"راهبان سفید"یا 

با ،نامه خودبا انتشار زندگی1946مرتون در سال کرد.زندگی می
این کتاب بیش از یک به شهرت رسید. 310،کوه هفت طبقهعنوان 

میلیون نسخه به فروش رفت.
مارکو . مکاتبه با مرتون را آغاز کرد311مارکو پالیس1963از سال 

و بکتو مؤلف است تبار پالیس ترادیشنالیست انگلیسی یونانی
در این زمان 313.و ترادیشنالیسم312یگري تبتبوداییباره مقاالتی در

←
http://en.wikipedia.org/wiki/Cistercians

309. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Abbey_of_Our_Lady_of_Gethse

mani

310. Thomas Merton, The Seven Storey Mountain, New York: Harcourt,

Brace, 1946.

311. Marco Alexander Pallis (1895-1989)

312. Tibetan Buddhism

است که در مناطق تبت، مغولستان، گريبوداییاز ايشاخهتبتی گريبودایی
هایی از هند و بخشبوتان، و مناطقی از هیمالیا از جمله نپال شمالی و شمال

روسیه و شمال شرقی چین رایج است. این آئین دین رسمی دولت بوتان است. با 
هايدولتبه هاآنان تبتی از چین کمونیست و پناهنده شدن بوداییمهاجرت 

اروپاي غربی و ایاالت متحده آمریکا این آئین در غرب رواج یافت. در دوران 
ابله با کمونیسم سیاست حمایت و تقویت غربی براي مقهايدولتجنگ سرد، 

، را در پیش گرفتند. هاآنتبتی و داالیی الما، رهبر دینی انبودایی
313. “Biography of Marco Pallis”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Marco-Pallis.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Pallis

از مارکو پالیس سه کتاب منتشر شده است: 
Peaks and Lamas, London: Cassell, 1939; New York: Shoemaker &

←
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به 1961او از سال 314با مسئوالن صومعه اختالف داشت.مرتون
شرکت فعال متعارف بود: نازد که براي یک راهب دست اقداماتی 

رابطه «ام و جنبش صلح و سرانجام در جنبش ضد جنگ ویتن
هاي به ادیان و آئینمرتون.1966با یک زن پرستار از » افالطونی

غیرمسیحی عالقمند شد؛ بویژه به تائوئیسم و آئین بودایی ذن و به 
لویی مکاتبه با به 1959سالازاز اینرو، اسالم و تصوف. 

امه نو مؤلف زندگیمعروف فرانسوي شناس اسالم315،ماسینون
درباره شخصیت و عقاید حالج پرداخت.حالج،

چند کتاب فرستاد: یکی کتاب پالیس براي مرتون 1963در سال 
و سه کتاب از گنون و شوان و گري تبتی، بوداییدرباره خودش

نامه ، زندگی. کتاب لینگزلینگزنوشته قدیس مسلمان سده بیستم
مکاتبات پالیس رد. ، به شدت بر مرتون تأثیر گذاشیخ احمد العالوي

تا سرانجام پالیس براي مرتون یافت و مرتون حدود دو سال ادامه 
قدیمی یونانی هدیه فرستاد. مرتون به پالیس نوشت: شمایل یک 

گاه در زندگی کسی چنین هدیه گرانبها و ارزشمندي به من هیچ«
پالیس موجودیت مریمیه را براي مرتون ،در نامه بعدي» نداده است.

کنیم که شما باید عمیقاً در ما همه احساس می«رد و نوشت: فاش ک

←
Hoard, 2004.
The Way and the Mountain, London: Peter Owen, 1960; Bloomington,

IN: World Wisdom, 2008.
A Buddhist Spectrum, London: Allen & Unwin, 1980; Bloomington,

IN: World Wisdom, 2004.

314. Sedgewick, ibid, p. 162.

315. Louis Massignon (1883-1962)
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در این نامه مریمیه را یک طریقت صوفی پالیس » جریان باشی.
نامه براي نامه بعدي که حاوي دعوتکوچک توصیف کرده است.

عضویت مرتون در مریمیه است موجود نیست ولی مرتون در 
یادداشت 316رده.به آن اشاره ک1966هاي روزانه ژوئن یادداشت

دهد که هنوز شوان از اعتبار و نام شیخ العالوي براي مرتون نشان می
کرد. مرتون نوشت:عضوگیري استفاده می

نامه بعدي، که مهم است، آمد: پیامی است از یک شیخ «
مسلمان (استاد معنوي). در اصل اروپایی است، ولی [طریقت 

ن مسلمان عصر ترین قدیسین و رازورااو را] یکی از بزرگ
(احمد العالوي) ایجاد کرده. [در نامه نوشته شده که] من 

توانم شخصًا و محرمانه پذیرفته شوم. نه دقیقاً بعنوان پیرو می
خواهد مستقیماً و [عضو طریقت] بلکه بعنوان کسی که می

این مسئله برایم اهمیت فراوان دارد شخصاً مشاورش باشد.
ها مرا در تماس با روح و آنهاي سنتی زیرا پرتو اندیشه

دهد... این بدان معناست هاي احمد العالوي قرار میآموزه
توانم در یک سنت زنده و مقدس جایگاهی زنده که می

العاده بر من داشته تواند تأثیرات فوقداشته باشم. این می
317»باشد...

من هنوز به آقاي «نویسد: مرتون به پالیس می1966در دسامبر 
»ام.نامه ننوشتهشوان

316. ibid, p. 163.

317. ibid, pp. 163-164.
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دزدیده شده یا از یا مکاتبات پالیس و مرتون موجود نیست؛ مابقی 
موجود است 1968بین رفته. تنها یک کارت پستال متعلق به ژوئن 

دهد مکاتبات ادامه داشته. نشان میکه 
شد.هند و خاوردورراهی سفر تبلیغاتی به مرتون 1968در سال 

چه مرتون را به تصوف آن"با عنوان ،دگونه که نصر در مقاله خوآن
ادعا کرده، مرتون قصد داشت در مسیر بازگشت به 318،"جذب کرد

آمریکا به تهران برود و با نصر مالقات کند.
مرتون ابتدا به کلکته رفت. سخنرانی مرتون در کلکته رنگ و بوي 

او گفت: شت. ترادیشنالیستی دا

دلی است... [که] مترین سطح رابطه، رابطه نیست؛ هژرف«
کنیم. برادران عزیزم، ما هم تر را حس میما وحدتی کهن

چه باید کنیم نیستیم. آناکنون یکی هستیم ولی تصوّر می
»مان است.کشف کنیم وحدت اصلی

دیدار کرد. آن 319مرتون از کلکته به هیمالیا رفت و با داالیی الما
بلکه در کسوت شب خواب دید که نه در لباس راهبان سیسترسی 

مرتون از هیمالیا به دارجیلینگ هند رفت و است.الماهاي بودایی
سپس راهی سریالنکا و تایلند شد. در بانکوك جنازه مرتون را در 

318. Seyyed Hossein Nasr, “What Attracted Merton to Sufism”, Merton

& Sufism: The Untold Story, ed. Rob Baker and Gray Henry,

Louisville, Ky.: Fons Vitae, 1999.

319. Dalai Lama

داالیی الما یعنی الماي .استان تبتبوداییلقب رهبران معنوي در میان الما 
ان تبت است. بوداییبزرگ. لقب رهبر دینی 
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به دلیل ،یافتند. پلیس علت مرگ او را برق گرفتگیهتل اتاق 
. ، اعالم کرداتصال پنکه قدیمی اتاق

زمان خود جنجال سالگی در53در مرتون مرگ ناگهانی
برانگیخت و حتی این شایعه را پدید آورد که سیا، به دلیل شرکت 

320فعال در جنبش ضد جنگ ویتنام، او را به قتل رسانیده است.

هیوستن اسمیت و مریمیه
پاي «گاه به تهران نرسید ولی پاي مرتون هیچ،سجویکبنوشته 

مریمی یک نویسنده معروف آمریکایی دیگر به تهران رسید و 
منظور هیوستن اسمیت است.321»شد.

و نویسنده کتاب معروفی 323کشیش متدویست322هیوستن اسمیت
این کتاب منتشر شد. 1958که در سال ادیان انساناست با عنوان 

تجدید چاپ شده و 324ادیان جهان: سنن بزرگ خرد مابعداً با نام 
در سده بیستم،بیش از دو میلیون نسخه به فروش رفته است.

هاي آمریکا ترین کتابهاي هیوستن اسمیت و مرتون پرفروشکتاب
ند.در حوزه دین بود

320. Sedgewick, ibid, pp. 164-165.

321. ibid.

322. Huston Smith (b. 1919)

منشعب از کلیساي انگلستان که در سده کلیسایی است Methodismمتدویسم . 323
به دلیل هاي جان و چارلز وزلی بنیان نهاده شد. هیجدهم توسط دو برادر به نام

ه حدود هفتاد هاي تبلیغی، کلیساي متدویست گسترش فراوان یافت. امروزفعالیت
میلیون پیرو دارد. 

324. Huston Smith, The World's Religions: Our Great Wisdom

Traditions, HarperOne, 1991, 416 pages.
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در این زمینه هاي رازوري عالقمند شد و اسمیت در جوانی به آئین
جوهر "به مطالعه پرداخت. او در مسیر مطالعاتی خود براي یافتن 

شروع کرد و 326و جرالد هرد325از آثار آلدوس هاکسلی"واحد ادیان
را خواند هاي گنون و کوماراسوامیکتابرسید؛ ها ه ترادیشنالیستب

یافت. یکی دو کتاب از شوان » العاده بدبینانهفوق«ولی آثار گنون را 
شناخت نصر کتاب ،درباره آئین بودا خواند. در سفري به تهران

327شوان را به او داد.اسالم 

و به این ست هاهیوستن اسمیت داراي پیوندهاي عمیق با مریمی
و این مقدمه، به دلیل شهرت نوشته مقدمه دلیل بر آثار برخی مریمیان

داده افزایش قابل مالحظه یبه شکلهیوستن اسمیت، فروش کتاب را 
در فرقه مریمیه را بنوشته سجویک، اسمیت عضویت خود است. 

مثالً، در کند. بیان میکند و مسلمانی خود را نیز سربسته اعالم نمی
سال است 26گیرد یا اي گفته که در ماه رمضان روزه میمصاحبه

کند. هیوستن اسمیت روزانه پنج بار به عربی با خداوند رازونیاز می
بطور منظم در کلیساي کند و میمناسک یوگا عمل به در عین حال 

328یابد.متدویست خود حضور می

بنوشته سجویک، هیوستن اسمیت در گسترش ترادیشنالیسم در 
وحدت کتاب 1975. او بر چاپ سال ه استکا نقش داشتآمری

، پاریس) مقدمه نوشت و به خواننده 1948شوان (329متعالی ادیان

325. Aldous Huxley (1894-1963)

326. Gerald Heard [Henry Fitzgerald Heard] (1889-1971)

327. Sedgewick, ibid, p. 165.

328. ibid, p. 166.

329. Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religions, English tr. by

Peter Townsend, Introduction by Huston Smith, New York: Harper &
←
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هشدار داد که این کتاب سنگین است بنحوي که حتی خود 
اسمیت هم بار اوّل نتوانسته آن را به پایان برد ولی سرانجام کتاب را 

ا توجه به شهرت اسمیت، اش شگفت بوده. بتا آخر خوانده و نتیجه
330ترین تبلیغ براي کتاب شوان است.این بزرگ

نشر کتاب و مریمیه 
تن از پیروان شناخته شده 23شوان و 1999-1950هاي طی سال
هاي عنوان به زبان80اند. عنوان کتاب منتشر کرده220او حدود 

هاي عنوان کتاب30دیگر ترجمه شده یا به چاپ جدید رسیده. 
ادیان جهان ها است ولی هیچ کدام مانند کتاب شوانیاصلی

از میان این مرتون پرفروش نبوده.کوه هفت طبقه هیوستن اسمیت یا 
ها تنها معدودي موفق بوده و فروش قابل توجهی داشته است. کتاب
ها تأثیر گرفته یا ناشرین هایی است که از شوانیکتاببجز این 

هاي هاروارد و و انتشارات دانشگاهسرشناس، مانند پنگوئن و روتلج
اند.پرینستون و آکسفورد، منتشر کرده

Editionsمتعدد در اختیار دارد: انتشاراتی هاي بنگاهمریمیه 
traditionnelles وChacornac Brothersتر از در پاریس و مهم

←
Row, 1975. 156 pages.

مقدمه هیوستن اسمیت بر کتاب شوان با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده 
است: 

انیادیوحدت متعالمقدمه کتاب :انیشناخت ظاهر و باطن اد"هیوستون اسمیت، 
سال ،اطالعات حکمت و معرفت، ترجمه غالمرضا دادخواه، "شوانوفیتیاثر فر

.37-36، صص 1386خرداد ، 3دوّم، شماره 
330. Sedgewick, ibid, p. 166.
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در حوزه .در بلومینگتن ایندیاناWorld Wisdom Booksاین دو 
چهره فعال 331گراي هنريزیون یک زن آمریکایی بنام نشر و تلوی

هایی او در دوران اقامت در انگلستان، عالوه بر برنامهمریمیه است.
بنگاه انتشاراتی 1979در سال تهیه کرد، BBCکه درباره اسالم براي 

Quinta Essentia را در کمبریج انگلستان، بنگاه انتشاراتیFons
Vitaeبنگاه انتشاراتی 1981کا و در سال را در کنتاکی آمری

Islamic Texts Society.332را در کمبریج انگلستان تأسیس کرد

(سه 1976، که در بهار "فستیوال جهان اسالم"مریمیه در برگزاري 
سال پیش از انقالب اسالمی ایران) در لندن برگزار شد نقش مهم 

ی چون هایپرخرج و باشکوه شخصیتفستیوال ایفا کرد. در این 
ملکه الیزابت دوّم، اسقف اعظم کانتربوري و عبدالحلیم محمود، 
شیخ االزهر، شرکت کردند. هزینه این فستیوال را بطور عمده دولت 
امارات متحده عربی پرداخت کرد و اعضاي هیئت امناي فستیوال 

هارولد سِر هشت شخصیت مهم بریتانیا بود و ریاست هیئت امناء را 
ت که در دوران جمال عبدالناصر سفیر بریتانیا به دست داش333بیلی

هارولد بیلی، که در دوران جنگ جهانی دوّم دستیار در مصر بود. 
بی بود، به دلیل مواضعش علیه دولت اسرائیل مورد آرنولد توین

ها بوده و لذا چهره مناسبی براي ریاست این نهاد بغض صهیونیست
334رفت.بشمار می

331. “Biography of Gray Henry”:

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Gray-Henry.aspx

332. Sedgewick, ibid, p. 167.

333. Sir Harold Beeley (1909-2001)

بنگرید به: . 334
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Beeley [May 6, 2013]
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ها فستیوال جهان اسالم لندن را به نویسد: مریمیسجویک می
دست خود گرفته بودند. نصر اداره نمایشگاه علم و تکنولوژي در 

در موزه علوم به دست داشت، لینگز بر نمایشگاه را اسالم 
کرد، و ها و خطوط اسالمی در کتابخانه بریتانیا نظارت میدستنوشته

. انتشارات هاي دیگر نیز در مدیریت فستیوال حضور داشتندمریمی
335ها را منتشر کرد.فستیوال بسیاري از آثار مریمی

، در بلومینگتن ایندیانا، World Wisdomکاسلو، انتشارات بنوشته
بنگاه انتشاراتی فرقه شوان است که بطور عمده با حمایت مالی 

دهد، و به کار خود ادامه می337مایکل فیتزجرالدو 336استانلی جونز
339مجله اصلی فرقه شوان است.338نمطالعات تطبیقی ادیا

مریمیهاي کتاب
موالً افرادي متخصص در حوزه مؤلفین شوانی مع،سجویکبنوشته 

335. Sedgewick, ibid, p. 168.

336. Stanley Jones

مایکل فیتزجرالد بنگرید به این آدرس:نامهزندگیبراي آشنایی با . 337
http://www.worldwisdom.com/public/authors/Michael-Fitzgerald.aspx

هاي متعدد درباره سرخپوستان و عقاید دینی و مناسک کتابفیتزجرالد مؤلف
آور فریتیوف شوان: پیامشوان است با عنوان نامهها و نیز مؤلف زندگیآن

.حکمت خالده
Michael Fitzgerald, Frithjof Schuon: Messenger of the Perennial

Philosophy, Bloomington (Ind.): World Wisdom Books, 2010, 255

pages.

338. http://www.studiesincomparativereligion.com

339. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His

Followers”.
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باید 340کنند.خواننده را مجذوب دانش خود میو خود هستند کار 
شده به شکلی نفیس و عالی منتشر نیز هاي ایشان کتاببیفزاییم که 

است. 
ا مورد بررسی قرار داده هاي مریمیان رسجویک محتواي کتاب

مثالً ؛گري تأکید داردها بر باطنیآثار شوانیاست. بنوشته سجویک، 
نصر بیش 342هاي اسالمها و واقعیتآرمانشوان یا341اسالمشناخت 

از آن که درباره اسالم باشد درباره تصوف است.
ها بر تجلیات هنري دین تأکید فراوان شوانیبنوشته سجویک، 

343تیتوس بورکهارت.فاس: شهر اسالم در کتاب دارند مثالً 

ها با آثار شوانیبسیاري از مانند ، 1389در سال کتاب فوق، که 
منتشر ایراندر، هاي رنگیترجمه و چاپ بسیار نفیس و عکس

شک، یکی از شمند. بورکهارت، بیکتابی است ارز344شده،
توان معهذا، در کتاب فوق میها است. ترین ترادیشنالیستفاضل

بورکهارت شوان و تبلیغ طریقت عالویه درقاویه شاذلیه را، که مریمیه 

340. Sedgewick, ibid, p. 168.

341. Frithjof Schuon, Understanding Islam, 1961 Translated, London:

Allen & Unwin, 1963.

342. Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, New York:

Praeger, 1966.

343. Titus Burckhardt, Fes, Stadt des Islam, Olten: Urs Graf-Verlag,

1960, Translation, Fez: City of Islam, Cambridge: Islamic Texts

Society, 1992.

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: فاس: شهر اسالم، تیتوس بورکهارت، . 344
انتشارات حکمت، با همکاري سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران (مرکز 

صفحه. 234، 1389مطالعات فرهنگی شهر تهران)، چاپ اوّل، 
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بورکهارت 345کرد.همشاهدشود، ادامه آن اعالم میو لینگز و نصر 
اوج فرهنگ معنوي اسالم در مغرب را در طریقت درقاویه شاذلیه و 

روشن است که و .کندبیان می، بدون ذکر نام مریمیه، تداوم آن
شود. خالصه نمیسلسله م در مغرب در این معنویت اسال

کوشند سنت باطنی هر ها میشوانیبنوشته سجویک، و سرانجام، 
دین را بعنوان تجلی یک حقیقت مطلق اصیل معرفی کنند که تنها 

و سایر » گراییعلم«و » خردگرایی«براي کسانی قابل فهم است که از 
.اندرها شده» هاي مدرنیتهبیماري«

یش روزافزون کتب مریمیه در میان منابع منتشر شده درباره افزا
، چنان گسترش یافته که گروندگان مریمیهاسالم، بدون ذکر نام

هاي شوانی ها آموزهکند و به بسیاري از آنغربی به اسالم را گیج می
،. یک خانم دانشمند اهل اسکاندیناويکندمیرا به جاي اسالم قالب 

گرویده، پس از خواندن مقاالت سجویک از نفوذ که بتازگی به اسالم
ترین پدیده را نفوذ عقاید و خطرناكکندمیوسیع مریمیه ابراز حیرت 

346.داند که در همه جا، در لفافه و بدون ذکر منبع، وارد شدهمریمیه می

و مقاالت منتشرشده هاکتابایران نیز مصداق دارد. در فوقپدیده 
از رواج فراوان یافته و بسیاري پژوهیدینزه در ایران در حومریمیه 

بدانند، کهآنبیمحققین، بویژه جوانان دانشگاهی و حوزوي، 
نصر یا منابع ترجمه شده مریمیه هايکتابشوانی را، که از هايآموزه

این مطالب آخرین برندمیو گمان کنندمیبه فارسی اخذ شده، تکرار 
در غرب است.پژوهیاسالمو ژوهیپدیندستاوردهاي ترینعمیقیا 

. 191-167، صص "سلسله زرین"همان مأخذ، فصل هفتم: . 345
346. Sedgewick, ibid, p. 169.
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"معنویت اسالم"نصر و 
در نیویورك به در دو جلد را کتابی نفیس 1985در سال نصر 

اغلب «نویسد: سجویک میمعنویت اسالم. نام منتشر کرد با انگلیسی 
براي ارزیابی ادعاي 347»نویسندگان این مجموعه مریمی هستند.

م: کنیمیسجویک کتاب فوق را بررسی 
منتشر شده. مجموعه عالی، در دو جلد، با چاپ معنویت اسالم 

"هابنیان"جلد اوّل مقاالت است و نصر ویراستار مجموعه است. 
576در "تجلیات"و جلد دوّم 348صفحه،480نام دارد در 

تألیف که 350،هنر اسالمی و معنویتکتاب فوق با کتاب 349صفحه.
کند. ، فرق میاستنصرخود 

اصلی مریمیه چون هاي چهرهها) مقاالتی از وّل (بنیاندر جلد ا
الدین (مارتین لینگز)، سید حسین نصر، فریتیوف شوان، ابوبکر سراج

ویکتور دانر، ویلیام چیتیک و دیگران درج شده با عناوینی چون 
شامل . جلد دوّم (تجلیات)"هاي سنت و معنویت اسالمیریشه"

و البته مقاالت چند نویسنده مریمی استنویسندگان مقاالتی از 
- اند؛ مانند خانم آنه ماري شیملنامدار غیرمریمی را نیز درج کرده

347. ibid.

348. Seyyed Hossein Nasr [Editor], Islamic Spirituality I: Foundations,

New York: The Crossroad Publishing Company, 1991 (first published

1985), 480 pages.

349. Seyyed Hossein Nasr [Editor], Islamic Spirituality II:

Manifestations, New York: The Crossroad Publishing Company, 1997

(first published 1985), 576 pages.

350. Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality, NY: State

University of New York Press, 1987.
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پژوه آلمانی.اسالم
اسامی نویسندگان جلد دوّم به شرح زیر است: سید حسین نصر، 
خالق احمد نظامی، ویکتور دانر، محمد عیسی ولی، ویلیام چیتیک، 

ماري شیمل، شمس [ایرا] جواد نوربخش، عبداهللا اشلیفر، آنه
فریدلندر، سید اطهر عباس رضوي، عثمان بن بکر، عبدالرحمن 
ابراهیم دوعی، صفا خلوصی، جالل متینی، گنوي تکین، بحارالدین 
احمد، جان کناپرت، ژان کانتن، ژان لویی میشون، تیتوس 

بورکهارت.
، که ترویج عقاید صوفیان اوّلصرفنظر از مضمون مقاالت جلد 

عناوین بطور عام و مریمیه بطور خاص، بنام اسالم، است، معاصر
هاي مقاالت جلد دّوم به روشنی مؤید گفته سجویک است که کتاب

ی که قاطبه نه اسالمهاي صوفی معاصر است طریقتمریمیه تبلیغ 
.ندردکو به آن عمل میشناختندمیدر طول تاریخ مسلمانان 

گونه که در تصوف م، آنمعنویت اسال"با عنوان فرعی بخش اوّل 
، شامل مقاالتی درباره طریقت قادریه "تجلی یافته، در زمان و مکان

(خالق احمد نظامی)، شاذلیه و تصوف در شمال آفریقا (ویکتور 
الدین کبري و عربی و مکتب او (ویلیام چیتیک)، نجمدانر)، ابن

کبرویه (محمد عیسی ولی)، رومی و -مکتب تصوف آسیاي مرکزي
لویه (ویلیام چیتیک)، چشتیه (سید اطهر عباس رضوي)، مو

اللهی (جواد نوربخش)، طریقت نقشبندیه (خالق احمد نعمت
نظامی)، تصوف در مصر و اعراب شرقی (عبداهللا اشلیفر)، تصوف و 
معنویت در اسالم (سید حسین نصر)، تصوف و حیات معنوي در 

را] فریدلندر)، ترکیه (آنه ماري شیمل)، طریقت خلوتیه (شمس [ای
هاي صوفی در شبه قاره هند (سید اطهر عباس رضوي)، طریقت

اندونزیایی (عثمان بن بکر)، تصوف در -تصوف در جهان ماالیی
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در بقیه مقاالت نیز گرایش است.آفریقا (عبدالرحمن ابراهیم دوعی)
اي مقالهنصر تنها باید .گرا استهاي رازآمیز و باطنیغالب گرایش

کرد؛ که این و فرقه شوان را به این فهرست اضافه میمریمیه درباره 
مغایر است. فوق فرقهاکید کاري پنهانرویه البته با 
دانیم کدام یک از نویسندگان فوق مریمی هستند. گفتیم دقیقاً نمی
، ترادیشنالیست یا هانري کربن، مانند آنه ماري شیملکه خانم 

فوق، عالوه بر آنه ماري شیمل، مریمی نبود. در میان نویسندگان 
قطعاً نویسندگان دیگري نیز هستند که به فرقه مریمیه تعلق ندارند. 

ها، ، نه همه آن»غالب نویسندگان این مجموعه«گوید میسجویک 
مریمی هستند. یک نمونه، جواد نوربخش (جواد باغبانی کرمانی)، 

یلمی از انتشار فها پیش ، است که سالقطب فرقه مونس علیشاهی
351دانیم جواد نوربخش مریمی بود یا نه.بپا کرد. نمیجنجالاو 

	"دین خالده"از اسالم تا  	
، مقارن با انقالب اسالمی در ایران، شوان و 1970از اواخر دهه 

تر از اسالم فاصله گرفتند و بنوعی بخشی از پیروان او بیش
جمله اسالم) یونیورسالیسم (دین جامع و فراتر از ادیان مرسوم از 

به این گرایش یافتند که در آن تأکید اصلی بر شخص شوان بود. 
در قالب یک ش) گروهی از پیروان1998دلیل، پس از مرگ شوان (

طریقت صوفی اسالم را رها کردند و مختصاتی به خود گرفتند که 
352خوانند.می» جنبش دینی جدید«پژوهان دین

مطالبی درباره جواد "خرقه پشمینه"در وبگاه 1392اردیبهشت 15در تاریخ . 351
نوربخش دیده شد: 

http://kherghe.blogfa.com/8707.aspx

352. Sedgewick, ibid, p. 170.
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شوان از .رسدبه پایان می1973شوان در سال خاطرات و تألمات 
دهد ولی گزارش او مبهم است. او خبر می1973رؤیایی در سال 

القاعده مریم باکره) به سوي او (علی» این راز«نویسد که فقط می
ها این آگاهی بر من غالب شد که مانند سایر انسان«بازگشت و 

یاي شاید شوان خود را در این مرحله ایلنویسد: میسجویک »نیستم.
353دید که در آخرالزمان ظهور کرده یا تجلی الهه کالی هندوها.نبی می

شوان پذیرفتنی است 1973سالاین تفسیر سجویک از مکاشفه
» نقش الیاسی شوان«از که نصر در رثاي شوان با توجه به نوشته 

گفته است: سخن 

اش،یدر زندگهاترپیشبه من گفت که نیشوان همچن«
؛با خضر داشتهيامواجههه،یالعالوقتیه طراز ورود بپس
نقش ياو مظهر گونهمطابقت دارداسیکه با ال"سبزینب"
مواجهه نیااسالم است.زنده در جهانشهیهمآورانهمانیا

354»است.اسیل قبقاشوانخود"یاسینقش ال"تنها با

یاس دانند و برخی مفسرین الالیاس را نام قرآنی ایلیاء نبی می
سفري موسی (ع) با اند که داستان همنبی را با خضر منطبق دانسته

ترین خضر (به معنی سبز) طوالنیاو در قرآن کریم معروف است. 
زنده است. معموالً ایلیاء نبی را هنوز دارد و ها در میان انسانعمر را 
از طایفه رکابی ایلیاء که دانند ولی برخی معتقدند اسرائیل میاز بنی

355بوده است.و غیر اسرائیلی یا قینی

353. ibid.

. 25، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 354
.331- 330، صص 1، ج زرساالرانعبداهللا شهبازي، . 355
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منطبق است هم الهه مرگ. "زمان"کالی، در آئین هندو، هم الهه 
،خردمنديجاودانگی و زندگی و راهنمانماد خضر یا الیاس، کردن 

از هم انگیز چون الهه کالی با موجودي ترسناك و نفرت
ست و هم بیانگر شیوه نگرش هاشوانیشوان و هاي سلیقگیکج

هندو یا بومیان آمریکا پرستی بتکوشند میان اسالم با ها که مینآ
هاي انطباق ایجاد کنند و حتی فراتر از آن هندوئیسم یا آئین

بنمایانند."دین خالده"اي اصیل از سرخپوستان را جلوه

شمایلی از الهه کالی هندوها
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نقش "فرانسوي، مبدع -نویسنده یهودي سوئیسی356،لئو شایا
در کنفرانسی که آخرالزمان است. شوان در "خضرگونه"یا "لیاسیا

اي ارائه لئو شایا مقالهدر هیوستن تکزاس برگزار شد، 1973در سال 
هاي مریمیه با نقش جاودان ایلیاء نبی پیوند داد که در آن فعالیت

357خورده بود.

همایشی در هیوستن 1973در سال نویسد: مارك کاسلو می
کنندگان شرکت«در خاطراتش نوشت: شوان و ار شد تکزاس برگز

لئو در این کنفرانس، » اصلی پیروان، دوستان و نمایندگان من بودند.
و شوان را پیامبر یا "کارکرد ایلیایی"اي خواند با عنوان شایا رساله

358نامید."آواتار"

359سوفیا پرنیس،1977شماره بهار این مقاله لئو شایا را در نصر 

انجمن شاهنشاهی فلسفه دان خرد یجاونگلیسی مجله نسخه ا
مطالعات تطبیقی ادیاندر مجله 1980در سال درج کرد و ایران، 

356. Leo Schaya (1916-1985)

ترین کتاب او درباره هاي متعدد نوشته. مهمکتابلئو شایا در زمینه تصوف
و ترادیشنالیستی "جامع"ادیانی و -تصوف یهودي (کاباال) است که تأویلی فرا

از آن ارائه داده است. این کتاب را ابتدا انتشارات پنگوئن منتشر کرد و در سال 
چاپ جدید آن توسط انتشارات خانم گراي هنري منتشر شده است. 2004

Leo Schaya, The Universal Meaning of the Kabbalah, Penguin Books,

1973; Fons Vitae; Tra edition, 2004.

357. Sedgewick, ibid, pp. 316-317.

358. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His

Followers”.

359. Sophia Perennis, [Tehran] No. 3, Spring 1977.
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اي به شوان دیده در مقاله فوق اشاره360منتشر شد.نیز مریمیه 
چه منتشر شده متن کامل نیست یا لئو شایا دانیم آننمیشود. نمی

خوانده است؟"الیاس"پس از مقاله یا در جمع خصوصی شوان را
شوان با یک خاطرات و تألمات،در همین زمان، طبق مندرجات 

ساکن سریالنکا مالقات کرد که مدعی شد از "مقدس"آلمانی 
از طریق مکاشفه با الهه کالی در ارتباط بوده است. 1940هاي سال

تر شد. ، رؤیاهاي شوان بیش1973هاي پس از مکاشفه سال در سال
ابزار انسانی «به لئو شایا نوشت: 1980دسامبر 19امه شوان در ن

براي تجلی دین خالده [رلیجیو پرنیس] در آخرالزمان یک غربی 
361روشن است که منظور شوان خود اوست.» خواهد بود.

فاصله ، مقارن با آغاز انقالب اسالمی در ایران، 1978شوان از سال 
این رویه شاید بنوشته سجویک، گرفتن خود از اسالم را علنی کرد. 

خواست در . بعبارت دیگر، شاید شوان میبه دلیل تحوالت ایران بود
. مقاله ندانندیکسان او را با اسالم ایران انقالبی "اسالم"غرب 

منتشر شد، 1978شوان، که در سال "هاي ناسازنماي تصوفجنبه"
کی از به ی1981در سال او 362شت.لحنی تقریباً ضد اسالمی دا

گري است نه نقطه عزیمت ما جستجوي باطنی«پیروانش نوشت: 

360. Leo Schaya, “The Eliatic Function”, Studies in Comparative

Religion, Vol. 13, No. 1-2, 1980.

http://www.studiesincomparativereligion.com/public/articles/The_Eliati

c_Function-by_Leo_Schaya.aspx

361. Sedgewick, ibid, pp. 316-317.

362. Frithjof Schuon, “Paradoxical Aspects of Sufism”, Studies in

Comparative Religion, Vol. 12, No. 3-4, Summer-Autumn, 1978, pp,

131–175.
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به مرید دیگر نوشت:1989و در »جستجو براي یک دین خاص.

است نه یک 363نقطه عزیمت ما ادویتا ودانتا«
هاي گرا که طریقتگرا، فردگرا و ارادهشناسی اخالقانسان

ت شوند؛ هر چند ممکن اسمعمولی صوفی با آن شناخته می
کیشی ما عشق، این امر آن کسان را که دوست دارند راست

سامی باشد ناخشنود -یا تظاهر عشق، به ذهنیات عربی
»کند.

به این از همان آغاز هاي معاصر معتقدند که شوان برخی شوانی
ها اعتقاد داشته است.گفته

همپاي فاصله گرفتن از اسالم، از گنون نیز فاصله گرفت. او شوان، 
و مدعی شد گنون 364اي در پاریس منتشر کردمقاله1984ال در س

365درباره شرق سنتی اغراق کرده و غرب سنتی را دست کم گرفته.

ادبانه است. مثالً لحن کلی شوان در این مقاله نسبت به گنون بی
انگیزترین چیزها حیرت گنون در مواردي یکی از حیرت«نویسد: می

»د.تواند بفهماست که هر کودکی می
هاي غیرشوانی را این مقاله اعتراض شدید ترادیشنالیست

مطالعات ها از مجله خواستار اخراج شوانیو برانگیخت 

طریقتی در آئین هندو. بنگرید به: . 363
http://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta

364. Frithjof Schuon, “Quelques critiques,” in Rene Guenon [Dossier H],

ed. Pierre-Marie Sigaud, Lausanne: L’Age d’Homme, 1984.

365. Sedgewick, ibid, p. 170.
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ها بالفاصله واکنش نشان دادند و شدند. شوانیترادیشنالیستی
ها شوانیمجله 366معرفت ادیان.اي را آغاز کردند بنام انتشار نشریه

با شمارگانی بیش از مجله بسیار عالی طراحی و ویرایش شده و
1992در سال در نتیجه، منتشر شد. مطالعات ترادیشنالیستیقدیمی 

، که کمی بیش از یک سده مطالعات ترادیشنالیستیانتشار مجله 
367تداوم داشت، به پایان رسید.

توان مینیز این دشمنی با گنون را در نوشته نصر، در رثاي شوان، 
دهد و گنون را عالقمند به تشیع جلوه میفهمید؛ آنجا که شوان را

نویسد:ناعالقمند. نصر می

و ییگرایسننیمابیفیاسالم- درونزاتیاز تماشوان«
ياعالقهچیکه هبرخالف گنون،آگاه بود و کامالً ییگراعهیش

يهاآموزهبویژه و ییگراعهیبه مطالعه ش،ندادنشانعیبه تش
و فاطمه(ع)ی عليهاتیشخصداشت.شیآن گرایباطن

60دههاو در درواقعجالب بودند.اریاو بسيبرازین(س)
و سدیبنوها آندر موردیا مقاله مفصلییقصد داشت کتاب

شیرا برایو مراجع قابل دسترساز من خواست تمام منابع
تاًینهااما به علت عدم سهولت استفاده از منابع، ارسال کنم

گوي گفتيهاسالیدر ط...نقشه را رها کردطرح و نیا
را یعیشدیعقایداشتم، او اغلب برخيکه با ویخصوص

با ها آنتیو در خصوص اهمدادیمانجام ایمطرح کرده و 
368».نشستیمگوگفتمن به

366. Connaissance des religions

367. Sedgewick, ibid, p. 171.

. 22، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 368



151مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

جامعه شوانی در آمریکا 
شوان از موطن خود، سوئیس، به ایندیاناي آمریکا 1981در سال 

واقع در سه 370اینورنس فارم،پیروان شوان در 369د.مهاجرت کر
گفتیم تشکیل داده بودند. "اي شوانیجامعه"،مایلی شهر بلومینگتن

، ها در آدیار مدرس استکه یادآور کلنی تئوسوفیستاین کلنی را، 
ویکتور دانر، استاد دانشگاه ایندیانا و از پیروان شوان، 1967در سال 

دانر خیلی زود کلنی را رها کرد ولی ایجاد کرده بود. پروفسور
به گروهی از پیروان شوان ماندند و سرانجام شوان را دعوت کردند. 

ساله به آمریکا بر اساس 73مهاجرت شوان ها، ادعاي شوانی
این ادعا روشن نیست. جزئیات .انجام گرفت"هاي الهینشانه"

د جامعه هایش انگیزه مهاجرت خود را ایجاشوان در یکی از نامه
.استکرده مبتنی بر اصول خالده اعالم 

نفر بود که آمریکایی، 70-60کلنی اینورنس فارم مرکب از 
سوئیسی و اهل آمریکاي جنوبی بودند و در اطراف خانه شوان 

اي ساخته بودند که عبادتگاه کردند. براي شوان خانهزندگی می
از يجدیدنسل بخش عمده ساکنین این کلنی (زاویه) داشت.

نه خواندندمی"پرایماردیالیست"ها بودند که خود را مریمی
شوان را بعنوان ایندیانا، در منطقه ، 1980در اواخر دهه و ؛مسلمان

نامه ویتال پري، ، وابسته به فرقه مریمیه، ذیل زندگی"خرد جهانی"در وبگاه . 369
ذکر شده. 1980زمان مهاجرت شوان و ویتال پري به آمریکا سال 

370. Inverness Farm

را به صورت جمع، نوشته. درست "فارم"، یعنی Inverness Farmsسجویک 
."فارمز"است نه "فارم"
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371شناختند نه مسلمان.(رلیجیو پرنیس) می"استاد دین خالده"

در آغاز خلقت وجود آن نوع از زندگی است که "دیالپرایمار"
ه وضعی است که انسان در بدو بازگشت ب372پرایماردیالیسمداشت. 

گرایی صرف یا منظور، طبیعت.داشتخلقت، در بهشت، 
و طبیعی ساده و زندگی زندگی پرایماردیال گرایی نیست. بدوي

شبیه به زندگی انسان در نوعی مدینه فاضله ؛است"معنوي"
خواست ایجاد کند. در این رساله، است که شوان میبهشت اوّلیه 

براي پرایماردیالیسم و "گرایینخستین"فارسی معادل 
رفته است.به کار "لاپرایماردی"براي "گرانخستین"

کلنی بلومینگتن یک حلقه درونی داشت که سجویک آنان را 
هاي جدید این شوانیخواند. میجدید)هايشوانی("نوشوانی"

د خواندنمی» مسلمان مسلمان«هاي قدیمی را ها) مریمی(نوشوانی
اند. نسل قدیمی یعنی کسانی که هنوز به ظواهر اسالم چسبیده

فوت 1990دانر در و 1984: بورکهارت در رفتندها از میان میمریمی
در ، با شوان مالقات نکرد1985از سال که دانر، گویند و میکردند 

تنها و لینگز نصر 373کرد.اواخر عمر از شوان نومید بود ولی اعالم نمی
هاي جدید لینگز را شوانیند. رفتبار به اینورنس فارم مییک سالی
کردند.دانستند و به سختی او را تحمل میکننده میخسته

بندرت در دسترس بود. گاه شد سالگی نزدیک می80شوان که به 
گفت. سخن میدر جمع کم یافت و حضور می"ذکر"در مراسم 

برایش راحت نبود و شوان با انگلیسی به خوبی آشنا بود ولی تکلم

371. Sedgewick, ibid, p. 171.

372. Primordialism

373. ibid, p. 177.
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مترجم سخنانش را .فرانسه صحبت کندزبان داد به ترجیح می
شوان و سایر "مقدم"اداره اینورنس فارم را کرد. میترجمه 

به دست داشتند. کاترین شوان )هایماردیالیستاپر("گراهانخستین"
نقش اصلی را در این جمع داشت و او بود که به شوان دسترسی 

ساله و برخالف 57کاترین در زمان مهاجرت به آمریکا دائم داشت. 
شوان هنوز جوان بود.

، که سجویک در کتابش یک دختر جوان آمریکاییدر این دوران، 
ولی کرده، معرفی 374"پاتریشیا استل"با نام مستعار او را) 2004(

دانیم میمارك کاسلومقاالت سجویک و 1999بر اساس مقاله سال 
در ، شدخوانده می"بدریه"و ،استشارلین رومین اشنام اصلیکه 

شارلین سوّمین زن جامعه اینورنس فارم به شخصیتی مهم بدل شد.
چهارمین شوان بود و با احتساب کاتري شوان"معنوي"یا "طولی"

و کردمیشارلین نقاش بود و به شوان در نقاشی کمک زن شوان. 
پاتریشیا روحیات اند که هاي سابق مدعیمریمیهمیشه با او بود. 
کرد که موجودي است فراتر از کرد و به او القاء میشوان را تقویت می

با شوان "ازدواج"در زمان ،قبلی"زن طولی"انسان. او، برخالف دو 
شوهر نداشت.

تر اعضاي کلنی شوان مسلمان مریمی بودند هر چند مناسک بیش
تند. زمانی یک مریمی دانساسالمی را بیش از حد ظاهرگرایانه می

انگلیسی خواست عربی بیاموزد. به او گفتند به جاي عربی فرانسوي 
هاي شوان را به زبان اصلی مطالعه کند. روزه بخواند تا بتواند کتاب

گرفتن در ماه رمضان اختیاري بود. نوشیدن آبجو، که شوان در همان 
حالل کرده بود، مجاز بود. خود آغاز کار 

374. Patricia Estelle
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ان غیراسالمی جایگزین واژگان اسالمی شد. به شوان بتدریج، واژگ
واژه یونانی به معنی روح است و گفتند. پنومامی375پنوماتیکوس

روحانی. این واژه معناي خاصی داشت. یعنی پنوماتیکوس 
راي اتصال به خدا به در مسیر سلوك ببود که منظورشان کسی 

نسانی است که اپنوماتیکوس ند بودها معتقدنوشوانیغایت رسیده. 
376"آواتار"شوان را ها آنروح قدسی در کالبدش حضور دارد. 

جسمانی کالبدي که روح قدسی در درون آن دانستند یعنی می
377شده.

مرتبه روحانی شوان را یافت دال بر این که هایی رواج داستان
اند و زمانی که شوان کودك بود اسقف ها پذیرفتهشیرها و فیل

گفتند که در یا از کسانی می، را وعده دادش استراسبورگ ظهور
احترامی کردند و در جا منجمد شدند.خیابان به شوان بی

ل) نیز وضع شد. پس از ایماردیا(پر"گرانخستین"دینی مناسک 
هفتگی و خواندن خطبه کوتاه شوان و گاه شعري به عربی، "ذکر"

"مقدم"شد در حالی که مراسم رقص و آواز سرخپوستان اجرا می
زد. گاه این مراسم را توماس یلوتیل، دوست قدیمی طبل می

نیمه برهنه کرد. در این مراسم زنان سرخپوست شوان، اداره می
در لباس رئیس قبایل نیمه برهنه پوشیدند و شوان بیکینی می

سرخپوست، در حالی که کالهی از پر به سر داشت، به میان جمع 

375. Pneumatikos

376. Avatar

به معنی هبوط. مفهومی است در هندوئیسم که به "آواتارا"از واژه سانسکریت 
فته به معنی هبوط خدا در کالبد انسان یا موجودات دیگر.فرقه سیک نیز راه یا

377. ibid, p. 172.
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اشاره به آن شآغاز کتابهایی که سجویک درعکسآمد.می
مربوط به این کند، و اندرو راولینسون در اختیارش گذاشته، می

مراسم است.
نیز وجود مخفی ناسک مکه پنهان نبود، ناسک دینی فوق، عالوه بر م

نزدیکش کوچک از پیروان یداشت که در آن تنها شوان و گروه
گفتند. یم378"گرانخستینمحافل "به این مناسک کردند.شرکت می

پنج یا شش در این مناسک متغیر بود. برخی کنندگان شرکتتعداد 
اند از هر جنسیت ده الی پانزده برخی گفتهاند. را دیدهزن و سه مرد 

برد ، که سجویک در کتاب نام نمینفر بودند. زنی از نزدیکان شوان
زن دوّمین ، ريدانیم ماود موولی بر اساس مقاالت مارك کاسلو می

:دادهگونه شرح ماجرا را ایناست، ،شوان"لیطو"

من و... [نام یک زن دیگر.] ما دو بجز برهنه بودند ها زن«
مان دادیم تا حدودي پوشیده باشیم زیرا سننفر ترجیح می

نما مثل ساري هاي بدنباال رفته بود. براي همین ما لباس
] که شیخ [شوانپوشیدند بجزم. مردها پوستین میپوشیدیمی

به تن داشت یعنی هیچ چیز زیر آن نبود و "آزاد"پوستینی 
شد او را برهنه دید. پس از صرف یک شام خوب و غالباً می

] رقص هندي یا سرخپوستی یا بالی شارلین رومینساده، ... [
کرد. خیلی [منسوب به جزیره بالی در اندونزي] را شروع می

رقص "[بعد] شیخ رؤیایی، رسمی و خیلی خیلی زیبا بود... 
کردیم. و... [نام کرد و ما تماشا میرا شروع می"لاپرایماردی

کرد پوستین شیخ را بکشد [و یک زن] گاهی سعی می

378. Primordial Gatherings
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تر] گاهی رقص اش کند.] ... [نام یک زن مسنبرهنه
هاي کرد و گاهی ... [نام سه زن] با هم رقصاسپانیایی می

379»کردند.شاد می

خوانده » برکت محمدیه«که نصر او را مظهر این همان شوان است 
گونه از او تجلیل کرده است: و در زمان مرگش این

اند و گشودهبه جهاندهیکه در جهان اسالم دیکسانآن«
"هیالمحمدالبرکه"هیصوفچه آنکه در خصوص یکسان

امر نیاز امتفقاًو محسوس دارند،ینیعياتجربهاند،دهینام
مالقات شوان به خانه او رفتند،يبرایکه وقتندیوگیمسخن

رقابلیغحهیکرده و رابرکت را احساسنیحضور ادرنگیب
يبرایوقت،خود من هم.اندنمودهآن را استشمامدیترد

را يو] 1957[در سال دوره مکاتبه،کیپس از بار،نینخست
با انریمن که در اداشتم.ياتجربهنیچن،دمیدر لوزان د

ی،استاد و مرشد صوفنیجمله چنداز،ياریبسانیپارسا
،رفته بودمياریامکنه مقدس بسارتیمالقات داشتم و به ز

یابانیدر خاش،را در خانهيبار ونینخستيکه برای هنگام
از خارج،یواقع در پوللمان،اچهیبه درمشرفکیبار

رتمند برکت مبهوت حضور قدکامالً،مالقات کردم،لوزان
380».ساطع بوديشدم که از ويمحمد

379. ibid, p. 173.

. 20، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 380
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رسوایی و مرگ شوان
مطلع بودند، "گرامحافل نخستین"تعداد اندکی از محارم شوان از 

توضیح 381کردند.این محافل را از نصر و لینگز پنهان میگویاو 
تعمداً یعنی کرد می"تجاهل"کند که لینگز مارك کاسلو روشن می

نویسد: مطلع نشود. کاسلو میمحافل فوق از ماوقع کوشید می

آخرین بار که با لینگز صحبت کردم، به او درباره محافل «
او در مقابل چشمان من .شوان گفتم"يگرانخستین"برهنه 

منکر وجود آن شد... اکنون مستندات فراوان درباره این 
محافل وجود دارد. کوشیدم برایش توضیح دهم که اعضاي 

دهند. من شاهد یافته دروغ تحویل او میزمانفرقه بطور سا
کردند. لینگز چنان بودم که این محافل را از لینگز پنهان می

شوان "پیامبرگونه"ترسید که اعتقاد به اسطوره موقعیت می
داد به من حمله کند و در را از دست بدهد که ترجیح می

جهل باقی بماند به جاي این که حقیقت را ببیند که برایش
دادم. پس از این گفتگو، دیگر براي لینگز احترام توضیح می

به فریب 2005قائل نبودم. متأسفانه، او تا زمان مرگش در 
382»دادن خود ادامه داد.

نامیده 383"روزهاي سرخپوستی"مناسک دینی ابداعی شوان، که 
و حتی برخی از » مسلمانان مسلمان«برخی از شد، علنی بود. می

381. Sedgewick, ibid, p. 172.

382. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His

Followers”.

383. Indian Days
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ناراضی بودند. د به مریمیه از مناسک سرخپوستیگروندگان جدی
دیدند که با ها و رفتارهاي جلف میها در این مراسم لباسآن

تعارض داشت.دعاوي شوان 
از "روزهاي سرخپوستی"نارضایتی از مناسک ابداعی شوان و 

هاسبب جدا شدن تعداد رو به افزایشی از مریمی1980دهه اواخر 
یکی از دلیل سفر علی العالوي، شیخ به ، 1988شد. از سال 

این روند سرعت گرفت. علی عالویه الجزایر، به نیویورك هاي شاخه
ندارد. "اجازه"اعالم کرد که شوان از جانب طریقت عالویه العالوي 

ازدواج "اي بنام مقولهشوان شد که میبعالوه، بتدریج این راز آشکار 
کند. شوهردار زندگی میان زنابداع کرده و از این طریق با "طولی

ماجرا با وارد کرد. ضربه بزرگی بر کلنی شوان 1991رسوایی سال 
از نزدیکان و ی تبحر داشت نقاشدر کاسلو آغاز شد. مارك کاسلو

عاشق یکی از زنان اوگونه که در کتاب سجویک آمده، آن.شوان بود
384"نارورز ک"با نام مستعار را سجویک این زن .شوان شد"طولی"

پس از شوان"زن طولی"دوّمین 385،ماود موريمنظور معرفی کرده. 
اجازه نداد به این و موري شوان به کاسلو و گویا است. باربارا پري،

و این امر نارضایتی کاسلو و ماود موري را ارتباط ادامه دهند
386.برانگیخت

محافل "کاسلو به پلیس مراجعه کرد و ماجرايبهرروي، 
او و را شرح داد. اینورنس فارمکلنی و مسائل درونی "راگنخستین

384. Rose Connor

385. Maude Murray

386. Sedgewick, ibid, p. 174.
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ادعا کردند که در 387آلدو ویدالییکی دیگر از اعضاي کلنی بنام 
زنان و شوان "گرانخستینمحافل "یا "روزهاي سرخپوستی"مراسم 

در آغوش ،سال داشتند16که زیر را، برخی دختران نوجوان 
اسک برهنه شوان را به کاسلو در گزارش به پلیس من.گرفتمی

گرایی و مسائل دینی معنویتسکس ارتباط داد که ربطی به 
388ندارد.

پس از چند ماه پرونده شوان به اتهام و تحقیقات پلیس آغاز شد
جنجال بزرگی .شدارسال آزار جنسی به دادگاه تعرض به کودکان و 

کرد. را متوقفرسیدگی به پرونده دادستان مدتی بعد ولی پدید آمد 
تمامی دلیلی که اعالم شد فقدان مدارك کافی بود. در واقع، 

به حمایت از شوان عده اندکی، بجز، اعضاي کلنی اینورنس فارم
در آغوش گرفتن زنان و و "گرامحافل نخستین"برخاستند. وجود 

را بکلی منکر شدند. مایکل سال16دختران زیر بخصوص 
اعالم ،اینورنس فارمکلنی وي سخنگفیتزجرالد، وکیل فرقه شوان و 

اند در زمان مورد کرد دخترانی که ادعا شده مورد تعرض قرار گرفته
اند. کاسلو نیز از ادعاهاي اوّلیه عقب نشست ادعا در جاي دیگر بوده

ه طلبانه بودسکس بلکه توهمات قدرتنه و گفت نیت اصلی شوان 
لدو آلیه هاي مختلف ع. چند تن از اعضاي کلنی به بهانهاست

389او بود.ویدالی شکایت کردند. یکی از شاکیان پسر 

نگار روزنامهنویسنده و 390،ضیاءالدین سرداررسوایی، این کوران در 

387. Aldo Vidali

388. ibid, pp. 174-175.

389. Sedgewick, ibid, p. 175.

بنگرید به: . 390
←
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علیه نصر منتشر کرد جنجالی اي مقالهانگلیسی، -پاکستانیمعروف 
جمالتی سردار، در مقاله فوق، 391."مردي براي تمام فصول"با عنوان 

کرد و سپس به شرح ماجراي شوان نقل میازشرا از نصر در ستای
به این ترتیب، رسوایی شوان در مجامع پرداخت.میپرونده شوان 

ترادیشنالیستی اروپا و جهان پخش شد. اعضاي کلنی شوان تالش 
نشر 392شایعات شوند.اخبار و پخش از فراوان کردند تا مانع 

گردد. باز میپوش به این ماجرا هاي شوان با دختران بیکینیعکس
را از و دیگران که ویدالی از دادگاه حکمی گرفتوکیل فرقه شوان 

393کرد.هاي شوان منع میتوزیع عکس

اش هاي اصلی"مقدم"اي به شوان، که پیر و خسته بود، نامه
لینگز، نصر نوشت و بازنشستگی خود را از رهبري مریمیه اعالم کرد. 

برد، به استعفاي او م نمیشوان در سوئیس، که سجویک نا"مقدم"و 
نمودند ولی عمالً وفاداري خود را به شوان اعالمها ند. آناعتراض کرد

راه خود را در پیش گرفتند. لینگز در بریتانیا، نصر در آمریکا و فرد 
هاي مریمیه را به دست گرفتند. مریمیه سوّم در سوئیس رهبري شاخه

گرایی] ماردیالیسم [نخستینیابه فعالیت خود ادامه داد البته بدون پر
کردند. شوان. این سه نفر هر سال براي هماهنگی در قاهره دیدار می

د و چهره نتر بر اسالم تأکید کنبیشنداین سه شاخه مریمیه کوشید

←
http://ziauddinsardar.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Ziauddin_Sardar

391. Ziauddin Sardar, “A Man for All Seasons,” Impact International,

December 1993, pp. 33–36.

392. Sedgwick, ibid, p. 175.

393. ibid, pp. 175-176.
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را به شمرهاي پایانی عشوان سالنمایش دهند. را مریمیه اسالمی 
درگذشت.1998مه 5در و گذرانید سرودن شعر به آلمانینوشتن و 

کلنی اینورنس فارم ادامه دارد و کاترین شوان و باربارا پري هنوز 
کنند. کاترین شوان در واکنش به ماجراي فوق در آنجا زندگی می
چنین نوشته است: 

انگیزاند. به این دلیل شیخ تجلی امر قدسی... دشمنی برمی«
اي دردناك رنج کشید از دست مردمی که علیه اواز تجربه

»شوریدند و اتهامات دروغین علیه او هوار کشیدند.
اي به سایر اعضاي جدا شده مریمیه هر یک به راهی رفتند. عده

اي از روي آوردند. عده، بویژه عالویه اصلی،هاي صوفیطریقت
دین شدند یا به ادیان دیگر گرویدند. و اسالم روي برگردانیدند؛ بی

394جدّي مواجه شدند.اي در زندگی شخصی با مصائب عده

هاي سابق هر یک بنحوي مریمیو دوستان و پیروان قدیمی شوان 
ها ماجراي فوق کنند. بنظر آنرا تحلیل میرسوایی شوان ماجراي 

بود. برخی معتقدند شوان تحت تأثیر يبارتراژدي عمیقاً تأسف
شارلین تأثیرات به دلیل محیط آمریکایی قرار گرفت. برخی ماجرا را 

هاي مریمی تر ترادیشنالیستدانند. ولی بیشبر شوان مین رومی
تالش «گرایی و وحدت متعالی ادیان را با شوان خالدهمعتقدند 

اشتباه گرفت.» احمقانه و غیرممکن براي ایجاد یک دین واحد جهانی
را قی نادرست شوان لتدر جمله زیر، در واقع، 395پاتریک رینگنبرگ

:ستکرده انقد "دین خالده"از 

394. ibid, p. 176.

395. Patrick Ringgenberg
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رلیجیو پرنیس [دین خالده] تکامل دین جامع نیست که «
مجدد صورت معنوي در آخرالزمان نازل شود، یا تجلی

396»یماردیال] نیست.اعصر طالیی نخستین [پر

هاي پیوستن به عالویهشوان در نخستین سال

396. ibid, p. 177.
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شوان و کاترین در اوائل ازدواج
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چپ:از سمت ، شوان در حومه لندن
،ویتال پري،لزلی لینگز،مارتین لینگز، فریتیوف شوان،کاترین شوانفرانسیس کالیوراس، 

)1965(اولیو کالیوراسباربارا پري،

سالی شوان در میان
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شوان، شیخ مریمیه
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هاي اخیر کاترین شوان در سال

خانه شوان در کلنی بلومینگتن 
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کاسلو و افشاگري علیه شوان 
ه منتشر کردشوانفرقه مقاالتی علیه 397وبگاه خوددر ك کاسلو مار
، حدود ده سال پیش، بنام مارك 2003ژانویه 30این وبگاه در .است

از 398اوهایو، ثبت شده.در ایالت لیک وود شهر کاسلو، ساکن 
زبان و حدود نفر عربی1500نفري شهر فوق حدود 52000جمعیت 

گونه که در وبگاهش کاسلو، آن399تبار هستند.نفر آفریقایی3500
-آفریقایی"، یا به تعبیر رایج در آمریکا تبارنوشته، آفریقایی

ها و این را از نقاشی401است و عالقمند به طبیعت.400،"آمریکایی
توان فهمید. در وبگاه کاسلو نقاشی چهره خودش نیز شعرهاي او می

شود. دیده می
اره ماجراي او با فرقه شوان دربسه مقاله در وبگاه مارك کاسلو 

وجود داشت: 
کاسلو در این مقاله، 402".فاشیسم معنوي رنه گنون و پیروانش"-1

رنه » فاشیستی«و » ارتجاعی«کوشیده تا عقاید شوان را به تفکرات 
گنون، بعنوان بانی ترادیشنالیسم، نسبت دهد و بارون جولیوس اووال 

397. Mark Koslow Paintings and Writings:

http://naturesrights.com/

398. http://www.whois.net/whois/naturesrights.com

399. http://en.wikipedia.org/wiki/Lakewood,_Ohio

400. African American

401. http://www.naturesrights.com/Mark%20Koslow%20biography.asp

402. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His

Followers”.

http://www.naturesrights.com/knowledge%20power%20book/guenon.a

sp
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/ 1392اوایل اردیبهشت در ون.دهنده راه گنو فریتیوف شوان را ادامه
مقاله فوق در وبگاه مارك کاسلو وجود نداشت و تنها در 2013مه 

قابل دستیابی بود. از آنجا که احتمال 403یک وبگاه، به آدرس زیر،
دانیم کاسلو به نمیاي از آن بایگانی شد. نایاب شود، نسخهرود می

ا حذف کرده یا اش نسبت به گنون مقاله ردلیل تجدیدنظر در داوري
دیگر.به دلیل

نقاشی مارك کاسلو از چهره خودش

403. http://textosdeinteresse.blogspot.jp/2008/05/spiritual-fascism-of-

rene-guenon-and.html
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نام 404"دو پژوهش درباره استعمار فکري"مقاله دیگر کاسلو، -2
جوزف اپس براون، "این مقاله دو قسمت است. قسمت اوّل دارد. 

استعمار "نام دارد و قسمت دوّم "و فرقه شواننیهارت گوزن سیاه، 
"ئاتر تصنعی فریتیوف شوان.معنوي یا فکري و ت

1991سوّمین مقاله مارك کاسلو گزارشی است از پرونده سال -3
تعرض به فریتیوف شوان: "شوان در دادگاه بلومینگتن با عنوان 

405."عدالتممانعت از اجراي کودکان و 

را پس از "و پیروانشگنونفاشیسم معنوي رنه "کاسلو مقاله 
در نقد آن نوشته. کاسلو به گنون و ) و2004انتشار کتاب سجویک (

جدید "سازيدین"کند و آن را ترادیشنالیسم به شدت حمله می
برد این اووال جویک به اشتباه گمان میافزاید: سکاسلو میخواند.می

ایجاد کرد در حالی که را "ترادیشنالیسم سیاسی"بود که 
"ي معنويهافاشیست"گري گنون بود که بر اووال و سایر افراطی

حرف کاسلو این است که عقاید خطرناك اووال و شوان تأثیر گذارد. 
است که سجویک، به دلیل ايهمه برگرفته از گنون است و این نکته

انگلیسی «، به آن توجه نکرده. کاسلو سجویک را تعلقش به اسالم
ساکن قاهره بود و براي نگارش کند که معرفی می» مسلمان شده

404. Mark Koslow, “Two Studies in Intellectual Colonialism”:

http://www.naturesrights.com/knowledge%20power%20book/JOSEPH

%20EPES%20BROWN,%20BLACK%20ELK,%20NEIHARDT%20A

ND%20THE%20SCHUON%20CULT.asp

405. Mark Koslow, “Frithjof Schuon: Child molestation and Obstruction

of Justice”:

http://naturesrights.com/knowledge%20power%20book/frithjof_Schuo

n.asp
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، کاسلو امصاحبه کرد. معهذرفت و با او کاسلو ر ه دیداکتابش ب
با نظارت و سانسور وکالي در زیر فشار و نویسد کتاب سجویک می

فرقه مریمیه منتشر شد و او براي سجویک، به دلیل شهامتی که نشان 
قبالً نقل جمالت کاسلو در این باره را داد، احترام قائل است. 

کردیم. 
آغاز کرد، مدتی در 1985ز سال کاسلو جستجوي فکري خود را ا

داد و سرانجام در کالیفرنیا با هیوستن انگلستان فلسفه درس می
اسمیت عضو فرقه شوان بود و کاسلو را به مالقات کرد. اسمیت 

شوان معرفی کرد. او ابتدا طی مراسمی با حضور شوان مسلمان شد 
و سپس طی مناسک دیگر عضو فرقه شوان. کاسلو همه جا واژه 

برد که به معنی یک را براي فرقه شوان به کار میCult"کالت"
گروه دینی با عقاید خاص خود است. کاسلو به مدت سه سال، در 

من چند «نویسد: ، عضو فرقه شوان بود. او می1991-1989هاي سال
سال به فرقه دینی شوان تعلق داشتم و زمانی که آن را رها کردم، 

کاسلو درباره عقاید دینی » ترك گفتم.کمی بعد آئین فوق را نیز 
نویسد: شوان می

کرد مسلمان است ولی اسالم برایش شوان ادعا می«
کننده بود و لذا مناسکی از اسالم، هندوئیسم و آئین خسته

»دینی سرخپوستان آمریکا ابداع کرد...
بنوشته کاسلو، اعضاي فرقه در مقابل شمایل برهنه شوان نیایش 

نقاشی شارلین رومینو طراحی را شوان ها ین شمایلکردند. امی
افزاید:میکاسلو کرده بود. 

کردم... ها خیلی جدّي به مناسک دینی عمل میمن سال«
تا زمانی که دریافتم فرقه شوان از نیایش بعنوان ابزاري براي 



171مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

کند... شاهد بودم ماود موري، از پیروان فریب استفاده می
هاي پایانی اعتقادش به او بود، در ماه"زن"شوان که قبالً 

خواند. این فرقه شوان، در مقابل شمایل برهنه شوان دعا می
در حالی است که شوان با او بسیار بد رفتار کرده بود و او را 
به کارهایی متهم کرده بود که نکرده و سرانجام او را از فرقه 

د، اخراج کرد. و زمانی که براي کمک به شوان مراجعه کر
»ها را به سویش رها کرد.سگ

کند: کاسلو شوان را چنین توصیف می

کار بود که در نهان و آشکار شوان مردي ریاکار و فریب«
کرد. او چهار زن و محافل برهنه خود را به دو شکل عمل می

و پرستش خویش همچون یک شاه یا پیامبر را پنهان 
» کرد.می

آخرین تجلی لوگوس «خود را 1990بنوشته کاسلو، شوان از سال 
تقدیس "و رساله شمندرجات خاطراتو خواند می» در آخرالزمان

دهد که خود را به روشنی نشان می406، نوشته شارلین رومین،"شیخ
افزاید: میکاسلو دانست. عصاره تمامی ادیان و تمامی پیامبران می

که او را در هیئتامدیدهمتعدد از شوان هايعکسمن «
در هیئت هاعکسدر برخی .دهدمینشان "مردي بزرگ"

سزار است، در برخی در کسوت امپراتور چین یا رئیس 
بزرگ قبایل سرخپوست یا خلیفه مسلمان یا قدیس و راجاي 

برهنه شوان، که تعدادشان زیاد است، هايعکسهندي. در 

406. Sharlyn Romaine, “The Veneration of the Shaykh.”
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نمایاند. شوان او خود را بعنوان تبلور حقیقت ناب رازآمیز می
مدعی است که سزار، مانند امپراتوران چین، یا سایر تجلیات 

ساالر اندیشه جوهر دین"دهنده گري دینی، تجلیدولت
ام که معتقد است... من با کسانی دیدار کرده"امپراتوري

ظهور آخرالزماناست که در "آخرین پیامبر"بودند شوان 
» کرده است.

روان ثروتمند خود از نظر فرقه شوان از طریق پیبنوشته کاسلو، 
گرایان آمریکایی، اعم از شوان در میان راستشود. مالی تقویت می

مالکان و دالالن و وکال و پزشکان متمول، پیروانی دارد که به او کمک 
اعضاي فرقه نیز برخی ثروتمند هستند مانند در میاننند. کمی

از پدر به ارث ايثروت قابل مالحظهکه باربارا پريو استانلی جونز
کنند. فرقه شوان میپول خود را خرج برده و 

فرقه شوان و منتقدان 
مارك کاسلو درباره فشارهایی که فرقه شوان بر منتقدان و مخالفان 

سخن گفته است. کرده خود وارد 
منتقد 1987، که از کیریل گلسهیکی از اعضاي فرقه شوان بنام 

کتابی تأثیرگذار منتشر کرد در 1990هاي شوان بود، در اوائل سال
شوان اعالم اي دیگر. عدهو 407نقد شوان و ویکتور دانر و پل یاکنس

نویسندهکیریل گلسه گونه نقدها توطئه علیه اوست. کرد که این
با مقدمه 1989که در سال دانشنامه اسالمکتابی پرفروش است بنام 

مقدمه 408)2008ولی در ویرایش جدید (هیوستن اسمیت منتشر شد

407. Paul Yachnes

408. Cyril Glasse, The New Encyclopedia of Islam, 3rd Edition edition,
←
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هیوستن اسمیت از کتاب حذف شده است. 
نیز خصمانه بود. آلدو ویدالیواکنش فرقه شوان به انتقادات 

ویدالی کتابی علیه فرقه شوان نوشت. پیروان شوان چنان خشمگین 
هزار دالر براي وادار کردن او به سکوت، از 250شدند که بیش از 

ش، که عضو فرقه خرج کردند. و حتی پسرطریق محاکم قضایی، 
شان را، که اسناد بود، علیه پدر شکایت کرد به این بهانه که قایق

آن بنام پسر بود، فروخته است. یک سوّم 
گونه رفتار شد. شوان، همین"زن طولی"، دوّمین ماود موريبا 
نوارهاي و درباره فساد در فرقه شوان نوشت یمطالبموري ماود 

او را از فرقه 1995شوان در سال کرد. منتشردر این زمینه ویدئویی 
در دادگاه اقامه دعوي شد و سرانجام مجبور موري علیه اخراج کرد. 

نامه محرمانه امضاء کند و ساکت شود. شد با فرقه شوان توافق
بسیاري از پیروان کاتولیک شوان شوان، 1991سال پس از رسوایی 

و استاد دانشگاه ، پیرو مسیحی شوانژان بورالاز او جدا شدند. 
فرقه شوان بود، او را رها مخفی سال عضو 25که حدود نانسی، 

ولفگانگ ، پسر آناندا کوماراسوامی، و راما کوماراسوامیکرد. 
ولی .دو پیرو کاتولیک و متنفذ شوان، نیز او را رها کردند409،اسمیت

راما کوماراسوامی گنون و ترادیشنالیسم وفادار ماندند. سه به هر 
داد. مایکل فیتزجرالد، هاي برهنه شوان را به این و آن میسعک

آلدو ویدالی وکیل فرقه شوان، علیه او اقامه دعوي کرد و او نیز، مانند 
نامه محرمانه امضاء کند و ماود موراي، مجبور شد با فرقه شوان توافق

←
Rowman & Littlefield Publishers, 2008, 720 pages.

409. http://en.wikipedia.org/wiki/J._Wolfgang_Smith
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سال عضو مخفی فرقه شوان 30و ساکت شود. راما کوماراسوامی 
بود. 

تر سخن فشارهاي فرقه شوان بر مارك سجویک پیشدرباره
ایم. گفته

شکایت ویلسون و ضیاءالدین علیه ها تنها بنوشته کاسلو، شوانی
هرت اند سکوت کنند. علت، شترجیح دادهدر مقابل آنان اند و نکرده

است. این دو 
انگلیسی، -پاکستانیمعروف ، نویسنده ضیاءالدین سردارگفتیم که 
اي با تأکید بر رسوایی شوان، علیه نصر مقاله، 1993در دسامبر

"مردي براي تمام فصول."با عنوان جنجالی منتشر کرد
ها پیش، سالاي سرشناس است. نیز نویسندهپیتر لمبورن ویلسون

نسخه 410)،1976(پائیز سوفیا پرنیس اي در شماره دوّم از او مقاله
. ویلسون در کتاب نصر، منتشر شده استجاویدان خرد انگلیسی 

نویسان بر انحراف مقدس: مقاالتی درباره حاشیهخود با عنوان 
در عقاید شوان و سوءاستفاده جنسی "برهنگی قدسی"ه ب411اسالم

412وي از زنان و دختران پیروانش اشاره کرده است.

برهنگی قدسی شوان و 
پیروان شوان در ایران مفاهیم رایج ترادیشنالیستی چون امر قدسی، 

برند علم قدسی، معرفت قدسی، و هنر قدسی را فراوان به کار می

410. Peter Lamborn Wilson, “The World of Islam,” Sophia Perennis,

[Tehran] No. 2, Autumn 1976.

411. Peter Lamborn Wilson, The Sacred Drift: Essays on the Margins of

Islam, San Francisco: City Lights Publishers, 1993, 256 pages.

412. ibid, p. 109.
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اند. بکلی ساکت"برهنگی قدسی"ولی درباره مفهوم 
"زمینی"رابطه ساله 17با مادلین آغاز که در لوزان شوان از همان 

گفت. ر کرد، در ستایش از زیبایی جسم انسان سخن میبرقرا
سی با مادلین را باید سرآغاز شوان از رابطه جنتأویلاین نوشتیم که 

اي بعدي او دانست که سرانجام به پیدایش فرقههايپردازينظریه
بنام مریمیه انجامید.

او .پردازي جنسی شوان تکامل یافتنظریههاي پسین، در سال
» زیبایی جسم انسان«توجهی به را به دلیل بی» داولزهد مت«

توجهی به و بی» بشرانحطاط معنوي«سرزنش کرد و آن را نشانه 
شواندانست. » باالترین درجه زیبایی که زیبایی جسم انسان است«

نوشت: 

به دلیل انحطاط معنوي بشر، باالترین درجه زیبایی، که «
[زیبایی] جسم انسان است، در زهد متداول جایگاهی ندارد.

م معنویت تواند مقوّمی[تجلی الهی] تئوفانیدر حالی که این 
باشد... برهنگی به معنی درونی بودن، ذاتی بودن، باطنی 

نخستین بودن و بدینسان جامع بودن است... برهنگی یعنی 
تلولو نور، یعنی تشعشع جوهر معنوي یا انرژي؛ جسم 
صورتی است براي جوهر و از اینرو جوهر صورت است. 
ولی زیبایی تنها زیبایی بصري نیست؛ شعر، موسیقی و رقص 

است؛ نه به تنهایی بلکه در تلفیق با یاد نیز درونی کردن
413»خداوند متعال.

413. Sedgwick, ibid, p. 174.
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برد به معنی تجلی را به کار می"تئوفانی"شوان مفهوم یونانی 
هاي گونه که در اسطورهخداوند یا حلول خداوند در کالبد انسان؛ آن

شد.النهرین و هند بیان میباستانی یونان یا بین
شوان فرقه که در مناسک دهدبه وضوح نشان میفوق جمالت 

داراي جایگاه » زیبایی جسم انسان«، یعنی »باالترین درجه زیبایی«
برهنگی "مفهوم عالوه بر شوان بدینسان، ویژه بوده است. 

گفتیم که نیز وضع کرد. را متناسب با آن دینی مناسک 414،"قدسی
"پرایماردیالیست"پیروان شوان در کلنی بلومینگتن خود را 

محافل "و مناسک مخفی شوان خواندندمی) راگنخستین(
ارجاع به به گرایینخستیننام داشت. اگر منظور از "گرانخستین

زندگی انسان در بدو خلقت باشد، که چنین بود، این نام با برهنگی 
زیرا آدم و حوا در زمان خلقت در بهشت برهنه بودند. خوردمیپیوند 

است که شوان از آن "قدسیبرهنگی"زندگی برهنه در بهشت همان 
گوید. سخن می

شوان در است که "قدسیبرهنگی "به دلیل این تعلق به 
خود نیز است، و "مریم مقدس"مکاشفات خود، زنی را که بزعم او 

هاي شوان در نقاشیشد. برهنه میدر خانه و بیندرا، برهنه می
ها نگارينهبرهترین این ویژه دارد و مهمجسم برهنه زن جایگاه 

در زانتشارات ادوبیاست. "مریم مقدس"هاي متعدد از نقاشی
بخشی از 1992بلومینگتن، وابسته به فرقه شوان، در سال 

، در یک آلبوم منتشر مایکل پوالكهاي شوان را، با ویرایش نقاشی
گرا و تصاویري از زیبایی نخستیننام این آلبوم ه است. کرد

414. Sacred Nudity



177مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

عد با مایکل پوالك و نقش او در مناسک در فصل باست. 415رازآمیز
شارلین اي از مقالهفوق در آلبوم برهنه شوان آشنا خواهیم شد. 

416.درج شدهرومین

فریتیوف شوان و فلسفه در کتاب اولدمیدو، از پیروان شوان، هري 
کند: گونه تفسیر میهاي شوان را ایننگاريبرهنه، خالده

در حالت برهنگی غالباًمؤنثشوان شکل هاينقاشیدر «
در اینجا، ما یک دنیا با نمایش زن . قدسی نمایانده شده

هاي رنگ و روغن اروپایی فاصله داریم... برهنه در نقاشی
هاي شوان بسیار به هنر باستانی هندو و نیز به هنر نقاشی

بودایی و شینتو نزدیک است که در آن برهنگی با 
417»ست.گرایی پیوند خورده انخستین

گوید: شوان درباره آلبوم فوق چنین می1995در سال 

برهنگی قدسی، که نقش مهمی نه فقط در میان هندوها «
کند، بر بنیاد انطباق بلکه در میان سرخپوستان نیز ایفا می

محوطه "قرار دارد؛ جسم بعنوان"برون"و "درون"قیاسی 
نقش ب به سهم خودشود و قلدیده می"قلببیرونی 

شود که برهنگی داراي کند... در هند گفته میجاذبه ایفا می

415. Frithjof Schuon and Michael Pollack, Images of Primordial and

Mystic Beauty: Paintings By Frithjof Schuon, Edited by Michael

Pollack, Bloomington, Ind.: Abodes, 1992.
416. Sharlyn Romaine, “Intention and Style,” ibid.

417. Harry Oldmeadow, Frithjof Schuon and the Perennial Philosophy,

World Wisdom, 2010, pp. 190-191.
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تأثیرات معنوي است و نیز برهنگی زنانه تجلیات ویژه 
و تأثیرات مفید بر پیرامون خود دارد. است418الکشمی

برهنگی بیانگر، و تحقق مجازي، بازگشت به ذات، به 
الال هشتی است. حالت اوّلیه ب، و بدینسان به مبداء

که تجلی ز آنقدیس بزرگ کشمیري، پس ا419یشواري،یوگ
به خاطر این است که "الهی را در قلب خود یافت، گفت: 

420...»"رقصم.من برهنه می

برد. او نیز به کار می"حجاب"گونه تعبیرات را در تأویل شوان این
نویسد: می"راز حجاب"در مقاله 

بسیار کند زیرا چیزي را کهحجاب رازآمیز جلوه می«
کند... یا بسیار خصوصی است از نظر پنهان میمقدس

حجاب راز است زیرا نسبیت راز است. مطلق، یا نامشروط، 
نسبی، یا مشروط، رازآمیز است به دلیل تجلی ذاتی. ولی 

حجاب وجود است و ... عدم تجلیرازآمیز است به دلیل
421»برهنگی ماهیت.

"زیبایی جسم انساندّستق"و "جسم برهنهتقدّس"این به دلیل
دیدند که از برهنگی و است که شوان، و حلقه او، خود را در مقامی می

418. Lakshmi در آئین هندو. مادي و معنوي الهه ثروت و زیبایی و سعادت 
419. Lalla Yogishvari

420. “Frithjof Schuon: Questions and Answers”:

http://www.frithjof-schuon.com/interview.htm

421. Frithjof Schuon, “The Mystery of the Veil”, Studies in Comparative

Religion, Vol. 11, No. 2, Spring, 1977.
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خود "سلوك"برند و آن را به ابزار "عارفانه"جسم انسانی بهره 
بدل کنند.

در عقاید شوان "برهنگی قدسی"بنوشته مارك کاسلو، بنیان 
در آئین لهه تاراامکاشفات برهنه او نه تنها با مریم مقدس، بلکه با 

در آئین هندو نیز بوده است. شوان حتی مدعی بود الهه کالیبودا و 
را در مکاشفه برهنه دیده است. تابلوهاي 422"زن بوفالوي سفید"که 

هاي شارلین این مکاشفه ترسیم شده است. در تعدادي از نقاشی
رومین، شوان به صورت مردي نشان داده شده که چپق مقدس را از 

گیرد؛ زن فوق برهنه است و از آسمان بر می"بوفالوي سفیدزن"
شخصیت اصلی در آئین "زن بوفالوي سفید"شود. شوان نازل می

که و موجودي است ماورایی است "سو"چپق مقدس سرخپوستان 
دهد. در آئین فوق، مردي که چپق اوّلین چپق را به سرخپوستان می

نویسد: با ست. کاسلو میگیرد نماینده همه سرخپوستان ارا می
بسیاري از سرخپوستان و محققان گفتگو کردم و هیچ کدام روایتی 

برهنه باشد. این تصویر مخلوق "زن بوفالوي سفید"اند که نشنیده
اوست. "برهنگی قدسی"شوان و زائیده مفهوم 

افزاید: ماجراي دیدارهاي شوان در عالم مکاشفه با زنان کاسلو می
شوان مدعی بود مریم مقدس، الهه کالی هندوها، الهه برهنه را، که 

، هستند، "سو"سرخپوستان "زن بوفالوي سفید"تاراي بودائیان، یا 
ممکن است شوان براي جوزف اپس براون گفته و براون پاسخ داده: 

423.الهام گرفته باشد» تأثیرات شیطانی«از 

422. The White Buffalo Calf Woman

423. Mark Koslow, “Two Studies in Intellectual Colonialism.”
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سرمد کاشانی و آئین برهنگی 
الال "ب جستجو کردیم و فردي بنام در اینترنت و منابع مکتو

، یا نامی شبیه به آن، که شوان در مصاحبه خود از او "یوگیشواري
آئینی است که "تقدیس برهنگی"دانیم یاد کرده، نیافتیم. ولی می

داد. ها پیش از شوان، رواج می، سدهسرمد کاشانی
سده هفدهم میالدي در یک اوائلسرمد در بنوشته والتر فیشل، 

محمد "فیشل نام او را انواده خاخام یهودي در کاشان به دنیا آمد.خ
نام 424میالدي ذکر کرده است.1661و زمان مرگش را "سعید سرمد

یهودیش معلوم نیست. در شیراز به اسالم گروید، به کسوت صوفیان 
معروف شد. "سرمد کاشانی"را برگزید و به "سرمد"درآمد و نام 

در دهلی. این 1654ر حیدرآباد بود و در سال راهی هند شد. ابتدا د
هاي گشایش دفتر کمپانی هند شرقی مقارن است با نخستین سال

انگلیس در بنگال. سرمد به صورت درویشی ظاهر شد که برهنه در 
کرد رفت. او کامالً برهنه بود و ادعا میهاي دهلی راه میخیابان

ندارد که آدمی از وجود ندارد و لذا دلیلی "ماده"چیزي بنام 
برهنگی خود شرمسار باشد. 

گرا و مبلغ گفت، هم همجنسسرمد هم از برهنگی قدسی می
خواند و مدعی بود گرایی بود، و هم خود را پیرو شیطان میهمجنس

رسد. این شعر منسوب به اوست: از جانب شیطان به او وحی می

مکنریکعبه و دثیتو حدسرمد
مکنریان سدر کوچه شک چو گمره

424. Walter Joseph Fischel, “Muhammad Sai d Sarmad,” Judaica,

Second Edition, 2007, vol. 18, p. 57.
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آموزطانیمعرفت ز شوهیشرو
مکنریاو را بپرست و طاعت غ

اند از جمله این رباعی رباعیات زیبایی را به سرمد منسوب کرده
معروف را:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
الغرصفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
مردار بود هر ان که او را نکشند.

است این رباعی، و رباعیات مشابه منسوب به سرمد، محتمل 
العین، از دیگران باشد که براي مانند اشعار زیباي منسوب به قره

425اند.تبلیغ سرمد به او منتسب کرده

میالدي به انگلیسی 1897دیوان اشعار سرمد کاشانی در سال 
اي در معرفی صفحه60، با مقدمه 1389منتشر شده و در سال 

در ایران انتشار یافته هاي یک یاغی، عاشقانهبا عنوان سرمد، 
426است.

:"العین و اشعار اوقره"بنگرید به: عبداهللا شهبازي، . 425
http://www.shahbazi.org/blog/Archive/9001.htm

بکوشش عبدالحمید ضیایی، هاي یک یاغی: دیوان سرمد کاشانی،عاشقانه. 426
.1389نوس، تهران: نشر هزاره قق
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)، بلومینگتن1992شوان (برهنه هاي روي جلد آلبوم نقاشی

هاي شوان صفحه اوّل وبگاه آرشیو نقاشی
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هاي شوان از مریم مقدس که در وبگاه شوان به صورت نگاريتعدادي از برهنه
سانسورشده وجود دارد 

یکی از تابلوهاي مریم مقدس و کودکش که هر دو برهنه هستند به صورت سانسور شده
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شوان از مریم مقدسکامالً برهنه هاي اي از نقاشینمونه
[سانسور از من است. شهبازي]

شوانفرقه جنسی مناسک 
در آن شرکت بلومینگتن اعضاي کلنی مناسکی که تمامی 

مناسک در میان م داشت. این نا427"رقص خورشید"کردند می
شوان با مناسک اصلی ، ولی نسخه مرسوم بود"سو"سرخپوستان 

هاي جدّي داشت. تفاوت

زیر:هاي آدرسدر "رقص خورشید"ت بنگرید به مقاال. 427
http://www.themystica.org/mythical-

folk/~articles/s/sun_dance_the.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Dance
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بنوشته کاسلو، شوان مناسک دینی سرخپوستان را با برهنگی 
خدایان هندو آمیخت و مناسکی جدید پدید آورد. در مناسک 

در گونه که شارلیناست، همان"مرکز"درخت "رقص خورشید"
خواند، و شوان بسان می"مرکز"شوان را "تقدیس شیخ"رساله 

شد و زنان نیمه برهنه او را احاطه کریشنا، خداي هندو، برهنه می
رسیدند. در اینجا، شوان نماد می"وحدت"کردند و با شوان به می

حلقه زدن در همان درختی بود که سرخپوستان در مناسک خود با 
رسیدند، و او مانند کریشنا سینه و آلت می"وحدت"آن به پیرامون 

کرد. فشرد و با این کار زنان را متبرك میتناسلی خود را بر آنان می
مانند هاین رقص مناسک دینی بود و شوان مدعی بود که جسم او 

» راز بزرگ فرقه شوان«افزاید: این مناسک نام خداست. کاسلو می
عضو فرقه شوان نبودند سخن گفتن از آن براي کسانی که و بود 

رفت. بشمار می» ترین گناهبزرگ«
گرا، محافل نخستینمناسکی که در محافل ترین مهمیکی از 

بود؛ 428"مناسک چپق مقدس"شد، برگزار میخصوصی شوان، 
شوان .به شوان"زن بوفالوي سفید"توسط تقدیم چپق مقدس یعنی 

خذ کرده و، از تحقیقات جوزف اپس براون انیز این مناسک را 
اي مقدس در میان که گفتیم، اینک خود را با این زن اسطورهچنان

دانست. مرتبط می"سو"سرخپوستان 
به شوان را "زن بوفالوي سفید"مناسک تقدیم چپق مقدس توسط 

داد در حالی که کامالً برهنه بود. کاسلو شارلین رومین انجام می
سک و نیز فیلمی از هاي شارلین در این منانویسد که عکسمی

رقص شارلین در حال تقدیم چپق به شوان موجود است.

428. Rite of the Sacred Pipe
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سرخپوستان سو"چپق مقدس"در مناسک "زن بوفالوي سفید"
هاي شوان و شارلین رومین از این مناسک در دسترس نبود. نگاريبرهنه

در زمان رقص شارلین و تقدیم چپق مقدس به شوان، دبورا ولزي، 
ترین آوازهاي دینی الً برهنه بود، یکی از مقدسکه او نیز کام

خواند. این آوازي است که جوزف اپس را می"سو"سرخپوستان 
آموخته و متن آن را به شوان داده بود. 429"گوزن سیاه"براون از 

429. Black Elk

است. "سو"نام طبیب و روحانی معروف سرخپوستان "گوزن سیاه"بلک الک یا 
←
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زدند شان، برهنه در پیرامون شوان حلقه میزنان، در حضور شوهران
ها کرد و به آنمس میها را لهاي خود سینه آنو شوان با دست

افزاید: این افراد واقعًا باور داشتند که داد. کاسلو میمی"برکت"
کند درست شوان تجلی خدا بر روي زمین است و هر کاري که می

است.
گونه توصیف شده: شوان در مناسک شوان ایندر گزارش دیگر، 

اش نمایانایستاد، در حالی که آلت تناسلیوسط سالن برهنه می
خواندند و شانه به شانه هم بود. زنان برهنه آوازهاي سرخپوستی می

کرد و یکایک کردند. شوان از مرکز سالن حرکت میاو را احاطه می
زنان را با فشار دادن سینه یا شکم خود بر پستان و شکم زنان 

کرد. می"تبرك"
، رساله دیگري "تقدیس شیخ"شارلین رومین، عالوه بر رساله 

که در آن نحوه پذیرش "هاپیام شمایل"شوان نوشته با نام بهمراه
توسط مریم مقدس بیان شده. شوان در مناسک فوق "شیخ"

داد که می"برکت"ها شد و به آنمی"واحد"گونه با زنانهمان
مریم مقدس در مکاشفاتش بر او ظاهر شده و او را متبرك کرده 

است.
در مناسک بعنوان کسانی که هاي متعدد، از افراد زیردر گزارش

شوان و نام برده شده: حضور داشتند کلنی شوان يگرانخستین
،(کاترین شوان، باربارا پري، ماود موري، شارلین رومین)او "زنان"

←
عالوه بر ترجمه فارسی کتاب جوزف اپس براون، که مشخصات آن را قبالً ذکر 

مرد اهی: سرگذشت گوزن سرؤیاکیانیپات، کردیم، بنگرید به: جان ج. نیهار
.1364، ترجمه ع. پاشایی، تهران: تندر، از اوگالالسویمقدس
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آقا و 431و زنش، استانلی جونز، راجر گاتانی،430کیت اربوگاست
و زنشو زنش، جفري ولزي433هرنان کاداوید432خانم فلوري،

، مارك پري و زنش436پاتریک کیسی435آقا و خانم رینولدز،434،دبورا
اش، باري و زنش، مایکل پوالك و خانواده(پسر ویتال و باربارا پري) 

همه در بلومینگتن ایندیانا زندگی اینان 437.دونالدو ربکا مک
از جان ماود موريشوان و اعضاي فرقه او بودند.مریدان کردند و می

افراد دیگري نیز نام برده است. اش خانوادهو 438موري و گارسیا وارال
شان ذکر نشده. ند که نامبود

ساله براي تحریک یا 84او مدعی نیست شوان نویسد کاسلو می
ه این داد، بلکفشار میخود را به زنانتناسلی ارضاء جنسی آلت 

این را شان بود و شوان و زنان و شوهراناو مناسک دینی امر جزو 
دانستند. می"تبرك"و "تقدیس"

ن یبه همنیز را شوان، در حضور والدین، دختران کم سن و سال 
از یکی پلیس ، 1991در ماجراي سال داد. می"تبرك"روش 

دستگیر کرد و مورد بنام گارسیا وارال، ، رااعضاي بلندپایه فرقه شوان
هاي کامالً برهنه دختران استنطاق قرار داد. علت، پیدا شدن عکس

430. Keith Arbogast

431. Roger Gaetani

432. Fluri

433. Hernan Cadavid

434. Jeffery and Deborah Willsey

435. Reynolds

436. Patrick Casey

437. Barry and Rebecca MacDonald

438. Jesus Garcia Varela
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گارسیا وارال تبرئه شد با این استدالل که در اسپانیا وانش بود. نوج
کنند. گیرند و بعنوان خاطره ثبت برسم است از بلوغ دختران عکس 
16ها، دال بر حضور نوجوانان زیر موارد متعددي از این گزارش

1991دسامبر 4در ثبت شده: گراي شوان، سال در مناسک نخستین
1989از حضور خود در گردهمایی پائیز 439بادمردکتر رونالد و سارا 

در خانه شوان گزارش دادند. آنان شاهد حضور زنان برهنه و نیز 
در مناسک شوان بودند. برهنه پسران و دختران خردسال 

ساله راجر گاتانی 15دختر در گزارش خود از حضور ماود موري 
نه در حلقهاو دختر فوق را دید که برهگوید. میدر مناسک برهنه 
ایر زنان از شوان و مانند سرقصید می"شیخ"زنان در پیرامون 

گرفت. ماود موري در گزارش دیگر نوشت که مایکل می"برکت"
داد دختر نوجوانش در مناسک کامًال برهنه براي پوالك اجازه می

شوان برقصد. 
به 1989مارس 4نویسد که در آلدو ویدالی در گزارش خود می

در اتاق مطالعه او، ،ان رفت و در حین صحبت با شوانخانه شو
ساله گاتانی وارد شد در حالی که کامالً برهنه بود. 15ناگهان دختر 
عالوه بر دختر گفته شد که هایی که به دادگاه ارائه شد در گزارش

نیز در 440گاتانی، دختر کم سن و سال آقا و خانم ویلیام راث
ه شده. این دختر مانند سایر زنان شوان دیدگراي نخستینمحافل 

خود را بر آلت شوان، که برهنه بود، آلت تناسلی و کردرفتار می
داد. فشار میاین دختر و سایر زنان تناسلی برهنه 

به سوءاستفاده 1991اکتبر 11که گفتیم، فریتیوف شوان در چنان

439. Ronald and Sarah Bodmer

440. William Wroth
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14ساله، دومی 15جنسی از کودکان در سه مورد متهم شد: یکی 
ساله. ظاهراً منظور دختران گاتانی، پوالك و راث 13اله و سومی س

است. ولی مدتی بعد، دادستان به شکل مرموزي کیفرخواست خود 
معاون دادستان، که پیگیري پرونده را 441را پس گرفت و دیوید هانتر،

به دست داشت، اخراج شد. دیوید هانتر در گفتگوي خصوصی با 
ی به پرونده و اخراج خود را کاسلو علت متوقف شدن رسیدگ

در گفتگو با 442عنوان کرد. و قاضی، لوسی کرباس،» دالیل سیاسی«
کاسلو، ابراز امیدواري کرد که پرونده بازگشایی شود زیرا یقین دارد 

شوان مجرم است. 

نصر و مناسک شوان 
مسائل "هانوشوانی"گفتیم که، طبق مندرجات کتاب سجویک، 

کردند. نوشتیم که را از لینگز و نصر پنهان میدرونی کلنی بلومینگتن
از سوي او بود که حداقل در مورد لینگز این تجاهل عامدانه 

ابداعی شوان جلوه "مناسک دینی"را آشنا با خواست خودنمی
دهد. 

خواننده را گمراه کند کوشد نصر نیز با این مسائل آشناست ولی می
جلوه دهد. فهمیکجو ناشی از اهمیترا کمو ماجرایی رسوایی شوان 

که در رثاي شوان نوشته، بیش از حد متعارف بر ايمقالهنصر در 
، چنان تأکیدي که آدمی را به کندمیتأکیدشوان "کیشیراست"

برگرفته از گرايبرهنهدارد، و ابداع مناسک دینی تردید وامی
» عالیق شخصی«سرخپوستان را، بدون این صراحت و در لفافه، 

441. David Hunter

442. Lucy Cherbas
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.کاهدنمیاز مسلمانی شوان ايذرهخواند که اهمیتی ندارد و شوان می
نویسد:نصر می

اغلب در خصوص شوان،"دلنید"بر صحبت ازعالوه«
مکتب یکیزیمتافيهايبندهماهنگ با فرمولشیجذب خو

یبوميهاتنسنهیریو دیازليو هواشانکارا و حال
یبرخرات،یتأثنیا.گفتیسخن میشماليکایآمر

يزیآن چقیفهم عمایو تیکه فاقد حسن ن-رامفسران
در مورد کهداردیوام-استمطرحنجایهستند که در ا

دیترداتش،یحانیدر پاژهیبوشوان،میتعالیخصلت اسالم
کنیلمتنوع باشند،توانندیمياگرچه اشکال ظاهرکنند.

و شناسانهییبایز،یقاخالراتیتأثنیانیادیمفهوم بن
ندارند.رتیمغایبا اصول اسالمبه هیچ وجه ،یعقالن

بهيورزعشقنیاکه دیگویماو اغلب به ما ذلکعم
کی،یبوميکایو فرهنگ آمرهنرن،یهمچون دیموضوعات

گذشته و ادیکه او بنياقهیاست و به طریشخصلیتما
يزیریپیسالمناب ايکردارو راستیشیکبراساس راست

ندارد.یارتباطچیهشده،
به عمیقاً عمرش یانیپاياست که او در روزهانیاقتیحق

را به جا یاسالمشعائر بود،ماندهیباقیبند پایسنت اسالم
خدا و ذکر او،يهاتوسل به نام.نداخویمو قرآنآوردیم

و تایلحظه حنیتا آخرگاه هیچکه در قرآن آمده،گونه آن
443»از لبان او دور نشد.مرگيتا پا

.20، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 443
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گراي شوان و مدارکی که نصر با پرونده بلومینگتن و مناسک برهنه
و در بستن پرونده و پایان دادن به ست به دست پلیس افتاد آشنا

چه ش با رجال قدرتمند آمریکا، ا، به دلیل ارتباطاترسوایی شوان
ناسک ابداعی شوان تواند ممیاصلی داشت. نصر چگونهسهم بسا 
بخواند و شوان را » کرداري ناب اسالمیکیشی و راستراست«را 

معرفی کند، و خود صادق باشد؟» عمیقاً به سنت اسالمی پایبند«

نصر: از تئوسوفیسم تا مریمیه 
آوریل 7/ 1312فروردین 19متولد [سجویک به سید حسین نصر 

هاي ترین چهرهبعنوان یکی از تأثیرگذارتهران] در 1933
در سال [نویسد:میاو توجه کرده است. شوانی ترادیشنالیسم 

در زمانی که مریمیه راه جدایی از اسالم را آغاز کرده بود، ] 1957
زاده خود را به دست آورد: یک ایرانی ترین پیرو مسلماناوّلین و مهم

بنام سید حسین نصر که بعدها به شخصیتی محوري در تاریخ 
لیسم بدل شد.ترادیشنا

ملیت ایرانی نصر مهم است زیرا ایران، از بنوشته سجویک، 
هاي مختلف، بیش از جهان عرب به غرب نزدیک بود و در اواخر راه

هایی از نخبگان ایران بطرزي سده نوزدهم و اوائل سده بیستم بخش
و است یعنی از تبار پیامبر؛شدند. نصر سیّد گرا میفزاینده غرب

.فرهنگی بودسیاسی و مهم اهللا نصر، شخصیت ر ولیپدرش، دکت
بخش عمده دنیاي فکري نصر ساخته غرب افزاید: سجویک می

هاي است. در کتابخانه پدر، در کنار آثار کالسیک فارسی، کتاب
به دالیلی که کامالً روشن نیست او و .منتسکیو و ولتر وجود داشت

بیرستان به نیوجرسی براي دوره د]1324/ 1945[سالگی12را از 
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444فرستادند.

یکی از به مدرسه پدي در نیوجرسی، پس از اتمام نصر 
انستیتوي تکنولوژي ماساچوست (ام. هاي آمریکا، نامدارترین دانشگاه

در ام. فیزیک به تحصیل پرداخت. رفت و در رشته 445،آي. تی.)
آي. تی. با آثار گنون و سپس از طریق دو تن از آشنایان آناندا 

کوماراسوامی آثار او را ا بیوه او آشنا شد و در کتابخانه کوماراسوامی ب
خواند. آشنایی نصر با آثار شوان بعد از گنون و کوماراسوامی بود. 

ام. آي. تی. به دانشگاه هاروارد دریافت مدرك لیسانس از پس از 
و فوق لیسانس گرفت.و ژئوفیزیکشناسی زمیندر رشته و رفت 

ره دکتري، به تاریخ علم روي آورد.سپس، براي دو
در در مقطع دکتري تحصیالتش را نصر 1337/ 1958در تابستان 

خیلی «به ایران بازگشت. همان سال هاروارد به پایان برد و در پائیز 
ازدواج کرد و خانه » زود و درست چند ماهی پس از رفتن به ایران

بعنوان ساله 25نصردر همین زمان، 446مستقلی براي خود تهیه کرد.
و 447استادیار فلسفه و تاریخ علم به استخدام دانشگاه تهران درآمد

هاي بعد به سرعت مدارج ترقی را طی کرد:در سال

کسی بودم که در تاریخ دانشگاه تهران تا ترینجوانمن «
به استادي کامل ] 1963[آن زمان در سن سی سالگی 

444. Sedgwick, ibid, p. 153.

445. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

در جستجوي امر قدسی، گفتگوي رامین جهانبگلو با سید سید حسین نصر، . 446
، ص 1385، اوّلمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران: نشر نی، چاپ ، ترجحسین نصر

96.
. 97همان مأخذ، ص . 447
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که تا آن زمان در کسی بودم ترینجوانو همچنین رسیدمی
رئیس دانشکده ادبیات ] 1968[سن سی و پنج سالگی 

448.»شدمی

به غرب، ، در سفر م1957نصر احتماالً در سال بنوشته سجویک، 
در واپسین سال تحصیل در ،دانیم که نصرمی449.مریمیه پیوست

هاروارد و نیز پس از دریافت مدرك دکتري و پیش از مراجعت به 
رب سفر کرد و با به مغ1958و 1957ستان ایران، در دو تاب

450شد.حشور هاي صوفی مطریقت

سخن نیز 1957سالنصر از سفر به لوزان و دیدار با شوان در
نصر به مغرب بعد یا 1957سفر تابستان رسدمیبنظر گفته است. 

عضویت در لوزان نصر به بود و قبل از سفر به لوزان و دیدار با شوان 
طریقت هنوز 1957گفتیم که فرقه شوان در سال .دشوان درآمفرقه 

پس از مکاشفات ، 1965نام مریمیه در سال شد و عالویه معرفی می
انحراف شوان از اسالم را 1948از سال و گفتیم که شوان، پدید آمد. 

هاي خود به گنون او را مطلع دیدند و در نامهکسانی چون ریور می
به طرد شوان از سوي گنون و 1950ل کردند، و این فرایند در سامی

هایش به و نیز گفتیم که هارتنگ در یادداشتنزدیکانش انجامید.

. 105همان مأخذ، ص . 448
449. Sedgwick, ibid, p. 154.

450. Seyyed Hossein Nasr, “Intellectual Autobiography,” The

Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, ed. Lewis E Hahn, pp. 3–85.

Chicago: Open Court, 2001; Haifaa Jawad, “Seyyed Hossein Nasr and

the Study of Religion in Contemporary Society”, American Journal of

Islamic Social Science, Vol 22, No 2, 2005, pp 49-68.
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1950خوانده و در اکتبر » زداییاسالم«صراحت رویه شوان را 
واسالن، به دستور گنون، جدا شدن طریقت عالویه پاریس را از 

شوان اعالم کرده بود. 
بار نینخستيکه برایامهنگ1957در سال «نویسد: نصر می

او به مانند ،لوزان مالقات کردمیکیاش در نزدرا در خانهشوان
پس «این دیدار 451»به تن داشت.یمغربیتسنلباس کامال شهیهم

دهد. یعنی، نصر از نصر با شوان رخ می» از یک دوره مکاتبه
ن هاي تحصیل در هاروارد، یا پیش از آن در آم. آي. تی.، با شواسال

عکسی از نصر در زمان بازگشت به تهران در ارتباط مکتوب بود. 
درج شده که او را در جستجوي امر قدسی ) در کتاب 1337(پائیز 

که خواهیم دید، دهد. نصر، چنانبا ریش و بدون کراوات نشان می
هاي اي الئیک و نامقید به شرع پرورش یافت و در سالدر خانواده

این 452زد.فاقد ریش بود و کراوات میتحصیل در ام. آي. تی. 
تغییر در پایان تحصیل در هاروارد نشانگر پیوستن او به فرقه شوان 

برکت «در لوزان است که نصر مسحور 1957است. در همین دیدار 
که از شوان ساطع بود: شد » محمدیه

استاد نیچندجمله از،ياریبسانیبا پارسارانیمن که در ا«
امکنه مقدس ارتیمالقات داشتم و به ز،یو مرشد صوف

را در يبار ونینخستيکه برای هنگامرفته بودم،ياریبس
مبهوت حضور قدرتمند برکت کامالً،مالقات کردم...اشخانه

. 25، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 451
، در 1329صیل در دانشگاه ام. آي. تی.، تحاوّلبنگرید به عکس نصر در سال . 452

در جستجوي امر قدسی.کتاب 
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453».ساطع بوديشدم که از ويمحمد

به آمریکا رفت و در ، در دوازده سالگی، 1324/ 1945نصر در سال
کمی پس از بازگشت به او بازگشت. یران به ا1958/1337سال 

عالمه طباطبایی راه فلسفه هاي به کالس1337پائیز همان ایران، در 
این ؛ و در شدمییافت که یک هفته در میان در تهران برگزار 

) دوست شد که اهللا شهید مطهريها با مرتضی مطهري (آیتکالس
استاد و «ایی عالمه طباطب454جوان بود.در آن زمان، همچون نصر، 

و آشنایی با طباطبایی یکی دو سال پس از دیدار نبود» مرشد صوفی
چه » استادان و مرشدان صوفی«با شوان بود. بنابراین، منظور نصر از 

کسانی است؟ 
، دیدمیپیش از سفر به آمریکا، تنها دوستان پدر را ، خردسالنصر

محمدعلی هاآنن در میاو ، رفتمیدر محافلی که با پدر یا در خانه 
چندین استاد و مرشد «از ترین بود. منظور نصر فروغی برجسته

که باشدفروغی و سایر دوستان پدر باید ، الجرم، »صوفی
استاد و مرشد «. تعبیر شان عضو لژ بیداري ایران بودندبسیاري

به کار تواند ، در مورد ایشان میهاتئوسوفیست، طبق ادعاهاي »صوفی
از عرفان و ايگونهایرانشهر تئوسوفیسم را زادهکاظمه دیدیم کرود. 

و امروزه گاه تئوسوفی را به ؛کردمیتصوف کهن شرقی معرفی 
تا نوعی طریقت صوفی جلوه کند. و نویسندمی"تئوصوفی"فارسی 

بر اندیشه جدید ایران گفتیم که تئوسوفیسم از طریق لژ بیداري ایران
منظور نصر از دانیمنمیاست، گر چنین ابر جاي نهاد. عمیق تأثیرات

. 20، همان مأخذ، ص "فریتیوف شوان و سنت اسالمی"نصر، . 453
.124- 123صص در جستجوي امر قدسی، نصر، . 454



197مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

شوان چیست که حتی برتر از فروغی و سایر » برکت محمدي«
هاي بلندپایه لژ بیداري ایران بود؟ ماسون

انکاشصوفیان از تبار 
خود را از خانواده عالمان هایش مصاحبهها و نامهنصر در زندگی

به خانواده تعلقاین خواند. میاهللا نوري دینی و از تبار شیخ فضل
همگان بنحوي که ،داده، خانواده پدري را بکلی در سایه قرار مادري

شناسند نه نوه میرزا اهللا نوري مینصر را بعنوان نواده شیخ فضل
در گفتگو با رامین جهانبگلو، نمونه، نصر براي .احمد طبیب کاشی

د:کنمعرفی میگونه اینخود را که خواهرزاده و داماد نصر است، 

پدر .اماي از علما دیده به جهان گشودهمن در خانواده«
بزرگ و نیاي مادریم از روحانیون سرشناس بودند. نیاي 

ترین روحانیون از بزرگ- اهللا نوريشیخ فضل- مادریم
بود که در همان 1906حاضر در صحنه انقالب مشروطه سال 

455»روزگار اعدام شد.

تا سه با پیشینه ماسونی به دنیا آمد، ايخانوادهاگر بدانیم نصر در 
گرانه داشتند و صوفیپشت پیش از نصر پدرانش در کاشان تعلقات

،ایران بودتاریخ عضو بلندپایه متنفذترین سازمان ماسونی پدر نصر 
داشت و مروج اصلی آن در تعلقات عمیق به تئوسوفیسمسازمانی که 

تئوسوفیسم و مریمیه خط توارث میانتوانمی، رفتایران بشمار می
به این ترتیب، گروش نصر جوان در هاروارد به شوان ترسیم کرد. 

. 11همان مأخذ، ص . 455
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هاي پدر توان ناشی از تأثیرات آموزهکند و آن را میعجیب جلوه نمی
، اندکی پس از اعزام 1324بهمن 30خان نصر در اهللاولیدانست. 

هايوزهآمخاطرات و یادآوري ،نصر به آمریکا، فوت کرد و این فقدان
که دیدیم،چنان.کردمیرا در نصر جوان تقویتو دوستان پدر پدر 

هاي تئوسوفی به ترادیشنالیسم راهی است که بسیاري از گذر از آموزه
طی کردند. هاالیستترادیشن

، مانند اعقاب اهللا نوريهاي بعدي شیخ فضلفرزندان و نسل
شان تعلقی و بسیاريهر یک به راهی رفتند دیگر، بسیاري از علماي 

در به عقاید شیخ نداشتند. یکی مادر نصر است. در کتاب 
آقا (دختر دو عکس از مادر نصر، ضیاءاشرف کیاجستجوي قدسی

یکی شود. یده مید، اهللا نوري)شیخ فضلدوّم ضیاءالدین کیا، پسر 
یکی دو ساله تعلق دارد و مادر و پدر نصر را با نصر 1313به سال 

حکمت، خان اصغر هد. متعلق به زمانی است که علیدنشان می
اهللا خان از و ولیوزیر فرهنگ شدهبتازگی اهللا خان نصر، دوست ولی

بشمار و معاون او در دانشگاه تهران دستیاران اصلی حکمت 
، که )1314دي 17هنوز کشف حجاب (در این زمان رفت.می

بود، رخ اصغر خان حکمت در مقام وزیر فرهنگ مجري آنعلی
عکس دیگر، نصر را با مادرش شد. نداده ولی مقدمات آن فراهم می

صنعتی زمانی که نصر رئیس دانشگاه ؛1353دهد در سال نشان می
در هر دو عکس، مادر نصر را زنی شد. آریامهر (شریف فعلی) 

از فرهنگ اسالمی در اي نشانهیابیم که مآب میمتجدد و فرنگی
گونه تگوي نصر با جهانبگلو، مادر ایندر گفپوشش او نیست. 

توصیف شده: 

از زنان بسیار فرهیخته و درس خوانده روزگار خود بود... «
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نخستین زنی بود که در خانواده خویش موهایش را کوتاه 
اهللا هایش، که دختران شیخ فضلکرد و به همین دلیل عمه

ش به زدند... در عشقها با او حرف نمینوري بودند، تا مدت
آمد. او در تربیت اوّلیه من نقشی فرهنگ ایرانی کوتاه نمی

برجسته داشت اما برخی عقاید نوگرایانه داشت که من 
پسندیدم... از زمان درگذشت پدر، با وجود اختالف نظر نمی

با او، خیلی به او نزدیک شدم... محل نزاع ما به سرشت 
گشت. یسرکش و نوگرایانه و نگرش فمینیستی ایشان بازم

... داشتممن ایشان را از عضویت در مجلس پهلوي بازمی
حتی هنگامی که در بوستن بود گاهی اظهارات تند او را 
درباره برخی موضوعات فمینیستی و امور مانند آن با 

پسندیدم. اما تنشی که آنجا [میان من و دانشجویان نمی
مادرم] بود ربطی به شخصیت من نداشت، بلکه پیامد چیزي

456»بود که بر خانواده او رفته بود...

، پس از راتقرار در خانه دیگراسجدا کردن خانه از مادر و علت 
دید. مادر نصر این روحیات باید در بازگشت به ایران و ازدواج، 

انطبیباز ،احمد طبیب کاشیسید میرزا اهللا خان نصر، ولیپدر 
لقب "نصراالطباء"بود و در دوران متأخر قاجاریه دربار قاجار 

چون خان اهللا ولیدلیل است. این به "نصر"نام خانوادگی داشت. 
در مخصوص رضا شاه بود. پزشک و شد دربار و طبیب طبیب پدر 

شهرت داشتند و این شغل موروثی بود. اندوران قاجاریه طبیبان کاش
میرزا ابوالفضل طبیب و میرزا مهدي چون تعدادي مسلمان بودند 

. 20-19صص همان مأخذ، . 456
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، و گروهی یهودي مانند حکیم نورمحمد و حکیم طبیب کاشی
سلسله ترین طبیب کاشان بود.معروفحکیم نورمحمد .ریحان

میرعبدالباقی، سادات پشت مشهدي، سادات رضوي، سلسله 
کلهري، سلسله میر ابوالقاسم مجتهد، و سادات منزوي طوایف 

457سادات کاشان بودند.

35اهللا خان عهذا، ولیدهد. منمینصر درباره سیادت خود توضیح 
27ساله، در برگه تقاضاي عضویت در لژ بیداري ایران، دوشنبه 

پسر نصراالطباء از سادات پشت مشهد «خود را ق.، 1328شوال 
به سادات پشت مشهدي تبار طایفه 458معرفی کرده است.» کاشان

رسد. آقا سید ماجد حسینی، معاصر شاه سلیمان صفوي، می
ق. به سفارش 1294را در سال تاریخ کاشان که عبدالرحیم ضرابی، 

اهللا خان یک ساله نگاشته، زمانی که ولیي پارسی مانکجی هاتریا
تبارنامه سلسله پشت مشهدي از فردي بنام آقا در شرح بود، 
برد که تنها یک پسر دارد بنام میر عبدالوهاب عسکر نام می	سید

459آقا سید احمد.و او یک پسر دارد بنام"آقاي حکیم"معروف به 

میرزا احمد این سید احمد، که پدرش حکیم بود، همان احتماالً 
لقب گرفت.نصراالطباء که بعداً اهمیتی یافت و است طبیب کاشی 

االطباء (نیاي اکبر خان ناظممیرزا احمد طبیب کاشی و میرزا علی

تشارات ، بکوشش ایرج افشار، تهران: انتاریخ کاشانعبدالرحیم کالنتر ضرابی، . 457
. 1378امیرکبیر، چاپ چهارم، 

اهللا خان نصر در مجموعه محمدعلی فروغی: یحیی آریابخش، اسناد دکتر ولی. 458
: از پرونده 3، ج تاریخ آغازین فراماسونري در ایران بر اساس اسناد منتشرنشده

، ص 1384، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ اوّل، 80تا پرونده شماره 41شماره 
646 .

. 291-290همان مأخذ، صص ابی، ضر. 459
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خاندان نفیسی) و دکتر ابوالحسن خان از شاگردان میرزا رضاي 
آباد علم طب دارالفنون، بودند. میرزا رضا، که اهل علیدکتر، م

حکیم سال نزد 14مازندران (شاهی یا قائم شهر کنونی) بود، 
، شاگردي کرد و سپس ناصرالدین شاهطبیب یهودي460پوالك،

را کاشی به فرانسه رفت و تحصیل طب دوله البهمراه فرخ خان امین
461.و به ایران بازگشتبه اتمام رسانید

میرزا اهللا خان و ولیاو، سه پشت پدري گونه که نصر گفته، نآ
احمد طبیب کاشی و پدر او، اگر همان میر عبدالوهاب معروف به 

باشد، اهل تصوف بودند:"آقاي حکیم"

سنت پدر، پدر بزرگ و نیاي پدریم همگی وابسته به «
... بودند. اما جامعیت تصوف در تصوف و آرمان رواداري

که هم دینی و هم به دور از تعصب بود، تربیت من، 
462»حضوري پررنگ داشت.

460. Jakob Eduard Polak (1818-1891)

در ایران بود. از 1860- 1851هاي دکتر پوالك در سالمتولد بوهم، متوفی وین. 
م.، پس از مرگ دکتر کلوکه و پیش از استخدام دکتر 1855ق./ 1272سال 

1865شاه بود. یاکوب پوالك در سال طولوزان، پزشک مخصوص ناصرالدین
در وین منتشر کرد. این ایران، سرزمین و مردم آننام خاطرات ایران خود را به

، سفرنامه پوالكیاکوب ادوارد پوالك، : کتاب به فارسی ترجمه شده است
. 1361اوّل، ، چاپترجمه کیکاووس جهانداري، تهران: خوارزمی

، 1378پنجم، چاپزوار، انتشارات تهران: شرح حال رجال ایران، مهدي بامداد، . 461
.98-97، صص 5ج 

. 13ص در جستجوي امر قدسی، نصر، . 462
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دانیم که صوفیان کاشان، مانند صوفیان مشهد و شیراز، با و می
جوزف ولف در صوفیان یهودي این سه شهر پیوند عمیق داشتند.

خود به مشهد، در شرح دیدارهاي خود با 1831سفر سال 
"مال مهدي"که به رئیس یهودیان مشهد 463یح عجون،ماشی		مال

معروف بود، درباره صوفیان یهودي توضیح داده است. 

مال مهدي به تصوف عالقمند بود و جوزف ولف در «
نام اي است بهاوّلین دیدار دریافت که او از سران فرقه

. او این تعلق را از جوزف ولف پنهان "صوفیان یهودي"
ه مشهد کرد. یهودیان مشهد در زمان سفر اوّل ولف بنمی

عقایدي را داراي تعلقات خاص فرقوي بودند و ... )1831(
اي از یهودیت و مسیحیت و اسالم و کردند که آمیزهترویج می

تصوف یهودي (کاباال) و ایرانی و هندي بود و چیزي شبیه به 
فراماسونري ولی در کسوت عرفان شرقی.

مال مهدي از جوزف ولف پرسید: آیا درباره تصوف 
دانی؟ جوزف ولف پاسخ مثبت داد و از سفر خود چیزي می

به شیراز گفت و دیدارش با پسر میرزا ابوالقاسم سکوت که 
رئیس صوفیان شیراز بود. مال مهدي از این پاسخ بسیار شاد 

توانی در میان یهودیان مشهد صوفیان بسیار شد و گفت: می
بیابی. او توضیح داد که صوفیان یهودي مشهد مرشدي دارند 

نام مال محمدعلی (اشکپوتی). آنان مانند دراویش مسلمان هب
کشند تا ذهن خود را از جهان مادي خارج کنند، حشیش می

» خدا«کوشند در هستی، که آن را خوانند، و میآواز می

463. Meshiakh Ajoon [Mashiah Ajun]
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اي به فارسی نامند، ذوب شوند. صوفیان یهودي منظومهمی
وانند. خو اشعار حافظ را می"یوسف و زلیخا"نام دارند به

یح)، مال فینحاس، نوشته ولف، عالوه بر مال مهدي (ماشیبه
اند. مال الیاهو، مال نیسان و آبراهام موشه از صوفیان یهودي

بود و این نشان "اخامخ"لقب "مال"در میان یهودیان ایران 
464»تر سران جامعه یهودي مشهد صوفی بودند.دهد بیشمی

پدري، تا سه پشت، نیاکان در »آرمان رواداري«نصر از زمانی که
خواند که زندگی در و این را سنتی خانوادگی می، گویدمیسخن 

همین کرد، منظور مدرسه مسیحیان نیوجرسی را برایش آسان می
نامدار طبیب کاشانی است که همزیستی صوفیانه با یهودیان 

د هایی متنفذ از خوخاندانشدند و یا بهائی شان جدیداالسالم بسیاري
بر جاي نهادند.

پسران نصراالطباء
نصراالطباء در حکومت پهلوي به مقامات عالی هاي و نوهپسران 

اش سخن اهللا خان نصر است که دربارهرسیدند. پسر بزرگ دکتر ولی
خواهیم گفت. 

بهمن24متوفیش، 1274متولد (علی نصرسید پسر دوّم، 
ریاست انحصار مهمی چونناصب در دوران رضا شاه به م)، 1340

تریاك و ریاست اداره دخانیات و استانداري مازندران و معاونت و 

افراطی: میراث یهودیان مخفی گراییمهديواقعه اهللا داد و "عبداهللا شهبازي، . 464
:"مشهد

www.shahbazi.org/pages/Crypto_Jews_Mashhad_Iranian_Messianism.

htm
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پس از سقوط رضا گمارده شد و سپس کفالت وزارت پیشه و هنر 
شاه در دولت احمد قوام وزیر پست و تلگراف و سپس سفیر ایران 

465در پاکستان و چین ملّی (تایوان) بود.

466کنند.معرفی میاتر در ایران تئانگذاربنیاناز سید علی نصر را 

معاون زمانی که ، 1319-1318هاي علت آن است که وي در سال
وزارت پیشه و هنر بود، بخشی از ساختمان گراندهتل را در خیابان 

تئاتر "به تئاتر تبدیل کرد. (روبروي کوچه بوشهري) زار تهران الله
از انقالب، ترین تئاتر تهران در دوران پهلوي بود. پسمعروف"نصر

این ساختمان مصادره شد و در مالکیت کمیته امداد قرار گرفت. 
این ساختمان را با شماره 1381مهر 7سازمان میراث فرهنگی در 

از شهریور بعنوان یکی از آثار ملّی ایران به ثبت رسانید.6529ثبت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بازسازي تئاتر نصر را آغاز 1386

معهذا، 467راسمی بعنوان افتتاحیه نمادین آن برگزار شد.کرد و م
خبرهایی 1392فعالیت تئاتر نصر هنوز متوقف است. در اوائل سال 

دال بر تالش برخی هنرمندان قدیمی تئاتر براي احیاء آن منتشر 
468شد.

، تهران: نشر گفتار، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایرانباقر عاقلی، . 465
.  1621، ص 3، ج 1380، اوّلنشر علم، چاپ 

؛ نصر، 134، ص 1383نشر قطره، چاپ اوّل، تهران: نادره کاروان،ایرج افشار، . 466
. 15ص تجوي امر قدسی، در جس

خبر - وبالگ تابلو]؛ 1392اردیبهشت 20["تئاتر نصر"پدیاي فارسی، ویکی. 467
:1388فروردین 27، "تئاترنصر؛ همچنان در انتظار تکمیل بازسازي"هنري، 

http://www.mbahar.blogfa.com/post-8072.aspx

، سایت مؤسسه "تالش براي احیاء تئاتر نصر و پارس به یاد سعدي افشار". 468
. 1392اردیبهشت 4فرهنگی هنري شهید آوینی، 
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از نصر حدود چهار سال که داشت مصطفی بنام ينصراالطباء پسر
ز گفتگوي نصر با جهانبگلو و چند سال پیش اتر بودبزرگ

یعنی، نصراالطباء تا اوائل سلطنت رضا شاه، حوالی 469.درگذشت
، زنده بود. 1308سال 

بعنوان پسر نصراالطباء نام دکتر محسن نصردر برخی منابع از 
471خود، نه عمو، معرفی کرده.» پسرعمه«نصر او را 470برده شده.

سرعموي سید رسد اشتباه مترجم است و محسن نصر پبنظر می
فرزند محمد، نیز 1906حسین نصر بوده. محسن نصر، متولد 

مناصب مهمی چون سرپرستی استانداري مازندران و معاونت و 
مدتی شهردار تهران .آرا) داشتسرپرستی وزارت کشور (دولت رزم

شد و در دولت علی ) وزیر کار1334در دولت حسین عالء (.بود
472امینی وزیر مشاور.

دوستانش پدر و 
محله در ش.1255/ ق.1293رجب29در اهللا خان نصر ولی

ش. در تهران 1324بهمن30پشت مشهد کاشان به دنیا آمد و در 
و در امزاده عبداهللا شهر ري دفن شد. درگذشت سالگی69در 

31ق.، در 1324سال در او .معلم دارالفنون بودابتدا ، اهللا خانولی
ق. 1328سالدرشوراي ملّی راه یافت؛ و ل مجلس اوّبه سالگی، 

سید نصراهللا تقوي او به عضویت لژ بیداري ایران درآمد. معرفین 
گرانداوریان 1910ژانویه 25در .(اخوي) و دکتر کریم خان بودند

. 36ص در جستجوي امر قدسی، نصر، . 469
. 1622عاقلی، همان مأخذ، ص . 470
. 184نصر، همان مأخذ، ص . 471

472. Iran Who’s Who 1976, Tehran: Echo of Iran, 1976, p. 379.
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به لژ بیداري ایران اعالم را اهللا خان فرانسه پذیرش عضویت ولی
473کرد.

دعلی شاه در مدرسه ثروت، به اهللا خان نصر پس از خلع محمولی
مدیریت شیخ ابراهیم زنجانی، عضو دیگر لژ بیداري ایران، درس 

او، در کنار داد، و مدتی ریاست مدرسه طب را به دست داشت. می
محمدعلی فروغی، از مدیران مدرسه عالی سیاسی بود. احمد 

نویسد: خانملک ساسانی می

ط براي این انتخاب شان فقکه اغلب،این مدیران و معلمین«
پرستی منحرف و شده بودند که شاگردان را از طریق وطن

در سر کالس موضوع ،اجنبی تشویق کنندگزاريبه خدمت
درس را کنار گذارده و راجع به اصل مقصود صحبت 

که ، اهللا خان نصرسید ولیروز دیگر جناب ...کردندمی
هاي پلماتند و معلوم نبود به چه درد دیدادتشریح درس می

ایران مثل :در سر درس فرمودندخورد، نامی آینده ایران می
اي است که به دیوار استخر چسبیده باشد و دولت خزه

انگلیس به منزله آن دیوار است که اگر نباشد خزه وجود 
474..»خارجی ندارد.

پزشک اهللا خان نصر هم ولیدر دوران سلطنت رضا شاه، 

. 651-648بخش، همان مأخذ، صص آریا. 473
تهران: مؤسسه تحقیق فراموشخانه و فراماسونري در ایران،اسماعیل رائین، . 474

. این در واقع چاپ اوّل است. 454-453، صص 1، ج 1347رائین، چاپ دوّم، 
رائین براي ممانعت از توقیف کتاب در صفحه مشخصات مدعی شد که چاپ اوّل 

منتشر شده. در ایتالیا 1968در ژانویه 
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فرهنگی هاي مؤثرترین چهرهیکی ازمخصوص شاه بود و هم
در کنار افرادي چون فروغی اهللا نصر، حکومت نوخاسته پهلوي. ولی

گذاري فرهنگ جدیدي که در دوران در پایهاصغر حکمت، و علی
پدر «نصر پدرش را رضا شاه بنیان نهاده شد، سهم اصلی داشتند. 

:خواندمی» آموزش نوین در ایران

گذار نظام آموزشی نوین در ایران بسیاري پدر من را بنیان«
گمان چنین است. کسانی چون دکتر صادق دانند که بیمی

کردند. او علم و دکتر سیاسی زیر نظر پدر من کار می
خواهان پست وزارت فرهنگ نبود، هر چند براي مدتی 
عنوان سرپرست وزارت فرهنگ را پذیرفت. چرا که در 

ییر بودند و پدرم دوره رضا شاه همواره وزرا در حال تغ
خواست که در نظام آموزشی، که از دوره قاجاریه پا می

گرفته بود، پایگاه استواري داشته باشد. ایشان، از آنجا که 
بود، کل نظام آموزشی را "پدر آموزش نوین در ایران"

475»کرد.مدیریت می

این گوید. میصمیمانه پدر با رضا شاه و فروغی از ارتباطنصر 
و نوستالژي او را نسبت به پدر و را، اي فکري نصر فضسخنان 

دوستان پدر و حکومتی که پدر در ایجاد آن سهم داشت، نشان 
دهد. می

گوید و رضا شاه قهرمان دوران نصر از قهرمانان دوران کودکی می
کودکی اوست:

. 17ص در جستجوي امر قدسی، نصر، . 475
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من شخصاً براي رضا شاه، که در کودکی به چشم شگفتی «
بسیاري قائل بودم به این دلیل که نگریستم، احترام به او می

را داده بود "پرورش افکار"اي بنام او دستور اجراي برنامه
شد... جلسات پرورش افکار اي یک بار برگزار میکه هفته
ها در باغ فردوس برگزار ها در دارالفنون و تابستانزمستان

تر این جلسات پدرم و گاهی نیز دیگران شد. در بیشمی
گفت، خود ند. اغلب اوقات که پدرم سخن میگفتسخن می

آمد. این جلسات تقریباً غیررسمی بود. رضا رضا شاه نیز می
یافت. ها حضور میها در آنشاه به منظور تشویق این نشست

البته بسیاري از مقامات مملکتی نیز در کنار بسیاري از 
اي همچون فروغی، روشنفکران و اندیشمندان برجسته

ها شرکت ئیان، اسفندیاري و رهنما در آنحکمت، گلشا
نشست و جستند. به یاد دارم که شاه در ردیف جلو میمی

نشست و مرا نیز پدرم درست در پشت سر رضا شاه می
نشاند. هنوز پشت برد و در کنارش میهمیشه همراه خود می

ها با فاصله یک متر و سر رضا شاه را به یاد دارم چون ساعت
نشستم. در پایان هر تر پشت سر او میو بیشترنیم یا کم

ها ایستادند و رضا شاه با آنجلسه، مقامات سر پا می
کرد و همه حاضران از جمله من با او دست خداحافظی می

دادند. به همین دلیل، من چهره او را خوب به یاد دارم. می
گاه نگاه دقیقی به من البته او هرگز با من صحبت نکرد اما گه

اي داشت و شخصی با اتوریته انداخت... او چهره پرجذبهیم
بردند اي که همگان از او حساب میباورنکردنی بود، بگونه
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476»داشتی از او نداشت...مگر پدر من زیرا هیچ چشم

گوید: نصر درباره فروغی و سایر دوستان پدر می

تر زمانی که تنها چند سال، شاید هشت یا نه سال، بیش«
اشتم، روزي محمدعلی فروغی به منزل ما آمد و پدرم [به ند

"کنید؟آقاي فروغی، چرا با حسین مشاعره نمی"او] گفت: 
و فروغی هم مرا روي زانویش نشاند و من که اشعار بسیاري 
از بر داشتم او را در مشاعره شکست دادم... پدرم چند 
دوست صمیمی، همچون هادي حائري، سید محمدکاظم 

شیخ عبداهللا حائري، داشت که از اندیشمندان عصار، و
بزرگ بودند... شیخ عبداهللا حائري هم رئیس یکی از 

هاي متصوفه بود... پدرم دوستان دیگري مانند فروغی شاخه
و هم از جمله دولتمردان بودند. "ادیب"ها هم داشت که آن

اي یک بار با این دوستان معموالً این محافل ادبی را هفته
الملک نیز، که بعدها رئیس دفتر کرد و شکوهر میبرگزا

جست. او دوست ها شرکت میویژه رضا شاه شد، در آن
کرد. نزدیک پدرم بود و با ما در یک خیابان زندگی می

477»برد...پدرم معموالً مرا با خود به این جلسات می

58سالگی در نزد پدري پرورش یافت که 12بدینسان، نصر تا 
هاي تئوسوفیستی، و به تعبیر نصر تر بود، با گرایشو بزرگسال از ا

فضاي پرورش نصر ». فمینیست«و » سرکش«، و مادري »صوفیانه«
هرگز «گرفت و بود ولی روزه نمی» اهل دعا و نیایش«دینی نبود. پدر 

. 38-37همان مأخذ، صص . 476
. 13-12همان مأخذ، صص . 477
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خواند. و البته در خانه نیز نماز نمی» ندیدم در مسجدي نماز بگزارد.
نصر را ،بیهوده نبود که پدر478»ترك گفته بود.مادرم نیز نماز را «

اي با مدرسه479براي تحصیل به مدرسه زرتشتیان تهران فرستاد،
هاي تئوسوفیستی که پارسیان هند بنیان نهاده بودند. و بیهوده آموزش

480ساله را براي ادامه تحصیل به مدرسه پدي12نبود که نصر 

بود. در 481باپتیستنیوجرسی فرستادند که مدرسه دینی مسیحیان 
این مدرسه تنها نصر و یک شاهزاده افغان مسلمان بودند.

در آن روزگار هیچ عربی در آن مدرسه نبود. قوانین «
کرد... به این مدرسه همگان را ملزم به حضور در کلیسا می

ترتیب، چهار سال و نیم تمام، من هر یکشنبه به کلیسا 
ها یکشنبه هم، که آنرفتم و نیز در مراسم دعاي شامگاهمی

جستم... من در آنجا خواندند، شرکت میسرودهاي دینی می
با توجه به کردم... چرا که هیچ احساس تنشی در خود نمی

ام و تأکید موجود در اشعار حافظ و دیگران بر پیشینه کودکی
برایم آسان بود که مسلمان بمانم و به حضور وحدت ادیان

482»مسیح هم احترام بگذارم.

جز دعا به چیزي از ایمان اسالمی پایبند «سالگی 20تا نصر 
شروع به نماز «و تنها در دوران تحصیل در ام. آي. تی. 483»نبود

. 24همان مأخذ، ص . 478
. 31-29همان مأخذ، صص . 479

480. Peddie School

481. Baptists

. 56-55همان مأخذ، صص . 482
. 57همان مأخذ، ص . 483
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معهذا، 484»باورکردنی نبود.«و این امر براي مادرش » خواندن کرد
نصر در شرح رؤیاهاي دوران بود. اهل رؤیا ، مانند شوان،نصر نیز

گوید:کودکی خود می

ام من دو سه رؤیاي بسیار مهم و زودهنگام در زندگی«
ام... یکی از نخستین خاطرات من این بود که در حالی داشته

کردم، فرشتگان نجاتم دادند. که از ارتفاع بلندي سقوط می
ها موجوداتی بغایت زیبا، بزرگ و نورانی بودند. آن

فرشتگان مرا در هوا گرفتند و به من گفتند هرگز 
گذاریم بیفتی و به راستی از آن پس هرگز خواب بد یا نمی

کابوس وحشتناکی ندیدم. همچنین من چند بار بودن در 
اي از ام... او همواره گونهحضور خداوند را در رؤیا دیده
گونه تجربیات دو واژه نور حضور نورانی بود. من درباره این

طه برم. همچنین من با خداوند رابو حضور را به کار می
اي که از همان زمان کودکی ام؛ رابطهشخصی شدیدي داشته

گاه او را با واسطه بوده است... اما هیچهمواره پررنگ و بی
کردم چرا که او برکنار از دو گوش و دو چشم مجسم نمی

485»هاست.این

کند. پیوندي است که نصر را به شوان وصل میگونه رؤیاهااین
امین جهانبگلو و براي درج در کتابی از نصر این سخنان را براي ر

دانیم در محافل خصوصی با پیروانش، در گوید. نمیخاطراتش می
مریمیه، چه رؤیاهایی را شرح داده است. کتاب "شیخ"مقام 

. 57، 24همان مأخذ، صص . 484
. 25همان مأخذ، ص . 485
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785(حکمت و سیاستمفصلی از خاطرات نصر، با عنوان 
در کتاب فوق گفته: نصر صفحه)، در دست انتشار است. گویا 

را در بر خواهد ایدنيکرده بودند با تولد من نوری بینپیش«
486»گرفت.

» عالمان دینی«متشرع خانوادهدر تصویر رایج، نصر، برخالف 
تئوسوفیستی هاي ها و انگارهآموزهپرورش نیافت؛ تربیت او بر اساس 

صوفیان کاشان بود. او عمل به » آرمان رواداري«پدر و » وحدت ادیان«
رکن مسلمانی، خواندن نماز، را نه از پدر و ترینییابتداو تریناصلی

ام. آي. تی. و هاروارد هايترادیشنالیستسالگی از 20مادر، که در 
از تربیت پدر، و دوستان تئوسوفیست تأثیرآموخت. نصر از کودکی، به 

"مریمی"به آمریکا رفت و "مریمی"بود. او "مریمی"پدر، در واقع 
به ایران بازگشت. 

، وبگاه "خاطرات سید حسین نصر:و سیاستحکمت اي از کتاب گزیده". 486
.1392فروردین 5جرس، 

http://www.rahesabz.net/story/68054/
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اوّلین مقاالت شوان در ایران 
1343نصر حدود هفت سال پس از پیوستن به شوان، در بهار 
اي از براي نخستین بار او را در ایران معرفی کرد با ترجمه مقاله

ساله 30نصر این زمان در 487.مهرشوان و انتشار آن در مجله 
خانه این دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و رئیس کتاب

دانشکده بود. 
تعلق نصر به شوان در مقدمه و توضیحات مقاله آشکار است. 

نویسد: می

. 43-36، صص 1343، بهار 105، شماره مهر، "ودانتا"فریدهوف شووان، . 487
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نویسنده مقاله آقاي شووان جزو عده معدودي هستند در «
مغرب زمین که تفسیرشان از حکمت و عرفان هندو مورد 

ترین مراجع دینی هند قرار گرفته است و در عین قبول بزرگ
ار عرفانی ادیان دیگر عالم مخصوصاً اسالم حال ایشان بر افک

انگیزي دارند و در عرفان و فلسفه اروپایی نیز تسلط شگفت
488»تبحر کامل دارند.

هاي مرید و رنگ اغراقشود میتر تجلیل از شوان در پاورقی غلیظ
گیرد:و مرادي به خود می

فریدهوف شووان یکی از متفکران و حکماي بصیر عصر «
نظیري به بیان حقایق که با تعمق و فراست بیحاضر است

ها پرداخته و درونی و عرفانی ادیان بزرگ عالم و تطبیق آن
هاي فکري زمان حاضر... دوري جسته است. از محدودیت

هاي او که اکثر به چند زبان معتبر اروپایی ترجمه شده نوشته
است توجه بزرگان ادیان آسیایی را به خود جلب کرده و 

ه محدود لکن از لحاظ کیفیت بسیار مهمی را در مغرب گرو
489»زمین تحت سلطه معنوي خود قرار داده است.

گروه محدود لکن از لحاظ کیفیت «تأکید نصر بر نفوذ شوان در میان 
ساله کامالً با فرقه شوان آشنا 30دهد که نصر نشان می» بسیار مهم

بود. 

. 37همان مأخذ، ص . 488
. 42همان مأخذ، ص . 489
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در سال است که رجمه نصر دوّمین مقاله شووان به فارسی نیز ت
مطالعاتی در "در مجموعه صفحه 30اي در به صورت جزوه1349

توسط سازمان جشن هنر (زیر نظر سید حسین نصر) "هنر دینی
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490.منتشر شدشیراز 

، با ترجمه غالمرضا اعوانی و هادي سوّمین مقاله شوان به فارسی
هنشاهی مجله انجمن شا، جاویدان خرددر 1354سال در شریفی، 

491.که نصر گرداننده آن بودمنتشر شد،فلسفه ایران

قدرتراه شوانی نصر و 
درج شده، مهرمجله 1343در تصویري که از نصر در شماره بهار 

پایانی هاروارد خبري نیست. این تغییر هايسالاز ریش و شمایل 
شمایل، از محقق جوان ترادیشنالیست به مدیر دولتی، بیانگر شروع

اوقات خود را نه به تحقیق شد میت که سبب نصر اسهايطلبیتقدر
صرف کند. ساالريدیواندر ارتقاءبلکه به تالش براي تألیفو 

به هاي حکومت پهلوي در واپسین سالاین فرایندي است که 
نزدیکی روزافزون نصر با محمدرضا شاه و ملکه او، فرح پهلوي، 

شناسیم به دو نصر، بعنوان متفکر، میاي که امروزه ازچهرهانجامید. 
و در دهه نخستین پس از ،پیش از انقالبدهه اخیر تعلق دارد.

یکی از دولتمردان پهلوي متفکر بلکه بعنوان بعنوان نه نصر انقالب، 
علینقی کسانی چون جنس از شهره بود؛ در حوزه فرهنگ 

نصر رئیس دانشگاه تهران کهدو 493؛هوشنگ نهاونديو 492عالیخانی

، شیراز، تخت جمشید: سازمان اصول و معیارهاي هنر جهانیشووان، فریتیوف . 490
دفتر هاي اخیر تجدید چاپ شده است: . این مقاله در سال1349جشن هنر، 

. 1372،هنرینیمطالعات د
، ترجمه غالمرضا اعوانی "تناقضات مکتب اصالت نسبیت"فریدهوف شووان، . 491

. 11-3، صص 1354، پائیز 2شماره جاویدان خرد،و هادي شریفی، 
)، پسر عابدین خان سرپرست امالك 1307(متولد بهمن علینقی عالیخانی. 492

پس از اخذ مدرك دکترا در رشته اقتصاد از پاریس به پهلوي در دشت قزوین،
←
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دوست دوران مدرسه ،هوشنگ نهاوندي.بودیشانآموزشی امعاون 
(تیر رئیس دانشگاه تهران شد پس از عالیخانی 494،نصر در ایران

اوج . ) رئیس دفتر مخصوص فرح پهلوي1353و سپس (آبان ) 1350
دستاوردهاي نصر در این راه، ارتقاء اوست از معاونت آموزشی 

←
هاي ویژه اقتصادي براي شاه شد. کار در ساواك پرداخت و مسئول تهیه بولتن

ی را برانگیخت و در نتیجه در سال ها عالقه شاه به عالیخانمندرجات این بولتن
هاي ، در دولت1348در دولت امیر اسداهللا علم وزیر اقتصاد شد. او تا سال 1341

ریاست 1350حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا، وزیر بود و سپس تا سال 
هاي اقتصادي پرداخت و دانشگاه تهران را به عهده داشت. از آن پس به فعالیت

ه بانک ایران و آمریکا را به دست گرفت. با وقوع انقالب به ریاست هیئت مدیر
، پس از انتشار خاطرات ارتشبد فردوست، 1370آمریکا رفت و از اوائل دهه 

هاي روزانه علم را به دست گرفت. این کتاب در شش جلد ویراستاري یادداشت
از همسر علینقی عالیخانی، سوزان دمون، فرانسوي است.. در ایران منتشر شد

هاي برجسته مرتبط با سرویس اطالعاتی علینقی عالیخانی بعنوان یکی از چهره
:"موساد و ایران"برند. بنگرید به: عبداهللا شهبازي، اسرائیل (موساد) نام می

http://www.shahbazi.org/pages/Services1.htm

) هم سن و سال نصر بود. او ماسون بود و در 1312نگ نهاوندي (متولد هوش. 493
اوج فعالیت عضو لژ آفتاب شد. االسالمیشیخبا معرفی حسینعلی 1344آذر 14

است که لژ امیرکبیر بعنوان یک نهاد 151اسفند 14ماسونی نهاوندي از 
آن "د ارجمنداستا"و نهاوندي، رئیس دانشگاه تهران، بعنوان تأسیسدانشگاهی 

امامی وزیر آموزش عالی شد و در دولت شریف1357در شهریور منصوب شد. 
به دستور 1357بهمن 14در ریاست دفتر مخصوص ملکه به نصر محول شد. 

بعنوان یکی از عوامل نهاوندي حکومت پهلوي، وزیرنخستشاپور بختیار، آخرین 
الب، نهاوندي از ایران خارج شد و به افساد در ایران به زندان افتاد. با پیروزي انق

پاریس رفت.
. 31ص در جستجوي امر قدسی، نصر، . 494
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) و 1351گاه صنعتی آریامهر (آبان دانشگاه تهران به ریاست دانش
در زمانی که امواج انقالب ایران ،)1357شهریور (ریاست دفتر فرح 
در میان اهل اندیشهها پست و مقامگونه اینرا فراگرفته بود. 

نداشت.خوشنامی 
از طریق 1337نصر اندکی پس از بازگشت به ایران، در پائیز 

که در مدرسه سپهساالر 495محمدکاظم عصار، از دوستان پدر،	سید
کرد، با ذوالمجد طباطبایی آشنا شد و از فقه و فلسفه تدریس می

محمدحسین سید هاي خصوصی عالمه طریق او به کالس
و از طریق 496طباطبایی، فیلسوف بزرگ اسالمی معاصر، راه یافت.

هاي ها بود که با مرتضی مطهري آشنا شد. در کالساین کالس
کردند و کسی به ایی اساتید فلسفه شرکت میتهران عالمه طباطب
ها کاري نداشت. عیسی سپهبدي و منوچهر پیشینه سیاسی آن

ها بودند که بزرگمهر، اساتید فلسفه دانشگاه تهران، در این کالس
در دوران خفقان درباره پیشینه سیاسی آنان انقلت فراوان است. 

بعنوان واسطهمطهري به نصر اهللاآیتکسانی چون ساواك، پلیسی 
توان تضییقات حکومت پهلوي را میاو که از طریق ند نگریستمی

کاهش داد و امکاناتی چون تدریس در دانشگاه یا انتشار کتاب را از 
را، که به سود دو طرف بود، "میانجیکارکرد "نصر این دست نداد.

شناخت. می

یک بار شاه از من خواست که نزد ایشان [عالمه «
] بروم و اگر پذیرفتند ریاست دانشگاه اسالمی در طباطبایی

. 13همان مأخذ، ص . 495
.123-122همان مأخذ، صص . 496
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توانم نه، من نمی"مشهد را بر عهده بگیرند. که عالمه گفتند: 
497»"بپذیرم.

شاه بیمار بود. در آن «نصر در اوج انقالب رئیس دفتر فرح شد زیرا 
ها بر دانستیم که او سرطان داشت و بسیاري از مسئولیتزمان ما نمی

کرد نصر رئیس دفتر ملکه شد زیرا فرح تصوّر می498»دوش ملکه بود.
اهللا مطهري آیتو با اتکاء به پیشینه روابط نصر با عالمه طباطبایی 

تواند بر مسیر انقالب تأثیر گذارد. می

این امر را پذیرفتم چرا که پاي آینده کشور در میان بود... «
ون توانستم همچکردم که تنها کسی بودم که میاحساس می

اهللا میانجی به ایجاد موقعیتی کمک کنم که در آن مثًال آیت
حکومت سلطنتی "خمینی با شاه مصالحه کند و نوعی 

بر پا گردد که در آن علما نیز درباره امور مملکتی "اسالمی
499»اظهارنظر کنند اما ساختار کشور دچار تحول نشود.

یرزمینی روي هاي زمطهري از نظرها پنهان شد و به فعالیت«ولی 
هاي عالیتف«مطهري به 500»آورد که براي من باورکردنی نبود.

چه زیرا آن501ارتباطش را با نصر قطع کرداو .روي نیاورد» زیرزمینی

.186همان مأخذ، ص . 497
. 187همان مأخذ، ص . 498
. 187همان مأخذ، ص . 499
. 188همان مأخذ، ص . 500
به که پس از انتصاب نصر دهدمیو مجتبی مطهري نشان یعلهايیادداشت. 501

مطهري ارتباط خود با وي را قطع کرد. علی اهللاآیتریاست دفتر فرح پهلوي، 
←
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مطهري، حتی اگر ند ممکن نبود و خواستفرح و نصر می
استدالل توانست آن را با امام خمینی مطرح کند. خواست، نمیمی

امثال 1330هاي ري بود؛ همان بود که در سالکهنه و تکرانیز نصر 
مراجع تقلید و علماي قم مکرر براي تأثیرگذاري بر مظفر بقایی 

خواست به نصر میشد. شان نوشته میگفتند و در مطبوعاتمی
در حکومت پهلوي به استقرار کمونیسم مطهري بگوید که سقوط

هري هنوز همان هاي مطکرد نگرانینصر تصوّر میانجامد. میایران 
صعود است؛ هویدا ساله 13دوران دولت هاي نگرانی

هر چند اینک که به مقامات عالی حکومتی هاي سابق کمونیست
حفظ ضد کمونیست بودند ولی بخشی از تفکر و فرهنگ گذشته را

دادند. در رأس اینان شخص فرح بود که در دوران و رواج میکرده 
502کمونیستی داشت.تمایالت مدتی تحصیل در پاریس 

←
يدفتر فرح شد استاد مطهرسینصر رئتردککهآنپس از : «نویسدمیمطهري 

و مجتبی مطهري، پسر »با نصر نداشتند.یناراحت شدند و از آن پس ارتباطاریبس
عکس ياستاد مطهریهر، وقتبعدازظکیدر : «گویدمیمطهري، اهللاآیتبزرگ 

سمت در نیکه به مناسبت ایدر حالدندیدهانیکاوّلدکتر نصر را در صفحه 
از شانیادیشدیاز ناراحتیکه حاکدگفتنيامقابل شهبانو خم شده است، جمله

حکمت و سیاست: خاطرات سید حسین اي از کتاب گزیده"(» دکتر نصر بود.
)1392فروردین5، وبگاه جرس، "نصر

جلد اوّل: خاطرات ارتشبد ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، حسین فردوست، . 502
سابق حسین فردوست، ویراسته عبداهللا شهبازي، تهران: انتشارات اطالعات، [چاپ 

؛ احسان طبري، 211-210، صص 1387]، چاپ بیست و پنجم، 1369اوّل، 
کبیر، چاپ اوّل، تهران: انتشارات امیرکژراهه: خاطراتی از تاریخ حزب توده، 

. 220، صص 1366
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مطهري و دیگران نگران آن بودند که مبادا هنوز هم «
هایی داشته باشند. برژنف هنوز در مسند قدرت چنین گرایش

503»بود و اتحاد جماهیر شوروي به این روز نیفتاده بود.

خاطراتش، که در زمان نگارش این رساله در دست کتاب نصر در 
رار کرده: انتشار است، این مسئله را تک

یدر همان دوران اقتدار حکومت سلطنتي،مرحوم مطهر«
که در هایلیناراحت بود که خنیاز ایلیخران،یدر ا
سابق هستند. يهاستیهستند کمونیمقامات دولتنیباالتر

يهاتیشخصهانیا،يباهر،ينهاوند،یمثل گنجهایلیخ
ایبودند ياتودهاییبزرگ آن دوران بودند، همه در جوان

بودند مثل [منوچهر] آزمون هایلیبه چپ داشتند. خلیتما
504...»بوديحادیلیخياتودهیوقتکیکه 

در زمان انقالب، مطهري از سلطه کمونیسم بر ایران، به دلیل 
سقوط حکومت پهلوي، هراس نداشت و از اینرو استدالل نصر 

مورد احترام وست توانست بر او مؤثر باشد. رهبري انقالب را دنمی
مطهري به دست داشت که هم محبوب عالمه طباطبایی و استاد 

خوب مطهري و هم عارف. مرجع تقلید بود و هم فیلسوف 
هاي مارکسیستی در ایران دانست که حزب توده و سایر گروهمی

مردم از رهبري امام خمینی اعتنا ندارند و اکثریت قاطع پایگاه قابل
کنند.پیروي می

. 186همان مأخذ، ص نصر، . 503
، وبگاه "حکمت و سیاست: خاطرات سید حسین نصراي از کتاب گزیده". 504

. 1392فروردین 5جرس، 
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اي است که شوان طلبانهکه نصر دنبال کرد، همان راه قدرتراهی
این روحیه اقتدارگرا را در امروزه نیز رسید. سرنوشت رفت و به آن 

خود در دوران گاه که در دفاع از عملکرد توان دید؛ مثالً آننصر می
دهد؛ دانشجویان را با ریاست دانشگاه صنعتی ناگاه تغییر چهره می

کند و کفار محارب صدر اسالم مقایسه میو انسوي استعمارگران فر
امیر عبدالقادر الجزایري و پیامبر اسالم (ص) و جایگاه خود را در 

کارگیري او، در گفتگو با رامین جهانبگلو، به.بیندمیحضرت علی (ع) 
زور را از سوي گارد دانشگاه، به دستور او، براي سرکوب دانشجویان 

بودند، ایرانسیاسی در ترین دانشجویان دانشگاه صنعتی، که فعال
کند: میجمع خود "تصوف"آن را با گونه اینو 505پذیردمی

چه بسیاري مردم درباره درویشی تصوف همواره با آن«
اندیشند، یکی نیست؛ یعنی در خانه نشستن و دست روي می

دست گذاشتن. امیر عبدالقادر، صوفی بزرگ الجزایري، را 
جنگید. البته، ها میین دهه علیه فرانسويببینید که چند

ها ما پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)... را گذشته از همه این
اش با هم داریم که درباره حضرت علی (ع) دافعه و جاذبه

»بود...

برد که یکی از پیمانکارانش در لذت میاي، ، با نقل خاطرهنصر
افزاید: مینده و خوا» بندعارف قداره«دانشگاه صنعتی او را 

506»کارگیري زور گاهی گریزناپذیر است.به«

. 178ص ، در جستجوي امر قدسینصر، . 505
. 179همان مأخذ، ص . 506
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نصر 1350و 1340هايسالکه چرا در شودمیبدینسان، روشن 
مانند مهدي بازرگان یا مرتضی مطهري یا علی شریعتی، صرفنظر از 

ایران دانشجویان مسلمان اندیشمندان و تفاوت آراء آنان، در میان 
امکاناتی که نصراست در حالی این د. و حتی محترم نبوتأثیرگذار

هاي رادیویی و پخش برنامهامکان بویژه داشت که آن سه نداشتند؛ 
507.تلویزیونی درباره فلسفه اسالمی

ولی رضا نصر و میراث پدر 
شود، در سال شناخته می"ولی نصر"که با نام ، ولی رضا نصر

سید حسین به دنیا آمد. پدرش،در تهران 1960دسامبر 20/ 1339
سالگی براي تحصیل به انگلستان فرستاد. با 16او را در ،نصر

. 163، ص همان ماخذ . 507
رسدمیاست. بنظر آورماللو شاید بتوان گفت جذاب نیست قلم و گفتار نصر 

نوشتن براي نصر آسان نیست. بسیاري از آثار نصر به انگلیسی است که با نثر 
علم و اش به فارسی (اوّلیهآثار ترینمهمروان دیگران به فارسی برگردانیده شده. 

فلسفهختاری؛ 1350، ترجمه احمد آرام، تهران: نشر اندیشه، تمدن در اسالم
) کار مترجمانی 1352ر،یرکبیام:تهران،يمبشراللّهاسدترجمه،یاسالم
و به دهدمیبه این دلیل، نصر سخن گفتن را بر نوشتن ترجیح است. دستچیره

این دلیل خاطراتش گفتگوست؛ هم با رامین جهانبگلو و هم خاطرات جدیدش 
یوسفی و الدیننجم(در دست انتشار) که گفتگو با محمدحسین منظوراالجداد و 

حسین دهباشی است. از اینرو، مجموعه نوارهاي صوتی تصویري نصر مفصل 
مریمیه و بنیاد سید حسین نصر قابل دستیابی است. هايوبگاهاست که در 

صرفنظر از پیوند با قدرت سیاسی، عدم جذابیت قلم و گفتار عامل دیگري است 
خست پس از نهايسالکه نصر بسان علی شریعتی، یا حتی عبدالکریم سروش در 

انقالب، در میان روشنفکران و دانشجویان ایرانی جاذبه نیافت و با اقبال مواجه 
نشد.
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به آمریکا ساله 19رضا ، ولی)1979(پیروزي انقالب در ایران
مهاجرت کرد. تحصیالتش را در مقطع لیسانس در دانشگاه تافت به 

دکتراي علوم سیاسی را از ام. آي. تی. 1991پایان برد و در سال 
گران سرشناس آمریکا در ولی نصر از تحلیلنون، هم اکاخذ کرد. 

مدرسه مطالعات پیشرفته ئیس ایران است و رخاورمیانه و مسائل 
ولی نصر محقق ارشد مؤسسه 508.المللی دانشگاه جان هاپکینزبین

در حوزه سیاست خارجی است. این مؤسسه از 509بروکینگز
یکا بشمار ایاالت متحده آمرسیاسی -نهادهاي فکريتأثیرگذارترین 

رود. می
کنند در معرفی می"ترادیشنالیست"ولی نصر را در ایران گاه 

در ایران معروف و نیز خارجی است. حالی که حوزه کار او سیاست
است. جمهور کنونی آمریکا، که ولی نصر مشاور اوباما، رئیسشده 

که ،2010-2009هاي در سالولی نصر .این امر صحت ندارد
دیپلمات سرشناس آمریکایی، نماینده ویژه 510،وكلبراهچاردیر

و پس بود، مشاور هالبروك بود511اوباما در امور افغانستان و پاکستان
هالبروك . سمتی در دولت اوباما نداشت) 2010(مرگ هالبروك از 

هاي در سالهاي سرشناس یهودي است و بانکدار و از خاندان
. بود"لهمنادران بر"معروف از گردانندگان بانک 1981-1993

از آن جنگ ویتنام شش سال در ویتنام بسر برد و در دوران هالبروك 

508. The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS)

509. The Brookings Institution

510. Richard Holbrooke (1941-2010)

511. Special representative for Afghanistan and Pakistan
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نزدیک و دوست دیپلمات آمریکایی512،فرانک وایزنرزمان با 
این وایزنر پسر 513بود.دیکتاتور معزول مصر، دوست ، سنی مباركحُ

(آژانس مرکزي اطالعات معاون طرح و برنامه سیا 514،فرانک وایزنر
است. درباره فرانک وایزنر ، 1332مرداد 28کودتاي در زمان آمریکا)

د:ننویسمی

و [وایزنر] در دوران جنگ، آلن دالس و فرانک ویسنر «
در اداره خدمات استراتژیکی ریچارد هلمز به اتفاق یکدیگر

کردند که روي قضیه آلمان کار میخدمت کرده و هنگامی
یز هر سه آنان در یک خانه زیسته بودند. پس از جنگ ن

مستقیماً درگیر تالش در جلوگیري از گسترش نفوذ 
کمونیسم در اروپاي شرقی شده و بسیار نگران خطر 

515»شد.در هر زمان و مکانی که پدیدار میبودند کمونیسم 

نویسد: میمارك کاسلو 

سید حسین نصر، یکی از پیروان اصلی شوان، فعاالنه به «
نه شاه ایران کمک کرد. شاه تقویت و حمایت رژیم ناعادال

در ایران بود، دولتی نشاندهدستتبلور یک دیکتاتوري 

512. http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_G._Wisner

513. http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Holbrooke [May 11, 2013]

514. http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Wisner [May 11, 2013]

ناسیونالیسم ایرانی، ،مصدق، نفت، [ویراستار]جیمز بیل و ویلیام راجر لویس. 515
،1368ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و کاوه بیات، تهران: نشر نو، چاپ اوّل، 

. 456ص 
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ساخته ایاالت متحده آمریکا که هم فاشیستی بود هم 
سلطنتی...

امروزه خود را ، کندمینصر، که در آمریکا زندگی 
پسر نصر، ولی این در حالی است که ...خواندمی"شیخ"

گراي حاکم بر ایاالت امینصر، بخشی از کانون فکري نظ
گرایانراستخاورمیانه بعنوان مبلغ مسائلو در متحده است

و گاه با حضور در تلویزیون خط فکري کندمیعمل 
ولی نصر مشاور حکومت . دهدمیارتجاعی خود را نمایش 

جرج بوش بود و گاه شخصاً به جرج بوش مشاوره ارائه 
کرد؛ ا به عراق حمایت داد. ولی نصر از حمله نظامی آمریکمی

هاي فراوان بر جاي نهاد... این پسر جنگی که کشته و آواره
یافته حسین نصر است و تمایل به قدرت و مشورت پرورش

...»دادن به حاکمان خودکامه را از پدر آموخته
کند و مواضع این پیوند را به روحیات شوان وصل میکاسلو 

کند: گونه توصیف میسیاسی شوان را این

کرد که در ایاالت متحده شوان به پیروان خود تأکید می«
خواهان رأي دهند. او نیکسون و ریگان را آمریکا به جمهوري

کرد. برخی از دوست داشت و از جنگ ویتنام حمایت می
داران بزرگ، دالالن بزرگ پیروان شوان در آمریکا زمین

516»امالك، وکال و پزشکان [ثروتمند] بودند...

516. Mark Koslow, “The Spiritual Fascism of Rene Guenon and His

Followers.”
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پیروان ثروتمند و «امروزه باید » پیروان ثروتمند و متنفد شوان«این 
سید حسین نصر باشند. رشد سریع ولی نصر و جایگاه » متنفد شوان

متنفذ سیاسی و آکادمیک ایاالت متحده هايکانونکنونی او را در 
. کردتصوّرتواننمیآمریکا جدا از پیوندهاي پدر 

ولی رضا نصر 

از هاي قدرتمند غرب را نصر با کانوناي سید حسین هپیوند
توان فهمید؛ هم در زمانی که خاطرات در دست انتشار او نیز می

هاي تابستانی ساله هاروارد بود و دستیار برنامه24- 23دانشجوي 
کند؛ میشرکت هم امروز که در اجالس داووس هنري کیسینجر، 

به آن راه نیست:اجالسی از قدرتمندان جهان که هر کسی را
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ینظر کسریبود زیتابستانه برنامکیدانشگاه هاروارد در«
یکیو کایآمريبعده خارجریوزیعنینجریسیکيبه نام هنر

هدر چند دهکایآمریخارجاستیسيهاستوننیتراز مهم
ها،سندهیها نوبود که تابستاننیااشيکاره. برنامریاخ

کیيمختلف را برايهادانشمندان، متفکران فرهنگ
] اریمن [دستخالصه... آوردیتابستان به دانشگاه هاروارد م

اشیعمليکارهاه برنامه و همنیبودم در انجریسیکيآقا
..».کردمیرا من م

که ی،االسالم خاتمحجتيکه من با آقابارنیاول«
شیمالقات کردم چند سال پ...، بودندرانیاجمهورسیرئ

نیمن رفته بودم به ابودند و جمهورسیهنوز رئشانیا.بود
[مجمع اقتصاد نیکه اسیسوئيهاکوهيدهکده داووس باال

ها، پادشاهجمهور،ياز رؤسایلیکه خشدیملیشک]، تیجهان
يجا. آنجاندیآیمهانیدانشمندان معروف و اها،ریوزنخست

ایرجمهوسیرئاین که خاطر نه به... استیخاصیلیخ
یعلميدانش و کارهاهخاطر مسئله پادشاه بودم [با خنده] ب

رفت، آدم را دعوت شودیکه نميجورنیبله، وگرنه هم.بود
517».به نامکنندیم

در ایران شوانی نصر آکادمی 
بنیان نهاد. انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران را1353نصر در بهار 

هیئت امناء بود و اعضاي پهلوي هیئت امناء با فرح عالیه ست ریا

، وبگاه "حکمت و سیاست: خاطرات سید حسین نصراي از کتاب گزیده". 517
. 1392فروردین 5جرس، 



231مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

،یمحمود شهاب،ییهماالدین جاللمحقق، يمهدعبارت بودند از: 
ین نصر. نصر ي و سید حسمهدوییحی،ییخوابیعباس زر

ترین عضو هیئت امناء در انجمن یحیی مدیرعامل انجمن بود و فعال
مهدوي بود. 

کوشید تأویل خاص خود را ازنصر در مقام گرداننده انجمن می
توان این تعلق را از نام نشریه انجمن میرواج دهد. "فلسفه ایران"

به 1975/ 1354که اوّلین شماره آن در بهار جاویدان خرددریافت: 
انی منتشر شد. پنج زبان فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه و آلم

یا "حکمت خالده"فارسی را بعنوان معادل "جاویدان خرد"
ر گرفته بودند. به کا"سوفیا پرنیس"

نصر، چنین آغاز بقلم ، جاویدان خردشماره اوّل "سرآغاز"
شود: می

به 1353بنام آن که جان را فکرت آموخت. در بهار سال «
امر مبارك علیاحضرت شهبانو فرح پهلوي انجمن شاهنشاهی 
فلسفه ایران قدم به عرصه هستی نهاد و فعالیت خود را تحت 

است عالیه آن بر عهده علیاحضرت نظر هیئت امنایی که ری
518»شهبانو است آغاز کرد.

:نصر هدف مجله را چنین بیان کرد

مسکویه که از نام آن، که از کتاب معروف ابنچنان«
فیلسوف و مورخ نامی ایران در قرن چهارم اخذ شده است، 

جاویدان "آن آید هدف اصلی مجله مرتبط است با برمی

. 7، ص 1354، شماره اوّل، بهار جاویدان خرد، "سرآغاز"سید حسین نصر، . 518
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االصول و رکن اوّلیه که همواره اصلايیا حکمت خالده"خرد
و فراموشی آن باعث هاي بزرگ جهان بودهتمام تمدن

519»حیرت و گمراهی و سرگشتی بشر معاصر شده است.

) با پیام فرح پهلوي به 1354(پائیز جاویدان خردشماره دوّمین 
شود، کهالمللی فلسفه در ایران آغاز میمناسبت برگزاري کنگره بین

فریدهوف "اوّلین مقاله آن با عنوان نصر است، و القاعده بقلم علی
؛ و سپس، ترجمه فصل اوّل به معرفی شوان اختصاص دارد"شووان
شوان، با ترجمه غالمرضا اعوانی و هادي منطق و تعالیکتاب 

به این ترتیب، انجمن شاهنشاهی فلسفه شریفی، درج شده است. 
آشکار، براي اهل فن، کامالًبه شکلیجاویدان خردایران و مجله 

در مقاله فوق، .شودمیگرجلوهدر ایران »آکادمی فرقه شوان«بعنوان 
و احتماالً نوشته اعوانی است، ،که بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده

خوانیم: گونه میاین

بدون شک امروزه در مغرب زمین فریدهوف شوان «
ن و معرفت ازلی کننده آن حکمت جاویداترین بیانبزرگ

. است که در قلب تمام ادیان و مشارب آسمانی قرار دارد
اصل او آلمانی و بزرگ شده فرانسه و متوطن سوئیس است. 
با آفریقاي شمالی و مخصوصاً مراکش و الجزیره از دیرزمان 

ترین تماس ممکن را با منابع اي نزدیک داشته و عمیقرابطه
است. حکمت و عرفان آن دیار حاصل کرده

بیش از چهل سال است که شووان به نشر عرفان و حکمت 
معنوي در مغرب زمین اشتغال داشته است. متجاوز از یکصد 

. 8همان مأخذ، ص . 519
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مقاله و قریب بیست کتاب از او به چاپ رسیده است... 
شووان در عین حال به توضیح حقایق عرفان و تطبیق ادیان 

و معنویت و انتقاد از تمدن و تفکر بشر جدید و تعریف هنر 
که از صبحگاه ازل کنندهنوري خیرهسنتی پرداخته و 

سرچشمه گرفته است بر معضالت و مشکالت بشر گمشده 
...امروز افکنده است

که از آنجاامري است حیاتیترجمه آثار او به زبان فارسی 
نتوانسته است مانند او اشتباهات و هیچ متفکر دیگر این عصر

ا با اتکاء به حقایق الیزال معرفت هاي بشر جدید رگمراهی
را به لباس تفکر جهان معاصر و خرد جاویدان روشن سازد و 

قابل درك از براي آنان که دسترسی مستقیم به منابع عرفان 
گر سازد. و حکمت به صورت سنتی آن ندارند جلوه

ترین آثار شووان در زمینه انتقاد از زمینه یکی از برجسته
هاي جدید غربی از دیدگاه حکمت الهی انتقاد از فلسفه

است که در فرانسه به فرانسوي و اخیرًا منطق و تعالیکتاب 
به صورت کتاب جیبی به انگلیسی در آمریکا انتشار یافته 

هاي فکري غرب و هم هم به مکتبآورآگاهی حیرتاست. با 
به مشارب معنوي و عرفانی ادیان بزرگ جهان همچون 

هندو و بودایی و نیز خود مسیحیت و هاياسالم و آئین
اي را که به هاي کورشدههاي قدیم یونان، شووان گرهفلسفه

هاي پرمدعا ولی توخالی صورت محور اصلی اکثر فلسفه
این اثر او همچون کند. جهان امروز درآمده است باز می

عربی و سرودي است به پیشگاه عقل الهی همانند آثار ابن
هاي وخممنتهی با توجه کامل به پیچوسشانکارا و فلوطین

هاي هایی که به صورت بتراهفکري جهان امروز و گم
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ها قرار گرفته است...فکري معبود برخی
بدون شک در تقابلی که امروزه بین فرهنگ معنوي و 

هاي غربی بوجود آمده است، عقالنی این مملکت و فلسفه
بیش از هر متفکر تواند میکههمتاشووان راهنمایی است بی

آنان را که عالقمند به حفظ اصالت دیگر امروز در غرب
520»فکري و معنوي این سرزمین هستند یاري کند.

سنگ هممثالً معرفی شوان با این غلوّ عجیب و تعابیر غریب، 
عربی و فلوطین، هیچ شباهتی به شمردن کتاب شوان با آثار ابن

ندارد. غرب یا جهان اسالم دان تجلیل متعارف از اندیشمن
ترین نهاد بزرگ«را » انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران«سجویک 

یکی از اهداف افزاید: خواند و میمی» ترادیشنالیستی سده بیستم
تربیت گروهی کوچک از نخبگان بود که در نهادهاي «این انجمن 

مقاله ید:افزامیاو 521»دیگر، در ایران و خارج از ایران، شاغل شوند.
نمونه خوبی است از جاویدان خرداوّلشماره "سرآغاز"در نصر 

براي کسی که با مسائل کاري.ها در پنهانعملکرد ترادیشنالیست
آشنا نباشد، نوشته نصر درباره اهداف انجمن عادي است ولی 

یابد که با متنی ترادیشنالیستی مواجه کسی که آشنا باشد درمی
522است.

کارکنان اصلی انجمن عضو شاخه ایرانی فرقه جویک، بنوشته س
مریمیه بودند که خود نصر بنیان نهاد و رهبري آن را به عهده داشت. 

هاي صوفی هاي پیرو سایر طریقتدر برخی موارد نیز ترادیشنالیست

. 2-1، صص 1354، شماره دوّم، پائیز ردجاویدان خ، "فریدهوف شووان". 520
521. Sedgwick, ibid, p. 155.

522. ibid, p. 156.
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تعلقی تر اعضاء عالقمندان به حکمت باطنی بودند و بودند. ولی بیش
ترین اعضاي انجمن دو تن از برجستهبه ترادیشنالیسم نداشتند.

و ،ترین فالسفه اسالمی بودکه از بزرگ،الدین آشتیانیسید جالل
شناسان فرانسوي سده ترین شرقاز برجسته«،پروفسور هانري کربن

تأکید کمی بعد باز سجویک 523ترادیشنالیست نبودند.،»بیستم
به برغم این که نظراتش در برخی موارد ،کربنکه کند می

دانشجویانی که در و ترادیشنالیست نبود.،ها شبیه بودترادیشنالیست
ها تر آنانجمن درس خواندند نیز همه ترادیشنالیست نبودند؛ بیش

نصر درباره انجمن شاهنشاهی 524در پی تصدي مشاغل مهم بودند.
نویسد:فلسفه می

ما دانشجویان ایرانی و دانشجویانی از دیگر کشورهاي «
و نیز از غرب و شرق داشتیم؛ دانشجویانی که داراي اسالمی 
هاي فلسفی متفاوتی بودند... استادانی که قرار بود خاستگاه

و کربنهاي گوناگون فلسفی را ارائه کنند شامل دیدگاه
دو فیلسوف تطبیقی بزرگ یکی از غرب [و -ایزوتسو

مرتضی و حائريمهدي و نیز میرزا - دیگري از شرق]
من بودند که اعضاي هیئت علمی آنجا بشمار و خودمطهري

رفتند. آشتیانی نیز از جمله اعضاي این هیئت بود که از می
هاي مذهبی را در خود جاي داده بود. ما در سکوالر تا چهره

آنجا کسانی با تعلیم و تربیت سنتی داشتیم که دلبسته فلسفه 
یافتگان مدرنی همچون یحیی اسالمی بودند و نیز تربیت

مهدوي و غالمحسین صدیقی که دیدگاه فلسفی غربی 

523. ibid, p. 156.

524. ibid, p. 157.
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داشتند. صدیقی مشارکت مستقیم در انجمن نداشت اما 
یحیی مهدوي در آنجا نقش تأثیرگذار بود. در حالی که 

... بسیار مهمی بر عهده داشت
، که داشت ویلیام چیتیکاز آنجا همه جور دانشجو بود

با ایزوتسو گرفت واش را از دانشگاه تهران میدکتري
خواند و بعدها به تدریس در انجمن پرداخت، عربی میابن

، که االن اندیشمند سرشناس جیمز موریسگرفته تا 
، که ایگاراشیآمریکایی در زمینه تفکر اسالمی است، تا 

دانید بعد در ژاپن سر مسئله سلمان رشدي کشته که میچنان
است و ، که شاعر مستعد آمریکاییپیتر ولفسونشد، تا 

اي اشعار فارسی را هم به انگلیسی برگردانده است، و تا پاره
525»گرفت.طالب قمی را در بر می

انجمن "شاهنشاهی"مطهري، به دلیل نام ،سجویکبنوشته 
آن نشد، ولی [یکی از شاگردان خود بنام] هايساختمانوارد گاههیچ

526غالمعلی حداد عادل را به نصر معرفی کرد.

پس از انقالبیران امریمیه 
هاي اوّلیه پس از انقالب و دوران در سالنویسد: سجویک می

تا 527جنگ با عراق ترادیشنالیسم نقش علنی در ایران نداشت
. در این "شاهنشاهی"بازگشایی آکادمی نصر البته بدون عنوان 

زمان، هادي شریفی، نایب رئیس انجمن، به لندن رفته و در آنجا 

. 167، ص در جستجوي امر قدسینصر، . 525
526. Sedgwick, ibid, p. 157.

527. ibid, p. 249.
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جدید اعوانی رئیس غالمرضا .أسیس کرده بودبنیاد فرقان را ت
از دانشگاه آمریکایی در سفر به لبنان نصر را انجمن شد. اعوانی 
در انجمن از بدو تأسیس همکار نزدیک نصر ه و بیروت به ایران آورد
528شد.منتشر میجاویدان خردبود و مقاالتش در 

و سال هم سن در شهرستان سمنان، 1312، متولد غالمرضا اعوانی
از دانشگاه آمریکایی بیروت لیسانس 1345نصر است. او در سال 

) و 1347فلسفه گرفت و پس از بازگشت به ایران فوق لیسانس (
نامه ) را از دانشگاه تهران اخذ کرد. پایان1355دکتراي فلسفه (

عقل و نفس در فلسفه پلوتینوس و شرح و بسط آن در "دکتري او، 
و ر سید حسین نصر (استاد راهنما) ، زیر نظ"فلسفه اسالمی

حاصل عمر (اساتید مشاور) بود. احمد فردید و یحیی مهدوي 	سید
بررسی آراء اوست: اعوانی تنها سه کتاب است که تنها یکی تألیف

دو کتاب ترجمه اعوانی نامه دکتري اوست. که پایانو آثار فلوطین
یک فردرتاریخ فلسفهجلدي 9یکی جلد چهارم از مجموعه 

نوشته ارسطوکاپلستون است و دیگري ترجمه بخشی از کتاب 
هاي فراوان در خارج از اعوانی به همایشدر مقابل، .دیوید راس		سر

است. شهین 1380کشور سفر کرده که بخش عمده آن از سال 
529، خواهر اوست.جاویدان خرداعوانی، سردبیر 

میزگردي که در دربراي مثال، اعوانی عمیقاً به نصر وفادار است. 
دانشگاه تهران براي بررسی اندیشه و کارنامه نصر برگزار شد، چنین 

گفت: 

528. ibid, p. 250.

اه پدیاي فارسی و وبگدر ویکی"غالمرضا اعوانی"نامهبنگرید به: زندگی. 529
)1392مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. (اوّل اردیبهشت 
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اریاز متفکران بزرگ دوره ما نصر است که سهم بسکىی«
اسالمى داشته است و هرجا که رانىیاساسى در فرهنگ ا

هاىنهینصر در زم.. است.دهیرفته بر صدر نشسته و قدر د
ه براى فهم حکمت هماز شیبت.کرده اسلیمختلف تحص

نصر از بوده است.ىیطباطبااسالمى شاگرد مرحوم عالمه
مسلمان عامل به تمام معنا است و نماز و کینظر زندگى

کسى بود که نیاو اولوقت ترك نشده است.چیاش هروزه
لیانجمن اسالمى تشکتهراندانشگاهاتیدر دانشکده ادب

من از نصر آمد.ن خوشش نمىطاغوت از آمسلمًا داد و 
نصر مسلمان قیاز طرهالىیخ.دمینداصالً خالف شرع 

530..»هستند.ادیاستادان دانشگاه زها آنانیو در مندشد

پس از پیروزي انقالب، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران فعالیتی 
مؤسسه دیگر ادغام شد و مؤسسه 11که با 1360نداشت تا سال 

ات فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش مطالعات و تحقیق
این مؤسسه به پژوهشگاه علوم 1369عالی، پدید آمد. در سال 

، با حمایت 1380انسانی و مطالعات فرهنگی بدل شد. در سال 
جمهور وقت، انجمن حکمت و فلسفه سید محمد خاتمی، رئیس

از ایران از پژوهشگاه جدا شد و به صورت مستقل فعالیت خود را 
به مؤسسه پژوهشی حکمت و 1381سر گرفت و از آغاز سال 

فلسفه ایران تغییر نام داد. ریاست مؤسسه حکمت و فلسفه با 
که کامران دانشجو، وزیر فرهنگ 1390غالمرضا اعوانی بود تا مرداد 

، 127، شماره کتاب ماه دین، "اندیشه و کارنامه سید حسین نصر در ترازو". 530
. 36-35، صص 1387اردیبهشت 
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و آموزش عالی، عبدالحسین خسروپناه را به جاي او منصوب کرد. 
سفه غرب در مؤسسه فوق است. هم اکنون، اعوانی مدیر گروه فل

منتشر شد. جاویدان خردهفت شماره 1357-1354هاي طی سال
انتشار یافت زمانی که انجمن نام 1360هشتمین شماره در پائیز 

تغییر داده بود. "انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران"خود را به 
این شماره با همکاري مرکز نشر دانشگاهی انتشار یافت که ریاست

هاي آن، به آن را نصراهللا پورجوادي، همکار مجله از نخستین شماره
تعلق دارد که انجمن 1387عهده داشت. شماره نهم به زمستان 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نام گرفته بود. مدیرمسئول 
مجله غالمرضا اعوانی و سردبیر آن شهین اعوانی است. 

کتابخانه شخصی نصر، بالغ اعوانی اعالم کرد که1384در سال 
به انجمن حکمت و کایاز آمريبه زودبر پنج هزار جلد کتاب، 

این کتابخانه رایگان به دست نیامد بلکه نصر .ابدییفلسفه انتقال م
هزار دالر به ایران فروخت. کتابخانه انتقال یافت 250آن را به مبلغ 

شد که به زودي رسمًا افتتاح شد. و سپس اعالم 1385تیر 10و در 
مجموعه سی. دي.ها و نوارهاي صوتی تصویري نصر نیز به 

بدینسان، مؤسسه حکمت و 531کتابخانه فوق انتقال خواهد یافت.
فلسفه بار دیگر رنگ و بوي غلیظ فرقه شوان به خود گرفت. 

یک استاد دانشگاه در یک شهر خارج از تهران «بنوشته سجویک، 
ولی، مانند سابق، طریقت فوق مریمیه شد"مقدم"به جاي نصر 

همشهري انالین [اوّل اردیبهشت ، "از انجمن تا مؤسسه"، پرستنیمنوچهر د. 531
1392:[

http://www.hamshahrionline.ir/details/7151
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هاي متعدد گزارش«افزاید: سجویک می532»نسبتاً کوچک باقی ماند.
533»عضو دارد.50حاکی است که [مریمیه در ایران] حدود 

از این منظور سجویک در گفتگو با برخی افراد مطلع روشن شد که 
مریمیه در "مقدم"و » استاد دانشگاه در یک شهر خارج از تهران«
مطلق، استاد محمود بینا، در زمان انقالبیران، پس از خروج نصرا

محمود بینا مطلق پنج سال از نصر .دانشگاه صنعتی اصفهان، است
1348در تهران متولد شد و در سال 1307تر است. او در سال بزرگ
ي فلسفه را از دانشگاه گوتینگن آلمان گرفت و سپس در ادکتر

و تدریس ریاضیات مشغول شد. به تحصیل دانشگاه لوزان 
او در همین زمان در لوزان با شوان آشنا شد و به مریمیه القاعدهعلی

نا مطلق از بدو تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در یبپیوست.
اي از دانشگاه صنعتی آریامهر تهران به ریاست اصفهان، که شعبه
ه در تاکنون به تدریس ریاضیات و فلسف1356نصر بود، از مهر 

هاي شود بینا مطلق با زباندانشگاه فوق مشغول است. گفته می
عربی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی و سانسکریت و یونانی و التین 

متعدد هاي ها و ترجمهاز بینا مطلق مقاالت و مصاحبه534.ستآشنا
از شوان یا درباره شوان و حکمت خالده و ترادیشنالیسم به فارسی 

منتشر شده است.
عضو شوراي عالی انقالب ، نصراهللا پورجوادينویسد: میسجویک 

عضو طریقت قبالً ،]رئیس پیشین مرکز نشر دانشگاهیو [فرهنگی 

532. Sedgwick, ibid, p. 250.

533. ibid, p. 338.

، هفت آسمان، فصلنامه "حکمت متعالی ادیان در گفتگو با دکتر محمود بینا". 534
. 7، ص 1378، بهار 1شماره 
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535اللهی باشد.شاید مریمی و شاید نعمتاللهی بود و اکنون نعمت

به العالوي نوشته لینگزشیخ احمد نامه پورجوادي، که مترجم زندگی
، همنتشر شددر ایران عارفی از الجزایر ا نام که بهمان فارسی است، 

شوان و : ه استبا سجویک در تهران گفت2001در گفتگوي ژانویه 
ثابت ، ایدئولوژي تبدیل شودوقتی به که کنندمینصر عقایدي را تبلیغ 

536شده خطرناك و مخرب است، حتی براي آینده اسالم.

یات و میالدي را دوران تجدید ح1990هاي سجویک سال
افزاید: برغم رواج او می537داند.گسترش ترادیشنالیسم در ایران می

معرفت هاي ترادیشنالیستی در ایران، در مجالتی چون گسترده آموزه
ترادیشنالیسم مشاهده شد: در مقابل تنها دو واکنش نقد و نظر، و 
که حسین غفاريلی، از سوي یک استاد فلسفه دانشگاه تهران بنام اوّ

معلوم و ،ترادیشنالیسم کتابی بنویسددرباره خواهد م کرد میاعال
دکتر محمد دیگري از سوي یا نه؛ و نیست این کتاب را نوشت

، استاد آمریکایی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی لگنهاوزن
538در قم.

535. Sedgwick, ibid, p. 250.

536. ibid, pp. 251, 349.

537. ibid, p. 252.

538. ibid, p. 254.

نکاتی چند پیرامون پلورالیسم دینی در گفتگوي آقایان سید "محمد لگنهاوزن، 
، بهار 24، شماره معرفت، ترجمه احمدرضا جلیلی، "حسین نصر و جان هیک

. لگنهاوزن بعداً کتابی نوشت در نقد ترادیشنالیسم با عنوان 89-77، صص 1377
. اسالم و پلورالیسم دینی

Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, London: Al-

Hoda, 1999.
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نصر، شیخ مریمیه
گفتیم که پس از رسوایی بلومینگتن و اعالم بازنشستگی شوان، سه 

هر یک راه ، سوئیساصلی او، نصر و لینگز و مقدم شوان در"دممق"
آمدند براي در قاهره گرد میسالی یک بار لیوندرفتخود را 

"مقدم"سه شاخه مریمیه. و گفتیم که این سه هماهنگ کردن 
تر بر اسالم چهره اسالمی مریمیه را ترمیم کوشیدند با تأکید بیشمی

)،1384اردیبهشت 22/ 2005مه 12(پس از درگذشت لینگزکنند.
فرقه، یا به تعبیر او "شیخ"ترین چهره مریمیه و نصر به مهم

، بدل شد. "طریقت"
خواند؛ می"شیخ"ظاهراً نصر در زمان حیات لینگز نیز خود را 

تصوف "دانست. سجویک در مقاله یعنی خود را مستقل از لینگز می
ش از مرگ لینگز، در سال ، که دو سال پی"غربی و ترادیشنالیسم

شاخه اسالمی ترینمهمشیخ «، منتشر شده، از نصر بعنوان 2003
که دهدمیاین تعبیر نشان 539نام برده است.»طریقت صوفی مریمی

که برخی از اسالم شدمیمریمیه به چند شاخه تقسیم 2003در سال 
نتریمهمشیخ «و نصر خواندندمیجدا شده و برخی خود را مسلمان 

بود. »شاخه اسالمی مریمیه
ها، یا همان پرایماردیالیستاست که سجویک در کتابش گفته

کلنی بلومینگتنکه بطور عمده در ،ها)هاي جدید (نوشوانیشوانی

539. Mark Sedgwick, “Vestlig sufisme og traditionalism” [Western

Sufism and Traditionalism], Den gamle nyreligiøsitet, Vestens glemte

kulturarv [Old New Religiousness: The West's forgotten cultural

heritage], ed. Mette Buchardt and Pia Böwadt (Copenhagen: Anis,

2003), pp. 139-151.
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خواندند می» مسلمانمسلمانِ«هاي قدیمی را مریمی، زیستندمی
یگر اند. و در جاي دیعنی کسانی که هنوز به ظواهر اسالم چسبیده

گروهی از پیروان شوان پس از مرگ او در قالب یک نوشته است: 
طریقت صوفی اسالم را رها کردند و مختصاتی به خود گرفتند که 

خوانند.می» جنبش دینی جدید«پژوهان دین
دهد که شاخه مریمیه در کلنی بلومینگتن این اشارات نشان می

ود و به رهبري کاترین باز لینگز و نصر مستقل 2003تا سال حداقل 
شوان و باربارا پري و مایکل فیتزجرالد راه پرایماردیالیستی خود را 

این همان فرقه دینی جدید است که سجویک به آن اشاره رفت. می
کرده. 

مریمیه در پیرامون نصر امروزه، پس از مرگ لینگز، ،رسدمیبنظر 
هاي شاخهنصر مورد قبول تمامی جایگاه و ه رسیدیکپارچگی به 

. این را از مندرجات وبگاه مریمیان بلومینگتن ه استقرار گرفتمریمیه 
؛ یعنی نصر کندمیفهمید که نوارهاي تصویري نصر را منتشر توانمی

شخصیت مقبول آنان است. 
محسن الویري، عضو هیئت علمی دانشگاه 1388سال در 

دیدار نصر از سفر سال پیش خود به آمریکا گفت و(ع)، باقرالعلوم 
خوانده » یک رهبر دینی«با هیئت ایرانی. در این دیدار نصر خود را 

است: 

درست است که شما آمدن خود ایکه آدمیپرسشانیاز ا«
د؟یارا مشروط به دعوت رهبر معظم انقالب کردهرانیبه ا

مرا دعوت شخصاً شانیمعنا که انینه به ایول،بله:گفت
يکند که برانیتضمشانیکه شخص ایمعننیکند بلکه به ا

کیعنوانبه نجایمن در ارایشود؛ زینمجادیایمن مشکل
مانند یو اگر با مشکالتشومیهم شناخته مینیرهبر د
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نجایشدن مواجه شوم در ذهن مردم در ایو زندانيریدستگ
يفردیرهبر مذهبنیاکند که ینکته خطور منیا

شود ینمیاسیجه مسائل سمتویاست و ذهن کسکار خالف
540»زند.یلطمه مداري دینبه نیو ا

پایان سخن
اي از عالویه بشمار فرقه شوان از همان آغاز، که هنوز شاخه

کاري مغایر است با رفت، مخفی بود. بنوشته سجویک، این پنهانمی
هایی سیره عادي صدها طریقت صوفی در جهان اسالم که سازمان

شان را در خلوت و ممکن است گاه مناسکعلنی هستند هر چند 
هاي کاري سنت فرقهپنهان541انجام دهند."اغیار"بدور از چشم 

رازآمیز ماسونی غربی، مانند انجمن تئوسوفی و طریقت معبد، است 
و در سنن تصوف اسالمی معنا ندارد. 

کاري میراثی ماسونی است که به فرقه شوان بعبارت دیگر، پنهان
542"طریقت"مرز میان تواند عناصري است که میت و از انتقال یاف

زمانی که پنهان باشد، از "طریقت"کند. را ترسیم "فرقه"و 
تشکیالت منسجم پنهان برخوردار باشد، و داراي مناسک پنهان 

و عقاید و مناسک دینی است. 543"فرقه"،نیست"طریقت"باشد، 

، "يریدکتر الوتیانقالب به روانصر از رهبرنیحسدیدرخواست سيماجرا". 540
. 1388مهر 26خبرانالین، 

http://khabaronline.ir/detail/20472/politics/leader

541. Sedgwick, Against the Modern World, p. 92.

542. Rite

543. Sect
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یا 544"کالت"ه باشد، زمانی که با ادیان متعارف تمایز داشت"فرقه"
گونه معموالً هاي دینی فرقهها و آئینآئین دینی جدید است. فرقه

واژه کنند زیرا تصوّر می"فرقه"خوانند نه می"طریقت"خود را 
هاي متنوع فراماسونري خود را داراي بار منفی است. شاخه"فرقه"
ولی در 545،"طریقت اسکاتی کهن"خوانند، مانند می"طریقت"

فرقه کامالً بسته با عقاید خاص خود هستند نه طریقت به عمل
معناي رایج سنتی آن در تصوف.

کاري براي توجیه پنهان، از همان ابتداي کار شوان، فرقه شوان
آمیز بودن علنی شدن د؛ مانند مخاطرهرکخود دالیلی عرضه می

هاي این استدالل، حتی در فضاي نخستین سالپیروان.مسلمانی 
کاري در فرقه پنهانرسد. مقبول بنظر نمیجنگ جهانی دوّم، پس از

شوان چنان اکید و پذیرفته شده بود که وقتی سجویک از فن 
مینبرگ، سوّمین عضو فرقه شوان (پس از شوان و بورکهارت)، درباره 

پرسد اوّلین واکنش او تعجب است. او کاري میعلت پنهان
مینبرگ دالیلی چون خطر شد جز این باشد؟ فنگوید: مگر میمی

معترف است خود که کند در حالی اخراج از کار را مطرح می
کارفرمایانش از مسلمان بودن او مطلع بودند و اتفاقی برایش رخ 

546نداد.

سال موجودیت آن، اگر 76فرقه شوان چنان مخفی بود که طی 
خواند، برغم"شیخ"بدانیم که شوان خود را 1937مبداء را سال 

544. Cult

545. Antiquus Scoticus Ritus Acceptus [Ancient and Accepted Scottish

Rite]

546. Sedgwick, ibid, p. 92.
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شد و مناسک نخبگان غرب، نامی از آن شنیده نمیاهمیت آن در میان 
هم براي مسلمانان، حتی آنان که با و هم براي غیرمسلمانان ،آن

. ه استناشناخته بودبودند، اعضاي فرقه معاشر
در آغاز این رساله سخنان سجویک را نقل کردیم درباره نحوه 

ریکایی قاهره. در تحقیقاتی که آشنایی او با فرقه شوان در دانشگاه آم
ا فرقه مریمیه انجام گرفت، روشن هاي اخیر براي آشنایی بدر ماه

شناسند و اگر کسی اطالعی شد که مریمیه را در ایران بندرت می
و انعکاس است دارد بطور عمده به دلیل مطالعه کتاب سجویک 

در چند ناچیز آن، به اجمال و در حد یکی دو یادداشت کوتاه
صفحه فیسبوك و وبالگ. و گفتیم که سجویک، به دلیل تهدید 

هایی از کتاب خود را، از جمله وکالي مریمیه، مجبور شد بخش
هاي او را، حذف کند. و نیز، بنقل نگاريتصاویر برهنه شوان و برهنه

یا انتشار از طلعت هالمان، گفتیم که از ستاره هومن در زمان نگارش 
هر نوع مطلب «ر دانشگاه سوربن خواستند نامه دکترایش دپایان
را علیه شوان حذف کند.» منفی

ایران، که خطري مسلمانان را، به دلیل هاي شوانیدر مورد 
و هم پیش از انقالب ،کاريکند، این پنهانمسلمانی، تهدید نمی

در ایران و نصر هم پس از انقالب، وجود داشته است. پیروان شوان 
میه، مگر بندرت به هنگام نیاز و به اختصار، مریطریقت نامی از 

برند چه رسد به اعالم جایگاه خود در مریمیه یا مناسک داخلی نمی
و آن. این در حالی است که مکرر به تجلیل از شوان، بعنوان متفکر 

ترین اشاره به مغایرت اند بدون کمپرداخته،بزرگ مسلمانعارف 
.عقاید و کردار او با اسالم

هاي ایاالت متحده آمریکا چند دانشجوي مطلع ایرانی دانشگاهاز
آنان از دانشجویانی که .جو شد. به اجمال چیزي شنیده بودندوپرس



247مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر

رسید با سید حسین نصر رابطه دارند یا به او عالقمندند بنظر می
پرسیدند. ابتدا ابراز آشنایی کردند ولی بعد که متوجه کنجکاوي 

روشن شد که در میان را مسکوت گذاردند. شان شدند بحث دوست
که یا در هستند نخبگانی آمریکا، هايدانشگاهدانشجویان ایرانی در 

دانندمی، و اینان اندپیوستهمعرض تبلیغات مریمیه قرار دارند یا به آن 
باشند."رازدار"که باید 

تاکنون در آن، انتشار برغم گذشت هشت سال از ،کتاب سجویک
پنهان اي منسجم براي رسد ارادهعکاسی نداشته و بنظر میانایران 

در بازتابی رود رساله حاضر وجود دارد. امید میماندن نام مریمیه 
کاري فرقه شوان باشد.خور یابد و پایانی بر هشت دهه پنهان

2013مه 12/ 1392اردیبهشت 22یکشنبه، 


