
 ١

  

  از دیدگاه دکتر سیدحسین نصر علم بومی

  و طوبی زمانی فاطمه هاللی

  چکیده

شدن علم، چندي است که مورد توجـه محافـل علمـی واقـع شـده و برخـی از       مسئله بومی

دانند و ماهیت علـم را  اندیشمندان بر آن تاکید دارند و برخی دیگر ایجاد علمی بومی را ممتنع می

نظـر دکتـر سـید    این مقاله، فارغ از قضاوت امکان یا امتناع علم بـومی،  در . کنندجهانی قلمداد می

دهیم و نکته جالب توجه اینجاست که امروز تحت را در این مقوله مورد بررسی قرار می نصر حسین

و نیز ظهور انقالب اسالمی ایران، توجه بـه علـم بـومی مطـرح     » بیداري ممالک شرق«عنوان شعار 

از طرح فوق و نیز پیش از ظهور انقـالب اسـالمی، سـید حسـین نصـر،       حال آنکه پیش. شده است

شخصیتی فرهنگی و اجرایی در دربار، با عنوان رئیس دفتر فرح، دغدغه علم بومی و سـیادت قـوم   

  .پارس را در سر داشت

دکتر نصر، عالوه بر داشتن عرق ملی، به مدد نیاکان فاضل و دانشمند که از طبقه روحانیون 

او در زمانی که همگان شیفته غرب بودند، دم از . اسالمی است –اق احیاي تفکر ایرانی بودند، مشت

که امیـد دارد، دوبـاره بـا توجـه بـه       دانست علوم اسالمی زد و این علوم را زیربناي تمدن جدیدي

اکنون بعد از گذشت چهار دهه از این نظریه، شاهد گسترش این ادعـا در   .مقتضیات روز احیا شود

  .مام کشورهاي شرقی هستیمسطح ت

کنیم و  به این مبحث نگاه می ،ز موضع چگونگی رسیدن به شناختهمچنین در این مقاله، ا

در و دهیم کـه مقـامی علمـی اسـت      حسین نصر قرار می البته دریچه دید خود را افکار دکتر سید

  .تاریخ علوم و فلسفه تتبع کرده و صاحب نظر است

دادن چگونگی نیل بـه   نشان ،هاي آن هاي فکري و روش ر بنیاناز نظ ،بازگشت به علم سنتی

یید و تقویت بیشـتر ایـن رویکـرد از علـم، بخـش      أبه منظور ت ،آن و تطبیق آن با علم دوران تجدد

  .پایانی این مقاله است

  

  .شناخت معتبر، وحی ،فلسفه، مابعدالطبیعه ،علوم جدید ،علوم سنتیعلم بومی، : هاي کلیديواژه

  

  لهئمسطرح 

تا چنـدي پـیش پـارادایم واقعیـت اجتمـاعی، پـارادایم غالـب فضـاي جامعـه ایـران بـود و              

پـذیر   هـاي آزمـون   یسم بر اریکه علم تکیه زده و تنها راه شـناخت علمـی را حـس و گـزاره    یوپوزیت

ي هـا هااز رونـق افتـاده و بـه مـدد دیـدگ     اکنون چنـدي اسـت کـه سـکه پوزیتیویسـم      . دانست می

ابـزار و   ،هـاي تجربـی دیگـر    و غیر از حس و روش است ها مطرح شده تکثر روش بحث ،مدرن پست

                                                
 دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی.  
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علـوم اسـالمی بـار دیگـر      ،در چنین فضـایی . اند معرفت علمی شناخته شدهء مواد شناخت نیز جز

هاي فکري و فرهنگی هر سرزمینی مطرح  فرصت ظهور یافته و توجه به علم بومی متناسب با زمینه

از  زیـرا   ،اسالمی است –شدن تمدن ایرانی  ستر مناسبی براي دوباره مطرحاین زمینه، ب .شده است

پس از اسالم نیز آمیزش ایـن  . دیرباز تمدن ایرانی به عنوان تمدنی کهن و پرآوازه مطرح بوده است

دین وحدانی با تمدن کهن ایرانی، تلفیقی شایسته خلق کرد که حاصل آن تمـدن عظـیم اسـالمی    

حیان، ابوریحان بیرونی و دیگر اندیشـمندان را   بوعلی، فارابی، غزالی، جابربن :د، ماننشد که بزرگانی

سـرآمد دوران   ،چون علوم عقلی، نقلی و طبیعـی  ،در خود پرورش داد که هر یک در علوم مختلفی

  .ندخود بود

مانـدگی،   بررسـی علـل ایـن عقـب    . شکوه و عظمت پیشین خود را نـدارد  ،امروزه این تمدن  

دغدغه اصلی این مقاله است که  ،دست آوردن شکوه گذشته  ولی به ،مطالعه ما نیستموضوع مورد 

هاي عقلی و شهودي علوم اسالمی سعی در احیاي دوبـاره معرفـت اسـالمی دارد و     با بررسی زمینه

حتی علوم تجربی نیز در تعریف اسـالمی و توحیـدي آن، حـالی دیگـر بـه آدمـی       که معتقد است 

  .دهد می

چون در یک قالب تئوریک  ،افزاري ابل ذکر است که تولید علم با شعار نهضت نرماین نکته ق  

 ،تنهـا در حیطـه علـوم پزشـکی، تجربـی و فنـی       ،هاي عقلی و متافیزیکی صـورت نگرفـت   و بنیان

. همچنـان نـاتوان بـاقی مانـد     ،هاي تئوریـک  هایی حاصل کرد و از تولید علمی با چارچوب پیشرفت

 -ها کاربرد فلسفه در علوم  ه علوم انسانی با رویکرد اسالمی و در رأس همه آنبنابراین، احیاي دوبار

  .الزمه این تحول است –مادر علوم نامیده شده که 

با بررسی علوم عقلی اسالمی، نگرشی جدید به سـاحت علـم خـواهیم داشـت و بسـیاري از        

کنـیم و سـعی    م بررسی مـی گنجید، ذیل عنوان عل ها را که پیش از این در محدوده علم نمی حوزه

شـود و کـدام شـناخت،     چون شناخت چیست و چگونـه حاصـل مـی    ،االتیؤبه سکه خواهیم کرد 

هاي  نگاهی اجمالی به بنیان ،در ضمن. شناخت معتبر است را از دریچه دید دکتر نصر، پاسخ دهیم

خـواهیم  شناسـی   شناسـی و انسـان   شناسی، معرفـت  یعنی هستی ،دهنده ساختار نظریه وي تشکیل

  .داشت

دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که نظر دکتر نصر دربـاره بـومی شـدن    به  ،این مقاله

هاي رسیدن به معرفـت و شـناخت    راه: علم چیست و سپس به دنبال پاسخ به سؤاالت فرعی، نظیر

روش و بررسی  هاي عقلی و وحیانی نسبت بین علم و متافیزیک و گزاره ر،علمی از دیدگاه دکتر نص

  .باشدمینظر نصر از  عقلی و شهودي

  

  سید حسین نصر، فیزیکدان، فیلسوف و مرد عمل

ار نامد متأله، فیلسوف و تهراندر ) .م 1933(. هـ  1312 فروردین 19زاده  ،سید حسین نصر

  .استاد علوم اسالمی است دانشگاه جرج واشنگتناو اکنون در . است  ایرانی
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نواده  ،او از جانب مادر. بود کاشانپزشک دربار و اهل  ،، همانند پدربزرگشاهللا ولی پدرش، سید

  . اند بوده صوفیانعمده نیاکان نصر از . است اهللا نوري شیخ فضل

در . خیابان جمهوري گذرانید اي نزدیک خانه خود در تحصیالت ابتدایی را در مدرسه وي

به سپس . کرد و علوم اسالمی را نزد پدر خود آموخت فرانسهشروع به آموختن زبان  ،همان کودکی

  .جهت ادامه تحصیل رفت دبیرستان فیروز بهرام

 نیوجرسیروزي پدي در  او در مدرسه شبانه. فرستاده شد آمریکادر دوازده سالگی به  ،نصر

در چهار سال تحصیالت این . رتبه ممتاز اول مدرسه خود شد. م 1950در سال . ثبت نام کرد

  .را آموخت مسیحی، فرهنگ غربی و تعالیم تاریخ آمریکا، علوم، انگلیسیزبان  مدرسه، 

در همان . زیدگرا بر انستیتوي تکنولوژي ماساچوستبراي ادامه تحصیالت دانشگاهی  وي

شجوي ایرانی بود که در مقطع لیسانس در به او تعلق گرفت و او نخستین دان بورس تحصیلی ،زمان

  .را براي ادامه تحصیل برگزید فیزیکاو رشته . کرد سسه تحصیل میؤآن م

الخره توانست با اگرفت و ب قرار ،فریتهوف شوان ،تحت تأثیر فیلسوف بزرگ MITدر  ،نصر

 آغاز دانشگاه هارواردسپس تحصیالت تکمیلی خود را در . التحصیل شود اي درخشان فارغ کارنامه

در رشته . م 1958دو سال بعد در سال  ،ژئوفیزیکدر رشته  ،ارشد  کرد و پس از دریافت کارشناسی

نیز از  ولی نصر ،فرزند ایشان .دالتحصیل شفارغ ،تاریخ علم با گرایش علوم اسالمی با درجه دکتري

   1.باشد شدگان مسائل خاورمیانه و اسالم میشناخته

عنوان مشاور ه دلیل روابط نزدیک دکتر نصر با دیبا فرح و نقش نصر ب هب، پس از انقالب

رهنگی شاه در اواخر دوران پهلوي دوم، دکتر نصر نهایتا در گیرودار انقالب ایران به مشکالتی ف

) گفته خود وي هب(حسین نصر  ، خانه و اموال سید1357پس از انقالب . کرد جدي برخورد

وي از اینکه هیچ یک از علماي دوران اوایل بعد از انقالب در دفاع از  2.گردید» غارت«و » مصادره«

اش براي  ها و عوامل دیگر باعث مهاجرت وي و خانوادهاین 3.مند بود بسیار گله ،استندووي بر نخ

  .همیشه به غرب شد

 هاي مختلف در آمریکا، بالخره به وي پیشنهاد تدریس در دانشگاه ،پس از چندین سال

 داده شد که او هم پذیرفت و تا به امروز در همان دانشگاه جرج واشینگتنکرسی دائم استادي در 

  .جاست

  هاي علمیجایگاه و فعالیت

از همکاران و  است  مباحثات زیادي داشته مرتضی مطهريو  عالمه رفیعی قزوینیبا نصر، 

حداد توان  می ،از شاگردان وي. است  بوده »تاریخ فلسفه اسالمی«در تهیه کتاب  هانري کربناصلی 

به تلمذ پرداخت و بسیار تحت  یئعالمه طباطباوي در محضر  .را نام برد ویلیام چیتیکو  عادل

   4.ایشان را به انگلیسی بازگرداند »شیعه در اسالم«کتاب  و تأثیر عالمه قرار گرفته

شناسی تطبیقی، پیوند با  شناسی، فلسفی، اسالمی و دینوي به علت عمق مطالعات علم

 درباره لیف کتب فراوانأت و فریتهوف شوانو شخصیت برجسته آن » حکمت خالده«ریان فکري ج

ترین اندیشمند مسلمان دنیاي معاصر  تبدیل به جهانی ،دنیاي کنونی به زبان انگلیسی در اسالم
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، ترکی، فرانسه، عربی، انگلیسی :از جمله ،هاي مختلفی به زبان ،آثار این اندیشمند. است  شده

و  پرتقالی، گالیبن، اردو، کرواتی-صربی، آلبانیایی، ژاپنی، ایتالیایی، هلندي، مالزیایی، اندونزیایی

  .است ترجمه شده اسپانیایی

  

  مبانی نظریه 

  شناسی هستی -

افـق هسـتند و در دیـدگاه نصـر کـه       بسیار با یکـدیگر هـم   ،شناسی شناسی و معرفت هستی  

شناسـی او   در مرکـز هسـتی   ،خداوند. نیز چنین است ،دیدگاهی است که بر سنت اسالم اتکاء دارد

ارد و بعد عـالم هسـتی کـه    عالم آخرت که جهان انبیا و مالئکه را در خود د ،قرار دارد و پس از آن

  .انسان را در خود دارد

ها و  آموزه ۀهم ،»ال اله اال اله«. ، اسماء و صفات خود متبلور استذاتخداوند در  ،از نظر وي  

ظاهر و باطن است  دارد و وجودي است که اول و آخر و بر تعالیم اسالمی درباره ذات خداوند را در

بـه هـر   «متعالی است و دریابند کـه  ، د درك کنند که خداوندتوانن و تنها خردمندان هستند که می

   5.»، خدا آنجاستکنید سو رو

نهایت و خیر مطلـق، هسـته    تعالیم فراوان درباره ذات ربوبی به عنوان یگانه، بی...  

بـودن و    بـودن، ذات   حقیقت اعلمی یا اهللا در سـابق . دهد اصلی تعالیم اسالم را شکل می

اهللا، فقط موجودي مطلق نیست، بلکـه  . یا الوهیت خداوند است فوق بشري بودن حقیقت

فراتر از وجود است؛ امري که جز با محدود کردن ذات نامتناهی و مطلق او که فراتر از هر 

  6...توان چیزي درباره آن گفت محدودیتی است، نمی

در . رزي اسـت اهللا مطلق، یکتا، کامالً فوق بشري و وراي هر مفهوم، ایده و هر محدودیت و م  

  : همه جا حاضر است دربر طبق گفته قرآن   عین حال،

خدا اول و آخر اسـت،    7.»اول و آخر و پیدا و نهان اوست و او به هر چیز داناست«

چرا که او خاستگاه و سرآغاز نه تنها طبیعت و سرشت بشري، بلکه همه عالم و همه چیـز  

جز تجلی اسماء و صـفات او بـر صـفحه    چیزي  ااو ظاهر است، چرا که تجسم، نهایت. است

او همچنین باطن نیز هست، چـرا کـه   . نیستی نیست و همه وجودها پرتوي از وجود اویند

  8...در همه چیز متجلی است

أ وي علت توجه خداوند به اسماء الهی را در ظرفیت این اسماء براي بازگشت انسان بـه مبـد    

داند که در کانون توجه  کند و اسماء الهی را علمی می داند و آن را با عنوان علم معرفی می خود می

شناسی، الهیات و نیز اخالقیات قرار دارد  مابعدالطبیعه، کیهان –همه علوم فکري و مذهبی اسالمی 

از جمله اسم اعظم اهللا  ،مذهب و عبادات مذهبی و از طریق دعا و تکرر اسماء الهی ،و در بعد عملی

  .لی را بر عهده داردویژه در عرفان، نقش اص  به

ها را به کند و آن گانه از اسماء الهی ترسیم می اساس دیدگاه اسالمی، یک تقسیم سه بر نصر،  

 ،دارد که اسـماء جاللـه و جمـال    کند و اذعان می سه دسته اسماء کمال، جالله و جمال تقسیم می

  .یابد لی میبودن و مونث بودن است که از طریق درجات موجودات عالم تج ابعاد مذکر



 ٥

خداونـد  . اسـت ... او رحمان، رحیم، کریم، غفور و. خداوند بخشنده و عادل است...  

) گیرنـده  انتقـام (و منـتقم  ) بخشنده مـرگ (، عادل، ممیت )همیشه غالب(همچنین قاهر 

این اسـماء در  ... تجلی خدا و مظهر اسماء الهی هستند و ،جهان و آنچه در آن است. است

رفتـه، ایـن اسـماء یکـی از       هـم   روي. عهده دارنـد  می نقش مهمی برتفکر و تقواي اسال

رسد که از  به نظر می. دهند ترین تعالیم در زمینه ذات الهی در هر مذهبی را ارائه می کامل

  9. چهره کامل خود را هویدا نمود ،اهللا ابراهیم خلیلبه طریق این اسماء بود که خداي واحد 

 ،)توحیـد (، جهان انبیاء است که بعد از اعتقاد به ذات خداوند مرتبه دیگر هستی از نظر نصر  

زنجیـره نبـوت را از حضـرت     ،وي بنا بر تعـالیم اسـالم  . ترین اصل اعتقاد به نبوت پیامبر است مهم

را  هرگـز مـردم  ثر از آن، معتقد است که خداونـد  أدهد و مت آغاز و با وحی قرآنی خاتمه می) ع(آدم

تنهـا خداونـد اسـت کـه پیـامبر را       10.»براي هر ملتی رسـولی اسـت  « .بدون وحی رها نکرده است

بنابراین، پیامبر کسی است که از جانب خداوند مبعوث شده باشد و حامل پیامی است . گزیند برمی

بــدون مداخلــه عوامــل و ) فرشــته یــا ملــک(کــه از جانــب خــدا و از طریــق ابــزار ملکــوتی وحــی 

همچنین براي انبیاء درجاتی متفاوت قائل است که در قالب  .است –پیامبر  –کننده انسانی  دریافت

  :یک جدول چنین خواهد بود

  
  یامبران در اندیشه اسالمپمرتبه   - 1 جدول

  

  اولوالعزم  رسول  نبی  انواع پیامبران

  نوع پیام
کننده پیام از سوي  منتقل

  خداوند
  هاي اصلی آورنده پیام

بزرگ و گذار مذهبی  بنیان

  تازه

  

نظر  پیام همیشه در قالبی منطبق با امور مادي و دنیوي که براي آن درکه وي معتقد است   

آشـکار   ،شـود  گرفته شده و در ظرفی زمینی که از سوي خداوند براي پیام خاص خود انتخاب مـی 

بر  که ممکن استالهام زیرا   ،کند تفاوتی عمده با الهام پیدا می ،و از این منظر و مفهوم 11گردد می

  .ها رخ دهد اساس تقواي انسانی براي همه انسان

در مرتبه بعدي عالم آخرت، جهان مالئکه قرار دارد که در قرآن مورد اشـاره قـرار گرفتـه و      

در دیـدگاه نصـر، فرشـتگان ایفاکننـده     . ها بخشی از ایمان قلمـداد شـده اسـت   اعتقاد به وجود آن

  :لب یک جدول چنین خواهد بودهاي متفاوتی هستند که در قا نقش
  

  

  مرتبه فرشتگان در اندیشه اسالم  - 2 جدول

  

و 
ص 

خا
ن 

گا
شت

فر

ب
قر

م
  

  جنس  نقش  فرشته

  نور   آورنده وحی از جانب خدا  جبرئیل

  نور  اخذ روح در لحظه مرگ از انسان  عزرائیل

  نور  دمنده صور در قیامت  اسرافیل



 ٦

  نور  وان بهشتی براي بندگان خاصآورنده خ  میکائیل

گر
دی

ن 
گا

شت
فر

  

  نور  کنند عرش الهی را محاصره و محافظت می  فرشتگان محافظ

فرشتگانی که امور 

طبیعی را بر عهده 

  دارند

در طول زندگی روزانه در طبیعت دستورات خداوند را انجام 

  دهند می
  نور

  

ـ  چنانچه از مطالب جدول برمی د کـه در طـول زنـدگی روزانـه در     آید، فرشتگانی وجود دارن

دهند، بنابراین، رابطه جهان مالئک با جهان هسـتی مـادي و    طبیعت دستورات خداوند را انجام می

کردن امور طبیعـی و انسـانی توسـط خداونـد از مجـراي       اي از نوع اداره انسان در این دیدگاه رابطه

ان آخـرت و جهـانی هسـتی مـادي     حایلی سترگ بین جهـ  ،بنابراین. فرشتگان به طور روزانه است

  .وجود ندارد و این دو در یک ارتباط مستقیم باهم قرار دارند

در ابتدا فرشته نبوده و از خیل جن بـوده و  ) ابلیس(ذکر این نکته ضروري است که شیطان   

فاقـد اراده اسـت کـه     ،فرشـته  است، زیـرا  به دلیل تقرب به خداوند در ردیف فرشتگان قرار گرفته 

  .ولی شیطان این کار را کرد ،در برابر دستور خداوند امتناع کند بتواند

پردازد و برخی از آنان  وي به نقش فرشتگان در نظام عالم وجود و نیز در فلسفه اسالمی می  

  :داند و معتقد است را اسباب دانش و روشنگري می

هـده  ع همچنین در زندگی مذهبی روزانه نیز نقش مهمـی بـر  ] فرشتگان[ها آن...  

طوري که به عنوان بخش بسیار واقعی از جهانی هستند که مسلمانان در آن زندگی  ،دارند

توان گفت که در جهان مذهبی مسـلمانان، فرشـتگان هنـوز هـم فرامـوش       می. کنند می

طور که در جهان غرب مسیحی و از قرن هفدهم به بعد، فرشتگان اهمیـت   همان .اند نشده

  12. اند به مراتب بیشتري یافته

نیرویـی   ،کنـد کـه فرشـته    وي در ادامه تمایز اساسی بین فرشته و جن را چنین بیـان مـی    

جن نیز در جهان اسـالمی سـکونت دارد و در   که نیرویی روانی است و معتقد است  ،روحانی و جن

  13.کند کلیت نظام اقتصادي آن نقش ایفا می

بنـدي جهـان آخـرت و     دو مقوله ياکند که ما به اقتض از جهان انسان یاد می ،در مرتبه بعد  

تمـام مظـاهر طبیعـت تـا     که نصر معتقد است . آوریم آن را پیشتر از جهان انسان می ،جهان مادي

ها مجدداً بر مراتب طبیعت و ماهیـت مقـدس   اي در وحی اسالمی حضور دارند و از طریق آن اندازه

  .شود یعی یاد میهاي طب شود و در قرآن با عنوان آیات از پدیده کید میأعالم ت

طبیعت کتابی است که آیات آن باید همانند آیات قرآن خوانده شود؛ درحقیقت، ...  

توان آیات طبیعت را خواند؛ چرا که براي بشر  از طریق تشکر و تقدیر از قرآن است که می

   14....تواند مضامین باطنی متن کیهانی را آشکار و برمال سازد هابط، تنها وحی است که می

کنـد   استدالل می ،بعد نجومی و کیهانی دارند ،کید بر این موضوع که شعائر مذهبیأي با تو  

بلکه بین این دو عـالم   ،کند قابل نفوذي ایجاد نمی که اسالم بین طبیعت و عوالم ملکوتی دیوار غیر

طریـق  هاي اداي نمازهاي یومیه و نیـز آغـاز و پایـان روزه از     زمان .یک ارتباط دوسویه برقرار است
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چند شاهد از شواهدي است که براي این  ،حرکت واقعی خورشید و هماهنگی مسلمانان با طبیعت

  :کند دهد و در جایی این رابطه را در ارتباط با جهان طبیعت و بهشت چنین بیان می ه میئمدعا ارا

بلکـه در آن گیاهـان و    ،بهشت موعود اسالمی صرفاً از بلور ساخته نشده اسـت ...  

حقیقت، بسیاري از حیوانات و گیاهان این جهـان مسـتقیماً    در. نیز وجود دارند حیوانات

  15. تابانند می خصوصیات معین بهشتی را باز

خدا ) هفخلی(جهان انسان قرار دارد که به عنوان جانشین  ،شناسی نصر در مرتبه آخر هستی  

ز گـل خلـق کـرد و از روح    است که خداوند او را ا) ع(اولین انسان حضرت آدم. بر روي زمین است

نشـین و مکمـل آدم    خداوند حوا را هـم . را به او آموخت) اسماء(خود در او دمید و نام همه چیزها 

قرار داد و هر دو در بهشت سکنی گزیدند تا آنکه با خوردن میوه درخـت ممنوعـه از فرمـان خـدا     

یافتـه   ه ویژگی انسان هبـوط غفلتی شدند ک ةآلود ،بنابراین. سرپیچی کرده و به زمین هبوط کردند

  :گرداند و معتقد است برمی) ع(آغاز تاریخ را به حضرت آدم الذ. است

پایان تاریخ بشري بـا ظهـور   . طور که تاریخ آغازي داشته، پایانی نیز دارد همان...  

رقم خواهد خورد که ظلم را از بـین خواهـد بـرد، دشـمنان     ) عج(شخصیتی به نام مهدي

اهل . نمود کرد و صلح و عدالت را دوباره بر روي زمین برقرار خواهد دمذهب را نابود خواه

در حـالی کـه    ،سنت اعتقاد دارند که مهدي فردي از طایفه پیامبر است و محمد نام دارد

در هـر صـورت، هـر دو فرقـه     . شناسند شیعیان او را دوازدهمین امام، محمدالمهدي، می

ادامـه   ،تی که فقط خداوند از آن آگـاه اسـت  اسالم اعتقاد دارند که حکومت مهدي تا مد

رسـید و قیامـت    خواهد یافت و با آمدن مسیح به اورشلیم تاریخ بشري به پایان خواهـد 

مسیح در معادشناسی اسالمی نقش مهمی دارد، نه بـه عنـوان عیسـاي    . شد آغاز خواهد

مبران مسیحیان که بخشی از تثلیث است، بلکه به عنوان شخصیت اصلی در زنجیره پیـا 

عتقـاد بـه ظهـور مهـدي     ، ادر جهان اسـالم ... کید داردأابراهیمی که بر احدیت خداوند ت

هاي اخروي مربوط به قیامت، بخشـی از ایمـان    مستحکم و پابرجا مانده و پذیرش واقعیت

هایی زنده، در طول زندگی زمینی مسلمانان بـاقی   است؛ این اعتقادات، به عنوان واقعیت

  16.تمهیدي براي مالقات با خداوند در جهان آخرت هستند ،عواق مانند و در می

   :نشان داد چنین توان می ،شناسی اسالم را از منظر نصر در قالب یک نمودار، هستی  

  
  كید بر نگرش اسالمیأنظر دكتر نصر با ت شناسي از ھستي -1  نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدا. ١
  

  جھان آخرت. ٢
  

  جھان پیامبران
  

  جھان مالئك
  

  جھان جن
  

  ماده جھان. ٣
  

 جھان انسان
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  شناسی معرفت -

طور خاص،   طور عام و فلسفه اسالمی به  معرفت از دید سنت اسالم به ،گاه دکتر نصردر دید  

او فلسـفه و دیگـر   . شناسی و هم از حیث تاریخی در ارتباط با وحی اسالمی است هم از حیث شکل

عنـوان یـک سـنت      نفسه، یعنی به عنوان واقعیتی فی  هاي عقلی در درون تمدن اسالمی را به دانش

ثیر آن بـر ادوار  أویژه حوزه یونانی و نیز تـ  هاي فکري متقدم، به قل و در ارتباط با حوزهفلسفی مست

  .دهد می متاخر تفکر غربی مورد مطالعه قرار

ولی بنیان اساسی معرفت در  ،داند منابع شناخت می ءحس، عقل، تجربه و شهود را جز وي،  

به زبان بشري نـازل شـده و   ) قرآن(ن داند که در قالب کتاب مقدس مسلمی اسالم را وحی الهی می

هـاي   هاي چگونگی رسیدن به شناخت را در دو مقوله کلی تعالیم و اعتقادات اسـالم و جنبـه   ریشه

یعنـی تعـالیم و اعتقـادات اسـالم بـه       ،بندي در شق اول تقسیم. کند بندي می عمومی مذهب دسته

م انسـان، عـالم هسـتی و معادشناسـی     خدا، پیامبري و وحی، جهان مالئکه، مقا: مانند ،هایی لفهؤم

هـاي عمـومی مـذهب بـه قـوانین مربوطـه بـه         یعنی جنبه ،بندي توجه کرده و در شق دوم تقسیم

ازدواج، طالق و ارث که به  :مثل ،هاي اقتصادي، مقررات سیاسی و در حوزه قوانین خصوصی فعالیت

  .کند اشاره می ،حوزه عمومی نیز وابسته هستند

اي از موضوعات، از اخالقیات گرفتـه   ار متفاوت است و مجموعهمحتواي قرآن بسی  

بـر اسـاس تعـالیم اسـالمی، قـرآن      . گیـرد  مـی  بر شناسی و مابعدالطبیعه را در تا کیهان

ها یا اصول دانشی که هم به حوزه عمل و هم به حوزه خرد و تفکر وابسته است  سرچشمه

نیز تعالیم مربـوط بـه مابعدالطبیعـه کـه      تعالیم اخالقی و قانونی و ،در قرآن. بردارد را در

شـناختی دربـاره طبیعـت     یعنی تعـالیم کیهـان   -وابسته به ذات اقدس خداوندي است 

همچنین در . وجود دارد –شناختی در خصوص روح انسان مخلوقات خداوند و تعالیم روان

اختی هـاي معادشـن   دانشی وجود دارد که به زندگی معنوي و روحانی و به واقعیـت  ،قرآن

. وابسـته اسـت   ،اسـت  ،انسان که در زمینه پایان نهایی افراد، بشریت و تـاریخ کیهـانی  

مذهبی نیز وجود دارد که در انجیل نیـز موجـود    –سرگذشت تاریخی  ،همچنین در قرآن

هدف تاریخ مذهبی در قرآن آن نیست که پیشـینه  . اما از آن استخراج نشده است ،است

خواهد واقعیت نـزاع همیشـگی    بلکه می ،شته را شرح دهدظاهري و بیرونی پیامبران گذ

قـرآن  . موجود در روح بشر و بین نیروهاي خیر و شر، بین دانش و نادانی را آشکار سـازد 

همچنین از حضوري معنوي برخوردار است؛ واقعیت مذهبی ناملموسی که روح را دگرگون 

شود تا مـا را   گی انداخته میسازد و به توري آسمانی شباهت دارد که در جهان چندگان می

  17.به سوي احدیت و وحدانیت بازگرداند

هـاي اصـلی شـناخت بـراي بشـر       ریشـه  ،»توحید، نبوت و معاد«یعنی  ،گانه اسالم اصول سه  

توحید و درك آن معتقـد اسـت کـه     هدربارنصر، . س آنان قرار داردأالبته اصل توحید در ر .هستند

  . دانند که خداوند فطري و متعالی است د بفهمند و میتوانن تنها خردمندان هستند که می
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توانند به ایـن فهـم دسـت     می) تعالی(خردمندان فقط با تقوي درك تفوق الهی ...  

یابند، زیرا خداوند فقط وقتی خود را متجلی ساخت که از طریق تقـوي بـراي اولـین بـار     

   18.شناخته شد و به عنوان ذاتی متعالی تجربه گردید

از  ،اي علوم اندیشد که قابلیت پوشش تمامی شاخه نصر به علمی دینی می ،م آنکهکال خالصه  

توانـد بـه تنهـایی     علوم طبیعی، تجربی، عقلی و نقلی را دارد و ایـن مـذهب اسـت کـه مـی      :جمله

  .طور کامل محقق سازد  ها را بههاي بالقوه بشر را بالفعل نموده و آن قابلیت

آورد که هدف اعالي شعور و عقل است  را فراهم می عیاري مذهب آن دانش تمام...  

و هدف نهـایی اراده و   میسازد که عشق اعل واقعیتی را آشکار می ،و سرشت و ماهیت آن

هاست و بـراي ارزشـمندي    مذهب سرچشمه همه اخالقیات و ارزش. خواست بشري است

  منشاء دانش تمام همچنین ،مذهب. آورد رفتار و کردار بشر معیارهایی واقعی را فراهم می

عیار اصول الهی و نیز دستوراتی است که در اثر ارتباط مذهب با این اصول ایجـاد شـده   

عالوه، مذهب دربردارنده حامل آن اصولی است که علم حسن و صورت ظـاهر را    به. است

  19. در یک تمدن سنتی بنیان نهاده است

بلکه دانشی هنجاري  ،اً تجربی نیست، دانشی صرفبه آن معتقد استبنابراین، دانشی که وي   

 در .اصول آن، اصولی الهی است که حاوي دستورات و بایدها و نبایدهاستزیرا  ،و ارزشی نیز هست

  .عالوه بر آگاهی، روش چگونه زیستن را نیز در خود دارد ،دانش مورد نظر او ،نتیجه
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  شناسی انسان -

انسان موجـودي مـاورایی اسـت کـه بـه دلیـل       ثر از دین اسالم است، أکه مت ،از دیدگاه نصر  

سرپیچی از دستور خداوند هبوط کرد و به همین سبب دچار غفلتی شد که ویژگـی انسـان هـابط    

خداوند آدم را از گل آفرید و از  زیرا ،ستادر حالی که همچنان داراي آن فطرت و روح الهی  .است

  .روح خود در او دمید

  : وي معتقد است  

هنوز در عمق روح و روان هـر مـرد و   ) فطرت(ی، آن سرشت ازلی از نظرگاه اسالم

از نظـر اسـالم،   . دهـد  بودن اسالم گواهی مـی  زن وجود دارد و بر وحدانیت الهی و فطري 

انسان موجودي باهوش و عاقل است که بر اساس طبیعت ذاتی خویش توحید را تصـدیق  

هدایت شدن از طریق وحی بـه آن   افزاید که براي کند و بر این هوشمندي، اراده را می می

حجاب وابستگی که مانع از عملکـرد صـحیح عقـل     که وظیفه مذهب آن است. نیاز دارد

ابزاري براي مردان و زنان است تا به یـاد آورنـد    ،مذهباساساً . را از میان بردارد ،شود می

  20 .چه کسی هستند و به سرشت ازلی خویش که هنوز آن را در خود دارند، بازگردند

داند و انسان بـر حسـب    بودن می تسلیم کامل انسان در برابر خدا را نشانه انسان واقعی ،نصر  

بـه عنـوان    و باید با جهان اطراف خـویش فعاالنـه برخـورد نمایـد     ،خلیفه خدا بر روي زمین بودن

اطاعـت کامـل را از خـدا دریافـت و آن را بـه مخلوقـات        ،مجراي اصلی موهبت الهی و نظم موجود

  .بلکه رفیق خداست ،انسان رقیب خدا نیست ،در این دیدگاه. خشدبب

از انسان، یعنی شـورش مخلوقـات بـر     21اسالم مفهوم پرومتئومسی و تیتانیکی...  

اي که از رنسانس به این سو به شدت در برداشـت و   کند؛ ایده می علیه خدایان را کامالً رد

ر اسـالمی، عظمـت و شـکوه انسـان     از منظ. مفهوم غرب از مقام انسانی غالب شده است

حتی توانـایی   ،گیرد اساس میزان بندگی خداوند و اراده او مورد قضاوت قرار می برهمواره 

دانستن و قدرت تسلط بر اشیاء که به انسان اعطاء شده، فقط در شرایطی مشـروع اسـت   

د را ، سرشت خدایی خـو »ت خود آفریدأخداوند انسان را به هی«ها بر طبق حدیث که آن

انگیز الهی باشند؛ حقیقتی که مبناي الهی  فراموش نکرده باشند و بنده آن حقیقت اعجاب

کلیت شکوه و عظمـت انسـانی باعـث    . شناسی و هدف غایی بازگشت انسان است هستی

و نهایتاً همـه شـکوه و   ) اهللا اکبر(آورد که خدا بزرگ است  شود تا روح مسلمان به یاد می

   22.عظمت از آن اوست

بلکه  ،تر نیست هاي پست گونه هیافت هاي مدرن، انسان تکامل در دیدگاه نصر، برخالف دیدگاه  

عنـوان    اسـت کـه بـه   ) ع(حضرت آدم ،اولین انسان. انسان همواره انسان بوده و همیشه خواهد بود

) ع(تاریخ آدمی از حضرت آدم. اولین پیامبر شناخته شده و مستقیماً توسط خداوند خلق شده است

  .چون میمون ،تري هاي پست نه از طبیعت و گونه ،شود روع میش

انسان در مرکز دایره گیتی قـرار  . براي نوع بشر، هیچ تغییر شکلی ممکن نیست...  

تواند تغییر شکل یابد یا بـه مرکـز    وقتی کسی در مرکز دایره قرار داشته باشد، نمی. دارد

بشري، خود را نشان داده و یا در محاق حقیقت الهی، در طول تاریخ . تر شود دایره نزدیک

بودن خود را به یاد داشته اسـت؛ وجـودي کـه      قرار گرفته است، اما انسان همواره انسان
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هماننـد   –اعم از زن و مـرد   –خداوند در قرآن مستقیماً به آن اشاره کرده و هر مسلمان 

ي با او ارتباط برقـرار  ا یک قدیس که مستقیماً در برابر خداوند ایستاده، بدون هیچ واسطه

  23.سازد می

 ،دانـد  یافته در طول تاریخ نمی داند و آن را امري تحول وي مذهبی بودن را ویژگی انسان می  

ها و اشکال مختلف و همواره  در قالب است، منتهیمذهب همواره وجود داشته که بلکه معتقد است 

 بـر . ها و تعالیم آن تحریف شده اسـت  وزهحامل پیام یگانگی خدا بوده و بر اثر فراموشکاري بشر، آم

خـدایی نشـأت نگرفتـه و صـورت      گوینـد، یکتاپرسـتی از چنـد    شناسـان مـی   خالف آنچه که مردم

له، ارسـال  ئخدایی صورت منحط یکتاپرسـتی اسـت و ایـن مسـ     بلکه چند ،آن نیست هشد متکامل

   .همیشگی وحی جدیدي که تاریخ بشریت را ترسیم کرده، ضرورت بخشیده است

ترین به بـاالترین نـوع    انسان اعم از مرد و زن از پایین ،همچنین بنا بر رأي اسالم  

زندگی نرسیده است، بلکه از باالترین درجه، یعنی از الگـوي ملکـوتی نخسـتین سـقوط     

اولـین انسـان،   . بنابراین، انسان همواره انسان بوده و همیشه مذهبی بوده است. اند کرده

  24. گو و نمونه بوده استیعنی آدم نیز اولین ال

عنوان یک امـر   داند و ایده بشریت بدون مذهب به وي مذهب را جزء الینفک زندگی بشر می  

کند و نقش مذهب را بعد از رابطه انسان با خدا در رابطه انسـان   طبیعی را مطرود اسالم معرفی می

  :داند و معتقد است کننده می نقشی تعیین ،ها و جامعه با دیگر انسان

 –قـدر کـه باشـد      هـر چـه   – مذهب رابطه بشر با کامل مطلق است و این رابطه...  

تواند فقط بـه معنـی    فقدان مذهب در افراد می. کند ارتباط او با خویشاوندان را تعیین می

عنوان یک کلیت، نشانه   جدایی از سعادت باطنی و سعادت ماورایی باشد و براي جامعه به

   25.عنوان یک جمع کارآمد بشري است به  قطعی جدایی از آن اجتماع

  

  گیري نظریههاي شکلزمینه

  شناختیهاي روانزمینه -

اي که از نسل علماي شـیعه  اي شیعه به دنیا آمد، خانوادهدکتر سید حسین نصر، در خانواده  

طبیـب  پدرش نیز . بردنداهللا نوري نسب میعالوه بر آن، خانواده مادري وي نیز از شیخ فضل. بودند

در محیطی پرورش یافت که عالوه بر اینکه عرق مذهبی داشت، به  ،بنابراین سید حسین .دربار بود

او با دید یک مسلمان شیعه . پشتوانه حضور پدر در دربار از سیاست و مسائل روز هم آگاهی داشت

در . کرد و رابطه عمیقی با فرهنگ و عرفـان ایرانـی اسـالمی داشـت    به ساحت مقدس علم نظر می

هاي قدیمی تهران بود و صداي بانگ اذان مؤذنش هر صبح، ظهر محیطی پرورش یافت که از محله

  . رسیدو شام به گوش می

شد و حسین در آغاز کودکی با مباحثی که هاي بحث پدر و بزرگان در خانه تشکیل میحلقه  

که عالوه بر آشـنایی بـا    در همین هنگام بود. در اثر تنش سنت و تجدد شکل گرفته بود، آشنا شد

افکار فیلسوفان و شاعران بزرگ ایران زمین با فیلسوفان و شاعران مغرب زمین هـم آشـنایی پیـدا    

آورد و این آشنایی، تنها در حد نام آنان کرد، هر چند که بنا بر قول خودش از افکار آنان سر درنمی
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، فـردي  ياز و ،جهـانی اول و دوم مجموع این عوامل در کنار تجربـه و درك وقـایع دو جنـگ    . بود

مذهبی ساخت که در مراحل بعدي که به آمریکا سفر کرد و از نزدیک با دنیاي متجدد آشنا شد، از 

هـاي عمیـق   متفکري ساخت که از گزند تنش سنت و تجدد گذر کـرده و در نهایـت بـه ریشـه     او،

بازگشتی آگاهانه بود کـه از   فرهنگ خود بازگشت، ولی این بازگشت، نه بازگشتی کورکورانه،  بلکه

را مطـرح کـرد و بـر     »علم بـومی «تالقی دو فرهنگ و تمدن قدیم و جدید حاصل آمده بود، لذا تز 

  .اسالمی، به عنوان زمینه تفکر علمی پافشاري کرد –احیاي تفکر فلسفی و مابعدالطبیعی ایرانی 

  

  شناختی هاي جامعهزمینه -

اي در خـانواده  ،اي که در ایـران دوره: ا تجربه کرده استدو دوره زندگی ر ،حسین نصر سید  

اي که در تنهایی و انزوا در فرهیخته و مذهبی و در عین حال تا حدودي سیاسی سپري شد و دوره

متفکري  اواز  ،تفاوت و مقایسه این دو جامعه. در پی تحصیل و آموزش علوم جدید طی شد ،آمریکا

ز متفکران کـه در تـنش و گیـرودار سـنت و تجـدد حیـران       درست برعکس بسیاري ا ،آگاه ساخت

ها در آن زندگی کرد و دانست که حسین از نزدیک دنیاي تجدد را حس کرد و سال مانند، سیدمی

   .»غربت غربی«جز  ،اش چیزي نیستدنیاي تجدد با تمام فریبندگی

اشت، رشته فیزیـک را  د اي که به ماهیت اشیاءپس از پایان دوران دبیرستان، به دلیل عالقه  

گوي روح ناآرام او نیست، لذا بـه سـمت علـوم    برگزید که در نهایت متوجه شد که این رشته پاسخ

: هـاي غـرب، از جملـه   انسانی و فلسفه متمایل شد و در این وادي، بـه واسـطه حضـور در دانشـگاه    

هـاي  ر زمینه فلسـفه و نیز عالقه و عطش روحی خود از اساتید بنامی بهره برد و د MITهاروارد و 

یونان باستان، قرون وسطی، بودیسم، فلسفه هندو و فلسفه اسـالمی مطالعـات بسـیار کـرد و آثـار      

متفکرانی چون شوان، گنون و دیگر اندیشمندان را مطالعه کرده و با هانري کـربن در چنـد مـورد    

  .مطالعاتی همکاري کرد

هاي مختلفی از ن مراجعت کرد، سمتاو حتی در دوران پیش از انقالب اسالمی که به ایرا  

ریاست دفتر ، عضو آکادمی علوم یونان، گذار انجمن شاهنشاهی فلسفه در تهرانبنیان :جمله

استاد کرسی ، دانشگاه تهرانو  دانشگاه صنعتی شریفرئیس سابق  26،پهلوي فرح دیبافرهنگی 

ها، به دار شد و در کنار این سمترا عهده دانشگاه تمپلو  دانشگاه جرج واشنگتنشناسی  اسالم

پرداخت و با نفوذي که در محافل علمی و آکادمیک داشت،  »تیاحیاي علوم سن«ریزي تفکر پی

 کتابخانه هاي جدیدي در عرصه علم و فرهنگ کرد، هر چند در گیرودار انقالب اسالمیریزيبرنامه

  .اش به دست تندروهاي انقالبی آتش زده شدشخصی

» از دستاوردهاي بزرگ زندگی خود«را  دانشگاه صنعتی اصفهانگذاري وي کمک به بنیان

واشنگتن در دانشگاه جرج  شناسیحسین نصر اکنون صاحب کرسی اسالم سید 27.داند می

  . ست و تنها متفکر مسلمان صاحب نظریه استآمریکا

  

  دهنده ساختار نظریه هاي تشکیل بنیان
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  مفاهیم کلیدي -

معرفـت وحیـانی و    : مقوله شناخت و معرفـت از دیـدگاه نصـر، داراي چهـار مرتبـه اسـت       :معرفت

  .شهودي، معرفت عقلی، معرفت نقلی، معرفت حسی

تواند از هر چهار مرتبه معرفت سود جویـد و البتـه   ت معتبر میاز نظر نصر، شناخ :شناخت معتبر

آیند، مانند معارف عرفانی که تنهـا از طریـق   بعضی از معارف تنها از یک مرتبه معرفتی حاصل می

  . شوندشهود حاصل می

تواند از چهار شود که روش آن به اقتضاي موضوع میبه علوم ماقبل تجدد اطالق می :علوم سنتی

  .معرفت استفاده کند و یا ترکیبی از این چهار روش باشدمرتبه 

  .شود که روش آن صرفاً تجربی استبه علوم دوران تجدد و مابعد تجدد اطالق می :علوم جدید

شناسی، علمی که برآمده از فرهنگ و اعتقادات یک ملت بوده و بر اساس زمینه معرفت :علم بومی

  .گرفته باشد شناسی آن قوم شکلشناسی و انسانهستی

  

  بندي کلی از علوم تقسیمنظریه 

بنـدي   مقولـه  ،علوم را در دو دسته علوم سنتی و علوم جدیـد  ،بندي کلی نصر در یک تقسیم  

کنـد کـه بـر اسـاس اصـول مـاوراء        معرفی مـی  28وي علوم سنتی را با عنوان علوم طبیعت. کند می

ایـن علـوم بـرخالف    . هاي فلسفی علوم جدید تفاوت دارد فرض دارند که عمیقاً با پیش طبیعت قرار

  . هستند بسیار باالتر از طلیعه ابتدایی علوم جدید ،نظر دانشمندان پوزیتیویست

در مورد علوم جدید نیز معتقد است که یک تغییر بنیادین در بینش و معیارها، علم جدید را از وي 

هـا و نظریـات مـدنظر     تا آنجا کـه دانسـته   ،با این حال. سطی جدا کرده استگذشته آن در قرون و

  .است، علم جدید بر پایه علوم سنتی بنا گذاشته شده است

علوم مصري، چینـی، هنـدي، یونـانی و    ، مانند هاي بسیاري علوم سنتی را نیز به شاخه ،نصر  

دانـد و   نتی مخـتص خـود مـی   اسالمی تقسیم کرده و هر حیطه تمدنی خاص را دربردارنده علم س

  :دهد هر کدام از این علوم چنین نظر می أدرباره منش

 ،این علوم بر پایه اصول ماوراءالطبیعی مشخصی قرار دارنـد کـه در عـین حـال    ...  

دهند که این علوم در بسترشـان پـرورش    اصول دین و سنت همان تمدنی را تشکیل می

خواننـد تـا آن را از    مـی » علوم قدسی«م را برخی حتی به درستی این علو. اند پیدا کرده

   29.متمایز سازند ،علوم دنیوي که پیوندهایش را با قداست گسسته

با دین است و این زمینه مشترك گفتگو میان دین  هاآنرابطه  ،از جمله ویژگی علوم سنتی  

  .شود هاي دیگر هم دیده می در ادیان و تمدن ،و علم در چارچوب اسالم

، فیزیک و یانگ میان دین و مثال، در چین مفاهیم کلیدي، همچون تائو عنوان به...  

گونـاس در شـعائر و    گیرد؛ یا در هند نظریه مورد استفاده قرار می طب به صورت مشترك

  .شود و نیز در یوگا، طب و حتی در اصول تغذیه و رژیم غذایی یافت می اعتقادات دینی
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بینـی معنـوي در    و دین را در یک جهاندر حیطه علوم اسالمی، اشتراك نظر علم   

و ) المیزان(آن مفهوم تعادل . توان با تحلیل یک مفهوم نشان داد رابطه با نظام طبیعت می

 9-7خداوند در سوره الرحمن آیـات  . اصطالحی است که در قرآن کریم مکرراً آمده است

داد، حکم کرد کـه اي   ها را برافراشت و میزان را در عالم قرار خداوند آسمان«: می فرماید

هرگز از میزان عدل، تعدي و سرپیچی نکنید و همه چیـز را بـه میـزان عـدل و     ! بندگان

  .»نادرستی نکنید] اعتدال/ عدالت[انصاف سنجید و در میزان 

اند که معناي مفهوم کلیدي میـزان را کـه از لحـاظ     شماري سعی کرده مفسرین بی  

برخی میزان را بـه ضـرورت حفـظ و    . ر نمایندریشه لغوي از وزن مشتق شده است، تفسی

رعایت اعتدال اخالقی در این دنیا و بعضی دیگر آن را به ترازویی کـه در آخـرت اعمـال    

   30.اند شود، تفسیر کرده انسان با آن سنجیده می

گذار علم کیمیـا  که بنیان –) ع(شاگرد امام صادق –حیان  جابربن ،»میزان«اساس همین  بر  

  :نصر در این باره معتقد است. عیاري تدوین نمود  شناسی تمام ، علم فیزیک و کیاندر اسالم است

بلکه به سیر روح عالم و  ،نه تنها به تعادل کمی] شناسی این علم فیزیک و کیان...[  

لـم  در ع میزان ،واقع در. تعادل میان ابعاد درونی و بیرونی جوهرهاي مادي پرداخته است

بعـد   يشماربر کیمیاگران بی آناي محوري است و از طریق  هئلحیان، مس کیمیاي جابربن

   31.بسیار نفوذ داشته است خوداز 

 در .علم جدید زبان مشترك گفتگوي علم سنتی با دین را از میان بـرد که نصر معتقد است   

ربطی درآمد  نظریه دینی نظام طبیعت که همیشه بر نمادگرایی بنیان داشت یا به صورت بی ،نتیجه

  .به صورت موضوعی کامالً ذهنی جلوه داده شد یا

  

  المللی وجودآورنده علمی بین  تمدن اسالمی به

داند که توانست وارث تمـام   نصر از جمله کسانی است که تمدن اسالمی را تمدنی وسیع می  

گیـري  تمدن اسالمی، عالوه بر بهره. هاي بزرگ قدیم جهان به استثناي تمدن خاور دور باشد تمدن

فرهنگ اسالمی و تأکیدي که قرآن بر علم اندوزي دارد، در عرصه علم و دانش پیشرفت بسیاري از 

کرد، همچنین از طریق انتقال و بازسازي تمدن یونـان و رم باسـتان در چـارچوب تفکـر اسـالمی،      

، بنابراین، اسالم توانست براي اولین بار در تاریخ. توانست تمدن گذشته غرب را به آنان معرفی کند

وي معتقد است که علم جدید هنوز . وجود آورد  المللی به اي بین عنوان واقعه  المللی را به علمی بین

ها گسترش پیـدا   بلکه علم قرن هفدهم اروپایی است که حاال بر آسیا و سایر قاره ،المللی نیست بین

در . المللـی شـود   نی نوین در کشـورهاي آسـیایی بـی   نکرده و شاید بعداً با توسعه این علوم در جها

به این  –وجود آورد که در عین حال که تشخص و تعین دارد   اسالم توانست تمدنی را به ،حالی که

المللی نیز برخوردار  هاي بین از جنبه –شناخت  توان رد پاي آن را باز معنی که در هر جاي دنیا می

  .باشد

عنـوان تمـدن     ر قالب امروزین بهبراي بررسی تمدن اسالمی و نتیجتاً بازآفرینی مجدد آن د  

  .باید تعریف نصر را از تمدن و فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم ابتدا  ،اسالمی نوین
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شـان،   شـوند، شهرسـازي   تمدن تمام جوانب حیات مردمی را که دور هم جمع می  

شان، موقعیت اقتصادي و باالخره روابـط بـین    شان، پوشاك شان، نحوه غذاخوردن معماري

شود  و واقعیت مطلق، یعنی دین و فلسفه را که بعد ادبیات و هنر از آن منشعب میانسان 

   32.رساند هاي معنوي تمدن را می در حالی که فرهنگ بیشتر جنبه. گیرد در بر می –

 -کنـد  که از آن با عنوان حکمـت یـاد مـی    –بنیان تمدن اسالمی را در فلسفه اسالمی  ،نصر  

حقیقـت وحـی   که داند و معتقد است  ترین علوم می ر علوم و شریفکند و فلسفه را ماد جستجو می

  .اسالمی و تاثیر آن شیوه تفکر فلسفی را در دنیاي اسالمی متحول ساخته است

هاي فلسفی است، به نحـوي   شناسانه همه فعالیت عقل نظري که راهکار شناخت...  

ـ      طالحی قابـل  ظریف اسالمی گردیده است که جز از طریـق تحلیـل واژگـان فنـی و اص

گردد که شـخص   در هر حال، درك اسالمی از عقل هنگامی روشن می. باشد تشخیص نمی

مبحث معناي عقل یا خرد را در آثار فیلسوفی بزرگ چون مالصـدرا، هنگـامی کـه او بـه     

باشد یا به تفسیر بخش عقل از مجموعه  تفسیر آیاتی خاص از قرآن که شامل این واژه می

تغییر ظریف و دقیقی کـه  . پردازد، مطالعه کند ه نام اصول کافی میاحادیث شیعه کلینی ب

تر از این در آثار حتی  در تصور یونانی عقل با نگرش اسالمی به آن پدید آمده است، پیش

کنـد،   القدس اتحاد پیـدا مـی   سینا، که در آن عقل فعال با روح مشائیان اسالمی، چون ابن

   33.توان مشاهده کرد می

  

  حکمت است ،سالمیریشه علوم ا

مناقشه  ،»حکمت«در تاریخ اسالم بین فیلسوفان، متکلمین و متصوفه بر سر معناي اصطالح   

  بـه  ،دانسـتند  فلسفه، کالم و عرفـان را حکمـت مـی    ،بوده است و هر یک از این سه گروه به ترتیب

ـ علیـک  «دانست و همگی به احادیثی نظیر  حکمت را از آن خود می ،طوري که هر گروه ، ۀبالحکم

  .جستند تمسک می 34»ۀالحم فان الخیر فی

شـده در   عربی حقیقت ظاهر نامیدند و ابن را حکیم می» ترمذي«صوفیانی مانند ...  

نیـز  » الحکم فصوص«یعنی  ،که در عنوان اثر معروف وي را، چنان» کلمه«هر یک از مظاهر 

فخـررازي معتقـد   نظیـر   ،خواند، حال آنکه متکلمان بسیاري می» حکمت«مشهود است، 

خلدون نیز آنجـا کـه کـالم     و ابن» فلسفه«است نه  ،»حکمت«بودند که این کالم است که 

   35.کند یید میأنامد همین رأي را ت می» حکمت«خرین را فلسفه یا أمت

عنوان پی بناي عظیم تمدن و علوم اسالمی با فلسفه رایج در غرب   فلسفه اسالمی را به ،نصر  

بایـد   ،اگر نظرات فیلسوفانی چون هابز، هیوم و آیر فلسفه باشـند که معتقد است داند و  متفاوت می

 هـا آنفیلسـوف نیسـتند و اگـر     ،خـوانیم  مـی » حکـیم « ،گفت کسانی که آنان را در فلسفه اسالمی

  .آن گروه نخستین فیلسوف نتوانند بود ،فیلسوف هستند

سالم پدید نیامد و الگویی فیلسوف به معناي رایج در غرب امروز، هرگز در عالم ا...  

هـاي   طـی قـرن   ،سینا معرفی کردنـد  زمان با ابندهم و هم/الصفا در قرن چهارم که اخوان
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افکـن   با قوت و قدرت طنـین  ،یافت متمادي در هر سرزمینی که فلسفه اسالمی نشأت می

   36.بود

ـ    آغاز فلسفه دوست«: الصفا معتقد بود اخوان ه حقـایق  داشتن علوم و میانه راهـش معرفـت ب

  37.»موجودات به اندازه توانایی آدمی و سرانجامش موافق ساختن گفتار و کردار با علم است

یعنی مشاء، اشراق و حکمت متعالیـه، ریشـه    ،نصر پس از بررسی سه مکتب فلسفی اسالمی  

البته این مطلب بدین معنـا نیسـت کـه فلسـفه یونـانی هـیچ        ،داند ها را قرآن و حدیث میهمه آن

بلکه بدین معناست که مسلمانان فلسفه یونان را اخذ کرده و آن  ،ي در فلسفه اسالمی نداشتهثیرأت

  :وي معتقد است. ین خود، اسالمی کردندئهاي آ را متناسب با آموزه

وجـه از نـوع ارسـطویی نیسـت، اگـر چـه        عقل نظري فالسفه اسالمی، بـه هـیچ    

نظـري کـه راهکـار     عقـل . اصطالحات خاص آن بـه زبـان عربـی ترجمـه شـده اسـت      

هاي فلسفی است، به نحوي ظریف اسالمی گردیده است که  شناسانه همه فعالیت شناخت

  38.باشد جز از طریق تحلیل واژگان فنی و اصطالحی قابل تشخیص نمی

یکـی از اسـامی خداونـد و    ) خردمنـد، از ریشـه حکمـت اسـت    (الزم به ذکر است که حکیم   

قرآن کـه   31سوره  ،اند ویژه بسیاري از فالسفه اسالمی دیده  به. هاي قرآن است همچنین یکی از نام

وحـی   –المثل حکیم معرفـی شـده اسـت     او بعد از مقام نبوت به صورت ضرب –به نام لقمان است 

داننـد، مـورد    شده است تا ارزش حکمت را، که فالسفه اسالمی آن را بـا فلسـفه حقیقـی یکـی مـی     

  39. تمجید و ستایش قرار دهد

بنابراین، وحی و فلسفه پیوند عمیقـی بـا    .این نظر است که نبوت منشاء فلسفه است نصر بر  

حکمـت از مشـکات   «یکدیگر دارند و این دانش، دانشی نورانی است و این سخن عربی مشهور کـه  

  .هاي تاریخ اسالمی انعکاس یافته است در سالنامه ،»گیرد نبوت سرچشمه می

  ز یک طرف و فلسفه اسالمی از طرف دیگـر، بایستی همبستگی قرآن و حدیث ا...  

مسلمانان کـه از سـه هـرمس سـخن     . در فهم تاریخ فلسفه اسالمی مورد توجه قرارگیرد

اند و غرب نیز درباره آن از طریق منابع اسالمی شناخت کافی دارد، او را با ادریس یا  گفته

ـ  رآن و حـدیث مـورد   اینوخ، از پیامبران گذشته که متعلق به سلسله نبوتی است که در ق

هـا ادریـس را سرچشـمه حکمـت دانسـته و او را      آن. داننـد  تایید قرار گرفته، یکی می

مسلمانان همانند فیلون و بعضـی از فالسـفه متـاخر    . لقب دادند) پدر فلسفه(ابوالحکماء 

ها و همچنین بسیاري از فالسفه رنسانسـی در اروپـا، نبـوت را منشـأ     یونانی پیش از آن

افالطون به زبان یونانی فصـیح  «ته و این اظهار نظر نوافالطونیان شرقی را که فلسفه دانس

   40.اند در قالب اسالمی مورد تأیید قرارداده» همان موسی است

  

  

  شدن مطالعات اسالمی شناسی براي علم لزوم تدوین روش

شناسی  روشباید در قالب یک  اي از اطالعات با عنوان علم خوانده شوند،  براي اینکه مجموعه  

یعنی همان کـاري کـه دورکـیم در     ؛تدوین شوند تا از هرج و مرج در حیات فکري جلوگیري شود

» شناسی قواعد روش در جامعه«شناسی انجام داد و به دلیل همین کتاب  مورد علم نوین جامعه
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یـا   سـطح و  اند و دیگرانی که به لحاظ تتبع علمی هـم  شناسی لقب داده اوست که وي را پدر جامعه

گونـه افـراد کـه واضـع روش یـا       به این. شاید فراتر از او بودند، مفتخر به کسب چنین لقبی نشدند

چـه آنکـه بـه ارسـطو لقـب       ،شـود  نیز داده می» معلم«عنوان  ،هایی در بررسی علمی هستند روش

صی کـه  در اصطالح خا، »معلم«. اند داده» م ثالثمعل«و میرداماد » معلم ثانی«، فارابی »معلم اول«

هـاي   کننـده حـدود علـوم و روش    واقع تعیین شود که در اطالق به شخصی می ،اکنون مطرح است

ها در سلسله مراتبی است که وحدت و پیوستگی دانش و شعب مختلف کسب علم و قراردهنده آن

  .آن را حفظ کند

یـزي  ر دهی فلسفه به صـورت علـم، پـی    دکتر نصر با توجه به سهم ارسطو و فارابی در شکل  

داند و تا زمانی که با فقـدان   شناسی خاص براي علوم اسالمی را الزمه حیات فکري اسالم می روش

توانیم مطالعات خود  بندي متناسب با مطالعه علوم اسالمی مواجه هستیم، نمی شناسی و طبقه روش

هاي مختلف،  تمدنهاي وسیع معارف  از نظر ترجمهر، با زمانه معاص رااو زمانه فارابی . را علم بنامیم

  :کند گیري می داند و چنین نتیجه وضعیتی مشابه می

هاي مختلف  هاي وسیع معارف تمدن فارابی در زمانی می زیست که تمدن اسالمی در اثر ترجمه...  

هـا و فرهنـگ و    بخشیدن به علوم و ایجاد هماهنگی بین این دانش  او قدمی اساسی در نظم. مواجه بود

شت و توانست به ایجاد پیوند و وحدت بین علوم آن را عمیقاً از آن خـود مسـلمین   معارف اسالمی بردا

سازد و آنان را به صورت عامل سازنده و آفریننده در علوم درآورد، در عین حال که از ایجاد نابسامانی و 

امروزه با هجـوم علـوم غربـی بـه درون     . هرج و مرج در حیات فکري و عقالنی مسلمین جلوگیري کرد

جمله ایران، هر کس که به فکري اساسی از براي آینده  رزهاي فرهنگی و جغرافیایی ممالک اسالمی، از م

  .بیند، مشابه به آنچه فارابی با آن روبرو بوداي می فرهنگ خود است، در مقابل خود وظیفه

اسـت کـه   » معلم رابع«درواقع جهان اسالمی بیش از هر چیز دیگر محتاج به یک 

   41.ن کنونی را از پیچ و خم دنیاي پرآشوب فکري جهان امروز نجات بخشدبتواند انسا

  

  شناسی در علوم اسالمی هاي روش بنیان

شناسـی شـکل    در اثر نگرش بـه انسـان   ،ویژه در علوم انسانی  به ،شناسی در هر علومی روش  

. ب اسـت شناسی آن مکت شناسی و معرفت ثیر هستیأشناسی هر مکتب نیز تحت ت گیرد و انسان می

ماورایی  یاشود، آیا انسان موجودي صرفاً زمینی  اینکه نحوه نگرش به انسان در چه قالبی مطرح می

گردد و در نهایت نیز بدان سراي خواهد شتافت؛ خود نتیجه  است که اصل آن به جهانی دیگر برمی

آیـا  . دارد هـا را در خـود   نحوه نگرش به هستی و عالمی است که انسان و دیگـر حقـایق و واقعیـت   

هاي مادي و غیرمادي وجود دارد، اینکه معرفت اساساً چیسـت،   هستی، صرفاً مادي است یا هستی

توان به معرفتی نایل شد، همگی مسائلی هستند  گیرد و این مطلب که آیا اصالً می چگونه شکل می

دهنـد و حـال ایـن پرسـش بـاقی اسـت کـه         شناسـی را در علـم شـکل مـی     که اساس یـک روش 

  شناسی اسالم چیست؟  شناسی و انسان شناسی، معرفت هستی
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هاي اسالمی است، به طـور   تر این مطالب را از دیدگاه دکتر نصر که مبتنی بر آموزه ما پیش  

در قالب یـک نمـودار    -فارابی  –تر از نظر معلم ثانی تفصیلی توضیح دادیم و اکنون با دیدي کامل

  :دهیم نشان می
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شناسی از منظر فارابی شناسی و انسان شناسی، معرفت هستی 2  نمودار
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شود، منابع معرفت از دیدگاه حکماي اسالمی عالوه  طور که در نمودار هم مشاهده می همان  

تنهـا حـس و    ،ه منـابع معرفتـی علـم مـدرن    کـ حال آن .گیرد می بر بر حس، عقل و وحی را نیز در

علوم اسالمی با . شود یعنی عقل تجربی منهاي عقل متافیزیکی را شامل می ،اي از عقل نظري شاخه

وجود آمدند، رشد کردند و در مکتب وحی بـه بالنـدگی     چنین نگرش جامعی نسبت به معرفت، به

  .رسیدند

چـه   گـر  ،اسـت بندي که متعلق به فـارابی   ذکر این نکته الزم و ضروري است که این تقسیم  

ولی از نظر دکتر نصر، معلمی رابع باید تا بار دیگر با در نظر  ،مورد تایید همه حکیمان اسالمی است

شناسـی،   شناسـی جدیـد کـه منبعـث از هسـتی      نـوعی روش  ،گرفتن اقتضائات زمان و علوم جدید

در اینجـا  شناسی متناسب با خودش باشد، الزم است و آوردن ایـن نمـودار    شناسی و انسان معرفت

  .تنها در جهت تقریب به ذهن است

نـام   ،شود، این است کـه وي از احیـاي سـنت اسـالمی     نقدي که اینجا بر دکتر نصر وارد می  

بلکـه   ،حال آنکه با معتقد بودن به ظهور معلـم رابـع، در حقیقـت تـز ایشـان احیـا نیسـت        ،برد می

  .بازآفرینی سنت اسالمی با تکیه بر دانش پیشینیان است

  

  ؟ا بازآفرینی علم و تمدن اسالمیچر

باعث جدایی  ،دیدن هستی و علم زدودن شهود و سپس متافیزیک از سپهر معرفت و سکوالر  

 خویش شد که نتیجه آن ویرانی طبیعت و تخریب ارزش انسانی و مورد تهدیـد قـرار   أانسان از مبد

و تکنولوژي تصمیم بگیرد،  انسان در مورد ارزش علم ،به جاي اینکه. است گرفتن اصل وجود انسان
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شناسان  سخنی که اکثر جامعه ،اند مخلوقات انسان به معیارهاي تعیین ارزش و اعتبار او تبدیل شده

  .اند ها به آن اذعان داشته چون مارکس، وبر و برخی از نئومارکسیست

یا حداقل به نـدرت ایـن کـار را     –کنند  ها دیگر بر قلل معنوي صعود نمی انسان...  

هـا مایلنـد   آن. کنند» فتح«خواهند تا همه قلل کوهها را  ها میاکنون آن -دهند ام میانج

آن را از همـه مجـد و    –ترین راه صعود  ترجیحاً از مسیر سخت –تا با فتح و سلطه بر کوه 

کـه در   –هـا  هنگامی که تجربه پرواز به ملکوت آسـمان . اش محروم سازند شکوه طبیعی

حضـرت  ) معـراج (ی کمدي الهی و در اسالم بـا صـعود شـبانه    مسیحیت با تجربه روحان

چیزي که . ها قرار نداشته باشددیگر در دسترس انسان –آید  به نمایش در می) ص(محمد

جا شـور و   همه . هاي دنیوي استماند، فشار و الزام به پرواز در فضا و فتح آسمان باقی می

شـود،   ما آنچه در این میان تخریب میا. خورد شوق به فتح و سلطه بر طبیعت به چشم می

ارزش خود موجود فاتح است، که بشر باشد و اینکه اصل وجود وي در شرف تهدید قـرار  

   43.گرفته است

سلطه انسان بر طبیعت باعث تخریب محیط زیست شده اسـت و تنهـا   که معتقد است  ،نصر  

خوانـدن   ه دلیـل احساسـی  اند که ب زیست کسانی که معترض این وضعیت هستند، طرفداران محیط

متکلمین و فالسفه سرشناس نیز  ،از طرف دیگر. شود ها، صدایشان کامالً شنیده نمیاستدالالت آن

وي ایـن  . انـد  و یا عقـب کشـیده   به منظور اجتناب از حمله به روحیه علمی رایج زمانه غالباً ساکت

دانـد،   ل علـوم طبیعـی مـی   حاصـ  ،حاصل نوع نگاه به علم و از طرف دیگـر  ،وضعیت را از یک طرف

علومی که طی فرآیندي تدریجی سکوالریزه شده و به عنوان تنهـا صـورت مشـروع علـم پذیرفتـه      

  .اند شده

توان گفت که مشکل در هر دو مورد علوم و نیز وسـایلی اسـت کـه ایـن      رفته می  هم  روي...  

هایی در هر دو قلمروي فهـم   رانبح. شوند کار گرفته می  ها درك و فهم، تفسیر و بهوسیله آن علوم به

قدرت خردمندي و استداللی که به انسـان عطـا شـده، عقـل و خـردورزي کـه       . و انطباق وجود دارد

جداي از اصل آن، مانند اسیري شده کـه   ،خرد آدمی است) درونی(مانند فرافکنی و یا امتداد ذهنی 

بـرد و در خـالل ایـن جریـان،      یش میسوزاند و به پ راه خویش را در میان تار و پود نظم کیهانی می

که انسـجام و همـاهنگی بـین    این... دهد ید به نابودي قرار میاصل وجود خویش را نیز در معرض تهد

امـا همـه مـردم بـه     . انسان و طبیعت از بین رفته، واقعیتی است که اکثر مردم بـه آن اذعـان دارنـد   

. ام و هماهنگی بین انسان و خداوند استدانند که این عدم توازن به خاطر تخریب انسج تحقیق نمی

درحقیقت، خود علوم جدیـد  . اي است که متوجه معرفت بشري است این هماهنگی مشتمل بر رابطه

که به قلمـروي طبیعـت محـدود    است نیز محصول یک سلسله عواملی هستند که بسیار فراتر از آن 

بـدین خـاطر، غالبـاً بـه عنـوان      . نـد باشند، به تمامی میراث عقالنی و دینی انسـان غربـی تعلـق دار   

  44.اند وجود آمده  العملی علیه آن علوم جدید به عکس

 ،پذیري و معقولیت خـویش را از دسـت دادنـد    شدن، علوم طبیعی فهم در جریان سکوالریزه  

تواند با تجلیل از یک توده کیهانی مقایسه شود، بـه یـک علـم     مثالً علوم قدیمه نظیر کیمیا که می

تقلیل یافتند  ،نددر آن مواد و موضوعات همه ویژگی مقدس خویش را از دست داده بوشیمی که د

بینی علمی  مسئول بحرانی است که جهان ،ترین صورت و علوم طبیعی، واقعیتی شد که به مستقیم

  45.وجود آورده است جدید و کاربردهاي آن به
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را عالوه بر سکوالربودن، در با مطالعه نظرات نصر و برداشت کلی از آن، مشکالت علم جدید   

  :کنیم مقوله خالصه می 6

بـه نحـوي    وکنـد   گرایانه علم جدید که به صورت گرایشـی عـام عمـل مـی     خصلت کمیت .1

درصدد تقلیل همه کیفیات به کمیات و همـه آنچـه در یـک معنـاي متـافیزیکی       ،آرمانی

  .به ماده و امور مادي است .باشدمیضروري و ذاتی 

علم جدیـد یکـی از   : بیعت به تنها علوم معتبر و قابل پذیرش طبیعتتبدیل علوم کمی ط .2

 .شرایط پذیرش خود را طرد هرگونه دانش مربوط به ریشه خود وجود قرارداده است

شـناختی،   شود تا کسب معرفت کیهان نگاه بسیار محدود مرتبط با علم جدید که باعث می .3

اي  شناسی کیهان: یباً غیرممکن باشدبینی علمی نوین تقر در معناي واقعی آن در دل جهان

-که تنها بر پایه وجه مادي و دنیوي وجود بنا شده باشد، هر اندازه هم که در دل کهکشان

ها به پیش رود و عالوه بر این مبتنی بر حدسیات انفرادي باشد که هـر روزه تغییـر پیـدا    

یـک فیزیـک و شـیمی    اي از  یافته نگاه تعمیم هبلک ،شناسی حقیقی نیست کیهان ،کنند می

 .زمینی است

چه بیشـتر   دارد که درصدد تقسیم و تحلیل هر علم جدید بر پایه نوعی فیزیک مادي قرار .4

در بنیان جهان دست یابد، آرمانی که به هر » غایی«ماده است تا به صورت آرمانی به ماده 

کـه در  به خاطر ابهام و عدم امکـان فهمـی    ،از یک طرف: تقدیر هرگز قابل حصول نیست

اي کـه مـاده صـوري را از    به خاطر حد و مرز آشفته ،ذات ماده وجود دارد و از طرف دیگر

 .سازد جدا می گفتند، می 46که فالسفه قرون وسطی به آن ماده اولی» ماده خالص«

واحـد   47فیزیکـی  –در علوم جدید سطوح مختلف و متکثر واقعیت به یک قلمروي روانـی   .5

تـر بـه   هاي نازل تر از دل پدیدهبخشیدن به امور بزرگ  هستی سعی به: اند تقلیل داده شده

 .اي رواج پیدا کرده است نحو گسترده

باعث شده کـه رابطـه بـین    : گونه مفهوم تدرج و سلسله مراتب در واقعیت رفتن هر  از بین .6

سانی و تطابق بین سطوح گوناگون واقعیت که علوم قدیمی و قـرون   درجات معرفت و هم

انـد تـا    نتیجه موجب شده به کلی از صحنه غایب شده و در ،بودند  آن بنا شدهوسطایی بر 

 .این علوم به صورت خرافی به نظر آیند

جمله  از ،داند که مکاتب علمی غرب شدن علم می نصر تمامی مشکالت مزبور را نتیجه سکوالر

در جمـع افـرادي   زبان مکتب پوزیتیویسم منطقی که در حلقه ویـن و    در بین کشورهاي انگلیسی

وي . و دیگـران در آن نقـش بسـزایی داشـتند     50بـاخ  رایخن. اچ 49فرانک،. اچ.پی 48کارناپ،.چون آر

  : معتقد است

کامـل از علـم    51زدایی در واقع، تفسیر پوزیتیویستی از علم هدفی براي هستی...  

یـاي  شناسانه آن از قلمرو فیزیکی بـه دن  جایی منزلت هستی البته نه از طریق جابه. است

وسـیله انکـار    افالطونی مرتبط با ریاضیات، بلکه بـه   –هاي برین فیثاغورثی  مثل و نمونه

این سـخن حقـی اسـت کـه یکـی از منتقـدان       . طور کامل شناسانه آن به  اهمیت هستی

کـردن تحلیـل    مکتب مزبـور را بـه اشـتباه و قـاطی     52تین ماري.پوزیتیویسم به نام جی
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افزاید که فیزیـک   کند و می ها متهم میشناسانه آن هستیشناختی اشیاء با تحلیل  تجربه

بـر همـین منـوال، بعضـی از فالسـفه علـم، کـه        . »کند زدایی می از اشیاء هستی«جدید 

ناچار ه اي که هر علمی باید ب شناسانه بر جنبه هستی ،است 53میرسون.ترین آنها اي عمده

   54.اند دارا باشد، تاکید ورزیده

  

  الت علم جدیدرفت از مشک راه برون

هـاي   رفت از مشکالت علم جدیـد را بازگشـت بـه علـم قدسـی و بنیـان       راه برون ،دکتر نصر  

وي . داند متافیزیکی معرفت و نیز بررسی تاریخ و فلسفه علم در رابطه با الهیات و کالم مسیحی می

  :معتقد است

ق و درست است که علم امري مشروع است، اما نقش و عملکـرد و شـیوه انطبـا   ...  

خاطر فقدان صورت باالتري از معرفت که بتوان علـم را در درون آن جـاي     کاربرد آن، به

داد و نیز تخریب ارزش قدسی و معنوي طبیعت به صورت امري نامشروع و حتی خطرناك 

براي اصالح این وضع، معرفت متافیزیکی طبیعت باید از نـو احیـاء شـده و    . درآمده است

به منظور نیل به چنـین هـدفی بایـد    . ه بدان بازگردانده شودماهیت قدسی طبیعت دوبار

تاریخ و فلسفه علم در رابطه با الهیات و کالم مسیحی و فلسفه قـدیمی طبیعـت کـه در    

نتیجه امـر، اعطـاي   ... جریان بخش اعظمی از تاریخ اروپا وجود داشته، از نو بررسی شود

اي جدیـد بـراي    آوردن زمینـه  هم دوباره ماهیتی مقدس به طبیعت خواهد بود و نیز فـرا 

ها را در قلمروي خـاص خودشـان نفـی    آنکه بخواهیم ارزش و مشروعیت آن علوم، بدون 

در » الهیات سـکوالر «تز حرکتی است که امروزه تحت عنوان  این امر به منزله آنتی. کنیم

همیتـی  کردن کالم، بلکه به معنی اعطـاي ا  این کار، نه به معناي سکوالریزه. جریان است

هـا   عنـوان سـکوالرترین وادي   کالمی و مقدس به آن چیزي است که انسان متجـدد بـه  

   55.شناسد آن قلمروي علم و دانش است می

  

  رفت از مشکالت علم جدید چگونگی برون

  مطالعه تطبیقی معنادار فلسفه شرق و غرب -

غـرب بایـد از    هـم در شـرق و هـم در    ،نصر معتقد است براي برآوردن نیازهاي واقعی انسان  

آغـاز   ،انـد  هاي معنـوي و فکـري آن قرارگرفتـه    تعالیم مرتبط با واالترین جنبه سنت که در ساحت

شـوند، نـه از    مـی » محجـوب «قابـل دسـترس و    هایی کـه اول از همـه غیـر    کنیم؛ یعنی از ساحت

باید از  ،در این راه. مانند هاي اجتماعی و علمی سنت که معموالً بیشتر در دسترس باقی می ساحت

که در بطن پرداخت هاي ذوقی کمک گرفت و پیش از هر چیز به ساحت مابعدالطبیعی سنت  آموزه

  .دارد دین قرار

وي معتقد است به دلیل فقدان بینش و بصیرت که وصف بارز دنیاي متجدد است و حتی در   

انـواع   .شهود استتر از خود غربیان م پیش ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان ،زده هاي غرب میان شرقی
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اي شایسـته از   مانع از آن شـده کـه مفاهمـه    ،آمیز از ناحیه هر دو گروه هاي تعصب و اقسام تندروي

  .طریق تطبیق فلسفه و مابعدالطبیعه صورت گیرد

کنند و مراتب مختلف الهام را  اغلب، اعاظم عرفا و اولیاء را با شکاکان مقایسه می...  

. کنند قیاس می 57را با کسی مانند مهاتما 56مانند تولستويکسی . آمیزند کلی درهم می به 

نفی و انکار علیت از سوي هیوم را از طرفی، با کالم اشاعره و از طرف دیگر، با آیین بـودا  

الـدین رومـی    هاي آلمان و نیچه را با جـالل  آلیست را با ایده 58شانکاره. سازند مرتبط می

اند که این  هاي شرقی، معموالً سعی کرده آموزهمحققان غربی، در زمینه . کنند مقایسه می

تنزل دهند و شرقیان متجـدد غالبـاً زیـر فشـار نـوعی      » ناسوتی«ها را به فلسفه  آموزه

ها ببخشـند و   اند که آبرو و حیثیتی به همان آموزه پنهان سعی کرده احساس حقارت نیمه

موالً هم در زمـان طـرح   با دادن افتخار هماهنگی با فکر متفکري از متفکران غرب که مع

معموالً در هر دو سو، رابطه . ها را باال ببرندهایی از مد افتاده است، شأن آن چنین مقایسه

یا شناخت مستقیم حقیقت مطلق که منبـع ایـن   ] شهود[= مورد بحث با تجربه » فلسفه«

   59.آمیزند می  شود و مراتب واقعیت را در هم است، فراموش می» فلسفه«

  :شود مقوله استنباط می 7آراء نصر چند راهکار براي مشکالت فوق در قالب با بررسی 

هاي موجود است، با ایـن هـدف    له، پیراستن زمینه از خبطئقدم نخست براي حل این مس .1

  .معلوم شود» فلسفه«یعنی باید مراد از  ؛دو امر مورد مقایسه کدامند ،که دقیقاً معلوم شود

یکی فلسـفه بـه   : قل دو معنا از اصطالح فلسفه وجود دارددر زبان عامیانه جهان غرب حدا .2

کـه نصـر آن را بـا    » حکمـت «یعنی منطق و دیگري فلسفه به معنـاي   ،معناي فنی کلمه

حکمـت اسـت کـه     ،معناي اخیر فلسفه :نصر معتقد است .کند عنوان مابعدالطبیعه یاد می

این طـرز تفکـرات را دشـوار     طوري که  به ،اند فیلسوفان آمریکایی و اروپایی بر آن شوریده

دار حکمت، بلکـه   خواند؛ چرا که آنها نه دوست] عشق به حکمت[= سوفیا  –توان فیلو  می

 .خواند] نفرت از حکمت[= سوفیا  –ها را میسو  منطقاً باید آن. دشمن آنند

، که هاي دینی و مابعدالطبیعی شرق و غرب آگاهی کامل از ساختار و مراتب معنایی سنت .3

پژوهـی   این بحـث بـه حـوزه دیـن    . توان خود ادیان را با هم مقایسه کرد می ن زمینهدر ای

توان به مقایسه میان تعالیم عرفانی و باطنی شرق و  همچنین می. شود تطبیقی مربوط می

اي از  حقیقـت جنبـه   شـود و در  نامیـده مـی  » عرفان تطبیقـی «اي که اخیراً  غرب در حوزه

سـواي آنچـه اینـک بـه نـام      ، هایی هستند ها رشته این. پژوهی تطبیقی است، پرداخت دین

هـاي   اي که درصدد مطالعـه میـراث فکـري سـنت     شود؛ رشته فلسفه تطبیقی شناخته می

 .مختلف شرقی و همچنین میراث فکري غرب با استفاده از روش تطبیقی است

داشته  ثیري مثبتأزمینه سنتی و دینی، خواه دین مورد بحث ت فلسفه تطبیقی باید به پس .4

 .اي از آن وجود داشته باشد، رجوع کند باشد و خواه حتی تلقی منفی

قواي بشـر و  ] سلسه مراتبی[= مراتب  زمینه سنتی و دینی باید به ماهیت ذو عالوه بر پس .5

تـوان   هاي شناخت قابل دسترس براي وي که با عنوان سلسله مراتب معرفت که مـی  گونه
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و ) عقـل اسـتداللی  (عقالنـی   60راتب شـهودي، تخیلـی  آن را به چهار مرتبه اصلی، یعنی م

 .حسی فروکاست، توجه شود

اینکـه آیـا ایـن فلسـفه از      ،مـورد نظـر پرداخـت   » فلسـفه «در این مقایسه باید بـه منبـع    .6

بـر   ،به عبارت دیگر ؛گیرد و یا از تحلیل تجربی و یا از شهود معنوي پردازي نشأت می دلیل

چون به قول ارسطو علم متکی به . متکی است] اسافاعل شن[= کدامین ساحت وجود عالم 

 .وضع و حال عالم است

یکی از پیامدهاي استعمار غربـی   ، زیراهاي شرقی هاي انواع سنت هاي آموزه بررسی تفاوت .7

هـاي مختلـف آسـیا،     در آسیا، طی دو قرن گذشته آن بوده است که حتی امروز نیز تمدن

نویسندگان . نگرند زمین می  یگر را از آئینه مغربجوار در این قاره، یکد هاي هم حتی تمدن

اندرکار مطالعات تطبیقی معموالً فقط سنت خویش و سنت غـرب و نـه هـیچ     شرقی دست

فقط اسالم و غـرب و یـک هنـدو     ،یک مسلمان. دهند سنت دیگري را مورد توجه قرار می

وضعیت جـز ایـن    کند و حال آنکه باید فقط آیین هندو و تفکر غربی را بررسی می ،مذهب

تا آنجا که به رابطه میان آیـین هنـدو و اسـالم مربـوط اسـت، محققـان        ،براي مثال. باشد

کارگیرند تا از طریق تطبیق و مقایسه به  مسلمان و هندو امروز باید منتهاي جهد خود را به

یابنـد؛ شـبیه همـان فهمـی کـه داراشـکوه و        هاي خاص خود دست اي از فهم سنت مرتبه

 .قاسم فندرسکی سه قرن پیش بدان نایل شدندمیرابوال

  

  ثر در پیشرفت و پسرفت علم و تحقیق در ایرانؤعوامل م

دکتر نصر، در بررسی عوامل مؤثر در تحقیق و تقویت روح علمی، عوامل فرهنگی بـه معنـی     

ش کلی آن، مانند افکار فلسفی، دینی و اجتماعی، چه در گذشته و چه در زمان حال، را سازنده نگر

محقق ایرانی درباره جهان و هدف حیات انسانی و اهمیت علم و توجه یا عـدم توجـه بـه پـژوهش     

دکتر نصر، با درنظـر  . داندو در کنار آن عوامل اقتصادي و اجتماعی را نیز داراي اهمیت می  داندمی

کشور  گرفتن این عوامل و مسائل کلی دیگر، عوامل مثبت و منفی را که در حیات علمی و تحقیقی

 1347کند، با توجه بـه اینکـه وي ایـن نظـرات را در سـال      موثر است را در چند مقوله خالصه می

اند و مقایسه وضـعیت کنـونی   مطرح کرده و در حال حاضر، بعضی از این مقوالت دچار تحول شده

ت ما هاي پیش از انقالب که مدنظر دکتر نصر بوده، مسیر پیشرفت یا پسرفپژوهش در ایران با سال

  :توان در قالب یک تابلو چنین نمایش داداهم این مقوالت را می. دهدرا نشان می
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  61عوامل موثر در علم و تحقیق در ایران

  عوامل منفی  عوامل مثبت

وجود سنت قدیمی علمی در ایران و احترام بـه علـم در   

  فرهنگ مثبت

عدم توجه به وضـع محققـان و امـور تحقیقـی از لحـاظ      

  قیقانونی و حقو

داشتن تفکر انتزاعی و زبانی که قـادر بـه بیـان مفـاهیم     

  علمی است

  عدم توجه به وضع محققان از لحاظ اجتماعی

  نبودن محرك براي تحقیق در علوم جدید  داشتن یک سنت پیوسته فکري که تاکنون زنده است

-ذوق و عالقه فطري ایران به علوم و جذب افکار تمـدن 

  هاي دیگر

ــار ســنجش  ــودن معی ــق   نب ــابی دقی ــار علمــی و ارزی آث

  گیردتحقیقاتی که انجام می

نبودن یک برنامه جامع و کلی علمی و تحقیقی که مـانع    وجود امکانات مالی و اقتصادي براي تحقیق

  از تکرار در تحقیق شود

نبودن آمار دقیق در امور تحقیقی و فقدان آمارشناسـان    

  متخصص

توجهی به و بی سسات غیردولتی به تحقیقؤعدم توجه م  

  نتایج تحقیق بین عامه مردم

  مهاجرت محققان و دانشمندان به خارج  

  هاي مجهزنبودن کتابخانه  

  نبودن مراکز چاپ و نشر معتبر علمی  

  نقایص مقررات و قوانین مربوط به محققان و نویسندگان  

  هاي علمینبودن مراکز مدارك و بایگانی  

  کمبود اصطالحات علمی و فنی  

  توجهی به علوم و روش تحقیقی در دستگاه تعلیماتیکم  

و دوري از » مآبیفرنگی«یکی دانستن تحقیق در علوم با   

  سنن علمی و فرهنگی ایران

  کمبود بودجه و وسایل جهت تحقیق  

  

هاي مجهز، نبـودن مراکـز چـاپ و نشـر     نبودن کتابخانه: مقوالتی چون ،از میان موارد منفی

هـا و مراکـز   کتابخانـه . تا حدودي مرتفع شده اسـت  ،مبود اصطالحات علمی و فنیمعتبر علمی، ک

اند و کمبود اصـطالحات علمـی و   اپ و نشر نسبت به دوران پیش از انقالب اسالمی افزایش یافتهچ

فنی نیز توسط فرهنگستان ادب پارسی و همچنین توسط اندیشمدانی که معتقدنـد زبـان فارسـی،    

غم وارداتی بودن علوم در ایران، علی ردودي مرتفع شده است و خوشبختانه زبان علمی است، تا ح

  .زبان فارسی همچنان زبان علمی کشور است
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  پیشنهاداتی براي ترویج تحقیق و علم در ایران

اي منظم و توجه بیشتر به امور تحقیقاتی و علمی و سپردن امـور علمـی بـه    تدوین برنامه .1

ها و احیاي سنن علمی یفیت در مدارس و مخصوصاً دانشگاهدست اهل فن و پرداختن به ک

 .در داخل چارچوب فرهنگ ایران

اکنون باید به رفع آن  هاي آینده، از همبه منظور بهبودي بخشیدن به امر تحقیق در سال .2

جـا دربـاره امـور تحقیقـاتی دوري کـرده و بـه عمـل         المقدور از تبلیغ بیباید حتی. برآمد

 .پرداخت

لف و سـایر اشـخاص   ؤاز لحاظ قانونی توجه خاص شود و نیز به حق مه وضع محقق باید ب .3

 .که به نحوي در پیشرفت امور تحقیقاتی موثر هستند

 ،بودجـه  ،محـیط طبیعـی   ،آب و هـوا  ،ایران با درنظر گـرفتن خصوصـیات فرهنگـی خـود     .4

نیروهـاي   تواند چند رشته را قلمرو فعالیت خود قرار دهد ومتخصصین موجود و غیره، می

در آن چنـد رشـته بـه تهیـه وسـایل، چـه        امـا خود را در آن چند رشته متمرکـز سـازد،   

تربیـت  را ها آزمایشگاهی و چه از لحاظ کتاب و مجله، مبادرت ورزد و متخصص این رشته

 .کند

 ،ها که استعداد و لیاقت آن را دارندباید جهت ترویج علم و تحقیق، علوم نظري را براي آن .5

و علوم انسانی و فلسفی را با هدف وسعت بخشیدن بـه دیـد فکـري محصـلین و      رواج داد

هاي شاگردان علوم مختلف برنامهء المقدور بیشتر کرد و جزمخصوصاً شاگردان علوم، حتی

 .قرار داد

تحقیقات وسیع انجام گیرد، مخصوصاً در تاریخ علوم و فلسفه در  ،باید در خود علوم انسانی .6

ي علمی در فرهنگ ایران احیا شده و علوم، مخصوصاً در سطح دبیرستانی هاایران، تا ارزش

 .هاي دانشمندان قدیم ایران تدریس شودبه صورت دنباله فعالیت

با استفاده از تاریخ هر یک از علوم و به کاربردن اصطالحات علمی که قبالً در ایران متداول  .7

در چند مدرسه در انگلستان بـه   مانند جبر خیام که ،و حتی برخی متون قدیم بوده است

توان به شاگرد در مراحل اولیه تحصـیالت خـود   شود، میعنوان متن علم جبر تدریس می

هاي علمی بخشید و او را به دنبال کردن علم و تحقیق تشـویق  اعتماد به نفس در فعالیت

 .کرد

) 1347سال (یالمقدور کارهاي علمی و تحقیقاتی از چنگال مقررات اداري و مالی فعلحتی .8

 .سسه تحقیقی و یا یک فرد محقق تناقض دارد، رها شودؤکه با طرز کار یک م
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  بنديجمع

نظـر نصـر دربـاره علـم بـومی      ال مهم تحقیق اعم از اینکه ؤبه چند س ،گیري در قالب نتیجه

در سـه   ،شود، شناخت معتبر از نظر نصر کـدام اسـت   شناخت چیست و چگونه حاصل می ،چیست

  :قابل طرح است ،ل و نتایج کل مقاله در امتداد سه پاسخ اولمقوله او

 ،بنـابراین  .شـود  ریشه معرفت در وحی الهی است که از جانب خداوند بر پیامبر نـازل مـی   .1

  .است ناختی شهودي،به معناي شمعرفت حقیقی

 .شود چون حس و تجربه، عقل، نقل و شهود حاصل می ،هاي متفاوتی معرفت از راه .2

بدین دلیل که ریشه در وحی الهی دارد  ،شهودي است –شناختی وحیانی  شناخت معتبر، .3

 ).مورد اول(

 .معرفت رابطه تنگاتنگی با ماوراءالطبیعه و دین دارد .4

هاي متافیزیکی آن بازگشت و علوم سنتی  باید به ریشه و بومی ریزي علوم اسالمی براي پی .5

 .را احیاء کرد

 ،علـوم سـنتی اسـت    درید، ریشـه علـوم جدیـد    بندي علوم به سنتی و جد در قالب تقسیم .6

 .شناختی و روشی دچار دگردیسی شده است در بعد معرفتی منته

بایـد بـه   ) طبیعی به معناي علمی که مغایر با طبیعت نباشد(ریزي علمی طبیعی  براي پی .7

 .علم سنتی بازگشت

علوم شـرق  هاي متافیزیکی  آن، تطبیق ریشه ةشد به علم سنتی در قالب احیاءراه رسیدن  .8

 .هاي معرفتی صحیح است و غرب از طریق مطالعه تطبیقی آن و رسیدن به بنیان

 .کردن تعریف دقیق از فلسفه براي پیراستن زمینه از خطاهاي موجود مشخص .9

 .هاي دینی و مابعدالطبیعی شرق و غرب آگاهی کامل از ساختار و مراتب معنایی سنت .10

 .زمینه سنتی و دینی پساز لحاظ بررسی فلسفه تطبیقی به رجوع  .11

 –اعـم از شـهودي   (توجه به ماهیت سلسله مراتبی قواي بشـر و سلسـله مراتـب معرفـت      .12

 ).تخیلی، عقالنی و حسی

 .فلسفه شرق و غرب أبررسی منبع و منش .13

علوم شـرقی  شدن   به منظور یکپارچه ،هاي شرقی هاي انواع سنت هاي آموزه بررسی تفاوت .14

  .هاتطبیق شایسته آن به منظور ،در مقابل علوم غربی
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  شناسی سیدحسین نصرکتاب

  .جوان مسلمان و دنیاي متجدد .1

 .معرفت و امر قدسی .2

 .اسالم و تنگناهاي انسان متجدد .3

 .)با همکاري هانري کربن(تاریخ فلسفه اسالمی  .4

 ).نشر علمی و فرهنگی(سه حکیم مسلمان ابن سینا، ابن عربی و سهروردي  .5

 .از دیروز تا امروزهاي صوفیان  آموزه .6

-ي تمدنگفتگو ◌ٔ موسسه. اهللا رحمتی ءانشا ◌ٔ ، ترجمه)نوشته شد سپتامبر 11حادثه پس از (قلب اسالم  .7

 .ها

 .شناسی بیرونیکتاب .8

 ها و واقعیات اسالمیآرمان .9

 .هنر اسالمی و معنویت .10

 .جالل الدین رومی، شاعر و حکیم واالمقام ایرانی .11

 .شناسی اسالمیاي بر اصول جهان مقدمه .12

 ).1379موسسه فرهنگی طه، ( حسن میانداري ◌ٔ ترجمه. نیاز به علم مقدس .13

 .محمد، مرد خدا .14

 .نورهمکه مکرمه و مدینه م .15

 ).1385نشر نی، ( مصطفی شهر آیینی ◌ٔ دین و نظام طبیعت، ترجمه .16

 .هنر مقدس در فرهنگ ایرانی .17

 .سنت عقالنی اسالمی در ایران .18

 .معرفت و معنویت .19
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  ها نوشت پی

                                                
 

: تهران(گی نامه خود نوشت دکتر سید حسین نصر زند: در غربت غربی سید حسین نصر، .1

  .، با اندکی تلخیص)1383رسا، 

نشر نی، : تهران(، )مصاحبه با دکتر نصر(قدسی در جستجوي امر  رامین جهانبگلو، .2

 .191ص ) 1385

 .188ص ، همان .3

 .پیشین سید حسن نصر، .4

 .115، بقره .5

انتشارات (ي ترجمه عباس گیلور، مذهب، تاریخ تمدن :اسالم، سید حسین نصر .6

 . 65ص ) 1385روزبهان، 

 .3، حدید .7

 .66ص ، اسالم، مذهب، تاریخ تمدن پیشین، .8

 .68ص ، همان .9

 .47، یونس .10

 .69ص ، مذهب، تاریخ تمدن: ،اسالمپیشین: ك.ر .11

 .70ص ، مذهب و تاریخ تمدن: اسالم پیشین، .12

 .همان .13

 .77ص ، همان .14

 .79ص ، همان .15

 .80- 79ص ، همان .16

 .47- 46ص ، همان .17

 .66ص ، همان .18

 .41ص ، همان .19

 .71- 70ص ، همان .20

هاي هاي خدامانند هستندکه مظهر قدرتها نژادي از غولهاي یونانی، تیتاندر افسانه .21

پرومتئوس، تیتانی است که براي استفاده انسان از بهشت آتش را ربود و . باشندطبیعی می

 .خدایان براي این عمل، او را مجازات کردند



 ٣٠

                                                                                                                                     

 .72-71ص  تمدن، مذهب، تاریخ و: اسالمپیشین،  .22

 .73ص  همان، .23

 .41، ص همان .24

 .42ص  همان، .25

، مرداد ماه 210، روزنامه جمهوري اسالمی، شماره »در تدارك شکر انقالب مخملین« .26

1385. 

 .98، ص پیشینرامین جهانبگلو،  .27

منظور سید حسین نصر از علوم طبیعت، علومی هستند که نظرات خاص خود را درباره  .28

 .طبیعت دارند

انتشارات : تهران(، ترجمه محمدحسن غفوري دین در نظام طبیعتنصر، سید حسین  .29

 .214ص ) 1384حکمت، 

 .216-215، ص همان .30

 .216، ص همان .31

: تهران(؛ مقاالت ماهانه رودکی یادآر ز شمع مرده یاد آرسید حسین نصر و دیگران،  .32

 .15ص ) 1381سازمان چاپ و انتشارات، 

) 1383انتشارات حکمت، : تهران( سفه اسالمیتاریخ فلسید حسین نصر و الیور لیمن،  .33

 .75ص 

، به اهتمام ونسینک، ذیل واژه معجم المفهرس الالفاظ الحدیث النبويحدیث پیامبر،  .34

 .حکمت

 .44، تاریخ فلسفه اسالمی، ص پیشین .35

 .46، ص همان .36

 .48، ص 1ج ) ق 1403دار للطباعه و النشر : بیروت( رسال اخوان الصفا و خالن الوفا .37

 .57، ص تاریخ فلسفه اسالمی پیشین، .38

 .60، ص مذهب، تاریخ و تمدن: اسالمپیشین،  .39

 .59، ص تاریخ فلسفه اسالمیپیشین،  .40

 .35- 34ص  یاد آر ز شمع مرده یاد آر،پیشین،  .41

 .، ترجمه جعفر سبحانیهاي اهل مدینه فاضلهاندیشهابونصر فارابی، : ك. ر .42
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متجدد، ترجمه عبدالرحیم گواهی  ، بحران معنوي انسانانسان و طبیعتسید حسین نصر،  .43

 .11-10ص ) 1379دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران(

 .12، ص همان .44

 .، انسان و طبیعتپیشین: ك.ر .45

46. Materia Prima 
47. Psycho – Physical 
48. R.Carnap 
49. Ph.Frank 
50. H.Reichenbach 
51. De-Ontohogize 
52. J.Martain 
53. E.Meyerson 

 .20، ص انسان و طبیعتپیشین،  .54

 .3- 2، ص همان .55

56. Lo Tolstoy )1828-1910 (نویسنده و فیلسوف اجتماعی روسی. 

57. Mahatma 
58. Sankara )788 - 820 (ترین متفکر و دانته غیر ثنويفیلسوف هند و بزرگ. 

دفتر : تهران(، ترجمه انشاء اهللا رحمتی اسالم و تنگناهاي انسان متجددسید حسین نصر،  .59

 .74-73ص ) 1383پژوهش و نشر سهروردي، 

 .، یا خیال در زبان عربیimagination به معناي مثبت .60

، ص جاودان خرد، مقاله عوامل مؤثر در علم و تحقیق در ایرانسید حسین نصر، : ك.ر .61

369.  
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