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گرایانومسئلةعلمدرتمدناسالمیسنت

شناختیدکترسیدحسیننصر()مطالعةموردیآرایعلم

 71/71/99تاریخ پذیرش:                       71/77/99تاریخ دریافت: 
 1مالک شجاعی جشوقانی

 چكيده 

(6596-6881نیفکریدرنقدتجدداستکهتوسطرنهگنوناندیشمندفرانسوی)گراییجریاسنت

( کوماراسوامی توسط و شد صورت6591-6811بنیادگذاری با( و یافت را خود مفهومی بندی

مارتینلینگزوسیدحسیننصربه تیتوسبورکهارت، عنوانیکجریانمطالعاتفریتیوفشووان،

گرایاندرسنت«شناختیعلم»ضوعاینمقاله،طرحوتحلیلونقدآرایفکریمعاصرمطرحشد.مو

گراعنوانپرکارترینمتفکرسنتبابمقولهعلمدرتمدناسالمیباتأکیدبرآثارسیدحسیننصربه

درزمینةفلسفهوتاریخعلماست.هدفماتحلیلمبانیولوازمآرایعلمشناختیسیدحسیننصر

منظوربااتخاذتاوردویدرزمینةمواجههباعلمجدیدواستلزاماتتمدنیآناست.بدینوتحلیلدس

گرا(وشناختیونههرمنوتیکفلسفینسبیتهایکیفیهرمنوتیکی)هرمنوتیکروشتلفیقیازروش

به مکتوبوی، آثار بازخوانی طریق از نصر حسین نظریاتسید ضمنتالشبرایفهم تحلیلی،

ایم.دستاوردونتیجةاینمقاله،رویکردیانتقادیبهارتباطپرداختهمبانیولوازمایننظریاتتحلیل

شناسیسیدحسیننصروتلقیویازمناسباتعلمودیندرتمدنشناسیوفلسفهوثیقمیانتجدد

است.«طبیعتهرمنوتیکدینی»شناختینصرذیلعنواناسالمیوارائةتقریریجدیدازنظریةعلم

،هرمنوتیک.جدیدگرایی،علمتجدد،تمدناسالمی،دکترنصر،دین،سنتهای کليدی: واژه

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 malekmind@yahoo.com؛عضوهیاتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.6



 

 

 

 

 
 ۰۰۱۱هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظريه   26 

  

 

مقدمه و بيان مسئله

میسنت و است دینی عمدتاً موضع از و تجدد به انتقادی مواجهه نوعی ازگرایی توان

انو...اشارهکرد.گرایییهودیت،کاتولیک،پروتستگراییاسالمی،سنتهایآنبهسنتشاخه

داشتهسنت توجه مدرنیته و تجدد با دین و سنت رابطة به برخیگرایان برخالف اما اند،

منظورسازگاریسنتودینباروشنفکرانونواندیشاندینیبهرویکردتلفیقیوگزینشیبه

اصولسنتیهایانسانمتجددرادربازگشتبهحلبحراناندیشندوراهتجددومدرنیتهنمی

اینجریانبهپشتوانةمطالعاتگستردهوتطبیقیدرادیانوسنتمی هایگوناگونودانند.

هایشرقیدرصددگذارازمشکالتناشیازغلبةالگویتجددویژهعرفاناسالمیوآیینبه

)مدرنیته(هستند.

جریانسنت دهة از ایرانمعاصر ابه9۴گراییدر هرچندصورتجدیمطرحشده ست.

جریان از بسیاری مانند جریان این فکریخاستگاه و-های نیست ایران دیگر، فرهنگی

بوده اشاعةاینتفکردرجهاناسالمیبعدازجنگبینسرآغازهایآندرغرب، المللیدوم،

 شد: کوماراسوامی»آغاز و گنون رنه آثار به یکپاکستانی ترکو یکدانشمند که هنگامی

سنتپرداختن تفکر که بود ایران در درواقع بود... محدود بسیار نفوذشان ولیشعاع گرایانهد،

:6951آبادیوکرمی،)خندق«ریشهدوانیدوپسازانقالببعدازمدتیوقفهگسترشیافت

گراییگرایانودربارةجریانسنتکتابومقالهازسنت69۴۴ایکهتاکنونبیشازگونه(؛به5

شدهاست)همان(.نوشته

گراییبهعالمتفکراسالممعاصرراازعنوانیکیازمتفکراناینجریان،ورودسنتنصربه

داندواینجریانرادرتقابلبادوجریانفکریدیگر،یعنیتجددگرایانوبهبعدمی651۴دهة

آنازسنتاصیلدینیازکند.ویژگیاینجریانفکریآشناییعمیقپیشگامانبنیادگرایانفهممی

سوییوغربمتجددازسویدیگراست؛ضمناینکهازطریقتدرکنارشریعتوازعلومعقلی

پردازند.کنندوبهنقادیجدیتجددوسکوالریسمبرخاستهازآنمیدرکنارفنونسنتیدفاعمی

رایانتقادیخودغربیاندرباببهباورنصر،عمدةانتقاداتاینجریانازتجددگراییبرگرفتهازآ

گرایی،خردگراییواصالتعلمتجربیاستوازپیشگامانآنهمچونرنهگنون،فریتیوفتجربه

(.6989:695برد)نصر،شوانتیتوسبورکهارتومارتینلینگزناممی
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لعةآثارویژهمطالعةجدیآثاررنهگنونبهمطانصرپسازآشناییبااینجریانفکریوبه

( شـوان1186-1956کـوماراسوامی فـریتیوب سیالنی فیلسوف و هنر تـاریخ مـتخصص )

6589ازسالنصر(ومارتینلینگزآشناشد.8۴56-9856(،تـیتوسبورکهارت)1۴56-8556)

گراعنوانفیلسوفیسنتتاکنوناستادمطالعاتاسالمیدانشگاهجورجواشنگتنبودهاستوبه

ایرادسخنمیتهمیشناخ کشورهایمختلفبه کهدر شود 9۴۴کتابو9۴پردازدوحدود

زبان به مقاله )جهانبگلو، است نگاشته عربی و فرانسه انگلیسی، فارسی، 6989های :6۴5.)

)ازکتاب رضوی امین مهدی و کالین ابراهیم موریس، زایالن را نصر دکتر تفصیلی شناسی

د نـصر( دکـتر کتابشاگردان بخش دو بار یا کرده تدوین یـا نوشته نصر دکتر که هایی

هاها،نـقدهایکـتابومقدمهها،مقالهنویسندگاندیگرهمکاریداشتهاستوهمچنینرساله

(.6559اند)چیتیک،وگوهاییکهباویانجامشدهمنتشرکردهوگفت

گرایانةنصرمتمرکزهبهخوانشسنتمادراینمقالهبیشتربرمسئلةعلموآنهمباتوج

نانکهچاند؛گرایانفقطایشانبهمسئلةعلمپرداختهایم.اینبدانمعنانیستکهدربینسنتشده

اند،امانصربیشاز(و...دراینزمینهنگاشته6988(چیتیک)6988آثاریراتیتوسبورکهارت)

(699۴)علموتمدندراسالم(6911)دراسالمعلمهایگرایانومشخصاًدرکتابسایرسنت

)نظر طبیعت دربارة اسالمی 6991متفکران طبیعت( نظام و انسان6989)دین طبیعت( و

(و...بهمسئلةعلمدر6919)مسلمانودنیایمتجدد(جوان6918)نیازبهعلمقدسی(،6915)

ت بر مقاله تمرکز قاعدتاً است. اسالمیپرداخته سنتتمدن دیدگاه لوازم گرایانةحلیلمبانیو

نصردربابمناسباتدینوتجددوعلمجدیددرگسترةتمدناسالمیخواهدبود.

 های پژوهش هدف و پرسش

ترینمتفکرعنوانکلیدیهدفاینمقالهارائةتقریرجدیدیازآرایعلمشناختیدکترنصر،به

سنت استفاجریان با حوزه، این در هرمنوتیکیگرایی روش از بنابراین-ده است؛ تحلیلی

انداز:هایاینپژوهشعبارتپرسش

هاییاستواراست؟.فهمنصرازمناسباتفلسفةجدیدوعلمجدیدبرچهمؤلفه6

شناسینصروجوددارد؟.چهنسبتیمیانتجددشناسیوعلم1
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شناسانةناظربهتمدنهایعلم.دیدگاهخاصنصر)هرمنوتیکدینیطبیعت(درمیاندیدگاه9

اسالمیچهجایگاهیدارد؟

.ایندیدگاهبرایمواجهةماباعلمجدیدچهدستاوردهاییدارد؟9

پيشينة پژوهش

i«سیدحسیننصرعلمدراسالمنقدوبررسیفصولنجومیوریاضیکتاب»کینگدرمقالة

داوریصریحوکوبندهضمننقادیتفصیلیآراینصردربارةتاریخنجوموری ایدراضیات،

می و دارد بابکلیتاثر »گوید: به ]برخالفادعا[ که تحلیل»ایناثر پژوهشو هیچمتنی«

دستنزدهاست،مملوازادعاهاییبدونسندکافیواشتباهاتآشکاراست.بیشترعباراتنصر

تحریفیااغراقاستکهنشانکند،داراینوعیکهبهیکفردیااثریاکشفخاصیاشارهمی

البتهتمامیاشتباهاتازآننصر منابعاصلییاعلومریاضیونجومدارد. ازناآشناییویبا

گیرند،ولیاینکتابینیستکهیکآماتورنوشتهنیست،بلکهبسیاریازمنابعاوسرچشمهمی

کتابنامةحالحاضرمشغولتهیةباشد؛نویسنده،استادتاریخعلماست.باوجوداینکهویدر

رسدارتباطویبامنتشرشده(،بهنظرمی6519است)کهجلداولآندرمشروحعلماسالمی

(واینکهبایداین6959:6۴9)کینگ،«کلیقطعاستحوزةپژوهشیروزدررشتةتاریخعلمبه

)همان(.«ریخیبیشتریکتفسیروبرداشتشخصیبدانیمتایکپژوهشتا»کتابرا

رأیدکترنصر«الدینشیرازیدرعلممناظر)اپتیک(نقشقطب»درپژوهشیدیگرباعنوان

دستاوردهایقطب دربارة در شیرازی الدین المناظر پدیدةعلم تبیین در پیشگامیشیرازی و

رارنگین پیشگامی این نصر، است. گرفته قرار جدی نقادی مورد بار( نخستین )برای کمان

مثابةمبنایتمامحقایق(دانستهاحتماالًمتأثرازرواجوانتشارمکتباشراق)بامحوریتنوربه

الدینشیرازیکهپژوهشفوقبراساسسهکتابمهمقطب(؛درحالی6519:19۴است)نصر،

نشانهالتحفهالشاهیواختیاراتمظفریاإلدراکفیدرایهاالفالک،نهایههایدرعلمهیئتبانام

کماننپرداختهوبااینکهدربارةعلمدادهاستکهویدرهیچبخشیازآثارفوقبهبحثرنگین

تنهانونیست،بلکهحتیازآثارهاینوییمطرحکرده،آرایویدرعلممناظرنههیئتنظریه

(.6959فروگمینی،تراست)اربابیهیثموعالبنسهلنیزعقبابن
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نگاریاندکهدغدغةاصلینصرنهتاریخعلموتاریخبهایننکتهتوجهنکردهمنتقدانفوق

مباحث بلکه تمدناسالمی، در ریاضیاتوشیمیو...( و تاریخنجوم تخصصی)مانند علوم

بنیادهایمابعدالطبیعی به نقدرویکرد-ناظر تمدناسالمیوغربجدیدو در فلسفیعلوم

یعلموتمدناست؛چنانکهویپسازتحصیلفیزیکوریاضیونگاراروپامحوردرتاریخ

شود.غورومطالعةبیشتردرمباحثتاریخعلمدردانشگاهماساچوستدچاربحرانفکریمی

یابندوفیزیکیبهاونشاندادکهمباحثبنیادینمابعدالطبیعیدرفیزیکپاسخیدرخورنمی

علمجدی دباشرکتدرسخنرانیبرتراندراسل،فیلسوفانگلیسی،اینتردیددرجنبةمعرفتیِ

بابماهیتفیزیکجدیدجدی در پرسشنصر پاسخبه راسلدر اینسخنرانی، در شد. تر

می تأکید که آنفیزیکفی»کند به بلکه ندارد، ماهیتراستینواقعیتمادیسروکار با نفسه

تفسیرهدستازساختارهایریاضیمی i«هستندایشخصناظرمرتبطپردازدکهبا iپساز .

می رها فیزیکرا نصر جورجیودیسانتیاینپاسخاستکه با مواجهه در بعدها یانا،کندو

گراییونقدفلسفهجدیدغربوتجددفیلسوفعلمایتالیاییومطالعهآثاررنهگنونبهسنت

مطالعاتومباحثاتخودبامبتنیبرآنگرایشیافت.ویپسازبازگشتبهایرانبهبسط

می روزگار آن ایران در فالسفه و عالمهحکما عصار، محمدکاظم اندیشمندانیچون پردازد.

سیدجالل هانریکربن، طرفطباطبایی،مطهری، الدینآشتیانیوبعدهاداریوششایگانو...

(.6959:61۴وگوهایعلمیویهستند)زارع،گفت

آنموضوعمحوریاینپژوهش سابقهدارد، اینباره در آثارومقاالتمنتشرشده کهدر

بیشازآنکهبه ایبهورودتفصیلیوواکاویشواهدمثابةیکموخعلمحرفهاستکهنصر،

بیشتر پژشکیبپردازد، و نجوم تمدناسالمیمانندریاضیات، علومخاصدر تاریخیدربارة

یکبه فیلسوفعلم»مثابة د« تعبیر به بهقیقو ادبیاتتریکه نگاریمطالعاتتاریخ»تازگیبه

)جاردین،6نظردرحوزةفلسفةتاریخعلمعنوانیکپژوهشگروصاحبراهیافتهاست،به«علم

فلسفی1۴۴8 بنیادهای تحلیل به تجدد–( و دین با مناسباتآن و مدرن علم مابعدالطبیعی

 کرده اتکا بدان که موضعی البته و سنتپرداخته بااست، جدی واگرایی که است گرایانه

مدرندارد.هایمدرنوپستفلسفه

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.Philosophy of History of Science 
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 تعریف مفاهيم پژوهش

 گرایی سنت

استکهمی سنتمطرحشده کرد:معانیگوناگونیبرایواژة اشاره زیر سنتبهتوانبهموارد

سنتبهمعنایاخبار سنتبهمعنایراهوروشپسندیده، وروایاتمعنایدوامواستمرار،

منقولازپیامبر)ص(وپیشوایاندینی،سنتبهمعنایروشیکهمردمازآنپیرویکنندوبرای

صورتعادتدرآمدهونهادینهشدهاست)اینکاربردمعناییسنتدرحوزةمطالعاتآنانبه

ایرسمگراییبهمعنسنتمطالعاتناظربهجریانفرهنگیوعلوماجتماعیاست(،اماسنتدر

تمامیوجود ابدیاستکهدر ازلیو مقصودسنتالهیو بلکه وعادتواسلوبنیست،

ساریوجاریاست.سنتبهمعنایاصولوحقایقیاستکهخاستگاهقدسیداردوتجلیات

اینهاوتمدنآندرقالبفرهنگ ازهرفرهنگوتمدنیکهبا هایسنتیمحققشدهاست.

 (.6989:95شود)نصر،دبهتمدنسنتیتعبیرمیاصولهماهنگباش

 علم جدید

بینی(واستخراججهانScientismزدگی)گرایاننهباعلمجدیدکهبااصالتعلموعلمسنت

اصلیوواقعیت محور اینتلقیخداوند، توضیحاینکهدر نیستند. فراگیرازعلمبرسرمهر

یتثابتهستندواینمطلبازثمراتنگاهعرفانیثابتاستوسایرهستیمراتبآنواقع

به الهی وحی با میهماهنگ دست )نصر، 6918آید جایگاه69۴: در باید هم جدید علم .)

کند.ایقراربگیردکهمابعدالطبیعهوحکمتجاویدانتبیینمیشایسته

 تمدن اسالمی

الیه همة که است دینی تمدنی اسالمی، فتمدن و معرفتی اسالمهای محور بر آن رهنگی

اینتمدنازهمةویژگیمی هایقرآنیومتکیبرهایتمدنالهیدرچهارچوبآموزهگردد.

مؤلفه استو برخوردار )ص( اکرم قوانین،سنتپیامبر عدالت، علم، اخالق، دین، آن، های

(.6988:91احمدی،مقررات،اصولدینیوغیرهاست)جان
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 روش پژوهش

سیمادراینپژوهشکیفیاستوتلفیقیازروشهرمنوتیکیوتحلیلیاستفادهشدهشناروش

اند.درفلسفیگفتهسنتهرمنوتیکیپیشازهایدگرراهرمنوتیکمتنیاهرمنوتیکماقبلاست.

روشهرمنوتیکیامثالکالدینوس،شالیرماخرودیلتای،نکتةبسیارمهمایناستکهایشان

انخودبهامکانفهمعینیمتنمعتقدند؛یعنیدرکمقصودومرادواقعیصاحبمانندپیشینی

دانندوبهامکانمطابقتفهممفسربامعنایواقعیمتندسترسمیسخنراامریممکنوقابل

باوردارند.ایننکتهیکیازوجوهتفاوتایشانباهرمنوتیکفلسفیاست؛بنابراینهرمنوتیک

اینحیثباهرمنوتیکفلسفیتفاوتجوهریواساسیدارد؛زیراهرمنوتیکماقبلفلسفیاز

گیردوهدفتفسیررافهممراداستوذهنیتومرادمؤلفرانادیدهمی«مفسرمحور»فلسفی

فلسفی،رسالتهرمنوتیکبازسازیذهنیتوحالآنکهازنظرهرمنوتیکماقبلداند؛مؤلفنمی

فردیتمؤلفاست)واعظی ،698۴ به51: گرچه اسالم، جهان هرمنوتیکدر مستقلی(. گونة

هایی(،مشابههایمختلف،ازجملهتفسیروعلماصول)باوجودتفاوتمطرحنشد،درزمینه

فلسفیاست؛اگرچهنامهرمنوتیکبرآنننهادهباشند.منظورازروشنظریاتهرمنوتیکیماقبل

هایسیدحسننصراست.دیدگاهتحلیلینیزتحلیلمبانیولوازم

 های پژوهش یافته

دراینبخشبهپرسش توجهبهمقدماتفوق، هایکلیدیتحقیقبراساسآثارسیدحسنبا

لوازمدیدگاه ازهایویپاسخدادهنصروتحلیلمبانیو پاسخبهپرسشنخستکه در ایم.

مؤلفه و جدید فلسفة و جدید مناسباتعلم از نصر معرفتیهتلقی پرسش-ای آن فلسفی

بایدبهتقابلکلیدیدراندیشةسنتکرده ازکلیدیایم، کرد. ازجملهنصراشاره ترینگرایان،

سنتمضامینفکریجریانسنت و تجدد گسستبنیادینمیان تقابلجدیو وجود گرایی،

عارضذاتیوگرایی،فرهنگشرقیوتفکرسنتیبافرهنگجدیدغرب،تاست.ازمنظرسنت

ماهویداردواینتفاوتفرهنگیوفکریدرنوعمواجهةانسانباخدا،باخود،بادیگران،با

پیدایشبحران آن نتیجة استکه داشته بروز و علمظهور با هایمختلفاخالقی،طبیعتو

محیطیدرعصرحاضراست.روحی،اجتماعیوزیست
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ایم.عباراتصریحویرامقدمةبحثقراردادهبرایطرحبحثدربابتجددشناسینصر

اند.برایمدتکوتاهی،ماندکهسرشرابریدهتمدنغربیمانندخروسیمی»استکهویگفته

جانازتنآنبـهدررودواینطرفوآنطرفمی حرکتسریعوبدونهدفتا با رود

یاداست،اماتحوالتآنمانندحرکتبمیرد.تمدنفعلیتمدنیاستکهتحوالتدرآنبسیارز

خروسسربریدهاست؛یعنیدرواقعماشاهداضمحاللتمدنجدیدهستیم.شکینیستکه

ترواینامرسببشدهکهبسیاریازافراددرجدیدسریعپاشـیواضمحاللدنیایروندازهـم

(.6911:659)کاویانی،«باشندهایدیگرارزشیوفکریدنبالعالمغرب،بسیبیشترازقبل،به

وراستونقداساسیسالاستدرتجددغوطه69۴نصرمعتقداستکهفرهنگایرانی

نهنقدیسیاسیسنت کهمبتنیبراصولمابعدالطبیعیو-گرایانبرتجددرا اجتماعیصرف،

می دینی )نصر، 6981داند اصلی189: مبناستکه همین به توجه با رسال(. تمتفکرانترین

ویژهمتفکرانمسلمانایرانیرارویکردانتقادیبههایمعنویودینیروزگارما،بهبزرگسنت

مواجهةآندستهازروشنفکرانومتفکراندینیجهانداند.سنتتجددمی گرایانیمانندنصر،

آشتی درصدد که را سنتاسالم دادن سطحی، غیراصیل، هستند، مدرنیته وهایدینیو ناکام

دانند.گزینشیمی

کندکهبرایفهمتجددبایدمعناومقامفلسفةجدیدغربیومناسباتآنبانصرتأکیدمی

هایجدیداعمازآنکهدرتمدنمدرنغربیرادرککنیم؛درغیراینصورتفهممعنایپدیده

حال،قطعاًدشوارخواهدحوزةعلمباشدیاهنروسیاستواقتصادواجتماعو...اگرنگوییمم

پردازدوتأکیدگراییمی(.ویآگاهانهبهمرزکشیمیانبنیادگراییوسنت6919:161بود)نصر،

تواندوجودداشتهباشدبنیادگراییآنرویسکةمدرنیسماستوبدونمدرنیسمنمیکندکهمی

 6989)نصر، نصربهآسیب696: فلسفهشناسینوعمواجهةجهاناسالمب(. هایجدیدغربیا

هایفکریفلسفیغربازسوییوپردازد،اینکهازسویینوعیشیفتگیسطحیبهجریانمی

میاطالع مواریثارزشمندفلسفةاسالمیازسویدیگردیده اینکهنداشتناز به شودوبسته

هادأانتقالآناندیشهتازگیآمریکا(مبکدامجریانجغرافیاییغربی)آلمان،انگلیس،فرانسهوبه

بومفرهنگآنکهاندکتوجهوارتباطیبازیستکند،بیباشد،چهرةاندیشهفلسفیرامتمایزمی

(.6991:1اسالمیومسائلانضمامیجوامعاسالمیروزگارماداشتهباشد)نصر،
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ةاینآثارویاصوالًبامکاتبوآرایفلسفةمدرنغربیبرسرمهرنیستوانتقالوترجم

نه را ایران جمله از و اسالم جهان عقببه نوعی که مثبت، آثار منشأ مضاعفتنها ماندگی

می بههایفـلسفیجدیدکهبایددرواقعاکثرآنـومـکتب»داند: را )ها -PniIoجایفیلوسوفیا

soPhia(یعنیدوسـتیحـکمتمزوسوفیا)Meso-soPhia) رفتیعنیدشمنیباحـکمتومـع

یابد.طورنامساویوناهمواردرممالکمختلفاسالمیگسترشمیدانست؛مانندمدلباسبه

ناپذیرزمـانیتوأماستکـهسببافـتادگیاجـتنابعالوهایـنتـوسعههمیشهبایکعقببه

شود،درهمانممالکیکهشودآنچهدرممالکیکـهدرحـالتقلیدندمتداولوپسندیدهمیمی

در خود رویکرد نصر شود. دستفراموشیسپرده بـه متروکو است، بوده اینافکار منشأ

الگویاروپامحورمی تقابلبا در نفیمطالعةتمدناسالمیرا دستاوردهایمهمآنرا داندو

(.6۴)همان:«کندپذیریفلسفةاسالمیبهابنرشدتلقیمیتوهمپایان

میراث برتریبالمنازع به مکتبنصر استو معارفاسالمیمعتقد و هایعرفانیعلوم

عمیق واجد را ازاسـالمی پیدایشکثرت چگونگی و موجودات آغاز دربارة نظریات ترین

داندواینکهاینچیزبهاصلواحدخـودورابـطةمیانحقوخلقمیوحدت،بازگشتهمه

وبـ بهامروزدرسراسرجهاناسالمیزنـده نصرنتیجهمیمیراثتا کهاقیاست. اگر»گیرد

فلسفه بهبخواهیم امروزه کـه جدیدی بههای اسالمیسرعت جهان در مسلمانان دستخود

یابد،چیزیجـزیـکعـاملتشتتوتخریبباشد،بایداصولحکمتاسالمیراگسترشمی

ـاضرپدیدآمدهاستح دوبارهاحیاکردوشناختوشناسانیدوبامسائلجدیدیکهدرعـصر

«ـصورتمـناسبیحلکردناپذیروابدیمواجهشدوآنرابهبااستمدادازایناصولاجتناب

هایعمیقیکهمارابهمتنواقعیت(واینکهبایداصولرادوبارهکشفکنیموریشه9)همان:

وجوکـنیم.پیوندد،جستوحقیقتاشیامی

ایم،بهشناسینصرپرسشکردهازمناسباتتجددشناسیوعلمدرپاسخبهدومینپرسشکه

تلقینصرازایندوواژةکلیدیبراساسمتنآثاروتحلیلپیامدهایمنطقیدیدگاهویدراین

دربیانمفهومتجدد،تصویریارائهاسالمسنتیدردنیایمتجددنصردرکتابایم.بابپرداخته

ویژهسنتدینیهایدینیوبهنشدنیبااندیشةهمةسنتتقابلرفعدهدکهازهمانابتدادرمی

(.6981:611واسالمیاست)نصر،
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 استکه آورده تجدد خویشاز مقصود بیان اینجا،»ویدر در مدرن کلمة از ما منظور

بلکه نیست، آنچـیزیکهدرسلطهبرجهانطبیعیپیروزبیرونآمده، کـنونییـا معاصریا

)مدر استعالیی اصول از گـسیختن و بـریدن ما دیدگاه از اصولTranscendentن از یعنی )

هاچیزحاکمهـستندوانـسانازطـریقالهامووحیبهآنتغییرناپذیروابدیاستکهبرهمه

قـرارمـیآگاهمی مدرنیسمدرتقابلباسنت)دین( بهاینمعنا، درمدرنیسمفقطشود. گیرد.

الهیقطعرابـطهمـینهمهانسا سرچشمة با کندچیزاستکه » انسانمدرناز651)همان: .)

منعزلازتصویرکلی قرنهفدهمبهاینسوعـلمیراخـلقکردهاستکهواقعیتانسانرا

سلسله و میجهان تبیین وجود ضابطهمراتب اپیستمولوژیک لحاظ به و ابزارهایکند و ها

علمکامالًومنحصراًدرحیطةتجربهوحسبشریهستند.اینجهانعلمیبخشبهاینتعین

انگارانهاست.کهانسانازآنمنفکشده،درنهایتمبتنیبربـنیادهایانسان

فلسفه در علم از اومانیستی تبیین نوع کهاساساین فیلوسوفی نه )که تجدد هایدورة

iمیسوسوفیهستند( i iیدکارتفرانسوی،جانالکانگلیسیودرنهایتهاویژهدردیدگاهوبه

زعمنصردرتقابلباعلومسنتیدرفلسفةکانتیناظربهفیزیکنیوتنیقراردارد.اینتصویربه

هامکانوظرفمعرفت،نهذهنانگارانهبودهوبرایآناست؛چراکهاینعلومعمیقاًغیرانسان

گیریاست.اینموضع (Divine Intellectکهعقلالهی)بـشریوسوژةغرقدرعالمفنومنال،

بابمعرفت انساندر با آوردهشناسیمالزم نصر از عیناً که عبارتزیر در ایم،شناسیتجدد

(اوCogito Ergo Sumاندیشمپسهستم)وقتیدکارتگفت:منمی»صراحتبیشتریدارد:

در«من»وانضـابطةهـستیقرارداد؛زیرایقیناًعننوعیآگاهیفردیازخودمحدودشرابهبه

عبارت در منالهیرا منحقهستم»بیاندکارتمنالهینبود؛ حالجمی« الحق( توان)انا

هایسنتیفقطمنالهیحقداردبـگویدمن.تازماندکارت،اینهستییافت.براساسآموزه

بشر (Pure Beingمـحض) وجود که بود وهـستیخدا تعیین واقعیترا متنوع سطوح و

عقلمشخصمی با اما حـقیقتکرد، نـیز واقـعیتو انسانیمعیار هستیفرد باوریدکارت،

(Reality & Truthشد)»کهانسانمـوردنـظراسالمبندةخداونایبشبررویزمین؛درحالی

اللّهفی تلقیانسا)خلیفة استو امکناالرض( انطغیانوشورشپرومتئوسیشناختیاسالم،
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بـی و خـدا ضـد بر مـیاهمیتجلوه)بنیادگر( محو کامالً حیاتبشریرا در خدا کنددادن

(.199)همان:

علممبتنیبـر»درایننگرهقصةعلمجدیدوپیشگامانآنقصةشورشعلیهعالمباالست:

ماشین پدیدتصور کپلر و گالیله که هستی عالم از مـوضعگرایانه شـکهـیومیو آوردند،

گرایانةکانتی،مکاتبهگلومارکسکهواقعیترابرصیرورتدیالکتیکیوخودتغییرالادری

 بصیرتثابتبـه و بیمبتنیساختند بصیرتی به را دائماشـیا واثباتو تبدیلکردند التغییر

گرایانةالادریوهموتـفاسیرچپکاردرآلمانقـرننـوزددانانمحافظههمچنینتفاسیرالهی

هاییاوهگراییکنت،تجاوزهایمدرنیسموفلسفةتحلیلیدورانمعاصرهمگیفلسفهتحصل

سازندواینامرهستندکهمراحلپایـانیبرنامةنابودیکاملکیفیتقدسیمعرفتراعملیمی

می عملی مـعرفترا طریق از طریقیا از یـا امـر این و وسازند دین کامل ساختن جدا

ساختنزبانوفرایندهاییفکریوجویامرقدسیازاستداللومنطقویاازطریقتهیجست

)نصر،«شوداند،ازهرگونهمعناومفادیدارایمرتبهمابعدالطبیعیاجرامیکهالبتهمرتبطبازبان

6988:6۴9.)

توانخوبیفهمشود،دیگرنمییتجددبهشناسنصرمعتقداستکهاگرمبانیولوازمانسان

دارند،هایتجددگرادرعالماسالمیکهدرصددسازگارکردناسالموتجددگامبرمیباجریان

اینمیهم از ویفراتر ایننوعتالشدلیداشت. و بهشکسترود محکوم سطحیو را ها

براساستلقیسنتمی مکاتبفلداند. باوجوداختالفاتگرایانوازجملهنصر، سفیجدید،

فراوانواحیاناًعمیقیکهبایکدیگردارند،دربنوبنیاددووجهاشتراکبسیارمهمدارند:یکی

معرفت لحاظ از تجربهاینکه )شناختی، لحاظEmpiricistگرایانه از اینکه دیگر و هستند )

خالده،ازلحاظخودحکمتشوندوحالآنکه(محسوبمیMaterialistوجودشناختی،مادی)

گراییخالدهباعقلگراییحکمت(است)وتعقلIntellectualistگرایانه)شناختی،تعقلمعرفت

(Rationalismکهبعضیازفیلسوفانجدیدماننددکارت،بدانقائل)اند،فرقدارد(وازلحاظ

هموجوداتراامریغیرمادیوجودشناختی،قائلبهوجودمجرداتومفارقاتاستومبدأهم

(Spiritualismمی ) ملکیان، و بینامطلق )اعوانی، 6911داند جهاتچهارگانه11: همین به .)

کهدردامانگرایانمعاصرازجملهنصردربارةهمةمکاتبومشاربفلسفیاستکهسنت
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تحلیلزبانی،فلسفةاند،ازجملهاگزیستانسیالیسم،فرهنگفلسفیجدیدغربپروردهوبالیده

بهنظردکترنصرفلسفةجدیدغربی.پدیدارشناسیوپراگماتیسم،موضعنقدومخالفتدارند

تواندیکیازعـناصرالزمجـهانفکریانسانمحسوبوجهنمیهیچیکامرعرضیاستوبه

دویژگی.شود فیلسوفسنتیتفاوتخـواهد با معنایغربیجـدید اشـت.هایفیلسوفبه

مرگ تمرین را فلسفه که باشیم داشته درنظر را فلسفه فیلسوفو از تعریفافالطون اگـر

ویـژگیفیلسوفنوعیفاصلهمی ویدربیانموضعفلسفیداند، گرفتنوانقطاعازدنیاست.

 به»خودصریحاست: گفتماصطالحدیدگاهفلسفیخودراخالصهکـنممـیاگرمجبوربودم،

)همان(.«رواهستموجاویدانخردونیزحکمتجهانکـهپیر

هایسوباسنتدفاعوهماالصولقابلنصرسیرفلسفةغربیازیونانتاقرونوسطیراعلی

سنت عقالنیادیانو راهایدینیمیحکمیو اینسو رنسانسبه غرباز فلسفة اما بیند،

گیرد.فیلوسوفیبرایبیانآنبهرهمی-یسوسوفیکندتاجاییکهازتقابلمبدبینانهتفسیرمی

فلسفة پدر هفدهمو فیلسوفقرن دکارتفرانسوی، رنه باال عالم اینشورشعلیه سرآغاز

طغیان این سردستة وی است. غربی مدرن علیه که بـود باال»گران عالم در« او شورید.

بنابراینبهجست نوینیبرایمعرفتیقینیبود؛ عقلشهودیووجویتفکر از جایاستفاده

اشراقی،کهبهنظرنصرصراطمستقیمتفکرفلسفیدرهمینطیطریقاست،ازعقلاستداللی

معروف قصار جملة با گـرفتو بهره ریاضیاتجدید و علم از پسمی»برخاسته اندیشم،

اگـردمحوریبههایفلسفیانسانزمینه«هستم تعبیهکرد. گفت،کارتمیجایخدامحوریرا

سنتی فلسفة دیدگاه همان به دارد، وجود خدا که است آن دلیل خود من، آگاهی و تفکر

سان،عقلشهودیکهمـنبعکرد؛پسبدینپیوستواصلوجودشناسیرادرفلسفهحفظمیمی

آنوحـیاست،ازانسانجداشدوانسانمغرورانهخواستاعمالشراانجامدهدودیگربه

کارینداشت؛بنابرایناینجداافتادگیسببشدتامعرفتوعلمازاینپسکامالًازامروحی

 .(6919:18قدسیجداشدند)نصر،

گرایانهازعالمهستیبهپیشگامیگالیلهبهنظرنصر،علممبتنیبـرتصورمکانیستیوماشین

مانیستیبرآمدهازانقالبکپرنیکیاو-گرایانهوکپلر،شکاکیتفلسفیهـیومیومـوضعالادری

ماتریالیستیوخود-کانتی،مکاتبهگلومارکساستکهواقعیترابرصیرورتدیالکتیکی
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 ثابتبـه نگاه بیتغییرمبتنیساختندو نگاه به را دائماشـیا ویاثباتو تبدیلکردند. التغییر

بنیادعلومانسانیمدرنرامانندجهلیامثابةبه«شناسیآگوستکـنتشناسیوجـامعهانسان»

شود.عنوانعلمجلوهفروختهمیکهبه کند(توصیفمیDark age«)دورانظلمت»مـشخصة

ایننوعمواجههباسرآغازهایتکوینعلومانسانیمدرندرغرب،تصویرخاصیازسرشتو

می ترسیم انسانی علوم فلسفکارکرد رفتن حاشیه سبببه که تأمالتکند در انسانی علوم ة

iشود.شناختیدکترنصرمیعلم v

فهمنصرازعلمجدیدومناسباتهم گرایانهیاواگرایانةفلسفةغربیباچنانکهبیانشد،

اشداللتعلمجدید،نقشمهمیدرتجددشناسیویدارد.بهباورویعالمبهمـعنایاسالمی

درحوزةعلمیه دهدونهاینکهمتخصصفیزیکوشرحلمعهدرسمیبرکسیداردکهمثالً

این یکمعنایجـدیداست. ریاضییا عالمبهمعنایعالمعلومطبیعییا اما شـیمیبـاشد،

معنایجدیدناظربهتجربةغربیعلومجدیداستکهباانقالبعلمیقرنهفدهمآغازشدو

ایفلسفیدارند؛چراکهبهباورنصرعلمبدونتاامـروزادامـهدارد.علومجدیدنیزخودپایه

تواندوجودداشتهبـاشدوهـرعلمییکدیدفلسفیدارد.درسیرتاریخیگذشتةفلسفهنمی

شناسیوشناسییازیستایازفلسفهبود،حتیعـلومیچـونفـیزیک،گیاهعلوم،علومشعبه

جازفلسفهفـاصلهگـرفتتـاآنجاکهدردورانتدریاینامرتادورةرنسانسادامهداشت،امابه

اخیرفلسفهدرخدمتعلومدرآمد.

گذاریفیزیکتوسـطنـیوتنجدیشدودرغربعلومالهی،یعنیاینوضعپسازبنیان

معیارهاوحتی الگو، تسلیمگفتمان، الهیاتسروکارداشت، آنبخشازتأمالتفلسفیکهبا

طبیعیشـ بههژمونیعلوم که آنجا تـا مکتبد، در قرنتدریج پوزیتیویستی و هایتحصّلی

.از(6915:61بودنمدعیاتالهیاتیمطرحشد)صادقی،ناپذیریومهملبیستم،بحثتحقیق

ایبهنقدتبعیتفلسفهوهایقارهسویدیگر،درقرننوزدهموبیستمجریانیقویدرفلسفه

الگ از انسانی علوم و جلوهفرهنگ که پرداختند طبیعی علوم دروی را آن اصلی های

جریان و اگزیستانسیالیسم هرمنوتیک، میپدیدارشناسی، سیرهایپستمدرن نصر دید. توان

رو بیندونقادیرادیکالاوبرتجربةتالشواضمحاللمیبهفلسفهوفرهنگمتجددغربیرا

می اوج زیر عبارات در غربی تجدد میتمد»گیرد: خروسی مانند غربی سرشران که ماند



 

 

 

 

 
 ۰۰۱۱هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظريه   6۰ 

  

 

رود،باحرکتسریعوبدونهدفتااند.برایمدتکوتاهی،اینطرفوآنطرفمیبریده

جانازتنآنبـهدررودوبمیرد.تمدنفعلیتمدنیاستکهتحوالتدرآنبسیارزیاداست،

واق یعنیدر است؛ تحوالتآنمانندحرکتخروسسربریده شاهداضمحاللتمدناما عما

(.659)همان:«جدیدهستیم

زمانازبیند،بلکههمشود،نصرتنهاجریانزوالرانمیچنانکهدرعباراتفوقمشاهدهمی

هایفکریشرقیوگرایشبهعرفانشرقی،هایغیراروپامحوروتوجهبهجریاناحیاینگرش

گوید.چنانکهویدرکتابیغیرغربیسخنمیهابهذن،بهآیینهندو،بهتصوفوبهفلسفه

دنیایمتجدد سنتجوانمسلمانو ذیلهمینجریانغیراروپامحورگراییوسنت، گرایانرا

کند.بحرانترینپاسخممکنبهبحرانتجددیادمیترینوقابلدفاعدانستهوازآنبهحقیقی

بهسایرنقاطعالمازجملهجوامعاسالمیهایجدیدغربیتجددازطریقانتقالعلوموفلسفه

قاجارراوایرانسرایتمی نصرورودعلومجدیدونهادهایجدیدعلمدرایراندورة کند.

اینعلومبهمتأثرازطرزتلقیدورةمدرنمی هایعلمیهوطورموازیدراستمرارحوزهداند.

فلسفهوعلومسنتیبرعلومجدیدواردبدوناینکهدیالوگیصورتگیرد،یانقدیازموضع

علموفلسفهبهاینصورت،یعنیجداازیکدیگروجداازدینو»شود،بهایرانمنتقلشدند:

قـرنگونهبه از خـداوند از مستقل طبیعتو و اصالتواقع صرفاً بـه مـعتقد یا الادری ای

عیدرایرانبسیارشکوفابود،یعنیدورةگـذشتهواردایـرانشـد.درآندورانیکـهعـلومطبی

قطبشش تا بگیرید حیان بن جابر از ساله، تاصد آن، از بعد حـتی و شـیرازی الدیـن

کرده،رشیدالدینفضل را عـلمشـاگردیفلسفه و بـوده تـوأمان فـلسفه عـلمو همواره اهلل،

می هم هنوز ما چنانکه بوده، فلسفه تابع فلسفةیعنی کتابگوییم در ریاضی. فلسفة طبیعی،

فیزیکمیابنشفای گـذشتهحتیبه غربنیزدر ودر همبههمینمنوالبوده اندگفتهسینا

فلسفةطبیعتوهنوزهمکرسینیوتندردانشکدةکمبریجبهنامکرسیفلسفةطبیعیخوانده

امی موقعیتیپیشنیامدکهپیوندیجدیدبینفـلسفةزنـده یعنیفلسفةسنتیوشود... یران،

ازغربمی بدبختیعلومیکه آیدواینیکیاز بهوجود سالآمد، پنجاه درصدو هایما

جـایآنـکهدراینمدتتنهادرایـران،بـلکهدرتمامممالکاسالمیبهگذشتهبودهاست؛نه
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تجربیب-یکتحلیلعمیقفلسفی علوم اسالمیاز اندیشة دیدگاه فقطبهعلمیاز طورشود،

 (.659)همان:«سطحیبهاینامرتوجهشد

شناسانةناظرهایعلمسومینپرسشپژوهشاینبودکهدیدگاهخاصنصردرمیاندیدگاه

بندییکیازپژوهشگرانتاریخعلمدربهتمدناسالمیچهجایگاهیدارد؟دراینجاازتقسیم

هادرشناسیدیدگاهگیریم.ابراهیمکالینبهگونهمیتمدناسالمیبرایپاسخبهاینپرسشبهره

 است)کالین، اسالمیپرداخته تمدن و جدید رویکرد1۴۴1بابمناسباتعلم سه ویاز .)

شناختیومابعدالطبیعیسخنگفتهوضمننقادیرویکرداولودومبارویکرداخالقی،معرفت

قیبهعلممدرنوبهنمایندگانیکسانیچونداستاناست.رویکردنخستدیدگاهاخالسومهم

کوشندمیانالدیناسدآبادی،محمدعبدهوسعیدنورسیوشاگردانشاستکهمیسیدجمال

هایعلممدرنوآیاتقرآنارتباطبرقرارکنندودرمقابلپیامدهایسوءعلممدرن،بهیافته

علمغربیبرایایننسلازمتفکران»د.:راهکارهایاخالقیبرایعبورازاینمعضالتبیندیشن

تمایزاستوفرضاصولیموجوددرهایغربیقابلطورقطع،ازارزشوضوحوبهمسلمان،به

کند؛ازایبهساختاروعملکردعلومطبیعینمیگونهحملهبینیسکوالرمدرنغربی،هیچجهان

رانراآشکارکنیم،بلکهایناستکهآنرووظیفهایننیستکهزیربناهایفلسفیعلممدراین

ایکهنسبتبهآدابوآید،واردکنیم؛فرهنگغربیکهازفرهنگغربیمیبدونعنصراخالقی

است بیگانه اسالمی، رسوم » مشارکت91)همان: علم، باب در دیدگاه این منطقی نتیجة )

بهیافته علمی تأییدیههای اسعنوان ایمان باب در رویکردهایی دوم رویکرد است. المی

شناختیبهعلممدرنبهنمایندگیاندیشمندانیچونفاروقیوضیاءالدینسرداراستمعرفت

کهمتأثرازآرایفیلسوفانومورخانعلممانندپوپر،کوهن،فوکو،فایرابندو...عمدتاًبهنقادی

ت اسالمیبا مواضعیبازخوانیعلم در دستاوردهایمفهومیورادیکالعلممدرنو به وجه

توانیمباکتابیامقالةندرتمیماامروزهبه»پردازد:شناختیاینفیلسوفانومورخانمیروش

فوکو،نوشته به که شویم مواجه مالزیایی باهاسای زبان به یا ترکی عربی، انگلیسی، به شده

لسفیِعلممدرنرامحکومنکردهباشند.کوهن،فایرابندیالیوتاردارجاعندادهباشدتازیربنایف

نوشته تا مسلمان کارشناسی دانشجویان دانشگاهی مقاالت از نام به اجمالیات»هایی که«

هدایتمی نامضیاءالدینسردار بیکند، علم اینهایفیلسوفان ادبیات، این طریق شماریاز
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افزودهطرفمیطرفوآن بهعبارتیهایبومیونظرشوندودربردارندة اسالمیهستند. گاه

شناسیدرمیانمتفکرانشناسیوروشازحدبرمعرفتتر،اینمسئلهمنجربهتأکیدبیشمالیم

می جوان پژوهشگران و درحالیمسلمان هستیشود؛ مسائل ترککه یا متافیزیک، و شناسی

دلیراهیمکالینباآنهم(.رویکردسومکهاب91)همان:«انداندیامسلمفرضگرفتهشدهشده

مابعدالطبیعی دارد، سیدهستی-بیشتری گنون، رنه چون اندیشمندانی نمایندگی به شناختی

گرایی،تقابلوبلکهگسستمیانحسیننصر،مهدیگلشنیو...استکهمتأثرازجریانسنت

هستیشن مابعدالطبیعیو بنیادهای در را جدید علم اسالمیو تمدن در بیند:اختیمیعلوم

آن» اسالمی، علم فلسفی اززیربناهای تعریفشده، دیگران العطاسو توسطنصر، که گونه

مشتقشده متافیزیکیاسالم هماناصول قطعاً واند. زندگیهنرمندانه وحیاسالمی، که گونه

اشلمیکند،همچنینبهفهمآنازمحیططبیعیومطالعةعاجتماعیتمدنمسلمینراتعیینمی

جهتمی اساسینیز توحید، نظریة تأییددهد. را الهی مبدأ وحدت اسالم، دین انگارة ترین

بهمی طبیعی علوم قلمرو در و مطرحکند طبیعی نظم متقابل روابط و ذاتی وحدت عنوان

گونهکهتعریفشد،خودشانعلوماسالمیدربابطبیعت،آن»(.همچنین:99)همان:«شودمی

مدی برطبیعتنمیرا ابزاریبرایکسبقدرتوسلطه آنونبه تأملیِ جنبة دردانند. که ها

هاراازیکسوبهمتافیزیکشناسیسنتیریشهدارد،آنهایقرآنیطبیعتونیزدرکیهانآموزه

هایمهموکلیدیخودرا)همان(.نصریکیازپروژه«سازدوازسویدیگر،بههنرمرتبطمی

داندومشخصاًدرةخوانشیغیراروپامحورازعلموفلسفهوفرهنگدرتمدناسالمیمیارائ

شناسیدرتمدناسالمیدواثرعلموتمدندراسالمونظرمتفکراناسالمیدرباببابعلم

نگارد.طبیعترامی

جدیدچنانکهداندواینکهعلمگراییمینگاریعلمکنونیرامبتالبهآفتاکنونویتاریخ

به و انگاشته مطلق را روییده جدید دوران مسیحی اروپای فرهنگ خاک در متر»مثابه و«

تاریخعلم»هایدیگرازجملهتمدناسالمیقراردادهاست:برایارزیابیعلومتمدن«معیاری»

به درزمانحاضرغالباً هایشهاوتلطیفکمیروشدنتدریجیراهورسمصورتانباشتهرا

نظرمی مطالعةطبیعتدر مفهومزمانحاضرعلممرتبطعملیدر چنیننظریتنها با گیرند.

گیردوهایدیگردرپرتوعلمجدیدموردقضاوتقرارمیشود؛بنابراینعلومتمدنشمردهمی
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فپذیرد،ولیهدهاباگذشتزمانصورتمیهادردرجةاولباتوجهبهتکاملآنارزیابیآن

ماآننیستکهعلماسالمیراازدیدگاهعلمجدیدوازاینمفهومتکاملیتاریخموردمطالعه

بدانصورتکهازقراردهیم؛برخالف،غرضماناستکهبعضیازجنبه هایعلماسالمیرا

شکنیخوددر(.ویصراحتاًبهخط6989:6)نصر،«رسد،نشاندهیمدیدگاهاسالمیبهنظرمی

هایاروپامحوراست،اشارهینةتاریخعلمدرتمدناسالمیواینکهطرحویدرتقابلبانگاهزم

هدفاکثرتحقیقاتیکهتوسطمورخانومحققانعصرحاضراعمازغربیوشرقی»کند:می

شناسیدراسالمانجامگرفته،برقرارساختنارتباطیاستبینعلومدربارةعلومطبیعیوجهان

وعلومیکهامروزهدرمغربزمینرواجداردوکمتربهنظریاتخودمسلماناندربارةسنتی

جهان اصول طبیعتو کتابروشنعلوم این در ما مقصود است. شده توجه ساختنشناسی

بیناصولجهان طبیعیوروشتحقیقیاینعلوم کلیعلوم تشریحزمینة شناسیاسالمیو

(.6995:6ر،)نص«دانشمنداناسالمیاست

تبعآنتمدناسالمیرودکهاسالموبهنصردرتقابلباگفتماناروپامحورتاجاییپیشمی

بهلحاظتاریخیوحتیجغرافیاییواجدنوعیخاتمیتوجامعیتبی داند)نصر،نظیرمیرا

افقدانشدهدربابتاریخعلمدرتمدناسالمیرهایانجام(.ویخألعمدةپژوهش6995:61

دراعصارگذشته»داندکهمطالعاتیمی ازدریچةچشممروجینوبانیاناینعلوم)مسلمین(

صورتگرفتهونهتجزیهوتحلیلتفکراتآنانباتوسلبهتصوراتومفاهیمیکهازافقعالم

(.6995:1)نصر،«قدمادوروبهطریقتفکرآناننامأنوساست

تنهادرتقابلشناسینصروپژوهشعلم هایویدربابمنزلتعلمدرتمدناسالمیرا

نقادی تصحیحو ویدرصدد بلکه فهمید، نباید تاریخعلم از روایتاروپامحور ویبا نگاه

هایشناسیغالببرذهنوضمیراندیشمندانمسلمانوفرهنگعمومیمتدیناندرسدهعلم

 و اسالم جهان در نصر باور به است. گفتمانمتأخر کهحتی اسالم جهان هایفکریدرون

انگاشتنعلمجدیدزدگیومطلقکنند،نوعیعلمدالنهتمدناسالمیراروایتمیمؤمنانهوهم

(واینکه:6919:119ایودراقلیتنیست)نصر،حضورجدیداردوتنهایکخوانشحاشیه

تکنولوژیغربیبه» به آنایسحرآمیزیمیعنوانعصبسیاریازمسلمین... نگرندکهبهمدد

توان...خوشبختیوسعادترابهبارآورد...اینتصوریاتوهمتاحدودیطبیعیاست؛زیرامی
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است تسلطداشته جوامع سایر مدتیطوالنیبر غربدر که همینتکنولوژیبوده مدد «به

(.111)همان:

وعیگسستمیانعلومتمدناسالمیونصرنگاهیانتقادیبهاینروایتغالبداردون

تمدنجدیدغربیمی در بهعلوم زعمویبینعلومیکهدرهرتمدنتکوینوتوسعهبیند.

یابدواصولدینیوفلسفیآنتمدنپیوندوثیقیوجودداردوانتقالنیندیشیدهومقلدانةمی

علتمحدثةنوعیآشفتگید رجهانفکریوزیستعلومازیکتمدنبهتمدندیگریرا

علومیکهبینمسلمینرواجیافتوتدریجاًبهجامةعلوماسالمیمتلبسشد،»داند:تمدنیمی

طورکهدارایرابطةنزدیکیبااصولدینیونظریاتکلیاسالمدربارةدارهستیاست.همان

افتوابستگیکاملایکهدرقرنهفدهممیالدیدراروپااشاعهیعلومطبیعیجدیدبافلسفه

داردوبهایندلیلاستکهبیشترمسلمانانامروزهدراولینتماسباعلومجدیدکششیدر

مغایرتیبینجهان و احساسکرده همیشهروحخود عالمرا اسالم طریقیکه بینیجدیدو

هدرهرتمدنیکنند.البتهاینامرکامالًطبیعیاست.ازآنجاکهعلومیکنگریستهمشاهدهمیمی

ورواجمی آمده اصولدینیوفلسفینظریاتکلیآنتمدننسبتبهعالمبهوجود یابدبا

هارابهوجودمربوطاستوانفکاکاینعلوماززمینهعملیتماسیکهدردامنخودایندانش

 (.6995:1)نصر،«پذیرنیستآورده،امکان

درخاکفرهنگومابعدالطبیعهغربجدیدscienceبهتعبیردیگراگرعلمجدیدبهمعنای

امکانتکوینوتوسعهیافتهاست،علومدرتمدناسالمینیزمرتبطبااصولبنیادینفکریو

هایاصیلاسالمی،نصرنقشپررنگیرابرایاصلاعتقادیتمدناسالمیاستودرمیانآموزه

 هایکهنکهپایةهریکمبنیبرعقایدتمدندرتمدناسالمیمانندسایر»توحیدقائلاست:

جهان علوم است، بوده وحیدینیخاصی مبدأ از که اسالم، کلی اصول با طبیعی شناسیو

علمیبه هر و انطباقکاملیافته است، گرفته درآسمانیسرچشمه حقایقکلیرا خود نوبة

ساختهاست.بهاینعکسمیایازمراتبوجودکهبستگیبهموضوعآنعلمداشت،منمرتبه

دلیلتحقیقدربارةعلومطبیعیدراسالمبدونتوجهبهمبانیکلیتفکراسالمیدربارةجهانو

)همان(.«چگونگیخلقتوتکوینآنمقدورنیست
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اسالمیحائز»همچنین تمدن پیوستگیعالمخلقتدرمورد هستیو وحدتمبدأ مسئلة

ایازساسوپایةاسالماستودرهرشأنیازشئونومرتبهاهمیتخاصیاست؛زیراتوحیدا

است کرده نحویظهور به فرهنگاسالمی و مراتبتمدن » 6995)نصر، وحدتی1: البته .)

ورزد،بیشازآنکهمتأثرازخوانشکالمیواعتقادیبه)بخوانیدتوحید(کهنصربرآنتأکیدمی

هایفکریاشاعره،معتزله،شیعهو...انجامیده،هبهنزاعمعنایمصطلحدرتمدناسالمیباشدک

مبتنی ضمن و دارد عرفانی صبغة اینبیشتر طبیعت، عالم وحدت بر پیشامدرن علوم کردن

(.6995:1داند)نصر،ترعرفانیمیوحدتطبیعتراانعکاستوحیددینیوبهتعبیردقیق

درمکاتبدیگرازقبیلمکاتب»بارتاستکهمستندمابرایغلبهایننگاهعرفانیهمینع

پیروانابنعربیوصدرالدینقونویونیزاشراقیونومشائیونجنبةپیوستگی عرفاخصوصاً

(.نصر6995:69)نصر،«بینمراتبعالمومبدأفیضالهیبیشترموردتوجهقرارگرفتهاست

درعالمتشیعسهمکتبعلمیکهدرپاورقیهمانصفحهوذیلعبارتفوقآوردهاستکه

مراتبعلم الیقیناستبهنحلمشائیواشراقیوعرفانیالیقینوحقالیقینوعینمطابقبا

کتاب در بعدها نصر است)همان(. شده میبهقلباسالمتعبیر صراحتتعبیر که قلب»کند

دهدکهدرهمینتوانرامیاسالم،اسالمقلبی)عرفانی(است؛یعنیهماناحسانکهبهمااین

هاودستاناوباشیم...دردرونهمیندینعالم،خداوندرادرهرجاببینیموچشمانوگوش

قلبیاستکهبایدجاویدانخردیحکمترادریافتکههمچونگوهریدرمرکزهرپیامالهی

(.6989:915)نصر،«درخشدمی

می کالن اصلی ارائة به نصر اینجا واز تبیین به کمتر کتاب سراسر در البته که پردازد

نظرهرتمدنینسبتبهطبیعت،انعکاسونتیجةنظرآنتمدندربارة»پردازد:کردنآنمیمدلل

جهان علوم ملکوتیاست. اسرارصغیره»شناسیهمانحقایقآسمانیو عرفان« حکمتو و

کبیره» اسرار » معموالً آن پرتو در کبیرها»قدماستکه سرار علوممجذوبمی« چنانکه شوند؛

شناسیمکتباسکندریهدرپرتوحکمتمسیحیواسالمیمجذوبوباالخرهبهلباسجهان

 (.6995:1)نصر،«معارفمسیحیواسالمیملتبسگردید

دهد،کهنصرازمناسباتدینوتمدنوعلمارائهمیبندیمفهومیترصورتبرایفهمدقیق

تریداشت؛البتهنصرمانندبرخیگیریویازترمینولوژیارسطوییتوجهدقیقهنوعبهرهبایدب
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شناسانةخودبهارائةاستداللیاارجاعبهمطالعاتدیگرانیاتجربةتاریخیدیگرازآرایتمدن

ارسطوییبرایتوضیحمناسباتدین،تمدنوفرهنگ«صورت»و«ماده»پردازدوازدوگانةنمی

منزلةصورتواقوامیراکهاینوحیبرآناننازلتوانوحیآسمانیرابهمی»جوید:بهرهمی

به ترکیبآنشده، از صورتوهیوالییکه تمدناسالمیبهوجودمنزلةهیولینگریست، ها

اینتمدننه درنتیجه، بهحقایقمنزلکهبهآمد. بلکهتنها منزلهصورتآناستبستگیدارد،

آننیزدرساختمانوبنیادآندخالتداشتهودررشدونمو«ماده»ایصنژادیوروانیخص

(.6995:1داربودهاست)نصر،بعدیآنسهممهمیعهده

گذشتهازصورتتمدناسالمیکههمانوحیآسمانیاسالماست،بایدمادةاینتمدن»

وجسمانیمردمانیاستکهامتاسالمنیزکهعبارتازنژادوزبانوبنیادروحیوروانی

ایکهازدلیلخوانشعرفانی(.نصربه6995:8)نصر،«دهند،درنظرگرفتهشودراتشکیلمی

علم آرای حتی فرهنگدارد، و فلسفه و فضایدین همین ذیل را اسالمی تمدن شناسانة

ملوازرموزواسرارالهیعنوانکتابیمعالمطبیعتراممکناستبه»کند:گفتمانیفهممی

(.نصرپسازاشارهبهاینکهدراسالموحی6995:9؛نصر،6599یر،)می«موردنظرقرارداد

ارائهشدهوتمثیلکلمهواساساًحروفالفبااهمیتخاصیداردو«متن»و«کتاب»درقالب

به» بنا یا آنتجلییافتهاست، حقایقالهیدر کماطبیعتکتابیاستکه و اصطالحعرفا

تکوینی هم استو تدوینی هم قرآن می« ارجاع عرفانی مهم یکمتن به و)همان( دهد

گزینشمی قرآنی، فهم این متناسببا را خود عزیزاستشهاداتقرآنی عارفمشهور کند:

هایقرآنوهرنوعیالحقایقهرجنسیازاجناسطبیعترابایکیازسورهنسفیدرکشف

ب بایکیازحروفمنطبقساخته،میرا فرمایدکههرروزایکیازآیاتوهرموجودیرا

دهدتابلکهانسانباخطوطوحروفآنخداونداینکتابطبیعترادرمقابلانظارقرارمی

آشناشود.آنکسکهازعالممحسوساتگذشتوبهعالمامریامجرداتپیوست،دریک

مطالب تمام با میلحظه حاصل کتابخلقتآشنایی پسازاین که شخصی مانند و کند

کهدرقرآننهد،چنانگذارند،کتابطبیعترابهیکسومیشدنازکتابیآنراکنارمیفارغ

یناإِنَّاکُنَّایوْمَنَطْوِیالسَّماءَکَطَیالسِّجِلِّلِلْکُتُبِکَمابَدَأْناأَوَّلَخَلْقٍنُعیدُهُوَعْداًعَلَ»فرماید:می

فاعِلینَ » انبیاء: تماممطالباینکتابخلقتآشناییحاصلمی6۴9)سورة با کندومانند(،
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فارغ پساز که میشخصی کنار را آن کتابی از یکسوشدن به کتابطبیعترا گذارند،

لِلْکُتُبِکَمابَدَأْناأَوَّلَخَلْقٍیوْمَنَطْوِیالسَّماءَکَطَیالسِّجِلِّ»فرماید:نهد،چنانکهدرقرآنمیمی

 (.6995:9؛نصر،6۴9)سورةانبیاء:«نُعیدُهُوَعْداًعَلَیناإِنَّاکُنَّافاعِلینَ

هاوباگذرازمراحلمشاهده،بینیمکهمسیراکتشافاتعلمینهدرآزمایشگاهدراینجامی

عرفان سلوک و سیر نوعی در بلکه و... آزمون میفرضیه، محقق بری مهم نقدی نصر شود.

میشناسیعلم وارد اروپامحور اسالمیهای تمدن در علم تاریخ بازخوانی در سعی که کند

بیداشته هم آن تمثیالتواندو یعنیوقوفبه مطالعات، ایننوع در شرطمهم توجهیبه

تشبیهاتیکهارتباطیعمیقباوحیآسمانی تمثیالتوتشبیهاتخاصهرتمدناست؛ دارد.

صورتخاصوحیبردبهتشبیهاتیکههرتمدنیبرایفهمطبیعتوبیانحقایقآنبهکارمی

حکم تمدن آن بر که دارد بستگی عالوهآسمانی که وحی خودفرماست؛ در که تمثیالتی بر

تمثیالتکل از اینوسیله وبه نیزارزشدینیبخشیده تمثیالتمعینیرا یموجوداتاست،

(.ویپسازبیاننکتةفوقوباارجاعبهیکیازآثارفریتهوف6995:9کند)نصر،ممتازمی

دهدکهالبتههردهد،تذکرمیگرایانرانشانمیخوبیمیزاناثرپذیریویازسنتکهبهvشوان

اعباراتیداردروحیاالهیباشدوبتمثیلیدراینمقامراهگشانیستوتمثیلاصیلبایدریشه

بایدبیندونوعتمثیلامتیازقائلشد:یکی»آوردکهصوفیانهخاصیداردمی-کهطنینعرفانی

گیرد.نوعاولمؤثرآنکهمتعلقبهطبیعتاستودیگرتمثیلیکهازوحیآسمانیسرچشمهمی

عرفانکهحقایقوسیلةانسانکاملیاپیغمبریاکالمآسمانییامرتبةعالینیست،مگراینکهبه

یابد،ارزشخودرابازیافتهباشد،قبلازهبوطانسانهرنهرینهرکوثربوداصلیاشیاءرادرمی

وهرکوهیطورسینا؛زیراخلقتهنوزدرباطنبودوعلمبرخوبیوبدیظاهرنگردیدهو

تمثیلی کهمبنیبهمادینشدهبودوبهاینترتیببرایعارفهرجوییجویبهشتاست.

لحاظمعنویمؤثرمی از اینانجذابرا یکانطباقعمودیروحیآسمانیاستو از سازد

«دهدهایطبیعترابهمثلافالطونیآنانتحلیلمیگیرد،همچنانکهعرفانپدیدهسرچشمهمی

(.6995:9)نصر،

باید»مدناسالمیبنابراینمحقق،مورخوفیلسوفعلمبرایفهممنزلتومکانتعلمدرت

بهرابطةدرونیکهبینوحیوتمثیالتمربوطبهطبیعتوجودداردنیزتوجهکند.فقطبهاین
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هرتمدنییکسلسلهپدیدهطریقمی بیندریایبیکرانتوانفهمیدچرا از هایمشخصیرا

بهمرتبةکمالمیگزیندوبعضیازعلومجهانعالمطبیعتبرمی وازبرخیرساندشناسیرا

غفلتمی میدیگر نادیده را آنان وجود و گیردکند نقش« بر نصر در)همان(. قرآن آفرینی

طبیعتکاوش تأکیدهای غایی علت و )انگیزه( فاعلی علت مقام در اسالمی تمدن شناسانة

هایی(درکتاب6111-6916کندوضمناشارهبهآرایاندیشمندانیمانندفرانسیسبیکن)می

عنوانابزاردستیابیبهقدرتبشریبرایکهبرتکیهبرعلمبه1آتالنتیسنوو6ارغنوننوانندم

دنبالعلمجدیدیبودکهبتواندانسانرابرطبیعتمسلطکندوبهتصرفدرعالموآدموبه

 )نصر، بدهد محیط بر تفوق و قدرت 6919او می111: نشان کاوش( هدف هایدهد

انهدرتمدناسالمینهتسلطبرطبیعتونیلبهفناوریومهارنیروهایطبیعتشناسطبیعت

داند:برایمقاصدانسانی،بلکهنوعیداللتبروجودخالقهستیوتذکاربهتوحیدافعالیمی

بلکه» نبود، فلسفییونان طبیعیفقطافکار تعقیبعلوم محققیناسالمیدر محرکجمهور

کهبیشترهدفآنانکشف اسالم قدرتخالقبود... آگاهیازحکومتو عجایبخلقتو

نشینانسامیراحفظکردهاست،اینخصلتروحچادرنشینیراتأییدکردهریشةمعنویتبادیه

به نقطهوطبیعترا باغباننامرئیعنوانباغوبوستانیپنداشتهاستکهدرهر آنآثار ایاز

(.6995:5)نصر،«)خدا(هویداست

آفرینیطبسینویوریاضیاتهایتاریخعلممبنیبرنقشنصرضمناشارهوتصدیقداده

هیثمدرتقویموتوسعةعلومپزشکیوریاضیاتونورشناسیوعمرخیامونورشناسیابن

کلیعلممدرندرتجربةاروپایپسازرنسانس،رابطةمیانعلومتمدناسالمیوعلومطوربه

رابطهونسبتمیانایندوعلمفقطپیوستگیوامتداد»کند:غربراچنینوصفمیدرتمدن

:6919)نصر،«نیست،بلکهبینعلمغربیوعلوماسالمیگسستگیوانقطاععمیقیوجوددارد

اینگسستازکجاسرچشمهمی119 با»گیرد؟پاسخنصرآناستکه(. علوماسالمیعمیقاً

مجهان اسالمی یانگری وحدانیتخداوند بر مبتنی معرفتی در عمیقاً علوم این است. رتبط

توحیدریشهدارد،اماعلمغربیبهعکس،براینتلقیمبتنیاستکهجهانطبیعیواقعیتیجدا

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Novum Organun 

2.New Atlantice 
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مراتبعالی امتدادعلوماسالمیدانستن،ازخداوندیا صرفاً وعلمغربیرا تروجوداست...

نفهمیدنکامل عالممبانیمعرفتحاکیاز با ایندو از هرکدام رابطة علمو شناختیایندو

(.119)همان:«ایمانووحیاست

می باز جایی نیز تجربه و مشاهده برای البته علی-کندنصر اصالتیهرچند بدان المبنا

می-بخشدنمی تالش اصلو ضمن تا روشکند تنوع حق توحید، دانستن شناختیاالصول

نبایدتصورکردکهنیلبهاینهدف»علمیعالماندرتمدناسالمیرانیزاداکند:هایکاوش

هایساختنوحدتوپیوستگیموجوداتاست،محدودبهیکروشیاطردروشکهنمایان

اندکههریکهایمختلفیپیمودهوعلومگوناگونیتدوینکردهدیگراست،بلکهمسلمانانراه

به نتیجه خود هدفغاییآننوبة ثمرة مشاهدةو علمایاسالمیاز محققانو است. بوده ها

محسوساتوتجربهواستداللوبرهانوباالخرهتعقلوذوقوشهودعرفانیاستفادهکردهو

ساخته نمایان یکدیگر به را صورتیپیوستگیمراتبوجود طریقیبه هر اینخوداز و اند

«هایدینیداردینیوآسمانیدرتدوینعلوممختلفهدرتمدننموداراهمیتیاستکهحقایقد

(.6995:1)نصر،

مراتبیبههستینیزاستکهمبنایبنیادینعلمقدسیراایناشارهناظربهنگرشسلسله

مراتب،طولیاستوعالممادی،فـروترینسـاحتآناست)چنانکهزند.ایـنسلسلهرقممی

 کلمة دنیا»معنای میای« متبادر را مفهوم سـلسلهن نگرش این علت تمامکند(. در مـراتبی

سنت بـه تـام عطفتوجه عـالم»ها، الهـی مبدأ اتکایوجودیمخلوقات« به اعتقاد نـیز و

مراتبیدرآموزةمـادیبـرمراتبفراترواقعیتبودهاست.درسنتاسالمیایننگرشسلسله

یابد.ایناصل،قـلبدیشهوعقایداسالمیتعیناصلیخودرامیمثابةرکناساسیانتوحیدبه

تشکیلمی وحـیاسالمیرا هـستة و پایـة بـر نـیز اسالم در فنون و علوم «وحـدت»دهد.

-ایهرگاهبهجلوه-اند،چـنانکهدرتمامیشئونومراتبدیگرفرهنگوتمدناسالمیشـده

(.6995:61تجلیکردهاست)نصر،

شناسانةنصرازعلمدرتمدناسالمی،پیامدمهمدیگریهمدارد؛اینکهماهیتروایتعلم

وکارکردفلسفهدرنوعتعاملیکهباعلمدارد،متفاوتازمناسباتعلمجدیدوفلسفةجدید

نمی تمدنغربیاستو سپهر بهدر را علمدانست.توانفلسفه جاروکشخانة و خادم مثابة
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هایدرجةاولعلومطبیعیتدریجبهتحلیلیدرجةدومازواقعیتردورةپساکانتی،بهفلسفهد»

ایکامالًمتفاوتمحولکرد.نصردربرابرفروکاستهشدواینمسئله،اشتغالفلسفهرابهوظیفه

با مرتبط یکسو، از فلسفه است. مُصِر فلسفه، سنتی کارکرد و معنا بر رسالتجدید، این

عنوانمثال،زیستفیزیکیاستوبهکنیم،ازجملهمحیطهانیکهمادرآنزندگیمیجزیست

بینمی کیهان و حقیقیعالم فهم نسبتبه مرتبطباتواند دقیقاً سویدیگر، از تفاوتباشد.

نمی ایازعلومفیزیکیفروکاستهشود...عالوهتواندبهشاخهمتافیزیکوحکمتاستومثالً

این، هستیبر چارچوبمحدودیاز در همیشه طبیعت، کیهانعلوم شناسیکارکردشناسیو

توسطفلسفهبهمعنایسنتیکلمهبیانمی وذاتاً شود.اینبداندلیلاستکهدارندکهاصوالً

(.1۴۴1:9۴)کالین،«ناپذیرازمفهوممتافیزیکیعلمدرنظرنصراستفلسفه،بخشیجدایی

اسالمی گرهبومالک نصر، نظر از علم فرهنگو تمدن، نگاهدن به مقوالت این خوردن

هایدیگررابرانگیز،حتیعلومسنتتوحیدیاستوباهمینمبناستکهنصردرتعبیریتأمل

مراتبیواند،بهشرطمطابقتباایننگرةسلسلهکهبهلحاظتاریخیقبلازظهوراسالمبوده

وصف واجد المیاس»توحیدمحور، می« )نصر، 6995داند دل8: در مـقدسهمگی علوم .)

امادراینجهانجدید،چون»یافتند،می«معناوکاربرد»هاییکهدرآنپروردهشدهبودندسنت

هارانمادهایشفافیازواقعیاتبرینبسازد،تواندآنتنهاییمیایکهبهازتابشمعنویتزنده

(.دانشمندانواندیشمندان6918:651)نصر،«آیدهابرنمیکـارازآناند،دیگرآنفاصلهگرفته

ایجادترکیبجدیدوجهت با مادهوموضوعتصرفخودقرارداده علوماسالمیرا غربی،

جدید،صورتجدیدیبهآنبخشیدندودرنتیجهکارآمدیآندچارتحولبنیادیشدهاستکه

(.6919:119ینداشتهوندارد)نصر،هیچسنخیتیباعلمدینیواسالم

شناسواقعیهاییکهدرعالمغربصورتگرفته،هیچکیهانبهگفتةنصر،باوجودتالش

وجودبینیکالنیکهبتواندجایگاهانسانوهستیراتبیینکند،بهوجودندارد؛زیراهیچجهان

داشتنیکنظامدینیوفلسفی،کهعلومقدیمبا(؛درحالی191ب:6989نیامدهاست)نصر،

عمالًنسبتوپیوندمنطقیبافلسفهونیزبادینداشت؛بنابراینوحدتفرهنگیواجتماعیرا

علومبافرورفتنبهجزئیاتتخصصی،ابعادموجبمی شد.بافقدانمرکزیتووحدت،عمالً
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نادیدهگرفتهودراظهارنظرخودازیکموضوعدیگرپدیده بینانهازنتوانستهتحلیلواقعهارا

(.691کلیتیکپدیدهوموضوعارائهکند)همان:

زیستوازپیشگامانطرحالهیاتمحیطدینونظامطبیعتهاییچوننصربانگارشکتاب

هایهایزیستجهانیدرروزگارماست؛امریکههنوزدرجریانسنجیادیانوآموزهنسبت

چندانجدیگرفتهنشدهاست.فکردینیایرانمعاصر

شناسانةنصربرایمواجهةماباعلمجدیدچهپرسشچهارمتحقیقآنبودکهدیدگاهعلم

تسمیةدستاوردهاییدارد؟درپاسخبهاینپرسشبایدگفتکهنصردرتبیینمعناشناسیووجه

زیمطرحکردهکهازجهتبرانگینکتةتأمل«معلمثانی»ابونصرفارابی،مؤسسفلسفةاسالمیبه

اهمیت حائز وضعیتمعاصرجهاناسالم تمدندر علمو بابمناسباتفلسفه، در بحثما

ویتصریحمی تعلیممیاست. اصطالحمعلمکسینیستکه از علومکندمقصود در کندیا

استکهالعلوماحصاءاستاداست،بلکهمقصوداشارهبهوجهتأسیسیکارعلمیفارابیدرکتاب

براینخستینبارودرزمینهوبافتفرهنگوتمدناسالمیحدودهرشاخهازعلومراتعیین

بهمی چنانکهوصفصورتیمنظمدرطبقةمخصوصبهخودقرارمیکندوهرعلمرا دهد،

میانیونانیان معلماولبرایارسطوهمبدانجهتاستکهوینخستینکسیاستکهدر

گونا صورتعلوم را طبقهگون همینبندیو چراکه ثالثاست؛ معلم هم میرداماد بندیکرد.

(.6999:699تردربافتشیعیدورهصفویهانجامدادهاست)نصر،عملرادرمقیاسیکوچک

 نصر نظر برایاحصاءالعلومبه اسالمی متفکران از کثیری کوششگروه سرآغاز فارابی

بندیآنودرنتیجهایجادوفاقوهماهنگیبینعقلوایمانیابخشیدنبهعلوموتقسیمنظم

سیناوصاحبانرسائلمعروفبهفلسفهودینبود،کوششیکهبعدهاتوسطنامدارانیمانندابن

تواناخوانصفاوخواجهنصیرالدینطوسیوباالخرهمتأخرانیمانندمالصدرادنبالشد.نمی

ترینمرةآثاردیگرفارابینادیدهگرفت،چنانکهبرخیازقدیماهمیتخاصاینکتابرادرز

چهآثارمنطقیفارابیکهاساساینviدهد.منابعتاریختفکروکتبرجالاسالمینیزگواهمی

،بیشازهرامردیگرالعلوماحصاءدرآمدعلومدرتمدناسالمیاستوچهکتابعلمیاپیش

هاوپیوندمختلفشناختوارتباطعلوممنتجازاینروشهایمتوجهتوجیهوتعریفروش

توجهبهروحیةخاص با یکدیگراست. با جوانبمختلفمعارفاسالمیونیز اینعلومبا
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جست در و توحید اصل به مرتبط آن شئون تمام که اسالمی تمدن بر ووحاکم بیان جوی

متجلی انسان حیات گوناگون جهات در اصل این تمدنکردن در فارابی آنچه است بدیهی

اسالمیوارسطوقبلازاودریونانانجامداد،آنچنانازدیدگاهاسالمیاساسیبودکهایجاب

حتیارسطوییونانیازمی و شود اعطا دادند انجام را اینمهم که آنان لقبیخاصبه کرد

رایمرزهایتمدناسالمیهمراهنظرگاهاسالمیمعلماولخواندهشودواینلقباوراحتیو

(.6999:1باشد)نصر،

viاسالم،علم،مسلمانانوفناورینصردرامتدادهمینرویکردودرکتاب iوذیلگفتاری

کهبرایاحیایعلوماسالمیدرزمان«بینیاسالمیوعلمجدیدجهان»باعنوان رویکردیرا

طرحمی آنکنونیاهمیتحیاتیدارند، از کند. که جذب»جا جـذبکاملعلمغربیفقطبا

میجهان انجام آن واقعیتبینی به نگرشاسالمی برای آن صورتپیامدهای آن در که شود

فاجعه یقیناً طبیعی فوق و بودطبیعی خواهد آمیز » 6911)نصر، مهم99: این(. در گام ترین

مدرنوکنارنهادنعقدةحقارتگرایانهبهعلموفناوریدادنبهنگرشپرستشمواجههپایان

آن بین در موجود مـی»هاست. اسـالمی اصیل دیدگاه بر اتکا با حقارتیفقط عقدة بر توان

اصطالحروشنفکرانمسلمانامروزیفائقآمدوزمینهرابرایفعالیتچنینرایجدربینبهاین

(.99ن:)هما«بینیاسالمیمهیاساختعلمیخـالقانهبـاتـوجهبهجهان

بینیاسالمی:بایدمنابعاسالمیسنتیازقرآنکریموحدیثگرفتهتاهمةآثـارتدوینجهان

کیهان الهیات، فلسفه، علوم، اینسـنتیمـربوطبه مانند تـاشناسیو بررسیکرد عمیقاً را ها

کرد.بـررسیِویژهمفهوماسالمیطبیعتوعلومطبیعیراتدوینبینیاسالمیوبهبـتوانجهان

 علم تاریخ دقیق فهمِ و آنعـمیق با پیوند در را خود باید آینده اسالمی علوم )که اسالمی

تعریفکنندتـابـتوانندازاینطریقبهشاخةدرختیتبدیلشوندکهدروحیاسالمیریشه

ایپوزیتیویستیهدارد(ضـرورتتـامدارد،ولیکنبایدتوجهشودکهاینکاربهدورازاستنباط

مدرنصورتگیرد)همان(.تدوینفلسفةعلممتناسبباسنتفلسفیاسالمیگامدیگراست.

بههمینترتیب،بایدفلسفةاسالمیمناسبیدرموردعلم،تـاریخاسـالمیعـلموحتیتاریخ»

داردشناسیوجودآیدکهروشکلیعلمبه تعاریفواهدافخاصخودرا علم)همان(.«ها،

بینیاسالمیبرآشناییعمیقباجهانجدیدبهنحوتخصصیتوسعهیافتهونقدمبانیآنعالوه
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(.نصردراینجا98هایمختلفعلوممدرناست)همان:مستلزمشناختتخصصخودشاخه

دشناسانهخوپردازدوبرخیدعاویعلمنیزدرمقامارائةآلترناتیوعلمجدیدبهارائةکلیاتمی

بی فلسفهوتمدنرا دین، دهدکهبرفرضکندوتوضیحنمیدلیلتکرارمیومناسباتعلم،

علم از ناشی حقارت عقدة بر مسلمانان بهغلبة که پیشزدگی نصر روانزعم شناختیشرط

توانبهگزینةجایگزینکهخالقیتفکریاست،آیاباصرفنقادیمبانیعلمجدیدازکجامی

هایمتداولدرادبیاتشناسییادینیاستپلزد؟نسبتاینعلمجایگزینباروشعلمقدسی

کداممضامینومقوالتکلیدیدروحی)قرآن(وجودجهانیعلم شناسیچیست؟ومشخصاً

می که پرسشدارد این باشد؟ جایگزین علم این بنیاد میتواند وها تأمالت موضوع تواند

هازعهدةاینمقالهخارجاست.هایمستقلیباشدکپژوهش

گيری نتيجه

علم زدگی)تبدیلگراییاستکهباعلمسیدحسیننصریکیازمتفکرانکلیدیجریانسنت

محوریِناشیازآنمخالفتکردهاستگرویوانسان،مادی(مبتنیبرعقلابزاریبینیِبهجهان

علمقدسی بر سکوالر، علمجدیدِ تقابلبا معرفتی.ویدر علمجدید، دارد. سنتیتأکید و

بهظواهرمی تغییرپذیرونامقدساستواینعلمتنها درحالیهمواره کهعلومسنتیپردازد؛

مابعدالطبیعهبه دلیلارتباطبا آیهومظهر، می تغییرناپذیرهستندونظامهستیرا ازخدا دانند؛

شناسیدکترنصرراذیلهایمعاصر،علمیپژوهشپردازد.برخروبیشتربرابعادباطنیمیاین

کند.الگویتأویلیدرفرازوالگویتأویلی)درکنارالگویتجربیوالگویفلسفی(تفسیرمی

جریاننشیب تفکرات در و داشته را دوام بیشترین اسالمی تمدن صوفیه،های مانند هایی

دداشتهاستودربیانمختصاتاینالگوبدینگراییامتدااسماعیلیه،اهلکیمیا،اشاعرهوسنت

شدهکهدرالگویتأویلیازعلم،ترکیبخاصیازروششناختعقالنیوهدفنکتهپرداخته

می مالحظه رستگاری عرفانی و بادینی توأم عقالنی تأمل نوعی درواقع روش این شود.

دراینعلممشاهداتطبیعیصورتمیانگیزه برایشکلهایدینیاست. اما دادنیکگیرد،

تأویلیبایدهااکتفانمینظریهازاینمشاهداتبهظاهرپدیده شود،بلکهیکدانشمندوحکیمِ

هایطبیعیعالمبرایاودرواقعرمزیاوجویباطنآنپدیدةطبیعیباشد.تمامپدیدهدرجست
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ایابراینروشتأویلکاربردنظریهنمادیبرایحقیقتیواحدهستندومعناییمستقلندارند؛بن

رمزگشایی طبیعتکشفو جهان تغییرناپذیر اصول ثابت، نظریة پرتویآن در که ثابتبود

آفرینیالگویتأویلیدرعلومدورةاسالمی،درواقعتماماینعلومنصرباغلودرنقش.شدمی

فرضمی یکپارچه و یگانه کیمرا علوم تمام اینتلقی، در شوندویایسعادتتلقیمیکند.

هاییازقبیلوحدتودرجاتوجود،فرماست.اصولوآموزههاحکماصولثابتیبرهمةآن

روجنبةعرفانیوپیوستگیجهانوتشابهبینطبیعتوانسان)عالمکبیروعالمصغیر(؛ازاین

برت آن تجربی یا عقالنی جنبة بر مشاهدات، و مطالعات درحالیمابعدالطبیعی دارد؛ کهری

هیثم(وجوددارندکهدرجریانیمخالفالگویتأویلیهایفراوانی)مانندبیرونیوابننمونه

مطلق تصلببر با نصر جهتیتجربیپیشبردند. در را علوم و کردند الگویرشد انگاشتن

ابنتأویلیدرتوضیحاندیشه خازنی،هایدانشمندانتجربیچونبیرونی، بتّانیورازیهیثم،

viکند.خودرادچارتکلّفمی i i

دقیق تعبیر نوعیبه اسالمیروایتگر تمدن در علم از تحلیلنصر هرمنوتیکعرفانی»تر،

درگفتمانشناسیازسنخمباحثعلماستواینعلم«طبیعت شناسانةجدیدنیستکهعمدتاً

دلیل)تفاوتبنیادیندرتلقیازپوزیتیویستیوناظربهعلومتجربیشکلگرفتهوبههمین

نمی گفتعلم( وارد جریانوتواند این ثمربخشبا علمگوی صرفهای شود. ازشناسانه نظر

(،6915:6۴1بهاینسوشکلگرفته)چالمرز،651۴نقدهایجدیبرپوزیتیویسمکهازدهة

تیاست.براساسایننگرهشناسی،گفتمانپوزیتیویستیوبعدهانوپوزیتیویسگفتمانغالبعلم

بهرهقوانینجهان شوند.صفتهایتجربیاخذمیگیریازاستداللاستقراییازیافتهشمولبا

ازروش تجربیاستفاده مقامکشفقوانینعلمیاستوبهقولبارزعلوم هایاستقراییدر

صدقوکذبقوانینمثابةخلععلومازمسندقضاوتدربارةرایشنباخحذفاستقراازعلمبه

توانبینقوانینعلمیوتخیالتشاعرانفرقیگذاشت)پوپر،علمیاستوبدوناستقرانمی

پذیری،مرزعلموپذیری،ابطال(.مسائلیچونمحوریتتجربهومسئلةاستقرا،اثبات691۴:9۴

نهفهم مطرحاستو اینفضا در طبیعت»غیرعلمو... به« «ازرموزواسرارکتابیپر»مثابة

 6995)نصر، کهبایدبهتأویلآنپرداختومرتبه69: ایازآیاتایازمراتبهستیوآیه(

 االهیکهدالبروجودحقتعالیاست.
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نگاه تقابل این عمق فهم علمبرای در علمها تأمالت پیشامدرن، و مدرن شناسیشناسی

هنصرخودراباوجودنقدهاییکهبههیدگردارد،باگشاباشد؛بهویژهاینکتواندراههیدگرمی

فناوریهم و مدرنیته ساینتیسم، پوزیتیویسم، نقد میویدر داستان )نصر، 6919بیند :191.)

معروف مقالة در اکنونکالسیک»هیدگر تصویرجهانو عصر ،»i xپدیده یکیاز هایعلمرا

(وضمنتأکیدبرتفاوتمعناییاساسیعلم6981:6کند)هیدگر،ذاتیعصرمدرنمعرفیمی

هایاینعصر،بهتعریفوبرشمردنسایرویژگیxدریونانباستان،قرونوسطیودورةجدید

(وسپسدر5پردازد)همان:برخیمفاهیمعلمیمانندتحقیق،تبیین،قانون،آزمونوتأییدمی

کند؛بهاینمعناکهتاپیشازعرفیمیادامةتحلیلخویش،عصرجدیدراعصرتصویرجهانم

هایآنآنهرگزچنینچیزیبهمعنایتصویرجهانقرونوسطاییوجهانباستانینزدانسان

(.69دورهوجودنداشتهاست)همان:

شد.درقرونوسطیانسانوجهاندرواقعدرعصریونان،انسانازچشمهستینگاهمی

امادرعصرمد (.6985:199شود)احمدی:رنهستیازچشمانسانطرحمیازچشمخدا،

وسایرترینویژگیاینیکیازمهم تبدیلانسانبهسوژه هایعلمنویناستکهناشیاز

حقیقتعبارتمی استکهدرنتیجه، بهابژه برخیچیزها تصویرجهان. ازبازنمایییا شود

سنت با فکری همدلی که نمعاصران چون میگرایانی تأکید دارند، نزاعصر که کنند

باسنت بلکه جدید، علم همچون آن کلیدی مقوالت و تجدد با نه نصر مانند گرایانی

گرفتهبرپایةتجربةتاریخیبینیشکل(است؛یعنییکنوعجهانModernismتجددگرایی)

سبکاندیشهومثابةزدةآنبهکلیتتجربةبشریوتجویزآنبهتجددغربیوتعمیمشتاب

.(6981:9زیستنمعیاردرجهانمعاصر)رحمتی،

علمجدیدرابهیک»زدگی(نصرمعتقداستکهدرغربمتجدد،مذهباصالتعلم)علم

ایبراینگریستنبههمهچیزتبدیلکردهاست...همینمذهباصالتایدئولوژیکاملوطریقه

باشد،برایحصولبهمعرفت«علمی»صورتیکهایراجزدرعلماستکههیچنظرونظریه

کندوامکانهرگونهراهوروشدیگریبرایشناختهمچونشناختیکهازجدیتلقینمی

(.6919:111)نصر،«کند...شودرامنتفیمیرهگذروحیحاصلمی
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می پیشرفت عین را تـجدد کـه تجددگرایان دیدگاه برخالف اعتقبنابراین به اددانند،

چهرهسنت از تـعبیرشـوان، به است. تاریخبشر انـحطاطدر انـحرافو تـجدد هایگرایان،

اینتفاوتکهنـوعانـحطاطهادستخوشانحطاطشدههمهتمدن»گراییکلیدیسنت بـا اند،

انـحطاطمـشرقآن است. متفاوتبوده انحطاطمغربزمینفعاالنه.ها زمینمنفعالنهاستو

زمیندراندیشدوخطایمغربزمیندرحالانحطاطایناستکـهدیـگرنمیمشرقخطای

ازحدمی زیـاده انـحطاطایـنکه مسیریحال در حد از زیاده ایـنانـدیشیدن در اندیشدو

زمیندرمیانهزمینبررویحقایقبهخوابرفتهاستومغربیابد.مشرقنـاصوابجـریانمی

(.1همان:«)خطاهاحیاتدارد

اومانیسمدورةرنسانس زیرا نصردرتحلیلوضعتجددبـهاومـانیسمتوجهخاصیدارد؛

یا االهی نظام با را خود رابـطة و کرد تلقی هستی محور را خود که آورد پدید را انسانی

انسانمـدرنسلسله با مراتبقدسیگسستوهمینامرتفاوتانساندرعـرفاناسالمیرا

هایمتناقضیازهرمتیسمتاتکهورنگارنگرنسانسکهازکالفازقبایچهل.دهدانمینـش

نهضتلوتر،ازفلسفةارسطوتافلسفةاومانیستیوازمکتبافالطونتاعلومتجربیبههمبافته

شدهبود،طرحونقشاومانیستیرشـدکردکهازآنپسمشخصةجهانجدیدبودهاست.در

ای)عصیانگر(بهانسانقرارداشت؛انسانیکهحالدرمرکزینبشرگرایی،نگرشپرومتهکانونا

دهد(.هرچندویتوضیحنمی6989:151شد)نصر،عنوانموجودیمستقلتلقیمیآفرینشبه

اومانیسمبه با مواجهه شیوة باکه آیا چیست؟ رکنرکینگفتمانتجدد اصلاالصولو مثابة

هایفلسفیومعرفتیپیشگامانرنسانسوفالسفةپیشگامدورانمدرنمانندارهصرفنقادیگز

به هگل، کانتو هیوم، الک، گزارهدکارت، عالم در آیاجز افتاد؟ خواهد دیگری اتفاق ای

باوجودلفظیوکتبیغربوتجددومدرنیتهمواجهنشدهعلی ایننوعالنهایهما با ایموآیا

توانبههماوردیباتجاربزیستهغربشناسانهومفهومیاست،میمعرفتمواجههکهصرفاً

)باپشتوانةبیشازچهارصدسالتالشمعرفتیونهادیوگفتمانی(پرداخت.نصرازفلسفة

می ثمراتناگوارآنرا اینکهنظریهجدیدنیزتنها جـداییدینازبیند؛ هایسیاسیسـکوالر،

انکاربنیادد نفیوحیومتونمقدسازدنیا، وحیاتاخروی، انکارفلسفیخدا ینیاخالق،

 (.6919:1۴1هایجدیدبادینبودهاست)نصر،هاوایدئولوژیهایفـلسفهجـملهچـالش
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تاریخ در اروپامحور نقدرویکرد مطالعاتجدیدرحوزة اینکهنصراز نگارینکتةدیگر

اگرنصردرتبارویمینوعیبهتقویتموضعکلیعلمکهبه گرفتهاست. انجامدکمتربهره

اروپامحوریدقیق میرویکرد مباحثتعیینتر به علمیمانندشد، مورخان نقد همچون کننده

نگاریپرستییااسطورةمعجزةیونانی(درتاریخ)یونان1«هلنوفیلیا»کهذیلنقد6دیویدپینگری

کرده طرح میمیxiاندعلم که تمدنکرسید سهم هند،وشد چین، مانند غیراروپایی های

درتکوینهمینعلمجدید)باخاستگاهیونانیآن(نشاندهد)کانر،بین را النهرین،مصرو...

6959 :611 گرایانهنصربهعلمجدیددارایدوگامسلبیوسخنآخراینکهرویکردسنت(.

بعدالطبیعیعلمجدیدوگسستآنازاندیشةایجابیاست؛درگامسلبیبهنقادیبنیادهایما

پردازدودرگامایجابیازجایگزینعلمقدسیوسنتیبرایعلمجدیدوطرحتوحیدیمی

 گوید.سخنمی«هرمنوتیکدینیعلمدرتمدناسالمی»نوعی

 منابع 

 تهران:نشرمرکز.هایدگروتاریخهستی(.6985)احمدی،بابک.

 (6)6،مجلةجاویدانخرد(.6999)انجمنحکمتوفلسفه. 

 (6919اشتکمولر،ولفانگ.)ترجمةشاپوراعتماد.درمجموعههایعلمیعلممتعارفوانقالب.

 ها.تهران:نشرمرکز.هاوبرهانمقاالتدیدگاه

 (تیتوس جهان(6988بورکهارت، علمجدید. تهران:شناسیسنتیو سیدحسنآذرکار. ترجمة .

 کمت.انتشاراتح

 ( کارل 691۴پوپر، علمی(. اکتشاف علمیمنطق انتشارات تهران: کمالی. حسین سید ترجمة .

 فرهنگی.

 تهران:نشرمعارف.فرهنگوتمدناسالمی تاریخ(.6988احمدی،فاطمه)جان.

 (6915چالمرز،آلن)چالمرز،آلن.اف.ترجمةشناسیفلسفی.چیستیعلم:درآمدیبرمکاتبعلم

ها.یباکالم.تهران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهسعیدز

 نامه)نمایةآثارفارسیمربوطبهسنتگرایی(جاودان(.6951آبادی،حسنوطیبهکرمی)خندق.

تهران:انتشاراتحکمت.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. David Edwin Pingree 

2. Hellenophilia 



 

 

 

 

 
 ۰۰۱۱هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظريه   66 

  

 

 (سنت6981رحمتی،انشااهلل.).11،9،ماهنامةاطالعاتحکمتومعرفتگراییوموانعفهمآن-

5.

 (6915صادقی،هادی.)تهران:پژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالمی.پذیریالهیاتوتحقیق. 

 (6959کانر،کلیفورد.)ترجمةحسنکامشاد.تهران:نشرماهی.تاریخعلممردم. 

 اربابی فاطمه و امیرمحمد )گمینی، )اپتیک(.نقشقطب (.6959فر مناظر علم  الدینشیرازیدر

 .616-666(،1)98،ةتاریختمدناسالمیپژوهشنام

 (امیرمحمدوفاطمهکیقبادی علومطبیعیدرتمدناسالمیبرگرفتهازاسالم (.6951گمینی، آیا

و69)گیریعلماسالمی.مجلةنقدکتابکالموفلسفهوعرفان،شکل بود؟نقدوبررسیکتاب

61.)

 محمدامین)قانعی عواملجامعه6988راد، اسالمی.ناختیتکوینروشش(. شناسیتجربیدردورة

.69-69(،6)6،دانشنامةعلوماجتماعی

 قانعی( محمدامین 6989راد، ایرانجامعه(. در علم افول و رشد تحقیقاتشناسی مرکز تهران: .

سیاستعلمیکشور.

 ( ملکیان مصطفی و محمود بینامطلق، غالمرضا، سنت6911اعوانی، نظرخ(. در ازگرایی واهی

.11-1(،9-9)9،پیاپیگرایان(فصلنامةنقدونظر)ویژةسنتدانشوران.

 (6959نصر،سیدحسین.)وگویحامدزارعبادکترسیدحسینگفت:آفاقحکمتدرسپهرسنت

.تهران:انتشاراتققنوس.نصر

 ( حسین سید 6989نصر، متجدد(. جهان در سنتی تهران:اسالم صالحی. محمد ترجمة و. نشر

پژوهشسهروردی.

 (6989نصر،سیدحسین.)ترجمةانشااهللرحمتی.تهران:دفترنشراسالموتنگناهایانسانمتجدد.

وپژوهشسهروردی.

 (6988نصر،سیدحسین.)انتشاراتتاریخفلسفةاسالمی تهران: ترجمةجمعیازاساتیدفلسفه. .

حکمت.

 (6989نصر،سیدحسین.)دفتر.تهران:محمدصالحیترجمة.ةاسالمواندیشةمدرنتأمالتیدربار

نشروپژوهشسهروردی.

 (6919نصر،سیدحسین.)ترجمةمرتضیاسعدی.تهران:انتشارتجوانمسلمانودنیایمتجدد.

 طرحنو.
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 ( حسین سید جهان6911نصر، جدید(. علم و اسالمی بینی . تاجترجمة ضیاء نامةالدین. مجلة

.95-9۴،98،فرهنگ

 (چرافارابیرامعلمثانیخوانده6999نصر،سیدحسین.)(،1)11،مجلةادبیاتدانشگاهتهراناند؟

6-1.

 (6989نصر،سیدحسین.)وگویرامینجهانبگلوبادکترنصروجویامرقدسی:گفتدرجست.

ترجمةمصطفیشهرآیینی.تهران:انتشاراتنی.

 (6989نصر،سیدحسین.)ترجمةمحمدحسنفغفوری.تهران:نشرحکمت.ونظامطبیعتدین.

 (6999نصر،سیدحسین.)های.ترجمةاحمدآرام.تهران:شرکتسهامیکتابسهحکیممسلمان

جیبی.

 (6911نصر،سیدحسین.)ترجمةاحمدآرام.تهران:انتشاراتسروش.علمدراسالم.

 ( حسین سید 6989نصر، اسال(. در تمدن و علمیمعلم انتشارات تهران: آرام. احمد ترجمة .

فرهنگی.

 (گفت6911نصر،سیدحسین.).659(،99و99،)مجلةکلکوگوباشیواکاویانی.

 (6989نصر،سیدحسین.)ترجمةمصطفیشهرآیینی.تهران:انتشاراتحقیقت.قلباسالم.

 (698۴نصر،سیدحسین.)میرزایی.تهران:نشرفرزان..ترجمةفرزادحاجیمعرفتوامرقدسی

 (6995نصر،سیدحسین.)تهران:انتشاراتخوارزمی.نـظرمـتفکراناسالمیدربارةطبیعت. 

 (6918نصر،سیدحسین.)ترجمةحـسنمـیانداری.قم:مؤسسةفرهنگیطه.نیازبهعلممـقدّس.

 (6988نصر،سیدحسین.)ترجمةیدردنیایجدیدشناسیاسالمعلمجهان،علمجان؛ربطجهان.

سیدامیرحسیناصغری.تهران:انتشاراتاطالعات.

 (سیدحسین 6989نصر، زندگینامةخودنوشتدکترسیدحسیننصر(. ترجمةدرغربتغربی: .

 امیرنصری.تهران:نشررسا.

 (6999نصر،سیدحسین.)تهران:امیرکبیر.معارفاسالمیدرجهانمعاصر.

 ترجمةانشااهللرحمتی.تهران:سهروردی.معرفتومعنویت(.6988)نصر،سیدحسین. 

 (698۴واعظی،احمد.).تهران:مؤسسةفرهنگیدانشواندیشةمعاصر.هرمنوتیک

 ((.عصرتصویرجهان.ترجمةیوسفاباذری)مسائلمدرنیسمومبانیپست6981هایدگر،مارتین

(،61و66،)فصلنامةارغنونمدرنیسم(.
 Chittick, W. (1997). The works of Seyyed HosseinNasr through his fortieth birthday. Salt 

Lake City: The Middle EastCenter-University of Utah. 
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پینوشت:
i.King, D. (1978). Islamic Mathematics and Astronomy. An essay review of the chapters on mathematics 
and astronomy in S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study. Journal for the History of Astronomy, 

9,212-219. 
ii.«هایراسلتشکیلشدهبود،ازاودربارةایکوچک،بحثیکهپسازیکیازسخنرانیآورمکهدرحلقهیادمیروشنیبهمنبه

دستهازنفسهباماهیتراستینواقعیتمادیسروکارندارد،بلکهبهآنماهیتفیزیکپرسیدیمواوجوابدادکهفیزیکفی

ترینفالسفهغربپردازدکهباتغییرهایشخصیناظرمرتبطهستند.اینپاسخکهتوسطیکیازبرجستهساختارهایریاضیمی

منهماندادهشدومنکرامکانهرنوعواقع درقلمروفیزیکبودمانندبارغمیبرسرمنفرودآمد. گراییوجودشناختی،

خواستماصالًدرسومدرسهرارارهاکنموبعدهماینتصمیمراعملیکردم.درواقعمنمیلحظهتصمیمگرفتمکهفیزیک

کنموحتیازغرببروم درطلبحقیقترها ترجمهامیردرغربتغربی،زندگی«. نامةخودنوشتدکترسیدحسیننصر،

 .99-99،صص6989نصری،نشررسا،

iiiاینتعبیریاستکهنصربهنحوهمدال ولیفلسفةاینقلمینه. وهست، گوییفلسفةاصیلعشقبهحکمتبوده کند؛

(.161جدیدنوعیمیسوسوفیودرنتیجهنفرتازحکمتاست)رک:جوانمسلمانودنیایمتجدد،ص
ivاینجملهنصرداند،.دربارةنگاهبهشدتمنفینصردربابعلومانسانیمدرنواینکهاینعلومراعلوممجعول)جعلی(می

 دارد: برایاسف»صراحت اسالمی ممالک برخی در روزها این که است تالشی مجعول، انسانی علوم نوع این از بارتر

)بهنقلازاسالموتنگناهایانسانمتجدد،«گیردواردساختنهمینانحطاطبهآغوشفرهنگاسالمیبهنامپیشرفتصورتمی

 (.98تی،صحسیننصر،ترجمةانشااهللرحم
v.F. schouan, Les station de la sagesse, Paris, 1958. 
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vi.ثملهبعدهذا»گوید:الحکمامیالقفطیدرتاریخکندوهمچنینابنالعلومستایشمیاالنباءازاحصاءابنابیاصیبعهدرعیون

هاعناحدمذهبهفیهوالیستعینطالبالعلومکلکتابشریففیاحصاءالعلوموالتعریفباغراضهالمیسبقالیهوالذهب

 .181-65۴9:111رجوعشودبه:تاریخالحکماء،بهتصحیحجولیوسلیپرت،الیپزیگ،«.االهتداءبهوتقدیمالنظرفیه

viiقراراست:.عنواناصلیاینکتاببدینNasr, Seyyed Hossein, and Muzaffar Iqbal. Islam, science, Muslims, 

and technology. Islamic Book Trust,2007.مهدیکفائیوحسین ترجمه دستاست؛ اینکتابدر از دوترجمه و

منتشرکردهوترجمةامیرحسیناصغریکهانتشاراتاطالعاتبهسال6951کرمیکهانتشارتدانشگاهصنعتیامیرکبیربهسال

منتشرکردهاست.695۴
viii. (،بهار6)6راد،دانشنامةعلوماجتماعی،شناسیتجربیدردورةاسالمی،محمدامینقانعیتکوینروششناختیعواملجامعه

جامعه69-69،صص6988 رک: برایتفصیلایندیدگاه مرکزتحقیقاتسیاستعلمی. ایران، شناسیرشدوافولعلمدر

.6989کشور،
ix.The Age of the World Picture, From The Question Concerning Technology and Other Essays, trans. W 

Lovitt (New York: Harper & Row, 1977), pp. 115–136 
x.When we use the word "science" today, it means something essentiallydifferent from the doctrina and 

scientia of the Middle Ages, andalso from the Greek episteme. 
xi. Pingree, D. (1992). Hellenophilia versus the History of Science. Isis, 1992, 83, 554-563. 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/356288 


