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مقدمه و بيان مسئله
سنت گرایی نوعی مواجهه انتقادی به تجدد و از موضع عمدتاً دینی است و میتوان از
شاخههایآنبهسنتگراییاسالمی،سنت گرایییهودیت،کاتولیک،پروتستانو...اشارهکرد.
سنت گرایان به رابطة سنت و دین با تجدد و مدرنیته توجه داشتهاند ،اما برخالف برخی
روشنفکرانونواندیشاندینیبهرویکردتلفیقیوگزینشیبه منظورسازگاریسنتودینبا
تجددومدرنیتهنمیاندیشندوراهحلبحران هایانسانمتجددرادربازگشتبهاصولسنتی
می دانند.اینجریانبهپشتوانةمطالعاتگستردهوتطبیقیدرادیانوسنتهایگوناگونو
ویژهعرفاناسالمیوآیین هایشرقیدرصددگذارازمشکالتناشیازغلبةالگویتجدد

به
(مدرنیته)هستند.
بهصورت جدی مطرح شده است .هرچند
جریان سنتگرایی در ایران معاصر از دهة   9۴
خاستگاه این جریان مانند بسیاری از جریانهای فکری -فرهنگی دیگر ،ایران نیست و
،اشاعةاینتفکردرجهاناسالمیبعدازجنگبینالمللیدوم

سرآغازهایآندرغرب،بوده
آغاز شد« :هنگامی که یک دانشمند ترک و یک پاکستانی به آثار رنه گنون و کوماراسوامی
پرداختند ،ولی شعاع نفوذشان بسیار محدود بود ...درواقع در ایران بود که تفکر سنتگرایانه
(خندقآبادیوکرمی:6951،

ریشهدوانیدوپسازانقالببعدازمدتیوقفهگسترشیافت»
گرایانودربارةجریانسنتگرایی

گونهایکهتاکنونبیشاز69۴۴کتابومقالهازسنت
)5؛به 
نوشتهشدهاست(همان).
عنوانیکیازمتفکراناینجریان،ورودسنتگراییبهعالمتفکراسالممعاصررااز


نصربه
بهبعدمیداندواینجریانرادرتقابلبادوجریانفکریدیگر،یعنیتجددگرایانو

دهة651۴
بنیادگرایانفهممیکند.ویژگیاینجریانفکریآشناییعمیقپیشگامانآنازسنتاصیلدینیاز
سوییوغربمتجددازسویدیگراست؛ضمناینکهازطریقتدرکنارشریعتوازعلومعقلی
کنندوبهنقادیجدیتجددوسکوالریسمبرخاستهازآنمیپردازند.

درکنارفنونسنتیدفاعمی
بهباورنصر،عمدةانتقاداتاینجریانازتجددگراییبرگرفتهازآرایانتقادیخودغربیاندرباب
تجربهگرایی،خردگراییواصالتعلمتجربیاستوازپیشگامانآنهمچونرنهگنون،فریتیوف

شوانتیتوسبورکهارتومارتینلینگزناممیبرد(نصر.)695:6989،

سنتگرايان و مسئله علم در تمدن اسالمي (مطالعه موردي آراي علمشناختي 26 ...

نصرپسازآشناییبااینجریانفکریوبهویژهمطالعةجدیآثاررنهگنونبهمطالعةآثار


کـوماراسوامی ( )1186-1956مـتخصص تـاریخ هنر و فیلسوف سیالنی فـریتیوب شـوان
)8۴56ومارتینلینگزآشناشد.نصرازسال6589
 -9856
،)8556تـیتوسبورکهارت( 
( -1۴56
تاکنوناستادمطالعاتاسالمیدانشگاهجورجواشنگتنبودهاستوبهعنوانفیلسوفیسنتگرا
تهمیشودکه در کشورهایمختلفبهایرادسخنمیپردازدوحدود 9۴کتاب و9۴۴

شناخ
مقاله به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،فرانسه و عربی نگاشته است (جهانبگلو.)6۴5 :6989 ،
کتاب شناسی تفصیلی دکتر نصر را زایالن موریس ،ابراهیم کالین و مهدی امین رضوی (از

شاگردان دکـتر نـصر) در دو بخش کتابهایی که دکتر نصر نوشته یـا تدوین کرده یا با
ها،نـقدهایکـتابومقدمهها


ها،مقاله

نویسندگاندیگرهمکاریداشتهاستوهمچنینرساله
وگوهاییکهباویانجامشدهمنتشرکردهاند(چیتیک.)6559،


وگفت
هبهخوانشسنتگرایانةنصرمتمرکز

مادراینمقالهبیشتربرمسئلةعلموآنهمباتوج
گرایانفقطایشانبهمسئلةعلمپرداختهاند؛چنانکه


ایم.اینبدانمعنانیستکهدربینسنت

شده
)و...دراینزمینهنگاشتهاند،امانصربیشاز

آثاریراتیتوسبورکهارت()6988چیتیک(6988
سایرسنتگرایانومشخصاًدرکتابهایعلمدراسالم()6911علموتمدندراسالم()699۴

نظر متفکران اسالمی دربارة طبیعت ( )6991دین و نظام طبیعت ( )6989انسان و طبیعت
(،)6915نیازبهعلمقدسی()6918جوانمسلمانودنیایمتجدد()6919و...بهمسئلةعلمدر
تمدن اسالمی پرداخته است .قاعدتاً تمرکز مقاله بر تحلیل مبانی و لوازم دیدگاه سنتگرایانة
نصردربابمناسباتدینوتجددوعلمجدیددرگسترةتمدناسالمیخواهدبود.

هدف و پرسشهای پژوهش
عنوانکلیدیترینمتفکر


هدفاینمقالهارائةتقریرجدیدیازآرایعلمشناختیدکترنصر،به
جریان سنتگرایی در این حوزه ،با استفاده از روش هرمنوتیکی -تحلیلی است؛ بنابراین
هایاینپژوهشعبارتانداز:


پرسش
.فهمنصرازمناسباتفلسفةجدیدوعلمجدیدبرچهمؤلفههاییاستواراست؟

6
.چهنسبتیمیانتجددشناسیوعلمشناسینصروجوددارد؟
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هایعلمشناسانةناظربهتمدن

.9دیدگاهخاصنصر(هرمنوتیکدینیطبیعت)درمیاندیدگاه
اسالمیچهجایگاهیدارد؟
.9ایندیدگاهبرایمواجهةماباعلمجدیدچهدستاوردهاییدارد؟

پيشينة پژوهش
کینگدرمقالة«نقدوبررسیفصولنجومیوریاضیکتابعلمدراسالمسیدحسیننصر» i
اضیات،داوریصریحوکوبندهایدر

ضمننقادیتفصیلیآراینصردربارةتاریخنجوموری
باب کلیت اثر دارد و میگوید« :این اثر که [برخالف ادعا] به «پژوهش و تحلیل» هیچ متنی
دستنزدهاست،مملوازادعاهاییبدونسندکافیواشتباهاتآشکاراست.بیشترعباراتنصر
کهبهیکفردیااثریاکشفخاصیاشارهمیکند،داراینوعیتحریفیااغراقاستکهنشان

ازناآشناییویبامنابعاصلییاعلومریاضیونجومدارد.البتهتمامیاشتباهاتازآننصر
نیست،بلکهبسیاریازمنابعاوسرچشمهمیگیرند،ولیاینکتابینیستکهیکآماتورنوشته

باشد؛نویسنده،استادتاریخعلماست.باوجوداینکهویدرحالحاضرمشغولتهیةکتابنامة
منتشرشده)،بهنظرمیرسدارتباطویبا

مشروحعلماسالمیاست(کهجلداولآندر6519
حوزةپژوهشیروزدررشتةتاریخعلمبهکلیقطعاست»(کینگ)6۴9:6959،واینکهبایداین

کتابرا«بیشتریکتفسیروبرداشتشخصیبدانیمتایکپژوهشتاریخی»(همان).
نقشقطبالدینشیرازیدرعلممناظر(اپتیک)»رأیدکترنصر

درپژوهشیدیگرباعنوان«
دربارة دستاوردهای قطبالدین شیرازی در علم المناظر و پیشگامی شیرازی در تبیین پدیدة
رنگینکمان (برای نخستین بار) مورد نقادی جدی قرار گرفته است .نصر ،این پیشگامی را

احتماالًمتأثرازرواجوانتشارمکتباشراق(بامحوریتنوربهمثابةمبنایتمامحقایق)دانسته
کهپژوهشفوقبراساسسهکتابمهمقطبالدینشیرازی


)؛درحالی
است(نصر19۴:6519،
نهایهاإلدراکفیدرایهاالفالک،اختیاراتمظفریوالتحفهالشاهیهنشان
درعلمهیئتبانامهای 

دادهاستکهویدرهیچبخشیازآثارفوقبهبحثرنگینکماننپرداختهوبااینکهدربارةعلم

هاینوییمطرحکرده،آرایویدرعلممناظرنهتنهانونیست،بلکهحتیازآثار


هیئتنظریه
تراست(اربابیفروگمینی.)6959،


هیثموعالبنسهلنیزعقب

ابن

سنتگرايان و مسئله علم در تمدن اسالمي (مطالعه موردي آراي علمشناختي 26 ...

اندکهدغدغةاصلینصرنهتاریخعلموتاریخنگاری


بهایننکتهتوجهنکرده
منتقدانفوق 
علوم تخصصی (مانند تاریخ نجوم و ریاضیات و شیمی و )...در تمدن اسالمی ،بلکه مباحث
ناظر به بنیادهای مابعدالطبیعی -فلسفی علوم در تمدن اسالمی و غرب جدید و نقد رویکرد
اروپامحوردرتاریخنگار یعلموتمدناست؛چنانکهویپسازتحصیلفیزیکوریاضیو

تاریخعلمدردانشگاهماساچوستدچاربحرانفکریمیشود.غورومطالعةبیشتردرمباحث
فیزیکیبهاونشاندادکهمباحثبنیادینمابعدالطبیعیدرفیزیکپاسخیدرخورنمییابندو

اینتردیددرجنبةمعرفتیِعلمجدیدباشرکتدرسخنرانیبرتراندراسل،فیلسوفانگلیسی،
جدیتر شد .در این سخنرانی ،راسل در پاسخ به پرسش نصر در باب ماهیت فیزیک جدید

تأکید میکند که «فیزیک فینفسه با ماهیت راستین واقعیت مادی سروکار ندارد ،بلکه به آن
ایشخصناظرمرتبط هستند» .i iپساز

دستازساختارهایریاضیمیپردازدکهباتفسیره

این پاسخ است که نصر فیزیک را رها میکند و بعدها در مواجهه با جورجیودی سانتییانا،
فیلسوفعلمایتالیاییومطالعهآثاررنهگنونبهسنتگراییونقدفلسفهجدیدغربوتجدد

مبتنیبرآنگرایشیافت.ویپسازبازگشتبهایرانبهبسط مطالعاتومباحثاتخودبا
حکما و فالسفه در ایران آن روزگار میپردازد .اندیشمندانی چون محمدکاظم عصار ،عالمه
طباطبایی،مطهری،هانریکربن،سیدجاللالدینآشتیانیوبعدهاداریوششایگانو...طرف

گفتوگوهایعلمیویهستند(زارع.)61۴:6959،

موضوعمحوریاینپژوهشکه درآثارومقاالتمنتشرشدهدراینبارهسابقهدارد،آن
استکهنصر،بیشازآنکهبهمثابةیکموخعلمحرفهایبهورودتفصیلیوواکاویشواهد

تاریخی دربارة علوم خاص در تمدن اسالمی مانند ریاضیات ،نجوم و پژشکی بپردازد ،بیشتر
قیقتری که بهتازگی به ادبیات «مطالعات تاریخنگاری
بهمثابة یک «فیلسوف علم» و به تعبیر د 

عنوانیکپژوهشگروصاحبنظردرحوزةفلسفةتاریخعلم(6جاردین،


راهیافتهاست،به
علم»
 )1۴۴8به تحلیل بنیادهای فلسفی– مابعدالطبیعی علم مدرن و مناسبات آن با دین و تجدد
پرداخته و البته موضعی که بدان اتکا کرده است ،سنتگرایانه است که واگرایی جدی با
هایمدرنوپستمدرندارد.


فلسفه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1.Philosophy of History of Science
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تعریف مفاهيم پژوهش
سنتگرایی
معانی گوناگونیبرایواژة سنت مطرح شدهاست که میتوانبهمواردزیر اشاره کرد :سنت به
معنایدوامواستمرار،سنتبهمعنایراهوروشپسندیده،سنتبهمعنایاخبار وروایات
منقولازپیامبر(ص)وپیشوایاندینی،سنتبهمعنایروشیکهمردمازآنپیرویکنندوبرای
آنانبهصورتعادتدرآمدهونهادینهشدهاست(اینکاربردمعناییسنتدرحوزةمطالعات
سنتگراییبهمعنایرسم
فرهنگیوعلوماجتماعیاست)،اماسنتدرمطالعاتناظربهجریان 
وعادتواسلوبنیست،بلکه مقصودسنتالهیوازلیوابدیاستکه درتمامیوجود
ساریوجاریاست.سنتبهمعنایاصولوحقایقیاستکهخاستگاهقدسیداردوتجلیات
هاوتمدنهایسنتیمحققشدهاست.ازهرفرهنگوتمدنیکهبااین


آندرقالبفرهنگ
دبهتمدنسنتیتعبیرمیشود(نصر.)95:6989،

اصولهماهنگباش
علم جدید
)واستخراججهانبینی

گرایاننهباعلمجدیدکهبااصالتعلموعلمزدگی(Scientism


سنت
فراگیرازعلمبر سرمهر نیستند .توضیحاینکه دراینتلقیخداوند،محوراصلیوواقعیت
ثابتاستوسایرهستیمراتبآنواقعیتثابتهستندواینمطلبازثمراتنگاهعرفانی
هماهنگ با وحی الهی بهدست میآید (نصر .)69۴ :6918 ،علم جدید هم باید در جایگاه
شایستهایقراربگیردکهمابعدالطبیعهوحکمتجاویدانتبیینمیکند.

تمدن اسالمی
تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است که همة الیههای معرفتی و فرهنگی آن بر محور اسالم
هایتمدنالهیدرچهارچوبآموزههایقرآنیومتکیبر


گردد.اینتمدنازهمةویژگی

می
سنت پیامبر اکرم (ص) برخوردار است و مؤلفههای آن ،دین ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانین،
مقررات،اصولدینیوغیرهاست(جاناحمدی.)91:6988،
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روش پژوهش
روششناسیمادراینپژوهشکیفیاستوتلفیقیازروشهرمنوتیکیوتحلیلیاستفادهشده

فلسفیگفتهاند.در

است.سنتهرمنوتیکیپیشازهایدگرراهرمنوتیکمتنیاهرمنوتیکماقبل
روشهرمنوتیکیامثالکالدینوس،شالیرماخرودیلتای،نکتةبسیارمهمایناستکهایشان
مانندپیشینی انخودبهامکانفهمعینیمتنمعتقدند؛یعنیدرکمقصودومرادواقعیصاحب
دسترسمیدانندوبهامکانمطابقتفهممفسربامعنایواقعیمتن


سخنراامریممکنوقابل
باوردارند.ایننکتهیکیازوجوهتفاوتایشانباهرمنوتیکفلسفیاست؛بنابراینهرمنوتیک
ماقبلفلسفیاز  اینحیثباهرمنوتیکفلسفیتفاوتجوهریواساسیدارد؛زیراهرمنوتیک
استوذهنیتومرادمؤلفرانادیدهمیگیردوهدفتفسیررافهممراد

فلسفی«مفسرمحور»
حالآنکهازنظرهرمنوتیکماقبلفلسفی،رسالتهرمنوتیکبازسازیذهنیتو

داند؛ 
مؤلفنمی 

فردیت مؤلف است (واعظی .)51 :698۴ ،هرمنوتیک در جهان اسالم ،گرچه بهگونة مستقلی
هایمختلف،ازجملهتفسیروعلماصول(باوجودتفاوتهایی)،مشابه


مطرحنشد،درزمینه
نظریاتهرمنوتیکیماقبلفلسفیاست؛اگرچهنامهرمنوتیکبرآنننهادهباشند.منظورازروش

دیدگاههایسیدحسننصراست.

تحلیلینیزتحلیلمبانیولوازم

یافتههای پژوهش
باتوجهبهمقدماتفوق،دراینبخشبهپرسشهایکلیدیتحقیقبراساسآثارسیدحسن

هایویپاسخدادهایم .درپاسخبهپرسشنخستکهاز


نصروتحلیلمبانیولوازمدیدگاه
تلقی نصر از مناسبات علم جدید و فلسفة جدید و مؤلفههای معرفتی -فلسفی آن پرسش
گرایان،ازجملهنصراشارهکرد.ازکلیدیترین


ایم،بایدبهتقابلکلیدیدراندیشةسنت

کرده
مضامین فکری جریان سنتگرایی ،وجود تقابل جدی و گسست بنیادین میان تجدد و سنت
است.ازمنظرسنتگرایی،فرهنگشرقیوتفکرسنتیبافرهنگجدیدغرب،تعارضذاتیو

ماهویداردواینتفاوتفرهنگیوفکریدرنوعمواجهةانسانباخدا،باخود،بادیگران،با
طبیعت و با علم ظهور و بروز داشته است که نتیجة آن پیدایش بحرانهای مختلف اخالقی،
روحی،اجتماعیوزیستمحیطیدرعصرحاضراست.
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عباراتصریحویرامقدمةبحثقراردادهایم.

برایطرحبحثدربابتجددشناسینصر 
ماندکهسرشرابریدهاند.برایمدتکوتاهی،


تمدنغربیمانندخروسیمی
ویگفتهاستکه«

اینطرفوآنطرفمیرودباحرکتسریعوبدونهدفتاجانازتنآنبـهدررودو

بمیرد.تمدنفعلیتمدنیاستکهتحوالتدرآنبسیارزیاداست،اماتحوالتآنمانندحرکت
خروسسربریدهاست؛یعنیدرواقعماشاهداضمحاللتمدنجدیدهستیم.شکینیستکه
جدیدسریعترواینامرسببشدهکهبسیاریازافراددر


پاشـیواضمحاللدنیای

روندازهـم
دنبالعالمهایدیگرارزشیوفکریباشند»(کاویانی.)659:6911،


غرب،بسیبیشترازقبل،به
سالاستدرتجددغوطهوراستونقداساسی

نصرمعتقداستکهفرهنگایرانی 69۴
سنتگرایانبرتجددرانهنقدیسیاسی -اجتماعیصرف،کهمبتنیبراصولمابعدالطبیعیو

دینی میداند (نصر .)189 :6981 ،با توجه به همین مبناست که اصلیترین رسالت متفکران
بزرگسنتهایمعنویودینیروزگارما،بهویژهمتفکرانمسلمانایرانیرارویکردانتقادیبه

داند.سنتگرایانیمانندنصر،مواجهةآندستهازروشنفکرانومتفکراندینیجهان


تجددمی
اسالم را که درصدد آشتیدادن سنتهای دینی و مدرنیته هستند ،غیراصیل ،سطحی ،ناکام و
گزینشیمیدانند.

نصرتأکیدمیکندکهبرایفهمتجددبایدمعناومقامفلسفةجدیدغربیومناسباتآنبا

تمدنمدرنغربیرادرککنیم؛درغیراینصورتفهممعنایپدیدههایجدیداعمازآنکهدر

حوزةعلمباشدیاهنروسیاستواقتصادواجتماعو...اگرنگوییممحال،قطعاًدشوارخواهد
گراییمیپردازدوتأکید


).ویآگاهانهبهمرزکشیمیانبنیادگراییوسنت
بود(نصر161:6919،
بنیادگراییآنرویسکةمدرنیسماستوبدونمدرنیسمنمیتواندوجودداشتهباشد

میکندکه

افلسفههایجدیدغربی

).نصربهآسیبشناسینوعمواجهةجهاناسالمب

(نصر696:6989،
پردازد،اینکهازسویینوعیشیفتگیسطحیبهجریانهایفکریفلسفیغربازسوییو


می
نداشتنازمواریثارزشمندفلسفةاسالمیازسویدیگردیدهمیشودوبستهبهاینکه


اطالع
دأانتقالآناندیشهها

کدامجریانجغرافیاییغربی(آلمان،انگلیس،فرانسهوبهتازگیآمریکا)مب

آنکهاندکتوجهوارتباطیبازیستبومفرهنگ


کند،بی

باشد،چهرةاندیشهفلسفیرامتمایزمی
اسالمیومسائلانضمامیجوامعاسالمیروزگارماداشتهباشد(نصر.)1:6991،
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ویاصوالًبامکاتبوآرایفلسفةمدرنغربیبرسرمهرنیستوانتقالوترجمةاینآثار
به جهان اسالم و از جمله ایران را نهتنها منشأ آثار مثبت ،که نوعی عقبماندگی مضاعف
هارابهجایفیلوسوفیا(PniIo-


هایفـلسفیجدیدکهبایددرواقعاکثرآنـ

ومـکتب
میداند«:


)soPhiaیعنیدوسـتیحـکمتمزوسوفیا( )Meso-soPhiaیعنیدشمنیباحـکمتومـعرفت
دانست؛مانندمدلباسبهطورنامساویوناهمواردرممالکمختلفاسالمیگسترشمییابد.

افـتادگیاجـتنابناپذیرزمـانیتوأماستکـهسبب


عالوهایـنتـوسعههمیشهبایکعقب

به
شودآنچهدرممالکیکـهدرحـالتقلیدندمتداولوپسندیدهمیشود،درهمانممالکیکه


می
منشأ این افکار بوده است ،متروک و بـه دست فراموشی سپرده شود .نصر رویکرد خود در
مطالعةتمدناسالمیرا در تقابلبا الگوی اروپامحورمیداندو دستاوردهایمهمآنرا نفی
پذیریفلسفةاسالمیبهابنرشدتلقیمیکند»(همان.)6۴:


توهمپایان
نصر به برتری بالمنازع میراث علوم و معارف اسالمی معتقد است و مکتبهای عرفانی
اسـالمی را واجد عمیقترین نظریات دربارة آغاز موجودات و چگونگی پیدایش کثرت از
چیزبهاصلواحدخـودورابـطةمیانحقوخلقمیداندواینکهاین


وحدت،بازگشتهمه
اقیاست.نصرنتیجهمیگیردکه«اگر

میراثتابهامروزدرسراسرجهاناسالمیزنـدهوبـ
بخواهیم فلسفههای جدیدی کـه امروزه بهسرعت بهدست خود مسلمانان در جهان اسالمی
گسترشمی یابد،چیزیجـزیـکعـاملتشتتوتخریبباشد،بایداصولحکمتاسالمیرا

دوبارهاحیاکردوشناختوشناسانیدوبامسائلجدیدیکهدرعـصر حـاضرپدیدآمدهاست
ناپذیروابدیمواجهشدوآنرابهـصورتمـناسبیحلکرد»


بااستمدادازایناصولاجتناب
)واینکهبایداصولرادوبارهکشفکنیموریشههایعمیقیکهمارابهمتنواقعیت

(همان9:
پیوندد،جستوجوکـنیم.


وحقیقتاشیامی
شناسینصرپرسشکردهایم،به


ازمناسباتتجددشناسیوعلم
درپاسخبهدومینپرسشکه
تلقینصرازایندوواژةکلیدیبراساسمتنآثاروتحلیلپیامدهایمنطقیدیدگاهویدراین
بابپرداختهایم.نصردرکتاباسالمسنتیدردنیایمتجدددربیانمفهومتجدد،تصویریارائه

نشدنیبااندیشةهمةسنتهایدینیوبهویژهسنتدینی


تقابلرفع
میدهدکهازهمانابتدادر

واسالمیاست(نصر.)611:6981،
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وی در بیان مقصود خویش از تجدد آورده است که «منظور ما از کلمة مدرن در اینجا،
معاصریاکـنونییـاآنچـیزیکهدرسلطهبرجهانطبیعیپیروزبیرونآمده،نیست،بلکه
مدرن از دیدگاه ما بـریدن و گـسیختن از اصول استعالیی ( )Transcendentیعنی از اصول
چیزحاکمهـستندوانـسانازطـریقالهامووحیبهآنها


تغییرناپذیروابدیاستکهبرهمه
شود.بهاینمعنا،مدرنیسمدرتقابلباسنت(دین)قـرارمـیگیرد.درمدرنیسمفقط


آگاهمی
نهمهچیزاست کهباسرچشمةالهیقطعرابـطهمـیکند»(همان.)651:انسانمدرناز

انسا
قرنهفدهمبهاینسوعـلمیراخـلقکردهاستکهواقعیتانسانرامنعزلازتصویرکلی
جهان و سلسلهمراتب وجود تبیین میکند و به لحاظ اپیستمولوژیک ضابطهها و ابزارهای
تعینبخشبهاینعلمکامالًومنحصراًدرحیطةتجربهوحسبشریهستند.اینجهانعلمی

کهانسانازآنمنفکشده،درنهایتمبتنیبربـنیادهایانسانانگارانهاست.

اساس این نوع تبیین اومانیستی از علم در فلسفههای دورة تجدد (که نه فیلوسوفی که
ویژهدردیدگاههایدکارتفرانسوی،جانالکانگلیسیودرنهایت

میسوسوفیهستند)  i i i
وبه
درفلسفةکانتیناظربهفیزیکنیوتنیقراردارد.اینتصویربهزعمنصردرتقابلباعلومسنتی

انگارانهبودهوبرایآنهامکانوظرفمعرفت،نهذهن

است؛چراکهاینعلومعمیقاًغیرانسان
بـشریوسوژةغرقدرعالمفنومنال،کهعقلالهی( )Divine Intellectاست.اینموضعگیری
در باب معرفتشناسی مالزم با انسانشناسی تجدد در عبارت زیر که عیناً از نصر آوردهایم،
وقتیدکارتگفت:منمیاندیشمپسهستم()Cogito Ergo Sumاو

صراحتبیشتریدارد«:
نوعیآگاهیفردیازخودمحدودشرابهعنوانضـابطةهـستیقرارداد؛زیرایقیناً«من»در


به
بیان دکارت من الهی نبود؛ من الهی را در عبارت «من حق هستم» (انا الحق) حالج میتوان
یافت.براساسآموزههایسنتیفقطمنالهیحقداردبـگویدمن.تازماندکارت،اینهستی

مـحض ( )Pure Beingهـستی خدا بود که وجود بشر و سطوح متنوع واقعیت را تعیین و
مشخص میکرد ،اما با عقلباوری دکارت ،هستی فرد انسانی معیار واقـعیت و نـیز حـقیقت
؛درحالیکهانسانمـوردنـظراسالمبندةخداونایبشبررویزمین

()Reality & Truthشد»
االرض)استوتلقیانسانشناختیاسالم،امکان طغیانوشورشپرومتئوسی

(خلیفةاللّهفی
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(بنیادگر) بر ضـد خـدا و بـیاهمیت جلوهدادن خدا در حیات بشری را کامالً محو مـیکند
(همان.)199:
درایننگرهقصةعلمجدیدوپیشگامانآنقصةشورشعلیهعالمباالست«:علممبتنیبـر
تصور ماشینگرایانه از عالم هستی که گالیله و کپلر پدید آوردند ،شـک هـیومی و مـوضع
الادریگرایانةکانتی،مکاتبهگلومارکسکهواقعیترابرصیرورتدیالکتیکیوخودتغییر

مبتنی ساختند و بصیرت ثابت بـه اشـیا را به بصیرتی بیاثبات و دائمالتغییر تبدیل کردند و
هموتـفاسیرچپگرایانةالادریو

دانانمحافظهکاردرآلمانقـرننـوزد


همچنینتفاسیرالهی
گراییکنت،تجاوزهایمدرنیسموفلسفةتحلیلیدورانمعاصرهمگیفلسفههاییاوه


تحصل
هستندکهمراحلپایـانیبرنامةنابودیکاملکیفیتقدسیمعرفتراعملیمیسازندواینامر
یا از طریق مـعرفت را عملی میسازند و این امـر یـا از طریق جدا ساختن کامل دین و
جستوجویامرقدسیازاستداللومنطقویاازطریقتهیساختنزبانوفرایندهاییفکری

اند،ازهرگونهمعناومفادیدارایمرتبهمابعدالطبیعیاجرامیشود»(نصر،


کهالبتهمرتبطبازبان
.)6۴9:6988
خوبیفهمشود،دیگرنمیتوان


یتجددبه
نصرمعتقداستکهاگرمبانیولوازمانسانشناس

هایتجددگرادرعالماسالمیکهدرصددسازگارکردناسالموتجددگامبرمیدارند،


باجریان
همدلی داشت .وی فراتر از این میرود و این نوع تالشها را سطحی و محکوم به شکست

داند.براساستلقیسنتگرایانوازجملهنصر،مکاتبفلسفیجدید،باوجوداختالفات


می
فراوانواحیاناًعمیقیکهبایکدیگردارند،دربنوبنیاددووجهاشتراکبسیارمهمدارند:یکی
اینکه از لحاظ معرفتشناختی ،تجربهگرایانه ( )Empiricistهستند و دیگر اینکه از لحاظ
خودحکمتخالده،ازلحاظ

)محسوبمیشوندوحالآنکه

وجودشناختی،مادی(Materialist
)است(وتعقلگراییحکمتخالدهباعقلگرایی

شناختی،تعقلگرایانه(Intellectualist


معرفت
)کهبعضیازفیلسوفانجدیدماننددکارت،بدانقائلاند،فرقدارد)وازلحاظ

(Rationalism
وجودشناختی،قائلبهوجودمجرداتومفارقاتاستومبدأهمهموجوداتراامریغیرمادی
( )Spiritualismمیداند (اعوانی ،بینامطلق و ملکیان .)11 :6911 ،به همین جهات چهارگانه
گرایانمعاصرازجملهنصردربارةهمةمکاتبومشاربفلسفی کهدردامان

استکهسنت
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فلسفةتحلیلزبانی،

فرهنگفلسفیجدیدغربپروردهوبالیدهاند،ازجملهاگزیستانسیالیسم ،

پدیدارشناسیوپراگماتیسم،موضعنقدومخالفتدارند .بهنظردکترنصرفلسفةجدیدغربی
وجهنمیتواندیکیازعـناصرالزمجـهانفکریانسانمحسوب

یکامرعرضیاستوبههیچ

ویژگیهای فیلسوف به معنای غربی جـدید با فیلسوف سنتی تفاوت خـواهد داشـت.

شود .
اگـر تعریف افالطون از فیلسوف و فلسفه را درنظر داشته باشیم که فلسفه را تمرین مرگ
میداند،ویـژگیفیلسوفنوعیفاصلهگرفتنوانقطاعازدنیاست.ویدربیانموضعفلسفی

اصطالحدیدگاهفلسفیخودراخالصهکـنممـیگفتم


اگرمجبوربودم،به
خودصریحاست«:
وجاویدانخردونیزحکمتجهانرواهستم»(همان).

کـهپیر
سوباسنتهای


دفاعوهم

االصولقابل

نصرسیرفلسفةغربیازیونانتاقرونوسطیراعلی
حکمی و عقالنی ادیان و سنتهای دینی میبیند ،اما فلسفة غرب از رنسانس به این سو را
فیلوسوفیبرایبیانآنبهرهمیگیرد.

بدبینانهتفسیرمیکندتاجاییکهازتقابلمیسوسوفی -
سرآغاز این شورش علیه عالم باال رنه دکارت فرانسوی ،فیلسوف قرن هفدهم و پدر فلسفة
مدرن غربی است .وی سردستة این طغیانگران بـود که علیه «عالم باال» شورید .او در
جستوجوی تفکر نوینی برای معرفت یقینی بود؛ بنابراین بهجای استفاده از عقل شهودی و

اشراقی،کهبهنظرنصرصراطمستقیمتفکرفلسفیدرهمینطیطریقاست،ازعقلاستداللی
میاندیشم ،پس
برخاسته از علم و ریاضیات جدید بهره گـرفت و با جملة قصار معروف « 
کارتمیگفت،

محوریبهجایخدامحوریراتعبیهکرد.اگـرد


هایفلسفیانسان
هستم» 
زمینه
تفکر و آگاهی من ،خود دلیل آن است که خدا وجود دارد ،به همان دیدگاه فلسفة سنتی
کرد؛پسبدینسان،عقلشهودیکهمـنبع

میپیوستواصلوجودشناسیرادرفلسفهحفظمی

آنوحـیاست،ازانسانجداشدوانسانمغرورانهخواستاعمالشراانجامدهدودیگربه
وحیکارینداشت؛بنابرایناینجداافتادگیسببشدتامعرفتوعلمازاینپسکامالًازامر
قدسیجداشدند(نصر.)18:6919،
بهنظرنصر،علممبتنیبـرتصورمکانیستیوماشینگرایانهازعالمهستیبهپیشگامیگالیله

وکپلر،شکاکیتفلسفیهـیومیومـوضعالادریگرایانه-اومانیستیبرآمدهازانقالبکپرنیکی

کانتی،مکاتبهگلومارکساستکهواقعیترابرصیرورتدیالکتیکی -ماتریالیستیوخود
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تغییرمبتنیساختندو نگاه ثابتبـهاشـیارابه نگاهبیاثبات و دائمالتغییر تبدیلکردند.وی
بهمثابةبنیادعلومانسانیمدرنرامانندجهلیا
شناسیوجـامعهشناسیآگوستکـنت» 

« 
انسان
عنوانعلمجلوهفروختهمیشود.


کهبه
مـشخصة«دورانظلمت»()Dark ageتوصیفمیکند
ایننوعمواجههباسرآغازهایتکوینعلومانسانیمدرندرغرب،تصویرخاصیازسرشتو
کارکرد علوم انسانی ترسیم میکند که سبب به حاشیه رفتن فلسفة علوم انسانی در تأمالت
شناختیدکترنصرمیشودi v.


علم
چنانکهبیانشد،فهمنصرازعلمجدیدومناسباتهمگرایانهیاواگرایانةفلسفةغربیبا

علمجدید،نقشمهمیدرتجددشناسیویدارد.بهباورویعالمبهمـعنایاسالمیاشداللت

شرحلمعهدرسمیدهدونهاینکهمتخصصفیزیکو

برکسیداردکهمثالًدرحوزةعلمیه
شـیمیبـاشد،اماعالمبهمعنایعالمعلومطبیعییاریاضییایکمعنایجـدیداست.این
معنایجدیدناظربهتجربةغربیعلومجدیداستکهباانقالبعلمیقرنهفدهمآغازشدو
تاامـروزادامـهدارد.علومجدیدنیزخودپایهایفلسفیدارند؛چراکهبهباورنصرعلمبدون

فلسفهنمی تواندوجودداشتهبـاشدوهـرعلمییکدیدفلسفیدارد.درسیرتاریخیگذشتة

ایازفلسفهبود،حتیعـلومیچـونفـیزیک،گیاهشناسییازیستشناسیو


علوم،علومشعبه
اینامرتادورةرنسانسادامهداشت،امابهتدریجازفلسفهفـاصلهگـرفتتـاآنجاکهدردوران

اخیرفلسفهدرخدمتعلومدرآمد.
اینوضعپسازبنیانگذاریفیزیکتوسـطنـیوتنجدیشدودرغربعلومالهی،یعنی

آنبخشازتأمالتفلسفیکهباالهیاتسروکارداشت،تسلیمگفتمان،الگو،معیارهاوحتی
هژمونی علوم طبیعی شـد ،تـا آنجا که بهتدریج در مکتبهای تحصّلی و پوزیتیویستی قرن
ناپذیریومهملبودنمدعیاتالهیاتیمطرحشد(صادقی.)61:6915،از


بیستم،بحثتحقیق
هایقارهایبهنقدتبعیتفلسفهو


سویدیگر،درقرننوزدهموبیستمجریانیقویدرفلسفه
فرهنگ و علوم انسانی از الگوی علوم طبیعی پرداختند که جلوههای اصلی آن را در
پدیدارشناسی ،هرمنوتیک ،اگزیستانسیالیسم و جریانهای پست مدرن میتوان دید .نصر سیر
تالشواضمحاللمیبیندونقادیرادیکالاوبرتجربة

فلسفهوفرهنگمتجددغربیرارو 
به

تجدد غربی در عبارات زیر اوج میگیرد« :تمدن غربی مانند خروسی میماند که سرش را
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اند.برایمدتکوتاهی،اینطرفوآنطرفمیرود،باحرکتسریعوبدونهدفتا


بریده
جانازتنآنبـهدررودوبمیرد.تمدنفعلیتمدنیاستکهتحوالتدرآنبسیارزیاداست،
اماتحوالتآنمانندحرکتخروسسربریدهاست؛یعنی درواقعماشاهداضمحالل تمدن
جدیدهستیم»(همان.)659:
بیند،بلکههمزماناز


شود،نصرتنهاجریانزوالرانمی

چنانکهدرعباراتفوقمشاهدهمی
هایغیراروپامحوروتوجهبهجریانهایفکریشرقیوگرایشبهعرفانشرقی،


احیاینگرش
یغیرغربیسخنمیگوید.چنانکهویدرکتاب

بهذن،بهآیینهندو،بهتصوفوبهفلسفهها

جوان مسلمان و دنیای متجدد ،سنتگرایی و سنتگرایان را ذیل همین جریان غیراروپامحور
ترینپاسخممکنبهبحرانتجددیادمیکند.بحران


ترینوقابلدفاع

دانستهوازآنبهحقیقی
تجددازطریقانتقالعلوموفلسفههایجدیدغربی بهسایرنقاطعالمازجملهجوامعاسالمی

وایرانسرایتمیکند.نصرورودعلومجدیدونهادهایجدیدعلمدرایراندورةقاجاررا
طورموازیدراستمرارحوزههایعلمیهو


داند.اینعلومبه

متأثرازطرزتلقیدورةمدرنمی
بدوناینکهدیالوگیصورتگیرد،یانقدیازموضعفلسفهوعلومسنتیبرعلومجدیدوارد
شود،بهایرانمنتقلشدند«:علموفلسفهبهاینصورت،یعنیجداازیکدیگروجداازدینو
گونهای الادری یا مـعتقد بـه صرفاً اصالت واقع و طبیعت و مستقل از خـداوند از قـرن
به 

گـذشتهواردایـرانشـد.درآندورانیکـهعـلومطبیعیدرایرانبسیارشکوفابود،یعنیدورة
ششصد ساله ،از جابر بن حیان بگیرید تا قطبالدیـن شـیرازی و حـتی بعد از آن ،تا

رشیدالدین فضلاهلل ،همواره عـلم و فـلسفه تـوأمان بـوده و عـلم شـاگردی فلسفه را کرده،
یعنی تابع فلسفه بوده ،چنانکه ما هنوز هم میگوییم فلسفة طبیعی ،فلسفة ریاضی .در کتاب
گفتهاند
ابنسیناهمبههمین منوالبودهو در غرب نیز در گـذشتهحتی بهفیزیکمی 
شفای  
فلسفةطبیعتوهنوزهمکرسینیوتندردانشکدةکمبریجبهنامکرسیفلسفةطبیعیخوانده
میشود...موقعیتیپیشنیامدکهپیوندیجدیدبینفـلسفةزنـدهایران،یعنیفلسفةسنتیو

علومیکه ازغربمیآمد،بهوجود آیدواینیکیاز بدبختیهایما درصدو پنجاهسال
تنهادرایـران،بـلکهدرتمامممالکاسالمیبهجـایآنـکهدراینمدت


گذشتهبودهاست؛نه
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یک تحلیل عمیق فلسفی-علمی از دیدگاه اندیشة اسالمی از علوم تجربی بشود ،فقط بهطور
سطحیبهاینامرتوجهشد»(همان.)659:
هایعلمشناسانةناظر


سومینپرسشپژوهشاینبودکهدیدگاهخاصنصردرمیاندیدگاه
بهتمدناسالمیچهجایگاهیدارد؟دراینجاازتقسیمبندییکیازپژوهشگرانتاریخعلمدر

شناسیدیدگاههادر


گیریم.ابراهیمکالینبهگونه
تمدناسالمیبرایپاسخبهاینپرسشبهره 
می
باب مناسبات علم جدید و تمدن اسالمی پرداخته است (کالین .)1۴۴1 ،وی از سه رویکرد
اخالقی،معرفتشناختیومابعدالطبیعیسخنگفتهوضمننقادیرویکرداولودومبارویکرد

سومهمداستاناست.رویکردنخستدیدگاهاخالقیبهعلممدرنوبهنمایندگانیکسانیچون

الدیناسدآبادی،محمدعبدهوسعیدنورسیوشاگردانشاستکهمیکوشندمیان


سیدجمال
یافته هایعلممدرنوآیاتقرآنارتباطبرقرارکنندودرمقابلپیامدهایسوءعلممدرن،به

راهکارهایاخالقیبرایعبورازاینمعضالتبیندیشند«:.علمغربیبرایایننسلازمتفکران
هایغربیقابلتمایزاستوفرضاصولیموجوددر


طورقطع،ازارزش

وضوحوبه

مسلمان،به
ایبهساختاروعملکردعلومطبیعینمیکند؛از

بینیسکوالرمدرنغربی،هیچگونهحمله


جهان
نراآشکارکنیم،بلکهایناستکهآنرا

اینرووظیفهایننیستکهزیربناهایفلسفیعلممدر

آید،واردکنیم؛فرهنگغربیایکهنسبتبهآدابو


کهازفرهنگغربیمی
بدونعنصراخالقی

رسوم اسالمی ،بیگانه است» (همان )91 :نتیجة منطقی این دیدگاه در باب علم ،مشارکت
یافتههای علمی بهعنوان تأییدیههایی در باب ایمان اسالمی است .رویکرد دوم رویکرد

معرفتشناختیبهعلممدرنبهنمایندگیاندیشمندانیچونفاروقیوضیاءالدینسرداراست

کهمتأثرازآرایفیلسوفانومورخانعلممانندپوپر،کوهن،فوکو،فایرابندو...عمدتاًبهنقادی
رادیکال علم مدرن و در مواضعی بازخوانی علم اسالمی با توجه به دستاوردهای مفهومی و
ندرتمیتوانیمباکتابیامقالة


ماامروزهبه
شناختیاینفیلسوفانومورخانمیپردازد«:


روش
نوشتهشده به انگلیسی ،عربی ،ترکی یا به زبان باهاسای مالزیایی مواجه شویم که به فوکو،

کوهن،فایرابندیالیوتاردارجاعندادهباشدتازیربنایفلسفیِعلممدرنرامحکومنکردهباشند.
از مقاالت دانشگاهی دانشجویان کارشناسی مسلمان تا نوشتههایی به نام «اجمالیات» که
ضیاءالدین سردار هدایت میکند ،نامهای فیلسوفان علم بیشماری از طریق این ادبیات ،این
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هایبومیونظرگاهاسالمیهستند.بهعبارتی

طرفمیشوندو دربردارندةافزوده


طرفوآن
شناسیوروششناسیدرمیانمتفکران


ازحدبرمعرفت

تر،اینمسئلهمنجربهتأکیدبیش

مالیم
مسلمان و پژوهشگران جوان میشود؛ درحالیکه مسائل هستیشناسی و متافیزیک ،یا ترک
راهیمکالینباآنهمدلی

اندیامسلمفرضگرفتهشدهاند»(همان.)91:رویکردسومکهاب


شده
هستیشناختی به نمایندگی اندیشمندانی چون رنه گنون ،سید

بیشتری دارد ،مابعدالطبیعی -
حسیننصر،مهدیگلشنیو...استکهمتأثرازجریانسنتگرایی،تقابلوبلکهگسستمیان
علوم در تمدن اسالمی و علم جدید را در بنیادهای مابعدالطبیعی و هستی شناختی میبیند:
«زیربناهای فلسفی علم اسالمی ،آنگونه که توسط نصر ،العطاس و دیگران تعریف شده ،از
اصول متافیزیکی اسالم مشتق شدهاند .قطعاً همانگونه که وحی اسالمی ،زندگی هنرمندانه و
لمیاش
اجتماعیتمدنمسلمینراتعیینمیکند،همچنینبهفهمآنازمحیططبیعیومطالعةع 

نیز جهت میدهد .نظریة توحید ،اساسیترین انگارة دین اسالم ،وحدت مبدأ الهی را تأیید
میکند و در قلمرو علوم طبیعی بهعنوان وحدت ذاتی و روابط متقابل نظم طبیعی مطرح

علوماسالمیدربابطبیعت،آنگونهکهتعریفشد،خودشان

میشود»(همان.)99:همچنین«:

را مدیون به ابزاری برای کسب قدرت و سلطه بر طبیعت نمیدانند .جنبة تأملیِ آنها که در
آموزههایقرآنیطبیعتونیزدرکیهانشناسیسنتیریشهدارد،آنهاراازیکسوبهمتافیزیک

(همان).نصریکیازپروژههایمهموکلیدیخودرا

وازسویدیگر،بههنرمرتبطمیسازد»

ةخوانشیغیراروپامحورازعلموفلسفهوفرهنگدرتمدناسالمیمیداندومشخصاًدر

ارائ
بابعلمشناسیدرتمدناسالمیدواثرعلموتمدندراسالمونظرمتفکراناسالمیدرباب

طبیعترامینگارد.

گراییمیداندواینکهعلم جدیدچنانکه

ویتاریخنگاریعلمکنونیرامبتالبهآفتاکنون

در خاک فرهنگ اروپای مسیحی دوران جدید روییده را مطلق انگاشته و بهمثابه «متر» و
برایارزیابیعلومتمدنهایدیگرازجملهتمدناسالمیقراردادهاست«:تاریخعلم

«معیاری»
شهای
شدنتدریجیراهورسمهاوتلطیفکمیرو 


صورتانباشته
رادرزمانحاضرغالباًبه
عملی درمطالعة طبیعت در نظرمیگیرند.باچنیننظریتنهامفهومزمانحاضرعلممرتبط
هایدیگردرپرتوعلمجدیدموردقضاوتقرارمیگیردو


شود؛بنابراینعلومتمدن
شمردهمی
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هاباگذشتزمانصورتمیپذیرد،ولیهدف


هادردرجةاولباتوجهبهتکاملآن

ارزیابیآن
ماآننیستکهعلماسالمیراازدیدگاهعلمجدیدوازاینمفهومتکاملیتاریخموردمطالعه
قراردهیم؛برخالف،غرضماناستکهبعضیازجنبههایعلماسالمیرابدانصورتکهاز

دیدگاهاسالمیبهنظرمیرسد،نشاندهیم»(نصر.)6:6989،ویصراحتاًبهخطشکنیخوددر

ینةتاریخعلمدرتمدناسالمیواینکهطرحویدرتقابلبانگاههایاروپامحوراست،اشاره

زم
میکند «:هدفاکثرتحقیقاتیکهتوسطمورخانومحققانعصرحاضراعمازغربیوشرقی

دربارةعلومطبیعیوجهانشناسیدراسالمانجامگرفته،برقرارساختنارتباطیاستبینعلوم

سنتی وعلومیکهامروزهدرمغربزمینرواجداردوکمتربهنظریاتخودمسلماناندربارة
علوم طبیعت و اصول جهانشناسی توجه شده است .مقصود ما در این کتاب روشنساختن
اصول جهانشناسی اسالمی و تشریح زمینة کلی علوم طبیعی و روش تحقیقی این علوم بین
دانشمنداناسالمیاست»(نصر.)6:6995،
رودکهاسالموبهتبعآنتمدناسالمی


نصردرتقابلباگفتماناروپامحورتاجاییپیشمی
نظیرمیداند(نصر،


رابهلحاظتاریخیوحتیجغرافیاییواجدنوعیخاتمیتوجامعیتبی
هایانجامشدهدربابتاریخعلمدرتمدناسالمیرافقدان


).ویخألعمدةپژوهش
61:6995
مطالعاتیمیداندکه«ازدریچةچشممروجینوبانیاناینعلوم(مسلمین)دراعصارگذشته

صورتگرفتهونهتجزیهوتحلیلتفکراتآنانباتوسلبهتصوراتومفاهیمیکهازافقعالم
قدمادوروبهطریقتفکرآناننامأنوساست»(نصر.)1:6995،
شناسینصروپژوهشهایویدربابمنزلتعلمدرتمدناسالمیراتنهادرتقابل


علم
نگاه وی با روایت اروپامحور از تاریخ علم نباید فهمید ،بلکه وی درصدد تصحیح و نقادی
شناسیغالببرذهنوضمیراندیشمندانمسلمانوفرهنگعمومیمتدیناندرسدههای


علم
متأخر است .به باور نصر در جهان اسالم و حتی گفتمانهای فکری درون جهان اسالم که
زدگیومطلقانگاشتنعلمجدید


کنند،نوعیعلم

دالنهتمدناسالمیراروایتمی

مؤمنانهوهم
حضورجدیداردوتنهایکخوانشحاشیهایودراقلیتنیست(نصر)119:6919،واینکه:

«بسیاریازمسلمین...به تکنولوژیغربیبهعنوانعصای سحرآمیزیمینگرندکهبهمددآن
می توان...خوشبختیوسعادترابهبارآورد...اینتصوریاتوهمتاحدودیطبیعیاست؛زیرا
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به مدد همین تکنولوژی بوده که غرب در مدتی طوالنی بر سایر جوامع تسلط داشته است»
(همان.)111:
نصرنگاهیانتقادیبهاینروایتغالبداردونوعیگسستمیانعلومتمدناسالمیو
بیند.بهزعموی بینعلومیکهدرهرتمدن تکوینوتوسعه

علوم درتمدنجدیدغربیمی
می یابدواصولدینیوفلسفیآنتمدنپیوندوثیقیوجودداردوانتقالنیندیشیدهومقلدانة

علومازیکتمدنبهتمدندیگریراعلتمحدثةنوعیآشفتگیدرجهانفکریوزیست
تمدنیمیداند«:علومیکهبینمسلمینرواجیافتوتدریجاًبهجامةعلوماسالمیمتلبسشد،

دارایرابطةنزدیکیبااصولدینیونظریاتکلیاسالمدربارةدارهستیاست.همانطورکه

علومطبیعیجدیدبافلسفهایکهدرقرنهفدهممیالدیدراروپااشاعهیافتوابستگیکامل

داردوبهایندلیلاستکهبیشترمسلمانانامروزهدراولینتماسباعلومجدیدکششیدر
روح خود احساس کرده و مغایرتی بین جهانبینی جدید و طریقی که اسالم عالم را همیشه
مینگریستهمشاهدهمیکنند.البتهاینامرکامالًطبیعیاست.ازآنجاکهعلومیکهدرهرتمدنی

بهوجود آمدهورواجمی یابدبااصولدینیوفلسفی نظریاتکلیآنتمدن نسبتبهعالم
مربوطاستوانفکاکاینعلوماززمینهعملیتماسیکهدردامنخودایندانشهارابهوجود

آورده،امکانپذیرنیست»(نصر.)1:6995،

بهتعبیردیگراگرعلمجدیدبهمعنایscienceدرخاکفرهنگومابعدالطبیعهغربجدید
امکانتکوینوتوسعهیافتهاست،علومدرتمدناسالمینیزمرتبطبااصولبنیادینفکریو
اعتقادیتمدناسالمیاستودرمیانآموزههایاصیلاسالمی،نصرنقشپررنگیرابرایاصل

تمدنهایکهنکهپایةهریکمبنیبرعقاید
توحیدقائلاست«:درتمدناسالمیمانندسایر  
دینی خاصی بوده است ،علوم جهانشناسی و طبیعی با اصول کلی اسالم ،که از مبدأ وحی
آسمانی سرچشمه گرفته است ،انطباق کامل یافته و هر علمی بهنوبة خود حقایق کلی را در
عکسمیساختهاست.بهاین

مرتبهایازمراتبوجودکهبستگیبهموضوعآنعلمداشت،من

دلیلتحقیقدربارةعلومطبیعیدراسالمبدونتوجهبهمبانیکلیتفکراسالمیدربارةجهانو
چگونگیخلقتوتکوینآنمقدورنیست»(همان).
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همچنین «مسئلة وحدت مبدأ هستی و پیوستگی عالم خلقت درمورد تمدن اسالمی حائز
ساسوپایةاسالماستودرهرشأنیازشئونومرتبهایاز

اهمیتخاصیاست؛زیراتوحیدا
مراتب تمدن و فرهنگ اسالمی به نحوی ظهور کرده است» (نصر .)1 :6995 ،البته وحدتی
(بخوانیدتوحید)کهنصربرآنتأکیدمیورزد،بیشازآنکهمتأثرازخوانشکالمیواعتقادیبه

هبهنزاعهایفکریاشاعره،معتزله،شیعهو...انجامیده،

معنایمصطلحدرتمدناسالمیباشدک
بیشتر صبغة عرفانی دارد و ضمن مبتنیکردن علوم پیشامدرن بر وحدت عالم طبیعت ،این
ترعرفانیمیداند(نصر.)1:6995،


وحدتطبیعتراانعکاستوحیددینیوبهتعبیردقیق
مستندمابرایغلبهایننگاهعرفانیهمینعبارتاستکه«درمکاتبدیگرازقبیلمکاتب
عرفاخصوصاًپیروانابنعربیوصدرالدینقونویونیزاشراقیونومشائیونجنبةپیوستگی
بینمراتبعالمومبدأفیضالهیبیشترموردتوجهقرارگرفتهاست»(نصر.)69:6995،نصر
درپاورقیهمانصفحهوذیلعبارتفوقآوردهاستکه درعالمتشیعسهمکتبعلمیکه
الیقینوحقالیقیناست بهنحلمشائیواشراقیوعرفانی

مطابقبامراتبعلمالیقینوعین

بهصراحت تعبیر میکند که «قلب
تعبیر شده است (همان) .نصر بعدها در کتاب قلب اسالم  
توانرامیدهدکهدرهمین

اسالم،اسالمقلبی(عرفانی)است؛یعنیهماناحسانکهبهمااین 
عالم،خداوندرادرهرجاببینیموچشمانوگوشهاودستاناوباشیم...دردرونهمیندین

قلبیاستکهبایدجاویدانخردیحکمترادریافتکههمچونگوهریدرمرکزهرپیامالهی
میدرخشد»(نصر.)915:6989،

از اینجا نصر به ارائة اصلی کالن میپردازد که البته در سراسر کتاب کمتر به تبیین و
کردنآنمیپردازد «:نظرهرتمدنینسبتبهطبیعت،انعکاسونتیجةنظرآنتمدندربارة


مدلل
حقایق آسمانی و ملکوتی است .علوم جهانشناسی همان «اسرار صغیره» و حکمت و عرفان
«اسرار کبیره» قدماست که در پرتو آن معموالً «اسرار کبیره» مجذوب میشوند؛ چنانکه علوم
جهانشناسیمکتباسکندریهدرپرتوحکمتمسیحیواسالمیمجذوبوباالخرهبهلباس

معارفمسیحیواسالمیملتبسگردید»(نصر.)1:6995،
کهنصرازمناسباتدینوتمدنوعلمارائهمیدهد،

بندیمفهومی

برایفهمدقیقترصورت

گیریویازترمینولوژیارسطوییتوجهدقیقتریداشت؛البتهنصرمانندبرخی

بایدبهنوعبهره
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دیگرازآرایتمدنشناسانةخودبهارائةاستداللیاارجاعبهمطالعاتدیگرانیاتجربةتاریخی

نمیپردازدوازدوگانة«ماده»و«صورت»ارسطوییبرایتوضیحمناسباتدین،تمدنوفرهنگ

توانوحیآسمانیرابهمنزلةصورتواقوامیراکهاینوحیبرآناننازل

بهرهمیجوید «:
می

شده،بهمنزلةهیولینگریست،صورتوهیوالیی کهاز ترکیبآنهاتمدناسالمیبهوجود

تنهابهحقایقمنزلکهبهمنزلهصورتآناستبستگیدارد،بلکه


آمد.درنتیجه،اینتمدننه
خصایصنژادیوروانی«ماده» آننیزدرساختمانوبنیادآندخالتداشتهودررشدونمو
بعدیآنسهممهمیعهدهداربودهاست(نصر.)1:6995،

« گذشتهازصورتتمدناسالمیکههمانوحیآسمانیاسالماست،بایدمادةاینتمدن
نیزکهعبارتازنژادوزبانوبنیادروحیوروانی  وجسمانیمردمانیاستکهامتاسالم
دلیلخوانشعرفانیایکهاز

راتشکیلمیدهند،درنظرگرفتهشود»(نصر.)8:6995،نصربه
دین و فلسفه و فرهنگ دارد ،حتی آرای علم شناسانة تمدن اسالمی را ذیل همین فضای
گفتمانیفهممیکند «:عالمطبیعتراممکناستبهعنوانکتابیم ملوازرموزواسرارالهی
موردنظرقرارداد»(مییر6599،؛نصر.) 9:6995،نصرپسازاشارهبهاینکهدراسالموحی
درقالب«کتاب»و«متن» ارائهشدهوتمثیلکلمهواساساًحروفالفبااهمیتخاصیداردو
« طبیعت کتابی است که حقایق الهی درآن تجلی یافتهاست ،یا بنا به اصطالح عرفا و کما
قرآن هم تدوینی است و هم تکوینی»  (همان) به یک متن مهم عرفانی ارجاع میدهد و
استشهادات قرآنی خود را متناسب با این فهم قرآنی ،گزینش میکند :عارف مشهور عزیز
نسفیدرکشف الحقایقهرجنسیازاجناسطبیعترابایکیازسورههایقرآنوهرنوعی
راب ایکیازآیاتوهرموجودیرابایکیازحروفمنطبقساخته،میفرمایدکههرروز
خداونداینکتابطبیعترادرمقابلانظارقرارمی دهدتابلکهانسانباخطوطوحروفآن
آشناشود.آنکسکهازعالممحسوساتگذشتوبهعالمامریامجرداتپیوست،دریک
لحظه با تمام مطالب  این کتاب خلقت آشنایی حاصل میکند و مانند شخصی که پس از
فارغ شدنازکتابیآنراکنارمی گذارند،کتابطبیعترابهیکسومینهد،چنانکهدرقرآن
میفرماید «:یوْمَنَطْوِیالسَّماءَکَطَیالسِّجِلِّلِلْکُتُبِکَمابَدَأْناأَوَّلَخَلْقٍنُعیدُهُوَعْداًعَلَیناإِنَّاکُنَّا
فاعِلینَ»(سورةانبیاء،) 6۴9:باتماممطالباینکتابخلقتآشناییحاصلمیکندومانند
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شخصی که پس از فارغ شدن از کتابی آن را کنار می گذارند ،کتاب طبیعت را به یک سو
می نهد،چنانکهدرقرآنمیفرماید «:یوْمَنَطْوِیالسَّماءَکَطَیالسِّجِلِّ لِلْکُتُبِکَمابَدَأْناأَوَّلَخَلْقٍ
نُعیدُهُوَعْداًعَلَیناإِنَّاکُنَّافاعِلینَ»(سورةانبیاء6۴9:؛نصر.)9:6995،
بینیمکهمسیراکتشافاتعلمینهدرآزمایشگاههاوباگذرازمراحلمشاهده،


دراینجامی
فرضیه ،آزمون و ...بلکه در نوعی سیر و سلوک عرفانی محقق میشود .نصر نقدی مهم بر
شناسیهای اروپامحور وارد میکند که سعی در بازخوانی تاریخ علم در تمدن اسالمی


علم
داشتهاند و آن هم بیتوجهی به شرط مهم در این نوع مطالعات ،یعنی وقوف به تمثیالت و

تشبیهاتخاصهرتمدناست؛تشبیهاتیکهارتباطیعمیقباوحیآسمانیدارد.تمثیالتو
بردبهصورتخاصوحی


تشبیهاتیکههرتمدنیبرایفهمطبیعتوبیانحقایقآنبهکارمی
آسمانی بستگی دارد که بر آن تمدن حکمفرماست؛ وحی که عالوهبر تمثیالتی که در خود
موجوداتاست،تمثیالتمعینیرا نیزارزشدینیبخشیدهوبهاینوسیلهازتمثیالتکلی
ممتازمیکند(نصر.)9:6995،ویپسازبیاننکتةفوقوباارجاعبهیکیازآثارفریتهوف
دهد،تذکرمیدهدکهالبتههر


گرایانرانشانمی

خوبیمیزاناثرپذیریویازسنت
شوان v
کهبه
تمثیلیدراینمقامراهگشانیستوتمثیلاصیلبایدریشهداردروحیاالهیباشدوباعباراتی

صوفیانهخاصیداردمیآوردکه«بایدبیندونوعتمثیلامتیازقائلشد:یکی

کهطنینعرفانی-
آنکهمتعلقبهطبیعتاستودیگرتمثیلیکهازوحیآسمانیسرچشمهمیگیرد.نوعاولمؤثر

نیست،مگراینکهبهوسیلةانسانکاملیاپیغمبریاکالمآسمانییامرتبةعالی عرفانکهحقایق

اصلیاشیاءرادرمییابد،ارزشخودرابازیافتهباشد،قبلازهبوطانسانهرنهرینهرکوثربود

وهرکوهیطورسینا؛زیراخلقتهنوزدرباطنبودوعلمبرخوبیوبدیظاهرنگردیدهو
مادینشدهبودوبهاینترتیببرایعارفهرجوییجویبهشتاست.تمثیلی کهمبنیبه
روحی آسمانی است و این انجذاب را از لحاظ معنوی مؤثر میسازد از یک انطباق عمودی
هایطبیعترابهمثلافالطونیآنانتحلیلمیدهد»


گیرد،همچنانکهعرفانپدیده
سرچشمهمی
(نصر.)9:6995،
بنابراینمحقق،مورخوفیلسوفعلمبرایفهممنزلتومکانتعلمدرتمدناسالمی«باید
بهرابطةدرونیکهبینوحیوتمثیالتمربوطبهطبیعتوجودداردنیزتوجهکند.فقطبهاین
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طریقمیتوانفهمیدچراهر تمدنییکسلسلهپدیدههایمشخصیراازبیندریایبیکران

شناسیرابهمرتبةکمالمیرساند وازبرخی


گزیندوبعضیازعلومجهان

عالمطبیعتبرمی
دیگر غفلت میکند و وجود آنان را نادیده میگیرد» (همان) .نصر بر نقشآفرینی قرآن در
کاوشهای طبیعت شناسانة تمدن اسالمی در مقام علت فاعلی (انگیزه) و علت غایی تأکید

)درکتابهایی

میکندوضمناشارهبهآرایاندیشمندانیمانندفرانسیسبیکن(6111-6916

کهبرتکیهبرعلمبهعنوانابزاردستیابیبهقدرتبشریبرای

مانندارغنوننو6وآتالنتیسنو1
تصرفدرعالموآدموبه دنبالعلمجدیدیبودکهبتواندانسانرابرطبیعتمسلطکندوبه

او قدرت و تفوق بر محیط بدهد (نصر )111 :6919 ،نشان میدهد هدف کاوشهای
طبیعتشناسانهدرتمدناسالمینهتسلطبرطبیعتونیلبهفناوریومهارنیروهایطبیعت

برایمقاصدانسانی،بلکهنوعیداللتبروجودخالقهستیوتذکاربهتوحیدافعالیمیداند:

«محرک جمهور محققین اسالمی در تعقیب علوم طبیعی فقط افکار فلسفی یونان نبود ،بلکه
بیشتر هدف آنان کشف عجایب خلقت و آگاهی از حکومت و قدرت خالق بود ...اسالم که
ریشةمعنویتبادیهنشینانسامیراحفظکردهاست،اینخصلتروحچادرنشینیراتأییدکرده

و طبیعترابهعنوانباغوبوستانیپنداشتهاستکه درهر نقطهایازآنآثارباغبان نامرئی
(خدا)هویداست»(نصر.)5:6995،
هایتاریخعلممبنیبرنقشآفرینیطبسینویوریاضیات


نصرضمناشارهوتصدیقداده
عمرخیامونورشناسیابنهیثم درتقویموتوسعةعلومپزشکیوریاضیاتونورشناسیو

طورکلیعلممدرندرتجربةاروپایپسازرنسانس،رابطةمیانعلومتمدناسالمیوعلوم
به 

غربراچنینوصفمیکند«:رابطهونسبتمیانایندوعلمفقطپیوستگیوامتداد

درتمدن
نیست،بلکهبینعلمغربیوعلوماسالمیگسستگیوانقطاععمیقیوجوددارد»(نصر:6919،
).اینگسستازکجاسرچشمهمیگیرد؟پاسخنصرآناستکه«علوماسالمیعمیقاًبا

119
جهاننگری اسالمی مرتبط است .این علوم عمیقاً در معرفتی مبتنی بر وحدانیت خداوند یا

توحیدریشهدارد،اماعلمغربیبهعکس،براینتلقیمبتنیاستکهجهانطبیعیواقعیتیجدا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Novum Organun
2.New Atlantice
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ازخداوندیامراتبعالیتروجوداست...وعلمغربیراصرفاًامتدادعلوماسالمیدانستن،

حاکی از نفهمیدن کامل مبانی معرفتشناختی این دو علم و رابطة هرکدام از این دو با عالم
ایمانووحیاست»(همان.)119:
نصر البته برای مشاهده و تجربه نیز جایی باز میکند -هرچند علیالمبنا بدان اصالتی
نمیبخشد -و تالش میکند تا ضمن اصلاالصول دانستن توحید ،حق تنوع روششناختی

کاوشهای علمیعالماندرتمدناسالمیرانیزاداکند«:نبایدتصورکردکهنیلبهاینهدف

ساختنوحدتوپیوستگیموجوداتاست،محدودبهیکروشیاطردروشهای


کهنمایان
هایمختلفیپیمودهوعلومگوناگونیتدوینکردهاندکههریک


دیگراست،بلکهمسلمانانراه
بهنوبة خود نتیجه و ثمرة هدف غایی آنها بوده است .محققان و علمای اسالمی از مشاهدة

محسوساتوتجربهواستداللوبرهانوباالخرهتعقلوذوقوشهودعرفانیاستفادهکردهو
از هر طریقی به صورتی پیوستگی مراتب وجود را به یکدیگر نمایان ساختهاند و این خود
ینیوآسمانیدرتدوینعلوممختلفهدرتمدنهایدینیدارد»

نموداراهمیتیاستکهحقایقد
(نصر.)1:6995،
ایناشارهناظربهنگرشسلسلهمراتبیبههستینیزاستکهمبنایبنیادینعلمقدسیرا

زند.ایـنسلسلهمراتب،طولیاستوعالممادی،فـروترینسـاحتآناست(چنانکه


رقممی
معنای کلمة «دنیا» این مفهوم را متبادر میکند) .علت این نگرش سـلسلهمـراتبی در تمام
سنتها ،عطف توجه تـام بـه «مبدأ الهـی عـالم» و نـیز اعتقاد به اتکای وجودی مخلوقات

مـادیبـرمراتبفراترواقعیتبودهاست.درسنتاسالمیایننگرشسلسلهمراتبیدرآموزة
دیشهوعقایداسالمیتعیناصلیخودرامییابد.ایناصل،قـلب

توحیدبهمثابةرکناساسیان

و هـستة وحـی اسالمی را تشکیل میدهد .علوم و فنون در اسالم نـیز بـر پایـة «وحـدت»
هرگاهبهجلوهای-

شـدهاند،چـنانکهدرتمامیشئونومراتبدیگرفرهنگوتمدناسالمی -

تجلیکردهاست(نصر.)61:6995،
روایتعلمشناسانةنصرازعلمدرتمدناسالمی،پیامدمهمدیگریهمدارد؛اینکهماهیت

وکارکردفلسفهدرنوعتعاملیکهباعلمدارد،متفاوتازمناسباتعلمجدیدوفلسفةجدید
در سپهر تمدن غربی است و نمیتوان فلسفه را بهمثابة خادم و جاروکش خانة علم دانست.
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تدریجبهتحلیلیدرجةدومازواقعیتهایدرجةاولعلومطبیعی


ردورةپساکانتی،به
«فلسفهد
فروکاستهشدواینمسئله،اشتغالفلسفهرابهوظیفهایکامالًمتفاوتمحولکرد.نصردربرابر

این رسالت جدید ،بر معنا و کارکرد سنتی فلسفه ،مُصِر است .فلسفه از یک سو ،مرتبط با
زیستفیزیکیاستوبهعنوانمثال،


کنیم،ازجملهمحیط

هانیکهمادرآنزندگیمی
زیستج

نمیتواند نسبت به فهم حقیقی عالم و کیهان بیتفاوت باشد .از سوی دیگر ،دقیقاً مرتبط با

تواندبهشاخهایازعلومفیزیکیفروکاستهشود...عالوه

متافیزیکوحکمتاستومثالًنمی
بر این ،علوم طبیعت ،همیشه در چارچوب محدودی از هستیشناسی و کیهانشناسی کارکرد
دارندکهاصوالًوذاتاًتوسطفلسفهبهمعنایسنتیکلمهبیانمیشود.اینبداندلیلاستکه
فلسفه،بخشیجداییناپذیرازمفهوممتافیزیکیعلمدرنظرنصراست»(کالین.)9۴:1۴۴1،

مالک اسالمیبودن تمدن ،فرهنگ و علم از نظر نصر ،گرهخوردن این مقوالت به نگاه
برانگیز،حتیعلومسنتهایدیگررا


توحیدیاستوباهمینمبناستکهنصردرتعبیریتأمل
اند،بهشرطمطابقتباایننگرةسلسلهمراتبیو


کهبهلحاظتاریخیقبلازظهوراسالمبوده
میداند (نصر .)8 :6995 ،علوم مـقدس همگی در دل
توحیدمحور ،واجد وصف «اسالمی»  
مییافتند«،امادراینجهانجدید،چون
سنتهاییکهدرآنپروردهشدهبودند«معناوکاربرد» 

تواندآنهارانمادهایشفافیازواقعیاتبرینبسازد،


تنهاییمی

ایکهبه

ازتابشمعنویتزنده
هابرنمیآید»(نصر.)651:6918،دانشمندانواندیشمندان


کـارازآن
فاصلهگرفتهاند،دیگرآن 

غربی،علوماسالمیرامادهوموضوعتصرفخودقراردادهباایجادترکیبجدیدوجهت
جدید،صورتجدیدیبهآنبخشیدندودرنتیجهکارآمدیآندچارتحولبنیادیشدهاستکه
هیچسنخیتیباعلمدینیواسالمینداشتهوندارد(نصر.)119:6919،
بهگفتةنصر،باوجودتالشهاییکهدرعالمغربصورتگرفته،هیچکیهانشناسواقعی

بینیکالنیکهبتواندجایگاهانسانوهستیراتبیینکند،بهوجود

وجودندارد؛زیراهیچجهان
نیامدهاست(نصر 6989،ب)191:؛درحالیکهعلومقدیمبا داشتنیکنظامدینیوفلسفی،
عمالًنسبتوپیوندمنطقیبافلسفهونیزبادینداشت؛بنابراینوحدتفرهنگیواجتماعیرا
موجبمی شد.بافقدانمرکزیتووحدت،عمالًعلومبافرورفتنبهجزئیاتتخصصی،ابعاد
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نتوانستهتحلیلواقعبینانهاز

دیگرپدیدههارانادیدهگرفتهودراظهارنظرخودازیکموضوع 

کلیتیکپدیدهوموضوعارائهکند(همان.)691:
ازپیشگامانطرحالهیاتمحیطزیستو

نصربانگارشکتابهاییچوندینونظامطبیعت

هایزیستجهانیدرروزگارماست؛امریکههنوزدرجریانهای


سنجیادیانوآموزه

نسبت
فکردینیایرانمعاصرچندانجدیگرفتهنشدهاست.
پرسشچهارمتحقیقآنبودکهدیدگاهعلمشناسانةنصربرایمواجهةماباعلمجدیدچه

دستاوردهاییدارد؟درپاسخبهاینپرسشبایدگفتکهنصردرتبیینمعناشناسیووجهتسمیة

نکتةتأملبرانگیزیمطرحکردهکهازجهت

ابونصرفارابی،مؤسسفلسفةاسالمیبه«معلمثانی»
بحث ما در باب مناسبات فلسفه ،علم و تمدن در وضعیت معاصر جهان اسالم حائز اهمیت
است .وی تصریح میکند مقصود از اصطالح معلم کسی نیست که تعلیم میکند یا در علوم
احصاءالعلوماستکه

استاداست،بلکهمقصوداشارهبهوجهتأسیسیکارعلمیفارابیدرکتاب
براینخستینبارودرزمینهوبافتفرهنگوتمدناسالمیحدودهرشاخهازعلومراتعیین
صورتیمنظمدرطبقةمخصوصبهخودقرارمیدهد،چنانکهوصف


کندوهرعلمرابه

می
معلماولبرایارسطوهمبدان جهتاستکهوینخستین کسیاستکه درمیانیونانیان
علوم گوناگون را صورتبندی و طبقهبندی کرد .میرداماد هم معلم ثالث است؛ چراکه همین
عملرادرمقیاسیکوچکتردربافتشیعیدورهصفویهانجامدادهاست(نصر.)699:6999،

به نظر نصر احصاءالعلوم فارابی سرآغاز کوشش گروه کثیری از متفکران اسالمی برای
بخشیدنبهعلوموتقسیمبندیآنودرنتیجهایجادوفاقوهماهنگیبینعقلوایمانیا


نظم
فلسفهودینبود،کوششیکهبعدهاتوسطنامدارانیمانندابنسیناوصاحبانرسائلمعروفبه

اخوانصفاوخواجهنصیرالدینطوسیوباالخرهمتأخرانیمانندمالصدرادنبالشد.نمیتوان

مرةآثاردیگرفارابینادیدهگرفت،چنانکهبرخیازقدیمترین

اهمیتخاصاینکتابرادرز
منابعتاریختفکروکتبرجالاسالمینیزگواهمیدهدvi .چهآثارمنطقیفارابیکهاساساین

احصاءالعلوم،بیشازهرامردیگر

علمیاپیشدرآمدعلومدرتمدناسالمیاستوچهکتاب

مختلفشناختوارتباطعلوممنتجازاینروشهاوپیوند

متوجهتوجیهوتعریفروشهای 

اینعلومباجوانبمختلفمعارفاسالمیونیزبایکدیگراست.باتوجهبهروحیةخاص
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حاکم بر تمدن اسالمی که تمام شئون آن مرتبط به اصل توحید و در جستوجوی بیان و
متجلیکردن این اصل در جهات گوناگون حیات انسان بدیهی است آنچه فارابی در تمدن

اسالمیوارسطوقبلازاودریونانانجامداد،آنچنانازدیدگاهاسالمیاساسیبودکهایجاب
میکرد لقبی خاص به آنان که این مهم را انجام دادند اعطا شود و حتی ارسطوی یونانی از

نظرگاهاسالمیمعلماولخواندهشودواینلقباوراحتیورایمرزهایتمدناسالمیهمراه
باشد(نصر.)1:6999،
نصردرامتدادهمینرویکردودرکتاباسالم،علم،مسلمانانوفناوری vi iوذیلگفتاری
جهانبینیاسالمیوعلمجدید»رویکردیراکهبرایاحیایعلوماسالمیدرزمان
باعنوان« 
کنونی اهمیت حیاتی دارند ،طرح میکند .از آنجا که «جـذب کامل علم غربی فقط با جذب
جهانبینی آن انجام میشود که در آن صورت پیامدهای آن برای نگرش اسالمی به واقعیت

طبیعی و فوق طبیعی یقیناً فاجعهآمیز خواهد بود» (نصر .)99 :6911 ،مهمترین گام در این
دادنبهنگرشپرستشگرایانهبهعلموفناوریمدرنوکنارنهادنعقدةحقارت


مواجههپایان
موجود در بین آنهاست« .فقط با اتکا بر دیدگاه اصیل اسـالمی مـیتوان بر عقدة حقارتی
چنینرایجدربینبهاصطالحروشنفکرانمسلمانامروزیفائقآمدوزمینهرابرایفعالیت


این
علمیخـالقانهبـاتـوجهبهجهانبینیاسالمیمهیاساخت»(همان.)99:

تدوینجهانبینیاسالمی:بایدمنابعاسالمیسنتیازقرآنکریموحدیثگرفتهتاهمةآثـار

سـنتی مـربوط به علوم ،فلسفه ،الهیات ،کیهانشناسی و مانند اینها را عمیقاً بررسی کرد تـا
بینیاسالمیوبهویژهمفهوماسالمیطبیعتوعلومطبیعیراتدوین کرد.بـررسیِ


بـتوانجهان
عـمیق و فهمِ دقیق تاریخ علم اسالمی (که علوم اسالمی آینده باید خود را در پیوند با آن
تعریفکنندتـابـتوانندازاینطریقبهشاخةدرختیتبدیلشوندکهدروحیاسالمیریشه
دارد)ضـرورتتـامدارد،ولیکنبایدتوجهشودکهاینکاربهدورازاستنباطهایپوزیتیویستی

مدرنصورتگیرد(همان).تدوینفلسفةعلممتناسبباسنتفلسفیاسالمیگامدیگراست.
«بههمینترتیب،بایدفلسفةاسالمیمناسبیدرموردعلم،تـاریخاسـالمیعـلموحتیتاریخ
شناسیها،تعاریفواهدافخاصخودرادارد»(همان) .علم


وجودآیدکهروش

کلیعلمبه
برآشناییعمیقباجهانبینیاسالمی


جدیدبهنحوتخصصیتوسعهیافتهونقدمبانیآنعالوه
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مستلزمشناختتخصصخودشاخههایمختلفعلوممدرناست(همان.)98:نصردراینجا

پردازدوبرخیدعاویعلمشناسانهخود


نیزدرمقامارائةآلترناتیوعلمجدیدبهارائةکلیاتمی
کندوتوضیحنمیدهدکهبرفرض


دلیلتکرارمی

ومناسباتعلم،دین،فلسفهوتمدنرابی
غلبة مسلمانان بر عقدة حقارت ناشی از علمزدگی که بهزعم نصر پیششرط روانشناختی
خالقیتفکریاست،آیاباصرفنقادیمبانیعلمجدیدازکجامیتوانبهگزینةجایگزینکه

شناسیهایمتداولدرادبیات

علمقدسییادینیاستپلزد؟نسبتاینعلمجایگزینباروش
جهانیعلمشناسیچیست؟ومشخصاًکداممضامینومقوالتکلیدیدروحی(قرآن)وجود

دارد که میتواند بنیاد این علم جایگزین باشد؟ این پرسشها میتواند موضوع تأمالت و
پژوهشهایمستقلیباشدکهازعهدةاینمقالهخارجاست.


نتيجهگيری
سیدحسیننصریکیازمتفکرانکلیدیجریانسنتگراییاستکهباعلمزدگی(تبدیل علم
بهجهانبینیِمبتنیبرعقلابزاری)،مادیگرویوانسانمحوریِناشیازآنمخالفتکردهاست
.وی در تقابل با علم جدیدِ سکوالر ،بر علم قدسی و سنتی تأکید دارد .علم جدید ،معرفتی
پردازد؛درحالیکهعلومسنتی

هموارهتغییرپذیرونامقدساستواینعلمتنهابهظواهرمی
خدامیدانند؛از

بهدلیلارتباطبامابعدالطبیعه،تغییرناپذیرهستندونظامهستیراآیهومظهر

هایمعاصر،علمشناسیدکترنصرراذیل


یپژوهش
روبیشتربرابعادباطنیمیپردازد.برخ


این
الگویتأویلی(درکنارالگویتجربیوالگویفلسفی)تفسیرمیکند.الگویتأویلیدرفرازو

نشیبهای تمدن اسالمی بیشترین دوام را داشته و در تفکرات جریانهایی مانند صوفیه،

اسماعیلیه،اهلکیمیا،اشاعرهوسنتگراییامتدادداشتهاستودربیانمختصاتاینالگوبدین

نکتهپرداختهشدهکهدرالگویتأویلیازعلم،ترکیبخاصیازروششناختعقالنیوهدف

دینی و عرفانی رستگاری مالحظه میشود .این روش درواقع نوعی تأمل عقالنی توأم با
گیرد،امابرایشکلدادنیک


هایدینیاست.دراینعلممشاهداتطبیعیصورتمی

انگیزه
هااکتفانمیشود،بلکهیکدانشمندوحکیمِتأویلیباید


نظریهازاینمشاهداتبهظاهرپدیده
وجویباطنآنپدیدةطبیعیباشد.تمامپدیدههایطبیعیعالمبرایاودرواقعرمزیا


درجست
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ابراینروشتأویلکاربردنظریهای

نمادیبرایحقیقتیواحدهستندومعناییمستقلندارند؛بن
ثابت بود که در پرتوی آن نظریة ثابت ،اصول تغییرناپذیر جهان طبیعت کشف و رمزگشایی
نصرباغلودرنقشآفرینیالگویتأویلیدرعلومدورةاسالمی،درواقعتماماینعلوم

میشد .

را یگانه و یکپارچه فرض میکند .در این تلقی ،تمام علوم کیمیای سعادت تلقی میشوند و
فرماست.اصولوآموزههاییازقبیلوحدتودرجاتوجود،


هاحکم

اصولثابتیبرهمةآن
پیوستگیجهانوتشابهبینطبیعتوانسان(عالمکبیروعالمصغیر)؛ازاینروجنبةعرفانیو

مابعدالطبیعی مطالعات و مشاهدات ،بر جنبة عقالنی یا تجربی آن برتری دارد؛ درحالیکه
هایفراوانی(مانندبیرونیوابنهیثم)وجوددارندکهدرجریانیمخالفالگویتأویلی


نمونه
رشد کردند و علوم را در جهتی تجربی پیش بردند .نصر با تصلب بر مطلقانگاشتن الگوی
هایدانشمندانتجربیچونبیرونی،ابنهیثم،خازنی ،بتّانیورازی


تأویلیدرتوضیحاندیشه
خودرادچارتکلّفمیکندvi i i .
به تعبیر دقیقتر ،تحلیل نصر از علم در تمدن اسالمی روایتگر نوعی «هرمنوتیک عرفانی
شناسیازسنخمباحثعلمشناسانةجدیدنیستکهعمدتاًدرگفتمان


استواینعلم
طبیعت»
پوزیتیویستیوناظربهعلومتجربیشکلگرفتهوبههمین دلیل(تفاوتبنیادیندرتلقیاز
علم) نمیتواند وارد گفتوگوی ثمربخش با این جریانهای علمشناسانه شود .صرفنظر از
نقدهایجدیبرپوزیتیویسمکهازدهة 651۴بهاینسوشکلگرفته(چالمرز،)6۴1:6915،
گفتمانغالبعلمشناسی،گفتمانپوزیتیویستیوبعدهانوپوزیتیویستیاست.براساسایننگره

هایتجربیاخذمیشوند.صفت


گیریازاستداللاستقراییازیافته
قوانینجهانشمولبابهره

بارزعلومتجربیاستفادهازروشهایاستقرایی درمقامکشف قوانینعلمیاستوبهقول

رایشنباخحذفاستقراازعلمبهمثابةخلععلومازمسندقضاوتدربارة صدقوکذبقوانین

علمیاستوبدوناستقرانمیتوانبینقوانینعلمیوتخیالتشاعرانفرقیگذاشت(پوپر،

پذیری،ابطالپذیری،مرزعلمو


).مسائلیچونمحوریتتجربهومسئلةاستقرا،اثبات
9۴:691۴
بهمثابة «کتابیپرازرموزواسرار»
غیرعلمو ...دراینفضامطرحاستو نهفهم«طبیعت» 
ایازمراتبهستیوآیهایازآیات


)کهبایدبهتأویلآنپرداختومرتبه
(نصر69:6995،
االهیکهدالبروجودحقتعالیاست.

سنتگرايان و مسئله علم در تمدن اسالمي (مطالعه موردي آراي علمشناختي 66 ...

برای فهم عمق این تقابل نگاهها در علمشناسی مدرن و پیشامدرن ،تأمالت علمشناسی
تواندراهگشاباشد؛بهویژهاینکهنصرخودراباوجودنقدهاییکهبههیدگردارد،با


هیدگرمی
وی در نقد پوزیتیویسم ،ساینتیسم ،مدرنیته و فناوری همداستان میبیند (نصر.)191 :6919 ،
هیدگر در مقالة معروف «و اکنون کالسیک ،عصر تصویر جهان» i xعلم را یکی از پدیدههای
ذاتیعصرمدرنمعرفیمیکند(هیدگر)6:6981،وضمنتأکیدبرتفاوتمعناییاساسیعلم

وبرشمردنسایرویژگیهایاینعصر،بهتعریف

دریونانباستان،قرونوسطیودورةجدیدx
برخیمفاهیمعلمیمانندتحقیق،تبیین،قانون،آزمونوتأییدمیپردازد(همان)5:وسپسدر

عرفیمیکند؛بهاینمعناکهتاپیشاز

ادامةتحلیلخویش،عصرجدیدراعصرتصویرجهانم
آنهرگزچنینچیزیبهمعنایتصویرجهانقرونوسطاییوجهانباستانینزدانسانهایآن

دورهوجودنداشتهاست(همان.)69:
 درواقعدرعصریونان،انسانازچشمهستینگاهمی شد.درقرونوسطیانسانوجهان
رنهستیازچشمانسانطرحمیشود(احمدی.)199:6985:

ازچشمخدا،امادرعصرمد
اینیکیازمهمترینویژگی هایعلمنویناستکهناشیازتبدیلانسانبهسوژهوسایر
چیزهابهابژهاستکهدرنتیجه،حقیقتعبارتمی شودازبازنمایییاتصویرجهان.برخی
معاصران که همدلی فکری با سنتگرایانی چون ن صر دارند ،تأکید میکنند که نزاع
سنت گرایانی مانند نصر نه با تجدد و مقوالت کلیدی آن همچون علم جدید ،بلکه با
تجددگرایی() Modernismاست؛یعنییکنوعجهانبینیشکل گرفتهبرپایةتجربةتاریخی
تجددغربیوتعمیمشتاب زدةآنبهکلیتتجربةبشریوتجویزآنبهمثابة سبکاندیشهو
زیستنمعیاردرجهانمعاصر(رحمتی.)9:6981،
نصرمعتقداستکهدرغربمتجدد،مذهباصالتعلم(علمزدگی)«علمجدیدرابهیک

ایدئولوژیکاملوطریقهایبراینگریستنبههمهچیزتبدیلکردهاست...همینمذهباصالت

علماستکههیچنظرونظریهایراجزدر صورتیکه«علمی»باشد،برایحصولبهمعرفت

جدیتلقینمیکندوامکانهرگونهراهوروشدیگریبرایشناختهمچونشناختیکهاز

شودرامنتفیمیکند(»...نصر.)111:6919،


رهگذروحیحاصلمی
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بنابراین برخالف دیدگاه تجددگرایان کـه تـجدد را عین پیشرفت میدانند ،به اعتقاد
سنتگرایان ،تـجدد انـحراف و انـحطاط در تاریخ بشر است .به تـعبیر شـوان ،از چهرههای

هادستخوشانحطاطشدهاند،بـااینتفاوتکهنـوعانـحطاط


همهتمدن
کلیدیسنتگرایی«
هامتفاوتبودهاست.انـحطاطمـشرقزمینمنفعالنهاستوانحطاطمغربزمینفعاالنه.


آن
اندیشدوخطایمغربزمیندر


زمیندرحالانحطاطایناستکـهدیـگرنمی

مشرق
خطای
حال انـحطاط ایـنکه زیـاده از حد میاندیشد و در ایـن انـدیشیدن زیاده از حد در مسیری
زمینبررویحقایقبهخوابرفتهاستومغربزمیندرمیانه


یابد.مشرق

نـاصوابجـریانمی
خطاهاحیاتدارد»(همان.)1:
نصردرتحلیلوضعتجددبـهاومـانیسمتوجهخاصیدارد؛زیرااومانیسمدورةرنسانس
انسانی را پدید آورد که خود را محور هستی تلقی کرد و رابـطة خود را با نظام االهی یا
سلسلهمراتبقدسیگسستوهمینامرتفاوتانساندرعـرفاناسالمیراباانسانمـدرن

تکهورنگارنگرنسانسکهازکالفهایمتناقضیازهرمتیسمتا


ازقبایچهل
انمیدهد .

نـش
نهضتلوتر،ازفلسفةارسطوتافلسفةاومانیستیوازمکتبافالطونتاعلومتجربیبههمبافته
شدهبود،طرحونقشاومانیستیرشـدکردکهازآنپسمشخصةجهانجدیدبودهاست.در
ینبشرگرایی،نگرشپرومتهای(عصیانگر)بهانسانقرارداشت؛انسانیکهحالدرمرکز

کانونا
).هرچندویتوضیحنمیدهد

عنوانموجودیمستقلتلقیمیشد(نصر151:6989،


آفرینشبه
که شیوة مواجهه با اومانیسم بهمثابة اصل االصول و رکن رکین گفتمان تجدد چیست؟ آیا با
ارههایفلسفیومعرفتیپیشگامانرنسانسوفالسفةپیشگامدورانمدرنمانند
صرفنقادیگز 
دکارت ،الک ،هیوم ،کانت و هگل ،بهجز در عالم گزارهای اتفاق دیگری خواهد افتاد؟ آیا
النهایهماباوجودلفظیوکتبیغربوتجددومدرنیتهمواجهنشدهایموآیاباایننوع


علی
شناسانهومفهومیاست،میتوانبههماوردیباتجاربزیستهغرب

مواجههکهصرفاً معرفت
(باپشتوانةبیشازچهارصدسالتالشمعرفتیونهادیوگفتمانی)پرداخت.نصرازفلسفة
بیند؛اینکهنظریههایسیاسیسـکوالر،جـداییدیناز


جدیدنیزتنهاثمراتناگوارآنرامی
دنیا،انکاربنیادد ینیاخالق،انکارفلسفیخداوحیاتاخروی،نفیوحیومتونمقدساز
هاوایدئولوژیهایجدیدبادینبودهاست(نصر.)1۴1:6919،


هایفـلسفه

جـملهچـالش

سنتگرايان و مسئله علم در تمدن اسالمي (مطالعه موردي آراي علمشناختي 6۰ ...

نکتةدیگراینکه نصرازمطالعاتجدی درحوزةنقدرویکرداروپامحور در تاریخنگاری
ویمیانجامدکمتربهرهگرفتهاست.اگرنصردرتبار

علمکهبهنوعیبهتقویتموضعکلی 

رویکرد اروپامحوری دقیقتر میشد ،به مباحث تعیینکننده همچون نقد مورخان علمی مانند
پرستییااسطورةمعجزةیونانی)درتاریخنگاری


(یونان
دیویدپینگری 6کهذیلنقد«هلنوفیلیا» 1
میرسید که میکوشد سهم تمدنهای غیراروپایی مانند چین ،هند،
علم طرح کردهاند  xi
بینالنهرین،مصرو...رادرتکوینهمینعلمجدید(باخاستگاهیونانیآن)نشاندهد(کانر،

.)611:6959سخنآخراینکهرویکردسنتگرایانهنصربهعلمجدیددارایدوگامسلبیو
ایجابیاست؛درگامسلبیبهنقادیبنیادهایمابعدالطبیعیعلمجدیدوگسستآنازاندیشة
توحیدیمیپردازدودرگامایجابیازجایگزینعلمقدسیوسنتیبرایعلمجدیدوطرح

سخنمیگوید.

نوعی«هرمنوتیکدینیعلمدرتمدناسالمی»

منابع


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



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



اشتکمولر،ولفانگ(.)6919علممتعارفوانقالبهایعلمی.ترجمةشاپوراعتماد.درمجموعه
هاوبرهانها.تهران:نشرمرکز.


مقاالتدیدگاه



بورکهارت ،تیتوس ( .)6988جهانشناسی سنتی و علم جدید .ترجمة سید حسن آذرکار .تهران:
انتشاراتحکمت.



پوپر ،کارل ( .)691۴منطق اکتشاف علمی .ترجمة سید حسین کمالی .تهران :انتشارات علمی
فرهنگی.



جاناحمدی،فاطمه(.)6988تاریخ فرهنگوتمدناسالمی.تهران:نشرمعارف.




چالمرز،آلن(.)6915چیستیعلم:درآمدیبرمکاتبعلمشناسیفلسفیچالمرز،آلن.اف.ترجمة
یباکالم.تهران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها.

سعیدز



خندقآبادی،حسنوطیبهکرمی(.)6951جاوداننامه(نمایةآثارفارسیمربوطبهسنتگرایی).
تهران:انتشاراتحکمت.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. David Edwin Pingree
2. Hellenophilia
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رحمتی،انشااهلل(.)6981سنتگراییوموانعفهمآن.ماهنامةاطالعاتحکمتومعرفت-9،11،
.5



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



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



گمینی ،امیرمحمد و فاطمه اربابیفر ( .)6959نقش قطبالدین شیرازی در علم مناظر (اپتیک).
پژوهشنامةتاریختمدناسالمی.616-666،)1(98،



گمینی،امیرمحمدوفاطمهکیقبادی( .)6951آیاعلومطبیعیدرتمدناسالمیبرگرفتهازاسالم
شکلگیریعلماسالمی.مجلةنقدکتابکالموفلسفهوعرفان 69(،و
بود؟نقدوبررسیکتاب 
.)61



قانعیراد،محمدامین(.)6988عواملجامعهشناختیتکوینروششناسیتجربیدردورةاسالمی.
دانشنامةعلوماجتماعی.69-69،)6(6،



جامعهشناسی رشد و افول علم در ایران .تهران :مرکز تحقیقات
قانعیراد ،محمدامین (  .)6989
سیاستعلمیکشور.



اعوانی ،غالمرضا ،بینامطلق ،محمود و مصطفی ملکیان ( .)6911سنتگرایی در نظرخواهی از
فصلنامةنقدونظر(ویژةسنتگرایان)،پیاپی.11-1،)9-9(9

دانشوران.



گفتوگویحامدزارعبادکترسیدحسین
نصر،سیدحسین(.)6959آفاقحکمتدرسپهرسنت :
نصر.تهران:انتشاراتققنوس.



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