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مقدمه.1
وعلـم اسـت. هکـرد متحـول راعصـر ایـن انسـان زنـدگی دیگـري ةپدیدهرازبیشعلم

هـا انسـان زندگیدرآندیگروجوهازبیشجدیدتمدنتجلیترینعینیمنزلۀبهتکنولوژي
وچـراي چـون بـی ةسـیطر توصـیف درتجددتاریخگرانتحلیلازبرخیاست.گذاشتهتأثیر
صدرنشـینی ازراخداوندتجددکهمعتقدندمذهبباآنگزینیجايوانسانزندگیبرعلم

بـا تنگـاتنگی نحـو بـه تجـدد ،سـان بـدین گمارد.میآنجايبهراعلموکندمیخلعجامعه
غربـی ۀاندیشـ اسـت. دیگـري انکـار یکـی نفـی واسـت شـده ممـزوج عقالنیـت ۀاندیش

عقالنـی ۀجامعتروسیعۀاندیشبهشدنعقالنیبرايشدهشناختهاساسینقشازخواستمی
بلکـه نـدارد، برعهـده رافنـی وعلمـی هـاي فعالیـت هـدایت فقطعقلآندرکهکندعبور

ۀهمــبــا.)31- 1380:29(تـورن اســتمتکفــلنیـز راامــورتــدبیروهـا انســانحکومـت 
داشـته هـم نیامنتقـد است،وردهآدستبهقرونطیجدیدعلمکهگیريچشمهايموفقیت

درراگرایـی علـم وعلـم ةسـیطر مختلـف اشکالبهدانناندیشموفالسفهازبسیارياست.
مشـهور فیلسـوف راسـل برترانـد نامنتقـد ایـن ازیکیاند.دادهقرارموردنقدمعاصردوران

ــودانگلیســی ــهب ــک ــیثیرأت ــاديروان ــهراواوداشــتنصــرسیدحســینردزی ســمتب
گوید:میاثرگذارياینتوصیفدرنصرداد.سوقعلمازجدیديشکلکردنجووجست

داشـتم، اشـتغال فیزیـک تحصـیل بـه )MIT(دانشگاهایندرکهزمانیو1950دهۀدر
.آمـد جااینبهرانیسخنرشتهیکایرادبراي،انگلیسیمشهورفیلسوف،راسلبرتراند

علمکهگفتازجملهوگفتسخنمدرنعلمازهارانیسخنایندراوکههستیادم
بـراي هـم مستدلیومشخصدالیلونداردسروکاريواقعیتماهیتکشفباجدید

خـودم پـیش .نبردخوابمصبحتاآمدمخانهبهکهشبآنکرد.مطرحخودحرفاین
ماهیـت ازتـا امآمـده علمـی ومهندسیمعتبروعظیمدانشگاهاینبهمنکهکردمفکر

مـن بـه زمانـه فیلسـوفان مشـهورترین وتـرین مهـم ازیکـی حاالوشومآگاهواقعیت
مسـیر درايتـازه مسـیر امـر ایـن شـوم. مطلعواقعیتماهیتازتوانمنمیکهگویدمی

.)3الف:1385(نصرکردبازمنتحصیالت

دیگـري ةشـیو چـه دریابدکهکندکوششتاکردایجادراانگیزهایننصردردادرخاین
کـرد، ابداعرا»اسالمیعلم«عبارتکهبوداساساینبروداردوجودجهانبهنگرشبراي

،اسـت نپسـندیده هرگـز را»دانـش کـردن اسـالمی «تعبیرشدخواعترافبهکهباوجوداینو
سـرگرم اشدکتـري ۀرسـال درکنـار کـه 1958تـا 1957هايسالطیکهاستاینحقیقت
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هرچنـد آورد،میـان بـه سخنالحاقوادغاماینازبود،اسالمدرتمدنوعلمکتابنگارش
.)118ب:1385(نصرشدمنتشربعدهاسالکتاباین

علـم «مفهـوم بـا راآنوبخشـید توسـعه رااسالمیعلممفهومخودبعديآثاردرنصر
راتعبیـر ایـن آنتوصـیف وبنـدي صـورت بـراي وکردگزینجاي»مقدسعلم«یا»سنتی

دوگانـه بنـدي تقسـیم یـک براساسکردسعیوگرفتکاربهجدیدعلمرایجتعبیردرمقابل
تـرین مناسـب راسـنتی علـم فلسـفی یالگـوی ازاسـتفاده بـا وجدیـد) علـم وسنتی(علم
مبـانی تـا استشدهسعیپژوهشایندرکند.معرفیجدیدعلمبراي(آلترناتیو)گزینجاي
گیرد.قراربررسیوموردنقدبنديتقسیماین

نصرسیدحسینشناسیعلممبانی.2
.اسـت دادهقراربنیادینانگاريدوگانهیکبراساسعلمازرااشبنديتقسیممبناينصر

رایـج تعبیـر درمقابلاوکرد.تقسیم»جدیدعلم«و»سنتیعلم«بهبایدراعلم،اوازنظر
،وازعـم بـه کـه کنـد احیاراسنتیعلمازالگوییتاکندمیسعیجدیدعصردرعلماز

نصـر دارد.حضـور واسـت نرفتهبینازسنتیجوامعازبسیاريدرهمهنوزالگواین
کنـونی روزگاردروداردوجودسنتیعلمهنوزمسلمانجوامعدرمیانکهاستمعتقد

رامقـدس علـم ایـن ونگرندمی»مقدسی«امرچونهمعلمبهسنتیمسلمانانهنوزهم
قسـمت سـه ایـن کننـد. مـی تحصـیل اسـت قسمتسهشاملکهمنظمدستگاهیکدر

واجتماعیزندگیسیماهايۀهمواستقرآندرآنجوهرکه»شریعت«:ازنداعبارت
سـروکار اشـیا درونـی جنبۀباکهاست»ریقتط«دومقسمت؛گیردفرامیرامنؤمدینی
و؛کنـد مـی ادارهاندشدهبرگزیدهآنازپیرويبرايکهراکسانیروحانیحیاتودارد

و»شـریعت «راهدوهـر قلـب درکـه داردوجـود بیـان غیرقابـل »حقیقت«یکباالخره
درمیـان سـنتی علومةچهرترسیمدرنصر.)1350:25(نصراستگزینجاي»طریقت«

:استمعتقدمسلمانان
قـرآن روحواسالمیوحیاصولباممکننحوترینعمیقبهسنتی][علومهادانشاین

درراهـا دانـش تمـامی ریشۀواصلسنتی،اسالمنظرگاهبرطبق،قرآناند.خوردهپیوند
وانـد مـدعی نویسـان مدافعهازبرخیکهگونهآنجز؛جزبهوتفصیلبهنهالبتهدارد،خود
معرفـی آنمـدرن معنـاي بهتجربیعلمدرزمینۀدرسیمتنیهمانندرامقدسکتاباین
.)1386:210(نصرکنندمی
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خطـاب هـم »مقـدس علـم «یـا »قدسـی علـم «گـاهی نصرفکريادبیاتدرسنتیعلم
هـر دلدرکـه قدسـی تمعرفـ آن«کنـد: میتعریفگونهاینرا»مقدسعلم«نصرشود.می

وحـی، آنکسبراهودربرگرفتهراسنتکهاستايدایرهآنمرکزواستموجودايوحی
هـاي تمدنداماندرکهعلومیکنهدر،نصرزعمبه.)1380:271(نصر»استتعقلو،شهود
.)1378:170(نصـر داردوجـود مقـدس امرسويبهگرایشیهمیشهاندشدهپروراندهسنتی
ومعرفـت بـین ظـاهري امـور درخصـوص حتـی سـنتی هايتمدندرکهاستمعتقدنصر

.)12- 1385:11(نصراستداشتهوجودپیوندنوعیمعنویت
بـاور ایـن بـر ودهـد مـی قرارجدیدعلمدرمقابلرامقدس)یا(قدسیسنتیعلمنصر

قطـع یعنـی طبیعـت، درموجودمعنويوجهسپردنفراموشیبهبراساسجدیدعلمکهاست
نـوعی راتجـددگرایی نصـر .)1391:70(نصـر اسـت گرفتـه شـکل آفرینشازخدادستان

آمیزتـرین، تعصـب ازیکـی تجـددگرایی کـه اسـت معتقـد ودانـد مـی سـکوالر بنیادگرایی
اسـت دیـده خـود بـه تـاریخ تـاکنون کـه استهاییایدئولوژيترینافراطیو،ترینجزمی
اخـالق وعلـم بـین ايمنطقـی پیوندهیچجدیددنیايدر،وازعمبه.)141ب:1383(نصر

کـه داردمطابقـت ايبینیجهاننوعآنباواستمسیحیعمدتاًرایجاخالقیاتزیرانیست،
فراینـدي چنـین ۀنتیجـ .)20ب:1384(نصـر اسـت دادهعلمـی بینیجهانبهراخودجاي
اسـت هکـرد جداخودمعنويوروحانیجوهرازراانسانکهبودخواهدعلمینصرازنظر

دروااسـت. انسـان ازمـادي کـامالً رویکـردي برمبتنیدکنمیترسیمعلماینکهجهانیو
گوید:میجدیدعلمخصلتاینتوصیف

حتـی و،ذهـن روح،منزلۀبهانسانآندرکهکندمیترسیمراجهانیمدرنتجربیعلم«
انسـان رتبـۀ ومقـام بانامرتبطووارناانسانکائناتترتیب،بدینونداردجایگاهیهیچروان

.)1386:172(نصر»آیندمینظربه
سـنتی علـوم فقطونیستعالمحقایقشناختبهقادرجدیدعلومکهاستمعتقدنصر

اسـت الهـی نورازپرتويتعقلسنتدروکندمیفراهمراحقایقایندركامکانکهاست
نـور اصلیتجلیدرمقامانسانیعقلاست.یافتهانعکاسگوناگونصوربهاشیایتمامدرکه

امـا ،استکلیعقلازمنعکسۀعاقلةقواصیلحقیقتبهرسیدناصلیۀوسیلواستالهی
کـه شـده عطـا وابهکلیعقلکهبدانیمناطقحیوانراانسانکهاینجايبهجدیددوراندر
فقـط کـه اسـت یافتـه تنزلشناساییفاعلبهبشناسد،رااعلیخیرومطلقموجودتواندمی

.)120ب:1380(نصرداردرایئجزامورشناختتوانایی
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وذهـن نـه اسـت یافتنیدستقلبراهازکهقدسیمعرفتسنتیعلومشناسیروشدر
غیرقدسـی معرفـت ازشـود، بـاز صوفیه)تعبیر(بهدلچشموبدیاپیرایشکهزمانیهمآن

ازیکـی رشدگراییابنوارسطوگراییغربدرکهاستنظراینبرنصربود.خواهدمتمایز
نفـی جـز اينتیجـه کلـی عقـل ازبشريعقلگسستبود.مسیحیتاززداییتقدسعوامل
اونداشـت. سکوالریسـم و،اومانیسماسیونالیسم،نتسمیه،اصالتگري،الادريشروعیقین،
بـه لـب فقـط راند،میسخنغربمعاصرۀفلسفدررایجاصطالحاتاینازهریکازوقتی
شـده خلـق دنیـا ایـن درانسان،نصرزعمبه.)91الف:1384(نصرگشایدمیهاآنازانتقاد
بـدون خودشناسـی ایـن امـا ،کنـد زندگیآنبامطابقودنککشفراخودواقعیتتااست

شـد نخواهـد میسـر اسـت، آنبـه وابسـته وآفـاقی وحـی انفسیتايهمکهدرونیاشراق
.)1388:104(نصر

مقدسعلمبهنیازکتاببررسی.3
مـدرن وسـنتی علـوم ياهـ تمایزدرخصوصنصراثرترینمنسجممقدسعلمبهنیازکتاب
راآنمیانـداري حسنبارنخسینکهاستنصرسیدحسینمقاالتۀمجموعکتابایناست.

چهـار ذیـل کهاستفصلیازدهوگفتارپیشیکشاملکتاباست.دهکرترجمهفارسیبه
واکـاوي رامقـدس علـم مفهومکتابگفتارپیشدرنصراست.شدهبنديتقسیمکلیبخش

sacra(التـین بـه ،یکـى ؛دکنـ مـی مطـرح رامقـدس علـم ازتعبیردووا.کندمی scientia(و
science(انگلیسىبه،دیگرى sacred(.سـنتى معنىبهمابعدالطبیعهنصرتعبیربهاولىازمنظور

معـادل تقریباًدومىازمرادواستعرفانمعادلتربیشماجارىاصطالحاتباکهاستآن
صـغیر عـالم وطبیعتیاکبیرعالمةحوزدرمابعدالطبیعىاصولکاربردکهاستسنتىعلوم

و:ازعمبهاست.انسانیا
scientia«برگردانمقدسعلماصطالح sacra«منزلۀبهنهاصطالح،اینواست؛التینی

عالمکبیر،عالمبرمابعدالطبیعیاصولاطالقمنزلۀبهبلکهمابعدالطبیعی،معرفتخود
آدمـی، روانبـر عالوهکهتاحديمقدسعلماست.انسانیعالمو،طبیعیعالمصغیر،

علـم پـردازد، مـی طبیعـت مختلـف هـاي ساحتبهانسانیجامعۀواواندیشۀو،هنر
آنمتعارفمعنیبهعلمباهمفاحشیتفاوتولیاست؛آنامروزيمصطلحمعنايبه

اسـت واقـع مقـدس علـم یـا درمابعدالطبیعـه اصولشوهاریشهکهحیثازایندارد؛
.)1378:25(نصر
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»مقـدس علمپرورشبرايمابعدالطبیعیبستريمعنا،عالم«عنوانباکتابنخستبخش
بـه تجـدد رویکـرد آندرکـه »استحقخداوند«نامبااولفصلدراست.فصلسهشامل

ایـن نصـر وگیـرد مـی قـرار موردنقـد غیرمادیاتبهنداشتنتوجهوخارجىجهانواقعیت
اشـتباه نصـر، ازنظـر دانـد. مـی وجـود بـاالتر مراتـب بهتوجهیبیازناشیراتجددویژگی

جهـان واقعیـت راخـویش فکـري نظـام مبنايکهاستاینمدرنانسانومدرنیتهمحوري
وازعـم بهکهگرایی،نسبیتو،گراییپوچغیرمادیات،ندانستنواقعیاست.دادهقرارخارجی

هـا سـنت یتمـام درامـا است.محورياشتباههماننتایجاست،جدیدجهانهايویژگیاز
نسـبی واقعیتـی فقـط اوسـت، غیـر رچههواستحقۀمثاببهخداوندواقعیتاصلیمحور
وحـی وعقلیعنیمعرفت،زادهمنبعمدوازنکردناستفادهازناشیتجدددیگراشتباهدارد.
.)12- 11:همان(است

»مقـدس الـنفس معرفـت نقـش ه:مطلقویتهوخودآگاهی«بخشایندومفصلعنوان
،وااعتقـاد بـه دهـد. مـی قـرار موردنقـد راسـوژه بـه انسـان تبدیلفصلایندرنصراست.
دراسـت. آگـاهى) (فاعـل خـود دانسـتن اىمرتبـه یـک متجـدد انسـان خطـاي ترینبزرگ
بـا یگانـه ومطلقـه خویشـتن همـان کـه داردوجـود یشتنخویکفقطسنتیشناسیانسان

آمـده اسـالم درکهاینواستیشتنخوآنهاىببازتاانسانىکثیرخودهاىاست.خداوند
.معناسـت همـین بـه »اسـت شناختهراخویشپروردگاربشناسد،راخویشتنکههر«است
ازمـدرن انسـان برخالفوداردقرارآرامشدرمطلقوجودبهاتصالعلتبهخویشتناین

.)56- 44:همان(استیافتهرهاییبیرونیودرونیياهتعارض
مفهـوم بـه راجدیـد عالمرویکرد»سرمدیتمتحركتصویرزمان،«عنوانباسومفصل

آندرکـه متجددعالمبرخالفکهنهايسنتیتمامدراستمعتقدنصر.کندمینقدزمان
زمـان مختلـف سـنن در.داردنیـز کیفیخصوصیات،شودمیتلقیخطىوىکمفقطزمان

طـرح نصـر .رسـد مـى سـرمدیت بهباالخرهکهاست،وجودباالترمراتبدرامورىبازتاب
مراتـب ندیدنازناشىخألپرکردنازناشیجدیدةدوردرزماندرخصوصراتطورۀنظری
.)87- 57:همان(داندمیواقعیتباالتر

انسـانی مکـان کثـرت والهـی المکـانی وحـدت پیرامـون بحـث بـه کتـاب دومبخش
بـا چهـارم فصـل اسـت. گرفتهقرارکتابپنجموچهارمفصلدوآنذیلودارداختصاص

ـ انسـانی هـاي بازتابوالهیروحوحدت«عنوان جـدایی درراثرؤمـ عوامـل »آنۀچندگان
ةسـیطر رونـد .کنـد مـی بررسـی بـودن بشـر صـرف بـه واپیـداکردن تقلیلوروحازانسان
خردگرایـی و)،empricism(گرایىتجربه)،humanismگرایی(انسان)،secularism(گراییعرفی
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)rationalism(خـودش ازتصـویرى متجـدد انسـان تـا استشدهباعثگرایىتجربهمکمل
فصـل .)101- 89:همـان (اسـت گسسـته هسـتی بـاالتر مراتبباراواۀرابطکهکندترسیم
حکمـت .کندمیبحثجاویدحکمتپیرامون»پژوهىدینوجاویدحکمت«عنوانباپنجم

اسـت؛ شمولجهانو،سنتىدینى،عقلى،کهاستسنتىۀمابعدالطبیعهماناوزعمبهجاوید
دردیـن افالطونىمثالچونهمواستوجودىمراتبواجددینکهاستباوراینبرنصر
اسـت، گیرنـدگان تفـاوت هـا آنتـرین مهـم ازکـه مختلـف، دالیـل بـه واسـت الهىعقل

ضـمن ،فصـل ایـن درنصر.)114:همان(استکردهپیدازمینروىبرکثیرىهاىصورت
نـه حکمـت ایـن کـه دهدنشانتاداردسعی،پژوهیدینباجاویدانحکمتۀرابطسنجش

تفـریط نـه ودانندمىمطلقحقراخودشانعقایدفقطکهدارد،راداراندینازبرخىافراط
:استمعتقدنصردارند.پژوهیدیندرتوصیفىرویکردکهرا،دانشگاهىشناساندین

سراسـر بلکـه محقـق، ذهـن تنهـا نهکهاستاینمستلزمجاویدحکمتازپیرويقبول
آناززیـادتر بسـیار کـه اسـت کامـل التـزام وتعهـد آنۀالزمگردد.آنوقفاووجود
کـه کسـانی مگـر هسـتند، آنپـذیرش بهمایلگرانپژوهشازبسیاريکهاستچیزي

بهتـري دیـدگاه وموضـع ازکـه هـا اینجزو،متعهدمسلمانیهودي،مسیحی،عنوانبه
نظــريعـالم درامـا ،بپذیرنـد راآنگوینـد مـی سـخن خودشـان خـاص دیـن ةدربـار 

.)1378:122نصر(دهدنمیرخآسانیبهکاملیالتزاموتعهدچنینپژوهیدین

علـم تمـایز بـه تـري جـامع شکلبه»جدیدعلموسنتیعلم«عنوانباکتابسومبخش
قـرار بخـش ایـن ذیـل کههشتمو،هفتمششم،فصلسهوداردتمرکزسنتیعلمباجدید
عنـوان بـا ششـم فصـل اسـت. شدهارائهسنتیعلممختصاتترسیمدرراستاياستگرفته

علـم باشرقىهاىفرهنگکاملتقابلفصلایندراست.»آسیایىهاىفرهنگوغربىعلم«
وسـنت درواقعیـت دیـدن مراتبىسلسلهشاملتقابلاینشود.میبنديصورتغربیجدید

درصـرف مادىنگرشدرمقابلیتمادبریتمعنوتفوق،جدیدعلمدرآندیدناىجنبهتک
هـا، آنۀتجزیدرمقابلعلوموحدت،عرفینگرشدرمقابلجهانقدسىسرشت،جدیدعلم

درمقابـل کیفـى امـور بـه توجـه و،طبیعـت برانسانۀغلبدرمقابلجهانوانسانهماهنگى
.)166- 127:همان(استعلمدریتکمةسیطر

علـم ابسنتیعلمبنیادینتمایزدادننشاندنبالبه»سنتیعلوم«عنوانباکتابهفتمفصل
معرفتـى کهمعنىاینبهاست؛قدسىسنتىعلمکهشودمیکیدأتفصلایندراست.جدید

تـر بـیش واسـت خداوندنمادیاآیهمنزلۀبهبلکهحجاب،مثابۀبهنهمخلوق،ومظهرنظامبه
وا.پـردازد مـى ظـواهر بـه فقـط جدیدعلمکهدرحالی،پردازدمىمربوطسنتباطنىبعدبه
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ابزارهـاي وعقـل بـه کـه اسـت بـوده اینهمیشهسنتیعلومةفایدواالترینکهاستمعتقد
اعیـان، یـا واقعیتمنزلۀبهنهرا،وجودمراتبیتمامدرحقیقتوجهانتاکنندکمکادراك

گرفتـه تئنشاوازچیزهمهکهراکلمعشوقسیمايکهببینندهاییآینهیانمادهامنزلۀبهکه
رخفضـایی درسـنتی علـوم .)198:همـان (تاباندبازمیگردد،میبازاوبهچیزهمهواست

اطـالع بـی زمـان گذرازکهآنبیاست،مرتبطواقعیتفراترمراحلبادنیاداردرکهدهندمی
تلقـی ادواريۀسلسـل یـک مـنظم تـوالی مثابـۀ بـه بلکـه مستمر،پیشرفتیمانندنهکهباشند،

.)171:همان(استحاکمهاآنبرفضابرحاکمقوانیندقتبهقوانینیکهشودمی
طبیعـت بهرامدرنوسنتیرویکرد»طبیعتمعنوىاهمیت«عنوانباکتابهشتمفصل

رافرسـایى طاقـت زشتىخودهايفناوريبامتجددجهانکهاستمعتقدوا.کندمیبررسی
ـ بـاالترین دربکرطبیعتدرزیبایىکهدرحالی،استکردهتحمیلبشرزندگیبه ۀآیـ ۀمرتب

علـم کـه درحـالی ؛نداصفاتآنخودبلکهوالهىصفاتنمادطبیعىامور.استالهىجمال
منبـع منزلـۀ بـه راآنواسـت انگاشـته نادیـده راآنمعنـوي ابعادطبیعتبرسیطرهباجدید
کـرده زدایـی قدسـیت طبیعـت ازواسـت ادهدقراربرداريموردبهرهاولیهموادمینأتصرف
.)211- 199:همان(است

شـده تـدوین »جدیـد هـاي گرفتـاري ومقدسعلمسنت،«عنوانباکتابپایانیبخش
تـا اسـت شـده سـعی قسـمت ایـن دراسـت. یـازدهم و،دهـم نهم،فصولشاملواست

بـا نهمفصلگیرد.قرارموردبررسیسنتیعلمهايظرفیتبهباتوجهجدیددنیايهايچالش
نگـاه تمایزفصلایندراست.»اسالمىمنظرىاززیستمحیطبحرانوقدسمعلم«عنوان
طبیعـت بـه متجددانـه دیـد کـه شودمیدادهنشانوشودمیتبیینطبیعتبهمدرنوسنتی
،اسـت طبیعـت بـر سـیطره بـر مبتنـی که،جدیدعلماست.شدهزیستمحیطبحرانباعث

نگـاه کـه درحـالی ،اسـت دادهقراربرداريموردبهرهراآنطبیعتتوازنبراىحرمتىهیچبى
درالهـى حضـور کـه اسـت بـاور ایـن بـر واسـت کردهلحاظقدسیتیطبیعتبرايسنتی
.)241- 213:همان(استجارىوسارىهایشپدیده

»مـادى تطـور گـذر رهازانسـان پیشـرفت مفهـوم برسنتىنقدى«نامباکتابدهمفصل
و.)257- 242:همـان (دهـد مـی قرارموردنقدمادىتطورازطریقراانسانپیشرفتۀاندیش
ـ «عنوانباآخرفصل مشـهور مـتکلم يآرا»کونـگ هـانس کالمـی تجـددگرایی درمالتیأت

را،»بـاالتر «جدیـد الهیـات .کندمینقدراسوئیس)در1928متولد(کونگهانسکاتولیک،
،نصـر زعـم به.کندمىتحویلبشرىاستداللۀمرتببهدانند،نمىوحىسواىچیزىراآنکه

کـه ایـن بـاالخره ودشـو مىدینتضعیفباعثدینمبادىمبناقراردادنوسنتازگسستن
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غیرمؤمنـان بـراى خـویش ساختنمعقولهدفباکهاستآنبهترالهیاتبراىایشان،نظربه
.)275- 258:همان(نسازدایمانبىرامؤمنان

علمتاریخبانصرشناسیعلمتعارض.4
بـه نگـرش نحـوة درتفـاوت بـر مـدرن وسـنتی علـوم تمـایز بیانبراينصرگامنخستین
سـنتی علـوم نگاهدرکهگیردمینشئتجاآنازتمایزاینوداردتمرکزهستیمراتبسلسله
مراتـب ازمظهـري پـایین مرتبۀهرآندرکهاستاستوارطولیمراتبسلسلهیکبرهستی
محسـوب تـر پـایین مراتـب کماالتاعطاکنندةووجودکنندةافاضهباالمراتبواستباالتر

و،سـهروردي سـینا، ابـن ازویـژه بـه ،اسـالمی ۀفلسـف بزرگاساتیدتعالیمازنصر.شوندمی
»وجـود «اسـالمی ۀنظریـ چگونهکهکندثابتًدقیقاتاکند،میاستفادهسبزواريتامالصدرا

دارايخـدا، یعنی،غاییوجودنصر،نظربهاست.اسالمیتفکروحیاتازايجنبههرشامل
علـم، یـا باشـد هنـر فیلسـوف یـک تحلیـل موضـوع خواهاست،جامعوجانبههمهماهیت

.)49ج:1383(نصرکندمیصحبت»او«ةدربارفیلسوفدرنهایت
اسـالمی علـوم کـه اسـت معتقـد ودانـد میاسالمیعلومدررارویکرداینۀنموننصر
صـرفاً رامـادي جهـان کنـد. میمربوطوجودترعالیمراتبباراوجودنازلۀمراتبهمواره

؛اسـت خداونـد حکمـت بازتاباننـدة کهداندمیهستیذومراتبِواقعیتدرمرتبهتریننازل
هرگونـه بدونتوانمیکهکندمیتلقیمستقلیواقعیتراماديجهانجدیدعلمکهدرحالی
وکـرد مطالعـه غـایی وقطعینحويبهرانآواقعیتترعالیمرتبۀیکبهاستناديوارجاع
بـا قدسـی علـم براسـاس شـده حاصـل بینیجهاناساسیتفاوت.)1374:264(نصرفهمید
کـه اسـت قدسـی علـم دروجـود مراتبـی سلسـله ماهیـت همینقبولنیزعلمیبینیجهان
.)1371:781(نصردکنمیردراآنعلمیبینیجهان

مراتـب یـا خداونـد ازجـدا واقعیتیطبیعیجهانکهاستمبتنیتلقیاینبرغربیعلم
پذیرفتـه بنّـایی چونـان جهـان، خـالق درمقامخداوندحالتبهتریندراست.وجودترعالی
علـم نگـري جهـان دراوسـت. ازمسـتقل اینـک خانهآنوساختهراايخانهکهاستشده

پذیرفتـه آنبراومستمرنظارتومراقبتوجهانةاداردرخداوندتصرفومداخلهجدید
).1374:264(نصرنیست

تفکـر تکـوین سـیر اسـت. نـاقص کـامالً سـنتی بینیجهانتحولتاریخازنصرروایت
بـر مبتنـی کـه آنازتـر بـیش تفکـر تـاریخ درمراتبیسلسلهشناسیهستیووجوديوحدت
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منزلـۀ بـه راطبیعـت تنـوع کوشـید طـالس بـار نخستیناست.ماديکامالًباشدالهینگرش
بـود معتقدطالس.)1376:144(گاتريدکنتبیینطبیعتدرواحديچیزگوناگونتجلیات

،شـاگردش طـالس ازپـس راهسـتی وحـدت ویگـانگی ةایـد .اسـت آبازچیزهمهکه
ةمـاد هـا هسـتنده ۀهمـ عنصـر ونخسـتین اصـل کـه بـود معتقدواد.کردنبال،آناکسیماندر

.استبودهآپایروننامحدود
وآب؛نـه هواسـت نخسـتین ةمادعالماصلدرکهبودمعتقدننامتعینقدباآناکسیمنس

کـه کندمیحکومتجهانبرگونههمانهواوآیدمیپدیدهواازکیهاندرزندگیگفتمی
متفکـر هراکلیتـوس .)1393:231(یگرستپنوماودموهواهمنفسخودو؛بدنبرنفس
معتقـد واکـرد. بنـدي صورتکلیقانونیکذیلراهستیوحدتکهبودیونانیدیگرمهم
ـ لوگـوس دارد.ناملوگوسکلیقانوناینواستنمعیقانونیتابععالمکهبود وسهراکلیت

تکـوین سـیر .)258:همـان (شـود مـی دریافتـه آنبـا جهانمعنیکهآلتییعنیاست،عقل
خـود نهایتبههستیجهانةدرباردموکریتوسۀنظریدریونانیگرايمادهمتفکراننظریات

هـا اتـم کـه ناپذیرتقسیمواحدنامحدوديشمارازجهانکهدبومعتقددموکریتوسرسد.می
آینـد، درنمـی حسـی ادراكبههااتماست.شدهتشکیلشوندمینامیدهناپذیر)تجزیه(ذرات

ـ .)1375:89(کاپلسـتون کننـد ادراكراهـا آنتواننـد نمـی حواسوندریزبسیارزیرا ۀنظری
ومسـلمان حکمـاي نگـرش تـا اسـت تـر نزدیکامروزعلمیدیدگاهبهدموکریتوساتمی

تفکـر تـاریخ کـل اصـلی ۀشاخصـ راهـا آندیدگاهنصرکهمسیحیتوسطیقرونمتفکران
است.کردهتلقیکالسیک

دانـد. مـی یکـی خـدا بـا راطبیعتجهانکهاستدیدگاهیایسمپانتهیاوجودوحدت
ومفـارق خـدا آنانازنظرزیرا،شوندمیمحسوبگراایسمپانتهفیلسوفانترینمهمازرواقیان
یگانـه واحـدي راجهـان آنـان دارد.جايجهانوجوددراوبلکه،نیستجهانازمتعالی

ادارهمتفکـر ومعقـول ةزنـد موجـود یـک توسـط وگیردمیبردرراچیزهمهکهدانندمی
Long(شودمی and Sedely 1987: 332- گـراي طبیعـت متفکـران ازالهـام بـا رواقیـون .)338

عقالنـی اصـلی ۀواسـط بهکهاستآتشهستیۀاولیةمادکهبودندمعتقدیونانپیشاسقراطی
هـم انسـان وطبیعـت شود.میتبدیلگوناگونفیزیکیحاالتبهتقدیر)یاخدایا(لوگوس

انسـان برحاکمکلآنبرمنطبقنیزانسانیفعلبایدپس،شودمیمحسوبکلاینازیئجز
Laertius(باشدطبیعتو 2010: وعرفـانی هـاي نحلـه ازبسیاريبخشالهامدیدگاهاین.)47

ـ ثیرأتـ تحـت کـه بودوسطیقرونمسیحیتواسالمجهاندرفلسفی فـیض مراتـب ۀنظری
گرفت.خودبهالهیودینیبويورنگفلوطین
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توصـیف وبنـدي صورتدرسعینصرکهمدرنوسنتیعلممیانشناختیهستیتمایز
تحـول تـاریخ بررسـی اسـت. علـم بـا عرفانیسنتوفلسفیالهیاتتمایزتربیشداردآن

عقـل ووجـود بهمراتبیسلسلهنگاهکهدهدمینشانغیراروپاییجوامعدرمذهبیباورهاي
راعـالم واقعیـت وادارد.فلوطینتعالیمو)بطلیمیوس(یونانیشناسیکیهاندرریشهتربیش

ایـن کنـد. میتقسیمشود،مینامیدهاقانیماصطالحاًکهموجوداتواعیانازمراتبیسلسلهبه
بـه .)1366:681(فلوطیننفسو،عقل(واحد)،احداز:اندعبارتاونظردراقانیمیامراتب

ايانگـاره هـم آگـاهی وهستیوحدتضمناًاند،کردهپیداورودهممسلمانحکماييآرا
ۀفالسفدرتوانمیراآنتکوینودانستیونانیۀفلسفمیراثراآنبایدکهاستمتافیزیکی

شرقیعرفانیومذهبیباورهايدرویژگیایناساساًوکردجووجستهگلنظیرجدیدي
کالمـی سـنت ازبـود تلفیقـی کهاستمیانهةدورفلسفیالهیاتمحصولبلکهندارد،وجود

کردهسنتیعلمکلگزینجايراآننصرکهیونانیۀفلسفازسطحیهايترجمهبامسلمانان
اسـت غیردینیتفکريمسلمانمتکلمینوحکماازبسیاريزعمبههموجودوحدتاست.

است.شدهمسلمانانحکمیوعرفانیسنتواردرواقیونالحاديباوريطبیعتازکه
تمـایز کنـد مـی ترسـیم مدرنوسنتیعلومفلسفیمبانیمیاننصرکهدیگريمهمتمایز
منبـع دوکـه اسـت معتقـد سـنتی علـم شناسـی معرفتتبییندرنصر.استشناختیمعرفت
آدمـی ذهـن ودلروشنیمستلزمکهاستتعقّلیشهودیاتعقّلووحیمعرفتاینتوأمان

حکمتـی شـود؛ مـی تجربهوچشیدهکهاوست،درمستقیموواسطهبیمعرفتیحضورنیزو
زعـم به.)217الف:1380(نصرکندمییادآنازحضوريعلمعنوانباالهیسنتکهذوقی

چنـان هـم قدسـی معرفـت واسـت قدسـی ذاتبهیابیدستابزارچنانهممعرفتاین،وا
:همـان (انـد یافتـه اتحادوجدو،وجودمعرفت،آندرکهاستحقبااتحادبرايبرترطریق

ازثیرپـذیري أتبـا نصـر است.آمدهپدیدشناختیمعرفتگسستیکباجدیدعلماما،)35
متعالیـه حقـایق بـا راپیونديهرگونهخوددستبهخودجدیددانشبودمعتقدکهگنونرنه

بـرد نمـی راهجـا هـیچ بـه اسـت دهشـ نمنبعـث جـا هیچازکهاستدانشیواستگسسته
قدسـی امـر بـه اهتمامازقدريبهجدیدعلومکهاستباوراینبرنیزاو،)1349:80(گنون
کـردن ناسوتیوکردندنیويبراياساسیابزارهايۀمنزلبهپس،ایـنازکـهاندگـرفتهفاصله
رارونـد اینۀریشاو.)33الف:1380(نصرروندمیکـاربـهشناختفـرایندو،عملنفس،

.جویدمیصرفاللداستبرمتکیوشهودازگسستهعقالنیتودکارتیخودبنیادةسوژدر
هـاي نومنیااشیاذواتتواندنمیاستداللیعقلاینهرگزکهدهدنشانتاداردسعینصر

راظــاهريرفتــاریــاآثــاراعــراضازايحاشــیهشــناختیفقــطبلکــهبشناســد،رانفســهفــی
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جدیـد گرایـی عقـل ةسـیطر بـه گنـون ماننـد هـم نصـر .)37الف:1383(نصرکندمیکسب
مرجعیـت هرگونـه تجددبرحاکمعقالنیتجریاندرکهاستنظرهماوباونیستبینخوش

.)1384:107(گنونشودمینفیگیردمیسرچشمهبشريمافوقعالمازکهروحانی
تـاریخی واقعیتباهمشناختدرشهوديروشازجدیدعلمتوجهیبیبرنصرکیدأت

وجـود مفهـوم دركازراجدیـد علمغفلتنصرنیست.سازگارچندانجدیدعلمبرحاکم
:استمعتقدوداندمیشهودوکشفۀمرتبازبشريعقلجداییهمینازناشی

اسـت، امـور ترینآسانازوجودتعریفباشد،رسیدهشهودوکشفۀمرتببهانساناگر
وجـود دانستنۀوسیلتنهاکهعقلبرايمحال.استامريمرتبهاینبهتوسلبدونلکن

وجـود مفهـوم ازتـر روشـن مفهومیهیچاست،هستی)عنوانبه(هستیوجودماهوبه
راخـود جـاي شهودوکشفجاکهآناماواستیکیوجودوعقلۀریشزیرا؛نیست

.)1382:131(نصرشودمیلغاتترینمبهموجودلغتدهد،استداللیعقلبه

تصـور بـرخالف وداشتوجودفلسفهدرمعاصرةدورتاافالطونزمانازشهودمفهوم
معنـاي دارد.عرفـانی سنتدرآنمعنايبامتفاوتکامالًمعناییفالسفهنزدمفهومایننصر

عرفـا بـراي شـهود کـه درحـالی ،شـود میبردهکاربه»حدس«معادلتربیشفلسفهدرشهود
همـان بههمجدیدۀفالسفنزدچنانهمشهودمعناياست.داشتهراواسطهبیکشفمعناي
هرگونـه تجددکهادعااینگیرد.میرقرامورداستفادهبردندمیکاربهسنتیۀفالسفکهشکلی

گـرفتن نادیـده دهنـدة نشـان کنـد مـی تلقـی ارزشبـی وگذاردمیکنارراغیرتجربیمعرفت
بـه کانـت ۀفلسفاز»شهود«مفهوماست.جدیدعلمۀفلسفةحوزدرگراغیراثباتهايجریان

عنصـر بـر سـو، ازیکشهوديمعرفتدرکانتکرد.پیداجدیدتفکردرخاصیجایگاهبعد
.کـرد مـی تأکیـد آنصـوري وپیشـینی ویژگـی بردیگر،ازسويوآنۀواسطبیومحسوس

معرفـت ضـروري شرطمکان،وزماننظیرجزئی،امورةدربارغیرحسیشهودکانت،نظربه
.)161- 1380:159(کورنرآمدمیشمارهبپیشینیحقایقبهشهودي

چشـم بـه هـم معاصـر علمفیلسوفانازبسیاريدرمیانشهوديمعرفتجایگاهبهتوجه
توجـه جدیـد علـم درشـهودي معرفتمهمکارکرددوبهخودآثاردرپوپرکارلخورد.می

ایـن یـابی ارزشدرآننقـش دیگـري وعلمیهاينظریهتولیددرشهودکارکردیکیدارد.
ممکـن اگر«:استمعتقدوکندمیبحثاستنتاجروشیکمنزلۀبهشهودازواهاست.نظریه
امـر همـان یعنـی حدسـیات، دامانبهدستباید،کردثابترااستنتاجیکدرستیکهنباشد

.)1369:174(پوپر»کردنظرصرفتواننمیشهودازشد.شهودي



113مقدسعلمبهنیازکتابدرسنتیعلمشناسیروشتعارضاتنقدوبررسی

اسـت. شناختیروشتمایزکندمیمطرحمدرنوسنتیعلممیاننصرکهتفاوتیسومین
ـ نگـرش محـور برشناختیروشازحیثمدرنعلمکهاستباوراینبراو بـه گرایانـه یکم

وریاضـی معـادالت ومناسـبات بـه تحولقابلموضوعراماديجهانواستاستوارجهان
شناسدمیآنریاضیوجهدرمطلقاًراطبیعتۀمطالعحیثیتۀهممعنایکبهوداندمییکم
کنـد. مـی تلقـی موضـوع ازخـارج وربـط بـی رامـادي وجـود ناپـذیر کمیـت هايجنبهو

شـعور هماناکندمیمطالعهراجهاناینکه»ذهن«یامدرِكنگرشاینبرطبقکهبراینعالوه
نـدارد کلـی عقـل ووحـی بهربطیونیستاستداللقدرتجزچیزيکهاستبشرفردي
).1374:265(نصر

دربـارة دانشـی وشناختبهجدیدعلمبرتکیهباتجددعصرانسانکهاستمعتقدنصر
اسـت انگیـز اعجـاب کمـی لحـاظ بـه ولی،حیسطکیفیلحاظبهکهاستیافتهدستجهان
وشـهود برخـی واسـت شـده کـانونی نامقـدس امرجدیدعلمدر.)25الف:1383(نصر

واقـع حاشیهدرچنانسازند،میبرمالراطبیعتعالمالهیمبدأچیزهراوجودبکهکشفیات
تفکـر ۀدرنتیجنهتعقلکهدرحالی،)1378:170(نصرشودمیبازشناختهندرتبهکهاندشده

بـه حقیقـت ازواسـطه بـی وتجربـه بـر مقدمشهودنوعیازطریقبلکهناسوتی،استداللیا
و:ااعتقادبه.)261:همان(یابدمیدستحقیقت

فهـم بنابـه دلچشـم بـا شـهودي عقلبافقطاستبشرطبیعتذاتیکهآدمیحقیقت
تمـامی هـم واسـت بشـر وجودمرکزدرهمکهشهوديعقلهمانیعنیآن،ازسنتی

.)37الف:1383(نصراستشناختقابلگیردمیبردررااووجوددیگرمراتب
وجـه یـک همگـی هستیمنشأدربابعلمیهاينظریهکهدهدنشانتاداردسعینصر
بـراي عللـی بـر منحصـراً هـا نظریـه ایـن کهاستاینهمآنوداردواستداشتهمشترك
کالمـی هايجنبهباشد.تعریفقابلریاضیازنظروماديکهاستمبتنیهستیمنشأتوضیح

اسـت، بـوده کـار درالهـی نیرویییاخداوندعملجهانپیدایشدرکهمسئلهاینفلسفیو
آنبنابـه علـم دراصـوالً ،سـت انیـز دانشـمندان آحـاد ازبسـیاري باوروموردقبولهرچند
نداشـت جـایی ،اسـت شـده میتعبیراینزاغربدرسواینبهعلمیانقالبازکهتعریفی

.)1374:266(نصر
بـه نصراما،استدرستیادعايجدیدعلمدرریاضیاتاهمیتدرخصوصنصرادعاي

وریاضـیات ۀتوسعوپیدایشتاریخیسیرآنونداردتوجهعلمتاریخدرمهمواقعیتیک
وسـطی قـرون یتمـام درکهدهدمینشانعلمتاریخبررسیاست.علمدرآنیافتناهمیت

یونـانی ۀفلسفثیرأتنصرچنین،همبود.نانامسلمریاضینبوغمدیونفقطریاضیاتپیشرفت
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عامـل راارسـطو ۀفلسـف بهتوجهوگیردمینادیدهمسلمانحکمايبرراارسطوییمنطقو
بـه مسـلمان حکمـاي توجـه کـه درحـالی ،دانـد میاروپادرمسیحیتاززداییتقدساصلی
شناسـی روشثیرپـذیري أتبیـان درشیرازيصدرالدینکهبودحديبهارسطوفکريمیراث

هـاي دیـدگاه اسـالمی حکمـت اگرچـه کـه اسـت معتقدارسطوۀفلسفازمسلمانحکماي
علـوم شناسـی روشدر،داردعـین وذهنۀرابطو،انسانادراكطبیعت،درموردرامتفاوتی
روشقیاسـی، (روشروشسـه کلـی طـور بـه ،ارسطوییمنطقبانواهموسازگار،طبیعی

بـه باتوجـه البتـه .)1378:228شـیرازي (صدرالدیندشومیبیانتمثیلی)روشو،استقرایی
کـه کننـد مـی کیدأتنظراینبرهممسلمانحکمايارسطوییشناسیروشدرقیاساهمیت

ـ کننـد. مـی کسبقیاسازراخوداعتباروشوندمیبازگرداندهقیاسبههاروشدیگر ۀنمون
تمثیـل واسـتقرا «:کنـد مـی تصـریح کـه کردمشاهدهمظفرمنطقدرتوانمیرانگرشاین

بـه سـرانجام چیـز همهپس،باشندداشتهتکیهقیاسبهکهکنندمییقینةافاددرصورتی
.)1389:160(مظفر»شودمیمنتهیقیاس

رواجمسـلمان حکمايدرمیانهماستقراییتفکروحسیۀتجرببهتوجهبراین،عالوه
سـینا ابـن اسـت. داشـته هاآنبرايمهمیجایگاهاستقراییروشوحسیۀتجربوداشت
تحصـیل حـس ازطریـق فقـط هـا آنمبـادي وهسـتند کلیبرهانمقدماتکهبودمعتقد

واسـت غافـل هاآنازکهکسیبرايراقضایاوماتدمقاینبخواهدکسیاگروشودمی
قضـایا ایـن زیراندارد؛امکاناستقراازطریقجزکاراین،دهدتوضیحکندنمیتنبهخوب
معتقـد طوسـی رالدینینصـ خواجهو)1373:312سینا(ابنندارندبرهانوهستنداولیات
تکیـه حـس برنیزاستقراوشودمیحاصلاستقراکمکباقیاسنخستینمقدمات«:است
»آیـد نمـی دسـت بـه حـواس کمـک بـدون علمـی هـیچ کهشودمیمعلومبنابراین،دارد؛

.)1380:411طوسینصیرالدین(
درتـوجهی قابـل ثیرأتـ وبوداوکامیویلیامتفکرمحصولکهتسمیهاصالتۀفلسفظهور
ازمسـلمان حکمـاي خـوانش براسـاس داشـت اروپـا دررنسانسعلمیوفکريتحوالت

شناسـی روشخـاص ماهیـت بـر نصـر کیدأت،رسدمینظربهاست.آمدهپدیدارسطوۀفلسف
ازبسـیاري گـرفتن نادیـده بـر تکیـه بـا مـدرن علـوم شناسیروشباآنتمایزوسنتیعلوم

علـوم داندمیکهآنبانصرگیرد.میانجاماسالمیجوامعواروپادرتفکرتاریخهايواقعیت
بـراي راشناختیروشگسستیکتاکندمیسعیاما،اندنبودهسنتیعلومازثیرأتبیجدید

شـناختی روشگسسـت ایـن درخصـوص صراحتبهاوکند.ترسیمهاآنمیانتمایزگذاري
گوید:میجدیدعلومبااسالمیتمدنۀمیانةدوردرسنتیعلوممیان
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مسـتقلی ۀمطالعـ ةشـیو خـود اامداشته،غربیعلمبرعظیمیتأثیراگرچهاسالمیعلوم
تـا جمـاد ازاشـیا گونـاگون اشکالمیاننسبتو،رابطهعلیت،ها،پدیدهماهیتدرباب
طبیعـت قصـواي غایتوهدفوطبیعتجهاندرتحولوتغییرمعنايحیوانتانبات
مطالعـه حـدیث وقرآنتعالیمپرتودراسالمیعلومدرموضوعاتاینۀهماست.بوده
.)1374:130(نصراستشدهمی

اساسـاً وداشـت علـم ۀتوسـع درمحـوري ینقشـ نصـر موردنقـد علمـی شناسیروش
انکـار جدیـد هـاي دانشگسترشویريگشکلدرراعلمیروشکارکردونقشتواننمی
خطـاي یـک بـه سـنتی معرفـت ياحیاوعلمیروشازاعتبارزداییبراينصرتالشکرد.

کسـب عامروشیکوحیوشهودوکشفکهکندمیفراموشنصرشود.میمنجرفلسفی
قشـر کـه اسـت بـوده ابـزاري فقطسنتیجوامعدرمعنويوشهوديۀتجربنیست.معرفت

بـا جوامـع ایناعضاياکثریتوبودندآنازبرخورداريمدعیبزرگانوعرفاازمحدودي
کردند.میزندگیقومیهايسنتواجتماعیهايعادتوتقلیديهايروشازاستفاده

نصـر ادعـاي بـا چنداندینیباورهايوماوراجهانبهبزرگدانشمندانرویکردبررسی
ردکـه آنباشیمییافیزیکبزرگدستاوردهايکهدهدمینشانعلمتاریخندارد.خوانیهم

نشـده منجـر معنـوي ومذهبیجهاننیویرابههرگز،استبودهثیرگذارأتعمومیباورهاي
دانفیزیـک پالنکماکساند.کردهاشارهآنبههمبرجستههايدانفیزیکازبسیاريواست
گوید:میصراحتبهموکوانتفیزیکپدروآلمانیبزرگ

دیگـري مکملدوآنازیکیچون،شدنخواهدپیدادینوعلممیانواقعیتضادهرگز
باشـد بنااگرکهشودمیمتوجهامراینبهمنةعقیدبهمتفکروجديشخصهراست.
اسـت الزمکننـد، کاردیگریکباهماهنگیوتعادلدرحالبشرينفوسنیروهايتمام
ایـن وبکوشـد. آنپـرورش دروباشـد معتـرف خـویش طبیعتدردینیعنصربهکه

کـه ایـن ولـو انـد، داشـته ژرفدینـی نفوسچنانهمبزرگمتفکرانکهنیستتصادفی
.)1354:235(پالنکاندنکردهخودداريدینبهتظاهريچندان

محتـوا ازنظـر هموشناختیروشازنظرهمراوسطیقرونتعالیمازبسیاريجدیدعلم
اکتفـا هاپدیدهتوصیفوتبیینبهصرفاًغایتجويوجستکنارنهادنباوکردچالشدچار
ایـن امـا ،شـد شـناختی غایـت تبیـین گـزین جايتوصیفیتبیینو)1377:17(گلشنیکرد

وسـطحی باورهـاي برايبودچالشیبلکه،نبودالهینیرويیاخداوندکنارگذاشتنمعنايبه
تحـول ایـن شـد. مسیحیالهیاتدرتحولساززمینهوکلیسارسمیسیستمبرحاکمخرافی
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ـ (قـرون گذشتههايتمدنمختلفهايدورهدربلکه،نیستجدیديةپدید واسـالمی ۀمیان
ـ وایـم بـوده الهیاتیرویکردهايبرمعرفتیتحوالتثیرگذاريأتشاهدمسیحی) راآنۀنمون

کرد.مشاهدهاسالمیکالمومسیحیالهیاتبریونانیۀفلسفثیرگذاريأتدرتوانمی

سنتیعلماحیايةپروژبرنقدي.5
نصـر کنـد. احیـا راسـنتی علـم دوبـاره تـا کنـد میتالشمقدسعلمبهنیازکتابدرنصر

دركامکـان خـود معرفتـی منـابع تقلیـل بـا جدیدعلمکهدهدنشانتاداردسعیدرنهایت
اشـیا حقیقـی علـت استمعتقدگنونمانندهماواست.کردهسلبخودازراعالمحقیقت

ازجدیـد علـم معرفتـی منـابع و)1379:65(گنوناستنامتناهیو،ناپذیرتوصیفی،ئنامر
معرفـت جـوهر کلـی جـوهر بهمعرفتکهدهدنشانتاداردسعیاواست.عاجزآندرك
.)272الـف: 1380(نصـر اسـت معرفـت مبـدأ ومنشـأ کلیمبدأومنشأبهمعرفتیااست
ودلروشـنی مسـتلزم کـه اسـت شهوديعقلووحیقدسیمعرفتتوأمانمنبع،اوازدید
شـود مـی تجربهوچشیدهکهاوستدرمستقیموواسطهبیمعرفتیحضورنیزوآدمیذهن

.)271:همان(
ایـن نسـبت بـر مبتنـی تـر بیشجدیدوسنتیعلومدرخصوصنصربنديتقسیمالگوي

ویئـ جزشـکل بـه رانسبتاینکهاینبدوننصرالبتهاست.گرفتهشکلقدسیامرباعلوم
تـا کنـد مـی سـعی کندۀارائخودتمایزگذاريبرايیمشخصهاينمونهوکندذکرمصداقی

اسـتوار شناختی)روشو،شناختیمعرفتشناختی،(هستیفلسفیمبانیبررابنديتقسیماین
و(سـنتی علـوم ازدسـته دودرخصـوص کلـی الگويیکۀارائباراخودمخاطبوسازد

اسـالمی، هندسـۀ نظیـر هـایی دانـش ازابعاديبهپرداختن،نصراعتقادبهد.کنمتقاعدجدید)
ایـن تناسـب وسازگاريعلتبهاسالمیاقتصادو،طب،اسالمیریاضیاتاسالمی،معماري

.)143ج:1385(نصراستآنپشتوانۀقدسیعلمکهاستمابعدالطبیعیاصولباهادانش
ـ نظرازتوانیمنصرمقدسعلميیااحةپروژتحقققابلیتسنجشبراي يهـا برنامـه ۀی

یجیتـدر تکامـل کهدهدیمنشانعلمیختاریبررسگرفت.کمکالکاتوشیعلمیپژوهش
یـان گراابطـال ویاناسـتقراگرا توسـط کـه اسـت يساختارةدهندنشانمهمعلومیشرفتپو
Chalmbers(آیدنمیدستبه 1982: هـیچ نادرسـتی ودرسـتی کـه بـود معتقدالکاتوش.)77

روشـی بهتواندمیفقطعلمۀفلسف،درنهایتنیست.اثباتقابلقطعطوربهايتجربیتئوري
شناسـی روشواگیـرد. قـرار مورداستفادهتجربیاتعقالنیبازسازيدربتواندکهیابددست
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درهـا تئوريازايمالحظهقابلۀمجموعآندرکهدهدمینهادپیشراپژوهشیهايبرنامه
ایجـاد نظـر اتفـاق هـا تئورياینمیانچهآنواندشدهادغامهمدرعلمیدانشرشدمسیر

اسـت پژوهشـی هـاي برنامـه مقـاوم ۀهسـت گیـرد مـی قراراصالحوردازفراتروکندمی
)Mouck 1990: 232- وروپـیش هايبرنامهۀدستدوبهراپژوهشیهايبرنامهالکاتوش.)233

وانسـجام ۀدرجبهپژوهشیۀبرنامیکروبودنپیش،وازعمبهکند.میتقسیمانحطاطدرحال
رابـدیع هـاي بینیپیشۀمینزجدیدۀبرنامیکاگردارد.بستگیآنبدیعهايبینیپیشمیزان
انحطـاط درحـال راآنبایـد ،نشـود منجـر جدیـد بینـی پـیش بهاگروستروپیش،کندفراهم

Lakatos(دانست 1978: 87- 89(.
ــاتوش ــاریخالکـ ــمتـ ــرینراعلـ ــیشمعقولیـــتدرخصـــوصداوربهتـ ــارو(پـ یـ

طـرد وحـذف ةدهنـد نشـان علـم تـاریخ داند.میپژوهشیۀبرنامیکبودن)انحطاطدرحال
پژوهشـى ۀبرنامـ یککهاستاینسؤالاست.ارسطویى)فیزیک(مثالًپژوهشىهاىبرنامه
پژوهشـى ۀبرنامـ یـک حـذف کـه دهـد مـى پاسـخ الکاتوش.شودمىحذفچگونهوچرا

تـوان علـت بـه وکنـد مـی تبیـین راآنهاىموفقیتکهاسترقیبپژوهشىۀبرنامۀوسیلبه
:.ibid(شودمىآنجانشینباالتربخشىِالهام 64(.

درکـه دانـد مـی سنتیشناسیمعرفتازموفقیۀنمونرااسالمیۀمیانةدورتمدننصر
ـ آثـار دراواست.رسیدهشکوفاییبهسنتیعلمآن متفکـران سـتایش ضـمن خـود ۀاولی

دینـی تعـالیم بـا سـویی هموسنتیشناسیمعرفتبههاآنکاملبنديپايعلتبهمسلمان
اصـول وموجوداتبینمعلولوعللۀسلسلکشفبراياسالمیمتفکرانکهاستمعتقد
قـرون دراسـالم دیـن زیـرا ،نشـدند خـارج اسـالمی احکامةحوزازگاههیچاشیاحقایق

آنـان خـاطر رضایتودفرونشانَعلیتدركبرايراخودپیروانتشنگیتوانستمتمادي
وطـرف، ازیـک اسـتداللی وعقلیعلومبین،درنتیجهبرآورد.حقیقتجويوجستدررا

درمسـیحیت درمـورد کهدرصورتینیامد،وجودبهشکافیهیچ،دیگرطرفازایمانودین
مقـدس علـم انحطـاط .)1342:20(نصرپیوستوقوعبهقضیهاینعکسرنسانسعصر
منزلـۀ بـه جدیـد علمـی شناسیروشةسیطرومسیحیوسطیقرونواسالمیۀمیانةدور
بـا مقایسـه درجدیدعلممعقولیتبردیگريدلیلتوانمیراروپیشپژوهشیۀبرنامیک
کرد.تلقیسنتیعلم

کـه چیـزي ذوقـی ماهیـت کهکندالقاخودمخاطبانبهکهاستآننصراصلیهدف
منبعـث بلکهنیست،بشرذهنیةقومحصولداردمیدریافتروحانیۀتجربازطریقانسان

نـه اسـت، شـناخت بهقادروحیوشهودازطریقانسان.استتجربهآنخودسرشتاز
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تحمیـل مـدرکاتش برراخویشفکريمقوالتکهاستاندیشمندموجوديکهآنعلتبه
آگـاهی جـز چیـزي واقعیـت ذاتاسـت. هستیهمانمعرفتکهآنعلتبهبلکهکند،می

شـود محـدود آنیئـ جزبشـري شـکل بهفقطتواندنمیآگاهیکهاستبدیهیونیست
ذاتـه حـد فـی قدسیذاتکهالحقایقکهاستمعتقدنصر.)273الف:1380(نصر
ذهـن همبیرونی؛واقعیتهمواستدرونیآگاهیهممعلوم؛همواستعالمهماست

همـان اساسـاً حقیقـت کشـف .)38:همـان (استمتعالیعینهمواستمحضحلولی
ــف ــتنکش ــتوخویش ــان،درنهای ــفهم ــسکش ــتنف Nasr(اس 1980: ــا،)120 ام
ـ کـل بنیـاد هرگونـه جدیـد شناسیمعرفت ،درنهایـت وکنـد مـی نفـی راشـناخت ۀگرایان

نیـاز کتـاب درنصراست.کردهشهوديعقالنیتگزینجايراباوريتجربهوگراییحس
سعیعصراینانسانزندگیدرمدرنعلمةسیطروقدرتبهاذعانضمنمقدسعلمبه

تردیـدي ،وازعـم بـه کند.معرفیخودمخاطببههمراعلماینۀسکدیگررويتادارد
کـه استساختهقادرراانساندینازفلسفهنیزوفلسفهازطبیعیعلومجداییکهنیست
واقعیـت کـل بـه علمازرااوامراینمبنا،همینبراما،بیاموزدفراوانماديگسترةدربارة
راآنبخواهـد چـه واوسـت بـر محـیط کـه غیرمکـانی، هـم ومکـانی هم(حق)،مطلق

اسـت کـرده محروماست،مرتبطاوبهواقعیبسیارنحويبهنخواهدچهبیاوردحساببه
.)1378:146(نصر

گیرينتیجه.6
نهـاد جـدایی خواهـد مـی وا.اسـت دینوعلمنسبتبازتعریفبرمبتنینصرفکريالگوي
فکـر انحطاطاصلیعامل،استجدیدداناییهسازویژگیترینمهمکه،رادیننهادازدانش

دهـد قـرار مـذهب ةسیطرتحترادانشدیگرباریکودنکمعرفیمعاصرانسانفرهنگو
درخصـوص واقعـی امکانـات برمبتنیکهآنازبیشرویکردایناما؛)1394:165(نژادایران

خـود سنتیعلمالگويدرنصراست.ایدئولوژیکآرمانیکباشد،جدیدداناییسازهتحول
راخـود مطلـوب علمسیمايتواندنمیدقیقاًاما،استشهوديودینیروشياحیادنبالبه

کند.ترسیمزندگیواقعیمناسباتدرعلمجایگاهبهباتوجه
بـه وانگـرش ةدهنـد نشانجدیدوسنتیبهعلومبنديتقسیمدرخصوصنصررویکرد

مقـدس علـم بهنیازکتابخصوصهبواآثاربررسیاست.تجدددستاوردهايوجدیدعلم
علـوم ياهـ تمایزازدقیـق بنديصورتیکۀارائدنبالبهکهآنازتربیشاوکهدهدمینشان
خـوبی بـه نصـر اسـت. سنتیجوامعمردمزندگیبرعلمةسیطرنگران،باشدجدیدوسنتی
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هـم اونـدارد؛ وجـود عصـر ایـن انسانزندگیازجدیدعلمحذفامکاندیگرکهداندمی
ایـدئولوژیک وفکـري کلیتبرعلمینگرشةسیطرازخواهدمیبلکه،نداردقصديچنین

حـدود ارچوبهـ چدرجدیدعلوماگرکهاستمعتقداوکند.جلوگیريغیراروپاییجوامع
وهـا شناسـی معرفتنیزوماديواقعیتماهیتدرخصوصفلسفیمفروضاتکهثغوريو

بـود خواهنـد معقـول وموجـه امريشوند،داشتهنگاهاستکردهتعیینهایششناسیروش
.)1378:28(نصر

علـوم ایـن کهاستاینشودنمیمطرحنصرسنتیعلومالگويدرکهدیگريمهمۀنکت
جامعـه مـردم مختلـف اقشارزندگیةروزمرمناسباتباچندانینسبتجدیدعلمبرخالف

تـابع اغلـب سـنتی جوامـع درسیاستحتیو،تولید،تجارتکشاورزي،کردند.نمیبرقرار
ازمـوروثی صـورت بـه فقـط ونداشـت علمـی ۀجنبچندانکهبودندهاییتجربهوهاسنت
تجربـی روشوگراییعینیبرتکیهباجدیدعلمکهدرحالی؛شدمیمنتقلبعدنسلبهنسلی
بـا جدیـد علـوم گزینـی جـاي دهد.تغییررابشرزندگیمناسباتتمامیاستتوانستهخود
سـطح اسـت. علـوم ایـن تحلیـل سـطح همآنوکندمیایجادمهممشکلیکسنتیعلوم

علــتاساســاًوگیــردمــیبــردرراانســانزنــدگیجزئیــاتیتمــامجدیــدعلــومتحلیــل
هـاي حـوزه ازبسـیاري درسـنتی علومکهدرحالی،استهمینهمعلوماینشدنتخصصی

مانـد. مـی بـاقی مـردم کلـی اعتقاداتوباورهاحددرفقطوکردنمیورودروزمرهزندگی
وکـرد منتفـی دیگـري معرفتنوعهرباراعلمگزینیجايامکانهماساسیتفاوتهمین
است.ساختهناپذیراجتنابمعاصرانسانزندگیبرراعلمروزافزونةسیطر

علـم ۀتوسـع فلسـفی وفکـري مدهايآپیمهارکردنیامحدودکردنبراينصرتالش
روشواسـتداللی عقـل ازتـوان مـی کهبپذیریماگررسد.نمینظربهمنطقیچندانجدید
هـاي آمـوزه بـر متکـی کهدادقرارراشهوديعقلآنجايبهوکردعبورعلمیوتجربی

مـذهبی ۀفرقوعرفانیۀنحلکدامکهاستاینشودمیمطرحکهالیؤساولین،باشددینی
مـالك معقولیـت اگرشود.تلقیجدیدعصردرسنتیعلمبازتولیدمعیارومالكتواندمی

حـال اسـت، تجربیمعرفتمعیارتجربهوآزمایشواستاستداللیعقلبرمبتنیمعرفت
درراخـود ودانـد مـی ناکـافی راگـر کـاوش عقـل کـه قدسـی معرفتاینبررسیبراي

نظـر بـه داشـت؟ خواهیماستداللیقلعبرايبدیلیچهنشاند،میواالومتمایزجایگاهی
ندارنـد موهـوم شـهود ازتعقلـی شهودزیتمیبرايقبولیقابلدلیلگرایانسنتکهآیدمی

)Aslan 1998: ازجدیـد علـم نقـد وسنتیعلمتوصیفدرهاآنهايگزاره،ضمندر.)88
رود.نمیفراترکلیات
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