
 

 191-600، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

589 

 

 معنازدگی و بی هویتی انسان مسلمان در جهان مدرن

 )بررسی دیدگاه سید حسین نصر(   

 

 

 ویدا زارع، دکتر رحمت عباس تبار، دکتر محمدتقی قزلسفلی

 

 

 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

  استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

   کارشناسی ارشد اندیشه ی سیاسی در اسالم دانشگاه مازندران

 
 
 
 
 
 

m.t.ghezel@gmail.com 

R.abbastabar@umz.ac.ir 

vidazare95@gmail.com 

 

 

، سنتها و امور معنوی و اعتقادی که در جهان قبل از مان با پیشرفتهای سریع جهان مدرنهمز :چکیده

به جهان هویت و معنا ، شد و همچون روحی در کالبد جهان میمدرن ماءوا و ملجائی برای انسان قلمداد 

 .از این رو شناخت  معناگرایی در جهان مدرن در خور توجه می باشد، موردغفلت قرار گرفتند. می بخشید

. سید حسین نصر نیز ه استاختو رویکرد متفاوتی به این مهم پرد ری از دیدگاه هر روشنفک در این راستا

ا بحران هویت و معنا پرداخته است که از دیدگاه انسان شناسانه به مقابله ب ای از متفکران برجسته یکی

این بحران چه  راه مقابله با از دیدگاه نصر ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که  .است

و با  ؟وازده از معنا بدنبال سعادت باشد مدرن و در جهان مسلمان میتواند و چگونه انسان   ؟باشد می

 تمدن عامل رهایی از این بحران است. ه بازگشت به سنتها وروشی توصیفی تحلیلی اشاره به این دارد ک

از طرفی باعث گسست غرب از ریشه های اصیل و معنوی خود شد و از طرف  غرب درپیشرفت تکنولوژی 

نصر فاصله گرفتن از سنتها و  یف اعتماد شرقیان به فرهنگشان شد.تضعباعث تسلط غرب بر شرق و  دیگر

 میداند. آدمی و سعادت راه نجات  را بازگشت به سنتها هویتی، و را دلیلی برای این بیتمدن 

 معنویت.بحران هویت، سنت، تمدن، هویت قدسی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه :

دست   اون وسریع تکنولوژی به همراه تسلط مادی گرایی به سرعت انسان را از ریشه های معنوی که تنهپیشرفتهای روزافز    

. اما از آنجا که ناتوان در جایگزینی مناسب برای آن بود بود جدا کرد پوچی و دردهای بشری، آویز برای رهایی از اضطراب

هرچند وجود انسانی  .، بدون تکیه گاه و اطمینان بودانسانی منزوی، تنها، گاهاً تبهکارآورد که نتیجه ی آن خألئی را به وجود 

در عصر مدرنیته  ،مشهود استاما چیزی که  ،دیده میشود تمامی اعصار ربا این ویژگی ها مختص عصر مدرنیته نبوده است و د

عدم وجود علم مقدس در جهان مدرن وغفلت انسان از  در آمده است.به صورت ویژگی بارز انسان این عصر این ویژگیها غالبا

برای انسان به وجود آورده که در نتیجه ی آن انسان خود را ناگذیر از حضور هولناکی  وقایع، تمدن و گذشته ی اصیل خود

این انسان جدا شده از اصل خود برای رسیدن به . میداند سنت و ریشه های اصیل بازگشت مجدد به  و گی در زند  معنا

در این پژوهش به دنبال شناخت راههای مقابله با بحران هویت و  .او را به امنیت و معنایی برساند آرامش به دنبال راهیست که

 دراین جهان معنا زده آدمی چگونه میتواند به سعادت دست یابد ؟معنا از دیدگاه سید حسین نصر میباشیم، و اینکه 

ی معنویت  ازجمله آذرمیدخت صفوی در مقالهدر این راستا پژوهشگران و متفکران بسیاری به تحقیق و پژوهش پرداختند   

از  یدگاه موالنا بررسی میکند،ز د، راههای رسیدن به حقیقت برای مقابله با این دنیای سرد و بی روح را اموالنا در دوران معاصر

. موالنا قرون ارائه دهدای تمام اعصار و نظر وی موالنا توانسته است الگوی یک جامعه خوب را نه تنها برای زمان خود بلکه بر

بحران معنویت  . ماری کلد لوتران در مقاله یشق باید وحدت ازلی را بدست آوریممعتقد است جوهر همه یکی است و از راه ع

جدید و  ،رب معتقد است غرب سه الگویی سنتیدر رابطه با بحران معنویت در غ، مذهبر جهان غرب و بازگشت مجدد به د

، انسانی که از یک سو ال ا تولید کرده است، انسانی المذهب و مادی گراز نظر وی جامعه ی مدرن .متجدد را تجربه کرده است

 .معنوی دارد. ایشان حضور مذهب را در جامعه ضروری میداندنیاز عمیق به گرایشات سوی دیگر از مذهب و 

ضمن اشاره به معنویت از دیدگاه برخی متفکران  ، نوشته ی علی مصباح،«واکاوی مفهومی معنویت مسئله معنا»در مقاله ی 

و از   ،میکنند ن را به صورت ابزاری نگاهمادی گرا که معنویت را به صورت ظاهری و به شکل آرامش و شادی میبینند و دی

الیه ی  2شامل ، معتقد است که معنا ن معنای غایی زندگی عاجز میمانندیافت پرداختن به اصل معنویت و ریشه ی معنویت و

. برای برخورداری از معنویت همه ی اعمال فرد باید در ر باطن یک عمل یا بیان نهفته است. معنا دظاهری و باطنی است

در اسالم خداوند متعال منبع و سرچشمه ی وجود همه ی کماالت  .ددیتی ذاتی دارد تنظیم گرراستای هدفی واحد که مطلوب

. شناخت خدا اولین گام در مسیر چنین زندگی معنا دار و ک شدن به او هدف اصلی آفرینش استمعرفی شده است و نزدی

ر صورتیی حقیقی است که از طرفی نخستین حرکت در جهت حیات معنوی است . هدفی که فرد در زندگی انتخاب میکند د

. اگر انسان به حیات مادی و حیوانی بسنده کند باعث میشود رف دیگر به کمال غایی منجر میشودسازگار با هستی و از ط

. از نظر ایشان هاست . پوچ گرایی و فقدان معنویت ریشه ی همه ی دردها و کج رویانسان از معنا و معنویت تهی گردد

. وی دین برحق را یکی از منابع اصیل ایق دسترسی بی واسطه داشته باشنداز منابعی انتظار داشت که به حقمعرفت را باید 

 .میداند

ادیان  اعم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی، ،تمامی ادیاننصر  سنت گرایانه ی  دیدگاه در وری این پژوهش این است کهآنو   

ر گرفته، و غفلت قرا پژوهش ها مورد، موضوعی که در سایر ی باشندمدارای جوهر معنویت واصالت  همچون اسالم شرقی و...
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ژوهش بررسی دیدگاه سید حسین نصر در هدف ما در این پ جامعه و دین خود را مد نظر قرار داده است. معموال هر پژوهشگر

ه در آن اسیر شده میتواند از این بحران و بی هویتی کانسان مسلمان مورد بحران معنویت است و اینکه چگونه و از چه راهی 

 در این راستا شناخت زمینه ها و مفاهیم اساسی اندیشه ی سید حسین نصر ضروری می باشد.  ؟است رهایی یابد

 :سنت

   Traditionانسانها ی خاصی از معنای اعتقاد، آداب و رسومی است که مدت زمانی طوالنی از آن گذشته باشد ونزد طبقه  به

اما سنت گرایان این معنای از سنت را مردود  ،عنصر در این تعریف عنصر زمان است، به نظر میرسد مهمترین رایج باشد

، همیشه اه نداردلی در آن راراده می کنند که تغییر و تبدی از سنت نه معنای متعارف آن بلکه سنتی جاودان را آنها  میدانند.

دورانش  هرگز ، بنابرایناص باشد، نه شرقی است و نه غربیاینکه محدود یا مقید به زمان و مکانی خ. بدون ، و خواهد بودبوده

مکتب فکری نصر به سنت گرایی شهرت دارد و گاه وی و هم یارانش  .(1931،93بسر نمی آید )امامی،طاللبی:

در مقابل تجدد گرایی قرار دارد و به دنبال  گرایی عمدتاً سنتنامند.  یعنی قائالن به حکمت خالده نیز می perennialistرا

را عرضه کند که ای آن است که در مقابل جهان بینی متجددانه وشیوه ی زندگی آن، جهان بینی و شیوه ی زندگی سنتی 

 به نیز در مناطقی از جهان که تجدد گراییبر انسانهای سنتی همه ی جهان کما بیش حاکم بوده و هنوز پیش از دوران تجدد 

 (.119:1933طور کامل رسوخ و رخنه نکرده وجود دارد)صالحی، 

، در تمدن غربی در حین مرحله ی نهایی تقدس زدایی یی که در این تحقیق مورد نظر استکاربرد اصطالح سنت به معنا   

عی تاوان کیهانی . بازیابی سنت نوطه کرده است مورد توجه قرار گرفتهم از معرفت و هم از عالمی که انسان متجدد را احا

ه لب ، اظهار مجدد حقیقتی را کچیز از دست رفته مینمودبود؛ هدیه ای از بارگاه الهی که رحمتش درست لحظه ای که همه 

، که هم مبتدا و هم منهای حیات بشر است به مرثیه گوهر و سنت است، ممکن ساخت. تنسیق منظر سنتی پاسخ امر قدسی

. اظهار تهی شده از معنا ره گم کرده بود که در عالمی تهی شده از امر قدسی و بنابراینی تقدیر شوم انسان متجددی بود 

اعصار و مجدد سنت در این واپسین لحظات تاریخ بشری که خودش هم دارای ماهیتی نخستین )ازلی( است و هم در طول 

تاریخ –یا تقریبا همه  –طی بیشترین مدت  ، یک بار دیگر دست یابی به آن حقیقتی را که انسان هاقرون  استمرار داشته است

. دقیقا به دلیل افول و فقدان نسبتا کامل آن واقعیتی که خمیرمایه یکرده اند ممکن ساختزمینی خود را از طریق آن زندگی م

بیان آورد و بنام سنت تنسیق  ی زندگی بشریت عادی را طی اعصار و قرون تشکیل میداده است باید این حقیقت را از نو به

کاربرد این اصطالح و توسل به مفهوم سنت به صورتی که در جهان معاصر دیده میشود، به یک معنا خود نوعی   .کرد

 1931رت یافته است ) نصر،نابهنجاری است که موجب نابهنجاری ای که عالم متجدد من حیث هو را تشکیل میدهد، ضرو

:131). 

به بعد وارد عرصه ی  1391اسالم سنتی جایگاه ویژه ای دارد و معتقد است که از دهه ، کری دکتر نصردر منظومه ی ف    

نظری اجتماع گشت و هر دو گروه تجددگرایان و بنیادگرایان را به  چالش فرا خواند. نصر دفاع از سنت اسالمی را مدیون 

ال، با غرب نیز آشنایی داشته اند و به دفاع از سنت اصیل استه اند و در عین حسالمی برخعلمایی میداند که از دل سنت ا

 (.141:1939اسالمی از طریقت در کنار شریعت و نیز از علوم عقلی در کنار فنون سنتی استفاده کرده اند)گلشنی، 
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روف به نصر مراد از سنت در آثار خود را، حقایق و اصولی میداند که دارای منشإ الهی اند و از طریق شخصیتهای مع   

پیامبران، رسوالن، اوتاره ها، لوگوس و یا دیگر عوامل انتقال، نه تنها برای ابناء بشر، بلکه برای یک بخش  کامل کیهانی ظهور 

یافته و نقاب را از چهره ی آنها برمیگیرد. بنابراین سنت در اندیشه ی سنتگرایان نه امری زمینی، بلکه امری آسمانی و دارای 

وق بشری است، امری مقدس که انسان را به آن اصل حقیقتی پیوند میدهد. با توجه به معنای مورد نظر سنت منشائی الهی و ف

گرایان میتوان سنت را همان حقایق و آداب و رسومی با منشأ آسمانی دانست که نه تنها امری متعلق به گذشته نیست بلکه 

ا به خدا رسانده، موجب پیوند میان او و خالقش میشود و همین در هر زمان و مکانی جریان دارد، حقیقتی است که انسان ر

(. همچنین نصر معتقد است که 1931،93:د)امامی،طالبیپیوند است که جهانشمولی و جاودانگی سنت را به ارمغان می آور

دیگر بار به تحول فکری مغرب زمین در طی پنجاه سال اخیر، اهمیت سنت را پس از چهارصدسال طغیان علیه تمدن اروپا، 

طرز بسیار ضروری و الزم آشکار ساخته است. وی سنت را به معنی اصل خود یعنی چیزی که انسان را به اصل و مبدا خویش 

پیوند میدهد میداند نه به معنی اداب و رسوم؛ سنت را زنده میداند زیرا همیشه برای انسان ارزش داشته است 

است که فقط یک سنت وجود دارد و این سنت همان سنت ازلی است سنتی که  (. دکتر نصر بر این باور1939،143)گلشنی:

. وی گستردگی سنت را یکی از ویژگیهای سنت میداند وآن را بنیاد اخالقی (143و جاودان خواهد بود )همان : همیشه بوده

در واقع  ،بنیاد اخالق است ،. سنتخارج از قلمرو سنت قرار نمیگیرد میداند در تمدنی که سنتی توصیف میشود هیچ چیز

. به باور سید حسین نصر سنت تمدن ساز است (143 که سنت وضع کرده است معنا ندارد)همان: اخالق خارج از چارچوبه ای

وی مدرنیته و اومانیسم را  (.91:1932)جباری،ود نسبتی حضوری با امر قدسی داردو تمدنی که بر پایه ی سنت آفریده ش

به اعتقاد او از چند سده پیش به این سو، تمدن غرب هدف و راه خود  نسان از اصالت و سنت خود میداند.عاملی برای جدایی ا

را از دیگر تمدن ها جدا کرده است و مسیری در پیش گرفته که بر خالف اصول وتمدن سنتی است. نصر جهل ها و خطاهای 

یق جاویدان سنتهای معنوی جهان و عمل به آنها می داند. موجود در تفکر وتمدن غربی را مانعی عظیم بر سر راه در ک حقا

بنابراین، پاسخ گویی به چالشهای تجدد و زدودن ومحو تجددگرایی را از مهم ترین ضروریات وضع کنونی بشر می 

 (.111:1933شمارد)صالحی،

 تمدن :

لفظ از کلمه ی  سه و انگلیسی است اینمعنای لغوی تمدن: تمدن معادل واژه به معنای شهر و شهروندی در زبانهای فران    

سید حسن نصر شهر را منشأ مفهوم سنتی تمدن میداند. همواره تمدنها در ( گرفته شده است است. عربی مدینیه )شهر

(. بیشترین بحثهای که در 113:1939عالمی،فمند بیشترین نقش را داشته اند )رهنمون شدن تاریخ به جلو به گونه ای هد

تمدن کنونی اندیشمندان هر حوزه ی . در پارادایم ن را مترادف با فرهنگ بیان میکندتمدن وجود دارد آتعریف اصطالح 

(. در حالی 191-113های درونی تمدن مورد نظر به تعریف کلی تمدن بپردازند )همان:  ولفهمتمدنی تالش دارند با استفاده از 

ر ن ارائه میشده قدری کلی تر و یک جانبه تر و تک بعدی به نظکه اگر چند دهه به گذشته برگردیم تعریفهای که از تمد

الش برای به صورت هویتهای متماییزی بررسی میشوند با وجود گسترش تکنولوژی غربی و تمیرسد. در تعریف جدید، تمدنها 

اوت از تمدن ، مرزبندیهای فرهنگی جدید حاکی از قدرت گیری تمدنهایی با هویت فرهنگی متفیکسان سازی فرهنگی غربی

. سید حسین نصر نیز در این میان قائل به هویت مستقل ن دهنده ی تماییزات بین تمدنهاستغربی است  که این  خود نشا

، هنجارهای اخالقی، علمی و هنری ر خاص اجتماعیفرهنگی تمدنهاست. هویت فرهنگی مستقل تمدنها در بیان نصر از ساختا
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بدیهی است که  ن مشخصه ی اصلی تمدنها قائل استکه نصر برای فرهنگ به عنوابا توجه به محوریتی  .حکایت میکند

عریف ت –بخشی از هویت فرهنگی هر تمدن استکه –مجموعه ها و گروه بندیهای که به واسطه ی تماییزات ملیتی و زبانی 

نید بگویید تمدن تونسی، تمدن شما نمیتواتمدن اسالمی در مورد : »، تمدن بشمار نمی آید. او در این باره میگوییدمیشود

 .(191همان :«)دن مصری بلکه هرکدام فرهنگ اند.، تمایرانی

. از نظر نصر این هویتها  دو تمدن سه و آمریکا نداریم، فرهنگ فرانسه و امریکا داریم؛ تمدن فرانهمچنین در مورد تمد غرب  

از لهی است و دیگری تمدن مدرن که دوران پس را تشکیل میدهند یکی تمدن سنتی که در سیطره ی حاکمیت و مشیت ا

سید حسن نصر همچنین در پاسخ به نظریه ی برخورد تمدنهای هانتیگتون معتقد است که رنسانس اروپا را در بر میگیرد. 

تمدنهای سنتی که بر تاریخ بشر تا کنون حکومت کرده است دارای اصول مشترک معنوی و اخالقی با هم است و مبتنی بر 

. از نظر وی یک تمدن سنتی چیزی (24:1919،)نصرکم بر این تمدها متجلی ساخته استی است که ادیان مختلف حااصول

، از شت پوچ انگاری و شکاکیت که مالزمنیست مگر خلق عالمی تحت سیطره ی ذات قدسی که در آن، آدمی خوف و وح

 .(91: 1932)جباری ،سالم بدر برد ، جانو تخریب خصیصه ی قدسی معرفت است دست رفتن ساحت قدسی وجود

. از آنجا که تمدن غرب بدنبال از رورت وجود هوا برای بقای بدن استاهمیت بررسی برخورد تمدن مغرب زمین همچون ض   

بین بردن و تسطیح تمدن و فرهنگهای دیگر است ضروری است این مسئله ی مهم به جد مورد توجه قرار گیرد زیرا بقا و 

ا را از . زیرا این فرهنگ و تمدن سنتی اصیل ایرانی ما است که میران استر گرو بقا و حیات تمدن و فرهنگ احیات ایران د

 . حل این مسئله در وهله ی اول شناخت دقیق و صحیح خود و غرب است .خطرات مدرنیته حفظ میکند

اصیل به کسانی که غرب را از دیدگاه از دیدگاه سید حسین نصر ما محتاج به غرب شناسان ورزیده هستیم و مخصوصا    

کم داشتن غرب شناس در کشور ما به علت وجود یک نوع تضعیف فرهنگی خودمان است  . اصوالًایرانی  بشناسند نیاز داریم

که در درون خود فرهنگ ایران پیدا شده است.  لحظه ای که ما به عنوان یک واحد فکرکننده بتوانیم روی پای خود بایستیم 

از نظر نصر ما غرب را زمانی میتوانیم بشناسیم که (. 91: 1912اه اصیل بشناسیم)نصر،گمیتوانیم غرب را هم از یک نظر البته

. اصوال (93از بیرون به آن بنگریم)همان:بتوانیم از تحت تاثیر فوری ضرباتی که به ما و فرهنگ ما وارد آورده است درآییم و 

، یر فرهنگهای بزرگ سنتی مشرق زمینو تمدن غرب این است که فرهنگ ما مانند سا عمیق ترین دلیل برخورد ما با فرهنگ

د را بر فراموشی آن نهاد مبتنی بر یک نوع انسان شناسی بود که تمدن غربی از دوره ی رنسانس به بعد بنیاد و اساس تفکر خو

ر صد سال از دوره ی رنسانس به بعد اصوال (. اگر از دیدگاه فلسسفه ی خودمان بنگریم میتوان گفت در عرض چها93)همان :

. گسست و بریدگی انسان غربی از (11شد )همان:فلسفه ی غرب بر خالف آنچه بعضیها تصور میکنند به تدریج دچار اضمحالل 

اصل و معنای خود تشویش و اضطرابی در روح انسان بوجود آورد که در نهایت به بحران هویت تمدن منجر شد. وجود بحران 

. در برخوردی که ما با تمدن غرب یت را در جوامع غربی آشکار میکندغرب و بی اعتمادی غربیان به تمدن خود نیاز به معنو در

داشتیم با غربی مواجه بودیم که دیگر نمیتواند مسیری را که تا کنون طی کرده است  دنبال کنند ما ناچار خواهیم بود در 

یعنی راه حلهای مرتبط به فرهنگ و سنن ایرانی دیگر نمیتوان به دنبال غرب قدم  آینده به دنبال راه حل خودمون برویم

اقتصادی غرب برداشت کره ی زمین این اجازه را نمیدهد که برای  دویست سیصد سال دیگر یک تمدنی اشتباهات صنعتی و 

 (.23: 1919)نصر،را دوباره تکرار کند
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 :قدسیهویت 

، در این تعبیر انسان به مثابه ی صورت خدا و و سرمدی انسان اطالق میشود ، ازلیآسمانیهویت قدسی به خاستگاه الهی،    

، سرشار از زندگی. برای چنین انسانی ستلزم سلوک و استعالی معنوی استآیت اهلل  به شمار میرود که برای نیل به کمال م

در جهانی زندگی میکند که هم یک مبدأ کلی   ی میداندخطاب کند و« تو»معنا و عالم پر از مخلوقاتی است که میتواند آنها را 

. چنین انسانی به تعبیر اسالم خلیفه و که مرکز آن مشخص و معلوم است ؛ در دایره ای به سر میبردیک رکن کلیدارد و هم 

نمیتواند علیه آن است که  . او انسان دارای تبار قدسی را کسی میداند که دارای فطرتیشین خدا بر روی زمین بشمار میرودجان

، خلیفه اللهی دانگیمتضمن نوعی جاو این هویت. بنابرتباهی  خود امکان پذیر نیست ، چرا که شورش علیه فطرت جز بابشورد

وفق فطرت الهی و . رسالت چنین موجودی عمل بر وهیت وجودی است که در قامت انسان، روانه ی هستی شده استو ال

، آن را امانت دانسته و بر طبیعتنه چنین انسانی علی رغم وقوف بر قدرت و سلطه ی خود . به عنوان نموسرشت آسمانی است

. انسان قدسی در مورد سنتهای انسانی و مناسبات اجتماعی نیز پیوسته در معرض ابتالی الهی و از تخریب آن اجتناب میورزد

 ، هویت قدسیعمل او شناخت و بصیرت باطنی باشد. اگر قاعده و فرمول ن سازی مرتبت الهی خود بسر میبردشکوفایی یا نگو

یت حرکات و نیات او را بدست ، هدااستداللی)جزیی نگر( ؛ اما اگر هوس شخصی یا عقلاز گزند، فریب و طمع مصون میماند

زلی و ، اتاکید بر وجوه قدسی. او پدیدار میشود، هویت این جهانی جایگزین هویت قدسی او شده و بحران معنا در زندگی گیرد

، زگشت به هویتی قدسی. بایاری است که از جانب مدرنیته، انسان را هدف گرفته است، به خاطر هجوم تمام عسنتی هویت

امر قدسی حاکی  .(49:1939،ارائه میکند)نصریفاوت از هویت انسانی نوعی پاسخ به چالش مدرنیته است که برداشتی کامال مت

امر قدسی عالم روحانی است که فوق ساحت روانی نی و مادی هستی است. منشاء صدور از تجلی عوالم برتر در ساحتهای نفسا

 (.1931:13یا عالم نفس قرار دارد و هرگز نباید با آن اشتباه شود )نصر،

 :هویت در گفتمان قدسی عبارتند از لوازم تئوریک   

 :معرفت قدسی 1-1

در استبداد  ، اسارت انسانایه ی هالکت بشر، و به تعبیر نصرجدید را کاذب، مسنت گرایان همه ی دست آوردهای علم    

. سنت گرایان یا علم )معرفت( قدسی سخن میگویند، علم مابعدالطبیعی نسبیت گرایی میدانند. اینان از علم دینی، علم سنتی

هان بینی معتبر واقع نای یک جمعتقدند که علم قدسی هویت و رسالت انسان را بهتر و صحیح تر توضیح میدهد و میتواند مب

، محکوم نموده یا از آن شود. این درحالی است که تجددگرایان، هر دانشی را که روش مشاهده ای، عینی و قابل آزمایش ندارد

 .(12: تغافل میورزند )همان

دیدگاه حکیمان در پیوند با سنت و وحی و دین است. در معرفت قدسی گاهی به علم قدسی تعبیر میشود و  ،در آثار نصر    

ه ی ، مابعدالطبیعه یا حکمت همواره علمی مقدس برشمرده میشده است و در صورتی که مابعدالطبیعه علم غایی دربارمسلمان

علم قدسی چیزی نیست مگر آن معرفت قدسی که در دل هر وحی موجود است و مرکز . »حق باشد همان معرفت قدسی است

 .(1931:111قاسمی،« ) حدید میکندفته و آن را تعیین و تآن دایره ای است که سنت را در برگر
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 : حکمت خالده 1-2

)آقاحسینی،  رد جاویدان، تماییز ظاهر و باطن ادیان و کثرت ظاهری و وحدت باطنی آن ها استخپیام اصلی حکت خالده یا 

 (.11:1931روحانی،

ودات داللت دارد. در چنین حکمت خالده یا فلسفه ی جاویدان یا جاویدان خرد به موجودات حقیقی الهی در آفرینش موج 

وری نه از طریق . قائل شدن به چنین باحامل آیت یا حقیقت الهی هستند، ات در همه ی زمانها، همه ی موجودنگرشی

. بر این اساس حکمت خالده بر خالف فلسفه ی جدید غرب ت استه واسطه ی نوعی شهود و بصیر، که بمشاهده و استدالل

تربیت ، عواطف و حتی ت اراده ها و خواسته ها، احساسات، برای تربیو ذهنی در فلسفه ورزی تاکید داردکه به تواناییهای عقلی 

، نکته ی دیگر خود است خالده هدف نه تعبیر و تفسیر هستی، بلکه تغییر و تعالی. در حکمت بدن اهمیت بسزایی قائل است

آنکه حکمت خالده قائل به وجود مجردات و مفارقات بوده و مبدأ همه ی موجودات را امری غیر مادی میداند و به قابلیت 

 .(14-19: 1939)نصری، یقان نداردتعیین بخشی تجارب عادی و متعارف بشری اعتقاد و ا

، با اینکه به گفته ی ایشان خرد جاوید مفاهیم مشابهی دارندو ، حکمت جاوید در آثار سید حسین نصر حکمت خالده   

رک شده ی جاوید بر جنبه ی د خرد چرا که ،نیستندحکمت جاوید و خرد جاوید دو اصطالحی هستند که کامالعین هم 

. حکمت خالده یا حکمت جاوید معرفتی است که همیشه بوده و خواهد بود و خصیصه ی حقیقت واحد داللت میکند

شمول دارد. و همواره در میان اقوام و ملل در سرزمینهای مختلف وجود داشته و آن معرفتی است که قابل حصول برای جهان

 .(141:1939ن وجود دارد )گلشنی،عقل شهودی است و در قلب تمام ادیان و سن

 :تجربت اندیشی 1-3

) دین داری برای سامان مسائل ، معیشت اندیششته باشد؛ دین داری جهان معاصر صور مختلفی میتواند دادین داری در    

ادیان ، و غور و بررسی در فلسفه ی لید دینی از طریق محققانهتق)بتال به دنیوی مانند ستم ستیزی(، دینداری معرفت اندیشم

و  یده به اسرار و رمزهای اسطوره ای، که نه از طریق علمعقو شیوه های مختلف خداشناسی( و دین داری تجربت اندیش )

ام دارد. در میان این اقسام از جمله اقسام دین داری است  که تداوم ع من تجربه و سلوک حاصل تواند شد(، بلکه به یاستدالل

گرایانی  . به عقیده ی سنتیر و سلوک باطنی و معنوی میدانند، هویت قدسی را بیش از همه متاثر از سسه گانه، سنت گرایان

و انسان سنتی برخالف انسان  گوهر وصال در وجود زمینی انسان به ودیعت نهاده شده ، صدف کمال وون سید حسین نصرچ

دینی، که به تجربه حاصل  ، بلکه خود را همواره با حقایقل و اراده ی خود را مقدس نمیداند، عمدد استکمال است، درصمدرن

  ،فقاهتی و آمرانه را شریعت محور، چنین هویتی با برداشت فقهی از دین داری فاصله دارد و دین  .می آید، محک میزند

؛ نیازهای معنوی انسان استنده ی  آور. از این منظر دین فقط براردمقدمه ی معنویت جویی و کمال طلبی انسان نمیش

بلکه به یمن  جامعه ای نه به حکم حاکمیت دینی،مهمترین دغدغه ی آن زیستن در پناه یک جامعه ی اخالقی بوده و چنین 

نافی استکمال نمیداند و فقه را معنویت گرایی واستعالجویی انسانهای اخالقی قابل حصول است. چنین برداشتی، رعایت احکام 

 (.11-14:1939آن را شرط الزم، اما ناکافی برای سلوک اخالقی برمیشمارد )نصری ، 
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 :عدم مشروعیت تجدد 1-4

ده و مشروعیت آن را انکار ، انسانی و اجتماعی حاصل از مدرنیته را به جد مورد نقد قرار دا، مناسبات اخالقیسنت گرایان   

علم، آموزش، طبیعت و تمدن واسطه سیطره ی عالمان مدرنیته بر. به عقیده ی سنت گرایان، هویت قدسی انسان به میکنند

سید غفلتها و تند رویها نشأت میگیرد. نون گریبانگیر تمدن غرب است از همین بشری نادیده گرفته شده و بحرانی که اک

حسین نصر به عنوان یکی از متفکران سنتگرا به تفسیر خداشناسانه و عرفانی از اسالم روی آورد و تصوف را محور اصلی تفکر 

ه اندیشه ی مکاشفه ای و از علوم جدید به سود از عقل باوری به سود اشراق؛ از اندیشه ی دکارتی ب خود قرار داد، و در ادامه،

بی اعتنایی به عرفان، زدودن جوهر الهی طبیعت و  ،ظر نصر استیالی ذهن و جسم بر روحمتافیزیک سنتی دست کشید. به ن

 ، تمدن غرب را با بن بستغیر دینی به عنوان صراط رستگاری هواداری از مناسبات مبتنی بر سکوالریسم و تلقی اندیشه ی

نعتی را در پی داشته های جدی مواجه ساخته و گسستن هم آهنگی انسان مدرن با خداوند و طبیعت، بحران معنا در دنیای ص

مهمترین نقدی که سید حسین نصر به مدرنیته وارد میداند: فرامشی علم واقعی به حقیقت االهی  (.19-11)همان: است

لم معنا و اعالم استقالل انسان از  خداوند است. نقدهای که سنت گرایان وانسانی و طبیعی که نتیجه ی آن پشت کردن به عا

معنی ناسیونالیسم ( و قداست زدایی، همگی از آنچه عرض کردم شرگرایی، فردگرایی، خردگرایی )به به تجدد می کنند مانند ب

 (.993:1931سرچشمه میگیرد)نصر،

دست به دست وشی علم مقدس و ماشینی شدن جهان، عقالنی، فرامبی رونقی ایمان، گسسترش دین گریزی، فقدان شهود     

از دست دادن نگرش به ذات الیتغیر،  هم داده اند، تا سلسله مراتب عالم هستی را غیر واقعی جلوه دهند. انسان غربی با

طولی به  "موجوداتسلسله ی عظیم "ن رو کند. نمیتوانست به چیزی تقلیدی مسخره آمیز از مفهوم سلسله موجودات در زما

 (.  19:1932سلسله ای عرضی و زمانی مبدل گشت و به تولید اندیشه تطور انواع انجامید )نصر،

بنابراین نصر ریشه ی مشکالت و مصائب بشری را در  غفلت از علم الهی و غیر زمینی میداند. در حقیقت ایشان تکیه صرف    

امور این جهان  که با رنسانس از غرب شروع شد را آغاز راه انحطاط بشر و انسان به نیروی عقل و کنار گذاشتن بعد معنوی 

 علم راستین میداند.

 بحران هویت :

پویایی و ویا و پر مناقشه تبدیل کرده است. اشتیاق مدرنیته به تسطیح و تنظیم عالیق بشری پرسش از هویت را به مبحثی پ   

حدود نمیشود. حس غیریت ساز و اخالق اصالت محور، اقتضا میکند که رونق بحث هویت فقط به قصدمندی جوهر مدرنیته م

هر مجموعه ای با تکیه و تکریم بر فصل خاص خویش، از تبدیل من فعال خود به من منفعل جلوگیری کند، چنین حسی 

آنها در « مایی»برند اعم از پیروان یک قوم، دین، جنس، شغل و غیره گمان-هنگامی بر انگیخته میشود که مجموعه ای از افراد 

، ر تقدیس گذشته معنا مییابد )نصریمعرض تبدیل به دیگران است. در این هنگام میراث مقدس میشود و تاسیس آینده د

44:1939.) 

از نظر سید حسین نصر علوم جدید و دانشهای اسالمی، بر جهان بینی های متفاوتی استوار شده است. این دو تضاد بنیادی    

ند. البته کسانی هستند که میکوشند این تضاد و تفاوت را ناچیز جلوه دهند وشکافها یا فواصلی را که میان علم و اساسی دار
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غربی و اسالمی وجود دارد نادیده بگیرد با این کار، صورت مسئله را بزک میکنند، اما اصل مسئله بر جای خود باقی می ماند 

. تفکران و علمای اسالمی قرار گرفتعنوان یک موضوع مهم مورد توجه ی م(. این مسئله از سالها پیش  به 4:1931)نصر،

میالدی  13تقریبا همه ی گروهها و طیفهای فکری و علمی و عقالنی در میان مسلمانان از اوایل و خصوصا در اواسط قرن 

د غربی بود. با کمی تقدم و درگیر این موضوع و مسئله ای مشابه آن شدند. این آغاز رویارویی فکری مسلمانان و تمدن جدی

تأخر در اکثر نقاط جهان اسالم این رخداد را میتوان مالحظه کرد؛ بین ایرانی ها، عربها، ترکها، مسلمانان شبه قاره هند و حتی 

اندونزی و شمال آفریقا و جاهای دیگر، دانشورانی مانند جمال الدین اسد آبادی، سید احمد خان، محمد عبده و بدیع الزمان 

نورسی، محمد اقبال و  حتی بعضی سلفیها  و امثالهم، نمونه ای از کسانی بودند که در این مواجهه میکوشیدند راه حلی پیدا 

کنند. این جریان بیشتر تحت تاثیر قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی غربیها، که در دوران استعمار و پس از آن قدرت رقابت را 

شید نوعی انتقال علوم غربی را به ممالک اسالمی متحقق کند. در واقع هدف آنها افزایش از جوامع اسالمی گرفته بود، میکو

اقتدار مسلمانان و رفع عقب ماندگی خوانده میشود در مقایسه و رقابت با جوامع غربی بود. آنها فکر میکردند با اخذ علوم و 

ن آوری و صنعت جدید قادر خواهند بود ملتهای مستقل و تقلید از نهادها ی نظامی و اداری جوامع غربی و نیز دست یابی به ف

در عین حال قدرتمند از مسلمانان بسازند. به تدریج فکر ستایش کورکورانه علم و تکنولوژی بر این مسیر و این فرایند حاکم 

  (.1وشی سپردند)همان:شد. بسیاری از مسلمانان مبانی عقلی و کالمی و معرفت اسالمی را که هویت آنها را شکل میداد به فرام

مسیحیت سنتی، انسان را موجودی زاده شده برای جاودانگی، برای فرا رفتن از خود میدید؛ زیا چنانچه قدیس آگوستین    

بیان کرده بود: انسان بودن یعنی بیش از انسان محض بودن. این بدان معنا نیز هست که در  طلب انسان محض بودن، به 

انسانی، به مرتبه ی دون انسانی است. چنانکه تاریخ جهان جدید به روشنی اثبات  معنای فروافتادن به مرتبه ای فروتر از مرتبه

کرده است. انسان باوری رنسانسی که هنوز در برخی اقطار جهان درقالب تعابیر پر آب و تابی از آن گفت وگو می شود، انسان 

 ال به همین دنیا آن را محبوس ساخترا به مرتبه ی خاکی اش پیوند داد و با این کار با محدود ساختن شوقش به کم

 (.                         3:1932)نصر،

سیدحسین نصر با شناخت غرب و مدرنیته، آن را در ضدیت با انسان و هدف متعالیش دانسته و از پایگاه سنت به مقابله با    

 آن برخاسته است، وی در قالب یک استراتژی چهار وجهی نظر خود را مطرح میکند :

 احیای سنتهای اصیل فکری ایران از راه جان بخشیدن دوباره به فلسفه و عرفان.-1

هشدار دادن به ایرانیان در مورد سرنوشت علوم، فلسفه و تکنولوژی غربی و خطراتی که اخذ آنها برای فرهنگ ایران به بار -2

 اقتصادی و نه از روی عقده ی حقارت بنگرند. می آورد، و بدین وسیله توانا ساختن ایرانیان به اینکه به غرب از دیدگاه

 آگاه ساختن ایرانیان از فرهنگها و تمدنهای آسیا به عنوان وزنه ای متعادل سازنده در برابر نفوذ غرب.-9

کوشش در ایجاد راهی که از طریق آن حفظ اصالت فرهنگ ایرانی در برابر فرهنگ، تکنولوژی و علوم غربی امکان پذیر -4

 (.11:1934ق زندی ،گردد)غرایا

نصر ضمن هشدار خطرات تمدن و تکنولوژی غرب بر فلسفه و عرفان اسالمی تاکید کرده و بازگشت به تمدن و سنت اصیل    

 اسالمی را راهی مؤثر در مقابل هجوم مدرنیته میداند.
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  معنویت :

با وجود نظریه  (.29:1933،)مصباحمعنویت یک گمشده ی انسانی در پهنه ی گیتی است که زمان  و مکان نمیشناسد    

را یکجا به معنویت  همه رازها میدانستند وگشاینده ی  ، که مدرنیته راجامعه شناسی مشهوری چون ماکس وبرپردازی های 

، متفکران اجتماعی در دهه که از معنا و آزادی تهی گشته استفراموشی میسپارد و جامعه مدرن را قفسی آهنین مینامیدند 

(. نیاز به معنای زندگی گرچه همیشه وجود داشته اما در نیمه ی دوم قرن 24)همان: رسیده اندهای اخیر به نتیجه ای عکس 

برای شناخت انسان غربی یاد « فوری فوتی ترین مسئله»بیستم بسیار مورد تصریح قرار گرفته است و آلبر کامو از آن به عنوان 

نصر یکی از آثار عدم اعتقاد به خدا و واقعیات اخروی را این می داند که زندگی بشر از هرگونه معنای غایی تهی  می کند.

امروزه . (123:1933)صالحی،میشود و تردیدی نیست که هم خداباوری و هم آخرت گرایی در تفکر جدید کم رنگ شده اند

تا بعد  از عالی ترین رابطه ی انسانی تا جستجوی یک معنای وجودی، ؛طیفی وسیع از تعریفها برای واژه ی معنویت وجود دارد

تر از خود را بیان میکند متعالی انسان تا نظرات ورفتارهای شخصی که حس تعلق به یک بعد متعالی یا چیزی فرا

  (.24:1933مصباح،)

، اصطالح معنویت یک مفهوم نوین یا عربی و یا حتی ترکی نوشته شدهکه به فارسی در متون اصلی وبنیادین اسالمی    

اصطالح روحانیت از ریشه  وجدید در دنیایی مسیحیت است که از آن به روحانیت و معنویت و اصطالحات مشابه یاد میشود.

-به معنای نیرو  spiritusی معنویت از ریشه ی التین (. واژه 13:1939)نصر، جان ونفس است روح مشتق شده که به معنی

تعدد در ماهیت معنویت از سوی صاحب نظران مپژوهشی در  دو دهه تالش علمی و . با وجوداست ناشی شده –ینیروی زندگ

در حال حاضر نیز توافق چندانی در معنای دقیق این واژه حاصل نشده  ،پرستاری، مشاورهعلوم مدیریت، روانشناسی، مذهب، 

( معنویت به مشابه 2112از نظر اکستین وکرن) .آشکار استب در سراسر این فعالیت است و اختالط دو مفهوم معنویت و مذه

آگاهی از هستی یا نیروی فراتر از جنبه های مادی زندگی است که احساس عمیق از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می 

به زندگی همه ی انسانها جهت میدهد و  معنویت محصول مشترک تمام ادیان تولیدی است و (.11،12: 1931،)فرهمند اورد

 .(19رضایتمندی انسان را میسر میسازد)همان : ، استرس و اضطراب را زایل میکنددر متن زندگیحضور آن 

، اولین شرط آن است که فرد همه ی اعمالش در زندگی را در راستای هدفی رداری از معنویت و زندگی معناداربرای برخو   

ود و همه ی کماالت ثابه ی منبع و سرچشمه ی وجم، خداوند متعال به ذاتی دارد تنظیم کند. در اسالمکه مطلوبیتی واحد 

، هدف غایی از فعالیت و اصلی آفرینش انسان شمرده شده است. به همین دلیل، و نزدیک شدن به اوهدف معرفی شده است

گام در اولین  بنابراین شناختن خدا .راتب قرب اوستن نقطه ی ممکن در مو عالی ترین کمال انسانی باالتریسلوک انسانی 

هدفی که فرد در زندگی برای  (.23:1933،صباحمو نخستین حرکت در جهت حیات معنوی است )مسیر چنین زندگی معنادار 

، با موقعیت کنونی انسان در هستی بود که از یک سو خویش انتخاب میکند تنها و تنها در صورتی هدفی واقعی و پاینده خواهد

وقتی از معنویت  . برای رسیدن به آن آفریده شده استسازگار باشد و از سوی دیگر به همان کمال غایی منجر شود که انسان 

 اط ناشی ازآنلذت و نش، آرامشو، یافتن آن گوییم مرادمان دقیقا همین معناست، جستجوی چنین معنایی در زندگیسخن می

بنابراین  (.91)همان:و لذت ونشاطی را معنویت بنامیم(، آرامشی ، هر از معنویت گرایان پنداشته اندونه که برخی )نه آنگ

معنویت یک منبع مهم اولیه هویت بخشی و معنا بخشی است که جهت گیری ذهنی فرد را شکل بخشیده و احساس 

در درون دین و  و معنویت نصر معتقد است این معنا (.19:1931،)فرهمندمی بخشد هماهنگی با جهان هستی را در وی تداوم
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سنت  نهفته است و انسان معنا زده و بی پشتوانه ی مدرن با رجعت به گذشته ی اصیل و سرشار از سنت خود میتواند هویت 

حی الهی ارزشهای اصیل و بی بدیل معنوی که از وومعنای زندگی خود را بازیابد و با قرار دادن زندگی خود بر پایه ی 

 سرچشمه گرفته اند، سعادت و آرامش حقیقی را به دست آورد. 

:  نتیجه  گیری  

در برخورد تمدن غرب و شرق نه غرب توانست از لحاظ معنوی شرق را شکست دهد و نه شرق از لحاظ سیاسی غرب را و     

. قدرت و تسلط غرب بر شرقیان  باعث تضعیف اعتماد شرقیان فکری و فرهنگی کشورهای شرقی بود این خود دالیل بحرانهای

شده ه شرقیان در برخورد با غرب و تمدن غربی به آن دچار به فرهنگشان شد که خود ناشی از عدم اعتماد به نفسی بود ک

انسان جدید را که است ه همرا داشته باین بی اعتمادی به سنت و تمدن و فرهنگ اصیل خود نوعی بحران معنویت را  .بودند

. گاه و تکیه گاهی ندارد . انسانی که با بریدن از ریشه هایش هیچ پناهمشوش و مضطرب کرده است، دلزدهد، انسانی دلسر

در  که معنویت ید حسن نصر بازگشت به سنت اصیل وانسان در حال فنا و نابودی انسانی ست که باید نجات یابد و از نظر س

از ، اسالمی است که اسالم اصیل وی معتقد است .ا از این بی سرانجامی نجات میدهدانسان ر واندارد میتهمه ی ادیان وجود د

و بندهای  . اسالمی که با سیاست و قدرت و زداست ر او از اسالم صورت حقیقی اسالممنظو .یندگی بدور مانده باشدهر چه آال

که گرفتار همین مظاهر است ت نمیتواند انسانی را شده اسو در مظاهر این دنیا غرق  آلوده شده باشد سیاسی و این دنیای

جای حقیقی خود که همان  از نظر او اسالم را باید درسیاسی را رد میکند.  . او به شدت اسالم اندنجات دهد و به سعادت برس

 ...ری اسالمی ومعما ،هنر اسالمی، سنت، و جلوه های اسالم اند جست. در کتاب نمادها
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مجله علمی ، توجه به دیدگاه دکتر سیدحسین نصرنقد و بررسی مبانی حکمت خالده با  ،1939گلشنی. سید جمال،  -3

 .11، شمره ، دوره دومان هپژوهشی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه اصف

سال  چهارم، شماره ی  ،فصلنامه ی اخالق پزشکی ، واکاوی مفهومی معنویت و مسئله ی معنا،1933مصباح. علی،  -11

14. 

 .2، شماره 29، سال مجله یغما، برخورد فرهنگ و تمدن ایران و غرب، زمینه فکری 1912نصر. سید حسین،  -11

 .91، شماره ماهنامه کلک، یارویی تمدن و سازندگی آینده بشر، رو1912، نصر. سید حسین -12

 .پژوهش و نشر سهروردیانشااهلل رحمتی، تهران: دفتر : ، ترجمهمعرفت و معنویت، 1931نصر. سید حسین،  -19

 .2شماره ی ، ی هنر دینی نشریه ، ایران، ترجمه ی، سید محمد آوینی ، هنرقدس درفرهنگ1931نصر. سیدحسین،  -14

سال دوم، علم وآینده، نشریه ی،نقدی سنتی بر مفهوم پیشرفت انسان از رهگذر تطور مادی، 1932نصر. سید حسین،  -11

 .7 شماره ی

 .11شماره ی ، ، نشریه ی بازتاب اندیشه، تجدد دین را تضعیف کرده است1931 ،سید حسین. نصر -19

مجله ادیان، ، ، جنبشهای معنویت گرا، تصویر دیروز و چشم انداز فردا1939. سید حسین، دین پرست. منوچهر، نصر -11

 .1، شماره 1سال  ،،اخبار دینمذاهب و عرفان

، گفت و گو علم مدرن خداوند را از صحنه جهان حذف کرده است، نقد علم 1931نصر. سیدحسین، رضوی. مسعود،  -13

 .111، شماره کتاب ماه دین فصلنامه ی مدرن در گفت و گو با سید حسین نصر، 

، سال مطالعات ملیفصلنامه ، هویت قدسی: تاملی در رهیافت هویت شناختی سید حسن نصر، 1939نصری. قدیر،  -13

 .2پنجم، شماره 


