Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Bibliography

&

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 9
No. 3
Summer 2017



فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،93-909 ،)3(9 ،تابستان 9391

ماحوزی ،رضا؛ و اعتصامی ،مسعود ( .)6931آینده علم و آمووز در اندیشو سیدحسوی نصو؛؛ نگوایی میانرشوت ای بو ف؛اینود
بازسازی مع؛فت در چارچوب اندیشو سونتگ؛ایی .فصلنامه هطملعلم هیمنرشله ای در عنلم انسلمن doi: .39-603 ،)9(3 ،
شاپا8002-6166 :

 نویسندگان  /حق انتشار ای مقال در فصلنام «مطالعات میانرشت ای در علوم انسانی» از نویسندگان اخذ شده است .دست؛سی ب مت کامل مقال ب؛اساس
(
قوانی ک؛یتیو کامانز  CC BY 4.0آزاد است) .

آینده علم و آموزش در اندیشه سید حسین نصر

نگاهی میانرشتهای به فرایند بازسازی معرفت در چارچوب اندیشه سنتگرایی
رضا ماحوزی*  ،مسعود اعتصامی

دریافت5931/72/72 :؛

پذیرش5931/57/70 :

چکیده

سنتگ؛ایی ب عنوان یکی از ج؛یانیای نی؛ومند فک؛ی دنیای معاص؛ ،از ط؛یق نقد نشوان یای دنیوای جدیود و
نظام آموزشی و ف؛ینگی آن ،خوایان ایجاد نظم جدیدی در ع؛ص ف؛ینگ ،علم ،و آموز است .ای ج؛یوان،
ب پشتوان به؛همندی از یک سنت فک؛ی فلسفی و ع؛فانی ،توانست است در دی یای اخی؛ ذی یای بسویاری را
در کشوریا و ف؛ینگیای مختلف متوج خود کنود .بو؛ ایو اسواس ،ب؛رسوی ب؛نامو یای آموزشوی و علیوی
موردنظ؛ ج؛یان سنتگ؛ایی معاص؛ وو ک در ای؛ان بیش از ی؛کسی خود را مدیون اندیش یای سید حسوی نصو؛
میداند وو ام؛ی موج است .در ای مقال تال میشود با توج ب نقدیای ای ج؛یوان فکو؛ی ،بو ویوهه سوید
حسی نص؛ ،ب محتوا و ساختار علوم جدید و نظام علیی یمسو با آن ،پیشونهادیای جوایگزی در رویکو؛دی
میانرشت ای ب بحث گذاشت شود .ازایو رو بو کیک نگواه میانرشوت ای سونتگ؛ایان در نقود دنیوای معاصو؛
ازیکسو و پیشنهاد جایگزی آنیا مبنیب؛ بازگشت ب متافیزیک سنت و ن تنها دنیوای گذشوت از سووی دیگو؛،
مجالی ب؛ای فهم کلیت ای نظام اندیشگی ووو ک یمزمان از دانشیایی چون فلسوف  ،الهیوات ،ع؛فوان ،تواری ،
روانشناسی ،ین؛ ،سیاست و علوم دقیق ب؛خوردار است وو فو؛ایم میشوود .در یو؛ دو وجو  ،سونتگ؛ایان ،فهوم
درست و دقیق متافیزیک سنت را ،ش؛ط ی؛گون داوری و قضاوت درباره ضعفیا و تاریکییای عص؛ مودرن و
ض؛ورت گذر از آن ط؛ح ک؛دهاند .در ای نوشتار تال میکنیم آینده نظام علم را ب؛مبنوای نگواه انتقوادی سوید
حسی نص؛ ب نظام علیی موجود ک در متافیزیک وارون عص؛ مدرن ریش دارد ،مع؛فی و ب؛رسی کنیم.
کلیدواژهها :سنتگ؛ایی ،مدرنیت  ،آموز عالی ،ت؛بیت ،علم
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 .عضو ییئت علیی پهویشکده مطالعات ف؛ینگی و اجتیاعی وزارت علوم ،ته؛ان ،ای؛ان (نویسنده مسئول).
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نقد دنیای جدید و ارجاع مشکالت اجتیاعی ،سیاسی ،مع؛فتوی ،و انسانشوناختی بو ذات علووم
جدید ،مقول ای است ک بسیاری از جوامع غی؛غ؛بی در رویارویی با علووم و دنیوای جدیود غو؛ب
اتخاذ ک؛دهاند .نیون ای از ای رویارویی را میتوان در تیام جهان اسالم ،از جهان عو؛ب و بو ویهه
مص؛یان گ؛فت تا ای؛انیان و مسلیانان شب قاره یند ،مشایده ک؛د .سنتگ؛ایی ب عنوان ج؛یانی منتقد
در ب؛اب؛ تیام شئون دنیای جدید ،تال دارد راهحل را ن در اصالح جزئی علوم جدید ،بلک در نقد
تیامعیار آن و بازگشت ب متافیزیک سنت بیابد.
سنتگ؛ایان ب؛ ای باورند ک ب؛ای خو؛و از مشوکالت و آسوی یای دنیوای جدیود ،در گوام
نخست باید موقعیت زمانی جهان معاص؛ را بشناسیم و بدانیم ب لحاظ زمانی در چ دورهای ب سو؛
میب؛یم .ب؛ای ای کار باید بدانیم ای دوره تا چ اندازه ب؛ مبانی فلسفی ،جامع شناختی ،ریاضوی،
و علییای مبتنی است ک یی آن یا در بنیاد از بدیلشوان در متافیزیوک حقیقوی سونت ،متیوایز و
دورافتاده یستند و ییی دورافتادگی از سنت ،زمینو یای ضوعف و در پوی آن ،بو؛وز مشوکالت را
ف؛ایم ک؛ده است .ب عقیده سونتگ؛ایان ،در ف؛اینود ایو شوناخت ،ی؛چو بو میوزان فاصول مان از
متافیزیک سنت بیشت؛ آگاه شویم ،زمین بیشت؛ی ب؛ای نیل ب دنیای سنت از مج؛ای مع؛فت و علوم
حقیقی ف؛ایم آوردهایم؛ دنیایی ک در آن« ،علم قدسی» ب مثاب محصول و ب؛ونداد «سنت» ،شکل
متفاوتی از معنا و ارز را در زندگی آدمیان جاری میساخت (اسییت  .)650 ،8008 ،بوا ایو
داعی میتوان فهیید ک رویک؛د سنت گ؛ایان در نقد دنیای جدید و علم مدرن ،بیش از آنک نقودی
دروندورهای باشد ،نقدی تاریخی در معنای عام فلسفی است و ازای رو ب؛ای فهم و ب؛رسی آن باید
یم ب بینشی متافیزیکی و تاریخی و یم فلسفی ،جامع شناختی ،و مع؛فتشناختی و حتی سیاسی
و ب طورکلی میانرشت ای مجهز بود .در ای نگاه جامع ،سنت و متافیزیک آن ن ب معنای «رسم» و
«عادت» (گنون )886 ،6923 ،بلک ب موعنای احویای حقایق جاودان و الهی است ک ای حقایق
متافی؛یکی جاودان ،یم نیودی مع؛فتشناختی در ع؛ص علم و دانش دارد و یم نیوودی وجوودی
در یستی آدمی .سنتگ؛ایان ،بارزت؛ی تجلی ای حقیقت مقدس ف؛ابش؛ی را در ادیوان توحیودی و
ازجیل اسالم دنبال میکننود و ازایو رو بواط دیو اسوالم را حواوی حقیقوت متوافیزیکی سونت
دانست اند (اعوانی.)663 ،6922 ،
ای در قیود حیوات
سید حسی نص؛ ،ب عنوان یک ای؛انی و ییچنی ب عنوان بزرگت؛ی سنتگ؛ ِ
جهان وو ب اذعان پی؛وان ای جیاعت ووو یکی از کسانی است ک ضی آگایی از ذخی؛ه فک؛ی و علیی
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موجود در جهان اسالم و ب ویهه ای؛ان و به؛هگی؛ی از آن ،درصدد است نسخ ای عام و درعی حوال،
کارب؛دی ،ب؛ای آینده نظام علم و آموز  ،پس از پایان دوران تاریک جهان جدید و معاص؛ بپیچود؛
نسخ ای ک باید از ییی جا آغاز شود و مخاطبان را از نقودیا و ضوعفیای موجوود ازیوکسوو و
آیندهای روش از سوی دیگ؛ آگاه کند.
در ای راستا ،نص؛ ییچون پیشینیان خود ،یعنی گنون و شوان ،توال دارد بو لحواظ تواریخی
چگونگی انح؛اف از دنیای سنت ب دنیای جدید را از جنب یای بسیاری ازجیل تاریخی ،فلسوفی،
جامع شناختی ،ین؛ ،سیاسی ،علوم طبیعی و ...نشان دید و زمین یای وجودشناختی ،تواریخی ،و
مع؛فتی پدیدآیی علم عاری از قدسیت را مع؛فی کند .وی ب؛ایند کلی ای تغیی؛ تأسوفب؛انگیز را در
یک نگاه کلی ،در قالو «قداسوتزدایی علووم جدیود» خووانش کو؛ده و علووم جدیود را بو دلیل
مح؛ومیت از محتوای متافیزیک قدسی سنت ،علوم فقی؛ی خوانده است:
با ج؛یان دنیایی شدن زندگی بش؛ متجدد در غ؛ب ،ب تدریج فلسف و علم و قوانی اجتیاعی
و بسیاری از ین؛یا ،یکی پس از دیگ؛ی از قلی؛و حقیقت قدسی جدا شد و از دی و معنویت
و عالم باال استقالل خود را اعالن ک؛د .توصیف م؛اتو پیشو؛فت دنیواییگ؛ایی و تجودد در
غ؛ب ،جز ب؛شی؛دن م؛احل دور شدن جوان گوناگون حیوات آدموی از امو؛ قدسوی چیوزی
دیگ؛ نیست (نص؛.)1 ،6933 ،

ب؛ای اینک بدانیم مفهوم قدسیت در علوم ب چ معنا است و چ؛ا نص؛ و یاران وی علووم جدیود
را عاری از ای حقیقت عینی میدانند ،الزم است نخست ،چگونگی گست؛ واقعیت سنت ووو بنوا بو
ادعای سنتگ؛ایان وو در اندیش یای مع؛فتشناختی و علوم نظ؛ی و عیلی سنتی توضیح داده شوود
تا پس از آن ،درنتیجۀ مقایس علوم جدید با علوم سنتی ،رایکاریای اج؛ایی نصو؛ بو؛ای خو؛و از
وضعیت فعلی و ورود ب وضعیت آتی وو ک ییان بازگشت ب محتوای متافیزیکی سونت و اسوتفاده
بنیادی از آن در مت علوم و ام؛ آموز است وو ب؛رسی و مط؛ح شود.
 .1مبانی نظری

از دیدگاه سنت گ؛ایان ،م؛اد از علم مقدس ،علیی است ک در تعوالیم ادیوان ریشو دارد و گووی؛ و
ذات خود را از حقیقت اصلی و ذاتی جهان یستی ،یعنی ذات باریتعالی و ف؛مانیا و سنت الهوی
دریافت میکند (ب؛وج؛دی .)62 ،6921 ،با ای توضیح ،به؛هگی؛ی علوم از حقیقوت غی؛بشو؛ی و
درواقع ،الهی وو ب معنای دقیق موردنظ؛ سنتگ؛ایان وو مهمت؛ی شاخصی است کو دانشویند و ا و؛
علیی وی را ب دنیای سنت متصل میکند .نص؛ ب؛اساس ییی شاخص ،علم مقودس را از ِصو؛ف
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کتاب مقدس و یا گون خاصی از علم کالم و الهیات ف؛ات؛ ب؛ده و درونمایۀ اصلی ای علوم را معیار
مقدس و یا نامقدس خواندن آنیا دانست است:
اگ؛ تع؛یفی ک از علم مقدس شده است پذی؛فت شود ،آشکار خواید شد کو تیوام علووم
متداول در تیدن اسالمی از نقلیات تا عقلیات ،از قلی؛و ام؛ قدسی بی؛ون نیست و انسان
چ با قانون مسعودی بی؛ونی س؛وکار داشت باشد و چو بوا رسوال حسواب غیوا الودی
جیشید کاشانی و چ با شوایدال؛بوبی مالصودرا ،ییوواره در قلیو؛و علوم مقودس سوی؛
میکند .البت ییی آ ار را می توان از دیدگاه دنیاگ؛ا و الادری مورد مطالع ق؛ار داد و امو؛
قد سی را از آن زدود ،چنان ک ای کار در آ وار اکثو؛ مستشو؛قی و شواگ؛دان آنوان در بوی
مسلیانان انجام شده است (نص؛.)3 ،6933 ،
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ای حقیقت متافیزیکی چیست ک اگ؛ در علوم وو اعم از انسانی و غی؛انسانی وو وارد شود ،آنیوا را بو
علم مقدس ارتقا میدید و اگ؛ ییی حقیقت عینی از علوم یادشده کنار نهاده شود وو چنانک مستشو؛قان
در خوانش علوم تولیدشده در دنیای سنت ای گون عیل میکنند (بینای مطلوق )66 ،6925 ،ووو آن علووم
را ب علومی فقی؛ و مکانیکی و بیبه؛ه از آن حقیقت عینی ،تنزل میبخشد .شواید بو؛ای توضویح ایو
کیییای مع؛فتی بتوان از دو مفهوم ایینانس و ت؛انساندانس نزد سنتگ؛ایان کیک گ؛فت:
دو مفهوم کلیدی وجود دارد ک میتوان کل آیی متافیزیکی را در آن خالص ک؛د .ای دو مفهوم عبارتنود
از :ت؛انساندانس و ایینانس .ت؛انساندانس ب مطلقیت اصل اعال اشاره دارد و ایینانس بو حضوور اصول
اعال در یی م؛ات ظهور ،و نیادگ؛ایی ،شوایدی بو؛ ایو حضوور اسوت؛ بنواب؛ای  ،یو؛ آمووزه جوامع
متافیزیکی از تعادل و توازن بی ای دو اصل تشکیل شده است .نادیده انگاشت ایینانس ،ب قطع رابطوۀ
جهان با خداوند منج؛ میشود و غفلت از ت؛انساندانس ،کل واقعیت را در بهت؛ی حالوت ،بو طبیعوت
ص؛ف ف؛ومیکاید ...حال میتوانیم ب خوبی دریابیم کو چو؛ا آن دیودی از واقعیوت کو الهامگ؛فتو از
علمگ؛ایی است با آیی متافیزیکی آشتیناپذی؛ است ،زی؛ا دید علمگ؛ایوان ،محودود در اصول موضووعۀ
ا
آنیا است ک ب قامت جهان خار ب؛یوده شوده اسوت و ضو؛ورتا مفواییم اساسوی متافیزیوک ازقبیول
ایینانس و ت؛انساندانس را فاقد است (نص؛.)2 ،6933 ،

ب؛اساس عبارت باال ،حقیقت عینیای ک علوم را سنتی و مقدس میکند ،حضور اصل اعال در
محصوالت و یافت یای علیی دانشیندان است .ییی اصل اعال اسوت کو میوان خداونود و علوم
یادشده ارتباط ب؛ق؛ار ک؛ده و آن علم را ب دانش گشایندۀ راز تبدیل میکند؛ رازی ک با وجوود ییو
تال یا ،ییچنان راز باقی میماند و تنها در ییأت نیاد ،توضیح داده میشود .نص؛ ایو مقولو را
چنی توضیح داده است:

زبان علوم سنتی ،نیادی است ،یعنی واقعیتی را ،ورای واقعیتیوایی کو در دامنو علوم موردبحوث
میگنجند ،آشکار میسازد .واالت؛ی فایده علوم سنتی یییش ای بوده است ک ب عقول و ابزاریوای
ادراک ،کیک کنند تا جهان و درواقع ،تیام م؛ات وجوود را ،نو بو عنوان واقعیوات یوا اعیوان ،بلکو
ب عنوان نیاد یا آین یایی ببینند ک سییای معشوق را بازمیتابانند ،ک یی چیز از او نشئت گ؛فت و ب
او بازمیگ؛دد (نص؛.)62 ،6933 ،

نص؛ ،ای نکت را با تأکید ب؛ زبان نیادی علوم سنتی ای گون نیز بیان داشت است:
زبانی ک ب یاری آن ،علوم سنتی در طول اعصار بیان شدهاند ،یییش یکسوان نبووده اسوت .ب؛خوی
سن  ،س؛شتی اساطی؛ی دارند ،درحالیک سای؛ سن از زبانی انتزاعیت؛ ب؛ای بیان حقیقتی ک فیحد
ذات یگان است و در تیام سن میتوان یافت ،به؛ه میب؛ند .ییی تیایز را در علوم سنتی ،ک ب؛خوی
از آنیا ب زبان اسطورهای و ب؛خی دیگ؛ ب زبان ریاضی و انتزاعی بیان میشوند ،میتووان دیود .یو؛
ا
علم سنتی از نظ؛ مابعدالطبیعی معنادار اسوت ،دقیقوا بو ایو دلیول کو میتوانود از ریگوذر زبوان
نیادگ؛ایی ،ساحت ف؛وت؛ی از واقعیت را ب سطوح ف؛ات؛ی م؛تبط سازد (نص؛6930 ،ب.)36 ،

ب؛ ای اساس ،نیادگ؛ایی و زبان نیادی علم ب؛ای سنتگ؛ایان ارزشی انکارناپذی؛ دارد .در ایو
چارچوب ،ین؛ ب مثاب دانشی به؛همند از مع؛فت ب متافیزیک سنت مع؛فوی میشوود و نیوادگ؛ایی
ین؛ی ب ساحت سای؛ علوم تعییم داده میشود؛ تعیییی ک بیش از یی  ،گویوای وحودت علوم و
ین؛ در دنیای سنت و جدایی ای دو در دنیای جدید است (بورکهارت .)60-66 ،6923 ،درواقع،
ییانگون ک بورکهارت بیان داشت است ،ای نیادگ؛ایی در علووم سونتی ،بوا تی؛کوز بو؛ کیفیوت و
«صورت» اشیاء و متعلقات شناخت ،ما را از سطح ظای؛ی پدیداریا و طبیعت ،ب گوی؛ی درونوی
یا ییان ایینانسی ساری از حقیقت «سنت» در آنیا یدایت میکند .ای ازآنرو است کو عوالم،
تجلی خداوند است و دانشیند تال دارد در رازگشایییای خود ای کث؛تیا را ب اصل بازگ؛داند:
ی؛ مع؛فت جهانشناختی راستینی ب؛ جنب کیفی و ب عبارت دیگ؛ ،ب؛ «صورتیای» اشیاء بنوا شوده
است ،زی؛ا ای صورتیا ،نشان یایی از ذات اشیاء یستند .ب ای سب  ،جهانشناسی یم مسوتقیم
است و یم نظ؛ی ،زی؛ا یم کیفیتیای اشیاء را ب طور مستقیم درمییابد و دربارۀ آنیا ییچ شکی ب
خود راه نییدید و یم درعی حال ،ای کیفیات را از تعلقات خاصشان ریا میسازد تا ب؛رسی اشیاء
ب لحاظ م؛ات مختلف ظهورشان میک شود .ب ای سان ،عالم ،وحودت درونوی خوود را منکشوف
میسازد و در ییان حال ،طیف بیپایانی از وجوه و ابعاد خویش را آشکار میکند ....نگ؛ سونتی
ب امور ب ویهه «ایستا» و «طولی» است .ایستا است ،چوون بو کیفیوات ابوت و کلوی رجووع داده و
طولی است ،ب ای معنا ک اسفل را ب اعلی و فانی را ب باقی پیوند میدید .نگ؛ جدید ،ب عکس،
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