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چکیده
موضوع مقاله حاضر زمينه هاي عيني اندیشه سيدحسين نصر است(.مساله) این موضوع از این رو حائز اهميتت استت
كه گفتمان سنت گرایانه در كنار دو گفتمتان بنيادگرایانته و متجتدد از استمم متفكتران و ناقتدان بستياري دارد .در
سعيشده بتا استتفاده از روش
بررسي اندیشه متفكران مي توان از روش هاي گوناگون استفاده نمود .در این پژوهش 
هرمنوتيك اسكينر به زمينه هاي عيني اندیشه سياسي نصر پي بترده شتود(.روش) در ابتتدا روش استكينر و مفتاهيم
عمده آن توضيح داده شده است كه بر دو عنصر قصد و زمينه تأكيد دارد .همچنتين ستعي شتده استت دورنمتایي از
امكانات روش فوق براي بررسي اندیشه سياسي ترسيم شود .سپس به بررسي زندگي نصر با عنوان زمينه هاي عيني
اندیشه وي اشاره گردیده است .زمينه هاي عيني اندیشه سيدحسين نصر بته معنتاي بررستي بيتوگرافي و زندگينامته
شخص از آغاز زندگي تا رسيدن به بلوغ فكري و سپس تا حال حاضر براي فهم هرچه بهتر نحوه شكل گيري افكتار
اندیشههاي مؤلف در بستر تتاریخ استت كته چگونته تعلتيم و تربيتت در روابت اجتمتاعي در آراي یتك شتخص

و
تأثيرگذارند و سپس به بررسي محي فكري و سياسي مؤلف مي پردازد كه امكان فهم و بررسي هرچه بهتر آثارش را
یافتهها)
فراهم ميسازد (.
کلیدواژگان :اسكينر زمينههاي عيني سنت سنتگرایي سيدحسين نصر.
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مقدمه
چیستی و اهمیت سنتگرایی

دغدغههای مهمي است که نیازمند تأمل نظری

جریانهای معرفتي از

شناخت
سنتگرایي است و این مقاله در نظر دارد

جریانها

بیشتری است .یکي از این
زمینههای عیني سنت و سنتگرایي را در یکي از داعیهداران اصلي آن؛ یعني
سنتگرایي جریاني متمایز از

سیدحسین نصر مورد سنجش و بازخواني قرار دهد.
سایر طرفداران سنت است که خواستار احیای امور مربوط به گذشته هستند .این
نگرش در پي تحوالت مدرن و معضالت ناشي از آن رواجیافت و مورد توجه قرار
گرفت .این جریان در ابتدای قرن بیستم توسط رنه گنون ،آناندا کوماراسوامي و
فریتهون شووان شکل گرفت و در میان این سه تن گنون و شووان مسلمان هستند
و آرای آنان با اندیشه اسالمي قرابت بیشتری دارد .گنون نام اسالمي عبدالوحید
یحیي و شووان نام شیخ عیسي نورالدین احمد را بر خود نهادند .کوماراسوامي
مسلمان نیست و بیشتر در زمینه هنر سنتي قلم زدهاست .پس از این سه تن
بورکهارت ،مارتین لینگز و نصر قرار دارند .بورکهات ،لینگز  -نام ابوبکر
سراجالدین را بر خود نهاد  -و نصر نیز مسلمان هستند؛ اما نقش اندیشهای نصر به
دالیل مختلفي دارای اهمیت است :به دلیل وسعت مطالب و پرکار بودن نصر که
حدود  05کتاب و چهارصد مقاله پژوهشي به زبانهای متعدد از وی منتشر شده
است و به دلیل آنکه وی ایراني و مسلمان است و به عنوان یکي از مهمترین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

زمینههای مطالعات اسالمي و به عنوان یکي از مشهورترین و

پژوهشگران

ميآید و متفکران ایراني بسیاری را
شناختهترین فیلسوف ایراني در غرب به حساب 
تحت تاثیر خود قرارداده است و در نهایت آنکه وی تنها نماینده مهم زنده این
جریان به حساب ميآید.
ایران معاصر شاهد وجود چهار جریان فکری بوده است .1 :چپ کمونیست .2
سنتگرایي .سنتگرایي جریاني است که در چند سال

راست لیبرال  .3مذهبي .4
آموزههای

اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این جریان با به چالشکشیدن غرب و
آن ،نظر بسیاری از منتقدان غرب از جمله مسلمانان را به خود جلب کرده است.
سنتگرایي مسلمان هستند و همین امر موجب توجه هرچه

نظریهپردازان

غالب
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بیشتر مسلمانان به این مکتب فکری شده است .این مطلب دارای اهمیت است که

بزرگترین تفاوت میان دو نگرش فکری معاصر ایران؛ یعني شریعتي و نصر ،در
تفسیر آن دو از اسالم و نحوه برخورد با غرب است .انتقاد شریعتي بر محور
امپریالیستي یا استعماری غرب است ،اما انتقاد نصر به غرب به دلیل تجدد است .در
حالي که شریعتي از بعضي تحوالت در درون غرب الهام ميگرفت و غرب را
ميتوان از میان آنها چیزهایي را برگزید،
ميدید که 
انباشتي از چیزهای گوناگون 
نصر معتقد است که تمدن مدرن به طور کلي مردود است(.بروجردی)193 :1331 ،
سنتگرایان و مورد اقبال قرار گرفتن آن در میان نسل

با توجه به گسترش اندیشه
معاصر ایران ،این مقاله در صدد است که اهمیت زمینههای عیني را در فهم
اندیشهای نصر برجسته نماید.
کلیات و مفاهیم

سنت :به معنای راه ،روش ،سیرت ،طریقه ،عادت و در فقه به معنای کردار،
گفتار و تقریر معصوم است(.معین )44 :1311 ،سنت به معنای حقایق یا اصولي
است دارای منشائي الهي که از طریق شخصیتهای مختلفي معروف به رسوالن،
پیامبران ،لوگس و  ...برای ابنای بشر آشکار و با به کارگیری این اصول در
حوزههای مختلف ،اعم از ساختار اجتماعي و حقوقي ،هنر ،رمزگرایي و علوم
همراه است و البته معرفت متعالي ،همراه با وسائطي برای تحصیل آن معرفت را نیز
شامل ميشود( .نصر)130 :1315 ،
سنتگرایی :به جنبش فکری که در اوایل قرن بیستم آغاز شد ،اشاره دارد.

سنتگرایان وقتي به سنت مصطلح در زبان انگلیسي اشاره ميکنند ،آن را با


T

مينویسند ،ولي سنت به معنای عادی را کوچک
بزرگ ( )Tradition

زمينههاي عيني

سنتگرایان به مجموعه حقایق همه جایي و

مينویسند(.اعواني)33 :1333 ،


شكلگيري سنتگرایي

ميگویند و به این مجموعه حقایق همه جایي و همیشگي ،تعلق
همیشگي سنت 

در نظام فكري ...

خاطر ،التزام نظری و عملي دارند .پس مدعای مهم آنان اصل وجود حقایق فراگیر

( 32تا )25

و جهاني است که به سه بخش حقایق مابعدالطبیعي (فلسفي) ،روانشناختي (انسان
شناختي) و اخالقي تقسیم ميشود .سنتي که مورد مالحظه است در واقع همان
حکمت جاوید و به تعبیری خرد جاوید است ،با این تفاوت که حکمت جاوید
بیشتر بر جنبه عقالني و خرد جاوید عالوه بر آن به جنبه درک شده حقیقت واحد
ميکند .در دل هر دین ،گوهر عظیم و عمیقي نهان است که از آن به حکمت
تأکید 
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جاویدان و خالده یاد ميشود .این گوهر در تفکر اسالمي به حکمت خالده معروف
است و در فارسي هم به جاویدان خرد مشهور است .نصر معتقد است که این
گوهر اصیل در مفهوم قرآني به الدین الحنیف معروف است .به تعبیر الیب نیتز،
مجموعهای مرکب از مابعدالطبیع های که به حقیقتي الهي تصدیق

حکمت خالده به
دارد و برای تحقق عالم جمادات ،نباتات و حیوانات ضروری است ،اشاره دارد.
ميیابد و
روانشناسي که در نفس آدمي چیزی شبیه حقیقت الهي یا حتي عین آن را 

نیز اخالقي که غایت بشر را در علم به مبدأ کل موجودات که هم داخل موجودات
ميداند(.ملکیان)22 :1311 ،
است و هم خارج از موجودات 
هنجارهای مرسوم :در برگیرنده واژگان ،اصول  ،مفروضات ،معیارهای مشتترک
بتترای آزمتتون متتدعیات دانتتش ،مستتائل ،تمتتایزات مفهتتومي و امثتتال آن استتت.
(بهروزیلک)21: 1313 ،
زمینه عملی :عبارت از فعالیت سیاسي یا خصیصته هتای مربوطته مستأله انگیتز
جامعه ای است که مؤلف آن خطاب قرار متي دهتد و متتن پاستخي بته آن استت(.
بهروزیلک)21: 1313 ،
نظریه و روش
روش اسکینر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

ميپذیرد و
روش اسکینر روشي است که میان پذیرش مؤلف و زمینه هر دو را 
زمینهای که در

لذا رویکردی میانه تلقي ميشود .این روش از رابطه قصد مؤلف با
آن اندیشیده است توجه کرده و به کارگیری اصول زباني ،در کنش گفتاری سعي در
ارائه روش برای فهم درست اندیشه دارد( .منوچهری )42 :1313 ،اسکینر
دیدگاهش را در کتاب

(and context

 )Meaningطرح کرده که به زبان فارسي

اندیشههای ماکیاولي توسط

ترجمه نشده اما؛ کتاب مهم ماکیاولي که تفسیری از
ميباشد در ایران ترجمه گشته است .اسکینر در این کتاب به ارائه تفسیری
اسکینر 
از

اندیشه

ماکیاولي

بر

اساس

اصول

هرمنوتیکي

خود

پرداخته

است(.بهروزیلک )09 : 1313،اسکینر برای نمونه ،در کتاب ماکیاولي به بررسي
ميپردازد که الزم است محیطي را که این آثار در آن
محیط فکری و سیاسي او 
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تصنیف شده است ،بازآفریني شود .پس از بازگرداندن ماکیاولي به جهاني که

اندیشههای وی بدواً در آن شکل گرفته ،آنگاه خواهیم توانست کم کم قدر حمله

بيسابقه او را به اصول مسلم و متداول اخالق در آن روزگار
فوقالعاده بدیع و 

بدانیم و به ارزش آن پي ببریم .و پس از پي بردن به نتایج و تبعات نظرگاه اخالقي
وی ،به آساني خواهیم دید که چرا هنوز هرگاه بحث از مسائل مربوط به قدرت و
ميآید ،غالباً نام او ذکر ميشود(.اسکینر )151 :1395 ،بنابراین
رهبری سیاسي پیش 
با توجه به این الگو به نظر ميرسد که اندیشه سیاسي هر اندیشمندی ،تابعي از
زمینههای ذهني و عیني خاصي است .به تعبیر دیگر اندیشه سیاسي اندیشمندان

زمینههای ذهني و عیني است و بررسي این دو متغیر ما را در درک ماهیت

مبتني بر
اندیشه اندیشمندان یاری ميدهد.
چگونگی هرمنوتیک اسکینر در تحلیل اندیشه نصر

برای پیادهسازی روش با توجه به نوع انتخاب چارچوب نظری این موارد مورد
بررسي قرار ميگیرد.1 :بررسي بیوگرافي و زندگينامه شخص از آغاز زندگي تا
رسیدن به بلوغ فکری و سپس تا حاضر برای فهم هر چه بهتر نحوه شکلگیری
اندیشههای مؤلف در بستر تاریخ که چگونه تعلیم و تربیت در روابط

افکار و
اجتماعي در آرای یک شخص تأثیرگذارند.2 .بررسي محیط فکری و سیاسي مؤلف
برداشتهای

که امکان فهم و بررسي هرچه بهتر آثار را فراهم ميسازد .با توجه به
مختلف و بلکه متناقضي که از نصر به عنوان فیلسوفي غربستیز و طرفدار تمام
سنتگرایي ارائه شده است ،این پژوهش درصدد است با بررسي شرایط زماني

عیار
اندیشهورزی وی پي برده و

و تاریخي مختلف عصر نصر بتواند به فراز و فرودهای
اندیشههای وی بنماید.

ارائه دقیقتری از

زمينههاي عيني
شكلگيري سنتگرایي

زمینههاي عینی« :نصر از تولد تا سنتگرایی»

در نظام فكري ...
( 32تا )25

ایران در عصر پهلوی دوم آبستن حوادث بسیاری است ،رویارویي سنت و
تجدد و به تبع آن دین و تجدد از مباحث مهم و دارای چالش خانواده و جامعه
ایراني است .مکي در کتاب تاریخ بیست ساله ایران بازای هر شش جلد کتابش ،آن
دوران را به دورههایي تقسیم مينماید .دوره اول :کودتای سال  ،1299دوره دوم:
مقدمات تغییر سلطنت ،دوره سوم :انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله دیکتاتوری
پهلوی ،دوره چهارم :آغاز سلطنت دیکتاتوری پهلوی دوره پنجم :استحکام
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دیکتاتوری رضاشاه و دوره ششم :استمرار دیکتاتوری رضاشاه(.مکي)44 :1322 ،
مظاهر تمدن در حال نمایان شدن است مانند تأسیس ارتش جدید در  1341و به
همین میزان از جهت سیاسي حکومت به سوی فضای بسته سیاسي و دیکتاتوری
پیش ميرود(.نوذری )123-125 :1310 ،در فضایي که در دوره پنجم ترسیم
ميشود ،از سال  1353همزمان با توقیف و تبعید مدرس آغاز و تا سال  1312ادامه
ميیابد .نصر در سال پایاني این دوره در چنین فضا و مکاني در  11فروردین در
تهران و در خانوادهای از محققان و اطبای مشهور به دنیا آمد که هم اکنون وی را
با عنوان نماینده اصليِ بازمانده جریاني با نام سنتگرایي ميشناسند ،جریاني که
تمدن غربي را برنميتابد و بشدت مدرنیتهستیز است ،پدرش نامش را سیدحسین
گذاشت ،در خانوادهای تولد و پروش یافت که بقول خود وی سرشار از صلح و
صفای کودکي و البته کشمکش میان فرهنگ شرقي و غربي ،میان سنت و تجدد
بود .و همین امر اولین پایههای جهانبیني فلسفي و عقالنیش را شکل داد و مبنایي
یافت که اندیشههای بعدی بر آن مبنا استوار شد و بسط پیدا کرد(.نصر)15 :1313 ،
پیشینه خانوادگی

خانوادة پدری و مادری نصر به گونههای متفاوتي از فرهنگ ایراني تعلق
داشتند ،خانواده پدری به تبار پیامبر تعلق داشت .جدش مالماجد حسین ،مجتهد
صاحب نامي در نجف بود .او در قرن دوازدهم هجری به دعوت نادرشاه عازم
ایران شد اما در میان راه درگذشت و خانواده او در کاشان ساکن شدند .پدربزرگش
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

احمد در همین شهر متولد و پرورش یافت .او به جهت اینکه فرزند ارشد یک عالم
دیني مشهور به نام سیدنصراهلل بود ،مورد احترام بسیار قرار داشت .احمد در سنین
جواني برای مطالعه طب به تهران آمد و خیلي زود در تهران طبیب مشهوری شد و
برای مدتي در دوره قاجار طبیب دربار بود و از شاه لقب نصراالطباء را دریافت کرد
که نام خانوادگي نصر از آن گرفته شده است .خانواده پدربزرگ نصر برای چندین
نسل با متصوفه در ارتباط بودهاند .یکي از اجداد ایشان ،مالسیدمحمدتقي پشت
مشهدی ،عارفي مشهور در کاشان بود و مقبره او در کاشان که نزدیکي آرامگاه شاه
عباس صفوی واقع شده ت زیارتگاه دوستداران تصوف است و به همین دلیل
ميتوان گرایشهای عرفاني دکتر نصر را متأثر از پیشینه خانوادگیش دانست به
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گونهای که کتابي با همین موضوع ،مقاالت عرفاني نگاشته و به چاپ رسانیده
است.

میراثبري فلسفه از خانواده پدري

پدر نصر ،سیدولياهلل در یک خانواده فرهیخته و مذهبي پرورش یافت ،او در
کاشان متولد شد و در جواني به تهران مهاجرت نمود و تحصیالت خود را در
موضوعات متداول ایراني و اسالمي و طب دنبال کرد .او از تنها مدرسه طب آن
روزگار ،دارالفنون فارغالتحصیل و همزمان طب سنتي اسالمي را که از ابنسینا
ریشه ميگرفت ،دنبال کرد .پدر سیدحسین مانند پدربزرگش طبیب حاذقي شد ،اما
عالقهای جدیتر به فلسفه ،ادبیات و تعلیم و تربیت داشت و خیلي زود کارهای
رسمي طبابت را رها کرد – اگرچه طبیب دربار باقي ماند – همین داستان برای
نصر در دوران جواني و در خارج از کشور ،در آمریکا زماني تکرار شد که او در
یک جلسه سخنراني شرکت ميکرد که یک فیلسوف به ایراد سخنراني پرداخته بود،
که در پایان به این نتیجه رسید که زمان تغییر نگاه و ترک تحصیالت فیزیکش به
سوی تحصیل در رشته فلسفه است و لذا ميتوان عالقه به فلسفه در وی را متأثر از
عالقه پدر به رشته فلسفه دانست .پدر نصر در پایان دوره قاجار تا دوره پهلوی در
رأس نظام آموزشي ایران قرار داشت و برای دو دهه در وزارت آموزش و پرورش،
رئیس دفتر و بعد وزیر بود .او پس از همکاری و نگارش پیشنویس قانون اساسي
مشروطیت ،بر خالف میلش عمال درگیر مقوالت سیاسي شد و در اولین مجلس
پس از انقالب مشروطه در سال  1210به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت،
منش و روش سیاسي ولياهلل نصر تأثیر قابل مالحظهای به اقرار خود نصر در ذهن
او به جای گذاشته است(.نصر )11 :1313 ،نصر از پدرش با عنوان اولین معلم
علمي و اخالقیش و فیلسوفي برجسته خصوصاً در زمینه اخالق یاد ميکند(.نصر،
 )12 :1313که کتابخانهای مشتمل بر چندین هزار کتاب به زبان فرانسه داشت و در

زمينههاي عيني

همین مکان بود که نصر توانست برای اولینبار با نامهای مونتسکیو ،دکارت ،باسیل

شكلگيري سنتگرایي

پاسکال ،فرانسیس ولتر و ژانژاک روسو و همچنین افالطون و ارسطو آشنا شود.

در نظام فكري ...
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میراثبري سنت از خانواده مادري

نصر از طرف مادری به خانواده متفاوتي تعلق داشت ،بزرگ خانواده که ابتدا از
مشروطه دفاع ميکرد با طرح مشروعهخواهي از مشروطهخواهي روی برگرداند و
دیگر با آن موافق نبود ،از تجدد دفاع نميکرد ،غرب را رد ميکرد .همانگونه که
نصر ،فلسفه را از پدر به ارث برد ،به نظر ميرسد که گرایشهای سنتي وی
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میراثبری این شیخ باشد .پدربزرگ مادرش ،شیخ فضلاهلل نوری از مشهورترین
شخصیتهای سیاسي – مذهبي تاریخ جدید ایران و علمای صاحب اقتدار شیعي
روزگار خود و روحاني مشهور ضد مشروطه است(.خندق آبادی )32 :1315 ،امّا به
دلیل مخالفتش با انقالب مشروطه در  1210دستگیر و به فرمان حکومت آن زمان
به اعدام محکوم شد .شیخ فضلاهلل شخصیتي بود که شاه برای دیدار او به منزلش
ميرفت و از قویترین مردان روزگار بود؛ اما از صحنه کنار گذاشته شد .نصر
معتقد است که این حادثه تأثیر عمیقي بر اوالدش گذاشت و خیلي از آنان از
متدینیني بسیار محافظهکار به تجددگرایان افراطي تبدیل شد و یکي از نوههای او
دبیر کل جزب توده شد(.نصر )13 :1313 ،مراد نصر از اوالد شیخ فضلاهلل،
فرزندش شیخ مهدی است که بر خالف پدرش مشروطهخواه بود و در حالي که
شیخ فضلاهلل از مشروطهخواهي روی برگردانده ،پسرش همچنان در صف
مشروطهخواهان باقي ماند .در رشت منبر ميرفت و علیه پدر سخن ميگفت،
شبنامه چاپ ميکرد و سرانجام در راه مشروطهخواهي کشته شد و مرادش از نوه
پسر همین شیخ مهدی است که شش ماه بعد از مرگ پدر زاده شد که او را
نورالدین نامیدند که با نام کیانوری معروف گردید و از مؤسسان حزب توده ایران
بود که در عصر انقالب اسالمي دبیر اول این حزب شد ،گروهي بر این باورند که
دلیل انتخاب کیانوری به دبیر کلي حزب توده درست در بدو پیروزی انقالب
اسالمي به دلیل مناسبات او با نهاد روحانیت بوده است .آبراهامیان او را
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اشرافزادهای بيثروت خوانده است(.آبراهامیان )322 :1333 ،چرا که همسر او
مریم فیروز یا مریم فرمانفرمایان به خانواده بزرگي از اشراف ایران تعلق داشت،
پس او از سویي از روحانیت نسبت ميبرد و در دیگر سو با اشرافیت نسبت داشت.
مادرِ نصر ،دختر بزرگ خانواده بود که در تنها مدرسه متوسطه دختران زمان خویش
که باالترین سطح آموزشي برای زنان بود درس خواند و از اولین زنان متجدد و
تحصیلکرده بود و ایمان اسالمیش – بقول دکتر نصر – را با تمایالت خاصش
برای مشارکت در فعالیتهایي که به منظور دفاع از حقوق زنان انجام ميگرفت و
مشارکت در مؤسسات اجتماعي که به زنان ميپرداختند ،جمع کرده بود .مادرش
وی را در زمان پچگي – که فرزند اول خود بود – به اماکن مهم زیارتي مانند قم و
شهر ری ميبرد که نصر از آن به عنوان تجربهای از امور مقدس ،که هنوز هم در
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ذهن و خاطر به نحوی فراموش نشدني باقي مانده است ،بیان ميکند و بر این امر

تأکید مينماید که باز مادرش و نه پدرش احکام عبادی اسالم و خصوصاً نمازهای
یومیه را به وی آموخته است( .نصر)14 :1313 ،
آموزش
دوره اول :از کودکی تا سفر به آمریکا 4543-4544

نصر این دوره را اولین و تعیینکنندهترین دوره زندگي خود ميخواند(.نصر،
 )22 :1313دورهای که ميتوان آن را شروع آموزشهای ابتدایي نصر دانست،
حسین چون فرزند ارشد خانواده بود در خانه مراقبت شدیدی نسبت به آموزش
اعمال ميشد ،در دوران پیش از دبستان ،در ساعات زیادی از هفته آیات قرآن ،شعر
و تاریخ ،خصوصاً تاریخ مذهب را ميآموخت و به علت استعداد در سن سه
سالگي خواندن و نوشتن را فرا گرفت .خانه پدری متأثر از اندیشههای اسالمي بود
و فضای خانه به اندروني و بیروني تقسیم شده بود ،کودکي نصر در تابستان در
دامنه کوه دماوند و در روستایي به همین نام ميگذشت ،جایي که نصر را برای
اولینبار با طبیعت بکر و باشکوه وصفناپذیرش آشنا کرد و عاملي شد که عشق

عمیقي – به قول نصر – نسبت به طبیعت در وی جوانه زند عالقهای که در تمام
طول زندگي از آن دم زده است ،طبیعت از فاکتورهای مهم و قابل توجه
سنتگرایان است که تقریباً هر یک از ایشان نوشتهای با این موضوع چاپ نمودهاند
که ميتوان به کتاب انسان و طبیعت نصر اشاره نمود .خانه ایشان در امتداد
مسجدی قرار داشت که صدای مؤذن به هنگام اذان به گوش ميرسیده است که به
نحو فراموش نشدني – بقول نصر – در خاطر وی حک شده است .نخستین سالها
برای نصر از منظر فرهنگي از اهمیت خاصي برخوردار بوده است ،پدر و مادرش

زمينههاي عيني

وی را تشویق به حفظ اشعاری از فردوسي ،نظامي ،سعدی ،مولوی و حافظ و
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شرکت در جلسات مشاعره ميکردند که یک ماه یک بار یا هر دو ما یکبار برگزار
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ميشد و در آن برخي از بزرگترین رجال ایراني که برخي از آنها از شخصیتهای
مشهور سیاسي هم بودند شرکت ميکردند و در آنجا بود که نصر برای اولینبار با
چهره محمدعلي فروغي و شاعر بزرگ دوره پهلوی ،ملک الشعرای بهار و چند تن
دیگر آشنا شد.
تعلیمات رسمي نصر در سن پنج سالگي و از پایه دوم آغاز شد و دو سال بعد
به علت جابجایي خانه به مدرسه جمشیدجم که متعلق به زرتشتیان بود رفت که به
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دلیل کیفیت باالی آموزشياش بسیار مشهور بود .نصر در باره تأثیرات آموزشي و
فرهنگي که در این دوره بر او وارد شده سخني به میان نیاورده است و سایرین نیز
به این مطلب نپرداختهاند ،ولي ميتوان گفت که تساهل و تسامح دیني را از این
مدرسه تأثیر برده است که از اصول مهم و بنیادین سنتگرایان است که از آن به
وحدت متعالیه ادیان یاد ميکنند .در این دوران افراد بسیاری به خانه و محل
زندگي نصر رفت و آمد داشتند .از علمای سنتي گرفته تا جواناني که پس از
تحصیل در اروپا خصوصاً فرانسه و آلمان به ایران بازگشته بودند و تا مليگراها و
متجددین متعصب و حتي افراد با گرایشات چپ ،و از اینجا بود که نصر از کودکي
با چهره و تفکرات این افراد آشنا شد مانند قوامالسلطنه ،منصور الملک ،سیدحسن
تقيزاده ،فریدون کشاورز ،ایرج اسکندری ،سیدمحمدکاظم عصار ،هادی حائری –
به نظر بسیاری وی بزرگترین مثنویشناس زمان خود بود – که بعدها نصر
بسیاری از اصول تصوف را از او آموخت ،علياصغر حکمت ،وزیر آموزش و
پرورش و وزیر امور خارجه ،علي اکبر سیاسي ،رئیس دانشگاه تهران ،بدیعالزمان
فروزانفر ،علي اکبر دهخدا و . ...
دوره دوم :حضور در آمریکا (4543-4553ه .ش)

پس از آنکه پدر نصر بر اثر تصادف زمینگیر و مبتال به ذاتالریه و ضعف
شدید شد ،خانواده نصر احساس کردند که بهتر است سیدحسین در زمان مرگ
پدر ،بعلت وابستگي شدید که به او داشت ،در کنار او نباشد .بنابراین تصمیم گرفته
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شد که وی به آمریکا برود و در کنار دایياش ،عماد کیا که آن زمان سفیر ایران در
نیویورک بود ،تحت مراقبت او به تحصیالت خود ادامه دهد .این سفر همزمان با
پایان جنگ جهاني دوم شد .در راه سفر نصر مجبور شد توقف یکماههای در قاهره
داشته باشد و در انتظار بلیط سفر با کشتي به آمریکا بماند .قاهره در آن زمان بسیار
متجددتر از تهران بود و تجربه حضور در مناطق مرزی قاهره تأثیر خاصي بر وی
گذاشت که نصر از آن در حکم مقدمهای برای ورود به جهان غرب یاد ميکند.
بسیاری از ساکنین هتلي که وی در آن حضور داشت اروپایي بودند بگونهای که
یک هتل درجه یک اروپایي به نظر ميآمد ،اما در آنجا هم عناصر اسالمي و هم
مصری وجود داشت و همه خدمتکاران ،لباسهای سنتي و مصری بر تن داشتند.
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پس از ورود به آمریکا دوره جدیدی در زندگي نصر آغاز شد که کامالً با آنچه در

زندگي قبلي خود تجربه کرده بود فرق داشت .نصر از سالهای اولیه آمریکا ،که
تحصیالت مقدماتي را در ساحل شرقي آمریکا گذرانده است از دوراني که دچار
خأل عاطفي و فرهنگي شده بود یاد ميکند .وی تواست در آزمونهای سراسری
متعددی که در ریاضیات برگزار ميشد باالترین نمرهها را دریافت کند و لذا همه
معلمان معتقد بودند که باید تحصیالتش را در ریاضیت یا فیزیک ادامه دهد و
مشورتهای اینان و تمایل قبلي وی برای فهم حقیقت اشیا باعث شد که
تحصیالتش را در کالج پدی که یک مدرسه مسیحي پروتستان بود ادامه دهد و با
وجود اینکه وی مسلمان بود باید در مراسم کلیسایي صبح روز یکشنبه شرکت
ميکرد .پس از تحصیالت متوسطه در  13سالگي در  ،1905تحصیالتش را به
عنوان اولین دانشجوی ایراني امآیتي آغاز کرد .وی رشته فیزیک را فقط به این
دلیل که امکان تحصیل معرفت درباره طبیعت اشیا را به او ميدهد ،انتخاب نمود.
نصر در پایان سال دوم دچار یک بحران عقلي شد ،وی در یکي از مجالس
سخنراني راسل شرکت و از او در باره ماهیت فیزیک پرسید و او جواب داد که
فیزیک في نفسه با ماهیت راستین واقعیت مادی سروکار ندارد ،بلکه به آن دسته از
ساختارهای ریاضي ميپردازد که با تفسیرهای شخص ناظر مرتبطند ،نصر در آن
لحظه تصمیم گرفت فیزیک را رها نماید اما بر آن شد که سه سال دیگر در رشته
فیزیک بماند و در آن فارغالتحصیل شود .نصر در این مدت به مطالعات علوم
انساني رو آورد و توسط جورج دی سانتیالنا با کتابهای گنون و کوماراسوامي
آشنا شد و از طریق یکي از دوستانش توانست با همسر کوماراسوامي آشنا شود و
از کتابخانه شخصي کوماراسوامي استفاده نماید ،آثاری از خود او و سایر
سنتگرایان از گنون گرفته تا شووان ،بورکهارت ،لینگز و دیگران .کتابخانهای که در
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آن احساس ميشود واقعاً در عالم سنتي هستي و از کشمکشها و پیشانيهای عالم
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جدید فارغي( .نصر )39 :1313 ،از طریق مطالعه این آثار ،نصر این یقین را پیدا
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نمود که حقیقتي وجود دارد و ميتوان بر این حقیقت از طریق علمي که به وسیله

( 32تا )25

عقل و همچنین وحي حاصل ميشود ،دست یافت .نوشتههای سنتي ،خصوصاً آن
دسته از نوشتههای شووان که در آنها بر لزوم انجام ممارستهای معنوی در کنار
تحصیل معرفت نظری تأکید ميکرد ،نقش اساسي در شکلگیری جریان زندگي
نصر ،از همان زمان تاکنون داشته است.
نصر هنوز تصمیم قطعي برای ترک رشته فیزیک و انتخاب رشته فلسفه نکرده
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بود و لذا به هاروارد رفت و رشته زمینشناسي و ژئوفیزیک را برگزید ،در ادامه
دوران تحصیالت ،وی عالقمند رشته تاریخ علم و فلسفه شد و دکترا را در این
رشته ادامه داد ،عالقهاش از این جهت بود که ميخواست گونههای دیگر علم به
طبیعت را بشناسد و دالیل این امر را بجوید که چرا علم جدید به چنین گسترشي
دست نیافته است ،به همین دلیل رفت و آمدی با دانشکده تاریخ علم که جورج
سارتن تأسیس نموده بود ،برقرار کرد و با سارتن که خود متخصص بزرگي در
علوم اسالمي بود ارتباط پیدا کرد .وی رساله دکتری با موضوع نظر متفکران اسالمي
درباره طبیعت را انتخاب نمود و توانست از راهنمایيهای برنارد کوهن که پس از
مرگ سارتن رئیس دانشکده تاریخ علم شده بود استفاده نماید .او شخصاً مخالف
پوزیتویسم فلسفي حاکم بر بسیاری از فالسفه و مورخان علم آن روز بود و نصر را
دیدگاههای خود او به تحقیق در علوم اسالمي

تشویق کرد که سعي کند بر پایه
بپردازد .در همین دوره بود که وی با کسینجر آشنا شد ،وی در آن زمان استاد
دانشگاه هاروارد بود ،اما نصر هیچگاه سعي نکرد در کالسهای وی شرکت نماید؛
اندیشههای سیاسي بوده است .نصر در اجرای دو برنامه

زیرا به او بياعتنا به
تابستاني ،دستیار کسینجر شد .برنامهای که در آن نویسندگان ،استادان و فعاالن
مشهور سیاسي و اجتماعي در تابستان به هاروارد دعوت ميشدند .زماني که نصر
به ایران بازگشت ،در جریان دیدارهای کسینجر از ایران از او دوری ميگزید ،نصر
علت آن را عدم تمایلش به داخل شدن در مشاجرات سیاسي بیان مينماید .زماني
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که نصر رساله دکتری خود با عنوان تلقيهای گوناگون از طبیعت در اسالم را در
 1901در هاروارد به پایان برد ،تصمیم گرفت برای همیشه به ایران بازگردد در
حالي که پیش از آن به تقاضای دی سانتیالنا ،در نوشتن مجموعه تاریخ علم از
مجموعه کتابهای راهنمای کتابخانه جدید آمریکا همکاری ميکرد و بخش علوم
اسالمي را نگاشت که با عنوان علم و تمدن در اسالم توسط هاروارد منتشر شد .او
در  1901به عنوان اولین ایراني موفق به درجه دکتری از هاروارد شد.
بازگشت به وطن بعد از  45سال ( 4333م4553/ه .ش)

نصر پس از ورود به ایران همچون یک فرد سنتي ،از اعضای خانواده خواست
تا همسر مناسبي برای وی برگزینند .وی با سوسن دانشوری که از خانوادهای نیمه
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هماکنون یک دختر و یک پسر با نام
سنتي ،نیمه متجدد بود ازدواج کرد و 

سیدوليرضا و لیال دارد .تأکید نصر بر این مطلب که هر جا که نام کوچک خود و
یا فرزند پسرش را ميبرد از پیشوند سید استفاده نماید از نکات مهم روانشناسي
شخصیت در وی است که از یک طرف به نظام مذهبي و دیني ذهن او و از سویي
به تفکرات سنتي وی اشاره دارد .نصر اندکي پس از ورود به ایران به عنوان استاد
تاریخ علم و فلسفه در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد ،دانشگاه در آن زمان ،عمیقاً
به لحاظ نظری متأثر از فلسفه و علوم انساني فرانسوی بود ،همچنین به علت
سیاستهای آموزشي اوایل دوره پهلوی اندیشههایي اساساً فرانسوی بر اغلب
گروههای دانشکده حاکم بود .نصر به سرعت توانست ،موضع خود را در گروه
فلسفه تثبیت نماید و نفوذ بیشتری در دانشکده بدست آورد و در سي سالگي
جوانترین شخصي بود که در دانشگاه تهران به درجه استادی کامل رسیده بود .او
سعي کرد از این نفوذ برای تحول در آموزش فلسفه استفاده کند(.خندقآبادی،
 )34 :1315او ميخواست آموزش فلسفه اسالمي را تقویت کند تا مبنایي باشد که
دیگر فلسفههای خصوصاً فلسفه غربي بر اساس آن مبنا مطالعه شوند نه اینکه به
گونهای به مطالعه غرب پرداخته شود که گویي ایرانیان به سنت اروپایي تعلق
دارند(.نصر )24-23 :1313 ،او برای تقویت آموزش فلسفه اسالمي از محمدکاظم
عصار و ابوالحسن شعراني برای تدریس دعوت نمود و فشار وی باعث شد واحد
عمومي اجباری در فلسفه و فرهنگ اسالمي در برنامه رسمي اضافه شود که خود
آن را تدریس مينمود و یک درس سمینار در دوره دکتری در باب اندیشه اسالمي
اضافه شود که او و کربن مشترکاً آن را تدریس ميکردند .نصر همچنین در
سالهای ریاست بر دانشکده سعي نمود ،قلمرو مطالعه فلسفه غرب را گسترش
دهد تا فلسفههای اخیر آلماني و مکاتب انگلوساکسوني نظیر پوزیتیویسم منطقي و

زمينههاي عيني

فلسفي تحلیل را هم در بر بگیرد و لذا از فردید برای تدریس فلسفه غرب استفاده

شكلگيري سنتگرایي

نمود .تالش نصر ،آموزش فلسفه اسالمي از منظری سنتي بود .این فعالیتهای

در نظام فكري ...

فلسفي فقط به بخشهای تحصیلکرده جدید جامعه محدود نميشد ،بلکه

( 32تا )25

گروههای سنتي را هم در بر ميگرفت ،بحثهای فلسفي طوالني با بسیاری از
فیلسوفان سنتي از جمله مرتضي مطهری و سیدجاللالدین آشتیاني و همچنین
بحثهای فلسفيای با چهرههای مذهبي تجددگرا مانند علي شریعتي.
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رکود سیاسی :سرگردانی طبقه متوسط جدید(روشنفکران)

دهه  35تجربه جدیدی را برای ایران رقم زد ،تجربهای بسیار متفاوت از دههای
که سپری شده بود .دهه  ،25دههای که پس از تبعید رضاشاه عصر جدیدی برای
ایرانیان بود ،ایران شاهد آزادی نسبي در عرصه سیاسي بود ،مطبوعات زیادی پا به
عرصه وجود گذاشتند که نوعي هرج و مرج در عرصه رسانههای ارتباط جمعي
برای مردم پدید آمد .نصر در این دهه ،پس از سیزده سال دوری از وطن به ایران
بازگشته بود و به میان طبقه متوسط و جدید پا گذاشته بود که عمدتاً آنان
تحصیالت خود را در خارج از کشور گذرانده بودند ،طبقه تحصیل کردهای که
اکنون به ایران بازگشته و خواهان آن بودند که آنچه آموختهاند را به عرصه عمل
بنشانند .دههی  35بیش از هر چیز یادآور ،دلسردی و یأس روشنفکران ایراني
است .کودتای  ،29به معنای شکست طبقه متوسط جدید و روشنفکران ایراني بود.
شاه بعد از بازیابي قدرت ،سیاست برخورد قاطعانه در برابر روشنفکران و کارگران
و احتیاط در برابر طبقه متوسط سنتي را پيگیری کرد(.آبراهامیان)314-313: ،
اقدامات دولت در زمینه تضعیف مستمر احزاب و جنبشهای اجتماعي – سیاسي،
دورهای از سکوت و یأس را برای جنبشهای روشنفکری به همراه
داشت(.قزلسفلي )131 :1315 ،این سرکوب بیش از هر چیز حزب توده را شامل
گردید ،که بخش عمدهای از روشنفکران و نویسندگان ایراني در دهه  25از اعضای
فعال آن بودند .سرکوب حزب توده به معنای حاشیهنشیني طیف عظیمي از
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روشنفکران بود .این حاشیهنشیني باعث گردید که روشنفکران به دو گروه
حکومتگرا و حکومتگریز تقسیم گردند .حکومتگراها در نهادهایي همچون
کانون ترقي و مؤسسات دولتي متمرکز شده ،از گرایشهای راست و چپ تشکیل
شده بودند .اما حکومتگریزها از چپها پراکنده از هر طیفي ،کساني که شعر نو
ميگفتند ،داستان مينوشتند .در فضای رکود سیاسي دهه  ،35هدف برنامههای
اقتصادی حکومت ،ایجاد یک طبقه متوسط بعنوان پایگاه اجتماعي رژیم بود که در
سیاستهای اقتصادی دولت اقبال تبلور یافت که سرمایهگذاری خارجي ،واردات
کاالهای لوکس و مصرف خانگي تشویق ميشد(.امجد )114: 1315،حکومت
تالش ميکرد ضمن حفظ رضایت جامعه شهری باالخص تحصیلکردگان از
پیدایش مخالفت سیاسي جدی جلوگیری نماید .همچنین ،در برابر قدرت بزرگ
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مالکان قدرت جدید سیاسي ایجاد کند .نتیجه این سیاست رونق واردات و موج

مصرف کاالهای جدید بود .در حالي که روستائیان فقیرتر ميشدند(.کاتوزیان،
 )200-203 :1311رشد هزینههای نظامي و بروکراتیک دولت را تحت فشار قرار
ميداد .در  1339بحران اقتصاد ایران را فراگرفت ،که حاصل آن کسری انباشتهتر از
پرداختها ،بیکاری ،تورم ،و مصرفزدگي ميباشد .نوسازی اقتصادی و اجتماعي
در دهه  35که با برنامههای دولت اقبال پيگیری شد ،بیش از هر چیز به
مصرفزدگي و گسترش مظاهر زندگي جدید در جامعه دامن زد .همچنین،
گسترش تحرک اجتماعي سنتهای اجتماعي و فرهنگي را دچار اضمحالل نمود.
در چنین شرایطي جامعه وارد دهه  45گردید که سالهای انتقاد در برابر این
تحوالت است.
نصر و فلسفه ،ایران و تجدد(4533-4504ه  .ش)

نصر ،فارغ از حوادث روزمره ایران ،دلمشغول فعالیتهای خویش ،توجه به
فلسفه و سنت بود به گونهای که کمتر اخبار و پیامدهای اقدامات دولت را دنبال
ميکرد .شاه با برکناری امیني و روی کارآوردن اقبال به دنبال آنچه آن را انقالب
سفید نامید ،بود .شاه توانست برنامه اول و دوم توسعه را پیاده نماید .در حالي که
سخن از توسعه بود ،شاه فضای بسته سیاسي بوجود آورد که به معنای افزایش
اختیارات و دیکتاتوری بود .شاه امیدوار بود با برگزاری رفراندوم انقالب سفید در
 2بهمن  ،1341اصالحات اقتصادی و اجتماعي را رهبری و پایگاه طبقاتي گروههای
چپ ،ملي و مذهبي را تضعیف کند .انقالب سفید نتوانست اهداف طراحان را
برآورده سازد اما ،تنها گروهي را که شاه بعد از کودتای  21مرداد با آنها درگیر
نشده بود ،یعني نیروهای مذهبي ،به مبارزه با حکومت کشاند(.نجاتي)212 :1333 ،

زمينههاي عيني

وضعیت جدید ،عمالً تمام الیههای اجتماعي را در برابر رژیم قرار داد و بیهودگي

شكلگيري سنتگرایي

تالشهای شاه برای تضعیف آنها را نمایان ساخت(.آبراهامیان )314-313: ،ایده

در نظام فكري ...

انقالب سفید در آغاز دهه  45بازتاب وضعیت اجتماعي ایران و تقاضا برای

( 32تا )25

تغییرات بنیادی بود که تأثیر خود را در گزینش واژه انقالب برای اصالحات
اجتماعي توسط شاه نشان ميدهد(.میالني )31 :1311 ،ایجاد زمینه پذیرش ایده
انقالب توسط توده مردم ،نیازمند یک ائتالف فراگیر از طبقات مختلف اجتماعي و
ایدئولوژی در حد فهم تودهها و با ویژگي اتوپیایي است .تقاضا برای تغییر که با
ایجاد طیفي گسترده از جریانهای مخالف شامل روشنفکران و نیروهای مذهبي
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پدیدار شد بیش از هر چیز نیازمند ادبیاتي انتقادی بود .آلاحمد منتقد جدی و علني
فضای فرهنگي ،اجتماعي ایران ،انتقادات خود را حول مفهوم غربزدگي در گزارشي
در  1آذر و  21دی  1345به شورای هدف فرهنگ ایران ارائه داد که توسط وزارت
فرهنگ تشکیل شده بود(.هاشمي )141 :1314 ،آلاحمد ،مفهوم غربزدگي را که
مبتني بر خود هویتي و مسأله رویارویي با تمدن غرب بود (ازغندی)145 :1339 ،
را از گفتارهای فردید وام گرفت و از مفهومي مدرسي به ابزار سیاسي برای ابراز
مخالفت با مصرفگرایي و رواج تقلید از مظاهر تمدن غرب تبدیل کرد(.بروجردی،
 )125 :وی با تاکید بر هویت ملي و قومي ،زمینه توجه به سنتهای فراموش شده
و ایجاد روحیه تقابل با سلطه فرهنگي بیگانه را در میان روشنفکران و توده مردم
تقویت کرد(.بروجردی )111 :1331 ،آشوری ضمن نقادی برداشت آلاحمد از
مفهوم غربزدگي ،که بازگشت به گذشته را توجیه مينماید ،غربزدگي را نوعي
دردشناسي معرفي ميکند .مسأله اصلي در غربزدگي ،تهيگشتن انبوهي از
فرهنگهای متنوع و زنده از قدرت خالقیت و ارزشهایي ميباشد که زندگي
انساني این جوامع را معنادار ميساخت( .ضرابي )150 :1301 ،از نظر وی ،خروج
از غربزدگي نیازمند جذب سریع فرهنگ ،تکنیک و علم غربي در چارچوب
ارزشهایي ميباشد که حاوی نفي غرب است(.ضرابي )153 :1301 ،آلاحمد برای
ایجاد چنین ارزشهایي ،سودای بازگشت به گذشته و نوستالژی و غم غربت
گذشته را دارد و اصالت و ریشهدار بودن را در سنت و مذهب جستجو ميکند،
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بيآنکه ترکیبي جدید و اورگانیک تولید نماید( .ضرابي )151 :1301 ،بنابراین،
آشوری ماموریت روشنفکران را ،ارزیابي تالشهای نسلهای گذشته و ساخت
معیارهای نو برای سنجش شناخت ميداند که ما را از تردیدهای سخت برهاند و
هم اصیل و ریشهدار باشد و این وظیفه دشوار این نسل است( .ضرابي:1301 ،
)115
نصر از  1343تا  1301مسئولیت ریاست دانشکده را بر عهده داشت و مدتي
هم قائم مقام ریاست دانشگاه تهران بود ،این موقعیتها این فرصت را به او داد تا
بتواند برنامههای علوم انساني بطور کلي و فلسفه را به طور خاص قوت بخشد،
انتقاد مداوم وی از تقلید کورکورانه از علمگرایي غربي و طلب گزینش کلي
فنآوری غربي غالب ایران آن زمان منجر به این امر شد که در 1301بعنوان ریاست
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دانشگاه آریامهر (صنعتي شریف کنوني) انتخاب شود و در  1302مسئول تأسیس

انجمن ایراني فلسفه شد .نهادی که تحت عنوان انجمن شاهنشاهي فلسفه شناخته
ميشد .انتخاب عنوان شاهنشاهي و نه سلطنتي به پیشنهاد کربن بود که تقلیدی از
واژه ( )Kaiserlichآلماني در نام انجمني در برلین است(.نصر )151 :1313 ،انجمن
نشریهای چندزبانه با عنوان جاویدان خرد ،داشت که سردبیران آن هادی شریفي و
پیتر ویلسون بودند .این نشریه در دوره کوتاه مدت چهارساله خود ،شهرتي
بینالمللي به دست آورد و از سنتگرایاني چون شووان ،مارکوپالیس ،المیره زوال،
براین کمپل ،لئو شایا ،فیلیپ شوارد ،ویتال پری ،کوماراسوامي ،کانتین و  ...مقاالتي
به چاپ رساند .جاویدان خرد ،محلي یگانه برای تالقي فیلسوفان شرق و غرب و
سنت و تجدد بود(.نصر )154 :1313 ،به رغم تعطیلي جاویدان خرد ،انجمن از
زمان انقالب به فعالیتهایش ادامه ميدهد و حتي در برخي زمینهها ،فعالیتش را
گسترش داده اما قادر نبوده که حضور بینالمللي سالهای نخستین را داشته باشد.
زماني ،برخي از تواناترین اذهان فلسفي ،از پیر و جوان ،شرقي و غربي قادر بودند
که در آنجا پژوهش و مطالعه کنند و به برخي از پرسشها و پاسخهای جاودان
فلسفه و همچنین نزاعهایي بپردازند که به واسطه عالم جدید پیش روی بشریت
قرار گرفته است.
دهه  05در حالي آغاز ميشد که فضای فکری و سیاسي ایران بیش از هر چیز
انباشته از ایدئولوژیها و در سودای تغییرات بزرگ بود .تقاضای تغییر ،توجه به
پیوند اندیشه و تغییرات اجتماعي و مسئولیت روشنفکران در دهه  45باعث گردید
که طیف گستردهای شامل روشنفکران و روحانیون به نظریهپردازی و انتقاد از
سیاستهای حکومت بپردازند .دامنه نقد از تجدد و شبه مدرنیسم تنها به
روشنفکران غیر حکومتي محدود نماند و افرادی همچون احسان نراقي نیز به این
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جریان پیوسته و تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند(.بروجردی )214: 1331 ،در واقع،
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همانگونه که در گزارش وضعیت دهه  45بیان گردید نقد وضعیت موجود در
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تقاضای تغییر آن ،برای اولین بار ،در شورای هدف فرهنگ ایران وابسته به وزارت
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فرهنگ مطرح شد .گسترش این فضا بیش از هر چیز رژیم سیاسي را در مقابل
مبارزهای ایدئولوژیک قرار داد که نقادی سیاست نوسازی حکومت ،تقلید از غرب
و غربزدگي ،و تجدد ظاهری محور آن بود .نخبگان جذب شده به نظام اداری در
دهه  45و  ،05بیشتر تحصیل کردگان خارج از کشور بوده و بیش از هر چیز به
جنبه ابزاری مدرنیته یعني علم و تکنولوژی عالقه داشتند و بر خالف اسالف خود
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مانند فروغي فکر منسجمي نداشتند .بنابراین ،در مباحث ایدئولوژیک جای را برای
روشنفکران ایدئولوژیک چپ و اسالمگرای تندرو خالي گذاشتند(.جهانبگلو:1312 ،
 )24این وضعیت باعث تضعیف هر چه بیشتر حکومت از نظر ایدئولوژیک گردید
و رژیم خود را در برابر یک مبارزه ایدئولوژیک تنها دید که بطور همزمان توسط
گروههای چریکي و حرکتهای سیاسي – فکری پيگیری شد .درونمایه ادبیات
انتقادی و ایدئولوژیک جدید بیش از هر چیز در ادبیات فکری و سیاسي شریعتي
منعکس است که تحت تأثیر سوسیالیسم و جامعهشناسي بود .شریعتي در اعتقاد به
مذهب شیعه ،به مثابه ایدئولوژی رهایيبخش و ترقيخواه و داروی درمان بیماری
خودبیگانگي و غربزدگي با بازرگان و آلاحمد موضع مشترک داشت(میالني،
 )105 :1311وی توانست ترکیب بيپروایي از معارف دیني با مفاهیم جدید و
بیگانه ارائه کرده و جنبههایي از تجدد را به روابط و نظامهای ارزشي اجتماعي –
مذهبي سنتي جامعه ایران تزریق کند(.بروجردی)139: 1331 ،
این نکته مهم است که توجه به سنت در ایران در تضاد با مدرنیته بود .نصر
جلسات علمي مستقل از نهادهای دولتي و حوزههای علوم سنتي و حتي دانشگاهي
را پایهگذاری نمود .در این جلسات از کربن و عالمه طباطبایي دعوت شد.
نمایندگاني از شرق و غرب که به موضوعات مربوط به فلسفه اسالمي ميپرداختند.
هدف از برقراری این جلسات ،نزدیک شدن روحانیت سنتي دگراندیش به
روشنفکران و دانشمندان غربي بود .از سوی دیگر نصر و شریعتي نمایندگان بسیار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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توانای نسلي از روشنفکران مذهبي بودند که اندیشه غربي را به چالش ميکشیدند.
هر دو در دهههای  35و  45نزد بعضي از شخصیتهای برجسته فکری غرب درس
خوانده و در مقام استاد دانشگاه و سخنران ،تعالیم اسالمي را رواج ميدادند؛ اما از
جنبههای مهم با یکدیگر تفاوت داشتند ،در حالي که نصر نزد استادان سنتي اندیشه
اسالمي درس خوانده بود ،شریعتي در علوم اسالمي سنتي ،آموزش رسمي ندیده
بود .شریعتي به زبان جامعهشناس دین ،اما نصر به زبان فلسفه سخن ميگفت.
شریعتي نميتوانست با تسلط نصر بر دینشناسي تطبیقي برابری کند و نصر در
آشنایي با رشتههایي چون علوم اجتماعي توانایي شریعتي را نداشت .عالوه بر این،
موقعیت نصر به عنوان یک شخصیت فرهنگي نظام سیاسي ،نقطه مقابل عقاید ضد
حکومتي شریعتي بود(.بروجردی )193: 1331 ،اوج جدایي نصر و شریعتي هم در
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حدود  1349اتفاق افتاد .هنگامي بود که نصر ،پس از شنیدن یک سخنراني شریعتي

که در آن امام حسین با چهگوارا مقایسه شده بود ،از حسینیه ارشاد استعفا
داد(.قوچاني)1313 ،
همانگونه که توضیح داده شد ،نصر از تحوالت سیاسي ایران تا حدودی بيخبر
بود و کمتر نسبت به آنها توجه نشان ميداد و مشغول فعالیتهای علمي و فلسفي
خود بود .این بيخبری و عدم تفکر تجربه سیاسي برای او گران آمد و دلیل این
مطلب که خود نیز بر آن تأکید داشته که هیچگاه به مسائل سیاسي و تحوالت
معاصر اهمیت نداده ،پذیرفتن پست سیاسي ،آن هم چند ماه قبل از انقالب ایران در
 1302است و همین امر باعث شد که بسیاری او را به عنوان شخصي سلطنتخواه
ميشناسند و همین چند ماه که تنها پست سیاسي است که او تا حال بر عهده
داشته است کافي بود که وصله پینه ،توجیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم شاه و
توجیهگر اسالم آمریکائي بر او چسبانده شود .نصر از افرادی است که سعي ميکند
کمتر دربارة مسائل سیاسي و حوادث روزمره جهاني و بخصوص ایران صحبت
کند .هرچند که وی به عنوان یکي از صاحبمنصبان قبل از انقالب محسوب
ميشود ولي اندک سخني در باب انقالب ایران در سال  03بیان کرده است .وی در
سالهای فعالیت در ایران ،کوشید تا خود را از درگیریهای مستقیم سیاسي دور
نگه دارد .چندین بار مقامهایي سیاسي به او پیشنهاد شد که باالترین مقامها در
دولت بودند .اما آنها را نپذیرفت و ترجیح داد خود را یکسره وقف فلسفه،
فعالیتهای تحقیقاتي و تعلم کند .در اواسط  1931دوگانگي شدیدی میان ارکان
دیني جامع و ساختار سیاسي حاکمه کشور پدیدار شد .بسیاری از محققان دیني
برجسته که برخي از آنها بعداً به عضویت نیروهای انقالبي درآمدند ،ميخواستند تا
در آن زمان یک معادله جدید قدرت را میان دربار و مراجع دیني ایجاد کنند و
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احساس شد که نصر از معدود افرادی استکه مورد اعتماد دو طرف است و ميتواند
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در ایجاد نظم تازه و اجتناب از بينظمي نقش مهمي را ایفا نماید( .نصر:1313 ،
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غربت غربی ()4333-4533

نصر ،از مهاجرت خود به غرب ،با عنوان غربت غربي یاد ميکند ،سفری که
هیچگاه از روی میل و اختیار نبوده؛ بلکه بر او تحمیل شده است .وی که به عنوان
نماینده ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنر ایراني در توکیو انتخاب شده بود ،در

35

ژانویه  1939از ایران خارج شد .در حالیکه این سفر قرار بود دو هفته به طول
بینجامد ،تاکنون ادامه داشته است .او ابتدا به لندن رفت و از همانجا مطلع شد که
باید مدتي در لندن بماند و به تهران بازنگردد .وی در حالیکه  40سال داشت همراه
با همسر و فرزندانش بدون حمایت مالي در لندن سرگردان شد .نصر مجبور شد دو
ماه در لندن بماند و سپس به آمریکا رفت .او ابتدا در جایگاه یک فیلسوف مسلمان
به حساب ميآمد و لذا از او انتظار ميرفت در باب موضوعات مهم فکری و
بيزار
معنوی صحبت نماید ،در حالي که او از سخن در باب مسائل سیاسي روز 
بود و خود را به عنوان یک سنتگرا و شارح حکمت خالده به حساب ميآورد.
مهاجرت شووان به آمریکا در  1911به عنوان مهمترین شارح حکت خالده بر
توجه بیش از پیش به سنتگرایي در این کشور افزود .نصر در دهة  1995به عنوان
حامي مرکزی برای مطالعات اسالمي و روابط اسالم و مسیحیت در کالج  Oaksدر
بیرمنگام انتخاب شد و نقش فعالي در تأسیس فعالیتهای مرکز مطالعات اسالمي –
مسیحیت دانشگاه جورج تاون در واشنگتن ایفا نمود .در  1914دعوتنامهای از
دانشگاه جورج واشنگتن برای مطالعات اسالمي برای او فرستاده شد .در 1994
هنگامي که در راه سفر به مالزی بود به متن مقاله برخورد تمدنها هانتینگتن ،پیش
نخستینبار از

از انتشار آن برخورد کرد و در کواالالمپور در یک سخنراني برای
جهان اسالم به بحث در باب این موضوع پرداخت .وی در برابر این سخن
هانتینگتن به مقابله پرداخت و آن را مورد انتقادات جدی قرار داد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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از محافظهکاري تا اسالمگرایی سیاسی  4444م
حادثه  11سپتامبر  2551نقطه عطفي در سیر تاریخي اندیشه نصر است .آنچه تا
به حال از وی گفته شد که اغلب آثارش بر محور آن دور ميزند تمرکز بر مسائل
فلسفي و انتزاعي است .مباحث عرفان و معنوی در گفتار و اندیشهاش به اوج
ميرسد و هر جا به بحث اجتماعي و سیاسي ميرسد زمینگیر ميشود .این حادثه
موجب توجه روزافزون در غرب نسبت به اسالم شد .جهانیان تشنه اطالعاتي
درباره اسالم هستند ،اما معموالً اطالعات سالمي در این باره در دسترس نیست .این
سیل معلومات نه تنها فهم درستي از اسالم فراهم نیاورده بلکه مردم در غرب را
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دچار گمراهيها و زیانهایي نموده است .در این هنگام نصر کتابي را در معرفي
اسالم مينگارد .برخي از زمینههای اجتماعي تألیف کتاب قلب اسالم را باید در

شرایط پیش آمدة بعد از  11سپتامبر در آمریکا و اروپا دانست که تبلیغات گسترده
و سنگین بر ضد اسالم و مسلمانان بوجود آمد و تفکر اسالمي به مثابه تفکری
خشن و بنیادگرا معرفي گردید .این توصیف از اسالم ،نصر را به پاسخي قاطع در
برابر هجمههای گوناگون وادار نمود .نصر بدون ترس و تقیه به دفاع از اسالم
پرداخت 11 .سپتامبر به جای آنکه محافظهکاری نصر را بیشتر و روحیه دفاع از
اسالم را از وی کم کند و او را به حاشیه ببرد ،از او شخصیتي متفاوت در دفاع از
اسالم و نقد از مدرنیته ميسازد .او نه فقط از آرمانِ دیني خود عقب نمينشیند؛
بلکه از یک سو نسبت ناروای غربيها به اسالم را شایسته نميداند .از سوی دیگر
بيهیچ واهمهای از ابعاد سیاسي و جهادیِ
بیانکرده و 
ابعاد فقهي و عرفاني اسالم را 
دین ،دفاعي عقالني و عرفاني ارائه ميکند(.بابایي )44 :1314 ،نصر عالوه بر
رویکرد فلسفي و عرفاني ،رویکردی اجتماعي و سیاسي را نیز بیان و به نظام
سیاسي مطلوب خود اشاره مينماید ،کاری که هرگز انجام نداده است و با نگاهي
جامعهشناختي به مفهوم امت و جامعه اشاره مينماید .نصر با دفاع از استقامت
مسلمانان ،آنان را به مقاومت در برابر غرب توصیه مينماید و جنبشهای اسالمي
در فلسطین ،چچن ،کوزوو ،الجزایر ،بوسني و  ...را دفاعي مشروع از ارزشهای
دیني و فرهنگي ميداند .وی در مورد کارکرد جهاد در دنیای مدرن و در برداشتي
گروههایي همچون حماس و یا حزباهلل از جهاد دارند ،مهمترین جهادها را

که
جهاد اکبر ميداند؛ ولي گروههایي که به جهاد اصغر ميپردازند  ،تا زماني که از
مملکت ،خانواده ،دین و فرهنگ خود دفاع ميکنند ،فعالیت آنها جایز است ،به
شرطي که طبق اصول شرعي و عقالني باشد .جالب اینکه حرکتهای انتحاری و
شهادتطلبانه را هم که برای دفاع از خود و ملت خود انجام ميگیرد ،امری
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گریزناپذیر ميداند.

شكلگيري سنتگرایي
در نظام فكري ...
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خاتمه
در این مقاله با عنوان بررسي زمینههای عیني اندیشه سیدحسین نصر ،بر اساس
روش اسکینر ،سعي در فهم محیط سیاسي و فکری نصر شد تا محیطي را که فکر و
آثارش در آن شکل گرفته است ،بازآفریني شود .در این رابطه محیط فکری
خانوادگي که در آن پرورش یافت و همچنین محیط سیاسي زندگي در ایران و
خارج از ایران در دورههای مختلف که قابل تأمل بودند مورد بررسي قرار گرفت.
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در این هنگام تا حدودی اصول مسلم و متداول تاریخي آن روزگار مورد شناسایي
قرار گرفت .نصر متولد ایران است ،محیطي که مردم آن در سنت زیسته و به آن دل
بستهاند .مادرش از آن رو که از نوادگان شیخ فضلاهلل نوری است در محیطي
بشدت سنتي پرورش یافت و توانست گرایش و عالقه به سنت را به خوبي به
فرزندش منتقل نماید؛ هرچند که محیطي که او تحصیالت متوسطه و دانشگاهي را
گذراند در کشوری غربي بود که قرنها سنت را به کناری افکنده و راه و روشي
جدید برای زندگي به نام تجدد را برای خود برگزیده بودند .هنگامي نیز که در دهه
 35به ایران بازگشت ،بحث سنت و تجدد از مباحث مهم روز به حساب ميآمد که
نصر با دفاع از سنت از قافله روشنفکران به دور ماند .در دهه  05هنگامي که
مباحث مبارزاتي تشدید شده بود ،با دوری از مباحث روز ایراني و دوری از
سیاست ،همانند سایر عمرش به مباحث فلسفي و انتزاعي مشغول بود و تنها چند
ماه قبل از انقالب  03سمتي دولتي را پذیرفت که به زغم خودش به مسائل
فرهنگي بپردازد و همین مدت کوتاه کافي بود که برای چند دهه نتواند به کشورش
باز گردد .پس از این اجبار به مهاجرت و سکونت در غرب ،نه تنها از گرایشهای
او به سنت کاسته نشد؛ بلکه هم اکنون وی را مهمترین بازمانده جریاني به نام
سنتگرایي ميشناسند .گرایش اسالمگرایانه در وی نیز افزوده شد بگونهای که
حادثه  11سپتامبر  2551در آمریکا زمینهساز شد تا سخنرانيها و تألیفاتش را در
زمینه اسالم و مسلمانان گسترش دهد به گونهای که عدهای نصر را هماکنون به
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عنوان مهمترین مدافع اسالم در غرب نام ميبرند.

منابع


قرآن کریم



آبراهامیان ،برواند( )1333ایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمي،
ترجمه کاظم فیروزمند ،حسن شمسآوری ،محسن مدیر شانهچي ،مرکز ،تهران.



ازغندی ،علیرضا( )1339تاریخ تحوالت اجتماعي ایران ،سمت ،تهران.



اسکینر ،کوئنتین( )1395ماکیاولي ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،نشر نو ،تهران.



اعواني ،غالمرضا ،سنتگرایي در نظرخواهي از غالمرضا اعواني( )1333مجله
نقد و نظر ،ش .10-12



امجد ،محمد( )1315ایران از دیکتاتوری سلطنتي تا دینساالری ،ترجمهی
حسین مفتخری مرکز بازشناسي اسالم و ایران ،تهران.



حبیباهلل ،نصر متأخر نصر اسالم گرا( )1314آینه پژوهش ،شماره .91

بابایي،



بروجردی ،مهرزاد )1331(،روشنفکران ایراني و غرب ،پژوهش فروزان روز،
تهران.



بهنام ،جمشید؛ جهانبگلو ،رامین ،تمدن و تجدد( ،)1312مرکز ،تهران.



تولي ،جیمز( )1313روش اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسي ،ترجمه غالمرضا
یلک ،علوم سیاسي ،شماره .21
بهروز 



خندقآبادی ،حسین( )1315حکمت جاویدان ،مؤسسه توسعه دانش و پژوهش
ایران ،تهران.



مباحثهها ( )1301بامداد ،تهران.

ضرابي ،علي اصغر ،مجموعه



قوچاني ،محمد ،بازگشت نصر و نسبت او با جمهوری اسالمي ،روزنامه شرق،



 22اردیبهشت .1313

زمينههاي عيني

کاتوزیان ،محمدعلي( )1311اقتصاد سیاسي ایران ،ترجمهی محمدرضا نفیسي و

شكلگيري سنتگرایي

کامبیز عزیزی ،مرکز ،تهران.


در نظام فكري ...
( 32تا )25

گنون ،رنه( )1320سیطره کمیت و عالئم آخرالزمان ،نشر دانشگاهي ،تهران،
چاپ دوم.



معین ،محمد( )1311فرهنگ فارسي ،امیرکبیر ،تهران.



مکي ،حسین )1322(،تاریخ بیست ساله ایران ،ناشر ،تهران.



ملکیان ،مصطفي)1311(،راهي به رهایي ،جستارهایي در باب عقالنیت و
معنویت ،نگاه معاصر ،تهران.
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منوچهری ،عباس( )1313شریعتي ،عرفان مدني و هرمنوتیک رهایي بخش ،عقل
نقاد دیني ،ترجمه حسین خندق آبادی ،مؤسسه تحقیقات علوم انساني ،تهران.



میالني ،محسن( )1311شکلگیری انقالب اسالمي ،ترجمه مجتبي عطارزاده،
گام نو ،تهران.



نجاتي ،محمد( )1333تاریخ سیاسي بیست و پنج ساله ایران :از کودتا تا انقالب،
مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ،تهران.



نصر ،سیدحسین( )1339نیاز به علم مقدس ،ترجمه حسن میانداری ،طه ،قم.



نصر ،سیدحسین( )1315معرفت و معنویت ،ترجمه انشاءاهلل رحمتي،
سهروردی ،تهران.



نصر ،سیدحسین( )1313در غربت غربي ،مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ،تهران.



عزتاهلل( )1310سالشمار تاریخ ایران ،نوید شیراز ،شیراز.

نوذری،



هاشمي ،محمدمنصور( )1314هویت اندیشان و میراث فکری احمد فرید ،کویر،
تهران.
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