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 اهمیت تعالیم سید حسین نصر

 ریمتألـه، پ می، حکاهلل نورینوه شیخ فضل (5۱5۱)متولد  نیدحسیس ،نصـر

وم و استاد عل یرانیپرکار معاصر ا سندهیو نو شناس، اسالمهیشاذل قتیطر

 .دانشگاه جورج واشنگتن یاسالم

 مقدمه

ر د های متفکر معاصر پروفسور نصربا توجه به اهمیت و تاثیر گسترده اندیشه

های ایشان، این ها نسبت به اندیشهغرب و جهان اسالم و وجود برخی بدفهمی

های ایشان مانوس است و بیست و دو فقیر که بیش از چهل سال است با اندیشه

میالدی( است که مراوده حضوری خدمت ایشان دارم و  1991سال)از سال 

 استانبول و تورنتوبرخی ابهامات را در جلسات حضوری در لندن، مکه، قونیه، 

 ، برامسفر حج تمتع بودهدم و هماند و دو هفته با ایشان همبرایم توضیح داده

های اندیشه ایشان را توضیح دهم خود الزم دانستم که برخی از مهمترین مولفه
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وجه ها متپاسخ علمی و مستند دهم. برخی غربی ،هاو به برخی ابهامات و پرسش

دار علمای عشری و برخاسته از خاندان ریشهاثنی و شیعهنیستند که نصر ایرانی 

اهلل نوری( است و همین سه موضوع تاثیر مهم در هندسه معرفتی سنتی)شیخ فضل

 ایشان دارد.

 نیاز به دانش کافی راجع به های نصرالزم به توضیح است که فهم جامع اندیشه

کالسیک و مدرن، و فضای فرهنگی غرب  تفسیر، فقه، فلسفه ،حکمت، عرفان

های موجود در ایران متاثر از عدم توجه بدین نکته ظریف دارد. برخی بدفهمی

نصر با توجه به نیاز مخاطب غربی و در چارچوب زبان  است که برخی آثار

ادیان الهی است تالیف شده که مشترک بین همه  «لدهحکمت خا»مشترک 

ها و و معنویت( و از سوی دیگر برخی از غربی است)مانند کتاب معرفت

، و «عتشری»ظاهرگرایان ایرانی کمتر توجه دارند به اهمیت ابعاد تاکید نصر بر 

 الهی است. آنکه شریعت خود بخش مهمی از سنت

 زندگی علمی معلم چهارم

در تهران در  است؛ 1شیخ اشراق« حکیم متاله»که نماد عینی  نصر نیحس دیس

همچون  اهللیول دیس شانیآمد. پدر ا ایبه دن یعشریاثن عهیخانواده ش کی

                                                           
الشان و مؤلف کتاب عظیم اشراقق(، مؤسس حکمت  ۹۸۵–۹۴۵)الدین سهروردیشیخ شهاب .1

 االشراق.حکمت
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اهلل فضل خیاهل کاشان بود و از جانب مادر از نوادگان ش یپزشک ،پدربزرگش

 و از همان اوان دیرا در تهران گذران ییابتدا التیاست. دکتر نصر تحص ینور

لوم از ع ییهابخش شانیکرد. ا یو عرب رانسهشروع به آموختن زبان ف یکودک

چهار سال  یرفت و ط کایبه آمر یدر دوازده سالگ ،آموخترا نزد پدر  یاسالم

 ستانریرا در دب یو فرهنگ غرب کایآمر خیعلوم، تار ،یسیزبان انگل لیتحص

ه ماساچوست رشت یآوردر مؤسسه فن یدانشگاه التیدر ادامه تحص و فراگرفت

ر مقطع مؤسسه د نیدر ا لیدر حال تحص شانی. ادیبرگز لیتحص یبرارا  کیزیف

سلمان قرار م یسنت لسوفیشوان ف تهوفیرنه گنون و فر ریتحت تأث یکارشناس

 تافیخود در دانشگاه هاروارد، پس از در یلیتکم التیگرفت و با ادامه تحص

با  علم و فلسفه خیدر رشته تار 1999در سال  کیزیارشد در رشته ف یکارشناس

درباره  انشیا یشد. تز دکترا لیالتحصفارغ یبا درجه دکتر یعلوم اسالم شیگرا

 است. «عتیطب یمفهوم اسالم»

 و فلسفه یریبازگشت و همزمان با فراگ رانیبه ا 1999در سال  نصر پروفسور

و  ینیقزو یعیعالمه رف ،ییطباطبا نیمحمدحس دینزد عالمه س یاسالم عرفان

علم در  خیدر حوزه فلسفه و تار سیبه تدر عصار محمدکاظم دیاهلل ستیآ

 دانشگاه تهران پرداخت.
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 1هیاذلش قتیمعاصر طر رانیو از پ رانیا گذار انجمن حکمت و فلسفهانیبن شانیا

دکتر  ی،به دکتر غالمرضا اعوان توانیم است. از شاگردان مشهور پروفسور نصر

روفسور ، پکیتیچ امیلیپروفسور و ی،دکتر نصراهلل پورجواد حدادعادل، یلعغالم

جیمز موریس، پروفسور فغفوری، دکتر احمد جاللی، دکتر ابراهیم کالین، دکتر 

ماریا داکیک، دکتر دیوید داکیک، دکتر جانر داگلی، دکتر چوزف لمبارد، دکتر 

کتر مهدی دیوی باکمن، د ساچیکو موراتا، دکتر الله بختیار، دکتر ژیسال وب، دکتر

 یانرپروفسور ه یاز همکاران اصل استاد سید حسین نصراشاره کرد.  امین رضوی

 ییمه طباطباکربن با عال یپل ارتباط و« یفلسفه اسالم خیتار»کتاب  هیکربن در ته

 بود.

کند و در یم سیتدر کایامر یهادر دانشگاه 1999/1979از سال  نصر پروفسور

 است.  دانشگاه جورج واشنگتن یحال حاضر پروفسور مطالعات اسالم

به  این فقیربه اتفاق  3339 هیدر ژانو شیسفر حج تمتع خو نیدر دوم شانیا

و این فقیر شخصاً شاهد احواالت زیبای معنوی  خانه خدا مشرف شدند ارتیز

                                                           
عارف شامخ  ( ۹۵۵ - ۶۹۶)در قرن هفتم تحت تأثیر تعالیم شیخ ابوالحسن شاذلی طریقت شاذلیه .1

مغربی)مراکش( از نوادگان امام حسن مجتبی)ع( تأسیس شده است. سرسلسله طریقت شاذلیه 

و از طریق معروف کرخی، جنید بغدادی و ابومدین مغربی سرسپرده  حضرت امام علی)ع( است

 خیش هیشاذل قتیبزرگ طر وخیدر دوران معاصر، از شمعنوی امام علی بن موسی الرضا)ع( هستند. 

(، حکیم و عارف 1۵۵۸-1۵۹۵، ناشو تهوفیفر)احمد نینورالد یسیع خیش. است یاحمد علو

 در غرب معرفی نمود. را  طریقت مریمیه شاذلیهی، احمد علو خیش ییشاگرد اروپامعاصر، 
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و مراقبه این عارف الهی در خانه خدا و دلبستگی شدیدشان به و ذکر و فکر 

 دعای عرفه امام حسین )ع( بودم.

 و یاسالمقرآنی،  ،ی، فلسفیبه علت عمق مطالعات عرفان نصر پروفسور

 و حکمت خالده یفکر انیبا جر وندیو پ یشناسعلم ،یقیتطب یشناسنید

وان و ش تهوفیفر و مانند رنه گنون، عالمه طباطبایی برجسته آن هایتیشخص

 ؛یسوو فران یسیکتب متعدد درباره اسالم در جهان معاصر به زبان انگل فیتأل

آثار  فیرود. نصر با تألیبه شمار م صرمعا یایمسلمان دن شمندیاند نیتریجهان

 یاسالمـ  یرانیو حکمت ا فلسفه یغرب در معرف یدر محافل علم یو سخنران

کمت متعالیه ح یمعرف یبرا ژهیوگذار بود. او بهریتأث اریبه غرب، بس عیتش نییو آ

 نصر .ه و در این امر موفق بوده استدیکوش اریجامعه غرب بس بهصدرالمتألهین 

مدافع  گرا و مفسر وسنت یلسوفیف به عنوان ،و اروپا کایآمر یدر محافل دانشگاه

 .شودیشناخته م «خالدهحکمت »برجسته 

 ،یسیاز جمله انگل ایزنده دن یهامعاصر به اکثر زبان لسوفیعارف و ف نیا آثار

 ،ییایتالیا ،یهلند ،ییایمالز ،ییایاندونز ،یترک ،یلهستان ،یفرانسه، آلمان ،یعرب

 شانیاست. ادهترجمه ش ییایو اسپان یپرتقال ،یاردو، بنگال ،ییایآلبان ،یژاپن ،ینیچ

 یلممجالت ع هیریتحر ئتیکرده و عضو ه رکتاب منتشپنجاه مقاله و  پانصد

 است.  «یلوسوفیترانسندنت ف» یمانند مجله تخصص یمعتبر
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 در بین سه نسل فیلسوفان مسلمان طی قرن بیستم، پروفسور سید حسین نصر

ترین و پرکارترین فیلسوفی است که موفق شده است با چهل ترین، مهماصلی

ف ها استاد برجسته و تألیو تربیت ده های آمریکاسال تدریس ممتد در دانشگاه

و اروپا، مالزی و  اسالمی را در آمریکا و عرفان ها کتاب و صدها مقاله، فلسفهده

چین به نحو عمیق معرفی نماید. حکیم نصر مهمترین شخصیت فلسفه 

نوصدرایی در غرب و شرق است. او موفق شده است در چارچوب فلسفه 

، مواضع فلسفی و نظری ما راجع به موضوعات جدید انسان صدرایی و تصوف

 های، چالش، مدرنیته، فلسفه هنر اسالمیو تمدن معاصر نظیر محیط زیست

 ها و کشفیات جدید علمی را عالمانه تبیین نماید.نظریه

و وحی نموده است و خود مُمَثِل برجسته  جمع بین حکمت، عرفان حکیم نصر

ه راز نفوذ عملی حکمت و عرفان اسالمی در دوره معاصر است. به نظر بند

گسترده فکری او در جهان، جنبه متعالی شخصیت عرفانی اوست که عجین شده 

 است با عقالنیت ربانی.

های از سوی دیگر زندگی او در ایران و سپس در غرب و تسلطش به زبان

 و اش در آمریکافارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی و تحصیالت دانشگاهی

تأثیر  ،و قزوینی ، عصاریرانی، طباطباییسه حکیم برجسته اسپس تلمذش نزد 

اساسی در فهم جامع او از معارف اسالمی از سویی و شناخت فرهنگ و تمدن 

 نظیری داده استغربی از سوی دیگر داشته است. این معجون به او توانایی کم
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اصیل  هاینیازهای انسان و تمدن امروز تبیین نماید و پاسخکه اسالم را بر اساس 

 ه دهد.به سؤاالت فکری تمدن امروزی ارائ اسالمی

او به تنهایی بیش از هر نهاد اسالمی موفق شد تعالیم معرفتی و معنوی اسالم را 

با زبان امروزی به مخاطبین غربی معرفی نماید. توفیقات علمی او در معرفی 

در غرب قابل مقایسه با کارهای هیچ نهاد دینی حکومتی و اسالم معرفتی 

 شخصیت دیگری نیست.

ی های فلسفی، معرفتی و تجلبخاطر اجتهادات و نوآوری استاد سید حسین نصر

در وجود خود در دوره سیطره مدرنیته، پس از ارسطو،  دادن حکمت و عرفان

شود. پروفسور سید حسن معلم چهارم شناخته می فارابی و میرداماد به عنوان

 پس از« معلم چهارم»حسینی استاد دانشگاه صنعتی شریف، حکیم نصر را 

 ای علمی به تبیین استداللی و مستندارسطو، فارابی و میرداماد خوانده و در مقاله

  1آن پرداخته است.

 بررسی برخی آرای حکمی و عرفانی معلم چهارم:

                                                           
1. http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-

%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-

%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-

%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-

%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/ 

http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
http://iranianstudies.org/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
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 ایرانی ـمت اسالمی وارث مجتهد حک

عشری ایرانی است که وارث میراث اثنی حکیم متاله شیعه سید حسین نصر

حکمت ایرانی و تشیع اثنی عشری است و بر اساس این میراث حکمی عظیم با 

اجتهاد فلسفی به پاسخگویی موضوعات جدید زندگی انسان معاصر پرداخته 

و کالم جدید  است؛ موضع ما را راجع به موضوعات مختلف حکمت، عرفان

 ، حقوق بشر، نقد مدرنیته، رابطهمحیط زیستکنولوژی، بحران نظیر انسان و ت

ی، گرایو معنویت، سنت هنر، رابطه معرفت علم مقدس و علم سکوالر، فلسفه

 ، متافیزیک، عرفان، مطالعه تطبیقی ادیان، تبیین نموده است. حکمت خالده

داند که حقیقت همه حقایق است و همه چیز خدا را حکیم کل می کیم نصرح

گیرد. خدای یگانه از طریق وحی به انبیای الهی انسان را به از او نشأت می

دعوت نموده است و محمد مصطفی)ص( آخرین پیامبر الهی است و  معرفت

مصطفی)ص( نازل شده است. پس از اهلل مجید است که بر محمد قرآن کالم

ن معنوی، علمی و سیاسی یحضرت محمد)ص(، حضرت علی)ع( جانش

اهلل)ص( است و پس از امام علی)ع( یازده امام از فرزندان نسل مشترک رسول

امام علی)ع( و سرور زنان عالم حضرت فاطمه)س( از حسن بن علی تا حضرت 

مهدی)عج( امامان حقه بعدی هستند که انسان کامل و پرچمدار معرفت متعالی 

ت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی الهی هستند. هم اکنون نیز امام حج
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الزمان)عج(، امام معصوم زنده و واسطه فیض بین عالم الهوت و عالم صاحب

ناسوت هستند. از دیدگاه عارف صمدانی نصر، تبعیت از شریعت و سیر در 

 طریقت علوی راه رسیدن به حقیقت است.

 5حکمت خالده

وجوه مشترک معرفتی و معنوی همه ادیان الهی است که دارای  حکمت خالده

به »خداوند  منشأ واحدی هستند و آن منشأ، حضرت حق جل و جالله است.

الحقایق، نه تنها شخص متعال، بلکه منشأ و منبع هر موجودی هم تمثابه حقیق

هست. بنابراین، در عین حال هم ورای وجود و هم وجود )مطلق( است. خداوند 

ای است که وجودْ اولین تعیّن او ذات نامتناهی به مثابه شخص و الوهیت یا

باشد. او جوهر مطلقی است که هر چیز دیگری در مقایسه با آن عرض است؛ می

واحدی که یگانه و فرید است و حتی فوق مقوله وجود به مفهوم متعارف آن 

فیلسوفان رسید و حکمت خالده از طریق هرمس)داود نبی( به  3«گیرد.قرار می

در آثار حکمایی نظیر پارمنیدس، فیثاغورث و افالطون ظهور نمود. در فرهنگ 

اصطالح حکمت خالده را به کار برد و مقصود « ابن مسکویه»اسالمی اولین بار 

عالیه، از حکمت مت و مالصدرا از حکمت لدنی یا حکمت اشراق سهروردی

                                                           
1. perennial wisdom. 

 .۵۴، نیاز به علم مقدّس، ص نصر  .2
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فیلسوف  1حکمت خالده است. در غرب پس از ابن مسکویه، اگوستینو استیوکو

 اگوستینی و الیب نیتس آن را برای نخستین بار مطرح نمودند.

و نقد مدرنیته بر اساس مبانی  در غرب از سوی حکیم نصر احیای حکمت خالده

هویت مسلمانان ساکن غرب ایفا نموده  حکمت خالده نقش مهمی در احیای

ها را که متوجه بحران مدرنیته هستند بسوی است و از سوی دیگر، برخی غربی

 تعالیم اسالمی متمایل نموده است. حکمت خالده که بیانگر هسته مرکزی سنت

های پایدار و جاودان و ادیان الهی قبل از تحریف است حاوی حقایق و ارزش

که در ساحت زمان و مکان تغییرناپذیرند؛ مانند آنکه خدا حقیقت و منشأ است 

همه جهان است. خدا حکیم کل است و سلسله پیامبران سلسله اصلی حکمای 

اند. عقل دارای مراتب الهی هستند که حکمت خالده را برای انسان تبیین نموده

 ل در برابر هممتعدد است و عقل شهودی باالتر از عقل جزیی است. عشق و عق

نماید و در ادامه سیر تکاملی نیستند بلکه عشق پس از تعقل ربانی ظهور می

و عمل ربانی است. جهان، تجلی اسمایی خدا است و همه جهان از آن  معرفت

جهت که پرتو حضرت حق جل و جالله است قدسی است و محترم و دارای 

ین کثرت دارای وحدت است و جزءها حقوق که باید رعایت شود. جهان در ع

ها سوی کل است. ذکر و فکر، مراقبه، تزکیه نفس، اخالق متعالی، معرفت را روی

                                                           
1. Agostino Steuco (1497–1548) coined the term philosophia perennis. Schmitt, 

Charles (1966), "Perennial Philosophy: From Agostino Steuco to Leibniz", 

Journal of the History of Ideas. Vol. 27, No. 1, (Oct. – Dec. 1966, pp. 505-532). 
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و عشق ربانی و سرسپردگی و عبادت حضرت حق جل و جالله و عدالت از 

ارکان حکمت خالده نصر است. دیدگاه حکیم نصر پیرامون حکمت خالده را 

یافت. برخی ناآگاهان حمالت تندی به « ویتمعرفت و معن»توان در کتاب می

اند، در حالی که اگر کسی به دقت کتاب گرایی و حکمت خالده نمودهسنت

معرفت و معنویت و سپس آثار نصر راجع به معارف اسالمی را بخواند متوجه 

 شود.ناموجه بودن نقادان مدرنیست و ظاهرگرایان دینی می

 راجع به بحران محیط زیست کیم نصردیدگاه اجتهادی ح

یک واقعیت عینی است که زندگی همگان را در کره زمین  بحران محیط زیست

با خطرات جدی روبرو نموده است و دانشمندان مختلف راجع بدان اظهار نظر 

 اند.کرده

تا در مجموعه  نموددعوت  نصرپروفسور ، از 1911در سال  کاگویدانشگاه ش

 طیحبا م و فلسفه نیارتباط د یهااز جنبه یراکفلر در باب برخ یهایسخنران

 یعنو: بحران معتیانسان و طب»منظور کتاب  نیبه هم یکند. و یسخنران ستیز

 ستیز طیحران مکتاب به وجود آمدن بح نیدر ا ایشانرا نگاشت.  «دیانسان جد

و  عتیاز طب یزدائتیبحران را قدس نیا یاست و علّت اصل کرده ینیبشیرا پ
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 1.است شمرده عتیبشر مدرن نسبت به طب دید

 عتیطب هنکیبر ا یخودش مبن دگاهیبا توجه به د یطیمح ستیبه بحران ز نصر

 نی. اپردازدیکرده، م ییزدادارد و انسان از آن قداست یقدس یتیفیک

 ینید یها که در عالمها صورت گرفته، چه آنانسان ۀتوسط هم ییزداقداست

او معتقد  3اند.کرده ییزدانیخود، د رامونیها که از عالم پو چه آن کنندیم یزندگ

در غرب  عتیاست دو عامل موجب به وجود آمدن بحران ارتباط انسان و طب

. از عتیطب یقدس تینسان و واقعا ترقیشده است: عدم درک درست و عم

 :بود نیکه در طول رنسانس و قرن هفده به وجود آمد ا یعواقب بحران معنو

در قبال خدا و  یتیمسئول چیکه ه دید ینیزم یانسان مدرن خود را موجود

 زین عتیطب یامر قدس ،یو معنو یبحران فکر ۀجیمخلوقاتش ندارد و به عنوان نت

 9کنار گذاشته شد.

له گرفته فاص عتیجهان شمول از قداست طب بایتقر یدگاهیمدرن از د یایدن تفکر

را  عتیو خود طب داندیم عتیبا طب گانهیمنجر شده که انسان را ب یدگاهیو به د

رف تحت تص دیکه با داندیم ینیو ماش جانیب یابلکه توده، اتینه آغازگر ح

                                                           
تر نشر دف ،یگواه می، عبدالرحنصر نیحس دیانسان متجدد(، س ی)بحران معنو عتینسان و طبا .1

 ی.فرهنگ اسالم

 .۵ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .2

 .۸ص ،ستیز طیانسان مدرن و بحران مح ،ی: انسان سنتنصر .۵
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 ابقه،سیب یاوهیتفکر، به ش نی. به عالوه اردیمحض قرار گ ینیانسان زم کی

عالم جدا کرده  یاخالق و اخالق بشر را از عملکردها نیرا از قوان عتیطب نیقوان

تدا هرچند اب عت،یانسان و عالم طب ۀبحران در رابط نیمعتقد است ا نصر 1است.

است و  یجهان یآغاز شده اما اکنون بحران ییتجددگرادر غرب به عنوان زادگاه 

 3دارد. ازین یغرب سنت ۀفراتر از محدود یبه پژوهش

 یاتیرا ح عتیانسان و طب ۀرابط انیدر حل بحران موجود م نینقش د حکیم نصر

 ۀطریو تحت س ینیبجهان کیباور است که اکثر مردم در متن  نیبر ا رایز داندیم

و  یوی( دنسمی)اومانییگرادوران ظهور انسان دیگویم یو 9.کنندیم یزندگ نید

حقوق خود بر حق و حقوق  یبرا نسانمعنا که امروزه ا نیمطلق شدن به ا

تحت آن  ینیانسان زم .قائل است تیکه او خلق کرده، ارجح یخداوند و عالم

ر د یسنت یهاتمدن یو هم برا عتیعالم طب یهم برا یجد ییامدهایپ شه،یاند

 یشدند که برا نینوع انسان نو نیمغلوب ا یسنت یهامدنداشته است. ت یپ

 ینیو بند د دیق چیآن، با اهداف مختلف، ه یروهاینو  عتیاش بر طبسلطه

 عتیطب ۀدربار ینیشناخت د گریدر غرب در قرن هفده د بیترت نینداشت. بد

                                                           
 .11ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .1

 .1۸ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .2

 .۵ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .۵
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ران کرده، منجر به بح دایو تفکر که تاکنون ادامه پ طیشرا نیا 1نداشت. یتیمشروع

 .کندیم دیرا تهد نیکل زم اتیشده که اح یاسابقهیب

علم  یایو اح عتیطب ۀدربار ینینگاه د یایبحران را اح نیاز ا ییراه رها یو

که  ،یکیزیاز جمله جسم ف عتیاز طب ینیآن دانسته و معتقد است فهم د یقدس

 یرمحو ۀمسئل عتیانسان و طب ۀدوران معاصر دربار یاز گفتگوها یاریدر بس

در اسلوب و راه و  دیدارد، با تیهمچنان محور انیاز اد یاریبس یاست و برا

 ینیاخالق د ،یمعرفت نیبه طور کامل ابراز شود و مطابق چن روش هر سنت

 3دار باشد.معنا یجهان یاسیشود که در مق جیو ترو غیتبل یابه گونه ستیز طیمح

را  یربشریکه موجودات غ افتهیاخالق گسترش  یعالوه بر نوع ستیبایم نید

 یباطن میفراهم آورد که با کمک تعال زین یعلم قدس ینوع شود،یهم شامل م

مخلوقات فراهم شود و  گریرفتار با د یچگونگ ۀدربار یشناخت و دانش ان،یاد

 یو هم به لحاظ روح یستیو ز یکیزیها هم از نظر فنشان دهد که آن نیهمچن

 9با ما نسبت دارند. یو روان

بحران  یرونیب ۀرا جلو ستیز طیبحران مح ن،یو د یبر بعد معنو دیکأبا ت نصر

د، نابرتافته یرو «نیزم»به خاطر « آسمان»که چون از  داندیم ییهاانسان یدرون

                                                           
 .11ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .1

 .1۵ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .2
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ه مثابه انسان ب ۀاند. راه حل، تولد دوبارقرار گرفته نیزم بیتخر ۀدر آستان نکیا

ه ب گریرا بار د عتیکه عالم طب ستو آسمان ا نیزم انیو پل م یانسان سنت

متصور  سازد،یرا منعکس م یخالق اله یروهایمقدس که ن یصورت قلمرو

 یسو علوم مقد یسنت یهایشناسجهان عت،یطب ۀدربار ینید معرفت دیشود. با

و در  دیدوباره بخش یاتیمحفوظ مانده، ح یغربریغ یاز نواح یاریرا که در بس

 ایاح یجد یبه صورت زیحوزه را ن نیدر ا یربغ خود سنت راثیحال م نیع

 1کرد.

 سنت

حقایق ازلی و ابدی است که مبدأ و منشأ آن حضرت حق جل و جالله  سنت

است و به صور قدسی متعددی در طول تاریخ بروز و ظهور نموده و از طریق 

تر رسوالن الهی از جانب خدا برای بشریت بیان شده است. سنت در معنای کلی

دهد. یوند میتوان مشتمل بر اصولی دانست که انسان را به عالم باال پآن را می

اند و انسان را به مبدأ متعالیش اصولی که در قالب دین از عالم باال وحی شده

تعالیم قرآن حکیم و  سنت خاص متعالی از دیدگاه نصر 3دهند.پیوند می

اسالم  در السالم است. چنانکه در ترجمه انگلیسی کتاب شیعهمعصومین علیهم

                                                           
 .1۴-1۹ص عت،یو نظم طب نی، دنصر .1

 .1۹۶-1۹۹و معنویت، صص ، معرفتنصر .2
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، گزیده انگلیسی احادیث شیعه، شناخت قرآن: ترجمه و تفسیر قرآن و طباطبایی

نشان  «ثقلین: مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه عرفان»مقدمه کتاب 

 داده است.

در »معتقدند:  صوفو ت السالم( و عرفانمعصومین)علیهم ایشان در باب سنت

فرمایند برای پیروان خود هنگام می)ص( )ثقلین( پیامبراکرماین حدیث معروف

کریم گذارند: قرآنها باقی میترین میراثعنوان پُرثمینترک این دنیا، دو چیز به 

این حدیث ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن روشن است و نیازمند  ؛و عترت ایشان

ای به آن کرد. توضیح نیست، اما باطن آن امری دیگر است که باید اشاره

های درونی و باطنی کریم عالوه بر معنای لغوی و ظاهری، دارای ساحتقرآن

 )ع(ادقجعفر صامام  است که طی قرون متمادی تفاسیر مختلف عرفانی از تفسیر

اند. ، میبدی، ابن عَجیبه و گنابادی و دیگران به آن پرداختهتا تفاسیر ابن عربی

عترت نبــوی نیز یک معنای درونی دارد. عترت نبـوی نـه تنها شامل امامان 

ف ای به معارشناسند؛ بلکه همچنین اشارهشود، چنان که عامـه آنها را میمی شیعه

حقـه و باطن دین دارد که آنها حامل آن بودند و به شاگردان خاصِّ خود منتقل 

و وارث اصلی تعالیم درونی و  سرسلسله طـرق صوفیه )ع(علـیحضرتکردند. 

 به )س(ازهرحضرت فاطمهمشتق از پیامبراعظم )ع( بودند. تسبیحات  والیت

 امام اَبیها برای مسلمانان گردید. حضرتعام، میراث معنوی اُمِّ عنوان ذکر

امام  «دعای عرفه»در آرامش و سکوت این تعالیم را اشاعه دادند.  )ع(حسن
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هارم؛ چامام «صحیفه سجادیه»یک گنجینه عرفانی است، همچنین است  )ع(حسین

مملو از تعالیم عرفانی است.  . روایات امامان پنجم، ششم و هفتم)ع(سجادامام

را امام تعالیم درونی و ارشاد و والیت عرفانی  )ع(رضاعرفا امام هشتم حضرت

های مهم عرفانی هستند. تمام این بزرگان حتی نامند و ایشان سرمنشأ سلسلهمی

شوند و باالخره برای عرفای جهان تسنن، اقطاب معنوی زمان خود محسوب می

اند زنده کامل که در عرفان شیعی، انسان )عج(العسکریحضرت حجۀ بن الحسن

روند. این کتاب و منشأ حـیّ و حاضرِ ساحتِ درونی وحی اسالمی به شمار می

 اساسی را که برخی با وجود اظهار ارادت توفیق یافته است بار دیگر این حقیقت

یک ایرانی شیعه »عنوان بهاند، روشن سازد. اطهار فراموش کردهبه ائمه

که عمری را مصروف جستجوی عرفان کرده است به آقای دکتر « عشریاثنی

دمت اند با تألیف این کتاب خگوید که توانستهتبریک می سید سلمان صفوی

 1«بزرگی در زمینه دین و فرهنگ انجام دهند.

واجب شرعی با این فقیر سراپا تقصیر همراه بودند و در طول سفر در حج ایشان 

ای از لندن به مکه و انجام اعمال حج کامالً عامل به احکام مقدس دو هفته

عشری بودند و در کنار آن اهل ذکر و فکر و مراقبه بودند. اثنی شریعت شیعه

د و آنها را پرچمداران صالح ایشان برای مراجع عظام احترام واالیی قایل بودن
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دانستند. ما با هم دعای عرفه را خواندیم و ایشان حقیقتاً عاشق احکام شریعت می

معارف متعالی دعای عرفه سیدالشهدا بودند. آرزویشان زیارت مجدد حرم مطهر 

حضرت امام رضا)ع( است. ایشان نقش امام خمینی را در احیای حکمت و 

دانستند و ایشان را در سلسله می در دوره معاصر بسیار پراهمیت میاسال عرفان

نیز  ای به انگلیسیدانند و در مقالهحکما و عرفای برجسته از فارابی تا امروز می

 ایم.آن را تبیین نمودند که ما آن را در مجله ترانسندنت فیلوسوفی منتشر نموده

 پنج حکیم اصلی و نصر

کیم پنج ح الدین اندلسی، موالنا و مالصدرا، شیخ اکبر محیسهروردی سینا،ابن

غرب  در و عارف اصلی هستند که محور معرفی تعالیم فلسفی و عرفانی نصر

قرار گرفتتند. معرفی نصر از این پنج قله بلند تفکر حکمی ایران و اسالم نقش 

 سینا از دیرباز آشنایج افکار آنها در غرب داشته است. البته ابنمهمی در تروی

غربیان بوده است اما ارجاعات مکرر نصر به آرای او باعث انس بیشتر دانشجویان 

یخ ش« گلشن راز»های غربی با تعالیم سینوی شد. البته ایشان جوان دانشگاه

ت نمایند. شاید نام کتاب گشن حقیقیتدریس م محمود شبستری را نیز در آمریکا

 ایشان نیز متأثر از نام کتاب گلشن راز شبستری باشد.
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 و نصر تصوف

یعنی معنویت اسالمی قلب و معنای کانونی اسالم است.  او معتقد است: تصوف

در جهان و در  یدرک حضور و یخداوند را برا یاست که ندا یمسلمان یصوف

در  ی)سیر انفسی(نگربه درون انیکرده است. صوف افتیوجود خود، صادقانه در

 ییگرارعش کناردر  یعمل، رشد معنو کنارتفکر در  ،ی)سیر آفاقی(نگررونیب کنار

و  ینااز لطف، مهرب یدارند. صوف شیگرا یتعامل اجتماعکنار نفس در  هیو تزک

 تیاز قهر، خشم و اقتدار او که در فقه و کالم اهم شتریب اریجمال خداوند بس

 یاتیخاص، بلکه با ادب ی. تصوف نه تنها با افراد و نهادهادیگویدارند، سخن م

  1دارد. وندیبا شعر، پ ژهیو به و یغن اریبس

بر ن، نمایااصیل برخالف نظر برخی از صوفی و عرفان تصوف»او معتقد است: 

، پایه شرع مطهر استوار است و طریقت واقعی شامل هر سـه عاملِ شریعت

 3«طریقت و حقیقت است.

 ایشان که خود عارفی برجسته و متشرع است نقش مهمی در معرفی تصوف

ی ای را از طبقه نخبه غربو اروپا ایفا نموده و سالکان برجسته اسالمی در آمریکا

                                                           
 ی.اسالم تیمعنو ن،یحس دیس ،نصر .1
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یا مسلمان مهاجر به غرب با تحصیالت عالی دانشگاهی تربیت معنوی نموده 

 است.

 و عرفان او ایران را دارای نقش اساسی در تبیین و ترویج حکمت و تصوف

یگاه فرهنگی ایران را نزد جهانیان بسیار داند؛ لذا این رویکرد جااسالمی می

رانیان از بدو گرویدن ای»شناسی بسیار پراهمیت است: نماید و در ایرانبرجسته می

 ینترو شاید بتوان گفت مهم ینترسرزمین ایران یکی از مهم ،بین اسالممبه دین 

ن ای قروعرف ینترکانون تصوف و عرفان اسالمی بوده است. بسیاری از برجسته

بایزید  ،چه بزرگانی از خراسان مانند ابراهیم ادهم ؛ایرانی بودند ،اولیه تاریخ اسالم

ستارگان درخشان  چهو  هایابوسعید و غزال ،خواجه عبداهلل انصاری ،بسطامی

حالج. از قرن پنجم به بعد  وجنید  ،از مکتب بغداد مانند ابوالحسن نوری نعرفا

و دند ا ایرانی بوهنآمؤسسان بسیاری از  و و عرفانی تشکل یافت رق صوفیهـط

 هروردینی و ابونجیب سالعبدالقادر گی زیا به حوزه فرهنگ ایرانی تعلق داشتند، ا

بند. برخی نقش نالدین کبری و بهاءالدیچشتی و نجم الدینینخ خلوتی تا معیو ش

هم  ؛هـدینقشبنه و ـکبروی ،هـکردند مانند قادریگان تأسیس زررقی که این بـاز ط

 برخی دیگر درریشه ت. فایران و هم در سایر بالد اسالمی گسترش یا در خودِ

 تقلمرو فرهنگی ایران بود ولی در خود ایران چندان گسترش نیافت مانند طریق

یروانش پکه  ؛هیافت و یا سهروردی قاره هند اشاعه هـکه بیشتر در شب ؛هـچشتی

های دیگر این طـرق از سرزمین ایران قاره بودند. گروهبیشتر در عراق و شبه
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برخاستند و بیشتر در همین سرزمین اشاعه یافتند و استمرار داشته و دارند؛ مانند 

های ایرانی بیشتر بین اهل تسنن رایج شد و و صفویـه. برخی از طـریقت ذهبیـه

برخی بین اهل تشیع و برخی هم بین هر دو. چنان که شاهد هستیم یکی از این 

 هلل ولیانعمت تبار یعنی شاهاللهیه، توسط عارفی عربمتعطرق یعنی طریقت ن

یک طریقت کامالً  صورت بهه بود تأسیس شد، اما که به ایران مهاجرت کرد

صفویه از لحاظ تاریخ قرون اخیر ایران، از اهمیت  ایرانی و شیعی درآمد. طریقت

ماعی اجتـ  خاصی برخوردار است. از آنجا که این طریقت نـه تنها تاریخ سیاسی

ه نقراض ساسانیان، بمتحول کرد و برای نخستین بار پس از اکلی به ایران را 

ایران وحدت سیاسی بخشید؛ بلکه از آغاز یک طریقت شیعی بود و سهم اساسی 

امامی داشت. در تمام تاریخ  دوازده در مبدل ساختن ایران به یک مملکت شیعه

شود که در آن یک طریقت عرفانی چنین نفوذ ینماسالم هیچ مورد دیگری دیده 

قت طری پهناور مانند ایران داشته باشد. سرزمینی چنان سیاسی و مستمری در

یران را آورد، اوجود، سلسله صفویه را بهصفویه مستقیماً توسط خاندان صفوی

ترین بالد اسالمی متحد ساخت و مذهب جعفری را مذهب رسمی یکی از بزرگ

ما شد، ا دهگردانید. اگرچه طریقت صفویه از صحنه سیاست ایران بیرون ران

میراث معنوی آن به حیات خود ادامه داد و به همین جهت این میراث هنوز از 
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 1«اهمیت فراوانی برخوردار است.

عارف  ،یلیاردب نیالدیصف خیسالگرد رحلت حضرت ش نیبه مناسبت هفتصدم

در  یناریسم 1993آبان  31 ران،یبزرگ جهان اسالم و ا سازفرهنگ و تمدن

 یلندن با همکار یرانیمطالعات ا یکالج دانشگاه لندن به دعوت آکادم الیرپام

 نیحس دیپروفسور س شیهما نیمسلمان برگزار شد. در ا انیانجمن دانشجو

 یوکرد.  یسخنران« انسان امروز یازهایاسالم و ن یمعنو میتعال»با عنوان  نصر

پس از  رانیاستقالل ا سسؤم یلیاردب نیالدیصف خیش»نشست گفت:  نیدر ا

ها ( و مغولانیو خوارزمشاه انیها)سلجوقترک ،ینهصد سال سلطه خالفت عرب

م ساز جهان اسالعارف فرهنگ و تمدن نیمهمتر یلیاردب نیالدیصف خیاست. ش

 و تمدن نگو توسعه فره یبرجسته او هنوز در حال سازندگ میاست که تعال

 اتیدر ح یاست که نقش مهم هیصفو قتیسس طرؤم شانیا است. یاسالم

 ت.راه حق اس ندگانیبخش جوو الهام ریداشته است و هنوز دستگ رانیا یفرهنگ

 رانیا و عیعارف بزرگ عالم تش نیمتجدد افزود: ا یایکتاب اسالم و دن سندهینو

 خیش میبا توجه به تعال یو است. یمذاهب اسالم بیقراول تقرشیبزرگ پ

 تیاست گفت: معنو تیاهل ب بر قرآن و سنت یکه مبتن یلیاردب نیالدیصف

 ،رانیا اتیاست و جوهره ادب یو هنر اسالم اخالق، معرفت یبناریز یاسالم
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ر را بدون توجه به تفک ستیز طیتوجه به محاو  است. یاسالم و عرفان تیمعنو

ان ج یدارا عتیطب یداشت: در تفکر اسالم دانست و اظهار یته یاسالم یمعنو

حفظ  عتیحرمت طب دیو روح است و مخلوق خدا است لذا مقدس است و با

گفت:  یوفلوسیمجله ترانسنت ف هیریتحر تیئنصر عضو برجسته ه دکتر شود.

)عج( است که یالحسن عسگرحضرت حجت بن  زنده امروز جهان،« اهللیول»

و  رانیاز ا یدوازده امام عهیخود را ش یبخش جهان است. ونور وجودش برکت

تاب ک سندهینو کرد. ی( معرفالمالسهمی)علتیبخش اهل ب اتیحامل فرهنگ ح

اعمال زشت داعش و همکارانش  ریدر جهان اسالم نظ یگری، افراط«قلب اسالم»

 1«کرد. یو عراق را محصول دالر و جهل معرف هیدر سور

ایران طی قرون »داند: همتا میادبیات عرفانی ایرانی را در جهان بی حکیم نصر

پرورانده است. در حکمت؛  متمادی بزرگان بسیاری در زمینه حکمت و عرفان

مالهادی سبزواری، آقاعلی ، حاجتا میرداماد، مالصدرا سینا و سهروردیابن

بایزید تا شیخ  و در تصوف آشتیانی و عالمه طباطبایی مدرس، میرزامهدی

ی ای و بسیارقمشهمحمدرضا  اردبیلی، شیخ بهاءالدین عاملی، آقا الدینصفی

جود وترین ادبیات عرفانی بهترین و متنوعبزرگان دیگر. در این سرزمین غنی

آمده است. در جهان هیچ ادبیاتی غنای ادبیات عرفانی فارسی را ندارد که شامل 

                                                           
1. Transcendent Philosophy Journal, Volume 15. December 2014, Islamic 

Spirituality and the Needs of Humanity Today, pp: 67-92. 
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، شاهکارهای ادبی عرفانی متعدد مانند اشعار سنایی، عطار، موالنا، حافظ

گلشن »او در کتاب  1«، جامی و بزرگان متعدد دیگری در این زمینه باشد.شبستری

طی نه صفحه جایگاه ممتاز ایران را در تصوف و عرفان نظری تبیین « حقیقت

عرفان نظری در دوره معاصر را  های بارز سنتایشان شخصیت 3نموده است.

ی، الدین آشتیان، استاد سید جاللاهلل عصارامام خمینی، عالمه طباطبایی، آیت

البته همه نامبردگان  9اند.اهلل جوادی آملی برشمردهزاده آملی و آیتاهلل حسنآیت

 خود عامل به تعالیم عرفان عملی هم بودند.

ناب محمدی است. دستور ذکر در قرآن  نیایش و ذکر یکی از ارکان اصلی عرفان

 ََك َذَذا َواذُْكْر َرب  تعالی: }قال اهلل تعالیم اصلی معصومین علیهم السالم. است و از 

ذکر؛ مالحظه وحدت از طریق  9«.ه به غیرـن است،اشتغال به اهلل  ،ذکر»: 0{َنَسيتَ 

 ،بیرون آمدن است از آنچه غیرخداست ؛ذکر حقیقتِتکرار کلمه مقدس است. 

 1را متذکر شوند. «اهلل». ذکر آن است که اسم آنچه غیر اوست فراموش گردد تا
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 .۴2۹-۴1۵ص، گلشن حقیقت، نصر .2

 .۴2۹-۴2۵، گلشن حقیقت، صنصر .۵

العارفین، ، انیسالدین محمدعرفانی آیه مذکور در: طارمی، صفی ؛ بنگرید به تفسیر2۴سوره کهف: آیه  .۴

 . ۵۹2-۵۹1صص 

 . ۴۴، صفوةالصفا، ص بزازابن .۹

 .1۴2الدین، فتوحات مکیه، باب ، محیعربیابن .۶
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جالله دارای وجود تام، کامل و مقدس است و اکوان و موجودات او جلَّ ؛«اهلل»

ذاکر فوایدی را برای  ، احضار این اسم در نفسسازند. هنگام ذکررا مقید نمی

و  یز نفا یترکیب «االاهللالاله» آورد که در ذکرهای مقید نیست. ذکرذاکر پدید می

ور خدا به ظهور ننفس  زمینِ شته،ظلمت صفات نفس زایل گ ییعن اثبات است.

 د. گردمیروشن 

آیات و احادیث بسیاری وارد شده است. خداوند سبحان به جز  در فضیلت ذکر،

چیز دیگری را به کثرت توصیف نکرده و به بسیاری عمل به آن امر ذکر، هیچ

ای کسانی که ایمان »: 1{اهلَل َذکرًا َکثريايا اَيها الذين آَمنوا اذُکُروا}نکرده است. مانند 

پس مرا : »3{فَاذُکُرونی اَذُکرُکم} «کنید. اید ذکر حق را به دل و زبان بسیار یادآورده

 «و پیوسته به یاد خدا باش.»: 9{واذُکر َرب َک َکثرياً } «یاد کنید تا شما را یاد کنم.

اَنا »فرمودند: )ص(  خداکند رسولروایت می «الدّاعیعُدَّۀُ»احمد بن فَهد در  

این روایت را  «کند.نشین کسی هستم که مرا یاد من هم»: «یجَلیسُ مَن ذَکَرَن

 ع()از ابوحمزه ثُمالی از امام محمدباقر «کافیاصول»کلینی در بن یعقوب محمد

                                                           
 .۴1سوره احزاب: آیه  .1

 .1۹2سوره بقره: آیه  .2

 .۴1عمران: آیه سوره آل .۵
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 َذ ْْ  فَاْسَئُلوا أَْهَل الذَکرَ }آیت  اردبیلی در الدیناز شیخ صفی  1روایت کرده است.

اهل ذکر سؤال کردند:  «دانید سؤال کنید.اگر نمی از اهل ذکر»: 3{کْنُتْم ال تَ ْعَلُمو ْ

ن لیک آن. ه به گفتنـاما ن اند؛« االاهللالاله»هل ذکر اهل ا» :فرمود شیخ؟ اندکدام

 یرا. زعارف باشند «االاهللالاله»که به  ییعنی کسان «االاهللالاله» به اهل معرفت

 ؛«االاهللالهال» و عارفان و اهل معرفت به اندطایفهیک  «االاهللالاله» گویندگان

 شانتدس اند؛که به این صفت موصوف «االاهللالاله»از اهل  یکسان .ای دیگرطایفه

ال کنند ؤایشان ساز از هر چه  اند؛. چون ایشان اهلاستالهی رسیده  هبه خزان

 «.ز حقّ معلوم کنند و جواب گویند؛ ااگر ندانند

 مخزن گنج رموز قدس چون دست آورد

 9ودــش ــارار هر معنـر اسـان دفتـترجم
 

ردد. گباید از طریق استاد الهی به ذاکر القاء شود وگرنه چندان مفید واقع نمی ذکر

رمود: اردبیلی ف الدیناین قاعده مورد اتفاق عموم طرایق عرفانی است. شیخ صفی

 0«دل.کند، مگر به تلقین صاحبذکر؛ قطع و رفع حجاب نمی»

ا ذکر، ب و امّا نیایش قلبی؛ این نیایش در تصوّف»فرماید که: می متاله نصرعارف 

                                                           
، الباب 2۹1الدّاعی، صةُ...؛ حلی، ابن فهد، عُد َّ ، باب من ذکا اهلل۴، ح۵۶1، ص۴کلینی ، الکافی، ج .1

 . 2۵۹حدیث،  ص خمینی، شرح چهل الخامس؛ امام

 .۴۵سوره نحل: آیه  .2

 .۴۴2ـ  ۴۴1، صفوةالصفا، صص بزازابن .۵

 .۹۵۴، صفوةالصفا، ص بزازابن .۴
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یا خواندن اسماء الهی مرتبط است. آغاز این شکل اصیل نیایش ذکر است ابتداء 

ا ذهن و با قوه خیال ما و در نهایت با ذکر در قلب و با قلب که با زبان، سپس ب

بارقه الهی همیشه در آن جای دارد. از آنجا که بدن امتداد و انعکاس قلب است، 

تواند با نیایش از طریق بدن نیز، ولی البته بدنی که روح حضور این نیایش می

ه هیسیکاسم، عارف را ای در آن دارد، مرتبط باشد. برخی اساتید طریقفعاالنه

اند که روح وی کامالً در بدنش جای دارد و در عین حال عارفی شخصی دانسته

« اهلل هللا»مان گفته است باید به ذکر ادامه داد تا آنجا که انگشت پای چون مولوی

سر دهد. در این برترین شکل نیایش، اتحاد کامل بدن، نفس و روح در یک 

 گردد. رود، محقق میآگاهی که از مرتبه فردی فراتر می

ذکر در تحلیل نهایی فعل خود خدا در درون ما است. در حقیقت فقط خدا 

م به یشوتواند نام حضرتش را بر زبان بیاورد و در ذکر، ما صرفاً تبدیل میمی

آورد. در ذکر، ابزاری که خداوند از طریق آن نام مقدّس خویش را به زبان می

ترین وجه به ، به اساسی«ات محقق شودخواهم[ ارادهاز تو می»]دعای مسیح که 

رسد، زیرا ذاکر برای آنکه با تمرکز ذکر بگوید، باید همه اراده هدف اجابت می

ا در دست خدا قرار دهد. در این و عقلش را تسلیم خدا کند و کل جودش ر

جریان، ذکرِ اسم که جایگاه آن قلب است نه فقط نفس برتر، نفس فروتر، خیال 

سازد. در یوگه، برخی مکاتب آئین بودا و عقل آدمی بلکه بدن را نیز متحول می

وع شود. این نهایی از بدن میو بسیاری از آداب معنوی دیگر نیز چنین استفاده
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ازد، سیا نیایش قلب، همانطور که بدن، نفس و روح را متحد مینیایش اصیل 

دارد. کسانی که طریق عمل و اعمال پیوندی نیز میان عمل، عشق و علم برقرار می

ای داشته باشند و پس از زندگی شایسته 1خواهندگیرند، میصالح را در پیش می

نهند، خدا را یمرگ وارد در بهشت شوند. آنان که گام در طریق عشق و علم م

جویند و در همین لحظه کنونی بهشت برین را هدف در همین اینجا و اکنون می

سازند و این بهشت همان گلشن حقیقت است که قرآن آن را رضوان خویش می

توان یافت؛ بهشتی است که نقداً و خواند و صاحب گلشن را در آن میمی

عادی، مردان و زنان، با خداوند  الحال نیز در مرکز وجود ما است. در نیایشفی

گویند. در آن نیایش که با عشق در هم ، سخن می3در قالب نوعی رابطه من ـ تو

آمیزند. در نیایش عرفانی، عقلِ درون یا روح در هم می« تو»و « من»تنیده است، 

قادر است از حدِّ ثنویت من ـ تو، یکسره درگذرد؛ عقل درون یا روح خود 

وید گاست که سخن مایستر اکهارت ناظر به آن است؛ آنجا که میای الهی بارقه

در نفس چیزی ناآفریده و ناآفریدنی وجود دارد و آن چیز عقل ]یا عقلِ عقل[ 

  (.alquid est in anima quod increatus et hoc est intellectus)است 

ا آن را این قوه قادر است در حقّ اعال غرقه شود و در بحر الوهیت شنا کند ت

بشناسد. افلوطین نیز آنجا که از پرواز یگانه به سوی یگانه مطلق ]یا متوحِّد به 

                                                           
 .2۵۸، گلشن حقیقت، صنصر .1

2. I- Thou relationship 
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. در ذکر همه اجزای 1گوید، اشاره به همین حقایق داردسوی احد[ سخن می

ای تمام عیار برای گردند و نیایش در شکل اصیل آن وسیلهوجود ما متحد می

های عمل، عشق و علم را در وجود هشود و رامتحد ساختن بدن، نفس و روح می

 3«سازد.ما متحد می

 قدسیهنر  فلسفه

هنر از مباحث مهم جدید فلسفه است که کمتر بطور مستقیم فیلسوفان  فلسفه

فی چندین اثر شایسته در معر اند اما پروفسور نصراسالمی راجع بدان سخن گفته

خلق نموده است که منبع اساسی دانشجویان مطالعات  و هنر قدسی هنر اسالمی

که به فارسی  9هنر اسالمی و قدسی است. مانند کتاب هنر و معنویت اسالمی،

نی، آیات قرآ هم منتشر شده است. او در زمینه فلسفه هنر اسالمی با تکیه بر

 ،سینا، سهروردیاحادیث و آرای حکما و عرفای سلف مانند فارابی، غزالی، ابن

مبانی فلسفی و عرفانی هنر اسالمی بخصوص  ، مالصدرابقلی شیرازی، مولوی

 نموده است. را تبیین  در زمینه خوشنویسی، معماری  و موسیقی

 یدارد، هنر یکه در دل آن هنر مقدس جا یهنر سنتمعتقد است:  حکیم نصر

                                                           
 به بعد. ۹۸، صص «پیشگفتار مترجم». برای توضیح بیشتر در اینباره، ر.ک.: 1

 .2۵۵، گلشن حقیقت، صنصر 2

3  . Islamic Art and Spirituality (1986). 
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نمادها  یرخب انیب یبرا یبه ابزار یاست که در آن هنرمند با استفاده از فنون سنت

ها ها، نمادها، قالبصورت ۀ. سرچشمشودیم لیتبد اند،یکه فرافرد ییهادهیو ا

است که به هنرمند  یو معنو یعیعالم مابعدالطب ،یها در هر نوع هنر سنتو رنگ

 1ست.و هنر مدرن ا یهنر سنت انیتفاوت بزرگ م ۀشیر نیو ا بخشدیم یتعال زین

 از یاساس آن، شناخت رایاست ز ریناپذییجدا یقدس از معرفت یهنر نیچن

قال انت یاست برا یاست و ابزار یو قدس یباطن تیماه یاست که دارا عتیطب

هنر  یهنر برا یۀنظر یبرا ییبه عالوه در آن جا 3دارد. یقدس یژگیکه و یمعرفت

در  نکهیانسان است که با توجه به ا یهنر برا یۀبر نظر یمبتن رایوجود ندارد ز

است،  قتیمرتبه از حق نیا یخداوند است و موجود اصل ۀفی، انسان خلمتن سنت

جود و دهیو فا ییبایاز ز یبیترک یدر هنر سنت 9خداست. یهنر برا یبه معنا تاًینها

ر مد نظر هن ییبای. زکندیو هم سودمند م بایرا هم ز یهنر سنت یءدارد که هر ش

 قتیاز حق ییبایز نیاست. ا یحالت ذهن کی ای ییگراجملدور از ت یسنت

 قتیقح انیاست، ب قتیشکوه حق ،ییبایکه ز ییاست و از آنجا ریناپذییجدا

است که به  یهنر یصورت عال کیانسان خود  0است. ییبایهمراه با ز شهیهم

 عتیطب ۀکنندقیخالقش، تصد تیاز خالق دیخلق شده و در تقل یصورت اله

                                                           
 .۵۵۹ص ،یامر قدس یجو ، در جست ونصر .1

 .2۹۵ص ،یو امر قدس ، معرفتنصر .2

 .21۹ص ،یو امر قدس ، معرفتنصر .۵

 .22۴-22۵ص ،یو امر قدس ، معرفتنصر .۴



 11اهمیت تعالیم سید حسین نصر  
 

معرفت  قیاز طر ینصر، از آنجا که هنر سنت ۀشیدر اند 1است. شیخو ۀنخداگو

. ودشیمحسوب م زیآن ن ۀاشاع یبرا یوجود گذاشته، ابزار ۀپا به عرص یقدس

است که هم هنرمند و هم روح و  یشهود امیو پ یشهود عقالن ۀلیهنر وس نیا

 3.سازدیم یرا که به آن تعلق دارد، متعال یجهان یروان جمع

 یاسالم هنر

 انیپایب یهاضرب آهنگ قیکه از طر داندیم یرا هنر یهنر اسالم نصرحکیم 

و  بردیم نیموارد را از ب یصورت ظاهر یهاتیصوت، محدود اینرم، فضا 

 قتیهنر از حق نی. ادهدیاحد، پرورش م رشیپذ یروح را برا لهیوس نیبد

در  هاست ک یاسالم یوح ریناپذییو بخش جدا ردیگیاسالم سرچشمه م یباطن

ور حض ادآوریداشته و به عالوه  یاساس یها نقشمعمول انسان یزندگ یباسازیز

 حضور عدم خصوص در پروفسور سیدحسین نصر 9اوست. ییبایخداوند و ز

مساجد در مرتبه اول یک  در تصاویر عدم وجود»: گویدمی مساجد در شمایل

هدف منفی دارد و آن از میان برداشتن هر گونه حضوری است که ممکن است 

 اطره خب ؛در مقابل حضور نامرئی خداوند جلوه کند و باعث اشتباه و خطا شود

                                                           
 .21۹-21۵ص ،یو امر قدس ، معرفتنصر .1

 .21۴ص ،یو امر قدس ، معرفتنصر .2

 .۴۵ص ،یاسالم یباشناسی، زنصر .۵
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 ؛وجود تصویر عدمنقصی که در هر تمثیل و رمزی وجود دارد. در مرتبه ثانی 

ست. تعالی اه ذات باریـجنبه تنزیبر کید أآن ت ویک هدف و غایت مثبت دارد 

حتی فضای » 1«.توان با هیچ چیز سنجیدبدین معنی که ذات مقدس او را نمی

فضای خالی در کنار توجه به یابد. خالی نیز در هنر اسالمی کارکردی معنوی می

های اسلیمی و هندسی، نوعی آگاهی نسبت به ارتباط میان نویسی و نقشخوش

د که با نگرش معنوی کنمی ایجادو حضور الهی در هنر اسالمی فضای خالی 

گذشته از این در نظر مسلمانانی که  .نسبت به خدا ارتباطی نزدیک دارد انسان ؛فقر به

تنها به مدد  جهان دانند، حضور خداوند را در اینخداوند را متعالی و غیرمادی می

فضای خالی در هنر اسالمی در  کرد، بنابراین به کارگیری حس توانفضای خالی می

ار نشان به یگانه ابز ،پردازی انتزاعیتمثیل کنار سمبولیسم هندسی و دیگر اشکالِ

 3«از طریق هنر بدل گردید. وحی دادن

 و اسالم یقیموس

های اصلی فرهنگ و تمدن جهان و ادیان الهی است. اصیل یکی از مؤلفه موسیقی

ها، شرایط، مشخصات و اهمیت و کارکرد حکما و عارفان مسلمان راجع به نشانه

دس اند مانند کتاب موسیقی فارابی و رساله القموسیقی اصیل کتب متعددی نوشته

                                                           
 .1۵۸۵تهران،  هنر و معنویت اسالمی، ترجمه رحیم قاسمیان، نشر حکمت، ،حسین ، سیدنصر. 1

 .1۸۵-1۸2. صص هنر و معنویت اسالمی .حسین ، سیدنصر. 2
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واحد  هماهنگی، ثمره تجلی»اند: نوشتهدر باب موسیقی  روزبهان بقلی. استاد نصر

در کثیر است و از آنجا که کثیر آفریده واحد است، بنابراین هماهنگی بر آفرینش 

حاکم است. جهان و عملکرد آن بر نوعی هماهنگی بنا شده است که مبدأش 

اند تا این هماهنگی را ببینیم، گوش ها را چشم دادهورای جهان است. ما انسان

تا آن را بشنویم، البته این همه مشروط است به آنکه از نابینایی و ناشنوایی اند داده

معمول که اینک طبیعت ثانوی ما موجودات هبوط یافته، شده است، بهبودی 

ا، هآسای این هماهنگی، موسیقی است که ملودیهای معجزهحاصل کنیم. از جلوه

قادر است هماهنگی  ها، هماهنگی اصوات آن به معنای موسیقایی فنی،ریتم

کیهانی را منعکس سازد و ما را به مبدأ هستی باز برد، مشروط به آنکه موسیقی 

اش وفادار بماند و هیاهو ]یا تنافر اصوات[ را به غلط به جای به سرشت سنتی

ه نامند، لزوماً تحت مقولاش میموسیقی نگیرند. البته، همه آنچه امروزه موسیقی

 گیرد.موسیقی مقدس که منظور نظر ما است، قرار نمیموسیقی سنتی به خصوص 

گفتن ندارد که موسیقی مقدس، جهان شمول است و اهمیت آن در شعائر مقدس 

و آداب معنوی تقریباً همه ادیان، از سرودخوانی وداها گرفه تا آوازهای مقدس 

بزرگ موسیقی مقدس مسیحی که به سرودهای  و البته اعم از سنت بومیان آمریکا

به این نیروی  از همان آغاز، تصوف گردد، از همین جا است.بازمی 1گریگوریایی

                                                           
1 .Gregorian chants . (، ۶۹۴-۴۹۹منسوب به قدیس گریگوری اول یا گریگوری کبیر )حوالی

 Plain)به بعد منصب پاپی را در اختیار داشت و آواز گروهی کلیسایی )بدون ساز(  ۹۵۹که از سال 
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 1موسیقی مقدس، نیک واقف بود.

های موسیقایی در جهان اسالم را باطنی و آنها را به ابزارهایی برای پرواز سنت

رگ نواز بزد دارم که چند دهه پیش ویولننفس به سوی خدا تبدیل کرد. به یا

پس از مدت زمانی اقامت در هند و مطالعه و استماع  3اروپایی، یهوندی منوئین

کالسیک هندی از تهران دیدار کرد. تا آن موقع از موسیقی کالسیک  موسیقی

از  نداشت. تنی چندای سرشار است، تجربه ایرانی که عمیقاً از معنویت تصوف

دوستان به اتفاق این بنده، یک کنسرت خصوصی از این موسیقی برایش ترتیب 

ی توانست این موسیقدادیم و فقط چند تن در آن حضور داشتند به طوری که می

را در یک فضای خصوصی استماع کند. او که به دقت به این موسیقی گوش فرا 

ه اش را از چیزی کگرفت و وقتی ارزیابیداده بود، عمیقاً تحت تأثیر آن قرار 

این موسیقی نردبان روح برای رسیدن به خدا »شنیده بود جویا شدیم، گفت: 

درنگ در او که موسیقیدانی بزرگ و برخوردار از درک معنوی بود، بی« است.

در جای جای جهان اسالم همه انواع  این موسیقی چیزی را دریافت که صوفیه

دانند و در حقیقت همه آنها عمدتاً یقی مقدس را دارای چنین تأثیری میموس

                                                           
song/ Plain chant) به نام وی  را در مسیحیت معمول ساخت و به همین دلیل این نوع موسیقی

گو اینکه درباره ارتباط دقیق این نوع موسیقی با قدیس گرگوری کبیر بحث و معروف است، 

 نظرهایی وجود دارد.

 .۵۹۹، گلشن حقیقت، ص نصر .1

2. Yehund Memuhin 
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اند. کسی از مرشدان طریقت خود صوفیه در طی قرون و اعصار خلق و اجرا کرده

در جایی گفته است تأثیر شنیدن یک ساعت سماع بر نفس، چنانچه نفس آماده 

ه ک [ است. مولوینیوشیدن پیامش باشد، برابر هزار روز عمل معنوی ]یا سلوک

قی را کرد، موسیاش را به نیکی درک میاز دلدادگان بزرگ موسیقی بود و زیبایی

دانست و با شنیدن فقط چند ضرب یا ترین حقایق معنوی میابزارِ بیانِ ژرف

داد. تصوف نیروی اصلی آهنگ موسیقی، حال روحانی رفیعی به وی دست می

موسیقایی بزرگ در جهان اسالم بود؛ از چیزی که به  در آفرینش چندین سنت

 گویند، گرفته)موسیقی اندلسی ]یا مراکشی[( می 1عربی آن را موسیقی االندلس

در جاوه )اندونزی(. در هند و پاکستان، صوفیان و حتی  3تا موسیقی سوندنسی

ه یی، و همچنین بسراغیرصوفیانی هم که گرایش معنوی دارند، به قوّالی و خُیال

راگ که از موسیقی هندی مأخوذ است و رنگ و بوی اسالمی به خود گرفته 

های حافظ و دیگر شاعران دهند. در ایران و افغانستان به غزلاست، گوش فرا می

خوانی گوش اند و همچنین به مثنویهای کالسیک همراهصوفی که با مقام

الدین مولوی است که بر ثنوی جاللخوانی به معنای نواختن مدهند؛ مثنویمی

شود. در بخش شرقی جهان عرب ژانر مخصوصی از موسیقی اجراء میروی 

سازند، های )موسیقی( کالسیک همچنان حال و هوای تصوف را منتقل میمقام

                                                           
 .۵۹۶، گلشن حقیقت، ص نصر .1

2. Sundaness 
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شود )ص( خوانده میی، از جمله اشعاری در مدح پیامبرحال آنکه اشعار بسیار

ت اند( و بعضاً با آالوازهای صوفیانه را نشید نامیده)این و به طور کلی نواختن آ

موسیقی هم همراه است. در بخش غربی جهان عرب، عالوه بر موسیقی اندلسی، 

آوازخوانی مخصوص صوفیان هم وجود دارد که در بسیاری از مراکز تصوف به 

خوریم. در ترکیه سنت موسیقی کالسیک ارتباط تنگاتنگی با طریقت آن برمی

های منظمی دارند که در ها نیز نشسته مولوی دارد و بسیاری از طریقهمولوی

ها را که عبارت شود؛ این الهیها، به معنای آوازهای صوفیانه خوانده میآنها الهی

از اشعار صوفیانه مشایخی چون یُونُس اِمرَه است، همراه با آالت موسیقی 

، زبانفریقا، دنیای ماالییخوانند. و همینطور است در مورد جنوب صحرای آمی

های نژادی محلی و حتی در میان ها، بربرها و سایر گروهدر میان کردها، بلوچ

، که یک سنت موسیقایی غنی 1مسلمانان چینی، به خصوص مسلمانان زینجیانگ

های موسیقایی زبانی متمایز دارد، کما اینکه اند. هر یک از این سنترا حفظ کرده

یز اینگونه است، ولی همه های اسالمی مختلف نصوفیانه در زباندر مورد اشعار 

های بادی گویند و چونان جریانمان سخن میجدایی ما از معشوق 3بارهآنها در

های نفس برای پرواز و بازگشت به منزلگاه معشوق هستند که به یاری بال

 دوران آیند. مرده ریگ موسیقایی که تصوف برای ما تدارک دیده است، درمی

                                                           
1. Xinjiang 

 .۵۹۵، گلشن حقیقت، ص نصر .2
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 اشمعاصر اهمیت بسیار دارد. این میراث، عالوه بر ارزش معنوی و حتی درمانی

ترین وسائط برای غربیان است که به کمک یافتنیبرای مسلمانان، از جمله دست

توانند به حقایق تصوف و خود اسالم نزدیک شوند. با افول تقدس در آن می

ص در دوران معاصر، بسیاری و به خصو 1بخش عمده موسیقی غربی پس از باخ

های موسیقی از دوستداران موسیقی در جهان غرب، در چند دهه اخیر به سنت

در این  توانداند. جالب است که بدانیم موسیقی صوفیانه میغیرغربی روی آورده

فضا نقشی اساسی ایفا کند. و این امر مخصوصاً در خورد اهمیت است به این 

ری از محافل در غرب و به خصوص در ارپا، تنفری دلیل که امروزه در بسیا

شود و ]در عین حال[ دقیقاً، در همین اروپا، نسبت به موضوعات اسالمی دیده می

های مختلف در کشورهایی چون فرانسه و اسپانیا شیفتگی بسیاری نسبت به سنت

موسیقی صوفیانه وجود دارد. جشنواره موسیقی مقدس فاس، که ساالنه در شهر 

ه کند، بلکشود، فقط نوازندگان اروپایی را جذب نمیس مراکش برگزار میفا

شوند. به عالوه هر گاه یک بسیاری از شنوندگان اروپایی نیز جذب آن می

کنسرت مناسب به زبان عربی، فارسی، ترکی و سایر انواع موسیقی ملل اسالمی، 

 اند. تصوفش شدهفروها قبل پیشهای آن از مدتدر اروپا برگزار شود، بلیط

البته نقش و نشان خود را بر بسیاری هنرهای دیگر مانند خوشنویسی و معماری 

نیز نهاده است، ولی میراث آن در زمینه موسیقی، البته برای جهان به طور وسیع، 

                                                           
1 .J. S. Bach (1۵۹۹-1۶۸۹آهنگ ).ساز آلمانی 
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ها، آهنگ 1های موسیقی، بر بالاز اهمیت خاصی برخوردار است. این سنت

اهیم کالمی و احکام فقهی دین، سهم بسزایی ها، در ورای مفها و هماهنگیضرب

در حذف شکاف میان غرب و جهان اسالم دارند، آن هم در دورانی که ایجاد 

پیوند میان آنها، بسیار ضروری است. ولی بیش از همه، موسیقی مقدس صوفیه 

قادر است نفس را متوجه نیازش به سفر به سوی گلشن حقیقت سازد و در طول 

 3«کند. اشسفر نیز یاری

نظم مسجع از  یبیقرآن که معتقد است ترک یتالوت سنت استشهاد بهبا  نصرحکیم 

دارد،  وندیپ که با تصوف یایقیاذان و موس ،هامرثیهاست،  یقیو موس و آرکاییک

باور است که تمدن  نیو بر ا 9.کندیدر اسالم اشاره م یقیموس شامخ گاهیبه جا

عه را حفظ کرده و توس یمیعظ ییقایموس یهااسالم، سنت نید ۀبه واسط یاسالم

 یقیمانع از آن شده که موس یاریاسالم با اعتدال و هوشو هم چنین  داده است

های موسیقی در نشانه» 0بدل شود. یظاهر ایپست  ای یجهان نیصرفا ا یبه امر

شده؛ این حقیقتی است صدای دوست تلقی میتمدن اسالمی، حالتی عمیق از 

دهد و با کنار هم گذاشتن جان، معجزه عمیق وجود را سامان میای بیکه با وسیله

                                                           
 .۵۹۸، گلشن حقیقت، ص نصر .1

 .۵۹۵، گلشن حقیقت، ص نصر .2

 .۵۹ص ،یقی، اسالم و موسنصر .۵

 .۵۵-۸ص ،یقی، اسالم و موسنصر .۴
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او با  1«.آیدها و صداها، درک عمیقی از احساس و تلطیف روح به دست مینت

و ترجمه رساله القدس روزبهان بقلی به انگلیسی پیوند  معرفی سماع صوفیه

 معنوی موسیقی الهی و فرهنگ اسالمی را به غربیان نشان داد.

 معرفت

سه ضلع اصلی حکمت معلم چهارم است.  و حکمت خالده ، سنتمعرفت

الل و عوارض ذاتی آن است مانند موضوع معرفت، حضرت حق جل و ج

وحدانیت و رحمانیت و تجلی اسمایی خدا که جهان کثرات یا نمودها را نمایان 

ساخته است. و رسوالن الهی را با تنزیل وحی برای هدایت و نجات و رستگاری 

 انسان فرستاده است.

و  ق، حقایق ازلیبا وجود یگانه قدسی، حق متعالی، حقیقت الحقای لذا معرفت 

شناسی، معنویت، تزکیه نفس، عقل ، جهانازلی، حکمت خالده ابدی، سنت

شهودی، تأویل، خودشناسی متعالی، احکام الهی، علم الهی، مبدأ و معادشناسی، 

گرایی، سلوک عرفانی، عقل کل، ، حکمت مقدس، اشراقاالهیات وجودی، عرفان

الوجود، وجودشناسی، وحدت وجود، رسوالن الهی، نور، حیات الهی، واجب

حکما و عرفای الهی، قلب، حق، الدین، وحدت متعالی ادیان در ترابط 

                                                           
 .1۵۵۴ مذاهب، هاروارد، یایو دن یقیموس ن،یحس دی، سنصر .1
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 معناشناختی است. 

فهم این مفاهیم کلیدی در گرو فهم سیستمی و متعامل شبکه مفاهیم کلیدی 

گرایی متعالی و قدسی را که در بطن آن مذکور است که با همدیگر تفکر سنت

سازند. رویکرد جامع و بکارگیری روش حلقه است می حکمت خالده

هرمنوتیکی)هرمنیوتیک سیرکل( راه فهم درست این نظام حکمی است. راه 

 ،ی و قلب سلیم است. وحی، سنتحقیقی ازطریق عقل شهود وصول به معرفت

عقل و قلب سلیم منابع اصلی معرفت هستند و عقل شهودی و قلب منور ابزار 

 یابند بر اساس تعامل سازندهشناخت هستند، که خود در سیر معرفت تعالی می

 «من علم عمل و من عمل علم.»علم و عمل. 

 ددجوان مسلمان و تج

 نیتریبه عنوان جد اسالم و تجدّد معارضهدر دویست سال گذشته مناقشه و 

در  .مطرح است ینید یروشنفکرکالم جدید نواندیشی دینی و مبحث محافل 

شرط  و دیشدن بدون ق یغرب یکیمطرح بوده است: اصلی  دگاهیدو د این راستا

و  یبا وجه فرهنگ تجدّد یکیو مکان یوجه مادّ نیقائل شدن ب لیتفص یگریو د

 دیتمدن غرب را مف یشتیمع یِمعنا که اخذ ابزارها و ساختارها نیآن. بد یمعنو

  شمارند.یآن را مردود م یو اخالق یو الزم و صِبغه اعتقاد

د: انشده است که از آن جمله فیموضوع تأل نیدر ا یادی، آثار زریاخ یهاسال در
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 یسمماشین در اسارت ماشین الصالح، یالحضارۀ از دکتر صبح اإلسالم و مستقبل

زاع ، نیآشور وشیاز دار تیّما و مُدرن و بازگشت به خویشتن علی شریعتی،

و  ، سنّتیاریاز محمّد اسفند جمود، خُمود و انیاز رسول جعفر و تجدّد سنّت

ی اسالم و تنگناها»، «متجدّد یایجوان مسلمان و دن»کالم و بایاز صادق ز سمیمدرن

ب تبیین آن بر اساس کتاکه به  نصر نیحسحکیم الهی سید از « انسان متجدد

 .میپردازیم« متجدّد یایجوان مسلمان و دن»

 اسالم امی( پالف

که آموزش و  ییجهان اسالم بخصوص آن کشورها یهااز بخش یاریبس در

سبت ن یشناخت چیدارد، نسل جوان ه یشتریب طرهیپرورش متجدّدانه در آنها س

، کامالً ییاسالم ندارد و در برابر حمله تجددگرا یو معنو یبه جوانب فکر

، یبعلم غر بابرخورد  نیدر اول یاریاست که بس لیدل نیدفاع است. به همیب

 اسالم، البته به زبان قابل قیارائه حقادهند. لذا یرا از کف م شیخو یتعادل معنو

یم حک است. ازیمتجدّد، سخت مورد ن ینظام آموزش افتگانیپرورش یفهم برا

جوان »، «قلب اسالم»، «اسالم یهاتیها و واقعآرمان»در چهار کتاب  نصر

ا ربینی اسالمی جهان« اسالم و تنگناهای انسان متجدد»، «متجدّد یایمسلمان و دن

 معرفی و تبیین نموده است.

، «ماسال امیپ»، تحت عنوان «متجدّد یایجوان مسلمان و دن»در بخش اول کتاب  او
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 کرده است. یرا به اختصار معرف یاسالم میرئوس تعال

 ثی. اسالم، قرآن و حد5

، به صلح میتسل نیدر برابر خداوند است. اسالم به فضل هم میبر تسل نید اساس

. قرآن به عنوان متن مقدس و دست نخورده مسلمانان، ابدییدست م زیو سالم ن

، تیّ، از چهره وحدانوهیش نیزتریانگرتیها، با حمنبع همه معارف و حکمت

اصلِ  نیدوم زین ثیدارد. حدیمرپرده ب تی، اخالق و معنویجالل و جمال اله

 مفسّر قرآن است. نیاسالم و نخست یاساس

 . خدا، انسان و جهان۱

و  تیّدارند و قدرت و مش دیخداوند تأک تیبر وحدان شتریب ،یاسالم یهاآموزه

 کیحال، او را به انسان، نزد نیو در ع ندیستایاَسما و صفات ذات او را م

 دانند.یم

و عبد اوست؛  نیزم یخداوند بر رو فهی، کارگزار و خلیدر نگرش اسالم انسان

 و دیمشحون از توح یجامعه و جهان لیتشک یربنایعقل و اراده است و ز یدارا

 خداوند است. تیّمظهر تحقّق مش

 عتی. شر۱

گذار اسالم دارد و تنها خداست که قانون نیدر د یتی، مرکزعتیشر ای یاله قانون
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آور و ماندگار است. بشر، الزام یدر زندگ یینها یاو به نحو عیاست و شرا

و اخالق و حقوق و اقتصاد  شودیم میشرع، به عبادات و معامالت تقس یمحتوا

 .ردیگیدر بر م زیرا ن استیو س

 یاسالم شهیو اند تی. معنو4

 یهاهست که جنبش زین یتمدن پهناور یِبلکه مبنا ست؛ین نید کیتنها  اسالم

آورده  دیرا پد یمتعدد یو علم ی، عرفانی، فلسفی، کالمیو مکاتب فکر یمعنو

 است.

رفته تا گ یو پهلو ی، عبریونانی)از ترجمه آثار  یاسالم ، کالم و فلسفهتصوف

، تیو ابن رشد و در نها نایسو ابن یو ابوالحسن عامر یالحکمه بغداد و کِند تیب

اند که اسالم تی( همه و همه کاروان بزرگ فلسفه و معنوو مالصدرا یسهرورد

 یهاکه قادر است به چالش اندآورده دیپد یفکر راثیاز م یمیعظ نهیگنج

 .دیغرب پاسخ گو شهیاند نیامروز

 ی. علوم اسالم9

بر  یمیو خود، اثر عظ ستین یو سَلَفِ علم غرب یونانیعلوم ادامه علوم  نیا اوالً

 یگذاشت و اگر علوم اسالم یو هند ینیدو تمدن بزرگ چ نیو همچن یعلم غرب

متفاوت از آنچه  اریسه تمدن، بس نیتحوّل علم در هر کدام از ا انینبود، جر

، یازنخ ،ی، بَقّانیرونیب حانیابور ریثجوانان مسلمان، تأ ایاکنون هست، بود. آ
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ها و و ده یبن رَبَّن طبر ی، علی، جلدَکیطی، مَجریراز یایّ، زکریریجاحظ، دَم

 دانند؟!یصدها دانشمند بزرگ را بر چرخه بزرگ علم در عالم م

 و هنر اتی. ادب6

 یمهم و مرکز یگاهیآورد که در آن، هنر، همواره جا دیرا پد ی، تمدناسالم

واهد و برقرار خ یتمدّن دوام داشته باشد، باق نیکه ا یتا زمان گاهیجا نیداشت و ا

 نست.دا یدر زندگ ییبایبر بُعد ز یتوان نگرش اسالم به هنر را مبتنیبود. م

و  ی، معماریسیهمچون خوشنو یتجسّم یو شعر، هنرها یادب یشاهکارها

ج اسالم، پا گرفت و او هی، در سای، در سراسر اقوام و ملل مختلف اسالماتورینیم

 .افتی

 دی. جهان اسالم در دوران جد7

آورده بود، قرن ها  دیکه پد یتمدّن یاست؛ ول رومندیاسالم، هنوز زنده و ن نید

پژمرده شده و  یادیقرار گرفت و امروزه تا حدود ز یو معنو یمورد هجوم مادّ

 یدهنده آن باقلیخود را از دست داده است؛ اگر چه هنوز عناصر تشک ییایپو

 است.

بود که به مسلمانان  یاحادثه نیم، اول 1799مصر توسط ناپلئون در سال  اشغال

هجوم،  نیاند. در برابر ااعالم کرد که در برابر حمله گسترده قرار گرفته
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 ای و اگریطلبانه و اح، اصالحیگرا و سنّتاصول یهابا وجهه یادیز یهاتیفعال

 تجددخواهانه در جهان اسالم شکل گرفت.

 متجدّد یایدن تی( ماهب

از غرب و انواع آرا و  قیاعظم جهان اسالم هنوز فاقد دانش و درک عم بخش

 رفتهیپذ ریاز آنها تأث قاًیکه عم یآن است، در حال یها و محصوالت فکرشهیاند

جوان مسلمان و »، بخش دوم کتاب ضرورت، دکتر نصر نیاست. به خاطر هم

دهنده تمدن غرب، اختصاص لیعناصر تشک یاجمال یرا به بررس «متجدّد یایدن

 داده است.

 دیدر غرب جد نی. د5

در غرب با نقش آن در جهان اسالم متفاوت است. همه جوامع  نینقش د امروزه

 دانند؛یمردم م یاز رأ یبودن هستند و قانونِ خود را ناش ینیدریغ یمدع یغرب

. گرفت دهی، ناددیرا در غرب جد نیزود است که بتوان نقش د یلیهنوز خ یول

، با ریاخ یهادارند و در دهه ینید یها در غرب امروز، مبناشیاز گرا یاریبس

 شده است. شتریب نیگوناگون، بازگشت به د یهایدئولوژیا یفروپاش

 اموزندیدر غرب ب سایو کل نیاز سرنوشت د یادیز یزهایچ دیمسلمانان با البته

 را تکرار نکنند. یحیمس انیو اشتباهات روحان
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 غرب دیجد یو مکاتب فکر . فلسفه۱

 در غرب دارد و نقش آن در شکل دادن به تمدّن و تجدّد که فلسفه ییمعنا درک

 نیاست. فلسفه در غرب ابتدا از د یجوانان مسلمان، دشوار و ضرور یبرا

 یِنشاندن به جا یبرا یادیز یهاو اُسلوب وستیپ یعیگسست و با علوم طب

، ستایمتجدد در اخالق و س یایکرد. بخش اعظم علوم در دن دیتول ینید قیحقا

 دیاست. مسلمانان با ینیدارد که وجهه غالب آن، ضدّ د یادر فلسفه شهیر

ا و دکارت ت کِنیْو از بِ ناسییتا آکو نیدر غرب را )از آگوست یفکر یهافِرقه

 یِوُلتر و روسو و راسل و سارتر( بشناسند، چنان که مورّخان و محقّقان غرب

 اند.را به دقّت کاوش کرده یاسالم رتفکّ خیفلسفه و تار یادیز

 دیجد ی. علم و تکنولوژ۱

 دیاست و تمج یادیز یماهو یهاتفاوت یو اسالم یعلوم غرب یهاشهیر نیب

ضمن شناخت  دیبا یبَرد. جامعه اسالمینم ییره به جا یصِرف از علوم غرب

کورکورانه از  یطیشرا چیراه خود را مشخص کند و تحت ه ،یعلوم غرب قیدق

 ند.نک دیکند، تقلیم دیرا تهد اتیح رهیاش کُلّ زنجیکه قدرت فنّاور یتمدّن

 متجدّد یایدن یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس ی. زندگ4

، استیدر س یو ماد ی، نقش عوامل اقتصادیقدرت به مردم و دموکراس انتقال

، ی، روابط نژادییخانواده، فردگرا ادیبن یختگی، به هم ریاجتماع یهابُحران
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فصل  نیاست که در ا ییهاشاخصه ...و  یطیمح ستْیمهاجرت، معضالت ز

 ییایباشد تا بفهمد دن گوبیغ یکس ستی، الزم ننصر ریشود. به تعبیم یبررس

، همه نهایا ی، دچار بحران است؛ ولیاجتماع یهانهیاز زم یاریمتجدّد در بس

 .ستین یغرب اتیح قتیحق

 دیآموزش جد. 9

بدون ارتباط با هم و با « درخت دانش» یِدر غرب برخالف تصوّر سنت آموزش

 ینیدری( غیِمدار)انسان سمیو اومان نید انیکشاکش م ری، درگیمعنو یهاارزش

در همه سطوح جامعه و  یادیآنها، اثرات ز یریو فراگ یاست و مراکز آموزش

، شناخت قیو تحق دانش یهاخزانه نیا تیاند که اهمجهان خارج گذاشته یحت

 کرده است. یآموزش را ضرور یهاهیو نظر خیتار قیعم

، رگیجهات د یاریو بس« اصالت خِرد»و اشاعه  یکردن دانش، سلطه ماد ینیدریغ

 «!خطرناک»مسلمانان،  یاست و برا« مردود» ،یاسالم ینگردر جهان

 . هنر در غرب6

 است ییهاتر فرهنگ غرب و بحرانژرف اناتیکننده جرسو منعکس کیاز  هنر

است که عناصر  یخود، از عوامل ییمتمدّن با آن مواجه است و از سو یایکه دن

ز اند. اغرب را به وجود آورده یِفرهنگ یدهنده فضالیتشک یروهایو اشکال و ن

 کیکالس یقیموس وصاً)مخصیقی، موسیتجسم ی، هنرهااتی، ادبنگاه نصر
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 دارند. یبررس یبرا یادیز یهاتی(، قابلیغرب

 دیجد یزندگ وهی. ش7

بر جوانان  دیجد یهایدئولوژیها و ااز فلسفه شتریبه مراتب ب یغرب یزندگ وهیش

بر ضدّ نسل  انیها، عص، فرار از سنّتیکامل فرد یگذارد. آزادیمسلمان اثر م

و  یقیپرستش ستارگانِ ورزش و موس، کشفِ تن، یقبل، انقالب در روابط جنس

که  است یمسحورکننده غرب یزندگ وهیشگوناگون  یها، جنبهگریها مؤلّفه دده

 جوانان اثر گذاشته است. یاریبر بس

 یایجوان مسلمان و دن»بر اساس کتاب  دیجد یها( پاسخ به معارضهج

 «متجدّد

 زیمتجدّد تجه یایپاسخ به دن یجوان مسلمان، خود را برا دیچهار عرصه با در

 کند.

 :یو معنو ی، فکرینیدر بخش د اول

خود را حفظ کند و اعتمادش را به صدق و اعتبار  مانیقوت ا دیمسلمان با جوان

به زبان روز  دیاسالم را با زین یاز دست ندهد. متفکران اسالم یاسالم یوح

در اسالم وجود دارد که توانسته است  ییرویکنند تا جوانان بفهمند چه ن یمعرف

 یو رستگار شدن، فرارو ستنیز یبرا یبعد از هزار و چهار صد سال همچنان راه
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 باشد. انیآدم

 :یاسیس و ی، اقتصادیاجتماع یهادر بحث از ساحت دوم

متجدّدان را به ساختار ، حمالت یبا احساس انفعال و کِهتر دیمسلمان نبا جوان

 نیا یی، آن چنان که گوردیآن بپذ ریخانواده، روابط زن و مرد و نظا یسنّت

 یِستگویاند. در اقتصاد هم الزم است از محسّنات پاثبات شده یقیانتقادات، حقا

به  شدن اقتصاد لیو مخاطرات تبد یاقتصاد با اخالق در تمدن اسالم یشگیهم

وان ج زین استیغافل نباشد. در س تیّو فارغ از معنو یمستقل از آدم« علم» کی

 یکل آرمان، شیغرب یتصوّر شود که دموکراس نیا میتسل یبه سادگ دیمسلمان، نبا

 ایو  یاسالم یها در کشورهاحکومت است؛ بلکه مشارکت در حکومت، قرن

از آن  ییهاهیتوان نظریاسالم، موجود بوده است و هنوز م وهرهالاقل در ج

 استخراج نمود.

 در بخش هنر: سوم

)که بر اساس  آن راثیم یخاص خود و غنا یهنر با سنّتِ دیمسلمان با جوان

 است(، آشنا باشد و یهنر، متفاوت و برتر از هنر غرب و فلسفه یمراتبِ ارزش

 یهنرها گریو د یسیو خوشنو یو شعر عرفان یادب یهاهیو شکوه آرا تیّاهم

دست احساس ید، تهیجد یایدن یرا درک کند و خود را در برابر هنرها یاسالم

 نکند.
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 :یزندگ وهیدر ش چهارم

مقاومت کند و  د،یجد یزندگ یهااز جنبه یاریدر مقابل بس دیمسلمان با جوان

رد در ف انیبر فکر عص یمبتن یِو از کردارها زدیبپره خت،یشود پرهیاز آنچه م

متجدّد، در  یایجوانانِ دن یدر آنچه به شهادتِ شکل زندگ یعنیمقابل خداوند )

 کند. یر( دوافتهی یتجل یبندوباریو ب ادیخشونت، اعت

 ،یوح یهاو آموخته یاسالم یجاودان و فرهنگ غن به سنّتِ دیمسلمان با جوان

 د،یمؤمن بماند و مسلّم بداند که بر خالف همه آنچه ممکن است در ظاهر بنما

اسالم را در آن اِعمال کرد، وجود  میکه نشود تعال یجهان چیو ه یوضع بشر چیه

 1.هاستطیو همه عصرها و مح اههمه انسان یجاودان، برا ینییندارد. اسالم، آ

 و مقاومت اسالمی جهاد

دفاعی یکی از ارکان شریعت اسالمی است که در زمان معاصر مورد  جهاد 

اتَُلوا َِ َوقَ اطیون مسلمان نظیر داعش شده است. }استفاده دشمنان اسالم و افرسوء

 خدا راه در و( 193بقره، {)َدينَ اَل ُيَُبُّ اْلُمْعتَ  ال َذيَن يُ َقاتَُلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا َذ ْ  الل هَ  َسَبيَل الل هَ 

جنگند بجنگید ولى از اندازه درنگذرید زیرا خداوند نى که با شما مىکسا با

. بر اساس آیه مذکور اذن جهاد دفاعی به صورت داردتجاوزکاران را دوست نمى

                                                           
جوان مسلمان و : مقاله کیکتاب در  ک، ی1۵، شماره 1۵۸2مهر و آبان  یزندگ ثیمجله حد .1

 .متجدّد یایدن
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ن امشروط داده شده است یعنی در صورتی که دشمن حمله نظامی نمود مسلمان

واجب است از خود دفاع نمایند و در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی نمایند. در 

جهاد نباید تجاوز و ظلم شود؛ که در کتب فقهی بحث شده است، مثالً استفاده 

های کشتار جمعی ممنوع است، کشتن و آزار و اذیت اسیران جنگی از سالح

 شدگان جنگی نباید مثله شود.ممنوع است. بدن کشته

، «مقلب اسال»کتاب « عدالت الهی و انسانی، صلح و جنگ»در فصل  حکیم نصر

در  «جهاد دفاعی»در ادیان یهودی، مسیحی و اسالم و تاریخ بشر،  با تبیین جهاد

اسالم را امری مشروع و مطابق با فطرت بشر معرفی نموده است. در این جهاد 

گری در جنگ بر اساس آیات دفاعی که عین عدالت است از ظلم و وحشی

 شود.قرآنی و فتاوی علمای اسالمی اجتناب می

و عدالت  ی؛اسالم ی انسانی وو مقاومت در برابر ظلم را آرمان دجها حکیم نصر

م را اسال یجهاد یهاجنبهاو  داند.یم یبا ظلم و نابرابر زیمنوط به ست را اساساً

کند و گردن نهادن به ظلم را بدتر از خود ظلم یعنوان م حیرسا و صر یانیبا ب

تا  دریهوشمندانه انجام گ اریبس دیجهاد با نیا ماید کهولی تأکید مین 1داند.یم

فزون و عمل عادالنه، ا یبتوان گفت زندگ دی. شادیاین دیدشمنان پد یبرا یابهانه

 م،یدآور ثیاز قرآن و حد نیاز ا شیکه پ یو عمل به اصول عتیاز شر یرویبر پ

                                                           
 .2۴۹، قلب اسالم، ص نصر .1



 نصر حسین سید پروفسور متاله حکیم تعالیم اهمیت  1۲
 

 باشد. زین یزیستمستلزم ظلم

 ،یربغ یقایدر آفردو قرن گذشته تمام کسانی که علیه مهاجمان یا اشغالگران در 

اشغالگران  ایمهاجمان  هیعل نیپیلیف ای ریکشم ن،یکوزوو، فلسط ،یبوسن ر،یالجزا

او  1.داشته است یاند، نبردشان جنبه دفاعبه نبرد پرداخته به نام جهاد گانهیب

نماید که جوانمردی، عدالت و اسالمی معرفی می علی)ع( را نماد کامل مجاهد

مقاومت را با هم در عملش عجین نموده است و برخی مجاهدین بارز مقاومت 

اسالمی معاصر را امیر عبدالقادر، عبدالکریم، عمر مختار در شمال افریقا، شیخ 

ایشان در  3شامل در قفقاز، و احمد شاه مسعود در افغانستان معرفی نموده است.

های مردم ایران در دوره دفاع مقدس تمجید فتگوی با این فقیر از مجاهدتگ

اند، و خود و همسر محترمشان از برخی فرماندهان دفاع مقدس مانند نموده

 اند.با احترام و بزرگی یاد نموده سردار سید رحیم صفوی

ر اند که منجرا متهم به ترویج اسالم رحمانی نموده برخی جاهالن که حکیم نصر

شود، خوب است یک جو حُریّت علمی به وادادگی در مقابل دشمنان اسالم می

« المقلب اس»کتاب « عدالت الهی و انسانی، صلح و جنگ»داشته باشند و فصل 

دفاع  ،دکتر نصر را بخوانند تا متوجه شوند چگونه ایشان حکیمانه از اصل جهاد

اند. و اسالمی که او معرفی منطقی و علمی در بافت فکری جهان غرب نموده

                                                           
 .2۴۵، قلب اسالم، ص نصر .1

 .2۴۵ ، قلب اسالم، صنصر .2
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 نماید اسالم بر اساس قرآن و روایات معتبر بدون افراط و تفریط است.می

 المللمواضع سیاسی در امور بین

به این  به لندن، بارها در مذاکرات حضوری یا تلفنی از واشنگتن نصرپروفسور 

در امور جهان اسالم  های دولت آمریکاحقیر مخالفت شدید خود را با دخالت

اند و همچنین بارها مخالفت خود را با بخصوص امور ایران و عراق بیان نموده

، اند و بارها مخالفت خود را با وهابیسمکید نمودهصهیونیسم و اشغال فلسطین تأ

های گری دینی، طالبان، داعش و سیاستسلفیسم، بنیادگرایی دینی، افراطی

اند. ایشان با اینکه در اوایل انقالب خانه و اموالش در تهران عربستان اعالن نموده

ندرو نظیر های تهای تندرو مصادره شد و برخی روزنامهکاری جوانبخاطر ندانم

پاشی نمودند ولی هیچوقت علیه کیهان و جمهوری اسالمی علیه او کراراً سم

جمهوری اسالمی ایران موضع مخالفت نگرفت و حتی بارها از مواضع مقتدرانه 

ها و اسراییل تقدیر نموده است. وهابی های آمریکاخواهیرهبری ایران علیه زیاده

د از اند بخصوص بعتبلیغات شدیدی علیه ایشان داشته های عربستانو رسانه

 ها علیه ایشان تشدید شد.، تبلیغات وهابی«شناخت قرآن»انتشار کتاب 

 و علمای اسالم نصر

او برای مراجع و علمای ایران احترام بسیاری قایل است بخصوص برای عالمه 
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 دیساهلل آیت، 1عصارکاظم محمد دیساهلل آیت ی،طباطبائ نیمحمدحس دیس

اهلل زاده آملی و آیتاهلل حسناهلل مطهری، آیت، آیت3ینیقزو یعیابوالحسن رف

حمد م دیساهلل ، آیتجوادی آملی. هم چنین علمای بزرگی مانند عالمه طباطبایی

 د.اناز اساتید او بوده ینیقزو یعیابوالحسن رف دیساهلل ، آیتکاظم عصار

 پاسخ به تاریخ

برای قبول منصب فرهنگی و سیاسی در یک مدت کوتاه  برخی از استاد نصر

اند که اند و برخی حتی تندتر هم گفتهچندماهه در دفتر فرح پهلوی انتقاد نموده

داد بخش بود خودش را از گرفتاری این منصب نجات میاگر معنویت او نجات

ا ین ادعاند اهمیت تعالیم او را کمرنگ نمایند، اوالً او با این روش کوشش کرده

روشی غیرعلمی است، و نقد معرفتی هر عالمی باید مبتنی بر تحلیل آرای وی 

                                                           
ا همزمان ب یساکن تهران بود. و یعیش هیو فق لسوفیش( ف1۵۹۵-12۶۵) محمدکاظم عصار دیس .1

فنون، کرد. در دارال سیسأت زیرا در تبر رستانیدب نیادامه داد و اول زیرا ن دیدروس جد یدروس حوزو

ارکت مش رانیا یقانون مدن نی. در تدوکردیم سیمدرسه سپهساالر و دانشکده معقول و منقول تدر

احمد  دیسر دکت ،یسبزوار یعبداالعل دیساهلل آیت ،ینجف یمرعش نیالدشهاب دیساهلل آیتداشت. 

 از جمله شاگردان او هستند. نصر نیحس دیالزمان فروزانفر و سعیبداستاد  د،یفرد

 هایرشتهکه در  عهیش یش(، از علما1۵۹۵-ق1۵1۹) ینیقزو یعیابوالحسن رف دیساهلل آیت .2

اهلل آیتد. مشغول بو سیو تدر لیبه تحص و عرفان از جمله فقه، اصول، فلسفه یمختلف علوم اسالم

ید حسین سی، نیبودند. امام خم یو دیاز اسات یهاشم اشکور رزایماهلل آیتو  یحائر میعبدالکر خیش

 هستند. یشاگردان و نیترهم از معروف یملزاده آو حسن حسن نصر
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باشد اما از آن مهمتر آیا فقط نصر در حکومت سلطنت منصب قبول نموده است 

قبول منصب در نظام خالفت و  و لذا قابل تخطیه است یا اینکه سنت

 رای خدمت به دین و ملت بودهبخشی از سیره وسنت بزرگان دینی ما بسلطنت

است؟ از این رو مرور کوتاهی در تاریخ سیر قبول منصب از سوی بزرگان اسالم 

 نماییم:می

حضرت سلمان فارسی که از صحابی خاص حضرت محمد و حضرت علی و 

حضرت فاطمه زهرا است، در دوره خالفت خلیفه دوم که از منظر شیعیان 

است منصب استانداری مداین را تا آخر  خالفتش غصب منصب امام علی بوده

 1عمر شریفش داشته است.

متکلّم و از  ه،یق(، محدّث، فق193-130) یبغداد یبن موس نیقْطیَبن  یعل

اهل کوفه و ساکن بغداد  یدر دوران امام صادق و امام کاظم)ع(. و عهیبزرگان ش

و مورد اعتماد آنان بود. در  یحکومت عباس رانیبودن، از وز عهیبا وجود ش و

 دهیامور برگز وانیو به سِمَت د یعباس یابتدا از کارگزاران مهد ان،یدربار عباس

تر شد، تا مهم یاو در دستگاه خالفت عباس گاهیجا یعباس یزمان هاد در شد.

 کانیسپرده شد و از نزد نیقطیبن  یآنجا که انگشتر و مُهر خالفت به دست عل

 رینظ یعیعالمان ش ق( شد.199)درگذشت  خلیفه جبار عباسی دیالرشهارون

                                                           
 ، مدخل سلمان فارسی.. ویکی شیعه21۹ص روت،یب عه،یطبقات الش یف عهیالدرجات الرف ،یمدن .1
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 دابوالقاسمیو س یابن شهر آشوب، مامقان ،یعالمه حل ،یطوس خیش ،ینجاش

نزد آن  ییواال گاهیاند که جاامام کاظم)ع( شمرده ارانیرا از خواصّ  یو ییخو

 یلعافراد  نینسبت به او گزارش نکرده است. ا یکس سرزنشچیامام داشته و ه

اد القدر و مورد اعتملیه، متکلم، ثقه، جلیکتاب، فق یدارا یرا فرد نیقطیبن 

 او خدمات زیادی به شیعیان نمود. اند.کرده فیتوص

فیلسوف  م(1397-993ق /039-973) نایبن عبداهلل بن س نیحس یابوعلحکیم 

 نظیر جهان اسالم با دربار سامانیان همکاری داشت.و پزشک بی

حکیم و متکلم معروف در  ق(173-997) خواجه نصیرالدین طوسیمشاورت 

 یهاها و رسالهکتاب سندهینو ریخواجه نصدستگاه هوالکوی خونخوار مغول. 

و نجوم است. اخالق  اتیاضی، کالم، ردر علوم اخالق، منطق، فلسفه یاریبس

االعتقاد،  دیراوصاف االشراف، اساس االقتباس، شرح االشارات، تج ،یناصر

جوم در علم ن ئۀیعلم اله یو تذکرۀ ف یلخانیا جیجامع الحساب و کتاب مشهور ز

کتابخانه مراغه  زیرصدخانه مراغه و ن نیاز آثار مهم و مشهور او هستند. او همچن

فقیه و  ق(731-109) عالمه حلی هزار جلد کتاب بنا نهاد. 033از  شیرا با ب

و  هعیتذکرۀ الفقهاء، قواعد االحکام و مختلف الش، مولف متکلم معروف شیعه

شارح معروف  ق(199ای179 - 191) یبحران ثمیبن م یبن عل ثمیم نیالدکمال

 البالغه از شاگردان او هستند.نهج
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سینا و خواجه نصیرالدین طوسی حتی امروز جزء منابع و ال یخفی که کتب ابن

 در مباحث حکمت و کالم است. عههای علمیه شیاصلی دروس عالی حوزه

مولف جامع المقاصد، شیخ  مرجع عالی مقام تشیع و ق.(999)م.  محقق کرکی

بهایی، میرداماد، عالمه مجلسی صاحب بحاراالنوار از شخصیتهای طراز اول 

یز ن حکومتی سلطنت صفویه بودند. میرداماد که حتی داماد شاه عباس صفوی

شد. عالمه مجلسی نیز عقل منفصل شاه سلطان حسین صفوی بود و در مقدمه 

االسالم برخی کتبش مداحی شاهان صفوی را نموده است. شیخ بهایی که هم شیخ

وزیری شاه عباس را داشت. و انصافاً نیز بود و هم مقام صدارت یعنی نخست

 شیخ بهایی. ها منشأ خدمات زیادی شدند بخصوص جنابهمه این شخصیت

آنها  شدند واالسالم منصوب میبه عنوان شیخ توسط شاهان صفوی علمای شیعه

در  یعیش ینیمنصب د نیاالسالم، باالترخیشنمودند. نیز همکاری با سلطنت می

م االسالخیش اراتیو اخت فی. وظاقاجار دورهپایان و پس از آن تا  یدوره صفو

لقب  ،یماند، اما در دوران پهلو داریپا شیهم کم و ب هیو قاجار هیزند در دوره

عزل و  ه،یبه امور حسب یدگیرس. کنار گذاشته شد یاالسالم از مناصب رسمخیش

صدور  ،یگذارسلطان و تاج نشیگز فاتینصب قضات، حضور در مراسم و تشر

. عالوه بر االسالم بوده استخیش اراتیاز اخت یعلم یهایاجازات و گواه

 خیش و یاند. محمدباقر مجلساالسالم داشتهخیش زینمختلف  یشهرها تخت،یپا

 توانیدر قم را م یدر مشهد و مال محمدطاهر قم یدر اصفهان، حرّ عامل ییبها
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 1ها دانست.االسالمخیش نیپرنفوذتر

 یعامل یبن عبدالصمد حارث نیرا حس هیاالسالم در دولت صفوخیش نیاول

و پس از آن منصب  هیکه در طول دوره صفو یاز کسان یاند. برخدانسته

 :دیآیاند، در ادامه مداشته یاالسالمخیش

 .یدر دوره شاه طهماسب صفو تختیاالسالم پا: شیخیکرک محقق

شاه  ( در دورهنی)قزو تختیاالسالم پا: شیخیعامل یبن عبدالصمد حارث نیحس

 طهماسب.

 )اصفهان( در دوره شاه عباس دوم. تختیاالسالم پا: شیخیسبزوار محقق

 .االسالم کرمانشاه: شیخیکرمانشاه بیخط

 .یصفو مانیاالسالم خراسان در زمان شاه سلطان سل: شیخیحرّ عامل خیش

 تتخیاالسالم پااالسالم هرات در دوره شاه طهماسب و شیخ: شیخییبها خیش

 دوم. لی)اصفهان( در دوره شاه اسماع

 )اصفهان( در دوره شاه سلطان تختیاالسالم پا: شیخیآبادمحمدصالح خاتون ریم

                                                           
1.http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D

8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#.D8.A8.D8

.B1.D8.AE.DB.8C_.D8.A7.D8.B2_.D9.85.D8.B4.D9.87.D9.88.D8.B1.D8.AA

.D8.B1.DB.8C.D9.86_.D8.B4.DB.8C.D8.AE_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.B3.D

9.84.D8.A7.D9.85.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.  
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 .یصفو نیحس

و  مانی)اصفهان( در دوره شاه سلطان سل تختیاالسالم پا: شیخیمجلس عالمه

 .نیشاه سلطان حس

)اصفهان( در دوره شاه  تختیاالسالم پا: شیخیآبادخاتون نیمحمدحس ریم

 .یحکومت صفو انیتا پا ن،یسلطان حس

ق( 1391-1193) یقم یابوالقاسم بن محمدحسن شفت رزایماهلل العظمی آیت

 در قرن دوازدهم عهیش دیاز مراجع تقل «نیصاحب قوان» ،«یقم یرزایم»معروف به 

معتقد است، »و حامی وی،  اه قاجاری از علمای دوره فتحعلیشقمر زدهمیو س

از شرّ مفسدان  شانیمردمان و حراست ا یایمحافظت دن یخداوند پادشاهان را برا

 یها محتاج هستند. از طرفمردمان به آن گریو د «نیاهل د»است، پس  قرار داده

 یو برا شانیا یایمردم و اصالح دن نیمحافظت د یرا برا انیخداوند، روحان

و  ایو تجاوز از راه حق که باعث هالک دن یمفاسد، اجحاف، تعدّ ،یرفع دعاو

راه حق از باطل، پادشاه و  افتنی یبرا جهیاست. در نت آخرت است، قرار داده

[ از انیرا ]روحان شانیفرقۀ درو نیکه اچنان»دارند و  ازیها نمردمان به آن گرید

ا مکان ر عیرف بقۀآن ط نیهمچن ست؛ین زیدرگاه معدلت و حراست آن مجال گر

« نه زیراه پره شانیجستن از انفاس ا قوم گمنام و نشان و مداوا نیاه از التفات ب

و  ینید فیوظا میتقس یدر واقع نوع هینظر نیا (.993: 1907 ،یقم یرزای)م
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 استیاقدامات شاه در امور مربوط به س تیو شاه و مشروع انیروحان نیب یویدن

 یمق یرزایباز کرد. م نیطرف انیگسترده م یهمکار یبراو حکومت بود و راه را 

رد برقرار ک شاهیبا فتحعل یاروابط دوستانه زیبود که در عمل ن یانیاز روحان

 ی؛ مدرس919تا  9/911: 1991 ،یآبادبی؛ حب71تا  1/19: 1970 ،یزی)مدرس تبر

استاد شیخ مرتضی ی نراق مالاحمدالعظمی اهللآیت (.379تا  309: 1990 ،یطباطبائ

او به درخواست  داشت شاهیبا فتحعل یکینزد اریروابط بس زین انصاری

او به  .کرد میتقد یالسعاده را در اخالق نگاشت و به وکتاب معراج شاه،یفتحعل

عوام، از شاه و اقتدار حکومت  نیدر ب ژهیوفقها معتقد بود؛ اما اغلب، به تیوال

 ،یطیشرا دیبا ق ی(. نراق903و  901: 1997 ،ی)حائر کردیم تیحما یو

او تنها سلطان عادل،  دگاهیاز د د؛ینام نیزم یخداوند بر رو یۀرا سا شاهیفتحعل

 عتیرهم بتواند عدالت و ش هیاز فق دیبه تقل یحت یاهلل است. پس اگر سلطانظل

شد، به  یعادل واقع توانیاگر به اجتهاد م رایاهلل خواهد بود. زرا اجرا کند، ظل

به  یاگر پادشاه ،یو دگاهی. از دافتیدست  یگاهیجا نیبه چن توانیهم م دیتقل

 قیبتواند عادل باشد و در جامعه عدالت را اجرا کند، از مصاد لیتفص ای دیتقل

تا  991: 1990 ،ینائل خواهد شد )نراق یاللهسلطان جور خارج و به منصب ظل

 را مدح نموده است و از او حمایت می نمود. شاهیفتحعلاو  1«(.991

اهلل نوری که نور چشم آقایان است آنقدر در دفاع از محمدعلی شاه شیخ فضل

                                                           
1. http://jhr.ui.ac.ir/article_21394.html.  

http://jhr.ui.ac.ir/article_21394.html
http://jhr.ui.ac.ir/article_21394.html


 11اهمیت تعالیم سید حسین نصر  
 

قاجار افراط نمود که در نهایت از سوی مخالفینش ناجوانمردانه اعدام شد. برخی 

 مدرس ناهلل سید حسعلما عضو مجلس مؤسسان مظفرالدین شاه بودند. آیت

عضو  1930در سال  یکاشاناهلل ابوالقاسم دوره پهلوی بود. آیتعضو مجلس 

 یرأ یوپهل سلطنتی سلسله سیشد و به تأسمظفرالدین شاه  مجلس مؤسسان

ر دوره اوج . در دوره پادشاهی پهلوی نیز عضو مجلس شورای ملی و دمثبت داد

 شد.1991یس مجلس شورای ملی در سال خورشیدی اختالف شاه با مصدق رئ

 عبارتند از:  از کتب پروفسور نصر یبرخ

متجدد، اسالم و  یایتا امروز، جوان مسلمان و دن روزیاز د انیصوف یهاآموزه

ابن  ،نایمسلمان )ابن س میسه حک ،یاسالم فلسفه خیانسان متجدد، تار یتنگناها

و  یهنر اسالم ،یاسالم اتیها و واقعاسالم، آرمان(، قلب یو سهرورد یعرب

 و نیبه علم مقدس، د ازین ،یاسالم یشناسبر اصول جهان یامقدمه ت،یمعنو

 ران،یدر ا یاسالم یعقالن سنت ،یرانیهنر مقدس در فرهنگ ا عت،ینظام طب

اره درب یظر متفکران اسالم، نر جهان معاصرد یمعارف اسالم ت،یو معنو معرفت

 . عتطبی

 فلسفه»تحت عنوان  یکتاب  3331سال  کایزنده در آمر لسوفانیکتابخانه ف

فسور پرو یو عرفان یفلسف یهاشهیدر هزار صفحه درباره اند «نصر نیدحسیس

 نصر منتشر کرد.
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 نصر معرفی برخی کتب حکیم

و  معرفت»محض، کتاب  از جمله ماندگارترین کارهای او در حیطه فلسفه

 یهاهنوشت نیتراز مشکل یکی زیاثر و ن نیترکتاب حاضر مهماست.  1«معنویت

به آن  یکه از چاپ متن اصل یادهه سهو در طول  دیآیبه شمار م حکیم نصر

                                                           
1. Knowledge and the Sacred: “Professor Nasr draws upon the full range of the 

great religious traditions―Hindu, Buddhist, Jewish, Christian, and 

Islamic―and much of modern philosophical thought as well, to establish the 

close connection between religious experience and speculative thought in the 

various traditions.” Cross Currents. 

“This remarkably comprehensive, indeed magisterial, exposition and analysis 

of sacred tradition as such, illuminated by innumerable expressions of 

traditional wisdom both primal and historical from East and West, constitutes 

Seyyed Hossein Nasr’s basic text from which he delivered the Gifford Lectures 

in Edinburgh in 1981. The ten chapters of Knowledge and the Sacred unfold 

and develop in a brilliant and creative manner, each preparing for and then 

illuminating the next in such an organic way that at the conclusion of the total 

work one has the sense not just of having learned about the multiple levels and 

dimensions of sacred worlds, but of having experienced integrally something 

of the beauty and truth of such worlds.” ― Parabola. 

“As for the book at hand, if its author is a phenomenon, this latest book is an 

event. If we are looking for clear signs of a new day, one in which the West is 

seriously trying to globalize its outlook, here is one that can be pinpointed. 

Looking back on Knowledge and the Sacred, intellectual historians may one 

day rank it with William of Moerbeke’s Latin translations of Aristotle in the 

thirteenth century, Marsiglio Ficino’s of Plato in the fifteenth, or D.T. Suzuki’s 

1927 Essays in Zen Buddhism as a landmark showing that a new stage in cross-

cultural understanding has been achieved.” ― Huston Smith. 

“Nasr is no proselytizer; it is not a question of yet another of the far too 

numerous self-appointed purveyors of bogus Eastern wisdom, but rather of a 

scholar of the first rank who has gained wide international recognition. He does 

not bid us forsake our primary traditional heritages, but rather to drink more 

deeply from our own wells. The immense breadth of evidence presented is 

drawn from the teachings of many traditions, but the correlation of many 

differing points of view―never done artificially or syncretistically―will make 

these doctrines accessible to readers from many diverse backgrounds.” ― 

Perspectives in Religious Studies. 
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 یو حت یربغ لسوفانیاز ف یاریفراوان بس استقبالگذرد، مورد یمزبان انگلیسی 

 سیقرار گرفته است و در حال حاضر، عالوه بر تدر یهودیو  یحیمتکلمان مس

مانند آلمانی، فرانسوی،  گریبه چند زبان د ،کایآمر یهاانشگاهاز د یدر تعداد

است به تهاجم  یاثر پاسخ نیا ترجمه شده است. زین ترکی، اسپانیایی، و بوسنیایی

 ریو سا رانیاست ا یاریبس یهاکه سال یغرب دیگوناگون تفکر جد یهالهحن

اند را نشانه گرفته یغربریغ یها، تمام کشورهاآن یو فراسو ،یاسالم یکشورها

دود و مح ینسب یاجدا سازند و آن را به مرتبه تیاز معنو کوشند معرفت رایو م

آغاز  هیتهاجم از دوران قاجار نیا ران،یتنزل دهند. در ا یزمانو  یبه عوارض ماد

از  ز،ین ریسال اخ ستیب نیاست و در ا افتهیشده و به صورت روزافزون شدت 

 طیاست در شرا دواریام لفؤم کاسته نشده است. یزیحدت و شدت آن چ

 رامونیپ هیعلم یهاها و حوزهدر دانشگاه یاپردامنه یهاکه بحث رانیا یکنون

 علم نیوحدت ب جادیدر جهت ا زین ییهااست و تالش انیدر جر ینیمعرفت د

شود، یم سیها تدرو آن چه از غرب وارد شده و در دانشگاه یاسالم یسنت

شد و با یقیبه معارف حقمندان عالقه یگشاره انداثر بتو نیا رد،یگیصورت م

 تیمعرفت از معنو ییکه باعث جدا یطیبا عوامل و شرا شیاز پ شیآنان را ب

  1بیان شده است. . این کتاب در چارچوب تفکر حکمت خالدهشده آشنا سازد

                                                           
 ،و معنویت، ترجمه انشاءهلل رحمتی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش و نشر سهروردی ، معرفتنصر .1

 .1۶-1۴، صص1۵۸۸چاپ 
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و معنویت دارای ده فصل است و به ترتیب راجع به موضوعات  کتاب معرفت

چیست؟ بازیابی امر  زدایی، سنتذیل بحث نموده است: معرفت و قداست

اهلل و انسان عاصی، جهان هم چون قدسی: احیای سنت، علم قدسی، انسان خلیفه

مت، تجلی الهی، سرمدیت و نظم زمانی، هنر سنتی: سرچشمه معرفت و رح

معرفت اصیل و تکثر صور قدسی، شناخت امر قدسی: طریق رستگاری. کتاب 

مذکور توسط دکتر انشاءهلل رحمتی ترجمه و در تهران به وسیله انتشارات دفتر 

با مقدمه مؤلف برای ترجمه فارسی در  1993در سال  پژوهش و نشر سهروردی

 صفحه منتشر شد. 173

 An Anthology) 1«انتولوجی فلسفه در پرشیا»اسالمی کتاب  در حیطه فلسفه 

                                                           
1. An Anthology of Philosophy in Persia. The tradition of philosophy in the 

Persian-speaking world is extraordinarily rich, creative and diverse. This 

anthology, which is divided into five volumes, aims to communicate something 

of that richness and diversity. The term ""philosophy"" is understood to in its 

widest sense to include theological debate, philosophical Sufism and 

philosophical hermeneutics (ta'wil). Extending over a period of more than two 

millennia, and showcasing translations by well-established scholars, the 

anthology offers full bibliographical references throughout. For anyone 

interested in exploring, in all their varied manifestations, the fascinating 

philosophical traditions of Persia, such a wide-ranging and ambitious work will 

be an indispensable resource. 

Volume 1 starts with the Zoroastrian period and extends to the time of Biruni 

and Oma Khayyam, paying special attention to the peripatetic school associated 

with Ibn Sina (Avicenna). During the pre-Islamic period philosophy was 

intertwined with religion, and it is within Persian religious texts such as the 

Gathas, the Denkard, and the Zoroastrian texts of the Bundahisn that 

philosophical discussions of subjects ranging from metaphysics to cosmology 

and eschatology are to be found. 

Volume 2 covers five centuries of Ismaili philosophy, and includes extracts 

from outstanding Ismaili works including the Rasa'il Ikhwan al-Safa (Treatises 
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of Philosophy in Persia)   3933حایز اهمیت است که در پنج جلد و حدود 

                                                           
of the Brethren of Purity) and the philosophical odes of Nasir Khusraw. It is of 

great significance that, in the early centuries of Islam, philosophers were 

influenced by Pythagorean and Hermetic ideas, which are usually associated 

with Shi'i thought in general and Ismailism in particular. Ismaili philosophy at 

this time was able to integrate strands of Greco-Alexandrian thought such as 

Hermeticism and Neo-Pythagoreanism, as well as aspects of Mazdaeism and 

Manichaeism. It also showed marked interest in Neo-Platonism. 

Volume 3: As Islamic theology developed in the Middle Ages, many of its 

schools interacted with existing Persian philosophical currents and evolved into 

a distinctive philosophical 'Kalam', or dogmatic theology. Among the definitive 

masters of both Shi'i and Sunni theologians were numerous Persians, chief 

among them Al-Ghazzali and Fakhr al-Din Al-Razi, who are prominently 

represented here. Important selections from both Shi'i and Sunni theological 

schools (including Mu'tazila and Ash'ariyya) are included in the volume, many 

of which have never before been available in translation in the West until now. 

The fourth volume of An Anthology of Philosophy in Persia deals with one of 

the richest and yet least known periods of philosophical life in Persia, the 

centuries between the seventh-thirteenth century, that saw the eclipse of the 

school of Khorosan, and the tenth-sixteenth century that coincided with the rise 

of the Safavids. The main schools dealt with in this volume are the Peripatetic 

(mashsha'i) School, the School of Illumination (ishraq) of Suhrawardi, and 

various forms of philosophical Sufism, especially the school of Ibn 'Arabi, that 

had its origins in the works of Ghazzali and 'Ayn al-Qudat Hamadani. This 

period was also notable for the philosopher-scientists such as Nasir al-Din Tusi 

and Qutb al-Din Shirazi. 

Abstract of volume 5: Persian civilisation has had a continuous tradition of 

philosophical thought lasting more than two and a half millennia. The fifth and 

final volume of An Anthology of Philosophy in Persia examines the seven 

centuries between the Mongol invasion and the end of the Qajar period. The 

volume is divided into three parts: 'The School of Shiraz,' whose importance for 

Ottoman Turkey and Muslim India is only now being recognized; 'The School 

of Isfahan,' which marks the integration of some eight centuries of Islamic 

thought; and finally 'The School of Tehran,' where traditional philosophy 

encountered modern thought in Persia. This volume is of the utmost 

significance for understanding the Islamic intellectual tradition not only in 

Persia but also in Ottoman Turkey and Muslim India.  At: 

https://www.amazon.com/Anthology-Philosophy-Persia-Vol-

Twentieth/dp/1848857500/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540542158

&sr=1-1&keywords=An+Anthology+of+Philosophy+in+Persia%2C+Vol+5. 

Access: 2018. 10. 26.  

https://www.amazon.com/Anthology-Philosophy-Persia-Vol-Twentieth/dp/1848857500/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540542158&sr=1-1&keywords=An+Anthology+of+Philosophy+in+Persia%2C+Vol+5
https://www.amazon.com/Anthology-Philosophy-Persia-Vol-Twentieth/dp/1848857500/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540542158&sr=1-1&keywords=An+Anthology+of+Philosophy+in+Persia%2C+Vol+5
https://www.amazon.com/Anthology-Philosophy-Persia-Vol-Twentieth/dp/1848857500/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540542158&sr=1-1&keywords=An+Anthology+of+Philosophy+in+Persia%2C+Vol+5
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های انواع مکتب صفحه با همکاری دکتر مهدی امین رضوی منتشر شده است و

فلسفه » کتاب فلسفه ما را از زرتشت تا قرن بیستم معرفی نموده است. هم چنین

بخش  0این کتاب مهم در   1«.از آغاز تا امروز ینبوت؛ فلسفه اسالم نیدر سرزم

مطالعه فلسفه ؛ و مطالعه آن یفلسفه اسالم. 1{ بخش اولتدوین شده است: }

. معنا و نقش فلسفه در اسالم. 3ی. طرح کل کی ر؛یدر غرب در دوران اخ یاسالم

 تیمسئله وجود و ماه. 0ی: فلسف مسائل{ بخش دوم. }و کالم یحکمت اله .9

اره درب یخیتار یشیمایپ، موضوع تیاهمی، در فلسفه اسالم یو وجودشناس

 شهیدر اند تیوجود و ماه یمعنای، اسالم شهیدر اند تیمطالعه وجود و ماه

 تیعرض مسئله، تیوجود و ماه انیم زیتما، تیوجود و ماه یمعنای، اسالم

و  کیتشک وحدت،، وجود قتیحق مفهوم، «امکان، امتناع ضرورت،»، وجود

. 9. وجود تجربه، وجود اصالتوجود،  کیتشک، وجود وحدت، اصالت وجود

: روابط یشناسمعرفت یهاپرسش .1. و مطالعه وجود ینویپساس یفلسفه اسالم

. گوناگون یاسالم یفکر یاندازهاعقل، استدالل و شهود در درون چشم انیم

فلسفه  خیمطالعه تار یبرا یچهارچوب .7: خیدر تار یاسالم فلسفه{: بخش سوم}

 لسوفانیفی، لیاسماع فلسفه، هیاول انیمشائی، فلسفه اسالم خاستگاهی، اسالم

، ایر اسپاند یاسالم فلسفه، لسوفانیف هیبر عل متکلمان، هیقرون اول یمستقل ط

                                                           
1. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of 

Prophecy. By Seyyed Hossein Nasr. Series: SUNY series in Islam. Publisher: 

SUNY Press (May 19, 2006). ISBN: 978-0791468005. 
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فهان و اص مکتب، مختلف یمکاتب فکر انیم قیتلف، و مکتب اشراق یسهرورد

 فلسفه ،در جهان اسالم معاصر یاسالم فلسفهی، عهد عثمان هیفلسفه در هند و ترک

، تقدمم کالم، تی: کالم، فلسفه و معنویاسالم یفکر ابعاد سنت .9. فنون مختلف

 مذهب، هیو طحاو هیدیماتر، متقدم یو مذهب اشعر یاشعر ابوالحسن، معتزله

 فلسفهی، عیش کالمی، مذهب اشعر امیپ، دیدر جهان جد کالم، متأخر یاشعر

 یبرخی، نویس یشناسو جهان یوجودشناس، متقدم یمشائ فلسفهی، اسالم

در  یسالما فلسفهی، لیو اسماع یثاغوریـ ف یهرمس فلسفه، مستقل لسوفانیف

 از ست؟یچ یاشراق فلسفه، و مکتب اشراق یسهرورد، اسالم یغرب یهانیسرزم

شاعر ـ  امیعمر خ .9ی. و سهرورد یاسالم فلسفه، تا مکتب اصفهان یسهرورد

 تیالفع مراکز، رازیو مکتب ش جانیفلسفه در آذربا .13. لسوفیدانشمند در مقام ف

گ مکتب بزر لسوفانیف، رازیش مکتب، جانیآذربا مکتب، در جهان اسالم یفلسف

، یمنصور دشتک نیالداثیغی، دوان نیالدجالل ی،دشتک نیرصدرالدیم، رازیش

مکتب  ینیبازب .11. در هند یو فلسفه اسالم رازیش مکتبی، خفر نیالدشمس

 ،نسل اول شاگردانی، رفندرسکیم، گذار مکتب اصفهانانی: بنردامادیم، اصفهان

، مالصدرای، کامل فلسفه نبو ییو شکوفا مالصدرا .13ی. انیپا مالحظات

، قدسم کتاب، وجود فلسفه، مالصدرا یهادر آموزه یکامل فلسفه نبو ییشکوفا

، الیخ عالمی، النفس قدسعلم و یمعادشناسی، شناسفرشته، و اشراق نبوت

 نیاصفهان در واپس مکتب، از مکتب اصفهان تا مکتب تهران .19ی. جوهر حرکت
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: هرانکامل مکتب ت سیو تأس اربعه یحکما، مکتب تهران سرآغاز، تشیدوره فعال

 رزاحسنیم، ابوالحسن جلوه رزایمی، اقمشه آقامحمدرضا، مدرس میحک یآقاعل»

 {بخش چهارم. }مکتب تهران تیاهم، اربعه مؤسس یاز حکما پس، «یسبزوار

 نیفلسفه در سرزم .19. درباره اسالم و تفکر مدرن یتأمالت .10ی. کنون تیوضع

 .و امروز روزینبوت، د

 نیزامرو یبا خوانش یاثر قتیکتاب گلشن حق: در عرفان 1«گلشن حقیقت»کتاب 

انیو فارغ از جر انهیو عملگرا یکارکرد یو با نگاه یاسالم تیو معنو از تصوف

ا مختلف ب یامروزه توانسته در کشورها یکاذب است. عرفان اسالم یعرفان یها

                                                           
1. The Garden of Truth:  The headlines are filled with the politics of Islam, but 

there is another side to the world's fastest-growing religion. Sufism is the poetry 

and mysticism of Islam. This mystical movement from the early ninth century 

rejects worship motivated by the desire for heavenly reward or the fear of 

punishment, insisting rather on the love of God as the only valid form of 

adoration. Sufism has made significant contributions to Islamic civilization in 

music and philosophy, dance and literature. The Sufi poet Rumi is the 

bestselling poet in America. But in recent centuries Sufism has been a target for 

some extremist Islamic movements as well as many modernists. The Garden of 

Truth presents the beliefs and vision of the mystical heart of Islam, along with 

a history of Sufi saints and schools of thought. In a world threatened by religious 

wars, depleting natural resources, a crumbling ecosystem, and alienation and 

isolation, what has happened to our humanity? Who are we and what are we 

doing here? The Sufi path offers a journey toward truth, to a knowledge that 

transcends our mundane concerns, selfish desires, and fears. In Sufism we find 

a wisdom that brings peace and a relationship with God that nurtures the best 

in us and in others. Noted scholar Seyyed Hossein Nasr helps you learn the 

secret wisdom tradition of Islam and enter what the ancient mystics call the 

"garden of truth." Here, liberate your mind, experience peace, discover your 

purpose, fall in love with the Divine, and find your true, best self. 

https://www.harpercollins.com/9780061744389/the-garden-of-truth/. Access: 

3 November 2018. 

https://www.harpercollins.com/9780061744389/the-garden-of-truth/
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تون از م قیدق یدر گرو خوانش زیو ظهور آن ن ابدی یآداب و رسوم گوناگون تجل

 اسالم)ص( و اهل امبریپ یمعنو یو رفتارها ثیقرآن و حد یعنی یل اسالمیاص

 رنص استادکتاب  گریاثر را فارغ از د نیاما ا )ع( است. یت عصمت و طهارتب

و  یلف بر اساس تجارب شخصؤشده م یاثر سع نی. چرا که در ادید دیبا

و دشوار  قیعم یکه از مباحث یخود، عرفان و حکمت اسالم یدرون یهاالهام

سط کتاب تو نیمخاطبان قرار دهد. ا اریدر اخت وایش یانیبا ب را است ربرخوردا

 1ترجمه شده است. ی به فارسیاهلل رحمتدکتر انشاء

ارکت و مش کیآکادم قیاز پنجاه سال تحق شیحاصل ب «قتیگلشن حق»کتاب 

است. مؤلف  در تصوف نصر نیحس دیسعارف الهی  یو عمل یوجود

 یهاقتیبا طر ییتصوف، آشنا حوزۀ در را اشیو عمل یتجرب یدستاوردها

اثر از  نیا کتاب نگاشته است. نیمختلف در ا دیو اسات وخیبا ش داریگوناگون، د

 هالاز شروع فص شیشده است. پ لیتشک وستیچهار بخش، شش فصل و دو پ

 نیدر ا یمتانشاءاهلل رحدکتر از مترجم است.  یمفصل شگفتارپی بر مشتمل کتاب

 ۀدربار ییدهایترد ،یاسالم عرفان نیامروز یچون معرف یمقدمه به موضوعات

 ل،یو جبرئ ثیحد ،یسیدرا علم ها،یاز کژفهم ایعرفان، زدودن پاره تیهو

 یمعنا»اثر  نینخست ا بخش و بهشت وصال پرداخته است. هیو تنز هیتشب

                                                           
1. http://iranianstudies.org/fa/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-

%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA /.  

http://iranianstudies.org/fa/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/
http://iranianstudies.org/fa/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/
http://iranianstudies.org/fa/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/
http://iranianstudies.org/fa/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/
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 ر،یهمچون پرسش ناگز یموضوعات ۀفصل دربار نینام دارد. نصر در ا «تیانسان

 م؛یشوب یفاتحه، انسان کامل، کس ۀسور ریتفس ت،یسفر است، عبود یزندگ

 «قتیحق» نگاشته است. بخش دوم مشتمل بر چهار فصل است. میبشو کسچیه

. دازدپریم قتیحق یمعنا یفصل به بررس نیعنوان فصل دوم است. مؤلف در ا

 یعنی الحق، انا گفت حالج منصور چهارم،/ دهم قرن آورعارف نام: »دگوییاو م

 یمعنا یاریبس رایگفته نهاد، ز نای سر بر را جانش و اممن حق ام،قتیمن حق

کلمات بسان  نیحال ا نیکردند. در ع ریکلمات را غلط تفس نیا یقیحق

 ودهب اندازنیتصوف طن خیهزار سال گذشته در تار یمکرر در ط یبندعیترج

 بر سر آن شیکه حالج از آن سخن گفت و جان خو قتیحق نیا ستچی. است

به آن را  یابیو دست ابندی دست آن به که اندکرده یسع هینهاد و همه صوف

در فصل سوم به  مولف .«139ص  ند؟ابشر دانسته یزندگ تیغا نیبرتر

 ۀمشاهد ،یوحدت وجود، خلقت و نظام تجل ،یاله قتیحق یرنظ یموضوعات

وم . فصل سپردازدیعالم م تیشر و لزوم هدا تیواقع ،یبشر ریخلقت، عالم صغ

عشق،  تیماه ،یمعنو اتیدر ح ییبایبه نقش عشق و ز «ییبایعشق و ز»با عنوان 

« و شر ریخ» پردازد.یصلح و سالم م ،یهانیک ،یانسان ،یجمال اله ،یعشق اله

 کیفصل به نسبت عمل با نفس، اعمال ن نیعنوان فصل چهارم است. نصر در ا

 که پنجم فصل در مؤلف. پردازدیعلم م یروحان ریادب، تأث یمعنو تیو بد، اهم

 م،یاست بحث صراط مستق دهینام «میبرس قتحقی گلشن به چگونه» را آن
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نفس، احوال و مقامات  اندانش درم قت،یسماع، آداب طر د،یمرشد، مر قت،یطر

« زو امرو روزیبه مرکز تصوف، د یابیدست»سوم  بخش .کندیرا طرح م لیو فضا

ت: نوشته اس نیچن« و اکنون نجایا» یعنیفصل  نیعنوان اولِ ا لینام دارد. نصر ذ

ر و د میدر کجا باش که نای از نظرصرف م،یقرار دار یبشر ۀمادام که در مرتب»

ن نجا و اکنوی. امیریناپذییو اکنون جدا نجایهمچنان از ا م،یکن یزندگ یچه زمان

 نیدر ا او «397اند. ص افتهی وندیپ یبشر یبا آگاه یستنسناگ یوندیپ ۀبه واسط

 ایهآموزه ،یمعنو قیتحق هایوهیش ،یاخالق معنو ،یقیموس ات،یبخش به ادب

الم تصوف در جهان اس انه،یصوف هایمقبره ت،والی شناسانه،و جهان یعیمابعدالطب

ت نخس وستیاست. پ وستیچهارم مشتمل بر دو پ بخش پردازد.یم زیمعاصر ن

زمان  تصوف در یدر تجل یتأمالت ه؛یصوف هایقهیو طر هیصوف سنت»با عنوان 

عارف الهی سید نام دارد.  «یسنت تصوف و عرفان نظر»دوم  وستیو پ« و مکان

 نیتصوف، منشأ تصوف، نخست خیتار یبه معنا وستیدو پ نینصر در ا نیحس

 ،یسنت عرفان نظر ۀخچیو مغرب جهان اسالم، تار رقمکتب بغداد، مش ه،یصوف

ها بخشعنوان  1پردازد.یم رانیو ا نیهند، چ ه،یچون ترک ییجهان عرب، کشورها

/ ریاگز/ پرسش نتیانسان یعبارتند: بخش اول/ فصل اول: معنا های کتابلفصو 

سان سوره فاتحه/ ان ری/ تفستیعبود «م؟یکه هست»سفر است/ پس، ما  یزندگ

                                                           
1.https://www.mehrnews.com/news/3853966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7

%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-

%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-

%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.  

https://www.mehrnews.com/news/3853966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/3853966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/3853966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/3853966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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ول مشغ دیبه چه کار با ایدن نیو در ا م؛یبه چه کار مشغول ایدن نیکامل/ ما در ا

 تیمحور /قتیدوم: حق / بخش دوم، فصلمیکس بشوچیه م؛یبشو ی/ کسم؟یاشب

 قتی/ حقیمعنو اتیو کارکرد آن در ح ی/ عرفان نظریعرفان اسالم یبرا معرفت

 یخلقت/ سلسله مراتب کل ۀ/ مشاهدی/ وحدت وجود/ خلقت و نظام تجلیاله

ناخت / شتیاشر و لزوم هد تی/ واقعیبشر ری[ مراتب وجود/ عالم صغیهانیک ای]

 اتیر حد ییبای/ نقش عشق و زییبایفصل سوم: عشق و ز/ یو رستگار قتیحق

عاشق  دیبا ای/ آی/ عشق الهیعشق بشر یروحان تیعشق/ اهم تی/ ماهیمعنو

م/ / صلح و سالیهانیو ک یانسان ،ی/ جمال الهد؟یرس قتیبود تا به گلشن حق

با نفس/ ثمرات و  لو بد/ نسبت عم کیعمل بشر اعمال ن روی: خمفصل چهار

 قتیادب/ عمل کردن با حق یمعنو تی: اخالص و فتوّت/ اهمیعمل و وارستگ

: میلو تس میعمل/ استغناء و تسل یروحان ریعمل کردن با عشق و رحمت/ تاث ـ

: شیایبودن/ ارواح ما اجساد ما است اجساد ما ارواح ما/ ن یعامل به اراده اله

/ میبرس قتیح/ فصل پنجم: چگونه به گلشن حق[ بدن، نفس و روقیتلف ای] عیتجم

: تقی/ آداب طردی/ مرشد/ مرست؟یچ تی/ وِالتی/ وَالقتی/ طرمیصراط مستق

و  دی/ دانش درمان نفوس/ رابطه مرانهی/ سماع/ هدف اعمال صوفهیاعمال صوف

/ بخش سوم فصل ششم: لی)ص(/ احوال و مقامات/ فضاامبریمراد/ اقتداء به پ

 یبرا یزیو اکنون/ تصوف چه چ نجایو امروز/ ا روزید صوف،به مرکز ت یابیدست

/ اخالق یقی/ موساتی[/ ادبیحکم ای]ی عیعرضه دارد؟/ معرفت مابعد الطب
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شناسانه/ و جهان یعیالطبمابعد های/ آموزهیتحقق معنو هایوهی/ شیمعنو

تصوف  راثیاز م توانندیمعاصر م هایانسان ای/ آهیصوف های/ مقبرهتیوال

/ و امروز روزید؟/ تصوف در جهان اسالم معاصر/ تصوف در غرب دنببر ایهبهر

نت : سکی وستی/ بخش چهارم/ پیبشر اتیح تیغا قتیورود به گلشن حق

 یتصوف در زمان و مکان/ معنا یدر تجل یتأمالت ه؛یصوف هایقهیو طر هیصوف

 و تیبدوران تث / مکتب بغداد/ مکتب خراسان/هیصوف نیتصوف/ نخست خیتار

(/ مشرق جهان 13/1)تصوف در قرنی/ تصوف پس از دو غزالی/ دو غزالقیتلف

/ هیصوف یاصل هایقهی/ طرست؟یچ هیصوف قهیاسالم/ غرب جهان اسالم/ طر

جهان عرب و شمال  ی/ هندوستان/ بخش شرقیمرکز یایو آس رانیعراق/ ا

دو:  وستیبالکان/ پ رهیقفقاز و شبه جز ه،ی/ ترکقایآفر ی/ جنوب صحراقایآفر

 ۀودشال نی/ نخستیسنت عرفان نظر ۀخچی/ تاریسنت تصوف و عرفان نظر

 یای/ آسی/ هند اسالمیدر دوران حکومت عثمان هی/ جهان عرب/ ترکیعرفان نظر

 ی/ عرفان نظرست؟یچ ی/ موضوع بحث عرفان نظررانی/ انی/ چیجنوب شرق

 .قتیورود به گلشن حق و

 شناسیبهترین اثر قرآن حکیم نصر 1«ترجمه و تفسیر قرآنشناخت قرآن: »کتاب 

ه ای روبرو شده است و جداگانبه زبان انگلیسی است که با استقبال گسترده

                                                           
لمان آزاده، س، انتشارات دانشنامه معاصر قرآن کریم، مدخل: ترجمه و تفسیر قرآن سید حسین نصر .1

 .۴۵۵-۴۵1، ص1۵۵۶قم، 
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 ام.اهمیت آن را توضیح داده

و  اشراق خیش نا،یسابن یعرفان شهیدرباره ابعاد اند ی، کتاب«مسلمان میسه حک»

 Three Muslim Sagesاست:  نیکتاب چن یاصل عنوان.یابن عرب

 انیدر اد قاتیمرکز تحق ریمد تر،ی.ل. سلهکوتاه از رابرت  یشگفتاریشامل پ کتاب

از سه فصل  کتاب کتاب است. یاز مؤلف بر ترجمه فارس یاو مقدمه یجهان

 ،یمجموعه آثار، وجودشناس ،یشده است. در فصل اول درباره زندگ لیتشک

-973) انیسو مکتب ابن یباطن فلسفه ،یو وح نیعلم و النفس، د ،یشناسجهان

ق( 997-909) شیخ اشراقو آثار  یخیتار نهیزم رامونیفصل دوم پ درو  ق(039

 لیمثت ان،یاو از جمله طبقات دانا شهیاند میحکمت اشراق و مفاه یو منابع و مبان

 و یلیتمث اتیحکا تیاهم ،ینوراالنوار، معاد و وصال معنو ،ییایو رمز جغراف

 ات،فی، مقام، تألتصوف راثیبحث شده است. در فصل سوم م یحکمت اشراق

ق( 199-913) یاز نظر ابن عرب انیوحدت وجود و وحدت اد ،یمنابع، زبان رمز

 است. دهیگرد حیتشر

تفاده مثل اس تصوف یادیبن یهادگاهید یدر بررس یکتاب ،«انیصوف یها آموزه»

و مواجهه تصوف با معضالت و  عیرابطه تصوف با تش ،یتصوف از عقل و وح

 یاما ترجمه فارس یسیاثر به زبان انگل نیا اصل .است مشکالت جهان معاصر

 نیدحسیتا امروز، س روزیاز د انیصوف یهااست: آموزه ریمشخصات ز یآن دارا
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 سرا،دهیچاپ اول، تهران، قص ،ینیام یو محمدهاد یدریح نی، ترجمه حسنصر

 ص.391، 1999

که خداوند در دامن اسالم  داندیم یقیرا طر تصوف نصر نیدحسیسعارف الهی 

قرآن فراهم کند. از نظر  روانیپ ی)سلوک( را برا یقرار داده تا امکان تحقق معنو

ا ب کتاب مشترک دارد. یگوهر گرید انیبا اد یو معنو یسلوک عرفان نیا یو

 یچاپ شده و از سو Sufism Livingو بعدها با عنوان  Sufi Essaysعنوان 

 یترجمه شده است. گفتارها یبه فارس ینیام یو محمدهاد یدریح نیدکتر حس

ف، تصو نیادیبن یها. آموزه1 فصل است: ازدهیکتاب شامل سه بخش و  نیا

 ی. مباحث3 ت؛یمقامات و احوال، وال ،یعقل و وح گاهیچون جا یشامل مباحث

. مواجهه 9 ؛یقرن هفتم و مکتب ابن عرب و تصوف و عرفان عیرابطه تش رامونیپ

 ته،یعرفان و مدرن ،ستیز طیعرفان و مح لیتصوف با مسائل جهان امروز )از قب

 که اندکرده حیتصر ییبزرگ( مترجمان در جا انیاد روانیبا پ ییارویعرفان و رو

آن  دهبنیتا امروز ز روزیاز د انیصوف هایآموزه عنوان کتاب، مباحث به توجه با

م بر بخش مقد زیدکتر نصر ن« افکار و آثار ،یزندگ»و « مترجمان شگفتاریپ» است.

 یداریو عوامل پا هانهیشش فصل، زم یبخش اول و ط در اول، ارائه شده است.

 یو عقل جزئ یعقل کل ،یو کمال انسان؛ وح تیتصوف و تمام ؛یطلب عرفان

حاالت و مقاالت  ،یفارس یدر ادب عرفان ریپ یمایس ؛یدر قرآن و عرفان اسالم

را  دیجد یگرایو نسب شیانددر جهان تحول یعرفان داریعارفان؛ عناصر پا
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ها و عوامل طلب نهیزم است: نیبخش چن نیا یهاسرفصل کند.یم یبررس

 در قرآن یو عقل جزئ یعقل کل ،یکمال انسان؛ وح تیتصوف و تمام ؛یعرفان

مقامات عارفان؛ عناصر  ؛یفارس یدر ادب عرفان ریپ یمایس ؛یو عرفان اسالم

 یبخش دوم به بررس ؛«دیجد یگرایو نسب شیاندتحول»در جهان  یعرفان داریپا

 پردازدیو تصوف م عیتش یماهو وندیو پ یتصوف در قرن هفتم و مکتب ابن عرب

شگرف  راتیعارف مشهور قرن هفتم و تأث ،یعرب ابن و شامل دو فصل است:

است که در آن  یبخش کتاب، گفتار انیپا و تصوف. عیتش یماهو وندیآن؛ پ

 گرفته شده یرسبه بر دیجد یایعرضه به دن یاسالم برا یهاها و آموزهبرنامه

  است.

سپتامبر به پیشنهاد انتشارات هارپر توسط  11پس از رخداد  1«قلب اسالم»کتاب 

                                                           
1. The Heart of Islam: As the specter of religious extremism has become a fact 

of life today, the temptation is great to allow the evil actions and perspectives 

of a minority to represent an entire tradition. In the case of Islam, there has been 

much recent confusion in the Western world centered on distorted portrayals of 

its core values. Born of ignorance, such confusion feeds the very problem at 

hand. In The Heart of Islam one of the great intellectual figures in Islamic 

history offers a timely presentation of the core spiritual and social values of 

Islam: peace, compassion, social justice, and respect for the other. Seizing this 

unique moment in history to reflect on the essence of his tradition, Seyyed 

Hossein Nasr seeks to "open a spiritual and intellectual space for mutual 

understanding." Exploring Islamic values in scripture, traditional sources, and 

history, he also shows their clear counterparts in the Jewish and Christian 

traditions, revealing the common ground of the Abrahamic faiths. Nasr 

challenges members of the world's civilizations to stop demonizing others while 

identifying themselves with pure goodness and to turn instead to a deeper 

understanding of those shared values that can solve the acute problems facing 

humanity today. "Muslims must ask themselves what went wrong within their 

own societies," he writes, "but the West must also pose the same question about 



 11اهمیت تعالیم سید حسین نصر  
 

 3330صفحه از سوی انتشارات هارپر در سال  993تألیف و در  پروفسور نصر

به زبان انگلیسی منتشر شد و به سرعت مورد استقبال متفکرینی نظیر پروفسور 

ودیگر تشنگان  9، خاخام میشل پالی3اسقف جان پلبی اسپانگ، 1هوستون اسمیت

در آن شرایط سؤاالت پیرامون تعالیم اسالم در غرب زیاد  0حقیقت واقع شد.

                                                           
itself . . . whether we are Muslims, Jews, Christians, or even secularists, whether 

we live in the Islamic world or in the West, we are in need of meaning in our 

lives, of ethical norms to guide our actions, of a vision that would allow us to 

live at peace with each other and with the rest of God's creation." Such help, he 

believes, lies at the heart of every religion and can lead the followers of the 

Abrahamic religions (Judaism, Christianity, and Islam) as well as other 

religious and spiritual traditions to a new future of mutual respect and common 

global purpose. The Heart of Islam is a landmark presentation of enduring value 

that offers hope to humanity, and a compelling portrait of the beauty and appeal 

of the faith of 1.2 billion people. 

https://books.google.com/books/about/The_Heart_of_Islam.html?id=83vUjgE

ACAAJ&source=kp_book_description. Access: 3 Nov. 18. 

1. Huston Smith, author of The World's Religions. 

2. Bishop John Shelby Spong, author of A New Christianity for a New World. 

3. Rabbi Michael Paley. 

4. Review: “This is exactly the right book... to counter the demonizing 

stereotypes of Islam proliferated by the war on terrorism” (Huston Smith, 

author of The World's Religions) 

“Professor Nasr has put the beauty and appeal of Islam into clear and readable 

English.” (John Shelby Spong, author of A New Christianity for a New World) 

“This sensitive, insightful and beautifully written book comes as a ray of 

sunshine.” (Mark Juergensmeyer, author of Terror in the Mind of God Mark 

Juergensmeyer, author of Terror in the Mind of God Mark Juergensmeyer, 

author of Terror in the Mind of God Mark Juergensmeyer, author of Terror in 

the Mind of God) 

“Filled with challenge and insight...an indispensable text.” (Rabbi Michael 

Paley) 

“A lasting, honest, and intimate tour of Islam’s basic aspects...” (The [New 

Jersey] Star-Ledger) 

“A first-tier Islamic scholar ... it is hard to imagine a better introduction to the 

faith.” (Library Journal) 

[“I]t is hard to imagine a better introduction to the faith.” (Library Journal) 

“An illuminating new book that explores the spiritual and social values of the 

https://books.google.com/books/about/The_Heart_of_Islam.html?id=83vUjgEACAAJ&source=kp_book_description
https://books.google.com/books/about/The_Heart_of_Islam.html?id=83vUjgEACAAJ&source=kp_book_description
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های شده بود و همچنین حمالت تندی هم از سوی کشیشان افراطی و رسانه

 ،شدد و همچنین برخی از مفاهیم اسالم نظیر جهاددست راستی به اصل اسالم می

 شد و از طریقشهادت، حقوق بشر و عدالت به صورت تحریف شده معرفی می

بته شد که الای میرحمانهمفهوم تحریف شده این مفاهیم به اسالم تعرضات بی

هنوز هم ادامه دارد. در چنین شرایطی کتاب معتبری به زبان انگلیسی نبود که 

ربیان و فضای فرهنگی ـ سیاسی غرب های غتعالیم اسالم را با توجه به پرسش

شناس جهان غرب، حکیم نصر پس از تبیین نموده باشد. لذا مهمترین اسالم

دریافت پیشنهاد از انتشارات هارپر وظیفه دینی و علمی خود دانست که کتابی 

راجع به معرفی اصول و فروع و اخالق اسالمی با توجه به نیازهای غربیان با 

ا ر دینی بنویسد. کتاب قلب اسالم در چنین فضایی تألیف و بتکیه بر منابع معتب

های مختلف جهان استقبال گسترده در غرب و شرق عالم روبرو شد و به زبان

 ترجمه و منتشر شد.

ـ بر اساس مقتضیات زمان و مکان 1اهمیت کتاب قلب اسالم در آن است که:  

زهای ها و نیاسشتوجه به پرتألیف شده است نه در فضایی ابسترکت و بی

                                                           
faith of one-fifth of humanity.” (Christian Science Monitor) 

“The most important study of Islam in all its breadth and all its depth available 

in the English language.” (Gai Eaton, author of Islam and the Destiny of Man). 

“Concise, clear, and eloquent, it has the crystalline ring of the voice of reason 

and cuts through layers of ignorance.” (The World & I). 

https://www.amazon.com/Heart-Islam-Enduring-Values-

Humanity/dp/0060730641. Access: 3 November 2018.  

https://www.amazon.com/Heart-Islam-Enduring-Values-Humanity/dp/0060730641
https://www.amazon.com/Heart-Islam-Enduring-Values-Humanity/dp/0060730641
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ـ با تکیه بر منابع معتبر تفسیری، فقهی، روایی و تاریخی تألیف شده 3معاصر. 

ای بین اسالم، یهودیت و مسیحیت تألیف ـ کتاب با روش مطالعات مقارنه9است. 

و شهادت را در بستر متون مذهبی و تاریخی  شد، بخصوص دو مفهوم جهاد

نموده است. البته از همان بخش اول کتاب که راجع به مسیحیت و اسالم تبیین 

ها تشابهات و تفاریق اسالم با یهودیت و توحید است و سپس در همه بخش

مسیحیت بیان شده است و در عین حال کوشش شده است با همدلی و تکیه بر 

ن وحی الهی به رسوال های مشترک ادیان الهی، اسالم را در بافت سنتارزش

ـ کتاب 0الهی همچون موسی و عیسی که معروف غربیان هستند تبیین نماید. 

قلب اسالم با روش دفاعی )اپولوجیتسی( تألیف نشده است بلکه روش کتاب 

تبیینی است و از موضع عزت و حکمت معارف نورانی اسالم تبیین شده است. 

، معنوی و فقهی ـ کتاب قلب اسالم فهم جامعی از امهات ابعاد اعتقادی، اخالق9

ـ قلب اسالم، عالوه بر جنبه 1اسالم را به صورت سیستماتیک تبیین نموده است.

کالمی از جهت پدیدارشناسی نیز به ظهور و گسترش اسالم در جهان پرداخته 

اند نشان های اسالم نظری و آنچه که برخی مسلمانان انجام دادهاست و تفاوت

ای بین رفتار برخی مسیحیان و قایسهداده است و این تفاوت را با روش م

ـ پس از قرآن، محمد)ص( و علی)ع( مهمترین 7مسلمانان نشان داده است. 

اند، که اسالم را باید در پرتو رفتار شناسی معرفی شدههای مرجع اسالمشخصیت

حکیمانه و رحمانی آنها شناخت. بخصوص امام علی)ع( به عنوان نماد عدالت، 
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ـ مانیفست سیاسی و نظریه عدالت 9ریت معرفی شده است. این گوهر گمشده بش

های مختلف از ـ قرائت9اسالمی در نامه علی به مالک اشتر تبیین شده است. 

گیری شده است که اکثریت مسلمان با مدرنیته سکوالر اسالم بیان شده اما نتیجه

ر دو بنیادگرایی مخالف است و تنها صدای اسالم سنتی است که حرف آخر را 

ـ اسالم سنتی نماینده اسالم اصیل است که با سکوالریسم 13زند. جهان اسالم می

ی بخش مبتنی بر سه منبع اصلای ندارد. اسالم سنتی رهاییو بنیادگرایی میانه

قرآن، سنت معصومین و عقل است. اسالم سنتی اصیل دارای ابعاد اعتقادی، 

ص در تشیع با زنده بودن اخالقی، معنوی، اقتصادی و سیاسی است و باالخ

ـ کتاب با نثری 11 اجتهاد پاسخگوی نیازهای معاصر فکری و عملی انسان است.

زیبا و جذاب نوشته شده و جذابیت های تعالیم اسالمی را بخوبی تبیین نموده 

است و امید به آینده روشن در پرتو پیروی از تعالیم نورانی اسالم را در روح 

ها ـ کتاب حاوی احترام متقابل به دیگر فرهنگ13دمد. جهانیان تشنه حقیقت می

ید و نماها دعوت میو تمدنهاست و بشر امروز را به گفتگوی بین ادیان و تمدن

زیستی معنویت نهفته در همه ادیان الهی را مبنای مشترک گفتوی بین ادیان و هم

 خواند.آمیز میمسالمت

به زبان فارسی از سوی سید محمدصادق خرازی  The Heart of Islamکتاب 

از سوی انتشارات نشر نی منتشر شده « قلب اسالم»به فارسی ترجمه و به نام 

است. متاسفانه چاپ فارسی چنین کتاب مهمی فاقد نمایه و منابع است که آسیب 
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که  ام به ناشر آن استجدی برای استفاده بهینه از کتاب وارد نموده است. توصیه

 های بعدی حتما نمایه اعالم، مفاهیم و منابع را به کتاب بیفزایند.چاپدر 

 بندیجمع

است که در دامان دو  یاتیو تجرب مطالعاتحاصل  معلم چهارم یمعرفت تعالیم

 ستمعتقد ا نصرحکیم به دست آمده است.  تهیو مدرن معاصر سنت سپهر جهان

نقش اساسی ایفا مواجهه با غرب  یبرا یدر فرهنگ اسالم یکه عنصر معنو

معنویت و  یوشو رمز مشکالت گذشته و اکنون مسلمانان را در فرام نمایدمی

رکز ماست.  یـ اسالم یرانیاو دفاع از سنت ا ی. دغدغه فکرداندیم تعقل اسالمی

بخش و رهاییاصیل  اندیشه معلم چهارم آن است که معرفتمجموعه ثقل 

تی اسالم سن است. «تیبر معنو یمبتن یمعرفت قدس» معرفت قدسی است و

سالم ای ندارد. انماینده اسالم اصیل است که با سکوالریسم و بنیادگرایی میانه

بخش مبتنی بر سه منبع اصلی قرآن، سنت معصومین و عقل است. سنتی رهایی

 ی، معنوی، اقتصادی و سیاسی استاسالم سنتی اصیل دارای ابعاد اعتقادی، اخالق

و باالخص در تشیع با زنده بودن اجتهاد پاسخگوی نیازهای معاصر فکری و 

عملی انسان است. شورا و عدالت بنیادهای سیاست و اقتصاد در اسالم هستند. 

معنویت و اخالق قلب تپنده اسالم است. اسالم رحمانی نصر بر اساس قرآن و 

و تفریط است. اسالم نصر مبتنی بر حکمت، معنویت،  روایات معتبر بدون افراط
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اخالق، فقاهت و سیره علمی و عملی اولیاءاهلل و مراجع عظام است. اسالم 

رحمانی جمع بین شریعت، طریقت و حقیقت است. اسالم حکمی نصر جمع 

 بین وحی و روایات و معارف عقلی و قلبی است.

 آثار انگلیسی معلم چهارم

مؤلف پنجاه کتاب و پانصد مقاله علمی است که در اینجا آثار  حکیم نصر

اری بریم که شامل آثار تألیفی، ویراستانگلیسی او را به ترتیب تاریخی نام می

 هایی که راجع به او به انگلیسی نوشته شده است.اوست و همچنین کتاب

As author:  

An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions 

of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwan al-Safa, 

al-Biruni, and Ibn Sina (1964). 

Three Muslim Sages: Avicenna—Suhrawardi—Ibn Arabi 

(1964). 

Ideals and Realities of Islam (1966). 

Science and Civilization in Islam, with a preface by Giorgio de 

Santillana (1968). 

Islamic Studies: Essays on Law and Society, the Sciences, and 

Philosophy and Sufism (1967). 

The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of 

Modern Man (1968). 
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Sufi Essays (1972). 

Islam and the Plight of Modern Man (1975). 

Islamic Science: An Illustrated Study, with photographs by 

Roland Michaud (1976). 

Sadr al-Din Shirazi and His Transcendent Theosophy: 

Background, Life and Works, 2nd edition (1977). 

Knowledge and the Sacred: The Gifford Lectures, (1981). 

Islamic Life and Thought (1981). 

Islamic Art and Spirituality (1986). 

Traditional Islam in the Modern World (1987). 

A Young Muslim's Guide to the Modern World (1993). 

The Need for a Sacred Science (1993). 

The Islamic Intellectual Tradition in Persia, edited by Mehdi 

Aminrazavi (1994). 

Muhammad: Man of God (1995). 

Religion and the Order of Nature: The 1994 Cadbury Lectures at 

the University of Birmingham (1996). 

Poems of the Way; put to music by Sami Yusuf in Songs of the 

Way (vol. 1) (1999). 

Islam: Religion, History, and Civilization (2001). 

The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity (2002). 
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Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in 

the Land of Prophecy (2006). 

The Pilgrimage of Life and the Wisdom of Rumi: Poems and 

Translations (2007). 

The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's 

Mystical Tradition (2007). 

Islam, Science, Muslims, and Technology: Seyyed Hossein Nasr 

in Conversation with Muzaffar Iqbal (2007). 

The Essential Seyyed Hossein Nasr, edited by William Chittick 

(2007). 

Islam in the Modern World (2012). 

As editor: 

An Annotated Bibliography of Islamic Science, edited with 

William Chittick and Peter Zirnis (3 vols., 1975). 

Isma'ili Contributions to Islamic Culture (1977). 

The Essential Frithjof Schuon (1986). 

Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality, edited with Seyyed 

Vali Reza Nasr and Hamid Dabashi (1988). 

Expectation of the Millennium: Shi'ism in History, edited with 

Seyyed Vali Reza Nasr and Hamid Dabashi (1989). 

Islamic Spirituality (Vol. 1: Foundations, 1987; Vol. 2: 

Manifestations, 1990). 
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Religion of the Heart: Essays Presented to Frithjof Schuon on his 

Eightieth Birthday, edited with William Stoddart (1991). 

In Quest of the Sacred: The Modern World in the Light of 

Tradition, edited with Katherine O'Brien (1994). 

History of Islamic Philosophy, edited with Oliver Leaman 

(1995). 

Mecca the Blessed, Medina the Radiant: The Holiest Cities of 

Islam, photographs by Kazuyoshi Nomachi; essay by Seyyed 

Hossein Nasr (1997). 

An Anthology of Philosophy in Persia, edited with Mehdi 

Aminrazavi (5 vols., 1st in 1999). 

The Essential Sophia, edited with Katherine O'Brien (2006). 

The Study Quran (Editor-in-Chief; Caner Dagli, Maria Dakake, 

and Joseph Lumbard (General editors); Mohammed Rustom 

(Assistant editor; 2015). 

As translator: 

Shi'ite Islam by Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i. 

The Book of Metaphysical Penetrations by Mulla Sadra (edited, 

introduced, and annotated by Ibrahim Kalin). 

Works about Nasr: 

The Works of Seyyed Hossein Nasr Through His Fortieth 

Birthday, edited by William Chittick. 

Knowledge is Light: Essays in Honor of Seyyed Hossein Nasr, 
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edited by Zailan Moris. 

Beacon of Knowledge - Essays in Honor of Seyyed Hossein 

Nasr, edited by Mohammad Faghfoory. 

Islam, Modernity, and the Human Sciences (second part of the 

book), by Ali Zaidi. 

Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The 

Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr, by Adnan 

Aslan. 

In Search of the Sacred with Ramin Jahanbegloo. 

From the Pen of Seyyed Hossein Nasr: A Bibliography of His 

Works Through His Eightieth Year, edited by Nicholas Boylston, 

Oludamini Ogunnaike, and Syed A.H. Zaidi.  

 

 



 

 

 

 

 

 ـر، اثر حکیم متاله سیدحسین نصترجمه و تفسیر حِکَمی قرآن

 دکتر سید سلمان صفوی

 آکادمی مطالعات ایرانی لندن

 THE STUDY QURAN, A“؛ «شناخت قرآن: ترجمه و تفسیر»کتاب 

NEW TRANSLATION AND COMMENTARY”   سرویراستاری به

ا ب شناسی دانشگاه جورج واشنگتن؛ استاد اسالمپروفسور سیدحسین نصـر

ه زبان نویسنده ب یک دستیار ویراستار و پانزده همکاری چهار مترجم و ویراستار،

 3319در سال  صفحه از سوی انتشارات هارپر در آمریکا 1999انگلیسی در 

منتشر شد. همکاران مترجم ویراستاران کتاب شناخت قرآن که همگی از شاگردان 

اسالمی هستند عبارتند: کانر داگلی، ماریا دکاکه،  حکیم نصر و متخصص فلسفه

 جوزف لمبارد و محمد رستم.

ن در ساختن در مقدمه کتاب در باب اهمیت قرآن و نقش آ پروفسور نصـر
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فرهنگ و تمدن جهانی به طور عام و تمدن اسالمی به طور خاص مطالب 

ای بیان کرده که حاوی بیان ابعاد معنوی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی و ارزنده

بنیاد جمیع جوانب زندگی و تمدن  ؛قرآن»حکیم است: اقتصادی تعالیم قرآن

دگی مسلمانان، همراه اسالمی است. قرآن، حقیقتی قدسی است که در همه زن

ای برای تشخیص میان حقیقت و خطا، معیار قضاوت راهشان است. هم وسیله

درباره اعمال آنها است و هم حافظ آنها و منبع فیض و آرامش است. هم داور 

آنهاست و هم دوست آنها. هم عشق به خدا و هم بیم از خدا، هر دو را به روان 

نده جان نیست، بلکه کالم زمنان، یک کتاب بیقرآن برای مو .کندآدمی تلقین می

ای هستند که با خداوند است. آیات، کلمات و حتی حروف آن موجودات زنده

ین ا«. شنوندمی»گویند و به صورت رازآمیزی سخن آنان را نیز مومنان سخن می

متن مقدس، همراه همیشگی مومنان از آغاز تا انجام زندگی و حتی در فراسوی 

 .«ینی در سفر به سوی حقیقتی است که قرآن از آن نازل شده استزندگی زم

 حکیم به زبان انگلیسیتاریخ ترجمه قرآن

انگلیسی تدوین شده زبان به  حکیمدهها ترجمه از قرآناز قرن هفدهم تا کنون 

توسط اندیشمندان  چندین ترجمهسی سال اخیر  ـ بیست طی ، به ویژهاست

مه مانند ترج گرفته صورتمسلمانان  و« پروفسور آربری»نظیر ترجمه غربی 

ای دارها . بعضی از این ترجمهپرفسور محمدعبدالحلیم استاد دانشگاه سواس

ی رخو ب اندی درنیافتهخوببه زیرا مترجمان زبان عربی را  است؛مشکالتی 
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ه نظر ب نیست.رسا  از جهت بار مفهومی و کالمی استفاده شده انگلیسیِ هایهواژ

مثال ترجمه محمد اسد  رای. بیی استهااستیکدارای  هااین ترجمه عموم بنده

ای هبه جنبه توجهاصطالحات بدون  ترجمه بسیاری از ، اماترجمه دقیقی است

ها توجه نکرده است. حکمی و روحانی قرآن گذشته و به این ساحت ،عرفانی

 البته او یک راسیونالیست بود. 

تسلط  ؛نداهکرد حکیم مبادرتقرآنکه به ترجمه  مسلمانان اندیشمندان از بسیاری

از  «مطالعه قرآن: ترجمه و تفسیر»در کتاب  د.انهانگلیسی نداشت زبانکافی به 

 ز قبیلاانگلیسی صورت گرفته زبان به که تا کنون  حکیمهای قرآنبهترین ترجمه

شده ده استفا حلیم و قرایی، عبدالعلییوسف، پیکتال، محمداسد، آربریترجمه 

گلیسی انترین و زیباترین ترجمه دقیق و همکاران؛ نصـر پروفسورترجمه است. 

م ه . البته این کتابنقص نیست عاری ازحتم به طور گرچه  حکیم است؛قرآن

ن امکان به اصل مت و هم از نظر محتوا و اصالت تا حدِّ (انگلیسی) یزبان جنبهاز 

 .استنزدیک 

 «ترجمه و تفسیر قرآن نصـر»کتاب 

ها؛ . بخش ترجمه انگلیسی سوره1این کتاب متشکل از چهار بخش اساسی است. 

گانه . بخش مقاالت پانزده9. بخش تفسیر آیات هر سوره. 3بدون متن عربی. 

. بخش تعلیقات شامل مقدمه کتاب، زندگینامه مفسران مشهور 0نویسندگان. 
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، نمایه احادیث، نمایه اعالم و اصطالحات و هشت صفحه تسنن و شیعهاهل

 نقشه رنگی.

تر ؛ که با حروف درشت1990 – 9. بخش ترجمه در قسمت باالی صفحات 1

نگاری شده و شماره هر آیه به رنگ قرمز در نسبت به بخش تفسیر، حروف

 داخل یک دایره حک شده است.

را با حروف ریزتر نسبت  1990تا  9سوم صفحات  دو . بخش تفسیر نصف تا3

به ترجمه در برگرفته است. در آغاز تفسیر هر سوره؛ معرفی اجمالی از سوره 

ت. برای اس« سوره حمد»ترین معرفی سوره و تفسیر؛ متعلق به شده است. مفصل

آیه اول سوره حمد یک صفحه است. تفاسیر آیات عمدتاٌ از منابع  مثال تفسیر

تسنن با ذکر دقیق منابع اقتباس شده است. این منابع از  و اهل و معتبر شیعه مهم

 ( تا تفسیر المیزان عالمـّه193ترین تفاسیر نظیر تفسیر مقاتل بن سلیمان)کهن

شود. مفسران است که مجموعاً شامل چهل و یک عنوان تفسیر می طباطبایی

 (، شهاب1330(، احمد بن عجیبه مغربی)939ابوالفتوح رازی)مذکور عبارتند: 

(، عبداهلل بن عمر ابن 1999(، محمد بن طاهر عاشور تونسی)1373الدین آلوسی)

الدین برهان (،911)شافعی(، حسین بن الفرا البغوی199محمد البداوی شافعی)

( 909لعربی)( و قاضی ابوبکرمحمد بن عبداهلل ابن ا999ابراهیم البقاعی)ابوحسن

عربی صوفی مشهور، اسماعیل حقی الخلوتی الدین ابنکه متفاوت است با محی

(، ابن 933(، راغب اصفهانی)770(، ابن کثیر)997(، ابن جوزی)1197البروسوی)
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(، 791(، عبدالرزاق کاشانی)911الدین سیوطی)(، جالل901عطیه اندلسی)

(، 701ی کلبی اندلسی)(، محمد بن احمد بن جز1391مالمحسن فیض کاشانی)

( 193(، مقاتل بن سلیمان)1393شیرازی) (، مالصدرا999ابومنصور ماتریدی)

(، عبداهلل بن احمد 933(، رشیدالدین میبدی)093علی بن محمد ماوردی)

(، علی بن ابراهیم 171(، ابوعبداهلل قرطبی)739الدین نیشابوری)نظام (،713نسفی)

(، روزبهان بقلی 131(، فخرالدین رازی)019اسم قشیری)(، ابوالق939قمی)

(، 1393(، محمد بن علی شوکانی)979(، نصربن محمد سمرقندی)131شیرازی)

(، محمدبن 013(، عبدالرحمن سلمی نیشابوری)399سهل بن عبداهلل تستری)

(، احمد بن محمد 1031محمدحسین طباطبایی) (، سید913جریر طبری)

(، ابوالحسن علی بن احمد 013(، محمد طوسی)909(، طبرسی)037ثعلبی)

(. با توجه به 999( و ابوالقاسم زمخشری خوارزمی)019واحدی نیشابوری)

ن حکیم، گزینش آثار مفسریوجود بیش از هزار عنوان تفسیر قرآن و مفسر قرآن

فوق از بین هزاران کتاب تفسیری و مفسر؛ خود کاری اجتهادی و بیانگر رویکرد 

هیم. ددر این تفسیر است که در بخش بعدی توضیح می سور نصـرتفسیری پروف

 ند.اتفاسیر مدرن و بنیادگرایانه دو قرن گذشته، در این کتاب استفاده نشده

نامه مختصر و زندگی 1991 - 1997. مقاالت کتاب: مقاالت کتاب در صفحات 9

ست. اینگرید درج شده ا 1913 - 1997علمی نویسندگان نیز در صفحات 

ماستون، جوزف لمبارد، محمد مصطفی االعظمی، ولید صالح، توبی مایر، مظفر 
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اقبال، احمد محمد الطیب، مصطفی محقق داماد، ویلیام چیتیک، جین لوییس 

میشو، ماریا مسی دکاکه، کانر داگلی، حمزه یوسف، نویسندگان مقاالت هستند 

 که همگی مسلمان و استاد دانشگاه هستند.

تعلیقات: مقدمه کتاب در بیست و هشت صفحه ماقبل آغاز ترجمه آمده و . 0

 درج شده است. 1999 -1911مابقی تعلیقات نیز در پایان کتاب طی صفحات 

 «ترجمه و تفسیر قرآن نصر»کتاب اهمیت 

های غرب و معرفی با توجه به حجم وسیع حمله به اسالم و مسلمین در رسانه

گرایی مسلمانان؛ این کتاب نقش مهمی عنوان منبع اصلی خشونت حکیم بهقرآن

اب ای دارد، زیرا در این کتیافته امپریالیسم رسانهدر مقابله با این تهاجم سازمان

و روان امروزی همراه با تفسیر معرفتی  به زبان انگلیسی روشن حکیمآیات قرآن

تفسیرنویسی هزار و دویست سال گذشته  با رویکرد حِکَمی مبتنی بر سنت

یز به ن اند. شخصیت برجسته و مشهور علمی پروفسور نصرمسلمین معرفی شده

شناسی در غرب؛ بدون شک در مقبولیت ترین حکیم و مرجع اسالمعنوان مهم

 این کتاب تأثیرگذار است.

ش ویکرد معرفتی است. وی کوشحکیم؛ ردر تفسیر قرآن رویکرد پروفسور نصر

 کرده با تفسیر قرآن به قرآن؛ ابعاد معنوی، عقلی، اخالقی و اجتماعی کالم اهلل

ر د مجید را برای انسان امروز تبیین نماید. از سوی دیگر رویکرد پروفسر نصـر
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 عتبر شیعهمتفسیر مذکور؛ تقریب مذاهبی است. وی با رجوع به منابع تفسیری 

حکیم را در طول تاریخ نشان داده است. در تسنن؛ فهم آنها از آیات قرآنو اهل

این کتاب آرای مفسرین شیعه پیرامون آیات خاص گزارش شده و این کار علمی 

بس بزرگی است که برای نخستین بار در یک تفسیر که بسیاری از همکاران آن 

افتاده است. به خاطر داشته باشیم که حتی سیـّدقطب تسنن هستند، اتفاق  اهل

 حمالت تندی به تشیع داشته است.« فی ظالل القرآن»در تفسیر معروف  

تعلق شود که اغلب مفسرین مبا توجه به منابع تفسیریِ کتاب مذکور؛ مالحظه می

به ایران بزرگ فرهنگی هستند و این خود دلیل مستقلی بر نقش شگرف ایرانیان 

تبیین معارف قرآنی است. از دیگر سو تنها منبع تفسیری قرن بیستم که در در 

ی است. طباطبایعالمـّه« تفسیر شریف المیزان»این تحقیق بزرگ استفاده شده؛ 

ستدل از یک سو به خاطر محتوای م توسط پروفسور نصر« تفسیر المیزان»انتخاب 

و از دیگر سو مبیـّن سرسپردگی معرفتی و  و حِکَمی تفسیر عالمـه طباطبایی

 عاطفی وی به استاد خویش است.

به دو زبان مبدأ قران و تفاسیر قرآنی یعنی عربی و فارسی  تسلط پروفسور نصر

، اسالمی و زبان مقصد یعنی انگلیسی و تخصص عالی او در حکمت و عرفان

دستی او در نویسندگی به زبان انگلیسی به گواهی چیره تحقیقات آکادمیک و

دهها کتاب و صدها مقاله و انس با قرآن از طفولیت؛ باعث تولید اثری ماندگار 

ر حکیم شده است. منابع تفاسیر عرفانی مانند تفسیترجمه و تفسیر قرآن در سنت
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. از ب نصر داردتستری، سلمی و میبدی نقش مهمی در محتوای تفسیری کتا

جمله خواننده بی طرف با خواندن این کتاب رایحه حکمت و معنویت قرآنی را 

ترین منبع هدایت معنوی، اخالقی حکیم را به عنوان مهمکند و قرآناستشمام می

رین تحکیم به مثابه مهمیابد. در این کتاب؛ قرآنو اجتماعی جامعه بشری درمی

عدالت، انسانیت، صلح و تعاون اجتماعی معرفی شده است. ، منادی معرفت

پروفسور نصر در این اثر خویش برای آرای اهل تشیـع و باالخص امامان 

ای قائل شده و برای مثال این حدیث کلیدی السالم( اهمیت ویژهمعصوم)علیهم

کل قرآن در : »فرمودندامام علی)ع( را در مقدمه تفسیر خویش نگاشته است: 

 در اهللکل بسم، اهلل الرحمن الرحیمکل فاتحه در بسم ،سوره فاتحه جمع است

 .«امحرف باء، کل باء در نقطه زیر باء، و من آن نقطه

 چند نکته

به کار گرفته شده، اما این روش خواننده « تفسیر آیه به آیه»در این کتاب روش 

 ید بهتر بود در آغاز هردارد، لذا شارا از فهم و دریافت تصویر کلی سوره بازمی

شد تا خواننده غربی از های آن تبیین میسوره محتوای کلی سوره و پیام

، «نسـا»، «عمرانآل»، «بقـره»های بزرگ نظیر سردرگمی فهم مقاصد سوره

، «اسـرا»، «نحـل»، «هـود»، «یـونس»، «توبـه»، «اعـراف»، «انعـام»، «مائـده»

ر تفسی»چنین جای نجات یابـد. هم« شعـرا»و « نـونموم»، «انبیـا»، «طـه»، «کهف»

. ترین تفاسیر عرفانی، بین منابع این کتاب خالی استگنابادی از مهم« بیان السعاده
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با توجه به نقش برتر ایرانیان در تفسیرنویسی، شاید بهتر بود بیش از یک همکار 

وف ریز ی با حرحکیم حتشد و شاید بهتر بود متن عربی قرآنایرانی انتخاب می

 کند.حکیم نیز مطابقت میترجمه و تفسیر قرآن شد که با سنتدر کتاب درج می
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 به قلم خود ایشان شاگردان سید حسین نصر

 هو

 الرحمن الرحیم اهلل بسم

 5۱95ـ آبان ماه  54۱۱عید اضحی 

 خدمت دوست دانشمند آقای دکتر صفوی

شاگردان حقیر را خواسته بودی. پس از بیش از پنجاه های از بنده فهرست نام

م بیش از او لبنان تعداد شاگردانی که تربیت کرده سال تدریس در ایران و امریکا

آن است که بتوانم در این مکتوب از آنها به صورت کامل نام برم ولی به تعدادی 

لبنان، با این حقیر درس ا و کیربرجسته خود که در ایران و اماز شاگردان 

لمذ که با بنده ت کنم ولی از اروپائیان و مسلمانان بالد دیگراند اشاره میخوانده

جهان ........ است و آن هم به علت  مگر آنچه مربوط به خواهم برداند نامی نکرده

برم همگی خود محقق و نان که نام میآخاصی که بعداً به ان اشاره خواهم کرد. 
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 ستند و یا بودند.استاد ه

کردم گروه کثیری از در طول بیست سال که در دانشگاه تهران تدریس می

ا و ی دانشجویان از دوره لیسانس گرفته تا دکتری با حقیر درس فلسفه

شناسی خواندند که بسیاری از آنان خود دانشمندان بنام شدند مانند دکتر اسالم

حسینی، مرحوم دکتر مجتبوی، دکتر محسن رضا داوری، مرحوم دکتر پور

جهانگیری، دکتر احمد احمدی، دکتر مظفر بختیار، دکتر حداد عادل، دکتر احمد 

جاللی، دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر نصراهلل پورجوادی و دکتر محمد فغفوری. 

 اند و حاجت به توضیح بیشتر نیست.آنها همه در ایران شناخته شده

ام و اسالمی تعلیم داده شناسی و فلسفهدر رشته اسالم ر امریکاو اما آنان که را د

 اکنون دانشمندان توانا هستند، مهمترین آنان عبارتند از:

؛ او دوازده سال با حقیر اول در دانشگاه (William Chittickویلیام چیتیک )

خواند و پس از انقالب هنگامی که امریکائی بیروت و بعد دانشگاه تهران درس 

بازگشت کار خود را با نظر حقیر ادامه داد و به صورت اولین دانشمند  به امریکا

اسالمی و مخصوصاً ابن عربی و مکتب او درآمد و  امریکائی در رشته عرفان

 اکنون استاد دانشگاه ایالتی نیویورک است.

 (؛ او در ایران با حقیر درس خواند و در امریکاJames Morrisجیمز موریس )

نون کبرم. او نیز اشاگرد حقیر نبود ولی چون امریکائیست از او در اینجا نام می
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ست و اسالمی ا و فلسفه یکی از بزرگترین دانشمندان امریکائی در زمینه عرفان

 مهمی است که به نام دانشکده بوستن معروف است. استاد دانشگاه

(؛ این دانشمند ژاپنی نیز در ایران شاگرد Sachiko Murataساچیکو موراتا )

آمد و مطالعات خود را با نظر حقیر ادامه  به امریکاحقیر بود ولی بعد از انقالب 

داد. او نیز استاد دانشگاه ایالتی نیویورک است و اولین متخصص است در رشته 

 رابطه بین تفکر اسالمی و چینی.

درس  ها با حقیر در واشنگتن(؛ او سالJoseph Lumbardجوزف لُمبارد )

حقیر همکاری دارد. او استاد دانشگاه با  Study Quranخواند و در طرح عظیم 

 ر امریکاشناسان نسل جوانتر دترین اسالمبرندالیس در بوستون است و از برجسته

 شود. محسوب می

 واشنگتن(؛ او استاد دانشگاه جورج میسون در Maria Dakakeماریا داکیک )

 است و تخص او در تفکر شیعه Study Quranاست و از ویراستاران اصلی 

  است.

با حقیر درس خواند و  واشنگتنها در (؛ او نیز سالCaner Dagliجانر دگلی )

اکنون استاد دانشگاه هرلی کرایس در ماساچوست است و به عنوان یکی از 

ست. او نیز از شناسی شناخته شده ابهترین دانشمندان جوان در رشته اسالم

سالگی  37تحت نظر حقیر است و در سن  Study Quranویراستاران اصلی 
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 بهترین ترجمه انگلیسی فصوص ابن عربی را به طبع رسانید.

 فلسفهاالصل که متخصص (؛ پاکستانیMohammad Rustamمحمد رستم )

است و اکنون استاد دانشگاه کارلتن در اوتاوا کانادا  اسالمی و مخصوصا مالصدرا

 است.

 االصل ولی بزرگ شده در امریکا(؛ مصریWalid El-Ansariولید االنصاری )

که سالیان دراز با حقیر درس خوانده و متخصص اقتصاد اسالمی و اکنون استاد 

 ( در امریکا است.Xavierدانشگاه زاویر )

ها تحصیل در (؛ اهل ترکیه که پس از سالIbrahim Kalinلین )ابراهیم کا

د و ش آمد، از بهترین شاگردان حقیر در فلسفه واشنگتناسالمبول و مالزی به 

و بحث اتحاد عاقل و معقول نگاشت  ای زیر نظر راجع به مالصدرارساله برجسته

خود را اخذ کرد. بعداً استاد دانشگاه جورج تاون شد ولی فوراً و درجه دکتری 

 وزیر ترکیه او را به عنوان مشاور عالی خود به آنکارا برده است.نخست

(؛ از پاکستان که در دانشگاه کاتولیک دکترای خود را Ijaz Akramاعجاز اکرم )

و فعالً  داختها زیر نظر حقیر به تعلم در رشته تفکر اسالمی پرگرفت ولی سال

 در پاکستان استاد است.

ها در مراکش به (؛ او امریکائیست ولی سالVincent Cornellوینسنت کرنل )

در  فو تصو ترین دانشمند امریکائی در رشته عرفانتلمذ پرداخت و برجسته
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ی شناسمغرب است ولی با حقیر نیز درس خوانده است. او رئیس قسمت اسالم

 ( است.Emaryو استاد دانشگاه امری )

ها با حقیر درس خواند و مدتی نیز (؛ او سالDavid Buchmanدیوید باکمن )

در یمن به سر برد و اکنون در ایندیانا استاد است و بهترین مترجم از مشکوه 

 االنوار غزالی را به طبع رسانیده است.

ها با حقیر به تعلم در زمینه سال (؛ او پاکستانیست وFuad Naeemفؤاد نعیم )

 پرداخته و اکنون در دانشگاه جورج تاون است. اسالمی و عرفان فلسفه

ها تحصیل در معارف اسالمی و زکریا ............................؛ او پس از سال

نشگاه برکلی رفت و اکنون با حقیر به دانشکده الهیات دا مخصوصاً عرفان

 آنجاست.

با حقیر درس خوانده و  واشنگتنها در (؛ سالDavid Dakakeدیوید داکیک )

اه است و اکنون در دانشگ مالصدرا متخصص تفکر اسالمی و مخصوصاً فلسفه

 جورج میسون به تدریس اشتغال دارد.

(؛ در دانشگاه تمپل با حقیر درس خواند و Gisella Webbژیسال وب )

یتون و استاد دانشگاه س اشراق است و فلسفه متخصص تفکر اسالمی و تصوف

 هال است.

در ؛ او نیز دکترای خود را (Victoria De Angelesویکتوریا دی آنجلس )
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 نید و استاد دانشگاه السالی در .......... است.دانشگاه تمپل با حقیر گذرا

شناسی و علوم سیاسی (؛ او از معروفترین استادان ایرانJames Billجیمز بیل )

 نشگاه تهران بود.و قبل از انقالب شاگرد حقیر در دااست  اسالمی  در امریکا

 واشنگتنها شاگرد حقیر در (؛ او نیز مدتYusuf Casewitویت )یوسف کیس

 بود و اکنون در دانشگاه هاروارد است. 

مد و آ ها شاگرد بنده بود و پس از انقالب به امریکاالله بختیار؛ او در ایران سال

ر که در آن آثا عالوه بر تخصص در روانشناسی سنتی و اسالمی و هنر اسالمی

متعددی نگاشته است، مدیر دارالنشر قاضی در شیکاگو است که کار آن چاپ 

 کتب در زمینه اسالم است.

شاگرد حقیر شد و در  مهدی امین رضوی؛ او از ایرانیانی است که در امریکا

ب متعدد او کت اسالمی با حقیر گذرانید. در فلسفهرا دانشگاه تمپل دکترای خود 

منتخبات »در زمینه فلسفه اسالمی چاپ کرده و همکار بنده در تهیه اثر پنج جلدی 

یان است و رئیس بخش اد واشنگتندانشگاه ماری و استاد  است« فلسفه در ایران

 آن دانشگاه است.

واند ولی در آن زمان با حقیر نیز حمید دباشی؛ او در دانشگاه پنسیلوانیا درس خ

خواند و رساله دکتریش را زیر نظر حقیر و یکی از استادان درس تفکر اسالمی می

 شناسی دانشگاه کلمبیا است.آن دانشگاه نوشت و اکنون استاد ایران
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ه هستند و بسیاری از آنان عالو اینها بعضی از شاگردان برجسته حقیر در امریکا

 اند.بر دانشجویان دیگر حقیر مشرف به دین مبین اسالم نیز شده

ها نفر و سایر بالد اسالمی که با حقیر در دانشگاه تهران و برخی دیگر از ذکر ده

دانم چند کلمه ورزم ولی الزم میدرس خواندند امتناع می واشنگتندر تمپل و 

قیر ح واشنگتنبه دنیای ................ اضافه کنم. در دانشگاه تمپل و نیز در  راجع

چند دانشمند از آن منطقه را تربیت کرد که مسیر مطالعه در تفکر اسالمی را در 

شناسان اندونزی و مالزی تغییر دادند مانند عثمان بکر، یکی از معروفترین اسالم

ن احمد و زیالن موریس و یاپار و محمدباقر. مالزی، و علی عبدالعزیز و بحرالدی

ای و سایر متفکران شیعی قرون اخیر بر توسط این افراد تفکر فلسفی مالصدرا

بار اول وارد دنیای ........... شد و تحول مهمی در زمینه فلسفی ایجاد کرد که 

 هنوز نیز ادامه دارد.

 دازم.تفصیل بیشتر به توصیف شاگردان خود بپرمتاسفانه کمی وقت اجازه نداد با 

 والسالم                                                                              

 واهلل اعلم با الصواب                                                                       

 سید حسین نصر                                                                         

 و الحمد هلل وحده                                                                        
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