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Abstract 
The purpose of the present study is to review the ideas of Dr. Seyed Hossein Nasr on 

tradition and traditionalism and the criticism of the west. Tradition in the view of Dr. Nasr 

means a set of principles descended from the higher world. They are considered as a 

special manifestation of the divine essence and are used for special humans during 

different time periods and circumstances. There is no change or transformation in them 

as they always have been and will remain the same. They are not restricted or conditioned 

to a certain time and place. They are neither eastern, nor western. Tradition is 

simultaneously the truth and the presence. Nasr criticizes western culture and civilization 

and believes that the traditional world with all its aspects is a defendable system and that 

modernity is the biggest disaster inflicted on humans in the recent century. He maintains 

that the only solution to solve this problem is to resort to eternal wisdom. He is a 

representative of a religious and traditionalist group of thinkers who do not want to 

surrender in front of the idea of modernity and secularism. Nasr who is certain about his 

religious and mystical thought, from the outset chose the duty of resisting against the 

instructions that challenge Islam. 
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 چکیده
اسرت.  غرب   نقد و  یارایت سرنّ ت وسرنّ  مورد در  رحسرد  ن ر  سردد اندیشر  دکرر بررسری دیدااه و  هدف پژوهش حاضرر

ذات ایهی  ا   لی خاصیک تجّ،  اندعایم باال فرود آمده مجموع  اصرویی اسرت ک  ا ب  معنای  ن رر دکرر نظر ت درسرنّ

تبدیلی در آن   تغددر و روند.می برای یک بشرریت خاص باار ،شررای  مرفاوت  در  وک  در مقاطع  مانی مخرلف   هسررند

ن     ن  شرریی اسرت و  ،ماانی خاص باشرد بدون اینا  محدود یا مقدد ب   مان و  ،بود خواهد همدشر  بوده و راه ندارد و

  معرقد یرار داده و  مورد نقد تمدن غرب را فرهنگ و هم حضرور اسرت. ن رر هم حقدقت و،  واحد  آنِ ت درسرنّ  .غربی

تری  بالیی بود ک  دامان انسان بزرگ  ،تجدد مدرندر  و  ای یابل دفاع بوده ومنظوم  ،ری با هم  ابعادشاست ک  جهان سنّ

اندیشرمندان   نماینده نسرلی ا  او  .داندحل ای  معضرل را توسرل ب  حامت جاویدان میهتنها رای  و  .را ارفت   یرن اخدر

 مذهبی و  ک  ب  تفارن رر    ،سراوالریسرم تسرلدم شرود و  داندیشر  تجد  خواهد در برابرمذهبی اسرت ک  نمی  باورت سرنّ

ک  برای اسررالچ لایش   هاییآمو ه  برابر برازید ک  در برای خود ی  وظدف  راخدلی  ود ا ،اردعرفانی خویش اطمدنان د

 بایسرد.  ،دنکنمی ایجاد

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  .غرب تجدد، ن ر،سدد حسد   ،  یارایت سنّ  ،ت سنّ  :ها کلیدواژه
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                                                                                                                                                  مقدمه
است    ا یی معرقد  پویا و  ادرد ب  وجود یک سنت  نده،عنوان جریانی معاصر در یبال مدرندسم یرار میارایی ک  ب سنت 

ای  معنای ا  سرنت با سرنت ب  معنای  .شرودهای اونااون مرجلی میدر یایب  اسرت و  واحد ،رودک  هراز ا  بد  نمی

رسرددن انسران ب  خدا شرامل مبانی  سردر سرنت و  ،ای  دیدااهدر  اوت اسرت ومرف  بسردار ،عادت مرفاوت یعنی رسروچ و

عبدایرحمان ارون  رن  ارایی را جریان سرنت   خداشرناسری اسرت. و اخالق  شرناسری،انسران  مابعدایطبدع  یا خودشرناسری،

با   واری یافت وهویت نظاچ ،سرردالنی ددانشررمن  آنانده کندرش کومارو توسرر    سرردک کردأفدلسرروف فرانسرروی ت یحدی

جریان فاری  ب  افرمان و توسررع  یافت و مارتد  یدناز  بورکهارت مارکوپویدک و تدروس،  فریردوف شرروان،مطایعات 

وی در تعدد  اصررول  و  تری  لهره ای  جریان اسررت شرراخ   ن ررر  دحسرر  سرردد  ،در حال حاضررر خاصرری بدل شررد.

  در ن رر حسرد  سردداندیشر   ک  دیدااه وسرت ا ال اصرلی ای  پژوهش آنؤ سر  .باشردمیشروان   و  انونثر ا  أارایی مرسرنت 

 کند؟های سنری تاد  میهدیداا بر کند ونقد می بدنی غرب راجهان  لرا تمدن غرب لدست و مورد غرب و

ابدی اسرت   ا یی و  سرنت ایهی و  ،بلا  مق رود ،اسرلوب ندسرت  عادت و ب  معنای رسرم و  ،اراییماجرای سرنت  سرنت در

  ،لرای تمدن جدید  لون ومقاچ بی  برتمدن بشرری عالوه فرهنگ و  یلمرو در. جاری اسرت  ک  در تماچ وجود سراری و

 لد ،  تمدن ایران باسرران، ، ماننداندهای سرنری بودهاینها تمدن ک  انددیگری نقش داشرر   سرا دوران های عظدم وفرهنگ

پدش ا   ،سرنت   در رابط  با  اما  آن. نظایر و مسردحی  وسرطایهای  تمدن  های سررخووسرری،تمدن آشرور،  بابل، ژاپ ،  م رر،

آن مارب بزرای ک  در   فهم آن ذکر شرود. فاری سرنت یا شرال خاص دریافت و  خاسررگاهتعریفی سرزاوار اسرت ک   هر

، ابداع کرد  اب  مسراوی جهان اسرالچ   ای  اصرطال  را نخسررد  بار در  حامت جاویدان اسرت.  ،شروددامان آن شراسرر  می

 حادمان یبل و هایی پدرامون مابعدایطبدع  ا او ناچ کراب خود را ک  افر   .ر  اسرت حقدقت آن همدشر  وجود داشر  هرلند

 معرفری بوده و  مر های جهان اسرت و شرناخت یواند  و  ،ای  حامت   کار  نهاد.  «ایحام  ایخایده»اسرالچ اسرت   ا   بعد

 های اونااون وملل در سرر مد  هم ب  معنای وجود داشرر  در مدان ایواچ و ،شرمول داردای جهانخ رد ر  و  خواهد بود

آن معرفری اسرت ک  برای عقل مشرهود اسرت   و  ،شرمولداشرر  با اصرول جهان  هم ب  معنای سرروکار  و مخرلف در اع رار

نمادها،   سررک،ها، مناوسرردل  روش ب و  فهم آن تنها ا  طریق همان سررن  سررن  وجود دارد و  در یلب تماچ ادیان و و

مقدس سراخر    ها راآن  ،سرنری اسرت  ذات ایهی ک  آفریننده هر  اسرت ک  پداچ آسرمانی یا  های تخدل و... بشررصرورت

                                                  .  است 

 

    سابقه تاریخی
مدعدان   ،ارایان یرا بر طبق ادعای خود سرنت  ،ب  سرابق  تاری  بشرری اسرت   ارایی ب  یک اعربارسرابق  تاریخی سرنت 

هم    ها درانسران یعنی هم   ،ادر داردجغرافدایی هم   ارایان مجموع  حقایقی اسرت ک  شرمول تاریخی واصرلی سرنت 

 توان در علوچ وارایی را میسنت   د داشت.نخواه اند، دارند وها باور داشر بدان  یهم  مناطق جغرافدای مقاطع تاریخی و

هریک ا  ادیان بزرگ   تر آن را درور مرااملصر    شراال واَ جهان یافت و ناحد  ا  هر رف سرنری و ایواچ بدوی ندز درمعا

 .توان سراغ ارفت جهانی می

اسرراد فعلی دانشرگاه   وی ،باشردارای جهان اسرالچ مینماینده سرنت  ارا وی سرنت هاپرنفوذتری  لهره یای ا هم   ن رر

پنجاه  تاکنون بدش ا  ادیان اسرت و های مطایعات اسرالمی و مدن   در  تری  پژوهشرگرانمهم یای ا  جورج واشرنگر  و
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 ا  و  اسرت   این رر دارای شرخ ردت ویژه  دکرر  کرده اسرت.  منرشرر  اونااونهای  لهارصرد مقای  پژوهشری ب   بان کراب و

تحقدق آکادمدک    حاصرل لهل سرال تدریک و،  فاری ن رر تبار  .اسرت   برخوردار  اسرالچ  عایم غرب و مقبویدری خاص در

معنویت  ( 3 ،حامت جاویدان (2  ،ت سنّ  دفاع ا  احدا و (1  :داده است  س  رویارد یرار  در را  مالت، ن رأاست. اسرره ت

عنوان   وی ب اسرت ک  ا ای فاری یرار داده مسردر پروژه  را در  او  ،ب  ای  سر  موضروع  ن رر  باور نگاه و یدسری.  امر و

راه  مدرندر  مشررغول بوده و سررر مد  عرفدات جدید ب  جدال با در وی  .شررودجهان غرب یاد می  اندیشررمندی یابل در

ای  پای  با خوانی اسرطوره  بر  معرفری ن رر  هایمای  ب   داند.معنویت می  با اشرت ب  سرنت و نجات انسران دندای مدرن را

مجرای دی  اسرالچ  ا  اش ندزسرلو  فدلسروفان   وحی در اسرالمی یرار دارد. –تمدن ایرانی  معطوف ب  علم و  فلسرفیِ و

 امر ب  سرنت در  نگاه ن رر داند.جهان فعلی می پارادایمی یابل توج  در را یأهم  ر واحدای فلسرف  اسرالمی   وارد شرده و

 های مدرندر  یراردر مقابل اندیشر  ارایی رامعرفت سرنت   ،اسررویی وانشر   و  کوماراسروامی  ارایانی همچون انون،سرنت 

 .(1385،  پرست )دی  کشدب  لایش می آن را  داده و

 

 تسنّ
در ای    رسردمی  ب  نظر. و آداب و رسرومی اسرت ک  مدت  مانی طوالنی ا  آن اذشرر  باشرد  ب  معنای اعرقاد  3،ت سرنّ

ای عنها ا  سرنت ن  ب  مآن دانند.ارایان ای  معنای ا  سرنت را مردود میاما سرنت  ، مان اسرت  تری  عن ررمهم تعریف

بود بدون   خواهد همدشررر  بوده و  ،تبدیل در آن راه ندارد کنند ک  تغددر ومی  اراده جاودان را بلار  سرررنری ،مرعرارف آن

سرنت  آید.بنابرای  هراز دورانش ب  سرر نمی  ،ن  غربی ن  شرریی و ،ماانی خاص باشرد اینا  محدود یا مقدد ب   مان و

  اسررت علمی اسررت ک  بدش ا  اندا ه وایعی  ،ن ررر معرقد اسررت سررنت  .اسررت   هم حضررور واحد هم حقدقت و  آنِ در

امرا برخالف ایشررران بر    دارد،مردرندرر  توجر     ندز مراننرد روشرررنفاران بر  رابطر  دی  و  وی  .(156، ص1381،ن رررر)

  در  ویمطایعات    داند وت میبا اشررت ب  اصررول سررنّ  را در  هبلا  لار  ،سررا ی دی  با مدرندر  معرقد ندسررت هماهنگ

 با  کند وعنوان داروی مدرندر  معرفی میب  را یافر  اشرررراکات ادیان آن  با، روای  ا   .اسررررده اسررت   پژوهی بسررداردی 

مشررمل   ترسرنت در معنای کلی  غرب اسرت. درصردد حل معضرل دندای جدید ،های شرریید یآ  عرفان اسرالمی و بر کددأت

 اش ب  اندا ه سرابق  تمدن بشرری برسرابق  ،ب  ای  معنا  دهد.پدوند می یعنی اصرویی اسرت ک  انسران را ب  عایم باال بر دی ،

، ادردآمده اسرت در مقابل آن یرار می  مدرندر  پدیددنبال  ک  ب  عنوان جریانی معاصررارایی ب اما سرنت   ،روی  مد  اسرت 

  دانند.می  شرواناسرت شرار  آثار  شرواندهنده ن رر را ک  ادام   رسرد.ب  اوج خودش می شروانبا   و شرده با انون آغا 

مراثری وجود داشرر  باشرند ک   اًظاهر  سرن ِ هرلند ادیان و ،ارایان یائل ب  وجود یک سرنت واحد و ا یی هسررندسرنت 

ندز  اعرقاد ب  وحدت مرعایی ادیان و  ،های ای  دیدااهتری  آمو هبنابرای  یای ا  مهم  شرمار روند.ی آن دی  واحد ب لّتج

 .(1391طایبی، و )امامی جمع   های اونااون وجود داشر  است ها ب  شالماان ها وسنری واحد است ک  در هم   مان
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 گراییاصول سنت
با وجود اخرالف   اًثاند ؛سرررلشررم  ایهی دارند  ،مانداار در جهان هم  ادیان بزرگ و اوالًک   ای  باورند  ارایان برسررنت 

دوران   ارایان،ها محقق اسررت. ب  اعرقاد سررنت دان در هم  آنیحامت جاو  اًثایث ؛ا  وحدت باطنی برخوردارند ،ظاهری

ا  انگدزه خود   ،ن ر .(1383  ،ر)ن   ها ا  بد  برودهای مااتب باطل باید در آندندای جاهلدت نوی  است ک  بت   ،مدرن

نقد مدرندر  را   توهم خدرخواهی برای انسران دانسرر  و ب  حقدقت سرنری و  خودمخایفت جدی با تجدد را احسراس تعهد  

معرقد اسرت نخسررد  وظدف  تماچ    ،همد  اسراس  بر .(181ص ،1383،ن رر) بدندبراسراس اصرول مابعدایطبدع  و دینی می

 وکشرورهای شرریی  اینا  بسرداری ا   .(1385  )ن رر،نقد مدرندر  اسرت   ،دینی مانند اسرالچ  های معنوی ومرفاران سرنت 

ارایان را بسردار نگران سرنت  ،کننداشررباه آن را تارار می  طور خاص اسرالمی ا  سررنوشرت شروچ عرب عبرت نگرفر  وب 

سرعی  مسرلمانان وو عدچ نقد اسراسری غرب توسر    ارایان ا  جریان روشرنفاری بدزارندب  همد  دیدل سرنت   کرده اسرت.

روشرنفاران  هاآن  اسرت.  برایشران ناخوشرایند  ،غرب توسر  برخی روشرنفاران دینی نشران دادن اسرالچ و  سرا اار در

، ب1383ن رررر،  ) دانندایی غرب جدید مید تفار دی   در برابر تسرررلدم و  را فاید اصرررایت فار مرجدد مسرررلمانندم 

  .(286ص

 نو   مطلقِ  هاآنکنند مق ود لراک  ااهی ت ریح می،  د  نشده است ددرسری تبارایان ب ت سنّ  معنای دیدق مدرندر  در نظر

معرقد ب   ها اصررول مدرندر  را یبول نداشررر  وآن  مخایفت کلی ندارند. رو با علوچ جدید ندزا ای   ،تحول نبوده شرردن و

اما با توج  ب   ،(182 ، ص1381  ن رر،معرقدند تماچ دسرراورد مدرندر  باطل ندسرت ) ک  شردن مدرندر  هسررند وریشر 

اکرفرا بر    ا  حقرایق ایهی و  رویگردانی بشرررر  برا هراآنتوان دریرافرت  کننرد میمی  هرای مردرندرر  ذکریفر ؤ عنوان م   اموری کر  بر 

 ابزاری وعقل  بدنی مبرنی برتبدیل علم ب  جهان  دای وعلم وپرسری ارایان با علمسنت   های مادی حدات مخایفند.جنب 

،  1381ن رر،)  کنندکدد میألم یدسری تع بر و ور ندمحوران  هم مخایفت میانسران اروی ومادی ارایی وتجرب  جزئی و

ت  معطوف ب  علم یدسری اسرت ک  در اوهر سرنّ  ،بدش ا  اندا ه وایعی  ارایان ای  دانشِدر نظر سرنت   .(182-183 ص

ویژه ک  در دندای مدرن مورد تهدید   ب  ،ثمرات سنت است  اندیشند فواید وارایان سخت بدان میآنچ  سنت  یرار دارد.

موضرعی بدرونی نسربت ب   وبوده  آرمانی اسرت ک  با سرنری  یسرر  مرفاوت    یارایسرنت  ،ب  ای  معنا  ،یذا  یرار ارفر  اسرت.

های منح رر ب  فردی ا  ویژای اًها ا  حدث انسران بودن ذاتمعرقدند ک  انسران  ارایانسرنت   شرود.محسروب می  خود سرنت 

همگنی   یهای مذهبی ا  نوعسرنت   اًها خ روصر ت سرنّ  تواند دریافت کند.برخوردارند ک  راه وصرول ب  حقدقت را می

کار ویژه سرنت در نزد    دهند.شرال می سرامان و های عظدم نظاچ معرفری سرنت راتجرب  مرافدزیک برخوردارند ک  سراخت 

ک    ای  مورد ندز یابل توج  اسرت   کنند.یاد میپا    عنوان امر یدسری و ای مثایی اسرت ک  ا  آن ب خاطره  ،ارایانت سرنّ

بلا  اینان سرنت را پویا    ،دانندای نمیهای رفراری و اسرطورهمراسرم و آید  هایی ا با شرال سرنت را درادر  ،ارایانسرنت 

ت لندان ب  کارکرد سررنّ  نگاه ن ررر .(168ص ،1382،  ریویرجمعی بشررر اسررت )  دهنده رفرارکنند ک  سررمت ت ررور می

 ندز مانند  ن رررر ای اسرررت.اسرررطورهو  های دینیمای ب چ با  أتو   بلا  نگاه او فلسرررفی و  ،فرهنگی ندسرررت  اجرماعی و

بلا    ،سرا ی دی  با مدرندر  معرقد ندسرت ب  هماهنگ  هاآناما برخالف  ،مدرندر  توج  داشرر   روشرنفاران ب  رابط  دی  و

ت  ارایان معرقدند سرنّسرنت   در دی  بسردار اسرررده اسرت. ویمطایعات  داند.ری میلاره را در با اشرت ب  اصرول سرنّ

، روای  ا . (1381، )ن رر ارددبا  میب  آن    ارفر  و ت نأشر نآن   لدزی ا  کلی ک  هر أاصرویی ک  ا  مبد عبارت اسرت ا 
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های شررریی  آید  کدد بر عرفان اسررالمی وأبا ت و  کندعنوان داروی مدرندر  معرفی می  را ب  آن  ،با یافر  اشرررراکات ادیان

 .(1386 ،ن ر)  صدد حل معضل دندای جدید غرب است در

 نحو حقایق در  مان ب  ای  اصرول و  و  دنمابعدایطبدع  دار ک  ریشر  مرعایی و اسرت  ب  معنای حقایقی،  ن رر  سرنت در نظر

کنار   را ب حقایق مرعایی  ب  معنی اینا  انسرران، خدا و  در نظر وی تجددارایی ،ا  آن طرف و  هسرررند  پدوسررر  جاری

ت حقدق معداری برای وایعدت معرفت وب  ا  منافع و ادراکات بشری ر عقل، انسان را مطلق ارفر  است و خودِ اذاشر  و

پرسرش  مان و   ،ب   بان فلسفیتجددارایی   .سرمدی نشانده است   انسان امور اذرا را ب  جای امور  تبدیل ساخر  است.

اراسرت  سرنت  ،ن رر .(1385)ن رر، ، اسرت  هم  لدزهایی ک  در تاری  جریان دارد و  بخشریایوهدت ای  و اون را امور اذ

 .دنب  هسرری کمک کن ند ب  نگاه فلسرفی اوانتو یا می  داند ک  ب  نگاه سرنری او نزدیک هسررند وفدلسروفانی را بزرگ می و

 باطنی  و  سراخت درونی ،نویسرد: ت روفتوان یک پلورایدسرم دینی نامدد. او درباره ت روف مین رر را می ،در حقدقت 

شرمار بلا  یلب آن ندز ب   ،مند اسرت هبهرتنها ا  سررنوشرت وحی اسرالمی  عرفان اسرالچ اسرت و درسرت ب  همد  دیدل ن 

ا  طریق  اند وایهی  أداند ک  دارای منشر خود را حقایق و اصرویی می مراد ا  سرنت در آثار  ،ن رر. (90، صهمان)  آیدمی

 بلا  برای یک بخش کامالً،  تنها برای ابنای بشررها و عوامل انرقال ن معروف ب  پدامبران، رسروالن، اوتاره  یهایشرخ ردت 

بلا  امر  ،ارایان ن  امر  مدنیبنابرای  سرررنت در اندیشررر  سرررنت .  ادردها برمینقاب ا  لهره آن  کدهانی ظهور یافر  و

ن ررر    دهد.پدوند میامری مقدس ک  انسرران را ب  آن اصررل حقدقی   ،ایهی و فوق بشررری اسررت  أدارای منشرر  آسررمانی و

،  شروان) دقیحق بلا  علمی اسرت سرخت وایع و  ،اعربار ندسرت بی  فرسروده و  کورکوران  وای  اسرطوره  ،اوید سرنت می

1386). 

آسرمانی دانسرت ک   أرسروچ با منشر  توان سرنت را همان حقایق و آداب ومی  ،ارایانسرنت  توج  ب  معنای مورد نظر  با

 را ب  خدا رسرانده و نحقدقری اسرت ک  انسرا، ماان جریان دارد  بلا  در هر  مان و  ،تنها امری مرعلق ب  اذشرر  ندسرت ن 

 آورد.جاودانگی سرنت را ب  ارمغان می  شرمویی وهمد  پدوند اسرت ک  جهان شرود وخایقش می موجب پدوند مدان او و

ارایان  ای ک  سرنت اون ب  آن دارد  ی بانبلا  پدوند نااسرسرر ،با دی  مرتب  اسرت  تنها بدش ا  هر لدزبنابرای  سرنت ن 

ای یابل  ک  جهان سرنری با هم  ابعادش منظوم ای  باور اسرت   بر  کنند. ن ررمعنای سرنت را در پدوند با دی  بررسری می

هدچ امری ا  را ارفر  اسرت. در سرنت    ک  دامان انسران یرن اخدر  اسرت تری  بالیی تجدد بزرگ مدرندر  و دفاع بوده و

ریزی نظاچ  ا  پای  و  غربد  تجربی و معنوی تا علوچ ریاضری و وشرناخری  ضرواب  جهان  ا  اصرول و،  نشرده اسرت   فرواذار

 ،لوربت  و  یدسری دارد  أحقایقی اسرت ک  منشر   سرنت ب  معنای اصرول و تنظدم هنر. کنررل و   رفراری تااجرماعی و موا ی

تمدن سرنری   ،با ای  اصرول پدوند داردک   تمدنی   هر داراسرت. یتخدالت خاص خود را در لارلوب هر تمدن کاربرد و

 .(1386 ن ر،)  شودنامدده می

 ،جدید هسررند ناشرناخر  برای بشرر لی کامالًئدرنهایت ب  اصرول غایی ک  مسرا  را ب  مراحل مرعال هسرری و  سرنت هم  لدز

های  ا  طریق شرخ ردت  وایهی اسرت   أحقایق یا اصرویی ک  دارای منشر  یعنیارایی ب  معنی خاص سرنت   دهد.مینسربت  

با   و ه اسرت آشراار شرد بشرر  یدیگر عوامل انرقال برای ابنا  یواوس و  ها،پدامبران، اوتاره  موصروف ب  رسروالن،مخرلفی 

معرفت مرعایی  علوچ همراه اسرت و و  حقویی اجرماعی و  های مخرلف اعم ا  سراخرارحو ه کارادری ای  اصرول در ب

ارایان ب  معنی خاص سرنت برای سرنت  .(1381  )ن رر،  شرودهمراه با وسرایطی برای تح ردل آن معرفت را ندز شرامل می

ظاهر  دهد ن  عناصر وها را تشادل میبدنی آنجهان وی  ایهی است ک  منظوم  فار أدارای منشیواعد  شامل آن اصول و
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جهان سررنت )ب    ،ارل  با آمدن دندای مدرن ،با ای  وصررف  .اماانات آن  مان بناها و ها ومادی جهان سررنری، انسرران

 ،خواهد بود هسرت و  ارایان بوده و)ب  معنی خاص( برای سرنت   اما سرنت  ،ب  تاری  پدوسرر  معنای عاچ( رخت بربسرر  و

ن  ب  معنی کنار اذاشررر   ،ا  تجدد  مر ررل ب  معنی ایهی اسررت. نقد ن ررر ایهی دارد و أمنشرر    یرا آغا ی آسررمانی و

در جهان سرنری نگاه یدسری ایهی   اویداو می  .ر وی با اشرت ب  اذشرر ن  ب  معنی آ علوچ مدرن اسرت و تانویوژی و

ت( باید اکنون هم غلب   )سرنّیواعد ایهی  آن اصرول و،   مدن  فضرای فاری سرنت بود ،ایهی داشرر  أمنشر  و  وجود داشرت 

ل  ئمسرا  سرایرفرهنگ خود و  خواهند ا  لشرم مدرندر  ب  خود وک  میسرت  ا مشرال اصرلی روشرنگران مسرلمان ای  یابد.

 .(1387  ،)کدیور ب  بدرون نگاه کندم  با لشررم خود  اسررت باید ا  درون نگاه کندم و  ک  ن ررر معرقددرحایی ،نگاه کنند

  او معرقد است اشاال دندای تجدد و   .فلسفی نهفر  است   اشااالت مبنایی و در نوع تفار فلسفی و  تخ ر  ن ر  اصروالً

 رو خدا ا  کانون یا دایره هسری خارج شده وا ای  ،اندانسران را محور هسرری یرار داده ،سرت ک  ب  جای خداا  مدرن ای 

خود   ،و در تمدن غربی  معرقد اسرت ای  معنای ا  سرنت در جهان معاصرر  مبنای تفارش شرده اسرت. دکرر ن رر  عقل بشرر

معرفت  های مخرلف عایم واحت  دایی ا  سر نوعی نابهنجاری اسرت ک  ب  تبعدت ا  نابهنجاری عایم مرجدد یعنی تقدس

ک  درحایی  ؛ا  همد   مان بود ک  ای  معنای سرنت مورد توج  یرار ارفت  ظهور یافر  و ،دنبال دندا دای انسرانندز ب  و

و درکی ا  بدرون نسبت ب  سنت  کردک  در دندای سرشار ا  سنت  ندای می ا  آنجاتجدد   برای انسان در دوران یبل ا 

امر  حامت و  نسرربت ب  وحی،  طور جامع تعریف کند. اوندا ی نبود ک  مفهوچ سررنت را ب  ،نداشررت ب  معنای جدید  

 اما ا  یک عایم کامالً ،دانسرت لدزی می فرهنگ خویش ندز انحطاط تمدن و های  وال ودرباره دوره  یدسری آااه بود و

 .(153ص ،1381، ن ر)  ای نداشت تجرب  ،کندایجاب می  ک  تعریف سنت را لنانچ  امرو   سردزسنت   دندا ده و

دنبال جریان تجددارایی در  ک  ب  احوایی بود اوضرراع و یشرررق در نردج  ارایان معاصررر برکدد سررنت أت ،ب  باور ن ررر

 شرامل شررق و ندسرت وماان خاصری    وارن  سرنت محدود ب   مان و  ،وجود آمد ارایی بسرنت  مغرب  مد  علد  سرنت و

 کنند ک  تغددر وبلا  سررنری جاودان را اراده می  ،ارایان ا  سررنت ن  معنای مرعارف آنشررود. سررنت هر دو می  ب ورغ

ن  شریی   ،ماان خاصی باشد ب   مان و بدون اینا  محدود یا مقدد  ،خواهد بود و  ههمدش  بود رد واتبدیلی در آن راه ند

  أسررخ  افر  ا  سررنت ن  ب  معنای نفی مبد .  (1381،  ن ررر)  آیدبنابرای  هراز دورانش ب  سررر نمی ،ن  غربی اسررت و

 یدسری در هر پداچ فروفرسرراده شرده ا  آسرمان اسرت   اثبات امر  یدد وأبلا  ب  معنای ت  ،سرنت اصردل سرماوی هر دی  و

های هسرری جاری ابدی اسرت ک  در هم  ارکان عرصر   ارایان ب  معنای سرنت ایهی ونظر سرنت  سرنت در  .(1381،  ن رر)

تخدالت خاص خود را در لارلوب هر  کاربرد و،  تبلور یدسری دارد و أحقایقی ک  منشر  یعنی اصرول وسرنت    اسرت.

در ادیان  تمدن سرنری اسرت. ای  ایده مخر  ب  اسرالچ ندسرت و  ،هر تمدنی ک  با ای  اصرول پدوند دارد  داراسرت.  یتمدن

 .(1383،  شرواناکنش ب  مدرندسرم اسرت )و ،  اصرلی آنغدره جاریسرت و رک   یهودی و پروتسرران  دیگر مانند کاتویدک و

  امر یدسری آنجا ک  ا  کند.یدسری رجوع می همواره ب  امر  یدسری جداشردنی ندسرت و امر انسران سرنری ا ،  ن رر ب  نظر

،  رجوع دارد الیرغدر خواهد بوددر نردج  سنت ندز ک  ب  امر یدسی  بنابرای  الیرغدر است و ،ا یی است  اسردالیی ابدی و

آن همان  سرنت اسرت ک  معنای دیگر  یضررورت احدا، نار  مهم در اندیشر  ن رر ابدی توج  دارد. منبع ا یی و یرا ب   

 ای  ما  عقل کل همواره وجود دارد و  ناامددی منرفی اسرت و س وأ یرا در سرنت اماان ی ،یدسری اسرت   کشرف دوباره امر

ب    صوفدان  ن ر عد ت وف وب غلب   ،  ابعاد اندیش  ن ر یای دیگر ا  آن یرار دهدم. خود را در مقابل پرتو  هسردم ک  باید
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ای اسرت فنی اسرررده  های علمی ونمای  تمدن اسرالمی دارای پدشردن  و  .(1388، یبشرناسری اوسرت )داراابعاد اسرالچ دیگر

  .(147-121ص ،1385د )ن ر،ننگرارایان ب  آن با دیده احرراچ میک  سنت 

ا جمل    ارایان پدش ا  ن ررارایی اسرت. ای  اصرطال  ا  سروی سرنت یدسری در سرنت حامت خایده یای ا  مبانی علم 

اصرطال  سرنت  دارد.  وثدقارایان ارتباطی فهم دیدق حامت خایده با فهم سرنت ا  دیدااه سرنت   کار رفر  اسرت. ب شروان

دندا دای انسران مدرن معنای آشرنایی یافر    اما امرو ه ب  یرین  تجدد و ،در دوران پدش ا  مدرن کاربرد صرریحی نداشرر 

 کومارا سرروامی،  ،رن  انونارایانی ا جمل   ا  دیدااه سررنت   .(100-99ص  ،1385عدنان، ،38ص  ،1372،انوناسررت )

ای  اصرطال    یرار دارد.  خایدههای آن معادل اصرطال  حامت  جامع  سرنری و ویژای ت وسرنّ  دکرر ن رر، و  بورکهارت

،  ب  بدان دکرر ن رر  .(156، ص1380)ن رر  کار برده شرد فدلسروف آاوسرردنی ب  آاوسرردنو اسرردوکو نخسررد  بار ا  سروی  

هم    هاآنای  امر برای   حامت و فق  ارفر  تا عرفان و ا ، دینی احرراچ یائلند سنت و  وجوه هر تمامیارایان برای سنت 

یدچ نهادن ب  سرروی   ،فق  در ادیان دیگر هم بدون اجرای احااچ ایهی در مرتب  حقوق و  در مورد اسررالچ صررادق اسررت.

 .(93ص ،1375وادی عرفان مما  ندست )ن ر،

نحوه  حقدقت وگاری انسران اسرت ک  با معرفت ب  رسروی رسر   ارشراد ب ،دی  ا   معقول بشرر ارایان انرظارسرنت  منظر ا 

برای تداوچ  ندای    هوا اسرت ک  ب  اندا ه آب و  معنی دادن ب   ندای آدمی نردج  ای  ارشراد  چ اسرت.أوصرول ب  آن تو 

  بخش سرر تسرلدم فرود آورددر مقابل واحد هسرری یدسری را بوذیرد و  انرظار دارد ک  امر  ا  بشرر دی  ندز  ضرروری اسرت.

های ادیان مندی ا  آمو هافزودن بر بهرهو  اندیشری، حامت خایدهد  سرنت دکرر ن رر در تبد  .(96-93ص  ،1375)ن رر،

بوده اسررت. وی علم مدرن را علم  ثرأعرفان اب  عربی ندز مر وحامت مرعاید    حامت اشررراق،  ایهی ا  آرای اب  سرردنا،

برای بخشرددن جان  ن رر اند.ب  ای  هدف دسرت یافر  اًتقریب  سرلط  بر جهان هسررند و صرددای  علوچ در  نامد.دندا ده می

را ب  جامع   پدامدهای آن و  نمایان سرا د  سررشرت علوچ غربی را هرل  بدشررر  کوشردمی ،تا ه ب  علوچ سرنری و مقدس

 سرای  خود را کنار نهاده وسرنت هزاران ،علوچ غربی دیدن مظاهر  بدشررر مردچ دندا با  ک   خوردسرف میأاو ت  عرضر  کند.

فاجع   ،های  ندایدر رگیای ا  پدامدهای جریان علوچ غربی    ند.دمشررغول تبعدت کورکوران  ا  علم غربی جدید شرر 

ای ک  شرررای  ال چ برای فروپاشرری کامل نظاچ  فاجع   آن آااهی دارند، بر سررت ک  همگان ندزامحدطی امرو ی   یسررت 

ب  سرنت اسالمی توج     ،ارایان مخرلفمدان سرنت  ا  ن رر  دکرر .(128،129ص ،1378)ن رر،  آورده اسرت فراهم طبدعی را 

مرداول    شراوفایی تاریخی و کل کاربرد و ،اعمال اصرلی مجموع  عقاید و ویژه دارد. ب  نظر او سرنت اسرالمی افزون بر

سرنت    مثاب ب   ،کل اسرالچ را شرامل اسرت   ،مثاب  ای  جوانب ثابت ادرد. هرلند اسرالچ ب می ندز در بر را اعمال  آن عقاید و

 نده    پویا و  ،مثاب  سرنت حال آنا  ب   ،ایسررا و راکد اسرت  مثاب  دی ،اسرالچ ب   شرود.ای  دی  را شرامل می  ندز جوانب مرغدر

در تماچ    و  آیدشررمار می مجموع حقایق مشرررر  هم  ادیان وحدانی ب  ،سررنت  .(103ص ،1385،عدنان) رودشررمار میب 

 مبدائیهم  ادیان ، رواسررت. ا ای   حاضررر حی و اند،نجات اخروی  مدنی ول یتبد ادیان اصرردل ک  تنها منبع تحول و

  با بلا  ،کل  أتنها با مبدمبنای پدوند ادیان ن   مای  و واوهری مشرررر  دارند ک  همان سررنت جاویدان اسررت    واحد و

 .(101ص ،همان) ودرشمار میندز ب  یادیگر

سرروی پدامبران آمده   آن لدزی اسررت ک  ا   اًها دیدقآن نظر  دانند. دی  درحامت ایهی می ارایان اسرراس دی  راسررنت 

آنجا   ا  دانند.مدرندر  می جدید و ع رر کننده آن دربدان بلا  خود را  ،دانندرا آورنده سرنت نمی  ارایان خوداسرت. سرنت 

 ارایان تالش خودسرنت ، یذا  دینی اسرت   بلا  هدفش نفی حامت ایهی و  ،تنها مخایف ای  حامت اسرت ک  مدرندر  ن 
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ارایان درصردد احدای حقدقت حامت ایهی هسررند ک  بادواچ سرنت   کنند.می  حاضرر ع رر را صررف بدان معنای سرنت در

سرنت مفهومی ن رر،   تفار ب  باور و پردا د.میدی    ارتباط آن با  ب  ،یدق معنای سرنت برای فهم د  ن رر  پایدار باشرد. و

  یا حدایل تمدنی ارایان مق رود ا  تمدن اغلب تمدن شرریی ودر باور سرنت  اسرت ک  دی  را در پروژه خود دربردارد و

هنگامی ک  با    یسرر  وی مییپدروی ا  ایگو  اسرالچ با رجوع ب  سرنت و  ،ک  جنب  ایهی داشرر  باشرد. در ای  تمدن  اسرت 

شراهد نفوذ    ،در ای  جوامع  .افت های خود پاسر  میب  پرسرش أبدرجوع ب  م  اب  ،شردمی  مواج مسرائل اسراسری وجود  

  مرکزی جامع  سررنری اسررت.   ثقل اصررلی و دارد و  اارد وحی یراردار  ،سررنت  پرسررش ا  تفارات مرافدزیای هسررردم و

کنند ک  ب  شردوه  توانایی خود را در ای  طریق صررف می  د تالش ونداررها ک  ا  توانایی فاری خاص برخو بنابرای  آن

سران اغلب فدلسروفان اسرالمی آنچ  را در یایب مبانی فلسرفی ارائ  نمودند  بدی   ،سرنری حقایق مرافدزیای را تبدد  کنند

لدزی پایداری ل  اما ل  کسری یا   .شرودوضرو  دیده میهای وحدانی و دینی اسرت ک  در سرنت ب اغلب ا  ای  مای 

اند  برخی دیگر دارای یک اجرماع یدسی ها نوعی مرجعدت دارند وبرخی سنت ،  اعرقاد ن رکند؟ ب  سنت را تضمد  می

 های پداره سرنت را در هم تندده وبافت  تواندای میلند  رسرایت کاهنان  پداچ اسرت.  اسررمرار ک  خود ضرام  خلوص و

باره  ن رر در ای   اسرت.  سردطره سرنت بر شر ون جامع ، در اینجا مق رود ن رر جلوادری نماید.  ا  هراون  اسرسرت 

هدچ حو ه وایعدری ندست  ،ادردشود هدچ لدز خارج ا  یلمرو سنت یرار نمینویسد در تمدنی ک  سنری توصدف میمی

یانون جامع  اسرت    أت مبدسرنّ  حق موجودیت داشرر  باشرد.  ،کاربرد آن اصرول ک  خارج ا  اصرول سرنری و موارد اطالق و

 ،عالوه سرنت  ب  .معنا ندارد ،کرده اسرت   وضرعک  سرنت    یوایع اخالق خارج ا  لارلوبسرنت بنداد اخالق اسرت. در  و

 شرودمرجعدت سرداسری با مرجعدت معنوی مرتب  می  دارد وضروابطی برای جنب  سرداسری حدات جامع  مقرر می اصرول و

 .(175ص ،1381 ن ر،)

 

 نقد غرب
در تماچ آثارش ا  شرریعت    ن ررکنند.  تلقی می ،ایهی دارد  أامری ک  منشر   یک موهبت و سرنت را  ارایان،سرنت  کالً و ن رر

 قت آن با طریقت وبپایبندی شررریعت و مطاب    ،و جوان مسررلمان در دندای تجدد های یلب اسررالچدر کراب  ناچ برده و

حامت احرراچ  فق  ارفر  تا عرفان و ارایی ب  تمامی سرنت ا سرنت   ک  بر ای  نار  اصررار دارد کند وکدد میأحقدقت ت

اندا  تفاری بدگان  سررنت فاری سررر مدنش را ا  دریچ  لشررمکک نخواهد توانسررت  معرقد اسررت هدچ اذارد ومی

یوژی آمو ش وکنرد مرردکدرد میأتر  کک با لشرررم دیگری خودش را نخواهد دید واون  ک  هدچهمران  ،درسرررری بنگردب 

ارایان  های مهم جریان سرنت ا  ویژای  .درون ب  بدرون شرال بگدرد اوی   باید ا    سرر مد  ما انسرانی در  چعلو  فلسرف  و

ارایش شردیدی ب   و  بوده  بسر  آن شرر  و و  حامت خایده یهم  در جسررجو   ا جمل ، اشراره کرد یتوان ب  مواردمی

بر  بدنرانر   نگراه خوش  داننرد وبرا یاردیگر مرحرد میخود را  هردف    نقطر  اوج و  در  تمرامی ادیران ایهی  عرفران نظری دارنرد و

یوت ب   در عد  حال با دیت و و   رحمانبی ب  نحو  ها ب  دی  اسررالچ ارویدند وآن لنانچ  بسررداری ا   ،اسررالچ دارند

 پردا ند.انرقاد ا  فرهنگ جدید غرب می

  دودن جوهر ایهی طبدعت و تر  دید عرفانی، ،جسم بر رو  در تمامی طر  تمدنی ع ر مدرن ا  برتری ذه  و  ن ر

مانند بدشررر منرقدان تجدد    . ن ررکردانرقاد می  ،جهانیعنوان راه رسررگاری اجرماعی  هواداری ا  علم و دانش غدردینی ب 

ب  علت هجوچ   ،طبدعت بود  بر ای  باور اسررت ک  وضررع اوید  و ار شررمندی ک  ویژای آن همانا هماهنگی با خداوند و
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جدایی عقل ا  نور راهنمایی  ک  ویژای آن طغدان انسران علد  خداوند،کند ع رر نو مدان رفر  اسرت. او ادعا می تجدد ا 

انحطاط و نادرسرری انجامدده اسرت. ایبر  لنانچ  بارها خود او ت رریح   دلت اسرت ب  منجالب آشرفرگی،ضر کمبود ف  رد وخِ

  فراخورشران اسرت. ن ررها در مویعدت  نشراندن آن  ، بلا تمدن مدرن غربی ندسرت  آثارنمودن  محو   ویکرده اسرت تالش  

 نوعدر ای   بلا  ا  طریق حامت خردمندان  عارفان شرریی اسرت.    ،اوید راه رسررگاری ا  طریق نهدلدسرم ندچ  ندسرت می

، کنندعنوان حقایق ربوی یاد می  آنچ  ا  آن با  شرران با اشررت ب  معنای سررنت وغ دارایان بدشرررری  دغسررنت ،  دیدااه

سرنری   دسرر  ا  افرادی هسررند ک  دغدغ  فار  آن  وجز  ...و  کومارسروامی  انون،  ن،شروا  ن رر،  سرددحسرد . ایبر  باشردمی

مبانی و   مقدسررات و  ،بدنیکل جهان  ،لدزی ک  ا  عایم مرجدد مورد انرقاد اسررت سررنت اسررت  ،نگاه ای  عده در  دارند.

های هپرتگا  او رود.مدرن مییذا ن رر ندز با آااهی کامل ب  مواجه  با دندای   .سرنت کاذب اسرت  اصرویی اسرت ک  ا  نظر

ای  تجددارایی را . وی  ندیطعی با تجددارایی می  ت مخایفدسررت ب   بدند و وضررو  میفراروی انسرران مرجدد را ب 

در غرب با دوران  ک  علد  عایم باال طغدانو بلار  با آن شرررورش    ،ن  ب  مفهوچ دیدق کلمر  و  ن  با جهران معراصرررر  هراز

،  1381،ن رررادرد )معادل می  ،وتا  یرار داده اسررت را مورد تاخت   مد ره  هم  ک  اًو اینک تقریبشررد  ک آغا  نرنسررا

 (. 181ص

 محدطی ایجاد کرده اسرت  یسرت  و  های مخرلف روانشرناخریبحران ،اوید علم جدید مدرندر  غربمی  ن رر  دحسر  سردد

نماینده نسرلی ا   ن رر(. 25ص  ،1383ن رر،)  فراموش کرده کدسرت  اًانسران مرجدد حقدقرای  بحران تا بدانجا رسردده ک  و 

  ک  ب  تفار او  سراوالریسرم تسرلدم شرود. اندیشر  تجدد و  خواهد در برابرمذهبی اسرت ک  نمی  باوراندیشرمندان سرنت 

 هرایی کر  در برابربرابر آمو هعرفرانی خویش اطمدنران دارد خدلی  ود ای  وظدفر  را برای خود برازیرد کر  در    -یمرذهب

تاری  باوری و ماتریایدسرم دیایاردای   اازیسررانسردایدسرم،  د مانند تاامل باوری، روانااوی،نآوروجود می اسرالچ لایش ب

فلسرفی    رهسرا ی ب  محام  ،دادن اینا  فرهنگ سرنری ایران هنو  ا  نفک ندفراده اسرت واکنش نشران دهد. او با نشران

  ، شرناسران  تجدد ا  تفار سرنریحقاندت اسردخر  شرناخت  بردنل  ؤابا  یر سر وی سررانجاچ آنا   کمک کرد.ارایی  بومی

  دکرر   نظر هم درسنت    .(36ص  ،)همان  تر کارسا  است ن مهما  آ  ارایی هنو  مطر  وبدنی بومیاطمدنان دارد ک  جهان

ا انرقال یهری افاار و مضرامد  معرفری ا  نسرلی عادت ی ب  معنای رسرم و  ،ارادیگر نویسرنداان سرنت  هم در نظر و ن رر

عد  یک تجلی خاص ذات  اند ومجموع  اصرویی ک  ا  عایم باال فرود آمده بلا  عبارت اسرت ا  ،ب  نسرل دیگر ندسرت 

اند. ن رر معرقد اسرت  بسرر  شرده  کار در شررای  مرفاوت برای یک بشرریت خاص ب اند ک  در مقاطع  مانی مخرلف وایهی

ای  بحران بدی  معناسرت ک  انسران   بحران معنویت اسرت.  ،داشرر  باشرد  دتنها یک بحران برای انسران مرجدد وجو اار  

سرت ک  ا برد و ای  درحاییسرر می فق  در حاشرد  لر  هسرری ب  محور اصرلی خویش دور افراده و  مرجدد ا  مرکز و

مرکز وسرت ک  ب  لند   ای  غفلت ن  ا  آن ر  فل اسرت و  ندل ب  آن ندز غائبلا  ا  اسرباب و وسرا  ،هسرری مرکز تنها ا ن 

ا  آن روسرت ک    ، بلا  بدشررر(شروداش مانع ا  توج  و اهرماچ بدان میآسرایی و خودبدنیویی ت )محوری باور دارد  و

نویسرنده ریشر  بحران معنویت دندای مرجدد را در همد  غفلت  .خبر اسرت رای  باید افت ا  آن بیببنا و  بدان باور ندارد

سرنت اسرالمی برای رهایی ا    ریخواهد با اسررفاده ا  منابع و ذخامی داند وخبری ا  مرکز عایم هسرری میبیی یا ب  تعبدر

 .(47ص ،)همان  اندیشی کندآن لاره

جهان در دوره رنسرانک   نردج  تمدن جدید در  بدشررر ،ب  مد رمغ ویژه در جهان ب معرقد اسرت تحوالت جدید در  ن رر

  یعنی در ،تواند ب  معنای سررعت اضرمحالل آن باشردای  سررعت می ک شرده   ترخدلی سرریع  اًاخدر سررعت آن اسرت و
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 شده و  تراضمحالل دندای جدید سریع پاشی وک  روند ا همشای ندست   شراهد اضرمحالل دندای جدید هسرردم. وایع ما

  ای  نحوه تفار اردند.فاری می ار شری و های دیگردنبال عایمب   شررردافراد در غرب بسری ب ا   بسرداری  ب  همد  علت 

 ب  ت روف و د  هند ویب  آ  «،ذن» ب   ،ارایش ب  عرفان شرریی عالی  ویعنی  ،شرد  جنگ جهانی دوچ خدلی بدشررر ا   بعد

  ، کرده اسرت  سررعت بدشررری رشرد ای  نهضرت بااکنون هم  عمومی بدل شرد. های غدرغربی ب  امری اسرررده وب  فلسرف 

های برای شناخت ابعاد تمدن  وجو جست  و تشنگی  شرد. با رنسرانک آغا  یرن شرانزدهم و سرطحی ا   طورب   ارل  بدشررر

 اخالیی ندز وادای ونخا ،پدوندهای انسرانیدر آن نوعی اسرسررگی    اما همگاچ با  ،تمدن غربی فزونی یافر  ا   فراتر دیگر

 دینی را اناار  معنوی یا اخالیی وهای فالسررف  بودند ک  ار ش  ای  غرب لند یرن اذشررر  در در  افزایش اسررت.روب  

مبنای فرهنگی جامع  غرب  بندادهای  ندای و روا ای  ب  مردچ عامی هم سرایت کرده و اکنون ای  امرهم اما ،کردندمی

ای    پاشری اسرت.درحال ا هم،  یافت  در دوران بعدی اسررمرارآن   بخشری ا   یرون وسرطی وجود داشرت و  لنانچ  در

 مطر  کنم ب  صررراحت آن را  ،اریز ا  طر  ای  نوع مسررائل  یادهم ب  جای بدان مبهم ترجدح می  دیدااه م  اسررت و

 .(1391)رضوی،

 

 گیرینتیجه
غرب ب  رشرر  تحریر  ا   ویانرقاد  و  یارایسرنت   مورد سرنت و در  ن رر حسرد  سردد افاار  ها واندیشر  ،ای  مقای  در

امر  ک  آنجا ا  کند.یدسری رجوع می رهمواره ب  ام  یدسری جداشردنی ندسرت و انسران سرنری ا  امر  ،ب  نظر ن رر  درآمد.

یدسرری رجوع دارد الیرغدر  ک  ب  امر نردج  سررنت ندز در  ،بنابرای  الیرغدر اسررت ،  ا یی اسررت  اسررردالیی ابدی و یدسرری

  سرنت اصردل  دی  و سرماوی هر  أسرنت ب  معنای مبد سرخ  افر  ا ابدی توج  دارد.   یرا ب  منبع ا یی و  ،بود خواهد

عد  ویوف ب  آن سرنت   در  ،سرمان اسرت آ ا  شرده  پداچ فروفرسرراده  هر اثبات امر یدسری در یدد وأبلا  ب  معنای ت  ،ندسرت 

 ،ناپذیر اسرت بلا  ب  موجب حفظ حضروری ک  ا  امر یدسری جدایی ،سرنت ن  فق  ب  یحا  آمو ه رمزها ا یی ک  هر

سرنت اسرالمی را برای پدشررفت جهان اسرالچ   با اشرت ب  عرفان و ن رر همواره ب  نقد غرب پرداخر  و ید آن اسرت.ؤ م

کک نخواهد توانسررت سررنت فاری سررر مدنش را ا  افت هدچهمواره خطاب ب  دانشررجویان می  وی کند.توصررد  می

در   لشررم دیگری خودش را نخواهد دید.  کک بااون  ک  هدچهمان ،درسررری بنگردتفاری بدگان  ب  اندا لشررمدریچ  

 درون ب  بدرون شال بگدرد.علوچ انسانی در سر مد  ما باید ا   اوی   است مردویوژی آمو ش فلسف  و  معرقد  وایع ن ر

  و توسر   در دندای اسرالچ  عبدایواحد یحدیارایی اسرت ک  توسر  مرحوچ  فاری افرمان سرنت   نماینده اصرلی  ن رر  دکرر

 توان سررنت را همان حقایق ومی  ،ارایانسررنت  توج  ب  معنای مورد نظر بادر دندای غرب مطر  شررده بود.    رن  انون

  ،ماانی جریان دارد   مان و هر در ، بلا تنها امری مرعلق ب  اذشرر  ندسرت آسرمانی دانسرت ک  ن  أرسروچ با منشر  آداب و

همد  پدوند اسرررت ک    شرررود وخایقش می موجب پدوند مدان او و وحقدقری اسرررت ک  انسررران را ب  خدا رسرررانده  

بلا  پدوندی   ،دی  مرتب  اسرت   با هرلدز تنها بدش ا بنابرای  ن  آورد.جاودانگی سرنت را ب  ارمغان می  شرمویی وجهان

 کنند.دی  بررسی می  پدوند با ارایان معنای سنت را درای ک  سنت اون نااسسرنی با آن دارد ب 
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 نا.جا: بی. بیمسائل معاصر گرایی وتسنّ سیر(.  1391) سدد مسعود  رضوی، 

 .نی نشر:  تهران .فاوهی  ترجم  ناصر .شناسیانسان درآمدی بر(  1382)کلود  ،  ریویر 

 .تحقدقات فرهنگی موسس  مطایعات و :تهران. ایدی  دشریترجم  ضداء .شناخت اسالم(. 1386)  فریروف  ،شوان

 .هرمک: تهران  .ترجم  فرو ان راسخی .حکمت خالده اسالم و  (.1383)  فریردوف  ،شوان

. اهلل رحمریءترجم  انشا .ن نصریسید حس نگاه جان هیک و پلورالیسم دینی وکثرت ادیان از(. 1385)اصالن ،  عدنان

 .نقش جهان  :جابی

 .99شماره   با تاب اندیش ، .ارایی در بوت  نقدت سنّ(. 1387) محس   کدیور، 

 .امدرکبدر :تهران.  ایدی  دهشدریترجم  ضداء .بحران دنیای متجدد (.1372) رن   انون،

 .فرهنگی ط   موسس :  یم. ترجم  حس  مدانداری .به علم قدسی نیاز  (.1378حسد  )سدد ، ن ر 

 .طر  نو : تهران. ترجم  مرتضی اسعدی .دنیای متجدد جوان مسلمان و(.  1375) حسد  ن ر، سدد 

 .سهروردی دفرر نشر  :تهران  .اهلل رحمریءترجم  انشا .معنویت معرفت و  (.1380سدد حسد  ) ن ر، 

 .لاپ دوچ  سهروردی، دفرر نشر :تهران  .اهلل رحمریءترجم  انشا. معنویت معرفت و(.  1381) حسد  سدد ن ر، 

 .پژوهش سهروردی و دفرر نشر :تهران .تنگناهای انسان متجدد  انسان و  (.1383)  دحس سدد ن ر، 

 :تهران .ترجم  م رطفی شرهر آئدنی.  در افرگوی رامد  جهانبگلو  .در جستتجوی امر قدستی (.1385)  حسرد  سردد ن رر،

 .نی نشر

 .حامت : تهران. ترجم  محمدحسد  فغوری .نظام طبیعت دین و  (.1386) سدد حسد  ن ر،
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