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 «صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد» 

 

 (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر

 :رشته   :خانم/ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای

 ......................................................:تحت عنوان

 .تشکیل گردید / / :با حضور هیأت داوران در محل دانشگاه قم در تاریخ

و ....................................( .به حررو    ،........................به عدد)در این جلسه، پایان نامه با نمره 

 .مورد دفاع قرار گرفت ○قابل قبول  ○خوب    ○بسیار خوب   ○عالی :درجه با

 

 امضاء مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی

   استاد راهنما 

   استاد مشاور 

   استاد ناظر 

   استاد ناظر 

 
نماینده کمیته تحصیالت 

 تکمیلی
  

 

 

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 نام و امضاء

 

 

 مدیر امور آموزش و تحصیالت تکمیلی

 نام و امضاء
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 تقديم هب 

نخستین معلم و مربی ام، پدرم هک هم اهل علم بود و هم اهل عملروح آسما
 نی 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 د

 سپاس

را به  خود و قدردانی سپاسپس از شکر به درگاه خداوند، به رسم ادب و احترام نهایت 

حضور اساتید محترم راهنما، جناب آقای دکتر شهرام پازوکی و همچنین استاد محترم مشاور، 

خود نگارنده را در تحقیق و انجام و های  عنایات و راهنمایی جناب آقای دکترلگنهاوسن که با

که  انیاز استاد ملکۀ اخالقی فیبه حکم وظنیز، . نمایم می اتمام این اثر یاری رساندند تقدیم

 زیرساله ن نیدر خصوص او ام  محضرشان کسب دانش و معرفت نموده همواره از

 تشکرام  هرساله بهره برد نیا رامونیان پفرموده و از آثارش یاریسودمند بسهای  ییراهنما

  .مینما می

اهلل قاضی را که با تالش بسیار زمینۀ تحصیل  آیت یاد رئیس فقید دانشگاه قم مرحوم

طالبان علم را در این دانشگاه فراهم نمودند و نیز یاد استاد فقید مرحوم دکتر محمود عبادیان را 

قبل کردند و در مقاطع تحصیلی قبلی در محضر او که نخست راهنمایی رساله را بزرگوارانه ت

این شامل  مدامشان لطف که یدکتر محسن جواداز جناب استاد . دارم می یگرام تلمذ کرده بودم

 و بلکه زحمات زیادها  تیعنا زیرساله ن نیابه انجام رسیدن کار و در خصوص  بودهجانب 

نیز، الزم است از . اره یارشان بادی همخدا ،مینما ی بسیار مینمودند، سپاسگزارتحمل  بسیار

 یآقا دیقائم مقام دانشگاه مفاالسالم و المسلمین نواب ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب و  ةحج

که، به ترتیب، در آغاز و انجام کار داشتند هایی  ی به جهت مساعدتمسعود موسو دیدکتر س

بیت مدرس و اساتید و مسئوالن افزون بر این، از رئیس و مسئوالن سابق تر. تشکر بنمایم

نمایم که بدون الطا  آنان این کار به  ات و معار  اسالمی قدر دانی میالهیکنونی دانشکدۀ 

همچنین، از اساتید دیگری چون آقایان دکتر بابک عالیخانی بابت نظرات و نیز . رسید نمی انجام

انشورم جناب حسین خندق به ویژه از صدیق د برخی آثارشان در ارتباط با موضوع واهداء 

آبادی بابت برخی از آثار مرتبط با موضوع که در اختیار این جانب قرار دادند از جمله ترجمۀ 

دو دست آخر، از . نمایم می گزاری سپاس «گزیدۀ مصنفات شوان»منتشرنشده شان از مقدمۀ 

ابق و الحق س، معاون آموزشی و دکتر جعفر طیاری دکتر نصیری اندوست و همکار مکرم جناب

بسیارشان، و از دوستان عزیز بابایی و میر های  دانشگاه ادیان و مذاهب، به جهت همراهی

  .کنم می این اثر تشکربندی  قیصری بابت تایپ و صفحه
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مبانی فلسفی کالمی  ،فریتیو  شوان از دانشمندان طراز اول سنت گرا در آثار پر شمارش

. خبط و خطاهای تجدد مسلکی را بر مال ساخته است ،بدین شیوهبسیارکرده و  مدرنیسم را نقد

عیت، سازش ناپذیری، رسوخ اما نوع پرداخت آنها در کنار جام ؛بدیع نیستند ،برخی از نقدها

ای را که از جنبۀ سلبی  برنامۀ انتقادی ،بنیادهای تجدد و افشای پیامدهای آنهاترین  ای تا پایه

ما را  ،تواند در اصالح عیوب جهان متجدد می کهای  هبرنام. کند می رسد عرضه می تمام به نظر

را در برابر هیمنه و سیطرۀ تجدد بی مایه سازد و در دگرگونی ها  یاری رساند، خود باختگی

را های بسیار آنها  سباب اقبال به ارزشد و اکارساز افت ،هان متجدد به دین و سنترویکرد ج

 .فراهم آورد

و  مدرنیسم،سنت، ایضاح مفاهیم اصلی مثل  به مالحظات کلی، ق،نخست این تحقی فصل 

. پرداخته است شوانهای  شهیآثار و اند ،یزندگفصل دوم به  از نظر شوان و آنسیر تاریخی 

، به ترتیب، نقدهای ناظر به تجدد مسلکی فلسفی و تجدد مسلکی علمی را سوم و چهارمفصل 

بشری مسلکی، تکامل  بی مسلکی، مادی مسلکی،عقلی مسلکی، تجر: ذیل عناوینی اصلی چون

ها عنوان فرعی ذیل آنها گرد  که دهاند  مانند آنها گزارش کردهمسلکی، روانشناسی مسلکی و 

 به نحو مستقیمهریک از این عناوین سنگ بنایی از عمارت تجدد مسلکی است که . آمده است

د به خلوّ تحقیق از آن، مسلک پیش داوری در عین وانمو. کالمی است و غیر مستقیمفلسفی 

محصور  ک، مقصور ساختن عقل در عقل جزوی،سازی در عین مخالفت با هر دین و مسل

و به  ، انسان را بر مسند خدا نشاندننفی خدا و تعالینمودن علم در علم تجربی و بدین شیوه 

در نتیجه حکم صدفه و تکامل، او را در عداد حیوانات شمردن، دین ستیزی و سنت زدایی و 

یست محیط به بشر و جز اینها، هدیه کردن پوچی، نومیدی، اضطراب، بمب هسته ای، ویرانیِ ز

 .بسیار شوان بر مبانی مزبور استهای  ی از نقدشمار

نقدهایی کره از یرک سرو جرامع،      :ته استپرداخها  به بررسی خودِ آن نقدفصل فرجامینْ  

ذوقی  ه و بیشترگاه زیاده رواندیگر دشواریاب، مبهم، ؛ از سوی ندینما می قاطع، مبنایی و بنیادی

 درمجموع، این نقدها از جهرت سرلبی کامیراب بره نظرر     . تا استداللینمایند  می به نظراقناعی  و

 را آفترابی  تجدد و تجردد مسرلکی  های  مشکالت و ناروایی ها، ضعف ها، کاستیچون  ،رسند می

از آن  برآمرده برای تجدد و دنیای چون بدیلی  ؛هندد می اما از جهت ایجابی ناکام نشان. کنند می

آن است که انسان بر سر دوراهریِ انتخرابِِِ    ،ۀ کلّ برنامۀ انتقادی شواننتیجگویا  .نهند نمی پیش

به یکری از نقردهای    ، درست،این نتیجه .یا تجدد یا سنت: تجدد و سنت است یکی از دو بدیلِِ
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کنار نهادن تجردد و   ،اگر راه چاره. مایدنُ می دچار ،میدهنا« دوراهه انگاری»رایج شوان که آن را 

 دیگرر ای  هچرار راه و پرس  . بازگشتن به عهد سنت است، این راه نه ممکن است و نه مطلروب 

  .اند موشخ آثار شوان ،مهمبدین پرسش درپاسخ  آن چاره چیست، آن راه کدام است؟ .باید می

وان، مدرنیته، مدرنیسم، نقد مبانی فلسفی سنت گرایان، فریتیو  شسنت، : واژگان کلیدی 

 .کالمی مدرنیسم
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 مقدمه

نگارنده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشتۀ فلسفۀ غرب به پایان برده بود و با 

مرکرز تحقیقرات ادیران و    از اواخر عهرد دانشرجویی در مقطرع کارشناسری در      این کهتوجه به 

شناسری   به مطالعه و تحقیق در حوزۀ فررق و مرذاهب اسرالمی و بره خصروص شریعه       مذاهب

در ایرن  . یل در مقطع دکتری به رشتۀ کالم و فلسفۀ دین تغییر جهت دادپرداخت برای تحص می

سنت گرایان عالقه مند و به مطالعۀ برخی آثار در بارۀ آنها یرا  های  میان مدتی بود که به اندیشه

آنان در بارۀ فلسفۀ غرب و تجدد در نگاه نگارنده جالب و های  نکته سنجی. از آنها مشغول بود

به خصوص کره بانیران اصرلی    گرایی  حساس نگارنده آن بود که اندیشۀ سنتا. جذاب آمده بود

آن غربی یا تربیت یافتۀ غرب بودند بینش عمیق و دقیقی نسبت به فرهنرگ و تمردن غربری یرا     

با همین پیشینه بود کره در مقطرع دکترری موضروع     . آورد می نسبت به مدرنیته و مدرنیسم پدید

آثار او به سرهولت   که را «نصرهای  رنیسم با تکیه بر اندیشهسنت گرایان بر مدهای  بررسی نقد»

به رسرم معهرود در گرروه علمری تصرویب       کهو وفور در دسترس بود، با یکی از اساتید معظم

با اسرتقبال ایشران مواجره و    شده  ادیموضوع کلیت . کرد، در میان نهادم می حضور پیداها  رساله

. تغییرر یافرت  « وان و کوماراسوامی بر فلسفۀ جدیرد بررسی نقدهای گنون، ش»شان به  با اشارت

دست بر قضا به هنگام بررسی موضوع پیشرنهادی اسرتاد یراد    . همین موضوع به گروه ارائه شد

شده در نشست مربوط حضور نیافته بودند و نتیجه آن شد که موضروع مجرددا تغییرر یافرت و     

ایرن عنروان ترازه    . پیشنهاد شد« مبررسی نقدهای شوان بر مبانی کالمی فلسفی مدر نیس»عنوان 

عنوان تازه . در آن، دست کم برای نگارنده، مبهم بود« مبانی کالمی»عنوانی مناسب ولی عبارت 

را با  اساتید ارجمند جهت مشاوره در میان گذاشته و در مجموع بره ایرن نتیجره رسریدیم کره      

همین نکتره را  . داشته باشد تواند معنی سلبی می در ضمن این عنوان فقط مبانی کالمی مدرنیسم

تن، گفتم و ایشان نیرز   در دانشگاه جرج واشنگ، در محل دفتر کارشان جناب دکتر نصربعدها به 

 . همان برداشت سلبی را تأیید کردند که در ادامه آن را روشن خواهم نمود
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به  برای انجام تحقیق نخست کوششی تمام مصرو  فراهم آوردن مجموعۀ منابع الزم که غالبا

خوشبختانه، با سفر به آمریکا امکان بیشتری برای تکمیل منابع و . زبان انگلیسی بود نمودم

در حال حاضر  کهفرصت مشاوره با دکتر نصر این کهضمن . استفاده از آنها فراهم آمد

امکان بهتر و بیشتری را برای انجام کار در اختیار  آید، نیز می سنت گرا به شمارترین  برجسته

که در گفت و گو با اساتید صورت گرفت کار ای  هبه هر روی، با طراحی اولی. نده قرار دادنگار

در . ، طرح کلی تا حدی دچار دگرگونی شد و به وضع فعلی در آمدازاین رو. را آغاز نمودم

نخست به مباحث مفهومی و تمهیدی فصل  دو. پرداخته شد پنج فصلنهایت، کار در 

به ارائۀ تصویری روشن از کل کار و فلسفۀ وجودی آن و بیان فصل نخست . اختصاص یافت

و ها  مقومات، مؤلفه تجددمسلکی،/ مانند مدرنیسم و نیز ایضاح مفاهیم اصلیکلیات مربوط 

 یریبر شکل گ یخیتار یمرور ،انیاز نظر شوان و سائر سنت گرا یوجوه تجدد و تجدد مسلک

، و شرح معانی سنت که است افتهیان باز تاب شو انیعصر تجدد و مراحل آن تا آنجا که در ب

بخش  یانیفصلِ پا نیمطالب عرضه شده در ا گریاز د مفاهیم اندیشۀ شوان استترین  از کلیدی

فصل دوم به منظور گزارش دورۀ زندگانی شوان، آثار، و . معطو  گردید ،نخست است

داد،  می او را تشکیل نقدهای اصلی او که مرتبط با موضوع این رساله بوده و مبانیِهای  اندیشه

تر  بنا را بر آن گذاشتم که بخش زندگی او را به اختصار و مشتمل بر مقاطع مهم. طرح شد

برای این مقاطع مهم، . حیات وی بپردازم چرا که در این باره چند اثر مفصل منتشر شده است

 یکه گردآور نفات شوانمص ۀدیگزنصر بر  ۀمقدمیکی، : استفاده کردمبه ویژه، از دو اثر نصر 

که او با موضوع ای  هو دیگری مقالاست  نیرسد در نوع خود بهتر می به نظرو خود نصر است 

. پایبندی شوان به سنت، عقائد و شریعت اسالمی نگاشته و از این جهت منحصر به فرد است

های  ز همان نوشتهدر باب آثار او نیز، به ویژه، ا. البته به آثار مرتبط دیگر نیز توجه شده است

و پرداخت تقریبا تازه بندی  نصر و چند اثر مرتبط دیگر بهره گرفتم و این آثار را در یک دسته

شوان افزون بر آثار خود شوان به آثار دیگری که از های  اما در گزارش اندیشه. فهرست کردم

تذکر در دنیای ان اثر ویلیام استودارت با عنو. سوی شوان شناسان تدوین شده است بهره گرفتم

بنیادی او های  شوان که خود مبتنی بر اندیشهشناسی  روش. یکی از این آثار بوده است غفلت

 .است نیز در انتهای همین فصل با تکیه برآثار خود شوان شرح داده شده است

 سمیمدرن یفلسف یکالم یشوان بر مبان یبه نقدها ،یعنی ،یمباحث اصلبه  سه فصل بعدی

از آنجا که جهان بینی تجدد مسلک برآمده از مبانی ناظر به فلسفه و علم . است تهافیاختصاص 
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از این رو، فصل . جدید است نقدهای شوان هم غالبا ناظر به مبانی فلسفه و علم جدید است

پردازد که به دو  می شوان بر مبانی ناظر به فلسفۀ جهان بینی تجددهای  به گزارش نقد سوم

فصل بعدی گزارش نقدهای شوان در بارۀ آن  .اند خاص تقسیم گردیده عام وهای  بخش نقد

فصل  نیدر اها  گزارش نقد. جنبۀ جهان بینی تجدد مسلک است که ناظر به علم جدید است

نمودم که اختصار را  اریکوشش بس. در دو بخش بنیادها و پدیدارهای تجدد آورده شده است

 ادیز قابل توجهیحجم هر دوفصل تا حد. کار بود نیع انقدها مان اریاما شمار بس میمراعات نما

. را در کار آورماکام  ۀاسطرام  هاست نتوانست ستهیو شا ستهیآن گونه که با دیشا. شده است

فصل سوم وظیفۀ باز اندیشی در مجموعۀ نقدهای دوفصل پیشین و بررسی آنها را به دوش 

پس اتقان آنها را بررسی کرده و آنگاه نخست ویژگی عمومی نقدها را احصاء و س. کشیده است

 خاتمه نتیجه گیریشوان مطرح شده آورده و در آخرین گام های  نقدهایی را که بر اندیشه

 :در اینجا ذکر چند نکتۀ دیگر ضروری است .ده استعرضه ش

یکم، با توجه به این که فصول دوم و سوم توصیفی و مشتمل بر گزارش نقدهای شوان       

قوال بسیاری از شوان نقل شده است که عمدتا نقل مستقیم نیستند، ولی در موارد هستند، ا

یک دلیل این . آمدانعکاس اصل عبارات الزم  به نظر نگارنده واند  مستقیمها  زیادی این نقل

دلیل  .اند ترجمۀ نگارنده از متن اصلی انگلیسیها  گونه نقل آن است که بسیاری از این نقل

در بسیاری از موارد تعابیر خود شوان موضوعیت داشته و ازاین رو عین  دیگر آن است که

 .عبارات نقل شده است

 موضعشوان از های  از مالحظات انتقادی نسبت به اندیشهای  هدوم، در فصل پایانی پار      

این امر به اقتضاء موضوع رسالۀ حاضر است که جهت گیری کالمی دارد . کالمی و دینی است

کالمی مثل موضع روش شناختی و معرفت شناختی از جملۀ مواضعی است که در و موضع 

مثل نقد معمول های  روش شوان البته در نقد. نقد نقدهای شوان به کار گرفته شده است

عدم مصادره به مطلوب، سازگاری  ها، ام استداللاستحک جامعیت مباحث، ها، انسجام خود نقد

و مواردی از این قبیل در مد نظر بوده ها  اقوال و اندیشهم مبانی و نتائج، عیان ساختن لواز

 . است

شروان، ماننرد دیگرر سرنت گرایران،       این نکته را نیز توضیح دهرم کره  است شایسته سوم، 

که در داند  می اثبات نشده یبا مبان یا ینیجهان بیا  ایدئولوژییا مدرنیسم را نوعی گرایی  تجدد

 .کنرد  مری  خویش را مبارزه با هرگونره ایردئولوژی تلقری   ی ها عین حال یکی از وجوه و رسالت
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در آثار مختلف خود این امر را از جملۀ تناقضات مدرنیسرم برشرمرده و گوشرزد نمروده      شوان

اری و مبرارزه برا دیرن خرود     نه مسلک انگضدیت با هرگواست که مدرنیسم در عین تظاهر به 

به نحرو  بارها او این مطلب را هم . هنوعی مسلک و شبه دین است، مسلک و دینی برای مدرنیت

. مشخص نموده است آنها را ایسمپسوند  و هم در قالب اصطالحات متعدد دارایمستقیم گفته 

لیسرم،  اومانیسرم، ساینتیسرم، پوزیتیویسرم، ماتریا    امپریسیسم، اصطالحاتی از قبیل راسیونالیسم،

سکیوالریسرم و ماننرد    تیویسرم، یکتیویسم، ایندیوجوآلیسرم، آلترن سایکولوجیسم، ماشینیسم، ابج

شوان در هریرک از ایرن اصرطالحات کره از نظرر او      . اینها از جملۀ اصطالحات یاد شده است

. از مدرنیسم است مسلکی بودن مدرنیسم را به رخ طرفداران آن کشیده اسرت ای  ههرکدام مؤلف

ینری بررای   و اصرولی د هرا   اثبرات شروند چونران براور     آن کره که از نظر شروان بری   هایی  ایسم

خرود واژۀ مدرنیسرم وجره جرامع ایرن      . پذیرفته شده و چون و چرا بردار نیسرتند ها  مدرنیست

 .هاست مسلک این -به گفتۀ شوان-مختلف و عنوان کلیِِ های  ایسم

یکری بره کراربردن    : نگارنده در برابر این واژگان کلیدی متعدد دو راه در پریش رو داشرت   

بایست از واژگان بیگانه  می یست چون تا آنجا که ممکن استکه امر مطلوبی ن این واژگان اصل

جز به کارگیری اصل واژه راه دیگری نباشد که ای  هپرهیز نمود مگر آنجا که به دلیل خاص چار

این  بنا براین راه درست آن است که .کند چنین مواردی بسیار محدود باشد می البته منطق حکم

امرا نگراهی بره ترجمرۀ ایرن اصرطالحات در آثرار         .دانیمبرگر به فارسیبه دقت  را اصطالحات

در برگرردان   تنوع زیادی دهد که می روشنی نشانبه  فارسی اروپایی بههای  ترجمه شده از زبان

هرای   برای نمونره، ترجمره   .نیستها  شته و وفاقی بر سر برگرداناین واژگان به فارسی وجود دا

 : تبه قرار زیر اسها  از این واژه یبرخ مختلف

1 .modernism  :؛...و  نوگرایی، نوگری، نوآیینی، نوخواهی، تجددطلبی 

4 .rationalism  : اصرالت تعقرل،    خردگرایی، عقل گرایی، عقلی گری، خرد آیینی، مرذهب

 ؛ ...مسلک تعقلی، خرد گروی، مذهب اصالت عقل، فلسفۀ اصالت عقل و 

1 .humanism  :انسران گرروی، انسران براوری،      ری،انسان گرایی، مردمی گرایی، انسان مدا

لت اگری، انسان دوستی، امانیسم، مذهب انسانیت، فلسفۀ بشری، اصالت بشر، آیرین اصر  انسان 

 ...انسان، مکتب انسان دوستی و

4 .empiricism  : تجربه گرایی، تجربه گروی، مذهب اصالت تجربه، مسلک تجربی، تجربه

 ؛....باوری، آروین گروی، اصالت تجربه و 
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