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   تنس زا يشنيزگ يريوصت
   ترثك زا هجومان يريوصت

 ينيسم ديپلورال  ي هرابردن نصر يحس ديس اب همانرهم يوگ و تفگ رب غابد شورس دقن
  

  ١٣٩١، خردادماه ٢٢كار شده در مجله مهرنامه، سال سوم، شماره 
ان يد همه اديا باي" تحت عنوان  ينيسم ديدرباره پلورال ۲۱شماره  مهرنامهه  ين نصر با نشريد حسيمصاحبه  دکتر س

از  ينگارنده است ناظر به پاره ا  يمالحظات انتقاد ديآ يل ميرا خواندم؛ آنچه در ذ" رفتين را نپذيا اصال ديرفت يپذ
  . ن گفتگو طرح شده استيکه در ا ينکات
  
گر سنت يشان و  ديله ايکه بوس» انياد يوحدت متعال« ده يد که  ايگو ياز مصاحبه م ين نصر در بخشيد حسيس. ۱
  :دهد يان ميبالفعل اد کثرتبه مسئله  ياسخ درخور و مناسبان طرح شده،  پيگرا
ان ين اديم که اين عبارت که ما معتقد بوديبه ا. است ياست و هم درون يهم  متعال» انياد يوحدت متعال«ن يا"...  

ساحت  يبرا يالبته ما احترام کامل. با هم اشتراک داشته باشند ينکه در نحو و شکل صوريدارند نه ا يک وحدت دروني
 يز همچون محتوايان نيم شکل ادينکه معتقد بوديچه ا. ميان نبودياد ير وجه شکليم و در صدد تحقيان داشتياد يصور

  ". آنها، از جانب خداوند نازل شده است
ن کثرت بالفعل ييتب ين باب عبارتست ازچگونگين در ايات فلسفه ديابم، صورت مسئله در ادبي يچنانکه من در م

نه شده يان نهاديک از اديچ يان، هيته که در عرصه ادبه ما آموخ يخيتار - ينيدر واقع، نگاه پس. يان در عالم انسانياد
مثال همه ل نشده اند و يگر تبديکدين نرفته اند و به ياز ب ت و اسالميحيت، مسيهوديسم، ي، بودسمير  هندوئينظ يخيتار

 تکثرن يتوان از ا يم ينيين قرار است که چه تبيان از اين ميپرسش مشخص در ا . ا  مسلمان نشده اندي يحيمس، انيهودي
ان مختلف رستگارند و يا همه گروندگان به اديل به وحدت است؛ آير قابل تحويکه غ يان  بدست داد؟ کثرتيبالفعل اد

 ين پرسش مشخص، مين مشخص؟ در پاسخ به ايک ديا تنها گروندگان به ياز گروندگان و  يا گروهيبر نهج صوابند 
. گر بازشناختيکديرا از » ٣ينيد ييکثرت گرا« و » ٢ينيد ييشمول گرا «،  »١ينيد ييانحصار گرا«توان مواضع 

از  ين حظ و بهره ايريت، رستگارند و سايحين، مثال مسين معيک دين باورند که تنها گروندگان به يان بر ايانحصارگرا
ش از يق رستگاران بيادکنند مص يد ميدانند و تأک يرا فراختر م يت و رستگاريره هدايان دايشمول گرا. ت ندارنديهدا

انگارند  يم يان بدون نام و نشانيحيان را  مسيحير مسيان، غياز شمول گرا يمثال، برخ. ن استين معيک ديگروندگان به 
ث ين حيدانند و از ا يان گوناگون را رستگار ميان، عموم گروندگان به اديکثرت گرا. که در سراسرعالم  حضور دارند

ل يرا در رستگار شدن دخ يو سلوک ياخالق يشتر  مؤلفه هاينند و بيب ينم  و مسلمانانان يحيمسان، يهوديان  يم يتفاوت
                                                
1. religious exclucivism  

2. religious inclucivism  

3.  religious pluralism 
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  .ننديب يم
 ين مواضع را در جايک از اين به هر يد ادله قائليم و باينجا با معرکه آراء مواجهيشود،  در ا يچنانکه مشاهده م   

؛  ن مواضع موجه استيک از اينکه کداميفارغ از ا. کرد يابيآنها را ارز يت معرفت شناختيکرد و حج يخود  بررس
ست يک که پلوراليچه ه. ل به وحدتير قابل تحويشود؛ کثرت بالفعلِ غ يان آغاز مياد تکثرت شناختن يمسئله با به رسم
نصر و  .له آن اقامه کرده اند ير کرده و ادله اين فرض موضع خود را تقرينگا که انحصارگراست، با اياست و چه پلنت

شان از يکه ا ييند، فارغ از صحت و سقم مدعا و معنايگو يسخن م» انياد يوحدت متعال«که از يانيگر سنت گرايد
در واقع نصر از . دهند يم يگريبه مسئله د يند و پاسخ مقدريگو يسخن م  يگريکنند، ناظر به امر د يمراد م» سنت«

د و يگويسخن م يمتعال ن واحديک ديان متکثر به يل اديشان از تحوياان؛  يآغازد و نه کثرت اد يان ميمسئله وحدت  اد
لسوفان از کثرت يان، فياد تکثرکه درمبحث يرد، در حاليگ يان مختلف سراغ  مياد يو شکل يو صور ياز وحدت درون

گر است نه يکديان با ينجا بر سر افتراقات اديکنند؛ سخن در ا يآغاز م يقين کثرت حقين اييتب يان و چگونگيبالفعل اد
ان آنها يم يسراغ گرفت و فصل مشترک يان  شباهتين اديتوان ب يست که نمين نين سخن ايالبته، الزمه ا. اشتراکات آنها

 يپاسخ م يگرين گفتگو به مسئله ديک سنت گرا در اين امر است که نصر به عنوان يد بر ايشود، بلکه تأک يافت نمي
ک يک، به عنوان يهم ه. ن بحث استيان مد نظر طرفياد تکثر ن يين درباره تبيات  فلسفه ديکه در ادبيدهد، نه مسئله ا

کنند، هر دو  ينظر م يکسانيبه مسئله به نحو  ينيد يک انحصار گراينگا به عنوان ي، و هم پلنتينيست ديپلورال
نه  يان نهاديان ادير قابل رفعِ مياختالفات غن يش چشم داشتن ايشناسند و با پ يت ميان را به رسمياختالفات بالفعل اد

  يکند و به جا ير نميتقر يکه نصر مسئله را به درستيکنند؛ در حال ير ميش را تقريموضع مختار خو يخيشده تار
م يبگذر. ل کثرت به وحدت استيتحو يکشد  و در پ يش ميسم را پيان ، مسئله مونيان اديبالفعل م تکثرپرداختن به 

کنند ،  يمراد م»  سنت«ان از مفهوم ياز سنت گرا يشان و برخيکه ا ييمعنا آورده ام،  يگريد يچنانکه در جانکه، يازا
گاه فقه  و يکه جاچرا  ٤ندارد؛ ينيسازنده سنت ستبر د يبا همه مؤلفه ها ياست و نسبت چندان انهيل گرايو تحو ينشيگز
 ياز مؤلفه ها يست و صرفا برخيان نيدر م يسنت  چندان سخن ين مؤلفه هايست و از ايدر آن روشن ن  ير اسالميتفس

بر گذشته با  ن حاليو در ع گر مغفول واقع شدهيد ي، برخبرجسته شده  ير عرفان و فلسفه اسالميسنت  پسِ پشت نظ
شود و قرار  يخته ميک ما نسبت بدان برانگيکه  حس نوستالژي؛ گذشته ادهنهاده شد يشده انگشت تأک يشکوه سپر
. سر بر آورد يکنون شده  ييدوباره در جهان راززدا شده،  يسم متجليويکه در سوبژکتياته يار مدرنيتمام ع ياست با نف

در  يدئولوژيمتفکران، با اخذ مفهوم ا يران، برخير اينظ يرامونيدهد که در جوامع پ يح ميتوض يگان به درستيشا
به دست داده  ينياز سنت د ينشيگز يدرک و تلق ،هديمبادرت ورز» کردن سنتک يدئولوژيا« مدرن کلمه، به  يمعنا
نکه متناسب و متناظر با يش از ايگر همان سکه است و بيد يز روين» ييسنت گرا«نصر از  يرسد تلق يبه نظر م ٥.اند
نصر و   ينشيگز ريتصو. ما يراث اسالمياز م يو دلبخواه ينشياست  گز يريباشد، تصو ينيسنت د يع مؤلفه هايجم

ر مرحوم ينظ  يلسوفان و متألهان برجسته ايکه ف يريقاعدتا فرسنگها فاصله دارد با تصو»  سنت«ان از مفهوم يسنت گرا
                                                

  ،عرفان و اخالق ،يروشنفکر در يتأمالت: غمناک نازک فکر : نک دري؛ ا١٣٨٩، بهمن روزنامه اعتماد ،» سنت به انهيگرا ليتقل کرديرو" دباغ، سروش: به ديکن نگاه . ٤
 .انتشار دست درنشر پارسه، 

   .١٩٦- ٢٠٥صفحات ،١٣٨٩ تهران، ،روز فرزان ،شايگان داريوش ازآثار منتخباتي: افقها آميزش ،منصورهاشمي : د بهينگاه کن.  ٥
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که متوازن و جامع االطراف است و در همه مؤلفه  يريداشتند ؛ تصو ينياز مقوله سنت د يمطهرو مرحوم  ييطباطبا
، يو مطهر يينرو، طباطباياز ا .نگرد يت ميده عنايبه د ...ريقه، کالم، تفسر عرفان، فلسفه، فينظ ينيد سنت يها

، به يبا مدد گرفتن از زرادخانه فلسفه اسالم »سمياصول فلسفه و روش رئال« لسوف مسلمان،  در يدرکسوت  متکلم و ف
ر، عرفان و ياز فقه ، تفسش يانه خوياگرايو اح ينيد ين حال در کند و کاوهايدند و در عيسم مبادرت ورزينقد مارکس

 مؤلفه ها و يدن برخيند، نه برکشانگاشت ين مؤلفه ها ميرا متشکل از همه ا ينيکردند و سنت د يخ اسالم غفلت نميتار
  .    ر روشمنديو غ ينشيگر به نحو گزيد يکنار نهادن مؤلفه ها

  
  :شود يده ميدز ين بخش از مصاحبه نيان در اين نصر ازمسأله کثرت اديد حسيس يتلق.  ۲
» يسماو« د واژه   يان  باين ادياما شما به ا. ميان هستيمثل بنده معتقد به وحدت اد يانيد سنت گرايهمان طور که گفت«
  يان و مکاتبيتنها اد. دارند يم که سرمنشاء و سرمنزل آسمانيهست يانين معنا که ما معتقد به وحدت اديبه ا. دييفزايز بيرا ن

ز اسالم ين آنها نيعالم که آخر يخيل و تارياص ين هايتنها د... داشته باشند يشوند که منشأ اله يمنتج به نجات م
 يامشان رستگاريند آمده اند و پاوان از جانب خدين اديو بالذات  ا ياز لحاظ نظر... هست، نجات بخش و برحق هستند

   »و وصول به حق هستند
 يا سامي يميان ابراهيادکه به  يانياست، اد يميان ابراهي، تنها ادنجايادر  »انياد«از رسد که مراد نصر  يبه نظر م

 يان سخن بر سر رستگارياد تکثرکه در مبحث يهاست ؛ در حالآن يکيزياز مقومات متاف ٦انسانوار يموسومند و خدا
نازل نشده اند و  يميابراهان يکه از جانب خداوند اد يانيان است؛ اديز در ميسم نير بودينظ يان شرقيگروندگان به  اد

ک  در آثار يجان ه.  ستندين يو سماو ندارند ير نصر منشأ الهيشود و به تعب يده نميدر آنها  د يو وح يامبريم  پيمفاه
ان يمسئله کثرت اد يکرده و هم در صورتبند يان شرقياد يو اخالق يبه آثار عرفان ياديش هم  استشهادات زيخو
ان يو نجات را  منحصر به اد يم، مقوله رستگاريدياما نصر، چنانکه د. آنها را لحاظ کرده است يخينه شده تارينهاد

که نصر از مسئله کثرت  ينييفارغ از تب. رديگ يو نجات را سراغ نم يان رستگارين اديا يرون از واديداند و ب يم ياله
ز يرا ن يان شرقيد اديمسئله با يکند،  در صورتبند يش اقامه ميکه  در دفاع از موضع خويدهد و ادله ا يان  بدست مياد

مسئله   ينگارد، در صورتبنديگر شقوق را موجه بيباشد و چه  د ينيسم ديشان  قائل به پلوراليلحاظ کند؛ در واقع چه ا
 يميان ابراهيرسد نصر صرفا به اد ياما به نظر م. يميان ابراهيلحاظ شود، نه صرفا اد يخينه شده تاريان نهاديد همه اديبا

  .       از آن بدست داده است يناقص يان نکرده و تلقيگر اديبه د يمسئله اشاره ا يبسنده کرده و در صورتبند
                    

  :درادامه مصاحبه  آمده است.  ۳
گر يفالسفه و متکلمان دن مورد با  يدر ا... ار مبا حثه داشته اميبس} يسم مذهبيپلورال{ ن مورد يک در ايمن با ه...« 
د يم، بايک شويان به مسلمانان نزديحينکه ما مسيا يگفت برا يک ميجان ه...ز مباحثه و مناظره داشته اميت نيحيمس
و » ثيتثل« ک مسلمان  حاضرم با شما در مورد يمن به او گفتم که به عنوان . مينه يرا به کنار» ثيتثل« م اما يبمان يحيمس

                                                
6.  personal 
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نده يگر نمايچون شما د. ندارم يد، من با شما سخنيگذار يث را کنار ميکه شما تثلينم، اما هنگاممباحثه ک» ديتوح« 
م يخواه يم يحيک مسيمن مسلمان با ه يوقت...ديدار يد که اعتقادات خاصيهست يد، بلکه فرديستين يحيانت مسيد

؛ يم سراغ مسئله بعديبرو! چيم آن که هييبگوم و ينه يت را به کناريحين مسياديک مسئله بنيم يتوان يم، نميگفتگو کن
ن يا تجسد را از ديث يد و تثلييايب يحيک مسيشما اگر به عنوان ...شود بحث کرد ينگونه نميان ايبه نظر من درباره اد

خودش  يبرا}  کيه{همانطور که گفتم ...کنند ين مسأله را رد ميان  ايحيگر مسيد، واضح است که ديخود حذف کن
خودم  ين رسالت را برايک کند، چنانکه بنده هم هميگر نزديان را به همديکرد که اد ياحساس م يفه ايوظ و يرسالت

  . »کنم يسم و مصاحبه مينو يم و کتاب ميگو ين مورد سخن ميقائل هستم و پنجاه سال است که دارم در ا
ت يشان چندان عنايا اياوال گو. برد يرنج م يچند ين بخش از سخنان نصر از ابهامات و خطاهايرسد ا يبه نظر م

و  يه کالميداشته باشد و نه سو  يان است و قرار است صبغه فلسفيادن  کثرت بالفعل ييفتگو درباره تبندارند که کل گ
ان يحيگر مسيباشد، دنث يا نه و اگر قائل به تثليث هست يقائل به تثل يگريا هر شخص ديک ين امر که هيا. ياتياله

ان ين کثرت بالفعل ادييشتر ذکر شد، تبيچنانکه پ .ان ندارديبالفعل ادن تکثر ييتب به مسئله  يتابند، ربط ينمبر موضع او را 
ان گوناگون يد گروندگان به اديعقا يک بحث فلسفيست  در يشود و بنا ن ين تفاوتها آغاز ميبا مفروض گرفتن ا

 يموجه م يحيات مسيرا که در اله ييک حق دارد هر رأيه. د بدان پرداخته شوديخود با يدر جابلکه محک زده شود؛ 
ن يان، چنين کثرت بالفعل ادييدر بحث از تب. ش ببردين شناسانه خود را پين حال  بحث ديانگارد اتخاذ کند و در ع

 .ندارد يعا خارج است و ارزش معرفتد او بر آمدن، موضويحک و اصالح عقا ياز طرف مقابل داشتن و در پ يانتظار
سم يپلورال«کند، از مقومات  يدمين مصاحبه بر آن تأکيداند، چنانکه در ا يست مينکه اگر نصر خود را پلوراليمضافا بر ا

ست؛ ين ياتيو اله ينيندار متوقف بر  معتقد بودن به فالن و بهمان باور ديو نجات فرد د ين است که رستگاريا» نجات
نان يمتد يش کردن در رستگاريايدا کردن و نيت  پيتن و تبدل شخصگران را داشيد يو پروا يستن اخالقيبلکه ز

نم يب يل، بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا، ميسرم، بالش من انج يقرآن باال« : ير سپهريت تام دارد؛ به تعبيمدخل
انگارد،  يست مياگرنصر خود را پلورال  ٧.»دم يش رست، من چياين يهر جا گل ها/ لوفر آبيدر ن ييبودا: خواب

دن است؛  چرا که  کثرت يبر سر شاخ نشستن و بن بر ي، نوعشانيمعتقدات ا يو واکاو گرانيد ديک شدن در عقايبار
ن حال عبور دادن  معتقدات يسم نجات دم زدن، و در عيدن و از پلوراليرا فراخ  د يت و رستگاريگرا بودن و  جاده هدا

 ينکه نصر ردايبرد؛ مگر ا ينم يينقض غرض است و ره به جا ياتياله يتنگ آموزه ها  يگران از صافيد ينيد
ان منافات يگر سنت گرايست بودن خود و ديشان بر پلوراليد مؤکد ايبا تأک زين سم را از تن به در آورد که آنيلپلورا
 يخود با نصر اشاره م يبه گفتگو شانيداشتم، ا يدهه هشتاد شمس مه اوليک در نيکه با ه ييدارهاياز د يکيدر . دارد

ک يبه نظرم حق با ه. کرد يث  اظهار تعجب ميک از آموزه تثليدن هيدست کش ييبر چرا ين سخن او مبنيکرد و از ا
  . رديگ يو انتظار نادرست او از مسئله نشأت م ينجا ناموجه است و از صورتبندياست و موضع نصر در ا

ت يحيند؟ البته مسير هم رأگيکديت با يحيمس ياتيت آن در نظام الهيو اهمث يان درباره مفهوم تثليحيا مگر تمام مسيثان
تابد؛ اما   يرا بر نم گريد يها دارد و قرائت ياتين آموزه الهيت  اياز منزلت و اهم ين خوانشيچن ارتدوکس

                                                
  .١٣٨٠، تهران، يطهور ،کتاب هشت اندوه، شرق دفتر ،»را شورم« ،يسپهر سهراب.  ٧ 
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شود؟  در سنت  يافت نميت يحيدر عالم مس ياتيواله ينيم دياز مفاه و نا متعارف ر ارتدوکسيغ يمگرخوانش ها
مقوله ن يبا درک متکلمان و فقها از ا يد تفاوت محسوسيعرفا از مفهوم توح يما، درک و تلق ياسالم -يرانيا يعرفان

 ين تلقييتب يبرا... و» ض اقدسيف« ، »هيقيوحدت حقه حق« ،  »يمقام عم« ، »عنقاء مغرب«  چون يميدارد؛ عرفا از مفاه
از خداوند و مبدأ  يگريد يکنند و تلق ين نميرند، حال آنکه فقها و مفسران و متکلمان چنيگ يمدد م يمتعالامر خود از

رون يم و آنها را بيقلمداد نکن يست که عرفا را در عداد ساکنان جامعه اسالمين نين سخن اياما الزمه ا. دارند   يهست
کند  ياستشهاد م يو ابن عرب يش، به مولوينه خواين موضع سنت گراييتب ين مصاحبه برايز در اينکه نصر نيم؛ کما ايبران

چون   يلسوف و متألهيستر اکهارت و  فيچون ما ياق، عارفين سيبر هم. آورد يشان را مسلمان  بحساب ميو قاعدتا ا
 يحيکه خود را مسيرا بدست داده اند و مادام يش از امر متعاليشاذ خو ي، درک و تلق يحيز در دل سنت مسيک نيه
ر ارتدوکس بحساب يغ يحيشان را مسيتوان ا يم، حداکثر مينگارين يحيشان را مسيم تا ايندار  يليانگارند، دل يم

  . ن و بسيآورد، هم
ه بمختلف  ان يک کردن ادينزد  يدهد، او در پ يان نشان مين  کثرت ادييتب يک درباره چگونگيثالثا چنانکه آثار ه

 ين موجهييکند، تب يقامه مکه ايکوشد تا با ادله ا ي، بلکه مستيش قائل نيخو يبرا يرسالت ن يو چن  امدهيبر ن گريکدي
»  يستن اخالقيز«  و » يرستگار« ، » تيهدا« ، »يقت هستيحق« چون  يان بدست دهد و درباره مقوالتيبالفعل اد تکثراز 

کثرت که  يالبته کس.دفاع کند ينيد ييان، از کثرت گرايان و شمول گرايکند و درمقابل انحصارگرا يه پردازينظر
ک يک سفره و ساکنان يداند و نشستگان بر سر  يان مختلف را رستگار مياست و عموم گروندگان به اد ينيد يگرا
شان بر يد اينکه با عقايدارد، ولو ا يگوناگون را دوست م ينيو د يمعرفت ينه هايشيبا پ ياخالق يانضمام ي؛ انسانهايکو

 ينکه به نظر ميست، کما ايان نيب اديش در جهت  تقريخو يبرا ين سخن قائل بودن به رسالتيالزمه ا سر مهر نباشد؛ اما
به مسئله  يا و اثباتا ربطيش قائل است،  نفيخو يبرا ين رسالتياگر نصر چن. از خود ندارد يرين تصويک چنيرسد ه

  .ان نداردين  کثرت بالفعل ادييتب
  
  :ديگو يم ييگرا يه  نسبدر ادامه مصاحبه نصر دربار.  ۴
اما . ستميگرا ن يگفت من معتقدم خداوند مطلق است، پس من نسب ياو م. گرا نبود يث نسبيک حيک از يجان ه...«
ن در يدانست و ا يم يام خداوند را فقط بشريافت پيک درينمود، آنجا بود که  جان ه يرخ م ييگرا يکه نسب ييجا

ام خدا متعدد است، پس يافت کننده پيگفت خدا مطلق است، اما در يک ميپس جان ه. کند يدا ميت معنا پيعالم نسب
  .»ک مخالف بودم ينجا بود که من با هيا. دارد ينسب ييمعنا
. مبهم و ناروشن است  ييگرا يشان از نسبيا يک  ناموجه است و هم تلقيه يرسد هم قرائت  نصر از رأ يبه نظر م 

. گراست يد نسبيام خدا سخن بگويافت کنندگان متعدد پياز در ياست و نه هر کس ييگرات يک قائل به نسبينه ه
سم ياست و قائل به رئال ٨سم خاميخود،  منکر رئال يح کرده، در معرفت شناسيش تصريخو يک، چنانکه در نوشته هايه
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د بر تو بر تو بودن و يست، بلکه تأکين ييگرا ينسب يسم انتقاديرئال يت است؛ اما الزمه منطقيو تقرب به واقع ٩يانتقاد
ت يک، واجد حجيه يو فلسف ينيمعرفت بخش در نظام د يگر، گزاره هاير ديبه تعب. قت استياب بودن حقيريد

از  يدر نظر نصر، وابسته به شخص و عار ييگرا يصدق دارند، حال آنکه اگر مراد از نسب ياند و محتوا يمعرفت شناخت
 د بريتأک ييگرا ياگر هم مراد از نسب. انه استيگرا ير نسبيک غيباشد، قطعا موضع ه ينيد يصدق بودن دعاو يمحتوا

 ينيد يبا معرفت بخش بودن درک و تلق ين امر منافاتيرامون باشد، ايمعرفت ما به جهان پ تخته بند زمان و مکان بودن
ان يسراغ گرفت و آنها را در م ينيد يه دعاويچون صدق و  توج يتوان از مقوالت يانسان ندارد؛ چرا که همچنان م

انه باشد؟ مگر يگرا ير نسبيام خدا متعدد باشند و موضع فرد غيافت کنندگان پيدارد در ين، چه اشکاليعالوه بر ا. آورد
داشته  يين رأيچن يام خداوند نبوده اند؟ چرا اگر کسيافت کننده پيدر يامبران متعددي، پياسالم يمطابق با آموزه ها

 ينيد ين معاصر که از معرفت بخش بودن تجربه هايلسوفان دياز ف يرين، کثيشود؟ همچن يگرا قلمداد م ينسبباشد، 
ند و يگو يسخن م ينيد يآورند، از کثرت تجربه ها يله وجود خداوند بحساب م يليکنند و آنرا به مثابه دل يدفاع م

ا يام خدا يافت کننده پين است که تعدد درين سخن ايالزمه ا. انگارند يمتکثرِ متعدد را معرفت بخش م ينيد يتجربه ها
  .        مد نظر نصر ندارد ييگرا يدر نسب يتيمدخل يتعدد مواجهه با امر متعال

  
  :ديگو يدر ادامه مصاحبه نصر م . ۵
کردند که  قدرت انتخاب  ينم يزندگ ييايانسانها در دنمعموال  ...ار دارديار دارد اما به نحو بالقوه اختيانسان اخت« 

ن يچند د يست که بتواند به خواستگارين يبشر بگونه ا يمن معتقدم که ساختار فکر... ن خودشان را داشته باشنديد
ار يک نکته  بسين يا. ان را انتخاب کندياز آن اد يکيآنها مطالعه داشته باشد و سپس  يبرود ، با آنها صحبت کند، رو

  »ن خود را انتخاب نکرده استين گونه دينکرده است و ا ين گونه زندگيچوقت ايبشر هب است و يمشکل و غر
تواند  يا مختار است و ميانسان .  است ير فلسفيق و غينا دق ،ار داردينکه انسان به نحو بالقوه اختيبر ا يسخن نصر مبن

ن ييش تعيو از پ او مجبورانه يو همه کنشها اريا مجبور است و فاقد اختيار خود استفاده کند و يازاخت يريم گيتصم يبرا
ن مدعا که انسان به ين سخن با ايکنند، اما ا يار خود کمتر استفاده مياز انسانها از اخت يتوان گفت برخ يم. است شده

در انسانها  يدهد که برخ يان نشان مياد يتجرب -يخين، مطالعه  تاريعالوه بر ا. ار دارد  متفاوت استينحو بالقوه اخت
ر داده اند؛ يين خود را تغيداشته اند و د يين پرداخته اند و تأمالت و تجربه هايد ن يش به مطالعه چنديخو يطول زندگ

بشر بگونه  يد، ساختار فکريگو ين باشد؟ اگر چنانکه نصر ميد نيمانع از مطالعه درباره چند يبشر يفکرچرا ساختار 
ده  خواهد بود؛ اما يفا يعبث و ب ين  امريغ ديند،  تبليرا برگز يکيان مطالعه داشته باشد و ياد يباشد که  نتواند رو يا

 ينصر م.  ن کنديتواند چن ياالصول م ين امر است که  بشر عليانگر اين محقق شده، بير دييده انتخاب و تغينکه  پديهم
 يقيدارد و ارتباط وث يراثيها معلل است و صبغه معموم انسان ينداريکند که د ينگونه صورتبنديخود را ا يتواند مدعا

ن باشند؛ چرا يست که همه انسانها چنين نين سخن ايا آمده باشند؛ اما الزمه اينکه در کدام خانواده و فرهنگ بدنيدارد با ا
به . ده انديرس يگريج ديخود فراتر رفته اند و به نتا ين  موروثيخ سر بر آورده اند که از ديدر طول تار  ييکه انسانها
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گر يد البته امکان مطالعه  ديک جديجهان تکنولوژ .ت ندارديه است و اطالق و کلين مدعا موجبه جزئيگر، اير ديتعب
 .ر نکرده است و حقه مهر بدان نام نشان است که بودييش از گذشته فراهم کرده، اما کارکرد قوه عاقله بشر تغيان را بياد

داد، هم  ين قصه رخ ميامروزه؛ هم در گذشته ا ن خود را داشت، همير دييل قدرت تغصواال يدر گذشته  انسان عل هم
را در  يتوان  احکام کل ير بسامد نميين تغي؛ از ار کردهييتغ ي؛ تنها بسامد تحقق آن در جهان کنونيدر روزگار کنون

ن در شکل يبشرو نحوه انتخاب د يپس سخن نصر درباره ساختار فکر. ار و ساختار قوه فاهمه استخراج کرديباب اخت
  .      ق استيدقريز مبهم وغينار ياخت ر او از مقولهين تقرياست؛ عالوه بر ا ناموجه  يکنون
  
تکثر  مسئله يصورتبند يدرباره  چگونگ ن مصاحبهيا ن انگاشت که سخنان نصر دريتوان چن يبنا بر آنچه آمد، م. ۶

اج به يو ناموجه است و احت قير دقيار و ساختار فاهمه بشر غي، اختييگرا ينسب، ينيسم ديمقومات پلورال ان،يبالفعل اد
  . ن مجدد داردييو تب يصورتبند


