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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  پيشگفتار مترجم

ی آله علحبيبنا حممد وسيدنا و سالم علیوال ةالعاملني و الصال احلمدهللا رب
  .يل يوم الدينإمجعني أتباعه وأصحابه وأ

  :قال اهللا الحكيم

﴿uθèδ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& … ã&s!θß™u‘ 3“y‰ çλù; $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ptø: $# …çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9 $# 

Ï&Íj# ä. öθs9 uρ oνÌ� x. tβθä. Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩∪﴾ )٩:الصف   (  

و ) يآسمان(خدا است كه پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود «
هاي ديگر  ين را بر همه آيينئفرستاده است تا اين آ) اسالم(آيين راستين 

  .»د هر چند مشركان دوست نداشته باشندچيره گردان
يكي از واقعيتهاي مورد اتفاق تمامي عقال و فالسفه و دانشمندان علوم 

به درازاي تاريخ حيات بشر بر  -و معارف، و همه پيروان اديان و نحل 
 و –فرازي از حيات انسان بر اين زمين «اين است كه،  - اين كره خاكي 
تاريخ » كه انسان در آن فاقد دين بوده باشد وجود ندارد - لو بسيار كوتاه 

دين و «به تعبيري ديگر  ؛وجود دين مرادف تاريخ وجود انسان است
اند و تاكنون  هستند كه با هم تولد يافته توأم/ دو موجود دوقلو» انسان



  

 ب 
 

قرين همديگر  تا قيام قيامت -و در آينده نيز  اند قرين يكديگر بوده
  .نيا خواهند رفتخواهند ماند و با هم از د

اين ادعا، ادعاي گزافي نيست كه معلول اغراض و اهواء اشخاص 
و  »وحي«كه  - »حقيقت«است، نه فقط يك  »واقعيتي«خاص باشد بلكه 

  .اند بر صدق آن گواهي داده »فلسفه«و  »علم«
  : فرمايد خداوند متعال در مقام تبيان اين واقعيت مي

Ρ‾$!ا﴿ Î) y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& Èd,ptø: $$Î/ # Z��Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ 4 βÎ) uρ ôÏiΒ >π̈Β é& āωÎ) Ÿξyz $pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ﴾  

  )24: فاطر(

و ) مؤمنان به بهشت( ةدهند حق به عنوان مژده) دين(ما تو را همراه «
از (فرستاديم كه هيچ ملتي ) كافران به دوزخ به ميان مردمان( ةدهند بيم

شان فرستاده نشده  به مياناي  دهنده هم نبوده است كه بيم) ملتهاي پيشين
  ».باشد

tΒ$﴿ :فرمايد و مي uρ $̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹yèãΒ 4®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘﴾  )15/اإلسراء(  

مجازات نخواهيم مگر اينكه پيغمبري ) هيچ شخص و قومي را(و ما «
  ».روان داريم) براي آنان مبعوث و(

 دين و«آورد كه وجود  وحي صريح و محكم خدا بانگ برمي ،بلي

قرين هم بوده و انسان كه موجود مكرم خدا است كرامتش  »انسان



 ج 
 

محصول دين خدا و معلول پيروي از آن و زندگي در پرتو آن است و 
  .سعادتش مرهون التزام و عمل به دين، و بهرمندي از ايمان است

كاوي در منابع و آثار تاريخي بپردازيم  از وحي كه بگذريم و به ژرف
فطري همواره  ةبعنوان يك غريز »باوري گرائي و دين دين«يابيم كه  درمي

يا ماترياليست قرين وجود انسان بوده است و تمامي فالسفه اعم از 

انسان «همگي به همپايي و همگامي وجود ... يا  رئاليست، يا آليست ايده

اند هرچند برخي از آنها در تحليل دين و تعريف آن  اعتراف كرده »و دين
  .اند تادهراهه دراف به كج

  : در كتاب معجم الروس قرن بيستم آمده است
يك ‹دينداري ميان تمامي طوايف و اجناس بشري  ةحقيقتاً غريز«

حتي آن دسته از انسانهاي كه فاقد هرگونه فرهنگ . مشترك است› غريزه
اند آنها نيز از  زندگي حيواني داشته بااند و زندگي نزديك  و تمدن بوده

به › نيروي‹اهتمام به و  ،اند به دين برخوردار بوده حس دينداري و گرايش
و مافوق طبيعي يكي از احساسهاي جهاني و هميشگي › خدا‹معناي الهي 

جماعتهاي انساني فاقد علوم و فنون و « :گويد برگسون مي. »بوده است
بدون ) انساني(اند و وجود خواهند داشت اما جماعت  فلسفه وجود داشته

  .1»شته استدين هرگز وجود ندا
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حس ديني يكي از ويژگيهاي الزمه و «بنيامين كوسبات معتقد است كه 
» ماهيت و حقيقت«در طبيعت ما است و محال است كه ) نهفته(راسخ 

  1»و انديشه ديني به ذهن ما خطور كند» دين«انسان جدا از 
خالصه حس ديني همواره قرين وجود انسان بوده و خواهد بود و در 

. دهد ادني شكي به دل راه نمي -مگر معاند يا ناآگاه  -احدي اين امر هيچ 
اي است  آيا دين برنامه. ولي الزم است بدانيم دين به چه معنايي است

فرود آمده و به  -از طريق وحي  -مبارك و مقدس كه از جانب خدا 
واسطه انبياي كرام بر انسانها تبليغ شده يا خرافاتي است معلول جهل و 

انهاي ماقبل تاريخ و بعد از آن، كه تابحال نفوذ خود را بر اوهامِ انس
جاهالن و خرافيان حفظ كرده است؟ يا معلول علم و خرد و فلسفه 
انساني است كه مأموريتش تصفيه درون و نفوس و تنظيم رابطه انسان با 

  است و كاري به كار دنيا و دنياداري ندارد؟) خدا(مبدأ هستي 
وحياني بودن، علم و خرد و فلسفه نيز بر  و ئييا اينكه عالوه بر خدا

اند و همگام با ايجاد رابطه احسن  صحت و حقانيت آن انگشت تأييد نهاده
باشد  جامع و شامل و كامل اداره دنيا نيز مي ةميان خالق و خلق يك برنام

يعني نظامي . كند و براي تمامي جوانب زندگي انساني برنامه تنظيم مي
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رابطه «بخصوص براي  ؛كند بط زندگي ضابطه تعيين مياست كه براي روا

  دهد؟ ضابطه قرار مي »انسان با هستي«و  »انسان با انسان«، »انسان با خدا

است و ربطي به عالم  »الهوتي«اي از ثوابت  آيا دين مجموعه

و جهان ابداعات و متغيرات ندارد يا تركيبي از ثوابت و  »ناسوت«

  گيرد؟ مي را در بر» الهوت و ناسوت« متغيرات است كه هر دو عالم
آيا دين همان فهم و تلقي انسانها از دين است و به تناسب نيازها و 

يا دين و فهم ديني دو امر متفاوت و از . يابد اوضاع زمان و مكان تغيير مي
  جدا هستند كه بايد ميان آنها تفاوت قائل شويم؟ هم

هستند كه از قديم اذهان  اين سئواالت و دهها از اين قبيل، سئواالتي
زمان دو راهبرد  اند و در پاسخ آنها از دير انسانها را به خود مشغول كرده

يك از اين دو راهبرد به تناسب درك و شناخت  و هر. ارائه شده است
اند ولي نبايد اين نكته را از ذهن دور  خود براي آنها جواب آماده كرده

رد تداخل و اتحاد زياد به چشم بداريم كه ميان پاسخهاي اين دو راهب
اي انجام دهيم به  خورد يعني اگر ميان پاسخهاي اين دو راهبرد مقايسه مي

تنها تعارض و تباين وجود ندارد بلكه  رسيم كه ميان آنها نه اين نتيجه مي
روند و اگر در مواردي ميان آنها  مكمل و متمم همديگر به شمار مي

ناشي از عدم فهم درست يكي از آنها خورد  اختالف و تضاد به چشم مي
و » راهبرد عقالني«اين دو راهبرد عبارتند از . يا هر دوي آنها است
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در مورد عدم وجود تعارض ميان عقل و نقل بلكه . »راهبرد وحياني«
مكمل يكديگر بودن آنها آيات قرآني و احاديث فراوان وجود دارند و 

ين حقيقت است كه در اين اقوال علماء اعم از سلف و خلف ناطق به ا
مقدمه مجال ذكر آنها نيست، ليكن از باب مثال قول امام حسن البنا مجدد 

  .آوريم قرن بيستم را مي
  : فرمايد گانه مي از اصول بيست 19در اصل » رحمه اهللا« يشانا
بعضي اوقات هر يك از دو ديدگاه شرعي و عقلي با هم اختالف پيدا «
آنها از مضمون ديگري جدا خواهد بود،  كنند و مضمون هر يك از مي

شايان ذكر است كه عقل و شرع هرگز با هم اختالف نخواهند داشت و 
هيچوقت يك حقيقت علمي با قواعد مسلم شرعي تضاد و تقابل پيدا 

به سود آراء قطعي تأويل و تفسير ) علمي يا شرعي(كند و آراء ظني  نمي
بودند اولويت به پيروي از  شوند و اگر عقل و شرع هر دو مفيد ظن مي

  1 .نظريه شرعي است مگر در صورتي كه حقانيت نظريه ظني ثابت شود
آنهم در  -اما با وجود اينكه اين دو راهبرد در نهايت به يك نتيجه  

باشند و  رسند در يك نقطه اصلي متفاوت مي مي -آغوش كشيدن حقيقت 
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» عقل محض«عقالني  بدين معني كه مبناي راهبرد. آن مبنا و اساس است

مبلغان و . است »وحي و نصوص«، ياست و مبناي راهبرد وحيان
آورندگان راهبرد اول، فالسفه و حكما هستند و مناديان راهبرد دوم انبياء 

لو  و –براي تبيين حقيقت و ماهيت اين دو راهبرد . باشند و پيروان آنها مي
  .توضيحي پيرامون هر يك الزم است -بسيار مختصر 

  دين و راهبرد وحياني

مبلغ و  - جمعين أصلوات اهللا عليهم  -راهبرد وحياني كه همه انبياء كرام 
اند و بعد از ايشان پيروان صديق و مخلص آنان به تبليغ و  منادي آن بوده

داند كه  اند دين را يك منهج كامل و شامل خدائي مي تبعيت از آن پرداخته
به وجه  - خاكي  ةانها بر اين كرمأموريتش تنظيم و اداره زندگي انس

  .است - احسن
از منظر پيروان راهبرد [از درتعريف دين دكتر محمد عبداهللا در

  :گويد مي] وحياني
دين عبارت از اعتقاد به ذات غيبي علوي است، كه داراي شعور و « 

اختيار و قادر بر تصرف و تدبير در شئون انساني است، دين عبارت از 
ن ذات آتواند انسان را وادار به مناجات و نيايش با  اعتقادي است كه مي



  

 ح 
 

رفيع گرداند تا در حالت رغبت و رهبت و خضوع و تمجيد او را 
  .1»بخواند

دين وضع «: در تعريف ديگري از دين نزد علماي مسلمان آمده است
خدا است كه دارندگان عقل سليم را به اختيار خود به سوي  ةو ساخت

دين وضع و «يا » دهد در آينده سوق مي صالح در حال و رستگاري
خدا است كه انسان را به سوي عقيده حق و خير در سلوك و  ةساخت

: گيريم كه از اين دو تعريف نتيجه مي. »كند رفتار و معامالت هدايت مي
القائات و الهامهاي نفس و  ةدين ساخته و وضع خدا است و پرداخت«

  .2»باشد خياالت عقل و تنظيم انسان نمي
دين را خداوند به فراخور : اساس اين راهبرد و طبق اين تعريف بر

. اند بوده» ناس«نياز بشر بر انبياء وحي كرده است و آنها مأمور ابالغ آن به 

الهوت و «است كه هر دو عالم  »ثوابت و متغيرات«اي از  دين مجموعه

اين در . كند گيرد و براي هر دو برنامه تنظيم مي مي را دربر »ناسوت
زيرا دين  ؛راهبرد، دين غير از تلقي و برداشت انسانها از دين است
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 ،انساني ،خدائي، ثابت و مقدس و معصوم است ولي تلقي انسانها از دين
متغير و غير مقدس و غير معصوم است ولي با لحاظ كردن اين نكته كه 

و فهم و فكر ديني › خدائي‹با وجود پذيرش اصل تفاوت ميان دين 
كنيم كه هر چه ديني است ثابت و مطلق محض  هرگز ادعا نمي› يانسان‹

باشد  است و هر چه فكر ديني است نسبي و متغير و غير مطلق محض مي
ثابت و متغير، نسبي و › دين و فكر ديني‹بلكه در هر دوي اين مقوله 

قول به متغير بودن دين به صورت مطلق ما را گرفتار . مطلق وجود دارد
گرداند كه براي هيچ امري  مي »گرا نسبيت«وران مدرنيست  اوهام انديشه

به همه چيز از  »نسبيت«قائل به قداست و ثبات نيستند و از وراي عينك 
كما اينكه قول به ثبات مطلق حاكي از جمودگرائي و . نگرند ميجمله دين 

عدم اعتقاد به اجتهاد و تجديد در دين است كه خالف اجماع علماي 
  .باشد ار مختلف مياسالم در اعص

پذيرش نسبيت اگرچه در برخي از احكام و مصاديق شريعت هم 
صحيح باشد تعميم آن به ساحت كل دين و زدودن قداست از آن، و 
وحي را به زير تيغ تيز نسبيت بردن و براساس آن، دين را طبق ميل و 

شود بلكه  كاري كردن نه تنها خدمت به دين تلقي نمي دلخواه دست
زيرا برخي از اصول دين از ثبات  ؛است نابخشودني نسبت به دين خيانتي

و اطالق چنان محكمي برخوردار هستند كه گذر زمان و تكامل فهم انسان 
تواند دست تحريف و تغيير را به ساحت آنها راه بيندازد كما  هرگز نمي



  

 ي 
 

از اطالق و ثبات  ول علمي، تجربي، رياضي و فلسفياينكه برخي از اص
  .رخوردار هستند و دست تحريف و تغيير به حريم آنها راه ندارددائمي ب

اگر  »نسبيت فهم ديني«و  »قبض و بسط شريعت« ةانديش ،بنابراين
به تعبير ديگر . الجمله مقبول واقع شود بالجمله قابل قبول نيست في

انديشه قبض و بسط و نسبيت فهم ديني تنها دايره متغيرات ديني را شامل 
  شان قطعي و ثابت  كه ثبوت -  »ثوابت«ساحت  شود و به مي

  .كند راه پيدا نمي  - است 
اين راهبرد تلقي انبياء و پيروان آنها از دين است ودر طول تاريخ 

  .بعنوان يك راهبرد معقول و مقبول بر بشريت حكم رانده است

  دين در راهبرد عقالني

ال دين موضع راهبرد عقالني معلول عقالنيت و انديشه بشر است و در قب
ثابت و مشخصي ندارد و طرفداران آن در مقام تعريف و تبيين دين به 

اما . اند اند بلكه تعاريف متعددي از دين ارائه داده يك نتيجه واحد نرسيده
همگي آنها در يك نقطه مشترك هستند و آن اينكه دين را يك امر انساني 

  .دانند و معلول انديشه و عقالنيت بشر مي



 ك 
 

» سالماالعتقاد في ظل اإل ����«سير خميس العمر در كتاب دكتر تي
  :گويد مبحث تعريف دين نزد غربيها مي

شناسان همگي معترض  شناس و فالسفه و دين دانشمندان جامعه«

اندو سرانجام نظرات متباعد و اتجاهات متباين ارائه  تعريف دين شده

اساس  بر اند و هر كدام تصور و شناخت قاصر خود از دين را كرده

يا تصور ذهني خود از دين را  ،اند آنچه از واقع پيرامون خود دريافته

دين نزد آنها عبارت از يك . اند مبنا و اساس تعريف خود قرار داده

كند  نيروي خفي و نهاني است كه انسان آن را در درون خود حس مي

روي، كه ناشي از ضعف  يا محض احساس و شعور به نياز و دنباله

توان  باشد لذا مي ن در مقابل مظاهر وجود و عوالم غيب است ميانسا

  :معناي دين را نزد آنها در موارد ذيل خالصه كرد

دين عبارت از يك نيروي خفي است كه انسان قهراً تسليم آن  -1
در مقاالتش پيرامون (شالير ماخر . كند است و آزادي او را از او سلب مي

  : گويد مي) دينداري و ديانت
شعور و احساس ما به نياز و پيروي ) عبارت از(قوام حقيقت دين «

  ».مطلق است

   :گويد مي» تاريخ عمومي ديانتها«سالمون ريناك در كتاب 

دينداري يعني تصور كردن مجموعه جهاني به صورت جماعت «



  

 ل 
 

هاي ديگر كه  روي از مشيت و حس ديني يعني شعور ما به دنباله ،انساني
  ».ورزد وجود آنها در هستي تأكيد ميانسان ابتدائي بر 

تمامي اين تعاريف منكر جوهر دين يعني خداوند خالق سبحان هستند 
نمايند و  و در درون خود تمسخر و استهزاء و استخفاف به دين حمل مي

روي  آليستي و شعور و احساس محض به دنباله آن را بعنوان يك امر ايده
دانند و اين تعريف بر فهمي  تگان ميگرفته از گذش انسان از اوهام به ارث

  : گفت بولس مي ؛ زيراكه غربيها از مسيحيت دارند كامالً مطابق است
كنم  شناسم و آنچه كه اراده مي دهم نمي من آنچه را كه انجام مي«

دهم بلكه آنچه را كه دوست ندارم و از آن تنفر دارم انجام  انجام نمي

: گويد دين مطابقت دارد كه مي و با تعريف اگوست گونت از. »دهم مي

ديني سپس  ةمرحله فلسف. عقل انسان سه مرحله پشت نهاده است«

  .»گرا فلسفه واقع ةتجريدي بعد مرحل ةمرحله فلسف

اميل . جدايي دين از واقعيتها و ارتباط دادن آن با الوهيت و بس -2
  : گويد مي» علم ديانتها«برتون در كتاب 

زيرا عبادت يك  ؛يك عمل مزدوج است دين يعني عبادت، و عبادت«
آن به نيروي بلند و رفيع اعتراف  ةعمل عقلي است كه انسان به وسيل

 ةكند و يك عمل قلبي و انعطافي برگرفته از محبت است كه به واسط مي



 م 
 

  . شود مي) پروردگار خود(آن متوجه رحمت آن نيرو 
كند و  ه مياين تعريف دين را در چنبر عالقه ميان بنده و خالق خالص

. شود عبادت است ترين چيزي كه باعث ايجاد اين عالقه مي خصوصي
كند و به دواعي فطري  عبادتي كه بخشي از زندگي انسان را تغذيه مي

  .دهد پاسخ مي - كه با خالق در ارتباط هستند  -نفس 
عبادت در ميان ديوارهاي معابد و اجراي  ةاقتصار دين بر ممارس -3

پدر شاتل در كتاب  .)سياسي(زندگي علمي و سلطنت  آداب ديني دور از

	قانون (���  : گويد مي) ��

دين مجموعه واجبات مخلوق در برابر خالق و واجبات انسان در «

مقابل اهللا و واجبات او در مقابل جماعت و در مقابل نفس خودش 

  ».باشد مي

ان را كه انس - اخالقي نيز  ةروحي جنب ةدر اين تعريف عالوه بر جنب 
و . در تعريف دين مدنظر قرار گرفته شده است -دهد  به جامعه مرتبط مي

  .اين تعريف يك تعريف خالص كليسائي است
يابيم كه در غرب تعريف جديدي از دين  با توجه به اين تعريف درمي 

و فراگيرتر از تعاريف پيشين است كه بعنوان يك  تر ارائه شده كه عمومي
اجتماعي برگرفته از عادات و تقاليد به دين نظر  امر شخصي يا يك پديده

دين يك حالت نفسي و عقلي و وجداني است كه «: گويند آنها مي ،داشتند



  

 ن 
 

شود  گردد و اين عمل او دينداري ناميده مي شخص معين بدان متصف مي
اي از مبادي و ارزشها است كه جماعت يا امتي عقيدتاً يا عمالً  يا مجموعه

كند و در  ورند و در كتب و مراجع و روايات ظهور پيدا ميآ بدان ايمان مي
  1».گردد شان نمايان مي عادات خارجي و آثار اجتماعي

 ةگذشته از تعاريف فوق برخي دين را عامل تخدير اذهان و وسيل
برخي از فالسفه و . كنند ها معرفي مي استثمار استثمارگران و افيون توده

دانند كه به نسبت وجود  به بشري ميمتكلمين مسيحي آن را معلول تجر
كند و جالب اينجاست  هاي بشري دين نيز تفاوت پيدا مي تفاوت در تجربه

كه همه اين تجارب عليرغم اختالفات كثيره در مبدأ و منتها صحيح 
اين گروه دين را عين . رسانند منزل سعادت مي هستند و انسان را به سر

ها كه معلول تدبر و انديشه  همه اين تلقيدانند و  مي» دين«تلقي انسانها از 
پلوراليسم «رسند و اين نظريه بعنوان  هستند صحيح  و مقبول به نظر مي

  .شهرت دارد كه برخي از فالسفه منادي و پيرو آن هستند 2»ديني
براساس راهبرد عقالني دين امري است انساني غير مقدس و : خالصه

                                           
  .68-70تيسير خميس العمر ص . االعتقاد في ظل اإلسالم د ����«نقل از  - 1

لم و متألـه مسـيحي معاصـر    آورنده نظريه پلوراليسم ديني جان هيگ فيلسـوف و مـتك   - 2

  .باشد انگليسي مي



 س 
 

رد معلول فلسفه و عقالنيت است و اين راهب. معلول افكار و تجارب انسان
صدق  »مسيحيت تحريف شده«بر الگوي ديني موجود در جهان غرب 

  .دارد
توان اين الگو را بر همه اديان و تمامي جهان تعميم و  ولي آيا مي

چرا  -كه منفي است  -تطبيق دارد؟ يا خير؟ اگر جواب منفي است 
امت دين تحريف شده زده ما كاالي بريده شده به تناسب ق مقلدان غرب

) اسالم(تن و قامت دين آسماني شرق  ةدر غرب را شايسته و زيبند
صدد هستند اين لباس قصير را بر قامت  دانند و به هزار ليت و لعل در مي

اين جسم عريض و طويل بپوشانند و بجاي افزودن بر لباس از سر و ته و 
باس گردد و كاهند تا مناسب ل طول و عرض و عمق و ارتفاع جسم مي

در حاليكه قاعده بر  ؛الفارق است درست درآيد قياس آقايان كه از نوع مع
اين است كه از لباس كاسته شود يا بر آن افزوده گردد تا متناسب جسم 

  .گردد نه بالعكس
نامند كه در واقع  مقلدان ما اين عمل خود را اصالح و تجديد دين مي

اراداتي است نه تجديد و اصالح  ذبح و قرباني كردن آن به پاي افكار و
زيرا ديني كه رسالت و پيامش تغيير قلوب ناس، و روابط ميان جوامع  ؛آن

آورند و به آن  مي انساني است همانند خميري هر روز آن را به شكلي در
زنند و به جاي اينكه متبوع باشد به تابع محضش تبديل  رنگي مي

  .نمايند مي



  

 ع 
 

ردن دين، تاريخي كردن احكام، زدودن قداست از وحي، عرفي ك
ناسوتي و انساني كردن ثوابت ديني و در نتيجه ايجاد تبديل و تحريف در 
آنها، تلقي كردن فهم انسانها از دين بعنوان دين، منحصر نمودن پيام و 
رسالت آن به ايجاد رابطه روحي ميان انسان و خدا و نفي نقش آن در 

نقد خطاب ديني و تغيير ساختار آن،  فرآيندها و برآيندهاي زندگي دنيائي،
عقالني و «هايي هستند كه طرفداران نظريه و راهبرد  از جمله مقوله

  .خوانند به آن فرامي» مدرنيته كردن دين و فهم ديني
 ةاي است نوشت شود مقاله اي كه ترجمه آن تقديم خوانندگان مي رساله

ن يك مقاله به رد كه به فراخور گنجايش و توا» استاد محمد رشدي عبيد«
اين شبهات و پاسخ اين شكوك پرداخته است هرچند اين موضوع را 

�� � «توان در يك رساله يا مقاله نقد كافي و درست كرد ولي به حكم  نمي

  .تواند در حد خود مفيد واقع شود مي »��� ��� � ��� ����� 
آن  ةراقم اين سطور به دليل مفيد تشخيص دادن مقاله اقدام به ترجم

به زبان فارسي نمود هرچند اذعان دارد كه به دليل عدم تسلط كافي بر هر 
 ةباشد ليكن طبق قاعد دو زبان اصلي و فرعي ترجمه خالي از نقص نمي

»������ �
��� �� ��
��
و اصل كمال مطلق فقط در كالم خالق يافت ،  »� 
به اميد اينكه  .شود به خود جرأت دادم اقدام به نشر و پخش آن نمايم مي



 ف 
 

بعنوان زاد روز جزاء در دفتر اعمالم . مقبول درگاه خالق سبحان واقع شود
  .ثبت گردد و اهل ايمان بويژه نسل جوان از آن سود ببرند

  روش من در اين ترجمه

دل حفظه اهللا  آيات از تفسير نور دكتر مصطفي خرم ةدر ترجم -1
  .ام استفاده كرده

ترجمة مقيد عقيده دارم به منظور هرچند در ترجمه به روش  -2
ام و در موارد  آزاد استفاده كرده» تقريباً«سهولت در فهم مطلب از ترجمة 

]  [ام و آنها را در داخل  متعدد توضيحات و اضافاتي بر اصل متن افزوده
  .ام قرار داده

ام پاورقيهايي بر اصل متن  در مواردي كه الزم تشخيص داده -3
  .ام افزوده

نندگان محترم رجاء واثق دارم مرا مشمول دعاي خير خود قرار از خوا
  .شود مقبول درگاه حق واقع مي» ظهر غيب«دهند چرا كه دعاي به 
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باهللا من شرور  نعوذوه، نستهديه ونستغفرن احلمدهللا، حنمده ونستعينه وإ[
يضلل فلن جتد له من مالنا من يهده اهللا فال مضل له وعأت امن سيئا وننفسأ

صحابه أقائدنا حممد وعلی آله وسيدنا و ولياً مرشداً، ونصلي ونسلم علی
  .]الدين يوم یلإسالماً دائمني متالزمني مجعني صالة وأتباعه أو

  »وحي و عقل«نبودن تعارض و تضاد ميان 

در جريان است كه ثوابت  »نوگرايي«روزه تالشهايي تحت نام و عنوان ام
گيرند و در صدد الغاي آنها  دين و اصول اساسي ايمان را نشانه مي

اين فرايند، علمي بودن وحي و تمامي مصاديق و مضامين آن، . باشند مي
چون ايمان به وجود خدا و روز آخرت و نبوت و غيب را زير سئوال 

جوي  يك سلطه ةنمايد و مدعي است كه وحي به مثاب في ميبرد و ن مي
زورمدار و اشغالگر امپرياليست بر عقل و آگاهي و شعور انسان 

  .كند حكمفرمائي مي
آور؛ معرفتي است كه از  همچنين مدعي است كه يگانه معرفت يقين

بدست آمده باشد، و يگانه » عالم الشهاده«كانال كاوش در عالم مادي 



  دين در چالش سنت و مدرنيسم          2

 

تواند اين معرفت را به ما بدهد، روش تفكر  اي كه مي سيلهكانال و و
دسترسي به اين دو وسيله جز از راه  و علوم تجربي است و 1وضعي غربي

كه با ميراث  - 2»روشنفكري غربي«موسوم به  ةبه استعاره گرفتن فلسف

                                           
االنتشـار اسـت كـه در دو قـرن نـوزده و بيسـت        گرايشي از فلسفة واسـع : تفكر وضعي - 1

مشـكالت  . انتشار پيدا كرد و منكر نگرش كلي و فراگير فلسفه به جهان هسـتي اسـت  

ر را بــه اعتبــار اينكــه يــك امــ...) رابطــه آگــاهي بــا وجــود و (تقليــدي فلســفه چــون 

اگوسـت  . كنـد  آليستي است و صحت آن از طريق تجربه غيرمحقق است رد مـي  ايده

  .رود گذار نظريه فلسفي وضعي به شمار مي گونت پايه

كرد روشي براي بحث وضع كنـد كـه برتـر از تنـاقض ميـان       مذهب وضعي تالش مي  

كند يكي از مبادي اساسي روشهاي بحث موضـوعي   فكر مي) مثالي(ماده و غيرمادي 

وصـف  ) بيـان (علمي گرايش به ظواهر است؛ گرايشي كـه عقيـده دارد، وظيفـه علـم     

  »مترجم« 319نقل از كتاب ما العولمه ص . خالص وقايع است نه تفسير آنها

 18گرايشي است اجتماعي سياسي، در قـرن  ): روشنفكري( Enlightement تنوير  - 2

اصالح جوانب نقص موجـود   طرفداران آن خواهان. در فرانسه و آلمان سر برافراشت

و مبـادي خيـر و   . در جامعه هستند تا رفتار سياستها و اسـلوب زنـدگي آن تغييـر كنـد    

  .عدالت و معرفت و دموكراسي و لغو امتيازات در آن منتشر گردد

اين گرايش بر اين اساس كه آگاهي نقش اساسي در رشد جامعه دارد استوار است و   

اينجـا اسـت كـه    . دانـد  افراد و عدم ادارك آنها مـي  رذايل اجتماعي را ناشي از جهل

فـوليتر،  . رسـانند  طرفداران اين نظريه تعاليم خود را به همه اقشار و طبقات جامعـه مـي  

مـا  . رونـد  روسو، منتسيكيو، ليسنج، چيللر و گوته از طرفداران اين فلسفه به شمار مـي 



  3                             »وحي و عقل«نبودن تعارض ميان 

 

  .پذير نيست امكان –گذشتگان برخورد و رفتار نوكننده دارد 
» روشنفكري«امتيازات و ويژگيهاي اين كاوش و تحقيق پيرامون 

سربرافراشته در غرب و متناسب با شيوه تمدن غربي حديث روز و ورد 
  .زبان روشنفكران ما شده است

اما دين در غرب توان خود را بر دادن يك بينش و ديد ايماني تميز و 
جاي مانده  هاي موروث بر زيرا انديشه ؛علمي به انسان از دست داده است

لسفه يوناني و روماني توحيد خالص را از چهره دين زدوده و لباس از ف
آن  ة قامت و قرينآلود، و مرموز و پيچيده را، زيبند اي شرك افسانه
  .اند نموده

ليس «اين فلسفه صفت جسم و انسان بودن را بر ذات اقدس باري كه 

 صادق دانسته، خدا را شبيه انسان و حالّ در او معرفي، و »كمثله شيئ
  .داند جداناشدني از انسان و مشابه تام با او مي

به ديگر تعبير خدا در مفهوم تمدن و فلسفة غربي از عرشة اقتدار، 
هيمنه، قيوميت، فعاليت، سبوحيت و قدوسيت و تعالي پايين كشيده شده 
و از مقام رفيع برتري بر انسان و اشياء و رموز، به حضيض نيازمندي به 

  .نش به تفوق او درافتاده استانسان و اعتراف كرد

                                                                                          
نقـل از  . (304-305ص ) العظـم  از دكتر حسـن حنفـي، دكتـر صـادق جـالل     (العولمه 

  ).مترجم
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غرب نيازمند و فقير والء و محبت انسان است و اين  ةخدا در فلسف
داند و بعد از  نياز و مستقل از خدا مي در حالي است كه انسان خود را بي

آوردهاي مادي و علمي فراوان كه بدان دست يافته ديگر  فتوحات و دست
  .. ..بيند  احتياجي به خدا در وجود خود نمي

اش  خواستند خدا را به جايگاه اوليه »رجال دين«و هنگامي كه 
شده از او را به او برگشت دهند نتيجه  بازگردانند و سلطنت و اقتدار سلب

تالش نافرجام و سعي ناكامشان اين شد كه خداوند در جايگاهي قرار 
گرفت كه بسياري از اقتدار پيشين خود را از دست داد و در چهارچوبي 

دود و تنگ محصور گرديد، جز آفرينش اوليه هيچ تدبير و قدرتي بر مح
هستي ندارد، حق هيچ نوع دخالتي در امر حكومت، امر و نهي، تشريع و 

  .... .خره حل و فصل در هيچ امري ندارد تعليم، اخبار و قضاء و باآل
هاي غريب مبهم و پيچيده كه الوهيت خداوند سبحان  اين چنين فلسفه

كردند و در  راندند و محدود مي كردند يا آن را به حاشيه مي يرا نفي م
انداختند،  ها مي دان ميراث تاريخي مرده كليسا را به زباله» 1الهوت«نهايت 

  ... .يكي پس از ديگري سر برافراشتند 

                                           
اسم عربي، الوهه، خداوندي در اصل اله به معني اله بوده واو و تا براي مبالغه : الهوت - 1

به آن افزوده شد مانند واو و تاي جبروت و ملكوت، علـم الهـوت علمـي اسـت كـه      

  »فرهنگ عميد«. كند درباره عقايد متعلق به خدايي و خداشناسي بحث مي
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گر كه ناتوان از تركيب و تنسيق ميان  و ويران1بعدها گرايشهاي تفكيكي
گرايشهايي كه هرچيز غيبي را به . م كردندكلمات و جمالت بودند، قد عل

عناصر مادي، و مواد اوليه، و صورت حسي و وداللت وضعي و محدود 
از آن نفي غيب » نوآوري و مدرن«دادند و به نام  انسان برگشت مي

  .زدودند كردند و اصل ايماني را از آن مي مي
آنچه در نتيجه اين عمليات تفكيكي مستمر براي متفكران و 

يشمندان روشن گرديد اين بود كه هرچند اين عمليات تفكيكي اند

                                           
خـواه شـكلي يـا     –جم جنگ داخلي واحدهاي اساسي تفكـر فلسـفي را   تها: تفكيكي - 1

بلكه تهاجم شرايط ممارسه خارجي، يعني اشكال . گويند روش تفكيكي مي –معنوي 

هــاي اجتمــاعي و اقتصــادي و سياســي ايــن  تـاريخي شــيوه تربيتــي ايــن جنــگ و بنيــه 

  .گويند مؤسسات تربيتي را روش تفكيكي مي

كند تا از چيزي كه به صورت واضـح   ده تحقيق از خود ميانسان تفكيكي نص را آما  

ايـن روش بـا منطـق واضـح و علنـي و      . تحقيـق كنـد  ) مسـكوت عنـه  (و صريح نگفته 

ادعاهاي ظاهري منافي و متعارض است و اين معارضه بوسيله منطق نهائي موجـود در  

اي كـه نـص در آن از قـوانين و     گيـرد، چنانكـه ايـن روش از نقطـه     نص صـورت مـي  

با اين  وصف، روش تفكيكي عمليات . كند معيارهايي كه خود وضع كرده تجاوز مي

تحقيق در نص و كشف اسرار آن به منظور قطع مفاصـل آن و رسـيدن بـه اساسـهايي     

رود، و ايـن اسـاس ضـعف و نسـبي بـودن آن را       كند به شمار مي كه به آنها استناد مي

گيرد و هر گمـاني را كـه در رابطـه بـا      دهد و ثابت بودن آنها را از آن مي توضيح مي

  »303-304ما العولمه ص «. برد ثابت بودن آن برده شود از بين مي
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ناتوانيها و نارسائيهاي كليسا را برمال كردند و تناقضات موجود در ساختار 
آوردهاي  اين گرايشها هرچند دست. ديني التقاطي كليسا را بيرون ريختند

داشتند، اما از تقديم و  فراواني براي پيشرفت انرژي و علوم مادي دربر
ارائه يك راهبرد و ديدگاه متوازن و منسجم كه بتواند ميان زندگي و انسان 
و اين هستي عظيم انسجام بوجود بياورد و براي اخالق انسان و سرانجام 

دست و پا كند عاجز و ناتوان  -بدون توسل به دين  -او جايگاهي 
  .ماندند

نچنين اينچنين شروع و اي »غيب«گونه جهان غرب در برخورد با  بدين
اي برسد كه براي انسان  به آخر خط رسيد بدون اينكه به نتيجه

بخش باشد يا او را در جستجوي حق رهنمون باشد؛ زيرا براساس  اطمينان
هاي  بينش غرب انسان از سه حال خارج نيست، يا در رمزها و افسانه

يا از راه طرح انديشة خدا و  شود، انگيزش غرق مي آلود و رعب كشر
يا خدا و دين را بطور . ، خود را از نگراني و دلهره نجات دهد1ليفداي از

                                           
از » علي نبينا و عليـه السـالم  «پيروان آيين مسيحيت عقيده دارند حضرت عيسي مسيح  - 1

و در واقـع  . سوي دشمنان و مخالفانش به دار آويخته شده و به شهادت رسـيده اسـت  

يعنـي حضـرت عيسـي بـه دار آويختـه شـده و معـذب        . ش گرديده استفداي پيروان

گرديده تا پيروانش از هرگونه عذاب و رنـج دنيـوي و اخـروي در امـان بماننـد و در      

  .شوند مؤاخذه نشوند مقابل گناهان و خطاهايي كه مرتكب مي
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كلي انكار كند و اگر قرار باشد به ديني روي آورد آن را انساني كند و يك 
  .از آن ارائه دهد »سكوالر«تفسير دنيايي 

خواهند خود  چنين پيداست كه برخي از نويسندگان مقلد معاصر ما مي
اندازند كه غرب در مرحلة اخير  ر پرتگاهي دررا، و بدنبال خود مردم را د

  .آن درافتاده است بدون اينكه به دو مرحله قبل از آن نگاهي بيندازند
و غافل از اين واقعيت كه اسالم هرگز و در هيچ مقطعي از تاريخ خود 

 - همچون كتاب و وحي غربي  - اي و خيالي  شاهد كتاب و وحي افسانه
  .نبوده است

وقت شاهد ممارسة اكراه و تحميل اجباري دين، و  تاريخ اسالم هيچ
اي  جنگ علني عليه عقل و تجربه نبوده، و در تاريخ اسالم شاهد مرحله

تحت عنوان جنگ ميان خدا و انسان بر سر سلطة تأويل نصوص و قبضة 

                                                                                          
منادي آن  �اين عقيده با انديشه توحيدي كه همه پيغمبران از جمله حضرت عيسي   

اند و با نصوص صريح قرآن كه كالم غير محرف خداست منافات و تضاد دارد،  دهبو

Ÿω﴿: در قرآن آمده است uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷z é&﴾ ،﴿‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ 

﴿، و ﴾∪∇⊃∩ yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ #\� ø‹ yz … çν t� tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ #v� x© … çν t�tƒ ∩∇∪ 

  »مترجم«...  و  ﴾
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كه آنهم  1غاليان باطنيهثمر  فهم آنها نيستيم بجز اندك تالشهاي عقيم و بي
                                           

شود كه اتجاه همـه آنهـا    هاي فراواني مي باطنيه در اصطالح لقبي است كه شامل فرقه - 1

بسياري از نويسندگان ملل و . هاي مختلف دارند در حقيقت يكي است اما شكل و نام

بارتنـد از باطنيـه،   مشـهورترين آنهـا ع  . ها پانزده لقب دارند نحل اتفاق دارند كه باطني

قرامطه، اسماعيليه، مباركيه، سبعيه، تعليميه، رافضه، اباحيه، مالحده، زنادقـه، مزدكيـه،   

محققـات ملـل و نحـل    . بابكيه، خرميه، محمره، خرمدينيه، و در زمان ما بابيه و بهائيـه 

ره به حقايق فراواني پيرامون عقايد باطنيه اشـا ... چون بغدادي، شهرستاني، ابن حزم و 

يكـي از  . كنـد  صـفحه تجـاوز نمـي    44انـد امـا رسـاله كـوچكي وجـود دارد از       كرده

آن را بـه  ) محمد بـن مالـك بـن فاضـل حمـادي يمـاني      (دانشمندان كه با آنها زيسته 

. اين رساله از جايگاه و اهميت علمي فراواني برخوردار است. نگارش درآورده است

تم به سلك طرفداران مـذهب آنهـا   خواس«: گويد نويسنده رساله در مقدمه آن مي

. شود يقين حاصل كـنم  در آيم تا از صدق وكذب آنچه نسبت به آنها گفته مي

از اسرار و كتب آنها اطالع بدست آورم و مسلمانان نيز از حقيقت هويت آنها 

  .»مطلع گردند

ر پندارند ه نامبرده عقيده دارد مشهورترين لقب آنها باطنيه است چون به زعم خود مي  

شود ايـن فرقـه در عـراق بـه قرامطـه       گفته مي. ظاهري باطني دارد و هر تنزيلي تأويلي

و از آنجا كه . شوند مشهورند و به حمدان  پسر اشعث ملقب به قرمطي نسبت داده مي

به اشتراك در زنان و اموال عقيده دارند به مزدكيه نيز مشهورند زيرا مزدك در زمان 

اختـراع كـرد، در خراسـان بـه تعليميـه و مالحـده مشـهور        عباد ساساني اين عقيـده را  

در شـام بـه   . شـوند  در مصر به عبيديـه خوانـده مـي   . شوند ميمونيه هم گفته مي. هستند

  ... .شوند  نصيريه و دروز و تيامنه، و در فلسطين بهائيه و بابيه خوانده مي
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مدلول وحي كمترين اثر نداشته و آراء آنها تنها  روي سالمتي قرآن و
در   -در زمينه تأويل و تفسير  - هاي شاذ و غير قابل اتكا  بعنوان نمونه

  ... .شود و الغير  البالي كتب يافت مي

                                                                                          
المي سـر بـه   اين فرقه در نيمه دوم قرن سوم هجري سربرافراشت و عليـه شـريعت اسـ     

هـا   دعوتگران اين فرقه در راه جذب مردم متوسـل بـه انـواع حيلـه    . شورش و تمرد زد

شان سفيد بود به گمان اينكه انديشه و عقيده آنها دين خالص و  رنگ پرچم. شدند مي

  :دعوت آنها هفت مرحله دارد. گرد است بي

ــدرج    -1 ــه ت ــرّي    -2مرحل ــه س ــف   -3مرحل ــه تفلس ــدن [مرحل ــفي ش ــه  -4]  فلس مرحل

مرحلـه   -6مرحله متزلزل كردن عقايد در درون ديگـران    -5سازي دعوتگران   آماده

. روزي جهت ظهور امام مخلـص  انتظار دائمي شبانه -7تأويل نص طبق دعوت سري  


����1نقل به اختصار از « ���#��
 ��2�23
  »مترجم. 357-359ص  



  دين در چالش سنت و مدرنيسم          10

 

  ها و آثار ريشه: نقد وحي

يكي از نويسندگان كه نسبت به وحي به خود جرأت گستاخي داده، و به 
تيغ تيز نقد كشيده است آقاي دكتر حسن  ةير لبزعم خود آن را به ز

» الهوت و سياست«نامبرده از ديرزمان در ترجمه كتاب . حنفي است
آرزو  -كه در آن به نقد اسفار تورات پرداخته است  - » اسپينوزا«نوشته 

اسالم نيز به زير تيغ نقد بروند، و  »نصوص مقدسة«كرده كه روزي بيايد 

  .است »نصوص«مهمترين اين  »آنقر«شكي در اين نيست كه 
وحياني از  ةآقاي حسن حنفي در پي انساني كردن دين و زدودن نشان

هيچ دين مستقل و بالذات وجود ندارد «: گويد آنست و در اين زمينه مي
ميراث برجاي مانده از گروهي معين ] بلكه آنچه بعنوان دين وجود دارد[

ها  توان براي لحظه و مي است كه در يك مقطع تاريخي معين ظهور كرده
  1».و مقطعهاي تاريخي آينده، آن را تكامل بخشيد

نامبرده درصدد است كه اسالم را از محتواي اصليش خارج كند، و آن 
به عبارت ديگر اسالم . را منحل كرده و از درون و داخل از ريشه درآورد

به طرح  را زير سايه و نام اسالم به نابودي بكشاند و از كانال فراخواني

                                           
  .22التراث و التجديد، حسن حنفي، ص  - 1



  11            ها و آثار هنقد وحي، ريش

 

هاي نظري ديني به ارث گرفته شده از پيشينيان طبق  تغيير چهارچوب«

علمي كه پايه و اساس  -، كه از ايجاد تغيير در علم اصول دين »نياز زمان
دهد و  هاي نظري نگرش مسلمانان به كائنات را تشكيل مي چهارچوب

او . [گردد شروع مي  - كند  تصورات ما از هستي را محدود و مشخص مي
بايد از تغيير ساختار ساختمان اصول شروع كنيم و به تبعيت آن ] گويد مي

طبيعت و شكل فروع را نيز تغيير دهيم، مثالً در مفاهيم اصلي زير چنين 
تغيير بوجود آوريم، از عقل به طبيعت روي آوريم، از روح به ماده، از 

و  خدا به جهان، از نفس به جسم و از وحدت عقيده به وحدت سلوك
  »1رفتار روي آوريم

رسالت اصلي فرايند تجديد دين نزد دكتر حسن حنفي رهايي از يوغ 
، سلطه ها، سلطة گذشته رهايي از يوغ تمامي سلطه«هاست؛  سلطه

موروثات گذشتگان، طوري كه اقتدار و سلطه تنها از آن عقل، و از آن 
ود را از بريم باشد و وجدان معاصر خ ضرورتهاي واقعي كه در آن بسر مي

كجي براي هر نوع تسلطي خواه موروث  خوف و رهبت و اطاعت و گردن
  »2.يا منقول رها و آزاد گردانيم

هايي كه آقاي حسن حنفي نداي رهايي از آن را  از جمله سلطه

                                           
  .61مرجع قبلي، ص  - 1

  .55مرجع قبلي، ص  - 2
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نامبرده، نام  ةخدايي كه به عقيد. خداوند متعال است ةدهد، سلط سرمي
تعبيري است ادبي «واقعيت باشد  قبل از اينكه تعبير از يك» اهللا«مباركش 

براي يك واقعيت، و بيش از اينكه يك وصف خبري  نه بيان وصفي

  .1»باشد، تعبيريست انشائي
نامبرده از باب بازي با مدلول الفاظ و تحريف كلمات از جايگاه 

  .2»الحاد معناي اصلي ايمان است«: گويد خويش مي

                                           
  .120-128مرجع قبلي، ص - 1

  .67مرجع قبلي، ص  - 2
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  وحي تحفة موروث نيست

به قصد شكاف در ايمان ] ها كه سكوالريست[ك يكي از مدخلهاي خطرنا
، نگرش به وحي به عنوان ميراث ]شوند از آن وارد مي[و عقل مسلمانان 

گرا معرفي نمودن كساني كه به حاكم كردن احكام  گذشتگان، و ميراث
اين حضرات درصدد هستند وحي را به . كنند، است وحياني دعوت مي

ات تفكر وضعي بكشانند تا به قول بين تحقيقات مذهبي و نظري زير ذره
خودشان صالح آن را از ناصالح جدا كرده و بعد آن را قالب اجرايي 

ها و نمايشگاهها مانند كتابهاي خطي نفيس و  ببخشند يا آن را در موزه
يا فرازهايي از آن را بر سنگهاي مزار و روي  ،قديمي به نمايش درآورند

وشته و به مناسبتهاي مختلف عرضه قبور حك كنند و روي اسناد بهادار ن
  .بدارند

آنها با هر تالشي كه در راستاي تحكيم قوانين و احكام وحي در 
از آنجائي كه . ورزند گيرد، بشدت مخالفت مي عرصة زندگي صورت مي

الحادي آنها نتوانسته و شهامت ندارد آشكارا به ميدان مخالفت با  ةانديش
درگير شود، از راه حيله و مكر وحي پاي نهد و بصورت شفاف با آن 

هاي آن را از اندرون بخشكاند و آن را در  خواهد ريشه وارد شده و مي
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ترفند ديگري كه . محبوس گرداند »موزه«محل نگهداري موروثات 
گيرند، قاطي  كن كردن ايمان مسلمانان بكار مي ملحدين در راستاي ريشه

ستي و مدرنيستي غربي هاي ماركسيستي و سكوالري كردن وحي با انديشه
است بدون اينكه تحقيقي اصيل و عميق در اصول اسالمي و چهارچوب 

و اگر در اين . كلمات وحياني و وحدت موضوعي آنها انجام داده باشند
اند در يك بعد از ابعاد مختلفه و جوانب متعدده  زمينه تحقيقاتي انجام داده

سي يا اقتصادي يا هر بعدي مثالً بعد سيا .آن بوده است نه جامع و فراگير
 ،اند از اسالم را بصورت مستقل و مجزا از ساير ابعاد مورد كاوش قرار داده

را به عنوان حجت بر اسالم تلقي ) از فالسفه مسلمان(يا كتب كساني 
اند و به هر نظرية قوي  كرده و مبناي تحقيقات و استدالل خود قرار داده

الم و استدالل خود قرار داده، بعنوان مبناي ك) فالسفه(يا ضعيف كه آنها 
  .اند نظر اسالم نگريسته

اند نه تنها اسالم نيست بلكه  در حالي كه تمامي آنچه كه فالسفه گفته
ابن «: اند مانند و بيراهة اوهام گرفتار شده يآنها در مواردي در وادي حيران

كه بعضي از سكوالريستهاي معاصر درصدد هستند از طريق نسبت » رشد
هاي سكوالريستي خود به او، براي افكار خود، مشروعيتي  دادن انديشه

جديد  ةسكوالريسم يك انديش«دست و پا كنند و چنين وانمود كنند كه 

 - نيست بلكه ريشه در اعماق افكار و انديشة علما و فالسفه مسلمان 
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و سكوالريسم و  ».دارد - به خصوص طرفداران مذاهب عقلي و فلسفي
آيند و با اسالم به  ديد خطري براي اسالم به حساب نميگرايي ج عقل

اند كه ابن رشد، در  اما اين آقايان فراموش كرده. هيچ وجه تصادم ندارند
: گفت و سخن او كه مي. انديشيد چهارچوب فرهنگ و تمدن اسالمي مي

براي هر كدام از راه عقل و راه دين يك ساختار داخلي مستقل و «

يعني از نظر ابن رشد  ؛گوياي اين واقعيت است. »مخصوص وجود دارد
عقل اسلوب خاص خود را در تفكر دارد و دين هم براي رسيدن به 

] كشف و درك[در «) عقل و دين(حقيقت راه خاص خود را، اما هر دو 

رسند و هرگز پيرامون آن با هم تعارض نخواهند  حقيقت به هم مي

ت شود وحي با آن مخالفت يعني اگر حقيقتي از راه عقل اثبا[ ».داشت
] كند و اگر وحي حقيقتي را بيان دارد عقل با آن مخالفت نخواهد كرد نمي

  1:محسن عبدالحميد گفته است. چنانكه د
ما را به اصول حقة اسالم  - مانند وحي  -آري برهان و استدالل عقلي 

  .كند راهنمائي مي
بن رشد و ا] عقلي و فلسفي[با وجود توافق ميان بسياري از آراء 

براهين عقلي يقيني خود  ةاصول اسالم، او مقوالت سكوني ارسطو را پاي
قرار داده و بسياري از بينات بديهي اسالم را جهت توافق با آنها تأويل 

                                           
1 -��%453
  114-115االسالميه، ص  
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ريشه و اساس بودن اين  كرد كه بعدها خيالي و دور از واقع و بي مي
الزم به . جمله مقولة عقل اول و عقول عشره نمقوالت روشن گرديد م

ذكر است كه ابن رشد با وجود داشتن گرايش شديد فلسفي از يك 
��673    ��0
�«دار  مند بود و هركس در كتاب ارج عقالنيت فقهي نيز بهره


��8� �*6�3
اما چرا سكوالريستهاي  ،يابد او بنگرد اين حقيقت را درمي »
ي نيل به كنند؟ چرا برا معاصر به شخصيت فقهي او توجه نكرده و نمي

شوند ولي آراء  رشد متوسل مي مقاصد خويش به آراء و نظريات ابن
شيخ االسالم ابن «دانشمند برجسته، اصولي ماهر و فقيه ناموري چون 

جهاد،  گيرند در حالي كه او به حق قهرمان ميدانهاي را ناديده مي» تيميه
امت هاي مختلف  و شريك آالم و دردهاي توده ...انديشه و سياست، و 

ترين رنجها را از سوي هيئت حاكمه  اسالمي بود و در اين راستا سخت
ها ديد  وقت تحمل كرد و در راه نصيحت مخلصانه آنها انواع دردها و رنج

  نايستاد؟ »جهاد«اما دمي از 
او در راه مقابله با جمود و تعصب و بدعتهاي صوفيان زمان خود 

رة بدعت و اهواء آنها زيرا پرده از چه ؛متحمل رنجهاي فراوان شد
برداشت و نقاط ضعف انديشه و خطاب آنها را برمال كرد و حق تلخ را به 

ها،  هاي آنان اعم از مدرنيست مانده از اين روست كه ته. كام آنها ريخت
كجي عليه او و  ها، سكوالريستها و ملحدين، از هر دهن پست مدرنيست

  .... ناديده گرفتن خدماتش هيچ ابايي ندارند 
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  تعارض خيالي ميان عقل و نقل

دكتر لوئي صافي در بحثش پيرامون اشكال وهمي و تعارض خيالي ميان 
عقل و نقل، و جدالي كه پيرامون حتمي بودن نزاع ميان وحي رباني و 

  : گويد معرفت و تفكر و آگاهي انسان درگرفته مي
 گرداند كه تعارض تأمل در بنيان ساختمان عقل براي ما روشن مي«

ميان احكام عقل فطري غيرممكن است؛ چون عقل نظري خالي از احكام 
باشد بنابراين عقل  مضموني بوده و تنها منحصر به احكام اجرائي مي

تواند در مورد احكام خالص  نظري داراي طبيعت اجرايي است و نمي
تواند از طريق كشف و تبيين  ضمني حكم صدق يا كذب صادر كند اما مي

موجود در احكام بر مصداق نظم آنها خلل وارد آورد مثالً تناقض دروني 
انسان از گل آفريده «عقل فطري قادر نيست دربارة اين نص قرآني كه 

انسان در روز قيامت در برابر خداوند مسئول « «يا اين نص كه » شده
آهنگي  تواند ميان مضمون اين دو حكم هم حكمي صادر كند اما مي» است

احكام قرآني كشف گرديد  ةآهنگي دروني منظوم هم بوجود آورد و اگر
تواند در آن تشكيك بوجود آورد و بر  عقل فطري به هيچ وجه نمي

خرده و اعتراضي وارد  -لو يك حكم واحد  و –حكمي از احكام قرآني 
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  .1كند
حال اگر تعارض ميان وحي و عقل فطري ممنوع و غيرممكن باشد آيا 

  كتسابي ممكن است؟وجود تعارض ميان وحي و عقل ا
وال اذهان را متوجه ساختار دروني دكتر لوئي صافي در پاسخ اين س

دهد كه آيات قرآن چگونه به توضيح سه  كند و توضيح مي آيات قرآن مي
 »عالم غيب، عالم شهاده و عالم انسان«بعد اساسي جهان هستي 

 به هنگام نزول) قرآن(دهد كه احكام وحي  اند و توضيح مي پرداخته
تضمني هستند و به تحقيق و تدبر عقالني احتياج دارند تا مدلول آنها 
روشن گردد لذا امكان ندارد ميان آيات قرآني و عقل خالق و مدبر 

زيرا همچو عقلي قواعد تدبر و موازين و  ؛تعارض وجود داشته باشد
  .مفاهيم و بينات خود را از كتاب متضمن آيات استمداد كرده است

تسابي مربوط به  انسان، و آفرينش كه در اصطالح به اما معارف اك
م هستند و انسان از كانال بذل جهد و وموس» شناسي علوم طبيعي و جامعه«

اعمال عقل و انديشه به آنها دست يازيده است و در اين راستا 
آوردهاي علم و حس و تجربه خود را با واقع عالم ملكوت و انسان  دست

وجه امكان ندارد ميان تصورات عقلي و احكام جوش زده است، به هيچ 

                                           
تعارض العقل و النقل، لوئي صافي، مجله اسـالميه    :��9���الوحي و العقل، بحث في  - 1

  1998، سال 11المعرفه، شماره 
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مستمد از آن، و آيات وحي تناقض وجود داشته باشد، و منجر به تعطيل 
) طبيعي(يا نقض و رفع آيات وحي شود بلكه برعكس آيات علمي 

نمايند كه وحي  موجود در آفاق و انفس كه قرآن مملو از آنهاست ثابت مي
دهد  واب كار عقل را افزايش ميميزان كارآيي و نظم و منهجيت و ص

چنانكه ايمان به اسماء حسني و افعال حكيمه و صفات حميده خدا را 
  ... .دهد  افزايش مي

آوردهاي علوم تجربي اگر محصول تحقيقات روشمند و سالم  دست
تمامي اجرام  .دارند باشند از توافق ميان عقل سالم و وحي پرده برمي

فته تا كهكشانها و تفاصيل خلق و سماوي و ذرات هستي از اتم گر
ارد، همگي شاهد اين آفرينش ملكوت و انسان كه مراحل متعددي د

  .مدعايند
خواند اينست كه  مي وحي ما را بدان فرا -در اين ميان  - اما چيزي كه 

آوردهاي تجربه انساني را وسيله و مالك  نبايد معارف عقلي و دست
مي معارف عقالني انسان از قرار دهيم چون تما »عالم غيب«شناخت 

. فلسفه گرفته تا علوم تجربي از پا نهادن در اين ميدان عاجز هستند
شان از  مندي پردازد و عليرغم بهره اينجاست كه قرآن به توبيخ مشركين مي

كند  آوردهاي علمي و غيرعلمي، آنها را به قصور در معرفت متهم مي دست
  .دارد و از ضعف بينش آنها پرده برمي
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# x‹≈yδ Ö� Ås≈ |¡s9 îÎ7•Β﴾  )٢: يونس(  

پيغمبر كرديم و (مردي از خودشان را  براي مردم شگفتي دارد كه ما«
بترسان و مؤمنان را مژده ) عذاب خدا(پيغام داديم كه مردمان را از ) بدو

و از (بده كه آنان در نزد پروردگارشان داراي مقام و منزلتي عالي هستند 
سابقه نيك برخوردار و بر ديگران برتري دارند اما با وجود صدق رسول 

واقعاً ) محمد نام(اين مرد : گويند كه ران ميكاف) خدا و اعجاز قرآن
  ».جادوگر آشكاري است

انكار توأم با تعجب وحي و امري عجيب و غير مألوف پنداشتن آن، 
سپس اقامه يك سيستم معرفتي خاص براساس اين افكار كه به هيچ وجه 
وحي را قبول ندارد نشان از تنگي افق ديد و محدوديت انديشه، و عالمت 

ي از  هواپرستي و تقليد كوركورانه ميراث گذشتگان است و جمود ناش
باشد چون از نظر حس و تجربه  اين تقليد مي ةتكذيب و انكار وحي نتيج

توان وحي را از راه معرفت موضوعي انساني  ثابت شده كه نمي) هر دو(
  .شناخت و به كنه آن پي برد

﴿ö≅ t/ (#θç/¤‹ x. $yϑ Î/ óΟ s9 (#θäÜŠÏtä† ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ $£ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌEù'tƒ …ã&é#ƒÍρù' s? 4 y7 Ï9≡x‹x. z> ¤‹x. 



  21          ستيزي گرايي غربي و دين عقل

 

tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% ( ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã šÏϑ Î=≈ ©à9   )٣٩: يونس(  ﴾#$

كنند كه اصوالً آگاهي از آن ندارند و  بلكه آنان چيزي را تكذيب مي«
ه مگر اين صحيح است ك(واقعيت آن براي ايشان روشن نشده است 

آن نينديشيده و آن را مورد مطالعه  ةانسان چيزي را تكذيب كند كه دربار
بهمين منوال پيشينيان ) دقيق قرار نداده و موضوعات آن را نفهميده است

تكذيب ) پيغمبران و كتابهاي آسماني را خودسرانه و ناآگاهانه (هم 
چگونه  و(بنگر كه سرانجام ستمكاران به كجا كشيد ) اي انسان(كردند  مي

اين درس عبرتي براي شما و آيندگان بعد از شماست و . نابود گشتند
  »)سرنوشت ستمكاران جز همين نيست

بله وحي خدا چنان تفسير گرديد، انگار يك نوع سلطه قهرآميز بر 
يا بعنوان يك تالش كاهنانه جهت سخن از . اراده و انديشه انسان دارد

  .غيب تلقي گرديد
دهد كه هيچ تعارضي ميان وحي و  گواهي مياما قرآن كريم خود 

گوييم عمل عقل، نه  از آنجا مي. وجود ندارد) عمل عقل(آورد عقل  دست
عقل، چون با وجود تكرار فراوان صيغه عقَلَ و مشتقات آن در قرآن، اين 

ماده عقَلَ در مجموع . در قرآن نيامده است) اَلعقل(كلمه بصورت مصدر 
  :و در همه موارد به صيغه فعل آمده است مانندبار در قرآن آمده  49

﴿óΟ n= sùr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tG sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθè= É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρr& ×β# sŒ#u 
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Í‘ρß‰ ÷Á9   )٤٦: حج(     ﴾#$

تا از ديدن آثار گذشتگان و (اند  يا در زمين به سير و سفر نپرداختهآ«
دلهايي بهم رسانند كه بدانها ) هاي كاخهاي ستمگران ويرانه ةمشاهد

فهم كنند و  گوشهايي داشته ) خود را در قبال دعوت حق درك و ةوظيف(
؟ بشنوند) اخبار جباران و نداي وجدان و فرمان يزدان را(باشند كه بدانها 

گردند و بلكه اين دلهاي درون  چرا كه اين چشمها نيستند كه كور مي
  ».شوند ها هستند كه نابينا مي سينه

نمايند  اين آيه و ساير آياتي كه واژة عقل در آنها بكار رفته روشن مي
نه يك جوهر مستقل چنانكه (يك فعل انساني است ) در قرآن(كه عقل 

عقل فعلي است كه انسان در ) گويند جديد غربي مي ةفالسفه بويژه فالسف
گيري از آن كيفيت نظام آموزشي و معرفت ايماني و روابط  پرتو بهره

كند و براساس آن در  اخالقي و اجتماعي خود با ديگران را  تنظيم مي
رابطه با ارزشهاي اخالقي و اتخاذ مواضع در قبال تاريخ و گذشته، و 

ورزد كه عقل  آيه همچنين تأكيد مي اين. دارد تمامي امور زندگي قدم برمي
فعلي است قلبي، لذا قلب نگهبان سالمتي و نشاط و نظم و دسپلين عقل 

كننده و  است، تا سالم و صحيح بماند و تحت تأثير عوامل خارجي گمراه
  .برانگيز دچار سرگرداني نشود شك
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امراضي  ؛دارد مي بسياري از امراض قلبي بر ةقرآن كريم پرده از چهر
پايان و مهر (، ختم )مهر خوردن(، مرض، طبع )سنگدلي(ن قساوت چو

تمامي ... و ) انحراف از راه راست(، زيغ )پوشانده شدن(، تغليف )كردن
زنند بر  اين انحرافات و تحوالت و ابتالها كه كشتزار قلب را آتش مي

كنند  گردانند يا در نطفه خفه مي اعمال عقل اثر دارند و آن را تضعيف مي
بخدمت توهمات و توجيهات هواپرستانه و به خدمت منافع فردي يا  يا

� �%�!�  (خداوند در رابطه با قوم حضرت موسي . آورند جمعي درمي� ����

�
*#;  "#�
كه به بيماري انحراف و خروج از دين حق مبتال گشته ) 
 هر چند يقين داشتند[پرداختند  خدا مي ةبودند و به اذيت و آزار فرستاد

  :فرمايد مي] كه او فرستاده خداست

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% 4†y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ zΝÏ9 Í_tΡρèŒ÷σ è? ‰s% uρ šχθßϑ n= ÷è̈? ’ ÎoΤ r& 

ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) ( $£ϑ n= sù (# þθäî# y— sø#y— r& ª! $# öΝ ßγt/θè= è% 4 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# 

tÉ) Å¡≈ x�ø9   )٥: صف(  ﴾   ∪∋∩ #$

! اي قوم من: رنشان ساز زماني را كه موسي به قوم خود گفتخاط«
 ةدانيد كه من قطعاً فرستاد دهيد با اينكه مي رنجانيد و آزار مي چرا مرا مي

آنان چون از حق منحرف شدند خداوند ! خدا به سوي شما هستم؟
و بيرون (دلهايشان را بيشتر از حق دور داشت و يزدان مردمان نافرمان 

  ».دهد را هدايت نمي) احكام آسمان ةرشده از داي
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سامري از نظر دانش كمبودي نداشت، چنانكه شيطان هم مشكل و 
فقري در بيان نداشت اما هر دو علم و دانش خود را به خدمت اهداف 

خداوند در وصف برخي از گمراهان كه هدايت . كننده درآوردند گمراه
چ اساس و دليل عقلي و الهي را رها كردند و رفض و نقدشان مبتني بر هي

اساس پيروي از ظن و اهواء و بدعت بوده،  علمي آگاهانه نبوده بلكه بر
  :فرمايد مي

﴿÷βÎ) }‘Ïδ HωÎ) Ö!$oÿôœr& !$yδθßϑ çG ø‹ ®ÿxœ öΝ çFΡ r& / ä.äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 

4 βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9 $# $tΒ uρ “uθôγs? ß§à�Ρ F{$# ( ô‰ s)s9 uρ Νèδ u!% ỳ ÏiΒ ãΝÍκ Íh5§‘ 

#“y‰ çλù;   )٢٣: جنم(    ﴾#$

است كه شما و ) بي محتوا و اسمهاي بي مسمي(اينها فقط نامهاي «
هرگز خداوند دليل و حجتي . ايد بر آنها گذاشته) از پيش خود(پدرانتان 

اساس و از  نازل نكرده است آنان جز از گمانهاي بي) بر صحت آنها(
كنند در حاليكه هدايت و رهنموني از سوي  س پيروي نميهواهاي نف

توانند به ناچيزي  و در پرتو آن مي(پروردگارشان براي ايشان آمده است 
  »)بتها پي ببرند و رضاي خداوند را بجويند و راه سعادت بپويند

) در قرآن(توان گفت كه كار عقل  با در نظر داشتن توضيحات فوق مي
ت خدايي موجود در اين ملكوت و هستي و دقت حكم صادر كردن بر آيا

نظر در آنهاست كه بعد از انديشه و تفكر در آنها براي انسان حاصل 
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چنانكه قرائت و بازخواني آيات وحي هم از جمله كار عقل . شود مي
با توجه به اين در اسالم مصادر معرفت و علم در دو . رود بشمار مي

عقل دشمن و ). ملكوت(ئنات و علم كا ؛ وحيشوند مصدر خالصه مي
اندازد بلكه  آيد و برعليه آن انقالب به راه نمي معارض وحي بشمار نمي

و عقل كاشف (وحي هادي كار عقل، . مكمل يكديگرند] عقل و وحي[
گرداند و موانع را از سر راهش  است، وحي راه عقل را روشن مي) وحي
سد راه عقل كه  - دارد و خرافات و وهم و خوف و جمود را  برمي

  .شكند درهم مي - شوند  مي
كند  المعارف بزرگ و جامع عمل مي ;,
>�وحي براي عقل به مثابه يك 

تواند از طريق امتحان و تجربه و مشاهدات بدست  و آنچه را كه عقل نمي
نماياند، معلوماتي كه دسترسي به آنها از طريق كسب و  بياورد به او مي

ممكن است يا نياز به تحقيقات چندين قرن غير تجربه و مشاهده يا اصوالً
  .يد سعي و تالش فراوان مبذول گردددارند و براي نيل به آنها با
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  ويژگيهاي كار عقلي در اسالم

آورد و تأكيد  دكتر محمد عماره از موضوع آزادي عقل سخن بميان مي
جوهري مستقل و متناقض با ساير راههاي «ورزد كه عقل در اسالم  مي

علمي  عقلي و انديشهباشد و اگر روش  تحصيل معارف نميكسب و 
كنند و در  در ميان غربيها متمايز و مستقل از ساير وسايل معرفت عمل مي

و روش نقلي ) زني گمانه(برخي از موارد با روش وجداني و حدسي 
رسند از نظر  و ساير روشهاي معرفت متناقض و متقابل بنظر مي) وحي(

يه بهيچ وجه چنين نيست و رابطه عقل و روش شناخت اسالمي قض
تكميلي است  ةمعرفت عقالني با ساير روشهاي نظري شناخت، رابط

  ).كنند يعني عقل و نقل همديگر را تكميل مي(
عقل در اصطالح زبان عرب و در فرهنگ اسالمي يك عضو مستقل 

شود و  ناميده مي »لتعّق«بدن نيست بلكه نوعي فعل و عملكرد است كه 

، »لُب«، »نهي«، »قلب«هاي  رآن عالوه بر واژه عقل از آن به واژهدر ق

هاي قرآني  و تمامي اين واژه. ياد شده است »فقه«، »تفكر«، »تدبر«، »نظر«
دارند و از مضمون  از يك روش شناخت مستقل و مخصوص پرده برمي

فعل تعقل از كساني صادر . آورند سخن به ميان مي »تعقل«يك فعل 
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وسايل ديگري جهت معرفت و ادراك در  »عقل«عالوه بر  شود كه مي
داراي جهانهاي پيچيده و ) معرفت(موضوع تعقل و ادراك . اختيار دارند

راههاي پر پيچ و خم است كه امكان شناخت همه آنها و استفاده از همه 
آنها محال است تا چه رسد به اينكه از يك راه بتوانيم معرفت الزم را 

  .1آن را يگانه راه شناخت قلمداد كنيم بدست بياوريم و
اما وحي به لحاظ اينكه به تمامي اين اعمال كه از آنها سخن بميان 

 ةكنند شود نه تعطيل دهد، هادي و راهنماي عقل واقع مي آورديم اهتمام مي
ريزي  كند كه براي آن برنامه وحي نه تنها كار عقل را تعطيل نمي. آن
تمييز حق از باطل در اختيار دارد عقل را از  كند و با معياري كه جهت مي

. سازد گردباد و غبار و دام خرافات و افسانه و اوهام و اباطيل رها مي
آزادي عقل بوسيله نجات آن از جمود، تقليد، غرور، هواپرستي حاصل 

شود اما آزادي و رهايي آن منحصر به آزاديش از دام اسارت و تقليد از  مي
رهايي حقيقي آن، رهايي از دام تقليد از رسوبات و گذشتگان نيست بلكه 

  2.تأثيرات افكار و انديشة غربيها است

                                           
  2محمد عماره، ص . د الفكر االسالمي الحديث، =��أ - 1

ابزار هستند  كه در واقع دين -داري  اي از مدعيان دين جاي بسي تأسف است كه عده - 2

به بهانـه دفـاع    -اند  و دين خدا را وسيلة نيل به اهداف و مقاصد دنيائي خود قرار داده

از دين و وحي و فهم و تلقي سـلف صـالح از ديـن، بـا هرگونـه تجـدد و نـوآوري و        

خيزند و اين جمود و تعصب را دفاع از ديـن   گري به مخالفت برمي و كاوش عقالنيت
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اين آقايان باعث شـده كـه كسـان    ) انديشانة يا دينداري كج(دين ابزاري . اند نام نهاده

التحصــيل دانشــگاهها و مراكــز علمــي از ديــن  بســياري از اهــل فضــل و دانــش فــارغ 

اقع هيچ عناد و دشمني با دين ندارند روگردان شوندو عليه دين سنگر بگيرند كه در و

انـد   مĤبان و متعصبان و مقلدان پرچمدار آن هستند مخالف بلكه با ديني كه اين مقدس

گيرند بلكه در  و اگر دين به معناي واقعي به آنها تفهيم شود نه تنها عليه آن سنگر نمي

  .سنگر دفاع از حريم آن قرار خواهند گرفت

انـد و از آن راه بـراي    وسيلة دنياداري و ارتزاق خود قرار دادهمĤبان دين را  اين مقدس  

اند و در واقع دفاعشان از دين دفاع از منافع دنيـائي اسـت    خود مقامي دست و پا كرده

گرايان فهم و تلقي خود يا پيشوايان خود  اين شكل. اند كه دين را سپر بالي آن نموده

انديشانة ايشان سخني بـر   ف نظرات كجدانند و هركس برخال از دين را، دين خدا مي

  .نمايند اش متهم مي زنند و به كفر و زندقه ديني بر پيشانيش مي زبان آورد مهر بي

در نقطة مقابل اين عده كساني قرار دارند كه به بهانه تجدد و نوآوري همه مقدسـات    

و ميـراث   كشانند و عليه احكام اسالم برند و به نقد مي و نصوص دين را زير سوال مي

كجــي  گــوئي و دهــن فكــري و فرهنگــي مســلمانان در طــول قــرون متمــادي بــه يــاوه

دينـي را   گـرفتن روش الحـادي و بـي    پردازنـد و شـعار خـروج از ديـن و در پـيش      مي

  .دهند سرمي


���?2< «فرمايـد   اين دو گروه هر دو مصداق اين فرموده خداوند هستند كه مي   >�@ 


54 
 5A
 B�2@ �� C� �� �
 D
�27�� �E��«  

! كنـد پروردگـارا   عرض مي) كنان از كيفيت برخورد مردمان با قرآن شكوه(و پيغمبر «  

و (اند  رها و از آن دوري كرده) كه وسيلة سعادت در جهان بود(قوم من اين قرآن را 

  )اند از ترتيل و تدبر و عمل بدان غافل شده
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هايش  الزم به ذكرست كه آقاي محمد عماره چنانكه از كتب و نوشته
باشد و گرايش به عقالنيت غربي بر  پيداست متأثر از انديشة معتزليان مي
كه در قرآن و كالم  اشاراتي«: گويد تفسير او از وحي غلبه دارد او مي

اي از وقايع تاريخي را  پيغمبران و نصوص ديني و داستانهايي كه گوشه
كنند وجود دارد و در آنها پيرامون هستي و حقايق علوم طبيعي  بازگو مي

مطالبي وجود دارد در هيچ يك از آنها اثبات حقيقت علمي و وقايع 
علوم ديني تاريخي هدف نيست بلكه هدف ارائه يك تصور مشخص و م

هم از اين قضايا نيست چون در نصوص ديني حكمي پيرامون اينها وجود 
آري اسالم چنين نظر داده . ندارد، پس بايد عقل را مرجع نهائي قرار دهيم

طرفي  است و قرآن كريم پيرامون اين حقايق علمي حالت سكوت و بي
نشان داده لذا بر مفسرين نصوص الزمست اشارات علمي و تاريخي 
قرآني را طبق روش علوم تجربي تفسير نمايند و از اين رهگذر از بند 
كردن و در زنجير نمودن عقل مسلمانان به زنجيرهايي كه خداوند آنها را 

                                                                                          
كـرده و بـه آن پشـت     دو گروه فوق هر يك بـه نحـوي قـرآن را متـروك و مهجـور       

  .اند نموده

اما در ميانة اين دو خط خط معتدل و مستقيم وسطي قرار دارد كه ميان سنت و تجدد،   

آورد و اين فهم و  عقل و نقل، قرآن و طبيعت، علم و وحي، توفيق و تلفيق بوجود مي

. خــواني دارد برداشــت از ديــن، فهــم درســت اســت و بــا روح شــريعت توافــق و هــم

  »مترجم«
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  .1»وجه قبول ندارد جلوگيري كنند به هيچ

                                           
  60محمد عماره، ص . تجديد الفكر اإلسالمي الحديث، د - 1
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  مزاياي كار عقلي در اسالم

 تنها - توان ادعا كرد  كه به جرأت مي - يكي از امتيازات عقل مسلمان 
به آن اختصاص دارد و در عقل پيروان ساير مذاهب و اديان به چشم 

و از آنجا كه وحي . است) وحي(نقل  ةيافتگي آن بوسيل خورد، هدايت نمي
پشت سر آن قرار دارد و از تأثيرات ظن و اهواء مصون است كمتر دچار 

در پرتو «: گويد گردد چنانكه امام محمد غزالي مي لغزش و اشتباه مي

ش نور حكمت و بصيرت، و تابش آن بر عقل است كه كالم درخش

آورد  خداوند متعال بصيرت عقل را از حالت قوه به حالت فعل درمي

و در جاي ديگر از  1»ترين حكمتها در كالم خدا نهفته است و عظيم

اگر عقل از اسارت و گرفتاري در دام وهم و «: گويد همين كتاب مي

ه گرفتار غلط و اشتباه گردد بلكه رود ك خيال رها شود تصور نمي

  .2»ست بر حالت و وضعي كه هستند بينداشياء را در
اندازد چون  شود و آن را دور مي عقل مسلمان بر هواي نفس چيره مي

                                           
  47-49األنوار، ص  ��9F;غزالي،  - 1
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هاي كشف حق را بر  انگيزد و روزنه مي هواء خدعه و نيرنگ دروني را بر
تيره و مكدر بندد يا حداقل حق را در مقابل ديدگان او  روي انسان مي

گرداند عقل مسلمان چنانكه از تأثيرات اهواء آزاد است از اسارت تأثير  مي
جدال و تسلط وجدان و تسلط غريزة همگامي با روند سير و حركت 

آزاد است چون اين ) تقليد كوركورانه از هنجارهاي اجتماعي(جامعه 
اسالم دين . دارند هنجارها عقل انسان را از پيشرفت و خالقيت بازمي

دهد انسان بدون دليل و شناخت تابع و مقلد عرف و افكار و  اجازه نمي
  .عادات موروث گردد و آنها را پذيرفته، و الگوي رفتاري خود قرار دهد

خوف و رجاء، حب و تقديس، و عصمت در  -احساساتي چون 
شوند  وجدان مسلمان، همگي به خدا و وحي منزل او برگشت داده مي

هاي آن  ترسد و به وعده سلمان تنها از تهديدهاي وحي مييعني انسان م[
اميدوار است، محبتش براي وحي است و تنها آن را مقدس و معصوم 

اكثريت مسلمانان اگر با حق و  ةاز اينجاست كه عقل در انديش] داند مي
توافق نداشته باشد نقش خود را ) گر است كه در وحي جلوه(ضوابط آن 

 - اما رأي اكثريت . دهد حق از باطل، از دست ميبعنوان معيار تشخيص 
كه در نظامهاي دمكراتيك ميزان مشروعيت و تشخيص حق از باطل است 

اسالمي هيچ نقشي در تحديد و تعيين حقيقت و  ةدر تفكر و انديش  -
تبيين معيارهاي آن ندارد مگر به شرطي كه به واسطة وحي هدايت پيدا 

ط آن از امراض و ناهنجاريهاي دروني چون گيري از ضواب كرده، و با بهره
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كه مانع معرفت حق  - حسد، تكبر، غرور، عجب، تندروي، سوءظن
نجات پيدا كند و با آنها به مبارزه برخيزد؛ زيرا اين ... و   - شوند  مي

امراض دروني و آثام باطني مانع از پذيرش حق و تسليم شدن در برابر آن 
اهين ساطع بسان درخشش خورشيد شوند هرچند داليل قاطع و بر مي

خود را بر ديدگان فرد مريض بنمايانند، از اينروست كه مسلمان با تمامي 
  - برانگيز  ور و شكآ توان از درافتادن به اسراف در كامجوئيهاي غفلت

كند خود را از  ورزد و همواره سعي مي اجتناب مي - هرچند مباح باشند 
دورنگهدارد؛ چون اين  اف و غيرهچون ظلم، فسق، انحر امراض خطرناكي

دهند و به ورطة  امراض انسان را به سوي گمراهي و كوردلي سوق مي
  .دنانداز منجالب فساد درمي

آور و مواد مخدر خودداري  مسلمان از تناول نوشيدنيهاي مستي
كند، تا نيروي عقل و ادراكش سالم بماند و معيار شناخت حق نزد او  مي
  .سالم بماند -است  كه همان اعمال عقل -

كند؛ چون جدال مانع معرفت حق و  مسلمان از مراء و جدل دوري مي
كند؛ چون  مسلمان از تأييد و تصديق فاسق خودداري مي. شود قبول آن مي

شك دارد و احتمال  -در نقل اخبار و اقوال   -در صداقت و امانت او 
اني آنها را تغيير دهد فرد فاسق كلمات را جابجا كرده و بدين طريق مع مي
  .دهد مي

هاي غيرمتماسك و ناهمگون بشدت اجتناب  مسلمان از ظن و فرضيه
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توانند  كنند و نمي نياز نمي ورزد؛ چون ظن و فرضيه انسان را از حق بي مي
اينست كه مسلمان بجاي ظن و فرضيه متوجه . رهيافت سوي حق باشند

  .كند اء حكم صادر ميشود و با استناد به آنها روي اشي مصادر موثق مي
كه شيفتگان آن در ميان ما آن را يگانه الگوي  -اما عقلگرايي غربي 

از نظر ما مسلمانان  -دانند  يافته مي زندگي موفق و پيشرفته و تكامل
عقالنيتي است فاقد معيارهاي دقيق و مضبوط؛ چون معيارهايي كه 

مقبوليت جهاني  عقلگرايي غربي متكي و مبتني بر آنهاست ثابت نيستند و
باشند و حتي در ميان خود آنها  انديشه و تفكر غربي مي ةندارند بلكه زاد

  .باشند ليت همگاني برخوردار نمينيز از مقبو
تركيب «: گويد به اين حقيقت اعتراف كرده و مي» گلبرت هايت«

لذا ممكن نيست كه انسان  1»...عقالني ما بذات خود محدود است 

بويژه «به درك كامل ماهيت حقيقت  -عقالنيت غربي از طريق  -بتواند 

برسد هرچند بعضي از علما و دانشمندان خيالگرا و  »در امور غيبي

هيچ «باف مدعي باشند و در اوج سادگي چنين عقيده پيدا كنند كه  فرضيه

براي حل آن، ] تجربي[مطلب و موضوعي وجود ندارد كه علم 

شناخت «تراف خود گلبرت هايت چون به اع 2»راهكاري نيندوخته باشد
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ما از ذات خودمان شناخت و معرفتي است ناقص چنانكه معرفتمان 

نسبت به خدا و سنتهاي موجوده او در هستي ناقص و محدود 

  .»1باشد مي
بر روش » مطارحات للعقل المسلم«آقاي ناصيف نصار در كتاب 

اصر را در هدايت انسان مع ةراه و وسيل معرفتي اشراقي تاخته و يگانه
نام برده و به مبدأ  »گرا روشنفكري عقل«معرفتي دانسته كه آن را فلسفه 

آزادي اراده عاقله فرا خوانده است، اما نتوانسته معيار معقول و مقبول و 
كند و  ثابتي براي آن ارائه دهد و از باب تحير و سرگرداني سئوال مي

ي، يا عليت ت عليت مكانيكمعيار عقالنيت بعضي اوقا«: گويد مي

، يا عليت جدلي است و برخي اوقات منفعت و سود و احتمالي

يا ) هر نوع عدلي(برخورد شكلي، يا فعاليت عالي، يا تحقيق عدل، 

در (تالش براي حفظ نظام موجود، يا تالش هدفدار و ثمربخش 

يا غير اينها خواهد بود و اين امور را ) راستاي نيل به يك آرمان

گاهي عقلگرايي فردي، جدا از . گرايي قرار دادتوان معيار عقل مي

گرائي در ميان  باشد؛ چون روابط مبتني بر عقل عقلگرايي ديگري مي

گرايانه تداخل  انسانها بشدت متداخل بوده، و با ساير روابط غيرعقل
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و عالم اهواء و ] غير عقالني[» العقل«روابطي كه از عالم . كنند پيدا مي

گيرند و ريشه در مصالح متناقض دارند  اغراض متضاد سرچشمه مي

بينانه و متفائل  لذا براي ما، خيلي دشوار خواهد بود كه با روحيه خوش

علم «كند كه  چنانكه اعتراف مي .1 ...دفاع كنيم ) عقلي(از عقل و آگاهي 
ابهام و [با اينكه مجهوالت فراواني از قوانين طبيعي كشف كرده و پردة 

آنها برداشته اما باز هم در مقابل او، مجهوالت و  اوهام از چهره] تأثير
  .2»اند مجهول مانده] تا به حال[لغزشهاي فراواني قرار دارند كه 
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  ستيزي گرايي غربي و دين عقل

ستيزي و نفي غيب و عقيده و شريعت و  عقالنيت غربي بر محور دين
به زبان  گرايي متفكران غربي هرگاه واژه عقل. اخالق ديني در دوران است

آورند آن را بر نوعي معرفت پيرامون هستي، زندگي و انسان اطالق  مي
به ديگر تعبير در . باشد كنند كه بطور كلي عاري از بينش ايماني مي مي

يا چنانكه . عقالنيت غربي جايي براي ايمان و بينش ايماني وجود ندارد
] مسيحياسالمي [در كنفرانس ديالوگ غربي اروپايي » انطون فرغوت«

  : گويد راجع به دين  و سكوالريسم در اروپاي جديد مي
دين را تقويت كرد  ةاين انقالب عظيم عقلي حركت رهائي از سلط«

و ميدانهاي اجتماعي كه در گذشته بشدت به دين پيوسته بودند و 

شدند امروزه خود را در قالب مسايل تجربي  تحت تأثير آن اداره مي

قل الزمست با قدرت و توان خاص خود آنها كنند كه بر ع نمايان مي

  ».را حل و فصل كند و از راه تحليل منطقي براي آنها راه عالجي بيابد

امروزه دوران اين انديشه سپري شده كه انسانها تغييرات اجتماعي را «
به يك قدرت مقدس يا هيكل كبير نسبت دهند كه اين قدرت و سلطه 

ان مدعي اين قدرت و تفويض آن از ش كاسه مقدس براي خود و ياران هم
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جانب خداوند به خود باشند و بگويند خداوند اين اقتدار و سلطه را 
كجي در مقابل آنها  همچون تاجي بر فرق سر آنها نهاده و كسي حق دهن

تا آنجا كه امروزه بايد براي مسايل اخالقي هم تحليلي طبيعي و ! را ندارد
اي نظام اجتماعي هم قائل به تحليل و انساني ارائه دهيم و براي ضرورته

شود  اما اين جدايي كه ميان عقل و دين مشاهده مي 1»راه برد انساني باشيم
طبق عقيده مسيحيت امري است كامالً طبيعي و هيچ تضادي با دين «

با اين توصيه كه به تضاد و جدايي ميان عقل و ] عقالنيت غربي[ 2».ندارد
حقانيت و صحت خود را به اثبات رسانده كند، در واقع دقت و  دين مي

بعلت درخود فرورفتن و قطع رابطه با فرهنگ علمي و «است؛ زيرا كليسا 
جديد نتوانست نقاط مثبت و مشروع افكار جديد را از نقاط منفي  ةفلسف

آوردهاي علم و فلسفه  آن تميز دهد در نتيجه بجاي استقبال از دست
ئل بسياري را نقد و رد كرد كه بعدها جديد به نقد و رد آن پرداخت، مسا

بسياري از افكار جديد ... ناگزير از تغيير موضع و تأييد آنها گرديد
بصورت كلي روش تفكر را چنان تغيير دادند كه مسئولين و متوليان امور 
ديني به هيچ وجه به راهكارهايي جهت ايجاد توفيق ميان آنها و عقيده 
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  .1»يافتند دست نمي
يافته در روش تفسير علوم، يا  بي خواه آن را تجليعقالنيت غر

شناسي دوركيم، يا تئوري تكامل جانداران  روانشناسي فرويدي، يا جامعه
و يا غير آنها از روشهاي ] ماركس[داروين، يا ديالكتيك جدلي مادي 

 - با وجود اختالف ميان آنها  -منطق جدلي غربي ببينيم همة اين نظريات 
 انسان اديان را آفريده است«هستند و آن اينكه  در يك نقطه مشترك

و جهل نسبت به قوانين طبيعي ] يعني هيچ ديني منشأ خدايي ندارد[

ها منشأ و علت  كند براي پديده انسان را وادار مي] حاكم بر هستي[

جستجو كند و از اين طريق پناهگاهي در مقابل ) خدائي(فوق مادي 

  .2»ن براي خود پيدا نمايدهاي دروغي اوهام و ترس از پديده
كه دم از مدرنيزه  -اين چه عقالنيتي است كه سكوالريستهاي خودي 

خوانند؟ حتي بعضي  ما را بدان فرامي -زنند  كردن و تجدد عقل عربي مي
خواهند منفذ و مخرجي  از اين آقايان از راه فراخواني به اين عقالنيت مي

مانان بيابند و از اين كانال گرايانه مسل جهت نفي و طرد عقالنيت نصوص
روش «به تعبير ديگر . »عقل اسالمي مرتبط با گذشته را دور اندازند«

گرا به عقالنيت  را از عقالنيت تجريدي غيب] ما مسلمانان[عقالني 
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يعني در راستاي كشف حقيقت به  1»تجربي و نقاد دنياگرا تغيير دهند
  .آورند گر و بصير روي ، تجربهعقل آگاه، نقاد

اين عده وقتي خواستند اين تعابير فراخ و وسيع را براساس ساختار 
عقيده و شريعت اسالمي توضيح و تفصيل دهند، متوجه شدند كه اين 

دار و مخلوط ندارد؛ زيرا عقل  ساختار هيچ تناسبي با اين عبارات نشانه
و به قول آقايان، امروزه [مطلق كه در حصار گذشته محبوس گرديده 

شود، عقلي كه  شامل عقل مسلمان نيز مي] د را از دست دادهكارآئي خو
هنوز به خداي واحد سبحان ايمان دارد و عقيده و شريعت خود را از 

  .گيرد ديني كه خداوند نازل كرده مي
هاي استقراء در ميادين علوم  در حالي كه تحقيق و تجربه از پايه

گرايي به  غيب با وجود اين هيچ تضادي با. گيرند تجربي سرچشمه مي
ندارند؛ چون علم تجربي از ادارك همة حقايق ) ايمان به غيب(معناي 

عاجز و ناتوان است و نتوانسته به همة معارف دسترسي حاصل كند و 
اند و اين  فرهيختگان و اقطاب علوم نيز، خود به اين واقعيت اعتراف كرده

تجربه تنها اگر چنين است كه  .ي ايشان دليل وجود جهان غيب استگواه
اي از وسايل معرفت و دسترسي به علم، و مصدري از مصادر نيل  وسيله

چه ) علم و تجربه(به حقيقت است نه يگانه وسيله و راه شناخت؛ از نظر 
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چيز مانع از تعامل انسان با حقايق اين عالم و ايمان به خلق آن و يقين به 
  شود؟ وحي، مي

و تاريخي و علوم انساني  اما ديگر ابعاد حقيقت چون حقيقت ديني
 .اي از روش مالحظه و تجربه استروش خاص خود را دارند كه جد

كه اجتهاد در  -دكتر حسن صعب تالش ورزيده به آراء شاذه و سرگردان 
متوسل شود، تا مصلحت وهمي مورد نظر  -دانند  مقابل نص را جايز مي

  .خود را در پناه آنها تقويت كند

G�13«مضان البوطي در رسالة آرائي كه دكتر محمد ر H0
2I� 1�J�
 K� 

	
به صورت موضوعي و متوازن  -باشد  كه رسالة دكترايش مي - »��#��
  .آنها را نقد و غربال كرده است

آقاي دكتر صعب در فرازي از كالمش جهت تقويت و تأييد ديدگاه 
و الزام در دعوت به اجتهاد و نقد تقليد «آراء ابن حزم «خود متوسل به 

آويز ادعاي خود قرار داده است در حالي كه رأي  و آنرا دست »به آن شده
امام ابن حزم مخالف اجماع اهل سنت و جماعت است كه بر جواز تقليد 

كند اما  اجتهاد داللت مي ةو تبعيت آگاهانه انسان مسلمان از يكي از ائم
ديدگاه امام ابن نبايد از اين نكته غفلت ورزيم كه ميان رأي دكتر صعب و 

م تفاوت از زمين تا آسمان وجود دارد؛ چون بنا به نظر دكتر صعب حز
اجتهاد به معناي حق تشريع، حق هر انساني است در حالي كه در ديدگاه 
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ابن حزم اجتهاد به معناي حق تشريع نيست و تنها حق اهل آنست آنهم 
ي علماي در اموري كه نصي پيرامون آنها وجود ندارد و اين حق برا

  .الشرايط امروز نيز محفوظ است جامع
آقاي دكتر صعب براي تقويت نظريه و ديدگاه خود به قول شيخ 

هرگاه ميان عقل و نقل تعارضي « :شود كه گفته محمد عبده متوسل مي

اما اين  1»شود وجود داشته باشد، مدلول عقل بعنوان حجت تلقي مي

حجت حاصله از عقل «ون شود؛ چ سخن نيز به حال او مفيد واقع نمي

صريح هرگز با حجت شرعي تناقض نخواهد داشت، بلكه تعارض 

ميان حجج صحيحه خواه عقلي و نقلي، يا عقلي تنها و نقلي تنها 

وجود [محال، و اگر ميان دو حجت تعارض وجود داشته باشد 

  .2»دليل فساد يكي از آنها، يا هر دوي آنهاست] تعارض
صحيح است؛ چون در صورت ] ديدگاه[ين و از نظر عقل و نقل هم ا

وجود تعارض ميان معقوالت و منقوالت الزامي نيست كه حتماً منقوالت 
را مردود و باطل بدانيم و معقوالت را اصل و صحيح بشماريم ] وحي[

مند باشد، و روش اثبات آن  مخصوصاً اگر منقول از پشتوانه سند قوي بهره
اگر قرار بر اينست «. ن نداشته باشدبا روش ثبوت معقول اختالف و تباي

                                           
  .111حسن صعب، ص . تحديث العقل الرعبي، د - 1

  .279بن تيميه، ص الفتاوي الكبري، ا - 2
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و نظريه عقلي كه منجر به ] كه حق است[ كه شريعت حق است

؛ ما مسلمانان در كمال گردد حق است شناخت ومعرفت حق مي

هيچ تحقيق مستند «: داريم و عقيده داريم كه صراحت و قاطعيت اعالم مي

ن چو. شرعي حق، تعارض نخواهد داشت ةبه برهان عقلي با نظري

  .1»رض و تضاد ميان دو حق وجود نداردامكان تعا

                                           
  .312-32فصل المقال فيما بين الحكمه و الشريعه من اتصال، ص  - 1
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  ديني ةاسالم و سلط

گستراني سلطه و اقتدار هيچ مؤسسه و دستگاه  دين اسالم به بال
و استنباط احكام و احتكار آن براي خود  سياسي ديني بر صدور فتوا

كند بدين معني كه هر فتواي خارج از اين مؤسسه صادر شده  اعتراف نمي
 ةدر اسالم هر فتوايي كه نتيج. د اعتبار و وجاهت تلقي گرددباشد فاق

ايمان و علم باشد و با موازين اخالقي منافات و تضاد نداشته باشد از هر 
كس و جمعي صادر شود معتبر و مشروع هست و هيچ فتوا و رأيي به 

شود  ديني رسمي، شاذ و غيرمعبتر تلقي نمي ةدليل مخالفت با آراء مؤسس
يط و ضوابطي براي فتوا از سوي علماي اصول فقه و فقها وضع بلكه شرا[

شده، هر فتوايي كه موافق با آنها باشد صحيح، و در صورت مخالف بودن 
  .]خورد اعتباري مي با آنها مهر خطا و بي

هرچند عملكرد و ] احزاب و جماعتهاي معاصر نيز چنين است ةلأمس[
رسول خدا صلي اهللا عليه و روش  بعضي از آنها به اسلوب كار ةانديش

سلم نزديكتر است و در ميدان عمل به قرآن و تحكيم آن و تبعيت از و
نسل  3قرن يا  3امت اسالمي در [روش و مشي و آراء سلف صالح 

الوصف  مع. نزديكي بيشتري دارند] اصحاب، تابعين و اتباع تابعين
هر كس از روية قلمداد كنيم كه   »جماعت اسالمي«توانيم تنها آنها را  نمي
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آنها تخلف ورزد گمراه تلقي شود و با آن بطور كلي قطع رابطه گردد يا 
ناديده ) در ميدان كار اسالمي(در تنگنا قرار گيرد و اجتهاد و تالشش 

فرق ] پيروان[گرفته شود چون اين گونه برخورد با آراء و نظريات 
شدن به يك رود و نوعي مغرور  اسالمي خالف منطق اسالمي به شمار مي

زيرا . دربر دارد  -عرف تاريخ است  ةكه زاد -فهم و قرائت از دين را 
قرائتها از دين همواره در معرض تحول و دگرگوني هستند و دامن آنها از 

چون اين قرائتهاي مختلفه از . باشد آلودگي به بدعتها و تبعيضها پاك نمي
اسب عصر است و دهند كه متن دين همواره صورتهايي از دين ارائه مي

  .اند پيروي از آن را قبول دارند و پذيرفته] مردم آن عصر[اكثريت 
بعضي از رهبران و متفكرين هم عمداً به ترويج و تقويت حتي 

خيزند كه موجب ايجاد  بازگرداني مجدد مدلول و حكم فتاوايي برمي
و برداري از آنها  شوند و با كپي رضايت خاطر اين اكثريت مفتون واقع مي

، و ]اند هاي پيشين صادر شده كه از طرف مفتي[شان با نظرات مشابه  جمع
خواهند به اين فتاواي از اعتبار ساقط شده اعتبار دوباره  تقويت آنها، مي

  .بدهند
 -جويي هستند  كه همواره درصدد فتنه - حاكمان سكوالريست نيز 

ت مصالح خرند تا از آنها در جه فتواهايي را با جان و دل مي] همچو[
گيري كنند و در اين راستا به ايجاد اصالحات و تعديالت در  خود بهره

تعديل بوجود  »خطاب ديني«آورند و به قول خودشان در  آنها روي مي
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اما در واقع هدفي جز . آورند تا همگام و متناسب با عصر گردد مي
  .مشروعيت بخشيدن به آراء سكوالريستي خود ندارند
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  اسالم و اجتهاد

احكام از نصوص [ز آنجا كه انسانها از نظر توان اجتهاد و استنباط ا
وقت ] همة آنها[متفاوت هستند، يا اصوالً ] وحي و قواعد و اصول كلي

كافي براي رسيدن به تخصص علمي در اختيار ندارند؛ ظهور و پيدايش 
 - اجتهاد و تعليم ] عمليات[گروهي از فقهاي راسخ در علم و قائم به 

اما اين امر بر . نيز، يك امر واقعي بوده است � زمان رسول خداحتي در 
به حداقل آگاهي بر كتاب خداوند و ] يابي دست[براي ] تالش[حساب 

حتي خود اين ائمه . آن و فراگيري آنها صورت نگرفته است] آيات[درك 
كردند، و به استفاده مستقيم از  بزرگوار مردم را از تقليد خود نهي مي

آوردن به آنها جهت بيرون كشيدن احكام از آنها  ست اول و رويمصادر د
خواندند، و هيچ نوع التزام تفصيلي براي پيروي از يك امام معين  فرامي

دو عامل و محرك اساسي بودند كه  »تقوا«و  »ايمان«وجود نداشت؛ بلكه 
  .دادند كننده را بسوي نزديكترين جوابها از صواب سوق مي والس

تشكيل گرديد كه برخي از مشايخ ] گوناگون[هاي علمي  بعدها حلقه
بزرگوار و علماي برجسته از كانال آنها به تعليم و تربيت همت 

كه  –ترين و مستعدترين شاگردان اين حلقات را  گماشتند، و برجسته مي
براي تصدي مسند افتاء  - ديدند  در آنها نبوغ و استعداد سرشار علمي مي
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بعدها اين مسئله رونق بيشتري پيدا كرد و . ندكرد و تعليم گزينش مي
بجاي تحقيق در آراء و نظرات ] ها حلقه[شاگردان برجسته و هوشيار 

گوناگون علماء و دانشمندان، تحت تأثير آراء يك عالم واقع شدند و 
براساس اجتهادات و مذهب او به استخراج مسايل فرعي همت گماشتند 

البته قبل از پيدايش . نام گرفت)  اجتهاد در مذهب(اين حركت بعدها 
گروهي از شاگردان برجسته ائمه به تدوين و تفسير » مجتهدين در مذهب«

  .نظريات مذهبي و تخريج اقوال و تبيين سيرة آنها پرداختند
آنهائي كه خود قدرت استنباط احكام از منابع و  - سپس گرو مقلدان 

نظرات مجتهدان اكتفا  به اخذ بدون تحقيق -متون دست اول را نداشتند 
حركت فقهي اسالمي پويايي خود را از ] اين جمود[نمودند در نتيجه 

مذهب شيعه دست داد و مذاهب اسالمي در چهار مذهب اهل سنت و 
  .اماميه منحصر گشتند

ساير مذاهب يا عمالً متالشي و نابود گرديدند يا در معرض متالشي 
اقد اعتبار و غير قابل كاربرد در هاي ف شدن قرار گرفتند، و بعنوان نظريه

البالي صفحات كتب محفوظ ماندند و حتي بعضي از آراء و اجتهادات 
بسيار قوي بدليل عدم برخورداري از هواداران و مقلداني كه كمر همت به 
بازنويسي و شرح آنها ببندند، شانس ماندگاري حتي در البالي صفحات 

و (ليل كه آراء و اقوال ذهني محض كتب را نيز، از دست دادند يا به اين د
شايان ذكر است كه در بدو . اند، منقرض گشتند بوده) عملي ةفاقد جنب
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تأسيس، ميان اين مذاهب هيچ نوع خصومت و دشمني وجود نداشت؛ 
گذاران آنها از سعة صدر و افق ديد آنچنان رفيع و  چون ائمه و پايه

مخالفان خود را، با وسيعي برخوردار بودند كه نظرات و ديدگاههاي 
  .شتافتند پذيرفتند و به استقبال تنوع در علم و انديشه مي آغوش باز مي

  : فرمود مي - رحمه اهللا  -مثالً امام ابوحنيفه 
بهترين قرائت و ] كتاب و سنت از نظر ما[علم و فهم ما از نصوص «

اگر كسي رأي و فهمي ديگر بهتر از . ايم فهم است كه بدان دست يازيده
  ».أي و فهم ما بياورد، قطعاً رأي او براي پيروي كردن اولويت داردر

: كند كه، امام ابوحنيفه و امام ابويوسف گفتند امام ابن القيم روايت مي
براي هيچكس حالل نيست قولي از ما نقل كند و آن را بعنوان سند و «

به مستمسك خود ارائه دهد؛ مگر اينكه بداند كه ما آن را از چه راهي و 
  .»ايم چه دليلي گفته
يا (هرگاه حكمي استنباط كردم «: گفت مي -رحمه اهللا  -امام مالك 

در امر  -نظر كنيد؛ چون حكم و كالم  در آن دقت) حكمي استنباط شد
شود جز كالم صاحب اين قبر  از هركس مقبول و مردود واقع مي - دين 

  .»)صلي اهللا عليه وسلم - رسول خدا (
از امام مالك شنيدم كه ) گويد مي(كند  ت ميعيسي رواي معن بن

لذا، در . كنم و اصابه هم خواهم داشت من بشر هستم، خطا مي«: فرمود مي
رأيم دقت بورزيد، هرچه موافق قرآن و سنت باشد، آن را بگيريد و 
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  ».بپذيريد، و هرچه مخالف قرآن و سنت باشد، آن را رها كنيد
در هرچه كه «: فرمود ربيع ميبه رفيقش  -رحمه اهللا  -اما شافعي 

گويم، از من تقليد نكن و در اين زمينه خود تحقيق كن؛ چون اين  مي
  ».دين است) قول و فتوا(

نهايت  براي من بي«: امام شافعي آمده است» 
������«در مقدمه كتاب 
ماية افتخار و مباهات است كه، علم شافعي را در ميان مردم منتشر كنم و 

كنم كه بدون دليل از قول شافعي و قول غير شافعي تقليد به آنها اعالم 
  »!نكنيد

صلي اهللا عليه  -ه از رسول خدا آنچ«: فرمود وهم از او نقل شده كه مي
به ثبوت رسيده باشد، براي پيروي اولويت دارد و از من تقليد  -سلم و

به ثبوت رسيد،  -كه مخالف مذهب است  -نكنيد، و اگر صحت حديثي 
  ».روي كنيد و بدانيد كه آن حديث مذهب من استاز آن پي

در امر دين، خودتان تحقيق و «: فرمود امام احمد حنبل به پيروانش مي
مذموم است و ) پيامبر(تدبر و اعمال نظر كنيد؛ چون تقليد از غير معصوم 

از من و از شافعي «: فرمود و مي» شود موجب كوري و فقدان بصيرت مي
از منبعي دريافت كن كه آنها از ] احكام را[نكن و  و مالك و ثوري تقليد

  1».كردند آن دريافت مي

                                           
  .92المدخل للفقه االسالمي، محمد سالم هامش، ص  - 1
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گرفتار ] آنها ةفقهي بعد از وفات امامهاي آورند[اما اين مدارس 
تعصبات مذهبي شدند بويژه بعد از پيدايش رابطه ميان حكام و هواداران 
اين مذاهب، هرچه بيشتر گرفتار جمود و ورشكستگي شدند؛ چون بعضي 

كردند مردم تحت نفوذ  سعي مي -بعد از پذيرش اين مذاهب  -ز حكام ا
  .قلمرو خود را، تسليم و خاضع مذهب مقبول خود نمايند

مذهب امام شافعي را براي خود،  -رحمه اهللا  - الدين ايوبي  مثالً صالح
اما از . برگزيد و آن را در ميان مردم تحت نفوذ قلمرو خود رواج داد

و جمود بر زندگي فكري و سياسي مسلمانان حاكم هنگامي كه ركود 
گرديد، مسلمانان به جاي اجتهاد و تالش و نوآوري، تن به ذلت تقليد 

گرديد، و فقها ناگزير از تقليد يكي ) اعالم(دردادند و باب اجتهاد مسدود 
از مذاهب معين شدند، درنتيجه فتواهايي سربرافراشتند كه انتقال از مذهبي 

و اجتهاد در ترجيح بين نظرات و  .، ممنوع اعالم كردندرا به مذهب ديگر
فتواهاي موجوده در يك مذهب و تمييز قوي آنها از ضعيف منحصر 

  .گرديد
اي سربرافراشتند  كه  لوحانه و آراء و نظريات متعصبانه گرايشهاي ساده

گرفتند و از اعتبار  ناپذير را ناديده مي اصول قرآني منصوص و اختالف
كردند و بر آن مهر  ختند و كاالي ناچيز انسانها را جايگزين آنها مياندا مي

كوبيدند درنتيجه يك نوع تقدس براي روش شناخت مذاهب  تأييد مي
بوجود آمد، كه به تقليد  -كه قابل تنوع و غير معصوم هستند  - اجتهادي، 
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داد، و براي ائمه اجتهاد عصمت قائل بود و به  به جاي اجتهاد تقدس مي
نگريست و ميان آنها جنگ و معركه  ده اديان رقيب به مذاهب ميدي

را تا حد افسانه و اسطوره مقدس جلوه ) مجتهدان(آورد، و ائمه  بوجود مي
داد و به جاي سخن از ايمان و علم و تقوا، تبليغ براي مذهب رواج و  مي

بعنوان دو ركن ] حكام[و اقتدار سياسي ] هواداران[تبليغ . رونق گرفت
اسي و دو عامل اصلي ترويج مذاهب نقش كليدي ايفا كردند و كار اس

طوري  �صوص آيات قرآن و احاديث رسول خدا بجايي رسيد كه ن
تا آنجا كه يك فقيه ... شدند كه با آراء مذهبي توافق داشته باشند تأويل مي

) حنفيها(هر آيه و حديثي كه مخالف مذهب ياران ما «: حنفي گفته بود

  .1»يا منسوخ است باشد، مؤول
بعضي اوقات اختالف ميان پيروان مذاهب فقهي آنچنان شدت پيدا 

خواندند  كرد كه به تعداد مذاهبي كه پيروانشان در يك مسجد نماز مي مي
ساختند و پيروان هر مذهبي پيروان ساير  محراب مي] براي آن مسجد[

] ب خود راغير از مذاه[كردند و نظرات ساير مذاهب  مذاهب را تكفير مي
تا آنجا كه پيروان مذهب اماميه . شمردند نمودند و پست مي تخطئه مي

براي مذهب خود    -كه به عصمت امام عقيده دارند ) شيعه اثني عشري(
از خود  -نوعي تعصب مذموم كه با عقل و مقتضيات در تضاد است  -
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پيدا زيرا عقيده دارند كه حق تنها در مذهب ايشان انحصار  ؛نشان دادند
د را غلط و كرده، و هر نوع اجتهادي خارج از اجتهادات امام معصومِ خو

  .پندارند نادرست مي
از دگر سو پيروان ساير مذاهب سني هم تقريباً همچو ديدي نسبت به 

اما تمامي اين صورتهاي انحصارطلبانه و قرائتهاي ... مخالفين خود داشتند 
شوند، نه بر محكمات  داده ميآميز به طرفدارانشان برگشت  مذهبي تعصب

ل هستند و دين اسالم كه معصوم عني تنها پيروان آنها از آن مسئوي. اسالم
  .و خدائي است هيچ مسئوليتي در قبال اين آراء ندارد

به ديگر تعبير هر نوع اشكال و انحرافي كه در اين مذاهب وجود دارد، 
  .از آنهاست، نه از اسالم



  دين در چالش سنت و مدرنيسم          54

 

  مذاهب دين نيستند

اديان به مذاهب نگريستن و آنها را غير قابل نقد تلقي كردن،  به مثل
  خطايي است كه هيچيك از ائمه مذاهب آن را قبول ندارند؛

كه در قرآن و سنت متجلي  -زيرا تمامي ائمه بر اتحاد مرجعيت ديني  
آوري  و به هنگام استدالل پيروان خود را به روي. اند تأكيد ورزيده -است 

اند، و هركس را كه در او ملكه اجتهاد سراغ  فرا خوانده به براهين متقن
  .اند اند، از تقليد بازداشته كرده

شان موجود است كه  اقوال آنها در اين زمينه بصورت مبسوط در كتب
اما آنچه در تاريخ مسلمين . فرازهايي از آنها را در مبحث قبل ذكر كرديم
 - در ميان مسلمين  -ذهبي روي داد، و باعث استقرار سورتهايي از آراء م

اند كه گويا آراء  گرديد، و آنچه بعضي از مقلدين مذاهب مدعي آن شده
حق محض بوده  »قوي و ضعيف«و  »قديم و جديد« -امامان مذهب آنها 

و لب دين است و اقوال امامان مجتهد حرف نهايي و صحيح مطلق است؛ 
از آن بيزاري  تنها صحت ندارد، بلكه خود ائمه ادعايي است كه نه

گرفته از شخصيت تقليدي مقلدان است و  زيرا اين ادعا نشأت. اند جسته
  .ربطي به آراء مجتهدين ندارد

ائمه مذاهب خود در قلة رفيع علم و تقوا قرار داشتند، و براي آراي 
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اجتهادي خود، قائل به عصمت نبودند و آنها را حق مطلق و صواب 
ها هيچ وقت آراي غير خود را خام و ناپخته آن. كردند بالمنازع قلمداد نمي

كردند؛ بلكه برعكس براي آراء مخالفان خود، تقدير و احترام  تلقي نمي
  .قايل بودند

گوييم بايد در بعضي از آراء مذهبي تجديدنظر شود و بعضي  وقتي مي
از اقوال زادة اجتهاد كنار نهاده شوند، چون زادة انديشه عصرهاي استبداد 

ري هستند؛ نبايد از اين نكته مهم غافل بمانيم كه كتابهاي و جمود فك
فقهي فقه مدون كه مبناي قانون و عمل بعضي از كشورهاي اسالمي واقع 

 ةاند، به واسطه بعضي از كتابهاي فقهي فقه مقارن كه متكي به پشتوان شده
اجتهاد نو و قواعد موازنه و ترجيح هستند و از طرف بعضي از فقهاي 

اند؛ چرا كه اين كتابها از  اند مورد ستم واقع شده ليف شدهمعاصر تأ
روايات ضعيف دور، و از اجتهادهاي لرزان و لغزنده و عوامل زماني و 

كه تأثير فراواني روي عمليات اجتهادي داشته و  -مكاني و تاريخي 
  .باشند بدور مي -پديدآورندة فضاي آن هستند 

لمي، در زمينه احكام از باب و اما اطالق واژه فقه بر اجتهادات ع
تسمية جزء به اسم كل است؛ چون كلمه فقه در فرهنگ قرآني شامل 

  .شود تمامي دين به معني وسيع آن مي
  :فرمايد چنانكه خداوند سبحان مي
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اي  مؤمنان را نسزد كه همگي بيرون روند، بايد از هر قوم و قبيله«
اي بروند تا به تعليمات اسالمي آشنا گردند، و هنگاهي كه بسوي  عده

  .»را بترسانند تا خودداري كنند ود برگشتند آنانقبيله خ
و اين دستاورد غني و وسيع فقهي كه از ثروتمندي و حاصلخيزي 

كند با وجود ابداعات و نوآوريهاي فراوانش،  اسالمي، حكايت مي ةانديش
اسالمي داللت  ةمĤبانه يك روش شناخت معين بر انديش از تسلط تقدس

اي  ناپذير داراي همچو سلطه اختالفكند؛ زيرا فقط اصول شرعي  نمي
  . هستند

مسئله نظري و  اجتهادي كه خطا و غلط بودنش، به اثبات رسيده باشد 
كند كه، عقل فقهي بكار گرفته شده جهت  بر اين واقعيت داللت مي

دسترسي به آن، قانون مسند نبوده و ادوات بكار گرفته شده جهت رسيدن 
و اين خود دليل بر اين واقعيت است كه . اند به آن، صحيح و سالم نبوده

اما اين عجز و ناتواني عقل . نسان، از درك صواب ناتوان استعقل ا
توان  نيست و نمي» هَتفَُقّ«معيارهاي قرآني در زمينه هرگز سند و دليل لغو 

تحت شعار قرائت عصري از دين و با تشبث به بعضي از مقوالت فقهي 
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يا با ... و آنها را زير سئوال برد  ناصواب از محكمات دين خارج شد
اعتماد بر معلومات نسبي عصر، نصوص محكم را تاريخ مصرف گذشته، 

  .يا غريب و نامفهوم و يا احتمالي و غيرواقعي تلقي كرد
معناي اين . نيز به اين درد گرفتار شده است »الشريعه«سرنوشت واژة 

ستند بلكه مقصود از كلمه تنها احكام فقهي عبادي، اجتماعي و انساني ني
كل دين است و احكام  - چنانكه در آيات قبل ذكرش رفت  -اين كلمه 
باشند، شريعت  مي »اصول شريعت«اجتهادي به اعتبار اينكه   - تفصيلي 

باشند؛ » اين احكام تمامي شريعت«اند، نه به اعتبار اينكه  نام نهاده شده
گيرند  را در برمي چون احكام تفصيلي بعضي اوقات انواع اجتهادي ظني

. رسند نمي -كه ظن در آنها مقبول نيست  -يقينيات ايماني  ةكه به مرتب
اين نوع احكام براي كسان ديگر سواي مجتهدي كه به آنها رأي داده است 

  .شود حقيقت تلقي نمي
كتب تفسير نيز كه حاوي تفسيرها و تأويلهاي پيرامون بعضي از آيات 

باشند، يا بعضي از احاديثي  مفسرين ميعلمي طبق معارف نسبي عصري 
اند، از قاعدة فوق مستثني  كه به بيان و تفسير اين قبيل آيات پرداخته

اند تأويالت آنها درست  اين مفسرين هرگز بصورت قطع نگفته. نيستند
ن منظور خداوند از اين كلمات است؛ بلكه در پايان تأويل و تفسير مبي


+ «خود، از آنها جملة  L� �M0 -�N,
اند، كه حاكي از عدم  را اضافه كرده» �
  .باشد مي -از سوي خودشان  - جزم به صحت تفسير و تأويل آنها 
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 ةدرست مثل همين را در مورد برخي از كتب تفسيري كه دربرگيرند
براي بعضي از آيات  -مطابق معارف نسبي عصري  -تأويلها و تفسيرهاي 

توان گفت  اين آيات هستند مي كنندة علمي و بعضي از احاديث بيان
جويند بويژه اگر مفسرين  كتابهايي كه محققان معاصر به آنها استناد مي

گذشته پيرامون تأويل و تفسير اين آيات گرايشِ فكري غلوآميز يا گرايش 
اجتماعي مبتدعانه داشته باشند، مفسران جديد از جو آلوده و مسموم 

ي آيه دست و پا كنند كه به هيچ وجه كنند و تأويالتي برا سوءاستفاده مي
با افقهاي وسيع علم خداوند و قدرت و مشيت و اسماء حسناي او و 

تا آنجا كه اين مفسران . آيات او در اين ملكوت وسيع همخواني ندارد
نمايند  بعضي از آيات متضمن مفاهيم و معاني مجازي را طوري نفسير مي

ق نداشته باشد و اين ترفندي كه به هيچ وجه با واقع سازگاري و تطاب
  .رود جديد براي تحريف معاني قرآن، بشمار مي
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  شوند آراء به معيار اسالمي سنجيده مي

بر ما واجب است ميان وحي منزل زنده، و محفوظ خدائي كه به 
پذير نيست و آراء استنباطي و اجتهادي  بردار و تناقض وجه اختالف هيچ

نخورده و معصوم  م؛ چون وحي دستفقها و مجتهدين تفاوت قائل باشي
پذيرد، و قبول  يابد، اختالف و جدل نمي است، هيچ تناقضي بدان راه نمي

اند شامل وحي  كنيم كه خطاهاي تاريخي كه رنگ ثوابت بخود گرفته
شوند اما آراء و اجتهادات مذهبي اينطور نيستند بلكه براثر اكتشافات  نمي

ان، تاريخ مصرفشان به اتمام آوردهاي علم و عقل و گذر زم و دست
توانند پاسخگوي نيازمنديهاي همه عصرها واقع شوند؛ زيرا  رسد و نمي مي

. آنها محصول اجتهاد اشخاص و فهم ضيق و محدود آنها از دين هستند
مذاهب محصول اختالفاتي هستند كه باعث چندپارچگي امت اسالمي و 

به تعبير ديگر ... ه است تبديل آن به فرق و احزاب مختلفه و متبدعه گشت
  )نه خود اسالم(مذاهب محصول فكر و انديشة اسالمي هستند 

و  -رضوان اهللا عليهم اجمعين  -روست كه صحابه كرام  از اين«
اند، قول هيچ مجتهدي را بعنوان حكم خدا  مجتهداني كه بعد از آنها آمده

رضي اهللا عنه  - اين چيزي است كه ابوبكر : گفتند اند بلكه مي قبول نداشته
 - رضي اهللا عنه  -هاي عمر  بدان حكم كرده و اين يكي از قضاوت  -
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، از اين مقدمه به 1است -رضي اهللا عنه  -است و آن يكي ديدگاه علي 
قداست فقط براي وحي و نص است و «: رسيم و آن اينكه يك نتيجه مي

يامت از زماني كه وحي قطع شده، تا به امروز، و از امروز تا قيام ق

رأي هيچ احدي قداست ندارد و قابل نقد است و باب اجتهاد براي 

  ».ابد، مفتوح است و هيچ احدي حق انسداد آن را ندارد

شاگردان (اما با درنظر داشتن اين حقيقت انكارناپذير كه سابقين اولين 
از ابتداي مرحله مكي براساس ) �رسول خدا پروردگان  و دست

صلي  - ت تربيت و سازماندهي رسول خدا رهنمودهاي آيات قرآني تح
بودند؛ لذا از تمامي ديگر مسلمانان به اصابه نزديكتر  -اهللا عليه و سلم

اند، و فهم دقيقتري از نصوص  بوده و استجابه بيشتري براي آيات داشته
  .بقت را از ديگران ربوده بودندداشته و در عمل به مقتضاي آنها، گوي س

ه دستاوردهاي اجتهاد ائمه مذاهب را بدون و اين بدين معني نيست ك
 2هر ميزان ايماني و قرآني رد كنيم يا با استفاده از روشهاي شناخت غربي

                                           
1 - ���#�	
 ��%453
  20-21محسن عبدالحميد، ص . و التغيير الحضاري، د 

زمــين در زمينــه شـناخت همگــي بـر يــك روش اتفــاق    ان و متفكــران غـرب دانشـمند  - 2

انـد، بعضـي    اند بلكه برخي تجربه و روش تجربي را يگانه وسيله شناخت دانسته نكرده

اي به جمع ميـان عقـل و    عده. اند تنها عقل را بعنوان يگانه وسيلة شناخت قلمداد كرده

القول هستند كه وحي به مفهوم  متفق اند اما همگي در اين امر قائل شده) تجربه(حس 

اسالمي آن وسيله و سبب شناخت نيست حتي آنها وحي را بعنوان يـك اثـر و حادثـة    
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به جنگ آنها برويم، و به معني دورانداختن و استفاده نكردن از اين ميراث 
گرانبهاي فقهي نيز نيست، بلكه طبق موازين قرآني و اصول محكم 

  .ورزيم انقدر استفاده مياسالمي از اين ميراث گر

                                                                                          
بعضـي در تعريـف وحـي    . داننـد  مبهم كه زاده تاريخ يـا حـدس و تخمـين اسـت مـي     

و  »وحي يك حركت فكري داخلي يا يك نـوع الهـام نفسـي اسـت    «انـد   گفته

راق روحي است كه از طريـق كشـف تـدريجي    وحي يك اش«انـد   بعضي گفته

هاي صـرعي امـري    وحي جز نوبه«اند  بعضي گفته. »شود براي انسان حاصل مي

  ».شود گاه براي شخص رسول پيدا مي بيش نيست كه گاه و بي

مبنا و اساس شناخت نزد غربيها تفكر موضوعه و فلسفه وضعي است و با اسـتفاده  : خالصه

اي جز قرباني كردن آن بـه پـاي نظريـات     خدا رفتن نتيجه از اين ابزار به مصاف وحي

  »مترجم«. انساني دربر نخواهد داشت
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  احكام اسالمي تاريخي نيستند

برانگيز كنوني متهم نمودن احكام اسالمي به  يكي از گمانهاي جدل
  .باشد ، و جدايي قائل شدن ميان معني و محتوا مي1تاريخي بودن

احكام اسالمي همگي ثابت هستند هرچند وقايعي كه احكام به 
منظور لغو اين حوادث يا مفاهيم همسو با اند يا به  مناسبت آنها فرود آمده
اند بعضي اوقات جنبة تاريخي دارند در قرآن هيچ  آنها احكام فرود آمده

بنابراين بايد از آن بخش از ... جدايي بين معني و محتوا وجود ندارد 
كنند نيز، محافظت بعمل آيد؛ چون  احكام كه تاريخي و ميراثي جلوه مي

شرايط اقتصادي و اجتماعي غير ثابت نيستند، اين ميراث گرانبها زادة 
شرايط اجتماعي و اقتصادي ارتباط با  توان آنها را كامالً بي هرچند نمي

عالوه بر اين قرآن كريم نفرموده، علت اين حكم فالن چيز است  دانست،

                                           
منظور از تاريخي كردن احكام اسالمي يا به عبارت ديگر نگرش تـاريخي بـه احكـام     - 1

انـد و بـه    اينست كـه احكـام اسـالمي در مقطعـي از زمـان كـارايي و مقبوليـت داشـته        

اند، احكـام   اكنون كه علوم و صنعت پيشرفت كرده لكن هماند،  دردبخور و مفيد بوده

اند؛ لذا بايد متوجه احكام عقلي شويم و آنهـا را   اسالمي كارايي خود را از دست داده

ايـن نگـرش بـه اسـالم امـري اسـت كـه        . بعنوان مرجع احكام و قـوانين تلقـي نمـاييم   

لوح نيز تحـت تـأثير    كوبند و گروهي از مسلمانان ساده برطبل آن مي ها سكوالريست

  »مترجم«. كنند آنها، آن را نشخوار مي
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از پديدة زنا : تا با زوال علت معلول هم زائل گردد و از اعتبار بيفتد، مثالً
با . ن تجاوز به حريم حقوق ديگران، و گناه و فاحشه استنهي شده؛ چو

وجود اين قرآن نفرموده علت نهي از آن تنها اختالط انساب است هرچند 
اي مانع از اجراي  شود و به وسيله اين پديده زشت منجر به آن نيز مي

  .گردد هاي مالي و اجتماعي تبديل مي تفاصيل عدالت در زمينه
در زمينه تعارض ميان معني و محتوا كه، » هيرش«روي از مذهب  دنباله

جدلي خود آن را به قرآن و سنت تعميم داده است 1گادامير در هرمنوتيك

                                           
به معناي اظهار، تبيين، ترجمـه و تفسـير گرفتـه    (       ) واژه هرمنوتيك از فعل يوناني  - 1

تـوان   كنـد زيـرا نمـي    امـا ايـن مطلـب كمكـي بـه تعريـف دقيـق آن نمـي        . شده اسـت 

يـن نكتـه آن اسـت كـه     سـرّ ا . دانسـت  »علم تأويـل «يـا   »علم تفسير«هرمنوتيك را 

اي مسـتقل از   به عنوان يك علم و شـاخه ) قرن هفدهم(هرمنوتيك در وقت ظهورش 

دانش بشري در سيماي علم تفسير و هنر تفسـير متـون ظـاهر شـد امـا در اواخـر قـرن        

اي كـه واژه   نوزدهم و در قرن بيستم بر حجم و گستره مباحث آن افزوده شد به گونه

تواند گوياي تالشهايي باشد كه به نـام   هرگز نمي »ير متونهنر تفس«يا  »علم تفسير«

  .پذيرد هرمنوتيك در روزگار ما صورت مي

هاي متنوعي از معرفت مانند فلسفه، الهيـات، تفسـير، نقـد     هرمنوتيك امروزه در شاخه  

اين واژه در طول تاريخ كوتاه . ادبي، و علوم اجتماعي نقش محوري و خاص را دارد

ه حجمي از تفكر اشاره  دارد كه از فرط تنوع كمتر بـه انضـباط در   استعمال خويش ب

هـاي   گيـرد بـه زمينـه    فهرست عناويني كه تحت اين نام مورد بحث قـرار مـي  . آيد مي

اي كـه درك كامـل    مختلف تاريخي، فرهنگي و نظري گسترش يافته است بـه گونـه  
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نيز آن را مو به مو پذيرفته است، خروج از اصول » نصر ابوزيد«و جناب 
تفسيري و استنباطي و اجتهادي، مورد قبول علماي اسالم و برگرفته از 

به نام تحليل عميق بنيانهاي نصوص، و اعتبار كردن شود كه  قرآن تلقي مي
) نه اصول شريف و مقدس(آنها بعنوان وصفي براي وقايع تاريخي 

و براساس آن بعد از كشف علل اجتماعي و اقتصادي . گيرد صورت مي
  .آنها را تغيير داد ةدهند هاي مذهبي تشكيل توان آنها را كنار نهاد يا پايه مي

يعني اثري كه امكان ازالة [ “فرض”مي به عالمت م از منظر اسالاحكا
] ها و حدود آن واضح و غير قابل تغيير است آن وجود ندارد و نشانه

توانند آنها را تغيير  شوند، و قرائتهاي مبتني بر اهواء نمي دار مي عالمت
قرآن متضمن يك معناي جوهري ثابت «: اينكه ةتوان به بهان دهند، و نمي

به مفهوم تاريخي و  - ائت و برداشتي از قرآن نيست بلكه هر قر

داراي يك جوهر ثابت است كه قرائت ياد شده آن را  - اجتماعي آن 

  .، قداست نصوص را زير سئوال برد1كند كشف مي

                                                                                          
ر فهرسـت آن ميسـر   هرمنوتيك جز از راه مطالعه جزء به جزء عناوين متنوع موجود د

توانـد ايـن قلمـرو گسـترده را بـه انضـباط        نيست و هيچ عنوان و تفسير مشـخص نمـي  

  .آورد در

  »نقل از مترجم«. 160-161زاده، ص  مباني معرفت ديني، محمد حسين  

  62، التفسير الماركسي لالسالم، ص 83نقد الخطاب الديني، نصر حامد ابوزيد، ص  - 1
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  اجتهاد و ثوابت اصولي آن

عمليات ) قواعد علم اصول فقه(كساني درصدد هستند، ثوابت اصولي 
 - ده و رسول خدا ممارسه آن دعوت كر كه دين اسالم به - اجتهادي را 

بر باز بودن باب آن، و تقرير جوازش تأكيد فرموده  -سلم صلي اهللا عليه و
در حاليكه خداوند متعال در آية قرآني . از ريشه درآورده و دور اندازند -

  :فرمايد جواز اجتهاد را به رسميت شناخته و مي

﴿# sŒÎ) uρ öΝ èδ u!% ỳ Ö�øΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρr& Å∃öθy‚ø9 $# (#θãã# sŒr& ÏµÎ/ ( öθs9 uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î) 

ÉΑθß™§�9 $# #†n< Î) uρ ’ Í< 'ρé& Ì� øΒ F{$# öΝ åκ÷] ÏΒ çµyϑ Î= yès9 tÏ% ©!$# … çµtΡθäÜ Î7/Ζ oKó¡o„ öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθs9 uρ 

ã≅ ôÒsù «!$# öΝ à6øŠn= tã … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟ çF÷èt6̈? ]ω z≈ sÜ øŠ¤±9 $# āωÎ) WξŠ Î= s%﴾  )٨٣: نساء(  

كاري كه موجب ترسيدن يا نترسيدن است، به ) خبر(نگامي كه و ه«
كنند اگر اينگونه افراد، سخن گفتن  رسد آن را پخش و پراكنده مي آنان مي

در اين باره را به پيغمبر و فرماندهان خود واگذارند تنها كساني از خبر 
كنند كه اهل حل و عقدند و آنچه بايست از آن درك  ايشان اطالع پيدا مي

گرفت جز  اگر فضل و رحمت خدا شما را دربر نمي. نمايند و فهم مي
  »كرديد ا همه از اهريمن پيروي مياندكي از شم

  :فرمايد مي -صلي اهللا عليه و سلم  -و رسول خدا 
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  1»جرأذا حكم فاجتهد مث اخطأ فله إجران و أصاب فله أذا حكم احلاكم فاجتهد مث إ«

جتهاد كرد و در اجتهادش به اگر حاكم به حكميت برخاست سپس ا«
راه صواب رفت براي او دو اجر وجود دارد، و اگر حكم كرد و اجتهاد 

  ».شود نمود و به خطا رفت يك اجر براي وي منظور مي
خواهند به هنگام تفسير نصوص قواعد علم اصول فقه  آن عده كه مي

دام را ناديده بگيرند تحت تأثير بعضي از شعارهاي غربي به اين كار اق
ورزند، در حاليكه سربرآوردن اين شعارها در دنياي غرب يك  مي

العمل سكوالريستي بود كه در مقابل احتكار حق قرائت كتاب  عكس
آورد، كليسا قرائت كتابهاي  مقدس براي كليسا و گردانندگان آن، سربر

. دانست مسلم و مشروع خود مي ل آنها را به دلخواه خود حقديني و تأوي
كس و هيچ  گفت جز كليسا هيچ هم ناشي از اين ديدگاه بود كه مياين امر 

گوي  تواند خود را سخن مركزي حق تفسير نصوص ديني را ندارد، و نمي
  .و بپندارد كه حقيقت مطلق را دريافته است. دين معرفي كند

گروه فوق تحت تأثير سكوالريسم غربي به خود جرأت دادند نصوص 
روان مسلمان آنها به نام  تفسير كنند، دنبالهرا هرطور خود مايل باشند 

به دلخواه خود به تأويل نصوص  »اسالم مدرن يا مدرنيته كردن اسالم«
تواند  اند و هركس مي پرداختند به گمان اينكه حقيقت مطلق را دريافته

                                           
  .4462: ن العاص، شمارهرواه مسلم عن عمرو ب - 1
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دين را طبق قناعت شخصي و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 
و تأويل نمايد و هركس بمنظور گرايش مذهبي و فكري خود تفسير 

 - تواند  مصون ماندن از خوردن اتهام و برچسب ارتجاع و جمودگرايي مي
شريعت را قابل فرسايش دانسته و فرمانبردار نتايج  -و اشكالي هم ندارد 

 –همواره در نوسان  -ي آوردهاي افكار و انديشه بشر نوآوريها و دست
  .گرداند

م كه در اين دستاوردها و نظريات، حق و اگر فرض را بر اين قرار دهي
خورد، نبايد از اين نكته غافل باشيم كه  صواب فراوان بچشم مي

نهفته است و تعميمهاي  اني در البالي اين دستاوردهاهاي فراو مغالطه
كننده و خطاهاي آشكاري در آنها وجود دارد حتي در مواردي  سرگردان

 ز مقدمات صحيح و غيرقابل انكاراند ا بطور بسيار ظريف و دقيق خواسته
حال آنكه تفسير دين و اجتهاد در آن  نتايج غلط و منكري بدست دهند،

به معرفت و علم و آگاهي دقيق و ادوات صحيح تفسير نصوص نياز دارد، 
چنانكه به ايمان و اعتقاد به خدايي بودن و رباني بودن شريعت نياز دارد، 

مند، و به اخالق اسالمي  ز ملكة تقوا بهرهعالوه بر اينها بايد فرد مجتهد ا
پرستي و تفسير  ملتزم باشد، تا در سايه اين دو وصف از مرض مصلحت

نصوص براساس مصالح شخصي و گروهي مصون بماند و نتايج عمليات 
گرايي،  آورد تحقيقاتش از رنگ هرگونه مذهب اجتهادي و دست
  .روي ديگران مصون باشد خودگرايي و دنباله
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استوار بودن اجتهاد بر اساسها و اصول ثابت علم اصول فقه، هرگز اما 
بدين معنا نيست كه تمامي علماء و دانشمندان علم اصول بصورت كلي و 
تفصيلي روي اين ثوابت اتفاق پيدا كنند و هيچ اختالف نظري بين آنها 

بلكه لزوم مد نظر قرار گرفته شدن اين ! نه هرگز. وجود نداشته باشد
دين علت است كه فهم معاني و موازين قرآن و سنت براي اصول ب

تر است تا  دانشمند و عالمي كه، اهل ايمان و تقوا و اخالص باشد، سهل
كسي كه صاحب دانش باشد، اما فاقد ايمان، تقوا و اخالص، به تعبير 
ديگر فهم عالم مؤمن و متقي بيشتر با ميزان قرآني همخواني دارد تا فهم 

  .االيمان يا فاقد ايمان دانشمند ضعيف
لذا، . تواند حق مطلب را در اين زمينه ادا كند اين رساله مختصر نمي

  .تر بررسي و دنبال كرد توان آن را در جاي ديگري به شكل مفصل مي
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  آزادي انديشه يا خدا قرار دادن آن

به نام  –خود را خدا خواندن نزد بعضي از انسانها  ةگرايش به پديد
شود، گروه ديگري آشكارا بنام اجتهاد  بوضوح مشاهده مي. ه آزادي انديش

تمامي تالشهاي مشكوك خود را در راه كسب لذت هرچه بيشتر و 
  :فرمايد نمايند، اما خداوند سبحان مي رسيدن به قدرت بذل مي

الْاَمرِ منهم لَعلْمه الَّذين  و اذَا جائَهم اَمر من األمن اَو الْخوف اَذَاعوا بِه ولَو ردوه الَي اولي �
   �يستنبِطُونه منهم و لَوال فَضلُ اِهللا علَيكُم و رحمته الَتبعتم الشيطانَ االّ قَليالً

  83: نساء

كاري كه موجب ترسيدن يا نترسيدن است، به ) خبر(و هنگامي كه «
كنند اگر اينگونه افراد، سخن گفتن  رسد آن را پخش و پراكنده مي آنان مي

در اين باره را به پيغمبر و فرماندهان خود واگذارند تنها كساني از خبر 
آن درك كنند كه اهل حل و عقدند و آنچه بايست از  ايشان اطالع پيدا مي

گرفت جز  اگر فضل و رحمت خدا شما را دربر نمي. نمايند و فهم مي
  »كرديد همه از اهريمن پيروي مياندكي از شما 

مستشرقيني كه به قول نويسنده  ؛1اين نويسندگان متأثر از مستشرقين
ملتهاي ما را بر سر يك دوراهه قرار » گريگوار منصور«مشرق زمين آقاي 

                                           
. كسي كه آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق زمين است، خاورشناس: مستشرق - 1

  »فرهنگ عميد«
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يا غرب را الگوي . مي فرا روي آنها وجود ندارداند كه راه سو داده
پيشرفت و تكامل قرار دادن و تغيير تمامي افكار انديشه و احكام خودي، 
در راستاي مطابقت با الگوهاي غربي و تسليم محض مؤسسات و 

ماندگي و  كنفرانسهاي غربي گشتن، يا پذيرش اتهام جمود و عقب
بويژه ... را بر پيشاني خود زدن گرايي و جمود  گرايي، و مهر ثابت عقب

گر  ستيز و گمراه دين» هرمونتيك«گرايش تفكيكي و ويرانگر مبتني بر 
اند از اين  معاصر كه پديدآورندگان آن يهوديان مطرود هستند و خواسته

مسيحياني كه . طريق انتقام خود را از يونانيهاي به ظاهر مسيحي بگيرند
وجود ] نزد آنها[ند نقطه ثابت نهايي پنداشت پيروان و سردمداران آن مي

  .اند دارد و حرف نهايي را آنها گفته
جنسي ميل به  ةكه غريز فرويدگزاران را امثال  رهبري اين بدعت

كشف كرد و ترويج داد، و ژاك ديريد كه در ) گمراهي در ذات انسان را(
هاي فلسفه غربي همت گماشت، و  گرايان به ويراني پايه برابر تفكيك

ورزيد تقاليد ادبيات غربي و فلسفه غربي را  رولد بلوم كه تالش ميها
اند بر  پنداشتند كه توانسته همگي مي... متالشي كند، بعهده داشتند و خرد 

اصل نصوص و توضيح نقاط تاريك آنها پيروز شوند و آنها را از اسارت 
نها رها گردانند، و از سلطه عناصر مقدسي چون پاپها و نگرش ثابت به آ
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  1.نجات دهند
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  آشفته ةروشنفكران و اسالم، رابط

يكي از امتيازات «: گويد زكي ميالد دربارة رابطة روشنفكران با دين مي
آنها نگرش مشكوك به دين است و با اينكه داراي وسايل و ابزار شناخت 

نظري معيني براي تفكر، در اختيار  ةهستند و تكنولوژي تحقيق و برنام
اروپا،  ةآنها دين را با افسانه و اساطير خلط كرده و تجرب دارند، بعضي از

با مسيحيت و كليسا را به عينه بر اسالم و قرائتشان از اسالم تحميل 
  ».پندارند، نوعي منافات ميان دين و مدرنيسم وجود دارد كنند و مي مي

پندارند و عقيده دارند  گر مي اين عده وحي را يك امپرياليست سلطه
مخصوصاً ماركسيستها از اين ترفند . سلطه را از خود دور كنندبايد اين 

كند كه درصدد هستند  علي حرب از ايشان نقل مي. نمايند استفاده مي
انساني به اسالم  ةانسان را از پرستش اديان بازدارند و بعنوان يك پديد

نگرند كه به قول آنها زادة شرايط فكري اجتماعي و اقتصادي گذشته  مي
خورد و بايد به نقد و تفكيك آن بپردازيم تا با  به درد امروز نمياست و 
  .داوضاع امروزي همخواني داشته باش احوال و

خواندند،  از جملة كساني كه به ضرورت ايجاد تغيير در دين فرامي
است، او عقيده دارد يكي از نيازهاي ضروري روشنفكر  1ادوارد سعيد

                                           
  »مترجم«. برد بسرمي اكنون در غرب االصل كه هم زبان مسيحي فلسطيني نويسنده عرب - 1
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او . حت پوشش اجتهاد استمعاصر احياي تفسير شخصي از دين، ت
  : كند چنين تصحيح مي تصوير خود از اجتهاد را اين

اگر منظور از اجتهاد مفهوم اصطالحي متداول در كشتزار تحقيقات «
در اشتباه بزرگي افتاده است، چون به گمان » سعيد«اسالمي است بحقيقت 

او مفهوم اجتهاد در عرف خاص با مفهوم آن در اصطالح اصوليون 
، زيرا اسالم وقتي اجتهاد را مبناي حكم »ف فاحش و اساسي دارداختال

دهد، شروط دقيق و متكاملي براي آن در نظر گرفته است و بايد  قرار مي
شخص مجتهد واجد ضوابط و قواعد علمي آن باشد و بعد از برخورداري 
از آنها تمامي توان خود را بكار اندازد تا از اين طريق سالمت و صحت 

حاصله از اجتهادش تضمين شود سپس به بيان خطا و لغزشهاي نتايج 
: گويد پردازد و و با حساسيت فراوان مي روشنفكران در برخورد با دين مي

كنند و آن را از عادات  بعضي از آنها رسماً به لغو حجاب زنان دعوت مي
هاي نظري و تاريخي گذشتگان  دانند و بعضي جهاد را از مقولـه كهن مي

رده و آن را عين كنند، گروهي سكوالريسم را با دين قاطي ك مي قلمداد
  .دانند دين مي

مشكل اصلي روشنفكران در عدم التزام و عدم «: گويد سپس مي 
تواضع و عدم تسليم براي دين نهفته است، روشنفكران امروزي از روي 

ها براي آن كنند، لذا رند و با آن تعامل نمينگ قناعت و التزام به دين نمي
و مقاصد و اهداف آن را درك  بسيار دشوار است كه جوهر و حقيقت
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  .1»كنند
ورزد  تأكيد مي» ترور عقل«برهان غليون در چندين جاي كتابش به نام 

ماندگي مادي و تكنولوژي و اجتماعي ما، ميراث  عامل عقب«: كه
مانده از گذشتگان دين نيست، بلكه كيفيت برخورد ما با اين ميراث،  بجاي

ماندگي است؛ زيرا جوان مدرنيسم از ايجاد الفت و آميزش بين  عامل عقب
عناصر وارداتي غربي و عناصر محلي جهت ايجاد نظامي هماهنگ با 

و دليل اين ناكامي هم اين بوده كه  2».دستاوردهاي فني، ناكام مانده است
» گرا غرب«، و »فقرآور«، »مصرفي«ها، تنها  مدرنيسم تحميلي سكوالريست

گمارد،  مدرنيسم به هدم اصول و ثوابت گذشتگان همت مي 3.بوده است
در حاليكه اين اصول و ثوابت اولين و مهمترين سرماية امتها و حافظ 

نهضت و حركت و خيزش آنها  ةروند و خميرماي هويت آنها بشمار مي
تواند نقاط مثبت و منفي  و هر امتي تنها بوسيله اين اصول مي. باشند مي

مدنها را از هم تمييز دهد و به دور از به گردن كردن طوق بندگي ساير ت
تمدن ديگران يا تلفيق بين تمدنها و گريز از تمدن خود و ذوب شدن در 

  .از ديگر تمدنها استفاده نمايد... تمدن ديگران و 
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ها  ها و مدرنيست يكي ديگر از اشتباهات و خطاهاي سكوالريست
دگي و غير عقالني و غير علمي فكر كردن مان پندارند، عقب اينست كه مي

دهند و از  و فقر و جمود، شالوده و اساس فرهنگ اسالمي را تشكيل مي
اي جز دور انداختن  لهذا هيچ راه چاره. روند ويژگيهاي ذاتي آن بشمار مي

و مبارزه با آن فراروي ما وجود ندارد چنانكه شخص مريض از سر 
  1.اندازد كند و دور مي مي العالجي عضو فاسدشدة خود را قطع

چنين نگريستن به فرهنگ اسالمي خطا و دور از انصاف است؛ و  اين
شدن و بهم زدن و فسخ كردن ارزشهاي معنوي  به معناي از خود بيگانه

مان، و  كه نشانة غلبة اقتدار و سلطة بيگانگان بر شور و احساسات«است 
است، لذا به ناچار  ما بودن افتاده ه پست بودن و عقبقناعت پيدا كردنمان ب

روي و تقليد از غرب را در پيش گيريم؛ چون وجود ما هيچ  بايد راه دنباله
معقوليت و مقبوليتي ندارد و همانند مواد اوليه و خام در تمدن آنها هضم 

و ... اند  ايم و تمامي درهاي پيشرفت فراروي ما مسدود گشته شده
هدم ميراث گذشتگان را پشت سر  ةاكنون وقت آن فرا رسيده كه مرحل هم

  2»قرار دهيم و مرحلة محاسبه عقل را شروع كنيم
اي كه  اما اين نويسنده به رد و نقد انديشة تلفيق پرداخته است؛ انديشه
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خواهند از تركيب گرايشهاي فكري گوناگون، چون  هواداران آن مي
ول ايشان بق - ماركسيسم، ناسيوناليسم و اسالم، معجوني بوجود آورند كه 

اختالفات عميق را كه موجب پارچه پارچه شدن و چنددستگي  -
  1.اند، از ميان بردارند گشته

نويسنده چنانكه راهكار تلفيق را براي رهايي از مشكالت موجوده، 
ناكام و وهمي تلقي كرده، به همان شيوه بازگشت به اسالم را نيز، يك 

نانكه عين اين حكم را عليه چ... داند  راهكار وهمي و غير قابل تحقق مي
اين نويسنده جز جنگ و نزاع ميان متناقضها . مدرنيسم صادر نموده است

حل  راه ديگري براي رسيدن به حالت بهتر نيافته اما، آيا واقعاً اين راه
ها و انحراف و جنگها  ها و مصيبت حل، و درمان تمامي فتنه پيشنهادي، راه

  باشد؟ مي
نكه به حكميت خدا و كتب و پيامبران ايمان دارد آيا امكان دارد ميان آ

جز به جدل و بحث ايمان ندارد، همخواني  -با آنكه براي نيل به حقيقت 
و توافق برقرار گردد؟ و ميان كسي كه به منافع مشروع ديني ايمان دارد و 

ايمان ندارد،  -ولو غير مشروع  -كسي كه جز به منافع خود و قومش 
بعدي پيشنهادي تاكي باقي  آيا اين توافق سه... د؟ همخواني بوجود آور

ماند؟ در حالي كه در جدل هيچ هدف و غايت و حدود و ثوابتي  مي
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  .باشد يوجود ندارد و مقيد به هيچ زمان و مكان و اخالق ثابتي نم
ورزد، پيشنهاد  نامبرده براساس برنامة بناديني كه تنها بر روابط تأكيد مي

ي و اجتماعي بخاطر وجود تغيير در روابط، تغيير كند كه اجزاي فكر مي
... كنند و واحدهاي مستقل؛ چون ثوابت دين و اخالق و فكر و حق و 

  .ناديده گرفته شوند
ر و جوهر ازلي كه ت و غير متغيكند كه، هيچ ماهيت ثاب او فرض مي

كند، وجود خارجي ندارد، بلكه برعكس اين  طبيعت روابط را محدود مي
شده را،  ند كه طبيعت افكار و ايدئولوژيهاي مورد تعامل واقعروابط هست

  1.بخشند محدود كرده و به آنها معاني و وظايف گوناگون مي
شوند؟ او در اين زمينه  اما چه عواملي موجب تغيير اين روابط مي

كند كه، اسلوبهاي تاريخي و اقتصادي عامل ايجاد اين تغييرات  اعتراف مي
ايدئولوژيهاي «اي براي  رانند، پس هيچ سلطه م ميهستند و بر آنها حك

حل  مانند اسالم، و هر ايدئولوژي ديگري كه راه» 2منسجم و متجانس
در حاليكه . دهد وجود ندارد معين و مشخصي براي وقايع معينه ارائه مي

حلي كه از سوي يك ايدئولوژي منكر  او عقيده دارد كه هر راهكار و راه
شود؛ چون  حل مقبول تلقي نمي شود، راه رائه مياسالم يا معاند آن ا
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گذاري بايد با اعتقادات و  پيدايش هرگونه تكامل در مؤسسه قانون
كند كه، اصول اسالمي توان حل  ، وانمود مي1اخالقيات مردم مرتبط باشد

يند توسعه اقتصادي و تأسيس ساختار سياسي مقتدر را افر«معضل 

  .»ندارند
و گرايش به سكوالريسم و ] دين[به تجزيه  اما اين نوع تفكر منجر

كه در اسالم  -بخشيدن به نيرويي كه درصدد است روابط حق را  حاكميت
از صحنة واقعي زندگي بيرون بيندازد، به حاشيه اجتماع  - گر است  جلوه

گردد و از سربرافراشتن ايدئولوژيهاي  يا زواياي مساجد و ديرها براند، نمي
زمينه «و  »في فلسفي اخالق و ارزشهاي آن هستندمتضمن ن«انقالبي كه 

؛ جلوگيري »كنند آزادي مطلق و فراگير را بر روي زمين فراهم مي
چرا كه بعيد نيست پيدايش انديشه سبك و خوار شمردن عقايد و  كند؛ مي

تقاليد افراد كه موجب تحريك احساسات، ارتكاب محرمات بصورت 
گري شوند، و  يسم و انقالبجهري آنهم زير لواي پيشتازي و مدرن

در آن صورت بعيد . ارتكاب اين محرمات عالمت پيشرفت تلقي شوند
دانيم اقدام به كارهايي كه از نظر دين حرام و در نظر جامعه ناپسند  نمي
باشند، امري عادي جلو كند و تمرد عليه موازين اعتقادي و ارزشهاي  مي

  .پيشرفت به شمار رودگري و  اجتماعي از عاليم و مقتضيات انقالب
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چون الگوي شناخت و معرفت مدرنيستي، تمرد عليه ارزشهاي ديني و 
داند و التزام به اخالق را  گري مي اجتماعي را عين آگاهي و انقالب

كاران در انديشه و عمل  پندارد و آن را همگامي با محافظه انديشي مي ساده
ريب و نامأنوس به نام گونه رفتارهاي فردي و جمعي غ بدين. كند تلقي مي

يابند كه مبتني بر نفي ارزشهاي  در جامعه رواج مي -مدرنيسم و پيشرفت 
باشند و منجر به انتهاك حقوق ديگران و اعتراض بر  اخالقي و ديني مي

ولي [دانند  ديگران در مورد اموري كه براي خود و همنوعانشان، مباح مي
  .شود مي] دنباش از نظر دين و عرف آنها حرام و ناپسند مي

گراهايي قبضه كنند كه در روابط و  اگر اقتدار سياسي مملكت را، ملي
نفاق «مواضع خود به حاكميت اسالم و ايمان و تقوا اعتقاد ندارند پديده 

كه وصف مذموم بعضي افراد  -  »گري و دوگانگي در مواضع و حيله
ز در روابط بر دولتمردان حاكم خواهد گرديد و در نتيجه دولت ني - است 

گيرد، آنچه براي  با افراد جامعه مواضع متناقض و منافقانه در پيش مي
شمارد، خود  داند، براي خود مباح مي ديگران حرام و ناپسند مي

شود، اما ديگران را به احترام به قانون  گريز مي شكن و قانون قانون
به رهايي شود و  خواند، آزادي از معنا و مفهوم اصلي خود خارج مي فرامي

شود و به جاي  از تمامي قيود، و سرچشمه انانيت و خودخواهي تفسير مي
لقه دولت اينكه مصدر حق و عدالت باشد به عامل سلطه و اقتدار مط
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  .1»گردد استبدادي تبديل مي
شود  سلطه و قدرت تبديل مي ةدر همچو محيطي رابطة سياسي به رابط

گردد، كه به جاي  ر تلقي ميرديف خشونت و فشار و اجبا و مساوي و هم
هاي  ايجاد اتحاد و همگرايي موجبات تفكيك و واگرائي و زوال پايه

آورد، كيست كه پايداري روابط اين جوامع  معنوي جوامع را به وجود مي
هاي ناهمگون و مخالف را تضمين كند؟ و عقيده داشته باشد،  و اين برنامه

د كه هدف از آن، وصول به توان ديالوگ مثمر و مفي در اين جوامع مي
كه بدان » ايدئولوژيي«حقيقت است تحقق يابد و براي تحكيم و تثبيت 
  .2ايمان دارد، متوسل به اسلوبهاي غير مشروع نگردد؟

چنانكه از محققين پوشيده نيست، از روزي كه پيوند فكري ميان 
در  مسلمانها و غربيها در اوايل قرن نوزدهم بوجود آمده، دو ديدگاه بارز

كه غرب هدايت و رهبري آن را : اولي. اين ميدان وجود داشته و دارند
 - اي هستند  كه تنها مسلمان شناسنامه -بعهده دارد و بعضي از مسلمانان 

دين «خوانند و به جدايي ميان  اند، به سكوالريسم فرامي رو آن گشته دنباله

  .، قائل است»شريعت و زندگي«، »دنيا و آخرت«، »و سياست
به ديگر عبارت، طرفدار توفيق ميان اسالم : ديدگاهي تجددگرا: دومي
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غرب است، اين ديدگاه، مدرنيسم فكري غربي را ] علوم و تكنولوژي[و 
بعنوان الگوي مطلوب انتخاب نكرده، بلكه نشأت گرفته از ميراث فكري 

حلهاي اسالمي متناسب با عصر  امت اسالمي و هدايت اسالمي است و راه
اما . دهد ي مشكالت فرد و امت و مقابله با طغيان غربگرايي ارائه ميرا برا

سنجد و  چون غرب را محور و اصل قرار داده اسالم را با تمدن غرب مي
كند كه بايد طبق قاعدة اصول فقهي گام به گام راه اصل  تابع آن معرفي مي

يان و چون در موارد بسياري متوجه اختالف و تباين ذاتي م. را بپيمايد
اسالم و غرب، شريعت و ايمان و تاريخ اسالمي و شريعت و قانون و 

شود كه ريشه در قوانين موضوعه و  تاريخ مبتني بر فلسفه غربي نمي
رو  فرهنگ و تمدن و تاريخ و جامعة مدني غربي دارد، اسالم را دنباله

گرداند و اين عمليات قياسي و نتايج حاصله از آن در موارد  غرب مي
و كار مقايسه به شكل «شود،  گرايي تمام عيار مي منجر به غرب كالن،

گردد كه از وجود عمق  گرايانه لفظي مبدل مي غربي به يك كار شكل
اي فرهنگ مقارن در آن، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي، عناصر و الگوه

  .1»خبري نيست
و در نهايت اين روشي قياسي منجر به الغاي مدلول اسالمي، كلمات، 

شود كه الگوي اسالمي را، از ساير الگوها امتياز  ها و مفاهيمي مي مونهو ن
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رواج  »تجدد و نوگرايي«بخشند و الگوي غربي اين مفاهيم بنام  مي
آيد،  يابد و ميان مفهوم اسالمي و غربي اين كلمات توفيق بوجود مي مي

فرق «: گويد آفرينان، رفاعه طهطاوي در اين زمينه مي چنانكه يكي از توفيق

و مبادي قانون طبيعي كه قوانين ... بزرگي ميان مبادي شريعت اسالمي 

  1».ورزند وجود ندارد اروپاي مدرن بر آنها تأكيد مي
بدنبال دارد؛ زيرا بعضي در ) بسيار خطرناكي(اين توفيق، تبعات داخلي 

كنند و نوعي پيشرفت غيرحقيقي  ساية آن احساس نوعي امنيت كاذب مي
پندارند كه شريعت عين  بينند و به گمان خود مي ب را ميو پيروزي كاذ

 ةقوانين موضوعه است و هيچ فرقي ميان جامعه مدني اسالمي و جامع
در نتيجه موانع گرايش به . غربي وجود ندارد» سكوالريستي«مدني 

سكوالريسم از سر راه برداشته شده و اسالم عين سكوالريسم تلقي 
  .شود مي

                                           
  91مصدر پيشين، ص  - 1
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  فكيكيمدخلي بر اجتهاد ت

يكي از راههاي جديد نفوذ جهت به انحراف كشاندن اذهان تغيير كلمة 
اين . گر است به انديشمند و استنباط - كه اصل اسالمي دارد  - » اجتهاد«

تغيير بر يك نظريه استوار است كه به ايجاد روابط ميان اشياء و قضايا و 
، و موازنه اي كه نگرش جزئي به ذات امور دهد، نظريه افكار اهتمام مي

نگرشي اهمال شده  -بعضي از آنها با بعضي را با استفاده از روش قياسي 
كه مفهوم آن در  - ها را  كند، و ظروف و روابط حاكم بر پديده تلقي مي

اين نظريه در اين گرايش راه ... گيرد  ناديده مي - تمامي اشياء نقش دارد 
تنظيم روابط را انكار غلو در پيش گرفته و اهميت اجزاء و نقش آنها در 

رابطه ميان اجزاء معرفي  كنندة اهيت را پديدآورنده و تنظيمكند و م مي
پس هرگاه اين روابط كشف شوند، ماهيتها نيز آشكار . كرده است

ها را هرچه  ورزند تا روابط بين پديده اين متفكران تالش مي. شوند مي
برسند كه  كنند در اين راه به جايي بيشتر كشف كنند و سعي مي

هايي كهن انديشه و تفكر، و احكام كلي و ثابت فقهي را در بوته نقد  نمونه
اي براي رسيدن به معرفت  ناپذير و وسيله قرار دهند و اين نقد را اجتناب

يك از موازين اصيل و  نو و شناخت جديد تلقي كنند، معرفتي كه به هيچ
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نهايت با استفاده از بند نيست، اين متفكران جديد در  معقول فقهي پاي
موردنظر هواهاي  ةابداعات علمي و درك معرفت نسبي انساني به قل

رسند كه برگرفته و زاده انديشه سفسطي  نفساني خود و اشباع آن مي
  ...بيند  است و همه چيز را به ديده جدلي و تغيير دائمي مي» گري الادري«

اند، ميدان تفكر و  اين متفكران متأثر از اين نظريه به خود جرأت داده
انديشه اسالمي را نيز خاضع اين نظريه گردانند و شروط ايمان، تقوا و 
اصول ثابت اجتهاد و استنباط و تفقه را، به بهانه اينكه فقه با امور عبادي و 
شعاير تاريخي سروكار دارد، و دوران اين امور هم بسر رسيده است 

  . ناديده گرفته، زير پا نهند
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  ملكرد آنانديشه و ع

انديشه در جايگاه برتري قرار دارد؛ چرا كه به مسايل مهم و اساسي 
پردازد و در اين راستا به هيچ منبعي جز عقل فرهنگي غربي و ثوابت و  مي

الگوهاي مذهبي آن التزام و تعهد ندارد و خود را پيرو منطق جدلي و 
  .داند زمين مي شناختي مغرب نظريه معرفت

   :توان به موارد زير اشاره كرد عات اين تالشها مياز ميان آثار و تب
  » و سياسي] و ديني[پلوراليسم مطلق فكري «گرايش به  -1
رضايت و تن دردادن به ايجاد و تأسيس جمعيتها و تشكلهاي  -2

   1فلسفي وجودي ةالحادي مبتني بر علوم تجربي و انديش

                                           
اي است كه بعد از جنگ جهـاني   فلسفه: تياليسم فلسفه وجودي يا اگزيستين: الوجوديه - 1

گويـد وجـود    اين مدرسـة فلسـفي مـي   . اول در آلمان و فرانسه پا به عرصه وجود نهاد

مقدم بر ماهيت اوست؛ يعني انسان قطع نظر از عواملي كـه در او تـأثير دارنـد و    انسان 

كنند صانع و سازندة خود است و عقل به تنهايي ناتوان از تفسير هستي  بر او حكم مي

و مشــكالت آن اســت، و انســان در مقــام رويــاروئي بــا مشــكالت زنــدگي ناچــار از  

ساس و پايه اخالق انسان را قيام بـه اعمـال   گرفتاري در دام استبداد نگرانيها است، و ا

. كنـد  دهد و انسان از طريق افعال خود ماهيت خـود را مشـخص مـي    مثبت تشكيل مي

  .بنابراين وجود عقلي انسان مقدم بر ماهيت او است
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اي حل مشكالت كار و الگو بر پذيرفتن دموكراسي بعنوان يگانه راه -3
سياسي و اجتماعي با وجود اختالف فراوان ميان اصول و مبادي 

  دموكراسي و اصول و مبادي اسالمي، 
  حذف احكام اهل ذمه بويژه جزيه از شريعت اسالمي،  -4
  ، ءقرار دادن مصوبات پارلمان بعنوان بديلي از اجماع علما -5
به اعتبار اينكه  -اصل قرار دادن مذهب گاندي كه جهاد اسالمي را  -6

  . داند در جهان معاصر امري ملغي و ناپسند مي -زا است  خشونت
  آدم بر دين اسالم،  بني ةبرتري دادن و مقدم داشتن مذهب اولي -7
  ، نه بيان و لسان مبين، »واقعي«تفسير كردن اسالم به آيات هستي  -8
ي كه به انكار حد ارتداد و اعتبار كردن آن بعنوان يك امر تاريخ -9

  خورد،  درد امروز نمي
تهي كردن شريعت از محتوا و مضمون اصلي آن و اعتبار كردن  -10

  آن بعنوان يك امر تاريخي، 
نگرش به تمامي تفسيرهاي پيشين از احكام بعنوان امور تاريخي،  -11

                                                                                          
عالوه بر اين فلسفه وجودي به آزادي مطلق ايمان دارد، آزاديي كه بـه انسـان امكـان      

]  اوقات[ر كه بخواهد اشباع كند و از لذتها استفاده ببرد و دهد نفس خود را هرطو مي

  .وجود خود را هرطور كه بخواهد و مايل باشد پر كند

  .فلسفه وجودي تأثير فراواني بر ادبيات و فن جديد داشته است  

  »مترجم«. صادق جالل العطم. حسن حنفي، د. ، د319نقل از كتاب ما العولمه، ص   
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و اعتبار كردن تمامي تفسيرهاي پيشين از احكام بعنوان تفسيرهاي حرفي 
جاهل بيش نيستند و فقها،  ةار كه تراوش يافته انديشو شكلي فاقد اعتب

اند و نظريات آنها قرائت  فقهايي كه به قانون و روش مجادله ناآشنا بوده
  . قرآن به ديده مردگان است

با هم قاطي كردن و يكي پنداشتن شريعت و فقه به اعتبار اينكه  -12
رد، يعني در شريعت امري جز توجيهات اخالقي نيست و احكام ثابتي ندا
زيرا اسالم  ؛اسالم نظام ثابتي براي حكومت، اقتصاد و اجتماع وجود ندارد

در باب حكومت جز شورا، و در باب اقتصاد جز تحريم ربا مطلبي بيان 
  .نكرده است

بدون هيچ مانع  - گرايي فكري  اصالت] نظريه[و هيچ اشكالي ندارد كه 
خي و منافع كاربردي آنها جوياي علت و ريشه اين كلمات و سياق تاري -

بشود، و در مواردي معناي اصيل اين كلمات را جهت همخواني و تناسب 
و از اين طريق زمينة اقتدار . با واقع دردآور مادي كنوني، تحريف كند

  .بر اوضاع زندگي  فراهم نمايد سياسي را ةسرمايه و سلط
مدرن  به نظر اين به اصطالح نوانديشان: و اما حدود اسالمي -13

اجراي حد زنا : گويند آنها مي. جزو امور تاريخي هستند] حدود اسالمي[
توان آن را در خيابانها و  پذير نيست؛ چون نمي در شرايط كنوني امكان

جزيره  پاركها به اجرا درآورد و تنها با شرايط و اوضاع قديمي شبه
دزدي  دو همچنين ح. عربستان تناسب داشت و بايد امروز آن را لغو كرد
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  .امري است خشن و تاريخي
يكي ديگر از اموري است كه مدرنيسم بدان : تكامل خطاب ديني -14
منجر به حذف و ] اي است كه پديده[خواند، تكامل خطاب ديني  فرامي

شود، چون  اي مي كنار نهادن بسياري از اصول ايماني، تقوايي و تزكيه
خداي غيبي درخور  براساس اين نظريه سخن از بندگي و عبوديت براي

باشد؛ چرا كه انسان معاصر از اين  شأن و مناسب حال انسان معاصر نمي
كند و آنها را با آزادي انسان و شخصيت  كلمات ابراز تنفر و انزجار مي

  .داند او منافي مي! متكي بر غرور سركش
سخن از تقوا حرفي است منبري و به واعظان منابر اختصاص دارد، اما 

رساند و آنها را در معرض اتهام قرار  كه به مسئوالن زيان مياز جهت اين
تزكيه روند حركت سياسي ! دهد بايد آن را ملغي و از اعتبار ساقط كرد مي

لذا سخن از آن به ميان آوردن شايستة (اندازد  پيشتاز را به تأخير مي
و بجاي دعوت به ايمان، و ) سياسيها و گردانندگان امور سياسي نيست

دادن به آن، و حب خدا و ترس از او و تكوين امت مؤمنه و اقامة  اصالت
پرستي، و  حكومت مبتني بر قانون خدا بايد از مسئوليت ملي و حس ميهن

امنيت غذايي، و وحدت اجتماعي و محافظت از خاك و ميهن و بحث از 
مشتركات با جوامعي كه اسالم را بعنوان برنامه و نظام زندگي قبول ندارند 

  .سخن به ميان آوريم ...
اين مطلب كه اسالم ميان دنيا و آخرت و امنيت ايماني و اجتماعي و 
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غذايي و ملي جدايي قائل نيست حق است و هيچ احدي آن را انكار 
اما دورانداختن و در حاشيه قرار دادن بندگي انسان براي . كند نمي

ظلم و استبداد خدايش و عدم توجه به قوانين و موازين قرآني، و تأكيد بر 
بدون اشاره به حق خدا كه بايد در روي زمين  -به هنگام خطاب  -

پرستش شود، و حق مسلمانان كه بايد دينشان محترم بماند و مورد تاخت 
و تاز واقع نشود، و حق شريعت كه بعنوان قانون بدان حكم شود و 
 زندگي براساس آن اداره گردد، جزو مسائلي هستند كه در خطاب ديني

. اند تجددگرايان متأثر از مدرنيسم غربي به كنار رانده يا دور انداخته شده
چون اين مفاهيم بر تالش جدي براي ايجاد تفاهم با نظامهاي غيراسالمي 

  .شوند مردان حاكم مي تأثير دارند و باعث رنجش قدرت
اي از اين نوباوگان به ثناخواني و مداحي مستبدان  گذشته از اين پاره

دازند و در راستاي محكم كردن سلطه و اقتدار آنها، از تقديم هيچ پر مي
تبريك و خدمتي ابا ندارند و روشهاي سكوالريستي را به آنها تبريك گفته 

  !دهند و به هنگام كنار رفتن ايشان ناله و فغان سرمي
هرچند  آثار جرم و جنايت عليه مسلمانان بر دستان پليدشان نمايان و 

پرستي را  و اگر مسلمان يا جواني كه منطق سياست منفعت... آشكار است 
ياد نگرفته و به پرتگاه اجتهاد تفكيكي درنيفتاده، عليه ايشان لب به 
اعتراض بگشايد، فوراً او را متهم به فقدان بينش سياسي، ناآشنا به 
مقتضيات زمان، دور از عقالنيت، متأثر از سلفيت و انديشه ارتدوكسي 
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طرفدار عقالنيت فقهي «: گويد چنانكه محمد ارگون مي. ندنماي مي1اسالمي

                                           
اي اسـت كـه طرفـداران سكوالريسـم و مدرنيسـم آن را بـر        واژه: ارتدوكس اسالمي - 1

مسلمانان بويژه فعـاالن جنبشـها و گرايشـهاي مختلـف بيـداري اسـالمي و طرفـداران        

  .كنند بنيادگرائي اسالمي، تحميل مي

پيــروان انديشــه ارتــدوكس مســيحي در جهــان غــرب در مقابــل نهضــت رنســانس و    

ستانيسم مذهب مسيحي به شدت ايستادند و طلبي بويژه حركت پروت حركتهاي اصالح

اين جريان فكري مـتهم  . از قرائت قرون وسطايي كليسا از آيين مسيحيت دفاع كردند

طلبي و طرفداري از خرافات به نـام ديـن گرديـد و در     به بنيادگرائي، جمود، خشونت

  .االمر هم چنين بود واقع و نفس

ن سكوالريسم و مدرنيسم بر اسالم ناشي اما تحميل و تطبيق اين نظر از سوي طرفدارا  

وار از اربابـان غربـي    از عناد و دشمني آنها با اسالم، و عدم شناخت آن و تقليد ميمون

  .است

چرا كه در تاريخ اسالم، ما جرياني را سـراغ نـداريم كـه بـه نـام ديـن دشـمن علـم و           

د باشـد،  طلبي و طرفدار خرافات و جمـو  صنعت و خردورزي و تجددگرائي و اصالح

اگر فرضاً كساني با اين انديشه پيدا شوند حاكي از جهل آنها از اسالم است و اسـالم  

گيرد؛ زيرا انحراف از اسـالم آنهـا را بـه ورطـة ايـن       مسؤليت جهل آنها را بعهده نمي

  .جهالت انداخته است

كنند و آن را با ارتدوكس  كجي مي مدرنيستهاي خودي عليه بنيادگرائي اسالمي دهن  

  .دانند مسيحي يكي مي

الفارق است زيرا در اسالم بازگشـت بـه اصـول اوليـه و      اما در واقع اين عمل قياس مع  

گـردي   تنها جمود و خرافـات و تقليـد و عقـب    نه »قرآن و سنت«سرچشمة فياض آن 
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  .»هستند و برا ي پلوراليسم اعتقادي و فرهنگي احترام قايل نيستند

خليل ، محمد ارگون، حسن حنفينويسندگان سكوالر، امثال 

نصر حامد ، طيب تزيني، علي حرب، محمد عابد الجباري، عبدالكريم

 - اسالمي  »نقد عقالنيت«خود در باب  هاي و غير اينها در پروژه ابوزيد
كه به نظر آنها به دنبال تكامل خطاب ديني و فكري از بحران جدي رنج 

هاي ايشان، قوت و انرژي جديدي به آن  و آثار و نوشته  -برد  مي
بخشد تا در مقابل امواج غربزدگي از خود مقاومت نشان دهد و اعتقاد  مي

بوجود آورد قرائت جديدي از دين به اسالم را در دل و عقل جوانان 
لكن واقعيت چيزي ديگري است؛ زيرا اين . دهند وخطاب ديني ارائه مي

باشد و در كار خود  خطاب متأثر از كالم جديد و فرهنگ جديد غربي مي
موفق نبوده؛ چون نتوانسته فطرت را مخاطب قرار دهد بلكه فكر و شعور 

پرستانة  و تنها به ابعاد منفعتو احساس و هوا را مورد خطاب قرار داده 
انسان پرداخته و به هنگام تحليل مسايل، صراط مستقيم قرآني و برنامة 
خدايي آن، و خطاب ارزشمند فطري آن را ناديده گرفته و هيچ توجهي به 

بلكه به . ننموده است � حكمتهاي گهربار نهفته در سنت رسول خدا
معرفت مذهبي پيروي از روش انتخابي و رأي و  قرآن و سنتجاي 

                                                                                          
باشـد و منشـأ سـعادتهاي     مي... نيست بلكه باعث اجتهاد، تحرك، رفع فتور و تنبلي و 

  »مترجم«. گردد مي دنيايي و اخروي
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اند، لذا خطاب ديني آنها در محدودة نخبگان و روشنفكران محصور  كرده
ثمرة . هاي مردم داشته باشد مانده، و نتوانسته استجابة وسيعي در ميان توده
سكوالريسم، ازالة شكاف  بهاين خطاب نزديك شدن هرچه بيشتر آنها 

ردن مصلحت ظني شريعت رو ك فكري و دروني ميان آنها و غرب، و دنباله
اي  گرائي و در مدار آن به حركت درآوردنش و تغيير فتوا در پاره از عقل

  .از امور محكمه بوده است
عالوه بر اينها نگرش تاريخي به ميراث شريعت، و متهم نمودن كساني 

كه به بازگشت به اصول شريعت و تطبيق مصلحت  - »سيد قطب«چون 
به اينكه گويا جام شراب خشم و  -ست با ضوابط شريعت فراخوانده ا

ه و نتايج خطرناكي بدست رنجها و مرارتهاي خود را، در كتاب خدا ريخت
 گويند، آنها مي. يكي ديگر از ترفندهاي آقايان سكوالر است داده است،

سيد قطب زادة شرايط و اوضاعي است كه خود، رنج آن را  ةانديش«

  .»چشيده و در آن زيسته است
ف و تأثيرپذيري خود از سكوالريستهاي غربي را نوآوري و ولي انحرا

پندارند و به نام اجتهاد و تأويل،  آزادانديشي و ابداع در خطاب ديني مي
دهند، آنهم با  محكمات و مسلّمات دين را مورد انتقاد و اشكال قرار مي

، »كل مجتهد مصيب«: گويد اختفاي خود زير چتر اين حديث كه مي
اند و در اجتهاد خود به راه صواب و  ن حقيقت را دريافتهتمامي مجتهدا

  .اند حق رفته
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  نه در مقابل اجتهادهاي شيطاني در دين

زدايي از دين و ايجاد تحريف و  اكنون تالشهايي بمنظور قداست هم
. گيرد تغيير در آن و تشويه و زشت جلوه دادن چهرة حقيقي آن، انجام مي

دار بيگانگان كه  هاي شبه از طريق نقشهشود،  و در اين راستا سعي مي
اند، يا آنچه برخي از  برخي نويسندگان مسلمان، متعهد اجراي آن شده

اي به تأثير از اهل كتاب و نوكران و سرسپردگان آنها به نام  دينداران حرفه
خيزند، چهره دين را عوض  اجتهاد و تكامل در دين به انجام آن برمي

  .كنند مي
كلمات را از جاي «: گويد در اين باره مي -اهللا  رحمه -سيد قطب 

دانند، شرع الهي را فاقد  كنند، حرام خدا را حالل مي خود تحريف مي
گريها تبريك  دانند، به گناهان و فاحشه قداست و قابل دستكاري مي

افروزند و بر  گويند، و پرچم دين را بر فراز اين برداشتهاي انحرافي مي مي
 ةكه شيفت - خوردگان تمدن مادي را  فريب! نهند يني ميآن نام و عنوان د

كنند تا  تشويق و تحريك مي -اند  احوال و اوضاع و نظريات آنها گشته
رو آنها گردانند و مسلمانان شعارهاي ايشان را  اسالم را مفتون و دنباله

نشخوار كنند و قانون و نظريات و شرايع آنها را مو به مو اقتباس كرده به 
  .مردم بدهندخورد 
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 - غير قابل برگشت  - داد تاريخي  حكم اسالمي را بعنوان يك رخ
پردازند،  تلقي كرده، به تمجيد و تقديس شاهكارها و عظمت گذشتگان مي

بدنبال اين . تا مشاعر و احساسات مسلمين را از راه فريب، تغيير دهند
 اسالم بعنوان عقيده و امروز واجب است: گويند تخدير مي فريب و
در روان پيروانش زنده نگاه داشته شود و  -نه شريعت و نظام  -عبادت 

براي اسالم و مسلمانان همين بس كه اسالم بعنوان يك مجد و عظمت 
و اگر مسلمين به اين قرائت از دين ! تاريخي ماية افتخار هميشگي است

تكامل «تن درندهند، جز يك راه در پيش روي خود ندارند، آنهم 
دين و آن را محكوم شرايط واقع نمودن است، واقعي كه براي بخشيدن به 

براي حل معضالت . تمامي تصورات آنها عالمت و نشانه خاصي دارد
آفرينند،  راهبردهايي مي - جهاني كه قبالً اسالمي بود  - جهان اسالم 

كند، براي  دهند كه رنگ عقيده و دين قديم را پر مي نظرياتي ارائه مي
كنند تا در جاي قرآن  د آمده قرآني جديد تنظيم مياوضاع جديد بوجو

درصدد هستند شكل و طبيعت جوامع را تغيير دهند و به ! قديم بنشيند
موازات آن شكل و طبيعت دين را نيز تغيير دهند تا بدين وسيله دين 

دلهاي قابل هدايت را ] دهندگي خود را از دست دهد و ويژگي هدايت[
كه اعضايش غرق . شود نزار انحرافات تبديل ميآنگاه جامعه به لج! نيابد

تمامي هم و تالششان مصروف پيدا كردن . در فساد و فحشا و گناه هستند
آورند  شود كه آن را جز از راه رنج فراوان بدست نمي لقمه بخورنميري مي
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چرا؟ تا چنان غرق در اشباع شكم و زير شكم گردند كه مجال انديشيدن 
  1.دين و استماع قرآن را نيابندبه هدايت و گرايش به 

زدايي  اين قداست«: گويد در ادامة كالم خود مي -رحمه اهللا  -سيد 
ترين بالهايي است كه دين اسالم در مقطع كنوني تاريخ  يكي از خطرناك

ترين سالحي است كه دشمنان اسالم با  نالد و خطرناك از دستش مي
آنها درصدداند نام اسالم و . پردازند استفاده از آن به نبرد با اسالم مي

مسلماني را بر كساني اطالق كنند كه در واقع مشرك هستند و هيچ نسبتي 
از آنجا . اند با دين ندارند و اربابهاي غير خدا را بعنوان معبود اتخاذ كرده

بر اين اوضاع و افراد اند نام و شعار اسالم را  صدد كه دشمنان اسالم در
ان و دلسوزان دين الزمست آثار و تبعات اين گر بر حمايت تطبيق دهند

دين بزدايند و از خطرهايي كه در پس اين  ةشعارهاي فريبنده را از چهر
گيرند پرده  اله مي شعار نهفته است و سواي خدا را بعنوان ارباب و

  2.»بردارند

                                           
  1403، ص 3في ظالل القرآن، ج  - 1

  1643مصدر پيشين، ص  - 2
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  ميان مصلحت و شريعت تعارض وجود ندارد

، از آجنا كه دين براي اصالح انسان فرود هيچ تناقضي ميان شريعت و مصلحت وجود ندارد
و اين . شريعت هستند، نه خارج از آن ةآمده و موازين و معيارهاي اين اصالح در داخل حوز

موازين براي هركس كه داراي فكر سامل و تعقل و تفقه و بصريت باشد، و در دام هواپرسيت و 
هستند علماي اسالم اتفاق نظر دارند پيشداوري متعصبانه گرفتار نگشته باشد، آشكار و منايان 

آزادي عمل و آزادي  ةكه ميان مصلحت و شريعت تعارض وجود ندارد، ضمناً هيچ كس به ان
تأويل و قرائت عصري از دين حق ندارد بر حقانيت موازين ديين خدشه وارد كند، چون ميزااي 

واز تشكيك، ناشي از نبودن بردار نيستند و اين عدم ج پذير و قابل نقض و تشكيك ديين طعن
چون نص قرآن به آا . مشكل در اصل اين موازين و نبودن شك در صدق و عدل آا است

ôM﴿: ناطق است £ϑ s?uρ àM yϑ Î= x. y7 În/ u‘ $]% ô‰ Ï¹ Zωô‰ tã uρ 4 āω tΑÏd‰ t6ãΒ ÏµÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 4 uθèδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9   )١١٥: انعام( ﴾∪∋⊆⊆∩ #$

تواند  پذيرد، هيچكس نمي و دادگرانه انجام ميفرمان ما صادقانه «
  ».فرمانهاي ما را دگرگون كند، خدا شنوا و دانا است

ها، و ميل و رغبتها و تن به  بلكه مشكل در اختالف، در اهواء و ذوق
قلمداد  »قانون جدل«حاكميت شهوت و تقليد دادن و همه چيز را خاضع 

  .كردن است
اما با . مصلحت و حقيقت انسان نداردبنابراين شريعت هيچ تعارضي با 

فرق » منفعت«و مفهوم  »مصلحت«اين نكته كه ميان مفهوم  ةمالحظ
اي از  چون منفعت مفهومي است سكوالري كه اخيراً در پاره. وجود دارد
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ورزد كه با  نوشتارهاي اسالمي رواج پيدا كرده و بر مصلحتي داللت مي
در  »نفع«زيرا واژة . داردمصلحت؛ مصطلح در فرهنگ قرآني مطابقت ن

 »صالح«كه نقيض  »فساد«: است، نه مقابل » ضرر«فرهنگ قرآن مقابل 
كند، از  گاهي اوقات منفعتي كه انسان از تجارتي حاصل مي. رود بشمار مي

منافع حاصله از : نظر ديني حرام است، هرچند سود مادي دربر دارد مانند
  :فرمايد نانكه خداوند متعال ميفروش شراب و مواد مخدر و انواع قمار، چ

﴿y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì�ôϑ y‚ø9 $# Î�Å£÷� yϑ ø9$# uρ ( ö≅ è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈oΨ tΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ ç�t9 ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏèø� ‾Ρ 3 š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ #sŒ$tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ È≅ è% uθø� yèø9 $# 3 
š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝà6‾= yès9 tβρã� ©3x� tFs? ∩⊄⊇∪﴾ ]٢١٩: بقره[  

كنند، بگو در آنها گناه بزرگي  وال مية شراب و قمار از تو سبار در«
دارند، ولي گناه آنها بيشتر از نفع  است و منافعي هم براي مردم دربر

چه چيز را صدقه و انفاق كنند؟ بگو مازاد بر : پرسند و از تو مي. آنهاست
سازد،  روشن مي اين چنين خداوند آيات را براي شما). اي خودنيازه(

  »شايد بينديشيد
آور و فساد برانگيز بودن  دليل حرام بودن اين منافع، مسموم و زيان

شناسي  آنهاست؛ زيرا از منظر عقل، شعور، اخالق و ايمان و جامعه

اينجاست كه منفعت و مصلحت با هم تعارض پيدا . فسادآور هستند

مصلحت و (اما عدم شناخت تفاوت بين مفهوم اين دو واژه . ندكن مي
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هاي  منجر به پيدايش گرايش به نوعي از سكوالريسم در نوشته) منفعت

نويسندگاني كه به زعم خود پرچم  ؛بعضي از نويسندگان گرديده است

به ديگر عبارت، . اند و داعية رفورميستي دارند طلبي برافراشته اصالح

و استفاده از انديشه . ن نص و واقع توافق بوجود آورندميا«خواهند  مي

مدرنيستي غربي را معيار حقانيت ادعاهاي خود قرار دهند، حتي 

بعضي از نويسندگان در گرايش به سكوالريسم به مفهوم محدود و 

دهند، كه از مفهوم  روشن آن، آنچنان از خود غلو نشان مي

كوالريستي مدرن هم سكوالريستي راديكال فرانسوي، يا عقيده س

... شوند  گيرند و به قول معروف كاسه داغتر از آش مي سبقت مي

طلبي ديني اين آقايان را، يك حركت  توان حركت اصالح بنابراين مي

  !عيار توصيف كرد تمامسكوالريستي اسالمي 

اينجاست كه بعضي از پيروان اين گرايش سكوالري اسالمي 

تقدات و افكار سكوالريستي مع) نه از سر تصادف(بصورت عمد 

طلبي اسالمي  كنند و از واژه اصالح الحادي غربي را استخدام مي

اي براي رسيدن به سكلوالريسم كامل بهره  بعنوان پلي و وسيله

  1.گيرند مي

                                           
  .128احمد الرسيوني محمد باروت، ص . االجتهاد، الواقع، المصلحه، د - 1
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  هايي از اجتهاد شيطاني و تحريفي نمونه

از جملة اجتهادات ناروا كه تحت تأثير فشار واقع، غير ايماني حاكم بر 
افكار و نظامها و نفوس رواج پيدا كرده و موجب تحريف داللت و مفهوم 

در اسالم به  1جهاد«كلمات و تلبيس حقيقت گرديده است، تغيير نام 

                                           
در نگـاه اول و سـطحيانه چنـين    . انـد  آمـده  »قتـال «و  »جهاد«در قرآن كريم دو واژه  - 1

و معنـاي  . دهند و الفاظ مترادف هسـتند  يشود كه هر دو واژه يك معني م استنباط مي

آنها عبارت است از جنگ تهاجمي به منظـور تحميـل مفـاهيم عقيـدتي و اخالقـي و      

اند  خاورشناسان غربي كاري كرده. اسالمي از راه زور و به ضرب شمشير... عبادي و 

بر زبان آيد صورت يك انسان مسلمان شمشير بـه دسـت   » جهاد«يا » قتال«هرگاه واژه 

به اذهان  -است ) بويژه مخالفان كافر(كه هر آن آماده از تن جدا كردن سر انسانها  -

جهاد : اند؛ زيرا در حاليكه مسئله به هيچ وجه چنين نيست كه ترسيم كرده. خطور كند

و قتال دو كلمه متفاوت و از هم جدا هستند و ميان آنها به اصطالح منطقيهـا عمـوم و   

 -كه در راه خدا و براي دين خـدا باشـد    -ي هر قتالي خصوص مطلق وجود دارد يعن

جهاد اما الزم نيست كه هر جهادي قتال باشد در نصوص قرآن و سنت آمده است كه 

  .مهمترين انواع جهاد مبارزه با نفس سركش است

قسـم تقسـيم    5علماي اسالمي جهاد بيرونـي را نيـز بـه    ) دروني(عالوه بر جهاد نفسي   

  :ج قسم عبارتند ازاند و اين پن كرده

  )امر به معروف و نهي از منكر(جهاد زباني  -1

  جهاد سياسي -2
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جنگي كه به حفاظت از حدود و مرزهايي كه . است »جنگ دفاعي
اند، همت  پارچه كردن كشورهاي اسالمي بوجود آمده درنتيجه پارچه

يت از محدودة مشخصي از حوزه جغرافياي كشور گمارد و به حما مي
در حالي كه جهاد در اسالم واجب محكم و . كند بزرگ اسالمي اكتفا مي

                                                                                          
  جهاد مالي -3

  جهاد تعليمي -4

  .جهاد عملي با دست -5


D�?@#Z «براي تفصيل اين اقسام به كتاب      �G��P +
نوشـته مرحـوم شـيخ سـعيد     » ]!�

  .حوي مراجعه شود

ر دو مرحله مكي و مدني وجود داشته جهاد به عوان يك فريضه و عمل عبادي در ه  

﴿و واجب بوده است حتي  در آيات مكي هم سخن از جهاد وجود دارد  tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ 

$yϑ‾Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pg ä† ÿÏµÅ¡ø� uΖÏ9 4 ¨β Î) ©! $# ;Í_tó s9 Ç tã t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∉∪﴾ ]و هركس جهاد «]. 6: عنكبوت

  . »نياز است اوند از جهانيان بيكند همانا خد كند تنها به نفع نفس خودش جهاد مي

  ﴿zƒ Ï%©! $#uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ̈]tƒ Ï‰ öκ s]s9 $uΖn= ç7 ß™﴾ ]و آنهائي كه در راه ما جهاد «] 69: عنكبوت

  .»كردند همانا آنها را به سوي راههاي خودمان راهنمائي خواهيم كرد

  .اجب گرديداما قتال كه بيشتر جنبة دفاعي دارد در مرحله مدني بر مسلمانان و

بعنوان يك فريضه دائمي در هر شرايط زماني و مكـاني بـر مسـلمان     »جهاد«بنابراين،   

ويـژه شـرايط اضـطراري اسـت و تعيـين آن بعهـده مجموعـه         »قتال«واجب است امـا  

  »مترجم«. باشد مي »اهل شورا«يا  »االمر اولي«
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كن كردن تمامي صورتهاي فتنه انجام  مكتوبي است كه به منظور ريشه
هاي شيطاني كفار و مشركين كه به نيت دور  گيرد و در مقابل دسيسه مي

الق و تقوا و ذليل و زبون كردن آنها در كردن مسلمانان از ايمان و اخ
  .كند شوند سد ايجاد مي مقابل افكار الحادي و سكوالريستي طراحي مي
ي، نهفته است و آن اينكه عالوه بر اين هدف ديگري در جهاد اسالم

خوردگان افكار و  بويژه فريب - اي است بر روي جهانيان  يچهجهاد در
ن شيريني ايمان را بچشند و دريابند تا از كانال آ -انديشه فالسفه غرب 

كه رهايي بشريت از تمامي صورتهاي شرك و الحاد تنها بوسيله جهاد 
پذير است، و بشريت تنها در صورت تمسك به اسالم از بندگي  امكان

هاي متعدد، ديني و فكري و سياسي و اقتصادي، تبليغي و  ارباب و الهه
ن اسالم يك فراخوان عمومي چو... گردد  فني، ادبي و اخالقي رها مي

هاي اعتقادي،  است كه به منظور رهايي و نجات انسان از تمامي سلطه
سياسي و نژادي، طبقاتي و فكري كه سد راه خدا و هدايت خدايي 

كه اسالم منادي  –شوند بوجود آمده و دعوت به عبوديت براي خدا  مي
  .شود ع مياز طريق ديالوگ شرو) قرآن(در مانيفيست دين . آن است 
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اي كه ميان ما و شما  اي اهل كتاب، بياييد بسوي سخن دادگرانه :بگو«
مشترك است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او قرار 
ندهيم و برخي از ما برخي ديگر را، به جاي خداوند يگانه، به خدايي 

گواه باشيد كه ما تسليم و منقاد : ، بگوئيدبرتابند نپذيرند، پس هرگاه سر
  .»هستيم

گران و قدرتمندان حاكم بر انديشه و اوضاع  اما در شرايطي كه سلطه
اساس كفر به خدا و روز  شوند و روند زندگي را بر مردم سد راه خدا مي

نمايند و ديدگاه خود پيرامون حالل و حرام را به همه  آخرت تنظيم مي
ند و تبعيت از مذاهب و اديان  و عقايد، مسلط و جامد ده مردم تعميم مي

اي براي  كنند و به جنگ تنها بعنوان وسيله و نفعي را به مردم تحميل مي
داران وديكتاتورها ايمان دارند،  تثبيت سلطه و اقتدار زراندوزان و سرمايه

در همچو شرايطي جهت مقابله با قلدري و قدرت اين هواپرستان عمل به 
  :فرمايد فرمودة خدا شايسته و برحق است كه ميمضمون 
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با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارند، و چيزي «
دانند، و آيين حق را  اند، حرام نمي اش تحريم كرده را كه خدا و فرستاده
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ازه توانايي، پذيرند، پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه خاضعانه به اند نمي
  .»پردازند را مي جزيه

داران و زورمندان حاكم عليه ملتها و پيروان اديان متوسل  سرمايه! عجبا
شوند و در اين  به انواع تهديد ترور و ايجاد جو وحشت و ارعاب مي

الوصف در  راستا از هيچ ابزار و وسيلة غيراخالقي و انساني ابا ندارند، مع
ابل جنايات خود، صورت مشاهده كمترين حركت مشروع جهادي در مق

  .نمايند ترور و ارهاب متهم مي آن را به
كه به منظور دفاع  -اجتهادي كه ثمرة آن تعطيل فريضه مقدس جهاد 

از حريم ايمان و عدالت و حق، و ايجاد زندگي پر از سعادت و كرامت، و 
باشد  نه تنها  -رهايي بشريت از قتل و ترور و شكنجه مشروع گرديده 

چون جهاد همچو نماز . مقبول نيست بلكه دسيسه است اجتهادي محكم و
فرض بودن (و روزه بر مسلمانان فرض گرديده و اين حكم خدايي 

االبد غير قابل تغيير است و هيچ احدي حق ندارد بنام  الي) جهاد
، به شدن يا برادري انسانها و غيرهسكوالريسم يا مدرنيسم يا جهاني 

زيرا اين  ؛ه، آن را از مشروعيت بيندازدتحريم يا الغاي مفهوم آن پرداخت
دهند تا سلطه و اقتدار  مي شعارهاي فريبنده را به اين منظور سر

غيرمشروع خود را در سايه آنها حفظ كنند و مستضعفين و محرومان را 
هرچه بيشتر استثمار كنند، و آنها را به كرنش براي طاغوت مجبور نمايند 

ا را از دستشان بربايند، بدين اكتفا نكرده تا دار و ندار و لقمه حيات آنه
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را نيز، از آنها ) خالقايمان و ا(حتي ثروتهاي زيرزميني و ثروت معنوي 
  .بگيرند

الزمة صحت يك اجتهاد به تنهايي موافقت آن با ضوابط معرفت و 
قواعد علم اصول و علم نظري مذكور در كتب اصولي نيست، بلكه عالوه 

وق، الزمة صحت يك اجتهاد، ايمان و اخالص و بر موافقت آن با علوم ف
ايماني  ؛باشد تقواست، ايمان محكم و قوي به خدا و اسماء حسناي او مي

دارد و  كه مجتهد را از تسليم و خضوع در مقابل سلطة مستبدان مصون مي
اي  اخالصي كه اجتهاد او را از تأثيرات منافع فردي و گروهي و طايفه

كند تقوايي كه مجتهد را از  محفوظ مي -ت زير پرده مصلح - دنياي 
مسخر كردن افكارش براي خدمت به اهداف سياسي، اقتصادي، و نژادي 

  .دارد دش و ديگران باز ميخو
حتي عميقتر از ما  -و گرنه مستشرقين هم معرفت و شناخت عميقي 

نمايند،  از قواعد علوم دارند و بيشتر از ما به اولويتها و مصالح توجه مي -
توان بر  ليكن چون عمل آنها مبتني بر ايمان و اخالص و تقوا نيست نمي

عالوه بر اين، مجتهد بايد با تمام توان و تمام وسايل  .آن نام اجتهاد، نهاد
در راه احياي مفاهيم ايماني و بازسازي امت اسالمي و اقامت حكومت 

تواهايش ها و ف خدايي در روي زمين تالش ورزد، تا بدين وسيله استنباط
ان ايمان و عمل او، تحقق آور تلقي شوند و تقارن مطلوب قرآن مي الزام
  .يابد
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بدين خاطر است كه شهيد سيد قطب فهم تقليدي احكام فقهي و  
واجب است، اين «: گويد كند و مي نظام منفعتي در قرآن را، تصحيح مي

اهللا صلي  - فقها در جرگه ميدان رويارويي با دشمن در كنار رسول خدا 
اجتهاد و  ةاه شوند، نه اينكه به بهانگباشند تا در دين آ -عليه و سلم 

 تحقيق علمي از ميدان جهاد بگريزند، چون هيچ جدايي ميان اين دو فعل
زيرا امكان ندارد كسي كه از جهاد تخلف  .»وجود ندارد) جهاد و اجتهاد(

ام سالم اجتهاد برسد و به كشف احك ةبورزد بتواند به ميدان و مرحل
دست يابد، چون الزمة استنباط احكام صحيح در كنار رسول خدا بودن و 

نصوص قرآني از «: گويد سيد مي. در ساية هدايت او زندگي كردن است
طريق تعامل با مدلولهاي بياني و لغوي محض قابل درك و فهم نيستند و 

ساية  توان حقيقت آنها را دريافت كرد بلكه فقط از كانال زندگي در نمي
جو تاريخي و حركي آنها قابل فهم و ادراك هستند و با زندگي در 

توانم  و مي. توان آنها را فهم كرد واقعيت آنها و تعامل با واقع زنده آنها مي
بوضوح بگويم تأثير نصوص قرآني بسي فراتر و بيشتر از وقايع تاريخي 

ها در روشنايي اين باشد، ليكن اين تأثير تن اند، مي كه باعث نزول آنها گشته
اكنون  جو تاريخي قابل فهم است اما اين بدان معني نيست كه چون هم

اين واقع تاريخي سپري شده تأثير وحياني آن نيز به انتها رسيده باشد، 
اين دين  ةبلكه فاعليت و تأثير نصوص براي كساني كه تحت تأثير و جاذب

پر تحرك و بانشاط و  آيند، كماكان باقي است، آري افراد به حركت درمي
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پذيرند، نه از جنگ و جهاد بازماندگان  مجاهد از نصوص قرآني تأثير مي
خواهند مدلول و مفاهيم نصوص را تنها در روشنايي  انزواطلب كه مي

  1».مدلول لغوي و بياني آنها فهم كنند و خود از اهل قعود باشند

                                           
  1443، ص 3في ظالل القرآن، سيد قطب، ج  - 1
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  تزكيه به معناي تعطيل عقالنيت استداللي نيست

داليل روشن و آيات محكم قرآني اينست كه، بر انسان واجب  يكي از
باشد تا بتواند رضايت خدا را، بدست آورد، چون  »تزكيه«است اهل 

. تعليم به تنهايي براي استجابه ايماني و ورود به كانال تقوا كافي نيست
صلي اهللا  - خدا تزكيه و پاكيزه كردن مؤمنين يكي از وظايف مهم پيغمبر

بوده است، اما بعضي مفاهيم غريب و نامأنوس اطراف  -م سلعليه و
اند، كه آن را از مسير  موضوع تزكيه نفوس و اصالح درون را احاطه كرده

از . اند خود منحرف كرده و منجر به پيدايش نوعي تصوف بدعتي گرديده
و مفهوم بسيج كردن تمامي توان و  »
�2]2,; ��«توان به مفهوم  جمله مي

رف آن در راستاي اصالح درون و ناديده گرفتن انديشه و انرژي و ص
تالش فكري و بدني و تعطيل امور معيشتي مربوط به خالفت انسان در 

در حالي كه ائمه هدي و پيشوايان . روي زمين و تعمير آن، اشاره كرد
حقيقي دين با اصرار بر پيروي از كتاب و سنت و دعوت مردم به التزام به 

رضوان اهللا  -اند، ائمه هدي  اين بدعتها به مبارزه برخاسته مضامين آنها با
ستيز، بلكه به احياي آيات آفاق و انفس و  نه تنها بدعت -تعالي عليهم 

حكم خدايي و  ةبرداري از آنها در راستاي پيروزي حق و عدل و اقام بهره
هاي دشمنان، و استفاده مشروع  اقامه شهادت بر بشريت، و مقابله با حيله
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  .اند از لذايذ و طيبات زندگي دنيا فراخوانده
تاكنون نيز بعضي از معاني و مفاهيم تحت تأثير اين گرايش صوفيانه 

گذارند و در نتيجه تأثير منفي اين گرايشهاي خطرناك  روي عقلها اثر مي
اكنون گروهي مدعي هستند كه در شرايط كنوني بايد از تمامي مسائل  هم

روف و نهي از منكر، نصيحت و تبليغ دست اجتماعي چون امر به مع
از امت  »اولياء«برداريم، چون مدتهاست كه تكليف بوسيلة اوامر باطني 

به گمان ساده و . باشد ساقط شده، و امت اسالمي مكلف به انجام آنها نمي
فاسد اين عده، نمونه اعالي انسان كامل كسي نيست كه به تفكر و تدبر، 

اختراع، و فعاليتهاي سياسي به مفهوم اسالمي آن تجارت و جهاد، ابداع و 
اشتغال دارد، بلكه انسان كامل و سرمشق كسي است كه تمامي اين 
وظايف را تعطيل و رها كرده و به ممارسة هيچ كار عقلي خردورزانه 

باشد، به نظافت و پاكي جسم و لباس، خوردنيها و آشاميدنيها  مشغول نمي
دهد و به جاي اينها در وسط راه  يو محل اقامت هيچ اهتمامي نم

كند و از كسب  سپري مي »ها تكيه«خوابد و اوقات فراغت خود را در  مي
ورزد، يا در زاوية متروكه مسجد يا  علم و انجام عمل خودداري مي

گزيند، و اين اعمال را شرط  گورستاني، خلوت كرده و از مردم دوري مي
ز غيب و كشف حجاب از نطق به حكمت و اخبار ا ةرسيدن به درج

  .داند و نفوذ در عالم دلها ميچهره غيب 
بعضي از اهل تصوف بيشترين اهتمام خود را متوجه عالم غيب، و 
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مخلوقات آسماني چون ماليك و عالم قبور و اموات و اتصال به آنها 
نمايند، و اين اعمال را به حساب عدم اهتمام به جهان و آنچه در  مي

اند  دست روي دست گذاشتهد، به انتظار آمدن مهدي دهن ام ميآنست انج
بدون اينكه در اين راستا . تا او بيايد و دنيا را پر از عدل و قسط نمايد

كوچكترين تحركي از خود نشان دهند، اين عده از تربيت مردان صالح و 
رسان واقعي متقيان هستند و خالفت اسالمي  متقي و متخصص كه ياري

شود و  از خودگذشتگي ايشان دوباره برقرار و زنده مي جهاد و ةتنها بوسيل
گردد، كوتاهي  كند و آباد مي زمين خدا از هالك و فساد نجات پيدا مي

يا حاكم صالح مورد انتظار ناگهان ديوار  »مهدي«ورزند، مثل اينكه  مي
  .كافد تا كار خود را شروع نمايدش غيب را مي

اند، به  ود از علماي رباني بودهاين در حالي است كه اولياي كرام كه خ
يالني جخاستند، مانند شيخ عبدالقادر  كارهاي مهم علمي و عقلي برمي

»/�� ���� +
كرد و به تربيت مردان  كه يك مدرسه علمي مهمي اداره مي»
التحصيالن  پرداخت، و توليت و اداره استان زنگنه را به فارغ واالهمت مي

كرد، و با شيوخ و بزرگان زمان خود  و شاگردان اين مدرسه واگذار
پيرامون چگونگي مقاومت عليه تجاوزگران صليبي، به مشاوره و تبادل 

له و حساس بودن شرايط پرداخت و آنها را متوجه اهميت مسئ نظر مي
  .نمود مي

و با جمود فكري و تعصب مذهبي بشدت به مبارزه برخاست و به نقد 
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وي و دالالت بياني كلمات را لغو كه مفاهيم لغ -تندرويهاي باطنيان 
كردند، مبارزه  كردند و در احكام شرعي و عقلي تشكيك وارد مي مي
بين  گرايي شديد باطنيان را، زير ذره كرد، و انحراف فكري و شكل مي

پاي اينها با انحرافات و بدعتهاي صوفيان  نقادانه خود نقد كرد، چنانكه پابه
 »تزكيه«مبذول پاكسازي درون و به مخالفت برخاست و همت خود را 

قلوب و جدا كردن راههاي آن، از ادعاهاي كاذب و صورتهاي گوناگون 
نمود و به  -اي جز تخدير عقول دربر ندارد  كه نتيجه -رقص به نام ذكر 

انفعالي و موسيقي  مبارزه با كساني برخاست كه به نام دين مروج حاالت 
  .و رقص بودند

حت و راهنمايي علما دريغ نورزيد و استخدام اضافه بر اينها از نصي
دين از سوي آنها را بعنوان ابزاري جهت نيل به مقاصد مادي و سياسي و 
خاضع كردن در برابر عقول انسانها و اراده حاكم، و عدم قيامشان به امر به 

فقانه آنها را معروف و نهي از منكر را، بر آنها خرده گرفت و عملكرد منا
  .ردشديداً نقد ك

از اينجا بود كه اين علماي درباري عليه هر دعوت اصالحي 
الخصوص دعوت اصالحي امام عبدالقادر راه مخالفت و دشمني در  علي

او با . پيش گرفتند تا آنجا كه از سوي آنها، از جان خود  در امان نبود
كرد، با  روشهاي سلبي و برداشتهاي انحرافي از دين بشدت مقابله مي

فرود آوردن در مقابل مفاسد اخالقي و سياسي و اقتصادي به  تسليم و سر



  111     تزكيه به معناي تعطيل عقالنيت استداللي نيست

 

نام تن به رضايت دادن در برابر سرنوشت و قضا و قدر، به مخالفت 
 االمر را به مستبدان و اطاعت از اولي ةبرخاست، زانو زدن در مقابله سلط

، بر آنها خرده گرفت و در اين راستا به تز نام تسليم در برابر قضا و قدر
  .توسل جست »بله قدر حق با قدر حقمقا«

دانند، خود را نماينده خدا بر  آنهايي كه خود را، اهل تزكيه و تصفيه مي
 روي زمين قلمداد كرده و به نام او داد سخن از تحليل و تحريم اشياء سر

دهند، و ادعاي معرفت غيب دارند، و اين معرفت باطني مذموم را در  مي
اندازند، مريدان خود  دنيايي خود بكار مي راه اهداف و مقاصد و شهوات

دارند و آنها را به اطاعت از اوامر  را از هرگونه تفكر و خردورزي بازمي
... نمايند  دعوت مي - آور و حرام  ولو غير مفهوم  و گاهي زيان - خود 

اين عده در واقع با اين اعمال خود عليه عقل و خرد مرتكب بزرگترين 
  .شوند جنايات مي

دارند، آنجا كه از ارزش عقل  يگر سو در حق عقل جنايت روا مياز د
از راه استقراء جزئيات «: عقلي كه. كاهند استداللي يا تجربي مادي مي

دهد و ضمن  موضوع را به صورت كامل مورد تحليل و بررسي قرار مي
رود، از يك نردبان منطقي تدريجي و  بررسي آنها گام به گام جلو مي

رسد كه در  رود تا سرانجام به احكام و تقريراتي  مي ال ميپيوسته با بهم
به نسبتي كه (آنها » تمامي شرايط و زمانها به صدق آنها ايمان و يقين دارد

براي معرفت خارجي القا شده به قلب، اهميت ) اند از عقل تجربي كاسته
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عقل و درون راه «معرفتي كه به . نمايند قائل شده و آن را تنظيم مي
گردد، سپس در يك پرش سريع  ابد و موجب تعطيلي ادراك عقلي ميي مي

و ناگهاني در مسأله ادراك و شناخت كه بر او غامض و پوشيده بود، 
و هيچ غموضي در آن  له بر او واضح و روشن گرديدهأبيند كه مس مي

  »نمانده است
شهرت پيدا كرده امري  »مكاشفه«اين معرفت دروني صوفيانه كه به 

توان يك معادل لفظي از طريق  و نمي تر از تعريف زبانيي و براست ذات
به گمان اين عده از صوفيان مادام انسان  .زبان براي تعريف آن پيدا كرد

بتواند از طريق روح و ذوق به رفيعترين اشكال معرفت دسترسي پيدا كند، 
  چه نيازي به تحقيق علمي موضوعي نوآورانه وجود دارد؟

اسماي «اي از آيات خدا دال بر  هر چيزي آيهانسان مسلمان در 

داند كه خداوند قبل از هر  كند و به يقين مي او مشاهده مي »حسناي
چيزي بوده و بعد از همه چيز باقي خواهد بود، او بر مخلوقاتش قيوم و 
قدرتمند است، هيچ چيز بصورت مستقل و بدون نياز به او وجود و قوام 

اين . است -غير از او  - انتظار تمامي موجودات و فنا و نابودي در . ندارد
حب «شود، چون احساس  تصور نسبت به خداوند و آنچه از آن ناشي مي

شود، كه  باعث نمي... »بازگشت و توبه«، و »تعظيم و تقدير«، »و خشيت
آلود اتخاذ كند،  مؤمن توازن را از دست بدهد و در قبال او موضع شرك
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روي آورد و بين خود و اشياء  لول و اتحادحبدين معني كه به انديشه 
لذا آنچه براي اهل تصوف در . پيرامونش و خداوند جدايي قائل نشود

دهد و در حالت شدت حب يا  خ ميخودي ر حالت جذبه و از خود بي
شود  شوند، كمال محسوب نمي خود مي خوف از خود غافل و بي شدت

مال و روش زندگي در حال تا بدان اقتدا گردد و بعنوان برنامة تحصيل ك
بلكه انحرافي است كه بايد از آن اجتناب . (عزلت مورد توجه قرار گيرد

شود؛ چون خالف نصوص قرآن و سنت و عمل پيامبر و ساير رهبران 
  .)دين است

تأكيد بر فهم، و تفكر پيرامون آن در نماز و ذكر هرگز به معناي خروج 
تي از عزلت عقلي و قلبي از از چهارچوب هستي عبادت و ماندن در حال

در شب  -سلم صلي اهللا عليه و -رسول خدا . يستمسائل پيرامون ن
الوصف توازن حسي خود را  معراج آيات هستي فراواني مشاهده كرد، مع

از دست نداد و از خود بيگانه نشد، حتي در آن حالت معنوي، حضور 
  :نرفت شهودي كه برايش حاصل شد از خود در

﴿$tΒ sø# y— ç� |Çt7 ø9$# $tΒ uρ 4xösÛ ∩⊇∠∪﴾ ]٧١: النجم [  

منحرف نشد و به خطا ) محمد در دين به چپ و راست(چشم «
بايست  يزي نگريست كه ميتنها به همان چ(نرفت، و سركشي نكرد و 

  .»)بنگرد
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در اين حالت معنوي و روحاني هم، از خود درنرفت، تغيير  ،آري
مسلمانان صدر . از دست ندادحالت پيدا نكرد و شعور و آگاهي خود را 

نيز چنين بودند، آنها  -اصحاب كرام رضي اهللا عنهم اجمعين  -اسالم 
رفتند، با  الگو و ائمه محبت، خشيت، تزكيه و صفاي دروني بشمار مي

  .و عقلي خود را از دست ندادند وجود اين هرگز توازن حسي
شدن در هاي صوفيانه  از دست دادن عقل و گرفتار جذبه ،بنابراين

اسالم پسنديده نيست چون رفيعترين درجه عبادت احسان است، در 
بيند و با  ايستدگويي او را مي همچو حالتي بنده آنچنان به بندگي خدا مي

رود،  اين حالت قله رفيع حضور قلب و عقل بشمار مي. كند او صحبت مي
خود شدن  اما در اين حالت روحاني نيز گرفتار جذبه و از خود بي

 »ال ما عقل منهاليس للمرء صالته إ«: فرمايد شود، رسول خدا مي ينم
  .حديث شريف

فهمد و  از نمازش جز آنچه كه مي) اي بهره(نيست براي مرد : ترجمه
  .كند تعقل مي

با وجود اين گروهي از متصوفه در برخي از مقاطع زماني كلمات و 
: مانند. رسد مي اند كه از آنها بوي شرك به مشام سخناني بر زبان آورده

» �� \�]%�L\U: -^�
_%«يا  » K ��� �+
تعجب در اينجاست كساني اين  »� 
اند، اين امر موجب  اند كه خود را قلة واليت دانسته سخنان را بيان نموده

ترين آفت  كه خطرناك »وحدت الوجودي«شده كه گرايش به انديشه 
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، به اسم واليت رواج يابد و رساند توحيد است و به عقل و ايمان زيان مي
خالقي كه طبق اين  ؛آويز انكار خالق قلمداد نمايند ملحدان آن را دست

چنانچه اين انديشه منجر !! گردد آلود در مخلوق خود حل مي مفهوم شرك
شود، مفهومي كه قرآن بر آن تأكيد ورزيده و  مي 1»تسخير«به نسيان مفهوم 

هستي به نفع خود نموده است، در  هاي انسان را مكلف به تسخير پديده
ها و تحقيق  ايدئولوژي و فرهنگ قرآني تسبيح و ذكر مانع از تسخير پديده

  .شود پيرامون سنن و آيات خدا در آفاق و انفس نمي
گرايي را متهم  تعجب اينست كه برخي از خاورشناسان، از سويي عقل

اريخ و ميراث هايي در ت كنند، سپس به جستجوي روزنه گرايي مي به غيب
ها و كتابهايي را مجدداً به  پردازند تا با استفاده از آنها نوشته ديني مي

. صوفيانه باشد» 2شطحيات«صحنه بازگردانند و فعال كنند كه دربرگيرنده 
و . انجام داده است» حالج«همانند آنچه خاورشناس فرانسوي در رابطه با 
خيزند، اين  ه انجام آن برميهمانند آنچه نويسندگان سكوالر و مدرنيست ب
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ها و زمين است مسخر  بينند همانا خدواند آنچه را كه در آسمان مگر نمي«] 20: لقمان

  .»شما گردانيده است

د شرم، در اصطالح صوفيه كسي كه شطحيات بگوي گستاخ، بي: شطحيات جمع شطاح -2

يعني سخنان خالف شرع يا كلماتي كه ظاهر آنها خالف شرع باشـد بـر زبـان بيـاورد     

  »ف عميد«. گفتن حسين بن منصور حالج» انالحق«: مانند
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خواهند از اين كانال بر پيكر اسالم ضربه وارد كنند و اسالم متكي  عده مي
اسالمي كه هرگونه تفسير و اصالح را  ؛بر وحي را از صحنه خارج نمايند

آنها اسالم حقيقي را از صحنه خارج  .از كانال وحي خواستار است
ي و توجهات شعري را زنده نمايند نمايند تا به جاي آن گرايشهاي باطن مي

نظمي و دوري از اجتماع، و  فكري و بي كه انسان را غرق در بي
گر دين  گرداند و به نام تحليل و تفكيك ويران آوري مي گيري از فن كناره

  .كنند درمي به] اجتماع و زندگي[را از ميدان 
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  ...مدرنيسم غربي 

  :ههاي رويارويي و ارادة اقتدارگرايان ريشه
اكنون امريكا به منظور تحميل مدل مدرنيسم غربي بر  تالشهايي كه هم
هم در انجام آن به ] اروپا[دهد و دنياي غرب  مسلمانان انجام مي

هاي تاريخي اين تالشها به اواخر دولت  ريشه. خيزد مساعدتش برمي
گردد، آنگاه كه غربيها به امراض و مشكالت دولت عثماني  عثماني برمي

بخشيدند و با تمام توان از بهبوديافتن آن جلوگيري  شتر ميعمق بي
كردند تا شرايط را براي مرگ آن و جايگزيني يك دولت سكوالر و  مي

هاي  مانده غربگرا فراهم كنند و در ساية اين دولت سكوالر بتوانند پس
اصول دين را از بيخ درآورند و جامعة تركيه را از تمامي مظاهر و شعاير 

سازند، به تعبير ديگري تركيه را با هويت خويش بيگانه كنند و  ديني پاك
تمامي دستاوردهاي اسالمي دولت مقتدر خالفت عثماني را بعنوان يك 

رابطه ميان تحميل اين . ميراث گذشتة مربوط به دوران انحطاط تلقي كنند
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و بندهاي مكتوب و غيرمكتوب آن بسي  1مدل غربي و كنفرانس لوزان
غيير حروف الفبا از عربي به التيني، تغيير اذان از عربي به روشن است، ت

تركي، تحميل اجباري كاله شاپو و كشتن تعداد كثيري از علماء و 
                                           

منعقـد   1922پيمان لوزان بدنبال شكست نيروهـاي يونـاني از دسـت تركـان در سـال       - 1

ده سيور مبني بـر  براساس آن سرزمين كردستان به تركها واگذار گرديد و وع. گرديد

  .تشكيل يك دولت مستقل براي كردها ناديده گرفته شد

كــه حكومــت ) 2/11/1917(همچنــين براســاس ايــن پيمــان، بــه دنبــال وعــده بــالفور   

توانستند حكومتي براي خـود   انگليسيها به يهوديها داده بود و براساس آن يهوديان مي

مايندگي انگلستان بر فلسطين در سرزمين فلسطين تشكيل دهند مجلس انگلستان حق ن

را لغو كرد و در پي آن، بالفاصله ميان نيروهاي انگليس و سازمانهاي يهـودي جنـگ   

تا بـر انگلـيس فشـار وارد شـود كـه بـه مهـاجرت        ] البته دروغين و ظاهري[درگرفت 

يهوديان به فلسطين اجازة بيشتري بدهد و وعده بالفور را تحقق عملي ببخشد در نتيجه 

  :ن در راستاي عملي كردن وعدة بالفور به كارهاي زير برخاستانگلستا

  ترتيب مهاجرت يهوديان و استقرار آنها در فلسطين -1

  ها در فلسطين هاي گوناگون در پادگانهاي نظامي انگليسي آموزش يهوديان بر اسلحه -2

  قرار دادن اسلحه و مهمات در دست يهوديان -3

يم يهوديـان كـردن، و بـه مقتضـاي قـرارداد تقسـيم       سرانجام فلسطين را دودسـتي تقـد   -4

اعـالن   14/5/1948فلسطين ميان يهوديان و فلسطينيان، حكومت يهودي را در مورخه 

  .نمودن
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دانشمنداني كه با تقليد از مدل غربي متجلي در برهنگي مخالف بودند و 
كه همگي تحت  وادگي اسالمي به قوانين سوئيستغيير قوانين نظام خان

از جمله دستاوردهاي اين ... گرفت  جباري صورت مينام روشنگري ا
  .مدل سكوالريستي بود

آگاهي پوشيده نيست كه مضمون و داللت  ةامروزه بر هيچ خوانند
دار و پيمانهاي سري و  تمامي كتابهاي غربي معاصر و كنفرانسهاي شبه

علني، حول اين محور در چرخشند كه مسلمانان را به اجبار، ناچار به 
  :برد زير كنند ي از دو راهقبول يك

قبول مدل مدرنيسم غربي و جستجوي اسلوبهاي پيشرفت در آن،  -1 
خود را در يك مربع كوچك زنداني كردن و پذيرش تهمتهاي ي چون  -2

افتاده، اهل جمود،  دشمن سبز، و تن به رضايت دردادن به اينكه، عقب
  !طلب هستند تروريست و خشونت

، به 1990در سال  »جياني ديميليس«ا رئيس انجمن وزيران اروپ
داليل ابقاي  ةصراحت به خبرنگار نيوزويك آمريكايي، كه از او دربار

پيمان نظامي ناتو بعد از فروپاشي شوروي سابق و انتهاي جنگ سرد، 
اكنون خطر رويارويي با كمونيسم  صحيح است كه هم: سئوال كرد، گفت

تمال دارد جاي كمونيسم را به سر رسيده، اما رويارويي ديگري كه اح
بگيرد در راه است، و آن هم رودررويي ميان جهان اسالم و جهان غرب 

راه نجات از اين رودررويي : و چون خبرنگار نيوزويك پرسيد. است
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بر غربيها الزم است، «: چيست؟ رياست محترم مجلس بدون ترديد گفت

ي نزد غرب] فرهنگ و تمدن[مشكالت خود را حل كنند، تا الگوي 

و . ديگران جاذبه بيشتري پيدا كنند و در تمامي جهان مقبول واقع گردد

در منتهاي خطورت قرار اگر ما در تعميم اين الگو ناكام بمانيم، جهان 

  .1»خواهد گرفت


�c�Q«اما ريچارد نيكسون در كتابش � �]���
در مقام مقابله با » 
و مرتجع هستند، به گرا  گرا و اصول كساني كه به قول او ايدئولوژي

گرايي اسالمي به  خواند؛ زيرا به قول او اصول گرايش سكوالريستي فرامي
و  2گذشته نظر دارد تا برنامه هدايت آينده را از آن استخراج كند

و بانگ تطبيق ... خواهد مردم را به بازگشت به تمدن اسالمي فراخواند  مي
  3.كند علم مي و شعار اسالم، دين و دولت را... شريعت سردهد 

كند كه، در مقابل  مصلحت امريكا و مصلحت سكوالريستها ايجاب مي
دعوتگران مسلمان بايستند و الگوي غربي مدرنيسم را بر مسلمانان تحميل 

سياست آينده آمريكا و غرب در قبال «: گويد كنند و در يك كلمه مي

لمان مسلمانان نقش اساسي در انتخاب الگوي آينده زندگي ملتهاي مس

                                           
  .175حمد عماره، ص اإلسالم بين التنوير و التزوير، م - 1

  مصدر پيشين - 2
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  1».دارد
اما جاك بيراك مسلمانان را به پذيرش تمدن درياي مديترانه دعوت 

كند و عقيده دارد در صورت پذيرش آن، گرايش مسلمانان به غرب  مي
اي را پذيرفتند از  اگر اعراب تمدن مديترانه: سهل و عادي خواهد بود
ي زدگي يكي از ويژگيهاي طبيع يابند و غرب تناقض با غرب رهايي مي

  2.آنها خواهد بود
اي چون دكتر محمد ارگون كه براي چندين بار به شكست و  نويسنده

ريزي مبتال شده؛ زيرا گاهي پيشنهاد گذر از نظام الهوتي  افالس در برنامه
و تشكيل فضاي ) اسالم، يهوديت، مسيحيت(رقيب  ةگان اديان آسماني سه

بويژه براي كساني كه  -اي   سياسي و جغرافيايي آزاد از هر سلطه و هيمنه
دهد، اما در عين حال اعتراف  مي -كنند  در كنار درياي مديترانه زندگي مي

كند كه، غرب با مسلمانان كنوني حاضر به انجام هيچ گفتگويي نيست؛  مي
كسي است كه زنداني و اسير دايره كوچك «چون به زعم آنها مسلمان 

و  3».مرفوض است باشد، لذا مطرود و عقيده غريب و مردودش مي
شايستگي ندارد كه در دنياي غرب و تمدن غربي هضم شود و حق ندارد 

                                           
  مصدر پيشين - 1

  مصدر پيشين - 2
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آقاي ارگون  1.را نقد نمايد) مدرنيسم عقل مدرنيسم و پست(عقل روشنگر 
هاي اروپايي و  التزام به اين موضوع را در تمامي گفتگوهايش با توده

ديگر اديان و آمريكايي حفظ كرده است؛ چون به قول او اسالم همانند 
ها اعتبار و مشروعيت ندارد و شايسته نيست همپا و همانند ديگر  انديشه

اديان به آن نگاه شود و به مثابه يك دين يا ايدئولوژي شايسته طرف 
بدينگونه غربيها به يك بازي مطلوب دست . ديالوگ اروپاييان  واقع شود

هند، اصول د مييازند؛ مدرنيستها در ممالك اسالمي به خود اجازه  مي
و اين در حالي است كه . وال برند و دستكاري كننداسالمي را به زير س

غربيها حق ندارند در كشورهاي اروپايي اصول اساسي نظام فكري حاكم 
توانند  بر جامعه خود را، مورد تعرض و تبديل قرار دهند؛ چون فقط مي

قويت كنند، صورت و شكل آن را تزئين بخشند و سلطه و اقتدار آن را ت
در مقابل، نظام فكري حاكم هيچ سود و خدمتي به سكوالريستها و 

  .رساند، مگر اينكه به سود خودش نيز باشد مدرنيستها نمي
] يا ايدئولوژي[گرايي  مذهب«دكتر محسن عبدالحميد در كتابش 

روند تأثير فرهنگ و روش زندگي آلمان بر » اسالمي و چالش تمدن
گرفتاري در دام «: گويد دهد و مي ان را، شرح ميفرستادگان ترك به آلم

گرائي و بازگشت به كشور در حالي كه به تمام معنا  هاي قوم تعصب
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هاي  گرايي آلماني و تمدن غربي بودند، باعث شد تا هسته متأثر از ملي

توراني نژادگرايانه را در تركيه بوجود آورند، كه بعدها در حركت 

گر شد و در نهايت  جلوه» اد و ترقياتح«سپس حزب » تركيه جوان«

هرگونه رابطه با اسالم را قطع كردند، و خواهان الغاي قانون شريعت و 

جايگزيني قوانين اروپايي شدند كه سرانجام سياست نژادگرايي 

را الگو قرار دادند، و سلطان عبدالحميد را از » تركيسم(فاشيستي 

بويژه اعراب را  منصب خالفت بركنار و ملتهاي تحت نفوذ خالفت

زير انواع فشار و تاخت و تاز قرار دادند كه در نهايت منجر به اين 

 1.»شد كه برخي از جوانان عرب شديداً از فرهنگ اروپايي متأثر شوند
اين مصيبت جانكاه در حالي بوقوع پيوست كه قرنهاي متمادي بود 

امنيت و مسلمانان در جو لبريز از اخوت ايماني و زير چتر حمايت و 
عدالت شريعت مقدس اسالمي، در اوج عمران و آباداني كه تمامي ابعاد 
زندگي ملتها را در برگرفته بود و در اوج رفاه و آسايش با هم زندگي 

كردند، تا اينكه به نام نهضت و مدرنيسم و پيشرفت، افكار جديدي  مي
سستند و آنها سربر افراشتند و روابط برادرانه و ايماني اين قوم را از هم گ

را گرفتار جنگهاي ناخواسته داخلي ويرانگر و انشعابات مهلك نمودند و 

                                           
1 - ��%453
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گرايي به سبك غربي در ميان  عاقبت اين اختالفات و جنگها پيدايش ملي
: گويد دارد و مي چنانكه دكتر محسن عبدالحميد بيان مي. مسلمانان بود

رن بيستم از آن يكي از حقايق ثابت كه ابحاث جديد و اسناد منتشره ق«

اند، اين است كه در پس اين حركتهاي قومي نژادي،  پرده برداشته

هاي كشورهاي غربي و  خانه حركت فراماسيوني جهاني و سفارت

غربگرا و اقليتهاي غيراسالمي و مؤسسات فرهنگي تبشيري مسيحي 

و بارزترين آنها . قرار دارد) مولد افكار و دسيسة دولتهاي استعماري(

  1».بخشد ه آمريكا در بيروت است، كه آنها را تقويت ميدانشگا
علت گرايش مردم به اين افكار و استجابه براي آنها، در ميدان نبودن 

از جمله عواملي ... جنبشهاي اسالمي و نبودن فهم و آگاهي صحيح و 
هستند كه زمينة گرايش به غرب را تقويت كرده و مجال رشد و تقويت 

  .ي را در ميان ما رواج بخشيده استافكار و ارزشهاي غرب
هاي  محمد محفوظ، اصول رودررويي مسلمانان و غربيها را به ريشه

دهد كه در جريان جنگهاي صليبي تمامي اروپا عليه  آن بازگشت مي
مسلمانان چنان متحد و منسجم گرديدند كه تاريخ هرگز نمونة آن را به 

حركت استعماري «: يدگو مي» ويل ديورانت«خود نديده است، چنانكه 

نگري به عقالنيت اسالمي و شرقي استوار است لذا  غربي، برپاية دون
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بر مسلمانان واجب است به نوگرايي و مدرنيسم روي آورند، حتي اگر 

ناچار از بكارگيري قوه قهريه براي اين منظور باشند، گريز از آن 

ركس و گويي برخي از فالسفه چون ما ممكن نيست، استقبال و تبريك

. انگلس و قبل از آنها هگل از استعمار، اين انديشه را تقويت بخشيد

غرب براي خود پايگاه محكمي بوجود آورد تا با استفاده از آن 

مادي و (وحدت كشورهاي اسالمي را از هم بپاشد و توان و نيروي 

اساس تمدن غربي را ارزشهاي مادي ... آنها را در هم بشكند ) معنوي

برپايه  - سياست غربي ) الخصوص در ارتباط با ما علي( »هندد تشكيل مي
و اين واقعيت تلخ باعث شده  -ضعيف و سست نگهداشتن استوار است 

  .سه ديدگاه مختلف پيرامون تمدن غرب در كشورهاي ما رواج پيدا كنند
رد بدون قيد و  -2قبول بدون قيد و شرط غرب و تمدن غربي،  -1

  .ين تمدن اسالمي و تمدن غربيتوفيق آگاهانه ب - 3شرط، 
گرايانه مورد توجه قرار داده،  نامبرده اين ديدگاهها را بصورت واقع

بدون قيد و (گرا  سرانجام به اين نتيجه رسيده كه چراغ بخت گرايش غرب
چون اين گرايش الگوي مدرنيسم . رو به افول و غروب است) شرط

اسي و ساختار تمدني به غربي را قبلة آمال خود قرار داده و از نظر سي
علت نپذيرفتن . باشد هاي تمدن غرب از جمله ماركسيسم وابسته مي شاخه

تضاد بودن اين تمدن با ارزشهاي فكري و اخالقي  الگوي تمدن غرب، در
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مسلمانان نهفته است، اين تمدن از وراي عينك غربي و با استفاده از 
 د بررسي قراراشياء را مور »كيفيت«و  »كميت« محضادوات مادي 

  .دهد، نه از واقع و ايماني مي
و از آنجا كه انسان تغيير هويت نيافته و هنوز پايبند ارزشهاي انساني 

كننده انسان و  خود است، پديدة مدرنيسم غربي را به مثابه يك وسيلة پوچ
كننده امين يك واقع  كند، نه بعنوان منعكس كننده او از ارزشها تلقي مي تهي

  .زشيرايماني و ا
عالوه بر اين الگوي غربي نتوانسته استقالل سياسي و اقتصادي را براي 
مسلمانان به ارمغان بياورد لذا اين الگو در ميان مسلمانان مردود است و 
چنانكه تقليد بدون چون و چرا از تمدن غربي منفي است رودررويي و 

، را منفي و كه هرچه از امتيازات غربي به شمار رود -مخالفت تقليدي نيز 
چون غرب از نظر علمي، . مقبول و پسنديده نيست -داند  مردود مي

صنعتي و تشكيالتي به موفقيتها و دستاوردهايي دست يافته كه ناديده 
بودن مسلمانان و برخوردار  گرفتن آنها صحيح نيست، چون با وجود حق

بودنشان از اصول و ارزشهاي حقيقي و اخالقي، با وجود رنجها و 
در نتيجه انحرافات اخالقي ناشي از تمدن (ارتهايي كه انسان غربي مر

انحرافاتي كه رهبران فكري و سياسي  ؛نالد از دست آن مي) غربي مادي
طلبي خود اصرار  غرب را تشجيع كرده كه هرچه بيشتر بر انديشه برتري

با وجود همه اينها ... ورزند و اقتدار و هيمنة خود را تقويت بخشند 
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و بعضي اوقات ... وشي از امتيازات تمدن غربي صحيح نيست پ چشم
مخالفت با تمدن غربي ناشي از عدم بلوغ خطاب اسالمي و ناتواني از 

حجت بر غربيها است كه علت آن هم نبودن الگوي عملي اسالمي  ةاقام
  ...در صحنه است 

 در هر حال نبايد از اين نكته غفلت بورزيم كه تقليد از مدرنيسم غربي
كند، در نوعي تقليد ابلهانه و  كه در گرايش به سكوالريسم جلوه مي

كند كه نه  تشنگي توخالي از خود بروز دادن براي الگوي غربي، جلوه مي
كند بلكه با ايمان و ارزشهاي ما  تنها مشكالت متعدده ما را حل نمي

و تمامي سعي و تالشش معطوف به تهي كردنمان ... مغايرت كامل دارد 
مان  مان و فرازهاي مورد افتخار تاريخ مان، ذكر و تقواي ايمان و ديناز 

تمدن غربي نسلي در ميان ما پرورش داده كه در هر امري از ... است 
برد و جز به تقليد و وارد كردن ادوات و  رنج مي 1شيزوفرينيابيماري 

هاي  كارهايي كه عقالنيت غربي در زمينه راه. انديشد وسايل مادي نمي
ماندگي هرچه بيشتر، و شكست  دهد جز عقب ختلف از زندگي ارائه ميم

اي نداشته و ندارد، دليل اين امر هم اين  در برابر غول تمدن جديد ثمره

                                           
شـود و   لگي عـارض مـي  سا 30تا  15جنون جواني، بيماري رواني كه بين : شيزوفرينيا - 1

. كنـد  زدگي و گرفتگي و آشفتگي و رفتار ابلهانه پيدا مي بيمار حالت بيخودي و بهت

  »فرهنگ عميد«. گويند شيزفرني و اسكيزوفرني هم مي
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حلهاي غربي به وقت مخاطب قرار دادن عقل  است كه راهكارها و راه
او را دارند، نه تسكين وجدان و  »تغيير فكر و انديشه«مسلمان آهنگ 

  .را روح او
اي  كننده كند، لكن جوابهاي قانع هاي اجتماعي به او تقديم مي برنامه

براي سئوالهاي مربوط به وجود و احوال شخصي و روابط خانوادگي و 
الوصف او را ملزم به مبارزه و  دهد، مع التزامات اخالقي او ارائه نمي

هاي  نمايد بدون اينكه سلطه و اقتداري بر خلجه فعاليت خارجي مي
حلي كه مسلمان  در حاليكه راه... روحي و اشواق دروني او داشته باشد 

در جستجوي آن است اين است كه، اسالم در تمامي جوانب و 
كشتزارهاي زندگيمان حضور داشته باشد، چون تجربه گذشته بوضوح 
روشن كرده هرگونه راهكاري كه برگرفته از اسالم نباشد، منجر به تكامل 

: ماندگيمان نخواهد گشت؛ چون از ذلت و عقب و پيشرفت و خروج
ايدئولوژيهاي وارداتي عالوه بر اينكه به ذات خود ناقص و ناتوان «

هستند، قدرت و توان فعال كردن انرژيهاي انسان و به حركت 

  1.»هاي او به سوي نقطة كمال و مثبت را ندارند درآوردن همت
نويسندگان و متفكران را  گرايانه، بسياري از اين استقراء و تحقيق واقع

از جمله آنها محمد جسوس . وادار به اعتراف به حق كرده است
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اسالم «: گويد بدين حقيقت اعتراف كرده و مي) ماركسيست مغربي(

هاي عرب بعنوان اولين و  همواره براي اكثريت قريب به اتفاق توده

آخرين انديشة مشروع مطرح است و تمامي راهكارها و طرحهاي 

توانند وفا و التزامي را در  رفته از ساير ايدئولوژيهاي موضوعه نميبرگ

    .1».آيد مسلمانان پديد آورند كه از طريق اسالم پديد مي
        

 والسالم

                                           
  .85االسالم والغرب و الحوار المستقبل، محمد محفوظ، ص  - 1


	داخل کتاب.pdf (p.1)
	deen-dar-chalesh-sonnat-va-modernism-PDF.pdf (p.2-154)

