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   :چكيده
و » درسـت «مقاله بدنبال يافتن پاسخ اين پرسش است كه متفكران جوامع اسالمي تا چه حدي                اين  
مورد بررسي قرار گرفتـه     » درست و سنجيده انديشي   «ا معيار   از همين رو ابتد   . انديشند مي» سنجيده«

ورزي  در مقـام انديـشه    » هاي مختلـف   رهايي از قيمومت  «و  » آزاد انديشي «اين معيار ناظر بر     . است
در واقع . عنوان مبناي داوري استه ب» هاي عيني داده«و تكيه بر » گرايي تجربه«است و راه تحقق آن   

گرفتـار خواهـد آمـد و       » بحران عقالنيت « محروميت از اين ويژگي به       ورز در صورت   انسان انديشه 
بعد از روشن ساختن اين معيار سـعي شـده           .عقل او در شناخت واقعيات راه به خطا خواهد پيمود         

ورزي  است با استفاده توامان از روش قيـاس و روش شـبه آزمـون، در خـصوص شـيوه انديـشه                    
گرايان، تجـددخواهان و نوگرايـان دينـي         كه شامل سنت  هاي مختلف متفكران جوامع اسالمي       دسته

درست «حاصل كار عبارت از اين است كه هر سه جريان فكري جهان اسالم با               . است، داوري شود  
از . انـد  قـرار گرفتـه   » بحران عقالنيت «فاصله دارند و به همين لحاظ در اسارت         » انديشيو سنجيده 

گرايي بيشترين ميزان تـأثر و نـوگرايي دينـي            نيز سنت  پذيري در برابر اين بحران     حيث ميزان آسيب  
دو قـرار گرفتـه      دهد و جريان تجددخواهي نيز در مابين اين        كمترين ميزان تأثر را از خود نشان مي       

  .است
  

  :      واژگان كليدي
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  اشاره
فه اين مقاله كوشش براي يافتن پاسخ اين سؤال نسبتاً عجيب و غيرمنتظره است              وظي
انديـشند؟ روشـن     مـي » سـنجيده «و  » درسـت «ن در دوره معاصر تا چه حدي        يكه مسلم 

تـر اسـت و      است كه انديشيدن به اين سؤال، خود مستلزم پاسخ دادن به يك سوال كلي             
كدام است؟ از اينرو  در اين مقاله سـعي          انديشيدن  » سنجيده«و  » درست«آن اينكه معيار    

بر آن بوده است كه از يك سو مقدمات نظري اين بحث فراهم آيد و از سوي ديگـر بـا             
. ورزي مسلمين داوري شـود     تكيه بر اين مقدمات نظري، در خصوص چگونگي انديشه        

امـا  . روش مـورد اسـتفاده، روش قيـاس اسـت    . شناسي است اين بحث درحوزه معرفت   
هاي كلي و جزئي مورد بررسي، با محـك          هيز از خطا در محاسبات ذهني، گزاره      براي پر 

محور اساسي اين بحث ايـن اسـت كـه          . اند تجربه و به مدد شواهد تاريخي آزمون شده       
تـرين   اي ورزي مسلمانان در دوره معاصر در يك وضعيت بحراني است و ريـشه             انديشه

.  به چهـار بخـش تقـسيم شـده اسـت           بحث. بحران در اين زمينه، بحران عقالنيت است      
وظيفه بخش اول تمهيد مباني نظري است و سه بخش باقيمانده، هـر كـدام بـه بررسـي                 

. ورزي در جهان اسالم تخصيص يافتـه اسـت         وضعيت يكي از سه جريان اصلي انديشه      
  .گرايي، تجددخواهي و نوگرايي ديني است سنت: اين سه جريان عبارت از

  
  :مباني نظري-1

ـ          كار اين  » درسـت و سـنجيده    «آوردن معيـار      دسـت ه   بخـش چنانكـه اشـاره شـد ب
درست و  «حاصل بررسيها و تأمالت اين پژوهش حاكي از آن است كه            . انديشيدن است 

هـاي مختلـف     ورزي آزاد و رهـايي از قيمومـت        انديشيدن، در گـرو عقالنيـت     » سنجيده
سنجيده در همـين نكتـه      ورزي درست و     در واقع معيار انديشه   . )1376كانت،  (فكري است   

ورزي بشر از آزادي طبيعي خويش محروم شود و در بنـد             نهفته است و هرگاه عقالنيت    
» بحـران عقالنيـت   «تـوان بـه      قيمومت عوامل مختلف گرفتار آيد، از چنين وضعيتي مـي         
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  چراكه در اين صورت عقل بشر در مقام انجام وظايف خويش ناتوان شـده                1.تعبير كرد 
براي مثال هرگاه يكي از وظايف عقل آدمي،        . كرد خويش باز خواهد ماند    و از احراز كار   

شناخت صحيح از واقعيات باشد، در شـرايط بحـران عقالنيـت، احـراز ايـن وظيفـه بـا         
هـايي در مـورد      مانـد و گـزاره     شود و عقل از شناخت صحيح باز مـي         اختالل مواجه مي  
اهميـت موضـوع    . مزبـور نـدارد   گويد كه انطباق چنـداني بـا دنيـاي           دنياي واقعيات مي  

آنجاست كه عمل انسان نيز تابعي از عقل اوست و هرگاه شناخت عقالني دچار اختالل               
شود، اشتباهات فاحشي در عرصه عمل به تحقق خواهد پيوست و به اين ترتيب مـسير                

رسـد بـا توجـه بـه آنچـه       به نظر مي. زندگي انسان، گرفتار انحراف و اعواج خواهد شد 
الزم است توضيحات بيشتري در خصوص عقالنيت آزاد و فارغ از قيمومـت             گفته شد،   
  .داده شود

بايد گفت عقالنيت آزاد، عقالنيتي است كه براي هر مـدعائي، برهـان عقلـي طلـب                 
هرگـاه در ايـن     . شـود  كند و در عموم مسائل براي خويش صالحيت داوري قائل مي           مي

از ايـن   . شخيص اين استثناء خـود اوسـت      زمينه استثنائي نيز وجود داشته باشد، مرجع ت       
اما بايـد   . شود نيز تعبير مي  » آزادانديشي«و يا   » عقالنيت خودبنياد «ورزي به    نوع عقالنيت 

و صرفاً با اين ادعا كه      . نيز هست  اي   ورزي واجد روش ويژه    اضافه كنيم كه اين عقالنيت    
نـام ايـن روش     . شـود  ق نمـي  حقـ كنـد، م    و فارغ از قيمومت كـار مـي        عقالنيت من آزاد  

در اين روش، تجربه، معيار داوري است و عقالنيت آزاد با استفاده            . است» گرايي تجربه«
هاي پنهان را نيز مهـار       هاي آشكار، قيمومت   شود عالوه بر قيمومت    از اين روش قادر مي    

بوده و به   » قابل دسترس براي همگان   «و  » فراگير«راهي است كه    » تجربه«چرا كه   . سازد
را آن چنان كه هست بشناسد نه آنچنانكه دلخواه ديگـران             »واقعيت«دهد   اجازه مي آدمي  

  )66-69: 1380، قريشي، 1372؛ سروش، منتشر نشده؛ وارناك، 1371افتخاري، (و يا دلخواه اوست 

                                                           
ريه، ي به نقـل از بـش  Habermasو  1975: ريف ديگري از بحران عقالنيت مراجعه كنيد به براي مالحظه تع-١

1378 :220-215  
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ورزي آزاد هرچند در دوره مدرن تئوريزه شده اسـت، امـا عمـالً ريـشه در                  عقالنيت
البتـه از همـان     . ورزي است  يقت صورت طبيعي عقالنيت   هاي دور دارد و در حق      گذشته
از سـوي افـرادي كـه بـه پـست مـدرن             (هاي دور و بويژه در يكي دو دهه اخير           گذشته

، امكان عملي تحقق اين نوع عقالنيت مورد ترديدهاي جدي قرارگرفته           )اند شهرت يافته 
ان شده است كه عقل آدمي       و عنو  )1379، نوذري،   1381؛ ضيمران، 251-286 : 1385مشيرزاده،(است  

در حصار عالئق، منافع، مناسبات قدرت، باورهاي فرهنگي و متغيرهايي از ايـن دسـت               
بـا ايـن حـال      . قراردارد و رهايي از اين حصار مـستحكم بـه آسـاني امكانپـذير نيـست               

انـد بـا     هـا، سـعي كـرده     پـذيري  ورزي آزاد ضمن پذيرش اين آسيب      طرفداران عقالنيت 
آوردن به روش بررسـي       روي ختلف تأثير اين متغيرها را كنترل كنند و       هاي م  جوئي چاره
ورزي نيز در همين راسـتا قابـل          حسي به عنوان تنها روش معتبر براي عقالنيت        -تجربي

آزادانديـشي  «در عين حال بايد افزود كه اگر هم تالش بـراي            . )1372مكي،  (ارزيابي است   
ورزي، از سـوي     ارآمـدتري بـراي عقالنيـت     به نتيجه نرسـيده باشـد، هنـوز راه ك         » كامل

منتقدان و يا هر كس ديگري پيشنهاد نشده است و به همين لحاظ در وضـعيت كنـوني                  
  .ورزي وجود ندارد گريزي از التزام به اين نوع عقالنيت

اي نيـز در   همين جا مناسب است بـه اقتـضاي موضـوع ايـن پـژوهش چنـد جملـه               
چرا كه با توجه به مطالب      . با دين گفته شود   ورزي   خصوص نسبت اين نوع از عقالنيت     

ورزي مـستلزم    الذكر ممكن است اين سوال درذهن ما پديد آيد كه هرگاه عقالنيـت            فوق
هـاي وحيـاني نيـز       نفي هرگونه قيم فكري است، آيا اين امر به نقادي خود ديـن و پيـام               

نكته اول اينكه   . ردشود يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد به دو نكته اشاره ك              كشيده مي 
يعني قيمومـت يـك انـسان    . هاي فكري عموماً در مناسبات انساني مطرح است     قيمومت

شـود وگرنـه هرگـاه يقـين         ورزي نفي مي   ها در اين نوع عقالنيت    معمولي بر ديگر انسان   
كنيم كه پيام وحي چيست و مراد خداوند متعال كدام است، تبعيت از آن بـراي مـؤمنين      

ورزي و تبعيـت مـومنين از اوامـر     يچ تعارضي بين اين نوع عقالنيـت    مفروض است و ه   
دهـد ايـن اسـت كـه يـك عـده سـعي              ولي آنچه معموالً روي مي    . خداوند وجود ندارد  
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كنند فهم و برداشت خود را از دين، عين ديـن دانـسته و آن را بـر ديگـران تحميـل                       مي
كننـد    را در قالب دين مطرح مي      اي اميال نامشروع خود    اي موارد عده   نمايند و يا در پاره    

رو از ايـن  . سـتانند  و با تقدس بخشيدن بـه آن، امكـان چـون و چـرا را از ديگـران مـي                   
ورزي  آزادانديشاني كه اهل ايمانند، ناچارند براي كشف مراد حقيقي خداونـد عقالنيـت            

ه كنند و بعد از دريافت حقيقت پيام الهي، وظيفه آنـان تـسليم در برابـر خواسـت و اراد                
چرا كه بشر در مقامي نيست كه بتواند با خداوند وارد گفتگويي انتقـادي              . خداوند است 

  .)69: 1380قريشي،(شود 
ورزي آزادانه خود به عدم صالحيت       و اما نكته دوم عبارت از اين است كه عقالنيت         

پـرداز عقالنيـت     ترين نظريه  اين چيزي است كه معروف    . دهد عقل در نقد وحي راي مي     
در پاسـخ   «كانت در مقاله معـروف      . عني ايمانوئل كانت نيز به آن تأكيد كرده است        آزاد ي 

نگري و يا به تعبير اين مقالـه     ضمن اينكه گوهر روشن   » نگري چيست؟  به پرسش روشن  
كنـد و بـر      گوهر عقالنيت آزاد را انديشيدن مستقل و نفي هرگونه قيم فكري معرفي مي            

ن ضرورت رعايت تعهدات خود در عمل، بايد        اين باور است كه تمامي اشخاص در عي       
در مقام انديشه و اظهار آن از هرگونه قيم فكري آزاد باشند، به اين نكته پرداخته اسـت                  
كه با توجه به اينكه رأي معتبر عقلي، رأي مبتني بر تجربه است و ايـن در حـالي اسـت      

ز اينـرو عقـل نـه       هاي وحياني براي تجربه علمي راهـي نيـست، ا          كه براي مطالعه آموزه   
بنـابراين وحـي در     . تواند به نفي آنها بپـردازد      ها را تأييد كند و نه مي       تواند اين آموزه   مي

حوزه ايمان است و هرگاه كسي اهل ايمان مذهبي باشد كاري خالف عقل نكرده است                
. )1372؛ وارناك،   1376كانت،  (و چنانكه معروف است كانت خود از جمله مؤمنين بوده است            

رسد خود مؤمن به اعتبار ايمان خويش كـه بنـا بـه داليـل و عوامـل                   واقع به نظر مي   در  
مختلف از جمله اعتماد به قول انبياء به آن دست يافته است، تمامي اجزاء وحي را باور                 

اما همانگونه كه اشاره شد     . كند اي در اين زمينه ايجاد نمي      نگري او خدشه   دارد و روشن  
كند كه هر چيزي را به نام وحـي نپـذيرد و سـخن هـر                 ادار مي نگري، او را و    اين روشن 

هـاي   كسي را به عنوان سخن خداوند الزم االتباع نپندارد و از همين روست كه انديـشه               
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دانـد   هاي خود را نيز قابل نقد عقالني مـي         كند و گفته   معطوف به دين را نقد عقالني مي      
  .)69: 1380قريشي، (

ورزي متفكـران    رسـيم كـه عقالنيـت      اين پرسش مـي   حال با اين تمهيدات نظري به       
ورزي طبيعـي و درسـت       مسلمان در دوره معاصر تـا چـه حـدي بـا ضـوابط عقالنيـت               

چـرا كـه متفكـران مـسلمان يكدسـت و          . هماهنگي دارد؟ پاسخ اين سوال ساده نيـست       
ايم حداقل سه جريان عمـده فكـري صـرفنظر از            و چنانكه قبالً گفته   . متحدالفكر نيستند 

ايـن سـه   . يمات دروني هر يك از آنها در ميان متفكران مسلمان قابل شناسايي است   تقس
از اينـرو بايـد بـراي دادن        . گرايان، متجددين و نوگرايان ديني اسـت       جريان شامل سنت  
هاي فكري سه گانه جهـان اسـالم        الذكر، مطلب را به تناسب جريان      پاسخ به سوال فوق   

ت هركدام از اين جريانات را به نحو جداگانـه          به سه قسمت مجزا تفكيك كرد و وضعي       
هاي بعدي ايـن نوشـتار ايفـاي چنـين نقـشي را بـر عهـده                 بخش. مورد بررسي قرارداد  

  .اند گرفته
  
  :گرايان  سنت-2

رسد بيش از دو جريان      گرايي به نظر مي    در يك ارزيابي كلي بايد گفت جريان سنت       
گرايـان عقالنيـت آزاد چنـدان        اه سنت چرا كه در نگ   . ديگر گرفتار بحران عقالنيت است    

عقل تا جايي صالحيت انديشيدن، نقادي كردن و اظهارنظر نمـودن دارد            . پذيرفته نيست 
اي باشد   هرگاه محصول تأمل عقالني، يافته    . نگيرد هاي ديني قرار   كه در تعارض با آموزه    

 كنار نهـادن    اي ترين واكنش نسبت به چنين يافته      هاي ديني است، ماليم    كه خالف آموزه  
استدالل متفكران سنتي بـراي اتخـاذ چنـين         . هاي ديني است   آن و اصالت دادن به آموزه     

شـود، محـصول يـك       موضعي عبارت از اين است كه آنچـه از عقـل آدمـي صـادر مـي                
گيرد، در طول زمان     كند، مواضع متعارضي مي    عقل بشر اشتباه مي   . عقالنيت ناقص است  

كـه آنچـه مـا از ناحيـه ديـن            در حـالي  . مـاد نيـست   شود و چندان قابـل اعت      عوض مي 
محصول يـك عقالنيـت متعـالي اسـت، ثابـت اسـت،             . ايم، سخن خداوند است    آموخته
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توان به صـحت آن يقـين        ترين خطايي در مضمون آن نيست و مي       احتمال ورود كوچك  
 هـاي دينـي خداونـد      هاي عقالني بـشر را بـا آمـوزه         رو هيچگاه نبايد يافته   از اين . داشت

همسنگ پنداشت و يك متفكر مسلمان بايد در چارچوب دين انديشه كند نـه آنكـه در                 
ورزي بپـردازد و حتـي بـه     بيرون از اين چـارچوب و بـه نـام آزادانديـشي، بـه انديـشه             

هـا را    هاي ديني نگرشي انتقادي داشته باشد و از ايـن طريـق تقـدس ايـن آمـوزه                  آموزه
  .)1378قريشي،  (خدشه دار سازد
هاي ديني گـاهي نيـز تنـد و          گرايان به آزاد انديشي در خصوص آموزه       سنتواكنش  
هـاي نـصر حامـد       گرايان مصري در برابـر انديـشه       موضعي كه سنت  . گيرانه است  سخت

  .اي از اين دست است ابوزيد اتخاذ كردند، نمونه
ابوزيد از جمله حافظان كل قرآن و از جملـه انديـشمندان مـسلماني اسـت كـه بـه                    

هـاي فراوانـي     جنجال 1990در اواسط دهه    . ي ديني نگرشي آزادانه داشته است     ها آموزه
هاي او در مجامع دانشگاهي و غير دانشگاهي مصر صورت گرفت و در              پيرامون انديشه 

اين ميان چند نفر از اساتيد دانشگاه االزهر و دارالعلوم با تسليم دادخواستي عليه ابوزيد،            
سرانجام دادگاه تجديد نظر قـاهره      .  دليل ارتداد شدند   خواستار جدايي او از همسرش به     

از طرف ديگر نيـز     .  حكم به ارتداد ابوزيد و جدايي وي از همسرش داد          14/6/1995در  
سازمان الجهاد به رهبري ايمن الظواهري دستيار بن الدن در القاعده دستور ترور ابوزيد              

هاي پليس گرديد و سرانجام      اقبتهاي او نيازمند مر   به همين لحاظ فعاليت   . را صادر كرد  
: 1381ابوزيـد،  (ابوزيد از زندگي در مصر چشم پوشيد و به اليـدن هلنـد مهـاجرت نمـود             

  .)درباره نويسنده
گرايان در چيست؟ مگر نه ايـن اسـت كـه            ورزي سنت حال بايد پرسيد ايراد انديشه    

هـاي وحيـاني،     موزهورزي آزاد نيز، با توجه به عدم امكان مطالعه تجربي آ           خود عقالنيت 
دهد و به عقل آدمـي صـالحيت داوري در ايـن             ها را در حوزه ايمان قرار مي       اين آموزه 

هاي وحياني را از هرگونه نقـدي        توان بر همين مبنا آموزه     عرصه را قائل نيست؟ آيا نمي     
هـاي عقالنـي، بـه اصـالت         هـا بـا يافتـه      مصونيت بخشيد و در لحظه تعارض اين آموزه       
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زبور رأي داد؟ در پاسخ به اين سـواالت نكـات ذيـل را بايـد مـورد توجـه                  هاي م  آموزه
  :قرارداد

نكته اول ناظر بر همان نقدي است كه عبدالكريم سروش از متفكران ديني ايران بـه                
» قـبض و بـسط تئوريـك شـريعت        «سروش در كتاب    . ورزي وارد آورد   اين نوع انديشه  

او دين را ثابت، مقدس، عاري از خطـا         . ميان خود دين و فهم ما از آن تفكيك قائل شد          
كه فهم و برداشت ما از دين را متغير، غيرمقدس، متضمن            در حالي . و كامل معرفي كرد   

خطا و ناقص دانست و در اين ميان بر اين ايده پاي فشرد كـه هرچنـد ديـن از تحـول                      
عارف معارف بشري متأثر نيست اما فهم ديني ما به وضوح تحت تأثير تحول در ديگر م               

نـام ديـن    ه  گرايان ب  به اين ترتيب بسياري از مطالبي كه سنت       . )1375سروش،  (بشري است   
كردند، به فهم و برداشت آنان از پيام الهي تبديل شد و به همين لحاظ مطالب            معرفي مي 

آنها، از درجه قدسي بودن به مرتبه بشري بودن تقليل مقام داد و ديگر هيچ دليلي وجود                 
گرايان نـاظر بـر      در واقع موضع سنت   .  را از نقد عقالني مصونيت بخشد      نداشت كه آنها  
هـا نبايـد همـسنگ       هاي علمي محصول عقل ناقص بشري است و اين يافتـه           اينكه يافته 
هاي ديني كه محصول عقل متعالي خداوند است پنداشته شود، بنا به مراتب فوق،               آموزه

هاي ديني عرضه    نام آموزه ه  يا آنچه ب  به يك اعتبار درست است، اما سوال اين است كه آ          
هاست؟ اگر مـراد     شود، عين مراد خداوند است، يا اينكه برداشت بشري از اين آموزه            مي

گرايـان   گشت، ادعـاي سـنت     جاري مي ) ص(خداوند، همانند صدر اسالم از زبان پيامبر      
نت سـر و    تفاسير متعددي از كتاب و س      كامالً موجه بود، اما امروز روشن است كه ما با         

اي جـز    كار داريم و براي تشخيص مراد خداوند از ميان اين همه اقوال و مدعيات چاره              
در واقع هرچند نقد وحي در صـالحيت عقـل بـشري            . ورزي آزاد وجود ندارد    عقالنيت

ها و تفاسير مختلف از وحي به خاطر بشري بـودن آنهـا              ها، فهم نيست، اما نقد برداشت   
گيرد و عدم پذيرش اين نكته، به قيمومـت تفكـرات و       مي در حوزه صالحيت عقل قرار    

آن را از مسير درست و طبيعـي          ورزي ما منتهي شده و     تفاسير خاصي از دين بر عقالنيت     
  .خارج خواهد ساخت
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شـود عقـل صـالحيت نقـد         اما نكته دوم عبارت از اين است كـه هرگـاه گفتـه مـي              
ر عدم امكـان مطالعـه تجربـي ايـن          هاي ديني را ندارد، اين عدم صالحيت به خاط         آموزه
در واقع از آن جهت كه مالك داوري عقالني، آزمون تجربي اسـت، عـدم               . هاست آموزه

هاي ديني باعث خروج آنها از حوزه صـالحيت عقـل بـراي              امكان آزمون تجربي آموزه   
هاي ديني مورد    اما بايد توجه داشت كه اينجا تعريف مضيقي از آموزه         . نقادي شده است  

. هايي مورد نظر است كه به هيچ روي قابل آزمون تجربي نيـستند             يعني آموزه . استنظر  
اي قابل آزمون تجربي باشد، عقل در خـصوص صـحت و             بديهي است كه هرگاه آموزه    

اي ترديـد كـرد،    كند و اگر عقل آزاد انديش در صحت چنـين آمـوزه     سقم آن داوري مي   
شود و بسته به اينكـه آزمـون كننـده      ها دگرگون مي   تلقي موجود در خصوص اين آموزه     

غير مؤمن و يا مؤمن آزادانديش باشد، ماهيت و نوع  نگرش جديد به اين آموزه تعيـين                  
دهند و مومنين آزادانـديش،    اي رأي مي   غير مؤمن به نادرست بودن چنين آموزه      . شود مي

اي ارائه  موزهكنند و تفسير جديدي از چنين آ در فهم و برداشت ما از آن آموزه ترديد مي
 براي مثال آنچه در كتاب و سنت مسلمين در خصوص انـدام انـسان، نجـوم،                 1.دهند مي

توان  آمده است، همگي قابليت آزمون تجربي دارند و هيچگاه نمي         ... سياست، اقتصاد و    
در واقـع آزاد    . آنها را در زمره مقوالت ايماني درآورد و از داوري عقالنـي دور سـاخت              

ها ندارند به ايـن ترتيـب هرگـاه يـك            اي جز نگرش عقالني به اين آموزه       انديشان چاره 
جريان فكري عقل بشر را از ورود به مباحثي كـه صـالحيت داوري در آن را داراسـت                   
محروم سازد، در درجه اول عقالنيـت خـويش را دچـار بحـران سـاخته و  خـود را از                      

  .ورزي صحيح محروم نموده است نعمات انديشه
ورزي آزاد و فارغ از قيمومت بـا خـود مبـاني دينـي             اينكه نفي عقالنيت  و نكته آخر    

خداوند متعال ما را به تفقه در دين به مفهوم فهـم عميـق              . مسلمين نيز در تعارض است    

                                                           
هاي نظري استادانه در اين خصوص كه از يك موضع مؤمنانه به انجام رسيده   براي مالحظه يكي از كوشش- 1

 1378سروش، : است، رجوع كنيد به
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هـاي ايـن دعـوت مواضـع         از نمونـه  . ورزي دعوت كرده اسـت    هاي ديني و تعقل    آموزه
گريزي برخي از مخاطبين خـود و عـدم          انتقادآميزي است كه پيامبران الهي در برابر عقل       

آيـات زيـر از     . انـد  كـرده  ورزي در مباحث ديني و اعتقادي اتخاذ مي        اهتمام آنان به تعقل   
  :رسد داللت بر همين نكته داشته باشد قرآن مجيد از جمله مواردي است كه به نظر مي

چـه  «:  آنگـاه كـه بـه پـدر خـود و قـومش گفـت               �آنان گزارش ابـراهيم را بخـوان       و بر «
آيـا وقتـي دعـا      «: گفـت �».ه مـالزم آنهـاييم    رپرستيم و هموا   بتاني را مي  «  گفتند �»پرستيد؟ مي
نـه، بلكـه پـدران      «:  گفتنـد  �»رسانند؟ يا به شما سود يا زيان مي       �شنوند؟ كنيد، از شما مي    مي

آيـات   (»ايـد؟  ايد تأمل كرده   پرستيده آنچه مي  آيا در «:  گفت �».كردند خود را يافتيم كه چنين مي     

 ) سوره شعرا بر اساس ترجمه استاد محمد مهدي فوالدوند75 تا 69

هـاي دينـي     توان چنين استنباط كرد كه ما مـوظفيم در آمـوزه           از آيات فوق الذكر مي    
ايم به ديده عقالني نظر كنيم و مـسئوليم كـه در             خود كه از پدران خويش دريافت كرده      

ر همان دامي بيفتيم كه منكران حقيقـت        پرستيم تأمل كنيم وگرنه ممكن است د       آنچه مي 
ورزي باز توليـد ناخودآگاهانـه و احيانـاً آگاهانـه            افتادند، چرا كه نفي عقالنيت     وحي مي 

ورزي جريان   در بخش بعدي نوع عقالنيت    . همان منطق در قالب و چارچوب دين است       
  .تجددخواهي را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  
 :متجددين-3

رغم اسـم و عنـوان خـويش، بـه شـدت گرفتـار بحـران                بهنيز  جريان تجددخواهي   
اين جريان در ابتالء به بحران عقالنيت هرچند در حد و انـدازه جريـان               . عقالنيت است 

البته اگر مالك ارزيابي مـا،      . گرايانه نيست، اما با جريان مزبور فاصله چنداني ندارد         سنت
بـه اشـتباه تـصور كنـيم كـه آنهـا            ها و مدعيات متجددين باشد، ممكن است         صرفاً گفته 
چرا كه آنان مكرر به انديـشيدن فـارغ         . ترين جريان موجود در جهان اسالمند      آزادانديش

. خوانند و كارگزار اصلي تبليغ آزادانديشي در جوامع خويش هـستند           از قيمومت فرا مي   
ارغ از  اگر آزادانـه و فـ     . رساند اما تأمل بيشتر در اين خصوص ما را به نتيجه ديگري مي           
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قيمومـت انديـشيدن چيـزي فراتـر از سـخن گفـتن دربـاره آن باشـد و ضـابطه چنـين           
هاي فكري خويشتن   اي و قضاوت   هاي انديشه انديشيدني، نشان دادن آن در مقام داوري      

بندي اند و پاي   رسد متجددان جهان اسالم عموماً شعار آزادانديشي داده        باشد، به نظر مي   
براي دفـاع از ايـن مـدعا بايـد گفـت            . دني قابل اثبات نيست   ذهني آنان به چنين انديشي    

بلكـه ناخودآگـاه و يـا       . متجددان ما، در لحظه انديشيدن، آزاد و فارغ از قيمومت نيستند          
  .اند هاي آن ديار را مرجع و قيم خويش ساخته آگاهانه محتواي تفكر غرب و نظريه

. هاست ها و انديشه ايدهدر صفحات پيش گفتيم كه روش آزادانديشي، آزمون تجربي 
هـاي غربـي را بـا رويكـردي انتقـادي           سوال اين است كه متجددين ما تا چه حدي ايده         

اند و براي استفاده از تجربه غرب، تا چـه حـدي ايـن تجربـه را بـا       مورد توجه قرارداده 
گرايـان   هرگاه بخـواهيم متجـددين را بـا سـنت         . اند واقعيات جوامع خويش آزمون كرده    

انـد، امـا    گرايان در نظر و عمل از آزادانديشي فاصله گرفتـه  نيم بايد گفت سنت مقايسه ك 
هاي غربي، انديشه    دهند، اما عمالً تحت قيمومت انديشه      متجددين شعار آزاد انديشي مي    

گرايان، با اسـتناد هرچنـد    پذيري اعالم شده سنت كنند و جالب است كه اگر قيمومت       مي
پذيري عملـي   خطاي خداوند وجهي داشته باشد، قيمومت     نا به جا به عقالنيت عاري از        

چـرا كـه هـيچ دليلـي مبنـي بـر            . متجددين در برابر غرب به هيچ وجهي موجه نيـست         
هـاي صـحيح     هاي غربي از خطا و اشتباه وجود نـدارد وحتـي انديـشه             مصونيت انديشه 

ممكـن   ت،غربي نيز با توجه به اينكه خاستگاه آنها واقعيات و ذهنيات جوامع غربي اسـ         
  . است به لحاظ تجربي چندان انطباقي با واقعيات جوامع مسلمان نداشته باشند

اند و   توان گفت متجددين جوامع اسالمي نيز از بند قيمومت نرسته          به اين ترتيب مي   
در واقع ايراد اصلي    . اند صرفاً عوض كردن نوع مرجع و قيم فكري است          كاري كه كرده  

ي به تجربي انديشي است و اين عامل است كه تالش آنـان          كار متجددين در عدم پايبند    
در واقع آنان با شدت و حدت       . سرانجام كرده است  را براي رهايي از قيمومت فكري بي      

كننـد و پيـروي از غـرب را نـه            و احياناً با صداقت تمام از آزادانديشي خويش دفاع مي         
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. كنند يح عقالني معرفي مي   هاي صح  معناي تقليد بلكه به مفهوم ضرورت پيروي از يافته        
  .اما نظارت بيروني بر كار آنها حكايت از واقعيات ديگري دارد

در حقيقت عقل انسان چنان كه در توضيحات تئوريـك ابتـداي بحـث اشـاره شـد،                  
بـراي مثـال    . تحت تأثير عوامل مختلفي است كه از جمله آنها مناسـبات قـدرت اسـت              

م و يك فـرد عـادي بحثـي درگيـرد، و مـا در      شناسي هرگاه بين يك دانشمندي كه ما مي     
بحث مزبور اهل نظر نباشيم، عقل ما ناخودآگاه به اين سمت تمايل دارد كه حـق را بـه                   

كه در عـالم واقـع ممكـن         در حالي . دانشمند بدهد و جسارت آن فرد را نكوهش نمايد        
ا در چنين وضعيتي آنچه مـ      .است در اين بحث خاص حق به جانب آن فرد عادي باشد           

يعني نبايـد بـه صـرف دانـشمند         . رهاند، آزمون تجربي هر دو حرف است       را از خطا مي   
بلكه بايد حرف دو شخص را بـا واقعيـات          . بودن يك شخص حرف او را مرجح شمرد       

نكته جالب اين   . اين آزمون تجربي است كه داور نهايي قضيه خواهد بود          مقايسه كرد و  
است كه هنگام پديد آمدن يك نظريه جديد و  است كه شواهد تاريخي نيز گواه اين مدع       

پـرداز و    يا حصول يك كشف تازه، بسياري از دانشمندان جوامع مختلف در برابر نظريه            
دهنـد و تنهـا    كاشف نورسيده كه شهرتي و احياناً سن و سالي ندارد مقاومت نـشان مـي    

بخـشد و حـرف ايـن شـخص          محك تجربه است كه نظريه و كشف نوين را آبـرو مـي            
دانـيم آن زمـان كـه هنـوز داوري بـر اسـاس        چنانكه مي. نشاند رسيده را به كرسي مي  نو

شواهد تجربي بصورت يك گفتمان غالب در نيامده بود يك كشف جديد نه تنها منتهي               
. گشت، بلكه چه بسا ممكن بود به قيمت جـان او تمـام شـود               به استقبال از كاشف نمي    

فتارهايي در تاريخ قرون وسطاي غـرب،       نظر مورخين در خصوص وجود چنين ر      اجماع
  . سازد نياز مي اين پژوهش را از ذكر شواهد تاريخي مؤيد اين سخن بي

در ارتباط با بحث ما نيز مسئله عبارت از اين است كه متجددين ما در برابـر غـرب،           
اند و عقالنيت آنها در اين عرصه به شـدت متـأثر از              تحت تأثير قدرت غرب قرار گرفته     

كند در واقع مشكل اين است كـه متجـددين جوامـع             ت قدرت موجود داوري مي    مناسبا
هـاي   آيد را به حق، درست، برتر از يافتـه         اسالمي در بسياري از موارد آنچه از غرب مي        
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شود، اين  انگارند و اگر اختالفي بين متجددين ديده مي    مسلمين و حالل مشكالت ما مي     
آنان نيست، بلكه به خاطر وجود مكاتـب        هاي فكري متفاوت     اختالفات حاصل كوشش  

شـود،   مختلف فكري در غرب است و شايد تنها كوششي كه به لحاظ فكري انجام مـي               
البته در اين سطح نيز كوشش بسيار جدي انجـام          . در انتخاب از بين مكاتب مزبور است      

ما گيرد، بلكه آنچه در غرب گفتمان مسلط است، بيشترين تعداد از متفكران متجدد               نمي
كند و به همين لحاظ گفتمان مـسلط غـرب، بـه گفتمـان مـسلط                 را به خويش جلب مي    

شـود، گفتمـان    كه اين گفتمان عوض مي شود و هنگامي  متجددين مسلمان نيز تبديل مي    
براي اينكه ايـن داوري انتزاعـي، بـه         . شود متجددين مسلمان نيز به تبع آن ديگرگون مي       

هاي فكري مسلط در بين     توان رابطه بين جريان    ميراحتي  ه  شواهد تجربي مستند شود، ب    
هاي مسلط فكري در غرب در طـول قـرن بيـستم            متجددين جوامع اسالمي را با جريان     

هاي آغازين قرن بيـستم نظـر بـه اينكـه در غـرب مكتـب ليبراليـسم،                  در سال . نشان داد 
از همين  گفتمان مسلط محافل فكري است، در بين متجددين جوامع مسلمان نيز جريان             

 روسيه و پيدايش فاشيـسم و نازيـسم در ايتاليـا و             1917قرار است، زماني كه با انقالب       
دهـد، در    آلمان در بين دو جنگ جهاني، ليبراليسم اعتبار اوليه خـويش را از دسـت مـي                

يفـي از ليبـرال و فاشيـست و    شـوند و ط  جوامع اسالمي نيز متجـددين چنـد دسـته مـي     
اما در دوره بعد از جنگ جهاني دوم بـا          . دهند ناسيوناليست و ماركسيست را تشكيل مي     
 در محافل فكري غربي دارد، گفتمان مسلط         تري توجه به اينكه ماركسيسم، جاذبه افزون     

كـه اتحـاد شـوروي       متجددان كـشورهاي اسـالمي نيـز ماركسيـسم اسـت و از زمـاني              
پاشد، بـا     فرو مي  1990اوايل دهه    كند و در    شروع مي  1985د را  از سال      اصالحات خو 

توجه به اينكه در غرب ليبراليسم، يكبار ديگر گفتمان مسلط شده است، متجددان ما نيز               
  .)1380قريشي،  (آورند هاي ليبراليستي روي مي به تبع متفكران غربي عموماً به انديشه
سازد و آن اينكه اگر آزادانديشي و فراغت از          مياين تبعيت، پرسش با اهميتي مطرح       

قيمومت گوهر عقالنيت خود بنياد و به تعبير اين مقاله گوهر عقالنيت طبيعي و معمولي         
آيـا  . توان از تجلي چنين عقالنيتي در ميان متجددان ما سراغ گرفـت            بشر است، كجا مي   
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و مـشكالت آن تغييـر      كـه وضـعيت غـرب و مـسائل           توان ادعا كرد كه واقعاً زماني       مي
شـود و تغييـر تفكـر مـا در           يابد، وضعيت ما نيز دقيقاً به همـان سـان دگرگـون مـي              مي

اين ادعا چگونه . هماهنگي با غرب به خاطر همين مشابهت در مسائل و مشكالت است           
كه به اعتراف خود متجددين، جوامع مـسلمان بـا غـرب             تواند صادق باشد در حالي     مي

سال فقط اختالف تاريخي دارند و سـطح تكنولـوژي، تركيـب            حداقل سيصد چهارصد    
. دو كامالً متفـاوت اسـت      اين... جمعيتي، بافت فرهنگي،  نظام سياسي، وضع معيشتي و        

هاي غربي،   هيچ جرح و تعديلي در انديشه     بنابراين چگونه است كه ما اينهمه تفاوت، بي       
زنـيم و    لهام از آنهـا حـدس مـي       كنيم، مشكالت خود را براساس و با ا        آنها را اقتباس مي   

دهيم و با تحول گفتمان مـسلط در غـرب، خـط             سپس بر مبناي آنها راهكار را ارائه مي       
هـاي موجـود خـويش در بـاب مـشكالت و راهكارهـاي               بطالن بـر تمـامي تـشخيص      
  اندازيم؟ كشيم و طرحي نو در مي پيشنهادي براي حل آنها مي
 كه متجددين جوامع مسلمان درست اسـت        توان ادعا كرد   با توجه به مراتب فوق مي     

آورنـد، امـا ايـن       ها و تجويزهاي خـود توجيـه عقالنـي مـي           ها، تبيين  كه براي تشخيص  
البته اين سخن به معناي عدم رجـوع        . توجيهات كمتر رنگ و بوي استدالل تجربي دارد       

متجددين به تاريخ جوامع خويش و يا وضعيت عيني اين جوامع نيـست، بلكـه در آثـار       
اما هر سخني درباب وضعيت عينـي و تجربـي          . خورد نان اين امر بوضوح به چشم مي      آ

گرايـي بـه مفهـوم پـذيرش داوري واقعيـات            تجربه. گفتن به مفهوم تجربه گرايي نيست     
طرفي و پرهيـز     هاي ذهني در عين حفظ حداكثر بي       عيني درخصوص فرضيات و انديشه    

اما رجوعي كه در آثـار متجـددين        . تاز هر گونه دخل و تصرف در معرفي واقعيات اس         
  .اي ديگر است  به گونه1شود عموماً به تجربه و تاريخ مشاهده مي

هاي غربي اقتباس  در آثار فوق الذكر هدف متجددين اثبات اين نكته است كه انديشه  
شده، منطبق با واقعيات جامعه آنها نيز هست، به اين منظور آنها به نحو كامالً جانبدارانه                 
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روند و تاريخ و تجربـه را بـه           تجربي مي  -سمت گزينش يك سلسله شواهد تاريخي     به  
ايـن نـوع رجـوع بـه تـاريخ          . هـا باشـد    كنند كه مؤيـد همـين انديـشه        نحوي قرائت مي  

گرايي ما با حفظ حـداكثر بيطرفـي         بلكه چنانكه اشاره شد در تجربه     . گرايي نيست  تجربه
هـاي خـويش فـرا        درخـصوص انديـشه    ممكن، شواهد عيني و تاريخي را براي داوري       

امـا  . هاي ما و گاهي به زيان آنهاست       خوانيم و نتيجه اين داوري گاهي به نفع انديشه         مي
هاي مورد نظر هميشه مورد تأييد شواهد        دارانه واقعيات، انديشه   در روش گزينش جانب   
 اسـت كـه   گيرند و البته عمر اين تأييدات نيز بعـضاً تـا زمـاني           تاريخي و تجربي قرارمي   

حتـي گـاهي صـحت و صـدق     . شود گفتمان مسلط انديشه در غرب دچار دگرگوني مي     
شـود و رجـوع بـه تـاريخ          انديشه اخذ شده، براي متجددين كامالً مفروض انگاشته مـي         

جامعــه خويــشتن، نــه بــراي داوري در خــصوص انديــشه فــوق،  بلكــه بــراي داوري  
  . درخصوص اين تاريخ است
ماندگي ايـران از سـوي متجـددين         در خصوص عوامل عقب    براي مثال در آثاري كه    

هاي آن ديار استخراج    اين كشور نوشته شده است، عوامل توسعه غرب بر مبناي تئوري          
گيرد كه شرط حصول توسعه وجود عوامل فوق الـذكر           شود و فرض بر اين قرار مي       مي
مل توسعه غرب   گيرد و غيبت يكي از عوا      سپس تاريخ ايران مورد بررسي قرار مي      . است

آيـد   الي كه اينجا به ذهن مـي وس. شود نيافتگي معرفي مي عنوان عامل توسعه  ه  در ايران، ب  
عبارت از اين است كه اين قياس تا چه حدي درست است؟ اين فرض كه تجربه غرب                 

ناپذير توسعه در سراسر جهان است، تـا چـه حـدي واجـد            در زمينه توسعه، راه اجتناب    
كنند كه بـراي حـصول توسـعه در          ويسندگان فوق حتي توصيه مي    اعتبار علمي است؟ ن   

ايران، بايد آن عامل را كه در غرب حاضر بوده است، به نحو تصنعي در اينجا نيز حاضر 
آيا اين توصيه شبيه آن نيست كـه اگـر          . نمود و از اين طريق مسير توسعه را هموار كرد         

هـايي از    شروع به بريدن بخش     پاي ما نيست، به جاي عوض كردن كفش،         كفشي اندازه 
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تواند تـا حـدودي      پا كنيم؟  هرچند اين مثال، تا حدي خشن و زمخت است، اما آيا مي              
  1؟هاي غربي روشن سازد موضع متجددين جوامع اسالمي را  در ارتباط با انديشه

رويكرد ويژة متجددان كشورهاي مسلمان به انديشه و تمدن غرب، به پيدايش عرف        
در ميان آنان و هوادارانشان در جامعه و به ويژه در محافل دانشگاهي منتهـي       اي نيز    ويژه

بينـد، امـا    هرچند كسي شهامت اعالم  التزام به اين عرف را در خويش نمـي             . شده است 
مطابق اين عرف هر كسي بيـشتر از ديگـران   . را انكار كند   تواند وجود آن   كمتر كسي مي  

هـاي غربـي    هركـسي در گفتـارش از واژه  . فهمـد  يهاي اروپايي بلد باشد، بيشتر مـ      زبان
اي، خبري از  هرگاه در منابع و مأخذ كتاب يا مقاله  . تر است  بيشتري استفاده كند، با سواد    

استناد به آثار نويسندگان  . آثار غربي آنهم به زبان اصلي نباشد، اثر درخور توجهي نيست          
و هرگاه كسي سخني به نقـل       غربي از استدالل و استنباط شخصي اهميت بيشتري دارد          

از يك دانشمند حتي گمنام غربي بازگويد بايد به دقـت بـه سـخن او گـوش فـراداد و                     
سپس به تحسين او زبان گشود مگر اينكه دانشمند ديگري از غرب سخني بـرخالف او                

هاي مختلف اين عرف نيست، امـا بـذل          اين نوشتار در مقام احصاء شاخصه     . گفته باشد 
اين عرف هرچند خود بازتاب نوعي . ين عرف بسيار حائز اهميت است    توجه به وجود ا   

قيمومت در برابر غرب است، اما خود منشأ آفات فراواني است كه از جمله آنهانقش آن                
به اين معنا كه اقشار     . پذيري نامطلوب اقشار تحصيلكرده جوامع اسالمي است       در جامعه 

هاي  ن به تدريج و ناخودآگاه، با مؤلفه      مزبور با ورود به محافل آموزشي و پژوهشي مدر        
شوند و از اين طريق راه را براي عقالنيت ورزي درسـت و سـالم                اين عرف مأنوس مي   
شود كه حتي برخـي از متفكـران         اين وضعيت بدانجا منتهي مي    . كنند خويش مسدود مي  
ه  براي اينكه مخاطبي پيداكنند و يا حرفشان محـل توجـ            مجبور شده اند   جوامع اسالمي 

زنند و از جمله آنها علي شريعتي است كه بـا           ب قرارگيرد، سخن خويش را به نام غربيان        
داد و  هاي خود را به پروفسورشاندل نسبت مي آگاهي از اين فضاي نامطلوب برخي ايده    
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هاي اخير بود كه معلوم شد كه انديشمندي بنام پروفسورشاندل اصالً وجود            تنها در سال  
شاندل در زبان فرانسه به معنـاي شـمع اسـت و شـمع مخفـف               خارجي نداشته است و     

  .شريعتي مزيناني، علي است
 اين قسمت آن است كه متجددان جوامع مسلمان نيز         در  در هر حال حاصل بحث ما       

دانند، گرفتار بحران عقالنيت بوده و       آور عقالنيت خود بنياد مي     م آنكه خود را  پيام     رغبه
گرايـان   در واقـع هرچنـد ايـن سـنت        . گرايان ندارند  سنتاز اين حيث فاصله چنداني با       

اي افكـار منـسوب بـه ديـن          هستند كه متهم به جزم انديشي و پـذيرش قيمومـت پـاره            
متجددين نيـز در معـرض      . باشند، اما اين اتهام صرفاً در خصوص آنان مطرح نيست          مي

مـع اسـالمي در      شايد بتوان گفـت متجـددين جوا       )1382 ، قريشي،    1375سروش،(اين اتهامند   
حقيقت عقالنيت آزادانديش را از حالت روش بودنش خارج ساخته و بـه يـك پـروژه                 

اند از قيمومت رها شـوند، امـا         اند متجددان خواسته   تبعيت و تقليد از غرب مبدل ساخته      
موالنـا  . انـد   تفكر را تبديل به ترجمه كرده      ، و كنه موضوع   ربندي به س  به خاطر عدم پاي   

د رومي از عرفاي قرن هفتم هجري ابياتي در تناسب بـا ايـن موضـوع                الدين محم جالل
  :فايده  نيست دارد كه نقل سه بيت از آنها در اينجا بي
  اوستا ناگشتـــــــه بگشادي دكان    ظاهرش ديدي سِرش از تو نهان
  اوستــــــــادي برگـرفتي شاد شاد    ظاهــــر صنعت بديدي زوستاد
  خبر از گفت خود چون طوطيانبي    صورتي بشنيده گشتي ترجمان

  )1376( از دفتر پنجم مثنوي معنوي 1429، 1426، 1422، 1419ابيات 

  
  : نوگرايان ديني-4 

ــوع    ــاني اســت كــه در ايــن نوشــتار در خــصوص ن نوگرايــان دينــي آخــرين جري
شود اين جريان شامل متفكرانـي       چنانكه غالباً گفته مي   . شود ورزي آن بحث مي    عقالنيت
. بيننـد  هاي ديني و پذيرش عقالنيت خودبنياد تعارضي نمـي          بين پذيرش آموزه   است كه 

هـاي   دهنـد و گـزاره   چنانكه ديديم از دو جريان قبلي سنت گرايان اصالت را به دين مي            



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، سياست فصلنامه                                                               126  

پذيرند كه در مغايرت با ديـن قـرار نگيـرد و متجـددين عقـل را                  عقالني را تا جايي مي    
ع شـناخت كـه از جملـه آنهـا ديـن اسـت، برتـري                بر ديگر  مناب   ) حداقل در مقام ادعا   (
از همين رو   . زنند ها را به محك  عقل خودبنياد مي        دهند و صحت و سقم همه گزاره       مي

آنها بر اين باورند كه نيـازي       . توان داراي يك موضع بينابين دانست      نوگرايان ديني را مي   
دو تعارضي نيـست و      چرا كه بين اين   . به اصالت قائل شدن به عقل يا دين وجود ندارد         

هـاي دينـي     هاي عقالني و آموزه    دو پديد آيد، بايد يافته     هرگاه تعارضي ظاهري بين اين    
چرا كـه يـا محاسـبات       . ظاهراً متعارض را يكبار ديگر بررسي نمود و ايراد كار را يافت           

هاي  عقالني واجد اشكال است و يا برداشت و فهم ما از متون              تجربي ما در بخش يافته    
بعد از رفع اين ايـرادات تعـارض ظـاهري پـيش     . ي مورد نظر چندان سنجيده نيست دين
آمده از بين خواهد رفت و نيازي به صدور حكم بر له يا عليه اصل عقالنيت و يا اصـل                 

  )1368؛ اقبال الهوري، 1376؛ سروش، 39: 1374مطهري،  (.دين  نخواهد بود
 است كـه هـر دو آنهـا بـر ضـرورت       گرايان اين وجه اشتراك نوگرايان ديني با سنت     

اما وجـه افتـراق آنهـا ايـن         . كنند هاي فردي و اجتماعي دين تأكيد مي       بندي به آموزه  پاي
كـه   دهنـد در حـالي   هاي ديني را نمي  گرايان به عقل بشر اجازه نقد آموزه       است كه سنت  

ر پرتـو  درا نوگرايان ديني بر اين باورند كه بايد به دين رويكـردي عقالنـي داشـت، آن         
مـوثقي،  (اي از آنهـا را بازسـازي نمـود           عقل فهميد و حتي متناسب با مقتضيات زمان پاره        

در ارتباط با متجددين نيز     . )178: 1377؛ شريعتي،   1375؛ شبستري،   1378؛ سروش،   1380؛ كديور،   1373
دو در پذيرش آزادانديشي و تأكيد بـر ضـرورت فراغـت از قيمومـت                وجه اشتراك اين  

ورزي خـود كـه     عقالنيـت  دو در آن است كـه متجـددين  بـا           وجه افتراق اين  اما  . است
را مربوط به حوزه زنـدگي        تفاوتند و آن   نسبت به دين يا بي    . عموماً تبعيت ازغرب است   

اما نوگرايان ديني . اند را اتخاذ كرده دانند و يا احياناً موضع ستيز با آن  خصوصي افراد مي  
ورزي آزادانه سعي در اثبات سازگاري دين بـا محـصوالت            با استفاده از همين عقالنيت    

آفريني دين در    اي موارد به ضرورت نقش     مدرنيته در ابعاد مختلف داشته و حتي در پاره        
آفريني را در دوره مدرن با توجه به گرفتـار          كنند و اين نقش    مناسبات اجتماعي تأكيد مي   
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هـاي    ورطـه از خودبيگـانگي     آمدن بشر در چنگـال عقالنيـت ابـزاري و افتـادن وي در             
 و اين كار از طريق اتخاذ       1.كنند مختلف بيش از هر زمان ديگري حايز اهميت  تلقي مي          

المقـدور آزمـون     هاي غربي در خصوص دين و حتي       يك رويكرد انتقادي نسبت به ايده     
  .شود علمي آنها عملي مي
گرايـان دينـي وارد     ورزي نو   ايـرادي بـر عقالنيـت      ،كاري  بينيم تا به اينجا    چنانكه مي 

هنر آنان اين اسـت كـه بـا پـذيرش اسـمي آزاد              . شود هنر است   نيست و آنچه ديده مي    
روند و با عمل به آزاد انديشي به صورت اتخاذ موضـع             گرايان فراتر مي   انديشي از سنت  

هاي غربي مربوط به دين و آزمون تجربي آنها متجددين را پـشت              انتقادي نسبت به ايده   
گرايان با توجه به مالك امتيازدهي اين نوشـتار          امتياز آنان نسبت به سنت    . گذارند سر مي 

امـا در خـصوص     . توانـد باشـد    يعني ميزان پذيرش آزادانديشي چندان محل بحث نمـي        
  .امتياز آنان نسبت به متجددين  توضيح مختصري الزم است

اما بـا اتخـاذ     پذيرند،   چنانكه قبالً بحث كرديم متجددين هرچند عقالنيت آزاد را مي         
يك رويكرد تقليدي نسبت بـه غـرب، تـوان آزاد انديـشي در معنـاي درسـت آن را از                     

هـاي بـه ويـژه       امـا نوگرايـان دينـي حـداقل در رويـارويي ايـده            . كنند خويش سلب مي  
به اين معنا كه صـرفنظر از مرجـع         . اند ستيزانه غربي  به آزادانديشي خود عمل كرده        دين

مومت او به تاريخ سرزمينهاي خود رجوع كرده و عيب و هنـر             صدور ايده و فارغ از قي     
هاي فـوق    اند و نهايتاً رأي به بطالن ايده       گرايانه بررسي نموده   دين را با رويكردي تجربه    

   2.اند الذكر داده
اما هدف ما   . رسد داوري نوگرايان ديني در اين خصوص  هرچند صحيح به نظر مي           

بلكه آنچه مقصود است تأييد رويكرد آزادانديشانه       . يستدر اينجا تاييد اين داوري آنها ن      
اما قصه .باشد هاي دين ستيزانه مورد بحث مي گرايانه نوگرايان ديني در قبال ايده     تجربه و

                                                           
 براي آگاهي بيشتر در خصوص معضل عقالنيت ابـزاري و از خودبيگـانگي و خـدمات ديـن در ايـن عرصـه       - 1

  .247-251: 1382: ؛ شارون1380:109؛ بشيريه، 1379سروش، : د بهمراجعه كني
 .هاي عمل به اين وظيفه در ميان نوگرايان ديني است ترين نمونه  آثار دكتر علي شريعتي از جمله برجسته- 2
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درخشند اما  چرا كه هرچند نوگرايان ديني در بادي امر خوش مي. شود به اينجا ختم نمي
سـتيزانه، نوگرايـان     هاي ديـن   دهدرست است كه در خصوص اي     . دولت مستعجلي دارند  

رسند، اما در مراحـل بعـدي بـه همـان راهـي              ديني به يك رأي متفاوت با متجددان مي       
گرايانه خـود را     به اين معنا كه روش آزادانديشانه و تجربه       . اند روند كه متجددان رفته    مي

متجـددان،  هـا را هماننـد       ايـن ايـده   . گيرند هاي غربي به كار نمي     در نگرش به ساير ايده    
شـود كـه يـا ادعـا كننـد           پندارند و عموم تالش آنها به اين امر مصروف مـي           حقيقت مي 

هـا و    هاي مزبور، در دين اسالم ريشه دارد و يا اينكه استدالل كنند كه بين اين ايـده                 ايده
هاي ديني مسلمانان مغايرتي وجود ندارد و  در همـين راسـتا گـاهي تفاسـيري از                   آموزه

: 1375شـريعتي،   (دهند كه حقيقتاً عجيـب و پرسـش برانگيـز اسـت              ائه مي كتاب و سنت ار   

اين رويه آنان را از آزادانديشي . ) )ص(گفتمان پيامبر اكرم :1375مبحث  فلسفه تاريخ؛ مجتهد شبستري، 
اين قيوميت پذيري   . كشاند هاي غربي مي   پذيري در برابر انديشه   به سمت نوعي قيمومت   
متجددان نيست، اما فاصـله چنـداني نيـز بـا آن نـدارد و حتـي در                    البته در حد و اندازه    

براي مثال اگر يك متجدد مكتب ماركسيسم را بـه همـان            . مواردي زيانبارتر از آن است    
صورتي كه هست، بپذيرد زيان آن براي جامعه كمتر از تمايل يك  نوگراي ديني به اين                 

ركسيسم، متجدد ماركسيست   چرا كه به خاطر مذهب ستيزي موجود در ما        . مكتب است 
شانس چنداني براي پيشبرد اهداف خود در يك جامعـه مـذهبي نخواهـد داشـت، امـا                   
زماني كه يك نوگرايي ديني به اين مكتـب متمايـل شـود، قرائتـي از ماركسيـسم ارائـه                    

رسـد و اگـر در مـواردي         دهد كه در آن ماركسيـسم بـا اسـالم همـسو بـه نظـر مـي                  مي
كنـد و از     داشته باشد، آن را ناشي از سوء تفاهم معرفـي مـي           ناهمسويي آشكاري وجود    

هاي ماركسيستي در يك جامعه مـسلمان را صـاف و همـوار               پذيرش ايده   اين طريق راه  
  .گيرد كند و به يك معنا ناخواسته در خدمت متجددين قرار مي مي

يـت  پذيري در برابر غرب نوگرايان ديني را بـه بحـران عقالن            در هرحال اين قيوميت   
سازد و هرآنچه درخصوص متجـددان گفتـه شـد، از ايـن نقطـه بـه بعـد در                     گرفتار مي 

براي مثال آنچه در خصوص تبعيت      . كند خصوص نوگرايان ديني نيز محل طرح پيدا مي       
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گفتمان مسلط متجددين جوامع اسالمي از گفتمان مسلط محافل فكري غرب گفتيم، بـه              
هرگاه همان دوره قـرن بيـستم را در        . ستنوعي در خصوص نوگرايان ديني نيز صادق ا       

خصوص اين جريان  فكري نيز در نظر آوريم، در ابتداي اين قرن بـا توجـه بـه اينكـه                     
ليبراليسم گفتمان مسلط است، گفتمان مسلط نوگرايان ديني نيـز همـسوسازي ديـن بـا                

 تـا جنـگ جهـاني دوم گفتمـان خاصـي در             1917كه از    زماني. هاي ليبرال است   انديشه
رب مسلط نيست، در ميان نوگرايان ديني جوامع اسالمي نيز گفتمـان مـسلطي وجـود                غ

 ماركسيـسم بـر     1980 تااواسـط دهـه      1940كه  در غرب  از اواسط دهـه           زماني. ندارد
گرايي اسـالمي    زند، گفتمان مسلط نوگرايان ديني نيز چپ       كرسي گفتمان مسلط تكيه مي    

راليـسم در محافـل   به دوره سـيطره گفتمـان لي   تا به امروز ك1980است و از اواسط دهه    
فكري غربـي اسـت، گفتمـان مـسلط نوگرايـان مـسلمان نيـز، همـسوسازي اسـالم بـا                     

شده است كـه    ... هايي همچون دموكراسي، پلوراليسم، حقوق بشر، آزادي بيان و           انديشه
ـ     . )1380قريشي،  (هاي تفكر ليبراليستي  است      همگي شاخص  ه البتـه نبايـد از ايـن سـخن ب

هاي غربي و از  اشتباه چنين برداشت كرد كه شرط آزادانديشي در عدم استفاده از انديشه      
بلكه مراد اين است    . اند هايي است كه به گفتمان مسلط آن ديار تبديل شده          جمله انديشه 

آزمـون تجربـي ايـن      . ها بايد احتراز كـرد     مهابا و نا سنجيده اين انديشه     كه از مصرف بي   
اروكردن آنها با واقعيات جوامع اسالمي و سنجش ميزان كارآمـدي آنهـا             ها و روي   انديشه

براي تبيين مشكالت اين جوامع و تعيين حد سودمندي آنها براي غلبه بر اين مشكالت               
هاي شسته   اعتنايي به اين شرط هرچند ممكن است انديشه        شرط آزادانديشي است و بي    

 را از تبيـين صـحيح مـسائل و مـشكالت و             اي در اختيار ما بگذارد، اما مـا        رفته و آماده  
در هـر حـال حاصـل سـخن ايـن           . دسترسي به راهكارهاي سنجيده محروم خواهد كرد      

خالصه كالم اين است كه نوگرايان دينـي   . است» خروج از مسير  «بخش نيز روايت يك     
تر از دو جريان ديگر، اما درعين حال با شـدت تمـام در               جهان اسالم نيز هرچند خفيف    

  .ندرو  عقالنيت غوطهبحران
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  : گيرينتيجه

بحث حاضر را با اين پرسش آغـاز كـرديم كـه متفكـران جوامـع اسـالمي در دوره                    
انديشند؟ در مسير يافتن پاسخ اين سوال ابتـدا   معاصر تا چه حدي درست و سنجيده مي   

مـشخص شـد كـه يكـي از         . معيارهاي درست و سنجيده انديـشيدن را معلـوم نمـوديم          
ورزي سالم عبارت از آزادانه انديشيدن و تفكـر فـارغ از             عيارهاي انديشه ها يا م   شاخص

عنوان شد  . باشد ورزي نيز داوري بر اساس تجربه مي       قيمومت است و روش اين انديشه     
ورزي بـشر از مـسير صـحيح و          كه هرگاه اين معيار و اين روش رعايت نشود، انديـشه          
گرفتـار  بحـران عقالنيـت خواهـد         سنجيده خويش خارج شده و انديشمند و متفكر را          

ورزي درست و معمولي وجـود دارد،       هرچند معيارهاي ديگري نيز براي انديشه     . ساخت
ورزي در جهـان     عنوان ابزار سنجش وضـعيت انديـشه      ه  در اين پژوهش، همين معيار، ب     

ورزي مـسلمين يعنـي      اسالم برگزيده شد و بر همين اساس سه جريـان اصـلي انديـشه             
حاصل اين ارزيابي   . ددخواهي و نوگرايي ديني مورد ارزيابي واقع شدند       گرايي، تج  سنت

ورزي در جوامع اسالمي از مسير درست معمـولي خـويش        حاكي از آن است كه انديشه     
كنند و تحـت     گرايان اصل آزادانديشي را نفي مي      سنت. تا حد زيادي فاصله گرفته است     

ددين هرچند آزادانديـشي را در مقـام        متج. انديشند هاي به ظاهر ديني مي     قيمومت آموزه 
گرايان برتري دارند اما با توجـه بـه اينكـه افكـار         پذيرند و از اين حيث بر سنت       ادعا مي 

هاي غربـي    گرايان ندارند و انديشه   كنند، فاصله چنداني با سنت     غربي را نقد تجربي نمي    
د و درخـصوص    كنـ  هايي به ظاهر ديني، بر اذهان آنان قيمومت حاصل مي          چونان آموزه 

نوگرايان ديني بايد گفت آنان در بادي امر در وضعيت بهتري نسبت به دو جريان قبلـي                 
چرا كه از يكسو بـا پـذيرش نظـري عقالنيـت آزاد از سـنت گرايـان پيـشي                    . قراردارند
هـاي    از ايده    تاريخي آن دسته   -گيرند و با عمل به آزادانديشي به صورت نقد تجربي          مي

اما . روند هاي ديني قرار دارند از متجددين فراتر مي        آشكار با آموزه  غربي كه در تعارض     
گرايانـه   شود و نوگرايان ديني با ترك رويكـرد تجربـه          اين رويه به نحو دائمي دنبال نمي      
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اي ضمني تحـت قيمومـت       هاي غربي، در نيمه راه به گونه       خويش در برابر ساير انديشه    
  .شوند ها واقع مي همين انديشه
دهد كه متفكران جوامع اسالمي بـا انديـشه فـارغ از قيمومـت               يابي نشان مي  اين ارز 

كننـد، يـا در قيمومـت        يا در قيمومت افكار سنتي بومي انديشه مـي        . فاصله زيادي دارند  
راه زيـادي بايـد     » در بندانديـشي  «غربي؛ و هنوز براي رهـايي از ايـن           هاي مدرن  انديشه
  .پيمود
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