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:چكيده
 اجتمـاعي معاصـر بـه انـدازه سـنت،–توان گفت كه هيچ مفهومي در عرصه سياسي به جرأت مي

و پر مناقشه نبوده استلسوا بسياري با اعتقاد به ضرورت نـوگرايي هرگونـه بازگـشت بـه. برانگيز
و موجب عقب سنت را كهنه  و از دست دان فرصت پرستي در طيـف افراطـي. داننـد ها مـي ماندگي

و باز توليد بي مقابل عده  و چراي آن را رمز اي ديگر، همه اكنون خود را در گرو سنت دانسته چون

بي. ستگاري خود مي دانندر هـاي اند صرف نظر از گرايش طرف سعي كرده اما در اين ميان متفكران

آنها بر آنند كه سنت به عنوان معـادلي بـراي كلمـه. اي علمي بكاوند ارزشي خود سنت را از زاويه 

و مهم ) tradition(انگليسي  ه كار رفتبه–"فرهنگ"و"ارث"،"ميراث"چون در معاني مختلف

و گـاهي آن به طوري كه گاهي آن را صرفاً مبين تاريخ يك ملت از گذشته تا حال دانسته. است اند

اغلب متفكران دنياي اسالم در پرتـو طـرح. را زمينه تأسيس اكنون سياسي بر مبناي هويت گذشته 

 تأسـيس اكنـون(تر موضوع هويت در دو دهه اخير، نگاهشان به سنت از زاويه تعريـف دوم جدي
اين بدان معناست كه سنت مورد بحث در حـوزه. صورت مي گيرد) سياسي بر مبناي هويت گذشته

بر. است) problematic(روشنفكري جهان اسالم يك پروبلماتيك  با عنايت به اين نكته، اين مقاله

 را هاي اسالمي هاي فكري اسالمي معاصر يعني ليبرال ترين جريان آن است كه نوع نگاه يكي از مهم 

.هاي شاخص آنها بررسي كندبا اشاره به برخي از چهره

: واژگان كليدي
 هويت-ر انديشه سياسي معاص- ليبراليسم اسالمي- سنت اسالمي- سنت
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 مقدمه
آيا توجه. هاي علمي دوران معاصر استبدون ترديد، پردازش پروبلماتيك سنت از تالش

 اجتماعي معاصر در گذشته-به معناي يافتن پاسخ مسائل سياسيدنياي معاصر به مفهوم سنت 

و عدم كارايي آن براي به تصلب سنت در گذشته به معناي اعتقاد است؟ آيا مطالعه سنت

و بازتوليد آن را در لباس جديد فراهم  زندگي امروز است؟ آيا مطالعه سنت، امكان پااليش

به اعامي و رفض جنبهآورد؟ آيا هويت كنوني ما وابسته و طرد هاي ده اجزاء مثبت سنت

و و منفي آن است؟ دهبه زعم متفكران، اين پرسش... مطرود و ها پرسش ديگر را تنها با ها

مي توان پاسخ داد به سنت . اتخاذ يك نگرش انتقادي نسبت

و شاعر برجسته عرب در كتاب و المتحولآدونيس متفكر  سنت يا تراث را معادل،الثابت

ميواژ نه فرايند بازيافت گذشته، بلكه آن را فرايند توليد پديدهه فرهنگ و فرهنگ را هاي داند

به مجموعهبه. كندنو تلقي مي و اي از بقاياي ارزشزعم او، فرهنگ را نبايد ها، استانداردها

كه دائماً در حال توليد. دستاوردهاي گذشته فرو كاست  برعكس، فرهنگ جنبشي است

به آينده وضعيتي منحصر به فرد داردهپديده و در مسير پيشرفت رو ج(اي نو است ،3آدونيس،

مي كند.)313: 1986 و پوياي سنت تأكيد از اين رو،. آدونيس با اين توضيح بر خصلت متغيير

هاي فكري معاصر در سرزمين هاي اسالمي شامل بنيادگرايان اسالمي، سنت براي جريان

و بدون ابهام هاي اسالمي ليبرال به مخزني از داده هاي عيني، قابل شناخت مبدلو روشنفكران

و گزينش كرد مي توان جنبه هاي مناسب آن را انتخاب كه به واسطه آن .شده است

پي مي و متغيير او ثابت را جريان اصيل. گيردآدونيس بحث خود را با دو مفهوم ثابت

و پايه تمدن ميفره/ اسالمي مبتني بر وحي و بر همان اساس سنت را امري نگ اسالمي داند

كه حقانيت ثابت را نمي مي كند؛ اما متغيير جرياني است و اليتغيير تلقي و تفسير ثابت پذيرد

و تفسير مي و قابل تأويل و لذا سنت را امري انعطاف پذير آدونيس،(داند متفاوتي از گذشته دارد

كه.)2: 1،1986ج به شكل موثر وجود آدونيس معتقد است  اين پويايي در سراسر تاريخ اسالمي

 از نظر او امر ثابت محاط در تركيبي از عوامل مختلف از جمله الهيات سياسي،.دارد

و شرايط سياسي است وابستگي كه علت موجده.)36: همان(هاي قبيله اي به نظر او، جامعه اي

مي بيند، خود را ملزم  رامي"ثابت"به امرو غايي خود را در وحي چه غير از آن و هر داند

از" متغيير"از اين منظر، مفهوم. ناقص تلقي مي كند " ثابت" بار منفي دارد، چرا كه انحرافي
مي شود آدونيس معتقد است بر مبناي آموزه هاي وحي، تمدن.)40: همان(يعني كامل محسوب

ثا-عربي  و اسالمي با استدالل ضرورت وفاداري به به طرد و مايل بت، متغيير را ناديده گرفته

و تحدث است  و مدح.)32: همان(رد ابداع اما به نظر او، اين متغيير است كه هم شيوه فهم

و هم شيوه هاي جديد چالش با آن  مي كند .راسنت را تدبير
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يكي از ي جريان الذكر يعنجريان هاي اسالمي فوقاين مقاله، پرسش از مفروضات اصلي

از. ليبراليسم اسالمي را در خصوص سنت اسالمي وجهه همت خود قرار داده استموسوم به

و تفسير اين رو، پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آيا سنت چونان امر ثابت غير قابل تأويل

و تفسير است، جريان ليبراليسم  است يا خير؟ اگر سنت به سان امري متغيير قابل تأويل

و به سبب منبع اصلي معرفت را خرد مستقلي كه اسالم درشذيرپوضعيت انعطافمي داند

مي شود، خواند" ليبرال"،مقابل كتاب آسماني وه مي دهد چه تفسيري از سنت اسالمي ارائه

هاي هرمنوتيكي آن تفسير كدامند؟ فرضيه مقاله آن است كه اين متفكران اصول خاصي پايه

و دموك و چون حقوق بشر راسي مأخوذ از گفتمان مدرن را با اصول خاصي چون برابري

و برابري همه مومنان در برابر خداوند، مأخوذ از سنت و نصوص ديني بويژه قرآن هاي تاريخي

به عنوان پيش و از آنها تفسير نصوص ديني"هاي الزم براي فرضسنت اسالمي، تركيب كرده

و كاربرد آنها براي دوران مد مي"رنو تاريخي .گيرند بهره

 معرفي گفتمان ليبراليسم اسالمي. الف
به زبان: ليبرال هاي اسالمي متفكراني هستند كه هاي غربـي اوالً، بخش عمده آثار خود را

و نوشته  و اكثـر مـسلمانان نوشته به مسلمانان، غير مسلمانان غرب هاي خود را مستقيماً خطاب

به رشته تحرير در آورده اند  ثانياً، هويت خود را در قالب مسلمان همچنان حفظ كـرده. جهان

به  و نظريهو سعي كرده اند و انطباق آن با جهان مدرن بپردازند پردازي در باب الهيات اسالمي

 دارند، چرا ثالثاً، جايگاه علمي برجسته. البته سنت اسالمي را به عنوان پايه بحث خود برگزينند 

تيكه هر كدام آثار رابعـاً،.وجه در انطباق اسالم با دستاوردهاي دانش نـوين نگاشـته انـد قابل

غالباً به لحاظ فكري تحت تأثير اقامت طوالني مدت در كـشورهاي خـارج از جامعـه اسـالمي 

را محل تولدشان بوده كه آنها  Diaspora (Muslim("روشنفكران مسلمان در تبعيد"اند، تا حدي

كه در يك كشور مسلمان زاده شده.)Armajani, 2004: 2(اند نيز گفته  طـور اند اما بـهبه اين معنا

كه اكثرشان مسلمان نيستند  و زيسته،دائم يا طوالني مدت در جوامعي و بـه تفـسير اسـالم انـد

واژه. انـد سنت اسالمي از زبان يك مـسلمان متـأثر از شـرايط زيـست محيطـي خـود پرداختـه 

به اجت"دياسپورا اسالمي" مي ماعات مسلماناني است كه خارج از دار ناظر . كنند االسالم زندگي

كه نوار باريك تمدن اسالمي ناميده مي در سرزميني و از مـراكش در غـرب تـا انـدونزي شـود

و هماهنگ نيست بلكـه از مجموعـه. شرق امتداد دارد  اي از مـسلمانان اين دياسپورا البته متحد

كه يا مهاجرت  و يا اجداد آنها در كشورهاي اسالمي متولـد كردهمختلف تشكيل شده است اند

. شده، اما خود تربيت يافته غرب هستند
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كُرزمن دار هاي اين جريان را از قرن هيجدهم بخصوص از جنبش طرف ريشه،چارلز

در هندوستان آغاز)1703-62(كه توسط شاه ولي اهللا)Revivalist movement( اصالح مذهب

و توسط متفكرا ميشد  كندن مسلمان در مناطق مختلف جهان اسالم گسترش يافت، ترسيم

)Kurzman,1998:6-7(.كُرزمن مجموعه كه از ديد او مسلمانان كتاب اي از مقاالت كساني بود

مي شدند كه بخشي از اين مقاالت، ريشه. ليبرال شناخته  هاي اسالمي برخي از مسائلي

ميارزش و غيرمسلمانان را شدندهاي سياسي غربي تلقي ، نظير دموكراسي، حقوق زنان

مي ساخت مي. برجسته مقلدانرا مسلمانان ليبرال توانكه نميكندكُرزمن با فراست تأكيد

و كهنه كار فلسفه غربي   هاي آنها ريشه در متون قرآنيبسياري از نوشتهدانست، چرا كه مطمئن

ميگهمان.)Ibid., p. 5( داشته استنبوي سيرهو كُرزمن اشاره كند، گفتمان اين متفكران ونه كه

ليبراليسم هاي آشكار فكري جريان عمدتاً مبتني بر منابع سنتي اسالمي است، اين منابع ريشه

مياسالمي . دهند را تشكيل

 چهره هاي شاخص ليبراليسم اسالمي.ب
 فاطمه مرنيسي.1

كه اصول متعدد از فاطمه مرنيسي از نمايندگان جريان فكري ليبراليسم  اسالمي است

و مرد را با اصول خاص از سنت اسالمي چون برابري همه فمينيسم مدرن چون برابري زن

و مفهوم متمايز فمينيسم اسالم در-مؤمنان در برابر خداوند به يكديگر پيوند زد  محور را

،)1940تولد( مرنيسي متفكر فمينيست مسلمان متولد مراكش. چارچوب جهان مدرن ابداع كرد

او مدرك خود را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه. بخش اعظم زندگيش را در غرب گذراند

سوربون گرفت، دوره دكتراي جامعه شناسي را در دانشگاه برانديس در والتهام، ماساچوست 

و مرد جامعه اسالمي" با رساله  زير نظر"مورد مراكش: تأثير مدرنيزاسيون بر پويايي زن

طي كردجامعه از. شناس آمريكايي فيليپ اسالتر وراي: برخي از آثار مشهور او عبارتند
و مرد در جهان مدرن اسالميپويايي: حجاب و؛ هاي فراموش شدهملكه؛ هاي زن اسالم

و زنان؛ترس از جهان مدرن: دموكراسي و ديني: اسالم به غربو رويكردي تاريخي شهرزاد
مخفرهنگ:مي رود و عمومي جوامع اسالمي . تلف، حرم هاي مختلفهاي فضاي خصوصي

و رفتار آنها را تحت كنترل مداوم قرار دادهبه شيوه به حاشيه رانده اي كه زنان مسلمان را

 او ديدگاه خود را حول اين پرسش سامان.ترين دغدغه فكري مرنيسي استاست، مهم

كه آيا زنان ناگزيرند در پس پرده مي حجاب، همچنان محصور در پشت ديوارهاي بلند دهد

به شكل تخيلي براي آنها  كه ديگران به لحاظ ذهني در مرزهايي و خانه، شهر قرار گيرند

كه انديشهفرضپيش؟)Mernissi, 1987: xii(اند مستقر شوند ساخته هاي هاي هرمنيوتيك
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امي مرنيسي را سامان و .نديشه مدرن اسالمي استدهد مأخوذ از نظريه فمينيسم غربي

زن( واژه نسائيسم مرنيسي به معني را در مقابل فمينيسم، براي تبيين) مأخوذ از واژه عربي نساء

به فرد زن مسلمان معاصر مطرح كرد و تئوريكي منحصر  موقعيت ايدئولوژيكي

)Mernissi, 1986:8,n 5(.

ب مرنيسي به جاي روشنفكران غربي، به روشنفكران مسلماني كـه دربـاره در آثار خود يشتر

و سـالمه موسـي مبنـي بـر. دهدمسأله جنسيت بحث كرده اند ارجاع مي  او موضع قسيم امـين

 اسالمي از سلطه اهانت آميز غـرب-آزادي زن شرط الزم براي آزادي كل جامعه عربي"اينكه 

مي كند)Mernissi, 1987:13-14, 180-181, 187("است و خاطر نشان كرد كه وقتـيا. را تصديق

در"اين دو روشنفكر در مورد آزادي زنان صحبت مي كنند، منظورشان  تساوي كلي بـا مـردان

 بـا اشـاره مرنيـسي. است)Musa,  1955; and  Amin, 1928("تمام عرصه هاي زندگي اجتماعي

هـ"عدم جدائي"به آثار اين نويسندگان معتقد به اي مـساوي زنان در به دست آوردن فرصـت

و تحصيلي بود  و موسـي. شغلي و مصرف گرايي شديد غرب با امـين او در نقد استعمارگري

.)Mernissi, 1987:7-9(همراه است 

: مطرح كرد واژه نسائيسم را در مقابل فمينيسم،مرنيسي

حق" كه از  از نظر من، نسايي صفتي است معرف عقايد، برنامه ها، پروژه ها يا اميدهايي
و بازسـازي جامعـه، بـه فعليـت رسـاندن كامـل و حضور اجتماعي زنان براي تغييـر مشاركت

مي كنـد استعدادها، نيازها، توانائي  و حقايق حمايت بـه همـين معناسـت كـه مـن،. ها، آرزوها
نظر از اينكه آن را فمينيسم بخوانم يا نسائيسم يا چيزي ديگر، از آزادي زنـان دفـاع مـي صرف

ا. كنم كه اين جريان نسائيستي مايلم به همان اندازه كـه شـامل-ين را نيز اضافه كنم فمينيستي
.)Mernissi, 1986: n. 5(. شود، مردان را نيز در بر مي گيردزنان مي

 به كار زنان در تاريخ اسالم در رساله1986واژه نسايي را نخستين بار در سال مرنيسي

و از آنجا كه اين واژه در آثار  او مرسوم نبود، تعريفي كه او ارائه كرده بود راهنماي همه برد

كه مي مرنيسي. آثار او بود تواند جريان اصلي فمينيسم غربي معتقد است در موقعيتي قرار دارد

و نصوص اسالمي را به عنوان اساس ديدگاه خود برگزيند و تاريخ دو. را نقد كند حداقل از

مي شودمرنيسيمد نظر جهت مفهوم نسائيسم ( از فمينيسم غربي منشعب از جهت نقشي)1:

و  به دست آوردن حقوق مساوي زنان ايفا كنند؛ از)2(كه مردان مي توانند در كنار زنان براي

به زنان بود مشعر ظلم يكي مرنيسيبراي. جهت مخالفت نسائيسم با ابعادي از اسالم سنتي كه

كه مي توان 35د در كنار تفاسير تاريخي راهنماي كار او باشد آيه از مهم ترين نصوص قرآني

مي گويد كه :سوره احزاب است
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و" و مـردان و زنان عبادت پيـشه، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان مسلمان، مردان
و  و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان شكيبا، و مردان زنان راستگو،

و زنـاني كـه خـدا را فـراوان يـاد مردان و مـردان و زنان پاكـدامن، و مردان و زنان روزه دار،
و پاداشي بزرگ فراهم ساخته استمي ".كنند، خدا براي همه آنها آمرزش

او ايـن.مي گويد اين آيه، نقش كانوني در فهم تـاريخ اسـالم دارد مرنيسي همان طور كه

و مرد به طور مساوي در قالب اهميت را اين گونه توضيح مي  دهد كه خداوند از دو جنس زن

مي  مي دانـد مومنان صحبت به عنوان اعضاء جامعه و هر دو را ايـن جنـسيت نيـست كـه. كند؛

مي كند  و بندگي او است"تعيين مي گيرد؛ بلكه ايمان و بخشش قرار ."چه كسي مورد لطف
در سوره احزاب بزرگ ترين35 آيه مرنيسياز نظر  مفهوم هرمنوتيك قرآني است كه بايـد

و آينده اسـالم بـه كـار گرفتـه و تأسيس ديدگاهي براي اكنون تفسير قرآن، سنت، تاريخ اسالم

اي هرمنوتيك هستند كـه در تفـسيرهفرض سوره احزاب پيش35و آيه ديدگاه نسائيسم. شود

.مرنيسي از تاريخ اسالم مقوم يكديگرند

 ليال احمد.2
از ليال  احمد متولد مصر، استاد مطالعات زنان در حوزه مذهب در مدرسه الهيات هاروارد

كه درباره حقوق زنان فعاليت مـي او. كنـد ديگر نمايندگان ليبراليسم اسالمي محسوب مي شود

و ليسانس گرفت درو در دانشگاه كمبريج انگلستان زبان انگليسي خواند  دكتـري 1970سـال،

رسـاله خـود را در دانـشكده زبـان. منتقد ادبـي انگليـسي گرفـت جيليان بيرت خود را با نظار

ب  از" عنواناانگليسي و انديـشه هـاي موجـود در خاورميانـه  تـا1800 آثار ادوارد ويليام لـين

و االزهر قاهره تـدريس كـرد. نوشت"گشتار يك استعاره: 1850 احمد در دانشگاه عين شمس

و رييس بخش زبان  او. هاي خارجي دانشگاه امارات متحده عربي بودو دانشيار آثار تحقيقـاتي

در: ادوارد ويليام لين: عبارتند از  و عقايد بريتانيايي در مورد خاورميانـه و آثار او مطالعه زندگي
و جنسبت در اسالم؛ قرن نوزدهم  از: راه مـرزي؛ هاي تـاريخي يـك مـشاجره مـدرن ريشه: زن

ز-قاهره تا آمريكا و جنـسيت؛ نانه يك سفر ؛ مقاالت متعدد در نشريات مختلف دربـاره اسـالم

كه مباحث فمينيستي نقش كمتر در آنها دارد .همچنين آثار ديگري

كه ساختار مرد ساالر زن گريز ليال احمد نيز تا حدود زياد شبيه مرنيسي، معتقد است

و تفسير بخش اعظم تا و نصوص ديني جامعه اسالمي نقش بسيار مهم در تعيين محتوا ريخ

كه او مفاهيم هاي احمد نيز بدينهپيش فرض هاي هرمنوتيك نوشت. كندبازي مي گونه است

 پيوند مي زند،نامدمي"برابري خواهي اسالمي قرآني"متخذ از فمينيسم مدرن غربي را با آنچه 

:نويسدو مي
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د" به واسطه ساختار مفهوم برابري خواهي جنسيتي كه ريشه در نگاه اخالقي اسالم ارد،
و سلسله مراتبي دو] حاكم[ازدواج بنا نهاده شده به دست اسالم، در تنش با روابط نابرابر ميان

در. اين برابري خواهي يك عنصر استوار در گفتارهاي اخالقي قرآن است. جنس قرار دارد
درهاميان چهره توحيدي، زنان مقايسه با نصوص مقدس ساير ادياني برجسته قرآني خصوصاً

اي كه در آن اين پيام هم در ساختارهاي عميق فقره. اندبه صراحت مورد خطاب قرار گرفته
و مرد است و معنوي زن به صورت آشكار اعالم شده است، برابري مطلق اخالقي و هم "بياني

)Ahmed, 1992: 64-65(.
س و معنوي اسالم از يك و بنياني اساسي براي تفسير اين ديدگاه برابري خواهي اخالقي

ح و از سوي ديگر موجب مفصلداحمد از قرآن، و تاريخ اسالم فراهم آورده است بندي يث

كه. نگرش او به اسالم، در جهان مدرن شده است مي دهد معناي ضمني اين": احمد ادامه

كه در آيه فقره بسيار وسيع است، برابري ا35هاي اخالقي مشتمل بر مواردي حزاب سوره

و خشوع(اند آمده و اجتماعي)مثل ايمان، عبادت، راستگويي، صبر ، داراي ابعاد سياسي

و".هستند كه عدالت مي كشند و اجتماعي پاي نوعي از اسالم را به ميان  اين ابعاد سياسي

و ساير ابعاد مختلف و زنان را در شغل، زندگي خانوادگي، تحصيل برابري ميان مردان

و اقتصادي حيات انسانياجتماعي، فردي مي، سياسي و اجرا رو، احمد تأكيد از اين. كند ترسيم

و فمينيستيمي نه غربي و فمينيستي است كه ديدگاه او اسالمي كه او طرفدار. كند به اين معنا

و ايدئولوژي و اجراي جامع سبك زندگي در ميان. هاي غربي در عالم اسالمي نيستكاربرد

آجنبه كه مورد توجه اوست، او بر پوشش يا حجاب هاي متنوع و رسوم سنتي اسالمي داب

كه فضاي مردساالرانه. كندزنان مسلمان تأكيد مي كه زنان مسلمان در هرچند او واقف است اي

.اند، شرايطي را فراهم آورده است كه اين نوع پوشش را ضروري ساخته استآن زيسته

و اصو و تساوي استاز ديدگاه احمد دو پيام اساسي او بر اين باور اسـت.لي قرآن عدالت

كه بـر حـضرت محمـد  نـازل شـد)ص(كه اين دو موضوع پيوندي ناگسستني با مفهوم وحي

و اصل پايه ايي جامعـه مـسلمين فـرض گرديـده اسـت. دارند به عنوان معيار . اين دو موضوع

د احمد معتقد است آيه مذكور صراحتاً و مرد را  توازننر نظر خداوند با بيا تساوي حقوق زن

و پاداش و نيز پاداش پرهيزكاري رهاي مرتبط براي يـك جـنس كـه دقيقـاً از نظـ هاي اخالقي

و ارز  روشـن اسـتاياين عبارت بيانيه. اعالم داشته است، همانند جنس ديگر استشميزان

ه ارتباطدر و روحي و تعهدات معنوي و يكساني با شناسايي كامل شرايط معنوي انسان مانند

.ده استشكه بر هر دو جنس بدون در نظر گرفتن جنسيت آنها اعمال 

و نهـادينگي كه بعد از عصر پيامبر بـه مـوازات گـسترش با وجود اين، احمد معتقد است

به  و يا به فراموشي سپرده شد طـور آگاهانـه در اسالم، بسياري از ابعاد اين تساوي اخالقي يا
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شدهر پدرساالرانه نهادينه شد برخورد با ساختا و افكار. در جوامع اسالمي ناديده گرفته ديدگاه

و كـاركرد آن در بـسياري ارتباطاو در  و نقـش هـاي دايمـي كـه در اصـول بـا شـيوهاز با زن

. هاي اسالمي نهادينه شده بود متفاوت استسرزمين

 فضل الرحمن.3
از) 1919-1988(فضل الرحمن ديگر متفكران ليبراليسم اسالمي محسوب متولد پاكستان

و او موقعيت. شودمي و چند دانشگاه در آمريكاي شمالي هاي دانشگاهي برجسته در پاكستان

از. بريتانيا كسب كرده است روش شناسي اسالمي در؛ فلسفه ابن سينا: برخي از آثار او عبارتند
و مدرنيته؛ اسالم؛ تاريخ و مجموعه امين عمده قرآنمض؛ تحول يك سنت فكري: اسالم ؛

و اصالح در اسالم كه بعد از مرگ او منتشر شدمطالعه بنيادگرايي: تجديد حيات او. اسالمي

 از دانشگاه1949در سالوي زبان عربيا از دانشگاه پنجاب در الهور دكتر1942در سال

كه رساله دكترايش را با عنوا "فلسفه ابن سينا"ن آكسفورد دكتري فلسفه گرفت، در اين جا بود
هاي در اين رساله او جنبه.گيب نوشت.ار. تحت نظارت متفكر علوم اسالمي هميلتون اي

.متافيزيك آثار اين فيلسوف مسلمان قرون ميانه را تبيين كرد

كه ديدگاهاقتصادي، فرضيه هرمنوتيك-ايده عدالت اجتماعي هاي فضل مركزي است

ب ميالرحمن را درباره پيام قرآن  پيامبر اسالم بر اساس نظريه رحمان،.ددهه بشريت شكل

و آموزههم)ص( و هم رعايت اين اصل هايش آشكار كردهمفهوم عدالت را در رفتارها  است

روش رحمان در تفسير. استتوصيه كرده افراد جامعه اوليه مسلمين اساسي اسالمي را به

تانزمااز، داراي نقطه عزيمتي دوگانهسنت اسالمي و سپس بازگشت دوره نزول كنوني  قرآن

ترين معتقد است كه مهمرحمان خصوص دوره نخست،در. است زمان حالتادوباره

و سوء استفاده استثمار فقرا، بت پرستي،و قرن هفتم شركدرمشكالت عربستان  هاي كاري

دو.تعدم احساس مسئوليت عمومي نسبت به جامعه بوده اس ره دوم نيز كم او معتقد است در

و پيامبر.و بيش همين وضعيت وجود داشته است براي مردماني كه در لذا پيام عمومي قرآن

 اجتماعيوعدالتي فاحش اقتصادينابودي بي: يكسان بوده است،اندكردههر دو بافت زندگي 
د با اصالح بدين ترتيب، او معتقد است اگر جوامع اسالمي بتوانن.و تالش براي استقرار عدالت

و رفع بي و اجتماعي از عدالتيساختارهاي اقتدارگراي خود از يك سو هاي فاحش اقتصادي

وي مهم در راستاي تحقق عدالت واقعي بردارند، كامالًيهاسوي ديگر، گام  در جهت پيام قرآن

.حركت كرده اند)ص( پيامبر اسالم
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به اين كه فضل الرحمن در آثار اوليه اش در ي خصوص مسأله جنسيت موضعبا توجه

و احمد اتخاذ كرد، با بهره گيري از يك چارچوب تفسيري كامالً متفاوت نسبت به مرنيسي

و تاريخ سنت اسالمي، مي نويسد :مبتني بر عدالت اجتماعي براي تفسير نصوص ديني

و حسي از عدالت آيين يگانه پرستي حضرت محمد از همان آغاز مبتني بر انسان گرايي
كه اهميت آن كمتر از اهميت عقايد يكتاپرستانه او نبودا و اقتصادي بود، حسي . جتماعي

اوليه پيامبر را وارسي كند، نمي تواند از اين نتيجه) وحي(بنابراين كسي كه با دقت الهامات
كه اينها  و عدالت اجتماعي[فرار كند  بايستي دو بيان از واقعيت واحدي باشند] يكتا پرستي

Rahman, 1979: 12.)(.
 بسيار مهم در روش تفسيري رحمان در قبالي، نقش"عدالت اجتماعي"اين نگاه مبتني بر

مي كند و تاريخي اسالم بازي او معتقد است كه بخش عمده تاريخ اسالم،. نصوص ديني

و مذهبي كوته كه تأثيري قاطع بر تحت اقتدار كامل حاكمان سياسي و ظالم بوده است بين

و شيوه تفكر در سرزمينن اسالمي داشتهگفتما كه امكان اند، هاي اسالمي را چنان هدايت كرده

و جريان آزاد انديشه را ممتنع ساخته است اين مانع فكري تاريخي در برابر. تفكر انتقادي

جريان آزاد انديشه در جهان اسالم، نتايج منفي براي اسالم در جهان مدرن داشته است، زيرا 

بهموجب شده كه آنها را در گونه است تا بسياري از متفكران نتوانند تاريخ را اي تفسير كنند

و راه حل اساسي براي قبال چالش هاي پيش روي مسلمانان در جهان مدرن ياري رساند

.شان پيدا كنندمشكالت

 محمد آركون.4
و عضو1928 محمد آركون متولد سال  هيأت مديره در نيجريه، همكار ارشد تحقيقاتي

ازمموسسه مطالعات اسالمي در لندن، استاد ممتاز تاريخ انديشه اسال ي در دانشگاه سوربون نيز

او به عنوان استاد مدعو دانشگاه هاي كاليفرنيا. ديگر نمايندگان شاخص ليبراليسم اسالمي است

لُس آنجلس، پرينستون، تمپل، لوواين التو، موسسه اسقفي مطالعات عربي در و دانشگاه در رم

آركون بر اين عقيده بود كه در طول تاريخ اسالم ترس رهبران. آمستردام تدريس كرده است

و اطاعت، نقش حياتي مذهبي از آشفتگي به همراه ميل ايشان به استقرار نظم و ناماليمات ها

اين اعتقاد تأثيري شگرف بر تفسير آركون از سنت. در تفسير نصوص ديني داشته است

و خلفاي عباسي را كه موسس چهار مذهب سني. سالمي داشته استا و–آركون علما  اسالمي

و احيا گران اسالمي امروزي بوده اند به باد انتقاد گرفته است وي. پايه گذار علما روش تفسير

و ضمن پايان حاكي از اين اعتقاد اوست كه بايد خود را از محدوديت هاي ظالمانه رها كرد

به  كه(هاي مذهبي ديگر خصلت غيرستيزي، در مشاركت با سنتدادن مسيحيان، يهوديان
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ور در درك آمد، تا جهاني بسازد غوطهدر) تر از اسالم استتاريخشان بنابر نظر آركون طوالني

و توازن و قوانين تفسيري هايي را كه متنآركون مرتباً پيش فرض. متقابل، برابري هاي مقدس

زمان آغاز اين مذهب در قرن هفتم، براساس آنها صورت گرفته اند، زيرو شرعي اسالم از 

و سنت اسالمي نيز ممكن است. سؤال برده است به متون ديدگاه شك انديشانه آركون نسبت

و غربي در سوربون بوده باشد .نتيجه تحصيل وي در زمينه فلسفه اسالمي

و تاريخ دي ني متأثر از اين عقيده رويكرد تفسيري محمد آركون در خصوص نصوص

كه در طول تاريخ بلند اسالمي، ترس بسياري از رهبران ديني از هرج بياوست و نظمي ومرج

و اطاعت از سوي ديگر، نقش حياتي در تعيين ماهيت جريان  و تمايل آنها به نظم از يك سو

و كالم داشته است  بر اين روش تفسيري آركون مشتمل. هاي اصلي انديشه سياسي يعني فقه

كه اسالم بايستي خود را از محدوديت و با اصحاب ساير اعتقاد اوست هاي ظالمانه برهاند

كه تاريخشان، مطابق نظر آركون، با تاريخ اسالم قرابت(مذاهب  و يهوديت خصوصاً مسيحيت

و هماهنگي باشد، مشاركت) زيادي دارد كه مبتني بر فهم متقابل، برابري در تأسيس جهاني

دي. كند محمد آركون روياي او را اين بازانديشي اسالملي در مقدمه ترجمه كتاب. رابرت

مي دهد :گونه توضيح

آن[" مي كند كه در نه] آركون جهاني را ترسيم  نه مركزي وجود دارد نه پيراموني،
نه گروه مي سازند نه اعتقادات فروتر منطق را هاي حاشيه اي وجود دارند نه گروه مسلط،

[حقايق فراتر كه پرسش سياسي انتقادي زمانه ما استبه دنبال پاسخ به اين پرسش] آركون.
و تعيين مرز هويتي:ستهنيز  و انزوا از ديگران انسان ها چگونه مي توانند بدون كناره گيري

و با بقيه انسان ها، خود باشند؟ او اين پرسش را به نحو خاص براي مسلمانان  خود با مجاوران
مي كندطر و با هويتآيا هويت:ح هاي غيراسالمي هاي مختلف اسالمي مي توانند با يكديگر

كه جهان كنار بيايند، آيا اصرار مكرر هويت به اين معناست هاي فرهنگي در دوران معاصر
و عرب، شمال  و مسيحي، بربر و اهل حديث، مسلمان و سني، اهل دل ضرورتاً ميان شيعه

و اروپايي ,Arkon( تقسيم شده است؟آفريقايي 1994: vii-xiii(.
و تاريخ اسالمي را با استفاده از رويكردهاي زبان -نشانه شناسانه،آركون تفسير نصوص

ميشناسانه، انسان و علوم اجتماعي مختلف انجام از نظر آركون، كاربرد اين. دهدشناسانه

بي با محافظت از تالشهها بايد همراروش د كه براي حفظ ميراث اخالقي در نظيري باشهاي

و به نحو عام براي همه بشريت، به و تاريخ اسالمي، به نحو خاص براي مسلمانان نصوص

.عمل آمده است

كه در رويكرد تفسيري آركون بايد مورد توجه قرار گيرد نقد عقل اسـالمي نكته مهم ديگر

و شئون عقلي محدو. است و محصور است به نظر او عقل اسالمي در همه شقوق در انديشه.د
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و آماده سازي انـسان بـراي آخـرت نه اصالح جهان بلكه هدايت سنتي اسالمي هدف سياست

و  به اقدام سيره سـلف و روش مورد اتباع، به دنبال يك الگو و بوده است، براي چنين منظوري

ه  و لذا و تحقيق اهداف سياست رسيده است به عنوان تنها راه رستگاري مواره تلقي گذشتگان

آركون معتقد است در گفتمـان سياسـي سـنتي عقـل بـه. گذشته گرا از عقل وجود داشته است 

و تازه حركت كند  كه بتواند در افق هاي نو  شناخته نشده است بلكه عقل صـرفاً،عنوان ابزاري

به تقليـد مي و ناپيداي آراي گذشتگان را بنمايد، اگر نگوييم صرفاً و تكـرار تواند زواياي پنهان

از. كندآراء گذشتگان بسنده مي از اين رو، انديشه سياسـي سـنتي شـرايط بالفعـل را انحرافـي

مي داند  ون عقول مختلف مكاتب گونـاگون فكـري اسـالمي ماننـد به زعم آرك. شرايط آرماني

و  كه....عقل صوفيه، معتزله، اسماعيليه، فالسفه، شيعه :داراي عناصر مشتركي هستند

احترام به برترها)2؛تسليم همه اين عقول در برابر وحي)1: مشترك عبارتند از اين عناصر
و فرمانبري از آنـان  عقـل اسـالمي نقـش خـود را از راه تـصويري از جهـان)3؛و شكوه آنان

كه ويژه قرون وسطي است مي كند،آفرينش .)35-1372:34آركون،( بازي
كه در طول تاريخ اس به رغم آن "منازعه عقل هـا در تمـدن اسـالمي"المي شاهد بنابراين،

ايم، اما همگي آنها از چند عنصر بنيادين مـشترك كـه جـوهره اصـلي عقـل اسـالمي نيـز بوده

آركون در چارچوب ديدگاه ليبراليـستي خـود بـر آن اسـت كـه ايـن. اند برخوردار بوده،هست

آلود مواجه باشـيمه هاي وهم وضعيت موجب شده است تا در عالم اسالمي با تلنباري از ديدگا 

به نقد عقل اسالمي به عمل نيايد گرهي از كار بسته  ي تمـدن اسـالمي بـازو تا اهتمامي جدي

كه دامنه. نخواهد شد مي داند، چرا و تالش وافر -پرسـش او اين اقدام را البته نيازمند جسارت
"نقـد عقـل اسـالمي"تا"دوران اجتهاد كالسيك"اي از هاي مطروحه در اين عرصه در گستره

. گيرندجا مي

 محمد سعيد عشماوي.5
كه در االسالم السياسيكتاب  آثار در مهم ترين منتشر شد از 1987 محمد سعيد عشماوي

به آموزه هاي ديني مومن بمانداو. ليبراليسم اسالمي استحوزه جريان مي خواهد هم نسبت

با)The realm of God( تفكيك ميان قلمرو خدااز، لذاو هم اسالم را از سياست تبرئه كند

گيرد تا بدان وسيله خالصي اسالم از سياست را توجيه بهره مي)The wordly realm( قلمرو دنيا

و ساير منابع سنتي اسالمي چون.كند به عنوان منبع وحي الهي  به اين معني كه ميان قرآن

و فقبه. شودمي تمايز قائل فقهحديث ه چيزي فراتر از كار بشر نيست؛ لذا به هيچ وجه زعم او،

و لذا نمي رو، فقه بايستي به از اين. خصلتي كامالٌ الزام آور داشته باشد تواندشأن الهي ندارد
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كه عنوان مجموعه اي از آثار مبتني بر وحي اما تحت تأثير شرايط تاريخي نگريسته شود

. به آن شرايط تاريخي استفقهاءمحصول واكنش 

نمي توان يافت كه بر چگونگي ساماندهي رهبري عشماوي معتقد است در قرآن چيزي را

 روش انتخابات، مشاركت مردم در فرايندهاي سياسي،-مسلمين تأكيد داشته باشد

ومكانيسم عشماوي بر آن است كه مفهوم مركزي.) Kurzman, Op., Cit.,  p. 115(...هاي نظارتي

كه. عدالت است،ميمعرف دولت اسال به صراحت بيان مي كند به دنبال"او كه  هر حكومتي

و قضايي باشد، دولتي اسالمي است  براي اينكه واژهاو."تحقق عدالت سياسي، اجتماعي

مي"اسالمي" كه را به سخنان خود بيفزايد به حديثي استناد مع"كند بدين مضمون الملك يبقي

و اليبقي مع الظلم بيح("الكفر مي آورد اما با . (Ibid., : 120))عدالتي خيركومت با كفر دوام

كهالبته اين   او از يك سو در جهت كاهش اعتبار حديث استناد تا حدي متناقض نماست، چرا

مي دارد مي،گام بر به حديثي استناد .كند اما در اينجا براي اين كه خود را آسوده كند،

به صراحت در نصوص اوليه ندهي رهبري مسلمينساما چونعشماوي بر آن است كه

به خود انسان واگذار شده ديني چون قرآن ذكر نشده است لذا تصميم گيري در اين خصوص

او.است تا بر اساس عقل خود اقدام كند :به زعم

كه اين احكام حقوقي طبيعتاً و موقتي اند، خداوند اين اختيار را عمداً به آدم ها داده  محلي
و تابع رأي خود سازند تا در صورت مقتضي، متناسب با احكام  را با شرايط تطبيق دهند

و هر دوره آن ها را جايگزين سازند .)1382:140عشماوي،(نيازهاي هر كشور
و تاريخ و مكاني بوده مندبه هر حال، توجه به اين نكته كه نص همواره تابع شرايط زماني

در. رال هاي اسالمي استاست از نكات برجسته انديشه ليب بدين سان ليبراليسم اسالمي

و مكانيايعقل توجه/دوگانه نص به اقتضائات زماني و بنا  ويژه به قرائت نص در پرتو عقل

و بر آن است كه نص را با تحوالت مدرن بويژه ساختارهاي دموكراتيك هماهنگ سازد . دارد

و زيربناها پرداخته از منظر ليبرال هايي چون عشماوي خداوند در قر به اصول بنيادين آن صرفاً

و مبتني بر گوهر عقل در اختيار خود انسان  به مصالح انسان و جزييات را بنا و ظرايف است

به بهترين وجه از قوه عاقله خود  و متناسب با آن شرايط و زمانه قرار داده است تا در هر عصر

و اقت و ساختار سياسي، اجتماعي و بهره گرفته صادي مد نظر خود را براي نيل به سعادت

. حداكثر بهره مندي از نعمات خداوندي تدبير كند

 محمد شهرور.6
به دنبالكه استليبراليسم اسالمياز ديگر نمايندگان جريان محمد شهرور  مانند عشماوي

به سياست است با اين فرض كه حديث شهرور. كاهش اعتبار حديث در مسائل مربوط
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كهعه گزارشمجمو و كردار پيامبر است به گفتار ، تفاوت دارد گفتارهاي قرآنيباهاي مربوط

كه الزامو لذا چون به واسطه نوع بشر است، نمي توان گفت اعتبار آن نه به واسطه خدا بلكه

به اين.)60-57: 1995شهرور،( آور است به عنوان مثال، التزام  بر اساس اين پيش فرض، شهرور،

كه امور"كه را ديث از پيامبرح خود را به يك زن بسپارند كامياب نخواهند] حكومت[ مردمي

مي كند"شد هاي البته او هم به شكلي متناقض نما در برخي موارد براي تقويت استدالل.، رد

به احاديث  مي كندخود .پيامبر استناد

اواز.پيدا مي كندرهيافت انتخابي شهرور به قرآن هم تسري  همه قرآن نيز از جهت،نظر

كه. آور نيستسياسي الزام سه نقش چرا نقش انسان،:ه استرا ايفا كرداساسي حضرت محمد

و نقش ويژه پيام كه.كه اطاعت از آن ضروري است) رسول( آورنقش نبي شهرور بر آن است

م. آور استآوري حضرت محمد الزاماطاعت تنها در قالب نقش ويژه پيام كه همه او عتقد است

كه به اطاعت فرمان مي كه حضرت محمد را در نقش انساني يا آيات قرآن دهند آياتي نيستند

كه بر نقش ويژه پيام آورينبوت خطاب قرار مي او تأكيد ) رسول( دهند بلكه آياتي هستند

از. دارند و شايستگانبه عنوان يك انسان، حضرت محمد فردي عرب بود، با برجستگان

ميم و محبوب بود، اما هيچ كدام از اينها دليلي بر ردمش زندگي كرد داراي شخصيتي خوب

كه او قانون وضع كند . اين نبود

كه حضرت محمدبدين ترتيب، شهرور ادامه مي به عنوان نبي مورد)ص( دهد آياتي  را

مي دهند مي شوندوخطاب قرار  شوند قلمدادوزشي بايد به عنوان آيات آم با يا ايها النبي آغاز

.)همان(نه آيات دستوري

به اطاعت مي كنند دو گونه انداما كه امر را. آياتي كه اطاعت از نبي نوع اول آياتي هستند

كه آيات مذكور در رابطه با اطاعت از خداوند هستندتوصيه مي نمونه هاي اين. كنند، در حالي

و الرسول يافتتوان در آياتي از نوع اطيعونوع اطاعت را مي اين دست آيات در بردارنده.ا اهللا

و دادن صدقات؛ آنها تغييرپذير نيستند، اما نبايد آنها را  آياتي در مورد عبادت هستند مثل نماز

و. با احكام مربوط به امور سياسي قاطي كرد كه علما درباره نماز كه آنچه شهرور بر آن است

ميگويند در تداوم مدل ارائه صدقات مي به اشتباه سعي كنند شده از سوي پيامبر است، اما

كه اصالً مورد نظر خود  و كردار پيامبر در اين زمينه استنتاج كنند مسائل ديگري را از گفتار

. پيامبر نبوده است

شودمي نوع دوم، اطاعتي نيست كه مربوط به خدا باشد بلكه در آياتي از اين دست يافت

و اطيعوا" و اولي االمر منكماطيعوا اهللا به نظر شهرور، اين آيه ميان.)4:59سوره(" الرسول

و اطاعت از رسول تفاوت قائل است  نيست بلكه عبادات اين اطاعت از مقوله.اطاعت از خدا

از. استجمله حوزه سياسي معامالت، ازاز سنخ امور انساني يا اما چنين آياتي بر اطاعت
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مي كننددر دوران زندصرفاً پيامبر از. گي امر شهرور معتقد است نوعي از تشابه ميان اطاعت

و   يعني كساني كه بر شما حاكميت دارند، قابل مشاهده است، اما دركممناولي االمر پيامبر

 قاطي معامالت را با عباداتاو معتقد است علما،. مورد نوع اطاعت از خدا تفاوت وجود دارد

و همين موجب كاربرد كرده يا تحميل غلط قوانين مأخوذ از نصوص كالسيك در حوزه اند

. هدايت امور سياسي شده است

ها قرائت نصوص ديني در راستاي انطباق آن با دستاوردهاي واقع، بحث عمده ليبرال در

: مباحث آنها از چند جهت قابل نقد است. دوران مدرن است

از(ان نخستين از سوي جامعه مسلمان)ص( پيامبر چرا گفته هاي نخست، كه يعني كساني

مينظر زماني نزديك و لذا شرايط را بهتر براي رفع) شناختندتر به حضرت محمد بودند

مثالً علت مخالفت گيرد؟ مشكالت يا حل مسائل مربوط به امور سياسي مورد استناد قرار مي

و عمر  عبادهدر سقيفه ابوبكر پيبه استناد،با انتصاب سعد بن برامبر سخني از تعلق امامت مبني

. بودبه قبيله قريش 

 واگذار كرده پيامبر وظيفه نمايندگي براي قانونگذاري را به دوم، بسياري از آيات قرآن

مي24قرآن در آيه. است كه ايمان آورده: گويد سوره انفال و پيامبر اي كساني ايد، چون خدا

كه به شما حيات مي كه خدابخشما را به چيزي فراخواندند و بدانيد شد آن را اجابت كنيد

و هم در نزد او محشور خواهيد شد مي شود، و دلش حايل 5همچنين در آيه1.ميان آدمي

مي گويد آن چه درخت خرما بريديد يا آن ها را بر ريشه هايشان] دست نخورده[ سوره حشر

به فرمان خدا بود، تا نافرمانان را خوار گرداند  اين آيات حكايت از آن دارد2.بر جاي نهاديد

به پيامبر كه در بسياري موارد خداوند وظيفه نمايندگي از سوي خود براي قانونگذاري را

كه تنها در يك شأن هايي از سنخ تقسيمبندي لذا تقسيم.سپرده است و اين بندي محمد شهرور

و در ساير شراي ط اطاعت ضرورتي آن هم در زمان حيات پيامبر، به اطاعت از او امر شده

.ندارد، نمي تواند قرين صحت باشد

 نتيجه
و سنت روش و شهرور در تفسير قرآن هايي كه مرنيسي، احمد، رحمان، آركون، عشماوي

و تاريخ اسالم براي تبيين نگاه خاص خود به به كار اسالمي گيرندمي اسالم در دنياي مدرن

و جزييهر. كندنقشي اساسي در مطالعات آنها بازي مي بهمتفكري توجه دقيق طور عام به تر

 
و اعلمـوا ان اهللا يحـول بـين: مي گويد24سوره انفال آيه.1 و للرسول اذا دعاكم لما يحيـيكم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا للله

و انه اليه تحشرون و قلبه .المرء

و ليخزي الفاسقينما قطعتم من لينه او تركتمو: گويدمي5سوره حشر آيه.2 .ها قائمه علي اصولها فباذن اهللا
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و به ميتاريخ اسالم و حديث به قرآن و تفاسير مختلف آنها از اين موضوعات طور خاص كند

به. نزديك با نوع نگاه آنها به اسالم در جهان مدرن دارديارتباط نگاه هر كدام از اين متفكران

. چارچوب تفسيري يا تأويلي مد نظر آنهاستوضعيت اسالم در دنياي مدرن، كامالً وابسته به

و سنت به كارگيري آنها براي شرايط اين متفكران به تفسير نصوص ديني و هاي تاريخي خود

ميجديد كه مسلمانان خود را مواجه با آن مي يهر كدام از اين متفكران اصول. پردازندبينند،

و دموكراسي مأخوذ از گفتمان مدرن  خاص چون برابريي را با اصولخاص چون حقوق بشر

و نصوص ديني بويژه قرآنو برابري همه مومنان در برابر خداوند، مأخوذ از سنت هاي تاريخي

به عنوان پيش فرض و از آنها براي تفسير نصوص"هاي اوليهو سنت اسالمي، تركيب كرده

و اعمال تغييرات و كاربرد آنها براي دوران مدرن و تاريخي بر.رداري مي كنندبهبهر"ديني

مي توان ويژگي هاي اصلي ديدگاه آن ها را در چند مورد زير خالصه كرد :اين اساس

به نقد تفسير بنيادگرايان اسالمي از سنتيبخش.1  مهم از تالش فكري آنها معطوف

رنآنها ادعاي اصالت بنيادگرايان را مورد. اسالمي است نه تنها بنيادگرايان ا جريان قد قرار داده،

مياصيل اسالمي نمي و گزيده بين از نصوص ديني تلقي . كننددانند بلكه آن را برداشتي كژتاب

يت هاي شديد محدودبا بنيادگرايان اسالمي همين ديدگاه آنها موجب شده است تا از سوي

.مواجه شوند

به دنبال تأسيس يك سيستم سياسي اسالمي نيستند.2 سي، بلكه آنها است تغيير جهت

. مد نظر آنهاستاسالمي بر مبناي اهداف خود، يعني انطباق اسالم با مدرنيته 

ميمانند بنيادگرايان اسالمي نيز آنها.3 دهند، اما نصوص ديني را نقطه عزيمت خود قرار

به جاياآنه پي صرف لفظي، از طريق يك نظريه متني هرمنيوتيك تأكيد اين مسأله را

. گيرندمي

در.4 و مرجعيت قرآن را افزايش دهند اما از اعتبار نهايت آنها  به دنبال آن هستند تا اعتبار

در. حديث بكاهند  از سوي خدااًين خصوص اين است كه قرآن آشكارااستدالل اصلي آنها

ميتعيين شده است، از اين آوري توانند آن را تفسير كنند از وضعيت الزامرو، تا حدي كه آنها

خ انسان است، لذا نمي تواند مصون از عيب كار وردار است؛ در حالي كه حديث محصول بر

.و نقص باشد

كه اين.5 و انسجام نيز فاقد گفتماندر مجموع، اين موضوع را نبايد مورد غفلت قرار داد

كهستا دچار تناقض به طوري  در تالش براي خارج كردن اصالت اسالمي از دستان،

و كژتاب بودن مورد نقد قرار،يسالمابنيادگرايان به سبب گزيده  هر چند بنيادگرايان را

و گزيده بين استدهد اما خود نيز دقيقاًمي ازييعني به آيات. همان گونه عمل كرده  خاص

و ساير آيات را ناديده مي انگارد كه مويد ديدگاه آنهاست .قرآن استناد مي كند
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و مĤخذ :منابع
:و عربيفارسي. الف

و المتحول:1986،)آدونيس(عليد احمد سعي.1 و االبداع عند العرب: الثابت ،صـدمات الحداثـه):3ج(بحث في االتباع

.دارالفكر: بيروت

و المتحول:1986،)آدونيس(عليد احمد سعي.2 و االبداع عنـد العـرب: الثابت : بيـروت،االصـول):1ج(بحث في االتباع

.دارالفكر

، آرك.3 .، سال سوم، شهريور14، شماره ماهنامه كيانمهدي خلجي، تاريخمندي عقل اسالمي، ترجمه محمد: 1372ون محمد

في: االسوه الحسنه: 1995محمد،ر شهرو.4 و الـسماء: الطاعه لمحمد االنسان ام لمحمد الرسول، : بيـروت،نـواب االرض

.كتب رياض الريس

.قصيده سرا: تهران،، ترجمه امير رضايي يا اسالم گراييسالما: 1382، عشماوي، محمد سعيد.5
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