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چکيده
اين مقاله درصدد بررسي مقايسهای آراء حسن حنفـي و محمـدآركون اسـت .حنفـي از
جمله نوانديشان اسالمي است كه برای رهايي مسلمانان از وضعيت انحطاط و همچنين
ارائۀ راهکار برای آيندۀ جوامع اسالمي به نقد سنت اسالمي و تمدن غربي مـيپـردازد.
وی معتقد است پيروی تمام و كمـال از الگوهـای غربـي بـرای جبـران عقـبمانـدگي
مسلمانان راهگشا نيست و همچنين فاصلۀ بين نظر و عمل در عالم اسالم بسـيار زيـاد
شده و تنها راه برای نجات مسلمانان از انحطاط ،پيوند ميان نظر و عمل اسالمي اسـت.
محمد آركون نيز به عنوان يکي ديگر از نوانديشان برجستۀ اسالمي ،سنت اسالمي را به
دليل ماهيت غيرتاريخمندی آن مورد انتقاد قرار ميدهد و سکوالريسم غربي را به دليل
ناديدهگرفتن بعد ديني ،الگويي كامل برای جوامعاسالمي نميداند .آركون راهحل خود را
در قالب تاريخمندكردن انديشۀ اسالمي مطرح ميكند كه مـيتوانـد بـا برجسـتهكـردن
جنبه های عقالني دين اسالم ،راه را برای نقد سنت اسالمي بـاز كنـد .حسـن حنفـي و
محمد آركون به طور مشترک از نقد سنت اسالمي ،تمدن غربي ،برای پاسـخ دادن بـه
سؤال «چه بايد كرد تا از انحطاط رهايي يافت؟» استفاده ميكنند.
واژگان کليدی :اسالم ،مدرنيته ،حسن حنفي ،محمد آركون،انحطاط
 .استاديار دانشگاه يزدamirroshan41@yahoo.com ،
 .دانشجوی كارشناسي ارشد دانشگاه يزدazarkamand.farzad@yahoo.com ،
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مقدمه
روشنفکران اسالمي ديدگاههای گوناگوني را دربارۀ مواجهۀ اسـالم بـا غـرب و مسـئلۀ عقـبمانـدگي
مسلمانان عرضه كردهاند .اين روشنفکران از يك طرف نگاهي به سنت و متون اسالمي دارند و از طـرف
ديگر با مدرنيسم روبرو هستند و در نهايت درصدد پاسخگويي به مسئلۀ انحطاط و عقبماندگي مسلمانان
هستند .در اين مقاله سعي شدهاست تا با روشي مقايسه ای به آراء حسن حنفي و محمد آركـون پرداختـه
شود به اين دليل كه مقوالت مشتركي در انديشۀ آنان وجود دارد .اين مقوالت مشترک شامل انحطـاط و
عقبماندگي جوامع اسالمي ،سنت اسالمي ،نقد تمدن غربي و درنهايت پاسخ به سـؤال چـه بايـد كـرد؟
است .با اين حال ،اين نوشتار درصدد پاسخگويي به دو سؤال اساسي است :اوال اينکـه ،حنفـي و آركـون
بهعنوان دو نفر از نمايندگان برجستۀ نوانديشي ديني تا چه اندازه قائل به استفادۀ از سنت و انديشـههـای
مدرن هستند و دوما اينکه پاسخ آنان به سؤال چه بايد كرد تا مسلمانان از انحطاط رهايي يابند؟چيست و
چرا اين دو نوانديش ديني بهرغم تعلق خاطر به سنت اسالمي و نقد تمدن غربي پاسخهای متفـاوتي بـه
اين سؤال ميدهند.
برای پاسخ به اين سؤاالت ابتـدا بـه بررسـي آراء و نظـرات ايـن دو متفکـر پرداختـه شـده و تـال
گرديدهاست تا با ارائۀ ديدگاهها و نظرات حسن حنفي و محمد آركون ،پاسخ آنها بـه مسـئلۀ انحطـاط و
عقبماندگي مسلمانان روشن شود.
مروری بر آراء حسن حنفی
الف -مسئلۀ عقبماندگی
حنفي انديشمند مصری مانند ساير نوانديشان ديني به مسئلۀ عقبمانـدگي مسـلمانان واقـف اسـت و
درصدد ارائۀ راهحلي برای رهايي از اين وضعيت است .وی برای تعريف مسئلۀ عقبمانـدگي در ابتـدا بـه
انتقاد از فعاليتهای فکری گذشتۀ مسلمانان ميپردازد و معتقد است كه ((يکي از نتايج فعاليت عقلـي در
ميراا ما اين است كه حکمت را از ديگر امور ارزشمندتر تلقي كرده و فضايل نظـری را از فضـيلتهـای
عملي ارجمندتر دانستهاند .در فضايل نظری ،انديشه و تأمل جايگاه ويژهای را به خود اختصاص دادهاست
و در فضيلتهای عملي ،كار و توليد از هر چيزی بيارز تر بود .در علـوم ،الهيـات ،منطـق و رياضـيات
دارای ارج و قرب بود ،اما اخالق و سياست و زيباييشناسـي كـه جـزء علـوم عملـي محسـوب مـيشـد
كمارز تر تلقي ميگرديد .همين بينش نسبت به علوم باعث شده بود كه پيامبر را يك حکيم ،انديشمند
و فيلسوف تلقي كنندس يعني قبل از آنکه او بهعنوان فردی مجاهـد و مؤسـس نهضـت اجتمـاعي و رهبـر
سياسي باشد ،بهعنوان يك انديشمند و متفکر از آن ياد كردهاند))(حنفي .)62 :5704،بنابراين فعاليتهـای
عملي نزد مسلمانان به دست فراموشي سپرده شدهاست و اين يکي از عوامل اصـلي انحطـاط مسـلمانان
است .از نظر حنفي رابطۀ ميان نظر و عمل در نزد مسلمانان ناچيز شمرده شـده و جنبـههـای نظـری بـر
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جنبههای عملي برتری داشتهاند .ميتوان گفت مسئلۀ عقبماندگي مسلمانان از نظر حنفي ،ناديده گرفتن
بعد عملي انديشههای اسالمي و جدايي ميان حوزۀ نظری و عملي است .به نظر حنفي بايستي فاصله بين
نظر و عمل را كه در عالم اسالم رخ داده از بين برود .از نظر وی برخي از اين واژگان ارتباط چنـداني بـا
واقعيتهای امروزی مسلمانان ندارند .در حقيقت از نظر وی ((مفاهيم اصـلي ديـن اسـالم را بـه مفـاهيم
سادهای مانند جهنم ،بهشـت ،شـيطان ،مالئکـه و  ...تقليـل دادهانـد .از نظـر وی نتـايج ايـن تفکـرات و
تقليلدادن مسائل اصيل اسالمي ،بهوجودآمدن رويکـرد دوگانـه در انديشـۀ اسـالمي اسـت .بـه موجـب
انديشيدن دوئاليستي در عرصههای خدا و جهان ،مطلق و نسبي ،اين جهان و آن جهان و بهشت و جهنم،
شکافي بين افکار مذهبي و زندگي واقعي ايجاد گشتهاست .اين چنين شکافي نه تنهـا بـه پوشـيده نگـه
داشتن واقعيت ،بلکه به دوگانگي شخصيت ،جدايي بين گفتار و كردار ،اعتقاد و اخالق منجـر شـده و بـه
تعارض و ناسازگاری بين خود و واقعيت و جدايي بين دين و دولت ،خـدا و جهـان ،آخـرت و دنيـا منجـر
شدهاست)) (حنفي .)500 :5704b،بنابراين نبود پيوند بين نظر و عمل يکي از معضالت اصلي مسـلمانان
است .همچنين از نظر وی ،تقليد و غربزدگي ،بحران ديگری است كه هويت ما را ازبينبردهاست و علت
آن خودباختگي و مبهوت شدن در برابر غرب است (آقاجاني .)057 :5708،بـه همـين دليـل وی از علـم
غربشناسي و شناخت نقادانه فرهنگ غربي سخن به ميان ميآورد.
ب -سنتاسالمی
حنفي ميراا اسالمي را اندوختهای قومي-ملـي مـيدانـد كـه در قالـب سـرمايه و مسـئوليتي قـومي
و فرهنگي ذخيره شدهاست (حنفي .)57 :5008،از نظر وی اسالم كه اسـاس و شـالودۀ ميـراا مسـلمين
را تشکيل مي دهد ،يك امر صامت خارجي نيست تا در ظرف معارف بشری و با قلـم اقتضـائات عصـری
به لباس لفظ و مفهوم درآيد بلکه خود دارای نظامي از معاني ،مفاهيم و الفاظ اسـت كـه نقشـي بنيـادين
در در توزين معارف بشری و بيان سعادت آنهـا ايفـا مـيكنـد (آقاجـاني .)808 :5708،حنفـي در رابطـه
با چگونگي و نحوۀ احياء سنت بيان مي كند(( نحوۀ چگونگي رابطۀ مـا بـا گذشـته بايـد براسـاس رجـوع
به ريشهها ،نقد و اصالح آنها استوار گردد .بايد در اين سبك كار برانديشۀ فالسـفه ،بـهويـژه عقالنيـت
ابنرشد و مباحث معتزله تکيه گردد .پس از ميان مکاتب فقهي آن دسته كه بر پايۀ مصالح عموم اسـتوار
باشد ،مورد گزينش قرار ميگيرند ،زيرا اساس قانونگذاری مصلحت عامـه اسـت ،ايـن اصـل در ديـدگاه
و سبك كار فقه مالکي و طوقي بهكار رفتهاست)) (حنفي .)508 :5704a،درواقع تأكيـد حنفـي بـر سـنت
اسالمي بيشتر معطوف به انديشههای عقالني اعتزاليون اسـت كـه نگـاهي عقالنـي بـه سـنت و متـون
ديني داشتند .در تقسيمبندی فرق اسالمي ،معتزله در جناح چپ و اشـاعره در جنـاح راسـت قـرار دارنـد،
از بين اين دو ،حنفي ،رويکرد به سمت انديشههای اعتزالي است .حنفي كه خود را متعلق بـه گفتمـان
چپ اسالمي مي داند رويکردی عقالني به امور مسلمانان دارد و تأكيد عمدهای بر جنبههای عملـي ديـن
اسالم ميكند .حنفي دراينباره ميگويد (( با قرارگـرفتن هـر كـدام از متفکـران اسـالمي در درون يـك
سنت فکری خاص ،راه آنها از يکديگر جدا ميشود .گفتمـان چـپ اسـالمي گفتمـاني اسـت عقالنـي،

66

امير روشن ،فرزاد آذرکمند
)(Amir Roshan/ Farzaad Azarkamand

انساني و اجتماعي كه از زمان مصطفي السباعي آغـاز شـده و سـيد قطـب نيـز در مرحلـۀ اول تفکـر
نماينده آن بودهاست)) (حنفـي .)03 :5724،بنـابراين حنفـي خـود را ادامـهدهنـدۀ ايـن راه مـيدانـد كـه
هدفش بازسازی جنبههای عقالني و عملي در عالم اسـالم اسـت .وی مـيگويـد ((بـا توجـه بـه اصـول
تمدن اسالمي و نوع نگر آن به جهان و ديدگاههـای فراگيـر و متعـادل آن ،گفـتوگـو بطـور مـداوم
در آن وجود داشت و تمدن اسالمي ،بخشهای مختلف تمـدنهـای ديگـر را گـردهـم مـيآورد و بـين
نگر های متعدد آنها ،توازن و تعادل ايجاد ميكرد)) (حنفي .)77 :5730،به عقيدۀ وی دين اسالم ،دين
گفتوگو و نقد است.
جهانبيني حنفي يك نوع بيتوجهي به مذهب تشريفاتي و عبادی (پرستشي) است .وی بهطور واضح
در جستوجوی بازگشت به موقعيت معتزله است .وی انحطاط جهان اسالم را به هنگامي نسبت ميدهـد
كه انديشۀ تصوف از موقعيت برتر خود با موقعيت اشاعره پيوند خوردند .حنفي به معتزله مـي انديشـد ،بـه
اين دليل كه انديشهای مبتني بر منطق است و واجد يك سرمايۀ بزرگ عقالني است .به نظر وی وجـود
اين دو پايۀ مستحکم و قوی در درون اين حوزه (تفکر معتزلي) توانايي هدايت و مديريت انسانها را دارد
) .(shimogaki,1988: 431بنابراين گفتمان چپ اسالمي و حنفي بهعنوان نمايندۀ برجستۀ اين جريان،
چنين ديدگاهي به سنت و بازسازی آن در عالم اسالم دارنـد .چنانچـه نصـر حامـد ابوزيـد معتقـد اسـت
((بازسازی علوم سنتي (عقلي و نقلي) همان هدف نهايي طرح چپ اسالمي است ،و مقصود از آن ،همانـا
دگرگون كردن واقعيت از خالل دگرگون كردن ذهن خودآگاه مردم مؤمن است .گام نخست در اين راه با
علوم اعتقادی (علم كالم يا علم اصول دين) آغاز ميشود و منظور از آن ،شناخت ساختار كالسيك سنت
برای انتقال آن به ساختار معرفتي معاصر است)) (ابوزيـد .)852 :5727،درواقـع منظـور از چـپ اسـالمي
گروهي از نظريهپردازان اسالمي است كه بيشترين تأثير را از انقالب اسالمي ايران پذيرفتهاند و در عمل
سياسي ،رويکرد سياسيشان به تودههای مردمي است .تصور خاص از سنت در نزد چپ اسـالمي امکـان
ميدهد كه مکانيسمهای نوسازيش را به كار اندازد و با بازسازی حافظۀ ذهني مردم ،زمينه را برای تغييـر
تصورات آنها از جهان فراهم كند ،و آنها را برای ايجاد تغيير الزم در ساختمان واقعيت آماده سازد .اگـر
جناح راست ،اسالم را راهحل ميداند ،جناح چپ اسالمي ،نوسازی سنت را راهحل ميبيند (همـان.)845 :
بنابراين ارائۀ هر پاسخي به سؤال چه بايد كرد؟ ناشي از تفسير خاصي اسـت كـه وی نسـبت بـه سـنت
اسالمي دارد.
ج -غرب و سکوالريسم
حنفي بعد از اينکه سـنت اسـالمي و چگـونگي احيـاء آن را نشـان مـي دهـد ،بـه نقـد انديشـههـای
غربي ،مخصوصا سکوالريسم ،مي پردازد .از نظر حنفي سـنت غربـي يـك ميـراا انسـاني عمـومي كـه
دربرگيرندۀ الگوی تجربۀ بشری باشد نيست ،و نه تنها وارا آگاهيهای دراز مـدت آنكـه شـناختهـای
انتقاليافته از شرق به غـرب از آن انباشـته شـدهاسـت ،بلکـه يـك تفکـر بـومي محـ اسـت كـه در
شرايط معيني در تاريخ غرب رشد پيدا كرد و غرب ،خود انعکاسي از اين شرايط است .نويسـندگان غربـي
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نيز از آن بهعنوان فلسفۀ ما ،تمدن ما ،تفکـر مـا ،تمـدن مـا ،ادبيـات مـا ،هنـر مـا ،تـاريخ مـا ،موسـيقي
ما ،دانشهای ما ،بلکه حتي دين ما ،خدای ما تعبيـر مـيكننـد (حنفـي .)540 :5720،بنـابراين ايـن نـوع
دانش و تفکر غربي نميتواند الگويي كلي برای همۀ جوامع باشد .از نظر حنفي راهحـل غربـي ،مخـت
جوامع غربي است و در جوامـع اسـالمي نمـيتوانـد الگـويي كـارا و مناسـب باشـد .البتـه انتقـاد حنفـي
از سکوالريسم غربي بدين معنا نيست كه وی تمـامي ارز هـای فرهنـگ غربـي را منفـي تلقـي كنـد،
بلکه وی به اين دليل كه از قرائت بنيادگرايانه از اسالم گريزان است درصدد ارائـۀ راهحلـي جديـد اسـت
و ازهمينرو از ارز های مثبت غربي ،هم در جهت نقد تفاسير بنيادگرايانه و هم در جهـت ارائـۀ نظريـۀ
خود استفاده ميكند .حنفي معتقد است ((در تجربۀ غرب ،سکوالريسم ضد دين بود .آنها سعي ميكردند
دين را به دنيا متصل كنند و اين كار غيرممکن بود ،چراكه نميتوانستند از يك طـرف كليسـا و از طـرف
ديگر استدالل و تعقل را با هم داشته باشند ،ازاينرو شکافي بين قديم و جديد ايجاد كردند ،بـين ديـن و
سکوالريسم)) (حنفي .)64 :5727،البته حنفي متفکری سکوالر اسـت و سکوالريسـم را بـرای مسـلمانان
قابل توجيه ميداند ،اما بنا به اينکه ،جوامعاسالمي ساختاری متفـاوت از جوامـع غربـي دارنـد نيـازی بـه
سکوالريسم غربي ندارند.
حنفي بيان ميكند ((سکوالريسم روی هم رفته با شريعت اسالمي قابل كنتـرل اسـت .هـر اصـلي از
ارز های سکوالر كه با شريعت اسالمي در تضاد باشد ،پذيرفته نخواهد شـد .شـريعتاسـالمي ميزانـي
است كه با آن ميتـوانيم حاصـل و نتيجـه سکوالريسـم را كنتـرل كنـيم)) (همـان .)64 :بنـابراين بايـد
سکوالريسم غربي را به دليل ايرادهای اساسي كه به آن وارد است ،نقـد كـرد و حتـي در مـواقعي بـا آن
مقابله كرد .به همين دليل وی در طرحي كه ارائه ميدهد از علم غربشناسي سخن به ميان مـيآورد .از
نظر حنفي ((وظيفۀ علم غربشناسي ،بازگرداندن توازن به فرهنگ انساني به جای اين كفهای اسـت كـه
به نفع بينش غرب برتری دادهاست و كفهای كه به ضرر بينش غير اروپا ناموزون اسـت .مـادامي كـه دو
كفه متعادل نيستند بينش اروپايي فرهنگ انساني را با محصوالت فکری و علميا تأمين خواهد كرد و
گويا او تنها رو توليد است .باألخره اين ستم تاريخي بر فرهنگهای غيرممتاز در مسير فرهنگ ممتـاز
باقي خواهد ماند)) (حنفي .)540 :5720،به نظر حنفي ،استعمار از دو سده قبل با شعار برتری تمدن غربي
و ضرورت تقليد از الگوهای غربي برای پيشرفت به سـراغ جهـان اسـالم آمـد و بـهرغـم اينکـه عمـوم
كشورهای جهان اسالم در دهههای پنجاهوشصت از سلطۀ استعمار غرب رهـايي يافتنـد ،ايـن اسـتقالل
سياسي ،استقالل اقتصادی و فرهنگي بهدنبال نداشت ،جهان اسالم همچنان مقلد غرب و متکـي بـه آن
باقي ماند و مهمتر اينکه طبقهای در جهان اسالم پديد آمدند كه در فرهنگ و آدابورسوم از غرب تقليـد
ميكنند و دارای نوعي حس وابستگي به غرب هستند (عليخاني .)70 :5720،اما حنفي رويکرد نه نفي
كامل سکوالريسم غربي و نه پذير مطلق آن است بلکه وی به همراه عابدالجابری از جمله كسانيانـد
كه معتقدند اسالم در مجموع الئيسيته است و نيازی به الئيسيته يا سکوالريسم غربي نيسـت .براسـاس
اين شيوۀ نگر  ،الئيسيته در بسترهايي پديدار شدهاست كه در آنها نوعي نهـاد دينـي وجـود داشـته و
بهطوركلي ،بر سياست و جامعه ،سلطۀ واقعي اعمال ميكردهاست .در بستر جوامع اسالمي ،كه در آن هيچ
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نهاد مشابهي (مانند كليسا) وجود ندارد ،طبقۀ مردان دين« ،علما ،فقها ،مفتيها» با جامعـه آميختـهانـد ،و
بههيچوجه پيکرۀ ساختمند و طبقهبندی شدهای را نميسازند كه در پي تحميل آمـوزههـا و هنجارهـای
ديني بر جامعه باشد .از نظر حنفي ،شريعت كه سکوالريستها آن را با وحشت طرد ميكنند ،جز اصـولي
كه در مجموع با اخالق همگاني منطبق است ،و افراد را مسئول كـرده كـه آنهـا را مطـابق بـا شـرايط
متغيرشان اجرا كنند ،در اختيـار قـرار نـدادهاسـت .در نتيجـه اسـالم در مجمـوع الئيـك اسـت (فياللـي
انصاری .)580 :5724،بهطوركلي در نفي سکوالريسم غربي برای جوامعاسالمي ،حنفي معتقد اسـت كـه
اسالم نيازی به سکوالريسم غربي ندارد ،دليل اين امر هم آن است كه دستگاهي همچون دسـتگاه پـاپ
در عالم اسالم وجود نداشت و علما و فقها ،طبقهای جدا شده از مردم نبودند.
مروری بر آراء محمد آرکون
الف -مسئلۀ عقبماندگی
هرچند كه همۀ مسلمانان ،قرآن و سنت رسولاكرم (ص) را بهمثابه دين اسالم درنظر مـيگيرنـد امـا
اختالفنظرهای بسياری در مورد چگونگي تفسير و تعبير از اين منابع وجود دارد كه در نهايت منجـر بـه
شکلگيری پاسخهای گوناگون به مسئلۀ انحطاط و عقبمانـدگي مسـلمانان در نـزد متفکـران اسـالمي
ميشود .از نظر آركون انديشمند الجزايری ،پديدۀ ديني يکي از ابعـاد انسـان و جامعـه اسـت ،و ازايـنرو
نميتوان آن را دستكم گرفت ،يا به بهانۀ ترقي و ترقي خواهي از مطالعها روی گرداند .وی ميگويـد
((من مخالف ديدگاه ايماني از دين و رجال نيستم ،بخصوص به آن گروه از رجال دين كه به خود احتـرام
ميگذارند و بيشترين وقت خود را نه به مسائل سياسـي ،بلکـه بـه مسـائل روحـي و معنـوی اختصـاص
ميدهند ،ولي خواستار آن هستم كه ديدگاه موجود كه ما اعراب مدتها زير سيطرها هستيم ،با ديدگاه
ديگری متوازن گردد .اين ديدگاه كه خير اعراب و مسلمانان در آن نهفته است ،همانـا نگـاه تـاريخي بـه
دين است)) (آركون .)20 :5720،بنابراين مسئلۀ عقبماندگي كنوني مسلمانان در حوزۀ انديشه اسـت كـه
نگاهي تاريخي به وقايع ندارند و تنها به پذير بيچونوچرای حوادا تاريخي اسالم و تفسيری واحد از
قرآن تکيه كردهاند .از نظر آركون ،پديدۀ قرآني راهحلهايي واضح و قاطع برای همۀ مشکالت ندادهاست،
بلکه گفتمان قرآني مجموعهای از اشياء را مشخ كرده كه نيازمند تفسير و تأويل هستند .اين تفسيرها
و تأويلها در شرايطي ايدئولوژيك و در چارچوب كشمکشهای گروهي و طبقاتيای شکل گرفتهاند كـه
هر جامعهای از جوامع بشری آكنده از آن استس كشـمکشهـايي بـر سـر قـدرت ،پـول و روزی هسـت،
كشمکشهای ديگری بر سر اشغال مراكز مهم در هرم ديني هست (همان .)70 :بنابراين هر تفسـيری از
قرآن بنابر سليقۀ گروهي خاص و همسو با منافع و عالئق آنان انجام شدهاست و خرافهپرستي و نگـر
غيرتاريخي بر انديشۀ اسالمي مسلط شدهاست .آركون معتقد است برای يافتن علل ناكامي بايد بـه خـود
تاريخ بازگشت .بسياری از مشکالت امروز كه در انديشه هويدا شده ،ريشه در تاريخ دارد .مشکالت امروز،
مشکالتي تراكم يافته در تاريخ است و محصول امروز نيست .بسياری از مشکالت بـه سـاختار مسـائل و
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اختالفات مذهبي در تاريخ معطوف است (آركون .)56 :5723،بنابراين مسألۀ عقبماندگي در حـوزههـای
فکری مسلمانان است كه نگاهي تاريخي به تاريخ اسالم و متون ديني ندارند.
ب -قرآن و سنتاسالمی
محمد آركون بهعنوان مورخ انديشههای اسالمي برای توضيح سنتاسالمي از تـاريخ صـدر اسـالم و
حوادا بعد از وفات پيامبر كار خود را آغاز ميكند .وی مي گويد ((برای اولين بار تمايل خـود را از طريـق
يك دانشنامۀ قرآني منتشر كرد كه بهعنوان يك ستون بلند و محکم ،حول آن بحـثهـا و مجادلـههـای
بسياری شدهاست و نقد و اصالح و پرسوجو دراينباره شکل گرفـت .وی همچنـين دربـارۀ مـتن قـرآن
شيوههای جديدی را بيان ميكند و پيشنهاد ميدهد كه خوانش قرآن را با قـرار گـرفتن در يـك رويکـرد
تطبيقي«،نه تنها در درون سه اديان توحيدی بلکه در نوعي انسانشناسي تاريخي ايـن پديـدۀ تـاريخي»
ميتوان فهميد)) ) .(arkoun,2002:101بنابراين رويکرد تاريخي وی با مطالعۀ سير انديشۀ اسـالمي در
تاريخ اسالم قابل مشاهده است .از نظر آركون(( ،اسالم در حقيقت در محدودۀ مشخصي پديـدار شـدس در
شهر كوچك مکه)) ) (arkoun,2000: 14پس نقطۀ شروع وقايع در حوزۀ تمدني اسالم از اينجا شـروع
شده كه تا به امروز همچنان در جريان است.
آركون معتقد است ((حوادثي كه بعد از ظهور قرآن رخ دادهاند ،مغشو اند و حالتي ناروشن دارنـد ،مـا
ميخواهيم اين اغتشا تاريخي را برطرف سـازيم و بـه حقيقـت امـور برسـيم .مجـادالت ايـدئولوژيك
بسياری كه ميان مسلمانان رخ ميداد ،ناگزير ميبايست در صبغۀ ديني عرضه مـيشـدند تـا مشـروعيت
مييافتند و مقبول واقع ميشدند .به اين ترتيب مکتبها و نظامهای فرهنگي فراواني بـهوجـود آمدنـد و
بهنوبۀ خود مواد فراواني برای تفسير قرآن پديد آوردند .اسالم در سـرزمينهـای مختلفـي منتشـر شـد و
هريك از اين سرزمينها ،نيازها و شرايط خود را داشت و برای حل اين مسائل و مشکالت ،قـرآن را بـه
كمك خواندند و تأويل كردند تا به معني احکام آن پي ببرند)) (آركـون .)50 :5720،بـدين ترتيـب قـرآن
بهعنوان مركز مجادالت ايدئولوژيك در همۀ ادوار مـورد توجـه بـودهاسـت كـه بـهعنـوان مهـمتـرين و
اساسيترين منبع سنت اسالمي است .اما آركون قرارگرفتن اين منبع مهم را تنها در اختيار طبقه و مکتب
خاصي نميداند ،به اين دليل كه انحصاری شدن منابع سنت اسالمي در دست عدهای خـاص منجـر بـه
ناديدهانگاشتن بخش عظيمي از تمدن اسالمي ميشود .بنابراين وی با ديدی بسيار گستردهتـر بـه سـنت
اسالمي نگاه ميكند تا همۀ تمدنهای اسالمي را دربرگيرد ،بهعبارتديگرس تمـدن اسـالمي را بـه عقـل
عربي محدود نميسازد .آركون بيشتر به روند شکلگيری سنت اسالمي در طي زمـان توجـه مـيكنـد و
بيشترين تال خود را بر روی بازسازی عقل و سنت اسالمي در پرتو عقل جديد غربي متمركز مينمايد.
در نظر آركون ،عقل عربي-اسالمي ،تنها در سرزمينهای آنها تعريف نميشود و تفسير متـون اسـالمي
نيز در دست عدهای خاص نيست و همچنين رو های سنتي به تنهـايي قائـل بـه تفسـير متـون دينـي
نيستند .اگر هم تفسيری از سوی افراد سنتي صورت بگيرد همسو با منـافع و عاليـق طبقـاتي آنهـا ،در
جهت تحکيم قدرت خود در جوامع اسالمي است.
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آركون بيشترين تال خود را در جهت تاريخمند كردن عقل عربي بهكار بردهاست و سعي نمودهاست
تا با تفاسيری بـاز و انعطـافپـذير از متـون دينـي و قـرار دادن فرهنـگ شـفاهي اسـالمي در كنـار آن،
عقل اسالمي را پربار سازد .درواقع تمايل علمي آركـون بـه اسـالم نشـان مـيدهـد كـه عالقـۀ اصـلي
او تجزيـ ـهوتحليـ ـل تفسـ ـيرهای قـــرآن و برنامـــههـــای كـــاربردی آن در سراســـر تـــاريخ اســـالم
اسـت) .(Volker,2011: 28بنـابراين آركـون پـيش از آنکـه يـك فيلسـوف باشـد يـك تـاريخنگـار و
مورخ انديشههای اسالمي است .به نظر ميرسد آركون بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه بايـد از تقليـلگرايـي
كه سنتاسالمي را صرفا در تعبيرات «مکتوب» فرهنگـي و انديشـهای محصـور مـيكنـد اجتنـاب كـرد
و در مقابل ،ديدگاهي جديد و فراگير را ايجاد نمود كه شامل همۀ فرهنگ های شفاهي و غيرمکتوب نيـز
ميشود.
به نظر آركون ،بهواسطۀ همين مركزيت يافتن آثار مکتوب بود كه بخش عظيمي از ميـراا فرهنگـي
كه متعلق به قلمرو فرهنگ ملي ميشد (از جمله ميراا جمعيتهای قومي غيرعربـي ،يـا جمعيـتهـای
قوميای كه خود را به زبان عربي تعريف نميكردنـد) طـرد و رد مـيشـد (بلقزيـز .)520 :5704،درواقـع
از رو آركون بهعنوان يکي از رو های ساختارشکني نام برده ميشود .اين رو يك نـوع اسـتراتژی
واســازی اســت كــه تنهــا راه ممکــن انجــام شــده از ســوی معرفــتشــناختي انتقــادی مــدرن
است ) .(sulhani,2004: 109وی ميخواهـد از ايـن رو هـای مـدرن در جهـت نقـد عقـل اسـالمي
استفاده كند .در واقع انديشههای آركون به طور نسبي با انديشههای جديد غربي در جهت تاريخمند كردن
عقل عربي-اسالمي همسوست ،پس ميتوان گفت رويکرد وی مانند ساير نوانديشان اسالمي استفاده از
رو های جديد در جهت نقـد انديشـۀ اسـالمي اسـت .وی در جـايي بيـان مـيكنـد ((«خـرد مـدرن»
نمونۀ رقيب را نمونۀ سنتي ميداند تا آن را در ورطۀ گزافي و بيمعنـايي يـا در درۀ كهنگـي و پوسـيدگي
فرو غلتاند .به گمان ما به دليل باال گرفتن جدالهـا و طردهـا و حـذفهـای دو سـويهای كـه نمونـهای
نســبت بــه نمونــهای ديگــر مــيورزد ،تصــحيح انســانشــناختي مفــاهيم ،امــری ضــروری شــدهاســت))
(آركون .)50 :5730،بنابراين تال وی معطوف به سازگار جلوه دادن فهم سنت اسـالمي در پرتـو عقـل
مدرن غربي است.
ج -تمدن غربی و سکوالريسم
آركون برای نقد تمدن و فر هنگ غربي از مصائبي كه استعمارگران غربي بر فرهنگ و هويت جوامع
اسالمي وارد كردند انتقاد ميكند .وی ميگويد ((استعمار ،نگرانيهايي را در خصوص هويت بر ما تحميل
كرده است .ما متأثر از شرايطي هستيم كه از نظر تاريخي بر ما تحميـل شـدهاسـت)) (آركـون.)0 :5723،
همچنين از نظر وی ،رو هايي نظير شرق شناسي كه متفکران غربي در مطالعـات خـود بـرای شـناخت
تمدن اسالمي بهكار مي گيرند دارای ايرادات جدی هستند .به عقيدۀ آركـون ((شـرقشناسـي كالسـيك،
اسالم را در محدودۀ تنگي ،بدون پيوند با مسائل ديگر مطالعه مـيكـرد .مستشـرقان دربـارۀ ارز هـای
يهودی -مسيحي سخن مي گويند ،اما اسالم را در عداد «اديان تمدني» يا اديان جامعۀ متمدن نميآورند.
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در بهترين حالت ،وقتي قرآن نيـز ماننـد عهـدين عتيـق مقايسـه مـيكردنـد ،آن را تقليـدی از عهـدين
ميدانستند...و درهرحال منکر قدرت ذاتي آن بودند .مهمتـر از ايـن ،آنکـه آن را خـارج از سـاحت وحـي
توحيدی قرار ميدادند و اين ساحت را تنها مخت يهوديت و مسيحيت ميدانستند .درصورتيكـه قـرآن
نيز مانند عهدين عتيق و جديد در همان خط توحيدی سه گانه قرار داشت)) (آركون .)38 :5720،به نظـر
ميرسد وی از رويکرد تماميتخواهي متفکران غربي بهعنوان معرفي غرب بهعنوان بهتـرين الگـو بـرای
ديگر جوامع نگران است .آركون ميگويد (( اينکه غرب به تنهايي مدعي ميشود مدلي برتر بـرای تمـام
نظامهای معاصر و جوامع امروزی است ،قابل پذير نيست)) ) .(arkoun,2000: 10نقد تمـدن غربـي
بهعنوان يکي از چارچوبهای انديشۀ نوانديشان اسالمي در نزد آركون بسيار برجسته مـيشـود .از نظـر
وی خرد غربي ،بهرغم جايگاهي كه دارد ،خطاهای بزرگي را مرتکب شده و گاه به يـك نظـام خشـك و
بيروح تبديل شدهاست .بنابراين بهرهبرداری بيش از حد فرهنگ غربي در زمينههای گوناگون منجـر بـه
بيروحشدن اين فرهنگ بهعنوان فرهنگ مسلط جهاني ميشود .نکتۀ انتقـادی ديگـر در مـورد فرهنـگ
غربي به متفکران غربي برميگردد كه از نظر آركون نسبت به تمدن اسـالمي و نقـش ديـن در سـاختن
تمدن بيتفاوت هستند.
از نظر محمد آركون در غرب هم عدۀ زيادی منتقد فرهنگ غربياند ولـي ايـن منتقـدان ،دارای يـك
ايراد اساسي هستند و آن هم اينکه به تاريخ اديان و مخصوصا دين اسالم بيتوجهاند .آنها در چـارچوب
عقالنيتي ميانديشند كه با بعد ديني هيچ پيوندی ندارد و اين امر به دليل اتحاذ رويکرد عرفـيسـازی در
نزد اين متفکران است .پس اگر بتوان سکوالريسم را يکي از نتايج حاصله از ايـن فرهنـگ عقـلگرايـي
غربي بدانيم ،آركون نيز منتقد آن است .وی رو سکوالريسم غربي كه دين را از حوزۀ واقعيت فکری و
فرهنگي كنار ميزند و به انزوا ميكشاند ،مردود ميداند .ناگفته نماند كه وی از جنبههای مثبت فرهنـگ
غربي و استفاده از آن دفاع ميكند .از نظر آركون ،سکوالريسم غربي ،سکوالريسم از نوع منفي آن است.
زيرا اعتقادی به بعـد دينـي انسـانهـا ندارنـد و مـيگويـد مـن سکوالريسـم را چنـين معنـي مـيكـنم:
((سکوالريسم موضع آزاد و گشودهای است كه روح در برابر مشکل شناخت قرار ميگيرد .هيچ چيز نبايـد
انسان را از كشف مجهوالت مادی يا روحـي بـاز دارد يـا در ايـن راه مـانعي ايجـاد كنـد .بـه نظـر مـن
سکوالريسم مثبت همين است .سکوالريسم مثبت انسان را در كليت مادی و روحيا در نظر ميگيـرد،
و هيچ بعدی از انسان را بر بعد ديگر برتری نميدهد .منظورم از سکوالريسـم منفـي موضـع كسـاني
است كه وقتي چند نفر گرد يکديگر ميآيند ميگويند بهتر است دربارۀ دين و مذهب خود حرفـي نـزنيم،
چون باعث تفرقه ميشودس فقط دربارۀ مسائل مشتركي چون اقتصاد و تجارت ،كشاورزی و ...حرف بزنيمس
يعني دين را به خدا واگذاريم و دربارۀ مسائل ميهن كه مال همه است حـرف بـزنيم (الـدين هلل والـوطن
للجميع) .سکوالريستي كه بدان دعوت ميكنم سکوالريسمي مثبـت و فعـال اسـت ،بـه معنـي پيوسـتن
فرهنگي به جهان و قبول مسئوليت فکری اسـت)) (آركـون .)544-545 :5720،آركـون بـا ايـن تعريـف
متمايز و جديدی كه از سکوالريسم ارائه ميدهد معتقد است تا زمانيكه ما بخواهيم سنت سکوالريسـتي
غربي كه به ستيز با دين و مذهب مي پردازد را دنبال كنيم راه به جايي نخواهيم برد و تمـامي مشـکالت
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كنوني ما ريشه در همين تعريف نادرست از سکوالريسـم دارد .آركـون ايـن نـوع سکوالريسـم را ابتـر و
بيسرودم مينامد.
درواقع ميتوان گفت آنچه آركون بدان فرا ميخواند ،وضعيتي ميان سکوالريسم غربي و سلطۀ مطلق
دين بر زندگي و انديشه است .برايناساس ،او دو هدف عمده را در مجموعه تال های انسانگرايانه خود
دنبال ميكندس يکي ،اهتمام به بعد ديني وجود تاريخي انسان در همۀ عصرها و در ساحت اجتماعي اسـت
و ديگری ،برقراری نسبتي انتقادی ميان انسان و باورهای ريشـهدار انسـاني اسـت (بابـايي.)503 :5704،
دليل آن نيز اين است كه انديشۀ غالب در مدرنيته همان نوگرايي و نوسازی است كه توسط عقل تعريـف
شدهاست .فضای زمانه آن -زمينۀ معرفتي آن كه به يك معنا همه چيز از آن (عقل) نشأت مـيگيـرد -و
اينکه مدرنيته ،تاريخ اروپا را از قرون وسـطي بـه دوران جديـد رسـاندهاسـت ).(samandi,2002: 470
بنابراين وی به دنبال باز شدن فضای نقد و گفتوگو در فرهنگ اسالمي است تا از اين طريق بتـوان بـه
رشد و خودشکوفايي اين جوامع اميدوار بود .بهعبارتيديگرس ايجاد يك فضای بـاز و گفتمـاني آزاد كـه در
حقيقت مجموعهای از فضای زمانۀ مدرنيته غربي است .در مجموع كليدواژهای كه مركـز اصـلي انديشـۀ
آركون را تشکيل ميدهد ،معرفتشناختي است .درک وی از معرفتشناختي و معنـيسـازی ايـن مفهـوم
بسيار هشيارانه و سنجيدهاست ،زيرا كه وی به ساختار علوم مذهبي بهعنـوان يـك كـل اشـاره مـيكنـد
( .)soekarba,2006: 80به اين معنا تفسيری كه وی از علوم اسالمي ارائه ميدهد علومي هستند كه در
تمامي زمانها و در مواجهۀ تمدن اسالمي با ديگر تمدنها شکل گرفتهاند ،بنابراين نمـيتـوان آن را بـه
جغرافيای سياسي مسلمانان تقليل داد .آركون بر ضرورت تغيير رو های شـناخت مسـلمانان از انديشـۀ
اسالمي و توجه به اهميت معرفتشناسي نوين تأكيد دارد .بنابراين هرچند منـابع مـورد اسـتفادۀ آركـون
نصوص اصلي اسالمي است ،اما بهواسطۀ رو و نگر های غربي آن عمال تبديل به ديـدگاهي غربـي
ميشود (صداقت ثمرحسيني .)864 :5704،بدينترتيب وی بهرغم تمايلي كه به انديشههای نـوين غربـي
نشان ميدهد ،منتقد فرهنگ غربي نيز ميباشد .با اين اوصاف روشن ميشود كـه انديشـمندان اسـالمي
برای پاسخگويي به مسائل مسلمانان ناچار به استفاده از انديشهها و رو های جديـد و همچنـين سـنت
اسالمي بهعنوان مركز ثقل شکلگيری تفاسير گوناگون هستند.
حنفی ،آرکون؛ سنت اسالمی و تمدن غربی
در مجموع ميتوان گفت كـه تعريـف و تفسـير متفـاوت حنفـي و آركـون از سـنت اسـالمي ،نقـد و
بهرهگيری متفاوت آنان از مدرنيته ،منجر به شکلگيری پاسخ گوناگوني به «سـؤال چـه بايـد كـرد تـا از
انحطاط رهايي يافت؟» ميشود .بنابراين برای مشاهدۀ پاسخ اين دو نوانديش ديني به ايـن مسـئله بايـد
تعاريف آنان را از سنت اسالمي و تمدن غربي با هم مقايسه كرد تا بتوان علت پاسخهای متفاوت اين دو
متفکر را دريافت.
در ابتدا ميتوان اينگونه بيان كرد كـه راهح ل حنفـي نـه در تقليـد از غـرب و نـه تفسـيری واحـد از
انديشههای اسالمي است .وی به هيچوجه مدافع اين نيست كه ما به تقليد كوركورانه از غرب در تمـامي
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عرصــههــا بپــردازيم ،بلکــه راهح ل وی كــامال اســالمي و در راســتای تفکــر انديشــمنداني همچــون
سيدجمالالدين اسدآبادی قرار دارد كه انديشۀ اصالحگری از زمـان وی شـروع شـد و در مراحـل بعـدی
توسط افرادی همچون محمد عبده و محمد اقبال الهوری دنبال شد .از نظر حنفي ،بازسازی سنت و نقـد
آن در پرتو عقل و منطق نيازمند هر سنتي است .وی بر اين امر تأكيد ميورزد كه گذر زمان در درون هر
نوع سنت و آدابورسوم و رفتار اجتماعي ،يك جدايي و انفصال با هدفهای اوليه بوجـود مـيآورد ،يـك
انفصال بين فکر و واقعيت ،خدا و انسان و عقيده و رابطۀ روزانه .هماكنون در جهانبيني «مذهب هدفي»
يك تضاد ثنـوی بـين ربوبيـت از يـك طـرف و ايـنجهـاني بـودن از طـرف ديگـر پديـدار شـدهاسـت
(حنفي .)847 : 5704b،تمدن اسالمي هم از اين قائدۀ كلي مستثني نيست و راهحـل هـم در پـر كـردن
شکاف و جدايي بين نظر و عمل در عالم اسالم است .پيوندی كـه بـا رو هـای سـنتي قابـل دسـتيابي
نيست ،بلکه نيازمند زبان و رو های جديدی است .به اين دليل كه زبان جديـد بايـد در مقابـل تغييـر و
تبدل معنايي ،مفهومي و حتي وجودی ،زباني باز و نقدپذير باشدس بهطوریكه مشـکل انديشـه معاصـر مـا
يعني پيچيدگي الفاظ و گزافهگويي رخت بر ميبندد (آقاجاني .)825 :5708،زيرا از نظر حنفـي ،در ميـراا
فلسفي ما عقل نقاد ويرانگری وجود نداشت تا بتواند نقد انديشه ها و مکاتب را سرلوحۀ خـود قـرار دهـد
(همان.)706 :
در مقابل اما ميتوان گفت انديشۀ آركون چيزی ميان انديشۀ اسالمي و انديشۀ غربـي اسـت .يـا بـه
تعيبری ،مشخصۀ اصلي انديشۀ آركون پيوند برقرار كردن ميان جهان اسالم و جهان غرب است ،بـا ايـن
خيال كه تركيبات خاصي از شيوههای مختلف انديشيدن را مرتب كند .تمايل وی اين اسـت تـا كارهـا و
فعاليتهايش را كه تركيبي از شيوههای مختلف انديشيدن است ،نمايـان شـوند (.)soekarba,2006: 8
درواقع انديشههای آركون نيز متأثر از رشد علم زبانشناختي و هرمنوتيکي در عصر جديد و رشد بيسابقۀ
استفاده از اين علوم نزد نوانديشان ديني در جهت بازسازی سنت اسالمي است كه از خيلي پـيش شـروع
شده بود .اما آركون بنابر تأثيرپذيریای كه از انديشمندان غربي در جهت واسازی متون دارد ،معتقد است
كه در شکلگيری عقل اسالمي بيشتر به منابع و آثار مکتوب توجه شدهاست و فرهنـگ شـفاهي ناديـده
گرفته شدهاست .به عقيدۀ آركون اين ناديده گرفتهشدن به ضرر خرد اسالمي تمام شدهاست به اين دليل
كه عقل و انديشۀ اسالمي را در محـدودۀ كشـورهای عـرب زبـان محـدود مـيسـازد و نـوعي رويکـرد
تنگنظرانه از انديشههای اسالمي ارائه ميدهد .از نظر وی وظيفۀ ما اين است كـه نقـش فرهنـگهـای
ديگر مخصوصا فرهنگهای ايراني ،هندی و ...را هم در جهت غني ساختن عقل عربي بکـار گيـريم .بـه
دليل اتخاذ چنين رويکردی است كه وی ميگويد ((من هيچ نوع از انواع كار فکری ،از جمله تفسـيرهای
ديني جدی را رد نميكنم .هرچند اين تفسيرها با يکديگر اختالفاتي دارند كه گاه بسيار حـاد اسـت و بـه
مرز تناق ميرسد ،اما هر ابداعي كه در طول تاريخ در سطح هنری ،ادبي ،علمي ،و ديني صورت گرفته
باشد استحقاق آن را دارد كه بدان گو فرادهيم و بگذاريم سخن بگويـد .مـن در طـول حيـاتم هرگـز
نگفتهام كه مکتب حنبلي بر مکتب شافعي ،يا شيعه بر سني ،يا برعکس برتـری دارد .ازآنرو كـه تمـامي
اين ديدگاهها ،صداهايي را بـه نمـايش مـيگذارنـد كـه روزی در آسـمان تـاريخ طنـين انداختـهاسـت))
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(آركون .)76 :5720،بنابراين ناديدهگرفتن هركدام از اين تفاسير ،در نهايت باعث ناديده گرفتن بخشـي از
تمدن پربار اسالمي است كه سنت اسالمي را در انحصار مکتب و عدهای خاص در مـيآورد و منجـر بـه
طردشدن ديگر فرهنگها ميشود.
آركون دربارۀ ارز های عقل مـدرن غربـي هـم اينگونـه بيـان مـيكنـد ((گمـانم بـر آن اسـت كـه
نخست سـزاوار اسـت ،بـه دسـتاوردهای مثبـت خردگرايـي دوران نوانديشـي در غـرب ،نگـاهي مثبـت
داشته باشـيم و بپـذيريم كـه خردگرايـي دوران نوانديشـي ،توانسـت عقـل بشـری را از فشـار جزميـت
و مطلقگرايي االهيات مسيحي آزاد سـازد)) (آركـون .)0 :5723،درواقـع او دائمـا در حـال تـال بـرای
فهم جديدی در مورد اسـالم و مسـلمانان بـا اسـتفادۀ گرينشـي از تئـوریهـای توسـعهيافتـه در جهـان
مدرن غربياست .تال آركون برای تركيبكردن عناصر مورد استفاده در انديشههای اسالمي با عناصـر
بس ـيار ارزشــمند در تفکــر مــدرن غرب ـي (عقالني ـت و تفکــر انتقــادی) كــاری بس ـيار ارزشــمند اســت
) .(sulhani,2004: 107آنگونه كه وی بيان ميكند ((نگاه من به جريانها ،نگاه مورخي اسـت كـه بـه
بازه های زماني بلند ،متوسط و كوتاه توجه ميكند)) (آركون .)66 :5720،بنابراين آركون بـرخالف حنفـي
بيشتر به امر تاريخي و شکلگيری انديشۀ اسالمي در طول تاريخ نگـاه مـيكنـد و درصـدد وارد كـردن
عقالنيت همهجانبه در انديشۀ اسالمي است.
در مقام مقايسه ميتوان گفت كه هر دو متفکر مورد نظر انتقاداتي را متوجه فرهنگ غربي مـيداننـد
اما در هر صورت از انديشههای جديد مطرح در غرب در جهت ارائـۀ راهحـل اسـتفاده مـيكننـد .از نظـر
حنفي ((شرقشناسـي ،علـم تحميلـي بـر جوامـع اسـالمي بـود كـه در دوران اسـتعمار و پـس از آن بـر
جوامع اسالمي حاكم بود .اما علم غـربشناسـي ،علمـي اسـت كـه در نقطـۀ مقابـل آن قـرار دارد .وی
وظيفۀ علم غربشناسي را به پايانبردن مركزيت اروپايي ،بيان چگونگي مركزيت يافتن بينش اروپايي در
تاريخ جديد در درون زيستجهان تمدني خاص آن است .وظيفـۀ ايـن علـم بازگردانـدن فرهنـگ غـرب
به مرزهای طبيعي آن است بعد از اينکه در طي اوج استعماری ا از راه تسلط بر وسـايل ارتبـاطجمعـي
و چيرگي بر خبرگزاریها ،و مراكز نشر بزرگ ،و مراكز تحقيق علمي ،و سازمانهـای اطالعـات عمـومي
به خارج مرزهايش تسری كردهاست)) (حنفي .)546 :5720،به نظـر مـيرسـد كـه تـال حنفـي بـرای
ارائۀ يك راهحل جديد و فراهمكردن شرايط برای نقد تمدن غربـي بـهعنـوان موضـوعي مطالعـهشـونده
بــه جــای موضــوعي مطالعــهكننــده اســت (الجــابری و حنفــي .)553 :5708،بــه همــين دليــل از علــم
غربشناسي(استغراب)سخن به ميان ميآورد .به نظـر وی غـرب را بايـد بـه حـدود طبيعـي ،جغرافيـايي
و تاريخي بازگرداند كه در آن نشو و نما پيدا كرده است .پايان دادن به تهاجم فرهنگـي غـرب و اسـطورۀ
جهاني بودن آن ،ساير تمدن هـا را از حاشـيه بـه مـتن خواهـد آوردس در آن صـورت بـه جـای مركزيـت
يــك تمــدن ،شــاهد مراكــز تمــدني متعــدد خــواهيم شــدس اســتغراب چنــين رســالتي را دنبــال مــيكنــد
(آقاجاني .)526 :5708،بدينمعنا كه سيطرۀ غرب بهعنوان فرهنگي كه هم خود الگـو باشـد و هـم خـود
داور ارز های تحميلي بر جوامعاسالمي باشد ،بايد از بين برود .حتي وی از غربزدگي بـهعنـوان يکـي
از بحرانهای جوامع اسالمي ياد ميكند و معتقد است تقليد و غـربزدگـي ،بحـران ديگـری اسـت كـه
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هويت ما را از بين برده است و علت آن خودباختگي و مبهوت شدن در برابر غرب اسـت (آقاجـاني:5708،
.)057
اما آركون مدافع گونهای از راهحل است كه در مقابل تفاسير تنگنظرانه از دين مقابله كند .وی راهحل
خود را دربارۀ جوامع اسالمي اينگونه بيان ميكند (( راهحل اين است كـه تـاريخ اديـان و انسـانشناسـي
ديني را به شکل نو ياد بگيريم .از سوی ديگر نبايد به گفتمان سنتي فرقهگرايانه اجـازه دهـيم از فضـای
جامعۀ مدني برای تبلي استفاده كند ،زيرا اين گفتمان چنان خود را بر جامعه تحميل كرده كه گويي تمام
دين همين است .آنچه خواستار هستيم چيزیاست شبيه آنچه مثال در فرانسه ،پس از جدايي كليسـا از
دولت رخ داد .جدايي قانوني ميان كليسا و دولت (يا ميان مسـجد و دولـت) چيـزی پسـنديده و ضـروری
است ،چون فضای مدني جامعه بايد مخت همۀ شهروندان باشد ،بدون تبعي و صرفنظر از ديني كـه
دارندس اقليت باشند يا اكثريتس مسيحي باشند يا مسلمان .در اين معني سکوالريسم امـری اسـت بحـق و
واجب .در جامعۀ سکوالر ،هيچ شهروندی حق ندارد به اين دليل ساده كه به اكثريت جامعه وابسته است،
خود را برتر از شهروندان ديگر بداند)) (آركـون .)06-00 :5720،وی در حـوزۀ نظـری هـم معتقـد اسـت
((راهحل اين است كه به نشر پژوهشهای تاريخي كمك كنيم و مردم را بافرهنگ بار بياوريم .بايد مردم
را به منطق جديد تفکر عادت دهيم تا خود بتوانند موضع گشوده امروزين را بفهمنـد و درونـي كننـد .تـا
وقتي جوامع عربي و اسالمي اعضای خود را از اين نظر تربيت نکنند ،و آنهـا را در ايـن مسـير صـحيح
نيندازند ،جنگهای مذهبي و فرقهای همچنان ادامه خواهند يافت .دري كه جوامـع مـا هنـوز بـه معنـي
سکوالريسم مثبت و فوايد آن پينبردهاند ،و هنوز اكثريت مسلمانان سکوالريسم را چيزی منفي و ويرانگر
ميدانند)) (آركون.)547 :5720،
در مقابل بهنظر ميرسد حنفي متفکری عملگراتر است .وی برای بيـان ديـدگاههـای خـود در مـورد
جوامع اسالمي به انقالب اسالمي ايـران و همچنـين تـأثير شـديد فرهنـگ غربـي بـر جوامـع اسـالمي
مخصوصا ايران اشاره ميكند .وی در اين بـاره معتقـد اسـت ((رشـد و گسـتر و پيـروزی جنـبشهـای
رهاييبخش و ضد استعماری در كشورهای عربي و ايران ،اسـتقالل ايـن كشـورها را بـه ارمغـان آورد و
پشتوانهای برای دفاع از فلسطين فراهم گرديد .انقالباسالمي ايران در عصر جديد ،پس از انقالب كبيـر
فرانسه ،انقالب آمريکا و انقالب روسيه ،چهرهای نوين از خود نشان دادهاست)) (حنفي .)800 :5704c،به
نظر ميرسد اتخاذ چنين موضعي از سوی حنفي اين است كه وی تحتتأثير انديشههای چپ ،رويکـردی
ضدامپرياليستي و تودهای دارد و چون انقالب ايران را انقالبي ضد امپرياليستي ميداند در پارهای از مواقع
با آن همراهي ميكند .بنابراين راهحل نهايي وی برای رهايي جوامع اسالمي از انحطاط و عقـبمانـدگي
در يك ايدئولوژی اسالمي منسجمي خالصه ميشود كه بر جنبههای عملي دين اسالم تأكيد كند .از نظر
وی فرورفتن در بحثهای نظری و تئوريك ،اولويتدادن نظر بر عمل بوده كه خود باعـث از دسـتدادن
فرصتها و عمر ميشود ،لذا بايد به اهداف عملي فکر كرد ،اهداف عملي و ملي همۀ گروهها عبارتنـد از:
آزادی سرزمينها ،آزادی های عمـومي ،عـدالت اجتمـاعي ،وحـدت در مقابـل تجزيـه ،هويـت در مقابـل
غربزدگي ،پيشرفت در مقابل عقبماندگي و بسيج تودهها در مقابل بيمبـاالتي (آقاجـاني.)056 :5708،
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پس بايد از ابزار دين در جهت مقابله با اين انديشه استفاده كرد و راهحل اين اسـت كـه ديـن در خـدمت
ايدئولوژی قرار گيرد .به همين دليل است كه وی نقش روشنفکران پيشرو در مقابلهكردن با انديشههـای
غربي را برجسته ميكند.
از نظر حنفي شکلگيری تفکرهای ليبرالي در بين نوانديشان اسالمي به مواجهه و رويارويي آنـان بـا
غرب برميگردد .وی ميگويد ((اسالم ليبرالي ريشه در اصالحطلبي اسالمي مدرن دارد كه بهوسيلۀ سـيد
جمالالدينافغاني ،محمد عبده ،قاسمامين ،محمدحسينهيکل ،طهحسين ،آلاكد ،منصـورفهمـي ،العويـا و
كارهای اخير خالد.م .خالد ،سنهوری و تعدادی روشنفکران وابسته به قسمت وفد جديد رهبری ميشـود و
به پيش ميرود .سرمنشأ اسالم ليبرالي ريشه در واكنش به غرب دارد ،مخصوصا واكنش به شـركتهـای
امپرياليستي .اسالم ليبرال همچنين اسالمي خوانده ميشود كه كار روشنفکری ميكند و اساس و پايۀ آن
فقط بر كتاب مقدس نيست ،بلکه مبتني بر عقل است .اين روشنفکری امـر رايجـي مـيشـود كـه درون
ساختار اقتداری مشاهده ميشود و باعث ايجاد تکثر آراء و نظريات در بين سنتيها و روشنفکران متجـدد
ميشود و هنگاميكه حکومتها ميخواهند تصميمي بگيرند ،اين افراد موضعي مخالف اتخاذ مـيكننـد))
( .)hanafi,2010: 3-2در مجموع ميتوان گفت هرچند حنفي به نقد انديشههای غربي ميپردازد اما بـه
هيچوجه مدافع بنيادگرايي اسالمي نيست و حتي بنيادگرايي اسالمي را يکي از عوامل عقبماندگي جوامع
اسالمي ميدانند و بهدنبال پركردن همان شکاف بين نظـر و عمـل و ناديـده گرفتـه شـدن بعـد عملـي
انديشههای اسالمي است.
آركون ،هيچگاه مدافع رو و الگويي تمام غربي نيست و بـرای همـين اسـت كـه مـيگويـد ((مـن
نمي گويم كه يك الگوی كامل غربي وجود دارد كه بايد مسلمانان و جوامع موسوم به جهـانسـوم بـرای
ايجاد دولتهای جديد خود از آن پيروی كنند ،آنچه من ميگويم اين است كه بايـد انديشـهای بـومي در
جوامع ما ايجاد شود كه فرايند پويش هريك از جوامع را بهطور ويژه مطمـح نظـر قـرار دهـد)) .بـهطـور
خالصه ميتوان گفت ،آركون ،به دليل رويکرد تاريخي كه به تمدن و خرد اسالمي دارد راهحل مشکالت
جامعۀ اسالمي را ،بهرهگرفتن از خرد مدرن در جهت واسازی و خرافهزدايي از عقايد ديني ميداند .درواقع،
مدل طرزتفکر آركون از سوی برخي از محافل بهعنوان يك الگو مـوردبررسـي قـرار گرفـت كـه بسـيار
متفاوت از تفکر كنوني اسالمي است ) .(sulhani,2004: 117زيرا وی به شدت با تفاسير تنگنظرانه و
يگانه در دين اسالم به مقابله برميخيزد و يکي از داليل ركود تمدن اسالمي را در اين ميداند كه هر از
گاهي در جوامع اسالمي كساني پيدا ميشوند كه دين و متون اسـالمي را در جهـت منـافع خـود تفسـير
ميكنند .از نظر او بايد خرد و انديشههای اسالمي را در بستر زمانۀ خودشان بررسي كرد و بـا رويکـردی
تاريخي به سمت تفسير متون ديني رفت .بنابراين آركون مدافع عقالنيت انتقادی است كه پايه و اسـاس
آن برگرفته از مدرنيسم غربي است .وی برخالف آنچه در انديشۀ حسن حنفي مشاهده ميشود ،هيچگـاه
از انديشه ديني ،ايدئولوژی را طلب نميكند .در نهايت ميتوان گفت در راهحل وی بر جنبههای عقالنـي
دين اسالم تأكيد ميشود و قائل به بازسازی عقالنيت سنت اسالمي است .عقالنيتي كه با سنت همراهي
كند ،البته سنتي كه توجيهگر اسالم بنيادگرا و اسالم طبقۀ حاكم نيست.
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حنفي نيز مانند آركون قائل به بهـرهگيـری از انديشـههـای غربـي در راسـتای نقـد تمـدن اسـالمي
است .درواقع حنفي با اهميت دادن به جنبههای مثبت فلسفههای غربي ،بهطور غيرمستقيم عليه تفکرات
اسکوالستيکي در جهان اسالم دست به مبارزه ميزند .از نظر وی ((مسلمانان وحـي و سـنت را بـهمثابـۀ
مراتب حقيقت طوری تعبير و تفسير ميكنند كه زبان مذهب ،بيگانه و باالتر از زبـان و تجربيـات روزانـۀ
ما سرگردان است ،بدون آنکه يك ارتباط واقعي بـا آن داشـته باشـد)) (حنفـي .)500 :5704b،ايـن امـر
نتيجۀ تفکرات مدرسيگرايي در جهان اسالم است كه بر اثر نگاه ماوراءالطبيعي پديد آمدهاسـت .بنـابراين
توجه حنفي بازگشت به سنت و ميراا اسالمي در پرتو بازسـازی و نوسـازی علـوم اسـالمي ،بـه جهـت
پاسخگويي به نيازهای روز و اقتضائات دوران جديد است ،تا از اين رهگـذر بتـوان از اسـتقالل و هويـت
خويش در برابر غرب دفاع كرد .ديدگاه علمي او كامال متأثر از انديشههـای جديـد اسـت و رو شناسـي
جديد را در جهت تفسير متوناسالمي اعمال ميكند (صداقت ثمرحسيني .)878 :5704،البتـه سـنتي كـه
بيشتر در نزد انديشههای اعتزالي نمايان ميشود .بنابراين آنچه در اينجا قابل مشاهده اسـت بهـرهگيـری
اين دو نوانديش اسالمي از انديشههای جديد در جهت ارائۀ راهحل برای پاسخ دادن بـه سـؤال چـه بايـد
كرد؟ است .به اين دليل كه فرآيند مدرنيته به ناچار وارد جوامع اسالمي شـدهاسـت .ضـمنا ايـن مدرنيتـه
فرصتهای گوناگوني را هم در اختيار متفکرين اسالمي گذاشته تا با ديدی انتقادی به فرهنـگ و جامعـۀ
خود بپردازند.
در سوی ديگر ،آركون با رويکرد تاريخي خود بهدنبال پيـدا كـردن عناصـر خـرد اسـالمي در سـنت و
انديشۀ اسالمي است .وی دراينباره ميگويد ((مدافع مقايسۀ گفتمانهای ديني و غيرديني است تا از اين
طريق تمامي مشکالتي كه در طي تاريخ ناشي شدهاند و اكنون در برابر چشـمان مـا ظـاهر مـيشـوند و
تاكنون خارج از ميدان پژوهش ماندهاند و زنداني ساحتي بودهاند كه ميتوان آن را «نينديشـيدني» ناميـد
ظاهر شوند)) (آركون .)546 :5720،درواقع وی معتقد است نظام سنتي اسالمي در آن بخش ،بـه مطالعـه
پرداخته كه پای متن نگار يافته و گزارههای بيانشده در ميان است ،درحاليكه نظام اسالمي بسـياری
از مناطق نينديشيده و يا نياانديشيدني دارد كه كدهای آن ،در معرفتشناسي جديد و قرائت انتقادی ،قابل
باز شدن است (وصفي .)04 :5723،اين ديدگاه آركون شباهت بسيار نزديکي بـا انديشـۀ سـيد محم دباقر
صدر دارد كه معتقد است در اسالم قسمتي با عنوان «منطقه الفراغ» وجود دارد كه دست دين و شـريعت
از آنها كوتاه است و انسانها با عقل خود ميتوانند برخي از امور جامعه را سامان دهند .از ديدگاه صـدر،
وجود چنين منطقهای امری طبيعي و ضروری است زيرا اوال :مقتضيات و اوضاع و احوال زندگاني بشر در
اين حوزه دائما درحال تغييرند و يکي از نشانههای جاودانه بودن اسالم همين است كه ايـن منطقـه را از
نظر تشريع بازگذاشتهاست .ثانيا :قانونگذاری در اين حوزه جزو اختيارات امـت ،حـاكم شـرع و يـا دولـت
اسالمي قرار ميگيرد .ثالثا :قوانين و تعاليم متغير از احکام اوليه و براساس مقتضـيات و مصـالح عمـومي
وضع ميگردند و رابعا :اين قوانين نيز جنبۀ الزامآور دارند (جمشيدی .)807-800 : 5733،درواقع وی هـم
به حوزههايي توجه ميكند كه از دسترس دين خارجاند و در طي عقل و تجربۀ بشری شکل گرفتـهانـد و
بايد از آنها هم بهره برد.

33

امير روشن ،فرزاد آذرکمند
)(Amir Roshan/ Farzaad Azarkamand

اما حنفي برای مقابله با فرهنگ وارداتي غربي معتقد است كه ((وظيفۀ دانـش كـالم هميشـه دفـاع از
تمدن و هجوم بر افکار وارداتي است و امروزه اين هجوم از مرز انديشه گذشـته و بـه سـرزمين ،مـردم و
ثروتها رسيدهاست .پس ميتوان دانش كالم را با ايجاد دگرگـوني در مـواد آن بـرای دفـاع از تمـدن و
ريشهدار ساختن آن و يور بردن بر تمدنهای جنـگ طلـب ،نگـهداشـت و ايـن خـود ،مقدمـۀ دفـاع از
سرزمين ،مردم و ثروتها خواهد بود .و از نظر وی اسالم ،تنها عاملي است كه انسان را از همۀ خشونتها
و بردگيها آزاد ميسازد و ميتواند صلح داخلي را فراهم سازد)) (حنفي .)570 :5727،بنابراين پاسخ حنفي
به سؤال چه بايد كرد؟ در ترسيم يك راهحل عملي خالصه ميشود كه مي تواند با فرهنگ وارداتي مقابله
كند .علم كالم بايد از علم «عقايد ديني» به علم«ستيز اجتماعي» تحول يابد ،زيـرا ايـن علـم از هنگـام
پيدايش دولت اسالمي در مدينه تا پيروزی انقالب اسالمي ،عهدهدار چنين نقشي بودهاست .امـروزه هـم
بايد عملي تبديل شود تا پايه های نظری سلوک فردی و اجتماعي ما را در اين مرحلـۀ تـاريخي تأسـيس
كند (حنفي .)00-34 :5022،از اين منظر كه وی از دين و سنتاسالمي ،شيوههايي عملي برای ادارۀ امور
زندگي مسلمانان طلب ميكند .ميتوان گفت مهمترين ابزارهای اين راهحل عملي ،دانش كالم است كـه
به گفتۀ حنفي ابزار مهمي برای مقابله با فرهنگ غربي است .اما آركون چنين رويکـردی نـدارد و معتقـد
است كه راه مسلمانان در زندگي و شکل آن تا حدودی توسط استانداردهای ايـن جهـاني كـه از تفاسـير
قرآن بدست ميآيد تحتتأثير قرار ميگيرد .در اين راه آركون معتقد به تأكيد محوری بر قرآن برای ايمان
و وجود جهان اسالم است ) .(Volker,2011: 31بنابراين بهرهگيری آركون از انديشههای غربي ،ماننـد
ديگر متفکرين اسالمي ،نوعي برخورد گزينشي است و او سعي ميكند از رو هايي كه در جهـت نقـد و
بازسازی سنت و متون مکتوب اسالمي مفيد هستند ،بهره ببرد.
تفاسير متفاوت و پاسخ به سؤال چه بايد کرد؟
با بررسي آراء اين دو انديشمند مي توان گفت ايدههای متفکران فرازماني و فرامکاني نيستند و درواقع
تمامي انديشهها پاسخي به مسائل زمانۀ آنها هستند .همانطوركه مشاهده شد تفاسـير متفـاوت حنفـي و
آركون از سنت اسالمي و تمدن غربي ،عليرغـم تعل ق خـاطر هـر دو متفکـر بـه سـنتاسـالمي باعـث
شکلگيری پاسخهای متفاوت به سؤال «چه بايد كرد تا از اين وضعيت رهايي يافت؟» ميشـود .در واقـع
دليل اصلي اين پاسخهای متفاوت ،در تفسيرهای متفـاوت هـر دو متفکـر از وضـع و زمانـۀ مسـلمانان و
همچنين تفسيرهای متفاوت آنان از تمدن اسالمي و تمدن غربي است و به ناچار پاسـخهـای آنـان نيـز
تابعي از وضعيت عمومي مسلمانان و مواجهۀ آنان با تمدن غربي است .مي توان گفـت هـر دو متفک ر در
زمانهای زيست ميكنند كه پديدۀ بنيادگرايي در جوامع اسالمي در حال افزايش است و تفاسيری يکجانبه
و تنگنظرانه از انديشههای اسالمي ارائه ميدهند و هر دو متفکر از برتری يافتن اين نوع تفکـر در بـين
مسلمانان در هراس اند .همچنين هر دو متفکر به ناچار در مواجهه با فرهنگ غربي قرار دارنـد و ازايـنرو
برای ارائۀ راهحل ناچار به استفاده از انديشههای غربي در نظريههای خود هستند .چنانچه حنفي در مـورد
بنيادگرايي ،معتقد است ((آنها برخالف رو اسالم ،مسير تشنج و تعصب را پيشه خود كرده و با نگاهي
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مخرب به امر گفتوگو ،مخالفان را در نظرات و آرایشان تکفير مينمايند ،درحاليكه ديـن اسـالم ديـن
گفتوگوست)) (حنفي .)505 :5704a،پس دين اسالم دارای منطق گفتوگوست و اين سـنت مـيتوانـد
مسير عملي مسلمانان را در عصر جديد به ما نشان دهد.
همچنين در نقد بنيادگرايي اسالمي ،آركون هم معتقد است ((اسالم امروزی نتوانست با افراطيگـری
و زيادهخواهي بنيادگرايان در مدرنيتۀ قرن بيسـتم تـداوم پيـدا كنـد)))  (arkoun,2000:12بنـابراين از
نظر اين دو متفکر بايد بـهدنبـال رو هـای جديـدی باشـيم تـا بتـوانيم نظـام انديشـۀ مسـلمانان را از
اين وضعيت رها سازيم .اما با وجود چنين انتقاداتي بـهوضـع جوامـع اسـالمي پاسـخ ايـن دو متفکـر بـه
ارائۀ يك راهحل متفاوت است .چنانچه بـا بررسـي آراء حنفـي مشـاهده مـيشـود وی بـهدنبـال تـال
برای پيوند دادن نظر و عمل مسلمانان است تا از اين طريق بتواند نـوعي سـازگاری ميـان انديشـههـای
اسالمي و زمانۀ كنوني برقرار سازد .حنفي هم در نهايت مدافع يـك دولـت اسـالمي عمـلگراسـت .وی
ميگويد ((در سرزمينه ای اسالمي عرفان بايد عرفان انقالب ،فقه بايد فقه پيشرفت و تفسير دين ،تفسير
از دين توسعه و ترقي باشدس در چنين شرايطي ايدئولوژی الزم برای تغيير اجتماعي بـهوجـود مـيآيـدس در
غيراينصورت همچنان در عقبماندگي خواهيم بود)) (حنفي .)00-64 :5008،درواقع در اين رويکرد بايـد
توجه خود را از عقل به طبيعت ،از روح به ماده ،از خدا به جهان ،از نفس به بدن و از وحـدت عقيـده بـه
وحدت عمل معطوف داشت .اين بازسازی جديد و بنيادين از نظر حنفـي بـه اسـم عقـل يـا شـرع تمـام
نمي شود بلکه به اسم واقع و برای تغيير آن انجام ميگيرد (آقاجـاني .)835 :5708،امـا آركـون بـا وجـود
اشتراک نظر در بهرهگيری از سنت اسالمي پاسخ متفاوتي به اين سؤال ارائه ميدهد ،به اين دليل كه وی
بهعنوان يك تاريخ نگار ،درصدد تاريخمند ساختن انديشۀ ديني است تا آن را از جهل و خرافه بزدايد و آن
را تاريخمند كند.
همچنين علت ديگر در پاسخ به اين سؤال ،تفسير متفاوت آنان از سکوالرسيم و تمدن غربي است كه
هركدام برای بهرهگيری از آن درصدد پاسخگويي به مسائل مسلمانان هستند .در اين ميان حنفي قائل به
سکوالريسم در جوامع اسالمي است كه نسبتي با سکوالريسم شکلگرفته در غرب ندارد .از نظـر حنفـي
بايد رويکرد ما به غرب از رويکرد«راهي برای نوگرايي» به رويکرد «كاستن غرب» و محـدود كـردن آن
به جايگاه طبيعي خود تغيير يابدس در آن صورت نوگرايي به تناسب ويژگيهای ملتها رقم خواهـد خـورد
(حنفي .)00 :5734،اما آركون بهدنبال يك نوع سکوالريسم مثبت است كه بتواند نقش دين را در جوامـع
اسالمي حفظ كند و سکوالريسمي را پايه گذاری كند كه برخالف مدل غربي ،دينگريز نباشـد .مشـاهده
ميشود كه تفاسير متفاوت اين دو متفکر از سنت اسالمي و تمدن غربي و قـرار گـرفتن آنهـا در وضـع
زمانه و ايدئولوژيکي خاص منجر به شکلگيری پاسخهای گوناگون به مسائل جوامع مسلمان ميشود .به
همين دليل حنفي بهدنبال طرح يك ايدئولوژی و راهحل عملي برای جوامع اسالمي است ،اما آركـون بـه
دنبال تاريخمند ساختن انديشههای ديني است تا آن را از حالت قداست و اسطورهای دربياورد و با نگـاهي
تاريخي به مسئلۀ انحطاط و عقبماندگي مسلمانان پاسخ دهد.
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نتيجهگيری
شايد بتوان گفت كه رويکرد انديشمندان اسالمي در بسياری از حوزهها ،واكنشـي در برابـر آشـنايي بـا
غرب و مقولۀ استعمار بودهاست .بهعبارتيديگرس در تقابل با انديشههای مدرن است كه آنها جامعۀ خـود
را عقبمانده تصور ميكنند و به همين دليل درصدد پاسخگويي به انحطـاط و عقـبمانـدگي مسـلمانان
برميآيند .اما با بررسي آراء اين متفکران مشاهده ميشود كه تفسـيرهای متفـاوت هـر كـدام از آنهـا از
مقوالتي نظير عقبماندگي مسلمانان ،سنت اسـالمي و تمـدن غربـي و همچنـين نحـوۀ بهـرهگيـری از
رو های جديد ،باعث شکلگيری پاسخهای متفاوت به سؤال چه بايد كرد؟ ميشود .در اين ميان حسن
حنفي ،شکاف ميان نظر و عمل مسلمانان را علت عقبماندگي آنها ميداند و بـا نقـدی كـه بـه سـنت
دوئاليستي مسلمانان وارد ميسازد و همچنين ايراداتي كه متوجه فرهنگ غربي ميداند ،درصدد است تا با
ايدئولوژيك كردن دين و مخصوصا بهرهگيری از علم كالم در اين راه به مقابله با فرهنگ غربي بپـردازد.
از نظر وی علم كالم توان آن را دارد كه اين فاصلۀ شکلگرفته ميان نظر و عمل مسـلمانان و همچنـين
مقابله با تمدن غربي را بر عهده بگيرد .درسویديگر آركون ،علت عقبمانـدگي را در تـاريخمنـد نبـودن
انديشۀ مسلمانان ميداند و معتقد است تفسيرهای تنـگ نظرانـه در قالـب منـابع صـرفا مکتـوب ،باعـث
ناديدهانگاشته شدن بخش اعظمي از فرهنگ و تمدن شفاهي اسالمي شدهاست و راهحل خود را در قالـب
نظريه تاريخمندكردن انديشۀ مسلمانان بيان ميكند .وی سکوالريسم غربي را به دليل اينکـه ديـنسـتيز
است به انتقاد ميگيرد و معتقد است كه جوامع اسالمي به سکوالريسمي نياز دارند كه دين را هم درنظـر
بگيرد .بهطورخالصه ميتوان گفت كه حنفي برای عقب ماندگي مسلمانان بهدنبال طرح يـك ايـدئولوژی
عملي است اما آركون برخالف وی به چنين طرحي نميانديشد و فقط بهعنوان يك تـاريخ نگـار معتقـد
است كه عقل عربي-اسالمي درگير حواشي شدهاست كه بايد آن را تاريخمند ساخت.
فهرست منابع
آقاجاني ،نصراهلل( ،)5708سنت و تجدد در مصر ،رويکردی انتقادی به انديشـۀ حسـن حنفـي ،چـاپ
اول ،قم ،نشر بوستان كتاب.
ابوزيد ،نصرحامد( ،)5727نقد گفتمان دينی ،مترجمان ،حسن يوسفي اشکوری -محمد جـواهر كـالم،
چاپ دوم ،تهران ،نشر يادآوران.
آركون ،محمد( ،)5720اعادۀ اعتبار به انديشۀ دينی ،گفت وگوی بلند هاشم صالح با محمد آركـون،
ترجمۀ محمد جواهركالم ،تهران ،چاپ اول ،نشر نگاه معاصر.
آركون ،محمد( ،)5720خواب و خيال عربی ،گفتوگو با محمد آركون ،ترجمۀ ياسر قزوينـي حـائری،
نشريۀ خردنامۀ همشهری،تيرماه ،شمارۀ ،50ص .60-66
آركون ،محمد( ،)5723يافتن الگويی پويا و اجتهادی برای بازتعريف انديشۀ دينی ،گفـتوگـوی
انتقادی محمدرضا وصفي با محمد آركون ،ماهنامۀ كتاب ماه دين ،سال دوازدهم ،شمارۀ (،56پياپي.)576
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آركون ،محمد( ،)5730به چه معنا میتوان از تسامح در جامعۀ اسالمی سـخن گفـت؟ ،ترجمـۀ
محمد مهدی خلجي ،نشريۀ كيان ،شمارۀ .83
الجابری،محمد عابد ،حنفي ،حسن( ،)5708گفتوگوی شرق و غرب جهان اسـالم ،ترجمـه بهـرام
اماني ،چاپ اول ،تهران ،نشر نگاه معاصر.
بابايي ،حبيباهلل( ،)5704تمدن و تجدد در انديشۀ معاصر عرب ،چـاپ اول ،قـم ،نشـر پژوهشـگاه
علوم و فرهنگ اسالمي.
بقــادر ،ابــوبکر( ،)5720مقالــۀجنبشهــای اســالمی در جهــان عــرب ،در كتــاب مجموعــه
مقاالتي پيرامون اسالم ،جهانيشدن و پستمدرنيته ،ويراستاران مـتن انگليسـي ،اكبـر احمـد-هاسـتينگز
دونــان ،ترجم ـۀ مرتض ـي بحران ـي ،چــاپ اول ،تهــران ،نشــر كتابخانــه ،مــوزه و مركــز اســناد مجلــس
شورایاسالمي.
جمشيدی ،محمدحسين ( ،)5733انديشههای سياسی شهيد رابع امـام سـيد محمـدباقر صـدر
(ره) ،چاپ اول ،تهران ،نشر مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
حنفي ،حسن( ،)5727گفتوگوی اخبار اديان با حسـن حنفـی ،بازسـازی سـنت بـه روايـت چـپ
اسالمي ،مسعود خيرخواه ،سال دوم ،شمارۀ ،2تير و مرداد .5727
حنفي ،حسن( ،)5022من العقيده الی الثوره،الطبع االوليه ،بيروت ،دارلتنوير و النشر.
حنفي ،حسن( ،)5704مقاله پسابنيادگرايی ،ترجمۀ علي سردار ،در كتاب ميـراا فلسـفي مـا ،حسـن
حنفي و ديگران ،گردآورنده فاطمه گوارايي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات يادآوران.
حنفي ،حسن( ،)5704مقاله از مذهب هدفی به سوی انسانگرايی اسالمی ،ترجمۀ مهدی ناصـر،
در كتاب ميراا فلسفي ما ،حسن حنفي و ديگران ،گردآورنده فاطمه گوارايي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
يادآوران.
حنفي ،حسن( ،)5704مقاله اعراب و ايران ،ترجمۀ علي سردار ،در كتاب ميـراا فلسـفي مـا ،حسـن
حنفي و ديگران ،گردآورنده فاطمه گوارايي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات يادآوران.
حنفي ،حسن( ،)5704علم غربشناسـی چيسـت؟ ارزيـابي انتقـادی و ترجمـۀ كتـاب (مـاذا يعنـي
علماالستغراب) ،ناقد و مترجم ،جنان سيد عبدمناف الحلو ،قم ،چاپ اول ،نشر اديان.
حنفي،حسن( ،)5034مقدمه فی العلم الستغراب ،الطبع االوليه ،بيروت ،المؤسسۀ الجامعيه للدراسات
و النشر و التوزيع.
حنفي ،حسن( ،)5008التراث و التجديد ،البعه الرابعه ،بيروت ،المؤسسه الجامعيه للدراسات و النشر و
التوزيع.
حنفي ،حسن( ،)5730انديشه و تمدناسالمی و مباحثی پيرامـون آنهـا ،فصـلنامه علـومانسـاني،
شماره،8ص .00-86
شرفي ،عبدالمجيد( ،)5727اسالم و مدرنيته ،ترجمۀ مهدی مهريزی ،چاپ اول ،تهران ،نشـر چـاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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