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ركون اسـت. حنفـي از   آای آراء حسن حنفـي و محمـد   اين مقاله درصدد بررسي مقايسه 
جمله نوانديشان اسالمي است كه برای رهايي مسلمانان از وضعيت انحطاط و همچنين 

پـردازد.   ارائۀ راهکار برای آيندۀ جوامع اسالمي به نقد سنت اسالمي و تمدن غربي مـي 
مانـدگي   از الگوهـای غربـي بـرای جبـران عقـب      وی معتقد است پيروی تمام و كمـال 

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.  

اسالمي را به  عنوان يکي ديگر از نوانديشان برجستۀ اسالمي، سنت نيز به آركونمحمد 
دهد و سکوالريسم غربي را به دليل  مندی آن مورد انتقاد قرار مي دليل ماهيت غيرتاريخ

حل خود را  راه آركونداند.  اسالمي نمي گرفتن ب عد ديني، الگويي كامل برای جوامع ناديده
كـردن   توانـد بـا برجسـته    كند كه مـي  كردن انديشۀ اسالمي مطرح مي مند در قالب تاريخ

های عقالني دين اسالم، راه را برای نقد سنت اسالمي بـاز كنـد. حسـن حنفـي و      بهجن
به طور مشترک از نقد سنت اسالمي، تمدن غربي، برای پاسـخ دادن بـه    آركونمحمد 
 كنند.  استفاده مي« چه بايد كرد تا از انحطاط رهايي يافت؟»سؤال 
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 مقدمه

 يمانـدگ  عقـب  ۀمسـئل  و غـرب  بـا  اسـالم  ۀمواجه ۀدربار را يگوناگون یها دگاهيد ياسالم روشنفکران
اين روشنفکران از يك طرف نگاهي به سنت و متون اسالمي دارند و از طـرف  . اند كرده عرضه مسلمانان

ماندگي مسلمانان  حطاط و عقبديگر با مدرنيسم روبرو هستند و در نهايت درصدد پاسخگويي به مسئلۀ ان
 پرداختـه   آركـون  محمد و يحنف حسن آراء بهای  با روشي مقايسه تا است شده يسع مقاله نيا در هستند.
انحطـاط و   شامل مشترک مقوالت نيا. دارد وجود آنان ۀشياند در يمشترك مقوالت به اين دليل كه شود
ـ با چـه  سـؤال  به پاسخ تينها در و يربغ تمدن نقد ،ياسالم سنت ،ياسالم جوامع يماندگ عقب  كـرد؟  دي
 آركـون  و يحنفـ  نکـه، يا اوال : است ياساس سؤال دو به ييپاسخگو درصدد نوشتار نيا حال، نيا با. است
هـای   انديشـه  و سنت از ۀاستفاد به قائل اندازه چه تا ينيد يشينواند ۀبرجست ندگانينما از نفر دو عنوان به

 و ستيچد تا مسلمانان از انحطاط رهايي يابند؟كر ديبا چه سؤال به آنان پاسخ نکهيا دوما  و مدرن هستند
 بـه  يمتفـاوت  یها پاسخ يغرب تمدن نقد و ياسالم سنت به خاطر تعلق رغم به ينيد شينواند دو نيا چرا
 .دهند يم سؤال نيا

ه و تـال   برای پاسخ به اين سؤاالت ابتـدا بـه بررسـي آراء و نظـرات ايـن دو متفکـر پرداختـه شـد         
ها بـه مسـئلۀ انحطـاط و     ، پاسخ آنآركونها و نظرات حسن حنفي و محمد  است تا با ارائۀ ديدگاه گرديده
 ماندگي مسلمانان روشن شود. عقب

 مروری بر آراء حسن حنفی 

  یماندگ عقب ۀلئمس -الف

 و اسـت  قـف وا مسـلمانان  يمانـدگ  عقب ۀلئمس به ينيد شانينواند ريسا مانندانديشمند مصری  يحنف 
 بـه  ابتـدا  دري مانـدگ  عقبۀ لئمس فيتعری برا وی. است تيوضع نيا از ييرها یبرا يحل راه ۀارائ درصدد
ـ  تيفعال جينتا از يک))ي كه است معتقد و پردازد يم مسلمانان ۀگذشت یفکر یها تيفعال از انتقاد  در يعقل
 یهـا  لتيفضـ  از را ینظـر  ليفضا و هكرد يتلق ارزشمندتر امور گريد از را حکمت كه است نيا ما راايم

 است داده اختصاص خود به را یا ژهيو گاهيجا تأمل و شهياند ،ینظر ليفضا در. اند دانسته ارجمندتر يعمل
ـ اله علـوم،  در. بود تر ارز  يب یزيچ هر از ديتول و كار ،يعمل یها لتيفض در و  اتياضـ ير و منطـق  ات،ي
ـ  علـوم  جـزء  كـه  يشناسـ  ييبايز و تاسيس و اخالق اما بود، قرب و ارج یدارا  شـد  يمـ  محسـوب  يعمل
 شمندياند م،يحک كي را امبريپ كه بود شده باعث علوم به نسبت نشيب نيهم. ديگرد يم يتلق تر ارز  كم
 رهبـر  و ياجتمـاع  نهضـت  مؤسـس  و مجاهـد  یفرد عنوان به او آنکه از قبل يعني كنندس يتلق لسوفيف و
 یهـا  تيفعال نيبنابرا(. 62: 5704،يحنف)((اند كرده ادي آن از متفکر و ندشمياند كي عنوان به باشد، ياسيس
 مسـلمانان انحطـاط   ياصـل  عوامل از يکي نيا و است شده سپرده يفراموش دست به مسلمانان نزد يعمل
 بـر  ینظـر  یهـا  جنبـه  و شـده  شمرده زيناچ مسلمانان نزد در عمل و نظر انيم ۀرابط يحنف نظر از. است
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 گرفتن دهيناد ي،حنف نظر از مسلمانان يماندگ عقب ۀلئمس گفت توان يم. اند داشته یبرتر يعمل یها جنبه
 نيب فاصله به نظر حنفي بايستي. است يعمل و ینظر ۀحوز انيم ييجدا و ياسالم یها شهياند يعمل ب عد
 بـا  يچنـدان  رتباطا واژگان نيا از يبرخ . از نظر ویدوبر نيب از داده رخ اسالم عالم در كه را عمل و نظر
ـ د ياصـل  ميمفاه. در حقيقت از نظر وی ))ندارند مسلمانان یامروز یها تيواقع  ميمفـاه  بـه  را اسـالم  ني
ـ تقل...  و مالئکـه  طان،يشـ  بهشـت،  جهنم، مانند یا ساده ـ ا جينتـا  یو نظـر  از. انـد  هداد لي  و تفکـرات  ني
 موجـب  بـه . اسـت  ياسـالم  ۀشـ ياند رد دوگانـه  کـرد يرو آمدن وجود به ،ياسالم لياص مسائل دادن ليتقل
 جهنم، و بهشت و جهان آن و جهان نيا ،ينسب و مطلق جهان، و خدا یها عرصه در يستيدوئال دنيشياند

 نگـه  دهيپوشـ  بـه  تنهـا  نه يشکاف نيچن نيا. است گشته جاديا يواقع يزندگ و يمذهب افکار نيب يشکاف
 بـه  و شـده  منجـر  اخالق و اعتقاد كردار، و فتارگ نيب ييجدا ت،يشخص يدوگانگ به بلکه ت،يواقع داشتن
ـ دن و آخـرت  جهـان،  و خـدا  دولت، و نيد نيب ييجدا و تيواقع و خود نيب یناسازگار و تعارض  منجـر  اي
بنابراين نبود پيوند بين نظر و عمل يکي از معضالت اصلي مسـلمانان  (. b5704 :500،يحنف)(( است شده

است و عل ت  برده بين زدگي، بحران ديگری است كه هويت ما را از است. همچنين از نظر وی، تقليد و غرب
(. بـه همـين دليـل وی از علـم     057: 5708آن خودباختگي و مبهوت شدن در برابر غرب است )آقاجاني،

 آورد. شناسي و شناخت نقادانه فرهنگ غربي سخن به ميان مي غرب

 یاسالم سنت -ب

 دانـد كـه در قالـب سـرمايه و مسـئوليتي قـومي        ملـي مـي  -ای قومي ي ميراا اسالمي را اندوختهحنف 

 (. از نظر وی اسالم كه اسـاس و شـالودۀ ميـراا مسـلمين     57: 5008است )حنفي، و فرهنگي ذخيره شده

 دهد، يك امر صامت خارجي نيست تا در ظرف معارف بشری و با قلـم اقتضـائات عصـری     را تشکيل مي

 رای نظامي از معاني، مفاهيم و الفاظ اسـت كـه نقشـي بنيـادين     به لباس لفظ و مفهوم درآيد بلکه خود دا

  رابطـه  در(. حنفـي  808: 5708كنـد )آقاجـاني،   هـا ايفـا مـي    در در توزين معارف بشری و بيان سعادت آن

ـ با گذشـته  بـا  مـا  ۀرابط يچگونگ ۀنحوكند))  بيان مي سنت اءياح ۀنحو و يچگونگ با   رجـوع  براسـاس  دي

ـ  فالسـفه،  ۀشيبراند كار سبك نيا در ديبا. گردد استوار ها آن حاصال و نقد ها، شهير به ـ و هب  تيـ عقالن ژهي
 اسـتوار  عموم مصالح ۀيپا بر كه دسته آن يفقه مکاتب انيم از. پس گردد هيتک معتزله مباحث و رشد ابن
ـ ا اسـت،  عامـه  مصلحت یگذار قانون اساس رايز رند،يگ يم قرار نشيگز مورد باشد، ـ د در اصـل  ني   دگاهي

ـ تأك درواقع(. a5704 :508،يحنف)(( است رفته كار به يطوق و يمالک فقه كار سبك و  سـنت  بـر  يحنفـ  دي
ـ  ينگـاه  كـه  اسـت  ونياعتزال يعقالن یها شهياند به معطوف شتريب ياسالم   متـون  و سـنت  بـه  يعقالن

  دارنـد،  قـرار  راسـت  جنـاح  در اشـاعره  و چپ جناح در معتزله ،ياسالم ف ر ق یبند ميتقس در. داشتند ينيد

حنفي كه خود را متعلق بـه گفتمـان   . است ياعتزال یها شهياند سمت به کرد يرو ،يحنف ،دو نيا نيب از
ـ  یها جنبه بر یا عمده ديتأك و دارد مسلمانان امور به يعقالن یکرديرو داند چپ اسالمي مي ـ د يعمل  ني

ـ  درون در ياسـالم  متفکـران  از دامكـ  هـر  گـرفتن  قرار باگويد ))  باره مي اين حنفي در. كند مي اسالم   كي

ـ  اسـت  يگفتمـان گفتمـان چـپ اسـالمي    . شود يم جدا گريکدي از ها آن راه خاص، یفکر سنت   ،يعقالن
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ـ ن قطـب  ديسـ  و شـده  آغـاز  يالسباع يمصطف زمان از كه ياجتماع و يانسان ـ  در زي   تفکـر   اول ۀمرحل

ـ ا ۀدهنـد  ادامـه  را خـود  يحنفـ  نيبنـابرا (. 03: 5724،يحنفـ )(( است بوده آن ندهينما   كـه  دانـد  يمـ  راه ني

 گويـد ))بـا توجـه بـه اصـول       وی مـي . اسـت  اسـالم  عالم در يعمل و يعقالن یها جنبه یبازساز هدفش

 گـو بطـور مـداوم     و هـای فراگيـر و متعـادل آن، گفـت     تمدن اسالمي و نوع نگر  آن به جهان و ديدگاه

آورد و بـين   هـم مـي   هـای ديگـر را گـرد    تمـدن  های مختلف در آن وجود داشت و تمدن اسالمي، بخش
 نيد اسالم، نيد یوۀ ديعق به(. 77: 5730كرد(( )حنفي، ها، توازن و تعادل ايجاد مي های متعد د آن نگر 
 .است نقد و گو و گفت
 واضح طور به وی. است( يپرستش)ی عباد و يفاتيتشر مذهب به يتوجه يب نوع كي يحنف ينيب جهان 
 دهـد  يم نسبت يهنگام به را اسالم جهان انحطاط یو. است معتزله تيموقع به زگشتبا یجو و جست در
 بـه  انديشـد،  حنفي به معتزله مـي . خوردند ونديپ اشاعره تيموقع با خود برتر تيموقع از تصوف ۀشياند كه
 وجـود  به نظر وی .است يعقالن بزرگ ۀيسرما كي واجد و است منطق بر يمبتن یا شهياند كه ليدل نيا
 دارد را ها انسان تيريمد و تيهدا ييتوانا( يمعتزل تفکر) حوزه نيا درون در یقو و مستحکم ۀيپا دو نيا

(shimogaki,1988: 431) .ان،يجر نيا ۀبرجست ۀندينما عنوان به يحنف و ياسالم چپ گفتمان نيبنابرا 
ـ ابوز حامـد  نصـر  چنانچـه . دارنـد  اسالم عالم در آن یبازساز و سنت به يدگاهيد نيچن  اسـت  معتقـد  دي
 همانـا  آن، از مقصود و است، ياسالم چپ طرح يينها هدف همان( ينقل و يعقل) يسنت علوم یبازساز))

 با راه نيا در نخست گام. است مؤمن مردم خودآگاه ذهن كردن دگرگون خالل از تيواقع كردن دگرگون
 سنت كيكالس ساختار شناخت آن، از منظور و شود يم آغاز( نيد اصول علم اي كالم علم)ی اعتقاد علوم
ـ ابوز)(( است معاصر يمعرفت ساختار به آن انتقال یبرا  ياسـالم  چـپ  از منظـور  درواقـع (. 852: 5727د،ي

 عمل در و اند رفتهيپذ رانيا ياسالم انقالب از را ريتأث نيشتريب كه است ياسالم پردازان هينظر از يگروه
 امکـان  ياسـالم  چپ نزد در سنت از خاص تصور. است يردمم یها توده به شان ياسيس کرديرو ،ياسيس
ـ تغ یبرا را نهيزم مردم، يذهن ۀحافظ یبازساز با و اندازد كار به را شينوساز یها سميمکان كه دهد يم  ريي

 اگـر . سازد آماده تيواقع ساختمان در الزم رييتغ جاديا یبرا را ها آن و كند، فراهم جهان از ها آن تصورات
(. 845: همـان ) نديب يم حل راه را سنت ینوساز ،ياسالم چپ جناح داند، يم حل راه را اسالم راست، جناح
 سـنت  بـه  نسـبت ی و كـه  اسـت ي خاص ريتفس ازي ناش كرد؟ ديبا چه سؤال بهي پاسخ هرۀ ارائ نيبنابرا
 .داردي اسالم

 غرب و سکوالريسم  -ج

ـ اح يچگـونگ  و ياسـالم  سـنت  نکهيا از بعد يحنف    یهـا  شـه ياند نقـد  بـه  ،دهـد  مـي  ننشـا  را آن اءي

ـ  سـنت ي حنف نظر از. پردازد مي سم،يسکوالر مخصوصا  ،يغرب  كـه  يعمـوم  يانسـان  راايـ م كيـ  يغرب
 یهـا  شـناخت  كـه  آن مـدت  دراز یها يآگاه وارا تنها نه و ست،ين باشد یبشر ۀتجرب یالگو ۀرنديدربرگ
ـ  بلکـه  اسـت،  شـده  انباشـته  آن از غـرب  به شرق از افتهي انتقال   در كـه  اسـت  محـ   يبـوم  تفکـر  كي

ـ  سـندگان ينو. است طيشرا نيا از يانعکاس خود غرب، و كرد دايپ رشد غرب خيتار در ينيمع طيشرا ي غرب
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ـ ادب مـا،  تمـدن  مـا،  تفکـر  ما، تمدن ما، ۀفلسف عنوان به آن از نيز   يقيموسـ  مـا،  خيتـار  مـا،  هنـر  مـا،  اتي

ـ تعب ما یخدا ما، نيد يحت بلکه ما، یها دانش ما، ـ ا نيبنـابرا (. 540: 5720،يحنفـ ) كننـد  يمـ  ري   نـوع  ني

ـ  حـل  راه يحنف نظر از. باشد جوامعۀ هم یبرا يكل ييالگو تواند ينم يغرب تفکر و دانش  مخـت   ،يغرب
  يحنفـ  انتقـاد  البتـه . باشـد  مناسـب  و كـارا  ييالگـو  توانـد  ينمـ  ياسـالم  جوامـع  در و است يغرب جوامع

ـ  فرهنـگ  یهـا  ارز  يتمـام  یو كه ستين معنا نيبد يغرب سميسکوالر از   كنـد،  يتلقـ  يمنفـ  را يغرب

ـ  درصدد است زانيگر اسالم از انهيادگرايبن قرائت از كه ليدل نيا به یو بلکه ـ  راه ۀارائ   اسـت  ديـ جد يحل

ـ  جهـت  در هم و انهيادگرايبن ريتفاس نقد جهت در هم ،يغرب مثبت یها ارز  از رو نيهم از و  يـۀ نظر ۀارائ
 كردند يم يسع ها آن. بود نيد ضد سميسکوالر غرب، ۀتجرب در)) است معتقد يحنف .ندك يم استفاده خود
 طـرف  از و سـا يكل طـرف  كي از توانستند ينم كه چرا بود، ممکن ريغ كار نيا و كنند متصل ايدن به را نيد
ـ  كردند، جاديا ديجد و ميقد نيب يشکاف رو نيا از باشند، داشته هم با را تعقل و استدالل گريد ـ د نيب  و ني

 مسـلمانان  یبـرا  را سـم يسکوالر و اسـت  سکوالر یمتفکر يحنف هالبت  (.64: 5727(( )حنفي،سميسکوالر
ـ  جوامـع  از متفـاوت  یساختار ياسالم جوامع نکه،يا به بنا اما داند، يم هيتوج قابل ـ ن دارنـد  يغرب  بـه  یازي

 .ندارند يغرب سميسکوالر
 از ياصـل  هـر . اسـت  كنتـرل  قابل ياسالم عتيشر با تهرف هم یرو سميسکوالركند )) حنفي بيان مي 

ـ يم ياسـالم  عتيشـر . شـد  نخواهد رفتهيپذ باشد، تضاد در ياسالم عتيشر با كه سکوالر یها ارز   يزان
ـ  كنتـرل  را سـم يسکوالر جـه ينت و حاصـل  ميتـوان  يم آن با كه است ـ با نيبنـابرا (. 64: همـان )(( ميكن  دي

ـ  و كـرد  نقـد  ،است وارد آن به كه ياساس یرادهايا ليدل به را يغرب سميسکوالر  آن بـا ي عمـواق  دري حت
 از. آورد يمـ  انيم به سخن يشناس غرب علم از دهد يم ارائه كه يطرح در یو ليدل نيهم به. كرد مقابله
 كـه  اسـت  یا هكف  نيا یجا به يانسان فرهنگ به توازن بازگرداندن ،يشناس غرب علم ۀفيوظ)) يحنف نظر
 دو كـه  يمـادام . اسـت  ناموزون اروپا ريغ نشيب ضرر به كه یا هكف  و است داده یبرتر غرب نشيب نفع به
 و كرد خواهد نيتأم ا  يعلم و یفکر محصوالت با را يانسان فرهنگ يياروپا نشيب ستندين متعادل هكف 
 ممتـاز  فرهنگ ريمس در ممتاز ريغ یها فرهنگ بر يخيتار ستم نيا خرهباأل. است ديتول رو  تنها او ايگو
 يغرب تمدن یبرتر شعار با قبل سده دو از استعمار ،يحنف نظر به(. 540: 5720،يحنف)(( ماند خواهد يباق
 عمـوم  نکـه يا رغـم  بـه  و آمـد  اسـالم  جهـان  سـراغ  به شرفتيپ یبرا يغرب یالگوها از ديتقل ضرورت و

ـ ا فتنـد، اي ييرهـا  غرب استعمار ۀسلط از شصت و پنجاه یها دهه در اسالم جهان یكشورها  اسـتقالل  ني
 آن بـه  يکـ مت  و غرب دمقل  همچنان اسالم جهان ،نداشت دنبال به يفرهنگ و یاقتصاد استقالل ،ياسيس
ـ تقل غرب از رسوم و آداب و فرهنگ در كه آمدند ديپد اسالم جهان در یا طبقه نکهيا تر مهم و ماند يباق  دي
 ينف نه کرد يرو يحنف اام (. 70: 5720،ينخايعل) هستند غرب به يوابستگ حس ينوع یدارا و كنند يم

 انـد  يكسان جمله از یالجابر عابد همراه به وی بلکه است آن مطلق ر يپذ نه و يغرب سميسکوالر كامل
 براسـاس . سـت ين يغرب سميسکوالر اي تهيسيالئ به یازين و است تهيسيالئ مجموع در اسالم معتقدند كه
ـ يد نهـاد  ينوع ها آن در كه است شده داريپد ييبسترها در تهيسيالئ نگر ، ۀويش نيا  و داشـته  وجـود  ين
 چيه آن در كه ،ياسالم جوامع بستر در. است كرده يم اعمال يواقع ۀسلط جامعه، و استيس بر ،يكل طور به
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 و انـد،  ختـه يآم جامعـه  با «ها يمفت فقها، علما،» ن،يد مردان ۀطبق ندارد، وجود( سايكل مانند)ي مشابه نهاد
 یهنجارهـا  و هـا  آمـوزه  ليتحم يپ در كه سازند ينم را یا شده یبند طبقه و مند ساخت ۀکريپ وجه چيه به
 ياصـول  جز كنند، يم طرد وحشت با را آن ها ستيسکوالر كه عتيشر ،يحنف نظر از .باشد جامعه بر ينيد
 طيشـرا  بـا  مطـابق  را هـا  آن كـه  كـرده  مسئول را افراد و است، منطبق يهمگان اخالق با مجموع در كه
ـ اخت در كنند، اجرا رشانيمتغ ـ يف) اسـت  كيـ الئ مجمـوع  در اسـالم  جـه ينت در. اسـت  نـداده  قـرار  اري  يالل

 كـه  اسـت  معتقد يحنف ،ياسالم جوامعی برا يغرب سميسکوالر ينف در يكل طور به(. 580: 5724،یانصار
 پـاپ  دسـتگاه  همچون يدستگاه كه است آن هم امر نيا ليدل ندارد، يغرب سميسکوالر به یازين اسالم
 .نبودند مردم از شده جدای ا طبقه ،فقها و علما و نداشت وجود اسالم عالم در

 آرکونمروری بر آراء محمد 

  یماندگ عقب ۀلئمس -لفا

 امـا  رنـد يگ يمـ  رظن در اسالم نيد مثابه به را( ص) اكرم رسول سنت و قرآن ،مسلمانان ۀهم كه هرچند 
 بـه  منجـر  تينها در كه دارد وجود منابع نيا از ريتعب و ريتفس يچگونگ دمور در یاريبس ینظرها اختالف
ي اسـالم  متفکـران  نـزد  در مسـلمانان ي مانـدگ  عقبانحطاط و ۀ لئمس به گوناگونی ها پاسخی ريگ شکل

ـ ا از و اسـت،  جامعـه  و انسـان  ابعـاد  از يکي ينيد ۀديپد ،انديشمند الجزايری آركون نظر از. شود يم  رو ني
 ديـ گو يم یو. گرداند یرو ا  مطالعه از يخواهي ترق و يترق ۀبهان به اي گرفت، كم دست را آن توان ينم
 احتـرام  خود به كه نيد رجال از گروه آن به بخصوص ستم،ين رجال و نيد از يمانيا دگاهيد مخالف من))
 تصـاص اخ یمعنـو  و يروحـ  مسـائل  بـه  بلکـه  ،ياسـ يس مسائل به نه را خود وقت نيشتريب و گذارند يم
 دگاهيد با م،يهست ا  طرهيس ريز ها مدت اعراب ما كه موجود دگاهيد كه هستم آن خواستار يول دهند، يم
 بـه  يخيتـار  نگـاه  همانـا  است، نهفته آن در مسلمانان و اعراب ريخ كه دگاهيد نيا .گردد متوازن یگريد
 كـه  اسـت  شهياند ۀحوز در نانمسلما يكنون يماندگ عقب ۀلئمس نيبنابرا(. 20: 5720،آركون)(( است نيد

 از واحد یريتفس و اسالم يخيتار حوادا یچرا و چون يب ر يپذ به تنها و ندارند عيوقا به يخيتار ينگاه
 است، نداده مشکالت ۀهم یبرا قاطع و واضح ييها حل راه يقرآن ۀديپد ،آركون نظر از. اند كرده هيتک قرآن
 رهايتفس نيا. هستند ليتأو و ريتفس ازمندين كه كرده مشخ  ار اءياش از یا مجموعه يقرآن گفتمان بلکه
 كـه  اند گرفته شکل یا يطبقات و يگروه یها كشمکش چارچوب در و كيدئولوژيا يطيشرا در ها ليتأو و
 هسـت،  یروز و پـول  قـدرت،  سـر  بـر  ييهـا  كشـمکش  استس آن از آكنده یبشر جوامع از یا جامعه هر

 از یريتفسـ  هر بنابراين(. 70: همان) هست ينيد هرم در مهم راكزم اشغال سر بر یگريد یها كشمکش
 نگـر   و يپرست خرافه و است شده انجام آنان عالئق و منافع با همسو و خاص يگروه ۀقيسل بنابر قرآن
معتقد است برای يافتن علل ناكامي بايد بـه خـود    آركون .است شده مسلط ياسالم ۀشياند بر يخيرتاريغ

سياری از مشکالت امروز كه در انديشه هويدا شده، ريشه در تاريخ دارد. مشکالت امروز، تاريخ بازگشت. ب
مشکالتي تراكم يافته در تاريخ است و محصول امروز نيست. بسياری از مشکالت بـه سـاختار مسـائل و    
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ی هـا  حـوزه  دري ماندگ عقبۀ مسأل نيبنابرا(. 56: 5723،آركوناختالفات مذهبي در تاريخ معطوف است )
 .ندارندي نيد متون و اسالم خيتار بهي خيتاري نگاه كه است مسلمانانی فکر

  یاسالم سنتقرآن و  -ب

 و اسـالم  صـدر  خيتـار  از ياسالم سنت حيتوض یبرا ياسالم یها شهياند مورخ عنوان به آركون محمد 
 قيـ طر از را خـود  ليتما بار نياول یبراگويد )) مي یو. كند يم آغاز را خود كار امبريپ وفات از بعد حوادا

 یهـا  مجادلـه  و هـا  بحـث  آن حول محکم، و بلند ستون كي عنوان به كه كرد منتشر يقرآن ۀدانشنام كي
 قـرآن  مـتن  ۀدربـار  نيهمچنـ  یو. گرفـت  شکل باره نيدرا جو و پرس و اصالح و نقد و است شده یاريبس
ـ  در گـرفتن  قـرار  با را نقرآ خوانش كه دهد يم شنهاديپ و كند يم انيب را یديجد یها وهيش  کـرد يرو كي
ـ ا يخيتار يشناس انسان ينوع در بلکه یديتوح انياد سه درون در تنها نه»،يقيتطب ـ پد ني  «يخيتـار  ۀدي
 در ياسـالم  ۀشياند ريس ۀمطالع با یو يخيتار کرديرو نيبنابرا .(arkoun,2002:101)(( ديفهم توان يم
ـ پد يمشخص ۀمحدود در قتيحق در اسالم)) ،آركون نظر از. است مشاهده قابل اسالم خيتار  در شـدس  داري
 شـروع  نجايا از اسالم يتمدن ۀحوز در عيوقا شروع ۀنقط پس(arkoun,2000: 14) ه(( مک كوچك شهر
 .است انيجر در همچنان امروز به تا كه شده

 مـا  ،دارنـد  نناروش يحالت و اند مغشو  اند، داده رخ قرآن ظهور از بعد كه يحوادثمعتقد است )) آركون 
ـ ا مجـادالت . ميبرسـ  امـور  قـت يحق بـه  و ميسـاز  برطرف را يخيتار اغتشا  نيا ميخواه يم  كيدئولوژي
 تيمشـروع  تـا  شـدند  يمـ  عرضه ينيد ۀصبغ در ستيبا يم ريناگز داد، يم رخ مسلمانان انيم كه یاريبس
 و آمدنـد  وجـود  بـه  يفراوان يفرهنگ یها نظام و ها مکتبترتيب  نيا به. شدند يم واقع مقبول و افتندي يم
 و شـد  منتشـر  يمختلفـ  یهـا  نيسـرزم  در اسالم. آوردند ديپد قرآن ريتفس یبرا يفراوان مواد خود ۀنوب به
 بـه  را قـرآن  مشکالت، و مسائل نيا حل یبراو  داشت را خود طيشرا و ازهاين ها، نيسرزم نيا از كيهر

ـ ترت نيبـد (. 50: 5720،آركـون )(( ببرند يپ آن احکام يمعن به تا كردند ليتأو و خواندند كمك  قـرآن  بي
 و نيتـر  مهـم  عنـوان  بـه  كـه  اسـت  بـوده  توجـه  مـورد  ادوار ۀهم در كيدئولوژيا مجادالت مركز عنوان به

 مکتب و طبقه ارياخت در تنها را مهم منبع نيا گرفتن قرار آركون اما. است ياسالم سنت منبع نيتر ياساس
 بـه  منجـر  خـاص  یا هعد  دست در ياسالم سنت منابع شدن یانحصار كه ليدل نيا به داند، ينم يخاص
 سـنت  بـه  تـر  گسترده اريبس یديد با یو نيبنابرا. شود يم ياسالم تمدن از يميعظ بخش انگاشتن دهيناد

 عقـل  بـه  را ياسـالم  تمـدن  گرسيد عبارت به ،رديگ دربر را ياسالم یها تمدن ۀهم تا كند يم نگاه ياسالم
 و كنـد  يمـ  توجـه  زمـان  يط در ياسالم سنت یريگ شکل روند به شتريب آركون. ازدس ينم محدود يعرب
. دينما يممتمركز  يغرب ديجد عقل پرتو در ياسالم سنت و عقل یبازساز یرو بر را خود تال  نيشتريب

اسـالمي   متـون  ريتفس و شود يمن فيتعر ها آن یها نيسرزم در تنها ،ياسالم-يعرب عقل، آركوندر نظر 
ـ يد متـون  ريتفسـ  بـه  قائـل به تنهـايي   يسنت یها رو  همچنين و نيست خاص یا هعد  دست ردنيز   ين
 در هـا،  آن يطبقـات  قيـ عال و منـافع  با همسو رديبگ صورتسنتي  افراد یسو از یريتفس هم اگر. ستندني

 .است ياسالم جوامع در خود قدرت ميتحک جهت
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 است و سعي نموده است برده كار به يعرب عقل نكرد مند خيتار جهت در را خود تال  ينشتريب آركون 
ـ يد متـون  از ريپـذ  انعطـاف  و بـاز  یريتفاس با تا   آن، كنـار  در ياسـالم  يشـفاه  فرهنـگ  دادن قـرار  و ين

  ياصـل  ۀعالقـ  كـه  دهـد  يمـ  نشـان  اسـالم  بـه  آركـون  يعلم ليتما واقع در. سازد پربار را ياسالم عقل

 اســـالم خيتـــار سراســـر در آن یكـــاربرد یهـــا مـــهبرنا و قـــرآن یرهايتفســـ ليـــتحل و هيـــتجز او
ـ  آركـون  نيبنـابرا  .(Volker,2011: 28)اسـت  ـ  آنکـه  از شيپ ـ  باشـد  لسـوف يف كي   و نگـار  خيتـار  كي

ـ ا بـر  آركونرسد  . به نظر مياست ياسالم یها شهياند مورخ ـ تقل از يـد با اسـت كـه   اعتقـاد  ني   يـي گرا لي

  كـرد  اجتنـاب  كنـد  يمـ  محصـور  یا شـه ياند و ينگـ فره «مکتوب » راتيتعب در صرفا  را ياسالم سنت كه

های شفاهي و غيرمکتوب نيـز   شامل همۀ فرهنگ كه نمود جاديا را ريفراگ و ديجد يدگاهيد مقابل، در و
 شود. مي
ـ م از يميعظ بخش كه بود مکتوب آثار افتني تيمركز نيهم ۀواسط به ،آركون نظر به   يفرهنگـ  رااي
ـ يغ يقوم یها تيجمع راايم جمله از) شد يم يمل فرهنگ قلمرو به متعلق كه ـ  ،يرعرب  یهـا  تيـ جمع اي
ـ بلقز) شـد  يمـ  رد و طـرد ( كردنـد  ينم فيتعر يعرب زبان به را خود كه یا يقوم   واقـع  در(. 520: 5704ز،ي

 یاسـتراتژ  نـوع  كي رو  نيا. شود يم برده نام يساختارشکن یها رو  از يکي عنوان به آركون رو  از
ــاز ــت یواس ــه اس ــا ك ــن راه تنه ــام ممک ــده انج ــو از ش ــت یس ــناخت معرف ــاد يش ــدرن یانتق   م

ـ ا از خواهـد  يم یو. (sulhani,2004: 109) است   ياسـالم  عقـل  نقـد  جهـت  در مـدرن  یهـا  رو  ني

 كردن مند خيتار جهت در يغرب ديجد یها شهياند با ينسب طور به آركون یها شهياند واقع در. دكن استفاده
 از استفاده ياسالم شانينواند ريسا مانند یو کرديرو گفت توان يم ، پسهمسوست  ياسالم-يعرب عقل
 « خـرد مـدرن  ))»كنـد   وی در جـايي بيـان مـي    .اسـت  ياسـالم  ۀشـ ياند نقـد  جهت در ديجد یها رو 

 معنـايي يـا در در ۀ كهنگـي و پوسـيدگي      داند تا آن را در ورطۀ گزافي و بي نمونۀ رقيب را نمونۀ سنتي مي

 ای  ای كـه نمونـه   هـای دو سـويه   هـا و طردهـا و حـذف    ن ما به دليل باال گرفتن جدالفرو غلتاند. به گما

اســت((  شــناختي مفــاهيم، امــری ضــروری شــده ورزد، تصــحيح انســان ای ديگــر مــي نســبت بــه نمونــه
اسـالمي در پرتـو عقـل     (. بنابراين تال  وی معطوف به سازگار جلوه دادن فهم سنت50: 5730،آركون)

 مدرن غربي است.

 تمدن غربی و سکوالريسم  -ج

مصائبي كه استعمارگران غربي بر فرهنگ و هويت جوامع  از يغرب هنگ فر و تمدن نقد یبرا آركون 
هايي را در خصوص هويت بر ما تحميل  گويد ))استعمار، نگراني كند. وی مي اسالمي وارد كردند انتقاد مي

(. 0: 5723،آركـون اسـت(( )  يخي بر ما تحميـل شـده  است. ما متأثر از شرايطي هستيم كه از نظر تار كرده
شناسي كه متفکران غربي در مطالعـات خـود بـرای شـناخت      هايي نظير شرق همچنين از نظر وی، رو 

 ك،يكالسـ  يشناسـ  شـرق )) آركـون گيرند دارای ايرادات جد ی هستند. به عقيدۀ  كار مي تمدن اسالمي به
 یهـا  ارز  ۀدربـار  مستشـرقان . كـرد  يمـ  مطالعه گريد سائلم با ونديپ بدون ،يتنگ ۀمحدود در را اسالم

. آورند ينم متمدن ۀجامع انياد اي «يتمدن انياد» دادع  در را اسالم اما ند،يوگ يم سخن يحيمس -یهودي
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ـ ن قرآن يوقت حالت، نيبهتر در ـ تقل را آن كردنـد،  يمـ  سـه يمقا قيـ عت نيعهـد  ماننـد  زي  نيعهـد  از یدي
ـ ا از تـر  مهم. بودند آن يذات قدرت منکر حال هر در و...دانستند يم  يوحـ  سـاحت  از خـارج  را آن آنکـه  ن،ي

 قـرآن  كـه  يصورت در. دانستند يم تيحيمس و تيهودي مخت  تنها را ساحت نيا و دادند يم قرار یديتوح
به نظـر  (. 38: 5720،آركون)(( داشت قرار گانه سه یديتوح خط همان در ديجد و قيعت نيعهد مانند زين

عنوان بهتـرين الگـو بـرای     عنوان معرفي غرب به خواهي متفکران غربي به وی از رويکرد تماميترسد  مي
 تمـام  یبـرا  برتر يمدل شود يم يمدع ييتنها به غرب نکهيا))  ديگو يم آركونديگر جوامع نگران است. 

ـ  تمـدن  نقد. (arkoun,2000: 10)(( ستين ر يپذ قابل ،است یامروز جوامع و معاصر یها نظام  يغرب
 نظـر  از. شـود  يمـ  برجسته اريبس  آركون نزد در ياسالم شانينواند ۀشياند یها چارچوب از يکي عنوان به
ـ  به گاه و شده مرتکب را يبزرگ یخطاها دارد، كه يگاهيجا رغم به ،يغرب خرد ی و  و خشـك  نظـام  كي
 بـه  منجـر  گوناگون یها هنيزم در يغرب فرهنگ حد از شيب یبردار بهره نيبنابرا. است شده ليتبد روح يب
 فرهنـگ  مـورد  در گـر يد یانتقـاد  ۀنکت. شود يم يجهان مسلط فرهنگ عنوان به فرهنگ نيا شدن روح يب

ـ د نقـش  و ياسـالم  تمدن به نسبت آركون نظر از كه گردد يبرم يغرب متفکران به يغرب  سـاختن  در ني
 .هستند تفاوت يب تمدن
اند ولـي ايـن منتقـدان، دارای يـك      نتقد فرهنگ غربيدر غرب هم عدۀ زيادی م آركونز نظر محمد ا 

 چـارچوب  در ها آناند.  توجه ايراد اساسي هستند و آن هم اينکه به تاريخ اديان و مخصوصا  دين اسالم بي
 در یسـاز  يعرفـ  کرديرو اتحاذ ليدل به امر نيا و ندارد یونديپ چيه ينيد عدب  با كه شندياند يم يتيعقالن
ـ ا از حاصله جينتاي از کي را سميسکوالر بتوان اگرپس . ستا متفکراناين  نزد  يـي گرا عقـل  فرهنـگ  ني
 و یفکر تيواقع ۀحوز از را نيد كه يغرب سميسکوالر رو . وی است آن منتقد زين آركون م،يبدان يغرب

 هنـگ فر مثبت یها جنبه از یو ناگفته نماند كه. داند يم مردود كشاند، يم انزوا به و زند يم كنار يفرهنگ
. است آن يمنف نوع از سميسکوالر ي،غرب سميسکوالر ،آركون نظر از. كند يم دفاع آن از استفاده و يغرب
ـ يد عـد ب  به یاعتقاد رايز ـ  را سـم يسکوالر مـن  ديـ گو يمـ  و ندارنـد  هـا  انسـان  ين  :كـنم  يمـ  يمعنـ  نيچن
ـ نبا زيچ چيه. رديگ يم قرار شناخت مشکل برابر در روح كه است یا گشوده و آزاد موضع سميسکوالر))  دي

ـ  دارد بـاز  يروحـ  اي یماد مجهوالت كشفاز  را انسان ـ ا در اي  مـن  نظـر  بـه . كنـد  جـاد يا يمـانع  راه ني
 رد،يـ گ يم نظر در ا  يروح و یماد تيكل در را انسان مثبت سميسکوالر. است نيهم مثبت سميسکوالر

 يكسـان  موضـع  يمنفـ  سـم يسکوالر زا منظورم. دهد ينم یبرتر گر يد ب عد بر را انسان از یب عد چيه و
 م،ينـزن  يحرفـ  خود مذهب و نيد ۀدربار است بهتر نديگو يم نديآ يم گريکدي گرد نفر چند يوقت كه است
 سميبزن حرف... و یكشاورز تجارت، و اقتصاد چون يمشترك مسائل ۀدربار فقط شودس يم تفرقه باعث چون
 والـوطن  هلل نيالـد ) ميبـزن  حـرف  است همه مال كه نهيم مسائل ۀدربار و ميواگذار خدا به را نيد يعني

ـ  بـه  اسـت،  فعـال  و مثبـت  يسميسکوالر كنم يم دعوت بدان كه يستيسکوالر(. عيللجم  وسـتن يپ يمعن
ـ ا بـا  آركـون  (.544-545: 5720،آركـون )(( اسـت  یفکر تيمسئول قبول و جهان به يفرهنگ ـ تعر ني  في
 يسـت يسکوالر سنت ميبخواه ما كه يزمان تا است عتقدم دهد يم هئارا سميسکوالر از كه یديجد و زيمتما
 مشـکالت  يتمـام  و برد مينخواه ييجا به راه ميكن دنبال را دپرداز يم مذهب و نيد با زيست به كه يغرب



 فرزاد آذرکمند ،امير روشن 3333
(Amir Roshan/ Farzaad Azarkamand)  

 

ـ ا آركـون . دارد سـم يسکوالر از نادرست فيتعر نيهم در شهير ما يكنون  و ا بتـر  را سـم يسکوالر نـوع  ني
 .نامد يم د م و سر يب

 مطلق ۀسلط و يغرب سميسکوالر انيم يتيوضع خواند، يم فرا بدان آركون آنچه گفت توان يم قعوا در 
 خود انهيگرا انسان یها تال  مجموعه در را عمده هدف دو او اساس، نيبرا. است شهياند و يزندگ بر نيد

 اسـت  ياجتماع حتسا در و عصرها ۀهم در انسان يخيتار وجود  ينيد ب عد به اهتمام ،يکي كندس يم دنبال
(. 503: 5704،ييبابـا ) اسـت  يانسـان  دار شـه ير یباورها و انسان انيم یانتقاد ينسبت یبرقرار ،یگريد و
ـ تعر عقل توسط كه است ینوساز و يينوگرا همان تهيمدرن در غالب ۀشياند كه است نيانيز  آن ليدل  في

 و -رديـ گ يمـ  نشأت (عقل) آن از زيچ همه معنا كي به كه آن يمعرفت ۀنيزم -آن زمانه یفضا. است شده
. (samandi,2002: 470) اسـت  رسـانده  ديـ جد دوران بـه  يوسـط  قرون از را اروپا خيتار ته،يمدرن نکهيا

 بـه  بتـوان  قيطر نيا از تا است ياسالم فرهنگ در گو و گفت و نقد یفضا شدن باز دنبال به یو نيبنابرا
 در كـه  آزاد ي گفتمـان  و بـاز  یفضا كي جاديا گرسيد يعبارت به. بود دواريام جوامع نيا ييشکوفا خود و رشد
 ۀشـ ياند ياصـل  مركـز  كه یا دواژهيكل مجموعدر . است يغرب تهيمدرن ۀزمان یفضا از یا مجموعه قتيحق

ـ  و يشناخت معرفت از یو درک .است يشناخت معرفت ،دهد يم ليتشک را آركون ـ ا یسـاز  يمعن  مفهـوم  ني
ـ  عنـوان  به يمذهب علوم ساختار به یو كه رايز ،است دهيسنج و ارانهيهش اريبس  كنـد  يمـ  اشـاره  كـل  كي
(soekarba,2006: 80) .در كه هستند يعلوم دهد يم ارائه ياسالم علوم از یو كه یريتفس معنا نيا به 

 بـه  را آن تـوان  ينمـ  نيبنابرا اند، گرفته شکل ها تمدن گريد با ياسالم تمدن ۀمواجه در و ها زمان يتمام
 ۀشـ ياند از مسـلمانان  شـناخت  یها رو  رييتغ ضرورت بر آركون. داد ليتقل مسلمانان ياسيس یايجغراف
 آركـون  ۀاسـتفاد  مـورد  منـابع  هرچند نيبنابرا. دارد ديتأك نينو يشناس معرفت تياهم به توجه و ياسالم
ـ د به ليتبد عمال  آن يغرب یها نگر  و رو  ۀواسط به اام  است، ياسالم ياصل نصوص ـ  يدگاهي  يغرب

ـ  نينـو  یها شهياند به كه يليتما رغم به یو بيترت نيبد(. 864: 5704،ينيثمرحس صداقت) شود يم  يغرب
ي اسـالم  شـمندان ياند كـه  شود يم روشن اوصاف نيا با. باشد يم زين يغرب فرهنگ منتقد دهد، يم نشان
ـ  و جديـد  های و رو  ها شهياند از استفاده به ناچار مسلمانان مسائل بهيي پاسخگوی برا  سـنت  نيهمچن

 .هستند گوناگون ريتفاسی ريگ شکل ثقل مركز عنوان بهي اسالم

 ؛ سنت اسالمی و تمدن غربیآرکون ی،حنف 

ـ تعر كـه  گفت توان يم مجموع در   و نقـد  ي،اسـالم  سـنت  از آركـون و  يحنفـ  متفـاوت  ريتفسـ  و في
ـ با چـه  سـؤال » به يگوناگون پاسخی ريگ شکل به منجر يته،مدرن از آنان متفاوتی ريگ بهره تـا از   كـرد  دي

بنابراين برای مشاهدۀ پاسخ اين دو نوانديش ديني به ايـن مسـئله بايـد     .شود يم «؟انحطاط رهايي يافت
های متفاوت اين دو  تعاريف آنان را از سنت اسالمي و تمدن غربي با هم مقايسه كرد تا بتوان علت پاسخ

 متفکر را دريافت.
ـ تقل در نـه  يحنفـ  لح    راه كـه  كرد انيب نگونهيا توان يم ابتدا در   از واحـد  یريتفسـ  نـه  و غـرب  از دي
 يتمـام  در غرب از كوركورانه ديتقل به ما كه ستين نيا مدافع وجه چيه به یو. است ياسالم یها شهياند
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ــرداز هــا عرصــه  همچــون يشــمندانياند تفکــر یراســتا در و ياســالم كــامال  یو لح    راه بلکــه م،يبپ
 یبعـد  مراحـل  در و شـد  شـروع  یو زمـان  از یگر اصالح ۀشياند كه دارد قرار یسدآبادا نيالد دجماليس

 نقـد  و سنت یبازساز ،يحنف نظر از. شد دنبال یالهور اقبال محمد و عبده محمد همچون یافراد توسط
 هر درون در زمان گذر كه ورزد يم ديتأك امر نيا بر یو. است يسنت هر ازمندين منطق و عقل پرتو در آن
ـ  آورد، يمـ  بوجـود  هياول یها هدف با انفصال و ييجدا كي ،ياجتماع رفتار و رسوم و آداب و سنت نوع  كي

 «يهدف مذهب» ينيب جهان در اكنون هم. روزانه ۀرابط و دهيعق و انسان و خدا ت،يواقع و فکر نيب انفصال
ـ  یثنـو  تضاد كي ـ ربوب نيب ـ  از تي ـ ا و طـرف  كي ـ پد گـر يد طـرف  از بـودن  يجهـان  ني  اسـت  شـده  داري
 كـردن  پـر  در هـم  حـل  راه و ستين يمستثن يكل ۀقائد نيا از هم ياسالم تمدن(. b5704  :847،يحنف)

هـای سـنتي قابـل دسـتيابي      پيوندی كـه بـا رو   . است اسالم عالم در عمل و نظر نيب ييجدا و شکاف
در مقابـل تغييـر و   های جديدی است. به اين دليل كه زبان جديـد بايـد    نيست، بلکه نيازمند زبان و رو 

كه مشـکل انديشـه معاصـر مـا      طوری پذير باشدس به تبدل معنايي، مفهومي و حتي وجودی، زباني باز و نقد
(. زيرا از نظر حنفـي، در ميـراا   825: 5708بندد )آقاجاني، گويي رخت بر مي يعني پيچيدگي الفاظ و گزافه

انديشه ها و مکاتب را سرلوحۀ خـود قـرار دهـد    فلسفي ما عقل نقاد ويرانگری وجود نداشت تا بتواند نقد 
 (.706)همان: 

ـ  ۀشياند و ياسالم ۀشياند انيم یزيچ آركون ۀشياند گفت توان يم اما مقابل در  ـ اسـت  يغرب  بـه  ا. ي
ـ ا بـا ، است غرب جهان و اسالم جهان انيم كردن برقرار ونديپ آركون ۀشياند ياصل ۀمشخص ،یبريتع  ني
 و كارهـا  تـا  اسـت  نيا یو ليتما. كند مرتب را دنيشياند مختلف یها وهيش از يخاص باتيترك كه اليخ
ـ نما است، دنيشياند مختلف یها وهيش از يبيترك كه را شيها تيفعال . (soekarba,2006: 8) شـوند  اني
 ۀسابق يب رشد و ديجد عصر در يکنوتيهرم و يشناخت زبان علم رشد از متأثر زين آركون یها شهياند واقع در

ـ  يليخ از كه است ياسالم سنت یبازساز جهت در ينيد شانينواند نزد علوم نيا از هاستفاد  شـروع  شيپ
 است معتقد دارد، متون یواساز جهت در يغرب شمندانياند از كه یا یريرپذيتأث بنابر آركون اما .بود شده
ـ ناد ياهشـف  فرهنـگ  و است شده توجه مکتوب آثار و منابع به شتريب ياسالم عقل یريگ شکل در كه  دهي

 ليدل نيا به است شده تمام ياسالم خ ر د ضرر به شدن گرفته دهيناد نيا آركون ۀديعق به. است شده گرفته
 کـرد يرو ينـوع  و سـازد  يمـ  محـدود  زبـان  عـرب  یكشـورها  ۀمحـدود  در را ياسالم ۀشياند و عقل كه
 یهـا  فرهنـگ  نقـش  كـه  است نيا ما ۀفيوظ یو نظر از. دهد يم ارائهي اسالمی ها شهياند از نظرانه تنگ
ـ گ بکـار  يعرب عقل ساختن يغن جهت در هم را... و یهند ،يرانيا یها فرهنگ مخصوصا  گريد  بـه . ميري
 یرهايتفسـ  جمله از ،یفکر كار انواع از نوع چيه من)) ديگو يم یو كه است یکرديرو نيچن اتخاذ ليدل
 بـه  و اسـت  حـاد  اريبس گاه كه دارند يتالفاتاخ گريکدي با رهايتفس نيا هرچند. كنم ينم رد را یجد ي نيد

 گرفته صورت ينيد و ،يعلم ،يادب ،یهنر سطح در خيتار طول در كه يابداع هر اما رسد، يم تناق  مرز
ـ بگو سخن ميبگذار و ميفراده گو  بدان كه دارد را آن استحقاق باشد  هرگـز  اتميـ ح طـول  در مـن . دي
 يتمـام  كـه  رو آن از. دارد یبرتـر  برعکس اي ،يسن بر عهيش اي ،يشافع مکتب بر يحنبل مکتب كه ام نگفته

(( اسـت  انداختـه  نيطنـ  خيتـار  آسـمان  در یروز كـه  گذارنـد  يمـ  شينمـا  بـه  را ييصداها ها، دگاهيد نيا
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 بخشـي از  گرفتن دهيناد باعث ، در نهايتريتفاس نيا از هركدام گرفتن دهيناد نيبنابرا(. 76: 5720،آركون)
 بـه  منجـر  و آورد يمـ  در خاص یا عده و مکتب انحصار در را ياسالم سنت كه است ياسالم پربار تمدن

 .شود يم ها فرهنگ گريد طردشدن

 كنـد ))گمـانم بـر آن اسـت كـه       های عقل مـدرن غربـي هـم اينگونـه بيـان مـي       دربارۀ ارز  آركون

 بـت  نخست سـزاوار اسـت، بـه دسـتاوردهای مثبـت خردگرايـي دوران نوانديشـي در غـرب، نگـاهي مث         

 داشته باشـيم و بپـذيريم كـه خردگرايـي دوران نوانديشـي، توانسـت عقـل بشـری را از فشـار جزميـت           

  یبـرا  تـال   حـال  در دائمـا   او (. درواقـع 0: 5723،آركـون گرايي االهيات مسيحي آزاد سـازد(( )  و مطلق

  جهـان  در افتـه ي توسـعه  یهـا  یتئـور  از ينشـ يگر ۀاسـتفاد  بـا  مسـلمانان  و اسـالم  مورد در یديجد فهم

 عناصـر  با ياسالم یها شهياند در استفاده مورد عناصر كردن بيترك یبرا آركون تال . است يغرب مدرن
ــ مــدرن تفکــر در ارزشــمند اريبســ ــعقالن)ي غرب ــاد تفکــر و تي  اســت ارزشــمند اريبســ یكــار( یانتق

(sulhani,2004: 107). ور خي اسـت كـه بـه    ها، نگاه م كند ))نگاه من به جريان آنگونه كه وی بيان مي
 يحنفـ  بـرخالف  آركون نيبنابرا(. 66: 5720،آركونكند(( ) های زماني بلند، متوسط و كوتاه توجه مي بازه
 كـردن  وارد درصـدد  و كنـد  يمـ  نگـاه  خيتار طول در ياسالم ۀشياند یريگ شکل و يخيتار امر به شتريب

 .است ياسالم ۀشياند در جانبه همه تيعقالن
  داننـد  يمـ ي غرب فرهنگ متوجه راي انتقادات نظر مورد متفکر دو هر كه گفت توان يم سهيمقا مقام در 

ـ  جهت در جديد مطرح در غرب یها شهياند از صورت هر در اما   نظـر  از. كننـد  يمـ  اسـتفاده  حـل  راهۀ ارائ

ـ يتحم علـم  ،يشناسـ  شرق)) يحنف   بـر  آن از پـس  و اسـتعمار  دوران در كـه  بـود  ياسـالم  جوامـع  بـر  يل

  یو. دارد قـرار  آن مقابـل  ۀنقطـ  در كـه  اسـت  يعلمـ  ،يشناسـ  غـرب  علم اما. بود حاكم يسالما جوامع

 در يياروپا نشيب افتني تيمركز يچگونگ انيب ،يياروپا تيمركز بردن انيپا به را يشناس غرب علم ۀفيوظ
ـ ا ۀفـ يوظ. است آن خاص يتمدن جهان ستيز درون در ديجد خيتار   غـرب  فرهنـگ  بازگردانـدن  علـم  ني

  يجمعـ  ارتبـاط  ليوسـا  بر تسلط راه از  ا یاستعمار اوج يط در نکهيا از بعد است آن يعيطب یمرزها به

  يعمـوم  اطالعـات  یهـا  سازمان و ،يعلم قيتحق مراكز و بزرگ، نشر مراكز و ها، یخبرگزار بر يرگيچ و

  یبـرا  يفـ حن تـال   كـه  رسـد  يمـ  نظـر  به(. 546: 5720،حنفي)(( است كرده یتسر شيمرزها خارج به

ـ  تمدن نقد یبرا طيشرا كردن فراهم و ديجد حل راه كي ۀارائ   شـونده  مطالعـه  يموضـوع  عنـوان  بـه  يغرب

بــه همــين دليــل از علــم  .(553: 5708)الجــابری و حنفــي، اســت كننــده مطالعــه يموضــوعی جــا بــه
 افيـايي  غـرب را بايـد بـه حـدود طبيعـي، جغر      آورد. به نظـر وی  شناسي)استغراب(سخن به ميان مي غرب

است. پايان دادن به تهاجم فرهنگـي غـرب و اسـطورۀ     و تاريخي بازگرداند كه در آن نشو و نما پيدا كرده
 هـا را از حاشـيه بـه مـتن خواهـد آوردس در آن صـورت بـه جـای مركزيـت           جهاني بودن آن، ساير تمدن

كنــد  ل مــييــك تمــدن، شــاهد مراكــز تمــدني متعــدد خــواهيم شــدس اســتغراب چنــين رســالتي را دنبــا
  خـود  هـم  و باشـد  الگـو  خود هم كه يفرهنگ عنوان به غرب ۀطريس كه معنا نيبد(. 526: 5708)آقاجاني،

 عنـوان يکـي    زدگي بـه  حتي وی از غرب. برود نيب از ديبا باشد، ياسالم جوامع بر يليتحم یها ارز  داور

 گـي، بحـران ديگـری اسـت كـه      زد كند و معتقد است تقليد و غـرب  های جوامع اسالمي ياد مي از بحران
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: 5708است و علت آن خودباختگي و مبهوت شدن در برابر غرب اسـت )آقاجـاني،   هويت ما را از بين برده
057.) 
 لح  راه یو. كند مقابله نيد از نظرانه تنگ ريتفاس مقابل در كه است حل راه ازی ا گونه مدافع آركون اام  
ـ اد خيتـار  كـه  است نيا حل راه))  كند يم انيب نگونهيا ياسالم جوامع ۀدربار را خود  يشناسـ  انسـان  و اني
 یفضـا  از ميدهـ  اجـازه  انهيگرا فرقه يسنت گفتمان به دينبا گريد یسو از. ميريبگ ادي نو شکل به را ينيد

 تمام ييگو كه كرده ليتحم جامعه بر را خود چنان گفتمان نيا رايز كند، استفاده  يتبل یبرا يمدن ۀجامع
از  سـا يكل ييجدا از پس فرانسه، در مثال  آنچه هيشب است یزيچ ميهست خواستار  آنچه. است نيهم نيد

 یضـرور  و دهيپسـند  یزيـ چ( دولـت  و مسـجد  انيم ا)ي دولت و سايكل انيم يقانون ييجدا .داد رخ دولت
 كـه  ينيد از نظر صرف و  يتبع بدون باشد، شهروندان ۀهم مخت  ديبا جامعه يمدن یفضا چون است،
 و بحـق  اسـت  یامـر  سميسکوالر يمعن نيا در. مسلمان اي باشند يحيمس تسياكثر اي باشند تياقل دارندس
 است، وابسته جامعه تياكثر به كه ساده ليدل نيا به ندارد حق یشهروند چيه سکوالر، ۀجامع در. واجب
 اسـت  معتقـد  هـم  ینظـر  ۀحـوز  در یو(. 06-00: 5720،آركـون )(( بداند گريد شهروندان از برتر را خود
 مردم ديبا. مياوريب بار بافرهنگ را مردم و ميكن كمك يخيتار یها پژوهش نشر به كه است نيا حل راه))
ـ  و بفهمنـد  را نيامروز گشوده موضع بتوانند خود تا ميده عادت تفکر ديجد منطق به را  تـا . كننـد  يدرون
ـ ا در را هـا  آن و کنند،ن تيترب نظر نيا از را خود یاعضا ياسالم و يعرب جوامع يوقت  حيصـح  ريمسـ  ني
ـ  بـه  هنـوز  مـا  جوامـع  كه  يدر. افتي خواهند ادامه همچنان یا فرقه و يمذهب یها جنگ ندازند،ين  يمعن

 رانگريو و يمنف یزيچ را سميسکوالر مسلمانان تياكثر هنوز و اند، نبرده يپ آن ديفوا و مثبت سميسکوالر
 (.547: 5720،آركون)(( دانند يم

ـ ب یبرا گراتر است. وی رسد حنفي متفکری عمل نظر مي ابل بهدر مق  ـ د اني  مـورد  در خـود  یهـا  دگاهي
ـ ا ياسالم انقالب به ياسالم جوامع ـ  و راني ـ  فرهنـگ  ديشـد  ريتـأث  نيهمچن  ياسـالم  جوامـع  بـر  يغرب

ـ پ و گسـتر   و رشـد )) اسـت  معتقـد  بـاره  اين وی در. كند يم اشاره رانيا مخصوصا   یهـا  جنـبش  یروزي
ـ ا اسـتقالل  ران،يا و يعرب یكشورها در یاستعمار ضد  و خشب ييرها  و آورد ارمغـان  بـه  را كشـورها  ني

ـ كب انقالب از پس د،يجد عصر در رانياي اسالم انقالب. ديگرد فراهم نيفلسط از دفاع یبرا یا پشتوانه  ري
 به(. c5704 :800،يحنف)(( است داده نشان خود از نينو یا چهره ه،يروس انقالب و کايآمر انقالب فرانسه،
 یکـرد يرو چپ، یها شهياند ريتأث تحتی و كه است نياي حنفی سو ازي موضع نيچن اتخاذ رسد يم نظر

 مواقع از یا پاره در داند يم يستياليامپر ضد  يانقالب را رانيا انقالب چون و دارد یا توده و يستياليضدامپر
 يمانـدگ  عقـب  و انحطاط از ياسالم جوامع ييرها یابر یو يينها لح  راه نيبنابرا. كند يم يهمراه آن با
كند. از نظر  ديتأك اسالم نيد يعمل یها جنبه بر كه شود يم خالصه يمنسجم ياسالم یدئولوژيا كي در

دادن  دادن نظر بر عمل بوده كه خود باعـث از دسـت   های نظری و تئوريك، اولويت رفتن در بحث وی فرو
ها عبارتنـد از:   به اهداف عملي فکر كرد، اهداف عملي و مل ي همۀ گروه شود، لذا بايد ها و عمر مي فرصت

های عمـومي، عـدالت اجتمـاعي، وحـدت در مقابـل تجزيـه، هويـت در مقابـل          ها، آزادی آزادی سرزمين
(. 056: 5708مبـاالتي )آقاجـاني،   ها در مقابل بي ماندگي و بسيج توده زدگي، پيشرفت در مقابل عقب غرب
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ـ د كـه  اسـت  نيا لح  راه و كرد استفاده شهياند نيا با جهت مقابله در نيد زاراب از ديبا پس  خـدمت  در ني
 یهـا  شهياند با كردن مقابله در شرويپ روشنفکران نقش یو كه است ليدل نيهم به. رديگ قرار یدئولوژيا

 .كند يم برجسته را يغرب
 بـا  آنـان  ييارويرو و مواجهه به يماسال شانينواند نيب در يبراليل یتفکرها یريگ شکل يحنف نظر از 
 ديسـ  ۀليوس به كه دارد مدرن ياسالم يطلب اصالح در شهير يبراليل اسالم)) ديگو يم یو. گردد يبرم غرب
ـ العو ،يفهمـ  منصـور  اكد، آل ن،يحس طه کل،يه نيمحمدحس ن،يام قاسم عبده، محمد ،يافغان نيالد جمال  و اي
 و شـود  يم یرهبر ديجد وفد قسمت به وابسته روشنفکران یتعداد و یسنهور خالد،  .م.خالد رياخ یكارها
 یهـا  شـركت  به واكنش مخصوصا  دارد، غرب به واكنش در شهير يبراليل اسالم سرمنشأ. رود يم شيپ به
 آن ۀيپا و اساس و كند يم یروشنفکر كار كه شود يم خوانده ياسالم نيهمچن براليل اسالم. يستياليامپر
 درون كـه  شـود  يمـ  يجـ يرا امـر  یروشنفکر نيا. است عقل بر يمبتن بلکه ست،ين مقدس كتاب بر فقط

 متجـدد  روشنفکران و ها يسنت نيب در اتينظر و آراء تکثر جاديا باعث و شود يم مشاهده یاقتدار ساختار
(( كننـد  يمـ  اتخاذ مخالف يموضع افراد نيا رند،يبگ يميتصم خواهند يم ها حکومت كه يهنگام و شود يم
(hanafi,2010: 3-2) .بـه  اما پردازد يم يغرب یها شهياند نقد به يحنف هرچند گفت توان يم مجموع در 
 جوامع يماندگ عقب عوامل از يکي را ياسالم ييادگرايبن يحت و ستين ياسالم ييادگرايبن مدافع وجه چيه

ـ ناد و عمـل  و نظـر  نيب شکاف همان كردن پر دنبال به و دانند يم ياسالم ـ  ب عـد  شـدن  گرفتـه  دهي ي عمل
 .استي اسالمی ها شهياند
گويـد ))مـن    ، هيچگاه مدافع رو  و الگويي تمام غربي نيست و بـرای همـين اسـت كـه مـي     آركون 
سـوم بـرای    گويم كه يك الگوی كامل غربي وجود دارد كه بايد مسلمانان و جوامع موسوم به جهـان  نمي

ای بـومي در   گويم اين است كه بايـد انديشـه   مي های جديد خود از آن پيروی كنند، آنچه من ايجاد دولت
 طـور  بـه طور ويژه مطمـح نظـر قـرار دهـد((.      جوامع ما ايجاد شود كه فرايند پويش هريك از جوامع را به

 مشکالت حل راه دارد ياسالم خرد و تمدن به كه يخيتار کرديرو ليدل به ،آركون گفت، توان يم خالصه
 ،واقع در. داند يم ينيد ديعقا از ييزدا خرافه و یواساز جهت در مدرن خرد از گرفتن بهره را، ياسالم ۀجامع
 اريبسـ  كـه  گرفـت  قـرار  يبررسـ  مـورد  الگو كي عنوان به محافل از يبرخ یسو از آركون تفکر طرز مدل

 و نظرانه تنگ ريتفاس با تشد  به یوزيرا  .(sulhani,2004: 117) است ياسالم يكنون تفکر از متفاوت
 از هر كه داند يم نيا در را ياسالم تمدن ركود ليدال ازيکي  و زديخ يبرم مقابله به اسالم نيد در گانهي

 ريتفسـ  خـود  منـافع  جهـت  در را ياسـالم  متون و نيد كه شوند يم دايپ يكسان ياسالم جوامع در يگاه
 یکـرد يرو بـا  و ردك يبررس خودشان ۀزمان بستر در را ياسالم یها شهياند و خرد ديبااز نظر او . كنند يم
 اسـاس  و هيپا كه است یانتقاد تيعقالن مدافع آركون نيبنابرا. رفت ينيد متون ريتفس سمت به يخيتار
 چگـاه يه، شود يم مشاهده يحنف حسن ۀشياند در آنچه خالف بر یو. است يغرب سميمدرن از برگرفته آن
ـ  یها جنبه بر یو حل راهدر  فتگ توان يم تينها در. كند ينم طلب را یدئولوژيا ،ينيد شهياند از  يعقالن
 يهمراه سنت با كه عقالنيتي. است ياسالم سنت يت عقالن ی بازساز به قائل و شود مي ديتأك اسالم نيد

 .ستين حاكم ۀطبق اسالم و ادگرايبن اسالم گر هيتوج كه يسنتالبته  كند،
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ـ گ بهـره  به قائل آركون مانند زين يحنف  ـ  یهـا  شـه ياند از یري   ياسـالم  تمـدن  نقـد  یراسـتا  در يغرب

 تفکرات هيعل ميرمستقيغ طور به ،يغرب یها فلسفه مثبت یها جنبه به دادن تي اهم با يحنف درواقع. است
ـ  بـه  را سـنت  و يوحـ  مسلمانانی ))و نظر از. زند يم مبارزه به دست اسالم جهان در يکياسکوالست  ۀمثاب
ـ  اتيـ تجرب و زبـان  از باالتر و گانهيب مذهب، زبان كه كنند يم ريتفس و ريتعب یطور قتيحق مراتب   ۀروزان

ـ ا(. b5704 :500،يحنفـ )(( باشـد  داشـته  آن بـا  يواقع ارتباط كي آنکه بدون است، سرگردان ما   امـر  ني

 نيبنـابرا . اسـت  آمده ديپد يعيالطب ماوراء نگاه اثر بر كه است اسالم جهان در ييگرا يمدرس تفکرات ۀجينت
 جهـت  بـه  ،ياسـالم  علـوم  ینوسـاز  و یبازسـاز  پرتو در ياسالم راايم و نتس به بازگشت يحنف توجه

 تيـ هو و اسـتقالل  از بتـوان  رهگـذر  نيا از تا است، ديجد دوران اقتضائات و روز یازهاين به ييپاسخگو
 يشناسـ  رو  و اسـت  هـای جديـد   انديشه از متأثر كامال  او يعلم دگاهيد. كرد دفاع غرب برابر در شيخو

 كـه  يسـنت  البتـه (. 878: 5704،ينيثمرحس صداقت) كند يم اعمال ياسالم متون ريتفس جهت  در را جديد
ـ گ بهـره  اسـت  مشاهده قابل نجايا در آنچه نيبنابرا. شود يم انينما ياعتزال یها شهياند نزد در شتريب  یري
ـ با چـه  السـؤ  بـه  دادن پاسخ یبرا لح  راه ۀارائ جهت در جديد یها شهياند از ياسالم شينواند دو نيا  دي

ـ ا سـت. ضـمنا   ا شـده  ياسالم جوامع وارد ناچار به تهيمدرن نديفرآ كه ليدل نيا به .است ؟كرد  تـه يمدرن ني
 ۀجامعـ  و فرهنـگ  به یانتقاد یديد با تا گذاشته ياسالم نيمتفکر ارياخت در هم را يگوناگون یها فرصت
 .بپردازند خود

بال پيـدا كـردن عناصـر خـرد اسـالمي در سـنت و       دن با رويکرد تاريخي خود به آركوندر سوی ديگر، 
 نيا از تا است ينيرديغ و ينيد یها گفتمان ۀسيمقا مدافعگويد )) باره مي اين انديشۀ اسالمي است. وی در

 و شـوند  يمـ  ظـاهر  مـا  چشـمان  برابر در اكنون و اند شده يناش خيتار يطدر  كه يمشکالت يتمام قيطر
ـ نام «يدنيشـ يندين» را آن توان يم كه اند بوده يساحت يزندان و اند هماند پژوهش دانيم از خارج تاكنون  دي
 مطالعـه  بـه  بخش، آن در ياسالم يسنت نظام است معتقد یو واقع در(. 546: 5720،آركون) ((شوند ظاهر

 یاريبسـ  ياسالم نظام كه يدرحال است، انيم در شده انيب یها گزاره و افتهي نگار  متن یپا كه پرداخته
 قابل ،یانتقاد قرائت و ديجد يشناس معرفت در آن، یكدها كه دارد يدنيشيااندين اي و دهيشيندين طقمنا از
 دباقرمحم    ديسـ  ۀشـ ياند بـا  يکينزد اريبس شباهت آركون دگاهيد نيا(. 04: 5723،يوصف) است شدن باز

 عتيشـر  و نيد تدس كه دارد وجود «الفراغ منطقه» عنوان با يقسمت اسالم در است معتقد كه دارد صدر
 صـدر،  دگاهيد از. دهند سامان را جامعه امور از يبرخ توانند يم خود عقل با ها انسان و است كوتاه ها آن از

 در بشر يزندگان احوال و اوضاع و اتيمقتض: اوال  رايز است یضرور و يعيطب یامر یا منطقه نيچن وجود
ـ ا كه است نيهم اسالم بودن جاودانه یها نشانه از يکي و رندييتغ درحال دائما  حوزه نيا  از را منطقـه  ني

ـ  و شـرع  حـاكم  امـت،  اراتياخت جزو حوزه نيا در یگذار قانون: ا يثان. است بازگذاشته عيتشر نظر  دولـت  اي
 يعمـوم  مصـالح  و اتيمقتضـ  براساس و هياول احکام از ريمتغ ميتعال و نيقوان: ثالثا . رديگ يم قرار ياسالم
 هـم  یو درواقع(. 807-800:  5733،یديجمش) دارند آور الزام ۀجنب زين نيقوان نيا: عا راب و گردند يم وضع
 و انـد  گرفتـه  شکل یبشر ۀتجرب و عقل ي ط در و اند خارج نيد دسترس از كه كند يم توجه ييها حوزه به
 .برد بهره هم ها آن از ديبا
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 از دفـاع  شـه يهم كـالم  دانـش  ۀفيوظمعتقد است كه ))ي غربي واردات فرهنگ با مقابلهی براي حنف اما
 و مـردم  ن،يسـرزم  بـه  و گذشـته  شهياند مرز از هجوم نيا امروزه و است يواردات افکار بر هجوم و تمدن
 و تمـدن  از دفـاع  یبـرا  آن مـواد  در يدگرگـون  جاديا با را كالم دانش توان يم پس. است دهيرس ها ثروت

ـ ا و داشـت  نگـه  طلـب،  گجنـ  یها تمدن بر بردن ور ي و آن ساختن دار شهير  از دفـاع  ۀمقدمـ  خـود،  ني
 ها خشونت ۀهم از را نسانا كه است يعامل تنها اسالم، از نظر وی و .بود خواهد ها ثروت و مردم ن،يسرزم
 يحنف پاسخ نيبنابرا(. 570: 5727،يحنف)(( سازد فراهم را يداخل صلح تواند يم و سازد يم آزاد ها يبردگ و
 مقابله يواردات فرهنگ باتواند  مي كه شود يم خالصهي عمل حل راه كي ميترس در كرد؟ ديبا چه سؤال به
تحول يابد، زيـرا ايـن علـم از هنگـام     « ستيز اجتماعي»به علم« عقايد ديني»علم كالم بايد از علم  .كند

م است. امـروزه هـ   دار چنين نقشي بوده پيدايش دولت اسالمي در مدينه تا پيروزی انقالب اسالمي، عهده
بايد عملي تبديل شود تا پايه های نظری سلوک فردی و اجتماعي ما را در اين مرحلـۀ تـاريخي تأسـيس    

 امور ارۀاد یبرا يعمل ييها وهيش ،ياسالم سنت و نيد ازی و كه منظر نيا از (.00-34: 5022كند )حنفي،
 كـه  است كالم دانش ،يعمل حل راه نيا یابزارها نيتر مهم گفت توان يم. كند يم طلب مسلمانان يزندگ
 معتقـد  و نـدارد ی کـرد يرو نيچن آركون اما. است يغرب فرهنگ با مقابله یبرا يمهم ابزار يحنف ۀگفت به

ـ ا یاستانداردها توسط یحدود تا آن شکل و يزندگ در مسلمانان راه كه است  ريتفاسـ  از كـه  يجهـان  ني
 مانيا یبرا قرآن بر یمحور ديتأك به معتقد آركون راه نيا در. رديگ يم قرار ريتأث تحت ديآ يم بدست قرآن
 ماننـد های غربي،  از انديشه آركون یريگ بهرهبنابراين . (Volker,2011: 31) است اسالم جهان وجود و
يي كه در جهـت نقـد و   ها رو  از كند يم يسعاو  و است ينشيگز برخورد ينوع ،ياسالم نيمتفکر گريد

 يد هستند، بهره ببرد.بازسازی سنت و متون مکتوب اسالمي مف

 تفاسير متفاوت و پاسخ به سؤال چه بايد کرد؟ 

 درواقع و ستندين يفرامکان و يفرازمان متفکران یها دهياتوان گفت  با بررسي آراء اين دو انديشمند مي 
حنفـي و   متفـاوت  ريتفاسـ همانطوركه مشاهده شد . هستند ها آن ۀزمان مسائل به يپاسخ ها شهياند يتمام

 باعـث  ياسـالم  سـنت  بـه  متفکـر  دو هـر  خـاطر  قتعل    رغـم  يعل ،يغرب تمدن و ياسالم سنت از آركون
 واقـع  در. شـود  يم« تا از اين وضعيت رهايي يافت؟ كرد ديبا چه» سؤال به متفاوت یها پاسخ یريگ شکل

ـ  و وضـع  از متفکـر  دو هـر  های متفـاوت ريتفس های متفاوت، در دليل اصلي اين پاسخ  ۀ مسـلمانان و زمان
ـ ن آنـان  یهـا  پاسـخ به ناچار  و همچنين تفسيرهای متفاوت آنان از تمدن اسالمي و تمدن غربي است  زي

 در رمتفک    دو هـر توان گفـت   مي. است يغرب تمدن با آنان ۀمواجه و مسلمانان يعموم تيوضع از يتابع
 کجانبهي یريتفاس و است شيافزا حال در ياسالم جوامعدر  ييادگرايبن ۀديپد كه كنند يم ستيز یا زمانه
ـ  در تفکـر  نوع نيا افتني یبرتر از متفکر دو هر و دهند يم ارائه ياسالم یها شهياند از نظرانه تنگ و  نيب

ـ ا از و دارنـد  قرار يغرب فرهنگ با مواجهه در ناچار به متفکر دو هر نيهمچن. ندا هراس در مسلمانان  رو ني
 مـورد  درحنفي  چنانچه. هستند خود یها هينظر در يغرب یها شهياند از استفاده به ناچار حل راه ۀارائ یبرا
 ينگاه با و كرده خود شهيپ را تعصب و تشنج ريمس اسالم، رو  برخالف ها آن)) است معتقديي، ادگرايبن
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ـ د كه يحال در ند،ينما يم ريتکف شان یآرا و نظرات در را مخالفان گو، و گفت امر به مخرب ـ د اسـالم  ني  ني
 توانـد  يمـ  سـنت  نيا و گوست و گفت منطق یدارا اسالم نيد پس(. a5704 :505،يفحن)(( وگوست گفت
 .دهد نشان ما به ديجد عصر در را مسلمانان يعمل ريمس
  یگـر  يافراط با نتوانست یامروز اسالم)) است معتقد هم آركون ،بنيادگرايي اسالمي نقد در نيهمچن 

ـ پ تـداوم  مسـت يب قرن ۀتيمدرن در انيادگرايبن يخواه ادهيز و ـ  داي   از نيبنـابرا ( arkoun,2000:12) د((كن

  از را مسـلمانان  ۀشـ ياند نظـام  ميبتـوان  تـا  ميباشـ  یديـ جد یهـا  رو  دنبـال  بـه  ديبا متفکر دو نيا نظر

ـ ا پاسـخ  ياسـالم  جوامـع  وضـع  بـه  يانتقادات نيچن وجود با اما. ميساز رها تيوضع نيا   بـه  متفکـر  دو ني

  تـال   دنبـال  بـه  یو شـود  يمـ  مشـاهده  يحنفـ  آراء يبررسـ  بـا  چنانچه .است متفاوت حل راه كي ۀارائ

 یهـا  شـه ياند انيـ م یسـازگار  ينـوع  بتواند قيطر نيا از تا است مسلمانان عمل و نظر دادن ونديپ یبرا
گراسـت. وی   حنفي هم در نهايت مدافع يـك دولـت اسـالمي عمـل    . سازد برقرار يكنون ۀزمان و ياسالم
ای اسالمي عرفان بايد عرفان انقالب، فقه بايد فقه پيشرفت و تفسير دين، تفسير ه گويد ))در سرزمين مي

آيـدس در   وجـود مـي   از دين  توسعه و ترقي باشدس در چنين شرايطي ايدئولوژی الزم برای تغيير اجتماعي بـه 
رد بايـد  واقع در اين رويک (. در00-64: 5008ماندگي خواهيم بود(( )حنفي، چنان در عقب صورت هم اين غير

توجه خود را از عقل به طبيعت، از روح به ماد ه، 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        

 وجـود  بـا  آركـون  امـا (. 835: 5708گيرد )آقاجـاني،  شود بلکه به اسم واقع و برای تغيير آن انجام مي نمي
 یو كه ليدل نيا به دهد، يم ارائه سؤال نيا به يمتفاوت پاسخ ياسالم سنت از یريگ بهره در نظر اشتراک

 آن و ديبزدا خرافه و جهل از را آن تا است ينيد ۀشياند ساختن مند خيتار درصدد نگار، خيتار كي عنوان به
 .كند مند خيتار را
 كه است يغرب تمدن و ميسکوالرس از آنان متفاوت ريتفس سؤال، نيا به اسخپ در گريد علت نيهمچن 

 به قائل يحنف انيم نيا در. هستند مسلمانان مسائل به ييپاسخگو درصدد آن از یريگ بهره یبرا هركدام
. از نظـر حنفـي   ندارد غرب در گرفته شکل سميسکوالر با ينسبت كه است ياسالم جوامع در سميسکوالر
و محـدود كـردن آن   « كاستن غرب»به رويکرد « راهي برای نوگرايي»کرد ما به غرب از رويکردبايد روي

ها رقم خواهـد خـورد    های ملت به جايگاه طبيعي خود تغيير يابدس در آن صورت نوگرايي به تناسب ويژگي
 جوامـع  در را نيد نقش بتواند كه است مثبت سميسکوالر نوع كي دنبال به آركون اما (.00: 5734)حنفي،
 مشـاهده . نباشـد  زيگر نيد ي،غرب مدل برخالف كه كند یگذار هيپا را يسميسکوالر و كند حفظ ياسالم

 وضـع  در هـا  آن گـرفتن  قـرار  و يغرب تمدن و ياسالم سنت از متفکر دو نيا متفاوت ريتفاس كه شود يم
 به. شود يم امع مسلمانجو مسائل به گوناگون یها پاسخ یريگ شکل به منجر خاص يکيدئولوژيا و زمانه

 بـه  آركـون  اام  ،است ياسالم جوامع یبراي عمل حل راه و یدئولوژيا كي طرح دنبال به يحنف همين دليل
نگـاهي   با و اورديدرب یا اسطوره و قداست حالت از را آن تا است ينيد یها شهياند ساختن مند خيتار دنبال

 .دهد پاسخ مسلمانان ماندگي ئلۀ انحطاط و عقبمس بهتاريخي 
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 یريگ جهينت

آشـنايي بـا    برابـر  در يواكنشـ  ،ها حوزه بسياری از در ياسالم شمندانياند کرديرو كه گفت شايد بتوان
 خـود  ۀجامع ها آن كه است مدرن یها شهياند با تقابل در گرسيد يعبارت به. است بوده و مقولۀ استعمار غرب
مانـدگي مسـلمانان    پاسخگويي به انحطـاط و عقـب  و به همين دليل درصدد  كنند يم تصور مانده عقب را

هـا از   شود كه تفسـيرهای متفـاوت هـر كـدام از آن     آيند. اما با بررسي آراء اين متفکران مشاهده مي برمي
گيـری از   و همچنـين نحـوۀ بهـره    ماندگي مسلمانان، سنت اسـالمي و تمـدن غربـي    مقوالتي نظير عقب

 حسن انيم نيا درشود.  متفاوت به سؤال چه بايد كرد؟ ميهای  گيری پاسخ های جديد، باعث شکل رو 
بـا نقـدی كـه بـه سـنت       داند و ها مي ماندگي آن شکاف ميان نظر و عمل مسلمانان را علت عقب ،يحنف

 با تا است درصدد د،دان يم يغرب فرهنگ متوجه كه يراداتيا نيهمچن و سازد دوئاليستي مسلمانان وارد مي
. بپـردازد  يغرب فرهنگ با مقابله به راه نيا در كالم علم از یريگ بهره مخصوصا  و نيد كردن كيدئولوژيا

گرفته ميان نظر و عمل مسـلمانان و همچنـين    از نظر وی علم كالم توان آن را دارد كه اين فاصلۀ شکل
دن منـد نبـو   مانـدگي را در تـاريخ   ، علت عقبآركونديگر  سوی مقابله با تمدن غربي را بر عهده بگيرد. در

نظرانـه در قالـب منـابع صـرفا  مکتـوب، باعـث        معتقد است تفسيرهای تنـگ  داند و انديشۀ مسلمانان مي
حل خود را در قالـب   است و راه شدن بخش اعظمي از فرهنگ و تمدن  شفاهي  اسالمي شده انگاشته ناديده

ـ د نکـه يا ليدل به را يغرب سميسکوالركند. وی  كردن انديشۀ مسلمانان بيان مي مند نظريه تاريخ  زيسـت  ني
 نظـر  در هم را نيد كه دندار ازين يسميسکوالر به ياسالم جوامع كه است معتقد و رديگ يم انتقاد به است
دنبال طرح يـك ايـدئولوژی    ماندگي مسلمانان به عقب یبرا يحنف كه گفت توان يم خالصه طور به. رديبگ

 معتقـد  نگـار  خيتـار  كي عنوان به فقطو  شدياند ينم طرحي نيچن به یو برخالف آركون اماعملي است 
 مند ساخت. بايد آن را تاريخ كه است شده يحواش ريدرگ ياسالم-يعرب عقل كه است

  منابعفهرست 

، رويکردی انتقادی به انديشـۀ حسـن حنفـي، چـاپ     سنت و تجدد در مصر (،5708آقاجاني، نصراهلل)
 اول، قم، نشر بوستان كتاب.

 كـالم،  جـواهر  محمد -یاشکور يوسفي حسن مترجمان، ،ینيد گفتمان نقد ،(5727)نصرحامد د،يابوز
 . ادآوراني نشر تهران، دوم، چاپ

 ،آركـون  محمد با صالح هاشم بلند یوگو گفت ،ینيد ۀشياند به اعتبار ۀاعاد ،(5720)محمد ،آركون
 . معاصر نگاه نشر اول، چاپ تهران، جواهركالم، محمد ۀترجم

، ترجمۀ ياسر قزوينـي حـائری،   آركونگو با محمد  و گفت ،اب و خيال عربیخو(، 5720، محمد)آركون
 . 60-66،ص 50نشريۀ خردنامۀ همشهری،تيرماه، شمارۀ 

گـوی   و ، گفـت يافتن الگويی پويا و اجتهادی برای بازتعريف انديشۀ دينی(، 5723، محمد)آركون
 (.576،)پياپي56ال دوازدهم، شمارۀ ، ماهنامۀ كتاب ماه دين، سآركونانتقادی محمدرضا وصفي با محمد 
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، ترجمـۀ  توان از تسامح در جامعۀ اسالمی سـخن گفـت؟   به چه معنا می (،5730، محمد)آركون
 . 83محمد مهدی خلجي، نشريۀ كيان، شمارۀ 

، ترجمـه بهـرام   گوی شرق و غرب جهان اسـالم  و گفت (،5708الجابری،محمد عابد، حنفي، حسن)
 ر نگاه معاصر.اماني، چاپ اول، تهران، نش

 پژوهشـگاه  نشـر  قـم،  اول، چـاپ  ،عرب معاصر ۀشياند در تجدد و تمدن ،(5704)اهلل بيحب ،ييبابا
 .ياسالم فرهنگ و علوم

ــادر، ــوبکر بق ــ ،(5720)اب ــا جنبشۀمقال ــالم یه ــان در یاس ــرب جه ــاب در ،ع ــه كت   مجموع

 نگزيهاسـت -احمـد  اكبـر  ،يسـ يلانگ مـتن  راستارانيو ته،يمدرن پست و شدن يجهان اسالم، رامونيپ يمقاالت
 مجلــس اســناد مركــز و مــوزه كتابخانــه، نشــر تهــران، اول، چــاپ ،يبحرانــ يمرتضــ ۀترجمــ دونــان،
 .ياسالم یشورا

ـ  امـام  رابع ديشه یاسيس یها شهياند ،(5733) نيمحمدحس ،یديجمش  صـدر  محمـدباقر  ديس

 .خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مؤسسه نشر تهران، اول، چاپ ،(ره)
ـ  حسـن  اب انياد اخبار یوگو گفت ،(5727)حسن ،يحنف ـ روا بـه  سـنت  یبازسـاز  ،یحنف  چـپ  تي
 .5727 مرداد و ريت ،2ۀشمار دوم، سال رخواه،يخ مسعود ،ياسالم

 ، بيروت، دارلتنوير و النشر.من العقيده الی الثوره،الطبع االوليه (،5022حنفي، حسن)
ـ م كتاب در سردار، يعل ۀمترج ،يیادگرايپسابن مقاله ،(5704)حسن ،يحنف  حسـن  مـا،  يفلسـف  رااي
 .ادآوراني انتشارات تهران، دوم، چاپ ،ييگوارا فاطمه گردآورنده گران،يد و يحنف

 ناصـر،  یمهد ۀترجم ،یاسالم يیگرا انسان یسو به یهدف مذهب از مقاله ،(5704)حسن ،يحنف
 انتشارات تهران، دوم، چاپ ،ييگوارا فاطمه گردآورنده گران،يد و يحنف حسن ما، يفلسف راايم كتاب در
 .ادآوراني

ـ م كتاب در سردار، يعل ۀترجم ،رانيا و اعراب مقاله ،(5704)حسن ،يحنف  حسـن  مـا،  يفلسـف  رااي
 .ادآوراني انتشارات تهران، دوم، چاپ ،ييگوارا فاطمه گردآورنده گران،يد و يحنف

ـ  غرب علم ،(5704)حسن ،يحنف ـ ارز سـت؟ يچ یشناس ـ ي مـاذا ) كتـاب  ۀترجمـ  و یانتقـاد  يابي  يعن
 .انياد نشر اول، چاپ قم، الحلو، عبدمناف ديس جنان مترجم، و ناقد ،(االستغراب علم

، بيروت، المؤسسۀ الجامعيه للدراسات مقدمه فی العلم الستغراب، الطبع االوليه(، 5034حنفي،حسن)
 و النشر و التوزيع.
بيروت، المؤسسه الجامعيه للدراسات و النشر و ، هالتراث و التجديد، البعه الرابع (،5008حنفي، حسن)

 التوزيع.

انسـاني،   ، فصـلنامه علـوم  هـا  اسالمی و مباحثی پيرامـون آن  انديشه و تمدن (،5730حنفي، حسن)
 .00-86،ص 8شماره
 و چـاپ  نشـر  تهران، اول، چاپ ،یزيمهر یمهد ۀترجم ،تهيمدرن و اسالم ،(5727)ديعبدالمج ،يشرف
 .ياسالم ارشاد و هنگفر وزارت انتشارات



 فرزاد آذرکمند ،امير روشن 3333
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ـ  حسـن  نگـاه  از شدن یجهان و غرب اسالم، جهان ،(5720)اكبر يعل ،يخانيعل  فصـلنامه  ،یحنف
 .75-60 دوم،ص  ۀشمار زدهم،يس ۀشمار دوازدهم، سال انه،يخاورم مطالعات

 .سرا دهيقص انتشارات اول، چاپ ،ييرضا ريام ۀترجم ،تهيسيالئ و اسالم ،(5724)عبدو ،یانصار يالليف
 محمـد  یهـا  شـه ياند بـر  یمرور ،یدکارت شک ريمس از اسالم یبازساز ،(5726)يعل زاد، یمرشد
 .5726خرداد و ريت ،8شماره ،آركون
ـ ابوز نصـرحامد : بـا  یانتقـاد  یگو و گفت ان،ينومعتزل ،(5723)محمدرضا ،يوصف  ،آركـون  محمـد  د،ي

 . معاصر نگاه نشر اول، چاپ تهران، ،يحنف حسن ،یالجابر محمدالعابد
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