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 دهیچک
 از متأثر که است تاریخی شناختی وجامعه ادبی، فلسفی، ابعاد دارای ارکون اندیشۀ

 سوسور، شناسینشانه . است پسا مدرن بیشتر و اسانی مدرن علوم ایرشته میان فضای
 معرفتی مبانی جمله از توانمی را دریدا ساختارشکنی و فوکو تبارشناسی و شناسیبایگانی
 کنونی ماندگی عقب علل تبیین او اساسی مسئلۀ .آورد حساب به او اندیشۀ بر تأثیرگذار
 قبل هجری و چهارم قرن ارکون ، در نظر به است، غرب دنیای پیشرفت و اسالمی جوامع

 گرفته شکل معتزله توسط اسالم جهان در کوچکی مدرنیتۀ غربی، مدرنیتۀ گیریشکل از
نا  وضعیت از اسالم جهان رهایی و اسالمی مدرنیتۀ شکست علل جستجوی پی در او. بود

 با آن، هدف که ایکند؛ پروژهمی مطرح را «اسالمی عقل نقد» پروژۀ فعلی، بهنجار
 هایناشدهاندیشه و ناپذیراندیشه به پرداختن الذکر، فوق انسانی علوم هایروش بکاارگیری

 انتقادی ـ تحلیلی رویکرد با حاضر تحقیق. است آن شکوفاسازی منظور به اسالمی میراث
پسا  و مدرنیستی مبانی اتخاذ دلیل اسالمی به عقل نقد بکارگیری که دهدمی نشان

 نمی منجر دینی علم بازخوانی و شکوفاسازی به تنها نه اسالمی، مبانی با متضاد مدرنیستی
 شکاکیت،. ندارد غربی سکوالریزم مبنای بر اسالمی میراث بازسازی جز اینتیجه بلکه شود

 روش این بکارگیری حتمی پیامد سنت، مضاعف خمودگی و عقل دانستن فرهنگی نسبیت،
 .است اسالمی میراث تحلیل در
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 درآمد
 ،یاقتصاد ۀمتأثر از توسع اسالم، جهان روشنفکران از یاریبس مانند زین ارکون

 دنیرس و اسالم جهان یعلف تیجهان غرب است. لذا عبور از وضع یو نظام یاسیس
 همانند زین ارکون. رودیم شمار به او یاصل یهااز دغدغه یکی مدرن، یهاآرمان به
 که است ییهاگسست یپ در ،هاگره حل یبرا ،عرب مسلمان   شمندانیاند از ینسل
او  ۀدغدغ نیا یریگشکل به زین یاجتماع یهانهیزم. دارند راثیم و سنت در شهیر

 کمک کرده است. 

 فرانسه استعمار سیطرۀ زیر الجزایر، در را خود اولیۀ پذیریجامعه دوران که ارکون
 مسلمانان چرا»:که بود کرده مشغول را ذهنش اساسی پرسش این بود، نموده سپری
 دغدغۀ عنوان به آخر تا مسئله همین «کردند؟ پیشرفت مسلمانان غیر ولی ماندند، عقب

 فرانسویانی اغلب الجزایر، در ارکون استادان. گردید او بعدی کارهای منشاء و ماند باقی او
 کسانی را خود و نموده معرفی جهانی فرهنگ مثابه به را فرانسه فرهنگ که بودند
 عربی زبان به ارکون. بودند آمده جاآن به وحشی اقوام کردن متمدن برای که دانستندمی

 بودند کرده محدود و ممنوع را عربی زبان و بودند بیزار آن از فرانسویان اما داشت، عالقه
 ارائه اسالم از کهنه و مرده تصویری که بودند خاورشناسانی هاآن(. 25 :1377 خلجی،)

 برخورد فضای عمیقا   نیز جاآن در رفت، فرانسه به تحصیل برای وقتی ارکون. کردندمی
 کالسیک مطالعات. نمود حس را اسالمی و عربی فرهنگ و میراث با آمیزقساوت
 و( 13 :1993 ارکون،) بود داده قرار مرده آسیایی ادیان شمار در را اسالم شناسی،اسالم
 .نمودمی پذیرش قابل غیر ارکون نظر از که بود چیزی این

 گیرند،می بکار مقدس متون تفسیر برای مجتهدین که قواعدی ارکون، نظر به
 و مقدس شوند،می حاصل طریق این از که احکامی چرا پس هستند؛ بشری قواعدی
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 بکارگیری موف و الکال دریدا، سوسور، از تأسی به او که جاستاین باشند؟ نقدناپذیر
 تصلب از اجتهاد نجات برای را شناسینشانه و معناشناسی شناسی،زبان نوین هایروش

 به باعث ایدئولوژیک، اجتهادی هاینظام همین او نظر از. کندمی پیشنهاد جزمیت و
 مرجعیت به خود نوبۀ به که است شده اسالمی متضاد و گوناگون هایفرقه آمدن وجود

 آن روی فرا را فراوانی مشکالت و اندگردیده مبدل امروز اسالمی کشورهای سیاسی
 پرسش همین توانمی توجه، باب از(. 191 :1995 و184 :1996 ارکون،) اندداده قرار
 پیامدهای آیا: کرد مطرح نیز ایشان توسط پیشنهادشده الذکرفوق هایروش برابر در را

 هایروش منفی پیامدهای از کمتر فوق، پسامدرن و مدرن هایروش بکارگیری منفی
 جزمیت و تصلب مشکل آیا راستی به است؟ مجتهدان توسط شده بکارگرفته بومی
 که دیگر مشابه هایپرسش و گردد؟برمی آن اجتهادی روش به جهان، کنونی فکری

 .اندشده داده قرار ارکون هایاندیشه مقابل در بحث، ضمن در
 هجری، چهارم قرن زودگذر عقالنیت حاکمیت و باز فضای در است معتقد ارکون

. گردید پدیدار اسالم جهان در کوچکی مدرنیتۀ غرب، در مدرنیته گیریشکل از قبل
 و هاجدال عواملی، و شرایط چه که شودمی او دغدغۀ این باعث امر همین

 آن نتیجۀ که داد؟ پایان دوم گروه سود به را، نقل اهل با عقلاهل هایکشمکش
 به اسالم مدرنیتۀ که شد چه دیگر، سخن به. بود اسالم جهان در مدرنیته شکست
 مدرنیته به اسالم ورود راه اکنون و گرایید موفقیت به مسیحیت مدرنیتۀ و شکست
 است؟ کدام
 و «اسالمی عقل نقد» کالن پروژۀ به او که است فوق مسائل به توجه با

 از اسالم جهان نجات راه را، اسالمی عقل نقد و آوردمی رو «تطبیقی شناسیاسالم»
 هدف(. 47 -11 :1996 ؛xix-xii ص ،1995 ارکون،) داندمی فعلی نابهنجار وضعیت
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 نیچن را آن هدف ارکون که یافوق است؛ پروژه ۀپروژ یانتقاد یمعرف حاضر، نوشتار
تفکر اسالمی در قالب علوم شرقی،  ۀناشناخت ۀبا کار بر روی سه انگار»: کندیم انیب

از راه عیان ،ام: نخست، پربار ساختن تاریخ تفکرناپذیر روبرو شدهبا دو هدف جدایی
های میان مکاتب گوناگون ساختن عوامل شناختی، عقالنی و ایدئولوژیک تنش

، به تحرک واداشتن تفکر اسالمی معاصر با معطوف ساختن توجه به فکری؛ و سپس
ها را به عقب رانده، به تابوهایی که ایجاد کرده، مرزهایی مشکالتی که این تفکر آن

ها را ممنوع ساخته و پایان هایی که این تفکر نگریستن به آنکه ترسیم کرده و افق
همانند حقیقتی مطلق  ه به تدریجها به نام این تفکر است کاین ۀداده است. هم

 (.1386،یانی)کاو« تحمیل شده است
 یو اسالم شناس ینقد عقل اسالم ۀپروژ یانتقاد یحاضر از معرف ۀمقال هدف

ما را در  تواندیم چقدر ،پروژه نیکه ا است نکته نیا به یاجمال توجه ،ارکون یقیتطب
پروژه در  نیا یریبکارگبا  ایکند. آ یاری ینیعلوم د یعلوم مدرن و بازخوان یبازساز
 است نیا قیتحق نیا یۀخواهد ماند؟ فرض یاز سنت باق یزیمجدد سنت، چ ریتفس

است. لذا  یریخط ۀفیوظ نیارکون ناتوان از برآوردن چن ینقد عقل اسالم ۀکه پروژ
 یرا در پ یاسالم راثیسنت و م شتریب یجز خمودگ یزیچ ،پروژه نیا یریبکارگ

 نخواهد داشت.
 از و داشته مشغول خود به را عرب متفکران از بسیاری ارکون، آثار و هااندیشه

 کردیرو مانند یلیدال به اما. است گرفته قرار زیادی بررسی و نقد مورد هاآن سوی
آثار  یفارس ۀو نبود ترجم هاشهیاند یدگیچیارکون نسبت به سنت، پ کالیراد یانتقاد

 یوجود دارد. معرف یو یهاشهیاند به راجع یفارس زبان در یاندک یهانوشته ،او
 یهاروش یریبکارگ یچگونگ حیارکون، توض یهاشهیاند ۀگونفیتوص



 ش1395مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 

 

 

76 

 و یکالم موضع از ارکون یهاشهیو نقد اند یاسالم راثیم ۀمطالع در ییپساختارگرا
 یلیدل خود امر نیاست. هم یموجود در زبان فارس یهاوجه مشترک نوشته ،یسنت

 است بر ضرورت دو چندان انجام پژوهش حاضر. 

  یفکر یهاشهیر
 نیدر د یخواستار بازخوان ن،یبه د یبندیاست که ضمن اقرار پا یشمندیاند ارکون

و  هایکج فهم لیبه دل ،یسنت انیگراو اسالم یغرب شناساناست. لذا او با اسالم
محققان  خواهدیطرف م کی از او. شودیسخت م یاوارد منازعه شان،یهایکوتاه
را  کیکالس یشناسجهت اسالم نیاسالم آگاه سازد و به هم یرا به غنا یغرب یناآشنا
 یعلوم انسان یهاتازه ،یقیتلف ندیفرا کیتالش دارد در  گرید یو از سو کندینقد م
 از آن استفاده یو فرهنگ اسالم خیتار ینموده و در بررس یرا وارد فرهنگ اسالم دیجد
موفق بوده  شتریکه او در هدف نخست ب رسدی(. به نظر م353 :1، ج1390 د،ی)جاو دینما

 است تا هدف دوم.
 ،یشناسروش یهاوهیگرفتن ش تیبا عار شتریب ارکون یهااستدالل

برداشت و  کی ۀئدر صدد ارا ،مدرن یشناسو انسان یشناسیهست ،یشناسمعرفت
تعامل  کیدر  ریناگز ،مذکور یهاوهیاز ش کیاست. هر  نید یهااز آموزه نیقرائت نو

بدون  یاسالم ۀشی. او معتقد است که اندشودیم ئهارا خیزبان، جامعه و تار نیب گانهسه
سه  ،مطالعات او ۀعمد ن،ی. بنابرابود خواهد ناتمام گانهکنش متقابل سه نیا تیرعا
 ۀشیرا تحت پوشش قرار داده و هرم اند ینیو د ینقد ادب ،یختشناجامعهـ  یخیتار ۀحوز

 از زین او بودن مبتکرانه ؛(351 :همان) ردیگیو زبان را در برم خیاو سه ضلع جامعه، تار
 .است جهت نیهم

 زیادی متفکران و اندیشمندان از نشان داد که چگونه او توانیم ،جهت نیهم به
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 و مسکویه ابن از او اسالم، دنیای در. است متأثر غرب از هم و عرب جهان از هم
 باب در که او دکتری رسالۀ در را خود امر این که است پذیرفته تأثیر رشد ابن

 ترینبیش. دهدمی نشان است، توحیدی ابوحیان و مسکویه اندیشۀ در مداریانسان
 جای جای در نیز خود که است غربی نظریات و مکاتب اندیشمندان، از او تأثیرپذیری

 فرانسه «آنال» مکتب از متأثر او شناسی،روش بحث در. کندمی اذعان آن به آثارش
 شناسیاسالم روش او. بردمی کار به خود تطبیقی شناسیاسالم در را آن و است

 آن هایکاستی با مقابله در آنال مکتب که روشی) پوزیتیویستی، روش را کالسیک
 اسالم تاریخ تحلیل در را آن دلیل همین به و داندمی( گرفت شکل تاریخ باب در

 .گشت خواهیم باز دوباره مسئله این به 1.داندمی ناموفق
 هایگفتمان و «نص» تاریخ را، اسالمی جوامع تاریخ ایشان چون آن، از گذشته

 از متأثر شدت به داند،می ایدئولوژیکی هایقرائت با آن از شده برگرفته متفاوت
 ساختارشکنی سوسور، شناسینشانه و شناسیزبان فوکو، تبارشناسی و شناسیبایگانی
 خود اسالمی مطالعات در را هاآن و است بارت روالن شناسیاسطوره و دریدا

                                                   
ـــ از1 ستی روش در ،«آنال» مکتب نظر ـ  و کندمی پیدا غلبه ایدئولوژیک نگرش پوزیتیوی

 تاریخ نگاه، در این. شودمی معنابی اجتماعی تاریخ و گیردمی خود به سیاسی رنگ تاریخ
 از و چرخدمی عصــری هر آوراننام دور و کندمی پیدا اشــرافی و گرانخبه ســرشــت
 اساس بر .دهدنمی دست به گزارشی آنها رفتار و اندیشه و عادی هایانسان سرگذشت

ضا از بلکه آید،نمی پدید خأل در تاریخی رویدادهای ،«آنال» دیدگاه  و عاطفی زمینه و ف
 طبق. می کنند استفاده «تاریخی روانشناسی» اصطالح از آنان لذا. است برخاسته روانی
 دیگر. گذاردمی تأثیر تاریخ بر هادانش این در تحوالت و دیگر هایدانش دیدگاه، این

ست تاریخ غایت «حقیقت» اینکه  حاکم تاریخ روند بر که مطلقی اراده با «حقیقت» و نی
شد شتۀ مانند تاریخ. ندارد پیوندی ببرد، پیش به راآن و با ستههم به ر ست، پیو  بلکه نی

 .دهدمی رخ هااندیشه در شناختیمعرفت هایگسست
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 بلکه کند؛نمی استفاده هاآن از عقیم و تقلیدی ایگونه به ایشان البته. گنجاندمی
 متناسب نیز خود و داده بومی بوی و رنگ اسالمی، جوامع فرهنگ سیاق در را هاآن
 تمام از او حقیقت در. است نموده ابداع را بدیع مفاهیم از ایپاره اسالمی فرهنگ با

 در که تطبیقی شناسیاسالم و اسالمی عقل نقد نام به خود کالن پروژۀ در هااین
 .کندمی فعال ایاستفاده اند،سکه یک روی و پشت حقیقت

 یاسالم عقل نقد ۀپروژ یستیچ
 و پذیریجامعه نوع ها،زمان ها،فرهنگ افراد، اختالف به را هاعقل تفاوت ارکون
 حیث از هااختالف دیگر، سخن به. گرداندمی باز دینی و سیاسی اجتماعی، ساختارهای
 عقل مدرن، عقل غربی، عقل اسالمی، عقل: پیونددمی واژه این به که است پسوندی

 مسلمۀ اصول و بنیادین هایروش مبانی، پسوندها این از هریک زیرا ؛ ...و مارکسیستی
 هاآن مبنای بر و پذیردمی را هاروش و هاقاعده آن ها،آن قلمرو در عقل که دارد را خود
 به ارکون نزد عقل پس(. xiv ص ،1995 ارکون،) پردازدمی فعالیت به و اندیشدمی

 را نسبیت نوعی و است فرهنگی_ تاریخی نوعی بلکه نیست؛ فیلسوفان نزد عقل معنای
 .گیردمی فرض
 عقل معنای به را اسالمی عقل ارکون که است عقول تفکیک همین به توجه با

 امر به مقید یا وحی به مقید عقل و مقدس متن مرجعیت به متکی و «غیرمستقل»
 وظیفۀ و است وحی به خدمت تنها عقل این نقش او نظر از. داندمی شده فرستاده فرو
. است آمده وحی در که است اندرزهایی و هاتوصیه و هاآموزه احکام، تفهیم و فهم آن

 و فهم مجال او به اجتهاد که اندکی میزان به جز و است خادم و تابع عقلی چنین
 همۀ وضعیت این حقیقت در. نیست مستقل روی هیچ به بخشد،می را وحی تفهیم
 هایفرقه همۀ هدف بنابراین،. اسالم و یهود مسیحیت، است؛ تئولوژیک هایعقل
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 پیشینی، ایگونه به و باشد جاودانه و ثابت ابدی، که است عقلی به دستیابی اسالمی،
 عقل وحی، به ایمان نگاه این در. افتد هماهنگ و سازگار وحیانی هایآموزه همۀ با

 کشانده گمراهی به وحی چراغ بدون عقل. است او هادی و بخشدمی نیرو را بشری
 (.65 :1986 ارکون،) شودمی

 حدیث این راه از اسالم، در عقل الهی منشأ داشتن به ایمان ارکون، عقیدۀ به
 اقعد، له قال ثم فقام، قم، له قال العقل خلق لم ا تعالی اهلل ان  »: است یافته رواج نبوی
 جامعه و تاریخ انسان، از فراتر و متعالی عقل، آن مبنای بر که( 108 :همان)« ...فقعد
 پشتوانه و منشأ با عقل به ایمان پایۀ بر اسالمی اندیشۀ سراسر ترتیب، این به. است
. است یافته تجسم قرآن چون مشخص، زبانی متن در ایمان این. است شده بنا الهی،
. است افزوده بدان را فقه اصول یعنی آن، فهم روش همراه به ،«سنت» شافعی بعدها
 جای البته دهد؛می سخن داد اسالمی عقل از انداز،چشم این از و معنا بدین ارکون
 آن خالف بر نیز تاریخی شواهد و باشد کرده را کاری چنین شافعی که دارد تأمل
 .کند می حکم

انتزاع و  ۀاز قو ریغ یمفهوم ،ینقد عقل اسالم ۀمنظور از عقل در پروژ ن،یبنابرا
به  ؛است« فکر» شتریاز آن ب. منظور رودیکار مب است که در فلسفه اتیدرک کل

 نیمع یخیتار ۀدور کی در که یها و عناصر نظرلفهؤها، ماز گزاره یامجموعه یمعنا
به صورت متن در  عقل لزوما  نی. اردیگیها قرار مانسان یرفتار و حکمت عمل یمبنا

 یخیآثار مکتوب تار یتنها با خواندن و بررس زیآن ن ۀآثار مکتوب مندرج نشده و مطالع
جوامع  یخیتار یو هست خیاز تار یمعنا بخش نی. عقل و فکر در اباشدینم ریپذامکان

داب و رسوم، دانش، آاسطوره،  ا،یؤر ل،یاز تخ یانسان یهاتیفعال ۀاست که در هم
به نظر  رو،نیحضور داشته است. از ا یاسیو س یفکر یهاانیجر و انهیمعرفت عام
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 یکردهایاست که فقط با استفاده از رو یچند بعد داریپد کیمعنا  نیارکون عقل در ا
 یبه معنا زیپروژه ن نیآن را مطالعه نمود. نقد عقل در ا توانیمدرن چند رشته م

 یاست. بررس یخیتار ندیفرا کی عقل به مثابه ۀفکر و مطالع خیتار یانتقاد یبررس
ها و لفهؤشف مآن و ک یمندخیتار یهاعقل و آشکار نمودن جنبه یخیتار رورتیص

 که است یاپروژه دهند،یم لیتشک نیمع خیتار ۀکه فکر و عقل را در دور یعناصر
(. پس 14-13 :1389 ،ی)جواد شودیم ادیفکر  خیتار ای «عقل نقد» نام به آن از

 یهانهیو زم خیدر دل تار یعقل اسالم یتبارشناس قتیدر حق یعقل اسالم دنق ۀپروژ
 است. یجوامع اسالم یفرهنگ

 ترجیح جابری «عربی عقل» اصطالح بر را «اسالمی عقل» اصطالح ارکون
 جهان از فراتر اسالمی، گوناگون بسیار جوامع در اسالمی دینی   عامل چون دهد؛می

 و درونی منطق و اسالمی عقل انگارۀ دربارۀ کهآن از پیش. کندمی ایفا نقش عرب
 در اسالمی عقل دید باید کنیم، کلی داوری هستی و جهان به آن نگرش چگونگی

 نقد. رساندمی انجام به را خود کنش چگونه و دارد نقشی چه گوناگون جوامع میان
 که آید شمار به اسالمی عقل نقد مرحلۀ نخستین تواندمی صورتی در عربی عقل
 زبان که باورها این برابر در جمله، از. کنیم مدفون را تئولوژیک هایفرضپیش همۀ
 اقوام از برتر عرب یا است، بشری زبان برترین است، وحی زبان کهآن دلیل به عربی

 همۀ که پذیرفت باید. است نامسلمان از برتر مسلمان کهاین یا دیگراند، اسالمی
 ص ،1995 ؛341-335 :ب 1990 ارکون،) برابرند تاریخ و خداوند برابر در آدمیان

xiv-xii .)شودمی ترنمایان پروژه این اهمیت او نظر به که است جااین از . 

 ینقد عقل اسالم ۀپروژ یشناسروش
 نقد یا ساختارشکنانه شناسیروش با کسی تاکنون که است معتقد ارکون
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. است نداده انجام کاری اسالمی عقل سازوکارهای و بنیادها دربارۀ نوین، شناسانۀمعرفت
 عقل خاص روش نتیجۀ که اسالمی عقل ی«هانااندیشیده» تاکنون دلیل همین به

 و مجاز اندیشیدن جاآن در که است ایگستره دادن سامان و آوردن پدید در اسالمی
 «هانااندیشیده» به اندیشیدن دینی، روشنفکر مهم وظیفه و نشده پژوهیده است، ممکن

 (.18 :1991 ارکون،) است «ناپذیرهااندیشه» و
 عقل ساختارشکنانۀ تحلیل ضرورت و اهمیت جهت در را مهم عامل دو او

 و موجود اسالمی هایپژوهش مشکالت بردن میان از نخست،: شماردبرمی اسالمی
 گستردۀ هایافق و هاروش بکارگیری ها،اندیشه انتزاعی و خطی تاریخ حاکمیت
 معناشناختی، شناختی،نشانه شناختی،زبان تاریخی، هایروش از اعم کاوش،
 عقل نقد پروژۀ که هاییروش کند؛می ایجاب را شناختیجامعه و شناختیانسان

 شیوۀ و شالوده با تقابل در را خود برنامۀ بنیاد رواین از. است آن دار عهده اسالمی
 مطالعات) پژوه اسالم خاورشناسان نیز و مسلمانان سنتی مطالعات شناختیمعرفت

 .دهدمی قرار( اسالمی کالسیک
 اسالمی عقل به را خود مشروعیت امروز روزگار در سیاسی، اسالم گفتمان دوم،
 مرحلۀ سه باید نسبت، این نادرستی یا درستی برای رو این از. دهدمی نسبت کالسیک
 عقل شناختیمعرفت جایگاه. 1: گردند بررسی زیر اساسی پرسش سه طی اساسی
 که هاییعقل نوع و کالسیک اسالمی عقل میان آیا. 2 کجاست؟ ؛ کالسیک اسالمی
 تداومی تاریخی، نظر از هستند، هاآن به وابستگی مدعی معاصر اسالمی هایگفتمان

 ندارد؟ وجود هاآن میان بالفعلی یا بالقوه گسست هیچ آیا دارد وجود حقیقی و محسوس
 پوشیده و پنهان گذشته، بر فرهنگی هایفرافکنی از ایمجموعه سبب به که گسستی
 عبارت به ببیند؟ مندتاریخ ایگونه به را عقل تواندمی اسالمی اندیشۀ آیا. 3 باشد؛ مانده



 ش1395مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 

 

 

82 

 اندیشدمی چگونه اسالمی عقل مندیتاریخ دربارۀ کنونی، اسالمی اندیشۀ دیگر،
 (.66-65 :1986 ارکون،)

: دارد وجود راه چند که است معتقد ارکون فوق، هایپرسش به گوییپاسخ برای
 چهارم و سوم سدۀ تا قرآن ظهور از را مفهوم این پیدایش چگونگی کهآن یکی

 پوزیتیویسم همچون هااندیشه خطی تاریخ که است راهی همان این نماییم؛ واکاوی
 اسالمی مختلف هایفرقه میان در را مفهوم این که است این دوم راه. گیردمی پی

 آید،می نظر به اسالمی صفت شایستۀ دیگران از بیش که را کدام هر و کرده بررسی
 گزینه این. نماییم معرفی اسالمی عقل مفهوم یگانه عنوان به را آن و برگزینیم
 که است این آخر راه. بردمی بین از و شکندمی را اپیستیمه یا دانایی بندیصورت
 نیز و گذشته به نگرش مبنای ـ زمانی نظر از ـ را آن و کنیم انتخاب را خاصی متن

 نگاه اجتماعی مختلف فضاهای و هامحیط به جاآن از و دهیم قرار آینده به نگرش
 ـ پیشرو روش همان مطابق درست و ارکون نظر از روش بهترین گزینه، این. کنیم

 این بکارگیری با او که است جهت همین به. است آن دنبال به او که است پسروی
 اصول به مربوط هایاندیشه اساسی سرچشمۀ که جهت آن از را شافعی رسالۀ روش،
 مرجعی و اساسی و معیار نوشتۀ شافعی، رسالۀ که زیرا گزیند؛می بر است، بوده فقه
 هایاندیشه اساسی سرچشمۀ و اجتماع محل بعد، به هجری سوم سدۀ از که است
 رساله این در که دهدمی نشان آن در پژوهش با او. است بوده فقه اصول به مربوط
 فکری، و تاریخی نظر از و داد نشان را کالسیک اسالمی عقل مندیتاریخ توانمی

 (.68-66 :همان) کرد تجسم را عقل این از فعالی مفهوم

 یقیتطب یشناسو اسالم یعقل اسالم نقد انیم ۀرابط
 بلکه ندارد؛ اسالمی عقل نقد با بنیادینی تفاوت تطبیقی شناسیاسالم ماهیت
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 در ایگونه به تطبیقی شناسیاسالم دیگر، سخن به. اندسکه یک روی و پشت
 در روشی تطبیقی، شناسیاسالم. است اسالمی عقل نقد کردن عملیاتی راستای
 کشورهای بر تسلط برای استعمار عصر در که است «کالسیک شناسیاسالم» مقابل

 از نیز روش این سنتی، استعمار زوال با. گردید مطرح استعمارگران سوی از اسالمی
 به توجه با گذشته بازنگری پی در درنگبی پسااستعمار پژوهندگان و رفت بین

 این تصحیح پی در نیز تطبیقی شناسیاسالم. برآمدند بیستم قرن علمی تحوالت
 موضوعاتی پردازد؛می اسالمی جوامع عملی و نظری مشکالت و مسائل به وضعیت،

 اسالم دربارۀ غرب ذهنیت زن، مسئلۀ مدرنیزاسیون، سکوالریسم، بشر، حقوق نظیر
 مسائل و اجتهاد کارآیی و هابستبن بنیادگرا، هایجنبش ناسیونالیسم، مسلمانان، و
 هایروش با را فوق مسائل همۀ خواهدمی او(. 95-92 :1377 خلجی،) دست این از

 .کند مطالعه پساپوزیتیویستی
 بردمی سر به میانه هایسده فکری منظومۀ در هنوز اسالمی اندیشۀ ارکون، نظر به

 صورت به را دینی و اخالقی هایارزش و دارد تکیه آن معرفتی هایفرضپیش به و
 از. داندمی مسلمان غیر از برتر را مسلمان تئولوژیک، ایگونه به و آمیخته درهم جزمی،

 هرگونه ورای را آن که خواندمی شناسانههستی بنیاد دارای و الهی را عقل رواین
 تاریخی غیر همان اصلی، مشکل نظر این از(. 97-95 همان:) دهدمی قرار مندیتاریخ
 .است اسالمی عقل دیدن

: گیردمی بهره رشته چند از همزمان که است عملی فعالیت تطبیقی شناسیاسالم
 ،(اسالمی جوامع تحول) تاریخی عامل ،(جمعی و فردی) روانی عامل شناسی،زبان
 بازتاب و جامعه هر تاریخی کنش ساختار در اسالم جایگاه) شناختیجامعه عامل

 به بنابراین ؛(اندیشه و ادبیات هنر،) فرهنگی عامل و( اسالم بر جوامع این سرنوشت
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 ایجاد. کرد برقرار فعال ارتباط آن با و رفت میراث سراغ باید سالحی چنین با او نظر
 با جز ابتکاری، صورت به مدرنیته ایجاد آن پی در و میراث با فعال و زنده رابطۀ

 میراث از تاریخی میراث کامل تفکیک و شدن مدرن کامل مسئولیت پذیرفتن
 «هانااندیشیده» و برداشت دست توخالی تفاخرهای از باید. نیست ممکن ایاسطوره

 ارکون،) کرد مطالعه جدی طور به را اسالمی اندیشۀ تاریخ ی«ناپذیرهااندیشه» و
1986: 59-60 .) 
آن مورد مطالعه قرار  تیاسالم را با جامع ،یقیتطب یشناسطور خالصه، اسالم به

 مورد خاص اهداف با و محدود موارد در جز اسالم تاکنون ارکون، نظر به. دهدیم
 ستمیاست که س یمدع ،شناسنشانه کی عنوان به ارکون. است نگرفته قرار مطالعه
 ،ینقاش ،یمعمار ،یقیداب، موسآها، همچون اسطوره یزبان ریغ یها و معاننشانه

را به وجود  انیاد ۀعرص ای که... و یرسوم، ساختار خانواده، ساختار اجتماع ن،ییتز
 .اندمتعلق به آن هستند، هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته ایند و ادهآور

 ریپذشهیو اند یعقل اسالم نقد
 اسالم جهان کنونی وضعیت( التفکیر مسموح) پذیراندیشه مفهوم از ارکون مراد
 غلبه دیگر محتمل هایوضعیت بر نابرابر تاریخی جدال یک در که وضعیتی است؛
 در و کرده هژمونیک را خود با مطابق گفتمان خاص، معنایی نظام ایجاد با و یافته
 بسط یک به را خود با مرتبط اجتماعی و فرهنگی نظام کلیت خویش، هژمونی سایۀ
 جاآن تا اسالم جهان در فرهنگی_اجتماعی توسعۀ که ایگونه به. است رسانده موقت
 یا و گیرد صورت فوق ۀکرد رسوب گفتمان اهداف راستای در که است پذیرامکان
 چگونگی و اسالم تاریخ در مسلط گفتمان تشخیص راه او. نباشد آن با معارض الاقل

 و بارت شناسیاسطوره فوکو، شناسیدیرینه روش از استفاده را آن شدن هژمونیک
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 ارتدوکس گفتمان را موجود گفتمان وی. داندمی موف و الکال گفتمان تحلیل
 (.110-108 :1986 ارکون،) خواندمی اسالمی

 ناشدهشهیو اند یعقل اسالم نقد
 حوزۀ از بخش آن به که است مفهومی( فیه المفکر) ناشدهاندیشه
 سیاسی یا و فکری ساختار چارچوب در که دارد اشاره تاریخ در فرهنگی_اجتماعی

 بسا چه بخش این. است گردیده قلمداد ممنوع آن مورد در اندیشیدن خاص، دورۀ
 تحولی توانستمی گیرد، صورت تأمل و فکر موردش در که یافتمی مجال اگر

 ارکون. بیاورد وجود به جامعه اجتماعی و فرهنگی ساختار در بزرگ یا کوچک
 ناشدهاندیشه حوزۀ به تاریخ در که کندمی ذکر را دست این از فراوانی هاینمونه
 .اندشده رانده
آن به  لیو تبد خیمحتمل تار یرهایاز مس یشدن بخش بیغا ،نظر ارکون از

از نظر ارکون  ؛یمعرفت می( پارادا1: افتدیاتفاق م لیاغلب به دو دل ناشده،شهیاند
 رونیب یاجتماع علم ۀرا از صحن هامیپارادا ریتالش دارد که سا شهیمسلط هم میپاردا

 ی. اولیو قلمرو خارج یدو قلمرو است: قلمرو داخل یدارا یمیراند. از نظر او هر پارادا
کوهن و  ریتأث جانی(. ا70 :)همان ناشدهشهیاند زین یاست و دوم ریپذشهیهمان اند

 است. دایالکاتوش بر ارکون هو یحت
در  ناشدهشهیو اند ریپذشهیاند ای و یمیپارادا ۀاو معتقد است که محدود هرچند

اما در جوامع  کند،یرا تجربه م ئمدچار تحول است و قبض و بسط دا یخیتار ندیفرا
 ناشدهشهیبخش اند ،اندبوده کیدئولوژیبسته و ا شیاز پ شیب هامیچون پارادا یاسالم
 اتیاز ح یعیفربه شده و قلمرو وس شیپاز  شیب ش،یخو یخیتار رورتیدر ص
 204 -150) یرا که شافع یمیپارادا ،نمونه یرا در بر گرفته است. او برا یاجتماع
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تا  کهنمود  لیتحم نیمسلم ۀو تحت عنوان اصول فقه بر جامع سی( تأسیهجر
 ۀدر نه صفح ی. شافعدهدیقرار م لیتسلط دارد، مورد تحل یاسالم ۀبر جامع زیامروز ن

 یشافع ،. به طور نمونهکندیم انیرا ب میپارادا نیاصول ا ها،ییاول کتاب خود، با دوتا
قبل از اسالم را عصر  خیو کل تار میرا به قبل از اسالم و بعد از اسالم تقس خیتار

. او انسان را به داندیم یخیرا خارج از قلمرو مطالعات تار آناست و  دهینام تیجاهل
آن که اهل ظلمت،  ریو غ اندو نور تی: اهل کتاب که اهل هداکندیم میدو دسته تقس

 نی. به ایو اخرو یوی: دنشودیم میبه دو دسته تقس زین ی. زندگاندیو گمراه یکیتار
و آن  کندیم یپردازهینظر یابعاد زندگ ۀهم ۀدربار شیخو یهایاو با دو وجه بیترت
رانده  هاناشدهشهیبه قلمرو اند رد،یقرار بگ یشافع ۀشد فیتعر ۀریکه خارج از دا یوجه
و طرد  یساختارشکن ،و الکال و موف دای(. ارکون همچون در80-65 :)همان شودیم

 .داندیم میپارادا نیراه گذر از ا گانهیرا  هایدوگانه انگار
 است یگرید یعامل ،و گفتمان قدرت: اقتضائات نظام سلطه کیدئولوژی( نظام ا2
 بدلآن را  ۀارکون نمون. کندیم لیتبد ناشدهشهیرا به اند ریپذشهیندامر ا کی که

 معتزله سوی از که قرآن خلق مسئلۀ. داندیم ناشدهشهیبه اند معتزله، یآرا شدن
 از نمود، اعالم مباح را آن به معتقدان خون باهلل القادر خلیفه آن پی در و شد مطرح
 قادر و متوکل دست به سیاسی حاکمیت که هنگامی»: گویدمی او. است دست این
 دانممی سیاسی منع یک صرفا  را این من. شودمی منع معتزله عقالنی فعالیت افتد،می
 این. گویدمی را این ما به نیز قدرت که گونههمان ندارد؛ دینی مشروعیت هیچ که
 (.38 :1372)ارکون، « .ندارد عقالنیت و فرهنگ و فکر ۀگستر در توجیهی هیچ منع
 حوزۀ در آزاد گفتگوی و برهان و استدالل راه از نه مسئله این پروندۀ وی، گفتۀ به

 نظام توسط جهان،زیست استعمار سایۀ در بلکه منطقی، روش با و عمومی
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 تاریخ دل در نااندیشیده و شد بسته سیاسی غلبۀ و قهر راه از روز آن ایدئولوژیک
 سایۀ در ولی. آوردمی ایتازه فرزند روز هر یافت،می ادامه اگر که ایاندیشه. ماند

 سیاسی سلطۀ که حلیراه پندارند،می همه که شد بسته چنان امر این پروندۀ قدرت،
 وظایف از یکی ترتیب، این به(. 186 :1995 ارکون،) بود صواب راه تنها نهاد، فراپیش
 قدرت گفتمان توسط که است هاییناشدهاندیشه آشکارسازی اسالمی، عقل نقد پروژۀ
 .اندشده طرد
 بعد از ۀنیمد ۀجامع ۀبحث و تفکر دربار ،را ناشدهشهیاز اند یگرید ۀنمون شانیا

کرده است. آن لیامروز آن را به تابو تبد کیدئولوژیکه دستگاه ا داندی)ص( مامبریپ
است و  یپردازالیخ شتریب شود،یم ریعصر تصو نیاز ا هایامروزه توسط سلف چه
همه جانبه با  لیمورد تحل دیعصر با نیا کهیدرحال ؛دارد تیاز واقع یاندک ۀبهر

 عصر عنوان به)ص( پیامبر وفات از بعد که را عصری». ردیمدرن قرار گ یهاروش
 شناختی، مردم اجتماعی، تاریخی، هایتحلیل از بیرون تواندنمی اند،نامیده افتتاحی

 (.71 :1996)ارکون،  «بماند حجاز ۀجامع در معین تاریخی ۀلحظ عنوان به فلسفی، و

. شودیم انیارکون نما ۀشیو جامعه در اند خیزبان، تار یناگسستن وندیاست که پ جانیا
به مطالعه  تابوها و هاتقدس یاست و در ورا یروح انتقاد یکه حاو یهر روش بهاو 
 .است نیبخوش پردازد،یم

 ریناپذشهیو اند یعقل اسالم نقد
 چارچوب در بدان اندیشیدن که است امری( التفکیر مستحیل) ناپذیراندیشه

 مفهوم با مفهوم این تفاوت. گرددمی ممتنع که ممنوع نه عصری، فکری ساختار
 قدرت الزام و اجبار حاصل امتناع این که معنا بدین. است جاهمین در درست قبلی

 ساختار آن مبانی و بنیادها ها،فرض پیش نفس بلکه نیست؛ ایدئولوژیکی و سیاسی
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 قرار اندیشه و فکر تجلی اموری چنین که است ایگونه به فرهنگی ـ فکری
 مسیحیت، میانی هایسده تاریخ در آن مدرن معنای به بشر، حقوق. گیرندنمی

 که انسانی مسیحی، جامعۀ در. محال و ناممکن سراسر بود امری اسالم، و یهودیت
 و بود مسیحی مؤمن یک تنها باشد، انسانی حقوق همۀ از مندبهره توانستمی
 و مزایا همۀ از برخورداری حق دارای و کامل انسانی اسالمی، جامعۀ در چنینهم

 نیز دینی هر هایفرقه درون در امر این. باشد مسلمان که رودمی شمار به حقوق
 همآن سنی، فرد تنها انسانی، حقوق دارای انسان  سنی، جامعۀ در. است صادق

 بنابراین،. شوندمی رانده تیغ دم از کفر جرم به هافرقه سایر پیروان و است تکفیری
 بندیتقسیم ورای حقوقی انسان، برای که آن مدرن معنای به بشر حقوق مفهوم
 و( 122 :1995 ارکون،) باشدمی «ناپذیرهااندیشه» از است، قایل نژادی و ایفرقه
 .دیگر مورد هاده طور همین
بخش  تواندیم زین ،یخیگفتمان تار کی ییو نازا یناگشودگ گرید یسو از

 نیامروزه دچار چن یکند. دستگاه ارتدوکس اسالم تررا فربه خیتار ریناپذشهیاند
و  یندگیقرن است که از زا نیمسلمانان چند لیدل نیا بهشده است و  یسرنوشت
 که است چنین این»اند. بهرهیب یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یخیتار یبالندگ

 دستگاه یک دستاورد عنوان به را ناشدهاندیشه از ضخیمی حجم تواندمی خواننده
 تفسیر به و شده محصور خودش مدار بر که دستگاهی کند؛ تصور بسته کالمی
 داللی دستگاه یا و زبانی مادی ابعاد و مندیتاریخی نیست قادر که پردازدمی گفتمانی

 همواره ناشدهاندیشه بخش ناگشودگی ترتیب، بدین. کند درک را خود شناختینشانه و
 عقل کهاین چه شود،می ترضحیم روز هر آن حائل دیوارهای بلکه و شودمی حفظ

 به و برداشته خودش راه سر از را موانع امروزه متأخر، اسکوالستیکی ارتدوکس
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 راثیاز م یمی(. لذا بخش عظ98 :1986)ارکون،  «است یافته دست تام هژمونی
 رانده شده است. ریناپذشهیبه بخش اند ،یاسالم
 شود نوشته نو از گراییاسالم ۀپدید با مرتبط تاریخ که است الزم» ارکون نظر به

 از و کندمی بررسی را تحول و تغییر که تاریخی شناسیروش از سو،یک از آن در که
 زمانی بستر در را پدیده یک که شود استفاده شناختیمردم شناسیروش از دیگر سوی
 بر را خود پروژۀ وظیفۀ ارکون(. 73 :1996)ارکون،  «کندمی بررسی معین و ثابت
 .داندمی فوق مسیر از تاریخ ناپذیرهایاندیشه و هانااندیشیده ساختن مال

 قتیحق و یاسالم عقل نقد
 و حقیقت خویش، اجتماعی گراییسازه و اومانیستی مبنای به توجه با ارکون

 با همواره «حقیقت» او، نظر به. دهدمی قرار بررسی مورد را عقل با آن رابطۀ
 :است چنین زمینه این در او هایفرضپیش. آیدمی وجود به آدمیان گریمیانجی
 شمردن مقدس و الهی پس. یابدمی معنا انسان با ارتباط در صرفا   حقیقت. 1

 با. است آورده وجود به را آن تئولوژی، و تفسیر که است غیرواقعی برداشتی شریعت
 ندارد؛ وجود ابدی و ثابت حقیقت که یابیمدرمی قرآن، الهی جایگاه نقد

 از گوناگونی سطوح نیازمند یابد،می تحقق آدمی کنش طریق از حقیقت چون. 2
 سطح تحلیل شناختی،نشانه و معناشناختی زبانی، هایالیه تحلیل: است تحلیل
 ایدئولوژیک بعد تحلیل باالخره و فلسفی بعد تحلیل شناختی،وجامعه شناختیانسان
 دانند؛می ناقص شود،می زاده علوم از که را حقیقتی ادیان، دینی؛ میراث هر

 نفی را تحریف و چندگانگی و معناییبی چون کالسیک، الهیات و فلسفه. 3
 کنند؛می بیشتر را اشتباه و خلط کنند،می

 بنیادهای الهیات ولی کند،می جستجو را خود بنیاد محدود، انسان در مدرن، . فلسفۀ4
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 که پذیردنمی همه این با کند؛می تبیین نامحدود و مطلق خداوند بر تکیه راه از را خود
 بر را واسطه نقش شناختیمعرفت نظر از که گیردمی انجام انسانی سوی از تبیین این

 دارد؛ عهده

 است؛ مندتاریخ باشد، زمان فرا و کرانبی و صادق هرچند دینی حقیقت. 5

. نیست واحد روش در منحصر و است چندروشی حقیقت هر به رسیدن راه. 6
-101: 1377 خلجی،) تابدبرنمی بینجامد معناییتک به که را تفسیری هرگونه قرآن
106.) 

 و عقل معنای که کندمی تالش معناشناختی، و شناختیزبان رویکرد با ارکون
 سازد مرتبط قرآن نزول زمان العرب جزیره بدوی محیط با را قرآن در آن مترادفات

 اندیشۀ در اخالق است معتقد او. داندمی پیوستن و بستن ربط را آن لغوی معنای و
 نقشی هیچ اخالق در عقل و نشده برگرفته ایویژه عقالنی شناسیهستی از اسالمی
 اعتزال اهل عقالنی رویکرد اگر ارکون، نظر به. است حاکم عکس رابطۀ بلکه ندارد؛
 ریزیپی مدارانهانسان ایفلسفه کنونی، عربی و اسالمی اندیشۀ در توانمی شود، زنده
 (.42-36 :1986 ارکون،) بیندیشد شخص مقام در انسان به که کرد

 خانهالیخ و یاسالم عقل نقد
 در که است شناختیقوم و شناختیجامعه اصطالحی «خانهخیال» اصطالح

 اصطالح این از ارکون که معنایی. دارد متفاوتی کاربردهای فرانسه آکادمیک محافل
 و شرح در را اصطالح این او. است ترنزدیک «دوران ژیلبر» نظریۀ به کند،می اراده
 خیال ارکون نظر از. بردمی بکار اجتماعی و معرفتی هایپدیده از بسیاری تبیین
 تصاویر خلق یا ایم،دیده قبال  را آن که است چیزی تصویر ساختن حاضر ای،ملکه

 شناخته پیش از هایصورت ترکیب یا ایم،ندیده قبال  که است واقعی غیر چیزهای
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 تصویرها از ایمجموعه خانهخیال. است نو شیوۀ به نشده شناخته هایصورت با شده
 ای،ویژه کار و ساز با تصویرها این. دارد وجود ایجامعه یا قوم جمعی  روح در که است
 هایصورت به تواندمی که است آن خانهخیال ویژۀ نقش. شوندمی تکرار مدام

 :1377 خلجی،) گردد خاص جمعی هایکنش انجام موجب و شود برانگیخته گوناگون
114.) 

 و اندچیره آن در دینی هایانگاره کهـ اسالمی و دینی جوامع در ارکون، نظر به
 کامال   دینی خانۀخیال با اجتماعی خانۀخیال اندـفراگرفته را بشری حیات جوانب همۀ
 تصویرهای از که است واراندام ساختاری دینی، خانۀخیال او نظر به. شودمی یکی

 دین، زبان یعنی ای،یگانه پشتوانۀ به همه که تصویرهایی است؛ شده ساخته متعالی
 در. اندحقیقت همه گویی که است باورها از ایمجموعه دینی خانۀخیال. دارند تکیه

 که پذیردنمی چون شود؛می پنداشته گمراهی و زندقه سرچشمۀ انتقادی خ رَد مقابل،
 داشت، جریان کالم و فلسفه میان که جدایی. باشد دینی خانۀخیال خدمت در سراپا
 سراسر در رقیب هایایدئولوژی تنوع اندازۀ به. گرفتمی قرار بستر همین در

 که است این ما وظیفۀ. آمد پدید گوناگونی دینی هایخانهخیال اسالمی، امپراطوری
 :الف 1990 ارکون،) کنیم کشف را هاآن دینی خانۀخیال هایدرونمایه و سازوکارها

9-12 .) 

 و وکارهاساز کشف اسالمی، عقل نقد پروژۀ در ارکون اهداف از یکی
 جوامع فهم برای او، نظر به. است ایدئولوژیکی و دینی خانۀخیال هایمایهدرون

 شوندمی گرجلوه عقالنی هایداللت همچون که ـ را خیالی هایداللت باید اسالمی
 این. کرد بررسی و تحلیل ـ کنندمی تن به را عقالنیت رنگارنگ هایجامه و

 را آن وجود و دارند بیشتری سهم حقیقی، و مادی واقعیت از خیالی هایداللت
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 بخش این نتیجه، در. گرفت نادیده اجتماعی_فرهنگی تاریخ دهیشکل در تواننمی
 دارریشه آدمیان وجدان در چنان و هستند تاریخ پویای و دینامیک محرک تاریخ از

 هاییداللت همۀ او نظر به. اندساخته و داده شکل را عظیمی مادی نیروی که اندشده
 یا خیالی هایداللت دارند، تعلق عقالنی ایاندیشه به نه و واقعی چیزی به نه که

 خبر اسالمی فرهنگ در ساختاری وجود از توانمی او نظر به. هستند ایخانهخیال
 هبیتاسی ساختار، این. است شده ساخته «خردـ  خیال» از یا «خیالـ  خرد» از که داد
 به و کندمی وانمود را دینی گوهر که دارد را گفتمانی رنگ که آوردمی وجود به را

 چنین ساختن مال بر برای ارکون(. 12-8 همان) کندمی تغذیه آن از جهت همین
 .گیردمی بهره انسانی علوم مدرن دستاوردهای تلفیق از اسالمی فرهنگ در ساختاری

 یشناساسطوره مفهوم همان قت،یدر نظر ارکون، در حق یاجتماع ۀخانالیخ
 یریگرا در شکل الیکه نقش اسطوره و خ شودیرا به ذهن متصور م «روالن بارت»

به  الی. خدهدیدر کانون توجه قرار م یفرهنگ یالگوها، هنجارها و نمادها دیو بازتول
 کیاشاره دارد که در  یرفتار یرسوم و الگوها د،یها، عقاآن بخش از آرزوها، آرمان

(. 68 :1986)ارکون،  اندآمده دیپد نیمع ۀجامع کی در مدت، یطوالن یخیتار ۀتجرب
خود  قیطر نیرخنه کرده و بد ینید یدر اصول و باورها تواندیم یجمع ۀخانالیخ

 صرفا   خیتار ،به نظر ارکون رونیکند. از ا دیدر جامعه بازتول ینید اتیتجل قیرا از طر
 یرهایبتواند مس دیبلکه مورخ با ست؛ین یکاذب اثبات یخط یارتباط عل  یبرقرار
مشخص گردد. به نظر  خیاز تار الیروشن کند تا اسطوره و خ زیرا ن خیتار یاحتمال
 این در. ایمدر گفتمان اسالمی هنوز به تمایز بین اسطوره و تاریخ نرسیده»ارکون 
 صورت انتقال دیگری به یکی از و شده خلط معرفت از سنخ دو این بین گفتمان

 :)همان «شوند روروبه شناختیمعرفت پرسش یا آشفتگی هیچ با کهآنبی گیرد؛می
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74.) 
ندارد. به  یاستهیشا گاهیجا یدر مطالعات اسالم یاجتماع ۀخانالینظر او خ به
مجدد  یایدر صدد اح یگریسلف یهاانیاز جر یاریبس دیگویاو م ،مثال عنوان

 که را چهآن»یخیتار ای یااسطوره دولت .نهیکدام دولت مد امااست؛  نهیدولت مد
 زمان در که مدینه دولت نماید، احیا را آن و برگردد آن به خواهدمی گفتمان این

ساخته خودشان که است خیالی دینی شرایطی بلکه ؛ نیست داشت، وجود)ص( پیامبر
. این گیردمی صورت آن تحریف و اقعیتو این کار از طریق فرایندهای انکار و اند

 دهیاو عق رو،نی(. از ا68 :1996)ارکون، « همان ویژگی ایدئولوژی و اسطوره است
و مبالغات به دور از  ییگرافرقه یخراف دیبه عقا شتریدامن زدن ب یدارد که به جا

و  یو فرهنگ یاجتماع ،یشناختروان یهاخاستگاه یبررس قیاز طر دیبا ت،یواقع
به تصور  یجوامع اسالم یآن برا یامدهایو کارکردها و پ یاسالم الیخ یکیدئولوژیا

 (.76 :آمد )همان لینا یاسالم راثیاز م یحیصح

 تهیو مدرن راثیم انیم ۀو رابط یعقل اسالم نقد
از آن به دنبال  شتریبلکه ب ؛ندارد یزیستتقدس و یشکنشالوده قصد صرفا  ارکون

. او معتقد است دهدیم ئهاست که خود ارا یمدل اساس بر جامعه یو بازساز میترم
هستند. ارکون  مهم ،یاصالح ۀبرنام نیدر ا یاسالم ۀتیکه هر دو محور سنت و مدرن

نه متعلق به سنت است  گراها،سنت اعتقاد خالف بر ،یاسالم راثیمعتقد است که م
 .آن ترک و طرد نه دارد؛ آن یبر بازخوان دیتاک و نه معذور از به روز شدن. او صرفا 

 فرساطاقتو  جانبههمه یئلاز مسا یها است که جوامع اسالمنظر ارکون مدت به
 ،موجود تیکه وضع دهدیموجود جهان اسالم نشان م یهاتی. واقعبرندیرنج م

 یانیادگرایبن انیم یفقدان همگام ؛آمده است دیپد یناهماهنگ کی ۀبه واسط شتریب
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و  یماد ۀتوسع کیاند و حضور اسالم بوده جیدر ترو یکیدئولوژیکه در تالش ا
اسالم ۀفینداشته است. وظ یادیبن ۀتیو مدرن یفرهنگ ۀبه توسع یکه توجه یاقتصاد
 ،یخیتار قینابع تحقم یبا استخدام تمام ت،یوضع نیا یرو برتأمل  قا یدق شناس
پاسخ به  ازمندین فیتکل نیاست. ا یو فلسف یشناسزبان ،ینژادشناس ،یسشناجامعه

 فیچه خواهد بود؟ تعر تهیمقصود از مدرن ست؟یدو پرسش است: مراد از سنت چ
 یاسالم راثی. مستیمجزا ن ،دارد تهیاز مدرن شناساسالم که یفیراث از تعریم قیدق

 لیصرف تحل یمعنا داشته باشد و با روش لغو کیتا  ستین یاسیمرهون عقل ق
قرار  لیمورد تحل شناسانهمعرفت انتقاد و یکیالکتیبا روش عقل د دیبلکه با ؛شود
 (.362 :16، ج 1390 د،ی)جاو ردیگ

راث یمبا  یازنده ۀرابط میتوانینم م،یستین تهینظر ارکون ما اگر معتقد به مدرن به
 یریراث اساطیمو  یخیراث تاریمکه به خلط  یو بالعکس. مادام میداشته باش

 از(. 363 :)همان میسهم داشته باش یبه صورت جد تهیدر مدرن میتوانینم م،یمشغول
 انیم ینسبت منطق دیبا زیارکون معتقد است که قبل از هر چ ،یشناسنظر روش

 یهر از چند گاه ،شود. غرب یدر غرب بررس تهیمدرن ۀو توسع یجوامع اسالم خیتار
شده و عدم  فیتحر ،هافراموش شده ۀرا در سه حوز یاساس یهااست که پرسش

 تیبا محکوم یاسالم سنت اما؛ کندیهر گروه را مطرح م ۀژیو خیدر تار یتأمل حت
 کندیممانعت م یخیتار یهاها و خالف معمولعقل و فلسفه خشنود است که از غلط

 سیها و مدارس تدرگان در دانشگاهگذشته یکه آثار فکراست  خوشحال زین و
قرون  یدر فضا هاشهیاند نیا یدیتول یهااز عوامل و ارزش کهبدون آن شود؛یم

راث و با در یم اتیآورند. او معتقد است که بر اساس محتو انیبه م یسخن ییوسطا
تا از مشکالت  میبرو راثیسراغ م دیموجود ما با یعلوم انسان یدست داشتن ابزارها
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 .میسر درآور یجوامع اسالم یفعل

 یانیپا یبررس
و  یستیمدرن یهایها و روش شناسهینظر یریگونه که گذشت، بکارگ همان

 یقیتطب یو اسالم شناس ینقد عقل اسالم ۀپروژ یاصل یژگیو ،ییبلکه پساساختاگرا
گرفتار همان  امد،یو پ یمبان ثیاز ح هینظر نیا ،جهت نیرود. از ایارکون به شمار م

مرجع خود است. تحول در علوم  ییو پساختارگرا یستیمدرن یهاهینظر یهاصهینق
 نیرو در ا نیاست. از ا یجابیو ا یدو فاز سلب یدارا ،آن یساز یو اسالم یانسان
دو فاز کمک  نیکه ما را در ا میازمندین ییهایها و روش شناسهیما به نظر ندیفرا

بتواند ما را در نقد علوم مدرن و پسامدرن کمک  یمعنا که در فاز سلب نیبه ا ؛کنند
بتواند ما را  زین یجابیشود و در فاز ا یم ریعلوم مدرن تعب یکند که از آن به بازساز

 رساند. یاری یاسالم راثیو م ینیعلم د یدر بازخوان
 از عبور علوم، یساز یاسالم و یانسان علوم تحول در گام نیاول جهت نیا از
 یکردیرو دیبا ما. است عقل و علم باب در یستیپسامدرن و یستیمدرن یمبنا نیهم
. ردیگ بکار آن پسامدرن و مدرن یمعنا از متفاوت یمعنا در را علم که میکن اتخاذ را
 یمعرفت و ینظر ساختار ای ذات حسب به که است یعلم یمعنا به ینید علم رایز

با  بیترت نی(. به ا21 :1389 ا،ی)پارسان است برخوردار ینید و یقدس تیهو از خود
توان انتظار یدر باب علم و عقل نم یستیو پسامدرن یستیمدرن یها و مبانفرض شیپ

 یستیمدرن یرا داشت. همانگونه که معنا ینیعلم د یعلوم مدرن و بازخوان یبازساز
 یداد، مبنایرا نم ینیعلم د دیتول ۀاجاز یستیویتیتنگ پوز یمبنا لیبه دل ،علم
را  یااجازه نیچن زین یستیو پسامدرن ییپساساختارگرا ییگرایو نسب تیاسیالق
به خود  یـ فرهنگ یخیتار تیعلم و عقل هو ،یستیویتیدهد. در نگاه پساپوزینم
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وجود ندارد.  یتفاوت چیبشر ه یفرهنگ یهامعرفت ریعلم و سا انیو م ردیگیم
قلمداد کرد.  یفرهنگ یهامعرفت ریتر از سابرتر و با ارزشتوان علم را معرفت ینم

 یهاروش یریو بکارگ یارکون به عقل اسالم یو اجتماع ینگاه فرهنگ
و  تیجز شکاک یامدیآن، پ لینقد و تحل یبرا انهیگراساختارشکنانه و سازه

 نخواهد داشت.  یرا در پ ییگراینسب
 یاسالم راثیم یبلکه بازخوان ،یاسالم راثیعقل و م ینه واساز ح،یراه صح لذا

ورد آن آاست که ره یریمس نیاست. ا یاسالم کیزیاصول و متاف ،یبر اساس مبان
مسلمان، بر  نیکه متفکر یتا هنگام»است. اما  یو متعال یقدس یعلم ،بدون شک

خود  نیدانش به فرهنگ و د نینگاه ا یۀاساس علم مدرن ]و پسامدرن[ و از زاو
 یبه بازساز ریخود، ناگز نیو رجوع مکرر به فرهنگ و د یبازخوان یبه جا نگرند،یم

گونه  نیا ۀجیخواهند آورد و نت یو فرهنگ خود رو نید ۀساختارشکنان راتییو تغ
است  انتیاز د یدیجد ریتفس ۀئو ارا یویسکوالر و دن یفرهنگ یریگتحوالت، شکل

خود را از دست داده و به  یو آسمان یقدس ،یفرهنگ، ابعاد متعال نیا لیکه در ذ
عصر و  یازهایکه نآن یسکوالر، به جا نیسکوالر درآمده باشد. د ینیصورت د

ها و اصول خود پاسخ دهد و در جهت انیبن قیاز طر ،یخود را با روش اجتهاد طیمح
را در خدمت  یامت اسالم یفرهنگ یهارهیکردن عصر خود گام بردارد، ذخ ینید

 یجز خمودگ یزیکار چ نیا ۀجی(. نت35 :)همان« دهد یبشر امروز قرار م یویعرف دن
 مضاعف سنت نخواهد بود. 

 ینیعلم د یو بلکه بازساز یبه بازخوان ییپساساختارگرا کردیما براساس رو اگر
ممکن در عرض  ریاز تفاس یکی ،اوال  ینیخواهد شد که علم د نیا جهینت م،یبپرداز
 یبرا یاریگونه مع چیه نکهیبدون ا رد،یاه متضاد قرار گمتقابل و گ ریتفاس ریسا
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 ینیبدون شک علم د ا ،یها وجود داشته باشد و ثانآن انیحق و باطل بودن م یداور
 یخیو تار یفرهنگ یهادهیاز پد یکیخواهد کرد که بر اساس  دایپ یابزار تیهو

 نیدر نخست»ما  ینیعلم د ،ینگاه نیچن رشیبا پذ ،بشر شکل گرفته است و ثالثا 
 یسقوط خواهد کرد که معرفت و آگاه یمقام نیخود، به واپس یگام تالش علم

 ریفراگ ۀطریو س یروشنگر انیو آن اعالن پا افتهیمدرن، پس از چند سده به آن راه 
علوم  یبازساز ۀ(. لذا پروژ36 ن:)هما« محض است ینگریخیو تار تینسب ت،یشکاک

بلکه با نقد و  ،مدرن و پست مدرن کردیرو رشینه با پذ ،ینیعلم د یمدرن و بازخوان
 گردد. یم ریعبور از هر دو امکان پذ

 یدرون یاست که تمام صور ناعقالن یعقال و بند ،عقل ،ینگاه حکمت اسالم در
 ،نگاه نیدهد. عقل در ایقرار م یکشد و مورد نقد و بررسیرا به بند م یو فرهنگ

برخوردار است  یو فرافرهنگ یخیاز وجود فراتار ،یستیویتیپساپوز یکردهایبرخالف رو
عالم و آدم را به نقد  ،یوح شگاهیو با سر نهادن در پ ستادهیزمان و فرهنگ ا ۀکه بر قل
 ادیپنداشتن عقل است و نه خودبن یو فرهنگ یخینه تار ،. نگاه درستردیگیم لیو تحل

ن عقل دارد، نگاه أاز افراط در ش تیحکا ،در باب عقل یستیپنداشتن آن. اگر نگاه مدرن
نگاه درست  نیدارد. بنابرا آنن أدر ش طیاز تفر تیبه همان اندازه حکا یستیپسامدرن

شرع در نظر گرفته و آن را در عرض نقل  یاز منابع معرفت یکیاست که عقل را  نیا
 به یاسالم نگرشاند. لذا در یانیوح قیکشف حقا یکه هر دو در پ میریدر نظر بگ

 نیا و است «اهلل ألهمه ما» زین یبرهان عقل است، «اهلل أنزله ما» معتبر، نقل  اگر عقل،
 «اندعالم یهاقتیحق شناخت به بشر وصول بال هرکدام و ینید معرفت منبع ، دو

 (.13 :1386 ،یآمل ی)جواد
 به و( 619 :22 ج، 1378 ،یآمل ی)جواد تیجاهل برابر در تیعقالن نگاه، نیا در
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 یعمل و ینظر ساحت دو در ،یعلم یهاگزاره قیتصد و تصور در یگروعقل یمعنا
 غبار با عمل ساحت در و اوهام و خرافات زدودن با نظر، ساحت در تیعقالن. است
 (.186 :1381 ،یآمل ی)جواد دیآیم دست به غضب و شهوت یروب

 گیرییجهنت
 یهاتازه ،یـ انتقاد یقیتلف ندیفرا کی در دارد تالش که است یشمندیاند ارکون
و فرهنگ  خیتار ینموده و در بررس یرا وارد فرهنگ اسالم دیجد یعلوم انسان

مدرن  یهاگرفتن روش تیبا عار شتریاو ب یها. استداللدیاز آن استفاده نما یاسالم
از  کیاست. هر  نیاز د نیبرداشت و قرائت نو کی ۀئو پسامدرن در صدد ارا

. شودیم ئهارا خیزبان، جامعه و تار نیگانه بتعامل سه کیدر  ریناگز ،مذکور یهاوهیش
 گانهکنش و کنش متقابل سه نیا تیبدون رعا یاسالم ۀشیاو معتقد است که اند

نقد  ،یختشناجامعه ـ یخیتار ۀمطالعات او سه حوز ۀعمد ن،ی؛ بنابرابود خواهد ناتمام
و زبان  خیاو سه ضلع جامعه، تار ۀشیرا تحت پوشش قرار داده و هرم اند ینیو د یادب

 .ردیگیرا در بر م
 برگرفته متفاوت هایگفتمان و «نص» تاریخ را اسالمی جوامع تاریخ چون او
 و شناسیبایگانی از متأثر شدت به داند،می ایدئولوژیکی هایقرائت با آن از شده

 و دریدا ساختارشکنی سوسور، شناسینشانه و شناسیزبان فوکو، تبارشناسی
 لذا. گنجاندمی خود اسالمی مطالعات در را هاآن و است بارت روالن شناسیاسطوره

 تلفیقی روش زمینه، این در و داندمی اسالمی میراث بازخوانی را خود هدف چند هر او
 بکار اسالمی فرهنگ و تاریخ بررسی جهت را مدرن علوم از شده گرفته انتقادی ـ

 و مدرن علوم ترکیبی هایروش بکارگیری که است آن واقعیت اما است؛ گرفته
 بر مفسر قالبی هایاندیشه تحکیم جز اینتیجه اسالمی، میراث مطالعۀ در پسامدرن
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 نه رویکرد، این بکارگیری نتیجۀ داشت؛ نخواهد میراث مضاعف خمودگی و متن
 که است سکوالری علوم مبنای بر آن بازسازی بلکه اسالمی، میراث بازخوانی
 بازسازی نه درست راه بنابراین. باشدمی آن حتمی پیامد افراطی نسبیت و شکاکیت
 و خویشتن به بازگشت بلکه غربی، هایاندیشه معیار و براساس اسالمی میراث

 میراث راستا، این در. است متافیزیکی اسالمی – دینی مبانی براساس میراث بازخوانی
  .دهد انجام تواندمی را کمک بیشترین عقالنی و وحیانی از اعم اسالمی



 ش1395مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 
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