
  (مدرنيته) - ، در تقابل با تجدد یاسالم امروز
  از:دکتر عبدالمجيد شرفی.استاد تمدن عرب ،و انديشه های اسالمی.

  پيشگفتار و ترجمه :از کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سياسی .
-----------------------------------------------------------------  

  
آمريکائی ،کــه مــی گويــد: خداونــد، تختــه  -ت انشتين، فيزيک دان معروف  آلمانیسخنی است مشهور ، از آلبر

نرد بازی نمی کند،که طاس بريزد. به عبارت ديگر،منظور انشتين از اين سخن چنين اســت ،کــه مســائل جهــان 
تــی هستی ، که انسان ،و جوامــع انســانی نيــز بخشــی از آن  هســتند، ناشــی از حادثــه و احتمــاالت  نيســتند،که مل

شــانس بيــاورد، تبــديل بــه ملــت مترقــی و پيشرفته.بشــود، وملــت ديگــر، بدشانســی بيــاورد،و در طــول تــاريخ ، 
سرخورده و عقب مانده بماند .جهان هستی ، تابع  قوانينی است  که بر  دنيای ماحاکم اند. يا به عبــارت ديگــر ، 

مسلمان،  با جمعيتــی  بــيش از يــک مليــارد  کشور ۵٧تابع قانون علت و معلول هستند. به عنوان مثال ، اگر از 
ودويست هزار  نفر ، پخش شده در قاره های مختلف ، خصوصأ آسيا، آفريقــا، بــا ســرمايه هــای عظــيم انســانی 
وطبيعی ، حتی يک کشور پيشرفته علمی ، اقتصادی ،  سياسی ، دارای نظــام حکــومتی دموکراتيــک ، در بــين 

به اتفاق اين کشور ها با نظام های فاسد و خود کامه اداره می شــوند،  کشور مسسلمان وجود ندارد،و قريب ۵٧
فرهنگی ، اقتصــادی ،تــاريخی  آنــان، در مقــاطع  -علت را بايد در ماهيت اين جوامع، در ابعاد مختلف  تمد نی 

  تاريخی    بايد جستجو کرد. –مختلف زمانی 
  

) رهبر کاتوليک های جهان ٢٠٠۵مرگ  -١٩٢٠سال پيش ، پاپ ژان پل دوم،(تولد  ١٠، يعنی ١٩٩٨در سال 
سال ، دادگاه های انگيزيسيون، تفتيش عقايد ، کليســای کاتوليــک ،  ۶٠٠،بالخره  اجازه داد ،که آرشيو و اسناد 

ســال تــاريخ دادگــاه هــای  ۶٠٠به روی ، محقيقين ،و پژوهشگران تــاريخ ، بــاز شــود. آری اشــتباه ننوشــته ام ، 
ون  ايکه در همين اروپای مهد تمدن، کليسا ، بنــام خــدا و ديــن و مــذهب ، دانشــمندان ، تفتيش عقايد، وانگيزيسي

دگر انديشان را ، زنده زنده ، در مقابل کليسا ، می سوزاندند، يا در زندانها ، زير شکنجه های دد منشانه ،چون 
مرتــد، ناصــبی ، کــافر ، مهــدور پاره ،پاره کردن اعضای تن  زندانی دگر انديش  با منجنيق  آنها را به اتهــام ، 

الدم، از بــين مــی بردنــد. ايــن دوره ســياه  تــاريخ مســيحيت ،از قــرن دوازدهــم ، بــا جنــبش هــای فلســفی مــذهبی 
» و بعدأ با پايان حضــور مســلمانان در اســپانيا ،و تغيــر اجبــاری  ديــن يهوديــان ،و  les cathares–«کاتاريسم 

به مرگ کليسا ،و جنبش هــای اصــالح طلبانــه  مــارتين  لــوتر، کشــيش مسلمانان ساکن اسپانيا زير فشارو تهديد 
  ، ادامه داشت. ١٨) ، بالخره جنگهای مذهبی  اروپا، تا قرن ١۵۴۶مرگ -١۴٨٣(متولد –آلمانی 

  
اين داد گاه های  به ظاهر دينی و مذهبی ،که در حقيقت برای  حفظ قدرت  بالع منازع دستگاه حکومت دينــی    

فرانسه ، اسپانيا ، ايتاليا ،و ساير نکات اروپا ،توسط کاردينال ها، اسقف ها ، به نمايندگی از پاپ  پاپها بود ، در
، راه انداخته بودند .اين سياست بگيرو ببند و بکش ، در نهايت ، مبارزه بی امان کليســا ،عليــه عقــل و منطــق ، 

اء و فساد حــاکم در دســتگاه دينــی را نمــی شعور و علم ،دانشمندان،و انسان های دگر انديش بود،که دروغ و ري
سال واتيکان ، تاريخ جنايات خود را ، عليــه بشــريت آزاد انــديش ، يصــورت  ۶٠٠توانستند  تحمل بکنند. آری 

روشــنفکران، آزاديخواهــان ،و دانشــمندان جهــان، ٌسری، دور از دسترس محقيقين و مورخين نگاه داشته بود. 
مــی داننــد کــه  انســان موجــودی اســت دينــی.بخش مهمــی  از انســان هــا ،از  از دين و مذهب ،متنفر نيستند،و

گذشته های بسيار دور خود، تا امروز،وحتی  در آينده نيز، معتقد به باور های دينــی و مــذهبی خــود، خواهنــد 
ماند . سخن دين فروشی ، مردم فريبــی ، فســاد مــالی ،فســاد اخالقــی ، قــدرت انحصــاری ، قتــل و خــونريزی ، 

ی مذهبی ويرانگر است که دستگاه های عظيم حضرات پاپ ها،شيخ السالم ها آيت هللا ها ، خاخــام  هــا جنگها
  در طول تاريخ براه انداخته ،و هنوز هم به راه می اندازند.

  
سال حاکميت مطلق در ايران امروز ، بنام واليت مطلقه فقيه ،آشکار و در نهــان گــذ شــته  ٣٠آنچه که در طول 

وزی ،در اختيار پژو هشگران،و محقيقين و مورخين ملت ايران ، قرار خواهد گرفت.اين نظام ، است، مسلمأ ر
مثل تمام نظام های گذ شته در تاريخ، ابدی نيست.اگر اتحاد جماهير شوروی سابق، بــا آن ايــده ئولــوژی خــود ، 

ان خود کرده بــود، روزی که در سطح جهان، مليونها ، کارگر و ،کارمند،و« روشنفکر » را طر فدار ،و پشتيب
چون بنای بی بنياد ، بر سر رهبران کمونيست خود فرو ريخت،مسلمأ نظام استبداد دينــی ايــران هــم فروخواهــد 

) سٌومين رئيس جمهورايالــت متحــده  ١٨٢۶مرگ- ١٧۴٣ار نغزی از توماس جفرسون،(متولديريخت.سخن بس
، يا يک عمر فريب داد، اٌما يک ملت رافقط مــی ت آمريکا است،که می گويد:« يک عده را می توان ، يک مد ٌ 

توان يکبار، حد اکثر ، دوبار،فريب داد،يک ملت را نمی توان برای هميشه گول زد.» ايــن ســخن ، بــا واقعيــت 
امروز نظام والايت مطلقه فقيه ،که از اولين روز ، با سوء استفاده از باور های معصــومانه دينــی ملــت ايــران، 

ده های دروغين، چون آب و برق ، اتوبوس مجانی ، خانه های ارزان قيمت، حکومت عدل وعهمراه با دروغ ،



علی آيت هللا خمينی شروع شد ،و در نهايت ، به بگير وببند ، زندان و قتل ، فساد های اخالقی ،و مالی رهبران 
و بــرق ، گــاز در ب و آخوند های حکومتی ، منتهی گرديد ،که امــروز حتــی ملــت،  بــا پــول هــم نمــی تواننــد، آ

زمستان و تابستان داشته باشند، امروز چشمان ملت باز شده اســت، کمترايرانــی  صــديق و وطــن دوســت اســت 
  ،که به گفته ها و وعده های رهبران  اين نظام  باور داشته باشد.

  
 يــندر راســتای ايــن واقعيــت هــای جامعــه امــروز ايــران،و کوتــاه بينــی روحــانيون حکــومتی ،وسياســت ايکــه ا

روحانيون، با تبديل  اسالم، به يک ايده ئولوژی سياسی ، و استقرار يک استبداد دينی ، ملت و مملکت را به نــا 
از متفکر و رئيس دانشکه علوم  اسالم امروز در تقابل با تجدد(مدرنيته)بودی می کشند، مقاله ای را با عنوان :

،بــه فارســی  ترجمــه کــرده و در اختيــار  خواننــدگان  ســهانسانی دانشگاه تونس ، دکتر عبدالمجيد شرفی،از فران
گرامی می گذارم.آقای عبدالمجيد شرفی، دکتر در ادبيات عــرب ، اســتاد تمــدن عــرب ،و انديشــه هــای اســالمی 
است.از ايشان ،کتاب های متعددی در زبان  های عربی، فرانسه ،انگليسی ،چاپ و منتشر شده اســت، يکــی از 

که به زبان عربی نوشته شده است، کتابی است ،کــه عنــوان اش  بــه فارســی چنــين  راکتاب های مشهور ايشان 
است:اسالم بين رساله و تاريخ. ای کاش ، روحانيون ايرانی ، آشنا به زبان عرب ، اين کتــاب را ،بطــور دقيــق 

باربصــورت  ينمطالعه می کردند.دکتر عبدالمجيد شرفی، مقوله :اسالم امروزی در تقابل با تجدد را، برای اولــ 
کنفرانس ، در يکی از دانشگاه های فرانسه ايراد کرده اند،که متن اين کنفــرانس را ، محققــين و پــژو هشــگران 

  ) پيدا بکنند. www.utls.frايرانی ، می توانند، در سايت(
  

  اسالم امروزی در تقابل با تجدد(مدرنيته)                                          
امروز ، بطور روشن و آشکار نشان ميدهند ،که تاخير در درک واقعيت های زمــان حاضــر و   میجوامع اسال

مطابقت دادن  اين واقعيت ها زمان ،با دين اسالم ،چه صدمات جبران نا پذيری  را مسلمانان به خود روا داشته 
بــه ســاير ملــل دنيــا  بتفرهنگی،اجتمــاعی ،نســ  –ی علمــی او پيشــرفت هــ  اند،و چرا مسلمانان ،از کاروان تمدن

  ،عقب مانده اند ؟
  ماندگی  جوامع اسالمی را ،بطور خالصه  ميتوان در چهار بخش ،مشاهده کرد. باين عق

  
    اسالم سياسی-١

نظام های سياسی وحکومتی  کشورهای مسلمان ، نظام های شــکننده اســتبدادی ،خــود کامــه ،و بــدون پشــتيبانی 
ت نيز اين نظام ها ، ديــن اســالم را ،بصــورت ايــد ئولــوژی سياســی ، جهواقعی ملت های خود هستند، به همين 

  و خود کامه  خود بکار می برند. رای مشروعيت بخشيدن  به نظام مطلقب
« در نظام شاهنشاهی سابق ، شاه سايه خدا ، السلطان فی ظلل هللا ،چه فرمان يزدان ،چه فرمان شاه،و در نظام 

امام زمان ، ولی امر مسلمانان جهــان ، حــافظ اســالم نــاب محمــدی ،نمونــه ب شيخ شاهی ،واليت مطلقه فقيه،نائ
خود کامگی نظام های حکومتی  کشورهای اسالمی هستند .اين نظام های فاسد و خود کامه ،با سوء اســتفاده از 

د خــوباور های دينی توده مردم ، اين  نوع تبليغات ايد ئولوژيــک  خــود را ، وســيله اســتحکام قــدرت اســتبدادی 
  »از مترجم قرار می دهند.

  
   اقتصاد عقب مانده کشور های اسالمی.-٢

يکی از خصوصيات کشور های اسالمی ، اقتصاد بيمار و ضعيف  از جنبه بازدهی آن است . کشاورزی سنتی 
 ادو عقب مانده اين کشور ها، حتی مايحتاج  روزانه اين ملت ها را  نمی تواند تاًمين ،و تضمين بکنــد.اين اقتصــ 

بيمار ، همراه با تجارت سنتی ،داد وستد صنايع دستی  در حد محدود ، ديگر خصوصيات  جوامع سنتی کشــور 
های مسلمان هستند.بر اين اقتصاد سنتی  عقب مانده، در بعضی از کشور ها، در آمد حاصل از صادرات نفــت 

ند،که فقــط صــرف هزينــه دهپيوند خورده است،که در آمد حاصل  از آن ، بصورت يک ماسک وپوشش فريب 
ی ، در ايــن  های مصرفی به ظاهر پيشرفته ، مانع آن می شود ،که يک اصالحات زيــر بنــائی اقتصــاد ســالم ملــٌ

  کشور ها ، به اجراء گذاشته شود.
نی ،ملت نه صنعتی، نتيجه منفی خود را در رفتار و کردار  عقاليمر زاين عقب ماندگی اقتصادی ، خصوصأ د

عتی،مانع رشد  ديد علمی ساختاری،و عقب ماندگی علمی و صن د،که نبود اصالحاتان ميدهنشهای مسلمان را 
  ،به مسائل اجتماعی شده است.

  
  آموزش و پرورش.   -٣

آموزش و پرورش ،و زمينه های رشد فرهنگی جامعه ،واقعأ اسف انگيز است. وجود يک سانسور دولتــی  بــر 
، باعث آن شده است ،که انتشار کتاب و خالقيت هــای هنــری ، ا روی رسانه های گروهی ، کتاب ها، ترجمه ه

تحصــيل کــرده هــا نزديــک بــه نــرخ  هستند.اگرهم در بعضی از کشور ها،در صــد  ار محدوديسينما، تئاتر ، بس



و پــرورش ، بيشــتر  يــاد  کشور های پيشرفته  هم باشد،از لحــاظ محتــوی برنامــه هــای درســی و نحــوه آمــوزش
 و ازبر خوانی و تکرار و باز خوانی محتوی کتاب ها  هســتند.اين روش آمــوزش حیسطگرفتن های ظاهری ، 

و تعليم ، مانع  انديشدن، همراه با نقد و تربيت شخصيت و ابتکــار مســتقل ، در بــين محصــلين و دانــش آموختــه 
 رشگان می شود. با وجود اينکه بعضی از کشور های مسلمان ،هزينه هــای ســنگينی را خــرج آمــوزش و پــرو

نسل  جوان خود  می کنند، ولی بخاطر  روش آموزش پرورش سنتی ، از اين هزينه ها نتايج مطلــوب ، بدســت 
  نمی آورند.

تعليم و تدريس  دروس دينی ، بجای اينکــه  در دانشــگاه هــا ، بــا روش هــای علمــی ،همــراه بــا عقالنيــت و نقــد 
در اختيار روحانيون ، با روشهای جزمی و  ، تدريس بشوند، در اغلب کشور های مسلمان ، تدريس علوم دينی

  دگماتيک ،تدريس می شوند،که هر گز با واقعيت های  عينی و ذهنی جهان امروز ، همخوانی ندارند.
  
  .ساختار پدر ساالری در خانواده های مسلمان .-۴

نــدازه ای  تکــان ا خانواده های مسلمان، بخاطر توسعه شهرهاو شهر نشينی ، تــا اگر چه ساختار  پدر سا الری 
است، با وجود اين، هنوزاين ساختار پــدر ســاالری  معيــار ارزش هــای اخالقــی و اجتمــاعی حــاکم، در  خورده

ــر ايــن  ــا برجــا اســت. ب جوامــع اســالمی است.همبســتگی  قومی،قبيلــه ای،عشــيره ای،،واليتی،کــامأل قــوی و پ
(آداب و رســوم مخصــوص هــر قبيلــه و فــیهمبستگی قومی ، قبيله ای ، همبستگی دينی، مــذهبی ، زبــانی ، عر

  عشيره)، نيز بر آن پيوند خورد ه است.
ی، باعــث بهبودی قابل مالحظه و برنامه های بهداشتی و سالمتی ، در اين چند  سال اخير در کشور های اسالم

ها شده است. همين رشد بی رويه  جمعيــت ، افــزايش مختصــر  در آمــد ملــی را  ررشد سريع  جمعيت اين کشو
  ان  در خود جذب ميکند، که سطح زندگی مردم ، در همان سطح فقر ، بر جای می ماند.چن

وقتيکه ما تفکر اسالمی را مورد مطالعه قرار می دهيم ، اين مسائل ذکر شده در با ال را نبايد از نظر دور نگاه 
  داريم.

  
رده آن، در جوامــع اســالمی ستموضوع پژوهش ،در تفکر اسالمی ، جايگاه و رابطه سنت، به مفهوم گ اولين
  است.

می دانيم که سنت و تبعيت از آن ، اولين رکن  اجتماعی شــدن ، در جوامــع ســنتی اســت.به عبــارت ديگــر ، در 
فرد را  در بطن خود ،جای ميدهد، واورا قبول ميکند ی و احترام به سنت است ،که جامعه ،جوامع سنتی ، پيرو

ها ،  علم زيستن و بودن، فعاليت فردی و اجتمــاعی انســان ، در چهــار  ئی. سنت در جامعه سنتی ، دانش و دانا
  چوب سلول خانواده، و رابطه سنتی به گروهای قومی، ايلی، قبيله ای ،از طريق سنت ،به فرد منتقل می شود.

ب و دافرد بدون چنين رابطه سنتی ، با قوم و قبيله ، طايفه ، جايگاهی در جامعــه نــدارد. بــاور هــای مــذهبی ، آ
تشکيل ميدهند،و نحوه ايکه فرد اجرای ايــن  مراســم  رسوم و اجرای آنان ،که در واقع زير بنای  اين باورها را

و  و رســوم  در شــکل را در جامعه سنتی  خود آموخته است ،و احترام دقيقــی کــه ، فــرد، در اجــرای ايــن آداب
معه سنتی خود است.(به عنوان مثال ، مراسم جامحتوی از خود نشان می دهد، نمودار و بيانگر قبول فرد ، در 

عاشورا  در مذهب شيعه ، و اجرای آن ، در تمام ده کوره های ايران، تا کاخ سلطنتی محمد رضــا شــاه، نمونــه  
تربيت شده  يک کشور اروپائی و ذهنی  يک جامعه سنتی  است ،که در آن شاه مملکت ،  ای از اين پيوند عينی

ر  بــه هرا يش ، پايبند اجرا و تظــامصلحت و حفظ نظام  خود ، همراه با مردم فريبی  ه(سويس ) حتی بخاطر  
يا خانواده سلطنتی  ابن سعود ،که خود مظهر استبداد دينی ، و فساد مالی هستند،و اين خــانواده -اين سنت ها بود

فادار  قمار خانه ها و فاحشه خانه های لوکس مشهورد نيــا هســتند، هــر جمعــه ، در دنيا ، به مشتری دائمی و و 
انســانی و   دن انسانهائی را بنام احکام اسالم صا در ميکنند،که به مراتب ، از جنبــهحکم  قطع دست ،و زدن گر

  )اخالقی ، با التر از اين خانواده هستند. ، تاکيد از مترجم
  

رای آن ، از طريق  تمام آحاد جامعه ، چه بصورت  باور های صادقانه ،و چــه اين آداب و رسوم   مذهبی و اج
داب و رســوم مــذهبی ، بــه ديــن و مــذهب ، يــک بعــد« بــداهت و حقيقــت مطلــق به ايــن آتظاهر  به باور داشتن 

علمی،متکی بر عقل  سالم !!!»  ميدهد ،که  ايــن بــاور بــه « حقيقــت مطلــق ديــن و مــذهب!!!» تبــديل  بــه يــک 
ان همبستگی  جامعه سنتی می شود،که هيچ فردی از جامعه ،نمی تواند  منزلــت و موضــع تقدســی  ديــن را سيم

  زير سئوال ببرد.
  

و مذهبی  پيروان فقه جعفــری ، در ايــران ،نــه تنهــا روحانيــت ،قــدرت  به عنوان مثال ، همراه با باورهای دينی
ی بــه کمــک قــدرت نچنــان تقدســ رد، در عين حال ،آه ،در اختيار داسال گذشت ٣٠انحصاری را را در طول اين 

ی خود ساخته است، هيچ کسی ،نمی تواند يک روحانی را ،ولو اينکه ،چه بسا در بــاطن خــود استبداد دينی  برا
 و اجتماعی اش ،بــه تــن کــرده مادی قط  لباس روحانيت را بخاطر منافع، هرگز به دين و مذهب باورندارد،و ف



د! حتی اگر تخلفی محرزو مشخص، در ايران  واليت مطلقه فقيه ، از يک روحــانی است، کسی زير سئوال ببر
ری در  ،سر بزند،آن روحانی در دادگاه های عمومی ، مثل ساير ايرانيان ، محاکمه نمی شود، بلکه به طــور ســٌ

(تاکيــد از برند!دادگاه ويژه روحانيت ،محاکمه می شود،تا مردم  به عمق فساد  چه بسا اخالقی و يا مالی او پی ن
  مترجم)  

  
اسالمی ، با آمدن غرب استعمار گر ،به کشور  –اين سنت های  رايج و «مقدس !» در باورهای  جوامع سنتی 

های مسلمان، بطور درشت و زمخت ،و حتی ناهنجار ، زير سئوال قرار گرفت.اين بر خورد شــديد فرهنــگ ، 
،که ايــن جوامــع خــود را ، اسالمی  -با جامعه سنتی رب غخصوصأ در رفتار استعمار گرانه و بر تری طلبانه 

 –ع ســنتی کالت جديــدی را ، بــر جــامبرای چنين برخوردی آماده نکرده بودند،، در برخورد بــا مدرنيتــه ، مشــ 
اين مشکالت ، در نهايت،با دو طيف متضاد و متنــاقص روبــرو شــدند.گروهی از ســاکنان  اسالمی ،همراه آورد.

غــرب فته لفت برداشتند،و گروه ديگر ، تا حد   تقليد ميمــون وار ، شــيمدرنيته ، علم  مخا سنتی ، عليه –جوامع 
  شدند.

  
لذا،الزم می دانيم،که در اولين مرحله ،در حوزه و قلمرو دين ،که موضوع بحث مورد توجــه مــا اســت، پايگــاه  

  مطالعه قرار بدهيم.  اجتماعی  قران مجيد را ، به عنوان کتاب مقدس  جوامع اسالمی مورد –قانونی 
  

  سئوال يکم
:آيا آنچنان ايکه سنت رســمأ اعــالم مــی دارد،کــه قــران (مجيد)،کــه در محتــوی وشــکل  خــود، يــک مــتن الهــی 

،که بطريق ماوراء الطبيعی ،به حضرت محمد(ص)ديکتــه شــده اســت، آن حضــرت وظيفــه داشــت، بــدون است
  ان منتقل بکند؟منوکوچکترين دخالت ، در نقش رسول خدا ، آنرا ، به مئ

  
  :سئوال دوم

ص) وزبان اعراب معاصر آن حضرت، -آيا  قران (مجيد)در زبان انسانی (زبان عربی ، زبان حضرت محمد 
  در اصل ،وحی و همچنين کالم انسانی نيز هست؟

  
  سئوال سوم :

ی شخصيت انسانی و فرهنگی ، شرايط زند گــی فــردی و اجتمــاعی حضــرت محمــد(ص)،نم با در نظر گرفتن 
نقشی  داشته است، يانه؟ اغلب اين اصــل  ، صحيفهً شريف)، آن حضرتوان گفت ،که در تکوين  متن مقدس (ت

.اين ويژگی ، کــامأل لفظی است -م شفاهیی شود، که بيان وکالم قرانی، کال، توسط  اغلب مسلمانان فراموش م
ســال بعــد  20ليفه سٌوم ،تقريبأ در مصحف شريف ، در زمان عثمان ، خ ،در مجموع اصطالحات  بکار گرفته 

  از رحلت حضرت محمد (ص) جمع آوری و نوشته شده است، کامأل مشخص و آشکار است.
  

ون ســٌوم و ای دينــی قــرقرائت کالمی و يا تفسيری  قران مجيد،و تغيرات متــون ،بطــور دقيــق ،کــه توســط علمــ 
تند،که يخش مهم آن ی هسی ، به بيان خطٌ چهارم هجری (برابر با قرن نهم ودهم ميالدی)،نشانگر  گذر بيان لفظ

صــدر ر تکيه دارند،که اين نسلها ، معاصر  حضرت محمد(ص)و  د ، آنها نقل قول  خاطرهً  و، ،به شرح  وقايع
ايــن  شريف ،(قــران مجيــد)عوض شــده اســت.به همــين جهــت ين ،با مصحف ، لذا رابطه اين مفسرٌ اسالم نبودند

ا واقعيت ،علمای دينی را بر آن می د ارد،که به تفسير قران ، با داليل و اثبات مختلف درکی ،روی بياورنــد. امــٌ
سر صاحب نظر ،بــا مفٌ  تمام اين تفاسير  بنيادی ، وبالقوه ، به جزآنهائی که در راستای  انديشه ها و ديدگاه  های

ی قــران ارزشهای اجتماعی آن شخص  معين، چه بصورت عموم، شرايط  تاريخی زمان را ،در محتــوی  نفســ 
اند. (منظور از محتوی نفسی ، و تفاوت آن با محتوی لفظی ، ايــن اســت کــه فــرد مفٌســر، در محتــوی  جای داده

نفسی ، برداشت و درک خود را از کالم لفظی ،جای می دهد. ايــن نــوع تفاســير متعــد د هســتند،که اســالم وفقــه 
  .)  تاکيد از مترجم اسالمی را به مکاتب مختلف ،تقسيم کنند.

  
ه عبارت ديگر،اولين تفسيری که  از قران، به دست  ما رسيده است، سه قرن بعد از ظهور اسالم تاريخ دارد. ب

است،و اداره چنــين امپراطــوری  اين تفاسير ، انعکاس زمانی است،که اسالم تبديل  به امپراطوری عظيمی شده
و گوناگون از اســالم داشــته  ه تفاسير  مختلفای ، احتياج ب و رسوم قومی ،قبيله با اقوام مختلف، همراه با آداب

  است.
  

امروز آنچه که مهم و ضروری است، اين است،که انديشه اسالمی ، با در نظــر گــرفتن از گذشــته تــاريخی ، و 
واقعيت های جهان امروز، بايد ساختار مفهومی خود را باز سازی بکند. البته بــا در نظــر گــرفتن  ايــن واقعيــت 



بصورت  ،و اين تفسير ها   ،شده اندين دينی يکه در احکام قران، توسط مفسرٌ ا  تفسير هائ،که در طول زمان، 
اليه های ضخيم ، بر روی انديشه های  ابتدائی ، در طول زمان نشســته اند،مســلمأ چنــين بــاز ســازی  مفهــومی 

د، آن درک و تفهــيم کــر،کار چندان آسانی نخواهد بود.به همين جهت نيز ، بايد مفاهيم قرانی را ، در مجموعــه 
و مکانی ، بصورت امر قطعی و اتفــاقی  ،جدا از واقعيت  ها، و ارزش های زمانینه اينکه برداشت از آنها را 

  ،تلقی کرد.
  

(اولــين چنين باز سازی مفهومی از اسالم، ، اين انديشه را ،که مسلمانان بر آن باوردارند،کــه اصــحاب ســلفين، 
و صديق ترين  درک از اسالم و اجرای احکــام آن را داشــتند، زيــر ســئوال خواهــد ياران پيامبر اسالم) بهترين 

در  که ه درک می کردند،ک برد.در نتيجه ، اولين مسلمانانی که ،مسئوليت داشتند، ،که احکام اسالم را ، آنچنانی
جامعــه زمــان   در چهار چوب سيســتم عرفــی و درکــی جامعه خود ، به اجراء بگذارند،آنها نيز فقط می توانستند

خود، آن احکــام رادر عمــل ،حــاکم بکننــد.راه و روش وتصــميم  اجرائــی احکــام اســالم، توســط اولــين حاکمــان 
مسلمان، الزامأ با شرايط زمان  خــود آنهــا مطابقــت داشــت،که امــروز بــا واقعيــت  و ارزشــهای اخالقــی جهــان 

ن ، ولــو اينکــه  از احکــام ا سنگســار کــردامروز  مطابقت ندارند.( به عنوان مثال ، حکم قطع اعضــای بــدن، يــ 
های  اديان توحيدی ، يهوديت ، مسحيت و اسالم  هستند، اما جهان امروز ، چنين مجازات ها را قبول مجازات 

نمی کنــد. چنانچــه در اســرائيل ،و و کشــورهای مســيحی ،حتــی در اغلــب کشــور هــای مســلمان امــروز، چنــين 
  )کيد از مترجم تا شده اند. شناخته  مجازات ها منسوخ

  
از واقعيــت  هــای زنــدگی امــروزی  ، يــنمــان حاضــر ، در حقيقــت، جــدا کــردن  داجرای چنــين احکــام ، در ز

است.در واقع امروز ، در انديشه  اسالمی ، بايد پرده های سياه و حتی فريب کارانه و گمراه کننــده ســنت هــا،و 
،کنــار  خواسته های پيامبر اسالم ، پيــروی مــی کننــد را که ادعا بر آن دارند،که از راه و روش ،و سنت گرايان

زد. اين سنت ها را ،با در نظر گرفتن  عوامل تــاريخی ، بــا روش هــای مــدرن علمــی، در چهــر چــوب  علــوم 
تنها، تفسير  جديــدی از قــران،و متــون پايــه  نه  انسانی و اجتماعی ،تحليل کرد. جسارتأ می توان اعالم کرد؛که

است،و حتی چنين تفســير ، بــا در نظــر گــرفتن شــرايط  زمــان و تــاريخ ، بــا انديشــه هــای   ای آن ، امکان پذير 
  رسالت و بشارت پيامبر  اسالم(ص) کامأل مطابقت دارد.

  
بدون آنکه صداقت علمای گذشته اسالم را زير سئوال قرار بدهيم، می توان گفت ، که آنها در آن عصــر  تحــت 

بودند،که اين خود بيگانگی راوانی ، مانع آن می شد ،که بــا  واقعيــت هــای تاثير نوعی از خود بيگانگی روانی 
بيگــانگی  از خــود  گی نظم جامعه انسانی را درک بکنند. (همــين عينی و آشکار جامعه  روبرو بشوند،و شکنند

يم.در روانی  علما و رحانيون حکومتی ، حاکم در ايران امروز  را،ما نيز می توانيم ، بــه راحتــی مشــاهده بکنــ 
حاليکه  فقر ،بيکاری ، اعتياد ، فحشا ،و حتی فحشای  دخنرکان ، در ايــران، جامعــه و نســل آينــده را بــه خــاک 

د،حضــرات ، مبــالغ هنگفتــی را صــرف مــدارس دينــی، و دانشــگاه هــای بظــاهر علمــی ، الزهــرا، نذلت می کش
غ يک مشت خرافات هستند.تاکيد از ،که فقط هدف شان تبلي... .مراسم و تظاهرات سطحی  دينی ميکنندالصادق،

  .)مترجم 
  

اگر علمای قديم، احتياج بر اين عقيده داشتند، که نهاد های منتسب  به محــيط  اجتمــاعی خود،خصوصــأ روابــط 
و رابطــه مقــدس ، در چهــار چــوب ازدواج بــرای تشــکيل خــانواده ،،و ، را، به يک امر  جنسی  بين زن و مرد

بکننــد، کــه  حاکميت اسالمی ، شکل بدهند، مسلمانان امروز ، بايد ايــن را درک قانونيت دادن به قدرت سياسی 
، در عمــل ، غيــر را  و رسوم  گذشــته و مــر بــوط بــه آبــاو اجــداد  مــا واقعيت زمان امروز ما، رجعت به آداب

ردان و ممکن می سازد..لذا در چهار چوب  نظم اين انديشه ، الزم است،که ما در جوامع اسالمی ، به رابطه مــ 
زنان  بيانديشيم. برای اينکه اسالم گرايان افراطی ، اين موضوع  رابطــه زنــان و مــردان را ، محــور  منــافع و 

زن و بــدن زن ، قــدرت تفکــر وانديشــيدن را  از بنيــاد گــران .  قدرت نمائی سياسی  خود قرار داده اند  اهداف 
انســانی و عقالنــی زن را درک بکننــد، تمــام فکــر  بعــدبجــای اينکــه ، اســالمی ، اسالمی گرفته است.بنياد گران

و جنســی زن ، معطــوف و متمــر کــز  وانديشه  خود را با خياالت واهی و غير عقالنــی ، فقــط  جنبــه جســمانی
کرده اند.الزم نيست که به خواسته های جنبش زنــان دقيــق بشــويم، فقــط کــافی اســت ،کــه بــه شــرايط  زنــدگی  

در  50ای مسلمان دقيق بشويم،که چگونه  زنان و دختران  مســلمان ،کــه و اجتماعی  زنان در کشور ه فردی
صد  کــل جامعــه را تشــکيل مــی دهنــد، قربــانی نــا برابــری و بــی عــدالتی  هســتند. جايگــاه زن در طبقــه بنــدی 

  اجتماعی ، درست  يک مختصر ،باالتر از جايگاه برده است،و هر گز حقوق زن ، با مرد مساوی نيست.
  

، عليــه نــا ،می تواند  خود را، بــا قــوانين و ارزش هــای  مدرنيتــه و اعالميــه جهــانی حقــوق بشــر اسالم امروز 
سياســی ، کــه ديــن  را  -تی ، احــزاب  اســالمی مطابقت  بدهد.امروز نظام های حکوم، ها  برابری هاو تبعيض



بشــری ندارنــد،و نخواهنــد  تبديل به ايده ئولوژی  سياسی خود کرده اند،نه تنها می دانند،کــه آينــده ای در جوامــع
در زمــان معاصــر ، اســالم مــی توانــد آنچنــان داشت، علنأ با کردار و رفتار مسلمانان واقعی  در تضــاد هســتند.

تفسير شود، که بتواند با ارزشهای  مدرنيته ،و اعالميه  جهانی حقوق بشر ، مطابقت داشته باشــد،و مســلمانان ، 
  ر کنار هم زندگی بکنند.در پناه آن  ارزشها ، با ساير ملل ، د

  
گروهای اسالم گرا و نظام های حکومتی ،که دين اســالم را  بــه ايــدئولوژی  سياســی و حفــظ قــدرت  حکــومتی  

به ظاهر «ارزش های اسالمی»  به کمک سرنيزه ، به ملت های خود تحميــل مــی کننــد، خــوب مــی  ، خود  را
آينــده ای ندارنــد، حتــی بــا روح   ،  در جهــان امــروز مــادانند،که تالش  آنــان و مــردم فريبــی هايشــان، نــه تنهــا 

معنويت ،و حس انسان دوستی  مسلمانان  مئومن وصديق ، همخوانی ندارند.اين  نظام های اســتبدادی ، بظــاهر 
بنيــاد گرايــان، در عمــل و رفتــار ، حتــی بــا صــداقت و صــفای   زير پوشش  اسالم گرائی ،و گروهای افراطــی 

را در شکل های مختلف ،در احکام  اسالم ريشه گرفته اند،و مســلمانان  واقعــی ديــن خــود واقعی مسلمانان ،که 
تساهل ، رحمت و بخشنگی ، گذشت و مهربانی ، احترام بــه همــديگر ، بــدون  همراه ، با گذشت، عفو ،تسامح ،

با صــلح و صــفا  تعصبات  دينی وبدون  تظاهر  به دين گرائی  لفظی و سطحی ،به  احکام ، دين خود همراه با 
،انسان دوستی  پابند هستند، با اين اسالم گرا يان متعصــب ، در تضــاد هســتند.  نبايــد شــک کرد،کــه آثــاری کــه 

گــراو امروز ، در جوامع اسالمی  در سطح جهان مشاهده می شود،  نويد مــی دهــد ،کــه گــذر  از اســالم  بنيــاد 
روز به روز مشاهد می شود.،و اين نويد را می دهد ،که  ، مهر و معنويت وا قعی افراطی ، به اسالم انسانيت ،

، بنيــاد گــرا يــان کــوردل مهرو معنويت واقعی در بين مسلمانان ، وساير ملل جهــان ، هرچــه زودتــر جــايگزين 
  خواهد شد. (پايان)
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