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تقدیم به روان پاک محمد آرگون ،که عام و انسانی و جهانی میاندیشید
و دغدغۀ صلح ،آزادی ،حقوق بشر ،اخالق ،عدالت ،و همزیستی ملل و
ادیان را داشت و تمام عمرش را صرف این آرمانهای انسانی خود کرد
و "نور و روشنایی و شوق و اشتیاق" برای همه در شرق و غرب عالم به
ارمغان آورد.
مترجم

پیشگفتار مترجم
محمد آرگون ( ،)1938 - 2010یک بربر از منطقهای کوهستانی در الجزایر و
تحصیلکردۀ فرانسه ،و استاد مطالعات اسالمی دانشگاه سوربن ،دارای بیش از
 110اثر به زبان فرانسه است که تعداد کمی از آنها به عربی یا فارسی ترجمه

شده و کتاب حاضر هم از نخستین آثارش هست که توسط رابرت لی استاد علوم

سیاسی کالج کلرادو به انگلیسی ترجمه شده است .این آثار در دو مقوله قابل
تفکیک هستند" :اسالم پژوهی کاربردی" و "نقد عقل اسالمی"" .اسالم پژوهی

کاربردی" از مفهوم "عقالنیت کاربردی" مورخ فرانسوی گاستون باشالر در زمینۀ

معرفتشناسی ،و "نقد عقل اسالمی" هم از اثر فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت،

یعنی "سنجش خرد ناب" ،برگرفته شدهاند.

اسالمی
او با نقد گفتمان کالسیک اسالمی ،گفتمان خاورشناسان ،و گفتمان
ِ
ایدئولوژیک یا اسالم سیاسی ،خود به کاربردست روشهای علوم انسانی معاصر
در مورد نص اسالمی گرایش دارد و میخواهد نص قرآن کریم را به محک "نقد
شناختی شالوده شکنانه و تأمل فلسفی مرتبط با
تاریخی مقایسهای و تحلیل زبان
ِ

تولید ،توسعه ،تحوالت و انهدام معنا" بزند .اسالمشناسی مقایسهای از نظر آرگون
یک فعالیت علمی چند رشتهای است که با توجه به سطوح سهگانۀ معرفت
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اسطورهای ،تاریخی ،و فلسفی درادیان وحیانی ،اسالمشناسی خاورشناسان (تحت

تأثیر تاریخ باوری و اثبات گرایی سدۀ  )19و اسالمشناسی سنتی (توجه به
گذشته ،غیرانتقادی و آمیزش اسطوره و تاریخ) را نقد ،تصحیح و تکمیل میکند.

موضوع این اسالمشناسی پدیدۀ اسالم است که با نزول کالم خدا به صورت
(م َ
وحی (گفتار قرآن) ،به متن مدون یا نص ُ
صحف) تبدیل شد .بنابراین عوامل

گوناگون روانی ،تاریخی ،جامعه شناختی و فرهنگی در شکلگیری آن دخیل
هستند که باید شناسایی شوند و گوهر و محتوای اسالم در کنار بستر تاریخی و
جامعهشناختی و زبانی آن (که از طریق آن با مخاطبین سخن گفته) مطالعه شود.

هدف این مطالعه رهانیدن اندیشۀ اسالمی از اسطورهها و ایدئولوژیها و پرداختن
به امور فراموششده ،اندیشهناشده ،و اندیشه ناشدنی که در ساختارهای سیاسی و

فکری حاکم پرداختن به آنها ممنوع و ممتنع بوده ،است .سکوالریسم ،مدرنیسم،
حقوق بشر و بسیاری از پدیدههای معرفت شناختی دیگر در دنیای معاصر از این

گونه موارد هستند.

"نقد عقل اسالمی" که عنوان یکی از مهمترین آثار آرگون است ،در ادامه و مشابۀ

"نقد عقل عربی" اثر محمد عابد الجابری ( )1935 - 2010ولی محدودتر ازآن و از

این رو متمرکزتر ،به تعبیر هشام شرابی ( ،)1927 - 2005با هدف شکستن انحصار

تفسیر سنتی و پدر ساالر جدید متون مقدس و ادبی فرهنگ اسالمی ،نخست
از طریق استقرار زمینۀ جدیدی برای خواندن (بازخوانی) قرآن است؛ قرائتی که

روشهای زبانشناسی تاریخی و شرق شناسانه را کنار میگذارد و به جای آن،

به رشتههای علمی مدرن زبان شناسی ،نشانه شناسی ،جامعه شناسی ،و تاریخ
تکیه میکند .چنین قرائت جدیدی نه تنها جایگزین چشمانداز سنتگرا میشود و
برداشت جدیدی از خود و از دنیا ارائه میدهد ،بلکه همچنین انرژیها و قدرت
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درک و شناخت و تحلیل انتقادی را ،که تا کنون توسط قرائت (پدر ساالر جدید)

سنتی حاکم سرکوب شده بود ،آزاد میکند.
ِ

1

ای سکوالر
برای دستیابی به قرائت نو ،به نظر آرگون اتخاذ یک رهیافت چند رشته ِ

برای فهم واقعیت و کسب دانش و معرفت نسبت به آن و سپس برقراری ارتباط با این

دانش ،الزم است .این "مسئلۀ دشوار" ،تنها جنبۀ روش شناختی ندارد ،بلکه در قدرت

سیاسی و صاحبان منافع تثبیت شدۀ مذهبی ریشه دارد .او امکانپذیری تغییر را تنها به

عنوان بخشی از یک فرآیند وسیعتر دگرگونی فکری و زبانی میبیند و برای تحقق آن

نخست باید شیوۀ فکر کردن و شیوهای که زبان تفکر را بیان و ابراز میکند ،تغییر نماید.

«تغییر باید دربرگیرندۀ شیوهای باشد که طی آن واقعیت در زبان و توسط آن بیان و ادا
میشود .زبان باید تغییر کند ،یعنی باید دنیوی و عقالنی شود.»2

مفروضات "اسالم پژوهی ارتدوکس" حقیقت مطلق را تک بُعدی دیده و

منحصر در رسالت دینی و "نجات اخروی" میبیند و این مسلمات سنت اسالمی
کلی یا جمعی مشترک میان مسلمانان ،به باور آرگون ،کارکردی ایدئولوژیک در

چالش مشروعیت معرفتی و سیاسی حاکم بر همۀ مراحل تاریخ اسالم داشته
است .برای رفع این موانع ارتدوکسی ،آرگون رهیافتی سه بُعدی را پیشنهاد

میکند که جامع مؤلفههای متعدد و زمینههای معرفتی متنوع است و عبارتند از:

رهیافت نشانهشناختی زبانی ،رهیافت تاریخگرا یا جامعهشناختی ،و موضع کالمی

همراه با یافتههای مردمشناسی دینی و روانشناسی معرفت 3.آرگون در "اسالم
دیروز و امروز" دربارۀ رابطۀ دین و سیاست مینویسد:

 .1هشام رشابی ،پدر ساالری جدید ،ترجمۀ سید احمد موثقی ،چ ،2تهران :کویر ،1385 ،صص .174 - 5
 .2هامن ،صص .175 - 6
 .3عبدالله السید ولداباه ،متفکران معارص عرب ،ترجمۀ مجید مرادی ،قم :انتشارات دانشگاه مفید ،1395 ،صص .155 - 56
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بجا خواهد بود که بررسی را در سه ساختار ویژۀ عمل و معنایی که تجربۀ

بنیانگزاری (دولت اسالمی) مفتوح گذاشته لیکن تمامی تجربیات بشری را فرا میگیرد،

گسترش دهیم :اندیشۀ اسالمی این سه ساختار را زیر عنوان دین ،دولت و دنیا (د  -د
 د) مشخص کرده است .یعنی دین و دولت (قدرت سلسلهها به حسب بیان تاریخنگاریهای کالسیک) ،دنیای غیردینی (حیات عاجل و نزدیک بر حسب بیان قرآنی)

بین این سه ساختار تا زمان ما روابط مختلف و فشارهای متغیری به وجود آورده و
گسترش یافته است .با بررسی دقیق فراز و نشیبهای تاریخی روابط سهگانۀ مذکور

امیدواریم بتوانیم ابهامات و مواضع سنتی اسالمی را در باب کارکرد و معانی قلمرو
دینی و قلمرو سیاسی به جای خود قرار دهیم.1

آرگون تاریخچۀ عقل بشری را به سه مرحله تقسیم میکند :از "عقل ارسطویی" که

به امتناع اجتماع نقیضین میپردازد ،به "عقل خود بنیاد" دکارتی که مستقل از کلیسا ،از
اصول مسلم و استقالل ذاتی و اصالت جوهری و پذیرش کلیۀ مسئولیتها در صحنۀ

عمل با تجربۀ آزاد برخوردار است ،و سپس مقطع " عقل نقاد" که پایان عصراصول
ُم ّسلم طی آن فرا میرسد و همۀ نوآوریها و میراث در بوتۀ نقد قرار میگیرد.

عقل غربی دو ویژگی دارد )1(:امکان دستیابی به حقیقت در صورت پیمودن مسیر
موضوعه توسط عقل؛( )2آزادسازی تمام تواناییهای بشری و اعتماد به آن در تنظیم

و سازماندهی جامعه و اخالق و قواعد رفتاری .اما عقل اسالمی هم دو ویژگی دارد
که یکی کالمی بودن و دیگری مبتنی بر ایمان بودن آن است .2آرگون بر تاریخمندی

عقل اسالمی و اندیشۀ دینی تأکید دارد و میگوید دو میراث فکری به ما رسیده:
علمی
الف) از سدۀ نخست هجری تا سدۀ چهارم هجری ( 7 - 10میالدی) ،میراث
ِ

 .1محمد ارغون ،اسالم دیروز و امروز ،ترجمۀ غالمعباس توسلی ،تهران :دفرت نرش فرهنگ اسالمی ،1369 ،ص .230
 .2محمد آرگون ،جایگاه اندیشۀ اسالمی معارص ،هاشم صالح و محمد مهدی خلجی ،ماهنامه کیان ،شامرۀ  ،42-16صص .20-47
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باز و نیرومند و زندۀ دورۀ کالسیک؛ ب) از سدۀ پنجم تا کنون ،دورۀ اسکوالستیک

و پیدائی نگرش ارتدوکس دورۀ تقلید و تکرار .به نظر آرگون تعریف میراث مهم
نیست بلکه نوع رابطه با آن اهمیت دارد .ایجاد رابطهای زنده و ّفعال با میراث ،جز با

پذیرش مسئولیت کامل مدرن شدن ممکن نیست ولی اگر میراث تاریخی را از میراث
اسطورهای تفکیک نکنیم نمیتوانیم مدرنیته را به صورت ابتکاری بوجود آوریم.1

بنابراین بازخوانی متون و منابع دینی با شناخت واقعی از فرآیند شکلگیری،

حامالن و مفسران آن ضروری است و این که "تفاسیر مربوط به اشخاص معین

هستند و این شخصیت ها ،تندیس اندیشۀ گروههای اجتماعی هستند که بر سر
مالکیت و قدرت با یکدیگر میستیزند .هر جهتگیری و یا تأویلی به یقین با مصالح

ایدئولوژیک پیوند دارد ".از این رو "وظیفۀ فوری ما این است که سراسر میراث

اسالمی را در پرتو تازهترین روشهای زبانی ،تاریخی و جامعهشناختی و انسان

شناختی (یعنی مقایسه با دیگر میراثهای دینی به ویژه آنچه در غرب مسیحی پدید

آمد) بازخوانی کنیم و سپس ارزیابی فلسفی فراگیری از این میراث بدست دهیم تا
هم عناصر مردۀ آن که مانع حرکت است نمایان شود و هم عناصری که میتواند در

بنای نو دوباره به کار آید شناخته شود".2

این رویکرد نقد و بازخوانی سنت و مدرنیته هر دو ،و برقراری سنتزی جدید از آن

متناسب با شرایط جوامع شرقی و مسلمان ،همان رویکرد ریشهدار متفکرای نوگران
دینی از طهطاوی و سید جمال تا عبده و کواکبی و اقبال و فضل الرحمن و مالک

بن بنی ،حسن حنفی ،محمدعابد الجابری ،حامد ابوزید ،و متفکران شیعۀ ایرانی،

به ویژه محمد مجتهد شبستری ،است .روشنفکری و نوگرایی دینی درونمایههای
 .1هامن .40
 .2به نقل از :هامن.
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فکری متفاوتی نسبت به سه جریان دیگر سنتگرا ،بنیادگرا ،و متجدد دارد.1

این موضعگیری در میانۀ دو رویکرد افراطی و تفریطی احیای سنت یا بنیادگرایی

و نفی و رد سنت قرار میگیرد که به نقد و بازخوانی آن در پرتو عقل فلسفی و
ّ
نقاد باور دارد .لوآی .م .صافی نویسندۀ کتاب "چالش مدرنیته" هم بر این باور است

که میتوان ضمن حفظ اصالت ،نوسازی کرد و مدرن شد .2مالک بن نبی (1973

  )1905متفکر دیگری از الجزایر هم موضعی مشابه هم میهن خود آرگون داردو فقدان نوسازی اصیل و حقیقی در حوزههای اجتماعی را نتیجۀ مستقیم رکود

و ایستائی در حوزههای فرهنگی و فقدان ابتکار و نوآوری و خالقیت در میان

مسلمانان میداند و در مقابل نوزائی فرهنگی را فرآیندی دوگانه و مستلزم نخست
نفی و رد و تصفیه و پاالیش میراث اسالمی از عناصر منحط فکری و روانشناختی
و سپس ارائۀ یک نظام فکری روشن از طریق فعالیتهای سازنده و ابتکاری میداند

تا از منابع انسانی و طبیعی کشورها حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.3

آرگون با نگاهی به فرهنگ (سنت و میراث) و استعدادها و قابلیتها از یک

سو و موانع تاریخی وفرهنگی موجود از سوی دیگر ،مسائل پیش روی جوامع

مسلمان را شامل موارد زیر میدانست:4

 -1عدم توجه به عقل و جایگاه آن در عرصۀ اندیشه ،اخالق ،حقوق و انسانشناسی؛

 .1رجوع کنید به :سیداحمد موثقی" ،گونه شناسی جریانهای فکری و جنبشهای اسالمگرا" ،در :دایرة املعارف
جنبشهای اسالمی ،به اهتامم محمدرضا حامتی و مرتضی بحرانی ،ج ،1تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتامعی،
 ،1392صص .31 - 56
 .2رجوع کنید به :لوای م .صافی ،چالش مدرنیته ،جهان عرب در جستوجوی اصالت ،ترجمۀ سیداحمد موثقی ،تهران:
نرش میران.1395 ،
 .3به نقل از :هامن ،صص .198 - 200
 .4به نقل از :هاشم صالح و خلجی ،پیشین.
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 -2غلبۀ یک سونگری در نگرش و معرفت دینی؛

 -3فقدان پژوهش علمی  -کاربردی تاریخ اسالم ،قرآن و دیگر مواریث اسالمی.
 -4عقب ماندگی اقتصادی  -اجتماعی جوامع عربی اسالمی در برابر غرب

(توسعه نیافتگی)؛

 - 5جدائی از تعالیم هویت بخش و آزادی آفرین قرآن.

آرگون در نقدی دو سویه ،در "اسالم دیروز و امروز" مینویسد:

مغرب زمین که در جستوجوی استحکام مبانی اعتقادی خود دستخوش بحران

شده ،با نیازی مشابه در جوامع مسلمان که با غول توسعه نیافتگی و اشکال جدید

سلطه دست و پنجه نرم میکنند ،تالقی میکند .این تقارن ،بدون آنکه اذعان شده باشد،

با دستکاری ارزشهای فکری ،معنوی و اخالقی برای اغراض سیاسی و اقتصادی،
نتایج فوقالعاده وخیمی عاید مسلمانان میکند؛ چه بیثباتی حیات روشنفکری و

نارسایی مسائل فرهنگی نزد مسلمانان موجب خسرانهای جبرانناپذیر آنان میگردد.1
البته او بر این باور است که اسالم ،مسیحیت و یهودیت هر سه ادیان توحیدی و

ابراهیمی و دارای اصل و منشاء واحدی هستند و باید باب گفت و گو و برقراری
صلح و آشتی میان آنها در سطح جهانی فراهم شود و بشریت در کل و به طور
عام در صلح و امنیت و آزادی و عدالت زندگی کنند.

به نظر آرگون ،مسئلۀ خدا شاه کلید اصالح عقل اسالمی و نقد آن است و نباید

بین سه برداشت از خدا خلط نمود :خدا به منزلۀ واقعیت متعالی ،خدا به منزلۀ
مفهوم متفاهم ادیان توحیدی ،و خدای شخص گونۀ پدر ،حاکم .بدون آزادسازی

درونی همۀ جنبشهای آزادیبخش عقیم و ناکارآمد میشوند" :آزادسازی وجدان
 .1آرگون ،اسالم دیروز و امروز ،صص .11 - 12
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اسالمی از درون میسر میشود نه از بیرون" ،و بهرهگیری از تجارب جوامع

دینی دیگر در این عرصه ما را در تصمیمگیریها جامعتر و کاراتر خواهد نمود.

"نمیتوانی رها شوی ،مگر آنکه حساب خود را با گذشتهات تصفیه کنی و
ریههای گذشته را از هوای تازه پر کنی" .پیش شرط اصالحات سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی همین است که آزادی زمینی در گرو آزادی آسمانی و ایجاد رابطۀ نو
میان انسان و خداست که طی آن آزادسازی نیروهای مسلمان برای ساختن آدم

وعالم نو بکار گرفته خواهد شد.1

همانطور که آرگون در فصل  21به موضوع شخص در نگرش اسالمی

میپردازد ،این مفهوم تفاوت عمیقی با دو مفهوم "فرد" و "شهروند" دارد و این

دو مفهوم حکومت عقل و حکومت قانون و جامعۀ متمدن را به وجود میآورند.

سازی زمینۀ اصالحات دموکراتیک از طریق کار فکری،
او همچنین وظیفۀ آماده
ِ

سیاسی و اجتماعی را به راهبرد نقد اسالمی سپرده است تا "دموکراسیای سازگار
با اوضاع ویژۀ هر جامعه و در عین حال برآورندۀ آرزوی عقل فرامدرن را  -که
اجماع فراگیر مردم است -تحقق بخشد 2".او با خوشبینی سال  2010را سال

آزادی بزرگ جهان اسالم و ورود به عصر مدرنیته اعالم کرده بود ولی عجیب این

که در همین سال او و نیز دو متفکر بزرگ دیگر یعنی محمدعابد الجابری و نصر
حامد ابوزید ( )1943 - 2010از دنیا میروند و از سوی دیگر ،تحوالت موسوم

به بهار عربی از سال  2011و تبدیل آن به خزان و بعد ظهور داعش در کنار
گسترش سلفیگری و بنیادگرایی در چهرههای دیگری مثل بوکوحرام و الشباب

و اوضاع اسفبار سوریه و عراق و یمن و لیبی و افغانستان و پاکستان و حتی مصر
 .1به نقل از :هاشم صالح و خلجی ،پیشین.
 .2عبدالله السید ولداباه،پیشین ،صص .158
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و الجزایر و بحرین و سیاستهای افراطی عربستان و امارات در خاورمیانه ،حاکی
از عقبماندگی عمیقتر جهان اسالم است.

در ادامۀ این پیشگفتار به معرفی کوتاه کتاب حاضر و دیدگاه نویسندگان

برجسته و صاحبنظر در حوزۀ مطالعات اسالمی نسبت به این کتاب و نویسندۀ
آن ،میپردازیم .محمدآرگون ،یک محقق مشهور در سطح بین المللی در حوزۀ
اندیشۀ اسالمی ،در این کتاب از یک برداشت از اسالم به مثابه جریانی از تجربه،

در برگیرندۀ اکثریتها و اقلیتها ،سنی و شیعه ،تصوف عامیانه و محققان فرزانه،
قهرمانان قدیم و منتقدان مدرن ،طرفداری میکند .با وجود این ،او که پرورش
یافتۀ فرهنگ اسالمی است ،با دستگاه رسمی و سنتی اسالمی و گروههای

اسالمگرای مبارز موافق نیست؛ به عنوان یک دانش آموختۀ علوم اجتماعی سدۀ

بیستم در غرب و یک تحسین کنندۀ لیبرالیسم ،او خود آگاهانه فاصلۀ خودش از
شرق شناسان غربی و برداشتهای غربی از لیبرالیسم را حفظ میکند.

این کتاب  -نخستین اثر از آثار آرگون که در سطح وسیعی به زبان انگلیسی منتشر

میشود  -پاسخهایش را به پرسشهای به نحوگول زنندهای ساده ،را ارائه میکند،

از جمله :آیا میتوان از یک درک و فهم علمی از اسالم در غرب سخن گفت یا
باید به جای آن دربارۀ شیوۀ غربی ّ
تصور کردن اسالم صحبت کرد؟ کلمات "اسالم"،
ِ
"مسلمان" ،و "قرآن" چه معنایی دارند؟ "وحی" و "سنت" به چه معنی هستند؟ اسالم
از ادیان وحیانی پیشین  -یهودیت و مسیحیت  -چه چیزی را گرفت و حفظ
کرد؟ اسالم از ادیان و آداب و رسوم شبه جزیرۀ عربستان در دورۀ پیش از اسالم

چه چیزی را حفظ کرد؟ آرگون در پاسخ به این پرسشها و پرسشهای دیگر،

مقدمهای را برای یکی از ادیان بزرگ دنیا فراهم میکند و نقدی نیشدار و رادیکال
از اسالمشناسی ،آن طور که در شرق و غرب هر دو دنبال شده ،ارائه مینماید.
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مبتدی اسالم و خوانندۀ عمومی است که از انگارههای
این کتابی برای دانشجوی
ِ

رسانهها نسبت به اسالم به مثابه دینی یکپارچه ،ضد غربی ،و متمایل به خشونت،
ناراحت و پریشان خاطر است .این کتاب همچنین برای متخصصانی است که
در جستوجوی یک مدخل برای روششناسی آرگون هستند  -تالشهای

او در کاربرد تفکر معاصر دربارۀ انسانشناسی ،فلسفه ،نشانهشناسی ،تاریخ ،و
جامعهشناسی ،در مورد سنت اسالمی و رابطۀ آن با غرب .این کتابی برای همۀ

کسانی است که دغدغۀ بحران هویت دارند ،بحرانی که بسیاری از مسلمانان
را هم از مدرنیتۀ تحمیل شده بر آنها و هم از سنت وارونه شده برای مقاصد
ناسیونالیستی و اسالمگرایانه ،دلسرد و بیگانه کرده است.

جان ال .اسپوزیتو 1از دانشگاه جورج تاون در ستایش این کتاب مینویسد :ارزیابی

پژوهی غربی و اسالمی هر دو را در یک بازاندیشی
مجدد شجاعانۀ آرگون ،دانش
ِ

جامع و گاهی برانگیزنده دربارۀ اندیشه و تاریخ اسالمی به چالش میکشد.

اگر یک احیای اسالمی وجود داشته است ،نیروی محرکۀ آن بر حسب فعالیت

عملی اجتماعی و سیاسی بوده است .یک چالش مالزم با آن ،اصالحطلبی فکری
ِ
ُ
یا فرمولبندی مجدد سنت اسالمی است .در عین حال که نوعی پیشرفت صورت

گرفته ،ولی تالش کمی به صورت یک بررسی و آزمون ُمجدد جامع و نظاممند

انجام شده است .نویسندۀ این کتاب بسیاری از عاجلترین مسائل و موضوعات
را شناسایی کرده و با ّ
قوت به آنها پرداخته است .این کتاب "روشنائی و اشتیاق"

ایجاد خواهد کرد و طیف وسیعی از مخاطبان و خوانندگانی را که دغدغۀ اسالم
معاصر ،اندیشۀ اسالمی ،و تاریخ فکری دارند ،مجذوب خواهد کرد.

1. John L. Esposito.
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بسام طیبی 1از دانشگاه گوتینگن دربارۀ این کتاب مینویسد:

باز اندیشی در اسالم کتابی الهام بخش و برانگیزاننده است .اکثر اسالم شناسان از

هر گونه بازاندیشی در اسالم به عنوان کفر و ارتداد طفره میروند .از نظر آرگون،
حقیقت همواره به وسیلۀ تاریخ شکل میگیرد و اسالم هم مستثناء از آن نیست.

آرگون نمیخواهد به عنوان یک مدرنیست و یا به عنوان یک سکوالریست شناخته
شود ،بلکه میخواهد به عنوان روشنفکری شناخته شود که به طور مساوی از
ضدیت بنیادگرایان اسالمی با اندیشه و روشنفکری که عقل را تابع ایمان میکنند
محوری شرقشناسان غربی ،بیزار است .آرگون همه چیز را در "شیوۀ
و از اروپا
ِ

آرگونی" خود قرار میدهد .به طور مثال ،او نمیگوید که اسالم و حقوق بشر در
ً
تعارض با هم هستند بلکه صرفا میگوید" ،نباید از ادیان انتظار چیزهایی بیش از

آنی که میتوانند بدهند ،را داشت" .این بهترین زمانی است که خوانندگان آمریکایی
در معرض افکار این روشنفکر مسلمان بینظیر قرار میگیرند.
جان ُول 2از دانشگاه نیوهمپشایر هم دربارۀ این کتاب مینویسد:

آرگون متفکر پیشتاز در تالش برای بیان وارائۀ پیام اسالم به زبان معاصر جهانی

است .او ورای منازعات قوم مدارانۀ قدیمی میرود و بنیانهای فکری برای فائق

آمدن بر برخورد تمدنها را فراهم میکند .این کتاب ارائۀ بسیار مهمی از آن

ایدهها است .برای هر کسی که میخواهد ورای عناوین روزنامهها و کلیشهها
دربارۀ اسالم معاصر برود ،این کتاب متنی به طور قطع اساسی است.

امیدوارم ترجمۀ این کتاب بتواند به رفع توهم و سوء فهمها دربارۀ دین و

مدرنیته ،و اسالم و غرب ،در داخل ایران و بین گروههای مختلف اجتماعی و
1. Bassam Tibi.
2. John Voll.
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سیاسی و نیز بین ایران و دنیای غرب کمک کند و فراتر از نگرشهای سنتی و
َ
َسلفی یا بنیادگرا ،جوانان و دانشجویان و فرهیختگانی که در معرض انبوه و انواع
دادهها و اطالعات درست و غلط دربارۀ اسالم و غرب در عصر جهانی شدن

هستند را ،به خود ،خدا ،دیگران ،دنیا ،و طبیعت نزدیک کند و سایۀ ترس و نفرت
و تهدید و خشونت و جنگ و خونریزی از سر همۀ انسانها ،اقوام ،فرقهها و ملل

دور شده و شرق و غرب و شمال و جنوب رابطۀ مولد و سازندهای با هم برقرار

کرده و به کمک هم به حل و رفع مسائل جهانی پرداخته و صلح و امنیت و آزادی
و عدالت را در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی برقرار کنند.

احمد موثقی  -دی ماه 1396

پیشگفتار مترجم انگلیسی
بازاندیشی در اسالم ،پرسشهای معمول ،پاسخهای غیرمعمول

تغییر شکل در حرکتها برای پیش روی کردن از مرکز دنیای اسالم اغلب ُرخ
داده است .اسالم نخست در شبه جزیرۀ عربستان در پیرامون و حاشیۀ دو تمدن،
یکی رومی که بر حوزۀ مدیترانه غالب بود ،و دیگری ساسانی که سرزمینهای

شرقی را از پایتختش در عراق کنترل میکرد ،ریشه دوانید .اعراب و زبان عربی
در دولت اسالمی جدید غلبه یافتند ،ولی گسترش تمدن اسالمی هنوز و همچنان

به نقش و شراکتهای غیر عربها و غیر مسلمانان از سمت شمال و به ویژه از

شرق بستگی داشت .موجهای مکرر مهاجمان از خالل رود سیحون یا آمودریا
از آسیای مرکزی به حرکت درآمدند تا فرهنگ اسالمی را به لرزه درآورده،
ویران کرده ،و نوسازی کنند .دولت عثمانی در سدۀ سیزدهم میالدی در مرزهای

جداکنندۀ اسالم از دنیای مسیحیت ،که به وسیلۀ امپراتوری بیزانس از آن دفاع

میشد ،ظهور کرد .و حاشیهایترین مورد از دولتهای اسالمی ،اسپانیا ،برخی از

برجستهترین فعالیتهای فکری و هنری عصر خود را تولید کرد.

در دورۀ میانه ،مسلمانان بر هسته و مرکز دنیای غرب ،یعنی حوزۀ مدیترانه،

حکومت میکردند .فرهنگهای اسالمی دورۀ میانه نوآوری در سنت را به عمل

