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بـه سـنت  رویکـرد  اندیشـمندان مسـلمان چگونگـِی  گفت وگـوی  از عرصه هـای مهـم  یکـی 
گـون از سـنت اسـالمی، بازتعریـف الگـو و شـیوۀ  گونا اسـالمی اسـت. بـا وجـود برداشـت های 
خوانـش و فهـم و بهره گیـری از ایـن سـنت از موضوعـات چالش برانگیـز بـوده و همچنـان در 
گونـی برداشـت ها منجـر بـه پدیدآمدن  زمـرۀ مسـائل موردبحـث قـرار دارد. هرچنـد همیـن گونا
گـون شـده، امـا از سـویی چالش هایـی را در ارزش داوری  گونا جریان هـای فکـری متنـوع و 
گشـته اسـت. در دهه های اخیر و در محافل علمی  روش شناسـی مطالعات سـنت موجب 
در  انجام گرفتـه  پژوهش هـای  و  مطالعـات  تحت تأثیـر  اسـالمی،  کشـورهای  دانشـگاهِی  و 
زمینـۀ نسـبت میـان سـنت و مدرنیسـم، نظریه هـا و اندیشـه های نوینـی در یافتـن و بازسـازی 
روش های مطالعاتی اندیشـمندان مسـلمان برای بهره گیری از سـنت ظهور یافته اسـت. این 
رهیافت ها برای بازسـازی نظام فکری، در گسـترۀ اندیشـۀ اسـالمی، و دسـت یابی به الگویی 

معتبـر در ایـن زمینـه بـوده اسـت. 
پرسش اساسی در این باره آن است که روش ها در خوانش سنت چگونه باید باشد؟

ویژگی هـا و بایسـتگی های ایـن روش چیسـت؟ موانـع و چالش های پیـِش روی خوانش 
و دریافت گوهر سـنت چیسـت؟

گزیـر بایـد بـه منطـق سـنت خوانی و فهـم سـنت دسـت  بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها نا
یافت. 

از جملـۀ کسـانی کـه در ایـن عرصـه بـه ارائـۀ دیدگاه و نظریه پـردازی پرداخته اسـت دکتر 
که در جریان شناسـی فکری معاصر  طاها عبدالرحمان نویسـندۀ معاصر مراکشـی اسـت. او، 
جهـان عـرب در جرگـۀ نومعتزلیـان قـرار می گیـرد و صبغـۀ عقل گرایـی بـر آثـار و دیدگاه هـای او 
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غلبـه و چیرگـی دارد، در آثـار خـود می کوشـد تـا، بـا حفـظ منزلـت و جایـگاه سـنت، الگویـی 
فکـری بـرای نظـام اندیشـۀ اسـالمی در بسـتر میراث اسـالمی ارائـه نماید.

هرچنـد در اینجـا در صـدد نیسـتیم میـزان موفقیـت او را در ارائـۀ چنیـن الگویـی داوری 
کنیـم، امـا بایـد طـرح پرسـش ها و نگـرش انتقـادی او بـه جریان هـای فکـرِی التقاطـی و بریـده 
از سـنت اسـالمْی راه را بـرای بازنگـری در نظـام اندیشـۀ اسـالمی فراهـم مـی آورد. از جملـۀ آثـار 
کتـاب سـؤال المنهـج فـی أفـق التأسـیس ألنمـوذج فکـری جدیـد یـا  ایـن اندیشـمند مسـلمان 
کتـاب مجموعـه ای از  پرسـش از روش؛ حرکـت به سـوی الگـوی نوینـی از اندیشـه اسـت. ایـن 
کالس هـا و سـخنرانی های  کـه دکتـر طاهـا عبدالرحمـان در  درس گفتارهـا و مباحثـی اسـت 
دانش هـای  از  بهره گیـری  بـا  تـا  اسـت  کوشـیده  گفتارهـا  ایـن  در  او  اسـت.  کـرده  ارائـه  خـود 
گـون، همچـون زبان شناسـی و منطـق و روش شناسـی، اصـول ایـن الگـوی فکـری را ارائـه  گونا
نومعتزلیـان  و  قدیـم  معتزلیـان  ویژگی هـای  از  کـه  عقل گـرا،  روشـی  بـا  درعین حـال  و  نمایـد. 
اسـت، بـه سـاخت چنیـن الگویـی بپـردازد و تـا حـدودی بـه پیاده سـازی ایـن نظـام فکـری در 

علـوم اسـالمی، ازجملـه اصـول فقـه و مقاصدالشـریعه، بپـردازد.
او درعین حـال کوشـیده اسـت دفاعـی ضـروری و بایسـته از علـم منطـق در پرداختـن به 

خوانش سـنت نمایان سـازد.
باشـد  کتـاب  ایـن  در  گردآمـده  اندیشـه های  و  آرا  مجموعـۀ  دسـتاورد  می توانـد  آنچـه 
گزینـش منطـق فهـم سـنت و به دورمانـدن از لغزش هـای  راهنمایـی پژوهشـگران در ضـرورت 
احتمالـی در ایـن زمینـه اسـت. ایـن رویکـرد فکـری در فراینـدی میانـه رو می کوشـد بازخوانـی 
سـنت را بـا تکیـه بـر عقـل مسـدد یـا مؤیـد بـا شـریعت و نه عقـِل خودبنیـاد به انجـام رسـاند، آن 
هـم در مقابـل جریـان متن گـرای افراطـی در نمود های گذشـته و معاصرش، که سـنت را تا حد 
کـه بریدگـی از  یـادی بـه جمـود و ناپویایـی می کشـاْند، و در مقابـل جریـان عقل گـرای افراطـی  ز

سـنت را به جهـت عقل گریـزی و عقل سـتیزی آن ترویـج می کـرد.
کـز علمـِی امـروْز تبـادل و انتقـال ایـن دیدگاه هـا و نظریـات بـا  ازجملـه بایسـته های مرا
پذیـرش اصـل نقـد و بررسـی اسـت. در جامعـۀ مـا، طرح چنین مباحثـی راه تأمـل و بازنگری را 

در زمینـۀ تبـادل نظـر و پدیدآمـدن دیدگاه هـای جدیـد در پـی خواهـد داشـت.
مؤسسـۀ گران سـنگ ترجمان، که رسـالت خود را فراهم سـازی فرصت مبادلۀ اندیشـه ها 
از طریـق ترجمـۀ آثـار فکـری می دانـد، در صـدد نقش آفرینـی در ایـن زمینه اسـت و بـا انتخاب 
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متونـی دارای سـطح محتوایـی برجسـته و سـپس ترجمۀ آن هـا گام های موثـری را در این زمینه 
کـه بـه پیشـنهاد و حمایـت ایـن مؤسسـه و  کتـاب پرسـش از روش،  برداشـته اسـت. ترجمـۀ 
بـا همـت سـرکار خانـم نرگـس خسـروی بـه فارسـی برگردانـده شـده اسـت، می توانـد بـه ترسـیم 
کنـد، هرچنـد زبـان  کمـک شـایانی  کلـی نظـام اندیشـۀ اسـالمی در بازخوانـی سـنت  خطـوط 
کـه طـی دروس و سـخنرانی های  کتـاب، عالوه بـر مجزابـودن بخش هـای مختلـف آن  دشـوار 
کار افـزوده اسـت و مترجـم بـا نظـارت  یـادی بـر دشـواری ایـن  مختلـف فراهـم آمـده، تـا حـد ز
این جانـب کوشـیده اسـت تـا حـد امـکان متن را بـرای خوانندگان گرامی آسـان سـازد، که صد 
البتـه ایـن خواننـدگان بایـد از آشـنایان به مباحث عقلـی به ویژه دانش منطق باشـند. و بر این 
یـم توفیـق الهـی و  کاسـتی نیسـت. امیدوار کنـش انسـانی ای خالـی از خطـا و  کـه هیـچ  یـم  باور
کاسـتی های این اثر در بازنشـرهای آینده،  راهنمایی فرزانگان این مرز و بوم، در برطرف کردن 

یاری رسـان مـا باشـد.

ناظر و ویراستار ترجمه
دکتر مسعود فکری
تهران، تابستان 1396





پیشگفتار

گردنش زنجیر و بر دهانش قفل باشد. فیلسوف همواره آزاد است، اگرچه بر 

         طاها عبدالرحمان

طاهـا  دکتـر  سـخنرانی های  و  مطالعـات  از  مجموعـه ای  یـد  دار رو  پیـش  کـه  کتابـی 
عبدالرحمـان را در بـر می گیـرد. ایـن مطالعـات و سـخنرانی  ها در روند فعالیت های برجسـتۀ 
دانشـگاهی ایشـان و در دوره ای طوالنی مـدت، یعنـی بیـش از سـی  و دو سـال1 ، انجـام شـده 
کتـاب حاضـر سـه محـور اصلـی پـروژۀ فکـری وی را در بـر دارد و بـه مراحـل آغازیـن  اسـت. 
شـکل گیری اندیشـه های بنیادیـن و طرح هـای فکـری ایشـان می پـردازد. بـا اینکـه موضوعات 
یـک  در  فصل هـا  همـۀ  ولـی  اسـت،  برخـوردار  گونـی  گونا از  کتـاب  سـیزده گانۀ  فصل هـای 
بـه مـا  الگـو  ایـن  نوآورانـه  اسـت.  پایه گـذاری یـک الگـوی فکـری1  موضـوع مشـترک اند، و آن 
امـکان به روزکـردن دیدگاه هایمـان را می دهـد، دربارۀ مسـائل مهمی که اندیشـۀ فلسـفی عربی 
معاصـر بـه آن می پـردازد. اندیشـه هایی کـه دکتـر عبدالرحمـان طـی بیش از چهل سـال کار و 
تالش طاقت فرسـا به دنبال شـکل دادن به آن هاسـت بر چهار عنصر مشـترک اسـتوارند، و آن 
یابی«.  چهـار عنصـر عبارت انـد از: »تکامل گرایـی«، »تـداول«، »اسـتدالل محوری«، و »اعتبار

ایـن کتـاب مجموعـه ای از دیدگاه هاسـت کـه در زمینـۀ سـه عنصـر اول نوشـته شـده اسـت.2
کتـاب به شـکل مختصـر  گرامـی بدانـد در برخـی از مباحـث ایـن  بهتـر اسـت خواننـدۀ 
بـه موضوعاتـی پرداختـه شـده کـه می تـوان در کتاب هـای دکتـر عبدالرحمـان ایـن موضوعات 
کـه وی در برخـی از سـخنرانی ها، بـا توجـه بـه سـطح  کـرد، چرا گسـترده مطالعـه  را به صـورت 
به شـکل  را  دیدگاه هـا  از  پـاره ای  شـده،  ایـراد  آن  در  سـخنرانی  کـه  شـرایطی  و  مخاطبـان 

کتاب آمده بین سال های 1974 تا 2006 انجام شده است. که در این  1. مطالعاتی 
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کتاب هایـش در ایـن زمینـه به طـور مفصـل نوشـته اسـت.  کـرده و بعدهـا در   اجمالـی مطـرح 
کتـاب به عنـوان مقدمـه ای بـر اجـزای اصلـی پـروژۀ فکـری »طاهایـی«  بـه همیـن دلیـل، ایـن 
کتاب هـای  بـرای خواننـدگان سـودمند خواهـد بـود، و می تـوان آن را در فهرسـت طبقه بنـدی 
کتاب هایـی همچـون گفت وگوهایـی بـرای آینـده3 و گفت وگـو: افقـی  کنـار  عبدالرحمـان در 

کلـی از باورهـای بـزرگ ایشـان ارائـه می دهنـد. کـه تصویـری  بـرای اندیشـه4 قـرار داد، 
در  انسـجام  از  شـده  آورده  کتـاب  ایـن  در  کـه  سـخنرانی هایی  و  مطالعـات  کـه  ازآنجا
دیـدگاه، نظـم و ترتیـب در روش، و الگـوی فکـری یکسـانی برخـوردار اسـت، بـه ایـن نتیجـه 
که بر آن اند تا  کتاب مشـهود اسـت بیاوریم. خوانندگانی  که در  رسـیدیم مباحث را به ترتیبی 
که  کسانی  به اندیشه ای فراتر از عناصر پروژۀ فلسفی عبدالرحمان دست یابند، و همچنین 
می خواهنـد برداشـت خـود را از برنامه هـای »مکتـب فکـری رباط«5 اصالح نماینـد می توانند از 
ایـن کتـاب بهـره ببرنـد. این مکتب فکری از دهۀ هفتاد قرن گذشـته، پـس از بنیان گذاری، در 
بیرون کشور مغرب نیز به شهرت رسید و از راه مطالعات پیشرو و برجسته در پایان نامه های 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری در تمـام نقـاط جهـان عـرب، به ویـژه در مغـرب و الجزایـر، به تولید 
علـم پرداخـت. عالوه بـر ایـن، انبوهـی از دانشـجویان و پژوهشـگران خـود را در نشسـت های 
کـه در  بین المللـی و محافـل فرهنگـی بـه ایـن جریـان فکـری نسـبت می دهنـد.6 مقاله هایـی 

ایـن کتـاب آورده شـده پاسـخ بـه یـک پرسشـگری فلسـفی اسـت، و آن ایـن اسـت که:
کـرد؟ شـروط  نـوآوری  بـا حفـظ اسـتقالل اندیشـه در یـک دیـدگاه  چگونـه می تـوان   ●  
منطقـی و روش هـای الزم بـرای ایجـاد نـوآوری در آن دیـدگاه، همـراه با حفظ اسـتقالل در روش 

کدام انـد؟ متـداول، 
همـۀ  و  می دهـد،  تشـکیل  را  کتـاب  محـور  سـؤال  ایـن  بـه  عبدالرحمـان  طاهـا  پاسـخ 

اسـت: ایـن  پاسـخ  کننـد.  اثبـات  را  پاسـخ  ایـن  درسـتی  تـا  می کوشـند  فصل هـا 
● اصـل در فهـم روش نـوآوری، کـه منجـر بـه آزاداندیشـی می شـود، ایـن اسـت کـه از سـه 
روش فهم کاملی داشـته باشـیم: تکاملی که به سـنت اسـالمی اختصاص دارد، روش متداول 

کـه در فلسـفه از آن اسـتفاده می شـود، و اسـتدالل محوری کـه در منطق کاربـرد دارد.
کـه از یـک سـو فرآینـد دسـت یابی بـه روش  کتـاب بـر آن اسـت  عبدالرحمـان در ایـن 
نوآوری را با اسـتفاده از سـنت، فلسـفه، و منطق به دسـت آورد و توضیح دهد و از سـوی دیگر 
کـه مـا را بـه الگـوی  کنـد. او ایـن روش را راهـی آشـکار می دانـد  به کارگیـری ایـن روش را تبییـن 

فکـری جدیـدی در راسـتای اهـداف فکـری، معرفتـی، و چشـم انداز تمدنی مـان می رسـاند.
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 الگـوی فکـری جدیـد بـر پایـۀ راهـی جدیـد اسـتوار اسـت و روش معرفتی برجسـته ای را بنا 
می نهـد و آن روِش معرفتـْی صورت هـا، نظریه هـا، مسـلمات، احـکام، و ادلـه ای را در بـر می گیرد 
از الگـوی فکـری سـخن  بـه معرفـت بشـر شـکل می دهنـد. حـال وقتـی  کـه در برهـۀ خاصـی 
کاربـرد آن روش معرفتـی در  کـه معلـول  می گوییـم، بایـد بـه چارچوب هـای مفهومـی ای بپردازیـم 
کـه بـه روش هـای  کتـاب حاضـر،  اندیشـه ها هسـتند. پاسـخ عبدالرحمـان بـه ایـن پرسـش در 
سـه گانه اختصـاص دارد، آمـده اسـت. هـر یـک از ایـن روش هـا دربردارندۀ مفاهیم زیادی اسـت 
و فرهنگ اصطالحاتی را ویژۀ اندیشـۀ طاها عبدالرحمان به وجود آورده اسـت؛ خوانندۀ کتاب 

کنـد. ایـن روش هـای سـه گانه عبارت انـد از: بایـد بتوانـد همـۀ ایـن اصطالحـات را درک 
● روش تکاملـی: براسـاس روش تکاملـی، ارزیابـی سـنت اسـالمی-عربی تنهـا با فهم این 
که منجر به آزادی اندیشه می شود  شیوه شدنی است. طاها عبدالرحمان باور دارد نوآوری ای 
آن  دربـارۀ  نظریه پـرداز مسـلمان  پیشـینیان  کـه  اسـت  روشـی شـدنی  بـه  بـا دسـت یابی  تنهـا 
که به باور آن ها روش متداول ویژۀ فرهنگ اسـالمی اسـت  کرده اند، پیشـینیانی  نظریه پردازی 
کـه برگرفتـه  کرده انـد. از ایـن روش،  و در نوشته هایشـان بـه اسـتقالل عقـل مسـلمانان اذعـان 
از سـنت اسـت، بایـد بـرای ارزیابـی دسـتاوردهای گذشـتگانمان در زمینه هـای مختلف بهره 
ببریم. به کارگیری این روش از صدور احکام شـتاب زده و بعضی از ادعاهای ایدئولوژیکی در 
کـه الزمۀ شـناخت مفاهیم سـنت این اسـت که  زمینـۀ ارزیابـی سـنت جلوگیـری می کنـد، چرا

ابزار ضروری برای اندیشـیدن در سـنت را داشـته باشـیم. 
● روش متـداول: براسـاس ایـن روش، ارزیابـی یـک اثـر فلسـفی تنهـا بـا فهـم سـازوکارهای 
کـه سـنت اسـالمی نـوآوری ویـژۀ خـود را دارد،  »متـداول« فیلسـوف شـدنی اسـت. همان طـور 
کـه ایـن سـنت را از فرهنگ هـای دیگـر متمایـز می کنـد، سـنت غربـی )یونانـی و اروپایـی( نیـز 
کـه آشـنایی بیـن فرهنگ هـا نیازمنـد بازبـودن مسـیر  دارای نـوآوری خـاص خـود اسـت. ازآنجا
که غرب  شـناخت و پیوند فکری بین امت های مختلف اسـت، شـناختن روش فلسـفی ای 
کنـد، شـرطی  کـرده، تـا در آثـار فلسـفی اش نـوآوری  بـرای ایجـاد الگـوی فکـری از آن اسـتفاده 
ضروری برای شـروع دوبارۀ نوآوری ما در فلسـفه پس از دورۀ انحطاط اسـت. از همین رو، دکتر 
که با رویکرد علمی و نه با رویکرد فلسفی در فلسفۀ غرب تأمل  عبدالرحمان از ما می خواهد 
کنیـم تـا بتوانیـم بـه روش کار فیلسـوف پـی ببریـم، و بفهمیـم کـه او چگونـه متون فالسـفۀ دیگر 
را بازخوانـی می کنـد، در مفاهیـم نـوآوری می نماید، سـپس تعریف خـودش را ارائه می دهد و با 

ْ
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ارائۀ دلیل براسـاس فلسـفۀ خود پیش می رود. از اینجاسـت که به بایسـتگی اسـتفاده از پروژۀ 
که باید پژوهشگران و اندیشمندان  »فقه فلسفه« پی می بریم. فقه فلسفه تالشی فکری است 
کنند تا دریابند غرب با چه روشـی فلسـفه را بنا نهاد، و سـپس، با توجه به شـرایط  به آن توجه 

متـداول، ایـن روش را بـرای رسـیدن بـه نـوآوری بـه کار گیرند.
ارزیابـی منطقـی سـنت اسـالمی و  ● روش اسـتدالل محور: براسـاس روش اسـتدالل محور، 
گفتمان فلسفی تنها از راه استدالل محوری شدنی است. عالوه بر اینکه روش ما برای دست یابی 
گرفتـه شـود، و در ایـن راسـتا بایـد از فلسـفۀ غـرب هـم  بـه الگویـی فکـری بایـد از سـنت اسـالمی 
استفاده کنیم، این روش باید از شروط منطقی و استدالل   محوری الزم نیز برخوردار باشد. برای 
اینکـه بتوانیـم از امکانـات فکـری خـود بهره مند شـویم و همچون گذشـته نوآوری داشـته باشـیم، 

بایـد قوانیـن اسـتدالل محوری را بـه دسـت آوریـم و بـرای نظریه پـردازی آن هـا را بـه کار گیریـم.
کـه  کـه »قاعـده« در منطـق اصـل اسـت، سـاختار شـرایط و اقتضائـات نظـری ای  ازآنجا
ضوابط شـیوۀ اسـتدالل محور را پایه گذاری می کند درون قاعده شـکل می گیرد؛ روشـن اسـت 

کـه اسـتدالل گرایْی ویژگـی هـر گفتمـان طبیعـی متداول اسـت.
گفتمـان فلسـفی دفـاع می کنـد و  در اینجـا طاهـا عبدالرحمـان از اسـتدالل محوربودن 
پاسـخ فیلسـوفان مسـلمان را می دهد، فیلسـوفانی که معتقدند فلسـفه دانشـی برهانی است و 
در رأس آن ها ابن رشـد قرار دارد. منطق، چه برهانی باشـد و چه از شـیوه های دیگر اسـتدالل 
کالم انسـان را فراهـم  کـه شـرایط درست اندیشـیدن در  کارش ایـن اسـت  گرفتـه باشـد،  بهـره 
کنـد. بعضـی از مسـلمانان نظریه پـرداز در گذشـته منطـق را »معقـل« )خـردگاه( می نامیدنـد تـا 
بـه رابطـۀ بیـن منطق و فهم اشـیا اشـاره کرده باشـند، اما منطـق در اصل همراه بـا روش متداول 
یونانـی و ضروریـات نظریـۀ فلسـفۀ یونـان رشـد کـرد و این امر باعث شـد که منطق مشـروعیت 
کنند. ما به عنوان نوگرایان  کند و حتی مخالفان آن نیز به ارزش نظری این علم اعتراف  پیدا 
بایـد بـه ایـن مطلـب اذعـان کنیـم کـه گذشـتگاِن سـنت بیشـتر از مـا بـه روش شناسـی در دورۀ 

خودشـان اهمیـت می دادنـد و از مـا در برابـر روش متـداول مسـئولیت پذیرتر بوده انـد.
ادعاهـای مکتـب فکـری طاهایـی متفاوت اسـت با روش متداول از نظـر دیگران )عموم 
فالسـفه(، چراکه پایه گذار این مکتب در بحث های فلسـفی از روشـی اسـتفاده می کند که در 
رویارویـی اسـت بـا آنچـه فلسفه نویسـان سـنتِی مـا بـا آن انس گرفته انـد. بنابراین مـا از خواننده 
می خواهیـم کـه ذهنـش را از احـکام قدیمـی و آرایـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد خالی کند و 
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او را به بررسی طرح های این نظریۀ برجسته در اندیشۀ عربی معاصر تشویق می کنیم، چراکه 
ایـن نظریـه به دنبـال آن اسـت کـه بـا بهره گیـری از همـۀ تـوان مـا یـک نـوآوری فلسـفی بیافرینـد و 
دیـدگاه مـا را نسـبت به امکانـات و راه هـای بهره بردن از روح سـنت اسـالمی مان تغییـر دهد، تا 

بـه مسـائل زمـان خـود با دید جدیـدی توجه کنیم.
نقطـۀ شـروع حرکـت فکـری دکتـر عبدالرحمان اواخر دهۀ شـصت قرن گذشـته بود. وی 
بـا پایه گـذاری فقـه فلسـفه نقطـۀ عطفـی را در جهـان فلسـفۀ عـرب بـه وجـود آورد کـه چگونگـی 
برخـورد بـا سـؤال های مربـوط بـه آزاداندیشـی را دگرگون می سـاخت. با وجود اینکه قسـمت اول 
کلـی نظـری آن از سـال  ایـن پـروژه در سـال 1995 منتشـر شـد، ولـی شـکل گیری اولیـۀ اصـول 
1972، یعنـی پـس از نـگارش کتـاب زبـان و فلسـفه7، آغـاز شـد. ایـن نظریـه باعث شـد الگوی 
مباحث فلسـفی پس از نوشـته های طاها عبدالرحمان از الگوهای تکراری فلسـفی در جهان 

عـرب فاصلـه بگیرد.8
دکتـر طاهـا عبدالرحمـان، کـه می تـوان وی را »فقیه فلسـفه« نامید، در نگاه ما به فلسـفه 
کـه می توانیـم بـه فلسـفه بـا رویکـردی علمـی هماننـد یـک  کـرد، به گونـه ای  یـک انقـالب ایجـاد 
آن  بـه  فیلسـوفان  کـه  ایـن مسـئله ای اسـت  و  یـم.  بپرداز رفتـاری  و  گفتمانـی  انسـانِی  پدیـدۀ 
نپرداختـه بودنـد، و حتـی بـه آن به عنـوان یکـی از راه هایـی کـه مـا را بـه نـوآوری فلسـفی مطلوب 

می رسـاند توجـه نکـرده بودنـد.9
عبدالرحمـان در چنـد دهـۀ اخیـر از میـان پژوهشـگران مریدانی داشـته که باورشـان این 
اسـت: مکتـب فکـری ایشـان نیـاز آرمان هـای فکـری آن ها را بـرآورده می کند و بیانگر خواسـت 
که این کتـاب می خواهد  ایـن گـروه بـرای نجـات فلسـفۀ عربـی از تنگنـای تقلید اسـت. ازآنجا
راه را بـرای تـالش علمـی ایـن گـروه از افـراد فراهـم کند، این مقدمـه را آوردیم تـا در آن خواننده با 
رونـد آشـنایی مـا بـا ایشـان و ورود مـا بـه حلقـۀ فکـری وی آشـنا شـود. قبـل از اینکـه به طـور گذرا 
بـه ترتیـب مطالـب کتـاب و مهم تریـن موضوعاتـی کـه در هـر فصـل آورده شـده اشـاره  کنیم، به 

ایـن موضـوع می پردازیم.
بـه دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم  بـرای اولین بـار  کـه  در سـپتامبر سـال 1988، هنگامـی 
انسـانی ربـاط قـدم نهـادم تـا در رشـتۀ فلسـفه ثبت نـام کنم، هرگز به ذهنم نمی رسـید که شـوق 
کند و این فضای فکری در مسیر تحصیالت  علم آموزْی من را به دنیای فکری جدیدی وارد 
دانشـگاهی و تعهـدات کاری مـن ادامـه یابـد. در آن روزهـا نمی دانسـتم پیوسـتن به یک حلقۀ 
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کـه باعـث می شـود تـا بـه دفـاع از آن برخیـزم و  فکـری همچـون عضویـت در یـک حـزب اسـت 
بـرای آن مبـارزه کنـم. نمی دانسـتم عـده ای مانـع می شـوند تـا اسـالم و دنیـای عـرب اختالفـات 
فکری-فلسفی شـان10 را بررسـی کنند. آیا اندیشـیدن هم به کسـی نیاز دارد تا از آن دفاع کند و 
کند؟ چه کسـی می تواند ما را از اندیشـیدن بازدارد؟ آیا دیدگاه های ما  مشـروعیت آن را ثابت 

مسـائلی کامـاًل شـخصی نیسـتند کـه دیگـران حق دخالـت در آن هـا را ندارند؟ 
اولین آشنایی من با دکتر طاها عبدالرحمان در سال 1989 یا قبل از آن بود. این آشنایی 
کـه اسـتاد مـن بـود، صـورت  گردان برجسـتۀ ایشـان  از طریـق دکتـر حمـو نقـاری11، یکـی از شـا
که  گرفـت. هیـچ درسـی مثـل درس منطـق اسـتاد نقاری من را شـیفتۀ خـود نمی سـاخت. ازآنجا
کـه ایـن شـیفتگی فقـط  مـن در ابتـدای راه بـودم و سـن و سـال زیـادی نداشـتم، تصـور می کـردم 
به خاطر اسـتاد بزرگواری اسـت که درس را به خوبی تفهیم می کند و اوسـت که با توانمندی اش 
مانـع از ایـن می شـود کـه درس خشـِک منطـق بـا رمزهـای حسـاب گونه اش موجـب دل زدگی من 
کـه  کـه در چارچوبـی ریاضـی قـرار دارنـد بـرای دانشـجویانی  کـه مسـائلی را  شـود و اسـتاد اسـت 
رویکـرد ادبـی دارنـد دل نشـین می کنـد. هنگامی کـه از پروژه هـای تحقیقاتـی اش در دانشـگاه12 
برای ما سخن می گفت، هرازگاهی به افق هایی اشاره می کرد که ساختار دانشگاهی می تواند، 
در منطق به طور عام و در منطق اسـتدالل محور به طور ویژه، برای آیندۀ فلسـفی ما ایجاد کند. 
در کنار اسـم منطق دانان بزرگ از دکتر طاها عبدالرحمان به عنوان اسـتاد راهنمای رسـاله های 
کتاب هـای ایشـان ارجـاع مـی داد. آن روزهـا در  دانشـگاهی اش نـام می بـرد و مـا را بـه بعضـی از 
کمـال تعجـب از خـود می پرسـیدم: »دکتـر طاهـا عبدالرحمـان کیسـت کـه نامش به عنـوان یک 

نابغـه در کنـار نـام منطق دانـان بـزرگ می آید؟«
این توضیحات نتوانسـت نظر مرا نسـبت به علم منطق و مسـائل آن تغییر دهد و، از آن 
جهـت کـه می خواسـتم تحصیـالت تکمیلی ام را در زمینۀ فلسـفۀ اسـالمی ادامه دهـم، بر این 

بـاور بـودم کـه بـه آموختن منطـق و توجه به قضایای آن نیـازی ندارم.
ولـی از تـرم دوم دانشـگاه نظـرم تغییـر کـرد. انتشـار کتـاب کنـش دینـی و نوسـازی عقل13 
در پایـان سـال 1989 بیشـترین تأثیـر را در جهت دهـی بـه زندگـی علمـی و عملـی ام داشـت، 
کـه نظریه هـای کتـاب مـرا از خواب عمیق تعصب جزم گرایانه بیدار کرد. کتاب به بررسـی  چرا
که تالش های فکری در آن بر پایۀ کنش اسـالمی  »الگوی عقالنیت« می پرداخت، عقالنیتی 
اسـت. کتاب را چندین بار با حرص و ولع خواندم. شـیوۀ نگارش کتاب، سـاختار، و تنظیم 
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موضوعـات به گونـه ای بـود کـه پیـش از ایـن بـا آن روبـه رو نشـده بـودم و ایـن مـرا تحـت تأثیـر قرار 
کتـاب را، بـا توجـه بـه ترتیـب منطقـی و سـاختار اسـتداللی آن، از  مـی داد. مؤلـف نیـز ایـن 
مهم تریـن کتاب هایـش می شـمرد.14 ایـن کتـاب هماننـد سـاختمانی محکـم و اسـتوار بـود که 
بیـن بخش هـای مختلفـش ارتباطـی قـوی وجـود داشـت. در آغـاز بـرای صرفه جویـی در تالش 
و زمـان، بخش هایـی از کتـاب را می خوانـدم و از قسـمت های دیگـر صـرف نظـر می کـردم. بـه 
همیـن دلیـل، خوانـدن کتاب خیلی برای من سـودمند نبود و مجبور شـدم کتـاب را به تدریج 

از بنـد اول تـا آخـر بخوانـم تـا ارتبـاط بیـن مطالب برایم آشـکار شـود. 
با وجود آنکه آن روزها همۀ موضوعاتی را که در کتاب آمده بود نمی فهمیدم، ولی نویسنده 
توانست در شیوۀ اندیشیدن من، که به تعقل صرف بسنده می کردم، تغییر ایجاد کند، چراکه 
شروع به مرور افکاری نمودم که تا آن زمان به درستِی آن ها اعتقاد داشتم. رسانه های گروهی در 
آن زمان سرگرم افکار گروهی از اهل فرهنگ بودند که به روزآمدکردن سنت و عقالنی سازی آن 
بـا ابـزاری بـه دور از الگـوی تولیـد آن دعـوت می کردنـد، ولـی مطالعۀ کتاب من را متوجه سـاخت 
کـه مقبولیتـی کـه سـازوکارها و ابـزار بـه عقالنیـت می دهنـد کم اهمیت تـر از محتـوای عقالنیت 
نیست. بررسی ابزارهایی که الگوی عقالنیت سنت اسالمی را به وجود آورده اند سزاوارتر است 
از اینکـه مـا ایـن سـنت را بـا ابزارهایـی بررسـی کنیـم کـه از دیگـران گرفته ایـم و فرسـوده شـده اند. 
کـه مقصـود صحبت هـای دکتـر نقـاری را فهمیـدم. مـن تنهـا تحـت تأثیـر قـدرت  از اینجـا بـود 
استدالل برجستۀ کتاب قرار نگرفته بودم، بلکه محتوای کتاب نیز من را تحت تأثیر قرار داده 
بـود. بـه اعتقـاد مـن این کتاِب بی مانند کلیدی برای شـروع پـروژۀ اعتباریابی بود که بعدها دکتر 
کـردار« مطـرح  عبدالرحمـان آن را بـا نیـت پایه گـذاری فلسـفۀ اسـالمی براسـاس »پیراسته سـازی 
کـرد و پایه هـای یـک نظریـۀ اخالقـی اسـالمی را بنـا نهـاد و این به نظریـات و الگـوی ارزیابی غربی 
کنون نه کتاب منتشـر کرده اسـت و در این کتاب ها  مشـابهت داشـت. ایشـان در این زمینه تا
مسلمات و نتایج و افکار کتاب اول دیده می شود. به عنوان نمونه ساختار کتاب روح دین15، 

براسـاس الگـوی نظـرِی مراتـب عقالنیت، با عمل دینی در ارتباط اسـت: 
سکوالریسمی که طرفدار جدایی دین از سیاست است از برداشت های »عقل مجرد« 
که از اوامر دین جداشـده و روی گردان اسـت و به عالم محسوسـات  اسـت و آن عقلی اسـت 
کـه بـه عقـل مجـرد اعتقـاد دارد  کسـی  محـدود اسـت. ویژگـی اصلـی آن »فراموشـی« اسـت. 
می کوشـد تا به شـکلی »خودمحورانه« بر آفرینش مسـلط شـود، درحالی که این عقل از اسـاس 
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در اعمـال قدرتـش مقیـد بـه قیـود و شـرایط قانـون وضعـی و متعـارف بیـن انسان هاسـت )کـه 
در مقابـل قانـون طبیعـی قـرار می گیرنـد(. مبنـای ایـن خودمحـورْی سـتیز بـا محوریـت خـدا و 

نادیده گرفتـن آن اسـت، بـا ایـن نـگاه کـه محوریـت فقـط از آن آدمـی اسـت.
»اصول گرایـی«، کـه اعتقـاد بـه اتصـال دیـن و سیاسـت دارد، نتیجـۀ توجـه بـه آفـات »عقـل 
کـه این گونـه می اندیشـد تـالش  کسـی  مسـدد« اسـت. ویژگـی بـارز آن همـان »ایسـتایی« اسـت. 
می کند با نگرش »مالکیت« بر آفرینش مسلط شود. در اعمال قدرت نیز مقید به قیود و شرایط 
کمیت الهی در سـتیز نبوده و منکر  قانون فقهی اسـت. اصل در توانمندی او آن اسـت که با حا

آن نیسـت، امـا بـر ایـن ادعاسـت کـه انسـان در حکمرانی بر آفرینش جانشـین خداسـت.
امـا نگـرش اعتباریابـی اعتقـاد بـه وحـدت ریشـه ای بیـن دیـن و سیاسـت یـا بیـن تعبـد و 
تدبیـر دارد و ایـن فکـر از ثمـرات »عقـل مؤیـد«1 اسـت. ویژگـی بـارز آن همـان »پویایـی« اسـت. 
که به نظریۀ اعتباریابی اعتقاد دارد تالش می کند با »بندگی« به آفریدگار نزدیک شـود.  کسـی 
اصل در پرسـتش او هم این اسـت که وقتی روحش با پیراسته سـاختن خویشـتن باال می رود، 
امورش را به خدا واگذار می نماید، و از »خودوابستگی«، »به کارگیری قدرت« و »خودپرستی« 
رهایـی می یابـد. و در پـی آن، جـز حقیقـت خالـق و اوصـاف و افعـال آن چیـزی نمی یابـد.16 او 
مطمئـن اسـت کـه، در ایـن نظام هسـتی، فقـط امانت دار اسـت و نه در وجود مالکیتـی دارد و 

نـه در اداره و چاره اندیشـی.
کـرد، و همچنیـن  کتـاب در فکـر و عمـل مـن ایجـاد  کـه ایـن دو  بـا توجـه بـه تغییراتـی 
به دلیل اهمیتی که دکتر عبدالرحمان به مسئلۀ »پیوند بین عقل و عمل« و »پیوند بین تعبد 
و تدبیـر« از دیـدگاه معنـوی اعتباریابـی می دهـد، بـر خـود الزم دیـدم »اصـول نظریـۀ عقالنیـت 
کـه دکتـر  کنـم، مبانـی ای  گـردآوری  تکاملـی« را در پیونـد بـا »مبانـی عـام دیـدگاه اعتباریابـی« 
عبدالرحمـان شـاخص های آن را به تازگـی در دو کتـاب روح دیـن و نگون بختی ماتریالیسـم17 
کـه به طـور پراکنـده در بیـش از  کـرده اسـت. و عالوه بـر ایـن، مبانـی قطعـِی آن را،  پایه گـذاری 
گرفتـه و میـان  کتـاب از نوشـته های او آمـده، سـامان ببخشـم و از دسـتاوردهای آن بهـره  یـک 
گونـش پیونـد برقـرار کنـم. عالوه بر این کوشـیدم آنچه را ایشـان دربـارۀ این دو  سـاختارهای گونا
کاربـرد آن را بـرای مسـائل نوینـی  کنـم و  نظریـه در کتاب هـای اخالقـی قبـاًل نوشـته بـود ترکیـب 

که از طرف احکام شـریعت پشـتیبانی شـده اسـت و مقابل عقل  1. در اصطالح طاها عبدالرحمان عقل مؤید یعنی عقلی 
که خود را در تشـخیص امور از هر منبع دیگری مسـتقل می داند ]مترجم[.  مسـدد قرار دارد. عقل مسـدد یعنی عقلی 
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از سـنت گسـترش دهـم. سـرانجام ایـن کار فکـری بـه پایـان رسـید، و این مسـئله در دو کتاب 
کنش  کتاب دوم فلسفۀ  کتاب اول  نظریۀ عقالنیت تکامل گرا18، و عنوان  بررسی شد: عنوان 
که این امکان را فراهم نماید تا در اولین  دینی19 اسـت. از خداوند بلندمرتبه و توانا خواسـتارم 

فرصـت ایـن دو کتـاب بـه دسـت خوانندگان برسـد. 
اولیـن دیـدار شـخصی مـن بـا طاهـا عبدالرحمـان، فیلسـوف نـوآور، در سـال 1990 رخ داد و 
امروز مفتخرم کتاب وی را، که هم اکنون در دست شماست، منتشر کنم. در آن زمان درس های 
فلسفۀ زبان ایشان را پیگیری می کردم. موضوع سخنرانی ایشان در آن سال دربارۀ »پدیدۀ اختالف 
در گفتمـان فلسـفی« بـود، کـه موضوعـی بسـیار ژرف و تـازه به شـمار می آمد.20 این سـخنرانی ها مرا 
بر آن داشـت که هر آنچه از ایشـان در این زمینه منتشـر شـده بود بخوانم. اولین اثر او در این زمینه 

که دربارۀ بررسـی سـاختارهای زبانی مبحث وجود بود. کتاب زبان و فلسـفه بود 
کتـاب مذکـور، شـروط زبانـی را بـرای اثبـات مسـائل هستی شـناختی در هـر یـک از  در 
فلسـفه های یونانی، اسـالمی و عربی بررسـی می کند. وی اولین نویسـندۀ عرب زبان اسـت که 
از مطالعـات زبانـی ای بهـره می گیـرد کـه فلسـفۀ زبان برای تحلیل مسـائل فلسـفی آن هـا را ارائه 
می دهـد. دکتـر عبدالرحمـان در ایـن کتـاب از نسـبیت زبـان دفـاع می کنـد و بـاور دارد کـه هـر 
زبـان درون خـودش به طـور طبیعـی امکاناتـی را بـرای مباحث فلسـفی دارد و نیـاز به عقل های 
توانمنـدی دارد کـه ایـن امکانـات را بـه فعلیـت برسـانند. و بـه همیـن جهـت بیـن زبان ها هیچ 
زبـان  از  توانمندتـر  بازگوکـردن معانـی فلسـفی  کـه در  زبانـی نیسـت  و  نـدارد  برتـری ای وجـود 
کـه زبـان عربـی، در ترکیب هـا و نحـو و واژگان، سـاختار ویـژۀ خـود  دیگـری باشـد. تـا زمانـی 
یـم اثـر ایـن  کـه آن را از زبـان یونانـی و زبان هـای هنـد و اروپایـی متمایـز می کنـد، ناچار را دارد 
که بین  تفاوت را به هنگام ترجمه یا تغییر مسـائل فلسـفی لحاظ کنیم، چراکه رابطۀ نزدیکی 
گزیـر در چگونگـی برخـورد بـا مسـائل هستی شـناختی  سـاختار زبانـی و اندیشـه وجـود دارد نا
کـه در فلسـفه اسـتفاده می شـوند از ارزشـی اصلـی در اسـتعمال  تأثیـر می گـذارد، زیـرا الفاظـی 
کـه محتـوای فلسـفه را از زبانـی بـه زبانـی دیگـر  برخوردارنـد و ایـن امـر، به ویـژه بـرای مترجمانـی 
)کـه در ترکیـب متفـاوت بـا زبـان اول اسـت( منتقـل می کننـد، سـختی هایی را بـه همـراه دارد و 
آن ایـن اسـت کـه: »فقـط درون یـک زبان مشـخص می توانیم فلسـفه ورزی کنیم و سـاختار آن 

زبـان به ناچـار در پرداختـن مـا بـه مسـائل فلسـفی تأثیـری ژرف دارد«.21
توانمنـدی فالسـفۀ غـرب و در رأس آن هـا هایدگـر در چگونگـی اسـتفادۀ آن هـا از زبـان 
فلسـفی،  واژه سـازی  در  بی نظیـری  تـوان  آنـان  نوشـته های  زیـرا  اسـت،  نهفتـه  طبیعی شـان 
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که پیوند بار معنایی  کردن مفاهیم آن دارد و این امکان را فراهم می کند  ترکیب سازی، و رسا
گفتـار فلسـفی، کـه در کاربـرد رایـج اصلـی آن جـا گرفتـه، نمایـان شـود. ولی فالسـفۀ مسـلمان، 
به جـای اینکـه بـه تأثیـر زبـان طبیعـی در سـاختار اندیشـۀ محـض بپردازنـد، به سـوی پذیـرش 
ادعـای برهانی بـودن گفتـار فلسـفی رفتنـد. و چه بسـیار بـر بازگویی مفاهیم فلسـفی به گونه ای 
کردند و زبان عربی را به ناتوانی در رساندن مفاهیم فلسفی، به جهت  مبهم و ناروشن عادت 
گروه زبان عربی را ناتوان دانستند و الگوهای فلسفه ورزی  کردند. این  ضعف ذاتی آن، متهم 

کردند. خودشـان را تبرئـه 
دکتـر عبدالرحمـان، بعـد از نقـد بنیادیـِن روش فالسـفۀ مسـلمان پیشـین، بـه انتقـاد از 
مکتب هـای  بـا  آن هـا  تعامـل  چگونگـی  در  عـرب  نوخاسـتۀ  فیلسـوف نمایان  برخـورد  شـیوۀ 
کـه، براسـاس روش متـداول، فلسـفۀ  فلسـفی غربـی می پـردازد. آشـکارا از فالسـفه می خواهـد 
که زبان عربی در تولید محتوا و اندیشه های آن مشارکت داشته باشد. اسالمی ای را بنا نهند 
کتـاب زبـان و فلسـفه بیـش از چهـل سـال می گـذرد و نیـاز  بـا وجـود اینکـه از تألیـف 
که متناسـب با مباحث علمی روز و پیشـرفت نظریه های فلسـفی روزآوری شـود، ولی  اسـت 
کتـاِب بی ماننـد نقطـۀ شـروع پـروژۀ طاهایـی بـود. ایـن امـری  گفـت: ایـن  بـا قاطعیـت می تـوان 
کـه، در آغـاز، بنـده اهمیـت آن را در رونـد مطالعـات دانشـگاهی اسـتاد عبدالرحمـان  اسـت 
کـه در آینـده از ایشـان منتشـر می شـود آشـکار خواهـد  کارهایـی  درنیافتـم و اهمیـت آن در 
شـد. بـاور بنـده ایـن اسـت کـه پیونـد این کتاب بـا نظریۀ فقه فلسـفه باعث می شـود مأموریت 
نزدیک سـاختن اندیشـه هایی که در آن آمده اسـت از جهت بازخوانی، توضیح، و ارائه دارای 
کـه  یـادی باشـد. ممکـن اسـت در آینـدۀ نزدیـک ایـن جمع بنـدی را انجـام دهـم، چرا اولویـت ز
باعـث می شـود خواننـدۀ عرب زبان اصول فکری و اندیشـه های آغازین مکتـب فکری رباط را 
کند و دریابد چگونه از سـازوکارهای این مکتب در بررسـی سـنت اسـالمی  به خوبی دریافت 

و مسـائل اندیشـۀ فلسـفی معاصـر بهـره گرفته شـده اسـت.
سال  1991 در کالس درس »فلسفۀ منطق« استاد عبدالرحمان شرکت کردم. شیوۀ جدید 
وی در پرداختـن بـه قضایـای اندیشـۀ اسـالمی-عربی و اسـتفادۀ وی از دیـدگاه زبانی-منطقـی 
بین دانشـجویان بحث برانگیز بود. در آن روزها باور رایج این بود که کسـی که با فلسـفه و علوم 
انسـانی سـروکار دارد نیـازی بـه منطـق و ریاضیـات نـدارد. اسـتاد عبدالرحمـان در تدریس هـای 
کیـد می کردند کـه هدف از به کارگیـری ابزار منطقی عالقه مندی  کالسـی و سخنرانی هایشـان تأ
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بـه پایدارسـاختن گام هـای مـا در عرصـۀ فلسـفه ورزی درسـت اسـت کـه جـز با قوام بخشـیدن به 
روش هـای اندیشـه و فکـر امکان پذیـر نیسـت، »تـا احـکام نادرسـت صـادر نکنیم و بی حسـاب 
کـه مطـرح  کتـاب سـخن نگوییـم. اسـتفاده از منطـق باعـث می شـود نسـبت به مفاهیمـی  و 
می کنیـم نگرانـی وجـود نداشـته باشـد و سـاختارهای مـا از بیـن نرونـد و در نتیجه گیری هایمـان 
کـه نسـبت به عـدم اسـتفاده از منطـق وجـود  هـم اشـتباهی رخ ندهـد«22. دلیـِل بـاور شـایعی 
دارد برمی گـردد بـه الگـوی سـاختاری دانشـگاه ها و شـیوۀ نـگارش فلسـفۀ عربـی معاصـر، چراکـه 
فلسـفه پرداز عرب زبان به اتفاقات تاریخی و حوادث سیاسـی و پدیده های اجتماعی اهمیت 
می دهد. این روش به شـدت به واقعیت فلسـفه ورزی و جان مایۀ آن آسـیب می رسـاند و آن را از 
گام زدن در عرصۀ اندیشۀ فراخ و تعقل انتزاعِی گسترده باز می دارد و باعث می شود فلسفه آموز 

سـرگرم گونه هـای سـخن و سـرگردان در بیراهه هـای بگومگو بشـود.
دکتـر طاهـا عبدالرحمـان در ایـن درس هـا مـرا بـه این سـمت کشـاند که پرسـش »نگرش 
کنـد. پرسـش نخسـت،  فلسـفی چیسـت؟« بایـد بـه »نگـرش فلسـفی چگونـه اسـت؟« تغییـر 
کتاب هایـش آن را مطـرح  کـرده بـود و هایدگـر هـم در یکـی از  پیـش از ایـن، ذهـن مـرا درگیـر 
کرده بود، اما پرسـش دوم عملیاتی  و سـودمندتر بود. افزون بر این، سـخنرانی های ایشـان خود 
کـه بـه مـن نشـان مـی داد چگونـه منطـق بـرای فلسـفه و علـوم انسـانی چارچوبـی  الگویـی بـود 
نظـری فراهـم می کنـد و ایـن چارچـوب موجـب پیشـرفت فلسـفه و علـوم انسـانی می شـود، 
ازآن رو کـه »به دسـت آوردن ابـزار ریاضیـات در پایین تریـن سـطح ایـن نتیجـه را خواهد داشـت 
کمـک می کنـد. هرچنـد  گزاره هـا و تدقیـق ویژگی هـای آن  کـه بـه پژوهشـگر در سـاخت دقیـق 

سـطح اندیشـۀ انتزاعـی و نظریه پـردازی او را بـاال نمی بـرد«23.
که در سلسله سخنرانی های »علیت   بعد از اینکه یک سالی در محضر استادی بودم 
در دیـدگاه غزالـی و نظریـۀ جهان هـای ممکـن«24 فلسـفه را به شـیوۀ اهل منطق مطـرح می کرد، 
کـه منطـق یگانـه ابـزار به دسـت آوردن سـازوکار اندیشـه و نظریه سـازی  بـه ایـن نتیجـه رسـیدم 
براسـاس مفاهیم و قواعد و روش هاسـت. آن بسـندگی روشـی که ما عالقه مندیم به آن دسـت 
یابیـم دربردارنـدۀ مفهوم سـازی، ارائـۀ تعریف هـا، سـاخت مدعیـات، بازخوانـی قواعـد فکـر، 
تبییـن دلیل هـا، یـا پاسـخ بـه انتقادهاسـت25 و بـرای دسـت یابی بـه ایـن بسـندگی راهـی به جـز 

آسـتین باالزدن بـرای فراگیـری منطـق نداریم.26
کار  گام نهـادم. در  کـه بعدهـا در آن  در پایـان ایـن سـال، بنـده بـا مسـیری آشـنا شـدم 
عبدالرحمـان«  طاهـا  و  جابـری  نظـر  از  عقـل  و  »سـنت  موضـوع  کارشناسـی  دورۀ  تحقیقـی 
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کار تحقیقـی دیگـری را بـا موضـوع »عقـل  کـردم و در دورۀ تحصیـالت تکمیلـی  را انتخـاب 
کامـل از نظـر محاسـبی« انجـام دادم. حلقـۀ فکـری ای کـه با نظارت طاها عبدالرحمان شـکل 
گرفتـه بـود، و مـا نیـز بـه آن پیوسـته بودیـم، افق هایـی را بـرای مـا باز می کـرد که بعـد از انجام این 
تحقیقـات به تدریـج بـه اهمیـت ایـن افق هـا پـی بـردم. بـه ایـن بـاور رسـیدم کـه مطالعـۀ کتاب 
کنـش دینـی و نوسـازی عقـل و بعدهـا مطالعـۀ کتـاب روح دیـن بـه من یک شـوک فلسـفی وارد 
کـه مـن  کتـاب باعـث شـد  گاهـی از محتـوای ایـن دو  کـرد و اندیشـه ام را دگرگـون سـاخت. آ
گیـر«  بـه ویژگـی »عقالنیـت قانونمنـد اسـالمی« یـا بـه تعبیـر دکتـر عبدالرحمـان »عقالنیـت فرا
بپـردازم. ایـن پـروژه بـا رسـالۀ دکتـری بنـده بـا موضـوع »ناسـازگاری میـان عقـل و نقـل از نظـر 

ابن تیمیـه«27 و بـا راهنمایـی مسـتقیم اسـتاد عبدالرحمـان بـه انجـام رسـید.
بی گمـان آمـوزۀ فکـرِی دکتـر طاهـا عبدالرحمـان نقطـۀ متفـاوت و برجسـته ای در تاریـخ 
اندیشـۀ اسـالمی معاصـر اسـت. پرسـش از نـوآوری اندیشـۀ اسـالمی و، بـه همـراه آن، ابتـکار 
فلسـفی عربی به زمینه ای تبدیل شـده اسـت جهت پدیدآوردن دگرگونی بنیادینی در اندیشـۀ 
کـه از  بـا مسـئلۀ تعـارض بنیادگرایـی و نوگرایـی،  روبه رشـد اسـالمی و در شـیوۀ مواجهـه اش 

کـرده اسـت. دیربـاز ذهـن عرب هـا را بـه خـود سـرگرم 
نقـل می کنـد28: شکسـت  گفت وگوهایـش  از  کـه دکتـر عبدالرحمـان در یکـی  آن طـور 
کـه ایشـان نوشـتن شـعر را رهـا  سـنگین عرب هـا در برابـر اسـرائیل در سـال 1967 باعـث شـد 
کنـد و بـه تحقیـق پیرامـون دالیل فقدان نوآوری در گفتمان اسـالمی-عربی بپـردازد. و راجع به 
ایـن تحقیـق کنـد کـه چگونه یک دولت کوچک توانسـت بر نیروهای ارتش کشـورهای عربی، 
کـه از نظـر امکانـات و افـراد از او برتـر بودنـد، بـا توطئـه پیـروز شـود. ایـن پژوهـْش دغدغـۀ فکری 
عبدالرحمـان شـد. او همـواره در تـالش بـود تـا بـه ایـن نکتـه پـی ببرد کـه چه چیزی باعث شـد 
تـا امـت بـزرگ اسـالمی در اندیشـیدن ناتـوان شـود و نتوانـد بـه نـوآوری بپـردازد؟ چگونـه قابـل 
کـه پیامبـر آخرالزمـان را در میـان  کـه مردمانـی شـرافت یافته از طـرف خداونـد،  پذیـرش اسـت 
کنند و نتوانند »اندیشۀ دینی«  آنان برانگیخته، نتوانند در برابر سخن فلسفِی نوظهور نوآوری 

جدیـدی را تولیـد کننـد کـه دیگـران بـه آن دسـت نیافته انـد؟
آثـار فکـری ارزشـمند دکتـر عبدالرحمـان به شـکل اساسـی در دگرگون سـاختن نگـرش 
معاصـِر اسـالمی بـه نوگرایـی نقـش داشـته اسـت و ایـن اعتمادبه نفـس را بـه فرهیختـگان داده 
کـه برخـالف جریـان اسـتعماری حرکـت کننـد، جریانـی کـه پیوسـته می خواهد ما را بـه پیروی 
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از خـود وادار نمایـد. و همچنیـن راه هایـی را ایجـاد کـرده کـه بتـوان بـا اسـتفاده از آن هـا ناتوانـی 
کـه اندیشـمند مـا، طاهـا  کـرد، چرا دانشـمندان اسـالمی تقلیدگـرا را در دفـاع از دیـن جبـران 
کـه نـوآوری در اندیشـه های قابـل ارائـه بـرای بیننـده شـدنی  عبدالرحمـان، بـر ایـن بـاور اسـت 
نیسـت، جـز بـا اثبـات توانایـی بـر اسـتقالل در عرصـۀ روش هـای متـداول و ارائـۀ اندیشـه های 
رقیـب آن. زیـرا فرهیختـۀ عـرب نمی توانـد درک بایسـته ای از فرهنـگ امـروزی، هـم از جهـت 
دیدگاه هـا و روش هـا و هـم از جهـت سـازوکارها و رویکردهـا، داشـته باشـد، مگـر آنکـه توانایـی 
الزم بر استنباط روشمند و ساخت نظریۀ رقیب را، چه مشابه و چه متضاد آن، داشته باشد 
و درعین حـال ابزارهـای فکـرِی خـاِص میـراث اسـالمی را به کار ببندد، یعنـی آن ابزارهایی که 

در ارزش هـای دنیـوی و مادی گرایانـۀ دیگـر سـنت ها پیـدا نمی شـوند.
یـم کـه آنچه دسـتاورد دکتـر عبدالرحمـان را نوآورانه و متفاوت کرده اسـت  مـا بـر ایـن باور
و جایگاه خاصی در جان خوانندگان و جویندگان همیشگی و مشتاق آثار او به وجود آورده 

تنها دو چیز اسـت:
کـه آن را در پـی غوطه خـوردن در تجربـۀ معنـوی بـه دسـت  الـف. بیـداری ایمانـی وی، 
آورده، دریافت های عقلی او را گسـترش داده و او را از تنگنای »عقل مجرد« به گسـترۀ »عقل 
مؤیـد« تکامل یافتـه منتقـل می کنـد، یـا بـه تعبیـر او از »نگـرش زمینـی« بـه »نگـرش آسـمانی« 
که او را با سـرمایه ای از ارزش ها و مفاهیم و اهداف یاری  سـوق می دهد. این تجربه ای اسـت 
یابـد کـه در افقـی فراتـر از عقـِل بریـده  می کنـد و نگـرش او را توانمنـد می سـازد تـا حکمتـی را در

کـرداِر شایسـته می درخشـد. از 
ب. توانمنـدی روش او، کـه آن را از ذخیـره ای منطقـی و زبانـی و فلسـفی بـه دسـت آورده و 
بخـش بزرگـی از عمـر و تـالش فکـری اش را بـرای به دسـت آوردن آن بـه کار بسـته اسـت. از ایـن رو 
کـه نـادر می تـوان در فرهنـگ عربـی  بـرای او تـوان اسـتدالل و قـدرت نقـدی را فراهـم سـاخته 
برایـش همتایـی یافـت. و ایـن همـان چیزی اسـت که، پیـش از لب گشـودن طرفدارانش، رقبای 
او بـدان اعتـراف می کننـد و آن را می سـتایند. شـاهد ایـن مدعـا گفتـۀ یکـی از آنـان اسـت: »مـن 
گسـتردۀ وی، از  گنجینـۀ شـناختی و دانـش  از آثـار طاهـا عبدالرحمـان سـود فـراوان بـرده ام. از 
واژگان نویـن، تعریف هـای دقیـق، جداسـازی های مهـم و قواعد کاربـردی اش بهرۀ فـراوان برده ام 
و شـگفت زدگی خـود را از توانمنـدی چشـمگیر او در منظم سـاختِن سـخن پوشـیده نمـی دارم. 

سـخنان وی یـک عمـارت معرفتـی، درنهایـت هماهنگـی و نظام منـدی، پدیـد مـی آورد«.29
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تـازه ای در اندیشـۀ اسـالمی  پایـه توانسـت جـان  بـه برکـت ایـن دو  دکتـر عبدالرحمـان 
بـه  ارائـۀ پاسـخ های وزیـن  تاریخـی اش در  تـا وظیفـه و مسـئولیت  کنـد  را وادار  بدمـد، و آن 
پرسـش های امـروزی را -کـه کـم هـم نیسـتند- بپذیـرد. او بـه خواننـدگان فراوان خـود گفتمانی 
ارائـه کـرده کـه همـۀ ویژگی های موردنیاز بیداری را در بر دارد، بیداری در هر عمل نوگرایانه ای 
کـه در صـدد پدیـدآوردن نقطـۀ عطـف حقیقـی و تمدنـی اسـت، چنان کـه ایـن ویژگی هـا در 
کتاب هـای عبدالرحمـان وجـود دارد. به عنـوان نمونـه، می تـوان بـه آنچه در کتـاب کنش دینی 
و نوسـازی عقـل دربـارۀ شـروط »اندیشـیدن« مطـرح می کنـد اشـاره کـرد. وی بـر ایـن بـاور اسـت 
کـه دسـت یابی بـه ایـن شـرط ممکـن اسـت، امـا از راه به کارگیـری جدیدتریـن و توانمندتریـن 
کـه بـه مـا تـوان نـوآوری و تولیـد فکـر می دهـد. و ایـن  روش هـای عقلـی و قوی تریـن روش هایـی 
گفتمـان اسـالمی معاصـر ویژگـی »نـوآوری« را بخشـیده اسـت.  کـه بـه  همـان چیـزی اسـت 
که به ژرفای درک ایمانی نفوذ می کند و به  همچنین دربارۀ شـرط »تجربه« ای سـخن می گوید 
تأمـل در حـاالت رفتـار دینـی می پـردازد تـا دارنـدۀ آن را بـه برخـورداری از فضیلت های اخالقی 

گاهـی معاصـر اسـالمی را بـه تکامل گرایـی می رسـاند. کـه ایـن امـر آ برسـاند 
کوشـیده اسـت، بـا  به منظـور دسـت یابی بـه »نـوآوری« و »تکامـل«، اسـتاد عبدالرحمـان 
گفتمـان منتقل شـده از دیگـر تمدن هـا، فقـه ویـژه ای را بنـا نهـد و دسـتاوردهای  نزدیک کـردن 
که با اقتضائات متداول اسـالمی سـازگاری دارد،  فکرِی آن ها را با فضای فرهنگی ما، آن گونه 
درآمیـزد. ایـن فقـه مبتنـی اسـت بـر تحلیـل سـطوح محتوایـی و معرفتـی و بررسـی توانمنـدی 
گفتـه می شـود،  کـه بـه ایـن مرحلـه توصیـف  ابـزاری و روشـی منتقل شـده از دیگـر فرهنگ هـا، 
یابـی  کـه بـه ایـن مرحلـه ارز و سـپس بـه بررسـی بـار ارزشـی و مفهـوم اخالقـی آن می پـردازد، 
می گوییم. و درنهایت می کوشـد تا به شـکلی سـودمند آن را به عرصۀ باورهای اسـالمی-عربی 

متـداول نزدیـک کنـد، و بـه ایـن مرحلـه تقریـب می گوییـم.
عبدالرحمـان بـه عرصـه ای درآمـده که از اصالت سـنت دفاع می کنـد و به تقلیدگرایانی 
کـه بـه ارزش سـنت طعنـه می زننـد پاسـخ می دهـد.  کـه بـر سـنت جمـود دارنـد و غرب گرایانـی 
آنچـه ورود او را بـه چنیـن چالشـی در جبهـۀ دفـاع واداشـته اسـت تنهـا اعتـراض و ویران کـردن 
چگونگـی  دربـارۀ  نظریه پـردازی  طریـق  از  اسـت  سـاختنی  و  پایه گـذاری  بلکـه  نیسـت، 
که برداشـت ما از سـنت را امروزی می کند. او از ویژه بودن این  پدیدآوردن اندیشـه ای اسـتوار، 
کـه در توانمنـدی روشـی، اسـتواری  کـرده و نظریـه ای را در ارزیابـی آن بنـا می نهـد  سـنت دفـاع 
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سـاختار، و توان اسـتداللش شـبیه اسـت به آنچه ناقدان سنت اندکی از آن برخوردار هستند. 
وی در پدیـدآوردن ایـن نظریـه بـر آخریـن دسـتاوردهای سـازوکارها و روش هـای امـروزی تکیـه 

کاسـتی های نگـرش تقلیدگـرای قدیمـی اسـت30.  کـرده و در صـدد جبران کـردن 
دکتـر  بـاور  براسـاس  گفـت،  بایـد  منقـول  فلسـفه های  نزدیک کـردن  خصـوص  در  امـا 
عبدالرحمان، راه دسـت یابی به نوآوری درسـت فلسـفْی روش علمی اسـت، آن هم با سازوکارها 
کار  بـه  و مفهوم سـازی خـود  تولیـد دیدگاه هایشـان  بـرای  فیلسـوفان  کـه  گونـی  گونا ابزارهـای  و 
گرفته انـد. راهـی کـه می توانـد شـیوه های فکـری تقلیدی را در راه فلسـفه ورزی پشـت سـر بگذارد 
کـه مـا آن را از تقلیـد فلسـفۀ سـنتی بـه ارث برده ایـم. و ایـن  بازگشـت بـه مفهـوم فلسـفه ای اسـت 
چیـزی اسـت کـه تحقـق آن جـز بـا ایجـاد دانش فقه فلسـفه امکان پذیر نیسـت. فقه فلسـفه ما را 
توانمنـد می سـازد بـرای دسـت یابی بـه نـکات دقیق و ظریف عقل فلسـفی در زمینه های ترجمۀ 
درسـت متـن، ریشـه یابی مفاهیـم،  مجسم سـازی آن در تعریـف، دلیل پذیـری آن، و تأویل کـردن 
آن در رونـد تاریخـی اش در عرصـۀ فلسـفی. در ایـن صـورت اسـت کـه می توانیـم بیـن »صناعـت 
نـوآوری  اولـی موجـب  بـه  کـه دسـت یابی  قائـل شـویم،  فـرق  تـداول« غربـی  و »ویژگـی  فلسـفه« 
حقیقـی در اندیشـیدن می شـود و به تنهایـی موضـوع تقریـب اسـالمی-عربی اسـت، و در اثـر 

کـه بی دلیـل وابسـتگی بـه دیگـری بـه وجـود می آیـد. تقلیـد از دومـی اسـت 
کـه آن را پیـش روی خواننـده نهاده ایـم خواسـت  کتابـی  امـا در خصـوص فصل بنـدی 
کـه مجموعـه ای از مطالعـات و سـخنرانی های دکتـر طاهـا عبدالرحمـان  مـا ایـن بـوده اسـت 
گزیده هایـی از پـروژۀ اندیشـه ای و تحـوالت ایـن اندیشـه در طـول  کـه دربردارنـدۀ  کنیـم  را ارائـه 
کـه دو بخـش دارد، دربردارنـدۀ سـه  کتـاب، عالوه بـر پیوسـتی  گذشـته اسـت. ایـن  سـه دهـۀ 
بخـش اسـت کـه در 12 فصـل سـامان یافتـه. بـا وجـود آنکـه ما این فصل هـا را گـردآوری کردیم و 
به شـکلی مرتبـط سـامان دادیـم، به گونـه ای کـه بین مطالب پیوسـتگی وجـود دارد، اما بـاز الزم 
نیسـت خواننـده خـود را به ضـرورت ایـن پیوسـتگی و ترتیـب در خوانـدن کتـاب پایبنـد کنـد، 
زیـر ایـن دسـته بندی براسـاس عرصه هایـی اسـت که بخشـی از اندیشـۀ دکتـر عبدالرحمان را 
گفـت بیـن  کـه برخـی افـراد شـتاب زده می انگارنـد، نمی تـوان  پوشـش می دهـد. ولـی، آن گونـه 
بایـد بگوییـم هـر فصـل دربردارنـدۀ  بلکـه  کامـاًل اسـتقالل وجـود دارد،  فصل هـای مختلـف 
عناصـر ضـروری ای اسـت کـه باعـث شـده محتـوای آن فصـل کامل باشـد، و هـدف آن فصل 
کتـاب را  کـه  کتـاب می توانـد تصمیـم بگیـرد  آشـکار و بـدون ابهـام باشـد. بنابرایـن خواننـدۀ 
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براسـاس ترتیبـی کـه مـا انتخـاب کرده ایـم بخوانـد تـا بتوانـد از زمینه هایـی کـه مؤلف کتـاب در 
کـه  کـه بخواهـد می توانـد تنهـا هـر فصلـی را بخوانـد  آن هـا وارد شـده مطلـع شـود و در صورتـی 

کتـاب مراجعـه نمایـد. برایـش مهـم اسـت، بـدون اینکـه الزم باشـد بـه فصل هـای دیگـر 
گردآوری مطالعاتی اسـت که در کتاب  کتاب یک پیشـگفتار دارد که دربارۀ چگونگی 
که هر بخش هم از تعدادی فصل تشکیل یافته است. آورده شده، و دارای سه بخش است 
در پیشگفتار، همان طور که اشاره شد، ابتدا پیرامون آشنایی اولیه با اندیشه های مکتب 
ربـاط »به عنـوان یـک رویکـرد فکـری بی نظیـر« سـخن گفته ام که این آشـنایی قبـل از دیـدار بنده 
بـا طاهـا عبدالرحمـان، اندیشـمند نـوآور و پیشـرو ایـن مکتـب، اتفـاق افتـاد. در مقدمـه راجع بـه 
پایه هـای پـروژۀ فکـری ای کـه ایـن مکتـب می کوشـد آن را بنـا نهـد توضیـح داده ام و از طرح هـای 
بـزرگ ایـن مکتـب سـخن گفتـه ام، و در مقدمـه بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده ام کـه آشـنایی من با 
گردانش باعث شـد مسـیر دانشگاهی  بنیان گذار این مکتب فکری و نوشـته های بعضی از شـا
مـن شـکل خاصـی بگیـرد، چراکه کرانه های غیرقابل پیش بینـی و نوآورانه ای را برای من گشـود.
بخـش نخسـت شـامل سـه فصـل دربـارۀ »تکامل گرایی سـنت« و مهم ترین اندیشـه های 

مطرح شـده در کتـاب روزآمـد کـردن روش در ارزیابـی سـنت اسـت:
یافتـه  اختصـاص  سـنت  داوری  ارزش  ادعـای  بازنگـری  بـه  بخـش  ایـن  از  اول  فصـل 
کار بگیریـم،  اسـت و در آن، به جـای اینکـه سـازوکارهای روشـی به دسـت آمده از دیگـران را بـه 
سـنت  بـه  نـگاه  در  دگرگونـی  ایجـاد  از  اصیـل  سـازوکارهای  از  اسـتفاده  بـه  اولویـت دادن   بـا 
سـخن گفته ایـم. در فصـل دوم نیـز دربـارۀ نتیجـۀ اسـتفاده از سـازوکارهای اصیـل توضیحـات 
کـه از لـزوم شـرط  کـه ایـن سـازوکارها عبارت انـد از: اصـل تـداول،  بیشـتری آورده شـده اسـت 
که از رعایت شـرط پیشـینی به دسـت  اسـتنباط نشـئت می گیرد، و همچنین اصل تداخل، 
کـه از رعایـت شـرط تناسـب سرچشـمه می گیـرد. فصـل سـوم  می آیـد، و نیـز اصـل تقریـب، 
گفت وگـو می کنـد  راجع بـه نظریـۀ مقاصـد شـریعت و چگونگـی پایه گـذاری نگرشـی علمـی 
گـذر اثبـات هم پوشـانی بنیادیـن آن بـا علـم اخـالق  کنـد، آن هـم از  تـا در مسـائل آن بازنگـری 
که در تصحیح نگرش ارزش این  اسـالمی و جسـت وجوی مراتب مقاصد سـه گانۀ شـریعت، 

مقاصـد بـدان بی توجهـی شـده اسـت.
امـا بخـش دوم پنـج فصـل را در بـر دارد کـه محتـوای آن دربارۀ »اشـتراکات فهم فلسـفی« 
کـه دکتـر عبدالرحمـان در دو نظریـۀ »فقـه فلسـفه« و »عقالنیـت  و برخـی از مسـائلی اسـت 

کـرده اسـت: تکامل گـرا« بـه آن توجـه 
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کـه فیلسـوف از آن اسـتفاده می کنـد  فصـل چهـارم دربـارۀ پیونـد فلسـفه بـا زبانـی اسـت 
و اینکـه امکانـات فکـری ویـژۀ هـر زبـاْن مـا را بـه پذیـرش نسـبی بودن فلسـفه وادار می کنـد. در 
گزاره هـای خـود را از زبـان  فصـل پنجـم، نویسـنده توضیـح می دهـد چگونـه اندیشـۀ فلسـفی 
گوِیشـوران  می گیرد و از طریق آن هسـتی را تحلیل می کند، اندیشـه را منتقل می سـازد و میان 
بـه ایـن زبـان جابه جـا می کنـد. فصـل ششـم در اعتـراض بـه ادعـای »فلسـفۀ تطابقـی« و ارائـۀ 
ویژگی هـای کلـی آن اختصـاص یافتـه اسـت و بیـان می کند که این فلسـفه برخاسـته از تقلید 
کـه عقالنیـت محدودگـرا نتیجـۀ آن اسـت. ایـن در حالـی اسـت  از منطـق هماهنـگ اسـت 
کـه »فلسـفۀ تطبیقـی«، کـه در مقابـل آن قـرار دارد، نتیجـه اش عقالنیـت گسـترده و تحول پذیـر 
اسـت. در فصـل هفتـم دکتـر عبدالرحمـان آثـار نظریـۀ عقالنیـت تکامل گـرا را مطـرح می کنـد و 
معتقـد اسـت، برخـالف بـاور رایـج، عقـل مراتـب و درجاتـی دارد که اولین مرحلـۀ آن تصدیق، 
مرتبـۀ میانـی آن تطبیـق، و باالتریـن درجـه تحقیـق اسـت. فصـل هشـتم بـه بررسـی اشـکال 
پیونـد میـان فلسـفۀ انسـانی و حکمـت قرآنـی از نـگاه بدیع الزمـان نورسـی، یکـی از فیلسـوفان 
کـه فیلسـوف را از حکیـم متمایـز می سـازد بـه ایـن  تحول خـواه مسـلمان، می پـردازد. و آنجـا 

کوپرنیکـی در نـگاه بـه ایـن ارتبـاط وجـود آورده اسـت. کـه چگونـه انقالبـی  اشـاره می کنـد 
امـا بخـش سـوم نیـز چهـار فصـل دارد و محتـوای آن دربـارۀ »اسـتدالل گرایی منطـق« چه 

در حـوزۀ سـنت اسـالمی و چـه در اندیشـۀ منطقـی معاصر اسـت:

بـا مناظـره به عنـوان نمونـۀ نظـری ای  آنـان  ارتبـاط  و  بـه فراخوانـِی مسـلمانان  نهـم  فصـل 

می پـردازد کـه دارای شـرایط منطقـی و اخالقـی ویـژۀ خـود اسـت و براسـاس مشـارکت بـا دیگـری 

در حقیقت جویـی بنـا شـده اسـت. فصـل دهـم دربـارۀ چگونگـی برخـورد مسـلمانان بـا دانـش 

کـه مسـلمانان  منطـق به عنـوان یـک دانـش منقـول بحـث می کنـد و بـه ایـن مطلـب می پـردازد 

چگونه منطق را با مبانی مشروعیت متداول سازگار ساخته اند و آن را با حقیقت دین اسالمی 

متناسـب کرده انـد. فصـل یازدهـم نتایجـی را ارائـه می کنـد کـه دکتـر عبدالرحمـان در پایان نامـۀ 

کـرده و  دکتـری اش از آن هـا بـا عنـوان آرمـان دولـت )نگاشته شـده در دانشـگاه سـوربن( دفـاع 

ویـژۀ بازگوکـردن اثـر زبـان طبیعـی در اندیشـۀ منطقـی فیلسـوف و سـاختار اسـتداللی آن اسـت. 

فصـل دوازدهـم نیـز عهـده دار پاسـخ بـه این ادعاسـت که قانون نیازمند منطق نیسـت و به بیان 

چگونگـی اسـتفاده از تـداول و ابزارانـگاری از شـیوه های منطق طبیعی در اسـتدالل می پـردازد. 
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همچنیـن ایـن فصل تناقض هـای موضع انکار ضرورت منطق را نمایان می سـازد، موضعی که 

بـر بسـندگِی اسـتدالل بـرای به دسـت آوردن قاعـده ای بـدون نیـاز بـه منطـق پافشـاری می کنـد.

پیوسـت کتاب شـامل دو بخش اسـت: بخش اول مربوط اسـت به مبانی قطعی و نتایج 

نگـرش تکامل گـرا بـه سـنت، و بخـش دوم راجع به راه هـای روزآمدکردن علم اصول فقه اسـت.

در پایـان می گوییـم: کرانه هـای امیدبخـش و ارادۀ راسـتینی که پـروژه دکتر عبدالرحمان 

در پایه گـذاری مبانـی »اندیشـۀ فلسـفه اسـالمی« آن هـا را بازگـو می کنـد شـبیه آن چیـزی اسـت 

را  مـا  و  شـده  فراهـم  فلسـفی  نگرش هـای  و  اندیشـه  ذخیره هـای  از  مـدرن  غربیـان  بـرای  کـه 

کتـاب را ارائـه نماییـم. و همـۀ قصـد مـا از  کـه بـه خواننـدگان عرب زبـان ایـن  واداشـته اسـت 

ایـن کار زنده کـردن امیـد در جـان آنـان اسـت، امیـد بـه امـکان برون رفـِت خواننـدۀ عرب زبان از 

تقلیـدی کـه همچنـان گروهـی از فرهیختـگان آن را نشـخوار می کننـد و، بدون پوشـش و آزرم، 

دیگـران را بـه آن فـرا می خواننـد. مـا نیـز بـر آنیـم تـا از ایـن رهگـذر بتوانیـم اعتمـاد بـه ارزش هـا و 

کـه چنانچـه تالش هـای یـک  کـرده و ایـن بـاور را عمـق ببخشـیم  شـیوه های سـنت را تقویـت 

خواننـدۀ عرب زبـان بـرای پیمـودن راه نـوآوری و ابتـکار درسـت باشـد، او را بـه خواسـته اش 

خواهـد رسـاند، هرچنـد بـر او زمانـی دراز بگـذرد و زمیـن با همۀ گسـتردگی اش بر او تنگ شـود 

گردنـد.1  کـه از پیمایـش جلوگیـری می کننـد بـر او دشـوار  و راه هـای پرپیچ وخمـی 
از خداوند بزرگ برای استاد طاها عبدالرحمان سالمتی و عمر طوالنی خواستاریم تا بتواند 
پـروژه اش را کامـل و منتشـر سـازد و به شـکلی کارآمـد عقل هـا را اصـالح و فهم هـا را روشـن نمایـد. 
خدمت به این مکتب فکری در قالب انتشار، رواج بخشی، و تحقیق پیرامون آن از اولویت های 
ماسـت تا بتوانیم گوی سـبقت را در جذب خوانندگان به آنچه برایشـان سـودمند اسـت برباییم، 

همان گونه که قرآن کف را رفتنی می داند و آنچه برای انسـان سـودمند اسـت را ماندنی.

واهلل ولی التوفیق
رباط، 21 محرم 1436 هـ.ق. مصادف با 14 نوامبر 2014 م.
دکتر رضوان مرحوم

کتـاب ، بـا نـام اختصـاری ]ر.م[ گردآورنـدۀ مطالـب  1. توضیحـات دکتـر رضـوان مرحـوم، نویسـندۀ پیشـگفتار و 
آورده شـده اسـت.



]بخش نخست[

روش تکامل گرا در باب سنت





]1[

چگونه در نگرشمان به سنت نوآوری کنیم؟1

عنـوان بحـث مـا، »چگونـه در نگرشـمان بـه سـنت نـوآوری کنیـم؟«، از چهـار عنصر تشـکیل 
شـده اسـت،  ایـن عناصـر عبارت انـد از: »سـنت«، »نگرش«، »نـوآوری«، »چگونگـی«. ما باید 
گرچـه بـرای تعییـن جایـگاِه  کنیـم. ایـن تعریـف ا مفهـوم هـر یـک از ایـن عناصـر را مشـخص 
کاربـرِد ایـن عناصـر سـودمند اسـت، امـا نمی توانـد طبیعت ترکیِب بیـن ایـن واژگان را برای ما 
مشـخص کنـد. لـذا الزم اسـت ترتیـب قرارگرفتـن ایـن واژگان در عبـارت را بـه هنـگام تعریـف 
کـه مفهـوم هـر یـک از این هـا بسـتگی بـه جایگاهـش در ایـن  آن هـا لحـاظ نماییـم، به گونـه ای 
کـه  کـه ایـن ترتیـب براسـاس قرارگرفتـن واژگان نیسـت، به گونـه ای  ترتیـب داشـته باشـد، چرا
»چگونگـی« عنصـر اول قـرار گیـرد، سـپس بـه ترتیـب عناصـر »نـوآوری«، »نگـرش« و »سـنت« 
کـه براسـاس پی درپی آمـدن شـرایط  قـرار بگیرنـد. ایـن ترتیـب پیوسـتگی میـان آن هاسـت، 
آن هـا در واقعیـت نیسـت. ترتیـب در اینجـا براسـاس پشت سـرهم قرارگرفتن معانـی در ذهـن 
کـه ترتیبـی منطقـی اسـت و ترتیبـی مکانـی و زمانـی نیسـت،  شـکل می گیـرد، بـه ایـن معنـا 

هرچنـد در گسـترۀ زمـان شـکل بگیـرد. 
کـه ترتیـب منطقـِی عنـوان بحـث اقتضـا می کنـد مفهـوم »چگونگـی« پـس  روشـن اسـت 
اسـت  الزم  نیـز  و  نـدارد.  معنـا  آن  متعلـق  بـدون  چگونگـی  زیـرا  بیایـد،  »نـوآوری«  مفهـوم  از 
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کـه نـوآوری بـدون متعلـق آن معنـا نـدارد.  مفهـوم »نـوآوری« پـس از مفهـوم »نگـرش« بیایـد، چرا
کـه اگر چیزی نباشـد تا نگرش  و درنهایـت مفهـوم »نگـرش« پـس از مفهـوم »سـنت« بیایـد، چرا
کار نخواهـد بـود. سـنت به خودِی خـود عنصـری  راجع بـه آن صـورت بگیـرد، نگرشـی هـم در 
که به عنصر دیگری وابسـته نیسـت و، به دلیل این اسـتقالل، جایگاه اول از آِن سـنت  اسـت 
گـر مرزبنـدی آن  کـه ابتـدا مرزهـای سـنت را مشـخص کنیـم. ا اسـت، بنابرایـن سـزاوارتر اسـت 
تحقـق یابـد، مرزبنـدی متعلـق آن و متعلـق متعلـق آن به این منوال امکان پذیر می شـود. حال 

کنیـم؟ چگونـه سـنت اسـالمی-عربی را تعریـف 

1. مفهوم »متن سنت اسالمی-عربی«
کـه بـرای سـنت آورده انـد، و منظورشـان خـود سـنت  نمی خواهیـم وارد تعریف هایـی شـویم 
بـوده اسـت یـا سـنت را وسـیله ای بـرای مفاهیـم دیگـر قـرار داده انـد. به سـبب اینکـه این گونـه 
عقـل  تعریف هـای  شـامل  و  اسـت  سـنت  کالن  سـاختار  از  کلـی  تعریفـی  تنهـا  تعریف هـا 
گـر غیـر از ایـن بـود، ارائه    دهنـدگان  کـه سـاختارهای جزئـی سـنت را در بـر دارنـد. ا نمی شـود 
ایـن تعریف هـا دچـار مصـادرۀ بـه مطلـوب شـده بودنـد، زیـرا آشـکارا ایـن را پذیرفتـه بودنـد کـه 
کـه مـا  آن هـا، پیشـاپیش، آنچـه را به دنبـال شـناختنش هسـتند می داننـد. به ناچـار تعریفـی 
ارائـه خواهیـم داد نیـز هماننـد دیگـر تعاریـف کلـی و گسـترده خواهـد بـود، ولـی کوشـش مـا بـر 
ایـن اسـت کـه ایـن تعریـف با تعاریـف کلی دیگر متفاوت باشـد. از همیـن رو در این تعریف 
یـم  یـاروی« مفاهیمـی می گذار بـه دو شـرط پایبنـد خواهیـم بـود: اول آنکـه ایـن مفهـوم را »رو
کـه بـا آن هـا در یـک دایـرۀ معنایـی قـرار دارد و دوم آنکـه ایـن مفهـوم را بـا یـک قیـد مشـخص 

می زنیـم. »تخصیـص« 

1. 1. رویارونهادن

کـه بـا »سـنت« در یـک حـوزۀ معنایـی قـرار دارنـد، لـذا از  »فرهنـگ« و »تمـدن« از مفاهیمی انـد 
جهاتـی سـنت بـا ایـن دو مفهـوم تقابـل دارد. یکـی از ایـن جهـات ایـن اسـت کـه سـنت اعـم از 
دو مفهـوم دیگـر اسـت. سـنت اعـم از فرهنـگ اسـت، زیـرا فرهنگ سـازی عبـارت اسـت از 
کـه عمـل براسـاس  »شـکل دهی« و »جهت بخشـی« براسـاس ارزش هـای ملـِی پذیرفته شـده، 
نمایانـدن مفهـوم شـکل دهی و جهت دهـی بـرای  را  قوام بخشـی  واژۀ  بایسـته اسـت.  نیـز   آن 


