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  دهكيچ
 ین تعـارض برخـ  یدر ا ؟ن تعارض چگونه قابل رفع و رجوع استیته باشد، این و مدرنیان دیم یدر عصر مدرن اگر تعارض

هم بـه متـون    نید ان،یکمل يآقا نگاهدر . سازندرا مطرح میانه یم ینیز راه یتقدم فرهنگ مدرن و برخبعضی ن، یتقدم د
ـ از د یفهـم سـنت   .شـود یم اطالق نیمتد يهابه اعمال انسان زیاز آن متون و ن هاانسان يهاو هم به برداشت ینید  ن،ی

ـ  نید منزلۀرا به تیمعنو يورو نیااز .ستیسازگار ن تهیبا مدرنه ک است خیبر تار یو مبتن انهیادگرایفهم بن و  ،شـده  یعقالن
سـازگار   تـه یمدرن يهـا از مؤلفـه  یبرخبا  نیاز د یسنتند. فهم کیارائه م نیاز د یسنت فهم يجابه ن رایمدرن از د ریتفس

در آن برطـرف   تـه یمدرن بـا  يه ناسازگارک میارائه ده یفهم نیاز د دیبا ،رندیناپذها اجتنابمؤلفه نیه اکآنجا. پس ازستین
 در اصـوالً  ،شوندیم ریدرگ تهیبا مدرن او ين مورد ادعایه در دک ییهااز مؤلفه یگفت اوالً برخ دیبا دگاهید نیشود. در نقد ا

ـ  بـه  نید يهاه از مؤلفهک گرید ید و برخناسالم وجود ندار نیم در دکدست ای انیاد ـ  ۀرونـد، از پشـتوان  یشـمار م  و یعقل
  تحلیلی و انتقادي است. ،روش این مقاله توصیفی برخوردارند. یمعرفت

  .سمیتجدد، مدرن، مدرن ،سنت ته،یمدرن ،نید ها:کلیدواژه

   

Ma'rifat-i Kalami _________________________________________ Vol.4. No.1, Spring & Summer, 2013    

۹۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
محافـل   مطـرحِ  شـه یزنـده و هم  شـه یر مـدرن از مسـائل هم  کتف يریگلکاز اوان ش تهیو مدرن نید ۀبطار

 میـان را در بسـیاري  اختالفـات   تـه یبا مدرن تیحیمناسبات مس ،است. در ابتدا بوده ینیو د يرکف ،یعلم
طـور  در جهان اسالم به شیسال پ 150حدود  تا ن مسئلهیآورد و ا دیپد سایلکفالسفه، دانشمندان و اهل 

 زیـ جهـان اسـالم ن   د،یـ جد يهافناوري فرهنگ مدرن و نفوذ و با گسترش یول ؛مطرح نبوده است يجد
 ياز سـو  از تمـدن مـدرن و   يرویر با پکفروشن سندگانینو ییسو ز ازین رانیمسئله شد. در ا نیا ریدرگ

  .ندمسئله شد نیطرح ا سازنهیزم ران،یا يسازیدر غرب يومت پهلوکتالش ح گرید
 ازیـ ن يگـو پاسختواند یم نید ایاست: آ ن قراریاز ا تهیو مدرن نیدبارة درمطرح  يهااز پرسش یبرخ

تـوان مقابلـه بـا فرهنـگ مـدرن را دارد؟       نید ایاست؟ آ گونهچ تهیو مدرن نید ۀباشد؟ رابطانسان مدرن 
رفـع   راتعارض  نیاتوان می ایمتعارض است؟ آ تهیاز مدرن ییهابا چه مؤلفه نیاز د ییهااصوالً چه مؤلفه

ـ ا بار تـه یمدرن ایـ  نیاز د یکدامک ست،ی؟ اگر قابل رفع نکرد یپوشچشماز آن  ،ای  د؟ سـرانجام یـ برگز دی
  ست؟یتقابل چ نیا ن درید

سـخنان و نظـرات    نـه یزم نیـ در ا انیـ کمل یمصـطف  يآقـا  یرانیا شانینواندران و کفروشن نمیادر 
 یپاسـخ  گذشته بـوده،  يهادر سال وي و غم ه تمام همک ،تیمعنوو  تیعقالن طرحدارد.  یتأمل درخور
 نیـ اسـت و در ا  گونـه چ او دگاهیـ از د تـه یو مدرن نیـ د ۀه رابطکرد ک ید بررسیمسئله است. با نیبه هم
  ؟داندیچه مرا معاصر انسان  فیلکت ۀرابط
گفتنـی اسـت کـه    . استآن و نقد  یمسئله و بررس نیدر ا انکیمل يآقا دگاهید نییتب یمقاله در پ نیا

و نقـد   یبـه بررسـ   اثر نینگاشته شده؛ اما ا ییتر محمد فناکدتوسط  بحران معرفتتاب ک ،موضوعبارة در
ـ  نی. همچنـ تـه یو مدرن نیدبارة در يو دگاهیپردازد و نه خصوص دیم انیکمل ییبه رها یراه تابک  ۀمقال
نقـد  « ۀتابچـ ک زیـ و ن 3ة شمار یالمکمعرفت  ۀدر مجل یصادق يهاد ترکداز  زین» انکیشه شناخت؛ ملیاند«

ـ  فـات یتأل نیا یده است؛ ولشچاپ  يمحمد جعفرتر کد ۀنوشت» ت مدرنیمعنو  و تیـ ر موضـوع عقالن ب
جنبـه از   نیـ اسـت تـا ا  کوشـیده   تـه یو مدرن نیـ د ۀز بر رابطکمقاله با تمر نیاند و از شدهکمتمر تیمعنو

ه کـ از آن مطرح شده است  پس انکیملت یت و معنویعقالن طرح و نقد بگذارد. یبررس را به يدگاه وید
  است.شده ل یقای ویژه ته اصالتیمدرن يهااز مؤلفه یبرخ يو برا ستهته را متعارض دانین و مدرنیاو د

  نيالف) د
. اسـت  مطـرح ن یـ لسوفان دیلمان و فکشناسان، متنین دمیادر  گوناگونی يهادگاهین، دیف دیتعربارة در
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 یبـا نگـاه   یی. در جـا اسـت  ردهکان یب گوناگونرا در آثار  ین مورد، مطالب مختلفیز در این انکیمل يآقا
از انسان به وجود آمده و قائم به انسان اسـت ماننـد   یاساس نه برکداند یم يادهین را پدیدارشناسانه، دیپد

ان، کیـ مانند سنگ و درخـت و... (مل  ،دارنداز انسان وجود یه فارغ از نک ییهادهیخالف پدبر ؛خط و زبان
ه کـ دانـد  یمـ  یشگینظام اند یکآن را  ،ردهکل یرا تحل ینید يهات آموزهیگر ماهید ییدر جا. ب)1380

از  ايویـژه  ةویبـه شـ   سفارش ،و موضع انسان نسبت به آن یاز جهان هست يریتفس ۀسه جهت دارد: ارائ
از  ايدر قالـب سلسـله   یاز زندگ ايویژه ةویبه ش سفارشو  یر از جهان هستیردن تفسک یمتجل ،یزندگ
  .)1374ان، کی(مل نیو نماد يرمزصورت به و شعائر کمناس

 ۀن را مجموعـ یـ د ،هدادتوجه قـرار  را کانون ن ید یخین، مرجع و منبع تاریگر از دید یفیدر تعروي 
ا یـ مانـده از مرجـع   يجارسخنان ب بارةدر یخیعلوم تار یشناسه پس از اعمال روشکداند یم ییهاگزاره

در همچنـین   ملکیـان . )همـان ا مراجع احراز شود (ین، صدورشان از آن مرجع ید یکمراجع فوق سؤال 
، يردکارکـ  یند، با نگاهکین تصور میت هر دیحقان كمال يرا برا كه چند مالکنیاز ا پسگر ید يامقاله
را  ینـ یو د پـذیرد، مـی را توأمـان  » اهش درد و رنـج ک«و » یاخالق يسازبه« كها دو مالكان آن مالیاز م

  د:یگویز میاهد و در ادامه نکانسان شود و از درد و رنج او ب یاخالق يسازه موجب بهکداند یحق م
صحیح کلمه دین است، و هر دینی که این معناي به هر دینی که این کارکرد وجودي را داشته باشد،

صـحیح کلمـه، دیـن نیسـت، بلکـه      معنـاي  به میزان فقدان این کارکرد،کارکرد را نداشته باشد، به 
 نُما تمیز و تشخیص دهـد تواند دین را از دیننُماست. غیر از این مالك، هیچ مالك دیگري نمیدین
  ). ه1385ان، کی(مل

، 1اسـالم ا یـ  1نیـ نـد: د کیمـ معرفـی  سه قسم  رن را بی، دین، او در مقاالت مختلفیگر به دید یدر نگاه
  .3ا اسالمی 3نیو د 2ا اسالمی 2نید

تـب  کو در  ،هپذیرفتـ مـذهبی  ن و یـ ه در هـر د کـ است  يا افرادیسخنان فرد  ۀمجموع ،1نیمراد از د
 ،2نیـ د. مـراد از د آینـ یمـ شمار به 1ات معتبر اسالمیدر اسالم، قرآن و روا .شده است يآورمقدس جمع

ن در یـ روان دیـ ه پکاست  یافعال ۀمجموع 3نیو مراد از د ،متون مقدس استتفاسیر  یعنی ،1نیر دیتفاس
؛ الـف 1381؛ 1384الـف؛  1379 ان،کیـ (مل 2نیـ و د 1نیـ د یتحقق خارج یعنیاند؛ خ انجام دادهیطول تار

دار بایـد از  است که هـر دیـن   1دین تنها « د:یگوین مید ۀگاناز سطوح سه یکاعتبار هربارة در. ج)1385
 3و اسـالم  2اي بـراي دفـاع از اسـالم   ن را قبول داشته باشد. من هیچ وظیفـه دار است آآن جهت که دین

  .الف)1379 ،انکی(مل »ندارم
الزم و ضـرور  » 3نیـ د«و » 2نیـ د«، »1نیـ د«را در هر سـه سـطح    يبرده همچنین اصالحگرنام
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 1نیـ از د 2نیفاسدتر و د 2نیاز د 3نید«ن دچار فسادند: یداند؛ زیرا معتقد است هر سه سطح دیم
  (همان).» فاسدتر

  ند:کیم کتمس ات زمانیاسالم و مقتضتاب کدر  يد مطهریشه از یز به مثالیش نید ادعاییأت يبرااو 
 ۀگوید: دین در اصل چشـم زند و میمرحوم مطهري نیز در کتاب اسالم و مقتضیات زمان مثالی می

رود، تر میافتد در جوي زمان، سه کیلومتر آن طرفزالل پاك خنک خالصی است، اما وقتی راه می
با اینکه آب از همان سرچشمه است، ولی در اینجا این آب، نه به آن زاللی است و نه به آن خنکی 

سـت  تر شده و هم خس و خاشاك پیدا کرده و هم زالل بـودن را از د و نه به آن خالصی. هم گرم
اي خانـه گوید که ما همیشه به کسانی نیاز داریم کـه بیاینـد یـک تصـفیه    داده است. بعد ایشان می

معتقدنـد دسـتگاه    يمرحوم مطهـر .. بگذارند تا ما آب را از همان سرچشمه، ولی با تصیفه بنوشیم.
  (همان). است ين، عقل بشرید ۀیتصف

در سـه گـروه و سـه     )2همـان اسـالم  (وجـود دارد   ه از اسـالم کرا  ییهاتیها و رواقرائت انکیمل يآقا
ب؛ 1378 ان،یـ ک(مل گرایانـه سـنت  و اسـالم  تجددگرایانـه  اسالم، بنیادگرایانه اسالمدهد؛ یم يقرائت جا

هـاي  ملکیان: نمایندگان این گـروه وهابیـت و گـروه   ( انهیادگرایاسالم بنهاي . ویژگی) ه1379؛ الف1381
  عبارتند از: )سلفی هستند

ـ ید یـی ثرگراک، عدم قبـول ت ییگراعتی، شرییگر، ظاهرگرایشف از منابع دکل نقش عقل به ابزار یتقل و  ین
ـ  يومت بـرا کل حکیانسان، اعتقاد به تش يازهاین ۀن در برآوردن همی، اعتقاد به نقش دیاسیس دن بـه  یرس

  .ب)1378ان، کیبا اسالم (مل يل ناسازگاری، مخالفت با فرهنگ مدرن به دلینیبهشت زم
ـا یژگیو ـان ( انـه یاسـالم تجددگرا  يه ـانی : کملکی ، مصـري  محمدعبـده ، هنـدي  سرسـید احمـدخان  ماننـد   س

  ز بدین قرار است:ین) این قرائت هستند شاخصاز نمایندگان  اسدآبادي الدینسیدجمال، و ترك ضیاءگوکالپ
ـیش  را بیش دینام اسالم، یپ د بر روحکیز، تأیش و تعبدگریاندن، آزادیل به منبع بودن عقل در دیقا از  و پ
ـ ل بـه ام یقا ؛گرایانه، و احساساتیجهانی، انساناین اخالقی هم بیند، آنمی زیستن چیز در اخالقی هر ان ک
ـ  ی، سعیومت فقهکل حکیتش يعت و فقه، عدم تالش برایام شرکر در احییتغ ـ اح يسـاز یدر عقالن ام ک
ـ ، امیو اخـالق جهـان  ردن آن به حقوق بشر ک یکن و نزدید ـ د ییان جـدا ک اسـت، معتقـد بـه    ین از سی
  .)همان( یاسیو س ینید يثرگروکت

، گنـون رنـه ماننـد   قـرن، کسـانی   در این این قرائت سخنگویان تریناخصملکیان: ش( انهیگرااسالم سنت
 یز مشخصـات ین) باشندمی ایتونگی، و نصر سیدحسین، لینگز مارتین، بورکهارتتیتوس، شووانفریتیوف

  چنین دارد:
، يزیو تعبـدگر  یشیاندن، عدم آزادید يبرا يبودن عقل استداللگر و منبع بودن عقل شهود يل به ابزاریقا
انگارانه به فقـه  تین، نگاه ابزارانگارانه و نه غایبودن تد یو تجرب کیل به سلویام اسالم، قاید بر روح پکیتأ
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اسـت، اعتقـاد   ین از سید ییان جداکل به امیمدار، قاعتیشر ۀجامعل کیتش ۀعت، عدم وجود دغدغیو شر
  .)همانبا فرهنگ و تمدن مدرن ( يجد يو ناسازگار یاسیو س ینید ییثرگراکبه ت

اوسـت و   يرهایهـا و تفسـ  ن است، انسـان، برداشـت  ید یکن عبارات، آنچه محور یرسد در ایبه نظر م
  او لحاظ نشده است. ةنقش خدا و اراد

  سمينب) مدر
  سميمدرن يهامؤلفه

را  ییهـا و مؤلفه هاویژگیدارد.  فراوانیانات یمدرن مقاالت و ب يایسم و دنیمدرن یدر معرف انکیمل يآقا
 يبـرا  يه وکـ  ییهـا تـه اسـت. غالـب مؤلفـه    یمدرن یواقعـ  يهـا لفـه ؤتوان گفت میه مکند کیر مکز ذین

م بـه  یالتفـات عظـ   نـد از: اند عبارتکیمدرن و انسان مدرن در مقاالت متعدد به آنها اشاره م ينگرجهان
، يدارهیدار سـرما ، طـرف سـابقه یباال و ب ید آمدن سطح زندگیدشرفت، صنعت، پیپ ۀشیاند ،یعلم تجرب

ى، یـ گرامادى ،طلبىبرابرىى، یفردگرا سم)،یى (اومانیگراانسانسم)، یوالرک(س یزندگ ۀاز صحن ییزدانید
ان، کیـ بـودن (مل  تجربـى ، ياز عقـل ابـزار   يدارو طـرف  يعقـل شـهود   ینف سم)،یونالی(راس ىیگراعقل

  .الف)1378ز؛ 1381الف؛ 1385

  شرفتيپ ةشياند. ۱

ز اقبـال بـه علـوم    ین مؤلفه نیداند که ایشرفت میشۀ پیسم را اندین مؤلفه مدرنیترن و مهمیاو نخست
د یـ پد يگـر یپـس از د  یکیها را ر مؤلفهی، سایرد و اقبال به علوم تجربکجاد یانسان ارا در  یتجرب

  ).1386؛ 1388ان، کیآورد (مل
 یون معتقـد بودنـد وقتـ   یـ ر جهان گرفت. رواقییم به تغیون، تصمیرواق سفارشانسان مدرن برخالف 

ه شـما  کـ سـت  ین یرامون شما به همان صـورت یست و جهان پیط و اوضاع در جهت خواست شما نیشرا
ر جهـان اگـر حاصـل    ییـ زتر است و تغیآمتیار موفقکن یرا ایز ؛دینکد خودتان را دگرگون ید، بایخواهیم

نـد  کیتالش خود را مـ  همۀانسان مدرن  یول ؛)1386ان، کیدارد (مل بسیار يهایمات و سختیشود نامال
  ر دهد.ییخود تغ ۀل و ذائقیمپایۀ تا جهان را بر

  يتجربرغبت به علم . ۲

) است؛ زیـرا  science( یرغبت به علوم تجرب شن اثرینخست ،ل گرفتکر جهان شییش به تغیگرا یوقت
به انسان  یه علوم تجربکل ین دلیر جهان را دارند؛ به اییتغ ییه تواناکاند یگر، علوم تجربیبرخالف علوم د

۹۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 يهـا دهیپد ینیبشیدنبال آن قدرت پ ند و بهکن ییبالفعل مشهود را تب يهادهیه پدکدهند یان را مکن امیا
ند و به دنبـال ضـبط و   کتواند حوادث را ضبط و مهار یند و سپس انسان مکیبالفعل نامشهود را فراهم م

چهارگانـه را   ين هنرهـا یـ ا یخواهد داشت. اگر علوم تجربـ  یو طراح يزیرمهار حوادث، قدرت برنامه
ند، امري مطلـوب  کرامون خود را عوض یاهد جهان په بخوکس کهر  يه براکست ین کیداشته باشند؛ ش

ن جنبـۀ  یـ و الگو بودن یافتند. ا یمیجنبۀ پارادا یعلوم تجرب يرونیز). از هم1381؛ 1386ان، کیاست (مل
  ).1386ان، کیصورت گرفت (مل یشناختروان يه با گذرک، بلیمنطق يشدن نه با گذر یمیپارادا

  ييگراعقل. ۳

معنـاي  بـه  یـی گرااسـت. اسـتدالل   ییگرااستدالل ترقیدق ریبه تعب ای ،ییگراانسان مدرن عقل گرید ویژگی
 یسـ که کـ نیصرف ا را به ید سخنیه نباکن است یت مدرن ایمهم در عقالن ۀتکن« امل است.ک يزیتعبدگر

  .)الف1381ان، کی(مل» رفتیگفته است پذ

  يطلبيبرابر. ۴

  :سم استیمدرن يهایژگیاز وز ین یطلبيو برابر ییزداقداست
ـ  ک هر یعنی ؛ندکیچشم نگاه م یکبه  یها به لحاظ معرفتانسان ۀته به همیمدرن ـ  یس هـر حرف خواهـد  یم
ـ ا ؛دینکل نداشت قبول نید و اگر دلینکل داشت قبول یاگر دل ،بزند ـ ین ی از اشـخاص   یـی زداقداسـت  یعن
  .)283، ص1381گران، یان و دکی(مل

  يريپذآزمون. ۵

ز را یـ چ چیه، انسـان مـدرن هـ   کـ ن بـدان معناسـت   یـ دانـد و ا ز را فوق آزمون نمـى یچ چیمدرن ه انسان
ى از یکـ ه کـ چـرا  ؛ندکز را مقدس قلمداد نمىیچ چیه او هکتوان گفت ن مىیداند. بنابراچرا نمىوچونبى
را در معـرض   يزیهر چ نابراین انسان مدرنب .ر استیناپذچراوه چونکن است یهاى امر قدسى اژگىیو

 .الف)1385ان، کیند (ملکدهد تا خود آن را تجربه یش قرار مینقد و آزما

  ييگرايماد. ۶

ن موضـع  یـ سـت. ا یل نیـ ات قایـ ر از عالم مـاده و ماد یغ ی، به عوالمیاز لحاظ وجودشناختانسان مدرن 
ـ  است، چون اگر بنـا  انسان مدرن یشناختمعرفت یژگیر دو ویزناپذیگر ۀجیالبته نت یوجودشناخت ن یـ ار ب

افـت و  ی دسـت  یقـ یحق بتوان بـه معرفـت   يظاهر یحس ۀش، و تجربیه فقط از راه مشاهده، آزماکباشد 
 ه از آن راه به دست آمده است نداشـته باشـد، طبعـاً   ک یجز سر و سامان دادن به مواد خام يارکز یعقل ن



  ۹۹ دين و مدرنيته؛ بررسي رويكرد فروكاهشي به دين در نسبت با مدرنيته

سـان و معـادل گرفتـه    یک ،و موجـود  تیـ واقعبـا   ش، و تجربـه اسـت  یج آنچه قابل مشاهده، آزمایتدرهب
ش و تجربـه  یه آنچـه قابـل مشـاهده، آزمـا    کده ین عقیست جز این يزین معادله هم چیا ۀشود و الزمیم
  .)1377ان، کی(مل ستیست موجود نین

  بودن ييايدننيا. ۷

  :بودن است ینونکو ا یینجای، ایجهاننیسم، ایگر مدرنید ۀمؤلف
ـ شنهاد یپ یراه یلکله و رفع مشئحل مس يبرا یسکه اگر کن است یبودن ا ینونکو ا یینجایا يمعنا رد، ک

ه انسان مـدرن لزومـاً   کست ین نیامعناي به ن سخنیشوف شود. اکا مین دنید در همیج آن راه بایآثار و نتا
  .)278، ص1381گران، یان و دکیپس از مرگ و آخرت است (مل یر زندگکمن

  ييگراانسان. ۸

  :سم استیگر مدرنید يهاز از مؤلفهین ییگراانسانسم و یاومان
د در یز بایچ رانسان و هرید مخدوم غیواقع انسان بارد. دریدر خدمت انسان قرار گ يد به نحویز بایهمه چ

د در یهمه با یعنیرد؛ کدا یپ ییشأن خدا یسم، انسان به لحاظ اوصاف اخالقیخدمت انسان باشد. در اومان
  .ز)1381ان، کی(مل دننکانسان را جلب  يد رضایز بایهمه چ خدمت انسان باشند و

  ييفردگرا. ۹

 ؛دباشـ د در خدمت فرد انسـان  یه باکد در خدمت انسان، یتنها بانههمه چیز ه کن معناست یبه ا ییفردگرا
   .است يحق آزاد ،ن حقیا است. یفرد انسانه کبل ،یجامعه انساننه واجد حق،  یعنی

هایى مثل تواند محل داورى قرار گیرد. هویتمعناست که هویتى فوق هویت فردى نمىبه این ] یی[فردگرا
  .)همان( ملت و... همه بایستى به حقوق فرد ارجاع و تحویل شوند ،هویت قوم، هویت قبیله، نظام

  خيبه تار ياعتماديب. ۱۰

 ايیخیهـر مقطـع تـار    بـارة ت درین عدم قطعی. اینه قطع ،است یعلم احتمال یکخ یر مدرن، تارکدر تف
گـر در بـاب آن   ین محل صورت گرفته باشد دیش و در همیقه پیپنج دق يااگر حادثه یصادق است. حت

تـوان داشـت   یوجود دارد هم نمـ  یدر حد آنچه در علوم تجرب یتیقطع یداشت. حت ینیقیتوان علم ینم
  .)276، ص1381گران، یان و دکی(مل

  تهين و مدرنيد ةج) رابط
ن موضـع بـا او   یـ ه البتـه در ا کداند یته ناسازگار میسم و مدرنین را با مدرنیاز چند جهت د انکیمل يآقا

۱۰۰      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ،شـتر مـوارد متضـاد اسـت    یامالً متفاوت و در بکسم یمدرن ین با مبانید یه مبانکم. ازآنجایده هستیعقهم
ن یـ شـده د سـازگار ن یـ ا دیـ  ،يجاد سـازگار یو در صورت ا ،ردکر مدرن سازگار کن را با تفیتوان دینم

ن یـ ، هـم د يند سازگاریاا در فریست و ین یسم واقعیگر مدرنیشده دسم سازگاریا مدرنیست و ین یواقع
  است.پذیرفتنی  امالًکن ادعا یاند. اردهکر ییسم تغیو هم مدرن

ر. یپـذ اجتنـاب  يهـا لفـه ؤر و میناپـذ اجتنـاب  يهـا مؤلفه :داندیدو نوع مبر ته را یمدرن يهامؤلفه يو
ـ  ؛دنا بـد باشـ  یـ خـوب  اینکـه  ا یـ د نا باطـل باشـ  یحق مکن است ته میر مدرنیناپذاجتناب يهامؤلفه  یول
ز یـ ر نیپـذ اجتنـاب  يهـا شد. مؤلفه هام آنید تسلیتوان صورت داد و باینم يارکرند یناپذه اجتنابکازآنجا

مد گفـت و  اوشـ د بـه آنهـا خ  یـ خوب و حـق با  يرهایپذاجتناببارة د. درنا باطل باشیحق  مکن استم
ا یـ توان آنهـا را حـذف و   یه مکر بد و باطل هستند یپذاجتناب يهالفهؤو فقط م ،مبارزه با آنها معنا ندارد

تـه  یر مدرنیناپـذ اجتنـاب  يهـا ن بـا مؤلفـه  یـ سم را تعـارض د یمدرن يرد. او علل ناسازگارکبا آنها مبارزه 
ته سـازگار شـود و چـون بـا     یتواند با مدرنینم پردازیم،میهایی که در ادامه به آنها ویژگین با یداند. دیم

شـده  ن اصـالح ین دیرد و او نام اکن را اصالح ید دیر شده است بایته درگیر مدرنیناپذاجتناب يهامؤلفه
تـه  ین و مدرنیـ از مـوارد تعـارض د   یبرخ .)272، صهمانگذارد (یشده مین عقالنیا دیو » تیمعنو«را 

  شرح است: دینب

  انيبد در ادتع. ۱

ن یـ بـودن د  يته با تعبـد یبودن مدرن یبودن است. استدالل یته، استداللیر مدرنیناپذاجتناب ۀن مؤلفینخست
پاسـخ داد  ؛ »الف، ب اسـت « دییگویپرسد چرا شما میم یانسان مدرن وقت پاسختوان در یسازد. نمینم
. انسـان  »ب اسـت الـف،  «کـه   ردکـ د با استدالل ثابـت  یه باکبل ،»الف، ب است«ه کد یگویه چون ج مک

ر اسـتدالل  یاگـر سـ   یاورد. حتـ یـ ل بیاو دل يد برایند باکیل میدل ۀننده از او مطالبکپرسش یمدرن تا وقت
ن را یـ ه اکـ بل ،ل نـدارم یـ ن دلیـ ا يگر براید«د یبگوشخصی ت یه در نهاکد یرس ییرد و به جاکدا یادامه پ

طـور  ار دارد و هنوز بهکوبا تعبد سر ايگونهه هنوز بهکشود ی، معلوم م»میگویس مکاساس قول فالن بر
؛ الـف 1381ج؛ 1385؛ 1387؛ 1389ان، کیـ ؛ مل274، ص1381گران، یان و دکیامل مدرن نشده است (ملک

  .ب)1385؛ ج1381؛ ب1381الف؛ 1380
  د:یگویداند و مین میاز د شدن را حذف عامل تعبد يمدرن و معنو يار براکن ینخست ملکیانن یبنابرا

ـ هـم نـدارد    یم. تفاوتیبرس ییفرمابه خودفرمان ییفرماگرفرمانید از دیما با ـ گـر  یه آن دک ه از او تعبـد  ک
ـ ار دارکه باشد ما با تعبـد سـرو  کس ک گر هریس دکباشد. آن  یسکم چه ینکیم ـ م (ملی گـران،  یان و دکی

  .)275، ص1381



  ۱۰۱ دين و مدرنيته؛ بررسي رويكرد فروكاهشي به دين در نسبت با مدرنيته

  انيقداست اشخاص در اد. ۲

 یطلبـ يبرابـر  ۀاسـاس مؤلفـ  ته، قداسـت اشـخاص اسـت. بـر    ین و مدرنید يرین درگیادیاز مگر ید یکی
ه هـر  کـ بل ؛س قداسـت نـدارد  کچیرد. هکچشم نگاه  یکبه  یها به لحاظ معرفتانسانۀ د به همیته بایمدرن

 یعنـ ین یـ د. ایـ پذیرل نداشـت ن یـ د و اگـر دل یـ بپذیرل داشـت  یـ خواهد بزند؛ اگـر دل یم یس هر حرفک
ت بـاال  یـ ه اشخاص تا حد الوهکبل ،شودینم ییزداتنها قداستان نهیدر اد یاز اشخاص. ول ییزداقداست

  .)283، صهمانروند (یم

  انيبودن اد يخيتار. ۳

ان هـم  یـ اد ۀاعتماد است. همیخ به آن بیت تاریه اشاره شد انسان مدرن به به خاطر عدم قطعک گونههمان
ه کـ ابـد  ییش میافزا یهنگامخ یبه تار ياعتمادین بیاند. ابنا شده یخیتار يهارهخ و گزایبر تار ياگونهبه

والر کمـورخ سـ  « ير ویـ بـه تعب  .)276 ، صهمـان ن باشـند ( یاز همان د یخیداد تاریرو یکناقالن  ۀهم
 یخین تـار یه دکشود ین موجب مید ویژگین یا .ب)1379ان، کی(مل» طرف استیست؛ اما بیمعصوم ن

  نباشد. پذیردفاع
سـت. بـه لحـاظ    یطلبانه مـورد دفـاع ن  شانه و نه به لحاظ حقیاندنه به لحاظ مصلحت خى واقعاًین تارید

د، در روند جهـانى عقـب   ینکه کین تین دید بر ایعنى اگر شما بخواهیست، یشانه مورد دفاع نیاندمصلحت
عنى حتى اگـر رونـد   یست، یطلبانه هم ناما حق ؛ان رفتنیعنى از مید و عقب ماندن از روند جهانى یمانمى

  .)1384ان، کی(مل مینکه کیخى تین تاریم به دیتوانستجهانى هم وجود نداشت، نمى
ـ ا انکیـ مل يآقـا ار کـ راه ،انیـ بـودن اد  یخیل تاریته به دلین و مدرنین دمیادر تعارض  ا ه تـ کـ ن اسـت  ی

 میاهکـ بان و مذاهب بر وقوع آنها اصـرار دارنـد،   یادروان یه پک يایخیتار هايرویدادا بر کم از اتیتوانیم
  ن است.یز همیند نکیه او آن را مطرح مک یتیمعنو هايویژگیاز  یکیب) و 1379ان، کی(مل

  انياد يكزيمتاف. ۴

ز یـ ان نیـ م اسـت. اد یقدة جامع و گسترد يهاعهیو تزلزل مابعدالطب ینکته، فروشیمدرن يهایژگیاز و یکی
ار یه بسـ کـ نیاول ا :داشـتند  یژگـ یهـا دو و یـک زین متافیرا در متن خود دارند. ا ینیسنگ يهاعهیمابعدالطب

  بودند. ياو اسطوره ي، شهودیه عقالنکنیگفتند و دوم ایز سخن میهمه چ بارةجامع بودند و در
همـه   بـارة توانـد در یه مـ کند کیادعا نم یسکگر یان متزلزل شد و دیت ادین جامعیا ،مدرن ةدر دور

نـدارد   ییو اسـطوره جـا   يگـر عقـل شـهود   ید انسان مـدرن د ین امروزه در دید. همچنیسخن بگوز یچ
  .)280، ص1381گران، یان و دکی(مل

۱۰۲      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ  ياند و نسـخه کینه مید. او شما را معایرویم کد و نزد پزشیشویمار میشما امروزه ب سـد... اگـر   ینویم
 كه من از فالن دانشـگاه مـدر  کنیشما به اه کمؤثر خواهد بود  ین نسخه در صورتیبه شما گفت ا کپزش

ـ یند... کید اثر نمیخالف آن داشته باش يد و اگر اعتقادیام اعتقاد داشته باشگرفته ـ د یا اعتقاد داشته باش ه ک
ـنگ  يهـا یـک زیمتاف یان سنتیپشت اد .طور هستندنیا یان سنتیهستم... اد یمن از نسل فالن وجـود   ینیس

  .)282، صهماند (یزها اعتقاد داشته باشیچ یلید به خید، بایابیه نجات کنیا يشما برا یعنی ؛دارد
 .دکـر آن  يبـرا  يرکد فیجنگ دارد. پس با بودن تمدن مدرن سر یبودن و تجرب يان با مادیاد یکزیمتاف

انـت  ید یت، نـوع یـ شـود و معنو یت مطرح میته، معنوین و مدرنید يه باز به علت ناسازگارکنجاست یا
  :است دهین رسکن حد ممیمترکش به یکزیه متافکاست 

الزم  يگونه اعتقـاد چیشود؛ چون در آن هیم یندارد معرف یکیزیه بار متافک یتیعنوان معنوز بهین نیشیتیمد
  .)283، صهمانست (ین يچ اعتقادیاش وابسته به هجهی، نتیست و مانند طب جسمانین

  انياد ييگراآخرت. ۵

و  یینجـا یان بـا ا یـ اد یـی گراگـرا هسـتند. آخـرت   آخرت ياگونهبه یمیبراهان ایادویژه به گوناگونان یاد
  سم ناسازگار است.  یوالرکس یعبارتته و بهیبودن مدرن ینونکا

د نمـاز  یه اگر من باکن است یق این سخن در مصادیا يست. معنایه نیانسان مدرن اهل نقد است؛ اهل نس
ارها احسـاس  کن یا هم در اثر این دنیا ید در زندگیبگزارم، باد حج یرم، اگر باید روزه بگیبگزارم، اگر با

و آرامش از  ياحساس شاد یانسان سنت ينم. ... براکب ییو معنا یت باطنی، رضايدی، امياي، شادیآرامش
ـ ن باید دیگویسوست؛ اما انسان مدرن مت دارد آنیاو آنچه اهم يست. برایعبادات مطرح ن ـ ی جـا  نید هم

ـ ن عبـادات با یمن بدهد. ا یبه زندگ ییو معنا یت باطنی، رضايدی، امياي، شادیآرامش او آثـار   يد بـرا ی
  ).280- 279محسوس و ملموس داشته باشد (همان، ص ير شدن، آثاری، و همچون غذا خوردن و سیروح

و  فیـ تعر ياگونـه ن را بـه ید دیته است، بایر مدرنیناپذاجتناب يهاسم از مؤلفهیوالرکه سکنیبا توجه به ا
 :سـازد ین مطـرح مـ  یـ ن دیگزیمنزلـۀ جـا  ت را بهیز او، معنوینجا نیر نشود. در ایه با آن درگکرد کد یتحد

  ).280(همان، ص » نمکا تجربه ین دنید در همید من بایگویم یعنیاست؛  ینید ییگراتجربه یکت یمعنو«

  انيبودن اد يمقطع. ۶
ـ از آنچه در آنها وجود دارد، چـه در ناح  ياریه بسکد ینیبید، مینکر یه سک ین و مذهبیدر هر د م یتعـال  ۀی

مقطـع   یـک ن خـاص در  یه آن دکن جهت است ی)، به ایام (امور عملکاح ۀی) و چه در ناحي(امور نظر
ـ ظهور  یاوضاع و احوال خاص فرهنگ یکو در  ییایموضع خاص جغراف یکو در  یخیخاص تار رده ک

مربـوط   یان و اوضاع فرهنگکن امور به همان زمان، میاانسان مدرن معتقد است . )285 ، صهماناست (
  .)286، صهماندر سعادت و شقاوت ندارند ( یچ دخالتیهستند و ه
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  يد) نقد و بررس
 يدگاه ویـ د ییمبنا ین و تجدد مستلزم بررسید ۀرابط قلمرودر  انکیمل يآقادگاه یجوانب د ۀهم یبررس

ـ  ؛اسـت و...  یکی، هرمنوتیشناختی، هستیشناخت، انسانیشناختمعرفت يهادر حوزه ـ ابـه  ورود  یول ن ی
ن یـ د ۀه رابطـ ک ین است ما را از بحث اصلکز ممین سوییگنجد و از ین مقاله نمیا حوصلۀها در عرصه
  .زیمپردابو به اصل بحث  کنیماشاره  يبه موارد ضرور یمشکویرو منیاند. ازکته است دور یو مدرن

  نيف دينقد تعر
ال و ابهام اسـت.  کدچار اش و رثابتیمتزلزل، غ ين تصورینسبت به د انکیمل يآقارسد تصور یبه نظر م

از  یکـی در  اهـداف آن بحـث باشـد.    ةنندکنیه تأمکند کیف میتعر ياگونهن را بهید یاو در هر موضوع
ان، کیـ ملد آمـده و قـائم بـه انسـان اسـت (     پدیـ از انسان یبر نبناه کاست  يادهین پدیف گفته شد دیتعار

ـ  ؛ح اسـت یاول صـح  ۀجملـ  ،او باشـد  یو واقع یقیاز حقیاز انسان، نیاگر منظور از ن .ب)1380 اگـر   یول
بـه احسـاس    ین ربطید آمدن دیباشد؛ چون پد یحیجمله صحتواند نمیاز باشد، یمنظور فقط احساس ن

مـال و  کشـناخت   يبـرا  املک یانسان به داشتن منبع یاز واقعیاساس نبر سبحانوند اه خدکبل ،از نداردین
ز احسـاس  یـ هـا ن انسـان  ۀهم یفرض، زمانبه د آورده است و اگر ین را پدیمال، دکدن به آن یرس يهاراه

 یـک آنهـا را بـدون    ،خـود  یرخـواه یمت و خکاساس علم و حخداوند بر ،ن داشته باشندیاز د يازینیب
م الْکتَـاب والْمیـزَانَ لیقُـوم       لَقَد أَرسلْنَا « :ردکامل رها نخواهد کمنبع شناخت  هـعأَنزَلْنَـا مو نَـاتیلَنَا بِالْبسر
  ).25 د:ی(حد »النَّاس بِالْقسط

توانـد  نمیانسان  که داندیخود م یخالق انسان، به علم ازل سبحان وخداوند این بدان سبب است که 
ن، قـائم  یـ ه دکـ توان گفت یرو نمنیباشد؛ ازانداشته  یبه وح يازیفا شود و نکها خودشناخت ةدر حوز

نـد.  که انسان را به حال خود رها کدهد یز اجازه نمیخداوند ن یرخواهیخ ،گرید يسوبه انسان است. از 
د یـ رو بانیـ اآورد؛ ازید مـ یـ ن را پدیخداوند د ،ندکاز نیند و چه احساس نکاز یپس چه انسان احساس ن

  نه قائم به انسان. ،ن قائم به خداوند استیگفت د
ـ با د).1379ان، کیـ اسـت (مل  یشگینظام اند یکن یگفته شد که د يگریف دیدر تعر خـالف  د گفـت بـر  ی

ف بـه معرفـت   یـ ن تعریـ ه در اکـ نیست تا وابسته به انسان باشد؛ گذشـته از ا ین یشگینظام اند یکن یتصور، د
کنـد و در قالـب متـون    یاش مـ سبحان اراده يه خداکاست  يزین آن چین. دیاشاره شده و نه به خود د ینید
  مال است.ک يانسان به سو ییراهنما ين، ارادة خداوند برایه هدف از ارسال دکابد؛ چراییم یتجل ینید

 ،یخیتـار  یشناسـ ه پـس از روش کـ دانسته شـده اسـت    ییهاگزاره ۀن مجموعید ،يف بعدیدر تعر
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ن یـ ه اکـ د کـر د توجه یبا یول ،ح استینسبت صحهف بین تعریا .)1374ان، کیصدورشان احراز شود (مل
شـوند،  یده مین نامیخداوندند، د ةاز اراد کیه حاکخداوندند و از آن جهت  یعیتشر ةاراد یها تجلگزاره

  اند.ال صادر شدهؤن مراجع فوق سیه از اکنه از آن جهت 
 یمعرفـ » اهش درد و رنـج کـ «و » یاخالقـ  يسازبه«رد کارکن را دو یت دیحقان كه او مالک ییدر جا

توانـد معـرف و   ینظـام مـ   یـک رد کارکـ چگونه  .)هـ1385ان، کیوجود دارد (مل ياالت جدکند، اشکیم
ه متوقـف بـر   کـ  یاز انتخـاب  پـیش چگونـه   برگزیند،را  ینیخواهد دیم یسکآن باشد. اگر  یدرست كمال

، ینـاقص انسـان   کـی دستگاه ادراتوان با یچگونه م ؟رد آن را بشناسدکارکن است یت آن دیشناخت حقان
جـو  واز را جستیآن ن يارضا ،انین ادمیاص داد و سپس در یل انسان را تشخیو اص یواقع يازهاین ۀهم
ه انسـان  کـ ن اسـت  یح ایدهد و راه صحیص مین را تشخیاز به دیاصل ن تنهاه عقل انسان کیرد؛ درحالک

 کـانون ن یـ در د ییازهایند چه نیدهد و سپس بب صین حق را تشخیبخش (مانند معجزه) دنانیاطم ۀدلابا 
اسـت   یین در جـا یـ از به دیفرض ن پرداخته شده است. اصوالً هازان به آنیو به چه م اندرار گرفتهتوجه ق

ـ اآنهـا عـاجز اسـت. از    يسازبرآورده يهال و راهیاص يازهاین كه انسان از درک ه کـ اسـت   یعـ یرو طبنی
 ۀن حـق، همـ  یـ ن دیـ ا حتمـاً  ،تیـ و البتـه در صـورت اثبـات حقان   ن ثابت شود یت دید حقانیبا نخست

  ز داراست.یمثبت را ن يردهاکارک
 كمـال  منزلـۀ رد مثبت بهکارکل دو یجا و به چه دلکاز  :ردکرا مطرح  يگریال دکتوان اشینجا میدر ا

بـه  ». خداونـد قـرب بـه   : «اي نمونه؛ برستیگر مدنظر نید يردهاکارکچرا  ؟شودیم ین معرفیت دیحقان
گـر مؤلـف محتـرم    ید يهاگر گفتهیمطرح شده و با د یستیاومان یدیدگاهرد از کارکن دو یرسد اینظر م

  ز سازگار است.یدارد ن یستیاومان يردیکه روک
 یاز چـه نـوع درد و رنجـ    ؟ن باشـد یـ ت دیحقان كتواند مالین ابهام، میاهش درد و رنج با همکا یآ

 یا درد و رنجـ یـ ا باشـد  یسب دنک يه براک یدرد و رنج ؟يا اخروی يویدرد و رنج دن ؟شودیصحبت م
مـال  کدن بـه  یو رسـ  یقرب اله يرمضان، برا كام ماه مباریدر ا ینیاگر متد ؟سب آخرت باشدک يه براک

نان خـود دسـتور   یبه متد ینیا اگر دیست؟ آین حق نین او دیند، دکرا تحمل  یو گرسنگ یتشنگ یقیحق
ننـد  کسفر را تحمل  یبروند و سخت يد به سفر دور و درازیبا یو بدن یاعت ماله در صورت استطکدهد 

 يجـا ه بـه کـ ل یـ ن دلیاز خود سفر ندارد، انجام دهند، فقط به ا یمکز دستیآنها ن یه سختکرا  یو اعمال
 ین حقـ یـ دتوانـد  نمـی  ،نانش گذاشته اسـت یمتد ةعهد رب يسخت و دشوار يارهاکاهش درد و رنج، ک

سـعادت   يبـرا  یو رنجـ  ین علم تزاحمات، سختید در ایهاست، شاسعادت انسان ين برایباشد؟ اگر د
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ا یـ آ ؟میـ گذشـته اسـت، سـراغ دار    نیآنچه بر امام حس فراتر از یچه رنج یباشد. راست يانسان ضرور
  ن حق نبوده است.  یشان، دای نیل شد، دیشان تحمیه بر اک یل رنجیتوان گفت فقط به دلیم

ـ  ،توان سخن گفتیان میت ادیت و عدم حقانیحقان بارةدر اهش درد و رنـج و  کـ نـه براسـاس    یول
چـه   ینـ یتوانـد بفهمـد چـه د   ین. انسان با فهم ناقص خـود چگونـه مـ   یرد آن دکارکاصوالً نه براساس 

ن در یـ از د يردکارکـ چـه   گـر آن تعـارض نـدارد؟   یرد دکارکن با یاز آن د يردکارکدارد؟ چه  يردکارک
ر یناپـذ و اجتنـاب  سـودمند ن اساسـاً مهـم،   یـ از د يردکارکهاست؟ و چه ان انسانیا زیمدت به سود دبلن

 مفسـده؟  یـک دامکـ مصـلحت دارد و   یـک دامکتواند بفهمد یدام علم مکگر انسان با یعبارت داست؟ به
انسـان در   هکـ دهد ین موارد نشان میا ۀرملزمه؟ همیمصلحت غ یکدامکمصلحت ملزمه دارد و  یکدامک

نـد و  ک یبررسـ  )معجزه مثالً(گر ید یان را از راهیت ادید حقانین ناتوان است. پس بایص قلمرو دیتشخ
  د.یجوبن ین را در خود آن دید يردهاکارکن و انواع یت، قلمرو دیپس از اثبات حقان

ه کـ اول آن :شـود یده مـ یـ ز چند مغالطه دیو دو سه ن یکن و اسالم به سه سطح ید يبندسطحبارة در
 ؛جعل اصطالح اسـت  یک تنهامطلب این د و یگوین نمینان، دیرد متدکبه عمل یشناسنیو د رکچ متفیه

ه با توجه بـه دو  کنیسوم ا ؛نیاست و نه خود د ینیواقع معرفت ددر ،دهینام 2نید ملکیانه آنچه کدوم آن
معتبر اسـت   ینیود همان متون دشیده مین نامیغلط است و آنچه د يبندن سطحی، اساساً اپیشینمطلب 

قابل دفـاع   1نید تنهاه کست ین به آن معنا نیا یول ؛خداوند است یعیتشر ةاز اراد کیه حاکاز آن جهت 
نجـا مباحـث   یز قابل دفـاع اسـت. البتـه در ا   یح نیروشمند و صح ینیتوان گفت معرفت دیه مکاست، بل
ه کـ روشـن اسـت    همهبا اینم. ینکیم يفرار از اطاله مقاله از آنها دور يه براکز وجود دارد ین یکیهرمنوت

هرچنـد   ؛دست آمده باشد، معتبر و قابـل دفـاع اسـت   ه الزم ب يهاه براساس روشک ینیفهم و معرفت د
  ن گذشته باشد.  یاز خود د بسیاريزمان 

اسـت. او  » مغالطه نقل قول ناقص«ن مطلب یدر ا انکیمل يآقاگر از مغالطات ید یکیه ک گفتنی است
ز در یـ ن یر مهمیه تأثکسخنانشان  یند و از نقل مابقکیرا نقل م ياستاد مطهرقسمت از سخنان  یکفقط 

ه کـ یحـال در ؛»اسـت  ين، عقل بشـر ید ۀیدستگاه تصف«د: یگویاو م ند.کیز میشده دارد، پرهموضوع نقل
  شرح است:دین دهد، بیارجاع م هک يادر همان صفحه ياستاد مطهرعبارت 

ـ ک كها را پایآلودگ نیشود ایه با آن مکقرار داده است  ياهیاسالم دستگاه تصف اول خـود   ۀرد. در درج
ه قرآن، عقل را حجـت قـرار داده   ک، عقل است گریدستگاه د یک. میبر آن عرضه بدار دیبا ما .قرآن است

ـ یقیه کاست  ائمه ای غمبریو سنن متواتر پ ثی، احادگریه دیتصف يهااست. دستگاه  ياسـت و جـا   ین
  .ستیو شبهه در آنها ن کش
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ز یـ انـه ن یگراانـه و تجـدد  یگراانه، سـنت یگراادیاسالم به سه قرائت بن يهاتیها و روام قرائتیتقس بارةدر
جهـان   يهـا قرائـت  ۀمبنا شـده تـا همـ    يزیست؟ چه چیم چین تقسیوجود دارد. اساس ابسیار تأمالت 

ن سـه قرائـت اسـت؟    یـ از ا یـک دامکـ  وعه جزیش يقرائت علما ن سه قرائت خالصه شود؟یاسالم در ا
انـه مربـوط بـه    یگراقرائـت تجـدد   زیرا؛ نیستانه یگراقرائت تجدد ،عهیش ۀبرجست يعلمادیهی است که ب

 ین طوسـ یرالدیخواجه نصـ و  ید مرتضیسو  دیخ مفیشبزرگانی همچون ه کیحالدر ،د استیاعصار جد
از  بسـیاري تواند باشد؛ چـون  یز نمیانه نیگراقرائت سنت ند.اشین قرن پیمربوط به چند صدرالمتألهینو 

ل کیتشـ  ۀعـدم وجـود دغدغـ   «مانند  ؛عه در تضاد استیل شیاص يبا قرائت علما ،ن قرائتیمشخصات ا
و  یاسـ یو س ینـ ید یـی رگراثکاسـت، اعتقـاد بـه ت   ین از سیـ د ییان جـدا کل به امیمدار، قاعتیشر ۀجامع

 يه علمـا کـ ی را خواهـد اسـالم  یلف محترم مؤظاهراً م. »با فرهنگ و تمدن مدرن و... يجد يناسازگار
انـه را قرائـت   یگراز اسـالم تجـدد  یـ ن يند و در مقام داورک یانه معرفیادگراینند اسالم بنکیم یعه معرفیش

ه کـ  يریرده، با تفسـ کبیان انه یادگرایه از اسالم بنکهایی ویژگیاز  ياریه بسکیحالدر ؛داندیم يتردرست
  ).1384، فناییك: .شتر ریدهند، ناسازگار است (براي نقد بیعه ارائه میبزرگان ش

  تهيمدرن يهامؤلفه يرياجتناب ناپذنقد 
ر کـ ذ زیـ ن گرانیه دکاست  ییهاهمان مؤلفه باًی، تقربیان کرده تهیمدرن يهامؤلفه منزلۀبه آقاي ملکیان آنچه

هـا،  از مؤلفـه  یبرخـ  ياریـ و مع كه بـا چـه مـال   کـ اسـت   نیـ دارد ا پرسـش  يآنچـه جـا   ینند؛ ولکیم
از ویژگـی   یـک شود تا ما یب مموج زیچه چ ؟دنشویم یر معرفیپذاجتناب گرید یو برخ ریناپذاجتناب

؟ مینـ کیم مکح نیچن ییبا چه سنجه و ترازو پذیر؟رییرا تغ يگریو د میبدانناپذیر رییتغفرهنگ مدرن را 
ـ   قیتوان از طریرا نم زیه همه چکبفهمد  دیان ندارد انسان جدکام ایآ  يدسـت آورد و امـور  ه اسـتدالل ب

ه بـه آن معرفـت دسـت    کـ  یسـان کدر برابـر  ند و او افهم و معرفت او خارج دسترس ه ازکوجود دارند 
ان نـدارد انسـان   کـ ام ایـ آ ؟گونه اسـت نیحاضر ا حال ه درکگونه ندارد؛ هماناي جز تعبد چارهاند، افتهی

 خیدرسـت بـه تـار    یشناسروش توان بایرده است و مکاشتباه  یخیتار يایقضا بارةه درکببرد  یپ دیجد
، اسـتدالل  نـد کیه مـ کیـ ته بـه آن  کـ با همان عقل خود  دیه انسان جدک استن کمامن ایآ ؟اعتماد داشت

هـا در آن عـالم بـه    ه سعادت و شـقاوت انسـان  کوجود دارد  زین يگریم دم، عالَعالَ نیاز ا ریغ هکد ورابی
رد و کـ  يزیـ رتر است برنامـه ه مهمک یمعالَ يبرا دیه باک دیگویعقل م همان دارد و يشتریمراتب بروز ب

ه کـ  یعتـ یه عالوه بر طبکبفهمد  دیانسان جد یستن نکما میآ ؟متوقف نشد زیعالم محدود و ناچ نیدر ا
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 بیـ عج تنگاتنگ دارد و اصـالً  ۀعت رابطیطب نیه با اکهم وجود دارد  ياعهیالطببعداست، ماپذیر مشاهده
 دیـ انسـان جد  هکـ  ان نـدارد کام ایآ ؟باشد یماورائ يمنوط به اعتقاد او به امر بیمار یک يه بهبودک ستین

 نیـ ترنـد و بـه جهـت ا   یـک نزد تینهایبه وجود ب ،يوجود ۀاز اشخاص به لحاظ مرتب یه برخکبفهمد 
 یبـودن و محلـ   یمقطعـ ویژگـی   انیـ از اد یه ثابت شود برخکان ندارد کام ایآ؟ اندافتهی قداست یکینزد

  ؟اندقرار داده شده هجاودان از آغازه کبودن را نداشتند، بل
ر کـ ذ ریناپـذ اجتنـاب  يهـا مؤلفـه  منزلۀبه انکیمل يآقاه ک ياآن شش مؤلفه يه براکشود یم مالحظه

مـوارد   ۀه همـ کـ بل ،سـت ین یان ذاتـ کـ ان فقـط ام کـ ام نیرد. اکرا فرض  اجتناب انکتوان امیم ،اندردهک
ـ  ،ددهـ ینمـ  ياحتمـاالت نظـر   نیـ ا يا بـد ی یخوب بارةدر نگارندهد. ندار زین یان وقوعکامشده، یاد  یول

  شود.مخدوش می، يریناپذاجتناب تیاحتماالت، قطع نیبا ا کمدست
 پرسـش دانـد.  یرا باطـل و بـد مـ    یها را حق و خوب و برخـ از مؤلفه یشان برخیه اکنیگر اید ۀتکن

 ياریـ بـا چـه مع  ست؟ یچ تهیمدرن ویژگیمؤلفه و  یکخوب و بد بودن  ایحق و باطل بودن  كاله مکنیا
  ؟را باطل دانست يارا حق و مؤلفه ياتوان مؤلفهیم

  تهيو مدرن نيد ةنقد رابط
، آنهـا هرچند عـالوه بـر    ،استپذیرفتنی امالً کر شد، کذ تهیو مدرن نیتعارض د کانون منزلۀه بهک يموارد

 نیـ در ا اوه از نظـر  کـ اخـتالف آنجاسـت    وضـع م یول ؛است ردهکر نکذ اوه ک هستند زین يگریموارد د
 ایـ ه کـ است  نیشده است، د ریفرهنگ مدرن درگ ریناپذاجتناب يهامؤلفه با نید هکنیتعارض به جهت ا

 ۀه مؤلفـ کـ اگـر اثبـات شـود     حال. دسازسازگار  فرهنگ خود را با آن ایو  دنک يریگنارهکاز صحنه  دیبا
، هسـت  زیـ ان اجتنـاب ن کـ خـالف ادعـا، ام  بر گرید سويباطل، و از  ته،یمدرن ۀاست و مؤلف حیصح نید

 یرد شده است. حال به بررسـ  تهیبا مدرن نیردن دکو سازگار  نیر دییتغ يابر انکیمل يآقا يمبناواقع در
  .میپردازیموارد تعارض م کت کت

  انيتعبد در اد. ۱

وجـود   انیـ ه در ادکـ  يبودن با تعبـد  یاستدالل نیاست و ا یانسان مدرن استدالل دیگویمدرن م فرهنگ
داشـته باشـد،    یمکو مح حیو اساس صح هیشود و پا نییتب یدرسته اگر تعبد بهکیحالدر ؛سازدیدارد، نم

  انسان مدرن. يبرا یحت ؛فتنی استریقابل دفاع و پذ امالًک
 ؛انسـان اسـت   ییمـال نهـا  ک ين برایه اثبات شود دکشود یمطرح م یعه تعبد زمانیش يرکدر نظام ف

ن یـ ن دیـ ا و دارنـد  ین الهیاز به دیمال نکدن به یرس يها براانسان ؛ه وجود داردیمالکصفات  ۀخدا با هم
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ن اطاعـت از  یـ ن دیـ ها ابالغ شود. اگر در ابه انسان یدات الهییأد به تیمعصوم و مؤ ید توسط شخصیبا
 یسـان کا یـ  یسـ کامبر اطاعـت از  یـ ن پیند و باز اگر ااهمه موظف به اطاعت ،آور الزام شده باشدامین پیا

مبر ایـ م پکـ ن و حیـ م دکه حکز واجب است؛ چراین ن، اطاعت از آنایم قبلکند به حک(امامان) را واجب 
  خداوند است. یعیتشر ةاشف از ارادک

 بـارة چـون و چـرا در   يبـرا  ییجا گریو امامان، د ایاز اثبات نبوت و امامت و علم و عصمت انب پس
ـ    پـیش ماند. استدالل و چون و چرا مربوط بـه  ینم اورهاي ام و دستوکاح از  پـس  یاز اثبـات اسـت؛ ول

ـ    کـ  یالهـ  میو تعال یوح ندارد عقل و فهم ناقص انسان در برابر یلیاثبات دل  تیـ نهایه مـرتبط بـه علـم ب
با توجه بـه انتسـاب    یول ،ز باشندیگرن است عقلکمم میاز تعال یبرخ یحت .دنکخداوند است، مقاومت 

  د.هستن زین سودمند ،نداو چون حق اندخداوند حتماً حق یرخواهیو خ یآنها به علم اله
نباشـد، فهـم    یاگر فهم انسان موافـق بـا وحـ   ، یت وحیاز اثبات حج پسه ک دیتوان فهمیجا منیا از

ه فهـم  کـ است؛ نـه آن  یصحت فهم انسان یابیارز كمال هکاست  یوح گریعبارت دانسان باطل است. به
را در خـود   یانسـان، نـاتوان   یک منزلۀه من بهکآنجااز باشد. یاله هايآموزهو  یوح یابیارز كمال یانسان

 يریه از منبـع خطاناپـذ  کـ دارد  وجـود  ايیعقالنـ  لیدانم، چه دلیاز امور م ياریسب علم نسبت به بسک
  .منکو به عقل ناقص خود اعتماد  بهره نبرم ایانب میو تعال یچون وح

و تعبـد   نیو التزام به د رشیانسان است، پذ اریاختو صاحب کمالخداوند بدان سبب  نیگذشته از ا
م کـ ح ،اسـت  یعقلـ  یلـ یه دلکـ ر مـنعم  کرده است و وجوب شـ کبر انسان واجب  امبران راینسبت به پ

 نیـ ا گـر ید يهـا انسـان  ۀد؛ هرچنـد همـ  ورزن یو از آن تخط باشد خداوند ملتزم امره انسان به کند کیم
ه بـا  کـ هسـتم   یبه اعتقـاد و عملـ   ، ملتزمیشناختفهیو وظ یشناخت. من به لحاظ معرفترندیاعتقاد را نپذ

  ها ثابت شده است.انسان گرید يه براک یو نه اعتقاد و عملباشد ثابت شده  میموجه برا لیدل
 ۀتوانـد مؤلفـ  ینمـ  ،مـدرن  يبودن با معنا یو استدالل يزیگرتوان گفت تعبدیم تی، با قطعانیباین  با
روشـن   زیـ آن ن يریناپـذ اجتنـاب  گرید سويباطل آن است. از  ۀمؤلف و قطعاً ته باشدیمدرن خوب ایحق 

و  میآن را پـارادا  ،يریناپـذ اجتنـاب  ۀتوان به بهانـ یپس نم است؛ آن ارائه نشده براي یلیدل چیو ه ستین
  .زد نارکرا  انیاد یبرخ حیرد و تعبد مستدل و صحکانسان فرض  يالگو

  انيقداست اشخاص در اد. ۲

 یعقلـ  چیموجه باشـد. هـ  ا نایاشد شناسانه موجه بیهستتواند به لحاظ یم زین انیاشخاص در اد قداست
خداسـت و انسـان    ویژة ،پرستش یستگیشود. پرستش و شا فیتعر تیتا حد الوه یانسان هکرد یپذینم
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برابرنـد؛   گانـه ی يپرسـتش خـدا   يها براانسان ۀمقام را ندارد و هم نیا شایستگی يگریموجود د چیه یا
بـه   یکـی نزد لیـ به دل ییهان است انسانک. ممبرابرند هاانسان ۀه همکگرفت  جهیتوان نتیها نمنیاز ا یول

و عمـل صـالح    مـان یا قیطر اهللا را از یقرب ال نیا کهها برتر باشند انسان هیاز بق ت،ینهایوجود برتر و ب
ر ینسـبت بـه سـا    یانسـان  يو سـرور  ياند. البته شناخت و اثبـات قداسـت، برتـر   دست آوردهه و تقوا ب

  داشته باشد. یحیمحمل صح دیها باانسان
انسان مـدرن از اثبـات وجـود     ایناتوان است؟ آ يامر نیان چنکعقل انسان مدرن از استدالل بر ام ایآ

سخنانشـان موجـه اسـت،     تیـ حج ه وجودشـان مـدلل و  کـ و امام  امبریپ است؟ عاجز ییهاانسان نیچن
م و مرتبط با عـالَم بـاال   سخن امام معصوم، عال ث ویتوان حدیهستند. چگونه م گرانیمقدس و برتر از د

  ؟برابر دانست ن،یابیار، جاهل و دنکگنه یرا با سخن انسان
 چیبه ذات اقدس اله مرتبط و متصل باشد، مقـدس اسـت و هـ    يه به نحوک يزیشخص و هر چ هر

قداستشان را ندارد. اگر انسان مدرن  ده گرفتنیناد ییپسامدرن باشد، توانا ای ، مدرنیسنت ،یفرهنگ و تمدن
ه کـ انسان مدرن است  ان،ین میدر اثابت است و  ت، قداستشانند، در مقام ثبوکن كقداست آنها را در زین

ه قداسـت  کشد  . پس روشنشودیم دورتر قتیاساس آن هر روز از حقجهل خود را الگو قرار داده و بر
ن یاه کتوان گفت ینم زین یطلبيبرابر بارةدرل، ین دلیاساس همبرتواند موجه باشد. یم انیاشخاص در اد

  .میندار انیاز قداست اشخاص در اد دنیشکدست  يبرا یلیاست. پس دل ریناپذاجتناب حتماًمؤلفه، 

  انيبودن اد يخيتار. ۳

اگر اعتبـار   ؟اعتبار دارند اصوالً ایآ ؟میاند و ما چگونه از آنها اطالع داردهیچگونه به ما رس یخیتار عیوقا
از  یبرخـ  نهـا یا ؟اسـت و اعتبـار آنهـا بـه چـه مقـدار اسـت        یچـه شـرائط   لحـاظ  اعتبـار بـا   نیدارند ا
  داده است. ییها، پاسخهاپرسش نیا هب زین خیتار ۀ. فلسفندامطرح خیتار ۀه در فلسفک اندهاییپرسش
 شـمار ه متواتر باشـد و هرچـه   کآور است نانیاطم یدر صورت یخیتار ةشناسانه گزارلحاظ معرفت به

متـر  ک نـان یاطم زانیـ متر دارا باشـند، م کالزم را  طیشرا زین انیمتر باشد و راوک یخیتار ۀواقع یک انیراو
توانـد درسـت   یبالجملـه نمـ   یول ،است حیالجمله صحیآن ف اعتبار و عدم خیبه تار ياعتمادیشود. بیم

س کـ چیه هـ کـ ند متواتر يادوم به اندازه و اول ی. جنگ جهانستندیم نکمتواتر  يهاگزاره خیباشد. در تار
 رانیـ ها بـه ا مغول حمله ،شاه عباس ی، پادشاهنادرشاهند. فتح هند توسط ک دیتواند در وقوع آنها تردینم

 نقـل  مـا  يمتواتر بـرا صورت به هکند ایخیتار عیتنها چند نمونه از وقا يسلطان محمود غزنوو فتوحات 
آن اخبـار و   ،تـواتر وجـود نداشـته باشـد     نیـ ا عیوقـا  نیـ ا اتیـ ن اسـت در جزئ کـ . هرچنـد مم نداشده
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 جـاد یرا دارا هستند، ظن بـه آن واقعـه را در انسـان ا    یخیتار ةگزار یک طیشرا کمدست هک ییهاگزارش
  شود.یم نانیموجب اطم گرید يهانهیو زم نیقرا نارکظن در  نیاز مواقع ا يارینند و در بسکیم

صـورت  بـه  رونـد، یشـمار مـ  بـه  نیـ اصل و اساس د وه جزک یخیتار عیعمده وقا نیزاسالم  نید در
امـام   بتیغ و و فرزندانش یامامت امام علنزول قرآن، ، محمد حضرت نبوت که اندمتواتر نقل شده

  اند.از این زمرهدوازدهم 
خبـر واحـد بـه مـا     صورت به یموضوعبارة در معصوم یامام ای امبرین است سخن پکممآري، 

 ر؛یـ خ ایـ ط خبر واحد معتبر را داراسـت  یه آن سخن اوالً شراکرد ک یبررس دیبا نجایا ه درکباشد  دهیرس
اگر مربوط بـه عمـل    ؛مربوط به اعتقاد است ایعمل است  مقام مربوط به دید دیط را داراست، بایاگر شرا

آنچـه در اصـول فقـه آمـده اسـت،       طبق اساس دستور شارع وو بر ردیگیاست، در روند استنباط قرار م
 م،یباشـ  داشـته  ه وثاقت به صـدور ک يااگر مربوط به اعتقاد است، به اندازه یول رد؛یگیعمل قرار م يبنام

  نباشد. ینیقیاعتقاد،  نیهرچند ا م؛ابیییخبر اعتقاد م يبه محتوا
مردودنـد، در   یو برخـ  یظنـ  ،یو برخـ  ینیقیها گزاره یبرخ ،یو عقل یه در علوم تجربک گونههمان
ـ  هگزار یبودن برخ یه ظنک گونهمنوال است و همان نیبه هم ز وضعین یخیعلوم تار  یها در علـوم تجرب

 ۀاز همـ  گذشـته  گونـه اسـت.  نیهم زین یخیشود، در علوم تاریآنها نم املک ياعتباریموجب ب ،یو عقل
 ت خـدا، یباشند. وجود خدا، وحدان خیبر تار یامالً مبتنکاسالم،  نید ویژهو به انیه ادک ستین چنین نها،یا

 خیبه تـار  یارتباط ،یمباحث اخالق زیام و نکاز اح ياریضرورت معاد، پاداش و جزا و بس ن،یضرورت د
ـ نـار  کرا  نیـ د خ،یانسان مدرن به تـار  ياعتمادیب جهته به کندارد  یلیدل فوص نیا با ندارند.  ایـ  نیمزب

  .میده از آن ارائه دیجد يریتفس

  انياد يكزيمتاف. ۴

نـار  ک یتواند با امور مـاورائ یاست و نم یو تجرب يتمدن مدرن ماد .ل داردکمش یکزیمدرن با متاف تمدن
از  ریـ غ يگـر یه عـالم د ک میننده داشته باشکم و قانعکمح ۀدلااگر  دیپرس دیبا بودن مدرن انیمدع از .دیایب
ه کـ  دیگویمدرن م تیعقالن ایآ م؟ینکب دیدر ارتباط است، چه با يعالم ماد نیا با عالم وجود دارد و نیا
بر تجـرد   یو فلسف یعقل یقطع ۀدلااگر  ؟مینکار کعالم را ان آن وجود اصالً ایو  مینکبه آن ن یتوجه چیه

 ؛وجـود دارد  يمـاد ریـ غ یشهود عـالم  بر والرکو س ینیاز عارفان د یمختلف هاياگر گزارش ؛میروح دار
در دسـت   مـاده  ه و وجـود عـالم ارواح و ارتباطشـان بـا عـالم     کمالئبر وجود بسیار  اتیو روا اتیاگر آ

مـدرن اجـازه    یشناسمعرفت ایآ م؟ینک دیچه با د،ننکید مییاز آنها را تأ یز برخین یو شواهد تجرب ماست
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ـ نبا یشناسـ ن معرفـت یـ ا ین صورت در مبـان یا در ایم؟ آینار بگذارکادله و شواهد را  ۀه همکدهد یم د ی
  داشت؟تأمل روا 

  انياد ييگراآخرت. ۵

آن را در  دیـ اگـر اعتقـاد دارد نبا   ایـ به آخرت اعتقاد داشته باشد و  دینبا ،خواهد مدرن باشدیم یسک اگر
 تـه ید بـا مدرن نـ نتوانادیـان  ه کـ شـود  یب مـ موجـ  انیاد ییگرادهد. آخرت دخالت يویامور روزمره و دن

تـاب اعمـال   که حسـاب و  کـ  يگـر یبـر وجـود عـالم د    ياریبس یو نقل یعقل یقطع ۀادل د.نسازگار شو
 نیـ ه انسـان را در ا کـ ند کیمت خداوند اقتضا مکو ح عدالت وجود دارد. رد،یگیها در آن انجام مانسان

 یه بـرخالف آن زنـدگ  کـ  یسـان کو  ن خـدا یـ اساس ده برک یسانک نمیاند و کمحدود، رها ن يعالم ماد
. سـت ین نکـ مم پاداش و جزا نیدادن ا ،عالم نینها را بدهد. در اآ ياند، تفاوت بگذارد و پاداش جزاردهک

  .انجام شود گرید یدر عالم دیبااین امر پس 
اثـرش را در آخـرت    میانجـام دهـ   ایـ دن نیچه در ااست. هر یتنگاتنگ ۀرابط ایآخرت با دن ۀالبته رابط

 ردیـ قـرار گ  تیدر اولو دیجاودانه است، باتر، بهتر و ه آخرت مهمکآنجااز .»اآلخرة مزرعۀ ایالدن« م؛ینیبیم
 »و أَبقَـى  رٌیـ خرَةُ خَو االَ ایالدنْ وةَیبلْ تُؤْثرُونَ الْح«ند. ک میتنظ آن عالم يآباد يخود را برا يارهاکو انسان 

بـودن و   ياخـرو  ایـ و مصـلحت اسـت    قـت یوالر بـودن حق کبـودن و سـ   يویـ دن ایآ ).17و  16 :ی(اعل
  ؟ییگراآخرت

  انيبودن اد يمقطع. ۶

از فرهنـگ   نیـ د یـک  يریرپـذ یتأث يه براکاست  یعبارات ان،یاد يمندخیبودن و تار یبودن، محل یمقطع
از فرهنـگ زمانـه    ینـ یو متـون د  یاله انیتوان گفت ادیم یاجمالصورت به شود.یم عصر نزول استفاده

ـ با علوم و فنون را يامبریهر پ ةمعجز تناسب. اندرفتهپذی رثا یمثبت و منف ۀبه دو گون  ش،یزمـان خـو   جی
اش و هیـ اول نامخاطبـ  ۀشیر و اندکبا سطح ف متناسب یهر نب غیخود، تبل ۀبه زبان جامع يامبریبعثت هر پ

ـ انتقال پ يمردم برا انیج میرا یادب يهاهیاستفاده از آراو آنان،  يازهایها و نبه پرسش ییگوپاسخ  يهـا امی
ـ    ۀارانه و منفعالنکسازش بازتاب گرید يسو از. ندامثبت يریرپذیثأت قیمصاد ،نید  ۀفرهنـگ زمانـه و ارائ

ها، مقبوالت و مشهورات نزد آنها، هرچنـد نادرسـت   یدانستن اساسبر هیاول نامخاطب يهاپاسخ به پرسش
از  یجمعـ  ؛1388 ،هیـ (فق دنـ آییمـ شمار به از فرهنگ زمانه یمنف يریرپذثا ۀو خالف واقع باشند، از گون
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تـه باشـد، آن   پذیرف رثااز فرهنگ عصر نزول  یمنف ۀگونبه ینیو متن د نیه دکیصورتاست در یهیبد
ـ ا میرکـ قـرآن   بـارة در کمدست یول ؛ندارد تیو حقان تیحج اعصار بعد يبرا نید بـر عـدم    یقطعـ  ۀدل
اسـتفاده   هیـ عصـر اول  ریاز اصـطالحات و تعـاب   اتیو روا میرکقرآن  درگرچه گاه وجود دارد.  يریرپذثا

اسـالم   نیـ ه دکـ  يامورد محدود به عصر نزول و منطقه آن واقعاً ایه آکد کر یبررس دیاوالً با شده است،
دانسـت   دیـ ، بااسـت ان نـزول  کـ محدود بـه زمـان و م   اگر واقعاً اًیثان ؛شودیده است مکردر آنجا ظهور 

اسـالم در   گـر یعبـارت د آن. به دیاست نه ق نیاسالم فقط ظرف تحقق د نید ان نزولکفرهنگ زمان و م
  .ستیفرهنگ ن نیا به دیمق یول ،فرهنگ محقق شده است نیظرف ا

  يبندجمع
و  یشـناخت معرفـت  یمبـان ویـژه در  بـه  يجـد  یاالتکه اشـ کـ شـود  یمـ  روشنشده انجام يهایبا بررس

وجـود   یلـ یدل یبه لحـاظ معرفتـ   ،ه گفته شدک گونهوجود دارد. همان انکیمل يآقا دگاهید یشناختیهست
ه کـ شـود  یمنموجب  ايیحجت معرفت چیه .میوري آمدرن رو تیعقالن و به مینک یه تعبد را نفکدارد ن

هاست و از علم و عصـمت برخـوردار اسـت    ت انسانیخداوند مأمور هدا سويه از کرا  یسخن شخص
و بـه   نـیم کرا رد  یخیمتواتر تار اخبار هک میدارن یلیدل م؟ینک بسندهخود  یو به عقل ناقص انسان نپذیریم

ـ نار کرا  نیوجود دارد، د یخیگزاره تار يتعداد انیه در ادکآن ۀبهان آن ارائـه   گـر از ید يریتفسـ  ایـ  نیمزب
تـوان  یصرفاً بـا چنـد مثـال مـ     ای. آاندبسنده، نانداارائه شده انیاد ۀهمبودن  یبر مقطعه ک يشواهد. میده

  ستند؟ین سودمندبشر امروز  يند و براایمند و مقطعخیاسالم تار نید ویژهو به انیه ادکرد کثابت 
 دهیجهان مـدرن بـر اهـل علـم پوشـ      همان ه بطالن آن درک است سمیویتیبر پوز یمبتن ،یکزیرد متاف

ـ   یـی گراآخرت یو نف سمیوالرکس پذیرش .ستین  یثیو حـد  یقرآنـ  و یالمـ کو  یفلسـف  یقطعـ  ۀبـا دل
نـازل شـده، قابـل     رخواهیخ میکخداوند عالم ح سوياز  هک یانیوح نیده کاست  یهیبد. ستینسازگار 

 یشـ یو گرا ینشـ یب يهـا تیبـا محـدود  ذهن انسان  ۀساخته و پرداخت هک یفرهنگ مدرن یول استدفاع 
گـران،  یان و دکیـ (مل» میمـدرن  م،یو چه نخـواه  میچه بخواه ما«است:  گفته شدهست. ین، قابل دفاع است
 تیـ بـر عقـل و عقالن   یه مبتنـ کـ  یاسـالم  م؛یمسلمان م،یه مدرن باشکاز آن پیشما  یول ؛)267، ص1381
نـار زدن  که تـوان  کـ ند ک یمعرف يزیرا چ تیعقالن ،يسازخواهد با اصطالحیفرهنگ مدرن م اگر است.

ق و یـ دق یبـا بررسـ  بایـد   هکـ بل ؛رفتپـذی ر یتـأث به آسـانی   دیبانباشد،  داشته را بیرق يهاو فرهنگ نید
  د.کرز ین فرهنگ پرهیرش منفعالنه ای، اهداف و ابعاد آن را شناخت و از پذیعلم
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، همـان » (یکسـت یپراگمات لحاظ به نه و است دفاع قابل یکستیرئال لحاظ به نه یسنت فهم« گفته شده
 بـا فرهنـگ   يدارد. قطعاً به صـرف ناسـازگار  نوجود  یبر نادرست بودن فهم سنت یمنطق لیدل .)269ص

مـدرن  ه فرهنـگ پسـت  کـ یصورتباشد، در نیچناگر  .را نادرست دانست یتوان معرفت و فهمینم گرید
نادرسـت قلمـداد    زیـ نـد ن اهنـام نهـاد   تیه آن را معنوک نیفهم مدرن از د دید، بایاب غلبه بر فرهنگ مدرن

 فرهنـگ  تـابع  ،یفهـم و معرفتـ   یو نادرست یدرست ایآ .است ناسازگار مدرنه با فرهنگ پستکچرا ؛شود
خـود را   قتیه حقکنه آن ،قت منطبق سازندید خود را با حقیه باکها هستند فرهنگانسان و جامعه است؟ 

  ها منطبق سازد.با فرهنگ
را  قـت یحق نیتوان اینم تیاست و به بهانه فهم مدرن و معنو ریتغیثابت و ال یقتیاسالم حق قتیحق

شـاند،  ک نیـ بـر د  تـه یمدرن حیران را بـه سـمت تـرج   کفروشن گریو د انکیمل يآقا هک یلکداد. مش رییتغ
 یاسـ یط سیشـود شـرا  یه چگونـه مـ  کاست  نیا مسئله است. نیها و ثبات دتحول نظامات انسان ۀمسئل

 ایـن بـه   یه البتـه در آثـار مختلفـ   کـ  ثابت باشد نید یول ،ندک رییو... در عالم تغ یعلم یفرهنگ یاجتماع
ـ  ؛سـخن گفـت   تیـ و جامع یتـوان از جـاودانگ  ینم گرید انیاد بارةدر ه شده است.پاسخ دادمسئله   یول

جـامع   نیاساس اسالم دنیابر وجود دارد. تیو جامع تی، خاتمیبر جاودانگ یافک ۀدلااسالم  نید بارةدر
 چیاوسـت، هـ   فیـ لکن تیـی جهـت دادن بـه انسـان و تع    يبرا نیه نزول دکو خاتم است و اصوالً ازآنجا

را  ییه حـرف نهـا  کـ اسـت   نیـ مقابلـه را. د  ییرا دارد و نـه توانـا   نینه حق مقابله با د يرکفرهنگ و تف
مـاالت و  ک ۀهمـ  صیتشـخ  ییانسـان چـون توانـا    هکنیند بر اکیداللت م نیبر ضرورت د لیدل زند.یم

  بسنجد.ز را با آن یهمه چو د نکمراجعه  نیبه د دیبا ،ندارد مال راک نیبه ا دنیرس يهاراه
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