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 چكيده
و عقالنيت مسلط عصر جاهلى، مورد اتفاق تاثير نزول قرآن كريم بر تزلزل فرهنگ

اما چگونگى اين تاثيرگذاری، در ميان متفكران مورد مناقشه قرار گرفته. همگان است

سوال اصلى اين مقاله آن است كه آيا قرآن كريم عرضه كننده عقالنيتى مسـتقل. است

و مستقل را بـدون نيـاز بـه است يا محتوای قرآن كفايت تاسيس يك عقالنيت جامع

و داده نظر منكران عرضه عقالنيت مسـتقل از سـوی،ابتدا. كند های بشری نمى معارف

قرآن مورد بازخوانى قرار گرفته تا مشخص شود كه مستمسك آن ها در پافشاری بـر 

و ديگری نقد نص انگاری. نظر خود دو چيز است يكى تاكيد بر تاريخمندی اين كتاب

سپس نظر برخى از موافقان عرضه عقالنيت مستقل از سوی قرآن كنكاش شده. قرآن

. های متفاوتى كه از اين عقالنيت مستقل وجود دارد روشن شود تا روايت
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:مقدمه.1

از همان آغاز بـه عنـوان مرجعـى هايى وحيانى، به عنوان داده قرآن كريممحتوای

و استخراج احكام نظری  ی شـئون زنـدگى از سـویو عملـى در همـهبرای استنباط

و ضوابط عقالنيـت. مسلمانان پذيرفته شد علم فقه، حاصل تالشى برای ترسيم حدود

و علم كالم نتيجه تالش برای تبيين چارچوب هـای عقالنيـت نظـری از سـوی عملى

و ميل مسلمانان برای استخراج گزاره. مسلمانان است های هر دو دانش، حاصل توجه

.و تجويزی از قرآن هستند توصيفى

و گفتمان رابطه يای قرآن با فرهنگ، زبان، عقالنيت و ماهيت الهى های عصر نزول،

و معانى قرآن، از مباحثى است كـه در دوران جديـد، بـه ويـژه از سـوی  بشری الفاظ

و نقادانه بـه آن پرداختـه شـده اسـت از ميـان. روشنفكران مسلمان، به شكلى جدی

ی عرضه عقالنيتى مستقل توسـط قـرآن جانبـداری صر گروهى، از عقيدهمتفكران معا

و گروهى ديگری، عرضه منكر عرضه چنين عقالنيتى هستند مقصود از عقالنيت.كرده

و مستقل، عقالنيتى است كه مبانى آن متأثر از عقايد، هسـتى و رسـوم شناسـى، آداب

و مولود عقالنيتى كالن عقالنيـت غيـر مسـتقل،. نباشـد تر از خود فرهنگ زمانه نبوده

و در مبانى خود متاثر از فرهنگ  عقالنيتى است كه از دل عقالنيتى كالن تر متولد شده

و مكانى خاص باشد و جمع بندی.و شرايط زمانى در اين مقاله به بررسى، دسته بندی

و متعارض پيرامون مسأله عرضـه عقالنيـت مسـتقل از سـوی قـرآن  نظريات مختلف

. شده است پرداخته

 منكران عرضه عقالنيت مستقل توسط قرآنـ2

و مستقل توسط قرآن، بر . دو موضوع تأكيـد دارنـد منتقدان عرضه عقالنيت جامع
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بـه.و دوم، نقد ديدگاه رايج نص انگارانه از قـرآن تاريخمندی قرآن نخست، تأكيد بر

ازو بـا بهـرهیو حجازىت كالن عربيها، سخنان قرآن در دِل عقالن اعتقاد آن گيـری

شد گفتمان و سلطانى بيان . های جا افتاده برای اعراب مانند گفتمان كاروانى، بازرگانى

و اعـراب» بحران هويـت«،»تيبحران عقالن«بنابراين با نزول قرآن، به جای نشسـت

رسد، مگـر ايـن به سامان نمىىكار تمّدن اسالم.خود را با هويّتى تازه رو به رو ديدند

غيه عقالنك و ىفقـط بـا نـوع.و بدون واليـت، در آن تزريـق شـودىر نقليت مستقل

ديعقالن مىيت مستقل از جـوادی(ر اين تمدن را چاره كرديپذ های چاره توان ضعفن

.)123-119: 1386آملى، 

بر تاريخمندی قرآن ديدگاه.2٫1  های مبتنى

مىی تاريخمندی قرآن ها درباره مجموع ديدگاه توان در چهـار تقريـر خالصـه را

:كرد

و سنت�  های عصر رسالت؛ همراهى تشريعات قرآن با فرهنگ

و فرهنگ عصر رسالت در قرآن؛�  انعكاس باورها

 انعكاس باورهای ناصواب در قرآن از باب همسخنى با مخاطبان؛�

 های ناصواب در قرآن با باور به دخالت پيامبر در فراينـد وحـى راهيافت آموزه�

.)1391نصيری،(

در تقرير نخست، از يكسو انعكاس باورهای ناصواب در قرآن مـورد انكـار قـرار

و از سويى ديگر آموزه مى و آمـوزه های قـرآن بـه آمـوزه گيرد هـای هـای اعتقـادی

به بر اين اساس، عموم آموزه. شود غيراعتقادی تقسيم مى های غير اعتقادی قرآن ناظر

های قرآن را مى توان آموزه. در دوران ما كنار گذاشته شوند عصر رسالت بوده كه بايد

های اعتقادی آموزه» ذاتيات«مراد از.تقسيم كرد» عرضيات«و» ذاتيات«به دو بخش 
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و مقصـود از و حقانيـت معـاد اسـت همچون باور به وجود خداوند، توحيد، رسـالت

هـای فقهـى، آمـوزههايى همچون های غير اعتقادی است كه عرصه آموزه» عرضيات«

و گاه اخالقى را در بر مى .گيرد حقوقى، اجتماعى، سياسى

و سنن عصر رسالت بـا مخاطبـان بنابر تقرير دوم، قرآن از باورها، فرهنگ، آداب

و گو پرداخته است و سنت. خود به گفت های مورد اشاره در جای خود صحيح باورها

و لزومًا در تشريعات قرآن منحصرو درست و باورها ناظر به.شود نمىاند اين سنت ها

و محيط جغرافيايى حجاز بوده است بر اين اساس، قرآن به رغم.فرهنگ، آداب، سنن

و متاثر از  نزول از ناحيه خداوند يك محصول فرهنگى است كه در يك دوره تاريخى

و برخورداری آن  يك فرهنگ خاص شكل گرفته، بنا براين ادعای ملكوتى بودن قرآن

و متعالى مردود خواهد بود .از يك حقيقت محض، بسيط

و غيرموافق با واقع نيز انعكـاس بر اساس تقرير سوم، در قرآن آموزه های ناصواب

هـای وجود جّن، اعالم قلب صنوبری به عنوان مركز تفكر، وجود آسـمان. يافته است

در قيامـت، هفتگانه، رانده شدن شياطين با شهاب سنگ ها، سخن گفتن دابـه االرض

مى سخن گفتن حيوانات از نمونه .كننـد هايى است كه مدعيان اين تفكر به آنها تمسك

و متاثر از فرهنگ آنان و به زبان طرفداران اين نظريه معتقداند كه قرآن در ميان اعراب

هايى نادرست همچون تـأثير از سويى ديگر، در ميان باورهای اعراب آموزه. نازل شد

ا و قـرآن از بـاب نسانجن در جنون و نقش قلب صنوبری در تفكر وجـود داشـت ها

و عمد در گونـه و از روی آگاهى و همسخنى با آنان و مجارات هـای مختلـف بيـانى

به به عبارت روشن. ای خود از اين باورهای ناصحيح بهره جسته است محاوره تر قرآن

و همسخنى قرآن با.نادرستى اين دست از باورها آگاهى داشته است مدعيان همراهى

و باورهای اعراب جاهلى نيز بر اين باوراند كه به عنوان مثال قرآن به خـاطر  فرهنگ

و قلـب داند كه جنون با دخالت جّن پديد نمى انتساب آن به خداوند به خوبى مى آيـد
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و انديشيدن نيست هـای خـود بـه با اين حال بـرای تفهـيم پيـام. صنوبری محل تفكر

مىيمخاطبان از تعب و تمثيالتى استفاده كنـد كـه مبتنـى بـر باورهـای گـاه رات كنايى

برخى ديگر از مدعيان همسخنى عامدانـه قـرآن بـا باورهـای.نادرست اعراب است

و معتقداند كه گاه  ناصواب عصر رسالت، اين همسخنى را از دائره اعراب فراتر دانسته

و نصار از.ا در عصـر رسـالت همسـخنى كـرده اسـتقرآن با باورهای ناصواب يهود

تقريـر.های مدعا انعكاس چهره ذوالقرنين در قرآن منطبق بـا بـاور يهـود اسـت نمونه

و قرآن از چهارم بيشتر در ميان مستشرقان ميـان پژوهان غير مسلمان طرفدار دارد اما

شده روشنفكران مسلمان، عبدالكريم سروش در آثار متأخر خود به اين تقرير نزديك

مىدر ادامه نظريات برخى از طرفداران انديشه تاريخمندی قرآن. است .شود بررسى

 عبدالكريم سروش

و عرضى در اسالم با تقريـر عبد الكريم نظريات سروش در آثار متقدم مانند مقاله ذاتى

و. نخست انطباق بيشتری دارد  به استناد اين مقاله، دين بيش از آنكه مفهوم تازه خلـق كنـد

و تشريعات تازه مى و ميان مفاهيم كهن نسبت تصورات تازه بيافريند، تصديقات هـای آورد

كه.افكند تازه مى برگرفتن تصـوراتى محـدود، ميـدان، اند تصورات تابع تصديقاتاز آنجا

و تصديقات را نيز محدود خواهد كرد تـرين مفهـوم در دسـتگاه واژگـانى محـوری. عمل

ع ی خـود ها جايگاه ويـژه طفو ارجاع به اين محور است كه بقيه واژهاسالم، اّهللاٰ استو با

مىآرا در و واژه. كنندن منظومه معرفتى پيدا و مفاهيم مطرح در قرآن، همه از آن اعراب ها

و بينى آنان پرورده فرهنگو جهان و با ارجاع به مرجع جديـد، روح اند، اما در دامن اسالم

و قرآن از گفتمان. اندی ديگر يافته رايحه و معـانى و كـاروانى آكنـده اسـت های بازرگانى

و مفاهيم متعلق به اين دو حوزه، دستمايه و معقـول سـازی ی شارع بـرای شـكل بخشـى

در كنار فرهنگو زبان عربى، عرضيات ديگری نيز به قرآن راه. اندی مقاصد وی شده افاده
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عل تئوری. اند يافته و و نجوم و نيز جميع پرسشهای علمى در طب هـا ها، داستان وم ديگر،

توانسـت قرآن مـى.و رخدادهايى كه ذكرشان در قرآن رفته از جمله اين عرضيات هستند

بيشتر يا كمتر از اينى باشد كه اكنون هست، چرا كه قرآن به ذاتيـاتش قـرآن اسـت نـه بـه 

و سـنت(دين.عرضياتش و مـاهيتى ارسـطويى نـدارد) شامل قـرآن ه شـارع بلكـ. ذات

از مقاصدی دارد كه اين مقاصد همان ذاتيات دين و عمدتًا عبارتند توحيد در عبوديـت، اند

و  و جان، مهم ترين مقاصد شارع در كسب سعادت اخروی و مال و نسل و عقل حفظ دين

.)17-4: 1377سروش،(.حيات دنيوی

 محمد مجتهد شبستري

و سنّت«در نگاه محمد مجتهد شبستری و رفًا نشان دهنـده، بيـانص» كتاب كننـده

و اهداف سلوك توحيدی انسان است تحريك منحصـرًا بـه پرسشـهايىو كننده فرايند

قرآن كريم عقالنيتى متفاوت از آنچه پيش. باشد دهد كه به اين سلوك مربوط پاسخ مى

و اجتماعى در جغرافيای حجار حاكم بود عرضه نكرده اند از بعثت بر روابط خانوادگى

و سياسات  و. استو بيشتر امضا كننده احكام قبلى در باب معامالت مداخالت كتـاب

و مانند اينها تنها در ايـن سـطح  و قضاوت سنّت در روابط خانواده، اجتماع، حكومت

و عدالت تلقى مى و كرامت انسانى و مانعى بر سـر راه بود كه آنچه برخالف اخالق شد

مى از اين. سلوك توحيدی بود برطرف گردد و رو اين مداخالت را تنها توان اصالحات

و سنت ناميد اصـول ارزشـى«آنچه جاودانه اسـت قرآن امضائاتدر. تعديالِت كتاب

مى» درجه اول و سنّت و تعديالت كتاب و مـداخالت است كه اهداف اصالحات باشد

و از ضرور. از آن الهام گرفته است تهای سـلوك اين اصول ارزشى امور مستقل نيست

مى توحيدی انسان نشأت مى و اعتبـار خـود را از آن بـه دسـت يابد، با آن معنا شـود

)298: 1374مجتهد شبستری،(.آورد مى
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شبستری، با اين مقدمات توصيفى، زمينه را برای بيان نظريه تجويزی خـود مجتهد

و نهادهـای ای كه بر اساس آن الزم است در هـر عصـر، قـوانين نظريه. كند فراهم مى

و شـكل آن، قضـاوت، حـدود، و اجتماع، حكومـت مربوط به روابط حقوقى خانواده

و اسـتناد  و مانند اينها كه در جامعۀ مسلمانان مـورد عمـل و معامالت ديات، قصاص

و ناسازگاری با امكان سلوك توحيدی مردم بـازنگری  است با معيار ميزان سازگاری

ص. شوند و مطالعات از دار نشان دهد كه پـاره احب نظران صالحيتهرگاه بررسيها ای

و نهادهای باقى ماند� از گذشته در جامعۀ معينى سلوك توحيدی انسانها  قوانين، عرفها

و تغييـر آنهـا هـيچ را مشكل مى و تعديل گونـه ترديـدی روا گرداند، نبايد در اصالح

.)88-84: 1384مجتهد شبستری،(.داشت

، قرآن يك متن بشری است كه قرائت نبـوی از جهـان را به اعتقاد مجتهد شبستری

قرآن، اعترافات پيـامبر. متنى كه نه عين وحى بلكه محصول وحى است. دهد ارائه مى

و بندگان خدا ر اين متن، با قرائـت نبـوی از پديـده هـاید. اسالم است در برابر خدا

و قرائت نبـوی از طبيعى، قرائت نبوی از سرنوشت انسان، قرائت نبوی از تاريخ اق وام،

ـ تفسيری نبوی همچنين متن قرآن. واقعيات اجتماعى رو برو هستيم يك تجربه فهمى

و احكام دينى. كند هم از زندگى اجتماعى مردم حجاز بيان مى عبادی(اصول اخالقى

مجتهد شبستری قرآن را تـالش پيـامبر.قرآن محصول همين تجربه است)و معامالتى

مجتهـد( كنـد های اجتماعى مردم حجاز در آن زمـان معرفـى مـى عيتبرای تغيير واق

.) 1387شبستری، 

نص.2٫2  انگاری قرآن منتقدان

به موازات تاكيد بر تاريخمندی قرآن، منتقدان عرضه عقالنيت مستقل توسط قرآن،

و بخشى از استدالل خود را در زمين تقدس زدايى از متن مكتوب قرآن پيـاده سـاخته
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و مـتن مكتـوب آن فاصـله كردهتالش اند ميان قرآن كريم كه از جنس گفتـار اسـت

و محمد اركون، از متفكران اين عرصه هستند. اندازند .نصرحامد ابوزيد

 نصر حامد ابوزيد

مى نصر حامد ابوزيد قرآن را مجموعه داند كه طى بيش ای از پاره گفتارهای وحى

و در شرايط مختلف بر پيام مى. اند بر نازل شدهاز بيست سال كنـد در عمـر او اعتراف

نگريسته است اما سرانجام بـه اهميـتمى» متن«تحقيقاتى خود به قرآن به عنوان يك 

و گفتـار هـر يـك. جنبه گفتاری قرآن پى برده است به اعتقاد نصر حامد ابوزيد، متن

و تأويل خاص خود را دارند كه با ديگری متفاوت است آن. شيوه فهم چه تاكنون غالب

و كـالم اسـالمى عرضـه شـده،  در طول چهارده قرن با استناد به قرآن در قالـب فقـه

و متكلمان مسلمان هردو. عقالنيت حقيقى مطرح در اين كتاب نبوده است زيرا، فقيهان

و پژوهشگران قرآن در دوران مدرن نيـز ايـن نگريسته» متن«به قرآن به مثابه يك  اند

و كالمـى مختلـف در گسـتره. اند ادامه دادهنگرش سنتى اشتباه را  ی نظريـات فقهـى

و جغرافيايى تمدن اسالمى، محصول كه» متن انگاری«تاريخى قرآن هستند، در حالى

.قرآن اساسًا ماهيتى گفتاری دارد، نه ماهيتى متن محور

فرايند تدوين مصحف به ايجاد اين باور در ميان مسلمانان انجاميـد كـه قـرآن بـه

با نهادينه شـدن. آن چه در ميان دو جلد كتاب تدوين شده است يك متن است معنای

مـتن انگـاری. اين باور اشتباه، سرشت اصلى قرآن به ميزان زيادی ناديده گرفته شـد

و برگشـتى  و رفت قرآن در حاليست كه قرآن در مقام گفتار، دارای سرشت چرخشى

و مخاطبان متفاوت تعامـل بـا. از سوی ديگر اسـت با سياق های مختلف از يك سو

مى» متن«قرآن صرفاٌ به عنوان  و پويای آن و بـازی سياسـى بـا از ويژگى زنده كاهـد

و داللت های آن را آسان مى .كند مفاهيم
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يك نمونه از اين بازی های سياسى، رويكرد متكلمان در تقسـيم آيـات قـرآن بـه

و متشابه يا دستاويز مفهوم  های مختلف كالمى، هر كجا كـه فرقه. است» مجاز«محكم

و بـدون هرگونـه» محكمـات«آيات با معيارهای ايشان سازگار بـود آن را  خواندنـد

ها مخالفت داشت، تأويلى به ظاهر آيه تمسك جستند؛ اما آياتى را كه با معيارهای آن

و نيازمند تأويل به كمك مفهوم  چنـين. بـه شـمار آورنـد» مجـاز«جزو آيات متشابه

و سياسى ميـان نيروهـای متنـازع رويكردی قرآن را به زمينى برای منازعات فكری

مى. تبديل كرد و دانستند، گروه رقيبش متشابه برمى آياتى را كه گروهى محكم شـمرد

.بالعكس

و علمای علم اصول نيز مبنای تأويلى خود را بر اساس تمايز ميان خطـاب فقيهان

و خطاب الهى متأخر از حيث  را. ترتيب نزول بينان نهادندالهى متقدم اين تمـايز آنـان

ساخت تناقضات موجود در احكام قرآن را با اين تصور كه شأن حكم متـأخر قادر مى

منطق مذكور بر اين اساس استوار اسـت كـه وقـوع. نسخ حكم متقدم است، حل كنند

و منسوخ«مقوله. غير ممكن است» متن«هرگونه تناقضى در  لى راه حلى تـأوي» ناسخ

مى را به نمايش مى و همزمان وجـود گذارد كه به موجب آن احكام نهائى تثبيت شوند

از. شود تناقض نفى مى و فقها، با هدف رفع تناقض متن«بنابراين هر دو گروه متكلمين

تا(اند به تأويل روی آورده» الهى ).120-111: ابوزيد، بى

 محمد اركون

به به اعتقاد محمد اركون، مسلمانان در و وحيانى دانستن متن مكتوب قرآن، مقدس

را خطا رفته و پيامبر خود هرگز قـرآن اند؛ زيرا كلمات وحى شده همگى شفاهى بودند

در. ننوشت وحى مقدس، گفتاری شفاهى بود كه به شكلى تكرارناپذير برای يـك بـار

اما متن امروزی قرآن كه مصحف عثمان خوانده مى شود، متنى اسـت. تاريخ روی داد



و عرضه عقالنيت مستقل� 38  قرآن كريم

� �ين� سا� هشتم� شما��� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(�انز�هم عقل

تـدوين مـتن.ه های پيامبر اسالمهای افرادی بسيار از گفت حاصل گردآوری يادداشت

و قطعى قرآن در شرايطى يك سره سياسى صورت گرفته است با. نهائى گفتار شفاهى

و قرآن در تبديل از گفتار شفاهى  به متن نوشتاری) وحى(متن نوشتاری متفاوت است

گفتار شفاهى، مقـدس امـا غيرقابـل دسـترس. دگرگونى معنايى يافته است) مصحف(

مىچهآن. است و توان قابل دسترس است همين متن نوشتاری است كه نامقدس است

و روايتی ترجيح قرائت با روش نقد تاريخى درباره و ها و تكـوين آن بحـث كـرد ها

و بسته شده را از نو گشود تا( متن نهائى )161: اركون، بى

بُن با صورت از منظر محمد اركون، صورت زبـانى بندى بندى زبانى خاص قرآن از

و مانند آن فـرق دارد حديث يا كتاب و فلسفه و كالم صـورت بيـانى قـرآن،. هاى فقه

مى صورت بيانى كتاب و انجيل را به ياد در ايـن. آورد هاى مقدس پيشين مانند تورات

صورت بيانى، ژانرهای گفتاری متعددی مثـل گفتـار نبـوى، گفتـار تشـريعى، گفتـار 

و حكايت ح گزارشى و مواعظ(كمى گرانه، گفتار و امثال و)حكمت ها ، گفتار سرودى

و ترتيل(تسبيحى و تهليل و استعارِى جنبه. به كار رفته است) تسبيح ى ابداعى، رمزى،

و برهانى استوار بر حجت جوشان در گفتار قرآنى بر جنبه ى منطقى، عقالنى، استداللى

در. آورى غلبه داردو حجت و عاطفى و ادراك حسى قرآن، قلب اسـت نـه جاى فهم

و شعور جدا نيسـت. سر و خيال هـم. به اين معنا كه مفهوم عقل در قرآن از حساسيت

و  و منطقى وحى شود از راه مجـاز چنين معنا بيش از آنكه از طريق مفاهيم استداللى

و رمز وحى مى و حكمت و تجربى اسـت؛.شودَمثَل عقل موجود در قرآن عقل عملى

آنيعنى معطوف به رويد و واكـنش بـه و مشكالت هر روزى ايـن عقـل. هاسـت ادها

و خروشان است و برهانى بـه شـيوه عقل سرِد تأملو جوشان و استداللى ى مـثًال گر

در اى كه بعدها با تأثير از فلسفه اما دانش تفسيرى. گفتار فلسفى نيست ى ارسـطويى،

و استد و بغداد پديد آمد، مفهوم عقل به معناى منطقى اللى را بر قـرآن فرافكنـى بصره
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اين نقص قرآن نيست كه مفهـوم. اين خطاست، چون چنين چيزى در قرآن نيست. كرد

و فيزيكى جديد را دربرنداشـته  و نيز اكتشافات علمى ارسطويى يا فلسفى مدرن عقل

قرآن كتاب دينى عظيمى است، نه كتابى در دانش جغرافيا يا تـاريخ يـا اتـم يـا. باشد

آنزيست شناسى  .و مانند

يَنُظ(ُر�8َ={اركـون عبــارتى از قـرآن ماننــد َف(َال
َ
A{،}=8ََفْعِقلُ(و َف((َال

َ
A{و ،}

َف((الَ
َ
A

=8َ�َيْعِقلُو8َ{عبارت. را به معناى ارسطويى يا مدرِن عقل نمى بيند}َفَتَدب;ُر َفالَ
َ
A{كـه

در در قرآن بسيار تكرار مى اش آفرينششود، به اين معناست كه آيا عجايب خداوند را

و پيونـد اسـت؛ يعنـى ايجـاد بينيد؟ معناى اولى واژه نمى ِصرف ربـط ى عقل در قرآن

و نعمت: اى معين يا ديدن اين رابطه ميان دو چيز رابطه و تعالى، زمين هايى كـه آسمان

و  و جبروت خالق و خشم اين عقل به معنـاى تحليـل…خدا روزى كرده، آذرخش

ن و منطقى پديدارها بر خالف عقل فلسفى يا عقل شيمى يـا عقل قرآنى،. يستمفهومى

بـه. فيزيك يا زيست شناختى به تحليل مستقيم واقعيت محسوس مادى كارى نـدارد

و سـتارگان همين دليل وجود واژه هايى مانند آسمان، زمين، خورشيد، ماه، آذرخـش،

د نيستند، بل به معناى ها به معناى فيزيكى خود مرا در قرآن نبايد ما را بفريبد، زيرا اين

و استعارى به كاررفته تـوان بـه معنـايى يـك گفتار مجازى يا رمزى را نمى. اند رمزى

و مفسران كالسـيك در قالـب و متكلمان و مانند فقيهان جامـدیهـا سويه تقليل داد

مى زندانى كرد؛ آن كردنـد، بـاور ها چون معناى استعارى را به معناى واژگانى تحويل

ك . اند، در حالى كه چنين نبوده به تمام معنا دست پيداكردهداشتند

شناسـى نـه قرآن نه كتاب فيزيك است نه كتاب شيمى، نه جامعـهدر نگاه اركون،

مى. اقتصاد را نه نظام اقتصادى خاصى را ايجاب و نه نظام سياسى خاصى هـا اين. كند

و امورى هستند كه به آدمى واگذارشده اند تا طبـق قـوانين دا و جامعـه نـش اقتصـاد

از. ها را حل كند سياست آن و با بالغتى تمام قرآن پيش از هر چيز گفتارى دينى است
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و و نكورفتـارى، عـدالت و زندگى، ديگرسـراى موضوعات اساسى آدمى مانند مرگ

و  مى…همسايه دوستى و اصول اخالقىهم. گويد سخن اى در آن هست چنين مبانى

تا( دارنداى جهانى كه صبغه .)117-115: اركون، بى

 طرفداران نظريه عرضه عقالنيت مستقل توسط قرآن.3

در برابر اردوگاه مخالفان عرضه عقالنيت مستقل از سوی قرآن، طيـف متنـوعى از

ی های فكری متفاوت وجود دارند كـه قـرآن را عرضـه كننـده انديشمندان با گرايش

ی اشـتراك ايـن نقطـه. داننـد عصـر نـزول مـى عقالنيتى متفاوت از عقالنيت رايج در

و نقطه افتـراق آن هـا، متفكران، تاييد اصل عرضه عقالنيت مستقل از سوی قرآن كريم

مى تقريری است كه از ويژگى در ادامه، نظر برخى از اين. دهند های اين عقالنيت ارائه

مى متفكران كه از مكاتب فكری متمايزی دستچين شده .شود اند، ارائه

 عابد الجابري

ی مبسوط خود برای نقد عقل عربى، به بررسى ريشه های عابد الجابری، در پروژه

و او با توجه به اهميت قرآن در شكل. تكوين عقل عربى پرداخته است دهى به فرهنگ

به اعتقـاد عابـد. عقالنيت عربى، به بررسى عقالنيت مطرح در قرآن روی آورده است

م و الجابری، ديالكتيك و نامعقول در گفتمان قرآن، شـكل مبـارزه بـين توحيـد عقول

قرآن، تاريخ كل بشريت را به مثابه تاريخ اين مبارزه بيان. شرك را به خود گرفته است

و فرسـتادگان مى كند، بنابر اين از زمان آدم تا روزگار آخرين پيـامبر، همـه پيـامبران

م پذيرش شريكى برای خداست، بـا جهت نهادينه كردن ايده توحيد، كه خالصه آن عد

ی نـامعقول در قـرآن از اينجـا مرزبندی معقول به وسـيله. اقوام خويش مبارزه كردند

زيرا از آنجا كه شرك، يعنى پذيرش چند خدايى، در ذات خود بـر. گيرد سرچشمه مى
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و عقل آن را نمى پذيرد، بنابر اين نقيض شرك يعنى توحيـد، تنهـا تناقض استوار است

و فرسـتادگان خـدا را بـه مثابـه.ی عقل است رفتهپذي از اين رو قرآن مبارزه پيامبران

و پيش بردن گفتمان عقل ارائه مى ی در اين مبـارزه كـه همـه. دهد مبارزه جهت رواج

و كلمـه تاريخ گذشته را فرا مى ، گيرد، همواره پيامبران پيروز اين مبـارزه بودنـد ی اّهللاٰ

و عقل، برتری مى از. افـتي وااليى امـا بـه محـض اينكـه پيـامبری يـا فرسـتاده ای

بـار. شـد يافت، پيام او به شكل جزئى يا كلى فراموش مـى فرستادگان خدا وفات مى

مى ديگر شرك نامعقول جان مى و سبب و گرفت شد تا فرستاده ديگری ماموريت بيابد

در بـدين. مردم را به صراط مستقيم، يا همان صراط عقل سليم بازگرداند سـان، زمـان

مى ميان دوره و فرستادگان خدا ذوب و شد تا تاريخ با هر دوره های پيامبران ای آغـاز

و تاريخى حقيقى، كـه آغـاز ديگـری تـا روز رسـتاخيز. با پايان آن دوره پايان يابد

و از اين. شود شناسد، جز همراه با آخرين پيامبر آغاز نمى نمى روست كه پيام او فراگير

ا و از اين يكسو، نه تنها پيامى برای قوم خويش كه پيامى برای همه مردم.ستهمگانى

و از سوی ديگر خواهان الغای اديان آسمانى پيشين نيست، بلكه هدف تصـحيح است

و برگردانـدن مـردم بـه  انحرافى است كه در گذر زمان گريبانگير آن اديان شده است

.سمت دين اصلى، دين ابراهيم است

جابری، عقالنيت مطرح در قرآن به مثابه دعـوت مـردم بـه بازگشـتن از به اعتقاد

و نامعقول در قران دو صورت دارد. ناعقل به عقل است صورت نخست. مبارزه معقول

و غفلـت  و تقليد و تجربه عقل بيانى در يك سو در سطح طبيعت است كه در آن حس

در اين صورت، عقـل. زندو عريان ساختن قضايا از سوی ديگر به رويارويى مى پردا

و تشبيه استوار است، نا عقـل را  و منطق بيانى كه بر پايه تمثيل و تجربه در پرتو حسن

مى. كشد به چالش مى كشد اما در صورت دوم، اين نابخردی است كه عقل را به چالش

ای است كه برخالف قوانينو خواهان برهانى نه از طبيعت، بلكه معجزات خارق العاده
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هـای گذشـته در برابر اين خواسته، قرآن مشركان را گاه به اخبار كتـاب. عت باشدطبي

و گاه به متن  و عبرت گرفتن از آن پيرامون معجزات سابق، گاه به گواهى نظام طبيعت

مى قانع كننده .خواندی خود فرا

و بيان آن، دو عنصر اساسـى چـارچوب مرجعـى و نظام آن، در كنار قرآن هستى

مى هستند كه مشركان خواهان. كند عقل در قرآن، در مبارزه اش با ناعقل به آن استناد

حضور ماوراء الطبيعه در طبيعت هستند اما قرآن از اساس با منطق چنين درخواسـتى 

و بيان اعجاز آميز قرآن سوق مى و مشركان را به تفكر در هستى از. دهد مخالف است

ا و بيان قرآن، نظام هستى دل بـر وجـود.ز نظر داللت برابرندمنظر قرآن، نظام هستى

و يكتايى اوست بيان قرآن دليل پيامبری محمد مى|خدا اين. باشدو درستى پيام او

و تكاملشان معقول دينى عربى را بنياد مى نهند كه عليه نـامعقول عقلـى دو در ارتباط

و انكار نبـوت خالصـه است، يعنى همان چيزی كه در گفتمان قرآنى در شرك به خدا

.)213-206: 1389الجابری،( شود مى

 حبيب اهللا پيمان

وحى مروج نوعى عقالنيت انتقادی معطوف به هر دو وجه توصيفى در نگاه پيمان،

چه پيامبر اسالم.و هنجاری واقعيت است تعاليمو از ميان جامعه عربى برانگيخته اگر

و معارف رايج در  و فرهنگ امـا،آن عصر به مردم ابالغ شـدوحى در چارچوب زبان

با همان منطقى كه مـردم بـر قرآن. يرفتنقرآن نظام عقيدتى حاكم بر آن جامعه را نپذ

و با يكديگر گفت پايه آن مى و تبادل نظر مـى انديشيدند كردنـد، بـا آنـان سـخن وگو

و: آنچه وحى در اين زمينه انجام داد، يك انقالب بود. نگفت انقالبى در نظـام انديشـه

ر و منطق حاكم بر گفتار جامعه و با صراحت شيوه تفكر ا عقالنيت عرب؛ قرآن در ابتدا

و فكری نوين را جايگزين نمود و سپس نظام عقلى چالشى كه قـرآن. به چالش كشيد
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و نظـام با نقد انديشه جاهلى عرب پديد آورد، سرانجام به تغيير كامل هويـت فكـری

و چندی بعد، دوران تازه و عقالنيـت عقلى جامعه عربى انجاميد ای در حيات انديشـه

.جامعه پديد آمد

و سقم آنها، دو معيـار را ها در عصر بعث عرب و تعيين صحت ت برای آزمون قضايا

مى بيشتر به و همان كار و عملـى خـود الخطاب حل نزاع ها را فصل بردند های فكـری

و اشرافيت)كهنسالى(سنت پيشينيان:دادند قرار مى و نسب، ثـروت،(، برتری در اصل

و شهود است اما وحى به اعتقاد پيمان، اگر چه قرآن خود محصول ). مال، قدرت وحى

و اشـرافيت نيسـت .و شهود روش پيشنهادی قرآن برای رقابت با مرجعيـت كهولـت

و ابطال اين منطق، روش آزمون عملى . فرضيه را بـه كـار بـرد) تجربى(وحى، در نقد

و نشـان دادن انـواعى ازنابسـامانى قرآن با اشاره به واقعيت و تجربى هـا، های مشهود

و خون كشمكش و تبعـيض نادرسـتى های پايان ريزیها و سـتم ناپـذير، نـاامنى، فقـر

و معيارهای تصميم روش و عمل آنان را نشـان داد ها روش پيشـنهادی وحـى،.گيری

و تجربه برای آزمون قضاياست و مشاهده قرآن با انكار حجيت سنت آباء.خردورزی

و رأی اشخاص، علم را حجيت مى و به عنـوان معيـاو اجداد و كـذب بخشد ر صـدق

و تحقيـق مردم در نظام معرفت.كند معرفى مى شناختى عصر بعثت نيازی بـه مشـاهده

و جزمى. نداشتند و جايگاه آنان به احكام قطعى ای كه از گذشته درباره حوادث جهان

و روابط ميان امور وجود داشت، قانع بودند بـه ها از سوی قرآنآن.و سرنوشت انسان

و احك مىآزمون باورها و ابدی و ازلى و قطعى نمود، دعـوت امى كه تا آن روز مطلق

و شخصـيت سنت( تغيير محور نظام دانايى از دو مرجع بيرون از فرد. شدند بـه) هـا ها

و به و يك مرجع درونى، يعنى خرد فرد، انقالبى در انديشه تبـع آن در هويـت فـردی

و نظام سياسى جامعـه پديـد آورد ع. اجتماعى مردم و دانـايى جديـدی نظـام قالنـى

و عناصـر زبـان پى و ريزی شد كه هرچند در كاربرد بسياری از اصطالحات شـناختى
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و نهادها با نظام دانايى گذشته شباهت داشت، ولى ماهيتـا بـه كلـى متفـاوت فرهنگى

).14-11: 1379پيمان،(بود

 ابراهيم فياض

ی بازدارندگى انسان تعريف آن كند كه مهممىابراهيم فياض، عقل را قوه بُعد ترين

ساز شهودات انسـانى اسـت؛ بـر ايـن ساز يا مفهوم عقل، چارچوب. سازی است مفهوم

ی ميـان واسـطهكـه كنـد اساس، هر مذهب، دين يا مكتبى، نوعى عقل را ترسـيم مـى

و زندگى روزمره پيروان آن است .)2: 1385فياض،( جهانپديداری آن مكتب

ی سازی به مقيـد سـاختن معـانى انسـانى بپـردازد، مفهومچنانچه عقل در حيطه

امــا چنانچــه در فراينــد. نگــر خواهــد بــود عقالنيــت حاصــل از آن عقالنيتــى جــزء

و معنايى مجاز شناخته شود، عقالنيـت حاصـل، عقالنيتـى مفهوم سازی، سعه مفهومى

عقالنيت عرضه شده در قرآن، به طور همزمـان خصوصـيات عقالنيـت.نگر است كل

و كل نگر را داراستج هم. زء نگر و عقل كل نگر با در چنين عقالنيتى عقل جزء نگر

عقالنيـت.)2: 1390فيـاض،(ی اتصال اين دو ساحت فطرت است نقطه. در تعاملند

و تجربى انسان را در نظـر پايه گذاری شده در قرآن به طور همزمان هم ساحت مادی

و احساسى او را اين عقالنيت خاص را عقـل حكمـىاضفي. دارد، هم ساحت معنوی

مى نامد، اما به تناسب برای اشاره به آن از تعابير ديگری چـون عقـل اشـراقى، عقـل 

و عقل فطری بهره مى .)2: 1384فياض،(برد عرفانى، عقل زندگى

و نزول كتاب های آسمانى از جمله قرآن را جريانى پيوسته برای فياض، بعثت انبيا

مىيادآوری عقل  و. داند فطری بشر به او عقل فطری بشر، با خودمداری نسبتى نداشته

و فرهنگ و فرهنگ ديگران های انسانى به رسميت های مختلف را نيز به عنوان جوامع

و از خشونت مى مى شناسد توان آن را عقلى ميان فرهنگى ورزی اجتناب دارد؛ بنابراين
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ر عقل فطری در وجود خود انسان. ناميد و شـرك ها يشه دارد اما رشـد فكـری بشـر

و شهوت پرستى چنين عقلى را به فراموشى مـى . بـرد بشری ناشى از نفسانيت انسانها

و ماحصل به فراموشى سپردن آن، ی مقابل عقل فطری، برتری«،»عقل انتزاعى«نقطه

آميـز يافـت هـای شـرك چنين عقلى كـه در تمـدن. است» وهمى«و» اشرافى«،»جو

د مى مى» غير انسان«و در نتيجه» بى عقل«يگران را شود، . شماردو ابژه

و در سـطح عقل مورد نظر قرآن در سطح معرفت شناسى به صـورت عقـل فطـری

و. شـد شناسى به صورت عقل عرفى نمايـان مـى روش عقـل عرفـى، عقـل زنـدگى

مى. هاست گر حيات انسان هدايت  شـود؛ بنـابراين حكمت نيز از عقل عرفى استخراج

بُعد نرم و زنـدگى انسـان افزاری زندگى انسـان عقل عرفى را هـا را تشـكيل داده هـا

مى. كند حكيمانه مى . شـود مشروعيت قراردادهای اجتماعى جوامع از همين راه تامين

رويكرد امضايى شريعت نسبت به قراردادهای پيش از خود، بـه اعتبـار عقـل عرفـى

در مخالفت برخى قراردادهـای پيشـين بـا های شريعت نيز ريشه است؛ قراردادشكنى

و. عقل عرفى دارد و وحى الهى در برابر عقل عرفى، رويكـرد امضـايى رويكرد انبياء

و يادآوری .كننده است احيائى

و بـزرگ بينـى در بطـن ايـن عقـلو عقل اشرافى، عقل مخالفان وحى است تكبّر

و برتری جو قرار دارد؛ ).2: 1384فياض،( استعاليى

:جمع بندي.4

و عقالنيت مسلط عصر جاهلى، مورد اتفاق تاثير نزول قرآن كريم بر تزلزل فرهنگ

اما چگونگى اين تاثيرگذاری، در ميان متفكران مورد مناقشه قرار گرفته. همگان است

و محتوای قرآن را فاقـد گروهى، تنها جنبه. است ی سلبى تاثير نزول قرآن را پذيرفته

اند ها حداكثر به پذيرش اين نكته بسنده كردهآن. اند مستقل ارزيابى كردهيك عقالنيت
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و زمينه نزول خود شد اما. كه قرآن با نزول خود اسباب نوعى بحران عقالنيت در زمانه

و تاسيسى محتوای قرآن از منظـر ارائـه گروهى ديگر، به جنبه ی عقالنيـتی ايجابى

و قرآن كريم را عرضه كن منكران عرضـه. اندی عقالنيتى مستقل دانسته ندهاذعان كرده

و نقـد نـص  عقالنيت قرآن، برای اثبات مدعای خود بر دو موضع تاريخمنـدی قـرآن

در اردوگاه مقابل، قائالن به عرضه عقالنيت مسـتقل از سـوی. انگاری آن تاكيد دارند

و عقلى تازه از سوی قرآن تاكيد  و بـا قرآن، بر جايگزين شدن يك نظام فكری كـرده

و عقلى ارائه داده . اند توجه به مكتب فكری خود، روايتى از اين نظام فكری
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