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V مجموعۀ اسالمپژوهی - ۲

یادداشت دبیر مجموعه

از زمان تدوین قرآن به عنوان نخستین و معتبرترین منبع مکتوب اسالمی تا به 
امروز، دانشمندان مسلمان آثاری ُپرشمار در عرصه های گوناگون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، فقه، اخالق، کالم و فلسفه تألیف کرده اند و کتابخانه ای غنی از علوم اسالمی 
به جای گذاشته اند. شناخت دقیق و عمیق این میراث مکتوب از مهم ترین برنامه ها 
مجالی  »اسالم پژوهی«  مجموعۀ  است.  اسالم  در حوزۀ  معاصر  پژوهش های  در 
است برای معرفی و انتشار آثاری که به نحوی نظام مند و با استفاده از روش ها و 

ابزارهای نوین به پژوهش در این میراث پرداخته اند. 
اینک و در آستانۀ دهۀ سوِم سدۀ بیست ویکم میالدی بی تردید نمی توان اسالم پژوهی 
را در مرزها و محدوده های جغرافیایی، زبانی و عقیدتی محصور کرد و هیچ محققی را 
از پژوهش دربارۀ متون مقدس اسالم و بررسی عقاید و اعمال مسلمانان بازداشت. 
قرآن متنی وحیانی متعلق به ادبیات مکتوب جهان است و تاریخ جزیرةالعرب 
به  در زمان ظهور اسالم بخشی مهم از تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متأخر 
بسیار گسترده تر از  شمار می  آید. وانگهی، مرزهای جهان اسالم در دنیای معاصر 
سده های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا از جمله اروپا، امریکا، 
چین، روسیه و اندونزی حضور دارند. از این رو، کامالً طبیعی است که محققان 
رشته های گوناگونی چون زبان شناسی، نشانه شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی، 
مردم شناسی، دین شناسی و نیز مطالعات تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
فرهنگی با خاستگاه ها و رویکردهای متنوع و متکثر مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت 
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اسالم و اندیشه و عمل مسلمانان روی آورند. امروزه مطالعۀ دین اسالم از جنبه های 
گوناگون به برنامه ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه 
دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی اروپا و امریکای شمالی، تبدیل شده است. در 
چند دهۀ اخیر، انتشار آثار متعددی در شکل های گوناگون تک نگاری، مجموعه مقاله، 
کتاب راهنما، دست نامه و دائرةالمعارف در برنامۀ کار برخی ناشران بزرگ و معتبر 
غربی قرار گرفته است، تا جایی  که مجموعه هایی خاص را به موضوعات مرتبط با 

اسالم و اندیشۀ اسالمی اختصاص داده اند.
مجموعۀ »اسالم پژوهی« در پی این است که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به  زبان های اروپایی منتشر می شوند، تصویری واقعی 
از پیش فرض ها، مسئله ها، روش ها و دیدگاه های جدید در این حوزه عرضه کند 
نوین اسالم پژوهی را پیش روی پژوهشگران و  و رهیافت ها و چشم اندازهای 
عالقه مندان قرار دهد. هدف پدیدآورندگان این مجموعه نه صرفاً کاری حرفه ای 
برای برگردان چند کتاب از زبانی به زبان دیگر، بلکه تالشی است در جهت دفاع از 
پژوهش بی طرفانه و عینی گرایانه در بررسی اسالم و گامی است در راستای تقویت 
گفتمان علمی و دانشگاهی در عرصۀ اسالم پژوهی به زبان فارسی. از این رو، معیار 
کادمیک و انتقادی و مراعات  انتخاب آثار این مجموعه برخورداری از رویکرد آ
معیارهای محققانه در تراز بین المللی است. امید می رود معرفی و رواج این قبیل 
پارادایم اسالم پژوهی به زبان فارسی مؤثر افتد و  پژوهش ها در ایجاد تحول در 

مسیر دستیابی به وضعی مطلوب تر در مطالعات اسالمی را هموارتر کند.

مهرداد عباسی
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پیش گفتار ترجمۀ فارسی

تألیفات  مهم ترین  از  یکی  فکری  سنت  یک  تحول  مدرنیته:  و  اسالم 
پاکستانی-امریکایی،  متفکر  و  محقق   ،)۱۹۸۸-۱۹۱۹( فضل الرحمان 
است. این اثر، که از آخرین تألیفات او با  هدف ایجاد تحول در تاریخ تفکر 
اسالمی است، در ۱۹۸۲ در انتشارات دانشگاه شیکاگو به زبان انگلیسی 
منتشر شد. او نواندیشی شناخته شده در عرصۀ بین المللی است که آثارش به 
زبان های مختلف ترجمه شده است و رویکرد نوگرایانۀ او به دین اسالم در 
زمرۀ نظام مندترین رویکردها در قرن بیستم به شمار می آید. منظومۀ فکری 
کید بر مسائلی چون حقوق بشر، برابری،  او را بافت وحی و روح قرآن با تأ

آزادی، اخالق و عدالت اجتماعی تشکیل می دهد.
یکی از دالیل اهمیت یافتن ترجمۀ این کتاب فضل الرحمان آن است 
که نویسنده از چهره های مطرح جریان ریشه دار نو اندیشی دینی در روزگار 
بلکه در جایگاه تحلیلگری دقیق و  از منظر مورخ صرف،  نه  او  ماست. 
با نگرشی فلسفی-تاریخی وضعیت اسالم در جوامع گوناگون اسالمی را 
تحلیل می کند و از تغییر و تحوالت علوم اسالمی در طول زمان می گوید. 
در  که فضل الرحمان  می یابد  دوچندان  اهمیت  آن رو  از  کتاب  این  ترجمۀ 
آن اندیشه ها و اقدامات اصالحگران پیشگام و بلندآوازه ای همچون سید 
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احمدخان، شبلی نعمانی، محمد عبده، محمد اقبال و ابواالعلی مودودی اس

به  را  اثر نگرش فضل الرحمان  این  ترجمۀ  و  کرده است  نقد  و  بررسی  را 
این معماران جهان معاصر اسالم به مخاطب می شناساند. فضل الرحمان 
همچنین در بخش هایی از کتاب به نظام آموزشی سنتی علوم اسالمی و نهاد 

حوزه و روحانیت در ایران شیعی توجه کرده است.
فضل الرحمان از بنیان گذاران مطالعۀ علمی اسالم در ایاالت متحد بود 
اسالمی،  برخی کشورهای  و  امریکا  از  استادان و محققانی  تربیت  در  و 
همچون مالزی و تونس، نقشی مهم داشت. از نقاط عطف زندگی او رفتن 
کسفورد برای ادامۀ تحصیل و آشنایی با بزرگانی چون َهمیلتن گیب،  به آ
خاورشناس مشهور، و نیز سیمون وندن برگ، متخصص فلسفۀ باستان و 
قرون وسطا، بود که این دو او را به مطالعۀ فلسفۀ اسالمی تشویق کردند. او 
رسالۀ دکتری اش را با موضوع فلسفۀ ابن سینا زیر نظر پروفسور وندن برگ 
به تدریس  انگلیس  از گرفتن دکتری، در دانشگاه دورهام  پس  گذراند و 
فلسفۀ اسالمی مشغول شد. سپس سمت دانشیاری در دانشگاه مک گیل را 
پذیرفت و این نخستین گام در تأسیس مؤسسه ا ی بود که اعضای آن عبارت 
دانشجویان عالقه مند و  استادان غربی و  اندیشمندان مسلمان،  از  بودند 
فعال. کار در این مؤسسه نخستین تالش پیشتازانۀ او در پژوهش های دینی 

کادمیک بود. به شکلی واقعی و در محیطی آ
کشور  به  او  بازگشت  فضل الرحمان  زندگی  در  عطف  نقاط  دیگر  از 
ریاست  مقام  در  تا  بود  رئیس جمهور  به  دعوت  پاکستان  تازه تأسیسش 
»مؤسسۀ تحقیقات اسالمی« درک و دریافت هایش از اسالم را در جامعه 
اجرایی کند. تالش های چندین سالۀ بی ثمر و همراه با کشمکش او به اندوختن 
این تجربۀ ارزشمند انجامید که برای ایجاد تحوالت فرهنگی-اجتماعی هیچ 
راه میانبری وجود ندارد و راه اصالحگری تنها از راه اصالح نظام آموزش 
کناره گیری از مسئولیت هایش ناگزیر به جالی  می گذرد. این گونه بود که با 
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وطن شد و نوزده سال پایانی عمرش را در غرب و در دانشگاه شیکاگو 
صرف تأمل و پروردن اندیشه ها و نظریاتش کرد.

مهم ترین هدف فضل الرحمان در کتاب اسالم و مدرنیته حل مسئلۀ تقابل 
سنت و مدرنیسم و بازاندیشی دیدگاه سنتی به اسالم است. او در این اثر 
به بررسی و تحلیل موضوعاتی از این قبیل توجه کرده است: شکل گیری 
تدریجی فرهنگ و تمدن اسالمی، علوم گوناگون برخاسته از متن قرآن، نظام 
کنش جوامع  آموزش در جوامع اسالمی، علل و عوامل بی رونقی این تمدن، وا
برابر علوم غربی و تالش های  اسالمی به تمدن غرب، انفعال مسلمانان در 
نو اندیشانۀ دینی و راه های برون رفت از چالش جدی سنت و مدرنیسم. یکی 
از مهم ترین قسمت های کتاب مقدمۀ آن است که فضل الرحمان در آن نظریۀ 
هرمنوتیکی اش مشهور به نظریۀ دوحرکتی برای تفسیر قرآن در دورۀ معاصر 
را بیان کرده است. نویسنده در فصل نخست کتاب به میراث اسالم و قرآن 
و پیامبر می پردازد و همچنین از چگونگی شکل گیری علوم گوناگون اسالمی 
و تغییرات نهادی در اسالم سده های میانه بحث می کند. او در ادامه به تعلیم 
و تربیت در این دوره می پردازد. در فصل دوم با نگاهی تاریخی وضعیت 
اسالم و آموزش های اسالمی را در کشورهای مختلف، از هند و اندونزی و 
پاکستان گرفته تا ایران و ترکیه و مصر، بررسی می کند و چگونگی شکل گیری 
نوعی سکوالریسم را در دنیای اسالم نشان می دهد. در فصل سوم به وضعیت 
جهان اسالم از نیمۀ سدۀ بیستم می پردازد و تأثیر متقابل اسالم، نوع حکومت 
کشور ها و سلطۀ سیاسی و اقتصادی غرب را بر یکدیگر بررسی می کند. در 
فصل چهارم نیز چشم اندازها، مشکالت جهان اسالم و ارائۀ برخی پیشنهادها 

برای برون رفت از چالش دائم میان سنت و مدرنیته را بیان کرده است.
ترجمۀ این کتاب ارزشمند، که در آستانۀ  یک صدمین سالگرد تولد نویسنده 
صورت می گیرد، در ابتدا به خود فضل الرحمان تقدیم می شود و سپس به 

همۀ خوانندگان عزیزی که عالقه مند به نو اندیشیدن اند.
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در پایان، نهایت سپاس و قدردانی ام را تقدیم می کنم به استاد ارجمندم اس

و  بزرگوارانه  را  کتاب  این  نهایی  ویرایش  که  مهرداد عباسی  دکتر  جناب 
دکتر حبیب الّله حسینی،  از  نیز سپاس گزارم  و  روشنگرانه عهده دار شدند 
در  که  فتاحی  امیرحسین  دکتر  همسرم  و  سعادت مهر  رؤیا  خانم  سرکار 

ویرایش ادبی، ترجمه و تنظیم این کتاب یاری ام کردند.

زهرا ایران بان
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پایان رساندم،  به  آغاز کردم و در ۱۹۷۸  را در ۱۹۷۷  این کتاب  نوشتن 
و در مرحلۀ بازنگری مطالبی به آن افزودم. در اینجا باید از دو اندیشمند 
پاکستانی یاد کنم: ابواالعلی مودودی و اشتیاق حسین ُقریشی که به ترتیب در 
سپتامبر ۱۹۷۹ و ژانویه ۱۹۸۱ درگذشتند. به رغم نقدهایی جدی  که بر این دو 
دارم و معتقدم که این نقدها کامالً هم موجه اند، درگذشت آنها را ضایعه ای 

بزرگ برای اسالم می دانم.
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کتاب پیش رو نتیجۀ طرحی پژوهشی است که در دانشگاه شیکاگو انجام 
این  بوده است.  آموزش اسالمی  در  بنیاد فورد  بر عهدۀ  آن  شده و هزینۀ 
پژوهش بخشی از طرحی عظیم تر با عنوان »اسالم و تغییرات اجتماعی« 
است که چندین پژوهشگر جوان آن را زیر نظر سرپرستان طرح، یعنی من 
و پروفسور لئوناردو بایندر، به ثمر رسانده اند. زمانی  که پژوهشگران جوان 
مشغول کار روی تک نگاری هایی دربارۀ کشورهای مختلف اسالمی بودند، 
تصمیم گرفتم پژوهشی کلی دربارۀ نظام آموزش اسالمی در سده های میانه، 
مهم ترین کاستی ها و نیز تالش هایی نوگرایانه که پیش از آن صورت گرفته 
بود، به انجام برسانم. در فصل آخر نیز کوشیدم خطوط کلی و آنچه را که 

معتقدم برای ثمربخش بودن این تالش ها باید ادامه یابد مشخص کنم. 
همان گونه که خواننده خواهد دید، منظور من از »آموزش اسالمی« ابزارها 
ساختار های  و  کتاب ها  مانند  آموزش،  شبه فیزیکی  و  فیزیکی  اسباب  و 
آموزشی، نیست، بلکه منظورم چیزی است که آن را »روشنفکری اسالمی« 
می نامم؛ زیرا از نظر من، جوهر آموزش اسالمی در سطوح عالی است. این 
روشنفکری اسالمی بالندگی اندیشۀ درست، اصیل و مناسب اسالمی است 
که باید مالکی واقعی برای ارزیابی موفقیت یا شکست یک نظام آموزش 
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