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Investigating the reasons for the impossibility of achieving secularism in Islamic societies 

using constructivist theory 

 

The most fundamental question that has occupied the minds of Iranian-Islamic thinkers 

since the confrontation of Iranian-Islamic civilization with modern Western civilization 

is the possibility or impossibility of secularism and the separation of religion from 

politics in Islamic societies. This study examines the ideas of Abdolkarim Soroush and 

Javad Tabatabai who have studied and written in this field. In this regard, using the 

theory of constructivism, which allows us to study the transtheoretical principles and 

epistemological backgrounds of thinkers, we show that Soroush's loyalty to the school 

of Kant and his epistemologists led to the adaptation of humanities to natural sciences, 

which led to falsification. And jurisprudence has been denied, and then Javad 

Tabatabai's Hegelian background on the necessity of dialogue between Iranian-Islamic 

civilization and modern Western civilization is explained, which will eventually lead to 

the emergence of a synthesis that is the new Iranian-Islamic civilization. The logical 

conclusion of Soroush's theory is the transition from tradition and jurisprudence to the 

acceptance of secularism and modern imported concepts without resistance to it, but in 

contrast to Tabatabai's theory, as modernity is original, tradition is original and the main 

manifestation of tradition is jurisprudence and sharia A window of conversation with 

the modern world is offered. Finally, using the interactive nature of the theory of 

"constructivism" in the conclusion of the study, the reasons for the superiority of Javad 

Tabatabai's views in analyzing the current situation and the impossibility of secularism 

in the Iranian-Islamic society will come. 

Keywords: Modernity, Secularism, Abdolkarim Soroush, Javad Tabatabai, Meta 

Theory, Epistemology 
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 چکیده:

اسالمی -اسالمی با تمدن مدرن غربی ذهن اندیشمندان ایرانی-ترین پرسشی که از زمان رویاروی تمدن ایرانیاساسی

را به خود مشغول کرده است، امکان یا عدم امکان حصول سکوالریسم و جدایی دین از سیاست در جوامع اسالمی 

شهمی سی اندی شد. این پژوهش به برر سروش و جبا سی و تالیف های عبدالکریم  واد طباطبایی که در این زمینه برر

گرایی که به ما امکان بررستتی التتول ظرانظری و ستتازهی گیری از نظریهپردازد. در این راستت ا با بهرهاند، مینموده

کنیم که وظاداری ستتروش به مک ک کانت و التت ا  دهد، مشتت م میهای معرظ ی اندیشتتمندان را میزمینهپیش

گرایی و نفی ظقه شده ی را به سمت تطابق علوم انسانی با علوم طبیعی سوق داده که منجر به ابطالمعرظت شناسی و

سپس پیش ست و  صوص لزوم گف گو و مفاهمه میان تمدن ایرانیزمینها سالمی و -های هگلی جواد طباطبایی درخ ا

ی خواهد شتتتد که تمدن نوین گردد که در نهایت این گف گو منجر به پیدایش ستتتن زتمدن مدرن غربی تشتتتریی می

ست. ن یجه-ایرانی سالمی ا سم و مفاهیم مدرن ی منطقی نظریها سکوالری سنت و ظقه و پذیرش  سروش گذر از  ی 

طور که مدرنی ه الالت دارد، سنت ی طباطبایی همانوارداتی بدون مقاومت در مقابل آن است، اما در مقابل در نظریه

ی گف گو و مفاهمه با دنیای مدرن یعنی ظقه و علوم شتتریعت به عنوان دری هنیز التتالت دارد و نمود التتلی ستتنت 

گرایی در ن یجه گیری پژوهش دالیل برتری ستازهی گردد. در پایان با است فاده از سترشتت تعاملی نظریهپیشتنهاد می

استتالمی -ی ایرانیآرای جواد طباطبایی در ت لیل وضتتعیت موجود و عدم امکان حصتتول ستتکوالریستتم در جامعه

 خواهند آمد. 
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 مقدمه

ی بطور کلی بجز گرایش ناظی پذیرش دنیای مدرن و تاستتتیستتتا  عقلی ناشتتتی از آن، دو گرایش عمده در زمینه

سی ایرا سیا شکل گچگونگی گف گو با دنیای مدرن در میان ن بگان دینی و  شیعیان امامی  ست. ن و بطور کلی  رظ ه ا

مودن میراث استالمی، به نوعی با تاویل نصتوص و ظرهنگی ظرض ن-ن ستت نواندیشتان دینی هست ند که با تاری ی

تن ذاتیا  دینی  مفاهیم دینی تالش دارند تا با کنار گذاش ن مفاهیم عرضی و تاری ی، لباس اق ضائا  دنیای مدرن بر

گونه که برای مثال هیا  کپرنیکی، هیا  بطلمیوستتی را باطل کرد، اکنون تمدن رگاه این دستت ه همانبپوشتتانند. از نظ

ست و آن سالمی را باطل کرده ا لول کلی ظرازمانیچه ما میمدرن نیز میراث ا لرظا ا سک کنیم،  -توانیم به آن تم

 ظرامکانی مس  ر در این میراث است.

تا کنون  ع قدند تمدن غربی مدرن طی ظرآیندی طوالنی پیش از قرون وستتتطیدر مقابل دستتت ه دیگر قرار دارند که م

های تمدن غربی که پیش روی این خط سیر قرار داش ه است در نهایت آغاز شده و اق ضائا ، امکانا  و م دودیت

شان دینی، نمی ش ر نواندی ست. لذا برخالف نظر بی ر  را عینا ی غتوان تجربهمنجر به پیدایش تمدن مدرن گردیده ا

گیری تمدن مدرن غر  هایی که منجر به شتتکلزمینهپیشکه های دیگر پیاده کرد، چرا در مناطق دیگر جهان و تمدن

وجود ها ها و مکاناناند، لذا امکان تکرار آن در دیگر زمبار در یک زمان و یک مکان خاص رخ دادهاند تنها یکشده

شراف به امکانا  و م دودیت. آنندارد ضمن ا سن ی پلی به آینده زد و  س ند باید از میراث  سنت و ها مع قد ه های 

 ید.آاسالمی پدید -تمدن مدرن ایرانیدر ظرجام کار تمدن مدرن غر  به گف گو بپردازیم که  باگاه میراث، آن

ل ا  حرکت تاری ی، در چگونگی مع شان دینی با ا ست. چرا که در اولیتفاو  نظر نواندی سنت ا سنت به  امله با 

بایستتتت از آن عدول کرد و لتتترظا ذاتیا  دلیل انقال  مفاهیم و ابطال توستتتط مدرنی ه دیگر کارایی ندارد و می

ساحت مظرازمانی از -ظرامکانی ش ر در  س ند و بی یراث دینی را حفظ کرد که معموال مفاهیمی ان زاعی و غیر عملی ه

ست به دلیل اینه آنتوان دربارنظر می ی غربی که مدرنی هها ب ث نمود. اما در مقابل دیدگاه حرکت تاری ی، مع قد ا

ست آن برای دیگر تمدنپدیده ست و امکان تکرار و کارب سنت به ها وجود ندارد، لذا میای یگانه ا ست از طریق  بای

 سوی دنیای مدرن حرکت کرد.

ه به حصول سکوالریسم در جوامع اسالمی است. دیدگاه ن ست باتوجتالی منطقی این ب ث امکان حصول یا عدم 

سانه و ابطالنظریا  معرظت سالمی و هم نین اثبا  مفاهیم شنا سنت و میراث ا س ند نظر به ابطال  گرایانه، مع قد ه

پیروی بایستتت از طریقه و روش غربیان برای اداره اج ماو و در نهایت جدایی دین از ستتیاستتت عقلی مدرن، لذا می

الم که مورد کنیم. اما در طرف مقابل عقیده بر این استتت که باتوجه به تفاو  ماهی ی میان دو دیانت مستت یت و استت

ست، شده ا س وار  سی و حکمت عملی ا سیا ست و دیگری بر پایه ظقه  ست مب نی بر الهیا  و حکمت نظری ا  ن 

 ی دیگری را به طرف مقابل بار و ت میل نمود.توان تجربهنمی

 درآمدی بر موضوو و گزینش چارچو  نظری:
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به حوزه عاتی که  طال .)دهقانی استتتت 1، امری دشتتتوارباشتتتدمیهای دینی مرتبط ان  ا  چارچو  نظری برای م

ست که (226، 1394ظیروزآبادی،  شورای از آن روی ا س ی این د سیه سی، معرظت2شنا سیو روش 3شنا مدرن،  4شنا

بینی عصتتتر مدرن و پس از عصتتتر دهند. در جهانملموس و از جمله دین قرار نمیمعموال جایگاهی برای امور غیر 

سان سان در کانون هس ی قرار گرظت و ان سانی و عقلِ ابزاری، به عنوان  5مداریروشنگری، ان موجک گشت حواس ان

د قرار شتتتناستتتی نیز استتت قرا  و تجربه مورد تاکیمنبع شتتتناخت و معرظت تعریف گردد، بدین ترتیک در بعد روش

 (25، 1388زاده، )سیفگرظت.

لالح دینی در اروپا، به دلیل م الفت ضت ا سانس و در پی آن نه شروو رن سطی و با  های نظام ظکری دینی قرون و

سداری از مفاهیم و مبانی سی ی پا شمندان غربی به م دودیتالهیا  م سخ اندی سا، ، نهای ا پا سوی کلی های ظکری از 

م ور بینی علمجدا کردن حوزه دین از علوم طبیعی و اج ماعی و در نوو شدید آن، نفی دین و ماده گرایی بود. جهان

س قرا  و تجربه را کرد و اهس ی قرار داد، معرظت را از حواس انسانی قابل حصول ظرض « مدار»در  جدید، انسان را 

سان و تجربه شناخت ان شناخت قلمداد نمود و هر چیزی که در  سون و غیرِ وی نمی یروش   گنجید را به حوزه اظ

)دورانت،  غیر قابل لمس بود را قابل دظاو نمی دانست. ی بر مبانی وحیانی وداد، بنابراین دین نیز که مب نعلم احاله می

1387 ،98) 

شه سان اظراطی کهبدین  سوی م اظظان اندی سن ی و تالشاز  ی امور جهان در قالک وحی و تبیین همه برای آنان ی 

سا صر جدید در توجه به دین و انگارهطالیه شد، موجک لور  گرظت تعالیم کلی های غیر ملموس تاری ی داران ع

ین روند م صولا از قرن هجده ود و اها دچار تفریط شد و انسان مدرن غربی در این زمینهنو ظرهنگی کوتاهی نمای

شنگری»میالدی و  صر رو ش ری یاظت و تا نیمه« ع ست میالدی در م اظل علمی اروپا و غر  شد  بی سده بی ی 

سانی و امور ملموس تجربه دادن اظراط در الالت (29، 1392)هانسون، حاکم بود. جا رسید پذیر تا به آنبه حواس ان

سرّی یاظت که در قالک انقال  رظ اری در زهپذیری به حوگرایی و تجربهکه علم سانی ت های علوم اج ماعی و علوم ان

 (205، 1388زاده، د.)سیفمکاتک علوم اج ماعی در غر  نمود یاظ ن

های هایی در مفروضتتتهگرایی علم مدرن به ویژه در علوم اج ماعی رظ ارگرا، تعدیلدر اثر ان قادا  جدی به اثبا 

با  جام شتتتداث با  گرایی ان لک اث قا پارادایمتاثیر ستتتنتو ظرارظ ارگرایی،  گرایی منطقیو در  ها بر های علمی و 

 ( هم نین176، 1394و دهقانی ظیروزآبادی،  25، 1388زاده، )ستتتیف.مورد توجه قرار گرظتگر های پژوهشان  ا 

های علمی و طور کلی یاظ هشتتتوند که به های مع دلی را شتتتامل میمکاتک ان قادی به طور عام، در درون خود طیف

های مع دل را التتتطالحا این طیف کنند و چارچوبی هرچند ضتتتعیف، برای ظهم قائل هستتت ند.تجربی را انکار نمی

روند. این طیف گرایی و مک ک ظرانکفور  از این جمله به شتتمار مینامید که ستتازه «گرای حداقلیشتتالوده»توان می

کنند، ظراروایت را نفی و انکار می و های اظراطی که هرگونه شالودهها و ظمینیستبرخالف پساساخ ارگراها، پسامدرن

س ند. به حداقل شیرزاده، هایی برای تفاهم علمی مع قد ه شیرزاده،  223، 1394)م حال باید دید در ( 137، 1383و م

                                                           
1 .Problematic 
2 . Anthology 
3 . Epistemology 
4. Methodology 
5 .Anthropocentrism 



 

843 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

ی اثبا  ظرضیا  این پژوهش برای حداقلی باور دارند، کدام یک گرایی، که به شالودهمیان مک ک ظرانکفور  و سازه

 دارد. به ری کارآیی

گرایی کند و به شالودهی ان قادی و مک ک ظرانکفور  هرچند ان قادا  جدی به اندیشه و معرظت مدرن وارد مینظریه

گف گوی ی زمینه، می واند دارد مفاهمه و عقالنیت ارتباطیی که بر حداقلی مع قد استتتت، و از ستتتویی دیگر تاکید

گرایی ماده-های مارکسیسیزمینهده میان تمدن غر  و تمدن اسالم را تقویت نماید، اما این مک ک به دلیل پیشسازن

 (185، 1386)بشیریه، به نظر نمیرسد. ی دین و وحیهای مربوط به حوزهکه دارد، روش مناسبی برای بررسی

گرایی حداقلی و گرایی است که با شالودههی سازچارچو  نظری پیشنهادی برای این پژوهش نظریهبا این تولیف 

کند و از این طریق بسیاری ظرهنگی را دنبال می-شناسی تاری یهای تمدن مدرن، اما معرظتپذیرش بسیاری از یاظ ه

سانی و علوم اج ماعی به چالش می سم را حداقل در علوم ان ضا  مدرنی شد و تاثیر انگارهاز مفرو مقوال   و  هاک

ما هوی ی را در مایش میعتکوین نظریا  اج  به ن بل شتتتالوده (Wendt, 1999, 375)گذارد.ی را  قا گرایی در م

هایی کند، حفظ نموده و هم نین ب شهای دینی که مدرنی ه نفی میدهد که مفاهیم و انگارهحداقلی این امکان را می

از طریق روش تفسیری بررسی و جایگزین  از سنت و میراث اسالمی را که امکان بازیابی در دوران مدرن را ندارند،

 کنیم.

سلط مفهوم غربی »  سیت و غیره که با ت سازهانگاری به منابع هوی ی جدید مثل قومیت، مذهک، جن «  شهروندی»در 

و مستعودی ،  )مشتیرزاده« در چارچو  دولت، ملت به دستت ظراموشتی ستپرده شتدهاند مجددا  به عرلته می ورد.

1388،254.) 

سازهانگاری برخالف جریان اللی روابط بینالملل به جای پرداخ ن به لرف مسائل و نظریهها، عمدتا  به در رویکرد 

شناسی به بررسی زاویه دید هر نظریه به جهان هس ی  شناسی( میپردازد. هس ی شناسی و معرظ  حوزه ظرانظریه )هس ی

ستتتت که برگزیدن هر زاویه دید و و این موضتتتوو از آن روی دارای اهمیت ا (Wendt, 1999, 371)د.میپرداز

جهانبینی، به تناسک معرظ شناسی و روششناسی آن مک ک ظکری نیز شکل میگیرد. چنان ه هس یشناسی خدا م ور 

م وری باشد، به تبع معرظ شناسی و روششناسی نیز میبایست در چارچو  الهیا  و وحی باشد. هم نان که با انسان

شناسی نیز اس قرا  و آزمایش قرار گرظت. در ادامه نیز بر تجربه انسانی و روش شناسی مب نیدر عصر جدید، معرظت

هنگامی که تجربه و حواس بشری آماج ان قاد تند پساساخ ارگرایان و پست مدرنها قرار گرظت، هس یشناسی مب نی بر 

اری ی رایج شتتناستتی نستتبی و تظرض شتتده و در پی آن معرظ شتتناستتی و روش یمندتاریخ دارای عدم قطعیت و

 (213، 1394ظیروزآبادی، )دهقانیگردید.

و گذش ه تاری ی خود « سنت»بایست تعریف و رویکردی مناسک نسبت به در جوامع مسلمان می« خود»برای ظهم 

بازیگران نیز با تعریفی که از هویت از خود « دیگر»ظهم و تعریف کرد و « دیگری»داشتتت که ب وان آن را در تمایز با 

به تعبیر ونت هویت به ظهم کنشتگر از خود  کنند.جوامع مستلمان تعامل و ارتباط برقرار می« خود»کنند با ستاطع می

بس گی دارد، اما معنای این ظهم اغلک وابس ه به این است که آیا کنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی میکنند 

شانگر بعد بنیاذهنی  شت هوی (intersubjective)یا نه و این ن ش های دیگران نیز عالوه بر بردا ست، یعنی بردا ت ا

 ,Wendt)خود از هویت در معنای آن تأثیر دارد و ستتتاخ ارهای درونی و بیرونی هر دو به هوی ها قوام میب شتتتند.

1999, 224) 
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ری از شود با پذیرش بسیاگرایی تالش میبنابراین در این پژوهش براساس چارچو  نظری بینابینی و بیناذهنی سازه

های مدرنیستتت ی که ظرضها، اما در مقابل بر خالف پیشوجوه دنیای مدرن و تالش برای دستتت یابی و کاربستتتت آن

ای و تعاملی پوشی کرد تا ظرآیند مدرنیزاسیون به شکل ل یی انجام شود، با رویکرد رابطهبایست از سنت چشممی

های لی میان دنیای مدرن و داش هاسالمی، تعام-ی ایرانیعههای سن ی در جامشود با حفظ مولفهگرایی تالش میسازه

کنش تمدن مدرن با تمدن اسالمی، سن زی م ناسک با ذیرد که در نهایت ب وان از برهمپاسالمی لور  -تمدنی ایرانی

 (Wendt, 1992, 394) سلمان ایرانی حالل شود.ممکانی انسان -های زمانیاق ضائا  عصری و نیازمندی

 

 ویکرد معرظت شناسانه:سروش؛ ر

ای که سروش در آن بسر می برد دارای پیش ظرض هایی ظلسفی است که پذیرش آن ها پیامدهای عملی سنت ظکری

سروش پیش از  شم نیایند.  شاید به چ ست  سوف و ی آنو نظری خاص خود را دارد که در نگاه ن  ا یک که یک ظیل

شددینی نواندیش  ست. ،با شناس ا ضوو، اندکی راجع به معرظتبه ر  یک معرظت  شدن مو شن تر  ست برای رو  ا

 شناسی توضیی داده شود تا پایگاه ظکری سروش و پیامدهای منطقی آن ملموس تر گردد.

س قرا ذپس از ظرانسیس بیکن و ات ا  شناسی بیش یدر ظلسفه و وقوو انقال  کپرنیکی، مابعدالطبیعه و هس   روش ا

شکاک دکارتی نیز نمود یاظت و دتر کمی بعاز پیش دچار چالش گردید.  سفه عقل گرا و  س از آن پاین چالش در ظل

ال باطل رظت که ظلستتفه کاملتترظا بدیهیا  ملموس عقلی در برابر خیال پردازی های اظالطونی اع بار داشتتت و می

 (93، 1389و چالمرز،  315، 1388)چرنوف، شود.

ضیا  دکار  بود، تالش کرد که مرز میان حس، ظاهمه و  در این میان کانت که خود ت ت تاثیر مکانیک نیوتن و ریا

عقل را تبیین نماید تا با این کار ظلسفه را از سقوط برهاند. به همین منظور وی ظلسفه ای بر مبنای ریاضیا  دکار  

اشتت ه و ظیزیک نیوتن بنا نهاد که ضتتمن همستتویی با کشتتفیا  علمی نوین، توانایی غور در عوالم ظراحستتی را نیز د

سان عمدتا در ) ,1922Kant ,32(.باشد لور  می گیرد 6عالم م سوس و عالم ظاهمه دو وی مع قد بود که ظهم ان

سان ظراتر می رود و هرچه در  سایی ان شنا س عالیی دارد از توانایی  صاص به عقل و دیالک یک ا سوم که اخ  و حوزه 

قرار می گیرد. با پذیرش این موضع، ظاعل شناسا و ذهن این باره س ن گف ه شود در حوزه پروبلماتیک و امور ظنّی 

ظیلستتوف تنها توانایی بررستتی عالم م ستتوس و حوزه ظاهمه یا ت لیل استت عالیی را دارد و در حوزه عقل م   به 

 (242، 1387)دورانت، ، امکان شناخت مطلق وجود ندارد.بودن ان هابیو دلیل گس ردگی 

وتیک ماقبل وش در اثر بعدی با عنوان بسط تجربه نبوی، این بار از روش هرمنبر مبنای همین خداشناسی جدید، سر

شالیرماخری( بهره گرظت که در آن تاری ی سفی ) سرّی می ظظرهنگی بودن -ظل سنده م ن نیز ت سر م ن، به نوی همِ مف

امبر)ص( بر و پی یابد. وی در این اثر عنوان می کند که مفاهیم گوهری از ستتتوی خدا به پیامبر)ص( القا می شتتتدند،

بار اظزون بر مکانی آن ها را ظهم می کرد و برای پیروان خود بازگو می کرد. لذا این-استتتاس م دودیت های زمانی

ایست گوهر دین )مفاهیم القا شده از سوی خدا( از عرضیا  ظرهنگی، می ب-پیراس ن اج هادا  و تفسیرهای تاری ی

نفستته پدیدار از شتتف ظی ال شتتاهد تفکیک دوبارهما  جا نیزدر اینمندرج در م ون التتلی زدوده شتتوند.  زمانی-مکانی

 (31، 1385) سروش، هس یم.

                                                           
 آنچه تجربه پذیر و ملموس نیست، اما تجربه از مجرای آن حاصل می شود. فاهمه یا تحلیل؛6
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های ظلسفی مهمی برای اندیشه سروش به بار آورده است که نظر به اهمیت شناسی، تالیوابس گی به مک ک معرظت

ها، توانایی پاس گویی به برخی از مشکال  را از وی سلک کرده و چه بسا در برخی حوزه ها، پی یدگی بیش ر آن

بار آورده است. کانت زمان و مکان را مانند نیوتن مطلق می پنداشت، لذا زمان و مکان از دید کانت لور  ظهم را به

سی را پدید می آورند. س ر ادارک ح س ند که ب شهود علمی و  (Kant, 1922, 31)ماتقدم و ذهنی ه بنابراین در 

م باطل و بی اثر می گردد. با این تولتتیف ای دیگر پیروز شتتود، نظریه مقدای علمی بر نظریهتجربی چنان ه نظریه

نقش تاریخ )زمان و مکان( در جریان تجربه و ظهم نفی می گردد. این رویکرد در ابطال گرایی پوپر و انقال  های 

به نظر می رستتد  (189، 1391)کوهن، علمی کوهن که گذشتت ه را به کلی نفی می کنند، ب وبی بازتا  یاظ ه استتت.

، اسالمی-قدمایی ایرانی حامالن سنت به ظقها و علم ظقه به عنوانو بعضا خشن سروش نسبت رویکرد نفی گرایانه 

شد.  شئا  گرظ ه با سفی ن سروش چرااز این پیش زمینه های ظل شده و انقال  مفاهیم در  ظقه علم که از دید  باطل 

ضتتائا  مدرن و بدون توجه به لذا از دید وی ظقه باید به کناری گذاشتت ه شتتود و با توجه به اق آن رخ داده استتت، 

  (2020 گذش ه، باورها و عقاید بازتفسیر و بازتولید شوند.)سروش،

همانطور که اشاره شد سروش  به آن پرداخ ه می شود. ادامهالب ه نفی گذش ه در اندیشه سروش اس ثنایی دارد که در 

ظکری در حوزه نواندیشتتی دینی شتتد و شتتناستتی جدید برای جهان استتالم، آغازگر ت ولی اریزی کالم و خدبا پی

شناسی ناشی از آن تبیین و اج هاد و الول ظرانظری آن را با معرظی نظام معرظ ی و روش یمفقوده یتوانست حلقه

ارایه نماید. این رویکرد به نقش هر چه بیشتت ر عقل در ظهم نصتتوص دینی که منطبق با اق ضتتائا  عصتتری نیز می 

مهم شناسایی را از زنجیرهایی که در قرون میانه اسالمی بر آن پیراس ه اند، آزاد می کند. ولی باشد، اشاره و این ابزار 

در مقابل این رویکرد نظری عقل گرا که خود منادی آن استتت، ستتروش در حرک ی بی ستتابقه در ستتاحت عمل، 

شده از سوی خود را نقرویکردی ات اذ می کند که همه شنهاد  ست. گرایش ی پیش زمینه های ظلسفی پی   کرده ا

نظری و عملی وی به عرظان اسالمی و بیش از همه عالقه وی به ش صیت غزالی که از م همان اللی تعطیلی عقل 

ست، حجابی معرظ ی بر همه تالش های قبلی وی می اظکند. سالم ا سروش، در جهان ا غزالی گرایی و  (2، 1368)

ه تاریخ، ستتتروش را وارد میدانی می کند که می توان از آن به توجه بیش از حد وی به عرظان، در کنار بی توجهی ب

)بجز عرظان( دل بریده استتت و از ستتویی دیگر با مرکک  تعبیر کرد، زیرا وی از یک ستتو از ستتنت  اج هاد در خال

 گسلد. ن یجه این گسست را می توان در اثر اخیرعرظان به آسمان سفر می کند و بیش از پیش از جامعه و تاریخ می

به خوبی دید، که در آن برداشتتت ستتروش از م ن قرآن « راوی رؤیاهای رستتوالنه ،م مد»این اندیشتتمند با عنوان 

 (1392)سروش، عرظانی، باطنی و کامال غیر تاری ی می باشد.

 جواد طباطبایی؛ رویکرد حرکت تاری ی:

دند، زمان و مکان انضمامی هس ند در معرظت شناسی هگل بر خالف کانت که در آن زمان و مکان مطلق و ماتقدم بو

بر این  (434، 1390)ستت یس، و در ظرآیند ظهم مدخلیت دارند. هگل به ترتک و مراتک ظهم و تستتلستتل آن باور دارد.

ساخ ن آینده و ظهم آن نقش م وری دارد و نمی تو ش ه در  ساس از دید هگل، گذ شیداا شم پو ش ه  .ن از آن چ گذ

ست د)تز( در معرظت هگلی می سن ز( بای ساز پیدایش آینده ) ر برهم کنش )دیالک یک( با زمان حال )آن ی تز(، زمینه 

ست  سل می بای سل صور  روندی یکنواخت ظهم کرد، بلکه این ت سل میان گذش ه، حال و آینده را نباید ب سل گردد. ت

آید ی پدید میخودآگاهی جدید ،خودآگاهی اول با خودآگاهی دومبصتتور  تبدل ظهم شتتود، یعنی از درهم آمی  ن 
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به گاهی قبلی را دارد.)که در درون خود جن از این نظر و برخالف التتت ا  ( Hegel,2017,110های دو خودآ

سی  شنا لوری ماتقدم بودند که زمینه تجربه را ظراهم می کردند، و پیروان معرظت  کانت که در آن زمان و مکان تنها 

قدر ارزشتتمند استتت که حال و آینده می ظهم گذشتت ه هماندر معرظت هگلی تاریخ و ظرهنگ نقش م وری دارند و 

ساس چنا  ه از گذش ه چشم بپوشیم، ظهم دچار خلل شده و چون ریشه و پایه ای ندارد نتوانند مهم باشند. بر این ا

برد. روی هم رظ ه در معرظت هگلی که تدریجی و ارتقایی استتت، ظهم و به تعبیری ظهم ما در حال عدمی به ستتر می

پدیدار شتتدن روح در بستت ر تاریخ و ظرهنگ استتت که می تواند جنبه ظردی، قومی و ملی  یبه معنای شتتیوه معرظت

 (446، 1390)س یس،  داش ه باشد.

این نوو نگرش به خوبی نمایانگر رویکرد هگلی طباطبایی می باشتتد و از پیامدهای استتاستتی این ت لیل، عدم امکان 

ی جوامع غربی برای دیگر جوامع غیرغربی استتت. جربه رنستتانس و مدرنی هگرته برداری و الگو برداری لتترف از ت

بلکه   پدید نیامده، هات اذ این موضتتع از آن روی استتت که بر پایه ظهم هگلی، مدرنی ه خلق الستتاعه و دظع ا واحد

روندی تکاملی استتتت که در طول تاریخ مانند یک کاروان که با پشتتتت ستتتر نهادن منازلی مشتتت م طی طریق 

ی تاری ی، ظرهنگی، اق صتتادی، ستتیاستتی، در اثر روابط بستتیار پی یده تکاملی این روند (30تا، کند.)طباطبایی، بیمی

شرایط امکان درونی، این  ست و به دلیل  اج ماعی، مذهبی و غیره در یک ظرایند زمانی و در مکانی خاص رخ داده ا

 (641، 1392-2)طباطبایی، حاضر ادامه داش ه است.تجربه تاری ی تاکنون بدون گسست و بصور  تبدلی تا زمان 

با این توضیی به دلیل سرشت دوگانه میان دیانت مسی ی که بر م ور الهیا  و خداشناسی می باشد و دیانت اسالم  

که بر پایه علم شریعت و ظقه است، لذا سنت های م فاوتی در بس ر تاریخ پدیدار شده اند و از آنجایی که بر اساس 

میان گذشتت ه، حال و آینده لتتور   یگلی، هر معرظت و دانش می بایستتت در روابط درهم کنشتتی و پی یدهظهم ه

پذیرد، بنابراین نمی توان به راح ی الگوی اروپا را به شتترق و دیگر نواحی تستترّی داد، چرا که این مناطق گذشتت ه و 

یی با این مقدما  ن یجه می گیرد که ستتتنت طباطبا (27و  12تا، )طباطبایی، بیحال م فاوتی را ستتتپری کرده اند.

روشتتنفکری ایران از آغاز تا کنون به دلیل این که ریشتته ای در ستتنت نداشتت ه و در بی اع نایی به گذشتت ه تاری ی و 

شد زیرا در آن  شنفکری ایران، تاری ی عدمی می با ست، لذا تاریخ رو شکل گرظ ه ا سنت قدمایی  امکانا  درونی 

سنت قد ست.گف گویی میان  لور  نگرظ ه ا ، 1392-2و طباطبایی،  605، 1392-1)طباطبایی، مایی و مفاهیم نوآیین 

548) 

طباطبایی با برداشتت ی که از ب ش خدایگان و بنده درک ا  پدیدارشتتناستتی روح هگل از خود به دستتت داده، مع قد 

ست نبرد میان دو خودآگاهی  ست و از « مدرنی ه»و « سنت»در واقع، نبرد میان « بنده»و « خدایگان»ا در تمدن غربی ا

، برای حصول این تولیف طباطبایی مع قد است ( با71تا، سن ز آن تمدن مدرن غر  پدید آمده است.)طباطبایی، بی

تمدن مدرن »و « استتالمی-ستتنت قدمایی ایرانی»بایستتت نبردی میان دو خودآگاهی ی ایرانی نیز میتجدد در جامعه

سن « غر  سی در این-ز آن تمدن مدرن ایرانیلور  پذیرد تا از  سا شود. اما نک ه ا لل  سالمی حا صلک در ا جا ت

سلک می ست که امکان گف گو میان دو خودآگاهی را  شه در آثار م قدم طباطبایی سنت قدمایی ا صلک اندی کند. این ت

شرح می ست و وی  شده ا شریی  سفهت سالمیدهد که چگونه در اثر حمال  غزالی به ظل و در پی آن  ی خردگرای ا

شه شری انجامید، چگونه اندی سالم ق صوف و پیوند آن با ا سی را در ایران رو به یورش مغوالن که به رواج ت سیا ی 

 (491، 1399زوال برد.)طباطبایی، 
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اذعان دارد، زوال اندیشه به معنای پایان « ی سیاسی در ایرانزوال اندیشه»طور که طباطبایی در دیباچه ک ا  اما همان

سانی  ست که از پیوندهای خود با امور ان شیدن ا ست بلکه این زوال به معنای تداوم نوعی از اندی شه نی و مرگ اندی

اخر خود به شرح این گسست و چگونگی نوزایش از درون خود ( وی در آثار م 16، 1399گسس ه است.)طباطبایی، 

پس از جنگ های ایران و روس و قرار گرظ ن ایرانیان در دهد پردازد. در همین راستت ا وی شتترح میاین ستتنت می

س انه سخ به چالش ها  یآ سنت قدمایی به دلیل غفلت از زمان و مکان و ناتوانی در پا تاری ی جدید، ب ش هایی از 

سکو  قرار گرظت. وی  دچار ست ن ورده باقی ماند و در حال  سنت د شد، اما همزمان ب ش های دیگر  سست  گ

را به کار می برد که در این وضتتعیت به عنوان مثال « همزمانی امور ناهمزمان»برای تولتتیف این وضتتعیت عبار  

یدان را در شرایط عدم گف گو برای سیاسی، اق صادی و اج ماعی در سنت قدمایی دیگر کارایی نداش ند و م یاندیشه

ش ند از  (58، 1392-1)طباطبایی، رقیک مدرن خالی کردند. شراف الزم را ندا سنت قدمایی ا روشنفکران که عمدتا بر 

س فاده کرده و به اق باس لرف مفاهیم نوین به ظراخور نیازهای عصر مدرن پرداخ ند. در  ظرلت خالی بودن میدان ا

هایی از سنت قدمایی مانند ظلسفه و کالم که عقک نشس ه و خاموش بودند، از ن وضع، آن ب شمقابل و همزمان با ای

 (616، 1392-2)طباطبایی، گر ماجرا شدند تا سرانجام کار نمایان شود.دور نظاره

سوی دیگر حامالن سنت قدمایی و از  شنفکران بی خبر و بی اع نا به  سو رو شرایط بغرنج تاری ی ، از یک   در این 

سنت قدمایی که به دلیل تصلک اندیشه عقک نشینی کرده بودند، در وضعیت عدم گف گو میان مفاهیم جدید با مفاهیم 

لالح نظام  شنفکران عالج کار برای گذار از این حالت تاری ی را در ا شد، رو شرایط عدمی تعبیر  کهن که از آن به 

سلطنت مس قل و مطلقه سیاسی تش یم دادند و در ن یجه پس از این تش یم تاری ی ، همه تالش ها برای تقیید 

شروطه خواهان،  ست های ایران از روس با تالش های ظکری و عملی م شک شت یک قرن از  شد و با گذ معطوف 

شد. سلطنت مقیده به قانون بدل  شاهی مطلقه به  شروطه، پاد در این میان نک ه مهمی که  سرانجام با پیروزی جنبش م

ردازد، این است که در شرایطی که به دلیل تصلک سنت امکان گف گو میان دو خودآگاهی سنت طباطبایی به آن می پ

این گف گو میان دو گروه هواداران  ،و مدرنی ه در میان روشنفکران و حامالن سنت قدمایی وجود نداشت، اما در مقابل

ظقهای التتولی با بهره گیری از و م الفان مشتتروطه در داخل حوزه ستتنت قدمایی رخ داد و از میان یک دستت ه از 

های سنت، توانس ند حاکمیت مشروطه ظرظیت های موجود در سنت قدمایی و تطبیق مفاهیم جدید با برخی از ناحیه

 (588، 1392-2)طباطبایی، را تبیین شرعی نمایند.

سالم باور دارد یپیش از این عنوان شد که طباطبایی به سرشت دوگانه و به این ترتیک در  دیانت مسی ی و دیانت ا

شت  سر شریعت در کانون قرار می گیرد. با اتکا به این  سالم  ست، در ا سی ا شنا سی یت مب نی بر خدا حالی که م

ای از ظقهای الولی شیعی به این ظهم رسیدند که الوال مشروطه چیزی نیست جز حاکمیت قانون، بنابراین می دس ه

ند ایجاد کرد. بر همین اساس مراجع ثالث نجف )خراسانی، طهرانی و توان میان قانون شریعت و قانون موضوعه پیو

های عملی و نظری از مشتتروطه پرداخ ند و ستترانجام نظام مشتتروطه با مازندرانی( و ظقهایی چون نایینی به حمایت

شرو( آغاز به کار کرد.پیش زمینه سرزمین ایران )به معنای حاکمیت قانون  طبایی، )طباهای تاری ی و ظرهنگی خاص 

 (564و  496، 2-1392

 یمشتتروطه از آن روی مورد تاکید طباطبایی استتت که در این رویداد تاری ی، ایرانیان توانستت ه بودند از درون مایه

ستتنت قدمایی به ستتوی دنیای جدید گامی از آستت انه ظراتر نهند و با امکاناتی که ستتنت قدمایی در اخ یار مشتتروطه 
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قبل برای  یدنیای جدید بزنند و لذا از این زمان به بعد دیگر هرگونه بازگشتتت به نقطهخواهان گذاشتت ه بود، پلی به 

شروطه و ادامه روند  سنت قدمایی مم نع بود. شی از آن پس از جنبش م سیس حکومت قانون و ایجاد نهادهای نا تا

ظرانظری هگلی  این حرکت تدریجی به ستتوی بستتط دموکراستتی و نوآیین شتتدن ایران، به روشتتنی نمایانگر التتول

سلطنت نبود و  ست که سرشت مشروطه چیزی جز تالش برای حاکمیت قانون و تقیید  ست. وی مع قد ا طباطبایی ا

نباید از آن ان ظار ایجاد یک دموکراستتی کامل و بی نقم داشتتت، چرا که این رویداد یک آغاز برای حرک ی طوالنی 

 (537، 1392-2)طباطبایی، .است

 

 تجزیه و ت لیل:

در کانون « علوم نظری»بندی شد و الهیا  و که توسط پولس قدیس و سن آگوس ین مفصلبرخالف سنت مسی ی 

برای رستت گاری کاظی بود، چیزی که در « شتتهر خدا»آن قرار گرظت و در ن یجه لتترف باورمندی و شتتهروندی در 

، 1383و پوالدی،  338، 1388 نهایت و طی جنبش الالح دینی و عصر روشنگری به سکوالریسم منجر شد.)ظاس ر،

ست که مب نی بر عبادا  و معامال  ( اما 133 شریعت و ظقه ا سالم م وریت با  ست.)عابد « علوم عملی»و از در ا ا

ی استتالمی، حکمت عملی به ظقه و ( در زمان مفصتتل بندی عقاید ظلستتفی در لتتدر قرون میانه96، 2009الجابری، 

 دین اسالم امکان جدایی دین از سیاست ( از این روی  و نظر به ذا 79، 1389شریعت احاله شده است. )ظیرحی، 

شعبه ست، وجود ندارد.که  ماکس  طور کههمانبنابراین ( 8، 1389و ظیرحی،  18، 1389عنایت، )ای از علوم عملی ا

در تمدن غر   مکانی خاص خود و-های زمانیزمینهوبر عقیده دارد، مدرنی ه برای یکبار در تاریخ و به دلیل پیش

از ناگزیر هستتت یم لذا ما  (26، 1390)وبر، ها وجود ندارد.رخ داد و امکان گرته برداری و تکرار آن در دیگر تمدن

 و گف گوی تمدنی باراهی برای ایجاد رابطه باشد، اسالمی که سرشت آن بر علوم عملی و ظقه می-درون سنت ایرانی

 .سیاسی ایجاد کنیم مدرن مفاهیم

شروطه حمایت مراجع بزرگ ع با  عالیا  از این پدیدهبا این  لیف در جریان وقوو و پس از انقال  م ی مدرن تو

آوری مالیا  عرظی، م اکم قضایی عرظی و و تبیین شرعی آن در قالک تشکیل پارلمان، ان  ابا ، وضع قوانین، جمع

س فالیایی حاکم بر جهان و نظام داز همه مهم س م نظم و سی شناخ ن مرزهای بین -ولتتر پذیرش  سمیت  ملت، به ر

ی های کفار و روابط با دول م مدن دنیا و هم نین پذیرش مفهوم ملیت در برابر امت واحدهالمللی و پذیرش دولت

استتالمی و تمدن مدرن غر  هستت ند که در قالک -استتالمی و غیره همه از پیامدهای آغاز گف گو میان تمدن ایرانی

ای در میراث اسالمی ندارند و ند در حالی که هیچ یک از تاسیسا  و نهادهای یاد شده سابقهانقال  مشروطه رخ داد

سنت عقلاین به دلیل ظرظیت شیعههای باالی موجود در  شد.ی امامیه میگرای کالم و ظقه  ، 1361)میرزای نایینی،  با

 (89و  88و  15و  6

شرعی سا  و نهادهایبا تبیین  سی شروعیت تا شروطه به عمل آمد، و باتوجه به حرکت  ای که از م شی از م مدرن نا

که خود نیز مفهومی مدرن بود، ستترانجام زمینه را برای وقوو انقال  استتالمی ایران و تاستتیس « ملت ایران»تاری ی 

شد، چیزی که از مک ک  ست، ظراهم  سا  مدرن ا سی سالمی که مب نی بر رای مردم و پذیرش نهادها و تا جمهوری ا

 (122، 1381)مطهری، گیرد.نهد، نشا  میمکانی می-ی امامیه و ارجی که به نیازمندهای زمانیلی شیعهالو-ظقهی



 

849 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

ی انقال  مشروطه تاسیس جمهوری اسالمی پیش از هر تفسیر و تبیینی، گامی بلند برای پذیرش دنیای مدرن در ادامه

پدید آمد و نهادها و مفاهیم مدرن از جمله ستیست م ی امامیه گرای التولی شتیعهبار نیز در قالک ظقه عقلبود که این

های بین المللی، ها و نظم وس فالیایی حاکم برآن در قالک سازمان ملل، اح رام به پیمانملت، روابط بین دولت-دولت

ی گف گوی میان نهادهای مدرن کشتتورداری چون ان  ابا  و رای مردم، قانون استتاستتی، تفکیک قوا و غیره در ن یجه

 اسالمی و تمدن مدرن غربی حالل آمدند.-ن ایرانیتمد

ضائا  ی ظکری امام خمینی)ره( به تبعیت از سنت عقلدر منظومه صر زمان و مکان و اق  شیعی، عن گرای کالم و ظقه 

عصری در یاظ ن حکم مسائل مس  دثه بسیار اهمیت دارد و م صولا ب ث مصل ت نظام که از جانک ایشان مطرح 

های نظام اسالمی امکان عدول موقت از احکام اولیه و ثانویه وجود دارد و این نشان ن برای نیازمندیشد و در قالک آ

شهی اظق ظکری تطابقدهنده ست. در اندی ی امام خمینی)ره( اج هاد در ظقه مانند حکمت عملی پذیر با دنیای مدرن ا

های زمان و مکان داشتتت ه نیازمندی اطابق بتابع عمل استتتت، لذا باید چنان منعطف باشتتتد که در امور مستتت  دثه ت

  (623، 1396، آرمس رانگ و 317، 1389 ظیرحی،باشد.)

اما علی رغم امکانا  موجود در ستتنت و میراث استتالمی هنوز برخی ستت ن از عدم امکان گف گو می گویند، و این 

رادیکالیستتم در میان های رادیکال در دو ستتوی طیف گردیده استتت، گیری گرایشموضتتع تعارضتتی باعث شتتکل

ها موجک نفی و گرایان موجک نفی مدرنی ه گردیده استتت و در طرف مقابل رادیکالیستتم در میان مدرنیستتتستتنت

های اظراطی استتت و تا حذف ستتنت و میراث تمدنی گردیده استتت. اما نک ه حایز اهمیت ناکاظی بودن این گرایش

شود و بر نفی  سط زمانی که به راه حلی میانه تواظق ن سنت تو سنت گرایان اظراطی و هم نین نفی  سط  مدرنی ه تو

ی لزوم ت قق سکوالریسم برای مدرنیزاسیون تاکید شود، طرظداران رادیکال مدرنیسم و اع قاد راسخ آنان بر مفروضه

 (Marranci, 2009, 76)امکان گف گوی سازنده و برقراری ارتباط دو سویه با چالش مواجه خواهد بود.
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گیری باید گفت که نظریا  سروش در های عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی در مقام ن یجهپس از بررسی اندیشه

ستتازی و نفی ظقه و علم شتتریعت و به طور کلی میراث استتالمی)به استت ثنای تصتتوف و عرظان( برای حصتتول مدرن

سالم هم سالمی با ذا  دین ا شرظت جوامع ا سی یت بر کالم و الهیا  و بهخوانی ندپی طور کلی ارد، چرا که آیین م

ی علم علوم نظری اس وار است و به دلیل ماهیت غیر عملی امکان حصول سکوالریسم را دارد، اما دین اسالم بر پایه

صل شاخهشریعت و ظقه مف سفه مدنی که  ست و ظل شده ا سط تدوین کنندگان و بندی  ست تو ای از حکمت عملی ا

سفهگپایه سی که از علوم عملی و در برگیرندهذاران ظل سیا سالمی به ظقه  شده ی اظعال مکلفان میی ا شد، وانهاده  با

 توان سیاست را از دین اسالم جدا نمود.است و لذا نمی

خوانی استتتالمی هم-ی تاری ی تمدن ایرانیبنابراین باید گفت که نظر جواد طباطبایی با ذا  دین استتتالم و تجربه

ش  صلبی شریعت مف سالم بر ظقه و علم  سی ری دارد، چرا که ذا  دین ا سیا ست و امکان جدایی عمل  شده ا بندی 

ست، وجود ندارد. وانگهی تجربه سی نمود یاظ ه ا سیا سلمانان از دین که در ظقه  سالمی -ی تاری ی تمدن ایرانیم ا

شان می سی تمدن ایرانیدهد که در دو رویداد بزرگ که گامن سا س-های ا سوی دنیای مدرن تلقی میا شوند المی به 

-بندی تمدن نوین ایرانیدار مفصتتل، همواره ظقه و حامالن آن عهده«انقال  استتالمی»و « انقال  مشتتروطه»یعنی 

 اند.اسالمی بوده

گرایی مب نی استتت، نیز هماهنگی دارد. چرا که ستتازه ی ستتازهنظر اخیر با چارچو  نظری این پژوهش که بر نظریه

سو با خود مجال های جزمی و غیریتگرایی با ان قاد از دیدگاه شت علمی و معرظ ی هم سم که تنها به بردا ساز مدرنی

سنت و هر آنمی سک ندارد، میدهد و به نفی  ضاتش تنا سازه گرایی مجالی برای انگارهچه با مفرو ها و پردازد، اما 

پردازی نقش داش ه اند، امکان پذیرش دین و وحی را در نظریهها امور غیر ملموس که در تکوین و پدید آمدن هویت

آورد و از ستتتوی دیگر با توجه به ماهیت ارتباطی و تعاملی که در درون خود دارد، امکان ارتباط و و عمل ظراهم می

 آورد.های موجود در سطی اج ماو داخلی و بین المللی را نیز پدید میمفاهمه میان هویت
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(، بنیادگرایی، پیکار در راه خدا در یهودیت، مستتی یت و استتالم، ترجمه کیانوش حشتتم ی، 1396آرمستت رانگ، کرن) .1
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