دیگــرناگشتهها

رسول نوروزی فیروز

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

دیگرناگشتهها

گزارشی از کتاب روششناسی
مطالعات اسالمی در غرب
گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا

چکیده :کتاب روش شناسی مطالعات اسالمی در غرب ،درس گفتارهای عبدالعزیز ساشادینا است که در گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ارائه شد .کتاب مذکور از شش فصل تشکیل شده است که استاد ساشادینا در پنج فصل به تبیین دوره های مختلف اسالم شناسی می پردازد و
در فصل ششم ،روش اسالم شناسی خود را ارائه می دهند .این اثر به زودی از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر خواهد شد .نویسنده
کلیدواژه :روش شناسی ،مطالعات اسالمی ،مطالعات اسالمی در

در نوشتار حاضر به اختصار محتوای فصول کتاب را ارائه می دهد.

غرب ،درس گفتار ،عبدالعزیز ساشادینا ،اسالم شناسی ،روش اسالم شناسی ،کتاب روش شناسی مطالعات اسالمی در غرب ،معرفی کتاب.

اشاره

و دپارتمان مجزایی نداشــت .نتیجه ورود دینشناسی به دانشگاه ،تولد

روششناســی مطالعــات اســامی در غــرب ،درسگفتارهــای اســت از

علم استشراق بود که با مطالعه تمدنها ،زبانها و ادبیات خاور نزدیک

پرفسور عبدالعزیز ساشادینا ،اسالمشناس و استاد دانشگاه ویرجینیای

همراه بود .در علم استشراق ،دین پدیدهای اجتماعی مطالعه بود که به

امریکا که در گروه مطالعات تمدنی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی

این پرســشها میپرداخت :دین چه نوع جامعهای را تشــکیل میدهد؟

با حضوری جمعی از فضال و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه ارائه شد.

چه نوع تمدنی از آن به وجود میآید؟ و چه زبان و ادبیاتی دارد؟

در ایــن درسگفتــار افــزون بر ارائه بحث ،پرســشها و پاســخهایی که در
خالل بحث صورت گرفته است ،موجب غنای محتوایی مطالب شده
اســت .کتاب از شــش فصل تشکیل شده است که اســتاد ساشادینا در
پنج فصل به بررسی و تبیین دورههای مختلف اسالمشناسی میپردازد
و در فصــل ششــم روش اسالمشناســی خــود را ارائــه میدهند .ایــن اثر به
زودی از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر خواهد شد.

فصل اول :دینپژوهی در غرب
اســتاد ساشــادینا در فصــل نخســت کتــاب بــه فراینــد شــکلگیری
دینشناســی در غــرب میپــردازد .مرحلــه نخســت دینشناســی در
حوزههای علمیه مســیحی شکل گرفت و مرحله دوم آن از دانشگاه آغاز
شــد و از ســالهای  1970ـ 1940م به تدریج تثبیت شــد .دینشناسی در

پس از شکلگیری دینشناسی در دانشگاه ،مسئله روش مطالعات دینی
مطرح شــد که بحران روششناختی و معرفتشناسی در دینشناسی را
در پی داشــت .علت این بحران در تعریف دین و عناصر شــکلدهنده
آن بود .کنت ول اسمیت 1برای عبور از این بحران ،تقسیم دینشناسان
بــه دو گــروه «درو ندینی» و «برو ندینــی» را مطرح کرد و برای هر یک روش
خاصی را پیشنهاد داد.
پرفســور ساشــادینا در بــاره روش مستشــرقان میگو یــد :مستشــرقان در
دینشناســی بــه فقه اللغــه و متون توجه داشــتند .فعالیت آنهــا ماهیتی
سیاســی داشــت و در مطالعــات خــود تعمیمدهــی میکردنــد .بــرای
مثــال یــک متــن را به کل اعــراب یا یــک دوره خــاص تعمیــم میدادند و

دانشگاه پدیدهای نوظهور بود و در دپارتمان فلسفه و فرهنگ قرار گرفت
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در مطالعــات خــود از روشهــای جامعهشــناختی روششناسی مطالعات اسالمی در این فصل اســتاد ساشادینا بحث خود را با بررسی
اســتفاده میکردنــد .توجــه بــه ایــن امر مهم اســت که در غرب ،درسگفتارهای است دیدگا ههــای کنــت ول اســمیت در دیــن پژوهی آغاز
در بررســی استشــراق باید بــه نقش اســتعمار در رونق
استشراق و تولید دانش در دانشگاهها توجه داشت.

از پرفسور عبدالعزیز ساشادینا،
اسالمشناس و استاد دانشگاه

میکنــد .کنــت ول اســمیت دینشناســان را بــه دو

گــروه درو ندینــی (مؤمــن بــه آن) و برو ندینــی (غیــر
معتقد به آن دین) تقســیم میکند و بر این باور اســت

نخســتین کاری که در دینشناسی آ کادمیک انجام
ویرجینیای امریکا که در گروه که در دینشناســی رعایت اصــل بیطرفی و عینیت
شــد ،بررســی تأثیر مدرنیزاســیون و سکوالریزاسیون بر
نشــناس در
مطالعاتتمدنیپژوهشگاهعلوم امکانپذیــر نیســت و اعتقــادات دی 
ادیــان بــود تا روشــن شــود که فراینــد سکوالریزاســیون
و فرهنگ اسالمی با حضوری بررس ـیها و مطالعات وی مداخله میکنند .از اینرو
چــه تبعاتــی در ادیــان و دینشناســی ایجــاد کــرد .در
در کشف مسائل و تحقیق دربارۀ یک دین بایستی به
این میان یهودیت نســبت به اســام و مســیحیت ،با جمعی از فضال و اعضای هیأت
مؤمنین آن دین مراجعه کرد .ســپس اســتاد شبههای
تأخیر به آ کادمیهای دینشناســی وارد شــد و با این
علمی پژوهشگاه ارائه شد.
را مطــرح میکننــد :ا گــر این افــراد از دین خــود اطالع
چالش مواجه شد که کدام قرائت از یهودیت باید در
نداشــته باشــند چــه؟ پاســخ فضلالرحمــن بــه ایــن
دانشگاه تدریس شود :یهودیت ارتدکس ،محافظهکار یا سکوالر؟
شــبهه را میآورنــد :باید معتقدان به دین را به دو گــروه عالمان و آ گاهان
نقــص رویکــرد مطالعــه تطبیقی ادیــان این بود کــه تنها به نقاط مشــترک

به آن دین و غیرآ گاهان تقسیم کرد تا با چنین مسئلهای مواجه نشویم.

ادیــان توجــه میکرد و از ویژگیهای مخصوص یک دین غفلت میکرد و
ً
این امر سبب میشد که اینگونه برداشت شود که مثال اسالم و مسیحت

اســتاد ســپس به ویژگیهای دور دوم میپردازند :از ویژگیهای این دوره

یکی هســتند .همچنین از جمله اشکاالت اساسی دینشناسان ،توجه
صــرف بــه متون و نصوص بــود و اینکه به مردم و جوامع اســامی توجهی
نداشــتند ،از اینرو اســام را به دو قســم رســمی و مردمی تقســیم کردند.
این روش در مقابل نگرشهای جامعهشناســانۀ دینشناســی اســت که
در آن توجه و تأ کید بر مردم (مسلمانان) است .از جمله کسانی که قائل
بــه جمــع میــان این دو روش بودند ،کنت ول اســمیت بود کــه بر این باور
بود که دینشناســان دانشــگاهی باید چند ســالی در کشورهای اسالمی
زندگی کنند.
شــاخصهای دینی از منظر ساشــادینا عبارتنــد از :اعتقاد ،عمل دینی و
برخورد با دیگران .وی میگوید :در برخی از کارهای مستشرقان بیشتر به
عمل و نحوه برخورد با دیگران توجه میشــد .جوزف فان اس 2نخســتین
کسی بود که دین به معنای عقیده را بررسی کرد .امروز بین اسالمشناسی
به عنوان یک حوزه دانش و فرهنگ ارتباط خاصی برقرار اســت و در این
شــیوه به متون کالسیک مراجعه نمیشــود ،از اینرو برداشتی سطحی از
اســام ارائه میدهند .روشهای دانشــگاهی در مباحث مربوط به غیب
بــا مشــکالتی مواجهانــد؛ زیــرا ایــن روشهــا بر امور حســی و متــون مبتنی
هســتند ،از اینرو مفاهیمی همچون ایمان و غیب و  ...قابل تعریف در
این رویکرد نیســتند .رویکرد تفاهمی مناســبترین روش پدیدارشناسی

توجه به رویکرد لغتشناســی در دینشناسی است .در آثار دانشمندان
پســتمدرن بود که تبارشناســی دانش مطرح شــد .البته پیش از این نیز
بســیاری از مستشــرقان در کارهای خود از این شیوه اســتفاده میکردند؛
نظیــر دانشــمندان یهــودی که با تبارشناســی ســعی داشــتند اســام را به
یهودیــت ارجــاع دهنــد .در ایــن رویکــرد از فقــه اللغــه برای بررســی متون
3
متون دینی و
دینی اســتفاده میشد .لغتشناسی ،یعنی ریشهشناسی
ِ

لغات آن برای دینشناســی .میشــل فوکو و دریدا از جمله کســانیاند که
در ریشنهشناسی لغات برجستهاند ،اما این شیوه به تنهایی کافی نبود.

اســتاد ســپس بــه رابطــه میــان اندیش ـههای میشــل فوکــو و دینپژوهــی
میپردازنــد :فوکــو بحــث رابطــه نهادهــای اجتماعی ،فرهنگ ،دانشــگاه
و  ...و تولیــد دانــش را مطــرح کــرد و میگفــت علــم بــا قــدرت ســر وکار
دارد و قــدرت بــه تولیــد علم جهت میدهــد .همچنیــن وی به ضرورت
تاریخشناســی دین توجه داشت« :کار تبارشناســی این است که دریابد
ایــن فکــر یا پدیــده از کجا میآیــد؟ بنابراین همه فرهنگهــا را پی در پی
بررســی میکردند تا به ریشــه آن فکر یا پدیده برســند» .از سویی دیگر فوکو
بحث حدس را مطرح میکند و میگوید :نمیتوانیم به صورت قطعی در
مورد چیزی حکم کنیم و این مســئله در دینشناســی نیز تأثیر میگذارد.
تا قبل از فوکو ،مستشرقین به صورت یقینی حکم صادر میکردند.

اســت .در دینشناســی نمیتــوان تنها بــه یک روش خاص بســنده کرد.

تفاوت دیرینهشناســی و تبارشناســی در این است که در دیرینهشناسی

برای سنجش دینداری یک فرد مسلمان (یا جامعه اسالمی) بایستی هر

میتوانیــم بــه عینیت و حقیقــت بپردازیم ،اما در تبارشناســی از آنجا که

سه بعد اعتقاد ،عمل و تعامل با دیگران مطالعه شود.

اســناد کافــی در اختیار نداریم ،به صورت حدســی حکــم میکنیم .فوکو
در بحث ادعای حقانیت دین ،نسبیت دین را مطرح میکند .روش وی

فصل دوم :دوره دوم اسالمشناسی در غرب
2. Josef Van Ess.
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برای
مؤمنین به یک دین ،کارآمد نیست و مشکالتی نخستینکاریکهدردینشناسی بررســی کــرد .روش دریدا در بررســی انجیــل به اثبات
ِ
را بــرای آنهــا ایجــاد میکنــد .وی حقانیــت دینــی را آکادمیک انجام شد ،بررسی تأثیر آن نمیانجامــد؛ چــون ســاختارهای لغــوی انجیــل

حقانیت
بــه یک سیســتم سیاســی ملحــق میکنــد.
ِ
سیســتمی اســت که یک ایــده را به مــردم میقبوالند
و ســبب ایجاد تعهد اخالقی میشــود .ایدئولوژ یها،

مدرنیزاسیونوسکوالریزاسیون
بر ادیان بود تا روشن شود که

(ســریانی) بــا آن زبانــی که مســیح (ع) تکلــم میکرد،

(آرامــی) هماهنگی ندارد و تغییر زبان ،تغییر فرهنگ
را بــه همــراه دارد .در یــدا با اتکا به روششناســی خود

دینشناسی را به سمت توجه به ساحت عمل سوق فرایند سکوالریزاسیون چه نقــدی جــدی بــه کارهــای مستشــرقان ایــراد میکند
ً
دادنــد (الهیــات عملــی) .فوکــو میگویــد :ایدئولوژی تبعاتی در ادیان و دینشناسی و میگو یــد آنهــا صرفــا بــه متــون توجــه کردهانــد و بــه

افــراد را وادار میکننــد اخالقــی عمل کنند یــا آنچه را ایجاد کرد .در این میان یهودیت زمینههــا نپرداختهانــد ،بنابرایــن برداشــت ناقصــی
از شــرق ارائــه دادهانــد ،یعنــی مستشــرقین به صورت
کــه الزم اســت عمل کننــد .مــا میتوانیــم در مذهب نسبت به اسالم و مسیحیت ،با
ً
و دینشناســی نیــز همیــن روش را پیــاده کنیــم کــه
عینی به مطالعه شــرق نپرداختهاند و اساسا در علوم
کــدام ایــده یــا ایدههــا در جامعه مؤثــر واقع شــدند .در

تأخیربهآکادمیهایدینشناسی
وارد شد.

دینشناســی بایســتی بــه دنبــال پدیدههــای دینــی
بگردیــم کــه نقــش ایدئولوژیکــی دارنــد؛ یعنــی نقــش

کاربــردی ،سیاســی یــا اجتماعی دارنــد .اســتاد در نقد فوکــو میگوید :دو
اشکال اساسی در روششناسی فوکو مسئله نسبیت و حدس است.

انســانی مســئله عینیت در حد ادعاســت و نسبیت
در مطالعات حاکم است.

توجــه بــه فوکــو و در یــدا در روششناســی مطالعــات دینــی از ایــن جهت
اســت که بررســی متون تاریخی را به بررســی متن ادبی تبدیل میکنند و
متدهایی که در ادبیات وجود دارد را در مورد متون دینی پیاده میکنند؛

ساشــادینا ســپس بــه ما کــس وبــر و دینپژوهی میپــردازد :ماکــس وبر به

یعنــی توجــه بــه متــن همراه بــا توجه بــه زمینه .در روششناســی بایســتی

الهیات عملی توجه داشــت .این الهیات زمانی ایجاد میشــود که دین

بــه مســئله تغییــرات اجتماعی نیز توجه داشــت و نباید با نــگاه مدرن به

بــا عوامل سیاســی و اقتصــادی تعامل کند؛ یعنی از عقیــده بهگونهای در

مطالعه ســایر ادوار تاریخی پرداخت .هر نویســندهای از جامعهای که در

فعالیــت اجتماعــی اســتفاده شــود کــه اجتماع از آن اســتفاده کنــد و به

آن زندگــی میکنــد تأثیــر میپذیــرد و در تحلیل آثــار باید به ایــن امر توجه

الهیات پروتســتان پیشرفت
جامعه ثبات بخشــد .از اینرو در نگاه وی،
ِ

داشت.

اقتصادی یا نظام سرمایهداری را بنیان نهاد.

اســتاد ســپس بــه جایــگاه برجســتۀ هانــری کربن و مارشــال هاجســن در

در بحث دریدا و دینپژوهی نیز میگوید :دریدا از نقد ادبی برای بررســی

اسالمشناســی معاصــر اشــاره میکنــد :کر بــن بــه فلســفه و عرفــان توجــه

متــون دینی اســتفاده کــرد :وقتی یک متن دینی را بررســی میکنیم ،برای

یکــرد .هاجســن نگاهــی
داشــت و از روش پدیدارشناســی اســتفاده م 

این اســت که آن را تأیید و تثبیت کنیم ،نه اینکه آن را زیر ســؤال ببریم.

تاریخی به اســام داشــت و بر این باور بود که تشــیع در مقایســه با ســایر

روش دریــدا ســاختارزدایی 4بــود؛ یعنــی بازشــکافی و موشــکافی همــه

مذاهب ،مذهب اصیل اسالمی است.

پدیدههــا بــا هدف دســتیابی بــه حقیقت اصلــی .در ایــن روش روایت
تاریخی ،روایان و متون بررسی میشوند تا به روایت صحیح برسیم.

گروهی از مستشرقین نقش اعراب و گروهی نیز نقش ایرانیان را در تمدن
اسالمی برجسته میکردند .به دیگر بیان ،در تحقیقات غربیها به قرون

دریــدا نقــش مهمی در هرمنوتیک و تفســیر متــون دارد ،در حالی که فوکو

یشــد .غربیها ظهور اســام و
وســطی و شــیعه بــه انــدازه کافی توجــه نم 

دیرینهشناســی و تبارشناســی میکــرد .از ایــنرو بــود کــه دریــدا بــه نقش

تمدن اسالمی را در بررسی تاریخ جهان نادیده میگیرند ،هرچند با وجود

زبان توجه کرده و میگوید :تا نقش زبان را شناســایی نکنیم ،نمیتوانیم

این خالء شــناخت مدرنیســم امکانپذیر نیســت؛ چون پس از آشــنایی

دیــن را بشناســیم .بایــد به لغــات و معانــی آن در فرهنگ خاصــی که به

اروپــا بــا جهان اســام و ترجمه آثار عربی بــه التین بود که رنســانس پدید

کار برده میشــوند توجه کرد؛ زیرا لغت ماهیت ارتباطی دارد .حتی ادوار

آمــد .شیعهشناســی در غــرب از دهــه 1970م بــه بعــد و بــا ورود محققین

زمانی نیز در نوشــتههای یک نویسنده تأثیر میگذارد .دریدا نقش مهمی

یهــای غر بــی آغــاز شــد .در نتیجه مستشــرقین در نگاه
شــیعه در آ کادم 

در شناســایی ســاختارهای فکری به زبان خاص داشــته و در این زمینه

خــود تجدیــد نظــر کردنــد و به شــیعه هم توجه کــرده و بــرای آن اصالت و

اســت کــه بــه بینامتنیــت ) (intertextualityاشــاره میکنــد و بــر این باور

اعتبار قائل شدند.

اســت کــه هر کتابی و متنی ) ،(textیــک فرهنگ و یک زمینه )(context
خــاص دارد ،بنابرایــن هیــچ متنــی را نمیتــوان بــدون توجه بــه زمینۀ آن
4. Deconstruction.
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و سری امور را به عنوان اساس اسالم انتخاب میکنند
دیرینهشناسی
روششناســی مســئله تغییــرات زمانــی و تغییــرات تفاوت
اجتماعی است .چگونه میتوان در گفتمان مدرنیته تبارشناسی در این است که و همــان را بــه عنــوان اســام معرفــی کــرده و تعمیــم
و سکوالریســم در بــاره علــم دینــی تحقیــق کــرد؟ آیــا
میدهند؛ یعنی محدود و سادهکردن اسالم برای فهم
تجربــه دینی را میتــوان به گونهای آ کادمیک بررســی
کــرد؟ در ایــن دوره بــه زمینههــای تفســیری اســام

در دیرینهشناسی میتوانیم به

عینیت و حقیقت بپردازیم ،اما

سیاســی توجه و اسالم سیاســی جانشین بنیادگرایی در تبارشناسی از آنجا که اسناد
و اســام مدرن شــد .بنیادگرایی ابتدا در مســیحیت کافی در اختیار نداریم ،به صورت

و بر این امر تأ کید دارند که مسلمانان به فرهنگهای
دیگر بیعالقه هستند.
ساشــادینا ســپس بــه طــه حســین و نقــش وی در
یپــردازد :طــه حســین بــر
روششناســی معاصــر م 

مطرح بود و سپس مستشرقین آن را وارد اسالم کردند .حدسی حکم میکنیم .فوکو

ایــن باور اســت کــه ادبیــات جاهلــی ،الگویــی برای

اجمالــی ادوار اسالمشناســی میپردازنــد :دوره اول نسبیت دین را مطرح میکند.

اســت و بدون ادبیات جاهلی امکان شــناخت قران

اســتاد ســپس بــرای تبییــن دوره ســوم بــه بررســی در بحث ادعای حقانیت دین ،قرانشناســی ،لغتشناســی قــرآن و مفــردات قرانــی

دوره کالســیک (استشــراق) اســت کــه از قــرن  19تــا

اوایــل قــرن ( 20دوره اســتعمار) شــکل گرفــت و دارای ویژگیهــای زیــر
اســت :نسبشناســی :بررســی ریشــههای یک دین .فرهنگشناســی به
جــای دینشناســی؛ یعنــی تاریــخ تمــدن را تحلیــل میکردند .ایــن دوره
دورۀ عربشناســی اســت ،نه اسالمشناسی .مستشــرقان دوره اول متون
را تحلیــل میکردنــد .هدف از ایــن تحلیل تأیید وحی نبود ،بلکه ســعی
داشــتند ذهنیت مســلمانان را کشــف کنند (تحلیل اسالم به مثابه یک
پدیــده تاریخــی) .نظریــه ایــن دوره ایــن بــود کــه اســام نقصهایــی دارد
کــه ذاتــی دین اســام اســت و مســلمانان در پــی رفع این خالء هســتند.

وجود ندارد.

تفــاوت دوره دوم و ســوم در ایــن اســت کــه در دوره دوم ،تفســیر مــدرن از
اســام را انحراف اســام میدانستند و میگفتند اسالم را بایستی از خود
اسالم شناخت ،ولی در دوره سوم به فراگیری مدرنیته و اثرپذیری تفاسیر
از محیط اطراف توجه شــد (ارائه تفسیری مدرن از اسالم)؛ اما همانطور
که در فصل بعد خواهیم دید ،تز دوره چهارم این است که مفاهیم تحت
مکان تاریخی خودشــان هســتند و مصادیق خود را
زمان تاریخی و
ِ
نفوذ ِ

در زمان و مکان تاریخی پیدا میکنند.

فصل چهارم :دوره چهارم ،دوره اسالمشناسی سیاسی

مهمترین مستشــرقان این دوره گلدزیهر ،دو ساســی ،دوزی ،هاجســن و
ً
هســتند .شــیوه کار این دوره تقلیلگرایانه است و صرفا به متن با تکیه بر

این دوره پس از ورود مسلمانان به آ کادمیهای غربی ،تولید آثار انتقادی

ادبیات توجه دارند.

آنها درباره اســام که ســبب شــکلگیری نگاه منفی به اســام بود شــروع

در دوره دوم به لحاظ روششناســی از علوم اجتماعی ،جامعهشناســی،
علوم سیاسی ،تاریخ و ...استفاده میکردند؛ ارائه یک اسالم عقبمانده
کــه ناچــار اســت خــود را بــا مدرنیتــه همــراه کنــد .آنهــا در پاســخ بــه این
پرســش که چرا اسالم عقبمانده است میگویند :چون اسالم نتوانست
نیــروی محــرک خــودش را جمع و متمرکز کنــد ،عقب مانــد .دیدگاه این
دوره ضدیت ســنتگرایی با تجدد اســت .مســلمانان برای مدر نشــدن

شد .پس از غربیها ابتدا محققین عرب وارد حوزه اسالمشناسی شدند
و ســپس محققیــن ایرانــی .این ورود ســبب وقوع بحران معرفتشناســی
شــد؛ زیرا موجب تولید آثاری در زمینه اسالمشناســی توسط سکوالرها و
کســانی که اعتقادی به اســام نداشتند شد و نیز سبب ظهور تفسیرهای
جدید از اسالم .همچنین در این دوره بود که نقش رسانهها برجسته شد
و رسانهها هم چهرهای منفی از اسالم را گسترش دادند.

بایســتی اســام را کنار بگذراند؛ زیرا اســام و مفاهیم اســامی جوابگوی

پــس از وقــوع بحــران نفتی دهــه 70میالدی توجــه از عرب به حوزه اســام

مسائل روز نیست.

معطوف شــد؛ زیرا این مســئله را ناشی از اســام میدید و از اینجا بود که

ساشــادینا ســپس به زمینههای شــکلگیری دوره ســوم اشــاره میکند :از
سال 1960م به بعد و پس از پایان یافتن دوره استعمار این دوره آغاز شد.
در ایــن دوره بحــث تقابــل ســنت و تجدد اســتمرار یافت و بحث اســام
سیاسی در این دوره طرح شد :آیا اسالم با سیاست یکی است یا نه؟ آیا
مدرنیته امری جهانشــمول اســت یا اینکه محدود بــه یک منطقه خاص
اســت .در این دوره شاهد شــکلگیری گسست معرفتی هستیم .در این
دوره بحــث عمومیکــردن 5اســام در دســتور کار قرار داشــت؛ یعنی یک

اســام بنیادگرا معرفی شــد (اســام سیاســی) .در این میان شــکلگیری
اوپــک و حضــور کشــورهای غیرعــرب در آن بــر ایــن امــر تأثیــر گذاشــت.
یهــا اعالم کردند که اســام همیشــه
از همیــن نقطــه بــه بعد بــود که غرب 
سیاســی بــوده و سیاســی خواهد ماند .مراد از اســام سیاســی ،اســامی
است که با تکیه بر مؤلفه جهاد قصد بازگشت و سیطره بر جهان را دارد.
از ایــنرو در دوره چهــارم ،غربیهــا در پــی کنتــرل و مهار اســام همانند
کمونیسم برآمدند.
محققین عرب در این دوره به نفع غربیها کار میکنند و از این رو از دهه

5. Generic.
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یهــا بــرای بنیادگرایــی اســامی از واژه اســام
 70میــادی به بعد به لحاظ فرهنگــی بحران هویت و گروهی از مستشرقین نقش غرب 
بحران فرهنگی به وجود آمد؛ زیرا تحلیلگران با فضای اعراب و گروهی نیز نقش سیاسی و اسالمگرایی استفاده کردند و آن را واکنشی
جوامــع اســامی از نزدیــک آشــنایی نداشــتند و فقــط
در برابر مدرنیته دانستند.

ایرانیان را در تمدن اسالمی

از طریــق رســانه آن را میشــناختند .بنابرایــن میتوان
برجسته میکردند .به دیگر دوره پنجم به لحاظ متدلوژیکی در میانه دوره ششــم
گفت که تفاوت دورههای قدیم و جدید اسالمشناسی
بیان ،در تحقیقات غربیها به و هفتــم قــرار دارد؛ یعنــی نــه اســامگرایی محــض را
در این است که دوره قدیم بر متون اصلی و کالسیک
میپذیرد ،نه سکوالریسم .در حقیقت در جستجوی
قرون وسطی و شیعه به اندازه
متمرکز بودند و دوره جدید رسانهگرا بود.
یــک متدولــوژی جدید هســتند بــا ایجاد یــک اصول

در دوره چهارم از نظریه حکومت اســامی انتقاد شد کافی توجه نمیشد .غربیها
و آن را بدعــت خواندنــد؛ زیــرا اســام فقــط خالفت و ظهور اسالم و تمدن اسالمی را حســن ترابی چهرههای برجســته ایــن دورهاند.کتاب
ســلطنت داشــت و حکومــت بــه معنــای مــدرن در در بررسی تاریخ جهان نادیده الصحوه االســامیه حسن ترابی ،مانیفست این دوره
فقــه جدیــد در برابــر اصــول فقه ســنتی .ســیدقطب و

میگیرند.

اســام مطــرح نبــود .در ایــن میــان انقــاب اســامی
رخ داد و بــر روششناســی اســامی تأثیــری جــدی

اســت .ســید قطــب در اثــر معالــم فــی الطریــق تالش
میکنــد اســام را بــه مثابه دینــی متحرک و پو یــا ارائه

گذاشــت .انقــاب ایــران تضاد میان ســنت و تجدد را مــردود اعالم کرد.

کند .وی به نقش فرد در تغییر توجه میکند :مســیر اســام که در حرکت

پــس از انقــاب بــود کــه توانســتیم خــود را شناســایی کــرده ،بــه دیگــران

اســت را فرد تعیین میکند نه دولت .همچنین به ارتباط مشــیت الهی و

معرفــی و از غربزدگــی عبــور کنیــم .در نتیجــه انقــاب اســامی بحران

کوشــش انسان تأ کید میکند .وی نظامها را به اسالمی و جاهلی تقسیم

متدلوژیکــی را پدیــد آرود :غربیهــا مدعــی بودنــد که حکومــت و رهبری

کرده و میگوید :نظامهای موجود در کشــورهای عربی اســامی نیستند.

از آن سکوالرهاســت و بحــث حکومــت اســامی قابــل پذیرش نیســت،

در نظام اســامی یا نظام شــرعی ،مســبب اصلی حرکت خداوند است،

امــا امام خمینی(ره) بحث معنویت سیاســی که همان اخالق سیاســی

امــا مســیرش را انســان تعییــن میکند .دین راســتین تنها از راه بازگشــت

بــود را مطــرح کــرد و انقــاب ایــران پارادیمهــای ســابق را رد کــرد و بحث

به قران قابل دسترســی اســت ،نه دینی که حکام و ســاطین کشــورهای

پارادایمهــای جدید در آ کادمیها مطرح شــد .از اینرو در روششناســی

اسالمی مطرح میکنند.

مطالعــات دینــی تغییــر ایجاد کــرده ،از مطالعات تکبعــدی عبور کرد و
بــه اســتفاده از مطالعــات میانرشــتهای روی آورد .غرب نیــز مواجههای
سیاســی را با انقالب اســامی در دســتور کار قرار داد .بحران اصلی دوره
چهارم بحران جامعهشناسی بدون رجوع به متون اصلی بود.

دو اصطالح دوره پنجم عبارتند از .1 :تصور :بهدستآوردن مفاهیمی که
از راه تأمــل در نصــوص وحیانی به دســت میآیــد .2 .حاکمیت :در مورد
حاکمیــت نگاه بدبینانــه دارند و بر این باورند که حاکمیت نمیتواند به
خــودی خود اســام را به وجود بیــاورد ،بلکه باید تصور فــردیاش تبدیل

فصــل پنجــم :اسالمشناســی مســلمانان (دورههای پنجم و ششــم و
هفتم)
دوره پنجــم دوره اسالمشناســی مســلمانان سنتگراســت .در ایــن دوره
نســل جدید اسالمشناســان که دانشــمندان مســلمان غیرســکوالر بودند
و اسالمشناســی آنهــا از درون بــود حضور داشــتند .رشــید رضــا جزء این
حلقه است و نخستین کسی است که بحث حکومت اسالمی را مطرح
میکنــد .ســنتگرایی در ایــن دوره بــه معنای ســلفیبودن یا متــرادف با
بنیادگرایی مسیحی نیست .بنیادگرایی مسیحی در اسالم وجود ندارد؛
ً
زیــرا حتی ســلفیها هم نمیگویند که صرفــا به متن مقدس توجه کنیم و

به نظام شود.
دوره پنجــم رویکــرد تلفیقــی دارد و پلی اســت میــان افکار غر بــی و افکار
اســامی؛ یعنــی بیــن مدرنیتــه و اســام منافاتــی نمیبینــد ،بلکــه بیــن
مدرنیســم و اســام منافــات میبینــد .تصــور اســامی بــه فــرد مســلمان
اهمیت خاصی میدهد و فرد مسلمان میتواند انقالب به وجود بیاورد و
با تغییر فرد است که جامعه تغییر میکند (از پایین به باال) .حاکمیت در
اسالم به معنای نظام اسالمی است ،نه دولت اسالمی .با اسالمیشدن
نظام هم چیز اسالمی میشود؛ زیرا نظام اسالمی در کل مصالح و شئون
انســان شــریعت را پیاده میکند .ساشــادینا در نقد و بررســی دوره پنجم

بنیادگرایی مسیحی نهادگراست.
شریعت و فقه را تعطیل کنیم.
ِ

میگوید :نوعی سکوالریســم در این دوره مشهود است .با توجه به تأ کید

غربیها هنگامی که از بنیادگرایی اســامی صحبت میکنند ،برداشت

یتــوان گفت که
ســید قطــب بر عقــل انســانی و نیروی تصــور انســانی ،م 

خــود از بنیادگرایــی مســیحی را بــر اســام تعمیم میدهنــد ،در حالی که

تحت تأثیر متدلوژی غربی بود.

در واقع چنین نیســت .تعارضات داخلی اســام بر ســر متدلوژی است،
در حالــی کــه تعارضات داخلی مســیحیت با نهادســازی همراه اســت.
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در دوره ششــم جدایــی دیــن از سیاســت و داعی ـهداری بیطرفی اســام
نســبت بــه سیاســت مطــرح اســت .در ایــن دوره بــه سیاســت لیبرالی و
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دیگــرناگشتهها

و حفــظ شــود و هــم ســبک کار آ کادمیــک شــود .وی
حفــظ جایــگاه دیــن توجــه میشــود و بــر ایــن باورنــد تفاوت دیرینهشناسی
کــه بیدلیــل و منطق نمیتوان مدعی شــد که اســام تبارشناسی در این است که در مــورد خــود میگو یــد :از آنجــا کــه ایشــان ابتــدا آثار
میتوانــد همه مســائل روز را حل کنــد ،متفکرین این
اســامی را مطالعــه کــرده و ســپس بــه مطالعــه آثــار
دوره ســکوالرهای مسلمان هستند و بر این باورند که
دیــن و دولــت ارتباطی به هم ندارنــد و هر یک کارکرد
جداگانه خود را دارند.

در دیرینهشناسی میتوانیم
به عینیت و حقیقت بپردازیم،

یهــا پرداختنــد ،ایــن امــر ســبب شــد کــه تحت
غرب 
تأثیــر مفاهیــم غربی مانند سکوالریســم قــرار نگیرند و

یهــا در دینشناســی بــر ایشــان تأثیــر نکرد؛
اما در تبارشناسی از آنجا روش غرب 

که اسناد کافی در اختیار یعنــی از درون متون اســامی به بیــرون نگاه کردهاند،

دوره هفتــم دوره کســانی اســت که میگویند «اســام
نداریم ،به صورت حدسی بــر خــاف بســیاری از محققیــن کــه از بیــرون به متن
هو الحل»؛ یعنی در پی اثبات کارآمدی اسالم و نفی
توجــه کردهانــد؛ یعنی اســتفاده از متدلــوژی تاریخی
نیــاز بــه مدرنیتــه غربی هســتند .در ایــن دوره به تأثیر حکم میکنیم .فوکو در بحث
و کشــف و فهم جهانبینی قرآن و ســایر متون دینی.
اسالمشناسی مســلمین در کار غربیها توجه داریم .ادعای حقانیت دین ،نسبیت
استاد ساشادینا در دوره هفتم است نه پنجم و حلقه
اسالمشناســان این دوره همه دیندار و مؤمن هستند
دین را مطرح میکند.
پنجمیها در روششناسی سکوالر بودند.
و یوســف قرضــاوی چهــره برجســته این دوره اســت.
ویژگیهــای ایــن دوره عبارتنــد از عــدم جدایی دین از سیاســت :دولت
بــه دلیــل دین به وجود میآید ،نه برعکس و کشــف قرائتهای مرتبط با
زمان از اسالم.
ساشــادینا در مقایســه دوره ششــم و هفتــم میگویــد :در دوره هفتــم همه
مســائل اجتماعی راه حل اســامی دارد و حکومت اســامی ابزاری برای
شــریعت اســت ،اما در دوره ششــم اســام نســبت به سیاســت بیطرف
است و هیچگونه طرح حکومتی ارائه نمیدهد .دورههای پنجم و ششم
و هفتم ،تحت تأثیر متدلوژی جامعهشــناختی غربی هســتند که توســط
ماکــس وبــر وارد دینپژوهــی شــد .دوره هفتــم به اجتهــاد اعتقــاد دارند و
ً
میگوید اصال سد باب اجتهاد نشد.

فصل ششم :روششناسی استاد ساشادینا
اســتاد ایــن فصــل را بــا بحثــی در بــاب تفــاوت متدلــوژی مستشــرقین با
حــوزه آغــاز میکنــد :حــوزه حفظمحــور اســت ،در حالی که مستشــرقین
از روشهــای کاربــردی و نیز فهم ترکیبات لغت اســتفاده میکنند .حوزه
متنمحــور اســت ،در حالــی کــه مستشــرقین از زمینهشناســی تاریخــی
اســتفاده میکنند و به زمــان زندگی مؤلف ،اســتادان ،همدورهایها و...
توجــه میکننــد؛ یعنی فرهنگشناســی میکننــد و در فهم ســیر تطور آراء
اندیشــمندان و آثــار آنهــا تــاش میکننــد .مستشــرقین در مــورد مباحث
ایمانــی میگفتنــد کــه زبــان آ کادمیــک توانایی ندارد کــه اینهــا را آن طور
کــه الزم اســت بیــان کند؛ چــون نمیتــوان به عینیــت آنها را بحــث کرد.
مستشرقین به جز قران هیچ چیز دیگری را مثل روایات قبول نداشتند.
وی ســپس بــه تبییــن روش خود میپــردازد :تالش وی برای ابداع روشــی
بــرای بررســی ایمــان بــه شــیوه آ کادمیــک و عینــی بــود و شــروع بحــث از
مهدویــت بــود .وی در ایــن مســیر از متنشناســی دقیق اســتفاده کرده و
تالش کرده اســت که با جدی گرفتن ایمان ،فدای مدرنیته نشــدن نشود
و میگویــد :بایــد روشــی در دینشناســی اســتفاده کــرد که هــم ایمانمان

114

149و150

