مروري بر زندگي و انديشة فضلالرحمان

آرمان مسلمانزيستن در دنياي مدرن
مهرداد عباسي
عضو هیات علمی بنیاد دایرهالمعارف اسالمی

فضلالرحمان ( ،)1919-1988محقق و انديشــمند مسلمان پاكستاني ،را يکي از اصيلترين و
روشمندترين نوانديشان ديني در قرن بيستم دانستهاند .اگرچه او آثار تحقيقي مهمي دربارة فلسفة
ابنسينا ،مالصدرا و ميرداماد نوشته است ،شهرت او در ميان اسالمشناسان بيشتر به سبب نوشتهها و
تالشهايش در باب رفع مسالة تقابل اسالم و مدرنيته است .محور انديشة فضلالرحمان از آن زمان که
به جرگة نوانديشان ديني پيوست قرآن بود و دغدغهاش روش فهم و تفسير آن در دنياي مدرن .حضور
در دو فضاي متفاوت جهان اسالم و دنياي غرب و رفتوآمد ميان آنها که گاه از سر اجبار و گاه به اختيار
خودش بود زندگي دراماتيکي را براي فضلالرحمان رقم زد .عمدة آثار او از يکسو تالشي بود براي حل
مسألهاي وجودي در ذهن و جان خودش که در آموختههاي پيشينش ترديد کرده بود ،و از سوي ديگر،
کوششي بود براي رفع مسالة تقابل آموزههاي سنتي اسالم و دستاوردهاي دنياي جديد که مهمترين
ش رو ،ضمن بررسي
مســالة اجتماعي و فرهنگي مسلمانان همعصرش به شمار ميآمد .در مجال پي 
اجمالي زندگي فضلالرحمان ،به مهمترين ديدگاههاي او در بازانديشي سنت اسالمي خواهم پرداخت.
فضلالرحمان در  1919در شبهقارة هند بهدنياآمد .پدرشعالمي دئوبندي بود و بر خالف اغلب
علماي آن دوره ،با آموختن علوم جديد و همزيســتي با تجدد مخالفتي نداشــت .در کودکي حافظ
س در
کل قرآن شــد ،و در نوجواني علوم ديني را نزدپدرش فراگرفت و ســپس تا مقطع فوقليسان 
رشتةادبياتعرب در دانشــگاه تحصيل کرد .در  1950مدرک دکتري فلسفهاش را دربارة ابنسينا
س کرد .در 1958
از دانشــگاه آکسفورد گرفت ،و سپس بهمدت هشت سال دردانشگاهدورهامتدري 
به کانادا رفت ودردانشــگاهمكگيل بهرتبة دانشياريارتقا يافت .در همين زمان ،ژنرالايوبخان،
ت پاكســتان ،از فضلالرحمان دعوت کرد تا به پاکستان بازگردد و رياست «مؤسسة
رئيسجمهوروق 
ت اسالمي» کراچي را بپذيرد .اين مؤسسه را خود ايوبخان تأسيس کرده بود تا راهنماي دولت
تحقيقا 
ي برايبرنامةمدرنيزاسيو ن باشد .فضلالرحما ن پذيرفت
در ا ِعمال سياستهاي ديني وپشتوانهايفكر 
و بهزادگاه خودبازگشت و در  1962به رياست اين مؤسسه منصوب شد .اما اوضاع پاکستان به گونهاي
پيش رفت که اين مقطع جنجاليترين دورة زندگي او شد .کار فکري فضلالرحمان در اين سالها که
بنا بود در خدمت اصالحات اجتماعي پاکستان باشد ،با واقعيتهاي پيچيدة سياسي و اجتماعي مربوط
پاکستان آن زمانه گره خورد .احزاب و گروههاي ديني مخالف ايوبخان براي مقابله
به دين و جامعه در
ِ
با برنامههاي اصالحي حکومت ،معمار فکري اين برنامهها يعني فضلالرحمان را نشانهرفتند و بهرغم
حمايتهاي رئيسجمهور از او و مؤسســهاش ،وخامت اوضاععليه فضلالرحمان ب ه حديرسيدكه
زندگي او به خطر افتاد .سرانجام ،فضلالرحمان در  1968در پي آشوب و اغتشاشي عظيم که بر ضد او
به راه افتاد ،ناگزير از رياست مؤسسه استعفا داد و در نهايت پاكستان را به قصد آمريکا ترک کرد .وي
بيست سال پاياني عمرش را بهعنوان استادانديشةاسالميدر دانشگاهشيكاگو سپري کرد و سرانجام
در  1988در هفتادسالگي درگذشت.
دغدغههاي اص الحگرايانة فضلالرحمان از حدود سيسالگي او و از زماني آغاز شد که وي بهسبب
مطالعة آثار متعدد فلسفي و اقامت طوالني در غرب دچار ترديد نسبت به اعتقادات سنتياش شد .او
سپس به اين دريافت رسيد که انحطاط جوامع اسالمي در دورة معاصر بدان سبب است که جهانبيني
حاکم بر ميراث فکري مسلمانان از اسالم اصيل و اصول کلي قرآن فاصله گرفته است .بدين ترتيب،
توجه فضلالرحمان به ماهيت قرآن و فرآیند فهم و تفسير آن معطوف شد .او با تأکيد بر اين نکته که
در سراســر سنت اسالمي قرآن همواره از رهگذر فهم مفسران آموخته شده است ،از طريق بازخواني
قرآن در كنار سيرة پيامبر و تاريخ عصر نزول به سوي دركي جديد از معنا و مراد قرآن گام برداشت .به
نظر او ،در دورة معاصر بنيادگراها ،سكوالرها و محافظهكاران سنتي همگي بهيک ميزان برخطا بودهاند و
هيچيک در فهم قرآن و اجراي اسالم توفيقي نداشتهاند .در نتيجه ،فضلالرحمان در پي پاسخ به اين دو
پرسش مهم هرمنوتيكي رفت که جاودانگي پيام قرآن چگونه با تاريخمندي نزول آن قابل جمع است و
اين پيام جاودانه براي مسلمانان امروز چه معنايي دارد.
در قرآنشناســي فضلالرحمان عنصر تاريخ نقشــي اساســي دارد .شــايد بتوان نخستين گام
فضلالرحمان را در برنامة فکرياش بازانديشي ماهيت وحي دانست .او از يک سو ميگفت که تبيين
فلسفي وحي در سنت اسالمي يکسره يوناني است و فيلسوفان مسلمان با وامگيري انديشههاي يوناني
کوشــيدهاند تصويري اسالميشده از ماهيت وحي بهدســت دهند و از ديگرسو ،به نقد نظرية «امالء
وحي» ميپرداخت و از ديدگاه ارتدوکسي اسالمي در اين باب بهشدت انتقاد ميکرد .در تصويري که

فضلالرحمان از وحي قرآني به دست ميدهد دو عنصر اساسي بسيار پررنگ و برجسته مينمايد :توجه
به جنبة روانشناختي شخصيت پيامبر و تأکيد بر بافت تاريخي نزول قرآن .منشأ وحي از نگاه او فرآیندي
خالقانه در ذهن پيامبر است كه ،همچون انواع ديگر الهام ،حاصل ارتباطي ارگانيک ميان احساس و
انديشــه و گفتار است و البته با انواع ديگر الهام تفاوتي اساسي دارد .مهمتر اينکه توقعات ،نگرانيها،
دغدغهها و عاليق پيامبر و جامعة او در قرآن بازتاب يافته و فرآیند نزول قرآن نه يکجا بلکه در دورهاي
قريب به بيست و سه سال ادامه داشته است .به باور فضلالرحمان ،تصور گسست ميان وحي و بافت
تاريخي و اجتماعي آن بعدها در كالم و فقه اسالمي تأثير گذاشته و پيامد طبيعي اين تصور در فقه
ت تاريخي
اسالمي به اين باور انجاميده است که مضامين حقوقي و اجتماعي قرآن هيچ گونه محدودي 
ندارند و در همة زمانها و مكانها قابل اجرايند.
فضلالرحمان اصالح جوامع اســامي در دورة جديد را مرهون بازگشــت به قرآن ميدانســت و
برنامة اصلياش آن بود تا نظامي اخالقي و حقوقي متناســب با دنياي جديد بر محور قرآن بنا کند.
ي اخالقي بر مبنايقرآن شکل ده د تا بر اساس آنفقهو حقوق اسالمي نيز
ت منظومها 
او ميخواس 
صورتي نوين بيابد .او اگرچه برخي مصلحان پيش از خود را ميســتود و دغدغههايشــان را محترم
ميشــمرد ،از همهشان به علت نداشتن «روش» انتقاد ميكرد .اوتفسيرسنتي قرآن را براي زندگي
مسلماناندر دنيايجديد ناکارآمد ميدانست و معتقد بود که مسلمانان به قدر کافي به مسالة روش
ي خود را مصروف عرضة روشيجديد کرد .بر
تفســير قرآن نپرداختهاند و از اينرو ،بيشترتوانفكر 
مبناي طرح پيشنهادي فضلالرحمان که به نظرية «دوحرکتي» يا «حرکت دوسويه» مشهور است،
براي تفسير مفاهيم و مضامين قرآني در روزگار جديد بايد دو حرکت انجام داد .در حرکت نخست ،با
پس مضامين اخالقي و فقهي
مطالعة بافت تاريخي قرآن و اوضاع زمانة نزول وحي حکمتهاي واقع در ِ
قرآن نظير عدالت ،برابري و آزادي به دست ميآيد که همان اهداف تعاليم قرآني در جامعه و مبناي
اصول عمومي قرآن است .در حركت دوم ،اين اصول عمومي مبناي طرحريزي قوانين متناسب با دورة
جديد قرار ميگيرد .بديهي است که براي تحقق اين نظريه هم پاي علماي سنتي به ميان ميآيد و
هم متخصصان علوم جديد.
فضلالرحمان بيش از ده کتاب و دهها مقاله به زبان انگليسي نوشت که عمدة آنها به بازانديشي در
برخي مفاهيم اساسي و بازنگري در برخي احکام و قوانين اسالمي ـ از حقوق زنان و خانواده گرفته تا
قوانين بانکداري و ذبح حيوانات ـ اختصاص داشت .در اين نوشتهها او ميکوشيد تا براي تفسير مضامين
يـحقوقــي قرآن در دورة مــدرن چارچوبي جايگزين عرضه كند .او که قرآن را کتاب راهنماي
اخالق 
اخالق و نه منبع فقه و احکام ميدانست ،معتقد بود که امروزه نميتوان آيات قرآن را جزء به جزء در
جوامع اسالمي به اجرا درآورد ،زيرا اين امر ممكن است خود مانع تحقق اهداف قرآن و معارض با اصول
عمومي اخالقي آن شود .به باور او ،اين اصول عمومي قرآن تنها از طريق نقد تاريخي فقه و سنت نبوي
و حتي خود قرآن قابل استنباط است .خود او نيک ميدانست که اين رهيافت با مخالفت علماي سنتي
و حتي برخي نوگرايان مواجه ميشود ،اما پيشبينياش آن بود که در دهههاي آينده عدة بيشتري از
آزادانديشان به چنين ديدگاهي متمايل خواهند شد.
فضلالرحمان هم در تدريس و پژوهش توفيق داشت و هم نگران سرنوشت مردم سرزمينش بود.
او به مجرد دعوت ايوبخان زندگي توأم با آرامش و رفاه در دانشگاهي غربي را ترک گفت و ناخواسته
وارد نزاعهاي سياســي و اجتماعي کشور خودش شد .اما ظاهرا ً او براي اين کار ساخته نشده بود .در
سالهاي رياست او بر مؤسسة تحقيقات اسالمي شخصيت و برنامة فکري او،كهبا آرمانگراييو نوعي
ي دينيو ايوبخانبرسرقدرتقرباني شد .شايد به سبب
سادهانگاريهمراهبود ،در نزا ع ميان نهادها 
ي تحقيقو تدريسدانشــگاه را براي ادامة حيات فکرياش
همين تجربة تلخ بود که در نهايت فضا 
انتخاب کرد .فضلالرحماندر دوران حضور بيستسالهاش در دانشگاه شيكاگو ،عالوه بر تأليفات متعدد،
دانشــجويان زيادي را،هم ازجهان اسالم و هم از دنياي غرب تربيت کرد و از اين طريق ،از يک سو،
ي او به کشورهاي اسالمي رفت و امتداد يافت ،و از ديگرسو ،تبييني جديد از اسالم در اياالت
انديشهها 
متحده معرفي شد که طرفداران فرهيختة فراواني پيدا کرد .اگرچه رويکرد فضلالرحمان به قرآن و اساساً
نگاه اصالحگرايانة او ،هم از جانب علماي مسلمان سنتي و هم از جانب اسالمپژوهان غربي ،با انتقادهايي
جدي مواجه شده ،در مجموع ،رهيافت او به اسالم يكي از اصيلترين ،جسورانهترين و نظاممندترين
ش داوري دربارة صحت و سقم نوشتههاي فضلالرحمان،
رويكردها در سدة گذشته بوده است .فارغ از ارز 
ميتوان گفت که زندگي او ،بهويژه در نيمة دوم عمرش ،در پيوند مستقيم با تکاپوهاي فکرياش بوده و
او انديشههايش را زيسته است .آرمان او عرضة تعريفي جديد براي مسلمانزيستن در دنياي مدرن بود
که هم ميکوشيد خود بدان پايبند باشد و هم آن را براي ديگران تبيين کند .در دو ،سه دهة اخير،
رهيافتها و ديدگاههايي کموبيش مشابه با فضلالرحمان در ميان نويسندگان و محققان ايراني يافت
ميشود که شايد از نوشتههاي او مستقيم يا غيرمستقيم تأثير پذيرفته باشند.
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