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 یدر علوم اجتماع يعابد الجابر یشناس روش یتبیین و بررس
  *يحسن عبد

  يدهكچ
ـ متفشناسي محمد عابـد الجـابري،    رسي روشاين نوشتار، بر ياصل ةمسئل ر و نوانـديش  ك

ـ  يثيرأاست. با توجه به ت يمعاصر عرب معاصـر در   ياسـالم بـر فرهنـگ عربـي ـ      يه وك
فهـم   يروش او بـرا  يداشته است، هدف از انجام اين پژوهش بـازخوان  يعرب يشورهاك

گونـاگون فكـري    يهـا  ار او در ساحتكاف يها او و لوازم و داللت يانديشمند يها ريشه
 يها به زمينه نخستي ـ عقلي است. در اين نوشتار،  تحليلاست. روش انجام اين پژوهش، 

و در ادامـه، ابعـاد   ايم  پرداخته يشناس روش ينظر يبه مبان و سپس يشناس روش يوجود
ـ ايم  ايم و به اين نتيجه رسيده او را توضيح داده يشناس مختلف روش ـ  يجـابر  هك  ةدر ارائ

ـ  يگيرد و پيـرو  يبهره م يتلفيق يخود از روش يها ها و ديدگاه انديشه  كاز روش هرمنوتي
 يهـا  اربردها و داللـت ك يبه برخايم  كوشيدهدر آثار او نمايان است. در پايان نيز  يفلسف

  نيم.كاو اشاره  يشناس روش
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  مقدمه
 ران وکمتفبه پرورش و رشد هاي غربی  دنیاي عرب با اندیشهدر دو قرن گذشته، رویارویی 

هاي غربـی را بـه    ان اندیشهفکر روشن ه برخی از اینک حالیاست. درانجامیده انی فکر روشن
نـد،  ا هبرآمـد  صدد گسترش آن در فضاي فرهنگـی دنیـاي عـرب   و در امل پذیرفتهکصورت 

، به دفـاع از  رویاروییتا در این اند  کوشیدهرد انفعالی، ک برخی دیگر با فاصله گرفتن از روي
 ۀهاي او در چنـد دهـ   ه اندیشهکانی فکر روشن ی ازکبرخی عناصر فرهنگ عربی برخیزند. ی

عابـد  محمدي داشـته اسـت،   بسـیار ثیر أري و فرهنگی دنیـاي عـرب تـ   کگذشته بر فضاي ف
در علـوم   عابـد الجـابري   یشناسـ  به توضیح و بررسی روشاست. در این نوشتار،  1الجابري
  پردازیم. می یاجتماع

  الجابري يشناس تبيين روش
هـا و   مطالب این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، به گزارش دیدگاه

هاي او را از نظر مبانی فلسـفی   پردازیم و در بخش دوم دیدگاه می محمد عابد الجابريآراي 
  رد.کشناختی ارزیابی خواهیم  و روش

  يالجابر يشناس روش يهاي وجود زمينه
منزلۀ  به جابريشخصیت علمی گیري  شکلهاي وجودي، شرایط و بسترهاي  منظور از زمینه

اسـت بـه   بایسـته  و بسـترها   هـا  . در توضیح این زمینـه استر عربی کو متف فکر ک روشنی
ر او جهت داده است. او تحصیالت خـود  کتف ةه به تحصیالت و نحوکنیم کفرایندي اشاره 

ۀ د؛ همـان رشـت  شـ تحصیالت با فراگیـري فلسـفه آغـاز    . این ردکرا در دانشگاه رباط آغاز 
 یران غربـی اسـت. ویژگـ   کـ ار فیلسـوفان و متف کـ ه درگاهی براي آشـنایی بـا اف  اي ک علمی
 يتالش مسئوالن دانشگاه بـرا  ،پدید آورد فکر اي روشن چهرهمنزلۀ  به را جابريه ک يیزمتما

تفکـر   بـا  جـابري  یه بـه آشـنای  کبود  یدرس يدر تدریس واحدها یغرب اندااستفاده از است
ان را در اختیـار  کـ با زبان فرانسه این ام جابرياین آشنایی ر ب غربی بسیار کمک کرد. عالوه

به صـورت مسـتقیم آشـنا     دکارتران بزرگی مانند کهاي فیلسوفان و متف اندیشهاو نهاد تا با 
نبایـد عامـل تحصـیل و زنـدگی در پـاریس را نادیـده گرفـت.        شود. در کنار ایـن مـوارد،   

ی از کـ ی(اي تـدریس در دانشـگاه سـوربن     تحصـیل و حتـی در مرحلـه    ۀه ادامکگونه  همان
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ار انسـان غربـی فـراهم    کـ افبراي درك عمیق او از  هاي اروپا) زمینه را ترین دانشگاه پرآوازه
سبز نیز بستر آشنایی با چگونه زیستن انسان غربـی در قـرن    ةساخت، زندگی در محیط قار

  رد.کآماده وي بیستم را براي 
  کند: چنین بیان میاو هدف خود را 

عربی، چه در گذشته و چه در حـال حاضـر،    ۀدر جامع فکر روشن معتقدم که گوهر نقش
؛ انـد  تا آنجا که در زمان حاضر فرهنگ و سیاست دو روي یک سـکه شـده  ؛ یاسی استس
در عصر حاضر که دوران افول ایدئولوژي است و امروزه پس از غیاب ایدئولوژي، ویژه  به

سـاز شـده    ها، فرهنگ این سیاست است که تحت عناوین پایان تاریخ و یا رویارویی تمدن
  .است

الـدین   سـیدجمال بی باید اذعان کـرد کـه عمومـاً    عر فکري روشنی شناس سیر جریان ةدربار
ه کـ هـایی   . پـس از تـالش  داننـد  مـی ت بیداري در جهان عرب کآغاز حر ۀرا نقط اسدآبادي
بـا مفـاهیم جدیـد انجـام     ویژه اندیشمندان عربی،  براي آشناسازي جهان عرب، به اسدآبادي
انجـام شـد، از    اسـدآبادي ه پـس از  کـ ی های تکردند. حرکار او را دنبال کدیگر  يداد، افراد

. اگر بتـوان قـدرت   یافتهایی  بود تفاوتش ه او آغازگرکمحتوا و ساختار با جنبشی حیث 
جدیـد برشـمرد، ایـن     ةبـا پیامـدهاي دور  رویـارویی  قوت وي در  ۀرا نقط اسدآباديعلمی 

باختگی  اي از دل گونهموجب شد تا در دیگر اندیشمندان رنگ باخت و همین عامل ویژگی 
نصـر حامـد   . گسترش یابد اسدآباديپس از  به غرب و فرهنگ غربی در اندیشمندان عربیِ

ه گرایش به مظـاهر دنیـاي   کند ا سانیک ۀاز جمل جمال البناءو  يمحمدسعید عشماو، ابوزید
ه او نیـز در گـرایش   کدهد  نشان می جابريآثار  ۀاست. مطالعیافته ارزش شان غربی در نظر

  م ندارد.ک نصر حامد ابوزیدچیزي از فرهنگی دنیاي غرب،  به عناصر

  يجابرال ۀتطور اندیش
ه آیـا وي در  کـ ایـن اسـت   ، رکهاي هر متف و اندیشه هاي مهم در بررسی آرا ی از پرسشکی

هاي  عبارت دیگر آیا اندیشه است؟ بهشده ري کورزي خود دچار تحول ف اندیشه ةطول دور
بـوده اسـت؟ اگـر    فراوان هاي  یا دستخوش فراز و نشیبرده ک ت میکثابت حرخطی او در 

بایـد بگـوییم   به این پرسش پاسخ دهیم،  جابريشدة لیفات منتشرأآثار و تبراساس  بخواهیم
بـه   جـابري د. رکـ مشاهده  جابريهاي  چند تدریجی را در اندیشههر اي تحولِ توان گونه می

سیستی داشته اسـت  کهاي مار شتر گرای ه پیشکند ک و تصریح میتحول فکري خود اشاره، 
  2.ردکاو مشاهده گوناگون توان در آثار  یرا م يثیرپذیرأو این ت
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  يالجابر يشناس روش ينظر يمبان
پـردازیم   رویم و به توضیح این مطلب می می جابريهاي  نون به سراغ مبانی نظري اندیشهکا
فرض ما در اینجا  ه پیشکدامین مبانی استوار شده است. روشن است کهاي او بر  ه اندیشهک

؛ البتـه  ل نخواهد گرفتکثیرپذیري از مبانی مشخص شأاي بدون ت ه هیچ اندیشهکاین است 
ممکن است صاحب اندیشه، از مبانی خود آگاه، یا غافل باشد. براي پیشبرد بحث، ایـن مبـانی را   

  شناسی. نانسا شناسی و شناسی، روش شناسی، معرفت در چهار عنوان پی خواهیم گرفت: هستی

  شناختی مبانی هستی
و جهـان   ینوع نگاه و نگرش او به هسـت ۀ یک متفکر، اندیشهاي  ترین خاستگاه یکی از مهم

مطـرح   بنیۀ العقـل العربـی  تاب کخود را در اصلی  یشناخت یهست يها دیدگاه جابرياست. 
 هـا، آنبراسـاس   هکدهد  یخود به منابع معتزله ارجاع م يها رده است. او در توضیح دیدگاهک

اگـر بـه    جـابري بـه اعتقـاد    3.: خداوند و عالم مخلـوقین شود میبه دو بخش تقسیم  یهست
ه بـا  کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید کاند مراجعه  ردهکخداوند بیان  يه معتزله براک یصفات

 از میان برداشـته  یجز وح میان خداوند و مخلوقین به ۀگونه رابط، هریبه هست یچنین نگاه
شود  میشامل جواهر و اعراض  یه عالم خلق جملگکند ک یید مأکاو در ادامه ت .خواهد شد

حـادث بـودن    ۀنشان یند، همین ویژگا یدر حال تغییر و دگرگونپیوسته ه اعراض کجاو ازآن
رو  ند؛ ازایـن از اعراض نیسـت  یگاه خال ه جواهر نیز هیچکند ک یاو در ادامه اذعان م .آنهاست

 حـادث بـودن جـواهر خواهـد بـود. او سـپس       ۀنشـان عارض شدن امور حادث بر جواهر، 
بیـان دیـدگاه    ۀدر ادامـ  جـابري  4.ندک یحادث بودن عالم، وجود خداوند را اثبات مبراساس 

چنـین بـه   ، و همپـردازد  یمـ » يجزء الیتجز«نظریه  یخود، به تحلیل و بررس یشناخت یهست
رد کاستفاده چنین توان  یند. از مجموع مباحث او مک یاشاره م» انکم« مفهوم یفلسف یبررس

  ثیر پذیرفته است.أزله بسیار تتمع ۀخود از اندیش یشناخت یدر نگاه هست جابريه ک

  شناختی مبانی معرفت
منابع معرفت و ارزش  یبه بررسشناختی،  اصلی دربارة مبانی معرفته بحث با توجه به اینک

بـه دیـدگاه    یو حـس نگـاه   یعنـوان عقـل، وحـ   با است شایسته گردد،  یمبازها و اعتبار آن
  بیفکنیم. جابري
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  عقل
در ایـن زمینـه اسـت. بـه      کانتثر از دیدگاه أمنبع معرفت، متمنزلۀ  به از عقل يمقصود جابر

ثر از شرایط و مقتضیات زمانه و فرهنـگ  أه متک یمعرفتنظامی باور او عقل عبارت است از 
سب معرفت و یـا بازتولیـد   که یا نظامی از اصول کدر نظر او عقل شبعبارت دیگر،  . بهاست

هـاي   گیـرد و بـه همـین اعتبـار از عقـل      مـی  لکه در چارچوب فرهنگی معین شکآن است 
تمـایز نهـادن میـان     جابريشناختی  ی از مبانی معرفتکگوید. بنابراین ی گوناگون سخن می

بـا مفهـوم عقـل در     جابريید گفت مفهوم عقل در نگاه رو با گوناگون است. ازاینهاي  عقل
 دارد.بنیادین تفاوت  یالم اسالمکمت و کح

  یـوح
گونه تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی، یگانه راه فهم دقیق و درست از قرآن او ضمن رد هر

نخسـت  بایـد  داند. به نظر او براي تفسیر آیات قـرآن   یه بر ترتیب نزول آیات قرآن میکرا ت
سنت نبوي به تفسیر آنهـا   ۀو سپس در سایآوریم دست  تاریخی نزول آیات قرآن را به سیر

دهنـد   یل میکواحد را تش یسیاق، زندگی رسول خدا و آیات قرآن، جابريبه باور بپردازیم. 
بدون توجه به این سیاق نادرسـت خواهـد بـود. او در ادامـه     از آیات قرآن،  گونه فهمه هرک
اند. او در این  ردهکترین مفسران قرآن نیز از این واقعیت غفلت  بزرگ ه حتیکند ک ید میأکت

تالش براي تطبیـق میـان نـزول قـرآن و     ، هدف از قرائت تاریخی قرآن کریمگوید  میزمینه 
از ابتداي قرآن و به ترتیب نزول آیات ، ید به منظور ارتباط با آیات الهینبوي است. با ةسیر
  کند: منتقدان تصریح میدر پاسخ به او  5گرفت. بهره

 ه گویی روزنامه مطالعهکخوانند  می اي گونه اصطالحات قرآنی را بهیا  قرآن، برخی از مردم
ـ ثر مسلمانان امروز حتی فرهیختگان، اندیشمندان و حافظان قرآن کنند. اک می ـ ریم ممک ن ک

 »اندیشـه  بیایمان « شد از جنس می ه از قدیم به آن گفتهکاست فهمی از اسالم ارائه دهند 
ـ دور است. نتیجه این ه از بحث و بررسی و تدبیر بهکیعنی ایمانی [است]؛  ه بـه صـورت   ک

ما قـرآن را بـه   ... 6نند و بیندیشند.که خود تدبیر کآن شوند، بی مند می موروثی از قرآن بهره
 ه براي ما نازل شده اسـت، آغـاز  کهایی  سورهواپسین یعنی از ؛ خوانیم می صورت مقلوب

؛ خـوانیم  مـی پایـان  را در » قل اعوذ برب الناس« مثالطور  به هاي ابتدایی یم و سورهنک می
ه نازل شده است. بنـابراین بایـد آن را اول   کهایی بوده  ن آیهنخستیه این آیه از ک درحالی

ین نخسـت یعنی از ؛ یب نزول آیات قرآن صورت گیردرد و تعامل با قرآن باید به ترتک كدر
  7آنها.واپسین ه است تا ه نازل شدکاي  آیه
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  ســح
 يموارد متعـدد توان برپایۀ  میرده است، کاشاره نخود  یگرای صریحاً به حس جابريچه اگر

دن و محصـور دیـ   یرد تـاریخ یکـ ید او بر روأکنمونه ت يبرد. برا یاز آثارش به این مطلب پ
 يبـرا  یبـر روش حسـ   يه وکـ از آن اسـت   کیحـا موضوعات پژوهش در تنگناي زمـان،  

بـه   يرکـ ه تعلـق ف ورزد؛ افـزون بـر اینکـ    مـی ید أکموضوع پژوهش ت یشناخت ابعاد تاریخ
  کشاند. حسی میو ي ماد يها گرایشبه سوي عمالً او را  ،مسسیکمار

  يالجابر يشناس روش يها يويژگ
شناسـی   ساخت، به مبـانی روش توان مطرح  یم جابري ينظر یمبان ةه دربارک یسومین بحث

خـود از   يها در طرح اندیشه جابريه کآن است  یاین بحث پرسش اصل گردد. در یماو باز
  او چیست؟ یشناس روش يها یو اصوالً ویژگاي تأثیر پذیرفته  ختیشنا روش یچه مبان

  روش یچیست
پـذیر و مسـائل    نهد؛ مسائل اندیشه پیش از هر چیز میان دو دسته از مسائل تمایز می جابري
پذیر، مسائلی است که در سـایۀ توجـه بـه حیـث تـاریخی       ئل اندیشهناپذیر. مراد او از مسا اندیشه
شـان   پیـدایی  ـ که موجـب » البواعث«کند  هایی ـ یا آن گونه که او تعبیر می  انگیزهبراساس  آنها و
ز کپذیر متمر بر مسائل اندیشهرا آثار خود  جابريرد. ک شانتوان بررسی و حل است، میشده 

  پرداخته است. یـ اسالمی از خالل میراث عرب هاکرده و به نقد و ارزیابی آن

  شمردن روش یتاریخ
دسـت   هـایش بـه   گفتـه میان او را از  یشناس روش يها یتوان ویژگ یم جابريآثار  یبا بررس
بـودن اسـت. او    یند، تاریخک یروش خود بیان م يبرا جابريه ک یهای یاز ویژگ کیآورد. ی

جز  يچیزی روش، معرفت مانند قواعد عموم يه اصول و قواعد منظم براکند ک یتصریح م
نـد و همسـان   کوسیله نیست. وسیله نیز اگر همگام با پیشرفت علـم و معرفـت پیشـرفت ن   

تقلیـد  ترتیـب   ؛ بـدین دکشـان  یه معرفت را به تحجر مکد شو یم يا بندهنرود،  موضوع پیش
  8.رود یشود و روح اجتهاد از میان م یفراگیر م

حیح ه بـر تصـ  کـ اي  ه در مقدمـه کـ جاست ئله تا بدانبر بعد تاریخی هر مس جابريید أکت
در  رشد ابنهاي حضور  شرط ی از پیشکه یکند ک تصریح مینگاشته،  رشد ابنانتقادي کتاب 
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ـ   ه ما پیشکفضاي فرهنگی معاصر آن است   9.او حاضـر شـویم   ۀتر در فضاي فرهنگـی زمان
در  رشـد  ابـن هاي  ندیشهان طرح اکام ينه براه شرط و زمیکمنظور او از این سخن آن است 

و مقدمه و شرط آشـنایی  شویم هاي او آشنا  تر با اندیشه ه ما پیشکآن است فضاي معاصر، 
زیسته و شـرایط آن روزگـار    در آن می رشد ابنه کاي  ه از زمانهکآن است او،  هاي با اندیشه

علـوم انسـانی   متـأثر از  بسـیار   شناسـی  از نظر روش جابريه کرسد  آگاهی یابیم. به نظر می
 عبـارت اسـت از  ، در باب میراث جابريبدیع ري کدیدگاه فه کاي  گونه بهبوده است؛ نوین 

و  ه بـر اجـزا  کـ هاي معمول در پژوهش میراث و دعوت به برگیري روشـی تـازه    نقد روش
ه مـراد وي از عناصـر   کـ . شاید بتـوان گفـت   علوم انسانی نوین استوار باشد متفاوت عناصر

نگاه دهد تا از  ان میکه به پژوهشگر امکهایی است  متفاوت علوم انسانی نوین، همان روش
داشـته   کتواند رنگ پدیدارشناختی یا هرمنوتیـ  تازه به موضوع پژوهش بپردازد. این افق می

ن سـان روش متعـارف در علـوم انسـانی نـوی      تواند روشی تجربی به ه میکگونه  همان ؛باشد
معرفی  زمین مشرق ري پیشین درکهاي ف گسست از نظام ۀرا به مثابه مرحل رشد ابناو باشد. 

ه روش کند ک ید میکأساخته و معین نیست. او ت ، روش چیزي ازپیشجابريبه باور  ند.ک می
زیرا اصوالً روش ابزاري بـیش نیسـت و تنهـا    اشد؛ ب مشتمل بر دیدگاهی پیشین و ثابت نمی

گـذاري هـر    در ارزش كیی خود را نشـان دهـد. مـال   اارکتواند  ه میکدر عرصه عمل است 
در بررسـی مسـائل از خـود نشـان دهـد.       تواند ه آن روش میکمیزان انعطافی است ، روش

گشـودن رمـز   و  روش در قابلیـت آن بـراي حـل مسـائل     کارزش یـ همـۀ  عبارت دیگر  به
  ست.هاآن

قابلیت یک روش را در نظـر بگیـریم،    ه اگر همین میزانکند ک ید میأکدر ادامه ت جابري
ـ اسـالمی  شناسـی پیشـینیان فرهنـگ عربـی       تنها خواهیم توانست به نقد و ارزیابی روش نه

در باب  جابريشناسان نیز بپردازیم.  شناسی شرق توانیم به ارزیابی روش میهمت بگماریم، 
دیـدگاهی  ة دربردارنـد ، و و معینساخته  ه روش، چیزي ازپیشکند ک ي روشن میبعد انتقاد

خـود   اراییکـ چه باشد ابزاري بیش نیست و زیرا روش، هر؛ پیشین، ثابت و فرسخت نیست
انطبـاق بـا    دهد و ارزش آن بسته به میزان انعطاف و قابلیت عمل نشان می ۀرا تنها در عرص
هـاي   روش توان ه میکاست دیدگاه بسته است. از این  مرکه به گشودن آنها کمسائلی است 
ن کـ مم سیسـتی کی روش مارکانیکـ نقـد تطبیقـی م  و نیـز   ردکـ شناسان را نقد  قدما و شرق

  کند: گونه بیان می اینبا مسائل رویارویی در در یک جمله روش خود را  جابري .شود می
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ـ کآگـاه ـ بـا تف   اي از روش ساختاري و روش تاریخی و طرح ایدئولوژي  آمیزه میـان   کی
خواهم بر  ه میکدهد  یل میکـ اساس روش دیدگاهی را تش ی و معرفتیکعناصر ایدئولوژی

  10.ري و آموزشی بگشایمکاي مسائل ف پایه آن گره از پاره
هـاي   عینیت در علوم انسـانی و دوري از دغدغـه   ادعايه کند ک تصریح می جابريچنین هم
  11.اساس است بی ن وک، ناممکار و پنهان ایدئولوژیکآش

  گوید: میصراحت  در توضیح روش خود به جابري
هـاي آن را در موضـوع    نم تا نتـایج و داده ک می اما مانند پژوهشگران علوم انسانی، تالش

ـ تـوان آن را   ه میکاي  گونه ه بهکبل، اي جبري گونه گیرم؛ البته نه بهکار  به مورد نظرم اربرد ک
ـ رو، پرواي آن ندارم  اینبه معناي عام آن نامید. از) گرایانه پراگماتیستی (عمل ه در ایـن  ک

شناسی نیز مدد گیرم. البتـه بـر    شناسی و یا روان ، جامعهکریاضیات، فیزی سیاق، از مفاهیم
 ه من بـه تمـام  کبه این معنا نیست  يگیر وام ةشیوه این کام  ردهکبارها اشاره  ته نیزکاین ن

 ه آنچه برایم اهمیت دارد، خود موضـوع کایبند باشم؛ بلها و لوازم این مفاهیم پ چارچوب

هـا و مفـاهیم    افتـادن بـه دامـن قالـب    وشم تا از گزنـد فرو ک جد می هاست و در این راه ب
ـ اتی است کی از نکساخته در امان بمانم. این به باور من، ی ازپیش  ه رعایـت آن در هـر  ک

 رد و هم ابزار یاکزمان هم پژوهش  همطور  به توان پژوهش علمی ضروري است؛ زیرا نمی

 اي از ابزار و مفاهیم پژوهش علمـی از علـوم   ه پارهکبل؛ ردکمفاهیم آن پژوهش را تولید 

  12هاي عملی. اي دیگر، از تجربه شوند و پاره مختلف اخذ می
  :ندک ید میأکنقش تاریخ در اندیشه ت ةدربار جابري

 ه اطالعـات کنیاز داریم ؛ همپاي ما بیندیشده خواننده که ما هنوز نیاز داریم کمعتقدم  من

 نگـاري و نظرگـاه   ه ناگزیریم تـاریخ کافی را در اختیار او قرار دهیم. بر این پایه است ک

بـه   چه زودتـر امیدوارم هر هکاي گذراست  انتقادي را با هم بیامیزیم. به نظر من، این دوره
اما حتی  گرفتیم؛ عهده می نگاري را بر تاریخ ۀاي از ما وظیف ه پارهکچه خوب بود  .سر آید

تـاریخی را   تـوانیم  اي مقایسه و داوري است: ما نمـی  نگاري نیز مبتنی بر گونه همین تاریخ
ه همـراه  اینک نونی ما باشد، مگرک ۀلحظ ةنندک سکه همپاي تحوالت آگاهی و منعکبنگاریم 

  13.اي داوري و مقایسه باشد و یا مسبوق به گونه
اطالع دقیقی از تـراث نداشـته اسـت.     ه اوکشود  استفاده میچنین  جابري از برخی عبارات
  کند: تمجید از اقتباس در مقابل تقلید، بر این نکته تصریح می براي نمونه او با

نیاز شویم. ما همچنـان   از دستاوردهاي غربی بی هکنرسیده است به نظرم هنوز زمان آن فرا
؛ بـرداري نیسـت   قتباس به معناي تقلید صرف یا نسخها ردن هستیم؛ زیراکناگزیر از اقتباس 

. دیگر استوار استکنش متقابل و اقتباس از یکتنیدگی،  درهم ه جهان امروز برعالوه بر اینک
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 ل حقیقی، بومیکنیم. به نظر من مشکخود قلمداد  ةگري را معضل ویژ نباید اقتباس بنابراین
وسیله بتوانیم آنها را  ینه اایم، تا ب ردهکه از دیگران اقتباس کردن آن دسته مفاهیمی است ک

 مباهات ما شـود،  ۀتواند مای ه این، تنها راه استقالل است. آنچه میخود سازیم؛ چراک از آنِ
بخورند  ه بتوانند با سرنوشت ما پیوندکاي  گونه ردن مفاهیم علمی است بهک توفیق در بومی

و ، شود مطرح می بعد ۀان ابداع مفاهیم نوین تنها در مرحلکام ۀلئاما مس؛ و بیانگر آن باشند
ـ  بـومی  در حال انتقال و کریاضیات و فیزی ۀتا آن زمان، همواره در عرص ردن مفـاهیم  ک

ریزي و تولیـد   مرحله پیبه  هکو زمانی ، ایم خواهیم بود؛ زیرا ما آنها را پدید نیاورده علمی
ـ س کهر. نیاز خواهیم شد م بیاز ترجمه و انتقال مفاهی، علم برسیم را  اي علمـی  ه پدیـده ک

ـ دیگران، تنها در  نهد و ند، طبق زبان و فرهنگ خود بر آن نامی میکابداع  ار انتقـال آن  ک
هـا   شوند، نام علمی در غرب اختراع می هاي امروزه غالب پدیده هکخواهند بود، و از آنجا 

آنها  نند. ما در قیاس باک تنگاتنگ پیدا می و مفاهیم علمی با اندیشه و واقعیت غربی، ارتباط
زیـادي   ۀتحقق استقالل تاریخی هویت عربی، فاصلۀ ایم؛ بنابراین تا مرحل مانده بسیار عقب

  14.عمل بپوشد ۀجام ه روزي این خواستکنیم ک داریم. آرزو می
 هایی از علم ریاضـیات  جمله بخشازاموش کرده است که بسیاري از علوم، فر جابريظاهراً 

انـد و   آمـده پدیـد  هایی از شـیمی در فرهنـگ اسـالمی و تـراث مـا       مانند الگوریتم و بخش
و فلسـفه   یگرفته تا شیم یشناس علوم خود را از ستاره يدر موارد بسیار یدانشمندان اروپای
بـه   یاسـت نگـاه   یافی از ایـن مطلـب، کـ   آگـاه  ياند. بـرا  ردهکاقتباس  یاز فرهنگ اسالم

روشـن   یخـوب  او به يها بر اندیشه سینا ابنثیر أنیم تا تکبیف آکویناسسنت توماس  يها تابک
گـویی   ی دیگر از موارد تنـاقض کلی غربی نامید. یک را بهمزبور توان علوم  رو نمی شود. ازاین

ه او در کـ رده اسـت. توضـیح آن  کـ ه او از روش خود ارائـه  کگردد  میباز به توصیفی جابري
  :ندک توصیف روش خود تصریح می

ـ کاي از روش سـاختارگرایی، تحلیـل تـاریخی و تف    ش برگزیده من، آمیزهرو  عناصـر  کی
پاسـخ   آمیز است یا خیر، ه این روش، موفقیتاما اینک؛ از عناصر معرفتی است کایدئولوژی

روشی  چنین ه گزینشکقطعی آن در گرو آینده است. تنها اشاره به این امر ضروري است 
ـ بدین معنا ؛ ضرورت استم که به حکبخواهی نبوده، بل دل  ه سرشـت موضـوع و شـیوه   ک

  15.باشد می ننده روشک پژوهش، عامل اصلی تعیین
انـد و   گونه ذات و ماهیـت قد هره دیدگاه ساختارگرا، اصوالً اشیا فاکحال اگر در نظر آوریم 

 که آن شـیء درون یـ  کـ روابطـی اسـت   کند،  کمکموضوع  کتواند به شناخت ی چه میآن
روش را  ةننـد ک تـوان عامـل تعیـین    ه چگونـه مـی  کشود  پرسش مطرح میساختار دارد، این 
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سـاختارگرایی ذات  براسـاس   هکـ  ة پژوهش دانست، درحـالی سرشت موضوع (ذات) و شیو
میان روش خود  جابريه کی از تناقضی نیست کشود؟ آیا این مطلب خود حا ار میکاشیا ان

  و ذات موضوع تحقیق خود با آن درگیر است؟

  یشناس با انسان یناسش پیوند روش
چیسـتی انسـان   دربـارة  را بـه بحـث    سـاالري و حقـوق بشـر    مـردم تاب کبخشی از  جابري

نـد و  ک اختصاص داده است. او نخست به تحلیل مفهوم انسان در فرهنگ غرب اشـاره مـی  
امالً متفـاوت از انسـان   کـ بـا دو مفهـوم   ورزد که با بررسی تاریخ فرهنـگ غـرب،    میید أکت

ه از کو مفهومی شد،  شانزدهم محور مسائل شمرده می ه تا قرنکمفهومی : شویم میرو  روبه
 16.نـد ک امل غربی را معرفی مـی کل گرفته است و الگوي انسان کقرن شانزدهم به این سو ش

روح و بـدن. روح بعـد الهـی انسـان را     : مفهوم نخست، انسان داراي دو بعد استبراساس 
و جسم بعد شـیطانی انسـان   است ماالت الهی کخالقی و ارم اکممتوجه ه کدهد  یل میکتش

علت گـرایش  پایۀ تعالیم مسیحیت، ها گرایش دارد. بر  ه به هوا و هوسکدهد  یل میکرا تش
بر بنـا انسان نهفته است. » گناه اولیه و ذاتی«هاي شیطانی در همان  بدن انسان به هوا و هوس

گنـاهی را  ة درخـت،  داونـد و خـوردن میـو   خبرابر مسیحیت، آدم با نافرمانی در هاي  آموزه
انجامید. همین گناه در نسل او باقی ماند؛ گنـاهی کـه   ه به اخراج او از بهشت کد شب کمرت

شـمار   بـه  آناب کـ ارت ةفـار کزندگی انسـان در ایـن جهـان،    و شود  میدانسته جبلی و ذاتی 
دارد و  مـی میـان بر گی میـان روح و بـدن را از   در مفهوم جدید، انسان این دوگـان  17آید. می
کماالت مربوط به هم به دست یابد، ماالت مربوط به جسم و بدن خود کتا هم به کوشد  می

  18آن.انات کمال چیزي نیست جز سیطره بر عالم و استفاده از امکاین روح؛ 
ار کـ ار اسـاس  کـ پردازد. او براي ایـن   در ادامه به تبیین مفهوم اسالمی انسان می جابري

ه به بهترین وجه جایگاه انسان را کاي  دهد. به باور او آیه و روایات قرار می خود را بر قرآن
رِ        «اسـت:  آیـه  این ند، ک در اسالم بیان می حـالْبرِّ و ی الْبـ فـ ملْنَـاهمحو می آد نـنَـا بکَرَّم لَقَـدو

نْ  مـیرٍ ملَی کَثع مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزریالً   و بـه اعتقـاد    ).70 :اسـراء ( »خَلَقْنَـا تَفْضـ
عاقلـه   ةبعد اول به نیروي خـرد و قـو  : ندک این آیه به دو بعد از ابعاد انسان اشاره می جابري
 ۀجنبـ یابد و بعد دوم بـا  موجودات برتري بر دیگر تا انسان موجب شده ه شود ک میمربوط 

شـتی در دریـا   کان استفاده از که امک. تردیدي نیست یابد ارتباط میتمدنی و پیشرفت انسان 
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 ۀقضـی  جـابري  19.دهـد  یل میکاساس تمدن و پیشرفت انسان را تشکی، و چارپایان در خش
شـمار   بـه  ریم انسان در قـرآن کت ۀه براي سجده بر انسان را دومین نشانکامر خداوند به مالئ

  20.آورد می

  سنت و تجدد: گفتمان يدر علوم اجتماع يشناس اربرد روشك
رویم و به بررسـی   هاي وي می نون به سراغ اندیشهک، اجابري ۀپس از آشنایی با مبانی اندیش

. بحث خـود  ندا فکر در جهان عرب ساخته شخصیتی روشنه از او کپردازیم  هایی می دیدگاه
  نیم.ک گفتمان سنت و تجدد آغاز می ةرا با توضیح دیدگاه او دربار

را  جـابري هـاي   اصـلی آرا و اندیشـه   ۀمایـ  توان گفت درون یه مکی از مسائل مهمی کی
براي آشـنایی بـا   بخش میان آنهاست. در این  ۀمسائل سنت و تجدد و رابطدهد،  کیل میتش

نظـر  براساس  رانخست مفهوم سنت و تجدد در باب گفتمان سنت و تجدد،  جابري دیدگاه
  رد.کدر این زمینه بیان و ارزیابی خواهیم را و در ادامه دیدگاه او دهیم  او توضیح می

  مفهوم سنت
پردازد و در این زمینه  فرهنگ به فعالیت می ۀه در زمینکداند  خود را اندیشمندي می جابري

زمینه را براي پیدایش تجـدد همـوار سـازد. شـاید گزافـه       ،تا با نقد فرهنگ عربیکوشد  می
 يچـه و ئلۀ سنت، یـا آن نو به مس ینگرش ۀرا ارائ جابري يرکت فکآغاز حر ۀنباشد اگر نقط

بـه   ما و میراثند، بدانیم. او با انتشار نخستین اثر خود با عنـوان  ک یتعبیر م» میراث«از آن به 
تا با نقد کوشد  میتاب کدر این  يپردازد. و یران مسلمان مکمتف يها از اندیشه یویل برخأت

 یه در علـوم انسـان  کـ  يجدیـد  يهـا  سنت و میراث، از روش یمعمول در بررس يها روش
  21.د، بهره گیردنرو یمکار  به

  مفهوم تجدد
زیـرا  ؛ رود مـی کـار   بـه  مدرنیته در اروپا امروزه به مفهوم فرامدرنیسم«ه کند ک ادعا می جابري

از عصر روشنگري در قرن هجده به وجود آمـده  پس ه کتاریخی اي  مرحلهمدرنیته به مثابه 
ه در برابر دیدگاه برخـی  روشن سازد کاو باید  22.»پایان رسید بود، در اواخر قرن نوزدهم به

برابـر  ه تجدد فرایندي ناتمـام اسـت یـا در    مبنی بر اینک یورگن هابرماسهمانند ران کاز متف
ه هویـت  کـ رسـد   چه پاسخی دارد. به نظر میشمارند،  ۀ تجدد میه فراتجدد را ادامکسانی ک
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آسـانی تجـدد را    توان به ظ مانده است و نمیهاي فراتجدد نیز محفو تجدد در ضمن گرایش
  آورد.شمار  به یافته پایان

  راهبرد رسیدن به تجدد
ه تـالش بـراي   کـ معتقدنـد   رشید رضـا پیروي از او  و به عبدهران عرب مانند کبرخی از متف

بایسـته  ار کـ برد. براي ایـن   اسالمی راه به جایی نمیـ   عربی ۀایجاد نهادهاي تجدد در جامع
هاي دنیاي متجـدد اشـتیاق و    ه به معیارها و ارزشکرد کاست پیش از هر چیز نسلی تربیت 

تحـول در تعلـیم و   دیدگاه آنان راهبرد رسـیدن بـه تجـدد،    داشته باشند. بنابراین از گرایش 
براي رسـیدن بـه تجـدد     جابريه آیا اصوالً شود ک مینون این پرسش مطرح کتربیت است. ا

در  جـابري چیسـت؟  او  ، راهبـرد دي در نظـر دارد؟ در ایـن صـورت   مورد نظر خود، راهبر
در دنیاي عرب درباره گفتمان سـنت و تجـدد اشـاره    اصلی تحقیق به سه جریان  کضمن ی

  ند از:ا ند. این سه جریان عبارتک می
ه بـر  کـ نـد  ک مبتنی بر ایدئولوژي حمایـت مـی  اي  این جریان از اندیشه: گري الف) سلفی

  ؛ندک گونه نگرش رقیب را رد میرد و هرید داأکهویت خود ت
هاي غربی، به گسترش این اندیشه در  ه ضمن پذیرش اندیشهکجریانی : ب) آزاداندیشی

  ؛پردازد دنیاي عرب می
از نگـاهی  ، سیستی نیز نامیدکگري مار توان آن را سلفی ه می: این جریان کگرایی ج) چپ

طبقـاتی و جـدال   زیسـت  نگـرد و آن را نمـود    ب مـی اعـر اسیستی به تاریخ فرهنگـی  کمار
ن چـالش  عنوابا آنچه  جابرياز نظر آورد.  میشمار  به لیسمئامیان ماتریالیسم و ایدهمیشگی 

از حدود دو قرن پیش در فضاي فرهنگی دنیاي عربی مطرح شود،  سنت و تجدد خوانده می
مسیر تعالی و پیشرفت گـام   گاه در این چالش همواره به زیان سنت بوده و هیچ. شده است

  ننهاده است.
بنیـادین و گـره ناگشـوده در ایـن     ل کمشـ ه کـ خود دریافت  يها ضمن پژوهش جابري

درمانـدگی و عجـز   ، بلکـه  در بـاب آن هاي مطرح  دیدگاهبه نام میراث و اي  بحث، نه مسئله
از نظر  ري، سیاسی و اجتماعی است.کمسائل فبرخی از تحلیل و تبیین  عربی ۀلیت اندیشک

البتـه  . دارنـد سنتی و سـلفی   يردیکرو، اند ارائه شده در باب میراثه کی یها دیدگاه ۀاو هم
ایـن   یارزیـاب  يبـرا را او بهتـرین راه  ري آنها متفاوت باشد. کسلف یا الگوي فن است کمم
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 یبـه بررسـ  بایـد  ار کـ ایـن   يداند. برا یم یعقل عرب ییعنآنها،  ز بر خاستگاهکها تمر دیدگاه
ـ   ی را بـه وجـود آوردنـد    ه وضـعیت کـ پرداخـت   یاسباب و شرایط ، یتـا از درون عقـل عرب

ه کـ ل ایـن اسـت   کنیست. مشـ  ياز دشوار یار خالکآید. البته این پدید  یسفل يردهایکرو
مقدمـه و  منزلـۀ   به بایدرو  اینکرد. از یواسطه بررس یتوان عقل را به صورت مستقیم و ب ینم

ه کـ  يارکـ همان  ی؛ یعناستعربی عقل  ةه زاییدکحلقه اتصال، به تحلیل گفتمانی پرداخت 
کوشـد   مـی تاب او کصدد انجام آن است. در این در خطاب العربی المعاصرتاب کدر  جابري
 اي محـوري  لهئمسـ  ه میراث را به عنـوان کآنچه را ازشناسد و ارهاي این گفتمان را بکسازو

اي  سازوکارهاي گفتمانی ، بیانجابريبنیادین در این مرحله هدف اود. کست برده اکقلمداد 
  .ندا عقل عربی ةه زاییدکاست 

  سـازد   پنهـان نمـی  خوانـد،   گري می ه آن را سلفیکردي کاو نگرش منفی خود را به روی
و  كه درکـ انـد   سانی در این بحث پیشگام شـده که امروزه در دنیاي عرب کند ک ید میأکو ت

ه پرسـش  کـ نـد  ک درست از این چالش ندارند. او در توضیح مراد خود اذعـان مـی   یبرداشت
عضـوي از دنیـاي عـرب) چگونـه     منزلۀ  بهکه ما (اصلی در چالش سنت و تجدد این است 

اي به نـوگرایی   نار تمدن غربی با مبنا قرار دادن فرهنگ و تمدن خود، به گونهکتوانیم در  می
  هاسـت کـ  در حـالی  ایـن  نـیم؟  کبنـا   رو ه فرهنگ و تمـدنی پـیش  کو نوسازي دست یازیم 

ناشـدنی میـان تمـدن عربـی و      تقابلی حلمنزلۀ  به لهئدر نگرش افراطی، بنیادگرا و سلفی مس
آغاز این برداشت نادرست از چـالش سـنت و    ۀنقط جابريغربی مطرح شده است. به نظر 

ـ : «نـد ک پرسش را مطرح مـی ه این کرد کجو و جست قطبسیدتجدد را باید در آثار  ه چگون
بـه بررسـی علـل ایـن      نقد العقـل العربـی  تاب کدر  جابري» توانیم مسلمان باقی بمانیم؟ می

 يودانـد.   وري جستن از عقـل انتقـادي مـی   دمعلول پردازد و آن را  ناشایستگی فرهنگی می
 بـه جهـت  ندارنـد  اکنون وضع خـوبی از جهـت فرهنگـی     اگر مسلمانان همه کمعتقد است 

: ایـن دوري از  ولی گویی پرسش همچنـان بـاقی اسـت    23.دوري از این عقل انتقادي است
هاي عرفانی در فرهنگ  گرایش جابريگرفته است؟ به نظر ریشه جا کخود از عقل انتقادي، 

هـاي   معقول در فرهنـگ نـا اي گـرایش   عرب باعث شده که تفکر انتقادي رشد نکند و گونه
  عرب گسترش یابد.

  

  
  

 ماندگی فرهنگیعقب دوري از عقل انتقادي هاي عرفانیگرایش
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  ینقد سنت عرب
 عبداهللا عرويري به نام کبا متفۀ تاریخی، سابق نظام معنایی بامنزلۀ  به پرداختن به عقل عربی

مانـدگی   عقبئلۀ رد و مسکنوسازي عقل عربی را مطرح  بار معضل نخستینه شود ک میآغاز 
 .نامیـد  »نقد ایدئولوژي«دعوت به نقد آن دانست و آن را  نقد عقل عربی وتاریخی را همان 

ه نگاهمان معطـوف  قبال تام به آینده است، بدون اینکمعناي ا ، نوسازي بهدیدگاهاین بر پایۀ 
از پـس   .متضمن قرائتی نو از میراث عربی اسالمی استمزبور نقد  به گذشته باشد. بنابراین

اسـت.   محمـد عابـد الجـابري   ، پرداخته به نقد عقل عربی کري کدومین متف عبداهللا عروي
نوسازي عقـل عربـی   ، جابريدیدگاه ه از کدر این است  عرويبا طرح  جابريتفاوت طرح 

پـردازد. او در آثـارش    به نقد سنت عربی می جابريپذیر نیست.  انکبدون توجه به میراث ام
راث عربـی در  ته کده است. او معتقد است رکتعبیر » نقد عقل عربی«از این فرایند با عنوان 

گیري از نگاه انتقادي بـه   حال زوال و اضمحالل است و یگانه راه پاسداشت این تراث بهره
در ضـمن چهـار جلـد     نقد عقل عربـی تاب که او در کاري کتراث عربی است؛ یعنی همان 

  انجام داده است.
: از سه نظام تشـکیل شـده اسـت   اسالمی ـ عقل عربی  بنیادین هاي  مؤلفه جابرياز نظر 

معقول نـا و نظام عرفان ، معقول نظام بیان، نظام عرفان و نظام برهان. به نظر او نظام بیان نیمه
شرط بیداري مسلمانان  جابريشمارد.  بوده است. او همچنین نظام برهان را نظام معقول می

معقول را مسـاوي بـا   نـا ر از آنکـه امـ  پـیش  امـا  ؛ داند گذاري بیان و برهان می معاصر را پایه
سالمتی فکر، منطق و عقل قلمـداد   ۀترین درج خرافات و اسطوره توصیف کند، آن را پایین

، معقول متولد شده است و ایـن مسـئله  نااز معقول و  اودیدگاه کرده است. بنابراین عقل از 
نتـایج   ۀارائ ۀدر ادام جابرياست.  معقول نیز از نتایج عقل بودهنااعتراف به این است که امر 

طـور کـه عرفـا     به این نتیجه رسید کـه عرفـان چیـزي بـاالتر از عقـل آن     ، اش ستیزانه عرفان
تـرین درجـه فعالیـت عقلـی و فعلـی خیـالی اسـت کـه از          انـد نیسـت، بلکـه پسـت     مدعی

شدن بـا واقعیـت نیسـت، تغذیـه     رو  روبهدستاوردهاي احساس هنگامی که قادر به مقابله و 
اسمی جامع یا به بیـان  »  بیان«دهد.  تفصیل شرح می خود را از عقل بیانی بهمراد وي  کند. می

 گیـرد و  مـی ربهاي فهم، تعبیر و تبیین را در نهگوهمۀ تر، نظام معرفتی واحدي است که  دقیق
شود جهـان پیرامـون    آن تالش می این نظام معرفتی که براساس ۀپای سازد. سنگ را برمیآنها 
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، بهتـر بـه عبـارت   یـا  ، اشیاماثلت میان شناسایی شود، مشابهت و م جمله انسان و طبیعتاز
  د.شو است که از طریق مماثلت و مشابهت انجام می»  اصل«به »  فرع«ربط و ارجاع 

از: نـد  ا . این سه مرحله عبارتاستسه مرحله دربردارندة ، نقد عقل عربی جابريبه نظر 
فاعـل شناسـا از موضـوع    منزلـۀ   به هنذ کیکتفب) ، سنتی از میراث كدستیابی به درالف) 

 جــابريموجــود در میــراث.  کار و نهــان ایــدئولوژیکشــف عناصــر آشــکج) شناســایی، 
ه بـدون  کـ اسـت   »کچاه ایدئولوژی کی«میراث، به سان او نظر  بهه کند ک صراحت بیان می به
حال پرسش ایـن اسـت    24.جوشد درون آن به بیرون نمی گرفتن از ایدئولوژي، آب از کمک

هـایی   واجـد چـه ویژگـی   بهـره گرفتـه،   در نقد سـنت از آن   جابريه اي ک که آن ایدئولوژي
از نظـام   يرسیدن به ابعـاد دیگـر   يبرا یتواند گذرگاه یپاسخ این پرسش م یاست؟ بررس

 ۀه در این مختصر مجـال پـرداختن بـه آن نیسـت. محصـول و نتیجـ      کباشد،  جابري يرکف
از خالل آثار متعددش به فرهنگ و تمدن عربی عرضه  جابريچه و آن نقد عقل عربیفرایند 

 .رده اسـت کـ خود دنبـال  پرشمار است. او این مطلب را در آثار » عربی ۀمدرنیت«رده است ک
را نقـد   یعربـ  ی، سـرآغاز نقـد عقـل سیاسـ    العقـل السیاسـی العربـی   تـاب  کنمونه در  يبرا

  25ئلۀ خالفت استوار است.ه بر مسداند ک می یسیاس یشناس اسطوره

  جابري يشناس بررسي روش
هـاي ایـن    سراغ نقـد و بررسـی آرا و اندیشـه   ، جابريهاي  س از آشنایی با اندیشهپکنون و ا

ار کـ تـر از اف  تر و واضح ما را در رسیدن به تصویري دقیقکار، رویم. این  شی میکر مراکمتف
هـا   ظري و اندیشهبانی نهاي او را در دو محور م ه تبیین اندیشهکگونه  ند. همانک می کمکاو 

  نیم.ک در مقام نقد و بررسی نیز از همین الگو پیروي میپی گرفتیم، 

  يوجود يها بررسي زمينه
نخست  ۀتکنیم. نک یته اشاره مکبه چند ن جابري ۀاندیش يوجود يها زمینه یبررس ۀدر زمین

بـه  او معطـوف  اصـلی  تحصـیالت  کـردیم،  ه بیان کگونه  گردد. همان یمه تحصیالت او بازب
ی، با فرهنگ و معارف اسـالم  یآشنای ۀبوده است و در زمین یفرهنگ و فلسفه غرب يفراگیر
 يگیـر  دهد، تالش چشم یاو نشان م یعلم یه شرح حال و گزارش زندگکجا کم تا آن دست

 که آیـا صـرف یـ   اسـت کـ  ایـن پرسـش    يجارو  ازاین 26.او سراغ نداریم یدر حیات علم
را ـ   ینقـد فرهنـگ اسـالم    يالزم بـرا  یتوانـد آگـاه   یمـ با معارف اسالمی  یآشنایی سطح
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فاقـد   جـابري رسـد   یاست ـ فراهم سازد؟ بنابراین به نظر مـ   یمدع جابريه خود ک گونه آن
 یتوان با مطالعـه برخـ   یبوده است. این مطلب را م یفهم فرهنگ اسالم يبرا يمالت جدأت

  خوبی دریافت. به مدخل قرآن کریمجمله از آثار او، 

  مباني نظريبررسي 
ه کـ نـیم. گفتـیم   ک مبانی نظري او آغاز مـی دربارة را با بحث  جابريهاي  نقد خود از اندیشه

شناسـی،   شناسـی، معرفـت   رد: هسـتی کـ توان در چهار محور بیان  را می جابريمبانی نظري 
  گیریم. شناسی جابري پی می شناسی. بحث خود را با نقد مبانی هستی شناسی و انسان روش

  شناختی هستیمبانی 
 يپـذیر تأثیرآن بـه  بیشتر است و  ك، اندکردهبیان  یشناخت یهست یمبان ةه او دربارک یمطالب

ل گرفته است کماتریالیسم شبراساس  مارکس ۀگردد. اندیش یبازم مارکس ۀاز اندیش جابري
تـوان مطـرح    یه در اینجا مـ ک یمانند اسالم ندارد. پرسش یالهدینی با  یگونه سنخیت ه هیچک
خـارج   یتوان از اصول و مبان یدیدگاه تا چه حد م که اصوالً در شناخت یکرد این است ک

پرداخت و در عین  یسنت و میراث اسالم یتوان به بررس یاز آن دیدگاه بهره جست؟ آیا م
  ه خارج از سنت و میراث است؟کساخت  یمبتن یخود را بر اصول یحال نقد و بررس

  شناختی مبانی معرفت
نیم. ک آغاز می» عقل عربی«تعبیر  ةرا با طرح پرسشی دربار جابريشناختی  ی معرفتنقد مبان

در آثـار  ، »عقل اسـالمی «جاي تعبیر  به جابريه چرا کدر این پرسش این است ۀ بنیادین تکن
ئله ند؟ او خود در پاسخ به این پرسـش بـر ایـن مسـ    ک استفاده می» عقل عربی«خود از تعبیر 

او در امتـداد مباحـث فرهنگـی و تمـدنی اسـت.       ۀلـی اندیشـ  که خطـوط  کـ نـد  ک ید میأکت
ه در تـالش  کـ نـد  ک فیلسوف فرهنگ تصـور مـی   کخود را در مقام ی جابريدیگر  عبارت به

ۀ لمـ کاربرد کـ رو  ایـن از 27.هاي جدید براي مسائل روز بپردازد است تا با نقد میراث به پاسخ
به اسـالم تنهـا    جابريه کند ک القا میاطبان مخاین نگرش را به براي مفهوم عقل، » اسالمی«

المـی  کلمان براي بررسی مسـائل  کمت هاي وششکنگرد و تالش او از  دین می کیچشم به 
تمـدن و فرهنـگ    کیـ منزلۀ  به لم نیست. او به اسالمکمت کواقع یرود؛ ولی او در فراتر نمی

  رود. میکار  به ه در آثار مستشرقانکهمان مفهومی از اسالم ؛ نگرد می
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ه منـابع  کـ فرهنگ و تمدن در نظر دارد، چگونه است همچون اگر او از اسالم تصویري 
سازد و در بسـیاري از آثـار خـود در     شناختی خود را محدود به آیات و روایات می معرفت

رود؟ اگـر اسـالم در نظـر او در     حلی براي مسائل به سراغ قرآن و روایات می مقام یافتن راه
بـه  سـان،  برداشت خـود از ان  ۀند، الزم است براي ارائک و تمدن جلوه می فرهنگ کقامت ی

منابع فرهنگ و تمـدن را نیـز در نظـر بگیـرد. تعریـف      دیگر ند، و کنبسنده قرآن و روایات 
دهد. ساختارگرایی  اتب ساختارگرا نشان میکاز مرا ثیرپذیري او أروشنی ت از عقل به جابري

د و شـ شناس معروف فرانسوي مطـرح   زبان، سوسوردوکه نخست از سوي دیدگاهی است 
ه امـروزه سـاختارگرایی خـود    کـ اي  گونه بهمتأثر ساخت؛ شناسی را  اتب معرفتکرفته م رفته

ه ة اینکـ دربـار را  جـابري شناسـی و علـوم اجتمـاعی شـده اسـت. دیـدگاه        تبدیل بـه روش 
: ردکـ ونـه تفسـیر   تـوان بـه دو گ   مـی تهی نبوده است، گاه از ایدئولوژي  شناسی هیچ معرفت

شناسی  ی نادرست از معرفتبرداشت ۀه نشانکباشد و تفسیري پذیرفتنی تواند  ه میکتفسیري 
ه بـا رد  کـ علم و نظامی از قضایا در نظر آوریـم   کیمنزلۀ  به شناسی را گاه معرفتاست. هر

را اساس داوري خود آنها  یابد و هایی قطعی و یقینی دست می یت و سفسطه به گزارهکاکش
ی مشـخص  یهـا  شناسی نظام معرفتی خاصی با ویژگـی  دهد، در این صورت معرفت قرار می

کـه در  شناسـی بـا ایـدئولوژي آن اسـت      خواهد بود. حال اگر مراد از آمیخته شدن معرفـت 
م است، این تفسیر از کشناس حا هایی بر معرفت گیري جهتآغاز از شناسی،  مباحث معرفت

ک شناسـی پـذیرش یـ    ه معرفـت کـ گـر مـراد آن باشـد    ولی ا؛ شناسی نادرست است معرفت
هـا و   تواند جـدا از نظـام هسـت    زیرا نظام بایدها و نبایدها نمیایدئولوژي را به دنبال دارد، 

، نـد ک ها را تبیین مـی  ها و نیست ه ارزش نظام هستکشناسی است  ها باشد و معرفت نیست
 یاز اندیشمندان اسالم ياد بسیارندارد. به اعتقراه این تفسیر درست است و تردیدي در آن 

ه بـه  کـ امـري تـوقیفی اسـت    هاي قرآن،  کنونی سورهترتیب  شهیدمحمدباقر صدراز جمله 
ترتیب سور چگونه ه کپرسید  جابريرو باید از  ایندستور پیامبر اسالم انجام گرفته است. از

ارت پیـامبر اسـالم   ه این امر به دستور و نظک کند، درحالی قرآنی را متهم به مقلوب بودن می
و  دکـارت ه کـ ، انباشته از مفاهیمی است عقل عربی نقداز کتاب دو جلد انجام گرفته است؟ 

به ؛ مانند نقد، پیشرفت و عقالنیت، اند بردهکار  به همچنین فیلسوفان عصر روشنگري آنها را
، جـابري  ۀاندیشـ ة مـدرن غربـی. همچنـین در گسـتر     ۀاز فلسف مفاهیم و اصطالحاتی ۀاضاف
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، و حتـی برخـی از مفـاهیم    گرامشـی و  آلتوسـر ، پیـاژه ، فوکو رکلیدي از تفکمفاهیم برخی 
ه متضـمن  است؛ چراکـ  شگفتی ۀري، مایک. این خط مشی فاند مطرحسیسم انتقادي نیز کمار

 هـاي  بـر گفتمـان   مکدار الگوهاي فرهنگـی حـا   وامسویی یعنی او از ؛ نوعی دوگانگی است
الگوهـاي   ر، براي دفاع از اسـتقالل هویـت عربـی، همـان    سوي دیگي است و ازفکر روشن

 .بپرهیـزد از پـذیرش آن   جابريه کالبته این مطلبی نیست  .شدک م را به نقد میکفرهنگی حا
و آن را رده کـ ، به ضرورت این مطلـب اشـاره   گفتمان عربی معاصرتاب ک یبخش پایاندر او 

پایـان   ام و در گرفتـه  گرامشـی اصطالح استقالل تـاریخی هویـت را از   «توضیح داده است: 
  28.»ام رده و به ضرورت تحقق آن اشاره نمودهکاز آن یاد  گفتمان عربی معاصرتاب ک

  شناختی مبانی روش
  روش یچیست

شـد. نقـد    یروش مربـوط مـ   یبـه چیسـت  ی، شناسـ  در بـاب روش  جـابري بحـث  نخسـتین  
ه آیـا روش امـري جـدا از    کـ سازد  میرو  روبهما را با این پرسش مهم  جابريشناسی  روش

گیري اسـت؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن       جهتاز لی و فارغ کعلم است؟ آیا روش امري مطلق، 
هاي تحقیق و پژوهش تمـایز نهـاد. هـر علمـی      هاي منطقی و روش پرسش باید میان روش

دهـد و بـه محقـق     یل مـی کن را تشـ اي از قواعد و فنو ه مجموعهکخود را دارد ویژة روش 
؛ متناسب با موضوع آن علم بـه تحقیـق و مطالعـه بپـردازد    اي ویژه  کند تا در رشته می کمک

از علـم اسـت. روش هـر     ه روش امـري جـدا  کـ ولی تقدم روش بر علم به این معنا نیست 
لـی بـه منطـق و    کهـاي بسـیار    و سرانجام روششود  میدر علم مقدم بر آن بررسی علمی، 

شناسـی، کـامالً بـر     فلسـفه و معرفـت  ها در  گیري بنابراین موضعانجامند.  میشناسی  عرفتم
هاي  شیوهکه روش علوم انسانی نوین، رد کرو نباید تصور  گذارند. ازاین میثیر تأروش علم 

را در علوم اسالمی و بـراي پـژوهش   آنها  اي توان بدون هیچ دغدغه ه میکند ا و مطلقی لیک
مبتنی بر روش هاي آن،  علوم انسانی و روش دیگر عبارت گرفت. بهکار  به میدر میراث اسال

ي بسـیار رو تا حد  علم و فلسفه غربی ریشه دارد و ازاینه در فلسفه کتجربی و حسی است 
ه کـ نون جاي این پرسـش بـاقی اسـت    کخوانی ندارد. ا شناسی مطالعات اسالمی هم با روش
هـاي   محققان علوم اسالمی را بـه اسـتفاده از روش  کته، بدون توجه به این ن جابريچگونه 

تنـاقض وجـود    جابري ۀرسد میان این دو گفت ند؟ به نظر میک علوم انسانی نوین دعوت می
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دیـدگاهی  ة شـده و معـین نیسـت؛ نیـز روش دربردارنـد      سـاخته  پیشروش، چیزي از«دارد: 
خـود   اراییکـ نیست و  چه باشد ابزاري بیشزیرا روش، هر؛ پیشین، ثابت و فرسخت نیست

انطبـاق بـا    دهد و ارزش آن بسته به میزان انعطاف و قابلیت عمل نشان می ۀرا تنها در عرص
عینیـت در   به نظر من، ادعـاي «ه و اینک 29؛»مر بسته استکه به گشودن آنها کمسائلی است 

اسـاس   بـی  ن وک، نـامم کار و پنهـان ایـدئولوژی  کهـاي آشـ   علوم انسانی و دوري از دغدغه
کـرده اسـت،   از روش خـود در حـل مسـائل علمـی ارائـه       جابريه کدر توصیفی  30».ستا
تـوان دیـد.    مـی آشـکارا  را  گـادامر  کشناسی ساختارگرایی و هرمنوتیـ  ثیرپذیري از روشأت

همان (توان بدون نگاه انتقادي  ه آیا میکاین است شود،  بخش مطرح میه در این کپرسشی 
اسـالمی آن را  ـ مدعی است در سراسر آثار خود نسبت به میراث عربـی    جابريه کنگاهی 
  رد؟کها استفاده  شناسی از این روشکرده است) حفظ 

  بودن روش یتاریخ
دیگـر آن را هماننـد    يسـو دانـد و از  یبـیش نمـ   يروش را ابـزار سویی از جابريه کگفتیم 

ه از نظـر  کبه این نتیجه رسید  توان یبنابراین مآورد.  میشمار  به یتاریخ يموضوع علوم امر
روش و هـم موضـوع و    هـم ، به عبارت دیگر. وجود ندارد یتاریخي غیراصوالً امر جابري

گوید عمل صـحابه در   یصراحت م ه او بهاند؛ چه اینک یامور تاریخ یجملگهم فاعل شناسا، 
، و همـین عامـل   اسـت  ینسـبیت و نگـاه تـاریخ   کنیم، متأثر از  یه از آن بحث مکیی قلمرو

  31.و اجتهاد گشوده باشدبازبینی تا عمل آنان در برابر شود  موجب می
نیز از این قاعده  جابري يها اوالً اگر اندیشه شود: میمطرح  یهای در این صورت پرسش

پـردازد   یهـایش مـ   اندیشهی به دفاع از آن دسته دام توجیه عقالنکبراساس  اونباشند، مستثنا 
 بر است؟ افزونگذشته ه اند ک ارائه شده یانکو در زمان و ماند  گشتهیخ ه مشمول گذر تارک

هاي  ی از روشکروش تاریخ یچنانچه  ،مبتنی استپیشین این اگر نگارش تاریخ بر داوري 
سویی او از؟ گویی نشده است ب تناقضکمرتبخش در این  جابريعلوم اجتماعی باشد، آیا 
ه معتقد است که تدوین تـاریخ، کـ   و ازسوي دیگر شمارد طرف می روش علوم انسانی را بی

پـذیر نیسـت. بنـابراین در میـان علـوم       انکـ داوري ام بدون پیشکی از علوم انسانی است، ی
  طرف نخواهد بود. م علم تاریخ ـ اگر اصالً آن را علم بدانیم ـ بیک انسانی دست
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  بودن روش کیهرمنوتی
بـا  رویـارویی  در  جـابري گـردد.   یماز روش باز جابري کیال دیگر به برداشت هرمنوتیکاش

گویـد:   صـراحت مـی   بهشوند،  میهایش مطرح  آرا و دیدگاه ةه دربارکها و انتقادهایی  پرسش
، گوینـد  نویسندگان می هک نم؛ زیرا چنانکگو را ایفا  ه نقش مدافع و یا پاسخکشایسته نیست «

خواننـده خواهـد    از آنِ هکـ ن نیست، بلآ ةنویسند اي منتشر شد، دیگر از آنِ ه نوشتهکزمانی 
ایت دارد و مسـتلزم آن  کفلسفی ح کثیرپذیري او از هرمنوتیأاز ت جابرياین سخن  32».بود

  گونه معناي ثابت و مطلقی را براي متن نپذیریم. ه هیچکاست 

  تطبیق روش
شویم.  میرو  روبهشناسی او  ها در روش با برخی تعارض، جابريهاي  پس از بررسی اندیشه
هـایش اختصـاص    ه بـه بررسـی اندیشـه   کـ ه او در اجالسی در قطـر  کبراي نمونه در حالی 

ن بحث شوم. یخواهم وارد ا من نمی«گوید:  میصراحت  داشت، در پاسخ به منتقدان خود به
الدیمقراطیه و تاب کدر  33،»هاي متعددي از قرآن وجود دارد لیاما تأو؛ ستمیمن مفسر قرآن ن

از جایگـاه مفسـر   پـردازد،   سر به تفسیر آیات قرآن میمف کی ۀتنها در جام ، نهنحقوق االنسا
فسـر  ه او مکـ ند. این سـخن وي  ک را مطرح می» تخصیص نص قرآن«پیشنهاد رود  میفراتر 

ه بدون آگـاهی  کخود را دارد ویژة ه تفسیر قرآن روش کی از این واقعیت است کحانیست، 
ه او در عـین حـال در آثـار خـود     ؛ ولی اینکات قرآن رفتتوان به سراغ تفسیر آی از آن نمی

ک مفسـر ظـاهر   ، عمالً در جایگـاه یـ  ة اخیر عمر خود نگاشتهه در دورک يم در آثارک دست
  اوست.ی از خطاي روشی کحاشود،  می

  یشناس بر روش یتاثیر اندیشه سیاس
زمـان بـا    او هم هکند؛ ولی اینک سیسم اشاره میکشناختی مار ان نقد روشکبه امخود  جابري

سیسم بـه  کري از مارکچرخش فکسیستی در جهان، دچار هاي مار رو به افول نهادن گرایش
از  شا گردانـی  کـه روي سـازد   یایـن احتمـال را مطـرح مـ    شود،  میاسالمی ـ عربی   ۀاندیش

  شناسی. و نه از خاستگاه روشاست  یسیاس یکیتکاز تا یناشکسیسم، مار

  گيري نتيجه
آیـد، او بـر    یبـه دسـت مـ    يمحمد عابد جابر یاجتماع يها اندیشه یبررس ه ازکگونه  همان

تمایز میان مشرق عربی و مغرب عربی یا به تعبیر دیگر مشرق اسـالمی و مغـرب اسـالمی    
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توجـه بـه روش اسـتقرایی و دوري    ـ اسـالمی،  ند. ویژگی اصلی مغـرب عربـی    ک یید مأکت
و  باجـه  ابـن د و بـا  شـ رشد آغـاز   ابن ه این مطلب ازکگزینی از روش عقلی و قیاسی است 

عاشـور   شاطبی و ابن ادامه یافت و حتی قلمرو فقه شافعی را نیز با پیدایش امثال خلدون ابن
بـا  رویـارویی  در  جـابري . انجامیـد  جابريدر گفتمان سنت و تجدد به درپایان نوردید و در

گویـد:   صـراحت مـی   بـه شود،  هایش مطرح می و دیدگاه آرا ةه دربارکها و انتقادهایی  پرسش
، نـد گوی نویسندگان می هک نم؛ زیرا چنانکگو را ایفا  ه نقش مدافع و یا پاسخکشایسته نیست «

از آن خواننـده خواهـد    هکـ اي منتشر شد، دیگر از آن نویسنده آن نیست، بل ه نوشتهکزمانی 
ایت دارد و مسـتلزم آن  کفلسفی ح کنوتیثیرپذیري او از هرمأاز ت جابرياین سخن  34».بود

از آن است  کیگونه معناي ثابت و مطلقی را براي متن نپذیریم. این مطلب حا ه هیچکاست 
  خود را نقدناپذیر جلوه دهد. ۀتا اندیشکوشد  می جابريه ک
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
هجري در شهر فجیج کشور مراکش (مغرب) به دنیـا  1936در بیست و هفتم دسامبر سال  محمد عابد جابري. 1

در  1970از دانشگاه رباط (عمر الخامس) دیپلم مطالعات عالی دریافت کرد و سپس در سال  1967آمد. در سال 
درجه دکتري در به دریافت » دولت در فلسفه«دانشکده ادبیات همین دانشگاه با دفاع از رساله خود تحت عنوان 

هاي علمی او باعث گردید تا  فلسفه نائل آمد. او در ادامه استادي دانشگاه سوربن فرانسه را نیز تجربه کرد. فعالیت
از آن جملـه   رشـد  جائزه ابـن و  سینا ابنالمللی مانند یونسکو دریافت کند که جائزه  جوائز متعددي از مجامع بین

ها  شمار آورد. مجموعه آثار او بیش از ده کی از پرکارترین نویسندگان عرب بهرا باید پرکارترین یا ی جابرياست. 
  افکنیم. ترین آثار جابري نگاهی می گردد. در این قسمت گذرا به مهم مقاله و کتاب و مصاحبه علمی را شامل می

؛ ل العربی؛ العقـل السیاسـی العربـی   نقد العق؛ العقل العربی بنیۀنقد العقل العربی؛ ؛ نقد العقل العربی؛ تکوین العقل العربی
؛ ، و االسالم ... و الغرب؛ قضایا فی الفکر المعاصـر بۀ، العرویۀالهو لۀالدیمقراطیه و حقوق االنسان؛ مسا، لۀ الثقافیۀالمسا

(کتـابی  مدخل الی القرآن ؛ 54ـ44، ص العدد العاشر، المغرب، المجلۀ المغاربیۀ للکتاب، حوار مع محمد عابد الجابري
  محتواي ساختارشکنانه آن باعث گردید تا فتواي تکفیر جابري از سوي االزهر مصر صادر گردد.) که

 درگذشت. 1389در اواسط اردیبهشت سال  جابري
 .31، ص العقل السیاسی العربی نقد العقل العربی؛ جابري، محمد عابد. 2
 .177، ص العقل العربی بنیۀنقد العقل العربی؛  همو، .3
 .181، ص العقل العربی بنیۀنقد العقل العربی؛  جابري، عابدمحمد . 4
 .257، ص مدخل الی القرآن الکریمهمو،  .5
 همان. .6
 همان. .7
 .11ـ10، ص یعۀو تطبیق الشر لۀالدین و الدوجابري،  محمد عابد .8
 .12، ص مقدمه الکشف عن مناهج االدلهجابري،  محمد عابد. 9

و 23، شنقد و نظر، ترجمۀ محمدتقی کرمی، »تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد الجابري«. همو، 10
 .403، ص 24
 .412. همان، ص 11
 . همان.12
 .422. همان، ص 13
 .423. همان، ص 14
 .425. همان، ص 15
 .197ـ195، ص الدیمقراطیه حقوق االنسانجابري،  محمد عابد. 16
 .198. همان، ص 17
 .199ـ198. همان، ص 18
 .202. همان، ص 19
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 .203. همان، ص 20
 .401ـ400، ص 24و 23، شنقد و نظر، »تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد الجابري«. همو، 21
 .45، العدد العاشر، ص المجله المغاربیه للکتاب. حوار مع محمد عابد الجابري، 22
 .127، ص یعۀتطبیق الشر و لۀالدین و الدو. محمد عابد جابري، 23
 .49، العدد العاشر، ص المجله المغاربیه للکتاب، »حوار مع محمد عابد الجابري. «24
 .363، ص العقل السیاسی العربی نقد العقل العربی؛ . محمد عابد جابري،25
 .400، ص 24و 23، شنقد و نظر، »تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد الجابري«. همو، 26
 .41ـ40، ص حوار المشرق و المغرب. همو، 27
 .415، ص 24و 23، شنقد و نظر، »تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد الجابري«. همو، 28
 .403ـ402. همان، ص 29
 .412. همان، ص 30
  .12، ص یعۀو تطبیق الشر لۀالدین و الدوالجابري،  محمد عابد .31
 .412، ص 24و 23، شنقد و نظر، »در گفتگو با محمد عابد الجابري تبیین ساختار عقل عربی«. همو، 32
 ؛ تأکیدها افزوده شده است.40، العدد العاشر، ص المجله المغاربیه للکتاب، »حوار مع محمد عابد الجابري. «33
ص ، 24و 23، شنقد و نظر، »تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد الجابري«. محمد عابد جابري، 34
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