
 

  
  
  
  

  از منظر محمد عابد الجابريي ل و بررسي عقل عربيتحل
1٭يرید محسن میس  

  چكيده
گـردد و    پـيش برمـي  ئه الگوهاي جديد از عقالنيت از سوي متفكران مسلمان، به بيش از صد سـال سابقه ارا 

هاي گذشته و  ها و ناكامي ماندگي هاي الزم به جامعهٴ اسالمي براي جبران عقب     هدف از آن بازگرداندان توانايي    
يكـي از ايـن   . بـوده اسـت  ... هاي علمي، فرهنگـي، فنـاوري، اجتمـاعي و    نيز پيشرفت و خالقيت در عرصه    

ها نباشد، به حتم يكي از آنها  ترين آن  كه اگر برجسته  پردازان محمد عابد الجابري متفكر مراكشي است          نظريه
با توجه به اين كه عقل و عقالنيت در اين الگوها اوال به معنـايي مـدرن و كـامال متفـاوت از معنـاي                         . است

هاي معاصر و پيشرفت در نظر گرفتـه          باشد و ثانيا به عنوان ابزاري جهت حل بحران          متعارف آن درگذشته مي   
. مورد تحليل و بررسي قرار گيـرد   نمايد كه چنين مباحثي در حوزهٴ مطالعات اسالمي           ميشده است، ضروري    

هاي جابري در عرصهٴ علل عقب ماندگي جوامع عرب مطرح شـده، نقـد و تحليـل                 در نوشتار حاضر ديدگاه   
  .شود مي

  .عقل، نقد عقل عربي، بحران، عقل برساخته، عقل برسازنده، جابري: ها واژهكليد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . العالميهＢه جامعه المصطفياستاديار پژوهشگا٭ 
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١٠٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
ـ هـاي غـرب از نزد      عد از اين که جهان اسالم و به طور خاص جهان عرب با پيـشرفت              ب ک ي

در   و اساسي  يماندگي جد   مسلمانان احساس کردند که نسبت به غرب دچار عقب         ١آشنا شد 
ان پديدار گرديد    اساسي در ذهن آن    ٴغدغهدن سؤال و    ين اساس ا  يو بر ا    هستند يعلم و فناور  

 چـه  .العاده و سـريع غـرب چيـست    هاي خارق  و پيشرفت ام يماندگ  عقب كه سبب و علت   
هـاي اخيـر همـواره از دسـتاوردهاي علمـي،             عواملي موجب شده است که غرب كه تا قرن        

كرد و وامـدار آنـان بـود، اكنـون در همـين         دانشمندان مسلمان استفاده مي   ي  تجربي و فرهنگ  
ـ   بسيار از جوامع اسالمي پيشي گرفته اسـت؟      ٴگستره با فاصله   ن سـؤال، آنهـا را در برابـر    اي

نقش فرهنگ و سنت در پيدايش اين بحران تا چـه انـدازه بـوده       :هاي ديگري قرار داد    پرسش
اي جديد    توان اميدوار بود که با ايجاد رابطه        مي است؟ براي حل اين بحران چه بايد کرد ؟ آيا         

  از اين بحران خارج شد؟،ميان سنت و ميراث فرهنگي با تجدد
 از  يکـش  را نشان داد كـه غربيـان بـراي بهـره           هنگامي بيشتر خود     ، مشابه آن  اين سؤال و  

رو در روي هـم قـرار        غـرب و شـرق        افتند و دو فرهنگ   ي حضور   اسالمي در آنها  كشورهاي  
فرهيختگـان و روشـنفكران مـسلمان و نيـز غيـر              از آن زمان تـاكنون انديـشمندان،      . گرفتند

 به اين سـؤاالت پاسـخ        و با رويكردهاي متفاوت    اند از منظرهاي مختلف     مسلمان سعي كرده  
 مبتنـي بـر     ييهـا  هاي وسيعي شکل گرفت؛ پروژه     هاي متفاوت با طيف    ها و پروژه   طرح. دهند

..... گـري و  ، سـلفي  و کمونيـستي ،هاي سوسياليـستي   گرايش، و گاهي با عربي ييگرا قوميت
يشان بر مال شد و سـپس       ها الت و ايراداتي مواجه شدند و نقص      ها تدريجا با مشک    اين پروژه 

 ٴ که دوره  ،بعد از آن    و ٦٠افت تا دهه    ين امر همچنان ادامه     ي ا . مطرح شدند  يگري د يها پروژه
تحـوالت و   ( ٢.بود ...محمد عابد جابري و   ،   همچون حسن حنفي   يهاي کسان  ي پروژه ريگ شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٨١ميالد، زکي، . (آغاز اين آشنايي است)  ميالدي١٧٩٨سال (شود حضور ناپلئون در مصر گفته مي.  ١
 هنـد و  ٴقاره در شبه. قاره هم اتفاق افتاد البته مواجهه با غرب فقط مختص به کشورهاي عربي نبود و در ايران و شبه      . ٢

 استعمار، کساني همچون سر سيد احمد خان در مواجهه بـا بحـران   ٴحضور چند صدساله در مواجهه با انگلستان و      
سيس دانشگاه بـراي مـسلمانان و       أهاي مدرن و ت    قرآن، لزوم آموزش   هايي همچون بازنگري در فهم و تفسير       راه حل 

هـا،    هـا، اخـواني    يتي سلف ح.  نوعي ديگر از مواجهه را در برابر غرب دارد         نيز محمد اقبال    .مانند آن را ارائه مي دهد     
حتي در غير مسمانان هند هم با جـديت          اين موضوع . بودنداي ديگر در آنجا اثرگذار       مودودي و امثال او نيز به گونه      

  .گيرد  سنتي شکل ميٴگويي به بحران جامعه هاي متجدد هندو در پاسخ مطرح مي شود و گرايش
بـه   امـا  ؛صـد سـال دارد   اي بيش از يك دو سابقه  اينٴ و تجدد و رابطه   طور که مي دانيم در ايران نيز بحث از سنت          همان

É 
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١٠٧ 

  )١٨، شماره علوم سياسيخط سير انديشه اسالمي معاصر، فصلنامه 
ها كم نيستند كساني كـه علـت پيـشرفت غـرب را در انكـار                 ين طرح بان ا ان صاح يدر م 

ـ دانند و همـين طر   هاي مختلف مي     فرهنگي و معارف خود در زمينه        علمي، ٴتمامي گذشته  ق ي
كنند و معتقدند بـراي دسـتيابي بـه جايگـاهي در خـور و        را براي جوامع اسالمي پيشنهاد مي     

كلـي فاصـله    ه   فرهنگي، علمي و ميراث پيشينيان ب      ٴمناسب در دوران معاصر، بايد از گذشته      
 .و زيست انديشيد ي غربيها  و ارزشي، علميهاي فرهنگ گرفت و در همان چارچوب

انديشند و پذيرش فرهنگ، سنت و ميـراث           متفاوت مي  ته ديگراني نيز هستند كه كامال     الب
گيرنـد و چـشم    ر مـي عنوان يك اصل غير قابل تغيير در نظ گذشته را بي هيچ كم و كاستي به      

حلـي بـراي      اينان نه تنها راه   . بندند  هاي دوران گذشته يا حال مي       خود را بر تغييرات و تفاوت     
 اعتقادي به وجود مشكل ندارند و معتقدنـد    بلكه اساسا  ،دهند  خروج از اين مشكل ارائه نمي     

ي ثيرپـذير أيـز ت  و ني سـنت ي از اصالت و خلوص فرهنگـ   ي ناشي از دور   ،اگر مشكلي هست  
 .جوامع اسالمي از غرب است

توان به اثبـات كلـي     سنت و تجدد نميٴ معتقدند در عرصه   را گرفته،  حد وسط    نيزكساني  
هاي مـشخص بايـد بـه گـزينش و             بلكه براساس اصول و چارچوب     ،يا نفي مطلق پرداخت   

دهي جديدي دست زد كه اصول ثابت و متغيـر آن از عناصـر مناسـب و مفيـد هـر دو          سامان
البته اين ديدگاه سوم در واقـع خـود داراي طيفـي وسـيع اسـت كـه                  . رخوردار باشد عرصه ب 
 .شود هاي گوناگون و مختلفي را شامل مي ديدگاه

اي وجود دارنـد كـه       پردازان مسلمان معاصر افراد برجسته      در اين خصوص در ميان نظريه     
دليـل معلومـات       وي بـه  .  يكي از آنهاسـت    ،ترين آنها نباشد    اگر محمد عابد جابري برجسته    

ديـد، سـعي كـرده اسـت الگـويي نـو از             جهـاي      و نيز آشنايي با ديدگاه     و متنوعش گسترده  
ـ عقالنيت عربي  اسالمي بتواند با خالقيت و آفرينش در  ـ  عربيٴ اسالمي ارائه دهد تا جامعه 

هاي گذشته را جبران كند و بـه          ها و ناكامي    ماندگي   فرهنگي، اجتماعي و علمي، عقب     ٴعرصه

Ìــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
بـا  آنهـا   ها،كـشور آن  حـضور مـستقيم اسـتعمار در         و كـشورهاي غربـي      بـا كشورهاي پيش گفتـه     دليل مجاورت   

گستره ايـن مباحـث و الگوهـاي    بنابراين . اند تر آشنا شده هاي دنياي مدرن غربي زودتر و عميق       مشخصات و ويژگي  
اي   به لحاظ کمي و کيفي به مراتـب بـيش از انـدازه        ،في كه براي پاسخ به اين گونه سؤاالت پيشنهاد شده است          مختل

 .است كه در ايران مطرح شده است
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١٠٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 .وقعيتي شايسته دست يابدم

  ک نگاهي در يجابر
 پنجـاه از    ٴل دهـه  يدر اوا . ا آمد يدنه  در شهر فکيک در شرق مراکش ب      ) ٢٠١٠ـ١٩٣٥( يجابر

 ي للقـو  يفعاالن مقابله با استعمار فرانسه و از رهبران و متفکران حـزب االتحـاد االشـتراک               
 يا  همراه عده  نيز کوتاه   يمدت . داشت يستي و مارکس  يستيالي سوس يها يشه بود که گرا   يالشعب

د و امکـان    ين حـزب بـه قـدرت رسـ        ياوقتي   .به سر برد  در زندان    )١٩٦٣(از رهبران حزب    
 تمرکـز بـر     ي برا ١٩٨١در سال    .رفتن آن امتناع کرد   ي از پذ  ، به وزارت فراهم شد    ي و يابيدست

ل يحص در فلسفه به ت    ي و . کناره گرفت  ياسيت س ياز حزب و فعال    ،ي و علم  يمسائل پژوهش 
 ١٩٧٠ ارشد خود را بـه اتمـام رسـاند و در سـال          ي کارشناس ٴ دوره ١٩٦٧پرداخت و در سال     

العـصبية   با عنـوان     يا ات دانشگاه محمد پنجم رباط با رساله      ي خود را از دانشکده ادب     يدکترا
 و سـپس در همـان       ، گرفـت  معالم نظرية خلدونية في التـاريخ العربـي اإلسـالمي         .. والدولة

 مشروع محمد عابـد الجـابري،     (. وي در سال جاري درگذشت     .س فلسفه پرداخت  يردانشکده به تد  
  )٢٣ ـ ١٥ ، صرخ العقل العربي اإلسالميوم :محمد عابد الجابري؛ ٣٩عدد  ، الکلمهمجله

  آثار
 أضواء على مـشكل التعلـيم       ؛معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي     : العصبية والدولة 

 من أجل رؤيـة تقدميـة لـبعض مـشكالتنا           ؛)دو جلد (العلوم   مدخل إلى فلسفة     ؛بالمغرب
الخطـاب العربـي    ؛١قراءات معاصرة فـي تراثنـا الفلـسفي    : نحن والتراث .؛الفكرية والتربوية 

الـسياسات   تكـوين العقـل العربـي بنيـة العقـل العربـي         ؛دراسة تحليليـة نقديـة    : المعاصر
: المغـرب المعاصـر   ؛المعاصـر إشـكاليات الفكـر العربـي       ؛التعليمية في المغرب العربـي    

: حوار المغـرب والمـشرق     ؛العقل السياسي العربي   ؛الحداثة والتنمية .. الخصوصية والهوية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از ميـراث مـورد توجـه     راابن خلدون و ابن رشد وي در اين کتاب نه فقط قرائت هاي گذشتگان همچون ابن سينا،         . ١
گيـري از علـوم انـساني جديـد          هاي آنان در ميراث نيز مي پردازد و با بهره          روش بررسي بلکه به نقد و      ،دهد قرار مي 
 ابـن سـينا، ابـن رشـد را     از انتقاداتي  طرح ضمن،وي در اين کتاب.  ارائه مي دهدرههاي جديدي را در اين با    ديدگاه
او در   .ليل او را مـي سـتايد      کند که از نظام فکري مشرق اسالمي فاصله گرفته است و به همين د              معرفي مي  متفکري

بـه سـخن ديگـر     .ها از ميراث نيز توجـه کنـد    شرايط تاريخي و عوامل پيدايش اين قرائت       به کند اين کتاب سعي مي   
" کدام بخش از ميراث را مورد استفاده قرار دهيم و کدام را فـرو بگـذاريم؟  " له که  ئ به جاي بررسي اين مس     كوشد  مي

 .دهد ب براي تحول در فهم ميراث را مورد توجه قرار ميچگونگي دستيابي به روشي مناس
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؛  مقدمة لنقد العقل العربي    ؛دراسات ومـناقشات : التراث والحداثة  ؛حسن حنفي . حوار مع د  
 ؛ ونكبة ابن رشـد   ية، محنة ابن حنبل    المثقفون في الحضارة العربية اإلسالم     ؛المسألة الثقافية 

المـشروع  .الـدين والدولـة وتطبيـق الـشريعة       .والغـرب ... العروبـة واإلسـالم   : مسألة الهوية 
العولمة، صـراع  ( قضايا في الفكر المعاصر ؛ الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ؛النهضوي العربي 

؛ )الحضارات، العودة إلى األخالق، التسامح، الديمقراطية ونظام القيم، الفلـسفة والمدينـة           
نحو إعـادة   :  وجهة نظر  ؛العالم العربي نموذجا  : التنمية البشرية والخصوصية السوسيوثقافية   

نامه خود نوشـت از     يزندگ(فريات في الذاكرة من بعيد      ؛ ح بناء قضايا الفكر العربي المعاصر    
ابـن  ؛   و شرح بر انتشار مجدد آثار ابـن رشـد          يلي تحل يها مهمقد؛  )يست سالگ ي تا ب  يکودک
دراسة تحليليـة نقديـة لـنظم القـيم فـي           :  العقل األخالقي العربي   ؛١٩٩٨فكر  سيرة و : رشد

 ؛مي القـرآن الکـر  ي مدخل إل  ؛في نقد الحاجة إلى اإلصالح    ؛   سلسلة مواقف  ؛الثقافة العربية 
مجلـه   مـشروع محمـد عابـد الجـابري،        (.التفسير الواضح حسب ترتيب النزول    : فهم القرآن الحكيم  

  )٣٠ ـ ٢٤ و ٢١ ـ ٢٠ص, رخ العقل العربي اإلسالميوم : الجابريمحمد عابد؛ ٣٩عدد  ،الکلمه
سـپس  شود که   مي  نقد عقل عربي مطرح    يعني ، به بعد پروژه اصلي جابري     ١٩٨٤از سال   

ن العقل  ي است با عنوان تکو    ي کتاب ،ن بخش آن  ياول. ديآ  مي يک اثر چهار جلدي در    در قالب   
. پـردازد   مـي  عقل عربـي يريگ پيدايش و شکل در اين کتاب به او). عقل عربي جاديا( العربي

 بعـد از دو سـال  .  در جهان عـرب داشـت  يثير قابل توجهأ و ت بوداين کتاب فوق العاده مهم      
 بـه لحـاظ   ،ايـن دو اثـر  . را نوشـت  ) ساختار عقل عربـي   ( العقل العربي ة  بنيکتاب  ) ١٩٨٦(

ن طرح را با عنوان     يجزء سوم ا  ) ١٩٩٠(چهار سال بعد    . كنند  همديگر را كامل مي    ،ييمحتوا
 كـرد منتشر را  نقد العقل االخالقي العربيكتاب  ٢٠٠١در سال  و  نقد العقل السياسي العربي   

 همچنـان ادامـه    اوي علمـ يها يت اگرچه فعال؛دي به اتمام رسوي عقل عربي ٴکه با آن، پروژه  
  .داشت
و صـدها    خـت ي برانگ متفـاوتي را   يهـا   واکنش ي نقد عقل عرب   ٴ در باره  ي جابر يها دگاهيد

 يبرخـ   منـصفانه و   يان نقدها برخ  ي از م  ١ .نه منتشر شد  ين زم يگو در ا  و  کتاب و مقاله و گفت    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مي توان به آثار ذيل اشاره کرد، جابري نوشته شده استٴاز ميان آثار که در باره  .١
 از طيب تيزنـي متفکـر       من االستشراق الغربي إلى االستشراق المغربي     ،  )١٩٩٣( از هشام غصيب     هل هناك عقل عربي؟   

 از كمـال  نقد العقـل أم عقـل التوافـق    ، و)١٩٩٧( از يحيى محمد     العربي في الميزان   نقد العقل  ، و )١٩٩٦(سوري  
 الجابري بين طروحات الالند وجان بياجيـه       ، و )١٩٩٩( از سيار الجميل     الرؤى المختلفة  ، و )١٩٩٩(عبد اللطيف   
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١١٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

جـورج  ،  توان از حـسن حنفـي، طـه عبـدالرحمن          ي مي ان منتقدين و  ياز م . غير منصفانه بود  
 ينـ يزيب تيـ ط ،١علي حرب، حسين مروه ،  کمال عبداللطيف ،  محمود امين العالم  ،  شييطراب

ـ   يشي از مترجمان زبردست آثار غرب   يجورج طراب . نام برد  محمد   ييحيو   آن  ،ي بـه زبـان عرب
  با پـروژه يو.  کارهاي جابري وقت گذاشته استي هشت سال بر رو،ديگو  مي گونه که خود  

 إشكاليات العقل العربـي    ،)١٩٩٦ (نظرية العقل ي  ها که شامل کتاب  » نقد نقد العقل العربي   «
مذبحـة التـراث فـي العقـل العربيـة          و   )٢٠٠٢ (سـالمي وحدة العقل العربي اإل    ، و )١٩٩٨(

  ٢.مقابله كرد ي جابريها دگاهي با دشود، مي )١٩٩٣ (المعاصرة
بـر   ميقرآن کر   فهم ي در صدد بازخوان   ،يان بردن پروژه نقد عقل عرب     ي پس از به پا    يجابر

لقـرآن  فهـم ا   و    القرآن الکـريم   يمدخل إل  يها کتابسامان داد،   ي که   آمد و آخرين کار مهم    
  .سه جلد است  درالتفسير الواضح حسب ترتيب النزول: الحکيم
Ìــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الكتلة التاريخيـة    ، و )٢٠٠٢( از فاطمة سامي فرحات      الرؤية العرفانية في العقلية العربية     ).٢٠٠٠(از محمد مبارك    
 از أحمـد محمـد النمـر    الفكر اإلمامي فـي نقـد الجـابري    ، و)٢٠٠٤( از عبد اهللا جناحي  من غرامشي إلى الجابري   

محمـد عابـد    ) ٢٠١٠( از علي المخلبي     قراءة في مشروع محمد عابد الجابري     : التحليل والتأويل و كتاب   ) ٢٠٠٥(
، )٢٠١٠ مركز الحـضارة لتنميـة الفكـر اإلسـالمي،        (تر حسين اإلدريسي    ، از دك  الجابري ومشروع نقد العقل العربي    

 از  مـداخالت نورالدين الدغير و نيز بخـشي از کتـاب           از" الجابري نموذجاً "دراسة نقدية في الفكر العربي المعاصر       
 فـي   البنيويـة وتجلياتهـا    ، و )١٩٩٤( از طـه عبـدالرحمان       تجديد المنهج في تقويم التراث     ، و )١٩٨٥(علي حرب   

 از علـي حـب      قـراءات نقديـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر            ، و )١٩٩٤( از إبراهيم محمود     الفكر العربي المعاصر  
 از عبـد  التـراث والهويـة   ، و)١٩٨٦( از محمود أمين العـالم      الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي     و  ) ١٩٩٨(اهللا

 نقد العقالنيـة العربـي   ، و)١٩٨٧( از عزيز العظمة ريخالتراث بين السلطان والتا ، و)١٩٨٧(السالم بن عبد العالي    
 ، و)١٩٩٦( از أحمـد برقـاوي   أسـرى الـوهم   ، و)١٩٩٣( از علـي حـرب       نقد النص  ، و )١٩٨٧(از إلياس مرقص    
قراءة نقديـة    ، و )١٩٩٨( از عبد الرحمان الهادي      سلطة النص  ، و )١٩٩٧( از عبدالقادر محمدعلي     الفلسفة العلمية 
ميـشيل فوكـو فـي       و) ١٩٩٨( از محمـود إسـماعيل       دروس في الهرمينوطيقا التاريخية     و  المعاصر في الفكر العربي  

  . ...و)٢٠٠٥( از محمد الشيخ جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد و). ٢٠٠١( از الزواوي بغورة الفكر العربي المعاصر
بن سعيد و کمال عبداللطيف در نشريه        کساني همچون محمد وقيدي، سعيد       از سوي  مصاحبه هايي با او      ،افزون بر اين  
قراءات في أعمال محمـد  : التراث والنهضة، و أحمد برقاوي وأحمد ماضي وجمال مفرج و عده اي ديگر در  الوحده

 .صورت گرفته است ،)١٩٨٨ (معهم حيث هم، بنسالم حميش در )٢٠٠٤ (عابد الجابري
 ،اي شيعه بود و چند سالي نيز در نجـف درس خوانـد        انواده لبناني و از خ    ، فکري خاصي داشت   ٴمروه که خود پروژه     .١

 . به مارکسيسم گرايش پيدا کردسپسولي 
 كنـد؛  وارد مي اي هم بر او       اشکاالت بي وجه و غير منصفانه      ،او در عين آن که نقدهاي خوبي بر کارهاي جابري دارد            .٢

 که جـابري برخـي از مطالـب ديگـران را در      اشکاالت او بر انکار اصالت کار جابري است و معتقد است      ،از جمله 
 بلکـه از  ، همچون تعريف الالند از عقل که آن را نه از کتاب الالنـد ؛که به آن منبع اشاره کند  بي آن  ،آثار خود آورده  

 دليـل ايـن   . در حالي که او اين منبع را نديـده اسـت        ؛ اما به کتاب الالند استناد داده است       ،منبع دست دوم نقل کرده    
 اشتباهي در استناد به آن کتاب مرتکب شده و جـابري هـم همـان اشـتباه را          ،هم آن است که منبع دست دوم      مطلب  

 اين گونـه اشـکاالت   اما. دهد که او خودش مطلب را از منبع دست اول نديده است  و اين نشان مي  است تکرار کرده 
 .ربطي به درستي يا نادرستي سخن جابري ندارد
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١١١ 

  بينقد عقل عر
د نريگ  مي  شکل ي و در خأل   ني ع يها يتهاي فلسفي که فارغ از واقع      ي از طرح  اريبرخالف بس 

 آنها  ين عبارات و سخنان دانشمندان گذشته و بررسي تحليل محتوا         ييا متفکر صرفا به تب    يو  
 بـوده  در پاسـخ بـه بحـران موجـود           هاي او   طرحير   جابري همانند سا   ٴه پروژ ورزد،  ميم  اهتما
ماندگي تـاريخي    ي عقب کي مشکل او    . و انضمامي است   يني ع يا  او مسئله  ٴلهئرا مس ي ز ؛است

ـ ت تاريخي عربـي ي شخصيت و هوٴ شکسته شدن هيمنهيگريمسلمانان عرب و د  ي اسـالم  
ن شکست براي   يا. است ١٩٦٧ال   از اشغالگران قدس در س     ي عرب يپس از شکست کشورها   

ـ   ياعراب بس  طـور خـاص روشـنفکري عـرب دچـار      ه ار سنگين تمام شد و جهان عـرب و ب
  . استيشد که هنوز هم آثار آن باقي دياحساس حقارت شد

 مـا   يافتـادگ  ن بحران که سبب رکود و جمود و عقـب         يجابري معتقد است که براي حل ا      
راث ي بر م  حاكم عقِلدر  ن کار بايد    ي ا يبرا م و  بايد به نهضت احياگري دست بزني      ،شده است 

 سازوکارها و مفـاهيم     ٴده بررسي مجدد و گستر    ،ن هدف ي به ا  يابي دست ي برا . كنيم ملأت ،يعرب
 گذشته از عقل عربي شده هايي که در صد سال       يز قرائت هاي مربوط به عقل عربي و ن       و گزاره 
زعناصري که موجب رکـود  ي سازنده و نتوان به عناصر  ميبا اين کار. دينما ي مي  ضرور ،است

  .يدک فرهنگ و عقل خالق دست يازيس يسأ برد و پس از آن به تي پ،هستند
هـاي   ي همچـون گفتمـان     مختلـف و متعـدد     يهـا   گفتمان ،در صد سال اخير   به گفتهٴ او    

 خاورشناسانه مطـرح شـده اسـت کـه           و ي عرب يگرا گرا و مليت   مارکسيست، قوميت ،  سلفي
الخطـاب العربـي   (. توجـه کنـيم  ربه قرائت تراثـي     تکرار اشتباهات آنان بايد به تج     براي پرهيز از    

  )١٨ ـ ١٣، ٨ ـ ٧، ص المعاصر
 جـه ينتاين  ن دوره به    ي ا ي اصالح يها شناسانه در خصوص پروژه    يب آس يک بررس ياو در   

ل ي مـسا  يل و بررسـ   يـ ت خود از قدرت تحل    ي در کل  ي عرب ٴشهيرسد که در حال حاضر اند      مي
ي آنها کـه  حت ـ  است مطرح شدهيها يل ناتوان است و عموم تحل   ي و اجتماع  ياسي، س يفکر

ر خـالق برخـوردار اسـت و        يـ  و غ  ي سلف يکردي از رو  ـ ر شکل گرفته است   ي اخ يها در دهه 
ـ  ايهـا  ي از قرائتا زهيد گذشته که آمي و بازتول  يگر ي جز سلف  يزياش چ  جهينت ک از يدئولوژي
 از  ين قرائت سـلف   يا ٴسازندهي که   نيادي بن يها يشهد به ر  ين با يبنابرا.  نخواهد بود  است، راثيم
ـ  پرداخت و اگر بـه ا      ،راث است يم يـا   ي هرگونـه نقـد و بررسـ       ،ن موضـوع اهتمـام نـشود      ي

ـ  و ا  يگـر  ي مبتال به آفت سلف    بازخوردي، ي از کـار    ک بـودن خواهـد بـود و گرهـ         يدئولوژي
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١١٢ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  )١٩ ـ ١١ ،نحن و التراث( .گشايد  ما نميٴفروبسته
تـوان در     مي  او را  يعقل عرب   نقد ٴ پروژه ،اند ي گفته دي مثل محمد وق   يونه که کسان  همان گ 

  : کرديچند مرحله طبقه بند
هـا و   يـده ن عقل در تعامـل بـا پد     ياز آنجا که ا   . ي عقل موجود عرب   يها يژگي و يبررس. ١

ن عقل را به دسـت      ي ا يها يژگيو،  ن تعامل ي ا يتوان با بررس    مي ،باشد  مي موضوعات مختلف 
 را کـه بـه مثابـه     ين هـدف  ي کرده است چن   ي سع الخطاب العربي المعاصر    در کتاب  يو. آورد
  . کنديريگي پ،شود  مين عقل محسوبي نقد اي برايا مقدمه
خ گذشـته و    يش آن در تـار    يداي و پ  يريگ  از جهت شکل   ي عقل عرب  يي و شناسا  يبررس. ٢
ـ   يند که ا  ک  مي انين بخش ب  ي در ا  ي و . آن يخي تار يها يشه به ر  يابيدست محـصول  ي ن عقل عرب

ن سه  ي تعامل و تعارض ا    ٴکند نحوه  ي مي  است وسع  ي و برهان  يعرفاني،  انيسه نظام متعارض ب   
 بـه انجـام     تکـوين العقـل العربـي     ن مهـم را در کتـاب        ي ا يو .گر نشان دهد  يکديبا    را نظام
  .ده استيرسان
ز يـ گانـه و ن  ي سـه فتـ  معريها يم و نظاممفاه،   و سازوکارها  ي ساختار عقل عرب   يبررس. ٣

  .يت ساختار عقل عربيها با کلين سه نظام و نسبت آنک از اي هر يساختار درون
 بـه تمـام ابعـاد       يت انتقـاد  ي بر عقالن  ي مبتن يکردي که با رو   ي اصالح و بازساز   ٴمرحله .٤
 نقـد و تبيين ساختاِر عقـِل عربـي، فـصلنامه    ( .رديپذ  ميراث صورتي در فهم مبه ويژه ،ي و عمل  يفکر
  )٢٤ و ٢٣، شماره نظر

شناختي و بر اساس      معرفت ،ين خصوص  ا در يتوان گفت اوال رويکرد و      مي بين ترت يبد
رد يـ  از اين فرهنگ فاصله بگ    يا  است به گونه   وي كوشيده . است  به موضوع  ينيد  برون ينگاه

شناسـانه بـه آن     معرفـت ي بـا نگـاه  ، فراتر که از جنس معرفت درجه دوم اسـت   يو از منظر  
 گونه که خود    کند تا بلکه آن    يي فرهنگ عربي را شناسا    يثيرگذار در پيداي  أشد و عوامل ت   ينديب

هـاي ايـدئولوژيک و سياسـي      انگيـزه ٴيگر در چنبره   د ي اصالح يها  برخالف پروژه  ،پندارد  مي
 از روش   يبيآورد که ترک   ي مي  رو ي به روش  يستي و مارکس  ياو با نقد روش سنت    .  نگردد يزندان

ـ ک عناصر ا  يکند با تفک   ي مي  است که سع   يخين حال تار  يو در ع  انه  يساختارگرا ک يدئولوژي
ن حال توجه بـه  يدر ع )٢٤ ـ  ٢٣ص  ،نحن و التـراث ( .١ خود باز کندي راه را براياز عناصر معرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي آن را در رويکـرد    اگرچه ريشه؛ها و ابزار غربي است  مدرن و غير سنتي و مبتني بر روش،دياين نگاه تا حد زيا   . ١
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١١٣ 

 بلکه  ،ن شده ييتع يشک روش از پ   ي نه   ،ت دارد ي او اهم  يچه برا ي است که آن   ن نکته ضرور  يا
  . حل مشکالت را داشته باشدييز باشد و توانايآم يت موفق است که بتواند در عمليروش

  ل مفهوم عقليتحل
ـ گـاه و ي عقل در فهم پروژه جابري جا   ٴلفهؤل م ياز آنجا که تحل    شناسـي او   ي دارد و روشا ژهي

منظور از عقل در    .  از آن را ارائه کرد     ين روشن ييد تب ي با نخست ،است ز متکي بر اين مفهوم    ين
 اسـت و در     ياليـ  و خ  ي کـه در مقابـل ادراک حـس         نيـست  ادراکي انسان  عاقله و    ٴقوه،  نجايا

ز مـرادش   يـ  ن .مطرح است  انسان   ي ذات يژگيف مشهور در فلسفه و متافيزيک به عنوان و        يتعر
هـا و اقـوام وجـود دارد و سـبب      ، گـروه  ها که در افـراد     دگاهيها و د   يشهن اند يمضام،  از عقل 

گردد و بعضا از آن بـا   ي مي  و اجتماع  ياسيهداف س  و ا  ي اخالق يها آل يدهها، ا  يش دغدغه دايپ
ـ د ا يمنظور او از عقل عبارت از ابزار و چارچوب تول          .ستيکنند ن   مي ادي يدئولوژير ا يتعب ن ي

 ٴز محـصول و فـراورده     يـ ن ابـزار و چـارچوب ن      ينکه خود ا  يگو ا . ست ا ها يشهن و اند  يمضام
 يژگـ يت ثابـت و و ي ماه يارا است و طبعا د    ي خاص يط اجتماع يوشرا طيفرهنگ، تمدن، مح  

  )٥٥ـ  ٤٩، ص اشكاليات الفكر العربي المعاصر ؛٢٦ ـ ١٩ص  ،تکوين(.بود نخواهد ي و مکانيفرازمان
عقـل برسـازنده    .١: کند  ميبه دو قسم تقسيم  عقل را١ت از الالندي جابري به تبع   در واقع 

  بــه فــتح واو، ن مکــوايــعقــل برســاخته . ٢ ،)constructive reason(بــه کــسر واو ، نا مکــِوّيــ
 )constructed reason( 

هـا و همـه      هـا، مفـاهيم، روش       کلـي، چـارچوب    عقل برسازنده عبارت است از اصـول      
ثير قرار دهد و به ايجاد يک گفتمـان         أتواند يک فرهنگ را تحت ت      ي مي ا عناصري که به گونه   

ايـن اصـول   . استيجاد ن عقل عبارت از خالقيت و اي ايژگين اساس و  يبر ا . نجامديجديد ب 
کنند و آنهـا      مي ليها و عناصر موجود تحم     لفهؤ، م ها خودشان را بر شرايط     کلي و چارچوب  

  .دهند  ميثير قرارأرا تحت ت

Ìــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .توان يافت سنتي مي

لـوي   هـاي  در برخـي مـوارد از ديـدگاه   . ن مختلفـي اسـتفاده کـرده اسـت    اجابري در تبيين عقـل از نظـرات متفکـر      . ١
هاي فوکو و باشالر بهـره بـرده    در برخي موارد از ديدگاهو نيز  ) در بحث ساختار ناخودآگاه جوامع ابتدايي     (اشتراوس

 وقيـدي،   :ک.ر.(اسـت  الالنـد    هـاي    عمدتا متکي بر ديدگاه    ،اما خود او بيان مي کند که مبنايش در بحث عقل          . است
١٣٧٩( 
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١١٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 عبـارت  ،کنـد   مي ريکه از آن به عقل سائد هم تعب       ) به فتح واو  (نا مکو ياما عقل برساخته    
 ييـک فرهنـگ و در مقطعـ   شـده در   است از عقل ساري و جاري و اصول و قواعد نهادينـه        

 ؛و در آن چارچوب از ارزش مطلق برخوردار اسـت           است که مورد قبول قرار گرفته      يخيتار
. گر باشديتواند متفاوت از عصر د   ي مي ش به ثبات و وحدت در هر عصر       ياگرچه به رغم گرا   

 بـر اسـاس     ي همگـ  يات فرهنگـ  يـ ر تجل يافکـار و رفتارهـا و سـا       ،  هـا   انديشه ن اساس يبر ا 
 آن فرهنگ به آن آگاهي داشته باشند و خواه نداشـته            يکند، خواه اهال    مي آن عمل چارچوب  

  اسـت کـه    يا شـده  عبارت از عقالنيت حاکم و جاري و نهادينه        ن عقل برساخته  ي بنابرا .باشند
 فکر کردن و رفتار مردم      ٴوهيش،   و بر فرهنگ   دارد خود   همراه از قواعد فرهنگي را      يا مجموعه

  )٣٠ ـ ٢٠ ،١٤ ص ،نتکوي(. حاکميت دارد
تواننـد بـر      مـي  نهايرد و ا  يگ  مي وسته داد و ستد و تعاملي صورت      ين دو عقل پ   يالبته بين ا  

  خـود ٴ در روش مطالعهين اساس جابر يبر ا . ر دهند ييگر را تغ  ير بگذارند و همد   يثأگر ت يکدي
لي  اگرچـه عمـوم اهـا   گيرد و معتقـد اسـت    ميعقل برسازنده و عقل برساخته بهره      هياز نظر 

ل آن غافلنـد و طبعـا بحـث و          يها، معموال از توجه به ساختار عقل برساخته و تحل          فرهنگ
 ، بپردازنـد  ي و اساسـ   يخواهند به اصالح واقعـ      مي  اما کساني که   ، آن ندارند  ٴ درباره يا مناقشه

.  با آن به تغيير و اصالح آن دست بزنند         يين امر توجه کنند تا پس از آشنا       يالزم است که به ا    
  )همان، ينتکو(

ا نه؟ پاسخ   ين گونه عقل برخوردارند     يها از ا   ها و تمدن     فرهنگ ا تمام ي آ :ن است يال ا ؤس
ي آن اوال بـه      است که اهـال    ي فرهنگ ،ي فرهنگ عقالن  با توجه به اين که    ن است که    ي ا يجابر

خـتن دانـش بـا خرافـات،      ي موضـوعات مختلـف بپردازنـد و از درآم         ٴبـاره تفکر و انديشه در   
ر روح و جـان     يز از باور بـه تـاث      ي و ن  يعي طب ياي اش ٴانگارانه درباره ي جاندار ها دگاهيد،  اسطوره

مل أنديشند و به ت   ي خود عقل ب   ٴدرباره ايو ثان  زندي بپره ي بر انسان و معرفت انسان     يعي طب ياياش
 )اسـت  يا اشـ  ٴ درباره ي تفکر عقالن  يعني ، اول يژگي به مراتب مهمتر از و     يژگين و يا (بپردازند

ش از سه گونه عقـل کـه از         يب خ،ي در تار   است، دست آمده ه   که تا کنون ب    ي اطالعات بر اساس 
عقل يونـاني و عقـل        سراغ نداريم که عبارتند از عقل عربي،       ، برخوردار باشند  يژگين دو و  يا

ت داشته اسـت    ي عقل مورد نظر تنها در اين سه فرهنگ حضور و حاکم           يعني ؛دياروپايي جد 
 ، بـه گمـان او  .انـد  ب بودهينص ين عقل بياز ا.. .هند، چين، ايران و گر مناطق بابل، يو مردم د  

 و  گنوسـي عرفـان   ،   همچون سحر و جـادو     ،ير عقالن ي غ يفرهنگ اين مردمان مبتني بر امور     
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١١٥ 

  )همان( .گر بوده استي دير معرفتيامور غ
  سـاختار  ٴهيدگاه الالند از نظر   ي او افزون بر د    ،يدر بحث ساختار عقل عرب     رسد  مي به نظر 

 ةبنيـ به عنوان نمونـه در کتـاب    .ز بهره برده استياشتراوس ني ـ   کلود لويناخودآگاه جمع
 آن اسـت کـه فرهنـگ عربـي را بـا همـه              در پـي   يو) سـاختار عقـل عربـي     ( العقل العربي 

عرفـان  ،  فرهنگ اسـالمي  ي،  فرهنگ عصر جاهل    که به باور او عبارت از      ـ هاي آن   سرچشمه
 ،بنيـة العقـل العربـي     ( ،جا ببيند و مـورد توجـه قـرار دهـد           يک ـ  و فرهنگ يوناني است    يسنوگ

ابد که عناصر اساسـي و  يو سپس در )١٩٩١ ،التراث و الحداثه ؛٣٣٣ و ٢٥٤،  ٥٥،  ٣٧، ص تکوين ؛٢٥٤ص
 وارد شـده و     ي عرب ٴ که به مرور زمان در ناخودآگاه جامعه       ييها لفهؤو م ن فرهنگ   ي ا يساختار

 اصالح و حـل بحـران   ٴنهي زماز اين رهگذر چيست تا   ، است عقل برساخته آنها را شکل داده     
 عوامـل  ،مـار يب ناخودآگاه ه کار روانکاو است که با ورود خود به درونيکار او شب .ديفراهم آ 

هاي رواني او     عقده  تا زند  مياصالحاتي  دست به   کند و سپس     يي مي  او را شناسا   يبحران روح 
  . برطرف گردد

ـ  عقل، مقا  ي درون ي اجزا يزون بر لزوم بررس   اف،  ل عقل ي و تحل  ي بررس ي برا يو ـ سه ا ي ن ي
 ي و نـسبت سـنج  يداند و معتقد است که پس از بررسـ    ي مي گر را ضرور  يهاي د   با عقل  عقل

ان عقـل   يـ  م ٴسهيبه عنوان مثال او در مقا     . افتيتوان دست    ي مي ج ارزشمند يدو به نتا   نيان ا يم
سـاز   يار مهـم و سرنوشـت      اصل بـس   رسد که در عقل غربي دو       مي جهين نت ي به ا  ي و غرب  يعرب

ن معنا کـه بـين عقـل و      يشناختي به ا  اصل وجود . ١:  فاقد آن است   يوجود دارد که عقل عرب    
اصــل . ٢. طبيعــت پيونــد مــستقيم وجــود دارد و عقــل چيــزي مــستقل از طبيعــت نيــست

و امکـان درک    عقـل ٴشناختي که عبارت است از امکان کشف اسرار طبيعت به وسيله  معرفت
 يماندگ ز رمز عقب  ي به باور او علت پيشرفت غرب و ن        .١ عقل به مدد  و مطابق با واقع   ح  يصح

 چرا کـه عقـل در فرهنـگ يونـاني و نيـز اروپـاي جديـد و                   ؛ن موضوع است  ياعراب در هم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثر ثابـت را   دو ام، تحوالت و تغييراتي كه عقل غربي از زمان هراكليتوس تاكنون با آن مواجه بوده است             هٴبه رغم هم  « . ١
مي توان يافت كه خط سير اين تحول را ترسيم كرده اند و در نتيجه ساختار عقل را در ايـن فرهنـگ، تـشكيل مـي                   

 عقل مي تواند به تفسير طبيعت دست يازد         . ب ؛ ميان عقل و طبيعت پيوند و ارتباطي مستقيم وجود دارد          . الف :دهند
كردي خاص را در هستي شكل مي دهد و دومي چارچوبي ويژه را              اول روي  ٴمؤلفه .را كشف و برمال كند     و اسرار آن  

 ايـن دو    ؛ وگرنـه  همين دليل است كه اين دو مؤلفه را جدا از يكديگر مطرح مي كنـيم              . در معرفت، تأسيس مي كند    
 پيوندها و ارتباطات موجود در ساختار عقـل مـورد            ديگر به عبارت . دهند امر در واقع يك ساختار ثابت را شكل مي        

 ). همان،تکوين(» .تعقل و طبيع: مان، حول يك محور قرارداد و در عين حال داراي دو قطب استبحث
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١١٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

كـه همـين واژه و      در حـالي   ؛ پيوند وثيقي با درك و كشف علل و اسباب اشياء دارد           ،معاصر
پيوندي ناگسستني   )سنت و بلکه در کتاب و    ( ي فرهنگ عرب  مشابه آن در واژگان و انديشه و      

، تکـوين (. رديـ گ  مـي  ها فاصله  دهيا و پد  يبا اخالق و سلوك دارد و از کشف علل و اسباب اش           
  )٣١ص

 اخـالق نيـز راه يافتـه    ٴاروپايي به گستره  / به باور او اگرچه مفهوم عقل در فرهنگ يوناني        
را بـه تفـصيل     " واجـب "الق مبتنـي بـر انديـشه        يعني اخـ  " اخالق عقل  "مسئلهٴاست و آنان    

 ي عربي در اين است كـه در دومـ         ٴبا انديشه  اروپايي/  ليكن فرق مهم عقل يوناني     اند،  بررسيده
 ، معرفت مبتني بر اخالق اسـت      يحرکت از اخالق به سوي معرفت و دانش است و به عبارت           

فكر  اين ترتيب  ،ه اعتقاد او  ب. ست و اخالق بر آن تكيه كرده است        ا  معرفت مبنا  يولي در اول  
 طبيعي با برخي ديگر نيست و ثانيا      هاي   ام كشف روابط ميان برخي از پديده       اوال در مق   ،عربي

 بلكه معرفت در اين فرهنگ چيزي اسـت كـه بـه             ،تواند به كشف خود بپردازد      نمي اين عقل 
ب يا بد بـودن     پردازد و به بيان خو      مي هاي معرفت  اري ميان موضوعات و متعلق    ذگ  ارزش كار

 بـه عبـارت   .  اعم از اينكه مربوط به امور فردي باشد يا امور اجتمـاعي            ؛گمارد  مي آنها همت 
 تحقق عقل، برانگيختن فـرد بـه انجـام كـردار نيـك و               ٴديگر كاركرد مهم عقل و بلكه نشانه      

قـي و ارزشـي فقـط هـم      اخاليژگـ يايـن و . اسـت جلوگيري او از انجام رفتارهاي نادرست      
 كلمـاتي كـه   ٴ بلكه در همه  ؛ نيست ،اند اشتقاق يافته » ع ق ل   «ٴهايي كه از ماده    واژهمنحصر به   

 ـ فـؤاد    وهاي ذهن، نهي، حجا، فكـر   مانند واژه،ك به معناي عقل هستندداراي معنايي نزدي
  .خورد  ميبه چشم

 بـه اشـيا و در       ي نگـاه ارزشـ    ، عقـل عربـي    ٴ معتقد است که شـاکله     يبه اين ترتيب جابر   
ـ      است هايي ارزش ٴ جايگاه و موقعيت اشيا در منظومه      جويو  جست را بـه     آن ي كـه عقـل عرب

شيء را به ارزش آن و در نتيجـه بـه   ، کردين رويا. عنوان مرجع و الگوي خود برگزيده است   
  فاصـله ينـ يكاهـد و از نگـاه ع        مـي  دهند فـرو    مي به آن ) و جامعه و فرهنگ   (معنايي كه فرد    

 تحليلي و تركيبي مطرح است كـه در         يکردي نگاه عيني با رو    در مقابل اين رويكرد،    .رديگ مي
ل عناصـر اصـلي بـه    يـ تالش براي كشف اجزاي گوهري و ذاتي شئ اسـت تـا پـس از تحل      

ـ          يب و ين ترت يبد .بازسازي آن پرداخته شود     بلکـه در    ،ي نه فقط در فرهنـگ اسـالمي و عرب
کـشف  درپـي    کـه    ، آن ي و فلـسف   ي نظـر  ي براي عقـل بـه معنـا       يگاهيز جا يکتاب و سنت ن   

  )، همانتکوين( .ستي قائل ن، استيروني بيها يتواقع
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١١٧ 

 بر الگوي مرجع خاص خود است و        يمتکي،   و از جمله عقل عرب     يبه اعتقاد او هر عقل    
  است  عبارت ، مرجع عقل عربي   ين الگو ي اول :رديگ  مي  از چند الگوي مرجع بهره     يعقل عرب 

اي در حال حرکت اسـت کـه فـرد           سفينهالگوي مرجع مثل يک      ديگو  مي او. از عصر تدوين  
ـ  است کـه     ينکي مانند ع  ،عصر تدوين  .نگرد  مي برآن سوار است و از آنجا به آدم و عالم          ک ي

 ١٤٣عـصر تـدوين از سـال     .نگـرد   مـي ق آن بـه عـالم  يک عرب مسلمان از طر  يا  يعرب و   
ه، مدينـه،   مک:ند ازا ار در اين الگوي مرجع عبارت   ذثيرگأهاي ت  شود و مکان    شروع مي  يهجر

 مثل مصر بعدا عربـي      ياند و برخ   ها عربي اصيل    ن مکان ي از ا  يبرخ. کوفه و يمن  ،  شام، مصر 
متکي بر نقل مطالب و حافظه افراد است که به جمع آوري             اين چارچوب مرجع  . شده است 

 ايـن الگـوي   ي و)٧١ ـ  ٦١ص  ،تکـوين (. انجامـد   مـي ن منـابع يروايات و منقوالت و سپس تدو
 اسالمي خالص ـ بياني که ميراث عربي ـنظام معرفتي   نيا .نامد  مي هم»ل بيانيعق«مرجع را 

 ي منظـور او از لغـت صـرفا معنـا          .لغت و نصوص دينـي    : شود  مي  از دو چيز تشکيل    ،است
 بـه   ؛ است که در اين لغـت اشـراب شـده اسـت            ي بلکه جهان فرهنگي ا    ،متعارف آن نيست  

بنية العقـل   ؛همان، تکوين(.  خاصي استيي و بار معناها اي خود حامل ارزش  هر کلمه   که يا گونه
  )١٠ ـ ٩ص ، ٢ج، العربي
 خـود را دارد و      ٴژهيرات و يثأم و ت  يمفاه،   کارها  و طبعا ساز  ، بر لغت  ي متک يانين نظام ب  يا
ب بـر شـاهد   ياس غاي بر قيمبتن، ن نظاميا. کند  ميدي خاص از معرفت و رفتار را تول       يا گونه

ورزد و در مـسائل    مـي ديـ کأ تاين اشـ يت بي سببيبر اصل انفصال و نفو فرع بر اصل است و    
ل و تعامل بـا آنهـا       يکه در تحل    آن ي ب ،گذارد  مي  مطالب ياساس را بر نقل و تلق     ،  مسلم خود 

، فقـه ، لغت  همچونييها نظام است که در عرصه معرفت، دانش      ن  ي هم .ردياز عقل کمک بگ   
 ي در زمان خلفا   يش دولت اسالم  يداي پ أيز منش  ن استيکند و در س     مي ديوبالغت را تول   کالم
  )١٣١ ص ،تکوين(. گردد  ميانين و سپس امويراشد

رسـد کـه     مينظام معرفتي عرفانيي عنين نظام ي نوبت به دوم،بياني ـپس از نظام معرفتي  
ـ ي ايها يشهاست که ر (Gnosticism) گنوسي بر عرفان مانوي و    يمتک  و ماننـد آن  ي و هنـد يران

نا ي همچـون ابـن سـ      يعه و متفکران  يان در ش  ين جر ي اسالم ا  ييداي او پس از پ    ٴدهيبه عق دارد و   
 ايـن نظـام معرفتـي عرفـاني را عقـل            يو. شـود   مي رگذاريثأابد و در جهان اسالم ت     ي   مي ادامه

در آن نيست و ابن سينا را هم سمبل ايـن          ي  تينامد که هيچ عقالن     مي مستقيل يا عقل المعقول   
 ،١٦٦ ص ،تکوين(.  و رکود در جهان اسالم شده است       يافتادگ  که باعث عقب   داند   مي عقل منحط 
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١١٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  )٢٥٤  ـ١٢٩، ص بنية العقل العربي ؛نحن و التراث ؛٢٨٦، ٢٦٧، ٢٢٥ ،٢٠٠ ،١٩٣
بـه  که    ارسطويي است  يونانينظام    که مراد از آن     است  نظام معرفتي برهاني   سومين نظام، 

ـ مون از ا  أنکـه هـدف مـ     ي گو ا  ؛مون به جهان اسالم وارد شد     أ م ارادهٴ ن کـار بـه هـيچ وجـه         ي
عه بـوده  ي نظـام عرفـاني شـ    حـذف ي   بلکه برا   است، ا حکمت نبوده  يقت و   يدلبستگي به حق  

  .است
 ين سه نظام و به عبارت     ي ا ميان يريتاريخ اختالف و درگ   ،  خ عقل اسالمي  يبه اعتقاد او تار   

جاد يم در ا  يا گاه نتوانسته  ن اساس ما هيچ   ي بر ا  .يأسيس ر أ نه ت  ،ي بوده است  أتاريخ اختالف ر  
 يگـر يها اگرچه در حدي نبود کـه موجـب حـذف د    يرياين درگ. ميابيق يعقل برسازنده توف  

د يدان گرد يروز م يبود که پ  ) عقل المعقول يا عقل مستقيل    ( در نهايت نظام عرفاني      ي ول ،شود
 شکل گرفت   ،است آن   ٴ برجسته ٴانه اسالمي با سيادت اين نظام که ابن سينا نماينده         يو قرون م  

 مـا   ٴب عقل برسـاخته   ين ترت ي بد .ن نظام همراه شد   ي غزالي هم در آخر کار خود با هم        يو حت 
ان يتاريخ در م    هيچ تغيير و تحولي در طول       و  ماند يبر خالف غرب به همان شکل جامد باق       

  )٢٥٤، صبنية العقل العربي(. ما صورت نگرفت و باب پيشرفت بر جهان اسالم بسته شد

   خروج از بحران ي براراه حل
د به  يست؟ به اعتقاد او ما با     يرفت از بحران چ     برون راِه،   عربي  از ساختار عقل   ينيين تب يبا چن 

 ؛افـت يتـوان     نمـي   موجود ِيلحظه را هم در نظام عقل عرب       نيم و ا  ي تاريخي باش  ٴدنبال لحظه 
 رايي ابـن حـزم،   ابن رشد، نقـدگ ييگرا يدن به جريان عقل  ت بخش يبلکه بايد با احيا و محور     

در علـم تـاريخ و علـم        . افـت ي شاطبي به آن دسـت       يباور گرايي ابن خلدون و اصول     تاريخ
ع العمران بازگشت و بـه وجـود قـوانيني کـه حيـات اجتمـاعي و            يعمران بايد به مفهوم طبا    
 جامعه، اقتصاد،   ي تعامل ٴ قائل شد و عليت تاريخي و رابطه       ،دهد  مي حوادث تاريخي را شکل   

 مرجـع عـصر   ي است که الگـو يزين همان چيرا باور کرد و ا   ... عقل و تاريخ و    گويو  گفت
، »لفظ« ٴ شاطبي و ابن حزم بازگرديم و از سلطه        ٴزبايد به انديشه  يدر فقه ن   .تدوين فاقد آن بود   

بايـد بـه ابـن    نيـز  در فلـسفه   ١.٢ آزاد شويم، که بر عقل عربي حاکم است»قياس« و  »سلف«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هستند و بدين ترتيب جايي براي حضور متفکـران    از مغرب عربي همه اين چهار نفر  ،شود طور که مالحظه مي    همان . ١
 .ماند سيس عقل برسازنده باقي نميأمشرق عربي براي مساهمت و مشارکت در ت

 اما ابن سينا تا حدودي از       ؛ ابن رشد ارسطويي بوده و به هيچ روي به نظام نوافالطوني باور نداشته است               كه  مي دانيم  . ٢

É 
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١١٩ 

ين آفـر  يرا ابن رشد به دو اصل مهم تحـول         ز ؛ بازگشت ،سفه است  تاريخي فل  ٴرشد که لحظه  
ـ  اين که جهان تجلي حکمت و عنايـت الهـي اسـت و ا    :در فرهنگ معتقد است    کـه بـين    ني

 انسان مظهر سنت الهي اسـت و بـر ايـن            ٴزيرا اراده .  انسان تعارض نيست   ٴ ديني و اراده   ٴعقيده
  .تواند علل موجودات را درک کند  مياساس عقل

  هاي جابري گاه و بررسي ديدنقد
 است كه پـرداختن   نيز برخوردار  هايي   ضعف ، از هايي كه دارد   آراي جابري در عين برجستگي    

در اينجا به برخي از آنهـا  . ن نوشتار دارديتر از ا اي وسيع   آنها نياز به فرصت و گستره      ٴبه همه 
 :كنيم اشاره مي

 عناصـر غيـر     ي ول ،پردازد  مي ل عربي  به عناصر معرفتي عق    فقط خود   ٴ در پروژه  يجابر. ١
يـک داور    در حالي كـه      كند؛  فراموش مي  مثل قصه و اسطوره را       ،يثر در عقل عرب   ؤمعرفتي م 

 را ا ناخوداگاه بر عقل برسـاخته و فرهنـگ  يو   خودآگاهنبايد همهٴ عوامل نگر طرف و واقع   بي
گـر  ي ديهـا   فرهنگاي و  يت عرب ي جاهل ٴاز دوره   و هرچه که   ها  ها، اسطوره    قصه .ناديده بگيرد 

  .رديد مورد توجه قرار گي با،ن فرهنگ اثر گذاشته استيو بر ا آمده
عقـل  « معتقد اسـت کـه       يگونه که جابري در بحث ساختار عقل عربي به درست           همان نيز

 در طول تاريخ شکل گرفته به هيچ وجه از عناصـر ايـدئولوژيک       ها   عقل ري همچون سا  يعرب
 نبايـد  ،»شناس بايد تالش کند به تفکيک بين اين دو بپردازد         رفت خالي نيست و مع    ياسيو س 

از يـاد    همچون قصه و اسـطوره       يگري عوامل د  را بر  ير معرفت ي غ ي امر هٴاست به مثاب  ير س يثأت
  .برد

هند، مصر و ماننـد  ،  انکار عقالنيت و نظام معرفتي و تمدني کشورهايي همچون ايران     .٢
 ر اشـكاالت وارد بـر او      گـ  از دي  ،راوان در اين خـصوص    آن و ناديده گرفتن شواهد تاريخي ف      

Ìــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
که  ابن سينا به رغم آن.  بهره برده استـ همچون نظام صدور، عليت وجودي و قاعده الواحد ـعناصر نو افالطوني  

مـضافا ايـن کـه خـود ابـن سـينا        .ن متفکري غير قابل نقد نمي شناسد ولي او را به عنوا،از ارسطو بهره زيادي برده    
 :مي گويد ابن رشد. نظريات ابداعي همچون وجوب وجود بالغير دارد که سخت مورد حمله ابن رشد قرار مي گيرد              

ـ      جـز سـخن ارسـطو را بـه     ه سخن ارسطو عين حق و حقيقت است و به ابن سينا اعتراض مي کند که چرا سخني ب
 چرا کـه اينهـا   ؛اعتراض او به ابن سينا و امثال او وجهي نداشت آورد و اشکالش بر غزالي هم اين است کهزبان مي  

 . زيرا به ارسطو اعتقاد ندارند؛فيلسوف نيستند
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١٢٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 ايران  ،ها و علوم يونان و اروپا       بسياري از دانش   أمنش،   اساس اسناد و شواهد فراوان     بر .ستا
ه ي با تک  ،شييطراب .رديگ  مي دهي ناد يکله   را ب  ين شواهد ي ولي جابري چن   ؛و فارس بوده است   

ـ ي علم يها يبرجستگ يخوبه   همچون جان راو ب    ،بر آثار مورخان علم    ي فرهنـگ و   و عقالن
  سـه گانـه را نـشان   يهـا  د تقدم آنهـا بـر فرهنـگ    مواريگفته و بلکه در برخ   شي پ يها تمدن
  )٤٥ ـ ٣٨ و ٢٩ ـ ٢٥، ص نظرية العقل( .دهد مي

دليل باور او به دو ه ب ـشت به عقالنيت ابن رشد  گ خروج از بحران را بازوي راه حِل. ٣
 از  ياري اختصاص به ابن رشد نـدارد و بـس         ، دو اصل فوق   اما ؛داند  مي ـ كورذاصل فلسفي م  

تـر از آن را      يـق ا عم ين مطلب و    ين هم ي ع ،کند  مي  آنها را محکوم   ي که جابر  ي اسالم ٴفالسفه
را در جهـان اسـالم      ي ز ؛کند  نمي  را حل  يمشکليي،  ن دو اصل به تنها    يا باور به ا   ي ثان .اند گفته
ن حـال بحـران همچنـان    ي در عـ ي ول،اند  باور داشته يدگاهين د ي به چن  دانشمندان از   ياريبس

  .  مانده استيحل ناشده باق
 کـه  بينـد  مـي   راي امـور فقـط  او   .راث است ي در نوع نگاه او به م      ،يگر جابر يمشکل د . ٤
 راثيـ نـک بحـران بـه م      ي از ع   ديگر، به عبارت .  دارد يي حل بحران او کارا    يکند برا   مي تصور
ـ بـر اسـاس ا    . ت دارد که به حل بحران کمک کنـد        ي او اهم  ي برا راث تا آنجا  ينگرد و م   مي ن ي

بر اساس فهـم خـود از بحـران و     ،شناس اي شود که معرفت  گونه منطق هرگاه ابعاد بحران به    
راث براي استفاده و    ياي در م   ابد که چيز قابل استفاده    ي در ،راثي از م  يبردار راث و روش بهره   يم

ن متـصور   آ ي بـرا  يگـاه يچ جا يرود و ه    مي  از دست  يلکه  راث ب ي ارزش م  ،احيا وجود ندارد  
و نـه بـر اسـاس     انه استيگرا  و عمليابزار ،راثي به م  ي نگاه جابر  پايه،ن  يبر ا  .نخواهد بود 

 ثـابتي وجـود     يار عقلـ  يـ گر هـيچ مع   ين اساس د  ي طبعا بر ا   .قتي مطابقت و کشف حق    ٴهينظر
ـ شود و در ا  مينيي تعي عمليازهايارها بر اساس ن ينخواهد داشت و همه مع     ن صـورت بـه   ي

 نيبنـابرا . راث اسـالمي نخواهـد بـود      يـ ان جـابري و منکـران م      ي م ي، ماهيتا فرق  يلحاظ روش 
. ستيـ  بالفعل منکر آن ن    ؛ هرچند راث است يتوان گفت سمت و سوي او به طرف انکار م          مي

 ري کـه در آنجـا بايـستد و آن را مـالک      ييـ ر قابل تغ  ي هيچ نقطه ثابت و غ     يبه هر حال جابر   
 در  خـود گفتـه اسـت،     گونه کـه     همان؛   ندارد ،راث قرار دهد  يت م ي و عقالن  يت، درست يمقبول
  .كند و نقطهٴ ثابتي ندارد نشسته است كه پيوسته حركت مياي  سفينه
 خروج از بحران او را وادار بـه         ٴ دغدغه ياگر روشي معطوف به بحران باشد و به عبارت        . ٥

ند و استفاده کنـد     يتواند بب   مي  را يزيراث تنها چ  يز م ن صورت او ا   ي در ا  ،راث کند يرجوع به م  
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١٢١ 

که اگرچـه    هم در آن باشديگريممکن است عناصر د    که ي در حال  ؛ديايکه عمال به کارش ب    
ـ راث برگز يـ دن آنچـه از م    ين بخـش  يت و تعـ   يولي در هو   ، در حل بحران ندارد    ينقش يـم  ا دهي
نـد و   يب ب يز آسـ  يـ هويـت اجـزا ن     ت مذکور، يار باشد و با جداکردن آن عناصر از کل        ذثيرگأت

 ٴسـت و دغدغـه     ا گـرا  که به شدت معنويـت    ي کربن هم    ن اشکال بر هانر   يهم .مخدوش شود 
ـ يرا کربن ني ز؛وارد است ،اصلي اش از دست رفتن معنويت است     ل معطـوف بـودن   يـ دله ز ب

 رايي زهـا يراث، تنهـا آن چ  ي در واقع عينکي را به چشم زده است که از م           ،اش به بحران   پروژه
  .وجود داردياز دارد و نه آنچه را که نها نه آبيند که ب مي

 كنـد   نمي به عقل کالمي     ي توجه ، برخالف عقل سياسي و اخالقي     ، خود ٴ در پروژه  يو. ٦
ـ لش هــم ايو دلـ  گــران و نــه   اصـالح ي در حــوزه کــارين امـر ي چنــين اســت کــه بررسـ ي

يرا از آنجا کـه خـود        ز ؛ستيل موجه ن  ين دل يرسد که ا    مي  به نظر  يول؛  شناسان است  معرفت
ن ي بـه چنـ    يابي دسـت  ي طبعا بـرا   ،داند ي مي دن به عقل عرب   يحرکت بخش  اش را  او هدف پروژه  

 سـاختار را  يريـ گ ثر در شـکل ؤيت ساختار و هم عناصر مختلف مـ       بايد هم کل   يهدف مهم 
توانـد بـدون توجـه بـه عقـل            نمـي  شناخت و سپس پيشنهادهاي الزم را ارائه کرد و اين امر          

  .ردي صورت گ،شود  مي را شاملي از عقل در فرهنگ اسالميار مهمي که بخش بسکالمي
ـ             كم ،ر جابري گ اشكال بسيار مهم دي    .٧ طـور  ه  توجهي وي به مفهوم عقـل در اسـالم و ب

هاي مختلف شيعه و عقايـد آنهـا كـامال بـي              وي نسبت به تشيع و گروه      .خاص شيعه است  
 .كنـد   متزلـزل مـي     عنوان يك محقـق برجـسته،       هاي كه جايگاه وي را ب       گونه   به ؛اطالع است 

 نزديـك  ييگونه آشـنا  چيدهد که او ه    مي  نشان ،دهد  مي عه نسبت ي که او به ش    يمطالب نادرست 
ـ  آنچـه در ا    ي ندارد و تمام   يعي با معارف ش   و عميق   اوال   اسـت،  ن خـصوص اظهـار داشـته      ي

 از آثـار     اسـت  که عبـارت  ا آن منابع هم     ي و دست دوم است و ثان      ير اصل يغ برگرفته از منابع  
عه دارد و   ي خصمانه بـه شـ     يکردي رو آثار اين گروه، متأسفانه    . و مانند آنها   يشهرستاني،  ذهب

 رازورانـه و  يرهاي و تفـس هـا  يـل توان از تحل  نمي،انين مي در ا.است مملو از اطالعات غلط   
ـ   ي کربن از تش   ي هانر يون و تا حد   يني ماس ييانه لو يگرا يباطن گيـري   ر شـکل   د  دو ر آن يثأع و ت

  ١.عه غافل شدي شٴ دربارهيديدگاه جابر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند کـه   البته او در جايي به عدم اطالع کافي خود به منابع مربوط به اين بخش و خصوصا فرهنگ ايراني اعتراف مي              .  ١
دهد حکم او در مورد شـيعه و ابـن سـينا           در تناقض با حکم جزمي او در مورد اين نظام است و نشان مي              اي به گونه 

  . قابل قبولي مبتني نيستٴبر پايه... و
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١٢٢ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

بـه  (ان يعي شـ ٴشود که به اعتقـاد همـه    ي مي  مدع ي از شهرستان  يرويبه عنوان نمونه او به پ     
ق اسـتدالل و   ي انسان مجبور و مضطر در معرفت است و امکان معرفت از طر            )هيدي ز ياستثنا
 ــ  فقهي و يـا منطقـي  اعم از  ـاس  يق از يريگ کن بوده و هرگونه استدالل و بهرهر ممينظر غ

 يت اسـتدالل يراث پانزده قرن عقالني از م خبري  بر اثر بي   يجابر )٢٠٠ ص   ،تکـوين ( .مردود است 
 تا به امـروز ادامـه داشـته و بـه لحـاظ              Ｄينه که از زمان ائمه معصوم     ي امام ٴعهي ش يو منطق 

 مکتـب   ،اسـالم دارد  ت در جهـان     يگر عقالن ي د يها  بر گونه  يريگ  چشم يروش و محتوا برتر   
حال آن كه روايات شيعي خـالف ايـن را          !کند  مي تيا عدم عقالن  يع را متهم به کمبود و       يتش

  : روايت شده استＡدهند؛ مثالً از امام صادق گواهي مي
عقل است کـه خداونـد آن       ... يز هر چ  يزها و آغاز و قدرت و آبادان      ين چ ياول

ـ  آفر ،بنـدگان . ر داده است   خلق خود قرا   ي و نور برا   ييبايرا به عنوان ز    دگار ي
 اسـت و نـه     يدست حـق تعـال    ه  رآنها ب ين که تدب  يش، ا يت خو ي مخلوق ،خود

  توسـط عقـل درک     ،انـد  ي و آنـان فـان     يکه خداوند باق  را  ن  يز ا يخود آنها و ن   
 د،يخورشـ  ن،ي عقل بر آنچه از مخلوقات مانند آسـمان، زمـ          باآنان  . کنند مي
 و آنهـا    يابند کـه خـود و     ي  ميکنند و در   مي  استدالل ،ننديب  مي شب و روز   ماه،

آنـان  .  دارند که در گذشته بوده است و همـواره خواهـد بـود             يخالق و مدبر  
 در جهـل  يکيابند که تـار ي يشناسند و درم ميبا را از زشت باز   يز،  توسط عقل 

ـ  اٴن عقل است که آنان را به همـه     يبنابرا. است و نور در علم است      ن نکـات  ي
  )٢٩ص  ،١ ج،٣٥، كتاب العقل و الجهل، حديث كافي(.١ کرده استييراهنما

 اند که آنچـه بـه بحـث مـا مربـوط       اشاره فرمودهيت به نکات فراوانين روايحضرت در ا  
ـ  ايري امور بر عقل استوار است و به تعب      ٴ همه يان معرفت ين است که بن   ي ا ،شود مي ن عقـل در  ي

ص يز با آن قابل تـشخ     يفات او ن   و ص  ي وجود خداوند تعال   ياد است و حت   يبن  خود ،فهم امور 
  .حسن و قبح امور را دارد ن عقل قدرت اکتشافيز همياست و ن

ـ  بر ا  يگر او مبن  ي سخن د  يگيپا ي و ب  ين، سست يافزون بر ا    يدر فرهنـگ اسـالم    " ن کـه    ي
ـ ،قتي کاشف حقي مطرح است و عقل به معناي و اخالق  يعقل تنها در امور ارزش      آن کـه  ي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها و قوتها و عمارتها التي الينتفع شيء اال بـه، العقـل الـذي جعلـه اهللا زينـه لخلقـه و نـورا                         أان اول االمور و مبد    .  ١

و . باد خالقهم، و انهم مخلوقون و انه المدبر لهم و انهم المدبرون و انهم الباقي و هم الفانون                 فبالعقل عرف الع  .لهم
استدلوا بعقولهم علي ما راوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و ليله و نهـاره ان لـه و لهـم خالقـا و                          

  .هم عليه العقلفهذا ما دل... القبيح   من  الحسن و عرفوا به.مدبرا لم يزل و اليزول
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١٢٣ 

 تـشيع  کـه    يرا عقلـ  ي ز آشكار است؛ "  ندارد يي جا يدر فرهنگ اسالم   ، بر اخالق باشد   يمبتن
 بلکه ،ه نداردي باور به خدا تک    ي است که نه فقط بر اخالق و تعبد و حت          ي عقل كند،  مي مطرح
  .کنند  ميهين عقل تکير آن بر اي و غي اخالقيها ز ارزشي و نها يت واقعيتمام

ان و يــجبرگرا، ن بــصرهايــبــرخالف معتزل« :ديــگو  مــي بــه صــراحت６ ديــخ مفيشــ
ن است کـه معرفـت   يان بصره ايه و معتزلي از امامياريدگاه بسيد ،ثيان از اهل حد يحشوگرا

 يتوانـد اضـطرار     نمـي   اسـت و   يگـر، کـسب   يب د ي و هر امر غا    ءياز انب ي و ن  يبه خداوند تعال  
 بر بـاور  ي مبن،ي شهرستانٴگفته شيگر با ذکر سخن پي ديي در جا)٦٦، ص   اوائل المقـاالت  (» .باشد
  )١٠٤ ـ ١٠٣ ص ،همان( .کند د، آن را رد ميها در معرفت به خداون عه به اضطرار انسانيش

 بـه   نهج الحـق و کـشف الـصدق       ز درکتاب   يعه ن ي ش ٴه برجسته ي متکلم و فق   ،يعالمه حل 
يط ت شـرا  يق استدالل و نظر با رعا     ي از طر  ها  يتکشف واقع  . الف :کند  مي حيل تصر ينکات ذ 
 بـه حکـم     يرظـ مباحث ن . ب؛  ١ر است يپذ  امکان ي و ماد  ي مغالطات صور   از ي و دور  مربوط
نهـج الحـق و   (. معرفت به خداوند به حکم عقل واجب است .ج؛ واجب است) و نه نقل(عقل  

  )٥٢ ـ ٤٩ ص ،کشف الصدق
 اسـاس االقتبـاس    همچون کتاب ارزشمند     ６ ين طوس ير الد ي خواجه نص  همچنين آثار 

ـ  کشف واقـع و      ين استدالل برا  يي به وضوح در تب    ي همگ تجريد االعتقاد   و در منطق  ا روش  ي
ـ  او که در واقع ادامـه جر       ي خصوصا آثار منطق   ؛استدالل است   همـراه   ،ييان منطـق ارسـطو    ي

  .باشد  ميدانان مسلمان  منطقي معرفتيها ابداعات و افزوده
ـ ونـد اند  ي پ ،کند يعه م ي که او متوجه ش    يگرياز جمله اتهامات د    ش ي گـرا  بـا  يعي شـ  ٴشهي

دانـد کـه      مي  و رازورانه  يش باطن ي گرا ي را نوع  ييگرا  او هرمس  . است )ييگرا هرمس( يرمسه
ـ  يهـا  يافـت  خود را بر حدس و در      ي فکر يها يانکند و بن    مي ت ساقط يعقل را از حج     ي درون

 همچـون  ياو با استناد به سـخنان کـسان       .باشد  مي کند که در تعارض با احکام عقل       ي مي مبتن
ـ عه فلسفه نبوت خود را از اندي است ش ون معتقد يني ماس ييلو افـت کـرده و   ي دريشه هرمـس ي
بـه  . ده است و باور به عـصمت امـام دارد  ي برگزＢ يت نبي بر وصاي مبتن را دگاه امامت يد

هشام ابـن حکـم از    هاي   انديشهد در   يطور خاص با  ه   را ب  يش هرمس ين گرا يشه ا يگمان او ر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجريـد االعتقـاد   را که شرح بخـش منطـق کتـاب          جوهر النضيد و براي دستيابي به همين هدف نيز کتاب ارزشمند          .  ١
  . نوشته استاست،
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١٢٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ـ دجو کرد کـه متـاثر از        و   جست Ａ اصحاب امام صادق   ه و فرقـه    يـ  فرقـه جهم   يهـا  دگاهي
 يثـاغورث ينوفي،  نوافالطـون يهـا  يـشه  از انديا زهيـ  آنان آمي فکريکه مبنا است  ه بوده   يصانيد

  )٣٢٧ ـ ٣٢٦، ص بنية العقل العربي؛ ٢٢٨ ـ ٢٢٥ص  ،تکوين( .است  متاخريگر يد و رواقيجد
  : استي ذکر دو نکته ضرور،يدر پاسخ به جابر

 در پاسـخ    يشتر مطـالب  ي پ ،عهي ش يق آن از سو   يا تعل يت و   ي عقالن يدر خصوص نف   .الف
يـاد  بن  بر عقل خـود    ي مبتن يعي و اصول تفکر ش    يد که مبان  ين ادعا ذکر شد و معلوم گرد      يبه ا 

 ، نبـوت ، صفات و افعـال ،ي وحدت و  ،ي بر وجود واجب تعال    ي مبن ييها است و اثبات گزاره   
  .رسد مياثبات به  يق برهان عقليگر از طري ار اصول دياريمعاد و بس
ـ روان ا ياست و ائمه و پ    شيوه استوار   ن  يز بر هم  ي اطهار ن  ٴا و ائمه  يعصمت انب اثباِت    ،شاني
 . و حدس و گمـان ي درونيها يافتدراند، نه بر پايهٴ    گذاري كرده  پايه ي عقل ٴبر ادله را  عصمت  

  )٢٤٠، ص رح تجريد االعتقادکشف المراد في ش؛ ١٦٥ص  ،الذخيره في علم الکالم  ؛٤٠٥، صکتاب الحجه :ک.ر(
ات امـام  ي حيخي تارٴدورهدر  . است Ａ امام صادق  ٴ برجسته ي صحاب ،هشام ابن حکم  . ب

اشـتغال داشـتند و مباحـث    علمـي  ت يـ شدت بـه فعال  ان به ي معتزل ،صادق و هشام ابن حکم    
 ي فکـر ٴنـده ي طبعا هشام ابن حکـم کـه نما    .کردند ي مي ريگيپ...  را به شکل مناظره و     يدتيعق
ان را به طور خاص و مکتب خلفـا  ي معتزليها يدگاه د ي در موارد متعدد   ،ت بود يتب اهل ب  مک

بـه صـورت   (ان يـ د و با شرکت در جلسات بحـث معتزل      يکش  مي  عام به چالش   يا را به گونه  
 ،ف مقاالت و مکتوبات   يلأا به صورت ت   يال و مناظره با آنها و       ؤو طرح س  ) انهيآشکار و مخف  

انـد نقـادان مهـم       فتـه چنان بود کـه گ    نقد معتزله    در   ير و يثأت. کرد ميد   آنها را نق   يها يدگاهد
صـاحب کتـاب    ( ين راونـد  ي الوراق و احمد ابن حـس      يسيهمچون محمد ابن ع    ،مکتب اعتزال 
  .اند بر معتزله از هشام ابن حکم گرفتهرا  خود يهاي از نقداري بس)فضيحه المعتزله

 ي خالفت عباسـ   يها يتز فعال ي و ن  Ｄ تي ب  ناب مکتب اهل   ٴشهي در ابالغ اند   ي و ييتوانا
 ،عير فرق نسبت بـه تـش  يختن مخالفت سايان مسلمانان و برانگ  يجاد اختالف و تفرقه م    يدر ا 

گـر از  ي دي معتزله و برخـ ي غلو از سو و همچون زندقه، الحاديل اتهاماتيموجب شد که س 
م ابـن  ي در آثـار ابـراه  تـوان  ي مـي خوبه ن اتهامات را بي ايردپا .ر شودي او سرازيفرق به سو  

 اطيـ خاالنتـصار   بـه و کتـاب      يابن قت مختلف الحديث   ز در کتاب    ين  معروف به نظام و    ،ساري
ز يـ ان اشاعره ن  ي بلکه در م   ،ن اتهامات تنها به معتزله محدود نشد      يا. مشاهده کرد ...  و يمعتزل
از آثـار    ي در برخـ   يو ابن حزم اندلس   مقاالت االسالميين    در   ي چون ابوالحسن اشعر   يکسان
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الجابري عابد محمد منظر از عربي عقل بررسي و تحليل  ١٢٥ 

  .اند  آوردهين اتهامات رويخود به ا
ز غافل شد که البتـه   ي او ن  ٴان همدوره يعي از ش  يد از اتهامات تعداد محدود    يان نبا ين م يا در

ـ علـت ا  .شد اخنثبسياري تا حد  هشام،   از   Ａ در همان زمان با دفاع محکم امام صادق        ن ي
  ١.ه استنه و حسادت نبوديا کي و ينگر ي جز سطحيزيز چيها ن يدشمن
گيـري   سياسـت، در شـكل   ماننـد    ،توجه بيش از حد وي به تأثير عوامل غير معرفتـي          . ٨
ثيرگذاري عوامل معرفتي   أاي است كه موجب شده است او نقش اندكي را به ت             گونه   به ،معرفت

ي را درتبيين عقالنيت مبتني بـر     گمعرفت اختصاص دهد و اين مشكل بزر      در پيدايش و رشد     
 .كند  مييجادحقيقت و واقعيت ا

هـاي     بـه مـالك    كـه  ، بـيش از آن    هـا   ها و گزاره    صدق و كذب آموزه   سنجش  وي براي   . ٩
مقـام  يعنـي    ؛پـردازد    آنهـا مـي    يبه علل وجودي و عوامل پيداي      ،معرفتي و منطقي توجه كند    

ي هـاي پيـداي     يـز انگيـزه    و ن  يعلل وجود گاهي  آميزد و     گردآوري را با مقام داوري در هم مي       
 .داند  آن كافي ميييي رد يا اثبات محتواچيزي را برا

 قائل به زمانمند و تاريخمنـد بـودن معرفـت    ،ثير فيلسوفان فرانسويأتحت ت جابري  . ١٠
بـا توجـه بـه وجـود برخـي شـواهد در ميـان            . انجامد  انگاري مي   به نسبي در نهايت   است كه   

و چنين است كه    . داند   وي حتي اصول كلي معرفت را مطلق و فرازماني نمي          ،سخنان جابري 
دهـد و از حجيـت و اعتبـار سـاقط             ثير قـرار مـي    أت هاي وي را نيز تحت      اين نسبيت، ديدگاه  

 .كند مي
مشرق عربي و دخالـت دادن      بر  کيد وي بر برتري مغرب عربي       أگرايي جابري و ت     قوم. ١١

پيـشتر  ن آهـايي از    جابري است كـه نمونـه  هاي خود نيز از نقاط ضعف اساسي   آن در داوري  
 . شدرذک

 فرهنـگ و تمـدن      نمـايي   فرهنگ اسالمي در مقابل بزرگ    تحقير و استخفاف     مشكل   .١٢
 . عبور كردسادگيتوان به   نمياي است كه از أن غربي نيز نكته

 ولي اين امر بـه هـيچ روي از          ،اگرچه انتقادات فراواني بر جابري وارد است      روي،  به هر   
 .كاهد اهميت او و بررسي ديدگاهش نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٴ مقالـه ،٥٩-٥٨ ش   ، کتاب ماه ديـن    :ک.ها، اتهامات و پاسخ به آنها ر         براي تفصيل بيشتر در باب شخصيت، ديدگاه       . ١

 .» برجسته عقالنيت اسالميٴه نمايند،هشام ابن حکم«
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١٢٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  منابع
: روتيـ ب ،مؤرخ العقل العربي اإلسـالمي     :محمد عابد الجابري   ،)م٢٠١٠(،  نياإلدريسي، حس . ١

  .اإلسالمي مركز الحضارة لتنمية الفكر
  .٣٩عدد ، مجله الکلمه ،مشروع محمد عابد الجابري ،)م٢٠١٠(، حسن ،يحنف. ٢
ي، الطبعـة    دار الـساق   :لنـدن  ،العقل المستقيل في اإلسـالم    ،  )م٢٠٠٤(،  جورج طرابيشي، .٣
  .ياألول
  . دارالساق:لبنان ، العقلهينظر ،)م١٩٩٩(، ــــــــــــــــ. ٤
  . انتشارات هجرت:قم ،نهج الحق و کشف الصدق، )ق١٤١١(ي،  حلعالمه. ٥
  .٥، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  والتراثنحن، )م١٩٨٦(، عابد الجابري. ٦
  .٣  دار األضواء، ط:بيروت، يکافال ،)م١٩٨٥(، عقوبيمحمد بن ، ينيکلال. ٧
فصلنامه علوم شماره    ، معاصر يتحوالت و خط سير انديشه اسالم     ،  )ق١٣٨١(ي،   زک الد،يم. ٨
١٨.  

  .تا ي بي، مکتبه الداور: قم،اوائل المقاالت محمد بن نعمان، ،ديمف. ٩
ـ    اتياشـکال  ،)م١٩٩٤(ي،   عابد الجـابر   محمد. ١٠  مرکـز   :بيـروت  ، المعاصـر  ي الفکـر العرب

  .ةيدراسات الوحدة العرب
مرکز دراسـات الوحـدة   : بيروت ،تكوين العقل العربي، )م١٩٩١(،  ــــــــــــــــــ .١١
  .٤، ط يهالعرب

 ،ةيـ ، مرکـز دراسـات الوحـدة العرب   بنية العقل العربي ،  )م٢٠٠٠(،  ــــــــــــــــــ .١٢
  .٧  ط،الدار البيضاء

ـ  ماه د  کتاب،  ي اسالم تي برجسته عقالن  ندهيکم نما هشام ابن ح  موسوي، سيدابوالفضل،   . ١٣ ، ني
  .٥٩ ـ ٥٨ش : تهران
 و  ٢٣، فصلنامه نقد و نظر، شماره       ي ساختاِر عقِل عرب   نييتب،  )ق١٣٧٩(،   محمد ،يديوق .١٤

٢٤.  
  ٭   ٭   ٭
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