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 چكيده
از انتقاديو عقالنيبا نگاهي است،جمله نومعتزليان محمد عابدالجابري كه از به دنبال استفاده
و ميراث  وباسالمي خودةگذشتتفكرات جديد هاي شناسي روشاز برخي تحت تأثير وده است

و بنيادين، فارغ از تفاوت، مدرنِ جديد در غرب پست پيهاي فلسفي  برساختن نظام فكري در
و سياسي از و تجدد است طريقمعرفتي هاي فكري با نقد جرياناز سويي جابري اگرچه.نقد سنت

آنموجود بر كه در و تجددها اعتقاد آنآو با ناكار است همسازي سنت ها درصدد است مد خواندن
آن(د عقالنيت عربي اسالمي با نق سه كه وي وبرهان معرفتي بيان،ةعرصرا در  عرفان تشريح،
دو پستهاي با روش)كند مي و از سوي ديگر با نقد وجوهي از تجدد، پيوند ميان اين  وجهمدرن

و فرهنگي در.را از ميان برداردنظام معرفتي  اثبات منظوربهسياسي، كاوشةنظريحاصل اين تالش
و تالش براي و تبلوروجوهي از تجدد در سنت اصيل اسالمي ازنيزتجدد درون سنت دموكراسي

و بسياري از ابعاد حقوق بشر اسالم،نتيجه آنكه به باور جابري. نقدشده است  را دينِ سياست است
آب نيز كه جهان متجددشودميلشام دروي با رد. رسيده استهانه ،قياسالمِ حقي سكوالريسم

و برساختن دموكراسي بومي .گذردميمعتقد است راه نجات جهان اسالم از نقد عقالنيت

 دموكراسي اسالمي-همسازي نومعتزليان،، سنتنقد، عقالنيت، نقد تجدد عابدالجابري،سياست،
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 مقدمه
به معاصر جهان عرب استةبرجستمحمد عابدالجابري از متفكران چون معرفت مباحثيكه

اجراي روشنفكر،ةطبقاسالمي، نقشةجامعدر اسالم، معناي عقالنيت عربي، تكامل تاريخي 

و جهتو آينده،شريعت اما،در آثارش پرداخته استكشورهاي عربيةآيندگيري نگري

ماندگي عقببررسي علل، همچون بسياري از روشنفكران مسلمان ديگر،اشهدغدغترين مهم

د به تفكرات عقباو علت اصلي اين. بود اخير هاير قرنمسلمانان ماندگي را توسل

مي اشعري و دوري از اجتهاد براي حل مسائل جديد  زيربناي،به همين دليل.دانست گونه

درةمسئلاش هاي فلسفي كاوش وةفلسفدانش و عربي است ايجاداش اصليةدغدغاسالمي

وـ پلي بين سنت عقالني عربي او براي ايجاد. سنت عقالني معاصر غرب بوده استاسالمي

و مدر كه همانيته استفاده كرد،ناين پل ارتباطي از نقد سنت سامان دادن«:معتقد استگونه

وةمدرنيتدر گرو فهم از يك سو تجدد يا مدرنيسم در جهان عرب  نقد از سوي ديگر اروپايي

و فرهنگ عربي  و نقد تاريخ  تا اين آن انتقال يابدبه مدرنيسم قرار استكهاست عقل اروپايي

و گامي براي بومي ،عابدالجابري(» شودسازي آن فراهم فرهنگ آمادگي پذيرايي تجدد را بيابد

و غيرفلسفي اش از شيوه جابري در تأسيس روش انتقادي.)16-17: 1991 از،هاي متعدد فلسفي

و مفاهيم بردر ويژههب،روشنفكريةفلسفروش دكارت و تكيه  مبحث نقد عقل عربي

و نيز از مفاهيمي وه است استفاده كردعقالنيت، كه پيش از او باشالر، فوكو، پياژه، آلتوسر

به كار گرفته بودند بدون اش مفاهيم ماركسيستي را نيزـي جابري در گرايش انتقاد. گرامشي،

ميبه ايدئولوژي فلسفي آن پايآنكه  اين مقاله با روش اسنادي درصدد. گيرد بند باشدـبه كار

ب اپاسخ و تجدده كه پيوند سنت در ين پرسش است ،سياسي عابدالجابريةانديشنقدشده

 چه جايگاهي دارد؟، يك نو معتزليةمنزل به

 شناسي مفهوم
 تجدد

مي توسعهدر كشورهاي ويژه به1در معنايي عام از تجدد كه تجدد نيافته چنين برداشت شود

و همان نو و حركت به سمت مدرنيته اين. استو تفكرات از غرب گيري فناوري وامگرايي

هاي زيادي نيز كند، اما كاستي معناي عام اگرچه در حالت كلي بخشي از حقيقت را بيان مي

وي اين تعريف معنا اينكهازجمله،دارد را جهاني عام ميشمول از تجدد . دهد ارائه

درميانديشه تجدد را م،سگرايي، اوماني عقل: چند مفهوم اساسي خالصه كردتوان

وةداعي كارگزاري تاريخي انسان، آزادي، ليبراليسم، فردگرايي، و ترقي پيشرفت معرفت انسان
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و تمايزي، جز انسانيت.بي حدوحصر .)26: 1379،بشيريه( كندمينفي را تجدد هر خصوصيت

دو تجدد در غرب به دوره و در هر با. ره تعريف متفاوتي از آن ارائه شده استهايي تقسيم

به قرنةدورفلسفي، نگاهي ات ابتدايي تجددينظربهو هفدهمو هاي شانزدهم اول تجدد

و ايجاد غيريت،در اين دوره. گردد بازمي در. به نام سنت بودي هدف اصلي بريدن از گذشته

ارد آمد، تجدد بازتعريفوگوناگون تجدد هاي بعد از ايراداتي كه بر جنبه ويژهبه،هاي بعد دوره

و تعديل كه بعد از مدرنيتةدوردر.شدو جرح  رخ داد،) دومةدور(يافته سازمانة سوم مدرنيته

شدبسيار اين جرياناز و يكپارچه يكي از مهم. انتقاد يكي ديدن به ترين اين نقدها، نقد

كه در نهايت  و تجدد غربي بود، و مدرن پستانگاشتن عقل فلسفي هايي مانند دريدا، ليوتار

از بندي تقسيمن بر اساسياگرا اين انديشه.)78: 1379بشيريه،( كردندمطرح آن را فوكو  هاي خود

و تجدد غربيعقل،  و فرهنگي عقل فلسفي از هم متمايز را بر اساس شرايط اجتماعي

دآن توجه قابلةنكت. كردند مي  از عقلهاستفاد حداكثرر غرب كه ويژگي مهم جريان تجددگرا

و جامعه بود به)356: 1381ملكيان،( و حل مشكالت فرد و ميزان شناخت جهان هستي  عنوان معيار

كهو آن به همين دليل متفكران جريان تجدد از بيشتر  شانتأكيدبيشترين روشنفكران بودند، ها

به ديگر منابع فهمبودبر عقل .داشتند توجه اندكي، ازجمله سنت،و

 سنت
مي» غير«به عنوان يك1سنتبا آنكه كه،شود در برابر تجدد شناخته با ظهور تجدد است

و  ازاي مجموعه«به معناي سنت.)29: 1379بشيريه،(شودميسنتي پديدار جامعة مفهوم سنت

و جاافتاده و افعال موروثي كه افكار، احساسات به اسوة گذشتگان اي است از از راه تأسي

به نسل بعد انتقال مي را نسلي و برخي آن و قانعيابد وكنندميناپذير تلقي حتي سؤالكننده

و تبعيت سنت دفاع گرايي نيز آموزه سنت كه از قبول و اصول كساني است را كنندميها و آن

و افعالي مي و تفكر شخصي حاص قابل اعتمادتر از افكار، احساسات كه بر اثر تجربه ل دانند

ثانوي استفاده ابزارهمچونگرايان، از عقلكه سنتاينمهم ديگرةنكت.)357: 1381ملكيان،( شود مي

در سنت شانو در نظر كنند مي و مشاهده به تجربه مي جايگاهنسبت .گيرد دوم قرار

 گرايي عقل
عقل، اصالتو خردگرايي، خردباوري، اصالت است گرفته شده ratioالتينةريش از گرايي عقل

و نيز روشنفكري مي انديشه به.)240: 1380گلپايگاني،(شود گري ترجمه اين واژه در اصطالح،

هاييو فعاليتها آن واقعيت اساسكه بر ينديافر؛معناي منطبق ساختن با قوانين خرد است
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درةحيطكه در گذشته، دور از در عمل،و اند خرد قرار گرفتهةسلطخرد جاي داشتند، اكنون

و هماهنگي وسايل با اهداف مورد نظر است  .)318: 1367بيرو،(به معناي انطباق آگاهانه، سنجيده

و همزاد انسانبه لحاظ تاريخي، عقل و بر خالف تصور گرايي از ديرباز همراه ها بوده است

به انسان غربي نيست، اما در تاريخ، تعقل فكرِ انكار حقايق برتر را  در سر عمومي، منحصر

كه،نداشت به سوي معرفتي و حضور بود، رهنمونةسرچشمبلكه انسان را آن شهود

.ساخت مي

در ويژگي بارز عقل،بعد از رنسانس و ترديد و نفي گرايي انكار هر نوع معرفت فراعقلي

دكارت با ترديد در همهةفلسف، مثالبراي.بود فراتركه از ادراك عقلي انسان بودابعاد هستي 

و با تفسير عقالني از جهان پايان يافت آن. چيز آغاز او واقعيت فراسوي عقل را پذيرفت، لكن

.)113-112: 1379پارسانيا،(را ناشناختني خواند 

وكه دوران حاكميت عقلمو هجدهم هفدههاي ترتيب، قرن بدين گرايي بود، همه باورها

و اجتماعي انسان، با حذف  و الهي، درصدد توجيه تمام ابعاد زندگي فردي مباني آسماني

و ايدئولوژي كه چهره ديني داشتند هاي بشري جايگزين سنت عقالني خود برآمدند، هايي شد

بيني مدرنيته ريزي جهانپي، بسترساز استروشنگري كه بنيان اصلي آن عقل.)114: 1379پارسانيا،(

كه  و با انقطاعةفلسفاست به اصالت عقل و مرجعيت معرفتي آغاز شد؛ آن با اعتقاد از وحي

به عقل، مسير فلسفه را منحرف ساخت مدرن، خدايانةفلسفدر. دكارت با اصالت بخشي

و گرايش از هستي حذف به معرفت شدند از با آنكه ترتيب، بدين.شدبيشتر شناسي شناسي

را بررسي به سويي و فلسفه و شناختاز لحاظريزترين مسائل پرداختند  روشهبرا تجربي

رضوي،( از مسير انديشه در شناخت متافيزيك بازماندنداز سوي ديگر، بررسي كردند،علمي

از.اسالمي به عقل دارد فالسفةهاي بنيادي با نگاه اين نگاه به عقل، تفاوت.)94: 1380  بحث

و بويي اي معرفت عقالنيت در اسالم بيش از آنكه صبغه شناسانه داشته باشد، از رنگ

به هستي، شكاكانةبر نگاه بر اين اساس، بنا. داردشناسانه هستي عقل نيزةمقولمتفكران اسالمي

مي سلسلهاز نظر  كه در آن عوالم در سه ساحت مادي هستي، خيال مراتبي نگاه و) مثال(شود

اةهم از جنب،اين ديدگاه، بر خالف ديدگاه مدرن. شوندميبندي طبقهعالم عقل و هم ز عيني

كه در آن از سطح مادي تا ذات حق، مبتني است مراتبي واقعيت سلسلهبر بينش ذهني،ةجنب ،

عقل از اينةمرتب باالترين،بنابراين.)165-164: 1378هاشميان،(يعني خداوند، گسترده شده است

و،منظر كه در پرتو اشراق ميةافاض عقل قدسي است و مستقيم الهي از روح القدس بهره  برد

و كالم خداوند را به بشر .)35: 1381بكار،( رساندميوحي
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و تحليلي  چارچوب نظري
و تجدد-الگوي تلفيقي  اصالحي سنت

درياهاي فكري، مانند بنيادگرا پس از شكست برخي جريان و شكستةعرصن اسالمي عمل

و از رژيم صهيونيستي، انديشمندان جهان عرب، واكاوي جريان آنهاةمواجهةنحوهاي پيشين

و غربةمواجهكه نشان دادها اين بحثةنتيج. با غرب را آغاز كردند منفي يا اثباتي با سنت

پردازي در جهان عربي از محافل تئوري لذا نهضت،استيكي از عوامل شكست) تجدد(

شد دانشگاهي از.و روشنفكري آغاز و شناخت غرب به دستاوردهاي علمي غربي آنان توجه

به طريق و انتقال اين دستاوردها اين. عربي را مد نظر قرار دادندةجامع ارتباط مستقيم با آن

بهانديشي ها امكانددستاور در علم دن برابر موجدر از قبل آن البته.عرب تقويت كردةجامعرا

و مصلحان رويكردهاي متفاوتي  دنبوده كردپيشنهاد را دنياي مدرن در جهان اسالم انديشمندان

وو گيري از ابزارهاي مدرن، امكان بهرهبنيادگرايي در عين بازگشت به سنت، ستيز با مدرنيته

و وانهادن توسطنوسازي سنت  و نومعتزليها، پذيرش مدرنيته برخي از متفكران عقلي مسلك

و مدرنيته؛  و سازش ميان سنت هر نسبتهاي مختلف اين صورتسنت، تلفيق كه سنجي است

و نمايندگاني دارندكدام قائال ب.ن آنويژه روشنفكران نوانديش دينيهالگوي فكري كه به

 استاگرچه اين طيف فكري نيز بسيار گسترده. استاصالحي-، الگوي تلفيقياند كردهتوجه

راو نمي ازتوان آن حمايت اما وجه مشترك همگي اين نظريات، بررسي كردگاهيك ديد فقط

و گزارهاز وجود برخهاآنهمگي  و جديد هاي مفيد در انديشهي عناصر .استهاي سنتي

ازطرز فكر اصلي  براي نهضتكهآنچه از تفكر اروپايي معاصر اين گروه اين است كه ما

و سنتبه شرط آنكه با ارزشكنيممياستفاده استثرمؤو پيشرفت ما هايمان متناقض ها

به جريان.نباشد ميتقسيي ختلفمهاي اين جريان با:شودم  سلفي با گرايش ليبرالي، ليبرالي

.)35: 1390دريابيگي؛30: 1987سيد ياسين( سوسياليستم ليبرال، ناسيوناليسمناسيوناليس گرايش سلفي،

در جابري در و سنت را كه اين متفكران چون غرب ميةگذشت نقد اين ديدگاه معتقد است آن

و نتوانستند در عملبينند،  ترين نزديك جابري. از دوگانگي رهايي پيدا كنندسلفي هستند

و تجدد را  .داندميزكي نجيب محمود ديدگاه ديدگاه همسازي سنت

كه با طبيعت بايد بر اساس فرهنگ غرب برخورد كرد در،وي بر اين اعتقاد است  اما

ت درهم، نظر جابرياز.مان برخورد كنيم رثيوابرخورد با انسان بايد بر اساس فرهنگ  سازي

و علم را از غرب رسدميگيتفكر زكي نجيب محمود به طرح اين دوگان وبگيريمكه زمين

و ارزش خويمانها آسمان كه نوآوري فرهنگي مانند واردات.دمان را از فرهنگ ما بايد بدانيم

و آنجا كاالي تجارتي نيست كه از ما.گرفته شوداينجا و نوآوري بايد) جابري( در نظر  تجدد

و تجدد مان از درون فرهنگ ،آقابيگي؛ 137-121: 1996، جابري(باشدهمراه با انگيزش عوامل تطور
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هممي.)36: 1390 و توان گفت سبك و تجدد در نگاه جابري از نقد سنت سازي يا تعامل سنت

. كه البته بيشترين توان فكري جابري معطوف به نقد سنت شد تا نقد تجدد خيزد تجدد بر مي

هم،هرحالدر هم انتقاداتية جريان جابري با و سنت داردكه به با قرابت،سازان تجدد هايي

مي آن كه زمينه»انتقادي«واكاوي. سازي انتقادي ناميدهمآن را توانميكه كند ها پيدا ساز،

 علمي بود، در اين مقطع شكل ديدگاهخوانش نوين از سنت توسط انديشمندان عرب با 

و محمد. گرفت و محمد آركون، نصر حامد ابوزيد حاصل همه... عابدالجابري، هشام شرابي

بر. بودنديندافراين  به چگونگي دو توجه انتقادي  هجريمساختگي تمدن اسالمي در قرنِ

بةزمين مي. اسالم را به وجود آورديبراي احيا» ديگري«ه نياز شد، اين ديگري در غرب متجلي

گيري از سنت براي نقد اي علمي آن به صورت گزينشي فرصت فاصلهه زيرا با تكيه بر روش

به رويكرد. آورد آن را فراهم مي معروف است» انتقادي«از اين رو اين جريان در جهان عرب

و استفاده از آن در دوران هدف اصلي.)26: 1389عثماني،( رويكرد انتقادي نقد ميراث گذشته

مي قرائتي كه جابرية، گوناستجديد  و بررسي ميراث آن را پيشنهاد به در تحليل و كند

را،)1990-1918(پيروي از لوي آلتوسر، فيلسوف ساختگراي فرانسوي  » قرائت عريانگر« آن

و بخش پنهان آن را عريان. نامد مي وي معتقد است اين قرائت، تناقضات متن را آشكار

مي مي و نشان و بري نيست سازد كه هيچ متني پاك كه در اختيار،دهد  بلكه با سازوكارهايي

و به كندميدارد، آگاهانه بخشي از گفتار را در سطح خود نمايان، اما بخش ديگري را طرد

كه در اين قرائت،.)12: 1992جابري،(راند حاشيه مي به اين نكته توجه كرد مضمون«البته بايد

ميجابري. آن اهميت ندارد» بيانةنحو«ةبه انداز» سخن ب سپس كه هدف از كارگيريهافزايد

و جديد عرب، كشف درون  ايدئولوژيك يا مضمونةماي اين قرائت در تحليل گفتمان معاصر

مي» عقلي«تبيين طوركليبهمعرفتي آن نيست، بلكه از،كند است كه اين گفتمان را توليد يعني

و تحديد نشانه و بلكه طريق تشخيص و هاي گفتار، سرشت خردگريز خردستيز گفتمان معاصر

مي سه پس اگر بخواهيم جابري را در دسته.)13: 1992جابري،(شود جديد عرب آشكار ةگان بندي

ازكه جابري در كنار انديشه نيمكاذعاندبايذكرشده قرار دهيم، هاي اسالمي به استفاده

و تفكرات غربي شناسي روش رااست معتقد نيزها كه اصل ميراث كردنزندهدر، با اين تفاوت

ها»نواعتزالي«يكه با اندكي تفاوت در تمام موضوعي،داندمي» عقالنيت«اسالمي با معيار 

.مشترك است

 اصول فكري نواعتزالي
يكي از مهم ترين جريانات فكري عالم اسالم بود كه در اوايل قرن دوم هجري اعتزال اوليه

م.دكرگذاري پايهآن را واصل بن عطا   كتب تا حدود دو قرن پس از اعالم وجود، تقريباًاين



و تجدد  595و نسبت آن با انديشة سياسي محمد عابدالجابري نقد سنت

و در برابر آنها هيچ معارضي تنها ميدانبي روش اهل حديث فقطدار طرح مباحث نظري بود

كه با هر نوع .)5: 1383قمصري، زادة صادق(اصول دين مخالفت داشتةدرباربحث استداللي بود

هاي ظهور اين زمينه پيش. استتشكيل شدهي اعتزال اوليه نيز بر اساس شرايط خاص اجتماع

در:توان در دو دسته عوامل اصلي خالصه كرد فرقه را مي كه طرحةنتيج يكي عوامل خارجي

و برخورد فكري آنان با عناصر بيگانه بودةهاي غيراسالمي به جامعو ورود انديشه  مسلمانان

به دنبال درگي)2: 1383غروي،( كه سرريو دوم عوامل داخلي خالفت پديدةمسئلهاي داخلي بر

امروزه نيز گروهي از انديشمندان مسلمان به نام.)35-30:ق.ه 1405صبحي، محمد(آمده بود 

پينومعتزليان،  به دنبالةدور تحوالت در و وحيةارائمدرنيته ، هستندتفسيري عقالني از دين

ازةنحلاگرچه هر يك از افراد شاخص اين يكي و سعي در فكري به  ابعاد علمي توجه كرده

ميبهاند، خاص كردهيپرورش علم آنها در نظرةهمتوان برخي اصول ثابت براي طوركلي نيز

به برخي از آنها اشاره  كه :كنيمميگرفت

 محوريت عقل
يافتن برايهاآنماندگي مسلمانان چيست؟ است كه علت عقبنايپرسش اصلي نومعتزليان

ببه بنيانش پرساين پاسخ و اهاي فكري مسلمانان توجه كرده كه مانع ين نتيجه رسيدهه اند

به عقل اصلي پيشرفت مسلمانان  و لذا عدم توجه مسلكان اشعري ستيزي خردمخالفاست

ازراماندگي مسلمانان عقب راه حل رفعو هستند و اجتماعي با استفاده به مسائل فكري  توجه

و وحي وةجرگاين. اننددميتلفيق بين عقل كه نص همواره تابع شرايط زماني فكري معتقدند

و تاريخ درآن... مند است مكاني بوده عقل توجهي ويژه به قرائت نص در پرتو/نصةدوگانها

به  و بنا وات مقتضيعقل و مكاني دارد ويژههب، نص را با تحوالت مدرنقصد داردزماني

آن.د هماهنگ ساز،ساختارهاي دموكراتيك و فقطها خداوند در قرآن از منظر به اصول بنيادين

و مبتني بر گوهر عقل در به مصالح انسان و جزئيات را بنا و ظرايف زيربناها پرداخته است

ازاي دورههردر اختيار خود انسان قرار داده است تا  به بهترين وجه  متناسب با آن شرايط

سيگيرد خود بهره نيروي عقل و اقتصادي مد نظر خود را براي نيل،اسي، اجتماعيو ساختار

و حداكثر بهره .)62: 1388احمدوند،(مندي از نعمات خداوندي تدبير كندبه سعادت

 تحليل تاريخي نص
و بررسي متون ديني در قالب و اصول كلي نومعتزليان توجه ويژه به تاريخ هاييكي از مباني

به هر و اجتماعي مربوط نقد گفتمان« نصر حامد ابوزيد در كتاب. است دوره خاص تاريخي
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مي»ديني آن مهمحتيو شايدي مهمهايكي از جنبه«:دارد در اين مورد چنين بيان كهها ترين ،

به متن ديني استةنگر همانا،شود در متون ديني از آن غفلت مي .)141: 1380ابوزيد،(» تاريخي

كه نگرش تاريخي وي براي مبهم رها نكردن بحث مي دارد  در توضيح سخن خود بيان

كه متون ديني از ميان نوشته به تاريخ مندي مفاهيمي تعلق دارد كه در اينجا منظور نظر ماست

و بر اثر ماهيت تاريخي زمان آن متون، مطرح مي سازند  اين نگرش.)141: 1380ابوزيد،(هاي خود

مدرن است، تاكيد دارد كه براي درك يك اصطالحتكه برگرفته از ادبيات برخي متفكران پس

به شرايط تاريخي بيان آن رجوع كرديا  .يك مفهوم بايد

از برداشترويكرد انتقادي به نديهاي رايج
به دين نمياعتقاد بر اين فكري نحلة اين در هاي تواند خود را با واقعيت است كه نگاه سنتي

به. فعلي جامعه تطبيق دهد ، در برخي افراد شاخص نومعتزليي دين معرفتاگرچه نگاه نقادانه

ستادر بين تمام نومعتزليان مشترك» انتقادي« اما اين نگاه،تر استبارز،همچون عابدالجابري

آنو همگي معتقدند كه يكي از علل عقب به فراواقعيت ماندگي مسلمانان توجه فراوان و ها ها

كه به علت پررنگ بودن نگاه عرفاني در انديشه اسطوره هاي مسلمانان ايجاد شده هايي است

كه در ويژگي همان. است برخي ميراث عقالني خواهندميهاآنگفتيمهاي اين نحله گونه

:گويدمي جابري خود در اين باره چنين.، را زنده كنند ابن رشدة همچون فلسف،اسالمي

و ارائة فكري ابن رشد به دنبال سيستم من با مطرح كردن« ايدئولوژي يا راه حل نظري

ت فكري جديد نيستم، فقط مي و از نوعاخواهم كه تفكر ما بايد نقاد، خردورز ةفلسف كيد كنم

و بعد از هر چيزب. ابن رشدي باشد و عقل نقاد تكيه كندفقطه عبارت ديگر، قبل . بر خرد

.)63: 1387وصفي،(

 اما به اعتقاد است،برخي از اصول مشترك نومعتزليان فقط اگرچه اصول ذكر شده

ميگاننگارند سه اصل استخراج تمامي مشتركات نومعتزليان در فروع را توان با استفاده از اين

م.دكر توجه به مقتضياتو انند وحدت اسالمي، گشودن باب اجتهاد، رهايي از بدعت، مسائلي

ميهستند زمان همگي از فروعي  راآنتوان كه .شده استخراج كرد بيان از طريق اصولها

 جابري انديشة نقد سنت در
 نقد متن: شناسي روش
دود در عقل عربي بايهاي موجو ضعف» مرجعيت ميراث عربي« جابري براي رهايي از از نظر

آن گيري اين انديشهبه تاريخ شكلبا مراجعهو نقادانهنگاهي با و بررسي به نقد .ها پرداخت ها



و تجدد  597و نسبت آن با انديشة سياسي محمد عابدالجابري نقد سنت

در نظر زير مهم را به ترتيبة سه مرحلدمند اين پژوهش باي براي بررسي روشاواز نظر

: گرفت

هاي پيشين از متنئتو قرا،ها تفسيرها، شرح،در اين روش. روش ساختارگرايانه:نخست

و  خوفقطرا به يك سو نهاده ميدبه همچنين در اين مرحله ضروري است. كنيم متن رجوع

كلةمثابكه ميراث به دا يك كه در پي آن منطقي واحد وجود كه به هم پيوسته لحاظ شود  رد

مي بستههمةمجموع» ميراث«،از اين منظر. بر تمام رخدادها حاكم است و شود اي  كه تمام اجزا

ميقدر كفايت عناصر آن به وةنكت. كنند يكديگر را تغذيه  اساسي در اين روش رها كردن معنا

به ساختارهاست از. توجه ازبه بيان ديگر، بايد پيش آن هر معنايي، مناسبات نظام الفاظ استفاده

مي بررسي شود، زيرا چنان كه هيچه مركب از نشانيزبان نظام«:گويدكه دوسوسور هاست

مي چنان.»دهد ندارد ارتباط مادي با آنچه معنا مي بر دانيم مدلول نشانهكه هاي زباني، مبتني

نه» اختالف«ةرابط  بر فقطبر اين اساس، معناي هر واژه. ميان آنها» همانندي«و تمايز است

كه با واژه اساس رابطه مي اي مف... شود هاي ديگر دارد، مشخص كه اهيمي مانند اينجاست

مي» نظام«يا» گروه«،»ساخت« كه مطابق اين تفسير، نشانه....شوند مطرح هاي روشن است

و بي و ارتباط مستقيم به ذات دارند و قائم ... اي با واقعيت ندارند واسطه زباني، نظامي مستقل

و توافق،در اين برداشت جديد  مالك صدق مطابقت با واقع نيست، بلكه سازگاري

در.)155-135: 1982جابري،(هاي ساختة ذهني با جهان عيني استتصور خالصه اينكه آنچه

و رمزگشايي متون دست اول  مي) ميراث(شناخت يا فرض آيد، تفسيرها، پيش به كار ها

و مناسبات ساختاري هاي برون شرح و درونمتني نيست، بلكه روابط متني است كه بر اختالف

.)24: 1382كرمي،(ر است ها استوا تمايز نشانه

و. روش تحليل تاريخي:دوم به سياق كه براي فهم هر متن يا انديشه بايد بدين معناست

نخست براي فهم: است ضروري لحاظ از دو موضوعاين.دكرخاستگاه تاريخي آن توجه 

و تبارشناسي انديشه يا متن مورد پژوهش، دوم آزمون صحت مرحل تاريخ كه هماةمندي ن اول

فايدة استفاده از چنين روشي آن است.)32: 1999جابري،(كارگيري روش ساختارگرايي است به

و  به متن  بلكه با بررسي شرايط تاريخي،،آن نگاهي مطلق نخواهد بودةنويسندكه نگاه ما

و اجتماعي نگارش متن به علل شكل  به مسئلهاين.پي خواهيم برد گيري متن يا انديشه سياسي

و استفادكركمك خواهد ما آن در عصرازهد در استفاده از مطالب متن در راستاي اجتهاد

.جديد دقت بيشتري داشته باشيم

مي. روش ايدئولوژيك:سوم توان استمرار نگاه تاريخي دانست بدين اين روش را كه

كه براي فهم  به» تاريخيةبره«در» نظم ساختاري«معناست همان عوامل غيرمعرفتي مربوط

 هدف كشف عناصر،در اين روش. خاص به درون عوامل معرفتي نفوذ كرده استةدور
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و سنت گذشته است و پنهان موجود در ميراث از. ايدئولوژيك آشكار اين تحليل ودنافزهدف

كه اينبه دو روش قبلي  و« جابري نظراز است به تنهايي كافي نيست تحليل تاريخي متون

و سوي ميپژوهش را سمت  بتوان عناصر،مگر اينكه در گام تكميلي فراتري،بخشدي انتزاعي

و كاربرد ايدئولوژيك آنها را آشكار كرد اين. ايدئولوژيك را از عناصر معرفتي متون، تفكيك

ميمسئله  و زمين به ما امكان راةدهد دوره به صورت– تاريخي هر متني كه در تحليل ساختاري

به هم پيوسته .)24: 1993جابري،(به طور دقيق مشخص كنيم- برگرفته شده بودواحد زمانيِ

مي، جابري نظراز و مراحل نقد انديشه، يا با استفاده از اين سه روش و و عين توان ذهن

ب و انديشه را و ارتباط وثيق انديشابه تعبير ديگر، واقعيت باة هم تركيب كرده  تاريخي را

و فرهنگيِهاي سياسي، اجتماعي، اقتص واقعيت بهة شكل دهندادي . راحتي تعيين كرد آن

به گونه اهميت اين روش در بررسي انديشه كه جابري معتقد است هاي سياسي  فقطاي است

و نحو توان نظريه بر اساس اين روش مي گيري آن ارائه كردشكلةهايي در باب تداوم ميراث

.)31-29: 1993جابري،(

را،برهان فتي بيان، سه قلمرو معر،از نظر جابري و عرفان در تركيب با هم عقل عربي

به معناگرايي نقد اين عقل از نظر جابري مستلزم گذر از لفظ.اند سنت ساختهةمثاب به گرايي

به اقتدار لفظ،.است و نيز نپرداختن ها پديدهي ميان علّةرابطاقتدار اصل يا گفتارهاي پيشينيان،

و.استعقل عربي را به بند كشيده و تحليل عقل عربي  رهايي از اين اقتدار مستلزم نقد

.ن استآواسازي ساختار معرفتي

و سنت در آرا جابري  عقل انتقادي
در تفكر جابري،. تري از مفهوم عام در ذهن ما دارد جابري معناي گستردهةانديشعقل در

و تجدد است ترين محور معرفت مهم» عقل« و رابط بين سنت عقل كالسيك به معناي. شناسي

مي...و،يكي از منابع شناخت در كنار ايمان، اخالق  به ويژه،به، اما در نگاه جديد،كرد فعاليت

.مدرنيسم نزديك است پستسوم تجدد در غرب يعنيةدور

شكلميي معناجابري عقل را ساختاري اراد و فرهنگ يك ملت در آن كه هويت كند

و ارزش.)59: 1387وصفي،(گرفته است  كه هويت و بدين معني هاي جامعه همراه با رفتارها

به همين دليل نيز عقل در نظر جابري.هاي آنها عقل عرب را شكل داده است العمل عكس

و قومي بر اساس مقتضيات خاص خود مي و هر قبيله يتواند برداشت معناي يكساني نداشته

به نسبت،جابري نظراز. خاص از عقل داشته باشد هيچ عقالنيت واحدي وجود ندارد، بلكه

عابدالجابري،(هاي متفاوتي از عقالنيت داريم، گونهاستقلمروهاي معرفتي كه عقل در آن فعال 

و مكان در شكل.)74: 1387 به گونه توجه فراوان جابري به زمان اي است كه عدم گيري انديشه
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اواز.ما نيز وارد كرده استرا نقدي بر ميراث فلسفي مسئلهتوجه به اين  ميراث فلسفي،نظر

و واحد نيست، بلكه در هر فكري، هر فيلسوف بر اساس مباني معرفتيةدورما نيز يكسان

.خود فيلسوفان يوناني را تفسير كرده است

مي بيان حال با تعريف دو شده از عقل .ري را بازشناختبجااز نظرمهم عقلةگونتوان

و تعمق مخالف استوي كه با هرگو را بندي كلي عقل يك تقسيمدر،نه برداشت بدون تأمل

:كندبه دو نوع كلي تقسيم مي

كه براي.عقل تقليدي:اول كه در نگاه جابري مذموم شناخته شده است، بدين معناست

و حل مشكالت فكري خود بدون هيچ و اجتهاد يا در نظر نگرفتن شرايط تاريخي گونه پويايي

و ميراث فرهنگ و تكنولوژيةگذشتي از سنت . هاي غربي رفته استفاده كنيم خود يا از تمدن

: گويدميجابري خود در اين مورد چنين

سكه« و تجدد دو روي يك به هم گره خوردهاند سنت و. اندو سخت تجددمسنتي بودن

و سنت و هر دو تقليدي كوركو زندگي كردن درست مانند تجددطلبي . رانه استستيزي است

و ايجاد تحول عميق در وضعيت جاري عرب حاليدر هاكه شرط اساسي نوسازي عقل عربي

و رستن از يوغ آن است .)197: 1376كرمي،(گسستن رشتة تقليد

دركه شايد مهم.عقل انتقادي:دوم جابري است در تمام ابعاد نظام فكريةانديشترين نكته

خش يافته است جابري گستر بهو حضور مي ود را  مسئلهاين. دهد نوعي در تمام مسائل نشان

و اين بار نظر از كه دوباره و روح خودبهجابري بدين معناست صورتي نو ميراث را با ذهن

و آن را كن مانخود با دورةپيوند دهيم و سنت،.يمهماهنگ  از نظراين گونه توجه به ميراث

پ،جابري و ثانياً شوداسالمي كشف-نهان نظام فكري عربي بدين دليل است كه اوالً ساختار

و انعطاف به مفاهيم پويا اصطالحبهها، گونه تحليل اين. پذير تبديل شود عناصر ثابت آن

مي» شكني ساخت« كه. شود ناميده و اشيابه عرياندباي«جابري تأكيد دارد سازي اسامي

وو جمله بپردازيم به جملهبيغاهاي مجهول اين طريقاز فقطو نيمكيلبدتمعلوم هاي را

كه عريان .)208: 1376كرمي،( شودمي» خواننده«و» خود«ميراث به يكسان، معاصر سازي است

كه يادآور عقل انتقادي كانتبه نظرمهم ديگرةنكت و نقد، است جابري كه مسائلي است انتقاد

و تفكرد ما باي، جابري نظراز.ندستهدر نگاه ما عاري از خطا و همچنينةگذشت عقل خود

. بپردازيم» معاصرسازي سنت«بهيمتوانمينقدهابا اين زيرا، كنيمها از اين عقل را نقد برداشت

به اين هدف چنين به دو چيز نيازمنديم«: گويدميجابري خود براي رسيدن به:ما  نخست

و ديگر به نقد برداشت ما  از رهگذر فقط. از اين عقلبرداشت انتقادي عقل عربي از خويش

مي» ديگري«نقد برداشت ذهني ما از كه .)209: 1376 كرمي،(توانيم خود را بهتر بشناسيم است
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و فعاليت عقلي خالصه آنكه، عقالنيت انتقادي گونه و هيچ حكمي را استاي از كنش

و بررسي دقيق سنجيده شود نمي  عقالنيت انتقادي،نبنابراي. پذيرد، مگر آنكه در تراژدي تجربه

و تقليد كوركورانه استةنقط خود را رهايي عقلةعمدرو جابري هدف ازاين. مقابل تسليم

و تغيير  بداندميساختار عقل عربي دادن عربي از مرجعيت ميراث وهكه جز با كارگيري نقد

آن عقالنيت انتقادي در تمام عرصه و انديشه در صدر كه الگوهاي هاي زندگي ها فهم ميراث

،كرمي؛ 585: 1993،جابري(ميسر نيست،گاه خود جاي داده استآمرجع اقتدار بخش را در ناخود

كه بيان شد جابري بر اساس روش همان.)1390:289 و بررسي تاريخ براي گونه شناسي انتقادي

در. دهندة نظام فكري عرب پرداخته است ترين عناصر تشكيل فهم مهم به وي مهميةنكت آنجا

: استاشاره كرده

سه دسته تقسيم كرد...« و تمام انواع معرفت در فرهنگ عربي را به :يماهما اصناف علوم

و علوم برهاني  اند علوم عربي همگي از اين سه صنف تشكيل شده[.علوم بياني، علوم عرفاني

است اين نظام فلسفي در جابري معتقد.)338: 1988جابري،(» ...بهتر نيست حذف شود؟(

مي استصادقهاي سياسي نيز هاي ديگر علوم، ازجمله انديشه شاخه اين داردو بيان

مياي گونهبه است،گانه كليسهبندي تقسيم سهكه توان ساير علوم را نيز در هر يك از اين

و علم عربي را شكل داده است. كلي جاي دادةدست اش.مجموع اين علوم عقل تباهات، وجود

و اجتماعي در شكل و در نهايت در نظر نگرفتن شرايط تاريخي ها، باعثآنگيري انحرافات

و عدم رشد عقل عربي شده است جابري تأكيد دارد براي رشد، بندي پس از اين تقسيم. ضعف

و مكان را در نظردعقل باي و فقه عربي، كه شرايط زمان و بيان  عقل عربي را از عرفان ايراني

و برهان داد نمي به عقل و اصالت را به. گرفت، پيراست چنين عقلي در نگاه جابري در نهايت

و شناخت قوانين طبيعت ختم مي پي. شود وقوف به طور مستمر در كه ما اين عقل را در اروپا

و نوسازي است، به مي تطبيق تجارب عقلي  بينيم خوبي
حال الزم است.)320: 1381، عابدالجابري(

:كنيمو بيان را روشن،نظور جابري از برهان، عرفانم

و رشد تفكر اسالمي، بيان، فقه.ركن اول
يكي از به» فقه« فكري عربةدهند تشكيلهاي فكري نظام خردهجابري معتقد است كه و

كه عقل عربي بر شالودة متن. استنوعي تأكيد بر متن علم نحو، فقه، تفسير(وي معتقد است

به بيان ديگر)و بالغت و با دادننشانجابري براي. است» متن بنياد« استوار  اهميت فقه آن را

و فرهنگ در اروپاي جديد مقايسه مي .كند اهميت رياضيات در يونان

بر...« عهده دارد كه رياضيات در فرهنگ فقه در فرهنگ اسالمي تقريباً همان نقشي را

و فرهنگ در تمدن مدرن و شكل.)98: 1988ري، جاب(»...يوناني و از طرفي در رشد گيري علم فقه
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به طور حتم اصول فقه نقش اساسي داشته استوبه تبع آن كالم وي همان. تفسير گونه كه

، بدين معني كه جدا كردن استدارد، اصول فقه براي فقه همچون منطق براي فلسفه بيان مي

اص. ها از يكديگر ممكن نيست آن و قواعد آن اولدر نگاه جابري، ، بار توسط شافعيينول فقه

از ويژه به شد،»الرساله«جمله در برخي كتب او  اگرچه اين امر در ابتدا،نظر جابرياز. تدوين

شد،و مفيد بودرا پويا كرد انديشه وياز. اما در ادامه به انحراف كشيده لاشكاترين مهم،نظر

حكردن قياسمسئلهاين بهاستال قضاياي گذشته با دهكر سكون فكري ايجادينوعكه

مي. است  در باب، مثالبراي. كند وي براي اثبات اين سخن به برخي مستندات تاريخي رجوع

پرداز امامت نظريهواهل سنت سياسيِ خالفت معتقد است ابوالحسن اشعري متكلمةانديش

درةوظيفنظر جابري، اشعرياز. است و قانونونامامت را قانةحيطكالم گذاري قرار مندي

كه. داده است راةانديشامري و ماندگار در گذشته كردبند پايسياسي اهل سنت ؛ اين توجيه

در گونهبه كه ميبه نيز مردمي كه حال حاضراي و انديشند مجبورند با چالش امامت ها

ب. هاي گذشته روبرو شوند بحث شده تعيينةرگانچهاكارگيري اصولهاشعري كوشيده بود با

وي براي تعيين خليفه. شافعي، مشروعيت ديني امامت خلفاي راشدين را اثبات كندتوسط

مي نخست به قرآن پناه مي و به شيوه كوشد پاره برد آميز تكلفاي اي از آيات را تأويل كند تا

مي سپس. خالفت بالفصل ابوبكر را بيرون بكشدازييها اشاره ت به سراغ حديث ا اثبات رود

كه پيامبر خبر داده به همين منظوراكه خلفاي پس از من چهار نفراست كند و حديثي ند

مي مي و سپس» خالفت در امت من سي سال است، از آن پس پادشاهي است«:گويد آورد

كه اشعري قول راوي حديث را بدان مي و خالفت«افزايد و خالفت عمر دوران خالفت ابوبكر

و سپس خال مي ابيفت علي بن عثمان كه محاسبه مي طالب را .»بيني سي سال است كني

و سنت بسنده نمي فقطاشعري مي،كند به كتاب اصول چهارگانه بر صحتةهمخواهد بلكه

 اجماع صحابه بر مبايعت ابوبكراز،رو ايناز.و مشروعيت آن گواهي دهند» سياست گذشته«

در گواهي مي و بر دشمنان اهل سنت ميجويد مي اين مسئله و سپس اگر امامت«: گويد تازد

مي) عمر(اثبات شود امامت فاروق) ابوبكر(صديق  نص،شود اثبات  زيرا صديق بر امامت او

و .)28: 1389،عابدالجابري(» ...آورده

كه انديشه كه فقه متأثر از شافعي فقهي غير پوياست هايش در گذشته جابري معتقد است

.محصور است

 عرفان.ركن دوم
و كه دو جزء اصلي) عقل عربي(عربيةانديشجابري به دنبال شناخت ساختار معرفت است

و عرفان  به ميراث عربي افزودهاز ويژهبه عرفان از ايران،،نظر جابرياز. داردفقه ايران باستان



 1393پاييز،3شمارة،44ة دور، سياستة فصلنام 602

و هاي آن را در حكمت خسروان وي با بررسي تاريخي اين جريان ريشه. شده است ي پيگيري

به بعد از ورود اسالم به ايران مربوط مي در نگاه جابري، اسماعيليان ايران،. كند اين جريان را

واغزالي،  و در نهايت نيز ريشه... خوان الصفاي صوفي درهايي عميق در ايران دوانده

و جهان عرب تأثيرات فراواني داشته انديشه ان اين رهيافت پيرو. اند هاي فلسفي در اسالم، ايران

كه دانش بشري  مي. شهود است بر اساسمعتقدند و شناخت را توان از طريق تعامل اين دانش

از شيعيان از انديشه،نظر جابرياز. به دست آوردبدون واسطه بين ذهن  هاي عرفاني، بعد

م.انددهكرهاي سياسي خود در مورد امامت استفاده اسالم براي اثبات انديشه خالفان از طرفي

:گويدميچنين جابري. شدندميمتوسل به عقل يوناني،ها ازجمله عباسيان در مقابل آن

اسالمي در ضمن نزاعي-پس ايجاد جايگاه رفيع براي عقل وجودي در فرهنگ عربي...«

و دشمنان دولتش و، يعني شيعيان باطني،ايدئولوژيك ميان مأمون، خليفة عباسي  تحقق يافت

شدةمثاببهدر اين نزاع ميراث گذشته به كار گرفته  براي استمراركه شيعيان، درحالي. سالح

و سياسي مسلمانان به و رهبري ديني و در نتيجه حقانيتشان در امامت دادن وحي در امامانشان

» يوناني«يعني عقل مستقبل پناه بردند، مأمون از عقل وجودي) گرايي عرفان(مذهب گنوسي 

و واقعيت سياسياي گونهبهديني عربي براي تحكيم عقل كه عقل معتزلي آن را تقرير كرده بود

.)232: 1988عابدالجابري،(» آن را بنيان نهاده بود، ياري گرفت

 برهان
و نگاه عقليةانديشگيري سومين عنصر مهم در شكل . استعربي در نگاه جابري، برهان

كه نگاه و استد جابري معتقد است به تفكرات عربي وارد شده هاي برهاني اللي از يونان باستان

و ميزان تأثيرگذاري آنها. است و ارسطو بهدراو پس از توصيف افالطون تفكرات عربي،

و استدالل(توضيح عقل  مي)به معناي برهان دوةفلسف. پردازد در بين مسلمانان عربي نيز به

درةدر نگاه جابري فلسف» عربيةفلسف«و» شرقيةفلسف«:شود نحله تقسيم مي كه بيشتر  شرقي

غرب اسالمي، مانند ابنةفالسفاما. هاي عرفاني نيست ايران حاكم بوده است، خالي از گرايش

مي و كالم توجه و ابن طفيل بيشتر به خلوص فلسفه از عرفان به همين. كردند رشد، ابن باجه

و ابن رشد از خلوص عقالني بيشتري برخوردارةفلسفدليل و در آن مرز بين خرد بوده

و جزء كالمي مي. الهياتي مشخص است-فلسفي ما«: دارد جابري در اين مورد چنين بيان وقتي

مي) يكي از فيلسوفان غرب اسالمي(به گفتار ابن باجه  مي نظر را افكنيم، كه اساساً ارسطو بينيم

بو،مرجع گرفته است و معلم اول كه عالم، فيلسوف با.داما ارسطويي ما در گفتار ابن باجه

و صاحب رأيبه اما،شويم افالطون هم روبرو مي مييعنوان مرجع و كه توان نظراتش را نقد

مي.دكرارزيابي  و همچنين در اين گفتمان با نظرات فارابي هم روبرو شويم، ولي نه فارابي
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نه نويسندةنظري و بهبلكه فاراب» الجمع بين الحكيمين« كتابة فيض او وي عنوان معلم ثاني

 جابري تأكيد دارد كه براي رشد،مطابق اين رويكرد تحليلي.)220: 1381جابري،(» شارح ارسطو

و بيان و مكاني را در نظر)و فقه(بايستي عقل عربي را از عرفان ايراني عربي كه شرايط زماني

و استدالل كرد جداگيرد، نمي به برهان عق. بخشيداصالتو لي در نگاه جابري در نهايت چنين

و شناخت قوانين ختم مي پي. شود به وقوف كه به طور مستمر در ما اين عقل را در اروپا

و نوسازي است،  ميبهتجارب عقلي .)257-256: 1381جابري،(» بينيم خوبي

و تجدد در  سياسي جابريةانديش بازتاب نقد سنت
س در بررسي انديشه،نظر جابري از گرفته نيز بايد همان نگاه تاريخي،شكلياسي هاي

را،ساختاري به اين. كار بردبهو ايدئولوژيك ميجابري با بررسي تاريخ اسالم كه رسد نتيجه

و هاي با تمامي اختالف پيامبر بين تمامي طوايف،،)ص( رسول اكرمةفاضلةمديندر جامعه

و دو كه در بين آنها بود، پيمان اجتماعي و نوع كرد همه را تابع قانونوبرقرار را ستي قديمي

به آن مشروعيت به وجود آورد قانون واحدة متكثر در سايةجامع ،نظر جابرياز. بخشيدو

 تا نظراتندا مباحث خاصي از دين برجسته كرده فقطبينند، كساني كه دين را ايدئولوژيك مي

ميمسائلزاو در اين راستا از بسياريندبخشخود را مشروعيت از طرف ديگر،. شوند غافل

ومي به اين نتيجه» عقل عربي«جابري با بررسي  كه تفكر عربي، متأثر از برخيةانديشرسد

كه باعث تصلّب در انديش ميةتفكرات وارداتي است از عرب، نمونهبراي. شود آن ها آنچه

و تسليم در برابر قدرت حاكم كه در فرهنگ عربي درحالي، بودايرانيان آموختند، فرمانبرداري

كه عموم كتاب،رو ازاين. چنين رفتاري نهادينه نشده بود راهاي اخالقي سلطانيه شاهد هستيم

ميةجابري دربارةپراكندثارآدر.)82: 1387، وصفي( اند وشتهنايرانيان به چند مسائل سياسي توان

:محور اساسي اشاره كرد

و سياست  معتقد مسيحيتةاسالم وغرب در تجرب هاي ميان يم تفاوتجابري با ترس:دين

صد است كه در وبهو سياست، دين،علم، اسالم تا قبل از معاويهردوران هم پيوند داشت

خ.عالمان حاكمان سياسي جامعه نيز بودند  معاويه،ةدوردرفت به پادشاهيال با تبديل

را به و جاي خود و تدريج عالمان از صف حكومت جدا در. دادندن مدارا سياستبه نظاميان

كه اگرااسالم اين رويداد خالف و اسالم مانند مسيحيت روحانيت ندارد از نهاد صل بوده

كه در غرب اتفاق افتادآن،سياست جدا شد و جدايي دين از سياست، گونه از سكوالريسم

كه اسالم البته جابري با توضيح گرايش. سخن بگوييم يكي گرايي هايي را با حاكميت شريعت

و تلقي مي كه با ارائههاي مختلف از اسالم گيرند درصدد است تشريحي از وضعيت دين  دهد

وي. اصل اسالم فاصله دارد را،از نظر  مناقشات كالمي ميان مذاهب اسالمي جاي خود
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م نفس مجادالت ميان سلفي،اين نظراز.مناقشات فقهي داده است و نوگرايان و يانهگرايان رو

كه درصدد بيداري اسالمي  و ميان كساني و سنت هرمخالفانباندهستميان شيعه نوع با

و ضرورت نقد سنت قلمداد نشانهراتجديد  هم،نظر جابرياز.كندمياي از اهميت  اسالم

كه.دين ديانت است هم دين دنيا و لذا كساني و خلفاي راشدين حكومت داشتند پيامبر اسالم

ميفقط گويند اسالم مي نه حكومت، تاريخ را يكسره ناديده و : 1392، كرمي(گيرند دين است

324(.

را اگر انسان:حقوق بشر  جابري درصدد است ضمن تبيين،تجدد بدانيم اصلگرايي

و غرب در بحث انسان تفاوت سن هاي اسالم و عربي گرايي برخي اتهامات را از ت اسالمي

وة اعالمي،از نظر جابري. بزدايد  جهاني حقوق بشر درواقع جهاني نيست چون خواست

نظر جابري همانندي ميان نظام طبيعتاز،با وجود اين.فرهنگ مسلمانان را ناديده گرفته است

سه ركن نظري اين اعالميه را تشكيلو عقل، و قرارداد اجتماعي نظراز.دهدميوضع طبيعي

و هجدهم،جابري  وضع فطري در كاربرد قرآني آن با وضع طبيعي فيلسوفان غربي قرن هفدهم

و اصل قرارداد اجتماعي.همانند است و طبيعت نيز در اسالم پذيرفته شده هماهنگي ميان عقل

قر همان،آمده است نيزمتون ديني در  فردة عمومي بر ارادة اراد،رداد اجتماعياگونه كه در

باةتحقق اراد. بشر مقدم استة الهي بر ارادة در تفكر ديني نيز اراد،م استمقد  عمومي هم

،البته جابري.)164:الف1994،الجابري عابد(رودميشورا كه نوعي قرارداد اجتماعي است پيش

وكه طورانهم در ادامه خواهد آمد براي نقد ديدگاه كساني كه در همسان ديدن شورا

ميدموكراسي افر مي،كنند اط  جهاني بودن،هرحال جابريبه.كند شورا را از دموكراسي متمايز

و برابري را خاص غرب به آن ازجمله آزادي و مفاهيم متعلق و اصول  داند نميحقوق بشر

در؛ اسالم بسياري از مصاديق حقوق بشر را قبول دارد،نظر جابرياز.)312: 1390،كرمي(  اگرهم

به جاي ارادمواردي مبناي حق در خداوندي است با اينكه غرب اين مبناة اراد، فردةوق بشر  را

به جامعه وامي  فرد نيز در قالب شوراةچه اينكه اراد.گذارد چندان هم متفاوت نيست مواردي

مي امكان تضمين حقوق بشر را در . كند مواردي فراهم

دو:دموكراسي و سنتي در كشورهاي سياسي سكوالرةانديشجابري بعد از توضيح

خواهانه در جهان هاي آزاديو انديشه» دموكراسي«اسالمي، معتقد است بعد از مطرح شدن

و مدرن در برابر آن  و متفكران سنتي اسالم، به علت قوت اين تفكرات، هر يك از انديشمندان

ر هر يك از گروه.ندگرفتموضع  و جديد ليبرال، كه بنيان تفكرات خود ا بر هاي سنتي

و پارادايم خاص فكري خودبراند، به دنبال انطباق اين انديشه سكوالريسم قرار داده تفكرات

به ميراث گذشته توجه. بودند به اينكه انديشمندان در گفتمان سنتي بيشتر كنند،مي با توجه

و تطبيق بين جويو جستبه مسئلهبراي بررسي اين  واشور شواهد تاريخي براي تأييد
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ميدر،در اين راستا. كراسي پرداختنددمو و حوادثشد گفتمان سنتي به صدر اسالم رجوع

كه تا حدودي با تفسير و انتخابِ خلفا را ازيسياسي ازجمله سقيفه بود متناسبا شور خاص

ميرادو اينوندگرفتمييكسان با دموكراسي و.)88: 1376، كرمي( پنداشتنديكي به ريشه  توجه

مي» دموكراسي«و»اشور«اصل لغت و يگانگي را زير سؤال به. برد اين تطابق در دموكراسي

كه تصميمشودمينوعي حق كامل به مردم سپرده  ، اين در حالي است گيرندميو آنها هستند

و نه لزوماًاشوركه و استفاده از نظر ديگران  استانآن قيد كردن نظربه معناي هم رأي شدن

يا حتي نزديكياشور متفكران ليبرال عرب منكر هرگونه تفسير، از سوي ديگر.)88: 1376، كرمي(

كه دموكراسي بحثي عقلي.و دموكراسي هستندابين شور كه هيچ استاين متفكران معتقدند

كهةتناسبي بين گذشت و»اشور« اسالمي كه طي شرايط خاص» دموكراسي«در آن مطرح بوده

وندكرداين متفكران فتوايي عقلي صادر. فته است، وجود نداردتاريخي در غرب شكل گر

و در نهايت احكام سياسي اجتماعي از خدايان آسماني- نتيجه گرفتند كه روا نيست شريعت

با اين سخن آنها تالش برخي از رقباي خود براي هماهنگي بين.)86: 1376، كرمي(شود گرفته

و دموكراسي را رد  و شرايط اجتماعيو احكا كردندشورا م سياسي را برگرفته از عقل بشري

و جابري با برشمردن اين نحله. دانستند مي آنها اي افراطي، هر دو را گونهها نقد برخي از

هر مي يكي به دنبال فراموش كردن اهميت. استيك به دنبال حذف سنت يا تجدد داند كه

و چشم آن نظريات سياسي جديد و پوشي از هايبه دنبال تفسير خاص از انديشه ديگريها

و سنت  به نظريات قديم . استجديد بدون اهميت

شده استمي دركتعارض با استبدادو دموكراسي در جهان اسالم در تضاد،از نظر جابري

و جايي برايو با صرف اين معنا كه چون حكومت در اسالم بايد تابع احكام الهي باشد

،الجابري عابد(توان حكم كرد كه اسالم با دموكراسي سازگار است حكومت خودكامه نيست نمي

و متفاوت،از نظر جابري.)116:ب1994 و دموكراسي از هم متمايز آنكه شورا حداكثر.ندا شورا

و مشاركتمياي از استبداد قرار گونهبرابر در گيرد؛ حال آنكه دموكراسي بر مبناي مشروعيت

.)112:ب1994،عابدالجابري( خود قرار داردو دخالت مردم در سرنوشت

كه شورا در تاريخ اسالم را با دموكراسي ديدگاه جابري همانند عبدالرازق با رد هايي

درميهمسان  و شورا را و متفاوت الزامتاريخ اسالم براي خلفا غير گيرند مشورت باآور

بايكه تفاوتيطوربه،كندمي دموكراسي تلقي .)111:ب1994،الجابري(راسي دارد دموك جوهري

آن بومياست كه بدون معتقد جابري،در مقابل به صرف وارد كردن و سازي دموكراسي

به زمينه و معرفتي بدون توجه از نظر. شود نميدردهاي جهان عرب درمان،هاي تاريخي

 نوينةانديشدموكراسي بومي را به همراه عقالنيت به جاي سكوالريسم مبناي بايد،جابري

.)105:ب1994، الجابري(معاصر عرب قرار داد
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و ارزش: مدنيةجامع كه جابري، سنت از نقد سنت بدين معنا نيست به ارث رسيده هاي

او،آن را فراموش كند مي»مدنيةجامع«بلكه كه ارزش اي را به«هايي همچون پذيرد امر

و نهي از منكر آن»معروف اين مطلوب خودةجامع دليل در توصيفبه همين. زنده باشد در

و مردمة جامعةانديش«: دارد چنين بيان مي به بشريت مدني ساالري را، نخستين بار اسالم

و تنوع. اي سابقه نداشت وجه چنين جامعه هيچبه،پيش از اسالم. معرفي كرد به نقد اين جامعه

مي. قائل نيست تفاوتيو بين نژادها است معترف بسيارفرهنگي  گذارد،به حقوق انسان احترام

و مي و حمايت مردم حق رأي دارند . شوندتوانند از حقوق خود نزد حاكم قضايي دفاع كنند

و ارزش جامعهدر چنين و حقوق و نهي از منكر وجود دارد به معروف هاي اخالقي اي امر

و تأكيد بر جامع.)88: 1387، وصفي(»حكمفرماست و مردمة توجه هم مدني ساالر دموكراتيك آن

وة پيامبر نتيجةدر جامع  همان عقل انتقادي بود كه به دنبال استنباط نكات مفيد از گذشته

در استفاده از آن و مدرنةدورها . استجديد

 نتيجه
و تجدد مهممقايسةشايد بتوان گفت مس سنت  متفكران جهان اسالم در قرن اخير بوده ئلةترين

و سلفيةگذشته از دو نحل، كران مسلماندر ميان متف. است اي وجود نحله گرايان، تجددگرايان

و تجدد است به نوعي درصدد همسازي سنت اين نحله طيف مختلفي را شامل.دارد كه

كه در جمع مي در شود نه قادر.گرو سنت دارند يا تجدد بندي نهايي يا دل متفكران اين طيف

م و وجوه مثبت نه حاضر به وانهادن سنت درنيته بودهبه نفي دستاوردها و از. اند اگرچه آگاهي

به هر روي همسازگرايان،حفظ با نسبت سنجي با تجدد صورت گرفته است، سنت نيز اما

اين مقاله با تمركز بر آراي.اند داشتهفكري خود مد نظر نگرشوجوه مهمي از سنت را نيز در 

ميدر رايان، همسازگةنقدهايش بر نحلةهمجابري كه با  كوشيد نوع نگاه، گيرد اين دسته قرار

ازةمنزل وي را به به رابطيكي و تجددةنومعتزليان در سنت و بازتاب اين نگرش وي را كاويده

مي. جو كندو سياسي وي جستةانديشهاي لفهؤمترين مهم از رسد جابري با بهرهبه نظر گيري

هم قراردادن مد نظر با مدرن، هاي پست روش و به سنت  درصدد،تجددبه نگرشي انتقادي هم

و تجدد به نقطه نقدرساندن سنت با شده كه امكان همسازي ميان اين دو پديده را كه اي است

 فكري جابري به نقد سنتةالبته بيشترِ پروژ. فراهم كندراهايي دارند شان تفاوت هويت قبلي

به(كه مفهومي فراتر از عقل مصطلح است عقل عربي،از نظر جابري.ه استاختصاص يافت و

و نظام و،برآيند سه نظام معرفتي بيان، عرفان) هاي معرفتي اين هماني دارد نوعي با فرهنگ

كه نقد عقل عربي با نقد اين سويه جابري خوانشِ.هاي معرفتي، شدني است برهان است

مي انتقادي خود از اين نظام به تجدد،، گام بعديدر.شمرد هاي معرفتي را ضروري  در رويكرد
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و اين جابري تجدد را يك كل مي به اجزايش نيست گونه نيست كه بتوان داند كه قابل تجزيه

و را نظام باورها و نظام دموكراسي .غرب اقتباس كرداز، مثالرايب،اعتقادهاي تجدد را وانهاد

و تمدن وجوهي از تفكررسد سياحت غرب در نظر جابري نه براي وارد كردنبه نظر مي

به تحرك واداشتن سنت براي پاسخ به نيازهاي عصر حاضر از درونِ غربي، بلكه براي گويي

وي.استبرآمده سنت نقدشده  آنةهماوالً، از نظر آن سنت اسالمي نه گونه كه غرب از

و نه آنكه با تاريخ مسيحيت در اروپا قابل قياس اس با اين.تساخته نافي زندگي امروزه است

راة جابري ابعادي از انديش،زيرساخت مي سياسي خود ش مشهودكه البته در آثاركند مطرح

وي.است وة اسالم ديني است كه از آغاز داعي، از نگاه و بر ابعاد سياست حكومت داشته

به صورت خود.فراواني از حقوق بشر صحه گذارده است كه جابري بر خالف نگرش غربي

ميةالمياع خوانده، به،كند حقوق بشر را جهاني قلمداد به دليل ناديده گرفتن نگرش مسلمانان

مي آن را حقوق بشر، در. داند غيرجهاني از عين جابري حال بيشترين همدلي را با آن نوع

تالش منظراز اينوي. باشد برآمده اسالميةدهد كه از درون سنت نقدشد دموكراسي نشان مي

كه درصدد ارائبرخي از همسازگ  قرائتي از شورا هستند كه با دموكراسي سازگارةرايان عرب را

ميباشد، مي هاي اين دو را برجستهو تفاوتكند نقد . دهد تر نشان
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