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  چكيده
كننده دستگاه  رنيته، تعيينرب در برابر روشنگري و مدالعمل انديشمندان ع نوع برخورد و عكس

 رويكـرد اقبـالي برخـي از ايـن انديشـمندان بـه انديشـه روشـنگري و        . نوانديشي آنـان اسـت  
هاي فكري و فلسفي تمدن اروپايي  ي  مدني و ويژگيها ارزشربي، با گرايش به  روشنفكري غ

سپس اين رويكرد با گرايش به مطالعات جديد علـوم انسـاني ماننـد سـاختارگرايي،     . آغاز شد
هـي از روشـنفكران برجسـته و    شناسي، توسط گرو سي، هرمنوتيك، معناشناسي و انسانزبانشنا

اسـالمي،   -ربياركون به گستره نقد عقل ع الجابري و محمدرب همچون محمد عابد معاصر ع
نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا توضـيح         . هاي سنتي اسالمي گام نهـاد  يا همان نقد انديشه

ـ   اسـالمي در انديشـه    -يمقدمات فكري اين دو انديشمند، هم به  مقوله بنيادين نقد عقـل عرب
  .ي آن دو را بازگو و مقايسه كندشده بپردازد و هم دستگاه نوانديش متفكران ياد
  .اسالمي -روشنگري، نوانديشي، رويكردهاي معاصر، نقد عقل عربي :ها واژه كليد

                                                            
 مشهد عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي. 1
 ادبي و هنري يها مطالعات و پژوهشگروه مدير .  2
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گرايي مدرنيته در جهان عرب با تأكيد هاي اصلي جريان روشنگري و نو گرايش. 1
  معتزليان بر نو

رب شـكل  عاروپايي، سه گرايش اصلي در جهان در برخورد با دستاوردهاي تمدن جديد 
كـه گفتمـان نـوگرايي را    ) گـري  سـلفي (بش اصالحي بازگشت بـه گذشـته   نخست جن. گرفت
پذيرد و با دعوت جنبش نوگرايي مبني بر جدايي از سنت و جايگزين ساختن عقالنيـت و   نمي

اسـاس تعليمـات و انديشـه هـاي     گـرايش دوم بـر   . خيـزد  خردورزي با آن، به رويارويي برمي
پـردازد و تمـدن نـوين     هاي نوگرايي مـي  الدين، به شدت به نقد جريان لطلبانه سيد جما اصالح

خواهي و پيشرفت راستين را در گرو وابسـتگي   ها مي داند و ترقي غرب را اصل و ريشه جنگ
داند، اما با وجود ايـن، در گسـتره    زدن به مباني دين و اصول روحي ميبه اخالق برتر و چنگ 

ي نـوگرايي و روشـنفكري از جملـه تأكيـد بـر      هـا  ارزش تأويل ميـراث فكـري، از ارجـاع بـه    
ستيزي و دعوت به آزادي و دموكراسي خـودداري   ي و عقالنيت، ستايش علم، استبدادخردورز

پس از سيد جمال، بنيان هاي اين رويكرد از سـوي شـاگردان او محمـد عبـده و نيـز      . كند نمي
ي روشـنگري و دسـتاوردهاي   هـا  جريان سوم كه به سـنت . گسترش يافترشيد رضا تعميق و 

علمي آن گردن نهاد، خود به دو گروه اصلي تقسيم شد؛ نخست كساني همچون سالمه موسـي  
هاي  و سبك ها روشربي و ي فرهنگي تمدن غها ارزشو طه حسين كه با اعتماد همه جانبه به 

غيبـي و   سرچشمه گرفته از اين آبشخور، بر پيوند گسستن از تمام رسوبات برجامانده از امـور 
رب مانند حسن حنفي، جـابري و اركـون   ورزيدند و دوم روشنفكران نوگراي عتقليدي، تأكيد 

. سازي ميان سنت و مدرنيتـه هسـتند   گ كه شاهد رويكرد و گرايش آنان براي تركيب و هماهن
  )37، ش 1985جعيط، (

و گذشته، سـمت   محمدعابد الجابري ضمن يك گفتگو، براي بازخواني روند يكصد سال
كـرده اسـت، جريـان    رب را در سه جريان عمده، شناسـايي و پيگيـري   سوهاي كنوني جهان ع
آغـاز شـد و   ) اسـدآبادي (الدين افغـاني   اين جريان با سيد جمال. استگر نخست، جريان سنت

خـالف اسـتاد پيشـه     اما عبده در ادامه مسير راهي بـر . توسط شاگردش محمد عبده ادامه يافت
مـن معتقـدم ايـن    . المسـلمين را پديـد آورد   در مسير خود، تفكـر اخـوان  گرا  كرد، جريان سنت
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آنهـا در برابـر   . رب به وجود آوردطلوبي براي دنياي اسالم و دنياي عجريان، نتوانست نتيجه م
هرچنـد محمـد عبـده و    . دهنـد  مـي گرا از خـود نشـان    ازهاي جديد، رفتاري منفعل و واپسني

ند، شـورا و بيعـت در اسـالم،    ان تالش داشتند تا ثابت كنسيدجمال به عنوان پيشتازان اين جري
جريان دوم، جريـان ليبـرال و متمايـل بـه غـرب      . ربي داردهاي بسياري با دموكراسي غ شباهت
ماندگي دنياي اسالم، ميراث فرهنگـي بـه    اين گونه مي پندارد كه عامل عقب اين جريان،. است

جات آن است كه همه چيـز از غـرب وام گرفتـه    جامانده از باورهاي اسالمي است و تنها راه ن
دانـد و در رفتـار علمـي     شته، فرهنگ و آيين خويش چيزي نمياين جريان از تاريخ، گذ. شود

ياي اسالم و به طور خاص در جهان فرجام اين جريان در دن. خود كامالً با آنها وداع كرده است
ت كه شناخت دقيقي از جامعه مشكل بزرگ اين جريان آن اس. رب به شكست انجاميده استع

مندم به آن اشاره كـنم،   اين يكصد سال پديدار شد و عالقه جريان ديگري كه در. خويش ندارد
ميراث و تـاريخ  "ميان  توان ميجرياني است با باورهاي پيوندگرا؛ يعني اين جريان معتقد است 

اين جريان در رفتـار  . پيوند برقرار كرد "دستاوردهاي فكري و فلسفه غرب"با  "تمدن اسالمي
تـرين   و ايـن مسـئله، بـه مهـم     كند ميعلمي خود، ساز و كار مشخصي براي طرحش پيشنهاد ن

  )62-61، ص1387وصفي، . (»مشكل آنها مبدل شده است
دارند اين جنـبش  اعتقاد  "معتزلياننو"گروهي با تعريف و تحديد جريان سوم به نام كلي 

دي اسالم در حيات فردي، اجتماعي، و سياسـي و بـاور بـه    هاي عملي و كاربر با تأكيد بر جنبه
پيوند ميان عقل و وحي و توجه ويژه به اصل توحيد و عدل و دو آموزه اختيار در مقابل جبـر،  
و حسن و قبح عقلي در برابر حسن و قبح شرعي، و نگاه خاص بـه جايگـاه تـاريخ و قرائـت     

ارد تا با برتر دانسـتن انديشـه اسـالمي از    مفاهيم علوم اسالمي، تالش د گيري شكلتاريخي در 
هـاي   معه اسالمي، هويت جمعي، نيازمنديتقسيمات مذهبي، مباحثي چون وحدت اسالمي، جا

زمان، رهايي از خرافه و بدعت و گشودن باب اجتهاد و دفع ديدگاه منفي خاورشناسان نسـبت  
  ) 11همان، ص. (ر دهدپژوهشي خويش قرا -به اسالم را سرلوحه رويكردها و مطالعات علمي

كه از جريانات ياد شـده انجـام   بندي كالني  در تقسيم شود ميگونه كه مالحظه  همان
برابر نوگرايي  هاي مزبور در لي است كه جريانالعم شد، مالك اصلي، نحوه و نوع عكس

  . اند از خود بروز داده
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  اسالمي -نوگرايي و نقد عقل عربي. 2

رب تحـت  عـ اسالمي در جهان معاصـر   -نقد عقل عربيجنبش روشنگري و به دنبال آن 
هاي نوگرايي در تمدن غرب پديد آمد و گسترش يافت؛ اين نوگرايي  ها و شاخصه تأثير ويژگي

ليسم و سوبژكتيويسم و با تأكيد بـر عقالنـي   ايدئا گيري شكلو ) سوژه(با اصالت دادن به ذهن 
در خـود غـرب اتفـاق افتـاده بـود و      درست شبيه به همان چيزي كـه  . نمودن آگاهي آغاز شد

نيـز  مدرنيتـه را بـا    هايـدگر  . يـابيم  چكيده و روح آن را در برداشـت هايـدگر از مدرنيتـه مـي    
. رسـد  مـي و با نيچـه بـه پايـان     شود ميداند كه با دكارت آغاز  يي يكسان ميگرا متافيزيك ذهن

  )19، ص1381گلو، جهانب(
  ويژگي هاي برجسته جنبش نوگرايي. 1.2
 (subject)ايـن ويژگـي خاسـتگاه شناسـايي را در ذهـن و سـوژه       ): خردگرايي(نيت عقال

انديشـم پـس    مـي (عـروف خـود   داند و اشاره به انقالب معرفتي دكارت دارد كه با جملـه م  مي
پايگاه معرفت و يقين را در نفس آدمي قرار داد، و همين طور به انقالب كپرنيكي كانت ) هستم

يستي خود، نقش اصلي در عمل شناخت را بـه فاعـل شناسـا يـا همـان      كه با ديدگاه سوبژكتيو
عقالنيـت در  . (object)سوژه و نفس انسان نسبت داد نه به عين و واقعيت خارج يا همان ابژه 

گرايـاني   مدرن است كه هم شـامل ديـدگاه عقـل    بنياد انسان اينجا به معناي همان عقالنيت خود
ظيـر  گرايـاني ن  و هـم شـامل ديـدگاه تجربـه     شـود  مـي  چون دكارت و فيلسوفان راسيوناليست

اين عقالنيت، عقالنيتي سوبژكتيويست است يعني اصـالت  . ها فرانسيس بيكن و ديگر آمپريست
يقيني عمدتاً تابع ساختار  تو نتيجه آن در حوزه معرفت اين است كه معرف دهد ميرا به سوژه 

كـه   شـود  مـي تكنولوژي دنياي جديد  ، منجر به ظهورعمل و كنش  ذهن بشر است و در حوزه
خـواهي و تسـلط    اين رويكرد تكنولوژي تبلـور سـيطره  در . ماهيتاً با دنياي قديم متفاوت است

، و به تعبير ديگر، تبلور تبعيت ابژه از سوژه )عالم طبيعت(بر عين بيروني ) نفس انساني(سوژه 
  .است

تحول استوار گشته و به تصـوري   اين ويژگي بر معقول بودن): گرايي تاريخي(گرايي  تحول
نگـاه دينـاميكي خـود يكـي از      .ديناميك و پويا از جامعـه، واقعيـت و انسـان انجاميـده اسـت     

آيد و به ايـن معناسـت كـه     هاي نظريه پيچيدگي در نگاه متفكران معاصر غربي بشمار مي مؤلفه
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هاي مدرن، پيچيده تـر   نيز سعي دارد جهان واقعيت و انساني را، بر وزن انديشه ينوانديش غرب
  .درك كند

شناختي در حوزه  مبناي انسان اين شاخصه از يك سو، به عنوان يك زمينه و: گرايي آزادي
و از سوي ديگـر، بـر حـق     كند ميسياست، حدود و مرزهاي قانوني سلطه و حكومت را معين 

  .نمايد كيد ميانسان در تثبيت و تقرير امور و شئون مدني خود بدون هيچ اكراه يا قيدي، تأ
اين خصوصيت در معناي محدود خود به جدايي حكومت و سـلطه سياسـي   : سكوالريسم

از هرگونه مؤسسه و بنياد ديني اشاره دارد و در معناي وسيع آن بر جدايي كليه شـئون زنـدگي   
هاي ذهني دنياي مـدرن اسـت    ترين انگاره ويژگي مزبور يكي از مهم. كند بشر از دين تأكيد مي

بـا راسيوناليسـم   : ارزشـي دنيـاي مـدرن، پيونـدي ناگسسـتني دارد      -سه ويژگـي فكـري   كه با
). اصالت دادن به ذهـن و فاعـل شناسـا   (و سوبژكتيويسم ) انسان مداري(، اومانيسم )عقالنيت(

انسان عصر روشنگري و دنياي مدرن با گسست از دين و امر قدسي سعي دارد امـور خـود را   
رايزنـي بـا عقـل جزئـي امـا جمعـي خـويش، تمشـيت نمايـد           در اين جهان خاكي، از طريـق 

هاي فردي و جمعي خود را بر مدار تحقق خواست انسـاني خـود    و تمام تالش) راسيوناليسم(
ها به سيطره معرفتي و عملي او بر عـالم واقـع    ، تا در نهايت اين تالش)اومانيسم(سامان بخشد 

  ).سوبژكتيويسم(منتهي شود 
  گراييتحوالت دوره نو. 2.2

ا در ايـن دوره كـه تحـت تـأثير     هـ  ترين تحوالت و دگرگـوني  در نگاه متفكران عرب مهم
شـناختي و   زبـاني، معرفتـي و روان  هـاي   نـوين فكـري و علمـي رخ داد، انقـالب    هـاي   جنبش
تحوالت يادشده در ايـن فـراز  هـم    شايان ذكر است كه . (هاي ساختاري و تاريخي بود انقالب

  )شود ميرن و هم شامل تحوالت دوره معاصر شامل تحوالت دنياي مد
هاي جديـدي كـه در برخـي     ن، در گستره انقالب زباني، آموزهبراي نوگرايا: انقالب زباني

، فلسـفه  )فلسفه فهم و تفسير(، هرمنوتيك )دانش سمانتيك(شناسي، معناشناسي  بانهاي ز حوزه
سـاختارگرا مطـرح شـده اسـت،      سـاختارگرا و پسـا   هـاي  فلسفهتحليلي و نيز  هاي فلسفهزبان، 

حكايت از آن دارد، كه معناي يك متن تنها با نيت و قصد مؤلف رابطه ندارد بلكه برخاسـته از  
 هاي كاربرد آن ل ساختار آن زبان، شرايط و زمينهها با يكديگر، با ك ي واژهشبكه ارتباطات معناي

ت، و نيز مرتبط با جهان فرهنگي اي كه واژه به آن متعلق اس  واژه، دنياي مؤلف و جهان فرهنگي
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  . خواننده متن است
ليسـتي و  ايدئا هـاي  فلسـفه در نگاه نوانديشـان غـرب، انقـالب معرفتـي،     : انقالب معرفتي

. نمــوده اســت (objectivism)گــرا  عــين هــاي فلســفهرا جانشــين  (subjectivism)گــرا  ذهــن
ه نظريـه وي در پيونـد علـم و    و فلسفه علم به ويژ شناسي معرفتهاي باشالر در حوزه  ديدگاه

موسوم است، در اين زمينه بسيار مـؤثر و قابـل توجـه و تأمـل      "گرايي فوق عقل"تخيل كه به 
يـك تئـوري و نظريـه نهفتـه     ) و حتي ابزار مشـاهده (او معتقد است در پس هر مشاهده . است

. اسـخ دارد است و همچنين به جستجوي ناتمام در علم و حقيقت تخميني و تقريبـي، اعتقـاد ر  
انـداز عقالنيـت جديـد بـرخالف      مرو علم و انديشه، اساساً يك چشمباشالر معتقد است در قل

او از ايـن نظـر بسـيار    ) 96، ص1383باشـالر،  . (عقالنيت سنتي در برابر ما گشوده شده اسـت 
  .جهت با پوپر است سو و هم هم

يادهـاي علمـي كـه مـدعي     گـرا در بن  پايان دادن به سلطه ديدگاه حقيقتكارل پوپر نيز با 
مكتبـي  . را بنيان نهـاد  "راسيوناليسم انتقادي"، مكتب بود ميمعرفت يقيني نسبت به حقيقت عل

كه معتقد بود، عقالنيت تجربي مبتني بر روش استقرايي در كـاوش حقـايق طبيعـي و انسـاني،     
ديل بـه معيـار   ي تجربي را تبـ پذير پوپر تحقيق بدينسان. توان و ظرفيت اثبات واقعيت را ندارد

  )1363، و نيز پوپر، 1384پوپر، . ( پذيري تجربي نمود ابطال
ترين فيلسوف مكتب انتقادي فرانكفورت معتقد اسـت سـه    از سوي ديگر هابرماس بزرگ

بزاري يا فنـي، عالقـه   عالقه ا: در تكوين علوم مختلف، نقش داشته است (interest)نوع عالقه 
ب با اين سه نوع عالقه، سه گونه دانـش هـم شـكل گرفتـه     رهايي بخش، و متناس عملي، عالقه

. تأويلي، و علوم انتقادي -تحليلي، علوم تاريخي -علوم تجربي: د شكل بگيردتوان مياست و يا 
  )203 -200، ص1386مسعودي، (

شـده را بـه عنـوان رويكـردي انتقـادي در برابـر        توان ديدگاه هـر سـه فيلسـوف يـاد     مي
  .دنياي كالسيك به شمار آورد شناسي هاي معرفت ديدگاه

با اعتقاد به پيچيدگي ساختار ذهن و وجوه گونـاگون   ينوانديش غرب: شناختي انقالب روان
بـر ايـن بـاور     شناسـي   يش به انقالب فرويد در عرصه روانگرا رمزي و واقعي و خيالي آن، با

بسيار جـدي بـر   شناختي فرويد، خاصه كشف ضمير ناخودآگاه، تأثيرات  است كه انقالب روان
ـ    گذارده و نقش علت شناسي معرفتحوزه  خـوبي  ه هاي غيرمعرفتي را در معـادالت معرفتـي ب
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  . برمال كرده است
هـاي   اين انقـالب بـا گـرايش بـه انديشـه     ): و نيز پساساختارگرايانه(گرايانه اختارانقالب س  

ون ساختارگراياني چساختارگرا در حوزه فلسفه و علوم اجتماعي كه از سوي  ساختارگرا و پسا
ائـه و تقويـت شـد،    ساختارگراياني همچون دريدا و ليوتـار، ار  لويي اشتراوس و آلتوسر، و پسا

هـاي   ساختارگرا با تكيه بـر انديشـه   هاي پسا به ويژه ديدگاه. شكن را برپاداشت عقالنيتي شالوده
بر روش فوكو با تكيه  نيچه و. شالوده شكنانه نيچه و هايدگر به نتايج بسيار راديكالي منجر شد

شناسـي معرفـت    هاي فكـري بـه كمـك روش ديرينـه     ها و گفتمان ويژه خود در تحليل انديشه
)archeology of knowledge (به كمك تبارشناسي رابطه دانش و قدرت  و نيز(genealogy of 

power and knowledge) )زنند و يرش منطق تعريف و ماهيت سرباز مياز پذ) 403همان، ص
منظـور  ) 134ص، 1981بن عبد العالي،. (نندك ، مفهوم به معناي حضور را طرد ميبه همين شيوه

مدرن  فيلسوفان پسا. حقايق و اعيان است واسطه بياز اصطالح حضور، در اينجا، كيفيت تجربه 
هـا و   هستند كه مسـتقل از نشـانه   "حاضر واسطه بي"چون نيچه، فوكو، دريدا، ليوتار، منكر امر 

لذا آنان منكر اين هستند كه درك و دريافت . و ذهنيت فاعل شناسا در نزد او حاضر باشد زبان
، 1383حقيقـي،  . (، شفاف و عريان خود حقيقـت و عـين خـارجي باشـد    واسطه بيما، دريافت 

  )159ص
  

اراده حقيقـت و   مدرن در نقد اعتبار عقل مطلـق و  هاي مدرن و پسا تقابل انديشه. 3.2
  گرين تاريخي
هـاي   بايـد اذعـان داشـت، نظريـه    ) مـدرن   پسا( معاصر  ون با تفكيك دو دوره مدرن واكن

ترين  پس از نيچه مطرح گرديده با مهممدرن كه در حوزه فلسفه و در دوره معاصر، به ويژه  پسا
  . انديشه هاي مدرن به تقابل برخاسته است

ــه ــا  در انديش ــدگاه   پس ــل دي ــاط مقاب ــدرن، نق ــي    م ــم م ــه چش ــدرن ب ــاي م ــورد؛  ه   خ
گرا، فرو افتادن  گرا در برابر نگاه مطلق تاريخي، نگاه نسبينگري در برابر نگاه فرا انديشه تاريخي

عقل از اعتبار مطلق به جاي ايمان تام و تمام به عقل، و تكثرگرايي به جـاي انحصـارگرايي، و   
به ويژه نيچـه بـا   . گيرد بول اين نظريه مورد قبول قرار مينقد نظريه مطابقت و عينيت به جاي ق
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كند تا زمينه  تاريخي بودن مفاهيم را تبيين مي معطوف به قدرت، ضرورت پرداختن به  نقد اراده
گرايي و مطابقت فراهم گردد و فوكو بـا توجـه بـه نگـاه      معقوليت يا همان نظريه عينينابودي 

ي زمـان و  گراست، آگاهي عيني و نظريه وحدت و پيوسـتگ  تاريخي خود كه نوعي نگاه انفصال
يويسـتي انديشـه   كشـد و مـرگ طـرح و رويكـرد پوزيت     ه اتصالي به تاريخ را به چالش مـي نگا

 دهنـد  مـي اندازي از نظام قدرت ارائه  در واقع اين دو، چشم. دارد نگري مدرن را اعالم مي تاريخ
اين منظومه . استكه در آن اراده حقيقت همچون يك منظومه دورسازي به تصوير كشيده شده 

اي از انديشه فوكو و نيچه درباره رابطه دانش و قدرت است كه بـر مبنـاي آن،    واقع استعاره در
د بلكه تنها بـه تأويـل   انسان به حقيقت دست نياب شود باعث مي» اراده معطوف به قدرت«تأثير 

براي ايجاد سلطه و كنترل بر خود و ديگران نايل گردد » خواست قدرت«ارچوب حقيقت در چ
  )190-189حقيقي، همان، ص. (عنا از حقيقت دور شودو به يك م

  :رب از رويكردهاي نويناعتزالي و نوانديشي معاصر عگيري جريان نو بهره. 3
يژه هاي دنياي مدرن و به و ، تحوالت و انقالبكر شديمكه در بخش پيشين متذ طور همان

صـورت گرفتـه،   ) مدرن پسا(اي كه در دوره معاصر  هاي فكري در عصر روشنگري، و نيز تكانه
اكنون به . رب بر جاي گذارده استندگاري در سير تحوالت نوانديشان عآثار بسيار پايدار و ما

اعتزالي و نوانديشي  جنبش نو. پردازيم عتزالي ميا بررسي آن تحوالت در قالب بررسي جريان نو
ده و هاي خود كه چند دهـه دچـار رخـوت و شكسـت شـ      معاصر عرب براي بازسازي انديشه

تقريباً در محاق سكوت و فراموشي فرو رفته بود، دوباره از سوي انديشمنداني همچون حسـن  
حنفي، نصر حامد ابوزيد، محمد عابد الجابري، محمد اركون، محمد شحرور، ليلي احمد، علـي  

جـابري دربـاره ايـن رخـوت و     . حرب، برهان غليون، طه عبدالرحمن و ديگران رونق گرفـت 
هـايي پـوچ و    عربـي پيوسـته و از ديربـاز، گسـتره     گفتمان نـوين و معاصـر  «: گويد ميشكست 

بود، از اين رو به انعكـاس  ) دروني(هايي  فت كه تنها بيانگر آرزوها يا بيمگر تهي را فرا مي ميان
وي ) 33، ص1985جـابري،  ( .پرداخـت  و نـه بـه حقـايق واقعـي و اثبـاتي مـي      حاالت رواني 

و ســيطره الگــوي گذشــته گرايــي رده را در برتــري خــو هــاي ايــن گفتمــان شكســت ويژگــي
، نفوذ و گسترش ابزاري قياس فقهي، تعامل برقرار كردن با امور محتمل به عنـوان  )گري سلفي(

هاي موجود در بخش معرفت به  گيري ايدئولوژي براي پوشاندن نقصهاي واقعي و به كار داده
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  )187همان، ص. (دهد ميواقع، قرار 
و حتـي  ) سلفي(گرا  تدريج گفتمان نواعتزالي جديد با نقد گفتمان گذشتهدر اين راستا، به 

اين گفتمان با رويكرد . رب شروع به تجديد حيات نمودد گفتمان نوگرا در ميان متفكران عبا نق
شـكل  ) فرانـوگرايي (مدرنيسـم   د مفاهيمي برگرفته از گفتمان پسـا گريز از روشنگري و با كاربر
بـي گمـان   . اسالمي تغييـر جهـت يافـت    -عقل و نقد عقل عربي  گرفت و به جنبش نقد خود

هـاي مشـهور    به ويژه در چهارگانه(بد الجابري دستاوردهاي فكري انديشمند مراكشي محمد عا
و  )العقل العربي، العقل السياسي العربي، العقل االخالقـي العربـي   بنية ،تكوين العقل العربي(: او

: ترجمه عربي آن بـه نـام  ( نقد العقل االسالمياز جمله در  شناس الجزايري محمد اركون، اسالم
نقد و ( الفكر العربي االسالمي، و قضايا في نقد العقل الديني، و نيز در )الفكر االسالمي يخيةتار

تفسـير نقـد    گيـري  شكل، بيانگر بيشترين كوشش و نمايانگر بلوغ فكري براي تجلي و )اجتهاد
را ايـن   الخطاب العربي المعاصرجابري كتاب خود . روند مي قل عربي در اين گستره به شمارع

به آغـاز دوره تـدوين جديـد فـرا      نياز، امروز بيش از هر زمان ديگر«گونه به پايان مي رساند، 
. »است -عني همان نقد عقل عربيي -خواند كه نقطه شروع آن به نقد كشيدن ابزار مورد نياز مي

در صـدر اسـالم قـرار    » تدوين نخستين«در برابر دوره  شده دوره ياد) 181، ص1985جابري، (
گرايي آغازين به انتقال علوم و نيـز تأسـيس و تـدوين     كه در آن به كمك رويكرد عقل گيرد مي

بنابراين نقد عقل عربي از نظر جـابري، شـرط ضـروري ايـن     . علوم اسالمي همت گماشته شد
از مهم تـرين عوامـل اسـتمرار    «ي ي نوين عرب جنبش فكري است و عدم حضور آن در انديشه

هـاي   د مطلوب به رهايي از اسارت قرائتو رويكرد نق... رود به امروز به شمار مي آن تالغزش 
ها و فروع گوناگون  اسالمي با شاخه -دهاي فرهنگ عربيها و رهاور رايج و تجديدنظر در داده

، 1988جـابري،  . (»خوانـد  هاي رسمي و غالـب فـرا مـي    دون تقيد و تسليم در برابر قرائتآن ب
  )5ص

 "مـدت و تطبيقـي   تـاريخ دراز "گـذاري   نقادانه خود را كه در روند بنياناركون نيز برنامه 
. دهد مياسالمي پنهان است، به عنوان طرحي توانمند و پيچيده در اين جهت ارائه   براي انديشه

  )12، ص1986اركون، (
ران و پيروان رگرفته از فرنان برودل از متفك، مفهومي ب (longue duree)» مدت تاريخ دراز«
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پيـروان  . استنگري متأثر از اين مكتب نگاري است، اركون در شيوه تاريخمكتب آنال در تاريخ
شده، درباره منابع و اسناد تاريخي معتقد بودند كه بايد از همه منابع تاريخي بازمانـده   ياد بمكت

» مـدارك تـاريخي  اسـناد و  «كه مفهوم  شود ميجر به آن از گذشته بهره برد و اين نكته لزوماً من
در » تـاريخ درازمـدت  «اصـطالح  . شده معمول فراتـر رود  گسترش يابد و از چارچوب شناخته

  )63-62، ص1377خلجي، . (استنسبت با همين نكته قابل فهم 
قدرت توليد و زايندگي انديشه عربي را اين گونـه   اركون نواقص و كمبودهاي موجود در

هـايي را   مانـدگي و نقـص   هرگاه به پژوهشگران مسلمان عرب بنگريم، عقب«كند، وصيف مي ت
شدن مشكالت سياسي  بحراني. اردابيم كه شديدترين آزردگي و اندوه را با خود به همراه دي مي

و اجتماعي و اقتصادي از آغاز دهه هفتاد ميالدي، علت كـاهش آشـكار توليـد كمـي و كيفـي      
، امـا در برابـر آن ادبيـات    كند عربي و اسالمي، توجيه و تفسير مي) انديشه( علمي را در قلمرو

انبوه و سرشار يافته ) توليد(به طور جدي ) يا همان بنيادگرايي اسالمي(پايداري و مبارزه طلب 
  )15، ص1986اركون، (» .است

رز هاي بنيـادگرا و نيـز مبـا    كران سكوالري است كه مخالف جرياناركون از جمله روشنف
هـاي بنيـادگرا و    در ايران معاصـر را نيـز جـزء جريـان    اسالمي است، وي حتي نهضت اسالمي 

داند، وي از اين جهـت نهضـت    هاي نوين مي و پايداري در برابر غرب و انديشهطرفدار مبارزه 
  .دهد ميانديشي عربي و اسالمي را در برابر گفتمان و ادبيات  بنيادگرايانه اسالمي قرار  نو

  عقل عربي يا عقل اسالمي؟: دام عقلنقد ك 
هاي ايـن دو انديشـمند دربـاره نقـد      هاي پژوهش و نيز ديدگاه پيش از آشنايي با شيوه. 4

هاي اختالف و تشابه و تعبير به كار گرفته شده از سـوي   است زمينهاسالمي، بهتر  -عقل عربي
ي خـود دربـاره گـزينش    جـابر . را واكاوي نماييم) عقل اسالمي(و اركون ) عقل عربي(جابري 

بـه ايـن    نخسـت «: دهد مي، اين گونه توضيح )عقل اسالمي(و ترجيح آن بر ) عقل عربي(تعبير 
تمام ميراث مسلمانان، چه بخشي كه بـه زبـان عربـي     "عقل اسالمي"دليل كه اصطالح و تعبير 

ار اسـت كـه   و آشك گيرد ميرا در بر  ها تأليف يافته، نگاشته شده و چه بخشي كه به ديگر زبان
نقـد  «اي عام از  صورت قادر نخواهم بود تا به گونهمن تنها بر زبان عربي تسلط دارم و در اين 

ديگر آن كه جهت و سوي پژوهش انتقادي من كامالً معرفتي است . سخن بگويم» عقل اسالمي
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را  "نقد عقل اسالمي"اصطالح ) در حالي كه( شود مياعتقادي در آن گنجانده ن -و نقد الهياتي
بنابراين پـژوهش انتقـادي خـويش را بـر     . الهياتي آن جدا ساخت -از مضمون كالمي توان مين
و در  »ما مي باشـد، متمركـز سـاختم   ) و نه اعتقاد(بيني  ان، كه حامل فرهنگ و سازنده جهانزب

، متأثر از مباحـث  گيرند ميهمكاراني كه به خاطر اين عنوان بر من خرده «: گويد ميجاي ديگر 
افتاده است را مربوط به دنيـاي   ان هر آنچه در دنياي ما اتفاق ميخاورشناس. استورشناسان خا

ن عنوان عقل عربـي را انتخـاب   م. دانند، در حالي كه من به چنين چيزي معتقد نيستم اسالم مي
بـه  ام تا بتوانم آن جايي كه خرد ايراني يا غير آن بر انديشه اسالمي وارد شده و يا بر آن غل كرده

  )79، ص1387وصفي، . (»كنميافته را شناسايي و معرفي 
گيـري بـر گـزينش تعبيـر      كرد جابري به سنت، و نيز با خـرده اما محمد اركون با نقد روي

چنـين تبيـين    "عقـل اسـالمي  "گرايش ويژه خويش را به اصطالح  وياز سوي " عقل عربي"
ظمت سنت هاي اسالمي و يا ناميـدن  برخالف دكتر عابد الجابري، قائل به كاستن از ع«: كند مي

اسالمي در جـاي جـاي جهـان اسـالم در مسـير       عناويني چون سنت عربي نيستم، سنتآن زير 
سنت اسالمي را بايد پويـا قرائـت كـرد تـا عامـل      ... تاريخ حضور و موقعيتي ويژه داشته است

اشاره كنم كه آنچـه   دانم اين را هم الزم مي. حركت به سوي آينده باشد نه مانعي در راه توسعه
از  فهم و درك عرب. با درك و فهم يك عرب تفاوت دارد كند مياز سنت درك  عرب يك غير

اي در آن دميـده نشـده اسـت، در     ه، مسكوت مانده و روح تـازه سنت در همان باورهاي گذشت
عرب، سنت با خردورزي، هر چند انـدك در ارتبـاط   اي از جوامع مسلمان غير حالي كه در پاره

  )130، ص1986اركون، . (»است
گفت، جابري با ناميدن نقد به عنوان نقد عربي از مسئوليت خود كاسته و از  توان ميو نيز 
كـنم ايـن چنـين طـرح كـردن       تصـور مـي  . ري خود را رها كرده استهاي بسيا لشورود به چا

بر اصـحاب علـم   كه البته  اي  كاري كاري همراه است، پنهان موضوع از جانب ايشان با يك پنهان
البته اين به . ما نيازمند نقد خرد ديني هستيم و خرد عربي هم جزئي از آن است. پوشيده نيست

هاي علمي ايشان بدون شك مفيد و  معناي آن نيست كه كار عابد الجابري اهميت ندارد، تالش
  )132-131همان، ص. (رب در عصر حاضر استترين كار علمي در دنياي ع مهم
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  :ه جابريديدگا .1.4

  از ديدگاه جابري پيشين در انديشه عربيهاي  رويكردها و قرائت .1.1.4
هـاي پيشـين از ميـراث     و قرائـت  جا كه كار مهم نقد عقل عربي كنار زدن رويكردهااز آن

كنـد كـه    هـا را بـه سـه گـرايش مهـم تقسـيم مـي        جهان اسالم است، جابري اين قرائتفكري 
  : اند از عبارت

الدين اسـدآبادي   جمال( "الديني تفكر جمال"ري از اين قرائت با عنوان جاب: قرائت سلفي
و گاهي بـا  ) المسلمين هاي ناشي از آن مانند اخوان عبده و جريان و شاگردان او همچون محمد

  .كند ميياد  ")يا ظاهرگرا(قرائت ظاهري"عنوان 
اسـت كـه    از نگاه او، قرائت ياد شده، يـك نـوع رويكـرد ايـدئولوژيك نسـبت بـه ديـن       

اي  يخي، پديدهدر اين نگاه، حقيقت تار. برخاسته از يك ديدگاه خاص ديني درباره تاريخ است
ـ  مـي شود و تنها  ست كه تا زمان حال مستمر ديده ميا د توليدكننـده فهـم سـنتي از ميـراث     توان

قرائت سلفي، آن نوع منظر ديني نسبت به تاريخ است كه اساس آن بـر  . فكري و فرهنگي باشد
بينـي   يكسـان "، "عـدم تحـول در ذات واقعيـت و امـور    "، "اثبـات ذات "، "گرايي ثبات"وعي ن

گذشته را در حال مستمر و پايدار و ثابت "و  "گذشته و حال و آينده را يكسان ديدن"، "تاريخ
فرض است كه آنچه در گذشته  نگاه سلفي، قرائتي درباره تاريخ با اين پيش. استاستوار  "ديدن

ايستاده و  در اين قرائت گويي زمان باز. بود، دگر بار در آينده نيز قابل تحقق خواهد تحقق يافته
  .آيد ون امتداد همان گذشته به شمار ميراكد است و اكن

اي اروپايي و خاورشناسـانه دارد و   اين قرائت، منشأ و سرچشمه: قرائت ليبرالي.  4-1-2
همـان سـنت اسـتوار     بر مبنـاي هر سنت  ها و فهم از جهت سبك و شيوه بر رويارويي فرهنگ

) فهم و درك نمـود  توان مييعني هر سنتي را در درون آن سنت و با مفاهيم همان سنت (است 
اين معنـا  . گرداندن هر چيز به اصل خود استوار خواهد شد شناختي بر باز و از جهت شيوه زبان

و مسـيحي و فارسـي و    اسالمي، با ارجاع موضوع به اصول يهـودي  -در خوانش ميراث عربي
زيرا در ايـن ديـدگاه،   ) 5، ص1988جابري، (يوناني و ديگر ريشه هاي آن ميسور خواهد شد؛ 

اسالمي در فرهنگ يهودي، مسيحي، ايراني و يوناني قابـل پيگيـري و    -هاي ميراث عربي ريشه
  .اند ها شكل داده هاي آن ميراث را اين فرهنگ جستجو است و شالوده
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گري ماركسيستي به  ه جابري اين قرائت، نوعي از سلفيدر نگا: گرا چپقرائت .  4-1-3
 -شمار مي رود كه وظيفه مهم خـود را، شناسـايي حـدود و مرزبنـدي واقعيـت تـاريخ عربـي       

در ايـن رويكـرد ماركسيسـتي، تـاريخ تمـدن      . اسالمي در پيكاري دوگانه تعريف كـرده اسـت  
از پيكـار طبقـات اجتمـاعي و نزاعـي ميـان       ربي مانند هر تمدن ديگـري، بازتـابي  ع –اسالمي 

همـان،  . (استآيد و بر آن اساس قابل تحليل  ه شمار مييسم بو ايدئال) اصالت ماده(ماترياليسم 
  )16-15ص

مندانه و ابـزاري از ايـن روش   ان اين قرائت به جاي اسـتفاده روشـ  از نظر جابري طرفدار
هـا در تحليـل مسـائل     فكـري ماركسيسـت  هـاي   ه تكرار كليشـه ديالكتيكي در نگاه به مسائل، ب

  .اند نداشتهگونه ابتكار عملي در استفاده از اين روش  اجتماعي و تاريخي پرداخته و هيچ
دارند؛  يادشده، همگي در يك جهت با هم اشتراك نظر گانه سههاي  در نگاه جابري قرائت

اسالمي و چه در پرداخت به مسـائل   -تمامي آنها، چه در بررسي مشكالت تاريخ گذشته عربي
حاضـر  آيند كه بر نياز به قيـاس امـر غائـب بـه      هايي سلفي به شمار مي حاضر اروپايي، قرائت

  )19-16همان، ص. (هستنداي در انديشيدن استوار  به عنوان شيوه) اصل بر فرع(
  :ررسي و پژوهش نزد جابري ي بها روش .2.1.4

اسي جابري بيشتر بر رويكرد شن ز تحوالت دنياي مدرن، نگرش و روشدر تاثير پذيرفتن ا
هــاي مبتكرانــه و نــوين  يابــد كــه از شــيوه دئولوژي تمركــز مــيشناســانه و تحليــل ايــ معرفــت

ايـن روش دو گسـتره   . رود ب فرانكفـورت در آلمـان بـه شـمار مـي     هـاي مكتـ   نئوماركسيست
  .گيرد ميي را در بر و زبان شناس شناسي فتمعر

، تحـت تـأثير نظريـه گسسـت     شناسي معرفتجابري در گستره : شناسي معرفتگستره   
هاي علمـي   الر، با تأثير پذيرفتن از انقالبباش. شناختي گاستون باشالر قرار گرفته است معرفت

ر مراحـل انديشـه و   شـتاين، بـه وجـود نـوعي گسسـت د     نيقرن بيستم به ويژه نظريه نسـبيت ا 
سـبيت وارد يـك دوران جديـد علمـي     پيشرفت علمي قائل بود و باور داشت كه ما با نظريـه ن 

شويم كه با گذشته پيوستگي ندارد و شكاف عميقي آن را از عصر علمي پيشين يعني عصـر   مي
متـداول  ناگفته نماند كه باشالر براي بيان اين موضوع از همان واژه . كند ميفيزيك نيوتني جدا 

تعبيري است كـه آلتوسـر در    "شناسي معرفت) ناپيوستگي(گسست "و  كند مياستفاده  "تغيير"
  .وصف نظريات باشالر به كار مي برد
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جابري با تأكيد بر اين نظريه باشالر، معتقد به نوعي گسست و شكاف عميق ميان انديشه 
شناختي نـه   گسست معرفت سنتي آن است؛ در واقعو عقالنيت معاصر غرب با انديشه و تفكر 

بلكه گسستن از نوعي پيوند با ميراث ) فرهنگي(به معناي جدايي كامل از گوهر و اصل ميراث 
سـازد،   ، متحـول و دگرگـون مـي   هايي داراي ميـراث  موجودات سنتي به انساناست كه ما را از 
. دهـد  يمـ هايي كه ميراث يكي از عناصـر سـازنده و بنيـادين آن را تشـكيل      يعني به شخصيت

  )20-19، ص1986جابري، (
جابري در اين گستره به دو مسئله مهم، يكـي جداسـازي مـتن از    : گستره زبان شناختي 

  .كند ديگري پيوند خواننده با متن تكيه مي خواننده و

  جداسازي متن از خواننده )الف
يـز بـا   ن دكـارتي و كـانتي، و  ) اصالت فاعل شناسا(جا با گرايش به سوبژكتيويسم او در اين

خواهـد بـر جـدايي     مـي ) فاعل شناسا(و سوژه ) ن خارجيعي(سازي ابژه  تثبيت رويكرد دوگانه
) در اينجـا همـان مـتن   (و ابژه و عـين خـارجي   ) همان خواننده متن(ميان سوژه و فاعل شناسا 

ايـن  . كنـد تأكيد نمايد و با اين انفصال و جدايي، زمينه نگاه مجدد و بازخوانش متن را فـراهم  
انديشان ايراني همچون سروش و شبستري ميان  جدايي، شبيه به تفكيكي است كه نويك و تفك

ك، بر ديدگاه سوبژكتيويستي مبناي هر دو تفكي. كنند برقرار مي) فهم ديني(معرفت ديني دين و 
 -جدايي نـومن و فنـومن    -و نيز ديدگاه سوبژكتيويستي كانت -جدايي ابژه و سوژه  -دكارت
  .استاستوار 
و  گانه سهمتن و سنت را از طريق روشي  ناپذير ابري، رهايي از تسلط و سيطره انعطافج

  :ند از ا مي داند كه عبارت اي مرحلهسه 
يـك   گرايانه؛ يعني نگرش به متن ميراثي همچون يـك كـل و بـه مثابـه      بررسي ساختار .1

  .ساختار كه در آن اموري ثابت غلبه دارند
  .ند متن به گستره و بستر تاريخي آنتحليل تاريخي؛ يعني پيو .2
؛ يعنـي  )25-21همـان، ص ) (وژيككشـف وظيفـه ايـدئول   (ارائـه ايـدئولوژي    طرح و .3
  .گيري معناي متن مؤثر بوده است كه در شكل اي هاي ايدئولوژيكي زمينهبرداري از  پرده
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  پيوند خواننده با متن) ب  
رمنوتيك فلسـفي بسـيار قرابـت    در هگادامر در اين عرصه، ديدگاه جابري با ديدگاه 

بلكـه بـه    ،در نظر گادامر نه متن محور كامـل و نـه مفسـر محـور كامـل اسـت      . ابدي مي
ينـدي از آميـزش   اگفتگوي ميان متن و خواننده اعتقاد دارد و معناي متن را حاصل و بر

  .داند و اين به مفهوم حفظ استقالل نسبي براي هر دو است واننده ميافق متن و افق خ
تا خود را در متن بخواند، در حالي كه بـر   كند ميخواننده تالش «: گويد ميدر اين باره  او

حفظ موجوديت كامل و مستقل متن نيز توجه دارد و اين بـه آن معناسـت كـه او بـا آگـاهي و      
  )26-25همان، ص. (»ماند شخصيت كامل به حال خود محفوظ مي

و چنانچه  گيرد ميپذير را در پيش  نعطافنقادانه خود شيوه و حركتي اجابري در رويكرد 
الب معرفتي و فلسفه علـم  هاي نوين فكري گذشت، از يك سو در گستره انق در بررسي جنبش

پذيرد و از سوي ديگر در تعامل با گفتمان معاصر  هاي باشالر و ميشل فوكو تأثير مي از پژوهش
تا به شناسايي عيوب و  گيرد مي آن را به كار -به مفهوم آلتوسري -عربي شيوه قرائت تشخيصي

گريـزي را در ايـن گفتمـان تشـكيل      هاي عقـل  ات موجود در آن بپردازد كه نشانهكشف تناقض
، اشـاره بـه   »قرائـت تشخيصـي  «مفهوم تشخيص يا استيضـاح در  ) 11-10همان، ص. (دهند مي

بود اگر فيلسوف و ساختارگراي فرانسوي دارد كه معتقد ) 1990-1916(اصطالح لويي آلتوسر 
ها در درون ساخت و ساختار اجتماعي و سياسي، ساري و جاري هسـتند و بـه    چه ايدئولوژي

ابق با خواسـت قـدرت بـه تعبيـر     مط(نحو كامالً خاموش و غير خشن، اعمال و رفتار انسان را 
امـا  . آيـد  ي، حضور مخفي و مستتر به شمار ميكنند، حضور آن ايدئولوژ تنظيم مي) اي آن نيچه
شـناخت را كـه باعـث تسـلط     تـوان حـداقل، فراينـدهاي پيچيـده      كه مي  ر اعتقاد داشتآلتوس

عقيده او در اين باره تا . شود، شناسايي كرد و در اين جهت تشخيص داد ها بر ما مي ايدئولوژي
حقيقـي،  . (باشـد  گن هابرمـاس و در ايـن جهـت مـي    يورحدودي شبيه به اعتقاد ميشل فوكو و

  )231-183، ص1383
با اين اعتقاد كه هر فرهنگي در بنياد و گـوهر خـود، رويكـردي سياسـي اسـت و       جابري

هاي سياسي و اجتماعي نبـوده   گاه مستقل و بركنار از درگيري فرهنگ عربي در ذات خود، هيچ
جـابري،  (بلكه به طور مستمر در ميدان و عرصه اصلي ايـن رويـارويي حضـور داشـته اسـت      
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اي ساختاري به كنكاش و تكاپو برمي  در گستره ل العربيتكوين العقدر كتاب ) 7-6، ص1988
پيونـدهاي   با كاربرد شيوه ساختارگرايانه به تبيين و تعريف العقل العربي بنيةخيزد و در كتاب 

كه دسترسي به آن ضـمن بررسـي سـاختاري     آورد ميهاي معرفتي روي  در هم تنيده ميان نظام
العقـل السياسـي   و در كتـاب  ) 573-555ص ،1996بري، جـا . (عقل عربي، حاصل گشته است

شناسي سياسي و نظريات فوكو و دوبريـه را بـه كـار     هاي نظري منسوب به انسان نمونه العربي
جـابري خـود روش پژوهشـي متناسـب بـا      ) 42-41و  14-10، ص2000جـابري،  . (گيـرد  مي

  داند؛ موضوع مورد پژوهش را واجد سه مرحله مي
جـوع بـه مـتن، همـه تفسـيرها و      يانـه كـه پژوهشـگر بـا ر    گرا اول، كاربرد روش ساختار

متني كه بـر   از معنا به روابط و مناسبات دروننهد و آزاد و رها  هاي پيشين آن را كنار مي قرائت
  )19، ص1998جابري، . (كند مياختالف نشانه ها استوار مي باشد، مراجعه 

تاريخي متن و اسـتفاده از   و مراجعه به خاستگاه» تحليل تاريخي«دوم، به كارگيري روش 
، 1992جـابري،  . (شيوه ساختارگرايانه به منظور درك تاريخمندي و تبارشناسـي انديشـه مـتن   

  )32ص
هاي ايدئولوژيك آشكار و پنهان موجود در متن كه  ها و سويه سوم، كشف عناصر و جهت

. شـخص نمايـد  تا دوره و سياق تاريخي هر متني را به طور دقيق م دهد ميبه پژوهشگر امكان 
  )24، ص1985جابري، (

  ) عقل عربي و ساختار آن گيري شكل(رويكرد جابري به نقد عقل عربي  .3.4.1
بلكـه سـاختاري را ارائـه     كنـد  مـي جابري از واژه عقل، قوه تفكر و محتواي آن را قصد ن

نمايد كه هويت و فرهنگ يك ملت در آن شكل گرفته است و با توجه به اين نگرش، عقل  مي
بينـي انسـان    رود كه همواره جهـان  هاي ذهني به شمار مي اي از مفاهيم و فعاليت ربي مجموعهع

عربي را در گذر زمان شكل بخشيده و اين انسان نيز درون فرهنگ عربي رشد كـرده و تكامـل   
  )17-15، ص2002جابري،. (يافته است

آمـده از   را فـراهم اسالمي، آن  -عقل عربي در گستره تمدن عربي گيري شكلاو با بررسي 
و )  573-555، ص1996جـابري،  ( شود ميبه شمار  "برهان"و  "عرفان"و  "بيان"سه ساختار 

عقل به عقل بياني ، عرفـاني و فلسـفي، دليـل     گانه سهبندي  در گفتگويي ضمن اذعان به تقسيم
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دانيـد كـه   مي «: تقسيمات ياد شده و نيز گرايش خود را به عقل بياني اين گونه تبيين مي نمايد
نـدي  ب و عقلي تقسيم شده است، اين تقسـيم علوم در حوزه مطالعات اسالمي به دو دسته، نقلي 

، از اين رو به كند ميامروزه خيلي راهگشا نيست و ما را به يك فرجام علمي و نقاد راهنمايي ن
قل عربـي در  در نتيجه به مطالعه در ساختار ع. ام كه بايد مباني ديگري بنا كرد سيدهاين نتيجه ر

تمايز با ساير عقول، چون عقل فارسي و يوناني پرداختم و تا به امروز به اين تعريف رسيده ام 
كه عقل عربي، عقلي است بياني، برخالف عقل يوناني كـه عقلـي اسـت برهـاني و فلسـفي و      

گـري   يشه در فرهنگ ايران، هند و گنوسـي انتزاعي و نيز برخالف عقل عرفاني يا شهودي كه ر
  .اردد

به عقل بياني، وارداتي محسوب  اسالمي بالنسبه –ربيعقل برهاني و عرفاني براي تمدن ع
عقـل  پايـه  . عقل بياني، عقلي است بر پايه متن همچون بالغت، تفسـير، فقـه و نحـو   . شوند مي

و جـزء بـه كـل را    ) اصـل (ع بـا كـل   بياني، مشابهت و قياس بين اشياء است و رابطه بـين فـر  
ايـن عقـل در جاهـاي مختلـف،     . سـت گرايـي نهفتـه ا   نين عقلي، نوعي تجربـه در چ. جويد مي

در علم بالغت با آن ريشه بلنـدي كـه در ادبيـات و شـعر،     . هاي گوناگون ايفا كرده است نقش
و در علم كالم، عنصر قياس كالم يا داللت امر شاهد » تشبيه«پيش و پس از اسالم دارد، عنصر 
با يافتن اين سـاختار، نظـام   . فقه ، قياس فقهي را ساخته است بر غائب  و در علم فقه و اصول

  )82-81، ص1383وصفي، . (ام گرا تعريف كرده ي عربي را، نظامي بياني يا شباهتمعرفت
هـاي چيـره و حـاكم بـر آن      لفهاو در نقد عقل سياسي عربي، قبيله، غنيمت و عقيده را مؤ

و پديـد  ) قبيلـه زدايـي  (تبديل قبيله به ناقبيله رفت از اين وضع نامطلوب،  داند و براي برون مي
دگرگوني غنيمت به اقتصاد مبتني بر ماليات يا  ،آمدن نهادهايي مستقل از دولت در جامعه مدني

چـه   -اي و دگماتيـك  تغيير عقيده به صرف رأي و آزادي از سلطه عقـل فرقـه   ،اقتصاد توليدي
  )374-ص363،  2000جابري، . (دكن يو تعامل با عقل را، پيشنهاد م -ديني و چه سكوالر

آن بازشناسـي   كنـد و  جابري در نقد عقل اخالقي عربي، يك هـدف نهـايي را دنبـال مـي    
اخالق اصيل عربي از اخالقيات يوناني، ايراني و صوفيانه است، چرا كـه در فرهنـگ عربـي و    

راني، يوناني ي حاكم بر آن، شاهد پنج ميراث اخالقيِ عربي خالص، اسالمي خالص، ايها ارزش
ت است و اين ايرانيان بودنـد كـه اخالقيـات اصـيل     گوهر اخالق عربي مرو. و صوفيانه هستيم

فاسـد و تبـاه    "ي كسـروي ها ارزش"عربي را با اخالق بندگي و بردگي خود و به تعبير بهتر با 
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  )631-621، ص2001جابري، . (دساختن
  ديدگاه اركون. 1.2.4

  پيشين در انديشه عربي از ديدگاه اركون هاي رويكردها و قرائت .1.2.4
  هاي پيشين در انديشه را براي تبيين رويكردها و گفتماناركون تقسيم بندي چهارگانه زير 

  :اند از عبات دهد ميعربي ارائه 
اي ميـراث   مان بر اساس تمركـز بـر بعـد اسـطوره    اين گفت : گفتمان اسالمي بنيادگرا

و آن هنگام كه ناآگاهانه در راسـتاي غيـر دينـي     دگير ميديني شكل ) فرهنگي و فكري(
. گردانـد  هاي خود را ثابت و استوار مي ياندارد، بن كردن مضامين همين ميراث گام بر مي

ري به عنـوان قرائـت سـلفي تعريـف     اين گفتمان همان ديدگاهي است كه در كالم جاب
  .شد مي

يك نگـاه درون   عمدتاً نگاه و گفتمان كالسيك اسالمي،: گفتمان كالسيك اسالمي  
اي از متون و منابع مورد اطمينـان و صـحيح، آن هـم از درون     مجموعهديني است و از 

ر دوره تأسـيس و تثبيـت آن پـرده    اين مجموعه از ميراث فكري و فرهنگـي اسـالمي د  
گفتمان كالسيك همان گفتمان جاري در . كند د و شناسايي آن را امكان پذير ميدار مي بر

هـاي راديكـال و    البته جنبه. نگر گذشته ع اسالمي است، گفتماني ايستا و كامالًاكثر جوام
  .شود گفتمان سلفي و بنيادگرا ديده مي شود در اين قرائت تظاهر نمي افراطي كه در

گفتمان مذكور بر روش  :)گفتمان خاورشناسان(گفتمان مبتني بر روش خاورشناسي  
گرايـي قـرن    گري و اثبات ست و گرايش تاريخياشناسي نقد متن و نقد تاريخي استوار 

  .با اين گفتمان در كالم جابري نيز آشنا شديم. نوزدهم تواماً بر آن غلبه دارد
بـر شـيوه    تـوان  مـي از نظـر اركـون ايـن رويكـرد و گفتمـان را      : گفتمان علـوم انسـاني  

هـايي كـه در    هفوكو، تطبيق داد، شيو (Genealogy)و تبارشناسي  (Archeology)شناسي  هديرين
كـري،  هـاي ف  هاي پنهان و ناشناخته در پيـدايش انديشـه هـا و گفتمـان     تحليل علت ها و زمينه

به گفتـه  . ها ين داليل آشكار و آگاهانه انديشهنه در تبي كند ميبرداري  كاربرد دارد و از آنها پرده
هاي گذشته  انشده و پنهان در گفتم هاي فراموش كشف و شناسايي پرسش ،اين گفتمان«ون ارك
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: اركـون . (كنـد  مـي ، دنبـال  شـده غفلت گشـته   هاو آشكارسازي عناصري را كه با سكوت از آن
  .مدرن، پيرو چنين گفتماني است هاي پسا آركون، خود با تاكيد بر انديشه  )18-17، ص1987

  نزد اركونش ي بررسي و پژوهها روش. 2.2.4
رويكـرد اصـلي خـود را يـادآور     اركون در روند تالش براي نقد عقـل اسـالمي نخسـت    

سپس شروط اصلي تحقق آن را با نگرش تطبيقي بـه دسـتاوردهاي ايـن عقـل، تبيـين       .شود مي
  .كند مي

  شناسي تطبيقي اسالم
وژه اصـطالحي برگرفتـه از كتـاب ر    -شناسـي تطبيقـي   او هدف خود را بنيان نهادن اسالم

شناسي تطبيقـي،   اركون براي تحقق اسالم. داند مي -شناسي تقيطبي انسانباستيد فرانسوي به نام 
شناسـي سـنتي و    هـاي كنـار نهـادن اسـالم     كنـد و سـپس راه   هاي معرفتي آن را تنقيح مي زمينه

ر برابر سـه  اين روش پژوهشي، قرآن را د. كند ميشناسي تطبيقي با آن را دنبال  جايگزيني اسالم
و سنجه نقد تطبيقـي تـاريخي؛ دوم،    نخست، معيار: دهد ميبرانگيز قرار  گستره بنيادين و چالش

بخشـي   سفي در قلمرو توليد معني و توسعهتأمل فل وم،شناسانه و شالوده شكنانه؛ س ي زبانبررس
  )56، ص1986اركون، . (و دگرگون سازي و تغيير ماهوي در آن

  شناسي تطبيقي عرفتي در طرح اسالمهاي م زمينه
  : كند مييقي را به صورت زير تقسيم هاي معرفتي در طرح اسالم شناسي تطب او زمينه

  قرآن و تجربه مدينه  -
 نسل صحابه  -

 زمينه ها و شرايط نزاع و درگيري براي خالفت  -

 سنت و تسنن -

 اصول دين، اصول فقه و شريعت  -

 و چشم اندازهاي آن  شناسي معرفتجايگاه  -

 جايگاه عقل در علوم عقلي  -

 جغرافيايي عقل و خيال در ادبيات تاريخي و  -

 عقل و خيال در شعر  -
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 اسطوره، عقل و خيال در ادبيات شفاهي -

كه (دانش هاي تطبيقي و تجربي ): آيين مدرسي يا مذهبي(معرفت اسكوالستيك  -
 )مبتني بر تجربه هاي حسي و عملي هستند

 عقل اثباتي و جنبش روشنگري  -

 عقل، تخيل اجتماعي و انقالب ها  -

  )16ص: همان(هاي معني  ي عقالنيت و تحوالت و دگرگونيها شرايط و زمينه -
ت و روش خود در پژوهش هـا و  اين طرح و رويكردي است كه اركون بنا بر عاد

اي اسـت   و درست نقطه كند ميمحدود از آن پيروي  گيري جهتهاي جزئي و با  بررسي
  .كه او را از جابري جدا مي سازد
  )ارتدوكسي(كيشانه و سنتي  ستشناسي را كنار نهادن اصول مسلم اسالم

شناسي راسـت كيشـانه    طرح، كنار نهادن اصول مسلم اسالماركون براي تحقق اين 
مطلـق اسـت و در   كه بنيان و شـالوده آن يـك حقيقـت     كند ميرا پيشنهاد ) ارتدوكسي(

گيري مقدس پيامبران با هدف تحقق نجات و سعادت اخـروي و  رسالت ديني و موضع 
هـاي   كـه جنبـه  شـود   و درستي حكايت هاي ديني منحصـر مـي   شك نكردن در صحت

  .كشد ر اقدامات ايشان را به تصوير ميآو شگفت
  

  )ارتدوكسي(كيشانه و سنتي  مراحل تحقق گذر از موضع راست
كيشانه و ارتدوكسي، با پشت سر نهادن مراحـل زيـر بـه     گذر از اين موضع راست

  :رسد ميفرجام نهايي 
  تي و زبانيشناخ پژوهش نشانه     

ي و زباني براي بازگشت و شناخت وهشي، بر به كارگيري مباحث نشانهاين رويكرد پژ
به منظور درك ايـن نكتـه    و كند ميشده، تأكيد  ع نقادانه به متون و نصوص خواندهرجو

هاي مورد استفاده چگونـه در جهـت داللـت و توليـد معنـي       يابد كه از نشانه سامان مي
و ابزارهاي زباني كارآمد براي توليد معنا چيست و اين معنـا بـراي    شود ميبرداري  بهره
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، مفاهيم زباني را بـه عنـوان   بدينساناركون . آيد چه كسي و ضمن چه شروطي پديد مي
ي ايـن  گـذار  كـه نقـش آنهـا در پايـه     گيرد ميبه كار ناپذير رهاوردهايي مؤكد و مناقشه 

  )35-32، ص1987اركون، (. جايي بنيادين و روشمند مخفي مانده است جابه
و دريدا در  هاي شالوده شكنانه كساني چون فوكو واقع او با تأثيرپذيري از ديدگاهدر 
" محور مفسر"به رويكرد  "محور متن"جايي از رويكرد  فهم و تفسير متن، به جابه  حوزه

  .دهد مي تن در
  يژوهش تاريخي و جامعه شناختپ  

برد، بـر نگـرش بـه ميـراث      تين بار به كار مياين شيوه پژوهش كه اركون براي نخس
هـايي كـه    ، همـان جنبـه  اسـت فرهنگي از طريق دو منظر و بعد ويژه متمركز و اسـتوار  

كـرده   هـا  كـن سـاختن آن   اقدام به نابودي و ريشـه ) سنتي(ه انديشان پژوهش كالمي جزم
كـه كتـاب    اسـت است، جنبه نخست، تاريخي بودن همه رفتارهاي فرهنگـي و عملـي   

ه ايفاي نقش خود در اين قدس از طريق آنها به درون ساختار اجتماعي نفوذ كرده، و بم
شـناختي اسـت كـه در پديـده تلقـي و دريافـت        پردازد؛ جنبه دوم بعد جامعه قلمرو مي

هـاي اجتمـاعي بـه     ها و دوگانـه  پذيري كه گروه يعني كيفيت جامعه ،فرهنگ وجود دارد
  )44،   35ص: همان. (كنند ريافت ميميراث فرهنگي را جذب و دسبب آن 

  اتخاذ رويكرد كالمي 
ي مشترك ها روشيابد كه كالم را به تبعيت از  شده اين گونه بروز و ظهور مي رويكرد ياد

هـاي   از همين رو بايد وحي را از دريچه داده. نمايد وادار مي» معرفتي«فته بر رويكرد ياو تطبيق 
شناسـي دينـي و دانـش     هـاي انسـان   همـان داده  و بـه بررسـي نشسـت و ايـن    نوين شـناخت  

ها و اميال دروني افسارگسـيخته   ايمان عمدتاً با انگيزه«است كه به ما مي آموزد،  شناسي معرفت
و بـا   دهـد  مـي انسان كه در برابر عوامل بازدارنده، سركشي و مقاومت افزون تري از خود بروز 

هـاي متعصـبانه عقـل، بيشـتر تطـابق و      انديشـي   واقعي و جـزم  به شدت موهوم و غير خياالت
فلسفه متـأثر  اساساً فيلسوفان پسا مدرن و كساني كه از اين ) 47-44ص: همان. (سازگاري دارد

تا به داليـل عقلـي و معرفتـي آن، و     دهند ميمعرفتي انديشه، بها  هاي غير هستند، بيشتر به علت
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  .گيرد مياركون نيز در شمار اين گروه قرار 

  هاي جابري و اركون در نقد عقل اسالميديدگاه بندي  جمع. 5
كـه از نظـر جـابري فقـدان      -از اين دو انديشمند در گذر از موانع گفتمان معاصر يكهر

ايـي  گر اي و تـاريخ  رهگرايي و از ديدگاه اركون، آگـاهي اسـطو   تفكر تاريخي نگر و عدم عينيت
و ترسيم گسـتره تبارشناسـي    هاي جديد در تعريف عقل عربي به خاستگاه -پوزيتيويستي است

يـك سيسـتم   ها به طور كلـي بـه    اين خاستگاه. ابدي آن تكيه و اعتماد نموده، به آنها گرايش مي
درن و پس از شناسي انتقادي فرام گردند كه نهايتاً به يك نوع معرفت تحليل و بررسي منتهي مي

هاي سنتي و  نقد ديدگاه  ر پايهاهد رويكرد نوين خود را بخو گرايي تمايل دارد و مي اثبات  دوره
  .گذاري كند حتي نوگرا، پايه

نگرش جابري و اركون   دهنده دقت در زمينه روش و عناصر تشكيل بنابراين با مالحظه و
كننـد كـه انديشـه     دنيـاي جديـد آغـاز مـي      يابيم هر دو از مسـائل و مشـكالت پيچيـده    در مي

ـ   مدرنيسم آنها را ايجاد كرده رانوگرايي و پساف كـه ايـن دو    اي  هاست و از طريق مقـدمات نظري
،  مفاهيم و اصطالحاتي كه اكنـون در قلمـرو فلسـفي و    دنكن متفكر، آثارشان را با آن شروع مي

سازد، به ويژه آن دسته از مفاهيمي كه  معرفتي تمدن عربي، بيشتر كاربرد دارد خود را نمايان مي
انديشـه  كـه   گيرد ميجا سرچشمه ين رويكرد از آنا. كند ميرا مطرح  "نقد عقل"پيچيده  ئله مس

ـ   ) خردگرايـي (سازي شيوه عقالنيت  فرانوگرايي بر پايه ويران ا گـرايش  يكپارچـه و روشـمند ب
، سپس شود ميگري و آكنده از بار سنگين ايدئولوژيك، بنيان نهاده  سكوالريستي و بعد تاريخي

تا بر اين نكتـه تأكيـد    شود ميل آغاز شناختي عق ره پيافت و رويكرد جابري از تعريف معرفت
آمـده از قواعـد عـام و رهـا از موضـوع       اي فـراهم  كه عقل در نهايت چيزي جز مجموعه ورزد

كه  گيرد ميافزون بر آن، عقل در فضايي فرهنگي شكل ) 25، ص1985جابري، . (نيستخاص 
يفي است كه اركـون بـه   اين همان تعر. كند ميتوانايي ها و گستره فعاليت و پويايي آن را معين 

صـورت بنـدي آنهـا و در پرتـو      هنگام توجه به عقل اسالمي از جهت تاريخي بودن مفـاهيم و 
هاي كنش و واكنش ها و تعامالت عامل خيال در  ها و گستره شناسايي پويه(شناسي خيال  انسان
شـناختي   دهد تا از ايـن رهگـذر   شناسي، ارائه مي ر قدسي و اسطورهو جامعه شناسي ام) انسان

بهتر از وظايف عامل عقالني و عامل خيالي به دست آورد و نيز از ميـزان و درجـه تعامـل يـا     



  42شماره پياپي  پژوهشي دانشگاه قم، –فصلنامة علمي 

23 

اركـون،  . (ورزي حاكم بر جوامع اسالمي آگـاهي يابـد   هاي مختلف انديشه تقابل آنها در عرصه
  )115-65، ص1986

   تأكيـد  جـدايي كامـل از ميـراث اسـالمي خـود      جابري و اركون هر دو بـر محـال بـودن   
ورزند، زيرا حق جنبش فكري و فرهنگي جز با پيوند مسـتمر بـا گذشـته فرهنگـي خـود و       مي

با تحقق استقالل تاريخي  امر نيزو اين  شود ميبرقراري ارتباط زمانمند با آن، تمام و كمال ادا ن
  ) 69، ش1984اركون، . (شود ميبراي هويت تمدني هر ملت،  امكان پذير 

ل شـناختي اسـت كـه از اصـو     و جنبه ديني، يك امر ثابت انسان عداز نظر آنان ب به عالوه
موضـوعي  ( "امر غايب"آيد، بنابراين جوامع انساني بر پايه  ثابت هر فرهنگ بشري به شمار مي

حال  آيـا  ) 40، ش1981اركون، . (شود ميو ارتباط آن با امر مطلق بنا ) كه حضور كنوني ندارد
و برنامـه   هاي روشنگري با ارزش» )اسالمي(نقد عقل عربي «گفت كه پروژه و رويكرد  توان مي

ش نوگرايي عربـي و  د شده، مسئله جنبيا گسلد؟ به اين معنا كه رويكر نوگرايي عربي پيوند مي
ارچوب اصلي و مدرن آن، وارد عرصه داللتي نوين كرده كه انديشه فرانوگرايي اسالمي را از چ

است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد بـه ايـن مسـئله     قالب و ساختار جديد آن را فراهم آورده
جويانه موجود در طرح خود را نسبت به سنت  شت كه اركون و جابري، سرشت ستيزهتوجه دا

هـاي   صـورت  و كه قالـب هـا و   ندمند نهان نمي كنند، با اين حال عالقهروشنگري و نوگرايي پ
  .بخشندبجديدي به آن 

چگونـه بـراي   «: رسـد  مـي ل نهايي به اين دسـتاورد  ساختار پيچيده طرح جابري در تحلي
در رويكرد دوباره، همه جوانب و ابعاد عقالنيت و ليبراليسـم   هپذير است ك انديشه عربي امكان

ا در قالب وظيفه و نقـش جديـد   را در ميراث فكري خود با درك و آگاهي كامل دريابد و آن ر
بـه كـار گيـرد،    ) ايشـي مـدرن اسـت   كـه گر (اما در راستاي همان گرايش نخسـت  ) مدرنفرا(

جنبـه  (گرايـي و تقـديرگرايي    رويكردي كه به پيكار و رويارويي با نظـام فئوداليسـم و عرفـان   
جامعـه اسـالمي    –عقل و عدل) جامعه اي مبتني بر(ن و استوار ساخت) فرهنگي و اجتماعي آن

. دهـد  مـي شـان  گـرايش ن  –يابـد  باز و آزاد كه در دموكراسي و سوسياليسم تحقـق مـي  ) عربي(
  )53-52، ص1986جابري، (

كنـيم و ايـن گـرايش در     بنابراين ما گرايش روشنگري را آشكارا نزد جابري احساس مـي 
و بشارت او به ايدئولوژي روشنگري و سوسياليسم  شناسي معرفترويكرد عقالني او در حوزه 
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بـا   گيرد ميز جابري قرار اندا اركون نيز كامالً در همين چشم. دياب ي ليبرالي تجلي ميها ارزشو 
هـايي كـه بـه     خواند، شـيوه  كوالريستي در بررسي اسالم فرا ميهاي س صراحت به كاربرد شيوه

رهايي از سلطه و نفوذ ديني و راهگشايي به سوي آزادي، تكيه دارند، از اين رو تمجيـد كامـل   
امين و طه حسين،  او از نخستين نسل انديشمندانِ مسلمانِ ليبرال، همچون سالمه موسي، احمد

پديد را مطـرح سـاخته    جديد را نشانه رفته و مشكالت نو به خاطر اين است كه آنان رويارويي
اي در شناخت اصول اسالم  ن تالش را با گذر از نگرش اسطورهو اولي) 16، ص1986اركون، (

  .هاي دموكراسي و نگرش غير مذهبي فرا خوانده اند شكل بخشيده و به بنيان
هاي جابري و اركون بايد به اختالف در شيوه نگرش اين  با توجه به تبيين ديدگاه ر پاياند

جـابري و اركـون بـا اينكـه در مبنـا قـرار دادن شـيوه تحليـل         . دو انديشمند نيز اشاره داشـت 
هاي مرسـوم سـنجش و    الزم و ضروري و نيز اعتماد بر شيوه اي مرحلهساختارگرايانه به مثابه 

هـا بـه ديـدگاه     يدن تحول و پويايي مفاهيم و دانشناسي براي به تصوير كشش مقايسه در ديرينه
شناسـانه از يكـديگر   ساختن مواد و عناصر ايـن نگـرش روش   ؛ اما در مرتب رسند ميمشترك 
يابـد كـه از    يل ايدئولوژي تمركز مـي شناسانه و تحل جابري بر رويكرد معرفت. گيرند ميفاصله 

بـه شـمار    -عمدتاً مكتب فرانكفورت در آلمـان  -اركسيست هاشيوه هاي مبتكرانه و نوين نئوم
و روش تحليـل زبـاني و   ) آنتروپولـوژي (شـناختي   ، در حالي كه اركون به روش انسانمي رود
  .دهد مياولويت ) سيميولوژيك(شناسي  نشانه

  سخن پاياني 
ايـن  انديشـند و بـر    اسالمي مـي  –ربي ح انديشه عاصال دو به تغيير و جابري وآركون هر

اسالمي در صورتي به زايندگي و توليد انديشه دست خواهد يافـت كـه    -باورند كه عقل غربي
هاي سنتي را تـرك گفتـه و رويكردهـاي نـوين انديشـه را در اسـتخدام خـود         ها و روش شيوه

هـا   عي در مدون نمودن اين شـيوه مدرن غربي س هاي مدرن وپسا آنان با الهام از انديشه. درآورد
  . دارند



  42شماره پياپي  پژوهشي دانشگاه قم، –فصلنامة علمي 

25 

  هرست منابعف

، هاشم صـالح، بيـروت،   الفكر العربي االسالمي تاريخية، 1986اركون، محمد،  .١
  .مركز االنماء القومي

، ترجمه هاشـم صـالح، بيـروت، مركـز     الفكر االسالمي، 1987اركون، محمد،  .٢
  .االنماء القومي

، جالل ستاري، تهران، دفتـر پـژوهش   شناسي معرفت، 1383باشالر، گاستون،  .٣
  .و مركز بين الملليهاي فرهنگي 

دار ، ، العلـم و االيـدلوجيا، بيـروت   الميتافيزيا، 1981بنعبد العالي، عبد السالم،  .۴
  .الطليعة

، سيد حسين كمـالي، تهـران،   منطق اكتشاف علمي، 1384پوپر، كارل ريموند،  .۵
  . انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم

 .هران ،سهامي انتشارت آرام، احمد ،ها  ل   ها و ابطا حدس، 1363پوپر،كارل،  .۶

، بيروت، مركز الدراسات الخطاب العربي المعاصر، 1985جابري، محمد عابد،  .٧
  .الوحدة العربية

، بيـروت، الـدار البيضـاء، المركـز     نحن و التـراث ، 1986جابري، محمد عابد،  .٨
  .الثقافي العربي

  .ي، بيروت، المركز الثقافي العربالتراث و الحداثة ،1991جابري، محمد عابد،  .٩
ـ بن، 1996جابري، محمد عابـد،   .١٠ ، بيـروت، مركـز الدراسـات    العقـل العربـي   ةي

  .الوحدة العربي
، بيروت، مركز الدراسات مدخل الي فلسفة العلوم، 1998جابري، محمد عابد،  .١١

  .الوحدة العربية
، بيروت، مركز الدراسـات  العقل السياسي العربي،  2000جابري، محمد عابد،  .١٢

  .الوحدة العربية



 دوم شمارة يازدهم، نشگاه قم، سالپژوهشي دا –فصلنامة علمي 

26 

الدراسـات  ، بيـروت، مركـز   تكوين العقل العربـي ، 2000محمد عابد،  جابري، .١٣
  .الوحدة العربية

، بيروت، مركز الدراسـات  العقل االخالقي العربي، 2001جابري، محمد عابد،  .١۴
  .الوحدة العربية

ر علـي تطـور الفكـر فـي العـالم العربـي       التنوي فلسفةاثر ، 1985جعيط، هشام،  .١۵
  .37، شماره ، بيروت، الفكر العربياالسالمي

  .ني گودرزي، تهران، نشر ، ترجمه محمدموج ، 1381گلو، رامين، جهانب .١۶
تهـران،   نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا،:  ، گذار از مدرنيته؟1383حقيقي، شاهرخ،  .١٧

  .انتشارات آگاه
تهـران، مركـز   ، آراء و انديشه هاي محمـداركون ، 1377خلجي، محمدمهدي،  .١٨

  .المللي مطالعات بين
، قم، نشر پژوهشـگاه  هرمنوتيك و نوانديشي ديني، 1386انگير، مسعودي، جه .١٩

  .علوم و فرهنگ اسالمي
  .، تهران، نشرنگاه معاصرنومعتزليان، 1387 وصفي، محمد، .٢٠



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

Philosophical-Theological Research Vol.11, No 2 

 

   


