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 چکيده 
چـه بايـد کـرد تـا از انحطـاط      »با گذشت چندين قرن از مواجهه اسالم با غرب، سـؤال  

همچنان دغدغۀ اصلي متفکران و انديشمندان مسلمان است. هر متفکری با « يافت؟رهايي
ترتيب طيف پروراند و بدينهای اسالمي را در سر ميخاص، دغدغۀ اايای سنت ارائۀ روشي

هـا متعلـق بـه محمـد عابـدازجابری،      است. يکي از ايـن راه ها پديد آمدهالگوناگوني از راه
اسالمي، به دزيل غفلـت از   مغربي است. به عقيدۀ عابدازجابری، جوامع گراینوانديش عقل

برنـد.  مانـدگي بـه سـر مـي    گذشتۀ خود در انحطاط و عقب ميراثرشد و عدم نقد سنت ابن
غربي را از عقلاسالمي( دارای ساختارهای مخصوصي است که آنعربي )نه اززاما  عقلعقل

رشد نوين از فلسفۀ اندزس مخصوصا  ابناسالمي و خوانشيهایکند. تکيه بر سنتمتمايز مي
مسلمانان در عصر جديد پاسـخ  « يافت ؟نحطاط رهاييچه بايد کرد تا از ا»تواند به سؤال مي

کنـد ؛ تسـام،   رشد، دين و فلسفه را از هم جدا ميمطلوبي بدهد. به عقيدۀ وی، انديشۀ ابن
هـای  سياسي و عقيدتي را مطلوب، نقد را عامل شکوفايي و عقل و ديـن را دارای کـارويژه  

کنـد. بنـابراين از نظـر وی،    مـي داند؛ و عقل را ابزاری برای نقد معرفي مخصوص خود مي
عقالني دست بـه خوانشـي نـوين از فلسـفۀ مغـرب و      ضروری است جهت اايای اين سنت
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 مقدمه

 اين. انددهدا ارائه متعددی هایالراه کنوني وضعيت از مسلمانان رهايي برای اسالمي روشنفکران
 توانمي يك تعبير به. شد دوچندان مدرنيسم غربي پديدۀ با مسلمانان مواجهه زمان از مخصوصا  دغدغه،

 اين. استبوده اسالميجوامع به غربيمدرنيسم ورود به پاسخي اسالمي انديشمندان هایالراه گفت
 برخي شاهد که بود اينجا در شد، آغاز اسالمي کشورهای از بسياری در قرن نوزده از مواجهه نحوۀ

 شانزندگي عرصۀ در و مسلمانان ديار در تمدن غرب ازگوی شدنپياده امکان دربارۀ جانبي تهديدهای
 اين داد، شکل را ما نهادهای و هانظام ها،دوزت غربي،تمدن که دوم جهاني جنگ از پس اما بوديم،

  امور، همۀ در غربتمدن با اسالم دادنننشا همساز برای تالش و رفت بين از تقريبا  ترديدها
 رويکردهای اغلب در عقالنيت غربي از گيریبهره و همسازی ايدۀ(. 14-18: 1747ازسيد،) گرفتفزوني

 برخي دادند؛ قرار خود فکری پروژۀ صدر در را غرب از پيروی برخي. شودمي مشاهده اسالمي انديشمندان
 رويکردهای نيز برخي و داشتند؛ اصرار اسالمي اصيل هایسنت بازخواني ززوم و فرهنگ غربي طرد بر

 نگرند،مي مثبت ديدۀ به مواجهه يك عنوان به غربي خرد  به اينکه عين در و اندگرفته پيش در متعادزي
 با. است عابدازجابری محمد متفکران اين از يکي. زدند اسالميميراث و سنت از نوينخوانشي به دست

 عابدازجابری محمد نظر از مسلمانان انحطاط ازف. علل :است اين مقازۀ ااضر اساسي سؤاالت االاين
 هایفرضيه چيست؟ انحطاط وضعيت از مسلمانان رهايي برای عابدازجابری عملي الب. راه چيست؟

 فلسفۀ و رشدابن گراييعقل از غفلت و سنت تاريخي نقد اول، عدم: است ترتيببدين نيز مقازه
  تواندمي رشدی،ابن عقالنيت اايای که،اين دوم. استشده مسلمانان انحطاط باعث( مياسال)مغرب 

 . باشد ااضر عصر در مسلمانان مشکالت برای مناسبي الراه
 مسائلي به سپس. شودمي معرفي تحقيق نظریچارچوب ابتدا که است ترتيببدين نيز مقازه ساختار

 قلمداد اسالميجوامع و مسلمانان انحطاط اصلي علل عنوان به عابدازجابری نظر از که کنيممي توجه
 به پاسخ همان يا و انحطاط از مسلمانان رهايي بر مبني وی الراه به شودمي تالش همچنين. شوندمي

 رويکرد هایمحدويت به نيز نهايت در. شود پرداخته «يافت؟رهايي انحطاط از تا کرد بايد چه» سؤال
 .پردازيممي تحقيق نظریچارچوب به اينجا در. کنيممي شارها نيز عابدازجابری

 مسلمانان انحطاط مسئلۀ به معاصر نوانديشان نگاه نظری؛چارچوب. 5

مواجهۀ  است معتقد و تجدد هويت کشاکش در معاصر اسالم سياسي خود اثر در رضوان ازسيد
 که است سرآمدن به ناخوش ااساس رامواين نخستين: استبوده سه وجه دارای غربپديدۀ با مسلمانان

. است( اسالميکهن تمدن)پرافتخار گذشتۀ آن وسيلۀ به غربي پيکرغول تمدن رويارويي به اجبار با همراه
. خود نقش و جايگاه خود، از دفاع برای مکتوب ميراث عنوان به تمدني گذشتۀ کارگيری به دوم؛

 شخصيت و هويت بر آن منفي تأثير امکان از يمناکيب عين در غربي پيشرفت مقوزۀ به نهادن سوم؛گردن
: همان) است( مدرنيزاسيون)نوسازی و( مدرنيسم)نوگرايي بين زدگيايرت دهندۀنشان وضع اين. خود
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 انديشمندان اسالمي از هريك مدرنيسم، يا سنت مباني انتخاب در ترديد و ايرت همين دزيلبه (.64
 سياسي و فکری هایجريان ظهور ديگر،طرف از. اندداده ارئه غربي مدرنيسم با مواجهه برای راهکاری

 «اسالم» يك ما به تعبيری،. استشده «اسالم» از تعريفي وااد ارائۀ از مانع اسالمي، جوامع در متعدد
 ورود اين، بر عالوه(. است اسالم از متعدد هایقرائت مقصود)داريم متعددی های«اسالم» بلکه نداريم،
 روشنفکران اسالمي برخي تا شد باعث غربيجوامع با اسالميجوامع وضعيت مقايسۀ و غربي ایهانديشه

 مشکالت مسلمانان ال برای ایچاره فکر به و کنند تصور افتادهعقب را خود جوامع سياستمداران، اتي و
 فرهنگ اسالمي و تسن بودند معتقد ایعده: گرفتند شکل نظريات دسته دو بارهاين در طورکلي،به. باشند

 کنونيمشکالت الراه نيز ديگری جريان مقابل، در. ندارد را مدرن عصر در بازتوزيد ارزش روی هيچ به
 از متعددی طيف اخيرگروه . کندمي وجوجست مسلمانان تمدني و سنتيگذشته  در را اسالميجوامع در

 در فکر که استاين اول دستۀ استدالل االاين با. شودمي شامل را سکوالرها تا افراطي گراهایسنت
 اندازهچه تا باشد، فلسفه که پايگاهش نيرومندترين درست اسالم،دنيای سراسر در اساسا  و ما فرهنگ
 اقايق» به اعتقاد بر دينيفرهنگ(. 187: 1747دوستدار،) بوده است ريشهبي اصال  يا ريشه،سست
 به را اقايق اين و گيردمي پيکر و محتوا  معنا،اقايق گونهاين به اعتقاد از ست،متکي «ناپذيرپرسش
 از اما ندارند، دين با ارتباطي مستقيما  که هاييصورت به اتي تاباند،مي باز خود در گوناگون هایصورت

 مي اسالسنت اايای به تواننمي تنها نه بنابراين(. 83: همان) رسندمي دين به بيراهه و راه صدها و هاده
 توزيد مانع ديني تفکر» کالميك در و بوده اصازتبي و ريشهبي نيز گذشته در سنت اين که بست، دل

 .«است انديشه
 نظم تمدني در بايد همواره سنت اسالمي معتقدند گوناگون، هایتفاوت از صرفنظر دومگروه  مقابل، در
. سياست از دين جدايي صورتبه چه و ياستس و دين ترکيب صورتبه چه، کند؛ پيدا را خود جايگاه آينده

 و شريعت در عناصری به دين اسالم، مطازعه در که اندهم عقيده زوئيس برنارد کالم اين با دستۀ اخير
. باشند مفيد انحاء از نحوی به دموکراسي توسعۀ و ايجاد در توانندمي که خوريممي بر سنت اسالمي

 دربارۀ ديگران و اکما و فقها ايام، ترينقديمي از. است برخوردار سياست زمينۀ در غني ادبياتي اسالم،
 و تکازيف دربارۀ و آن سلب نهايتا  و کاربرد و کسب شايستۀ هایشيوه دربارۀ سياسي،قدرت ماهيت

 به باور(. 117-118: 1788 زوئيس،) اندانديشيده دقت به آنصاابان امتيازات و اقوح و هامسؤوزيت
 از. گيردمي قرار گروه اين در و پذيرفته را اخير گروه مفروضات محمدعابدازجابری ديشۀان ااضر،پژوهش

 ترتيب،بدين. کند بازخواني بارهاين در را محمدعابدازجابری پروژۀ تا است درصدد ااضر نوشتار جهت،اين
 معتقديم و دانيمينم اساس دارای چندان داند،مي تفکر مانع را دينيانديشۀ که اوزي جريان مفروضات ما

 . گيردمي قرار جريان اين مقابل در مسلمان نوانديشان ساير اتي و عابدازجابری رويکرد که
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 . عابدالجابری و چرايی انحطاط مسلمانان 3

 اايای اول محور را خود انديشۀ که مغربي معاصر  نوانديشان از( 1875-1818) عابدازجابری محمد
 که اينجاست سؤال اما. است ساخته متمرکز اسالمي بومي دموکراسي  وعن يك از دفاع و سنت اسالمي
 طوربه مسلمانان انحطاط علل وی، نظر از ديگر،عبارتي به داند؟مي چيزی چه از را مشکل عابدازجابری

 بايد کجا در را انحطاط از رهايي راه و کجاست اسالميجوامع مشکل گيرد؟مي نشأت کجا از مشخص
 اقيقت نمايانگر روهيچ به بنيادگرايانه خوانش اول،وهلۀ  در:»عابدازجابری عقيدۀبه  رد؟ک وجوجست
 ايدئوزوژيك آيندۀ. شده است بنا «دزخواه آيندۀ» از تصويری بازتاب بر خوانش اين اساس. نيست اسالم

امکان  نيز ندهآي در استگرفته  صورت گذشته در آنچه» که معنااين استدالل سپس و گذشته از برگرفته
 هایچهره که شد پديدار طلباصالح سياسي-ديني جنبش يك شکل به ابتدا گرايش، اين. «دارد تحقق

 خواهان که جنبشي برداشت، در را محمد عبده و[ اسدآبادی سيدجمال]افغاني  همچون ایشدهشناخته 
  گرفتنقدرت از پس اما(. a، 1743 :17عابدازجابری) «بود کهن و پوسيده هایشيوه ترک و تجد د

 عابدازجابری، عقيدۀبه. شد فراهم هاجريان اين گيریشکل برای زمينه اسالمي، بنيادگرای هایجنبش
 از سنتي فهم همان که نتيجه يك به تنها که است غيرتاريخي خوانشي ميراث، بنيادگرايانۀ خوانش
 که بارهاين در را بنيادگرايان ديدگاه بریعابدازجا ترتيب،بدين(. 18: همان) شودمي منجر است، ميراث
 خوانش طرفي، از. گيردمي انتقاد به شود، تکرار ااضر عصر در نحو همانبه بايستمي گذشته ميراث

 . شودمي اسالميسنت تاريخي نقد مانع و است غيرتاريخي و صدا تك خوانشي بنيادگرايان،

 روشنفکران محنت و رشدیابن عقالنی سنت از گرفتن. فاصله9

 ای،طوالني مدت برای که است اين عابدازجابری نظر از اسالميجوامع اساسي مشکالت از يکي

 اين»: وی بيان به. دارد ادامه همچنان نيز روند اين و بود گرفتهفاصله عقالنيت از اسالمي انديشۀ
 تصرف اسالمي-عربي نگفره در گراييهرمس که بود ایاساسي جايگاه دزيل به[ ستيزیعقل]تسلط

 تا «خدا انگارانۀ پيکر» هایگرايش برخي و هاجهمي و هارافضي تا اوائل غالت  از کهاضوری کرد،

 هرمسي ويژگي و اسماعيليه به شكبي که) ازصفااخوان هایرسازه تا نظری تصوف نخستين بنيانگذاران
 در شهودوادت اصحاب و الول اصحاب قيهمشر فلسفۀ تصوف انواع تا و شده آغاز (داشتند گرايش آن

 همۀ بر افزون ....است داشته ادامه غزازي تصوف و سيناابن مشرقي فلسفۀ تا و رفتهپيش هجریسوم قرن

 را ما واقع در اضوری چنين ....نمود اضافه فهرست اين به بايد نيز را سهروردی االرشاق، حکمة هااين
-عربي فرهنگ در را آن گراييهرمس که سازدمي رهنمون «شده نهاده کنار عقل» اضور نيروی به

 کنار عقل» عابدازجابری رسدمي نظربه(. 718: 1748 عابدازجابری،) «انداختمي و بردمي پيش اسالمي

 رهبری ازبته و اسماعيليان گرايان،عرفان ها،رافضي ازصفا،اخوان هایديدگاه تسلط نتيجۀ را «شده نهاده
 را فوح رويکردهای همۀ وی. راندند ااشيه به را اسالمي-عربي عقل که داندمي مسلك شيعي متفکران
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 پيروزی نهايت، در»: کندمي معرفي اسالمي عقالنيت چراغ خاموشي جهت عاملي و همديگر راستای در

 ۀپديد از اساسي نمودهای همۀ هااين «عقلي-عادت» به برهان و عادت-عقل» به بيان تحول و عرفان
 آن تأثير که استعفايي. هستند انحطاط و نشينيعقب عصر در اسالمي-عربي فرهنگ در عقل استعفای

 ديده هنوز( همه نگوييم اگر)روشنفکران  از زيادی هایگروه ميان در بلکه مردم، هایتوده ميان در تنهانه

  نسبت شيعيان به را یستيزعقل و عرفان اين هایريشه عابدازجابری ازبته (.885: همان) «شودمي
 آوردند روی گریهرمسي و باستان ايران مانوی، هایانديشه به عباسي خالفت با مبارزه برای که دهدمي

 است روشن. بکشند چازش به را موجود سياسي نظم آن تبع به و اسالمي-عربي عقالنيت طريقاين از تا

 نفع به بايستمي که داندمي اساسبي را يعيش عقالنيت وضعيت، اين از رهايي برای عابدازجابری که
 . برود کنار( سن ي عقالنيت بخوانيم) عربي عقالنيت

 «روشنفکران محنت» عنوان با ديگری موضوع در را اسالميجوامع در انحطاط مسولۀ عابدازجابری
. است «محنت» شرح عربي،کشورهای  در روشنفکران و علما سرنوشت وی، عقيدۀ به. کندمي وجوجست

 در روشنفکران سرنوشت ديگر؛گونه از هاييسقراطعنوان  با کتابي محنت، اين شرح در عابدازجابری
 اين مصاديق از را روشنفکران و علما ساير و انبلابن رشد،ابن سرنوشت و نگاشته است عربيتمدن 
 در روشنفکران دهان نبست برای ااکمان هایراه «سياسي انحصار» و «سياسي استبداد». داندمي محنت
 را خود روشنگری تاوان «اصر» به رفتن با روشنفکران و «تکفير» برچسب با علما . است عربي جوامع

 يا علما از جماعتي بلکه نيست، نفريك ويژۀ «محنت» مواقع، اکثر در»: عابدازجابری نظر از. دهندمي
 تشکيل را «اپوزيسيون» نيروی آنان گفت توانمي امروزیزبان  به شود؛مي شامل را مذهبي اصحاب

 تعرضي دهد،مي قرار تعرض مورد را اپوزيسيون رهبران و سرکردگان ااکميت، اازتي،چنين در. دهندمي
. شودمي منتهي شکنجه به نهايت، در و بازپرسي به ادامه در و شده شروع واشت ايجاد و ترساندن با که

 باشد؛ هاآن انکار يا خويش آرای از آنان نشينيعقب بيانگر که دارندمي وا اعترافاتي به را آنان وسيله،بدين
 در چون آزادشدگان. کنندمي آزاد را آنان مردم، ميان در آن اشاعۀ از پس شود، ميسر امری چنين چون و

 است چيزیهمان «خودزني» اين و دهندمي دست از را خود عمومي تأييد اند،نکرده پايداری اق، از دفاع
 همان موضوع اين عابدازجابری، نظربه(. a، 1781 :184عابدازجابری) «است آن دنبالبه ااکم که

 را او ياران و انبلابن عباسي، مأمون». است داده رخ نيز او ياران و انبلابن برای که است رويدادی
 منصور خليفه، و اند؛شده قائل خدا برای شريکي ،«قرآن بودن قديم» به قول با که کردندمي متهم

 آمده دست به آنان از برخي از هاييکتاب»: کردمي ادعا يارانش و رشدابن سرکوب رأی در نيز موادی
 خداوند از روگرداني بيانگر شانباطن و ازهيکتاب به آراسته ظاهرشان اند،شده نوشته گمراهي به که است
  نشينانااشيه همواره اسالمي،جوامع در منتقدان و روشنفکران ترتيب،بدين(. 181: همان.« )است
 اقتدارگرايي به ااکمان فعل و قول آنان، سرکوب و نشينيااشيه با و اندبوده خود زمانۀ سياسينظم

 . بخشيد بيشتری شتاب عربيجوامع در موجود
انحطاط  عوامل از ديگر يکي را ارسطوييعقالنيت  از دوری عابدازجابری، رسدمي نظربه  چنين

 تمدن مشرح در پيش از بيش که ستيزانهعقل و عرفاني هایگرايش کهاين چه. داندمي مسلمانان
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 خود در را.  . .و ازصفااخوان باطني، هایگرايش فارابي، سينا،ابن چون نمايندگاني آمدند، پديد اسالمي
 دارد؛ ازصفايياخوان و لياسماعي خرد و بویرنگ  سينا،ابن فلسفۀ»: عابدازجابری زعم به. است پرورانده

 خواست،مي سينا،ابن. استنکرده  رهايش هم عمر آخر تا و آموخته کودکي در او که افکاری همان يعني
. درآميزد ازهي و فلسفيعبارات  با را اسالميشريعت  غايت  ازصفا،اخوان رسائل در استفاده روش همچون

 هاانسان سعادت که کندمي تعريف ایگونه به را نفس او. ردک فلسفه دستگاه وارد را فيض نظريۀ سينا،ابن
 «دانستمي بدن در معذ ب، نفس رهايي در را سعادت او. زمينروی بر نه و گيرد،جای ها،آسمان در
 که عامي چارچوب از بود درصدد سيناابن»عابدازجابری  گفتۀ به همچنين(. b، 1743 :31عابدازجابری)

 هدف آن، که کردمي بسنده يوناني انديشۀ از خوانشي به که چارچوبي رود، فراتر بود،داده  سامان فارابي
 از فرار وی با خواستمي سيناابن. بود منسجم، فلسفيانديشۀ در کل يك مثابۀ به اسالمي عقيدۀ ادغام

 فلسفه تجزئيا و قضايا در را دين اين جزئيات و قضايا دين، در فلسفه و فلسفه در دين ادغام چارچوب
 ساختارهای همۀ ميان تا کردمي دنبال را «دينفلسفۀ» و «فلسفيدين» برپايي کاراين با او. کند ادغام

 عابدازجابری،) «کند ايجاد سازگاری شد،مي تعبير نحل و ملل به هاآن از که يکديگر، مخازف فکری
  و دهدمي قرار شماتت مورد یارويه چنين اتخاذ دزيل به را سيناابن عابدازجابری،(. 188: 1781
 ساده،عبارتيبه . داندمي وی انديشۀ در اسالمي و يونان فلسفه ادغام نتيجۀ را «فلسفيدين» گيریشکل

 اسالميجوامع در عقالنيت رکود عوامل از اسالمي،تمدن مشرح نمايندگان از يکي عنوان به سيناابن
 .است

 اسالمیسنت نیبازخوا در مکان و زمان به توجه . عدم8

 است انحطاط مسولۀ با مرتبط عوامل ديگر از اسالمي-عربي انديشۀ مندیزمان عدم و ايستايي مشکل
 عربي  فرهنگي  تاريخ»: عابدازجابری زعم به جهت،اين از. کندمي اشاره آن به خوبيبه عابدازجابری که

 نشان ما به را ديگر وضعيت به وضعيتي از آن انتقال و عربيانديشۀ  رشد نتيجه، در و ايستاست امروزين،
 همۀ که نهدمي ما فراپيش را گذشته فرهنگي کاالهای از «بازاری» يا «نمايشگاه» بلکه دهد،نمي

 طورهمان درست روزگارند؛هم  نو، و کهنه آن در کهزماني هستند، واادی زمان کنندۀزنده آن کاالهای
  و گيرند،مي قرار خريداران ديد معرض در يکديگر کنار در یبازار يا نمايشگاه يك در کهنه و نو که

 سر به گذشته با اکنون، در ما و شود،مي تبديل گذشته هایداده از نمايشگاهي به ما «اکنون » سان،بدين
  تاريخ در نيز مکان و زمان تداخل ويژگي فرهنگي، هایزمان تداخل ويژگي عالوه بر. بريممي

 مکان به شايد باشد، مربوط زمان به کهآن از پيش فرهنگي،تاريخ  به ما آگاهي. رددا وجود مانفرهنگي
 ق رطبه و اشبليه فاس، قيروان، قاهره، دمشق، بغداد، بصره، ، کوفه تاريخ ما، فرهنگي تاريخ. است مرتبط
 جزاير اين اضور نتيجه، در و سازد،مي يکديگر از جدا «فرهنگي  جزاير» تاريخ، از که امری. است

 است، زمانبي اضوری بلکه نيست، شده بندیزمان و پيوسته اضوری ما، معاصر آگاهي در فرهنگي
 استوار ومرجهرج و تراکم بر بلکه مندی،نظام و پيوستگي بر نه ما تاريخي آگاهي شودمي سبب که امری
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 و رودمي پيش به هنگامي فرهنگي و انديشه هر که است بديهي(. 36-35: 1748 عابدازجابری،) «است
 عابدازجابری، باور به اما. باشد داشته انتقازي ارکت و باشد زنده و پويا که شودمي تغييرات ايجاد باعث

 تاريخ تنها اسالمي-عربي تاريخ و است شده دچار «ايستايي» به مسوله اين برخالف عربيفرهنگ 
 . «زمان» پيوستگي و تداوم تاريخ نه و است «مکان»

 از ديگريکي را رشدابن فلسفۀ از اسالمي-عربي انديشۀ گرفتنفاصله عابدازجابری، اينکه نهايت در
 آفاح اين اما گستراند، را نويني هایافق رشديه نهضت»: وی نظر از کهاين چه. داندمي انحطاط عوامل

خفه  نطفه در و ااروپ به رشدابن انديشۀ انتقال امر اين علت شد، گسترده جهان عرب، در نه و اروپا در
جهان  در اما کرد باز را نويني هایافق شد، منتقل که جايي به انديشه اين. است جهان عرب در آن شدن
 نتوانست جهان اين جایهيچ در و شد خفه آن، ميالد روزهای نخستين در توزدش شادی صدای عرب

 يه خويش اقيقي راه کردن پيدا محض به عربيانديشۀ چرا اختناح؟ همه اين چرا. باشدداشته  پژواکي
 عقالني های ديدگاه به توجه با و دزيلهمين به(. 844: همان) «ايستدمي باز ارکت از پيشرفت سوی

 و نقد بر را انحطاط مسولۀ از مسلمانان رهايي جهت خود الراه اصلي گاهتکيه عابدازجابری، رشد،ابن
 . استداده قرار رشدابن آراء بازخواني

 دالجابری و راه رهايی از انحطاط. عاب1

 الراه ارائۀ به کند،مي اشاره اسالميجوامع در انحطاط داليل و هاريشه به آنکه از پس عابدازجابری
 يك ترسيم قازب در اسالمي،جوامع در انحطاط مسوله به وی پاسخ رسدمي نظربه. پردازدمي نيز خود

 : کنيممي اشاره آن هایويژگي ترينمهم به که شودمي ارائه مطلوبجامعه

 رشدابن انديشۀ و مغرب فلسفۀ از مدرن . خوانشی1-5

 از يکي عنوانبه خردورزی عدم به مسلمانان، انحطاط داليل کردن روشن از پس عابدازجابری
 روش معتقدم، من» کندمي بيان گونهاين را خود الراه وی دزيل،همين به. کندمي ياد اساسي مشکالت

  فرهنگي ميراث از برخاسته که خردی. است خردورزی به پايبندی پويا، انديشه ايجاد در ي،صح
 بر و دانممي رشدابن همچون، خردورز فيلسوفاني سنت در هم، را خردورزی اين تجل ي. باشد خويشدنيای

 همان، من منظور .است القابل امروز، فکری هایبحران از بسياری رشد،ابن خ رد اايای با که باورم اين
 منطق همان يا ارسطو دستگاه در منطقي را، سالميمنطق اصل در. است ارسطويي خرد يا عقالنيت

 با را فلسفه که، است آن رشدابن فلسفۀ ويژگي. دارد قرار منطقي ميدان اين در واي،. دانممي يوناني
 االهياتي،-کالمي خرد از فلسفي خرد بين  مرز  رشد،ابن فلسفۀ در. نکرد آميخته مابعدازطبيعه مبااث 

 برای اسالمدنيای ديگر. چيز با آميختگي بدون است، خرد تنها خرد، تر،دقيق عبارتبه. است مشخص
. است خويشفرهنگ و تمدن و گذشته تاريخ ميان از اشگمشده يافتن نيازمند خويش فکری امور درمان 

  اساسي سؤال اما(. b، 1743 :51عابدازجابری) «دباش رشدابن فکری دستگاه تواندمي گمشده، اين
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  مشرح و است ساخته متمرکز رشدابن بر را خود فکریپروژۀ عابدازجابری چرا که استاين
 نظربه است؟ انحطاط از رهايي دنبال به اندزس و مغرب فلسفۀ در و گيردمي ناديده را اسالميتمدن

 باهم را شريعت و فلسفه سينا،ابن ازبته و فارابي آنان رأس در و اسالميتمدن مشرح عابدازجابری،
 . کردند خارج آن نابعقالنيت از را ارسطوييعقالني و فلسفينظام و آميختند

. يابدمي ترمناسب را اندزس و( اسالمي)مغرب  فلسفۀ عابدازجابری، تاريخي، داليلي به و دزيل،همين به
 باورهای هایبازمانده مرابطين آمدن زيرا نبود، خبری رهنگيف تعدد از اندزس و مغرب در» کهاين چه

 مشکالت. بودرفته بين از شده،منتقل اسالميجامعۀ به اسالم همراه که معتقداتي و اسالم از پيش
 عباسيدوزت قيام با اندزس و مغرب زيرا: نداشت موضوعيتي نيز دوزتدوام و وادت مشکل يعني خالفت؛

 خويش سياسيايات به شرح مذهبي و سياسي هایکشمکش تأثير از دور به و شد جدا اسالميخالفت از
 دوآن سياسيايات در تأثيری که رسيدمي جاآن به هاکشمکش اين پژواک گاهيگاه تنها داد، ادامه

  که ایفرهنگي و اجتماعي و سياسي عوامل از اندزس، و مغرب فالسفۀ سان،بدين. نداشت
 هاييتالش برای ایانگيزه هيچ بنابراين،. بودند دور به بخشيد،مي جان را مشرح در انآن همتايان دشوارۀ
 بر مشرحفلسفۀ عبارتي،به. نداشت وجود سيناابن شيوۀ به چه و فارابي شيوه به چه فلسفه، در دين جهت
 دوزت و عهجام در وادت به فکریوادت پرتو از تا کردند کار فلسفه، در دين و دين در فلسفه ادغام
 برعالوه(. b، 1781 :184عابدازجابری) «نداشت وجود شدت اين به مشکلي اندزس، و مغرب در اما. برسند

 و علم از ديار آن ااکمان استقبال و کرد پيدا ورود اندزس به اموياندوران در نقلي و عقليعلوم اين،
  اايای دنبال به عابدازجابری سدرمي نظربه. کرد باز اسالميتمدن شکوفايي برای را راه فلسفۀ
 ديجويم سنت مجدد یاياا از یعابدازجابر چهآن» محمدآرکون؛ تعبير به. است درخشانيسنت چنين
  خواهديم او. ي استاسالم و يعربتمدن ييطال و كيکالسدوران ييشکوفا انيب در استيتالش
  در توانديم ياسالمجامعه و داشته وجود اسالمجهان ۀشياند خيتار در ييايپو از يدوران کند،ثابت

 «زند رقم را نويطرا آن، يبازخوان با و کند اعتماد یاگذشته نيچن به روشيپ یهاچازش با مواجهه
 (. b، 1743 :11-11آرکون)

 اين به پاسخگويي درصدد رشدابن مانند روشنفکراني مساعدی، فضای چنين در» :عابدازجابری باوربه 
  پذيرامکان عقل، استعمال بدون( سنت و قرآن) اصول از آغاز با چگونه تأويل: مدندبرآ سؤاالت

 و انديشيدگم عصر مرابطين، عصر در آنان انديشۀ که انديشيخشك فقيهان با توانمي چگونه است؟
 روشنفکران برای که بود هاييپرسش ترينمهم هااين آمد؟ کنار بود،گرفته شکل فکری،تعصب
 دنبال به تا داشتمي وا را آنان و شدندمي مطرح رشد،ابن آنان رأس در و موادين دوزت ژيكايدئوزو
 اساس اين بر کهتصوری. شد آشنا آن با اروپا بعدها که آنچه همانند باشند، فلسفه و دين بين نويني رابطۀ

 تالقي يکديگر با غايت در و طلبدمي را خود خاص مجال هريك دين و فلسفه که بود شده ريزیپايه
 و دين از فلسفه جدايي راه و شد آغاز اينجا از اندزس و مغرب در فلسفه استقالل از دفاع و داشت خواهند

 اصلي دغدغۀ بنابراين(. b، 1781 :111عابدازجابری) «شدگرفته پيش در هردو، افظ جهت فلسفه، از دين
 درهم را فلسفه و دين که بود اين سيناابن طایخ رشد،ابن برخالف. بود دين و فلسفه کردن جدا رشد،ابن
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 «ويرانيخود» دچار سيناابن فلسفۀ زيرا» .است عابدازجابری انتقاد مورد شدتبه موضوع اين و آميخت
 ناتواني» به و بودند برخوردار خويش خاصمنطق از ها،هرمسي و متصوفان گنوسي، عرفای عالوه،به شد؛
 تطهير و رياضت به و نهادند کنار را منطق و عقل پس داشتند، يدتأک «اقيقت به رسيدن در عقل

 عقيدۀبه(. 887: 1748 عابدازجابری،) «آيند نائل «وصال» و «کشف» به وسيلهبدين تا پرداختند
 ساختن جدا با تنها که اايايي است، عربيعقالنيت اايای انحطاط، از رهايي برای گام اوزين عابدازجابری

  چون کساني آراء نقد به که شودمي ميسر زماني امر اين. شودمي ممکن ديني و فلسفي هایاوزه
  .شود پرداخته...و باطنيان ها،هرمسي متصوفان، گنوسي، عرفای سينا،ابن

 عملیسياست حوزۀ در شريعت و عقالنيت جدايی. 5

 ابتدا از و بود برده پي( دين و فلسفي عقالنيت ادغام) مشکله اين به رشدابن»: است معقتد عابدازجابری
 اقيقت اين به رشدۀابن. دانستمي يکديگر از جدای را دين و عقل ساات و انديشيدمي رويه اين مخازف

 اين از هريك او نظر در زيرا ندارد، وجود ایرابطه هيچ( اسالم)دين و( ارسطويي)فلسفۀ ميان که برد پي
 دو اين از هريك در قضيه هر صدح آزمون و اندشده دهنها بنا متفاوتي و مستقل مبادی و مباني بر دو

 کمك به و هاآن از خارج در نه و برسد اثبات به هاآن موازين به توجه با و هاآن درون در بايد شعبه
 و فلسفه در دين ادغام در باطني هایجريان و سيناابن و فارابي که فيضي نظريۀ اما. ديگری موازين
 بنابراين. است بيگانه( اسالم) دين با هم و( ارسطويي) فلسفۀ با هم کنند،مي تماداع بدان دين در فلسفه

 هایگرايش و باطني، هایجريان عقايد دربارۀ نه و فيلسوف و نبي دربارۀ فارابي هایگفته در نه رشد،ابن
 مصداح ویيدگاهد از مسوله زيرا پردازند،نمي مناقشه به واليت و امامت ، نبوت موضوع دربارۀ آن مختلف

: 1787 عابدازجابری،) «است فاسد خود شده، استوار فاسد بنيادی بر آنچه: »که است مشهور سخن اين
 افظ جهت فلسفه، از دين جدايي براساس و متفاوت رشد،ابن فلسفي پروژۀ» ساده،عبارتي به(. 181-181

 اوزۀ و مرزبندی دو اين بين سويك از هک آورد وجود به را امکان اين تا بود، شده بنا هريك، ويژه هويت
 ،bعابدازجابری) «کرد استدالل هردو هدف بودنيکسان مورد در بتوان ديگر سوی از و شود معين هريك
 و بود ارسطويي عقالنيت منادی شريعت، برابر در فلسفه استقالل از دفاع با رشد،ابن بنابراين(. 38: 1781

 عقالنيت استقالل از رشدابن شيوۀ به نيز ما و گيرد قرار توجه مورد نيز ضراا دوران در تواندمي مسوه اين
 . کنيم دفاع شريعت برابر در

 که شناسانهروش خاستگاهي با عقيده تصحي، فرايند رشد،ابن» آورد؛مي استدالل چنين عابدازجابری
 پرداختن علم، مأموريت. دکنمي دنبال است، فلسفه از بخشي او زمانۀ در که)دانش از دين جدايي همان

 جا،اين در بنابراين هاست؛آن از گرفتنعبرت سپس و هستند کهچنان آن ها،آن فهم  هدف به موجودات به
 است عمل دين، نخست  مقصد  اما(. است اخالقي و ديني سلوک عمل، از منظور)دارد اوزويت عمل بر علم

 بخواهيم هاآن از که نيستند معرفت و علم از ایرتبهم در مردم بيشتر و است عمل خاطر به آن به علم و
 تراز در ديني گفتمان رواين از. انديافته دست آن به «علم در خبرگان» که کنند عمل عبرتي خاستگاه از
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 ميان در است شرع شيوۀ اين و است همراه اقناعي، ديگر هایشيوه و مجاز مثال با و اکثريت فهم
 خود چون است ديگر ایگونه علما، فهم اما. دهد سوح آن به را مردم هایتوده خواهدمي که عقايدی

 کرد؛ مطرح مردم با نبايد را تأويل بنابراين. است ترژرف فهمي عقايد، از آنان فهم و هستند عقايد به ملزم
 انجامد؛مي است، عمل همان که شرع نخست مقصود ابطال به و کندمي متزززل را آنان اعتقادات زيرا

 رودمي انتظار و است اجتهاد تأويل»: کهآن دوم،. يابدمي تبلور مداریفضيلت ارزشمند رفتار در که عملي
 و توزیکينه و نفرت مردم برای متباين، و گوناگون هایتأويل بيان و باشند متفاوت هم با هاتأويل که

 مردم، به هاآن ارائۀ و تأويالت بسب به اکنون که است چيزی همان اين و داشت خواهد دنبال به را ستيز
 را تفسير عنان بايد مواقعي چنين در عابدازجابری، نظربه(. 176-175: 1781 عابدازجابری،) «استداده رخ
 دين و علم هایاوزه جدايي و «گراييتخصص» از رشدابن شناسيروش سياح به و سپرد متخصصان به

. نيفتند مذهبي تعصبات و توزیکينه دام به متباين هایلتأوي سبب به مردمي هایتوده تا کنيم دفاع
  وا «خبرگان» به صرفا  را تأويل کار و گيردمي پيش در گرايانهنخبه رويکردی اينجا در عابدازجابری

 . گذاردمي
 هایانديشه ارزش به ما از پيش( مسيحياروپای) غرب» گويد؛مي گونهاسرت نگاهي با عابدازجابری

 و کرد اقتباس را رشدابن انديشۀ مسيحي،غرب. برد پي شريعت و عقالنيت ميان وی تفکيك و رشدابن
 را تجربيعقالنيت توانست و شد قائل تميز ناسوت و الهوت فلسفه، و دين آخرت، و دنيا ميان نهايت در

 آراء توانيممي دين-عقل امتزاج از رهايي برای نيز ما رو،اين از. آيد فائق خود مشکالت بر و دهد گسترش
. بپردازيم فلسفه و دين جداگانه هایکارويژه به عقالني، منظری از و کنيم بازخواني را رشدابن

 برابر در رشدابن»: گويدمي و کندمي معرفي «سياست در اصالح» هواخواه را رشدابن اتي عابدازجابری،
 به را خود موردنظر نظام پنج تحول فيتکي خود،کتاب در افالطون. گيردمي موضع نيز افالطون ديدگاه
 سرانجام و( دموکراتيك)جماعي ااکميت ثروتمند، اقليت (اتوکراسي کرامۀ سلطنتي،مشروطۀ) ترتيب

 اتمي تسلسلي شکل به تحوزي چنين که بودرسيده نتيجه اين به و کرده تحليل صدايي،تك اکومت
 اصالح به همواره که رشدابن برای ایديشهان چنين که است آشکار. نيست اين جز ایچاره و است

  با کرد وارد زمينهاين در افالطون ديدگاه بر علمياعتراضي پس. نبود خوشايند انديشيد،مي سياسي
 در است جبر و سبب از برآمده طبيعي، هایپديده در ديگراازت به اازتي از دگرگوني که مضموناين

  عرصه اين در تحول و دگرگوني و است ديگر ایگونه به مرا انساني هایپديده عرصۀ در کهاازي
  پيدا تغيير ناگهاني ديگراال به اازي از فاضله،مدينۀ در ويژهبه و قوانين چون و. است «ارادی کال »

 و تغيير اند،شده تربيت بدان مدينه اين اهازي که است ایفاضله اخالح و ملکات سبب به اين و کندنمي
 مطلوبجامعۀ هایمؤزفه رسدمي نظربه(. 788-781: همان) «گيردمي صورت آرامي به نآنا در تحول

 ایجامعه وی موردنظر مطلوبجامعۀ اساس،اين بر. هستند شدننمايان دراال کمکم عابدازجابری
 و عقل ساات همچنين شود؛مي بنا رشدیابن عقالنيت مبنای بر عالوه،به است؛ خواهتحول و گراصالح
 مبتني آن کلي هایچارچوب که است اسالميدموکراسي نوعي نهايت، در و داند،مي جدا هم از را شريعت

  .است شده بيان رشدابن آراء در وضوح به ازبته که است نبویاکومت تجربه بر
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 اسالمی مطلوب جامعۀ در متعدد هایقرائت و تسامح از دفاع. 3

 تسام، از سرشار رشدابن مطلوبسياست که دهدمي را پيام ينا عابدازجابری انديشۀ سياسيترجمان
 کرد بايد چه» سؤال به درخوری پاسخ تواندمي گيرد، صورت رشدابن انديشۀ از نوينخوانشي اگر و است

 و عدل به ازتزام در رشد،ابن»: است معتقد عابدازجابری چهچنان. بدهد «يافت؟ رهايي انحطاط از تا
 اقيقت به رسيدن خواهان واقعا  اگر: گفتمي همواره او بود؛ شهر شهرۀ مديدگان،ست ياری و انصاف

 ازتزام بشنويم؛ نيستند، کهآنان چه و هستند يکي ما با مذهب در کهآنان چه را ديگران آرای بايد هستيم،
 ييک نيز ستم که طورهمان نيست، تا دو و است يکي عدل. کندمي اکم چنين اين انصاف و عدل به

 نيستند، مادين در که نيز ديگران برای را آن و است انسان اقوح از عمل و نظر اوزۀ در عدازت. است
  امروزیمشکالت به نيکي به عابدازجابری رسدمي نظربه(. 131-131: همان) «گيريم کاربه

 رشدابن از ائتيقر رواين از و کندمي اشاره مذهبي هایجنگ و مذهبيمداری عدم يعني اسالمي؛جوامع
 از. باشد دينيمضامين از گوناگون هایبرداشت و هاديدگاه تحمل و مذهبي مدارای ااوی که دهدمي ارئه
 چه. است اسالمي معاصر جوامع در مذهبي و قوميتعصبات مشکل به پاسخي رشدابن انديشۀ جهت،اين
 به اسالميجوامع مردم که معناينبد. نيست «گراعينيت» اسالميجوامع نگرش وی، باوربه کهاين

 . سازند جدا شانساخته پيش از هاینگرش و باورها از را عيني و واقعيجهان توانندمي دشواری
 و باورها از را عيني و خارجيجهان يك اسالميجوامع تا شدهباعث گراييعينيت نبود ساده،عبارتي به

 «گراييعينيت»: گويدمي وضعيت اين نقد در زجابریعابدا. ندهند قرار توجه مورد چندان عقايدشان
 در زيرا. گماريم همت آنان ال به رشدابن آراء خوانش با و بپذيريم را مشکالت اين که کندمي ايجاب
 خواهد ناقص همواره مذاهب، از مذهبي يا امور از امری به نسبت انسان معرفت رشدی،ابن مطلوب جامعۀ

 اين در(. 118: همان) «کرد برطرف توانمي ،[مذهب] آن به نسبت تام تمعرف با را نقص اين و بود
  عدم مشکل تواندمي عمل ترويج و ندارند جايگاهي غيرعلمي باورهای و تعصب مطلوبجامعۀ
 مشکالت که معناست بدان عابدازجابری نظر از گراييعينيت. کند ال را اسالمي جوامع در گراييعينيت
 نه و عملي هاینسخه آنان برای و دهيم قرار موردتوجه عيني و واقعيت ديده با را اسالميجوامع واقعي
 در گرايانآرمان رويکرد به پاسخي عابدازجابری، موردنظر گراييعينيت رسدمي نظربه. دهيم ارائه آرماني

  .باشد اسالميگذشته کاستوکمبي اايای باب
( ص)رسولاضرت اکومت تجربۀ به نگاهي با را خود وبمطلاکومت عابدازجابری نگارندگان، باوربه

 تمامي با طوايف، تمامي بين جامعه اين در»: کندمي معرفي گونهاين رشدیابن قرائت بر تکيۀ با و
. کرد قانون تابع را همه. کرد برقرار دوستي و اجتماعي پيمان بود، هاآن بين در که قديمي هایاختالف

 به و کرد ايجاد قانون سايه در تنوع يك و داد قرار امايت مورد قانون، اساسبر را يهوديان و مسيحيان
 تقوا برپايه هاارزش و نبود تفاوتي سفيد و سياه فقير، و غني بين محمدی، جامعۀ در. داد مشروعيت تکثر
 به الماس از پيش. کرد معرفي بشريت به اسالم بار،نخستين را، ساالرمردم و مدني جامعۀ انديشۀ. بود

 و کندمي اعتراف قومي و فرهنگي تنوع و تعدد به جامعه اين. نداشت سابقه ایجامعه چنين وجههيچ
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 از توانندمي و دارند رأی اق مردم. گذاردمي ااترام هاانسان اقوح به. گذاردنمي نژادها بين تفاوتي
 معروفبه امر آن در که است ایهجامع. گيرند قرار امايت مورد و کنند دفاع قضايي محاکم در خوداقوح

(. b، 1743 :44عابدازجابری) «دارد ااکميت اخالقي هایارزش و اقوح و دارد وجود منکر از نهي و
  برای اليراه چنين اسالم،تمدني گذشتۀ در تفحص و غور و سنت نقد با عابدازجابری ترتيب،بدين

  عقالني نقد  جهت ایروزنه تواندمي رشدابن ۀانديش منظر،اين از. دهدمي ارائه انحطاط از رهايي
  .بگشايد «مافلسفيميراث »

 های رويکرد عابدالجابری. محدوديت3

 الراه ارائۀ همچنين و اسالمي جوامع در انحطاط مسولۀ بررسي در عابدازجابری رويکرد رسدمي نظربه
 :شودمي اشاره هاآن ترينمهم به زير در که است هاييمحدوديت دارای

 سنت از يکجانبه و افراطی . دفاع3-5

 اين از يکي. است اساسي هایمحدوديت دارای جهت چند از عابدازجابری پروژۀ رسدمي نظربه
 وی که معنابدين. گرددبرمي عابدازجابری پروژۀ در آن پررنگ نقش و «سنت» مسولۀ به ها،محدوديت

 عابدازجابری؛ باوربه. کندمي عمل افراطيشکلي به ،آن جايگاه بيان در و داندمي هدف يك را سنت
 امکان گاهآن انديشه. هست هم کنوني زندگي گذشته، فرهنگ. اوست کنوني ايات ملت، يك گذشتۀ»

 رسدمي نظربه(. b، 1743 :58عابدازجابری) «باشدداشته گذشته در ريشه که يابدمي بهتر رشد
 عنوان به راآن آورد، اساب به موجودوضعيت نقد برای ایوسيله را «سنت» که،آن جای به عابدازجابری

 يك تنها آن شناخت و سنت اايای. نيست الراه تمام سنت،» ارکون؛ گفتهبه. انگاردمي هدف يك
 فکری منظومۀ در سنت نقش شدنبرکشيده با ديگر،سوی از(. a، 1743 :171آرکون)« است وسيله

 وی الراه شدنايدئوزوژيك به نهايت در کهمشکلي. شودمي ايجاد نيز ديگری مشکل عابدازجابری،
 به کند، ايجاد پيوندی مسلمانان کنونيايات و گذشته سنت ميان بتواند کهآن برای زيرا. شودمي منجر
 ای،انديشه هر ايدئوزوژيك مضمون کشف»: وی باور به که چرا. کندمي دفاع ايدئوزوژی يك از ناچار
: a، 1743عابدازجابری) «شودمي جهانش به آن پيوند و متن معاصرشدن سبب که است ایوسيله يگانه

 مطازبه ايدئوزوژيك کارکردی سنت از که است اين عابدازجابری مشکل ترينمهم» آرکون؛ باوربه(. 73
 ،bآرکون) «کرد ال را مشکالت توانمي گذشته افتخارات کردنبرجسته ص رف به بردمي گمان و کندمي

 ميسر هنگامي ااضر عصر در اسالميعقل جايگاه کردن پيدا و انتقادی قرائت که،آن اال(. 11: 1743
  از گيریبهره بدون تواندنمي مسوله اين و گيرد قرار تاريخي نقد مورد نيز سنت خود که شودمي

 . شود انجام شناسيانديشه مدرن هایروش
 عقل» تنگ اصار در را وی که است چيزی همان ابدازجابریع پروژۀ مشکل ترينمهم زمينه،همين در
 مشرح انديشمندان و فالسفه ايراني، خ رد نقش وضوح، به عابدازجابری. سازدمي گرفتار «اسالمي-عربي
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 به خود هایبررسي در چهچنان. گيردنمي درنظر اسالمي تمدن گيریشکل در را...و عرفا اسالمي، تمدن
 کنار عقل» بر تأثيرگذار عوامل از... و ايراني عرفاني، باطني، شيعي، هاینديشها»: رسدمي نتيجه اين

 غالت، هاینظريه در گراييهرمسي اضور منظر،اين از. هستند اسالمي-عربي فرهنگ در «شده نهاده
 سبب شيعي، انديشه در و ازنونذی و ازکرخي و هاشمابي تصوف و ايانجابرابن کيمياگری و هارافضي

  کنار عقل» کردندمي برقرار ارتباط آن با اعراب که قديم ميراث عناصر از عنصر نخستين تا شد
(. 717: 1748 عابدازجابری،) «گرفت صورت آن از پيش اتي و تدوين عصر در امر اين باشد، «شدهنهاده

 گفتۀ به. زنديم دامن نيز سازمسوله قطبي دو يك به آشکار، خطای اين با عابدازجابری رسدمي نظربه
 پرچم زير در را صوفيان و اسماعيليه گری،ايراني صوفيان، اسماعيليان، غالت، که ایقطبي دو» آرکون؛

 قرار آن ديگرطرف در( عقالنيت از سرشار)اسالمي-عربي عقل و طرفيك در ،(عقالنيت مخازف)شيعه
  به بخشيدن اوزويت گرتوجيه که نددار وجود فراواني هایداده دارد؛مي بيان وی کهجايي. گيرندمي

 را آن اندازهبي و داندمي مقدس را خود زبان عرب،. هستند عربيعقل هایمايهبن بررسي در عربيزبان
 بيانگر بلکه زبان، اين هایتوانايي بيانگر تنها نه خويش بر را زبان اين سلطۀ عرب دارد؛مي دوست
 سط، تا را خود و شود خوردم زبان اين با تواندمي که اوست نهات زيرا داند،مي نيز خويش هایتوانايي
 رواني به که است کسي عجم و هستند «عجم» ديگران اما و کشد، باال زبان اين واالی بالغي تعابير
 به عابدازجابری محدودنگر رويکرد رسدمي نظر به(. 116: همان) دارد مبهم کالمي و گويدنمي سخن
. باشند وی ديدگاه بر وارد ايرادهای ترينمهم از داند،مي عربيعقل معادل را نآ وی که اسالميعقل

 کاسته خود مسؤوزيت از( عربيعقل نقد عنوان به) نقد ناميدن  با[ عابدازجابری]ايشان  است معتقد آرکون
 از دنکرموضوع طرح چنين،اين کنم،مي تصور. استکرده رها را خود بسياری هایچازش به ورود از و

 ما. نيست پوشيده علم اصحاب بر ازبته که ایکاریپنهان. است همراه کاریپنهان يك با ايشان جانب
 در يافتهشکل خرد شما ندارد امکان. است آن از جزئي هم عربي خرد و هستيم ديني خرد نقد نيازمند
 ارتباطي اسالمي و ديني خرد با کنيد،مي نقد چهآن کنيد، ادعا آن دنبال به و کنيد نقد را عربي محيط
 (. b، 1743 :11-11آرکون) «ندارد

 اسالمی  سنت جای به عربی سنت از دفاع. 3-3

 از و کندمي توجه اسالمي-عربي عقل به تنها عابدازجابری نظرانۀ تنگ رويکرد است روشن چهچنان
 معرفي هنگام وی چهچنان. ورزدمي غفلت اسالمي تمدن و فرهنگ در دخيل عناصر ساير به توجه
 و يگانه را عربي فرهنگ طريق،اين از تا کندمي ياد عربيعقل عنوان به آن از اسالمي، عقل هایمؤزفه

  آن وسيلۀ به که است کليدی سه عقيده، غنيمت، قبيله،»: وی عقيدۀ به. کند معرفي فرد بهمنحصر
 اين در تنيده ،«عقل» هایمشخصه سه، اين بنابراين،. کنيم رمزگشايي را عرب سياسي تاريخ توانيممي

 اقيقت اين هرگاه»: دهدمي ادامه وی(. 35: 1748 عابدازجابری،) «عرب سياسي عقل يعني اند؛تاريخ
 ميان متعارف هایداده و عرب زبان خصوصيات به توجه يعني باشد؛ قرآني پديدۀ فهم در ما عزيمت نقطۀ
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 اتي پديده، اين به راجع گزارشات درستي برابر در که هاييترديد از بسياری بر توانست خواهيم ايشان،
  مربوط آن آغازينزحظۀ يعني پديده؛ اين زحظات انگيزترينهيجان و تريناساس به که هنگام آن
 در و باشد خود معاصر قرآن کهاين برای آن، جوانب تمام با عربعرف  به توجه گرچه. آييم فائق شود،مي

 نيز، زمينه اين در(. 66: 1787 عابدازجابری،)»استضروری امری شود، فهميده و ديده خود زماني ظرف
 . کندمي گوشزد خوبي به را عابدازجابری انديشۀ در نهفته عربي ناسيونازيسم خطرات آرکون، محمد

 و گراتقليل رويکردهای اعراب، گراييقوميت و عربي ناسيونازيسم مانند رويکردهايي»: آرکون عقيدۀبه
 دفاع پروژه اين از روشنفکران اتي و مدارانسياست برخي کهزماني تا و دهندمي ترويج را نظرانهنگت

 کمال با اما سازد، برآورده را بزرگي هایپروژه بايد اسالمي انديشۀ. زد دم خردگرايي از تواننمي کنند،مي
 که شده، گرفتار ميراثي هایماندهباز فشارتحت و تاريختنگ اصار در انديشه اين شودمي مشاهده تأسف

 که عابدازجابری برخالف آرکون رسدمي نظر به(. 156: 1781 آرکون،) «است ميراثي زنده شودمي ادعا
 چارچوب در انديشيدن که،اين چه. است سنت از نوينقرائتي به قائل است، «سنت» هوادار سخت

: 1745 آرکون،) ندارد ايماني آن به رنيسممد از پيش خرد که است جديدی مفاهيم مستلزم مدرنيسم،
 امروزیمشکالت تريناساسي از يکي ال جایبه عابدازجابری پروژۀ رسدمي نظربه جهتاين از(. 66

 در موجود هایفرهنگ ساير و اعراب ميان کشمکش قومي، و مذهبي گراييفرقه يعني اسالمي؛ جوامع
 يعني واادی؛صفت عنوانتحت را شيعي هایگرايش وی که همچنان. کندمي بيشتر را اسالميجوامع

 . گيردمي انتقاد باد به «عقالنيت عدم»
 تکوين عربي؛ عقل نقد در عابدازجابری هایديدگاه که است ضروری نيز نکته اين ذکر همين راستا در
 عنوان به فارابي و سيناابن نظير ايراني متفکران و شيعيان رويکرد با تقابل در مشخص طور به عربي عقل

 معتقد عابدازجابری. شودمي اشاره آن مورد يك به اينجا در. گيردمي قرار اسالمي تمدن شرح نمايندگان
 مسوله اين و است شيعيان ديدگاه از برخاسته اسالمي فرهنگ در محوری عرفان و عرفان مقوزۀ»: است
 و دهدمي نسبت شيعيان به را گری يعرفان وی بنابراين. است «شدهنهاده کنار عقل» عوامل از يکي
 چراغ خاموشي از جلوگيری برای و عرفاني هایگرايش وجود دزيل به عباسي مأمون کندمي ادعا اتي
 با مبارزه برای مأمون وی، زعم به. برخاست ايراني و عرفانيهایانديشه با مبارزه به عقالنيت و علم

 از هستند، عباسي دوزت مخازف هردو و دارند دیواا سرشت دو هر که عرفان شيعي و گنوس مانوی
 سالاي عباسي دوزت دشمن دو که گرفته سرچشمه آنجا از ارسطو از جوييياری. جست ياری ارسطو
 واي ايستادن باز و نبوت پايان يافتن به عباسيان بودند؛ آن فاقد سنيخالفت رهبران عباسيان، که داشتند

 عرفان و مانوی گنوس برابر در مقاومت يارای که شدندمي مجهز الايس به بايد رواين از داشتند، باور
 ن و «شدهنهاده کنار عقل» تاريخي، دشمن «هستيعقل» از بهتر سالاي هيچ و باشد داشته شيعي
 عقل نشاندن کرسي به برای مأمون، عهد عباسي دوزت پساين از. نيافتند آن، شيعي و مانوی هایظريه

 عابدازجابری،) «کرد تالش عربي-ديني معقول با آن ساختن پيمان هم و مياسال عربي فرهنگ در
 ايرانيان نقش بر همگان که شودمي مطرح عابدازجابری سوی از دراازي ادعاها اين(. 783-785: 1748

 کههنگامي مطهری، مرتضي تعبيربه. اندگذاشته صحه مأمون دوران در اسالمي تمدن شکوفايي در
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 ايرانيان دست به اسالم ممازك زشکری و کشوری تمام امور شدند، مستقر خالفت يکۀار بر عباسيان
 گرفتنددست به غرب و شرح در را اسالميدوزت سياسي مناصب تمام اينان و افتاد خراسانيان مخصوصا 

 عقالنيت و پيشرفت عامل تنهايي به را اسالمي عربي عقل تواننمي بنابراين(. 38: 1788 مطهری،)
 پروژۀ چنين. دانست «شدهنهاده کنار عقل» عامل را اسالميفرهنگ در دخيل هایفرهنگ ساير و ستدان

 محدود
 . بدهد درخوری پاسخ اسالميجوامع مشکالت به تواندنمي اینگرانه

 اسالمی عقالنيت گيریشکل در غيرعرب انديشمندان نقش گرفتنناديده. 3-9

  بر مبتني را عربي عقل سنت وی که است اين یعابدازجابر انديشۀ در ديگر محدوديت
 ارسطو آراء بازخواني در نقشي نيز غيرعرب انديشمندان ساير که کندمي معرفي «ارسطويي عقل»

 معرفي ارسطويي عقالنيت راستای در و همساز هاييپروژه را زبان عربي و عقل منظر،اين از. اندنداشته
 باور به. استرفته ااشيه به...  و گریهرمس گری،ايراني عرفاني، شيعي، انديشۀ توسط ازبته که کندمي

  به را اسالميعقل ابتدا، زيرا: دارد سروکار آشکار خطای دو با مورد اين در عابدازجابری نگارندگان،
 ارسطوييعقالنيت انتقال در اسالمي تمدن مشرح انديشمندان نقش سپس، و کند،مي محدود عربيعقل

 که شرحفلسفي مدرسۀ » عابدازجابری؛ عقيدۀ به. گيردمي ناديده را( اندزس)اسالمي دنتم مغرب به
 عوامل از رواين از و است ارسطويي عقالنيت ضد  ایمدرسه است، فارابي و سيناابن هایديدگاه بر مبتني

 رشد،ابن مدرسۀ ويژه به مغرب، در فلسفي مدرسۀ اما. است اسالميفرهنگ در «شدهنهاده کنار عقل»
-مي رهبری را آن تومرتابن مهدی که بود ایفرهنگي انقالب اتي و اصالايجنبش بسيار  تأثيرتحت

 فلسفي مدرسۀ رو،اين از. است «اصول به بازگشت و تقليد ترک» آن شعار که ایفرهنگي انقالب. کرد
 ارسطو، فلسفۀ ويژهبه و اصول از نوين خوانش گذار از اصازت، مورد در بحث به را خود تالش مغرب

 جمله از فارابي کرد، بيان بايد عابدازجابری ديدگاه نقد در(. b، 1781 :34عابدازجابری)» کرد متمرکز
 اجتماع تشکيل به و پروراند را انسان ازطبعمدني باب در ارسطو عقالني ديدگاه که است کساني ترينمهم

: کرد بيان ارسطو از تأثيرپذيری با که بود فارابي اين جهت، اين از. گمارد همت مسلمانان بين در سياسي
 نخواهد دست خود نيازهای و کارها هایدربايست به که است جانداراني هایگونه از خردمند جاندار»

 هایگروه آمدن گردهم با مگر رسيد، نخواهد است، آن درخور که هاييبرتری و هاشايستگي به و يافت
 برخي بزرگ، برخي هاآن هایانجمن و خردمند، جانداران هایگروه ردهماييگ و جايگاه، يك در بسيار
 بندیتقسيم با عابدازجابری پروژۀ رسدمي نظربه(. 186: 1748 فارابي،) «است کوچك برخي و ميانه
 معلوم که دزيلاين به. شودمي تریبيش اغتشاش دچار اسالمي، تمدن مغرب و مشرح به اسالمي تمدن
 خاص  فکری هایگرايش زحاظ به اينکه يا و است جغرافيايي ديدگاهي بر مبتني وی، بندیيمتقس نيست

 وزي باشد،داشته جغرافيای ایپايه وی، بندیتقسيم رسدنمي نظربه هرچند است؟ شده انجام تمدن دو هر
 مغرب و مشرح ميان سختي و سفت اصارکشي چنين کند،مي دنبال عابدازجابری آنچه مطابق گفت بايد
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 اسالمي تمدن مغرب در که عربيابن و طفيلابن مثال،عنوان به. نيست صحي، چندان اسالميتمدن
  گيرند؟مي قرار بندیتقسيم اين کجای انديشند،مي مشرقي و هستند،

  به را اسالمي سنت اال،اين با وزي کند،مي زندگي مدرن دوران در عابدازجابری اينکه نهايت در
 از دفاع در مثال . ندارد غربي مدرنيته دستاوردهای و مفاهيم با چنداني مشکل که کندمي عرفيم ایگونه
 «باشند مدينه رئيس و فيلسوف توانندمي مردان همانند زنان بود معتقد رشدابن»: آوردمي رشدابن

 «اصالاات» هوادار را وی رشد،ابن از دفاع در کرديم ذکر باال در کهجايي يا(. 188: 1781 عابدازجابری،)
 را ااتياط جانب همواره بايستمي مسائلي چنين طرح در رسدمي نظربه. کندمي معرفي سياست در

 مطرح «اصالاات» عنوانبه ما عصر در آنچه با «اصالاات» از رشدابن مراد کهاين چه نمود، رعايت
 مانند کساني" اينها» آورد؛مي عابدازجابری نقد در زمينه،همين در آرکون. است متفاوت شود،مي

 وارد را شده پديدار جديد خرد  ظهور از پس که مدرن دورۀ هایمؤزفه برخي کنندمي تالش "عابدازجابری
 تجدد، که چرا اند؛مناقشه قابل مختلف درجات به هايشاننوشته اما بکنند، زبانانعرب فکری فضای
 به اسالمي کهن ايستارهای عابدازجابری،...برتابند را آن همه يا دربرگيرد را همه که نيست واادی جريان

 برداریگرته مدرن عصر از که مفاهيمي با را است مرسوم اجتهاد عصر در اسالمي خرد به آنچه ويژه
  اخذ را مدرنيسم های مؤزفه برخي وجود،اين با. زيدمي تجدد دورۀ در کهچون آميزد،مي درهم کرده،

 آيا که پرسيد عابدازجابری از را سؤال اين بايد اينکه ضمن(. 66 ،1745 آرکون،) «را هاآن تمام نه کندمي
 فکری فضای آيا باشد؟مي اسالمي تمدن مشرح در استفاده قابل اسالميتمدن مغرب عقالنيت تجربۀ

 فضا اين اگر نيست؟ متفاوت اسالمي تمدن مشرح با( اندزس)اسالميتمدن مغرب بر ااکم فرهنگي
 قابل هستند، اسالميتمدن مشرح در قضا از که عربي کشور کدام در عربيعقل پس است متفاوت
 است؟  استفاده

 گيرینتيجه

 و چيست انحطاط از مسلمانان رهايي برای عابدازجابری الراه: گرديمبازمي پژوهش اصلي پرسش به
 جهت،اين از و گراستينهزم متفکری عابدازجابری رسدمي نظر به است؟نتايجي چه دارای وی راهکار
 جوامع مخصوصا  و اسالميجوامع سياسي و تاريخي اجتماعي، واقعيات چارچوب در را اسالمي فلسفۀ
 عدم يکي،: است نارسايي دچار عمده دزيل دو به اسالمي فلسفي ميراث وی، نظر از. کندمي بررسي عربي
 عمده مشکل دو اين بر توانمي چگونه اما. اگرعينيت نگاه نداشتن دوم؛ و اسالمي سنت از تاريخي نگاه
 معقول هاینظام که دوراني. داندمي تدوين دوران در معرفتينظام نقد در را چاره عابدازجابری آمد؟ فائق

 از را معرفتي نظام دوگونه تا دارد ضرورت اند،کرده نما و نشو اسالمي تمدن و فرهنگ در غيرمعقول و
 عقل» و انحطاط عامل عنوان به اسالمي تمدن مشرح در ناعقالني رفتيمع نظام نماييم؛ تفکيك هم
 جهتاين از. است رشدابن نمايندگي به اسالمي تمدن مغرب در عقالني معرفتي  نظام و «شده نهاده کنار
 است؛شده بنا اسالمي تمدن غرب و شرح معرفتي هایاوزه تفکيك بر عابدازجابری راهکار گفت بايد
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 عقالنيت رهبری است بهتر و ندارد چنداني نقش اسالمي عقالنيت باروری در مياسال تمدن شرح
 معرفتي دستگاه. شود واگذار رشدابن يعني آن اصلي نمايندۀ و اسالمي تمدن مغرب دست به اسالمي

 رشدابن انتقادی عقالنيت رو،اين از است؛ اسالميجوامع انحطاط و ماندگيعقب برای پاسخي رشدابن
 از بارنخستين که است اسالمي ساالریمردم و دموکراسي انديشۀ ااياگر: است مهمي هایالراه ااوی
 و سياه فقير، و غني ميان است تقوا آن مبنای که جامعه اين در. بود شده مطرح( ص)رسولاضرت سوی
 و قومي تنوع و تفاوت به عقالني جامعه اين همچنين،. ندارد وجود تبعيضي گوناگون هایقوميت و سفيد

 عالوه،به. کندمي دفاع انساني عزت از و شماردمي محترم را هاانسان اقوح و گذاردمي ااترام فرهنگي
 ارسطويي عقالنيت پايۀ بر اسالمي تمدن مشرح معرفتي هاینظام برخالف رشد،ابن فکری دستگاه
  اگر اينکه نهايت در. است بوده زايش و توزيداال در اسالمي سنت نقد با همواره و است استوار

  بر مبتني بومي دموکراسي يك دنبال به بايد کنيم غلبه اسالمي جوامع مشکالت بر خواهيممي
 با را شريعت اسالمي، تمدن مشرح متفکران ساير و سيناابن برخالف که باشيم رشدابن هایديدگاه
 رشد،ابن انديشۀ همچنين. کرد دفاع تشريع برابر در فلسفي عقالنيت استقالل از و نکرد آميخته فلسفه

 و سازگاری شناسان شرح هایانديشه برخالف و است اسالمي عقالنيت هایانديشه و فرهنگ زادۀ
 . دارد اسالمي جوامع کنوني مشکالت شناسايي برای بيشتری ظرفيت

 سنت، نقش بر یعابدازجابر اندازه از بيش تکيه. نيست خطا از عاری عابدازجابری ال راه اال،اين با
 کارگيری به همچنين نکند، توجهي مدرن هایشناسيروش و هاانديشه به وی تا شده باعث

 . سازدمي محدود عربي ناسيونازيسم اول را وی پروژه عابدازجابری، انديشۀ در «عربي عقل»اصطالح
 است؛ ناگواری سياسي تبعات دارای عربي، ناسيونازيسم و عربيعقل از عابدازجابری دفاع رسدمي نظربه

 در عالوه،به. زندمي دامن عربي ناسيونازيسم رشد به گراييقوميت مشکالت ال جایبه که معنابدين
 از بيش مسوله اين که شودمي مشاهده شيعيان با زيادی عقيدتي و فکری تقابل عابدازجابری، رويکرد
 هایمکتب ساير نقش به چنداني اشاره گويدمي سخن عربيعقل از هرجا وی. است انحطاط نوعي هرچيز

 را فارابي و سيناابن مانند متفکراني نقش خود، آثار از بسياری در اتي و کندنمي غيراسالمي و اسالمي
 آراء تأثير تحت شدتبه عابدازجابری همچنين. کندمي معرفي ارسطويي عقالنيت مخازف و ستيزعقل
 اسالمي تمدن مغرب زادۀ که را رشدابن فکری مباني توانمي چگونه که نيست معلوم و است رشدابن

 که چنانآن اين، بر عالوه. داد ارائه ال راه انديشه اين دل از و داد تعميم اسالمي تمدن مشرح به است
 چرای و چونبي پيروی انحطاط، از اسالمي جوامع رفتبرون راه تنها اززاما  کند،مي تصور عابدازجابری

 خودخاص سياسي و فرهنگي ساختار ایجامعه هر و نيست اسالمي تمدن مغرب از مياسال تمدن مشرح
 دادنپاسخ که اندشده فراواني هایدگرديسي دچار رشدابن زمانۀ برخالف اسالمي جوامع همچنين. دارد را
  .آيدبرنمي رشدابن انديشه عهدۀ از سؤاالت اين همه به
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