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چکیده
سنت اسالمی در دید عابد الجابری عبارت است از :مجموعهای عقاید ،قانونگذاری و دانشهایی که در زبانی بیان و
قالببندی میشوند که در عصر تدوین (سه قرن نخست هجری) و پس از آن نوشته شدهاند که با برپایی امپراتووری
عثمانی در قرن دهم آخرین نمودهای آن از حرکت باز ایستاد و بر ساحل نشست .محمد ارکون نقود سونت را پویش
شرط آزادی واقعی مسلمانان قلمداد میکند .او بر این باور است که :سه طبقه از طبقوات سونت ودوود دارد کوه بوه
صورت به هم پیوسته باالی هم قرار ندارند ،بلکه در حالت درهم کنش متبادل در درون آنچه به شکل کلی «سونت
اسالمی» نامیده میشود؛ قرار دارند .سنت اسالمی در اندیشه ارکون ،سنتی کلی است (سونی ،شویعی و خووار ) کوه
عالوه بر مذاهب مذکور شامل سنت مکتوب و سنت شفاهی و مردمی و سنت خاص اقلیتهاست؛ بدون آنکه نادیده
گرفته شوند یا متمایز شوند یا عامدانه و غیرعامدانه در حاشیه قرار گیرند .اما به اعتقاد محمد طالبی رابطوهی دیون و
سیاست یکی از چهار موضوع اصلی مربوط به اسالم دوران ماست .دیگر موضووعات عبوارتانود از :تفسویر قورآن و
سنت ،معرفت دینی و بحث و گفتوگوی دینی.
کلیدواژگان :ارکون ،دابری ،طالبی ،عقل اسالمی ،عقل عربی.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی گرراشش انیشهره سیاسری ،دانهردی علروم سیاسری ،واحری تهررا
مرکزی ،دانهگا آزاد ،تهرا  ،اشرا  .راشانامهhabib.ashayeri79@yahoo. com :
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مقدمه
شیو تفدر و نگرش طالبی را میتوا تجربهگراشی محتاطانرهای دانسر

کره برا

اعتقاد راسخ به حقاشق بیشهی و مسلم مربوط به انسا  ،درآمیخته اس  .اشر حقراشق
شا از منابع مقیسی چو قرآ و کتب حیشث نهرات گرفترهانری شرا از دشگرر منرابع
شناخ

بهدس

آمی انی .بنابراش در تفدر و نگرش طالبی کهمدهی بی غیرقطعری

بود تجربه گراشی و قطعی

کامل حقاشق "وحریشری " وجرود دارد .روش طرالبی
"

روششناسی ترارشخی"

تارشخی" نام برد اس  ،بر پاشهی درك و درشافر

مرت از طرشرق بسرتر

برای فهم قرآ و کتابهای حیشث که خود از آ با عنوا
شا "قرائ

تارشخی آ استوار اس  .آشات قرآ باشی در بستر زمرا و مدرانی کره در آ وحری
شی انی ،و نه در جیاشی کامل از آ شراشط ،معنی شونی .جیا کرد آشات از جاشگرا
تارشخیشا باعث میشود که از آ ها به نفع مقاصری خاصری اسرتفاد شرود و اشر
مسئله امدا بهر برداری از آ را برهخصرو
سیاستمیار فراهم میکنی .بنابراش

در دورا مرا و بررای اسرممگراشرا

فهم صحیح قررآ در بسرتر ترارشخی ،عرمو برر

اش که ما را قادر میکنی تا کمم خیا را با هما معنای اولیهاش تفسیر کنیم ،از کلی
بخهیی به موضوعات خا

تارشخی نیز جلوگیری میکنی .البته طرالبی بره وجرود

حقاشق مطلق و مسلم در قررآ نیرز اعتقراد داردح حقراشقی کره عمریتا اجتمراعی و
اخمقی ،و به عقیی ی طالبی فرازمانی و فرامدرانیانری و بره همری دلیرل راهنمرای
اخمقی جامعی را برای نوع بهر در هر مدا و هر زمانی فراهم میآورنری .جرابری
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

بر آ اس

که عقل عربی ،شماری از مفاهیم و سازوکارهای ذهنی اس

آنها تولیی معرف
عقل عربی اس

که به مرید

در اش فرهنگ انجام شی اس  .فرهنگ عربی نیز الگروی مرجرع
و روشدردهای آ در عصر تیوش تهدیل شی اس .

پژوهش درباب عقل عربی و سازوکار آ  ،محور و مرکز پروژ فدری جابری را
تهدیل می دهی ،چرا که اهتمام او به عقل عربی ،نه معطوف بره خرود عقرل ،بلدره
معطوف به ابعاد معرف

شناختی آ اس  .انگیز جابری از نقی عقل عربری را مری

توا در دو عامل جس

وجو کرد :نخس  ،پرسش همیهگی او ازاسباب اشستاشی و

پس مانیگی درفرهنگ عربی و پیهرف

آ  ،به گونه ای که نمونه ای از آ درتمی

اروپاشی اتفاق افتاد .و دوم ،قانع نهی جابری به الگوهای گفتما معاصرعرب.
جابری ابتیا به بررسی وشژگی های عقل رقیرب شرا دشگرری ،کره عقرل شونرانی
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وفلسفه اروپاشی جیشی اس

می پردازد .وی دو وشژگی بررای اشر فلسرفه برر مری

شمرد :نخس

اش که ،در فلسرفه شونرانی و اروپراشی جیشری ،رابطره میرا عقرل و

طبیع  ،رابطه ای مستقیم اس

و دوم اش که ،عقل بر درك و تفسیراش رابطه توانا

دانسته شی اس .
وشژگی نخس
معرف

نگر هستی شناختی را تاسیس می کنی ووشژگری دوم در سرطح

شناختی .اطمینا کاملی به قیرت عقل بر تفسیر طبیع

اما وشژگی های عقل عربی چیس ؟ جابری بر آ اسر

می دهی.
کره هرگرا موضروعی

دارای خصوصیتی روش فراهم آشی ،می تروا بره وجرود عقرل ومنطرق خرا
معتقی شی .فرهنگ عربی نیز با فعالی
که متفاوت از موضوعی اس

آ

کنش گرانه اش به موضوع خاصری پرداختره

که فمسفه شونا و اروپای جیشی بیا پرداخته انی .از

اش رو ،قواعی استخراجی اش فرهنگ ،متفاوت از قواعیی اس

که عقرل شونرانی و

اروپاشی جیشی بنیا نهاد اس  ،لذا جابری بر تارشخ منیی عقل پای می فهردح زشرا
آ را با فرهنگی که در درو آ حرک

می کنی مرتبط می دانی.

منظور ارکو از «عقل اسممی» عقل غیر مستقل و متدری بره مرجعیر

مرت و

مقیی به وحی اس  .به نظر او ،سراسر انیشهة اسممی بر پاشرة براور بره منهرل الهری
داشت «عقل» بنا شی و بالیی اس  .به عقییة ارکو  ،اشما بره منهرل الهری داشرت
عقل از را احادشث مختلف نبوی در قلمرو اسمم رواج و انتهار شافته اس  .ارکو
اصطمح «عقل اسممی» را بر اصطمح «عقل عربی» (که محمی عابیالجابری به کرار
میبرد) ترجیح می دهیح چو عامل دشنیِ اسممی در جوامع بسیار گوناگونی ،فراترر
از جها عرب نقش اشفا میکنی .پیش از آنده دربارة انگارة عقرل اسرممی و منطرق
درونی و گونة نگرش آ به جها و هستی ،داوری کلی کنیم ،باشی دشی عقل اسممی
در میا جوامع گوناگو چه نقهی دارد و چگونه کنش خود را به انجام میرسرانی.
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محمدعابد دابری،

نقی عقل عربی در صورتی می توانی نخستی مرحلة نقی عقل اسممی به شرمار آشری

محمد ارکون و ...

که همة پیشفرضهای تئورشک را میفو کنیم .از جمله ،در برابر اشر باورهرا کره

( 957تا )965

زبا عربی به دلیل آنده زبا وحی اس  ،برترش زبا بهری اس  ،شا عرب برتر از
اقوام اسممی دشگر انی ،شا اشنده مسلما برتر از نامسلما اس  ،باشری پرذشرف

کره

همررة آدمیررا در برابررر خیاونرری و تررارشخ برابرنرری .برره نظررر ارکررو  ،تررا کنررو
«ناانیشهیی های» عقل اسممی که نتیجة روش خا
ساما داد گستر ای اس

عقل اسممی در پیشی آورد و

که در آنجا انیشهیی مجراز و ممدر اسر  ،پژوهیری
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نهرری اس ر

و و یفررة مهررم روشررنفدر دشنرری ،انیشهرریی برره «ناانیشهرریی هررا» و

«انیشههناپذشرها» اس .
مبانی نظری
اسمم شناسی تطبیقی فعالی

عملی اس

که همزما از چنی رشته بهر میگیرد:

زبانهناسی ،عامل روانی (فردی و جمعی) ،عامل تارشخی (تحول جوامرع اسرممی)،
عامل جامعهشناختی (جاشگا اسمم در ساختار کنش تارشخی هرر جامعره و بازتراب
سرنوش

اش جوامع بر اسمم) و عامل فرهنگی (هنرر ،ادبیرات و انیشهره) .اشجراد

رابطة زنی و فعال با میراث ،جز با پذشرفت مسئولی

کامل میر شی ممد نیس

و نیز اگر میراث تارشخی را از میراث اسطور ای تفدیک ندنیم ،نمیتروانیم میرنیتره
را به گونة ابتداری اشجاد کنیم (خلجی.)91 :9731 ،
فلسفة میر در موجودی محیود (انسا ) بنیاد خود را جسرتجو مریکنری ،ولری
الهیات بنیادهای خود را از را تدیه بر موجود مطلرق و نامحریود (خیاونری) تبیری
میکنی ،با اش همه نمیپذشرد که اش تبیی از سوی انسانی انجام میگیرد که از نظرر
معرف شناختی نقش واسطه را بر عهی دارد (هما ).
چنانده ارکو با تحلیلی زبانهناختی و معناشناختی نها میدهی که معنای عقل
در قرآ کامم با محیط بیوی جزشرة العرب در پیونی اس

و معنای لغروی آ ربرط

و بست و پیوست اس  .علم اخمق در انیشهة اسرممی از هسرتیشناسری عقمنری
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

وشژ ای برگرفته نهی و عقل در اخمق و حقوق هیچ نقهی نیارد .به نظرر ارکرو ،
اگر روشدرد عقمنی اهلاعتزال زنی شود ،میتوا در انیشهة اسممی و عربی کنونی
فلسفهای برای آدمی پیرشزی کرد که به آدمری در مقرام شرخي بینیشهری (ارکرو
وگارد .)73-73 :9733 ،
به زعم برخی ازانیشهمنیا دگرانیشش عرب ،در جوامرع دشنری و اسرممی کره
انگار های دشنی در آ چیر انری و همرة جوانرب حیرات بهرری را فراگرفتره انری،
خیالخانه اجتماعی با خیالخانه دشنی کامم شدی میشود .به نظرر او خیالخانره دشنری
ساختاری انیام وار اس

که از تصوشرهای متعالی ساخته شی ح تصوشرهاشی که همره

به پهتوانه شگانهای ،شعنی زبا دشر  ،تدیره دارنری .خیالخانره دشنری مجموعرهای از
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باورهاشی اس

که گوشی همه حقیق

انیح در مقابل ،خرد انتقادی سرچهمه زنیقره

و گمراهی پنیاشته میشودح چو نمیپذشرد که سراسر در خریم

خیالخانره دشنری

باشی .جیاشی که میا فلسفه و کمم جرشا داش  ،در همی بستر قرار میگرف  .به
انیاز تنوع اشیئولوژیهای رقیب در سراسر امپراطوری اسممی ،خیالخانههای دشنری
گوناگونی پیشی آمی .ما باشی سازوکارها و درونماشههرای خیالخانره دشنری را کهرف
کنیم (هما ).
نخستی و بنیادی ترش شرط بررای صرورت بنریی هرر الهیراتی کره بخواهری از
جزمهای سنتی رها شود ،اش اس

که نظرشه میر نگرش انسا شناختی به استعار

و نماد و اسطور و خیال و خیالخانه داشته باشی .قرائ
نسل بعیی ،متفاوت اس

هر نسل از قرآ با قرائر

و پژوهش هرشک از اش قرائ ها به ما مجال میدهری ترا

تصوشری شفاف و تمام قی از پیشیارشناسی وجیا دشنی اسممی به دسر

آورشرم.

چنانده ني قرآنی هموار تفسیرها و متو درجه دومی تولیی میکنری کره نماشنری
همه فرهنگها و جوامعی هستنی که اسمم در آنجا را شافته اس  .هر نظم فدریای
میتوانی قرآ را درو دستگا مفهومی خا
محوری ارسرطوشی توانسر

زنیانی کنیح همانگونره کره عقمنیر

گفترار قرآنری را در شرک دسرتگا مفهرومی و منطقری

تجرشیی ،تخته بنی سازد .پیهنهاد ارکو اش اس

که سراسر تارشخ تفسریر اسرممی

از اش چهمانیاز زنی و برارور ،بینرامتنی و درهرمتنیریگی مترو  ،برازخوانی شرود
(مسعودی واستادی.)2 :9719 ،
دغیغة اصلی سه انیشهمنی عرب در مطالعات اسممی اشر ندتره اسر

کره در

عصر حاضر چگونه می توا از اسمم سرخ گفر ؟ در عصرر مرا کره بررای بیرا
مسائل ،زبا جیشی به کار گرفته میشرود ،آشرا مریتروا زبرا مهرترك و کلری ای
برگزشنیم که به وسیله آ نظرشات قیشم و جیشی را در قالب نروشی برازگو کنریم کره

دایگاه تاریخ در اندیشه

برای همه ملل قابل فهم باشی؟ آنهامیگوشنی قبل از اعمم مرگ خریا توسرط برخری

محمدعابد دابری،

افدار محیود غربی ،مذهب فضای ملدوتی بود اس

که به روشنی خاصی متجلری

می شی و انسا در آ به حی اعمی تواناشیهای خود رسیی اس  .اش حقیقر

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

بره

زبانهای مختلف و مرتبط با تجربیات تارشخی متفاوت بیا شی اس ح به طوری کره
تنها برای کسانی که با زبا قومی خود آشناشی دارنی قابل فهم اس

و زبرا کلری و

مهترك برای تمام اقوام و ملل وجود نیارد .آنها آرزو میکننی که در عصر ما دانرش
بهری امییوار اس
و تجربی تثبی

بتوانی زبا جیشیی را ابیاع کنی که در آ تمام روشهای فدری

شی در زبانهای مختلف به کار گرفته شونی و به درجهای از عینی

737

و انبساط برسنی که تمام مسائل و حقاشق مربوط به انسا برای همگرا قابرل درك
باشی (هما ).
به عنوا نمونه درچارچوب ترسیم جاشگا تارشخ بنابرعقیری محمیعابریجابری،
عصر خمف

راشیش نخستی مرجع عقل سیاسی عربی قلمیاد شی اس

رو بررسی نقش قبیله و غنیم

و عقیی را ناگزشر می دانی .وی علر

علی (ع)را عیم اشجاد همسوشی میا قبیله ،غنیم

ناکرامی امرام

و عقیی می دانی و برر آ اسر

که معاوشه در اش امر موفق بود اس  .از اش رو ،جابری ،حدوم
تلسیسی در دول

و از اش

معاوشه را فصلی

پادشاهی سیاسی در اسمم می دانیح تلسیسی جیشری از دولر

اسمم و بازسازی دول  .به باور وی ،معاوشه دولتی تلسیس کرد که سیاسر
را با مؤلفه های سه گانه اش  -شعنی قبیله و غنیم

در
ورزی

و عقیی به طور مسرتقیم احیرا

کرد ،بلده کارکرد سیاسی اش در اش سه مؤلفه نیز برجسته بود اسر  .وی برر آ
که اموشا از اش کلییهای سه گانه ،که ارکا عقل سیاسی عربی برود اسر ،

اس

برای تغییر معادله قیرت میا قباشل به سود خوشش بهر جستنی و چیرزی را شردل
بخهیینی که که جابری از آ به "بخهش سیاسی" شاد مری کنری .اشر عنصرر میلره
وسط سنگ آسیاب سیاس

اموی بود اس  .وی می گوشی :اموشا بره اشر وسریله

توانستنی ،دشمنا خود را زمی گیر کننی .وی هم چنی می گوشری :علری ابر ابری
طالب (ع) در اش زمینه شعنی بذل و بخهش چنیا سخ

گیر بود که نزدشک ترش

افرادش هم تاب نیاوردنی و ترکش کردنی و به نزد معاوشه رفتنی ،که در خوش آمری
آنا و نیز بذل و بخهش به آنا لحظه ای هم تردشی به خود را نمری داد (جرابری،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

.)33 :9719
شا اشنده برپاشه اعتقاد محمی طالبی دشگرانیشهمنی عرب ،ما به تجربه درشافترهاشرم
افراد غیرقطعی و در حال تغییر اسر  .بنرابراش تعرالی علمری-معرفتری

که شناخ

برای همهی افراد فراشنیی تیرشجی و زما بر خواهی برودح فراشنریی کره بره کمرک
آزماشش و خطا تحقق خواهی شاف  .پرس برا اشر ممحظرات افرراد باشری از تصرور
حتمی

فدری که واهی و غیرواقعی اسر

تعصب ،دس

و نیرز خطرر مرمزم آ شعنری پررورش

کهیی  ،در حیات فدری خوشش ماهی

تجربی و مروقتی برود اشر

جرشا را بپذشرنی .بنابراش طالبی مهدل اصلی را جزمی بود افرراد و گررو هرا در
صح
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و درستی دشیگا های خا

خود و نادشی گرفت دشگر نگررشهرا و عقاشری

میدانی .آ چه به عقیی ی طالبی بسیار زشا بخش و خطرناك اس  ،رد آرای دشگرا

اس  .به عبارتی دشگر هر فردی باشی به دشگرا نیز حق بیا دشیگا هاشها را بیهری
و آ را مجاز و قانونی به حساب آورد .در اش صورت حتی میتروا پرذشرف
شخي نظر خود را عی حقیق

کره

بیانیح هرچنی چنی چیزی موافق عقل نیس  .بره

عقیی ی طالبی انسا ها طبیعتا و بهحق در نگرشهاشها متفاوت و گوناگو هستنی.
اش وشژگی (اختمف) بخهی از طبیع
نهاد اس  .اش حقیق

انسانی اس

که خیا در وجود او به ودشعره

در درو اسمم به شدل مذاهب گونراگو و در بیررو آ

به صورت ادشا متفاوت تجلی شافته که همانا تجلی نقشهرای گونراگو خیاسر .
مهدل زمانی اشجاد میشود که افراد ،گررو هرا شرا ادشرا  ،حرق دشگررا را در بیرا
دشیگا هاشها اندار کرد  ،نپذشرنی کره آ نگررشهرا نیرز از ارزشری معرادل ارزش
نگرش آ ها برخوردار هستنی .راهی که طالبی برای مسلمانا  ،چره در روابرط درو
اسمم و بی مذاهب مختلف اسممی و چه در ارتباطها با ادشا دشگر پیش مینهی،
پاشهرشزی احترام متقابل برای نیل به کثرتگراشی اس  .به اعتقاد او اش امر متضرم
تبیشل اختمف طبیعی مورد تاشیی خیاونی در عقاشی دشنی ،به احترام متقابلی اس
بهشیت مورد نیاز جها امروز اس
در شک جامعهی آزاد سیاس

که

(طالبی.)1 :9731 ،
و دشر مریتواننری رابطره مناسربی داشرته باشرنیح

رابطهای که امدا تدامرل روحری و معنروی مسرلمانا را فرراهم مریآورد .چنری
جامعهای از آ جا که غیرسیاسی اس

و به افراد امدا میدهی کره آزادانره انتخراب

کننی ،اسممی محسوب مریشرود .آزادی عقیری  ،تادشرب نفرس ،و آزادی وجریا ،
بنیادهای چنی جامعهای را تهدیل میدهنی .اسرممی کره طرالبی بره دنیرای مریر
معرفی میکنی ،معنوش

و اخمقیراتی اسر

کره میرراث جاودانره ادشرا االهری در

چارچوب دش اسمم اس  .بهترش نظم سیاسی ،نظمی اسر
آزادانه افراد از طرشق

کره آزادی و انتخراب

اسممی را امدا پذشر کنی (هما ).

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

درآمدی برآراء سه اندیشمند
محمی عابی جابری (محمی عابی الجابری ،زاد  23دسامبر  9173در مراکش 7 -
مه  )2۲9۲استاد فلسفه و انیشهره عربری-اسرممی دانهردی ادبیرات در ربراط و از
روشنفدرا بنام معاصر جها عرب برود .او در سرال  9173متولری شری و در سرال
 9133دشپلم مطالعات عالی در فلسفه را گرف

و سپس به میرك دکترا برا موضروع
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دول

در فلسفه در سال  913۲از دانهدی ادبیات رباط ناشل شی .شدی از برنامههای

پژوههی وی که تا کنو منجر به چاپ چهار جلی کتراب شری  ،نقری عقرل عربری
اس  .وی بر آ اس

میتوا نقی عقل عربی زمینه را برای قرائتی علمی و آگاهانره

از میراث مهیا کرد .جابری عقل عربی را نتیجه فرهنگی میدانری کره برر سره نظرام
معرفتی استوار اس  :نظام زبانی عربی شا بیا ح نظام غنوسی اشرانی هرمسی شا عرفرا
و نظام عقمنی شونانی شا برها (وشدی پیشا).
محمی عابیالجابری ،متفدرِ نوپرداز ،پرآواز و جنجال برانگیز دهههای ههرتاد و
نود قر بیستمِ جها عرب اس  .آشناشی با جاشگا فدری و نیز بررسی آرای وی از
چنی جه
عربی اس

ضروری مینماشانی :نخس
که توانسته اس

اش که جرابری از معریود متفدررا مغررب

با مهرق عربی و روشنفدرانش تعاملی وثیق ،و گفر

و گوی انتقادی همیهگی داشته باشیح دوم اش که وی توفیق شاف

نظرشههای خرود

را در قالب ساختاری نظاممنی ر و البته شدسر متفاوت ر عرضه کنیح سوم اش که او
تمش کرد به سرع
دههی شص

از فضای معرفتی و گفتما های حاکمِ بر جهرا عرربِ در دو

و هفتاد جیا شرود و پرسرشهرای نروشی را برا رهیافر هرای کرامم

متفاوت ،بنیا نهی .به نظرمی رسی اش جنبه از شخصی
خور توجه و بررسی اس

و انیشهه جابری بسری در

(کرمی :9737 ،مجازی).

محمی ارکو (زاد  9فورشه  ،9123درگذشته  93سرپتامبر  2۲9۲در پرارشس) از
بزرگترش اسممشناسا فرانسره و اسرتاد ممتراز دانهرگا سرورب واز انیشهرمنیا
اسممی بود .او از طرفیارا نوش گراشی و انسا گراشی اسممی بود .وی خود را ناقی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

رادشدالِ سن

اسممی ،اشیئولوژی اسرممی و گفترارِ خاورشرناختی سرنتی تعرشرف

میکرد .طرح فدری او در روشدرد به اسمم که عبارت بود از تارشخمنی دشری همره
مت ها و گفتارها و نهاد همه رخیادها در سیاق ترارشخی و واسرازی دوگانرههرا و
برانیازی آ ها بیش از طرحهای دشگر در اشر برار انقمبری بره نظرر مریرسری .او
میکوشیی سن  ،متو و تارشخ اسمم را از چهم انیشهمنیا رادشدرال دورا خرود
از جمله لوسی فور ،فرنا برودل ،ژاك الکا  ،میهل فوکو ،ژاك درشیا ،پیر بوردشرو،
ژاك گودی ،کورنولیوس کاستورشادشس و رنه ژرار بخوانی .از همی رو بود که آثرار
او برای خواننیگا عام مسلما غرشب میآمی .ارکو در زمانهای ،پرژوهش دربرار
اسمم را آغاز کرد که اسممشناسی در دانهگا های غربی بیهرتر در انحصرار رشرته
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اسممشناسی/خاورشناسری سرنتی برود .ارکرو مطالعرات و تحقیقرات فیلولوژشرک

اسممشناسا را بسیار ارج مینهاد ،اما باور داش

که اسممشناسی نباشی در مرزهای

زبا شناسی تارشخی باشستی .او روش خاورشناسا را از اش رو نقی میکررد کره برا
اسمم و تارشخ آ برخروردی اروپامحورانره دارنری و روشهراشی را کره در مطالعره
جوامع غربی و متو شهودی و مسیحی به کار مریگیرنری در پرژوهش اسرمم کنرار
می گذارنیح گوشی اسمم ،متو و جوامع اسممی تافتهای جیابافتهانی .او میانیشهریی
روششناسی علوم انسانی ،هرمنوتیک و زبا شناسری جیشری همره باشری در مطالعره
اسمم اجرا شونی .از اش رو ،نقری او از خاورشناسری کرامم متفراوت از نقری ادوارد
سعیی از آ بود .ارکو نمیکوشیی از اسمم هوشتی متفاوت از ادشا دشگر بسرازد .او
خواها مهارک

مسلمانا در چیزی برود کره بره براور او عقمنیتری جهرانی برودح

عقمنیتی که به پیروا ادشا گوناگو رخص

میدهی بر پاشه معیارهاشی که به براور

او علمی بود با شدیشگر گفتگو کننی و همیشگر را به شدلی تفاهمی بهناسنی (وشدی
پیشا).
از نظر ارکو  ،در عصر زرش تمی اسممی مجرالی کوترا بررای انسرا گراشری،
خردگراشی ،اش جهانیانیشهیی  ،جها رواشی و رواداری پیشیآمی بودح اما اش مجال
دشری نپاشیی .ارکو با پژوهش دربار روش عقمنی تارشخنگاری مسردوشه و سرپس
خردگراشا و انسرا گراشرا دشگرری چرو ابوحیرا توحیریی و ابروالعم معرری
میکوشیی خاطر ای گمهی را در وجیا مسلما امروزی بییار کنی .او همچنی در
کتاب «انسا گراشی و اسممح جیالها و پیشنهادها» با شادآوری زمانی از دس

رفتره

میکوشیی شرح دهی چرا مبارزات مل های مسرلما بررای رهراشی از اسرتعمار بره
شدل گیری حدوم های خودکامه ،تفسیرهای اشیئولوژشک و خه از اسمم ،رکود
اقتصادی و اجتماعی ،سرکوب فرهنگی و فدری ،هوشتی مثلهشری و کژتابیری و در

دایگاه تاریخ در اندیشه

پار ای موارد ماننی الجزاشر به جنگ داخلی انجامیی اس  .ارکو خرود را بسریار بره

محمدعابد دابری،

ابوحیا توحییی نزدشک میدشی (هما ).

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

محمی طالبی ،متفدر و پژوهش گر برجسته ی جها عررب .در سرال  9129در
تونس دشی به جها گهود .اشر محقرق در زبرا شناسری عربری تخصري دارد و
«فرمانرواشی اغالبه از منظر تارشخی و سیاسی» عنوا پاشرا نامره ی دکتررای وی در
رشته تارشخ اس

که در سال  9133در فرانسه منتهر شی .او دربرار ترارشخ دور ی

میانه ی اسمم و مسائل مختلف اسممی پژوهش های فراوا انجام داد و در عرصه
ی گف

و گوی اسمم و مسیحی

بسیار کوشیی اس  .طالبی ،افزو برر تریرشس،

731

دانهدی ی ادبیات و علوم انسانی دنهگا تونس را بر عهی دارد و در سال

رشاس

های  9137ر  9117رئیس فرهنگستا تونس بود اس

(وشدی پیشا).

اشما و مسائل دشنی در نگا طالبی از جرنس بریشهیات رشاضری نیسر  .اشمرا
نیازمنی قانع شی و باور داشت اس

و البته اش اقناع جز از رهگرذر عقرل بره برار

نمینهینیح اش باور را نمیتوا تزرشق کرد .انتخابی فردی و آزادانه اسر  .خیاونری
انسا را آزاد و مختار آفرشری و ازاشر رو اشمرا نمریتوانری سرازوکاری ناآزادانره و
اکرا آمیز باشی«:ال إکرا َ فی الیِّش » در دش هیچ اجباری نیس  :بقر ( 233 /طرالبی،
اشنترنتی).
ویژگی نظام اندیشگی
جابری

توفیق جابری بیش از هر چیز به توانراشی و چیرگری وی در اسرتفاد از زبرا و
ابزار بیانی عربی باز میگردد .همه به خوبی میدانیم به سبب تاثیر آشدار و مسرتقیم
فرهنگ استعماری فرانسه و تیرشس اجباری زبا فرانسه در غالب نهادهای آموزشی
و علمی و هم چنی مغفول گذاشت آموزش و تریرشس زبرا عربری ،روشرنفدرا
مغرب عربی تا کنو نتوانستهانی ارتباط درس
عربی اشجاد کننی .کافی اس

و منسجمی را با روشنفدرا مهررق

در اش باب به کتابها و پژوهشهای متفدرا مغررب

نگاهی گذرا بیفدنیمح بزودی خواهیم دشری عمروم اشر نوشرتههرا زبرانی پیچیری و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

نامفهوم دارنی و قادر به رسانی پیام و ارتباط با خواننی نیستنی .غالب اش نوشتههرا
چه از جه

سبک و چه از جه

تعبیر و انتقالِ مفاهیم و حتی در پار ای از مروارد

به لحاظ دستوری ،آشدارا از الگوی زبا فرانسوی پیروی میکننی ،تا آ جا که اشر
امررر برره پیشرری آمرری سرربک ترراز ای از زبررا ر کرره زبررا شناسررا و ناقرریا آ را
«فراندوفونی» مینامنی ر انجامیی اس  .طبعا وجود اشر عامرل سربب جریا مانری
روشنفدرا مغرب عربی از ساشر هم قطارا خود در کهورهای دشگرر عربری شری
اس

و به برداش های نادرس

و تهم های نراروا میرا آ دو دامر زد اسر .

جابری خود بسیاری از داوریهای نادرسرتی را کره در براب انیشهرههرای او شری
اس  ،معلول اش عامل میدانی ،وی میگوشی« :داوری آنها در باب انیشهههرای مر
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بیش از آنچه مولود پیچییگی و شا دوگانگی در نظرشههرای مر باشری ،برخاسرته از

پیچییگی و شا دوگانگی واژ ها اس  .زبا در اش جا نقهری اساسری اشفرا مریکنری.
مقصود از زبا  ،تنها گونهی گفتاری شا نوشرتاری آ نیسر  ،بلدره برار فرهنگری و
تمینی زبا اس  .م اعتقاد دارم آشناشی ناقي پار ای از اش روشرنفدرا (مغررب
عربی) با میراث عربی اسممی و عیم تسلط کامل آنها بر متو عربری ،سربب پیشری
آمی اش ابهام و پیچییگی در ذه آنا شی اس ح چنا که همی وضرعی  ،شعنری
پیچییگی و ابهام را در ذهنی

روشنفدرا مهرق عربی نسب

به روشنفدرا مغرب

عربی ر که به زبا فرانسوی مینوشسنی ر میشابیم .مهدل عمی به نبود گف

و گرو

میا اش دو طیف ،و آشناشی آنها از همیشگر براز مریگرردد .را حرل اساسری اشر
معضل ،وقوف و آگاهی هر شک از اش دو به مبانی و خاستگا های فدرری دشگرری
اس  .شاشی نخستی گام اساسی در تحقق اش منظور ،ترجمره و نیرز ممقراتهرای
حضوری باشی».
زبا جابری به طور کلّی ،از غراب

و پیچییگیهای زبرا متریاول روشرنفدرا

مغرب عربی مبرّا اس  .ههام غصیب شدی از منتقیا جابری ،سرّ توفیق و شرهرت
وی را میشو اسلوبِ بلیغ و سادگی در عی حال مسرحور کننری کممری و بیرانش
میدانیح جابری در حقیق
کنی و گف

توانس

میا مهرق و مغرب جها عررب ،پلری اشجراد

و گوی انتقادی را میا آ دو مهیا سازد (بیوی ،اشنترنتی).

وشژگی دوم جابری ،انیشهه نظاممنی او اس  .در سراسر نوشتههای وی ،میتوا
اش امر را به خوبی دشیح شعنی از مبرادی مهخصری آغرازمی گرردد ،اهریاف کرامم
خاصی را می نظرر دارد و در چرارچوبی مهرخي و نیرز برا بره کرارگیری روش و
مفاهیمی وشژ  ،سعی در اثبات آنها دارد ،به گونهای که میتوا تمام نوشتههای او را
به چنی مفهوم محوری ،فرو کاس ح به عنوا مثال در نخستی کتابهای آموزشی و

دایگاه تاریخ در اندیشه

تئورشک وی ،میتوا ردّ پای بسیاری از انیشهههای بعیی او را شاف  .او در مراحل

محمدعابد دابری،

نخستی از سیر تفدر خود پار ای از معضمت را مطرح کرد اس
تا در مراحل بعیی ،در جس

و کوشیی اس

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

و جوی چارچوب مناسبی برای تبیی و گهود آنها

باشی ،چنا که نطفه پار ای از انیشهههای وی نیز در اش مرحله شدل گرف .
برای اثبات وحیت و انسجام انیشههی جابری ،دالشل زشادی وجرود دارد .از آ
جمله پژوهش وی در باب فارابی اس

با عنوا «قرائ

نرو از فلسرفهی سیاسری و

دشنی فارابی» کره نخسرتی برار در کتراب «نظرر گراهی مترقری در براب پرار ای از
مهدمت فدری و تربیتی» (سال  )9133منتهر شی .در وهلهی نخس  ،ارتباط اشر
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مقاله با ساشر موضوعات کتاب ،چنیا آشدار نیس  ،اما چو نیک نگرشسرته شرود،
خواهیم دشی مطالب شاد شی جملگی به مثابهی پیش نغمههای انیشهرههرای بعریی
وی به شمار میآشنی .گرد آمی اش پژوهشها در شک جا از سر اتفاق نیس  ،بلدره
در واقع عاملی وحیت بخش میا آنها وجود دارد که به طور کلری مریتروا آ را
جس

و جوی دشیگاهی انتقادی دانس

کره جرابری خرود آ را خطیرر و مترقری

توصیف میکنی .در هر صورت ،خوا اشر امرر متعلرق بره میرراث باشری و شرا بره
انیشههی معاصر و شا در ارتباط با برخی معضمت تربیتی باشی ،پرژوهشهرای شراد
شی چنا که خود جابری میگوشی« :عاملی واحی آنها را در کنار هم مرینهرانی کره
کوشهی اس

برای شافت دشیگاهی که در مقطرع کنرونی قرادر باشری برا وضروح و

تواناشی بیشتری دغیغههای فدری ر تربیتی را بیا کنی»ح به عبارت دشگر ،همه اش
پژوهشها تماشل و خواس

جابری را در بنای گونهای دشیگا نماشا میکنی کره از

شدسو ما را از بنی معضمت پیهی که از دل میراث برآمری انری برهانری و از سروی
دشگر ،معضمت تربیتی را از سر را ما بردارد .وی بر اش ندتره تاکیری مریکنری کره
موضوعات مطرح شی در کتاب «نظر گاهی مترقی در » . . .نباشی به گونهای جریا و
مستقل از هم بررسی شونی .به تعبیر خرود وی نباشری انیشهرمنی عررب غررق اشر
مساشل شودح زشرا شاشسته نیس

که میراث به تنهاشی دلمهغول ما باشری .هرمچنری

نباشرری از درشچرره مسرراشل انیشهرره معاصررر برره معضررمت امررروزی نگرشسرر .
به نظر میرسی عامل انسجام و شدپارچگی نظامِ فدرری جرابری پریش از هرر چیرز،
میشو موضوع پژوههی او اس  .وی مفاهیم متعید و روشهای متنوعی را به کرار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

میگیرد ،اما شیو اخذ و به کارگیری اش مفاهیمِ ناهمگو از نظرامهرا و روشهرای
مختلف ،خام و بی ضابطه نیس  ،بلده عامل وحیت بخرش« ،موضروع» اسر

کره

شیو و حیود اش اخذ و گونه به کارگیری آنها را مهخي میکنیح به عبارت دشگر
«موضوع» از شک سو بیا میدارد که چرا باشی تنهرا مجموعرهای خرا
برگرفته شود و از سوی دشگر روش مریکنری کره چگونره و تحر

از مفراهیم
چره حریود و

شراشطی باشی اش بهر گیری انجام پذشرد .بنابر اش  ،در نظام فدری جابری «موضوع»
نقش محوری و تعیی کننی ای دارد.
موضوع می نظر جابری ،نقی میراث اس

کره بره زودی آ را در قالرب طرحری

گسترد با نام «نقی عقل عربی» مطرح کرد .بر اش پاشره ،مریتروا در پرس مراحرل
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متعید انیشهه وی ،گونهای کلیّ

شا شدپارچگی مهاهی کردح بیش معنا کره اگرچره

جابری برای نخستی بار در مقیمه بسیار مهم خود بر کتاب «ما و میرراث» از روش
انتقادی و مجموعهی مفاهیم وشژ خود در تحلیل میراث ،آشدارا سخ به میا مری
آورد ،با اش همه ،واقعی

امر اش اسر

کره بره سربب پیونری وثیرق میرا روش و

موضوع ،جابری میتها پیش از نگارش مقیمه ،به طور ضمنی مفاهیم مذکور را بره
کار گرفته بود که اش امر نهانگر وجرود نروعی شدپرارچگی در انیشهره او اسر

و

مرحله پیش از نگارش مقیمه و مرحله پس از انتهار آ را به هرم پیونری مریدهری.
بنابراش  ،میتوا گف

مجموعه اش روش و مفاهیم ،در مرحله پیهی به کلی غاشب

نبود و حضور آشدار آ در مراحل بعیی نیز ،امر تاز ای نیس

(هما ).

وشژگی سوم جابری که سبب شی اس  ،وی در میا عموم روشرنفدرا عررب
از ارج و اعتبار خاصی برخوردار شود و آشناشی با انیشهههای وی ضرروری گرردد،
فراگذشت از گفتما های حاکم بر فضای روشرنفدری دو دهره شصر

و هفتراد ،و

ترسیم افقی نو فرا روی پژوهشگرا و نیز طرح و کهف مفاهیمی تراز در عرصره
مطالعات انتقادی میراث عربی ر اسممی اس  .جابری توانس

مفاهیم روشنی را در

اختیار پژوهشگرا و ناقیا قرار دهی ،به گونرهای کره انیشهرمنی عربری ،برا اخرذ
دشیگا انتقادی جابری ر خوا به پیامیهای نظرشه انتقادی وی ت در دهی شرا سررباز
زنی ر به سهول

قادر خواهی بود تا وضرعی

و جاشگرا خرود را در برابرر میرراث

مهخي کنی .جابری به مید تحوالت عظیم علمی که در عرصه های علروم انسرانی
رخ داد بود و نیز با بهر گیرری فرراوا از مدترب سراختارگراشی ،توانسر
«سن

و تجید» را از نو صورتبنیی کنی و آ را از ب بس

مسرئله

برو آورد .میدانریم

که از آغاز دورا نوزاشش عربی (النهضة العربیة) تاکنو  ،روشرنفدرا عررب ر چره
اصمح طلب و چه نوگرا ر برای تبیی و فروگهود معضل سن

(میراث) و تجید،

محمدعابد دابری،

گفتما های مختلفی را آزمود انی.
در آغاز برای عموم روشنفدرا اساسا معضلی به نام سن
نیاش  .آنا در تمی غربی ،صنع

دایگاه تاریخ در اندیشه

در برابر تجید وجود

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

و فنو پیهرفته نظامی ،نوآوریهرای پزشردی

اقتصادی و حقوقی را میدشینی و با توجه به خودسرری و خودکرامگی فرمانرواشرا ِ
منطقه خاورمیانه و استبیاد و فقر و نگو بختیِ حاکمِ بر مردما آ  ،تمی غربری را
حامل پیام آزادی ،قانو و برابری میدانسرتنی .تبیری علرل عقرب مانریگی جوامرع
اسررممی در قیرراس بررا جوامررع غربرری و اصررمح جامعرره در پرتررو بازگهرر

برره

سرچهمههای نخستی دش  ،هیف عمی روشنفدرا آ دور بود .آنا میا گروهر
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اسمم و تمی غربی ،هیچگونه ناسازگاری نمیدشینریح زشررا در قیراس برا تمری و
فرهنگ غربی ،اسمم نیرز دوسر دار علرم و دانراشی اسر
عیال

و منرادی دموکراسری و

و برابری اس  .آنا اگرچه به روشه استعماری غرب نیز توجره داشرتنی ،امرا

برای آنها مفهوم «هوش

اسممی» در برابر دشگری و تقابرل اسرمم و غررب ،اساسرا

مطرح نبود (بیوی ،اشنترنتی).
وشژگی چهارم ،جابری تح

تلثیر آشدار مدتب ساختارگراشی به معضل سن

و

تجید نگاهی متفاوت کرد .برای او بیش از آ که خود مسراشل و دغیغرههرای اشر
روشنفدرا اهمی
اهمی

داش ح به معنای دشگر ،خواس

بلده شناخ
اس
قرائ

داشته باشی ،تحلیل و تفسریر سراختارهای گفتمرا هرای عربری
اساسی او نه تحلیلِ دوبرار مسراشل پریش،

و بررسی ساز و کارهای آشدار و پنها ِ حاکم بر عقرل و روح عربری

و پیوسته نوع خاصی از معرف

را تولیی میکننی .در اشر جرا شناسراشی نروع

شا تاوشل مهم نیس ح زشرا هر قرائتی مبتنی بر گونهای تاوشل اسر  .مسرئلهی

عمی کهف و تبیی ساز و کارهای اش گونه تاوشلها اس .
جابری در آغاز کتاب «گفتما معاصر عربی» میپرسی :پس از گذش

شک قرر

از آغاز دورا نوزاشش عربی ،آشا آرما های عربها تحقق شافته اس ؟ و آشا عربها
توانستهانی گامی پیش فرا نهنی؟ شا اش که هرم چنرا از فهرم و درك زمرا معاصرر
خود عاجزنی و تنها نومییانه به قیمهاشها چهم دوختهانری کره پیوسرته بره عقرب
میگرشزد؟ سپس میافزاشی :انیكانی کسانی که شدس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

شا عقیم مانی طرح میرنیتره

در جها عرب را معلول عوامل اقتصادی ،فرهنگی و شرا اجتمراعی نیاننری و بررای
اثبات میعای خود انبوهی از شواهی را اراشه ننماشنی؟ اشنا اگرر چره در ذهر خرود
فهم درستی از میرنیته پرورد انی و آ را نه به مثابه مقولهای جیا از عوامرل دشگرر،
بلده به عنوا پیشی ای در ارتباط و کنش با عوامرل مختلرف اقتصرادی ،سیاسری و
فدری مطرح کرد انی و را تحقق آ را در پاشه رشزی عقل انتقادی و دخالر
همه شئو زنیگی دانستهانی ،با اش همه از درك اش ندته سخ
پیش از دخال
اس

آ در

غافرل مانینری کره

داد عقل انتقادی در عرصههای مختلف زنیگی ،نخسر

ضرروری

عقل نقاد ،خود مورد بررسی قرار گیرد و تواناشیها و شا ناتوانراشیهرای آ در

فروگهود معضمت مختلف سنجیی شود .اش ندته حتری برا آغراز دهره هفتراد و
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طرح مفهوم «انقمب» به جای نوزاشش نیز مورد توجه واقع نهی و تنهرا بره طررح و

بیا پار ای از مساشل به اهر تاز اکتفا شیح مسراشلی کره بریش از اشر کره زاشیری
وجیا و آگاهی عربی باشی ،بازتاب انیشهه و تحوالت عقل غربی بود (هما ).
وشژگی پنجم ،جابری پس از برشمرد گونههای قرائ  ،گونهای از قرائ

را بر

میگزشنی که به اعتقاد وی در باب گفتما نو و معاصر عربی ،کارآمریترش اسر
آ را «قرائ

و

انتقادی» مرینامری .اشر نروع قرائر  ،بره جرای بازسرازی دور ماشره

گفتما های عربی و شا کوشش در حل تناقضهرای آ  ،مفراهیم و سراز و کارهرای
نهفته در اش گفتما ها را آشدار میکنی .البته اش قرائ

میعی آ نیس

که در فهم

و شا تفسیر ،کامم بی طرفانه عمل میکنی ،بلده بر عدس تمش میکنی در کار فهرم
و باز تولیی گفتما  ،فعّاالنه شرک
نو و معاصر عربی اهمی

جوشیح به بیا دشگر ،آنچه در باب گفتمرا هرای

دارد ،بیا درو ماشه اشیئولوژشک شا معرفتی آنهرا نیسر ،

بلده هیف عمی  ،کهف و تحلیل اجزا و عناصر عقلِ سازنی نهفته در آنها اس .
جابری در مقام پاسخ به اش پرسش که قرائ

انتقادی مذکور چه ارکرانی دارد؟

شا از چه روشی پیروی میکنی؟ و هم چنی در میا قرائ های شرناخته شری  ،اشر
قرائ

اهمی

چه جاشگاهی دارد؟ ا هار میکنی آنچه در باب اش گونه قرائ

دارد،

شیو گردآوری نیس ح زشرا اش قرائ  ،مفاهیم و اصرطمحات متنروعی را بره کرار
میگیرد که از مداتب شا روشهای متفاوتی اخذ شی انی و میتوا سرچهمه آنها را
در نظرشات فروشی ،با شمر ،فوکو و آلتوسر ،باز جس  .عرمو برر اشر  ،پرار ای از
اصطمحات و مفاهیم مارکسیسم نیز استفاد میشونی .طبیعی اسر

کره اشر شریو

بهر گیریِ آزادانه از نظرگا های متفاوت ،اشجاب میکنی که از زمینه و حروز اصرلی
و نخستی ِ نظرشهها و مفاهیم ،پا را فراتر گذارشم و حتی پرار ای از قیرود و شرراشط
ملحوظ در آ مفاهیم را نادشی گیرشمح زشرا اش گونه مفراهیم و شرا روشهرا ،ارزش

دایگاه تاریخ در اندیشه

غاشی نیارنی و تنها به مثابه ابزاری برای رسیی بره مطلروب هسرتنی .در اشر گونره

محمدعابد دابری،

قرائ  ،مسئله مهم تبیی ماهی
اس

موضوع مورد پژوهش اس  .اش سرش

«موضوع»

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

که بیا میدارد کیام روش و شا کیام دسرته از مفراهیم شرا روشهرا برگرفتره

شونی.
جابری در مرحله بعی و پس از نگارش گفتما ِ معاصر عربی ،نگرا خرود را بره
عمی ترش مسئله دوخ

که هما نقی عقل عربی اس  .اش مرحلره برا نگرارش و

انتهار کتاب «تدو عقل عربی» ( )9132آغاز شی و سپس با انتهار کتاب «سراختار
عقل عربی» ( )9133و «عقل سیاسی عربی» ( )911۲ادامه شاف  .او در حال حاضرر
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که به مثابه جلی چهرارم نقری عقرل عربری

مهغول نگارش «نقی عقل اخمقی» اس
اس .

جابری از هما زما که به انتهار کتاب «ما و میراث» دس
اساسی وقوف شاف

شازشی ،بر اش ندتره

که و یفه عمی در زما حاضر ،نقی عقل عربی اسر  .وی در

اش کتاب روش میکنی که :مرراد از ذکرر قرائر هرای راشر ِ از میرراث در عرصره
انیشهه معاصرِ عرب ،بیا نظرشهها نیس
میشود ،بلده آنچه در اش میا اهمی

که از سوی اش قرائ

شا آ قرائ

دارد ،آشدار کرد طررز تفدرری اسر

اراشره
کره

اش گونه قرائتها را پیشی میآوردح به بیا دشگر ،مراد تبیی (کنش ناخودآگرا عقلری)
سازنی اش گونه قرائ ها اس  .اگر در نقی نظرشهها ،شرالود معرفتری آنهرا مغفرول
واقع شود ،انتقاد خود ،گونهای نقی اشیئولوژشک خواهی بود و دسر

آخرر از درو

آ  ،چیزی جز اشیئولوژی برو نمیتراود ،اما نقی شیو تولیی نظری (کرنش عقلری)
تنها عاملی اس

که زمینه را برای قرائتی علمی و آگاهانه از «میراث» مهیا میکنری و

میتوا آ را نقی علمی توصیف کرد .بنابر اش  ،در نظر جابری «نقی عقل عربری» از
سوشی به مثابه شالود معرفتی ،قرائتی اس

که مریخواهری در فهرم و نقری میرراث،

علمی باشی و از سروی دشگرر امدرا بررسریِ شریو روشراروشی عقرل عربری را برا
معضمت و مساشل به ما عطا میکنی.
بر اش پاشه میتوا طرح فدری جابری را «نقی عقل عربی» نامیی ،اما بررای اشر
که بیانیم مراد از «عقل عربی» چیس ؟ ضروری اس

اش پرسش مطرح شرود کره

چرا وی به جای «نقی عقل اسممی» اصرطمح «نقری عقرل عربری» را برمریگزشنری؟
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

(بیوی ،اشنترنتی).
ارکون

او معتقی اس

که محتوی عینی تارشخ کلمات اسمم ،اروپا و غرب مری باشسر

بررسی گردد و می گوشی م به عنوا شک آموزگار و محقق حوز تفدر اسممی بره
دلیل آشفتگی ها و اختمالت و تنش های سیاسی ،خود را ملرزم بره انجرام میرانجی
گری فدری و فرهنگی در اش زمینه می دانم (ارکو .)7 :9731 ،
وشژگی دوم ،ارکو براش باوراس

که :مفهوم اسمم به مثابه شک واقعی

به مرا

کمک می کنی که خود را از اشتباهات و سر در گمی هاشی کره در حرول و حروش
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کلمه اسمم به وجود آمی رها سازشم ،جرشانی که خصوصا از هنگامی که دول

هرا

و نیز جنبش های معترض میعی اسمم با خهون

برای کسب مهروعی

انی شیت و حیت بیهتری شافته اس  .وی معتقی اس

جنگیری

که رونی دولتی شی دش با

بنی امیه به منصه هور رسیی و در دورا بنی عباس بره لحراظ فدرری و فرهنگری
تقوش

شاف

در حدوم

و بعیها توسط حدوم

عثمانی بیش از پیش رشی شافر

های جیشی با تهوشق و تبلیغی که نسب

و سررانجام

به دش عامه پسنی اعمال کرد

انی دشی شی .بیش ترتیب علما تابع قیرت گهته و دسته های مرذهبی در جاهراشی
که قیرت مرکزی ضعیف بود اهر شرینی .اشر دو وشژگری از مهخصرات اصرلی
اسمم به مثابه شک واقعی

حیاقل از قر سیزدهم به اش طرف بود انی .بره همری

دلیل بر تماشز بی قرآ به عنوا شک واقعی
بسیار دارم .اولی مبی
مدانی خا

و اسمم به مثابه شرک واقعیر

هور تارشخی شک پیشی جیشی اس

تاکیری

که مقتضریات زمرانی و

خود را دارد در حالیده دومری کرامم از اولری نهرات نگرفتره اسر

(هما ).
وشژگی سوم ،ارکو معتقیاس

ما باشی از زبا شناسا و منتقیش ادبری متهردر

باشیم که در حال حاضر می توا بی معنای ذهنری شرک بحرث و تراثیراتی کره برر
شنونیگانش بر جا میگذارد تفاوت قائل شی .تاثیرات معرانی کره بره عنروا معرانی
واقعی ارائه می شونی ،به اشیئولوژی هاشی که برای خیم

به میل به قریرت بسری

می شونی ،می پیونینی .در همه انقمب ها تواناشی تمرامی پیرامبرا  ،امامرا  ،اولیرا ،
قهرمانا آزادشبخش و رهبرا در اشجاد تاثیرات معناشی به جاذبره شخصری و بسرتر
تارشخی شا بستگی دارد .شواهی بسیاری دال بر ارتباط معانی نامهخي و میل بره
قیرت ،در جوامع مختلف وجود دارد  :همه عوامل اجتماعی ،گروهی و فردی  -از
تاثیرات معنا پیروی می کننی ،آنها را تولیی کرد و برای تقلیی بیش از پیش از معنای

دایگاه تاریخ در اندیشه

مرجع اولیه تمش می نماشنی .مثم در غرب اسرمم بره عنروا شرک تهیشری جهرانی

محمدعابد دابری،

معرفی می شود و در جها اسمم اروپا و غرب به عنوا دشم جها اسمم معرفی

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

می شونی (ارکو .)7:9737 ،
ارکو شک سوال اصلی را مطرح می کنی  :چگونه می تروا کراربردی مثبر

از

سه واژ اسمم ،اروپا و غرب ارائه کرد به قسمی که امیی به آزادی و نجات نوع بهر
را به ارمغا آورد؟
وی می گوشی :تارشخ نگارا کلمه غرب را از شک مقوله جغرافیاشی به مقولره ای
فرهنگی و اشیئولوژشدی تغییر دادنی .با ورود روسیه به معادالت سیاسی تقسیم بنیی
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قیشمی ارتیوکس ،کاتولیک به نزاع جیشی شررق و غررب بریل شری .غررب تحر
عنوا خیالپردازا کژآشی تارشک انیشش با اسمم به مقابله برخاس  .با ورود اشاالت
متحی به عرصه جهانی و تحمیل حضور خوشش به اروپا و ملحرق شری ژاپر بره
گرو هف

– شاهی توسعه غرب به مثابه فضاشی برای تحقرق میرل بره سرلطه مری
تصروشر بسریار

باشیم .در غرب نظرات جیی و تعصب آمیزی که در صید تقوشر

منفی اسمم مبارز از غرب وجود دارد و سعی می شود افدرار کسرانی کره درصرید
اشجاد تصوشر مثب

و روش اسمم هستنی نادشی گرفته شود .در غرب فعالی

هرای

بهر دوستانه به عنوا خیمات پس از فروش اسلحه تبلیغ می شود .البته نقش غرب
در پیهرف

های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی قابل چهم پوشی نیس

لدر

به واسطه دستیابی به قیرت پیامیهای منفی را نیز به همرا داشته اس  .اشها انتقاد
مهابهی را به خرد اسممی دارد و می گوشی که اش فرهنرگ نیرز برر اسراس معرانی
نامهخي و میل به قیرت طراح شی اس  .متاسفانه سیاسریو همیهره از حافظره
تارشخی از عناوشنی استفاد کرد انی که بتواننی تود ها را بسی کننی و روشرنفدرا
و تحصیل کردگا همیهه در جامعه در حاشیه بود انی (هما ).
با توجه به حضور نزدشک به د میلیو مسلما در خراك اروپرا امرروز شراهی
بازنگری در تفدرات موجود هستیم .آنها جهر
نگاهی انتقاد آمیز گذشته خود و ماهی

اشجراد زنریگی مسرالم

آمیرز برا

اصلی اسمم را بررسی می کننی .علمای سه

دش اسمم ،مسیحی و شهودی به اش نتیجه رسیی انی که بیش از اش نمری تروا در
برابر چالش های اساسی اشجاد شی توسط علوم جیشی مقاومر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

اس

کننری .وی معتقری

که با طرحی انتقرادی مری تروا برر همره خطاهرا ،تعصرب هرا ،ارزش هرای

ساختگی ،روشاروشی غیر سازنی و همه طردهای افراطی غالرب آمری و اشر چیرزی
اس

که بیش از اش نباشی به تاخیر انیاخته شود (ارکو .)7:9737 ،
وشژگی چهارم ،ارکو معتقی اس

شک مسیحی سنتی ،شک شهودی سنتی و شرک

مسلما سنتی تفاوتی نیارنی ،هر سه می انیشهنی که آنچه آنها در اختیار دارنی شرک
سن

بی نقي و بی منتها اس  .او می گوشی با استفاد از تجربه آنها عقرل اسرممی

را با استفاد از علوم انسانی جیشی تجزشه و تحلیل کنیم و معتقی اس

که اشر کرار

نتاش مثبتی به همرا دارد .شدی دشگر از پیهرنهاد هرای ارکرو موضروع مسرئولی
معنوی اس
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که تعرشف آ بیش صورت اس

 :بریو تردشری پرذشرش مسرئولی

معنوی از سوی انسا ها ،آنها را به لحاظ روحی و روانری آمراد مری سرازد ترا در

شراشط سخ

و دشوار در مقابل فرآشنی هاشی که او را بره بردگری ،زشرر سرلطه ،شرا

نابودی و شا به سوی انحراف شدی از وشژگی های انسانی وی ،می کهانی ،مقاومر
کنی و به آسانی تسلیم نهود .بنابراش جوهر اصرلی و انسرانی
انسانی اس

که در برابر فرآشنی های انحرافی مقاوم

انسرا همرا روح

کنی (هما ).

وشژگی پنجم ،ارکو براش باوراس  ،انیشهة «حقیق » هموار به میانجی آدمیا
به وجود میآشی .در اش زمینه ،ارکو چنی مفروض دارد .9:جیا از حقیقتری کره بره
انسا مربوط اس  ،حقیقتی وجود نریارد .پرس الهری و مقریس شرمرد شررشع
برداش

غیرواقعی اس

که تفسیر و الهیرات آ را بره وجرود آورد اسر  .برا نقری

جاشگا الهی قرآ  ،درمیشابیم که حقیق

ثاب

و ابیی وجود نیارد .2 .اگر حقیقر

از طرشق کنش آدمی تحقق میشابی ،نیازمنی سطوح گوناگونی از تحلیل اس  :تحلیل
الشههای زبانی و معناشناختی ،تحلیل سطح انسرا شرناختی ،تحلیرل بعری فلسرفی و
باالخر در مورد اسمم و هر میراث دشنی دشگر ،تحلیل بعری اشریئولوژشک .7 .ادشرا
حتی تا روزگار امروز حقیقتی را که از علوم زاد میشود ،ناقي میداننی .1 .فلسفه
و الهیات کمسیک چو بیمعناشی و چنیگانگی و تحرشف را نفی می کننی ،خلرط و
اشتبا را بیهتر میکننی .3 .فلسفة میر در موجودی محیود (انسا ) بنیراد خرود را
جستجو میکنی ،ولری الهیرات بنیادهرای خرود را از را تدیره برر موجرود مطلرق و
نامحیود (خیاونی) تبیی میکنی ،با اش همه نمیپذشرد که اش تبیی از سوی انسانی
انجام میگیرد که از نظر معرف شناختی نقش واسطه را بر عهری دارد .3 .دسرتیابی
به هر حقیق

در گرو تصمیم فلسفی در مرورد معنرای لغروی و حرفری /و معنرای

مجازی اس  .هیچ چیزی وجود نیارد که برتری معنای حقیقی و لغوی را بر معنای
مجازی توجیه کنی .در حالیده در نزد ادشا معنای مجازی اولوش

دارد و با معنرای

مجازی ،جها معناشی نوی میآفرشینی ،تئولوژیها نمیپذشرنری کره خریا و سراسرر
وحی ،ساختار مجازی گسترد باشی .3 .حقیق

دشنی هرچنی صرادق و بریکررا و

فرازما باشی ،تارشخمنی اس  .3 .را رسیی به حقیق

چنی روشی اس

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

و منحصر

در روش واحی نیسر  .قررآ هرگونره تفسریری را کره بره ترکمعنراشی بینجامری،
برنمیتابی (ارکو .)7:9737 ،
ارکو با تحلیلی زبانهناختی و معناشناختی نها میدهری کره معنرای عقرل در
قرآ کامم با محیط بیوی جزشر العرب در پیونی اس

و معنرای لغروی آ ربرط و

بست و پیوست اس  .علم اخرمق در انیشهره اسرممی از هسرتیشناسری عقمنری
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وشژ ای برگرفته نهی و عقل در اخمق و حقوق هیچ نقهی نیارد .به نظرر ارکرو ،
اگر روشدرد عقمنی اهلاعتزال زنی شود ،میتوا در انیشهه اسممی و عربی کنونی
فلسفهای برای آدمی پیرشزی کرد که به آدمی در مقام شخي بینیشهی (هما ).
طالبی

تارشخ پیش از هر چیز پیوسرتگ و ارتبراط اسر  .در حیرات بهررو و در کرل
هست  ،گسست وجود نیارد .همچنا که محال اس بتروا  ،حروادث ،مهردمت و
نقاط استفهام پیاپ را از هم جیا کرد و اش امور را به زما معین منحصر دانسته و
به آ نسب

داد .ما ،وارث گذشتگا خود هستیم و آشنیگا وارث ما خواهنی برود.

ما نقطه اتصال گذشته و آشنی هستیم .بنابراش  ،تارشخ ،ارتباط و پیوستگ اس  .هیچ
سلفگراش محض و شا نوانیشه محض وجود نریارد .مرا هرم سرلفاشرم و هرم
خلف; به گونهاو که اگر بخواهیم مهدمت امروز را حل کنیم ،نیازمنی بره نگررش
فراگیرو هستیم که گذشته و حال و آشنی را شکجا گرد آورد .حیاقل ،در نگا شک
مورخ ،باشی اش سه ضلع زمان را شک جا دشی و براو حل مهدمت ،جامعنگر بود.
از اش رو مورخ ،نقش مهم در تبیی اش دشیگا دارد .شعن باشی با عقمنی
به سراغ آ رف

گذشته

تا گذشته (ماض ) مفهوم ،معقول و قابرل درك شرود و آنگرا بره

گونهاو روش تر ،نقطه آغازو براو حل مهدمت اکنو و به وشژ  ،براو اشراف به
آشنی گردد .در دو سطح زمان به سر م برم :در زما «حال» زنیگ مر کرنم و بره
حدم پیهه و تخصي خود در زما هاو «گذشته» سیر م نماشم .هر انسران همرز
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

وصل بی دو سم حیات اس

که به هم پیوسته و داراو منطق خا

و مورخ ،در پ اش اتصال اس  .او نقه در درك عقمنی

خود اس ح

«گذشرته»  -ماضر -

دارد; نه براو آ که «گذشته» ،صرفا گذشته بمانی ،بلده برراو اشر کره «گذشرته» بره
حوز عقل ما وارد شود و به ما در حل مهدمت امروز و آماد شی برراو آشنری ،
تواناش بخهی .م شخصا رابطهاو صمیمانه با همه مهدمت روز دارم .اشر رابطره
فقط در سطح روشیادهاو تمی عرب  ،اسمم نیس ; بلده رابطهاو با حیات انسا
اس  ،از آ رو که« ،انسا » اس

و با غیر خود از گذشته ،حال و آشنی  -پیوستگ

دارد و م کوشی به گونهاو مفهوم ،معقول و به دور از دوگانگ درون  ،گسسر
بیگانگ زنیگ کنی .مهدل امروز ما اش اس
711

و

که به دلیل عیم پرردازش روشر و

عقل گذشته ،گرفتار شلوغکارو و ازهمگسیختگ م شوشم .اشر مهردل ،امرروز

بیش از گذشته نماشا اس  .امروز م توانیم بگوشیم که همه انسا هرا هرر جرا کره
باشنی همساشه شدیشگر هستنی .م احسراس مر کرنم کره برا ژاپنر هرا ،چینر هرا،
امرشداش ها ،افرشقاش ها و اروپاش ها  -حقیقترا و در همره ابعراد  -معاصررم و اشر
احساس را به لطف ابزارهاو دشیارو  -شنییارو راش م دانم .بنابراش  ،زمران کره
سخ م گوشم و شا چیزو م نوشسم ،احساس تعلق قوو به خانواد بزرگ بهررو
دارم .بهرو که حیات امروز و آشنی اش به هم پیوسته اس  .همی احسراس سربب
م شود تا هنگام انیشهیی و تامل ،بدوشم به «نزدشک» و آ چه ،پیونریو رشهرهدار
با آ دارم ،ماننی وط و دش و تمی و فرهنگ اکتفا ندنم .م برا همره اشر امرور،
رابطهاو قوو دارم ،اما در داشر او وسیعتر که شرامل همره هسرت اسر بره آ هرا
م انیشهم (طالبی.)1 :9731 ،
وشژگی دوم ،طالبی آ چه نظر م را سخ
تفاوت اساس میا شیو خطاب در رسال

متوجه خود کررد  ،اشر اسر

کره

محمیو و دشگر رسرال هراو پیهری ،

وجود دارد .همه پیامبرا پیهی  ،در سطح مجموعه بهرو معین قرار مر گیرنری و
بنابراش خطابها هم ،با گرو معین از انسا ها بود اس  .به عنوا مثال موسر و
عیس به سوو بن اسرائیل فرستاد شینی .دربار عیس  ،انجیلها ،تصرشح دارنی کره
وو براو بن اسرائیل مبعوث شی بود .اما هنگام کره بره قررآ مر نگررم ،چنرا
م بینم که گوشا اش کتاب ،برراو دور جیشری ،دور نروگراش و عصررگراش آمری
اس  .خطاب خیا نه تنها متوجه قرشش ،اعراب و شا قبیلرهاو خرا

نیسر  ،بلدره

متوجه همه انسا ها در همه عصرها اس  .از اول ترا آخرر قررآ  -جرز در مروارد
استثناش و انیك  -نم بینیم که خیاونی اعراب را مخاطب قرار داد باشری .خطراب
قرآ به انسا اس « :اي ايها االنسان« ،» . . .اي ايهاالناس .» . . .اش درواز او کره اسرمم
گهود اس  ،نقطه عطف مهم اس

که ما را از خطراب محریود بره مجموعرهاو

انیك از انسا ها بیرو آورد و به حوز خطاب به انسرا از آ حیرث کره انسرا
اس

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

وارد م نماشی .به اش ترتیب ،م خرود را نیازمنری فهرم انسرا و گزشنرههراو

مختلف که او پیشرو دارد ،م دانم .تارشخ ،در اش کار به م  ،کمد فراوا م کنی.
منظور م از تارشخ ،فقط تارشخ اسمم نیس  ،بلده ،تارشخ غررب نیرز مر را شرارو
م کنی .صفحات گذشته تارشخ ،تجربه بهرو گسرترد او را برراو مر بره نمراشش
م گذارد و م را در فهم بهتر «حال» تواناش م بخهی .تارشخ گذشته اش امدرا را
به م م دهی تا خود را در سطح عصر جیشی قرار دهم .در عصر خطاب که به همه
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بهرش

توجه دارد .با اش تصوشر ،هنگام که نصو

مقریس شرا ترارشخ تمری و

فرهنگ خود را م خوانم ،هیچگا فراموش نم کنم که رصال

اش تمی  ،فرهنرگ

و دش در سطح جهان اس  .همی عامل ،انگیز ورود م به گف وگو برا ادشرا
دشگر اس  .اش گف وگو ،به مید ابزارهاو دشیارو  -شنییارو فراگیرو که وسریله
نزدشد همه انسا ها و سطوح با شدیشگر شی اس  ،به مرا امدرا ورود و حضرور
بیش از پیش در زنیگ امروز و آشنی را م دهی .از اش روو م معتقیم که امروز ،
هر تفدرو باشی از اش داد هاو جیشی آغاز کنی .از اش نقطه کره انسرا را از حیرث
انسا بود مورد توجه قرار دهی .باشی همیهه به شاد داشته باشیم کره خطراب الهر
متوجه آدم و همه فرزنیا آدم اس  .اش خطاب ،متوجه انسان اسر

کره خریا از

روح خوشش در او دمیی و اسما خوشش را به او آموخته اس ; به گونهاو کره او،
آهنگ معرف

م کنی; قصری [تسرخیر و] سرر در آورد از فضرا مر کنری و قصری

پ برد به همه چیز .چرا؟ زشرا وو در سطح انسا شناخت  ،همه اسما را بره طرور
ضمن فرا گرفته اس  .هرچیرزو حامرل اسرم اسر  .هرچیرزو را مر تروا در
تصورو از تصورات قرار داد که ما به مید کمم آ را در بنی م کهیم ،ارث م برشم
و به ارث م نهیم .چنا که گفتم ،خطاب اله متوجه همره فرزنریا آدم اسر  .برا
چنی ساختارو در تفدر ،م توانیم از فضاهاو تنگ به فضاهاش وسیع منتقل شوشم.
هنگام که سخ م گوشم اش ندته را فراموش نم کنم که در عی تعلق داشت بره

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

خانواد و وطن معری و عضروش

در گررو هراو شرغل و علمر مهرخي ،بره

خانواد او به گستردگ همه بهرش

تعلق دارم .رشههدار کرد اش احساس سربب

م شود تا شاشسته «انسا » بود  -به کاملترش معناو آ – شومح انسان که دربار
مهدل انسا  -از آ حیث که انسرا اسر

 -مر انیشهری .امرروز  ،جریال بری

فضاهاو تنگ و فضاهاو باز وجود دارد که سبب شی اس

تا گفتمرا امرروز ،بره

آفاق بسیار فراتر از آنچه که در گذشته معمول بود ،سررازشر شرود .در تمری هراو
گذشته ،انسا محصور در قبیله ،و مل  ،و سرزمی و شا مجموعه خاصر برود .امرا
امروز ،اش انسا بیش از هر زمان احساس م کنری کره بره بهررش
اخوت بهرو برقرار شی اس

گرراشش دارد.

که باشری حمراشتش کنریم ،باشری آ را درك کنریم و

پیونیهاش میا همه افراد خانواد بزرگ بهرو ،برقرار کنیم .باشی در عری رشهرهدار
مانی و حفظ اصال  ،انفتاح داش  .رشهه در ژرفاو خاك خوشش و انفتاح به روو
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همه بهرش

(هما ).

وشژگی سوم ،طالبی هر تفدرو در عی حال کره نروع مواجهره اسر  ،نروع
گهودگ (انفتاح) هم ،هس  .مواجهه از آ رو ضرورو اس
به دق

که ما افدار خوشش را

ارزشاب کنیم ،به دشگرا گوش فررادهیم و برا تجرارب ،گزشنرههرا و افدرار

دشگرا  ،معرف هاو خوشش را غنا بخهیم .البته م به مواد تارشخ بسیارو متنوع
توجه داشتهام .تارشخ روشیادها ،تارشخ نظم سیاسر و ترارشخ دولر هرا .امرا ترارشخ
انسا  ،فقط اشنها نیس  .تارشخ ،تارشخ انیشههها و نظرشات ،عقلیرات ،کتابر

و قلرم

اس  .تارشخ همه چیز را شامل م شود .تارشخ تمش اس براو فهم ابعاد انسرا  ،از
آ رو که انسا اس  .همی امر سبب توجره مر بره مسرائل اقتصرادو ،بانرکهرا،
موضوعات اعتقادو و انیشههاو و . . .بود اسر  .بره نظرر مر  ،همره اشر امرور،
روشدردو واحی دارنی و آ فهم انسا از حیث انسا بود اس  .اما در مورد مساله
تیش  ،م اشی او دارم که براشم بسیار ارزشرمنی اسر

و آ را اشری او رشهرهاو و

مبناش م دانم و آ  ،اش که دشنیارو باشی همیهه پاسخ آزادانه بره دعروت آزادانره
باشی .دعوت که از هست بخش موجودات جها صادر م شود و پاسخ که از قله
موجودات جها و اوج آفرشنش که انسا اس

داد م شود .بنابراش  ،گفتما دشن ،

پیش از هر چیزو باشی آزادانه باشی .م نم دانرم فائری اشمرا تحمیلر چیسر ؟
چنی چیزو با اساس اشما منافات دارد .بنابراش  ،اشما [راستی ] مقتض اش اس
که پاسخ آزادانه ،داوطلبانه و خال از هرگونه فهرار ،زور و تحمیرل باشری .خریا،
خود ،انسا را آزاد آفرشی اس  .در چنیش جاو قرآ آمری اسر
م خواس

مردم را امت شگانه م آفرشی .اما خیا خواسته اس

کره اگرر خریا

ترا مرردم ،در قالرب

مل ها ،قباشل و مجموعههاو فدرو متعید باشنی .خیا از انسا خواسرته اسر

ترا

اشما را از را باور و پذشرش آزادانه و از را استعیاد ذات خود براو سرر در آورد

دایگاه تاریخ در اندیشه

از همه چیز ،و گزشنش برترش گرد نهی; و از اش مسیر ،وارد فضاش الهر شرود.

محمدعابد دابری،

البته همه ما ،از آ رو که آفرشیگا خیا هستیم ،در فضاو اله به سر م برشم .ولر
نوع دشگرو از ورود به فضاو اله هس

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

که با ورود محب خیا در دل که ناش از

رابطه وال (دوست ) بی آفرشیگار و آفرشی اس  ،انجام م شرود .خیاونری ولر و
دوس

صالحا اس

و کسان را که به دعوتش گرد نهاد انی ،دوس

و شر ،را براو بنیگانش نپسنیشی اس  .بنابراش  ،خیا ،محب
م خوانی تا پاسخ محب
م زنم :کس که تح

دارد و کفر

اس  .خیا مرا را فررا

او را خواسته ،آزادانره و برا پرذشرش قلبر بریهیم .مثرال
اجبار و تحمیل در صف نمازگزارا قرار مر گیررد و ناچرار
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نماز م خوانی و شا اقیام اجتماع انجام م دهی ،کرارش چره فائری او دارد؟ چره
اثرو را م توا از اش گونه کار انتظار داشر ؟ از نمرازو کره حضرور قلرب در آ
نیس

و معراج انسا نیس  ،چه فاشی او م توا برد؟ نماز براو آ وضع شری ترا

معراج پیوسته انسا  ،به سوو خیا باشی ،معراج که حیاقل  3مرتبه در شربانه روز
تدرار م شود .البته کسان بیش از اش مرتبه به معراج خیا م رونی .معراج به سوو
خیا باشی خود خواسته و در اجاب
خواسته اس

دعوت پروردگار حدیم باشی ،پروردگرارو کره

تا انسا آزاد باشی .خواسته اس

تا انسا به سبب روحر کره در او

دمیی اس  ،از همه موجوات هست  ،برتر باشی .در درو هرر انسران  ،شرعلهاو از
حدم

و نور خیا هس

قرار مر دهری.

که انسا را فطرتا معتقی به وجود حقیق

هیچ انسان نم گوشی که اصم حقیقت وجود نیارد .مهدل اش جاس
عی اش که م دانی حقیقت وجود دارد ،هموار ماشل اس
آ دس شازشی  ،حقیق
داد؟ حال
حقیق

وجود حقیق
مطلق در نزد اوس

را  ،آ را اش اس

تا حقیقت را که خود ،به

مطلق بیانی .چگونه م توا اش دو حال
در درو همه انسا ها و حال

که انسا در

را با هرم آشرت

اعتقاد هر کس به اش کره

و نه در نزد دشگرا ! اش کار شین نیس

مگر از شرک

که نخس به خود بباورانیم و در عی حال تواضرع و تفروشض

به درگا خیاو سبحا کنیم که هر انسان مسرؤل اعمرال خروشش اسر « :الترزروا
وارزة و زراخرو» بنابراش انسا باشی بدوشی تا بفهمری ،درك کنری و آگرا شرود و
سپس براو گزشنش را سلوك و طرشق خوشش ،خیز بردارد .طرشقت که او را مالک
نفس خوشش و شاشسته آ آزادو که به او بخهریی شری قررار دهری و بره عنروا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

موجودو داراو عقل ،ادراك وقیرت شناخ

موجودات هست  ،به و راشف عمری

خوشش عمل کنی .انسا با اش صفات بیش از آ که جها شا زمری حامرل اوسر ،
خود با فدر ،ذه و قلب خوشش حقیقتا حامل جها اس  .اگر انسا نبرود ،راهر
براو فهم و تصور هست معنا نیاش  .بنابراش  ،انسا اسر

کره بره فضرل نیرروو

درک که به او بخهیی شی  ،تواناش حمل جها  ،نگرشسرت و پنری گررفت از آ و
در نور دشی فضا را دارد .قرآ م گوشی« :سنرشهم آشاتنا فر االفراق و فر انفسرهم
حت شتبی لهم انه الحق» انسا هما موجودو اس

که بره حدرم آفررشنش وشرژ ،

مواهب و شعلهاو اله که در قلب دارد توانا بر احاطه ذهن بر جها  ،قرائ

آشات

خیا در هست و هیاش شاب به صراط مستقیم اس  .اش تصور م از انسا اسر .
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انسا آزاد چرا؟ براو اش که امدا انتخاب به او داد شی اس

(طالبی.)1 :9731 ،

وشژگی چهارم ،طالبی اش که آشا تارشخ علم اس شا نه؟ پرسه اس

کره پاسرخ

آ در شک جمله بسیار دشوار اس  .تارشخ در هما حال که علم اس  ،علم نیس .
علم اس

از آ رو که روشها و ابزارهاو علم را بره کرار مر گیررد و امرروز از

ف آوروهاو تاز  ،در باالترش سطح ،بهر م برد تا همه داد ها و اطمعرات الزم را
براو فهم و سامانیه عقمن مسائل فراهم آورد باشری .اشر ابزارهرا ،روشهرا و
ف آوروها به ما امدا رسیی به نظر و انیشهه روشن را م دهی .اما با وجود اشر
ابرازها ،روشها و ف آوروهاو علم  ،شک ندته باق م مانی و آ  ،اشر اسر
تارشخ را شخي م نوشسی و محال اس

که اش شخي بتوانی از سیطر فدر ،مغرز

و عناصر شدل دهنی خوشش رهاش شابی .اوس
و رشختارو کنی .از اش رو اس
متفاوت قرائ

کره

که در نهاش باشی داد ها را تفسریر

که شک پیشی و موضروع در ترارشخ ،برهگونرههراو

میشود .امرا برا وجرود قرائر هراو متعرید ،خواننری و پژوههرگر

فراورد هاو تارشخ  ،م توانی آ را که به نظر ،دقیقتر و واقع تر م نماشی برگزشنی.
اش از شک جه
اس

اس  .اما اش که گفتیی قر  91سهم عمری داشرته اسر  ،طبیعر

ما را در فهم بهتر قر کمک م کنی .وضعی

آماد ورود کامل تح حماش

ما ،در قر  91که جها اسرمم
شاشسته فهم درس

استعمارگر دشگرو اس

اسر .

با فهم خوب قر  ،قر را بهتر خواهیم شناخ  .اش انگیز سبب اهتمام بسریارو از
مورخا به قر  91شی اس  ،انگیز هاو دشگرو ماننی ،فراهم بود دس شراب بره
اوراق باشگان شی از انرواع مختلرف آ و فرراهم برود امدرا پرژوهش در همره
حوز هاو تارشخ ماننی اقتصاد ،صنع  ،علوم عقل  ،انیشهههرا ،امرور اجتمراع و
تارشخ سیاس هم در کار بود اس  .عدس اشر قضریه هرم درسر

اسر

کره در

پژوهش تارشخ  ،هر چه از قرن که در آ زنیگ م کنیم دور شروشم ،داد هرا هرم

دایگاه تاریخ در اندیشه

کمتر م شونی و به جاش م رسیم که مورخ ،به دلیل نبود مبنراش اسرتنادو ،اصرم،

محمدعابد دابری،

نم توانی سخن جیو عرضه کنی .اش وضع از دو جه
امدانات که تارشخنگارو را میسر م کننی  )2از جه

طبیع اس  )9 :از جه

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

لروازم کره باشری در اختیرار

مورخ باشی .بنابراش علم به شک قر گذشته ،لوازم و امدانات بیشتررو در اختیرار
دارد تا علم به قر هاو دور (هما ).

717

مقایسه معرفت شناختی آراء سه اندیشمند
محمدارکون؛ بازاندیشی انتقادی درقرآن؛

که نقی عقل اسممی بیو بازانیشهی انتقادی در قرآ ممد

ارکو معتقی اس

نیس  .به عقییة او ،مفسرش مسلما در تفسیر قرآ گرفتار مغالطرة «زمرا پرشهری»
میگردنی .سطح و ساح

و نوع انیشهة قرآنی با انیشهههای که بعیها در اثر ارتباط

و تماس با انیشهههای شونانی در میا مسرلمانا پیشری آمری ،تفراوتی بنیرادش دارد.
انیشهة تلثیرپذشر و الهامگرفته از شونا که گمرا مریشری گفترار قرآنری را شررح و
تفسیر میکنی ،در واقع مفاهیم و مقوله های فدری دورا خا

را برر دورا دشگرر

فرا می افدنی و به مغالطة زما پرشهی دام مریزنری .تلمرل در افرق قرآنری و دورا
اولیهای که قرآ در آ پیشی آمی ،نها میدهی که همه چیز در آ متموج و پوشرا و
گهود و آکنی از احتماالت اس  .زبا و انیشهه در (دورة تجربة میشنه و مده) برا
واقعی

جاری و موجود آ دور پیونیی استوار و مستقیم دارد .اما وقتی بره سرراغ

تفاسیری میروشم کره در دورا کمسریک (قرر اول ترا چهرارم هجرری) و دورا
اسدوالستیک (قر پنجم تا چهاردهم هجری) پیشی آمی انی ،میبینریم کره مفسررا
به مقولهها و بنیادها و ساختارها و فرضیاتی میپردازنی که رشههها و مبانی گوناگو
و متنوعی دارنی و آنها اش مقولهها و ذهنی ها را که مربوط و وابسته به زمرا هرای
دشگرانی ،به آشات قرآ ارتباط می دهنی و پیونی می زننی .آشاتی که اکنرو حجر

و

دستاوشزی شی انی و مفسرا با تمسک به آنها هرچه میخواهنی ،می گوشنیو کاری
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

به آنچه قرآ میخواهی بگوشی نیارنی و سخنا آ را بر وجهی حمرل مریکننری کره
محملی برای آ وجود نیارد .به عبارت دشگر ،قرآ برای مفسرا دشگر متنی نیس
که برای فهم خود آ پژوهش شود و فیذاته مسلله باشری .تفاسریر مرا ترا کنرو برا
روش علمی و میر مورد تحلیل قرار نگرفته اس  .پژوهشهرا باشری نروع و نقرش
عقل مفسر را تحلیل و تبیی کننی و پیشفرضهای تئولوژشرک و ترارشخی و زبرانی
مفسر را تبیی کننی .تفسیر کمسیک اسممی با زبا شناسی تحلیلی و مریر مرت و
نظرشه میر قرائ

و هرمنوتیک بیگانه اس

(ارکو .)7 :9731 ،

ارکو می خواهی قرآ را در برابر پرسشهای انتقادی و کاوشهای جیشریی کره
به جاشگا زبانی ،تارشخی ،انسا شناختی ،تئولوژشک و فلسفی آ تعلق دارد ،بنهرانی.
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او آرزو دارد با اش کار نوزاشش فرهنگی و عقلی پیشری آشری و در نتیجره مجرال برر

گفتما های اشیئولوژشک تنگ شود .در پژوهش خرود دربرارة قررآ  ،دو مرت را بره
عنوا الگوشی برای دو روش متفاوت بررسی کرد اس  :اولی تفسریر «االتقرا فری
علوم القرآ » نوشتة جمل الیش سیوطی و دومی «مراد قررآ » در «داشررة المعرارف
اسمم» نوشتة ا .ت .دشلش اس  .ارکو با تحلیل آ دو مت میخواهی دو رهیافر
اسممی و شرقشناختی به قرآ را تهرشح و تبیی کنی .در پاشرا وی روش خرا
خود را در مقاشسه با آ دو روش شرح میدهی (هما ).
به نظر ارکو  ،وحی در شراشط و بستر تارشخی وشژ ای گرردآوری و ثبر

شری

اس  ،پس باشی آ را در معرض نقی تارشخی قررار داد کره در اشر زمینره توجره بره
) و کتاب

فاصله زمانی تلفظ آشات در زما پیامبر (

آ در زما عثما پراهمیر

اس  .وحی که سخنی آزاد و آنی و ناگهانی و متعالی برود ،پرس از ثبر  ،میرا دو
جلی کتاب و در زبا بهری طبیعی خاصی محصور شی اس  .جرایگزشنری مترو
نوشتاری به جای گفتارهای شفاهی موجب پییاشش دو پیشیة مهم تارشخیرفرهنگی
کسانی را که به کتاب مقیس گرد نهراد بودنری ،در حلقرهای ترلوشلی

شی :نخس

قرار داد .دوم اشنده موجب شی کتاب مقیس فراگیر شود و در دسرترس همره قررار
گیرد و با گام گذاشت به عرصة ترارشخی ،آرامآرام از اوج تعرالی خرود فررود آشری.
ندتة مهم آنده باشی میا وحی و نظام های تئولروژشدی کره بعریها بره وجرود آمری،
تفاوت نهاد .متو مقیس مت اول و دستگا های تئولوژشرک و فقره و تفسریر و. . .
مت دوم اس

(ارکو .)7 :9731 ،

به نظر ارکو  ،دالشل دشمنی مسلمانا با روش نقی تارشخی قررآ هرم سرشر
سیاسی دارد و هم خاستگا روانی .از نظرر سیاسری ،قررآ بررای دولر هرای تراز
استقملشافته اسممی نقش پهتوانه مهروعی بخش را بازی می کنیح به وشرژ اشندره
در اش کهورها سازوکارهای مهروعی

دموکراتیرک شدسرر غاشرب اسر

و اشر

دولتها به شیت نیازمنی مهروعیتی برآمی از ني قرآنی هستنی .از نظر روانری ،نیرز
باشی گف

که پس از شدس

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

معتزلیا و دشیگا آنهرا دربرار خلرق قررآ  ،وجریا

اسممی با اش اعتقاد خو کرد و بار آمی اس

که صفحات موجرود میرا دو جلری

مصحف دربردارنی عی کمم خیا هستنی .به اش ترتیب ،آنا قررآ مدتروب را برا
گفتار شفاهی قرآ شا قرآنی که به صورت تموت خوانی شی  ،شدسا میانگارنی و
گما دارنی که به خود امالدتاب دسترسی دارنی .اگر از زاوشه تارشخی و اجتماعی و
انسا شناختی به متو مقیس نگرشسرته شرود ،بنیراد همره سراختارهای قیسرانی و
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متعالی عقل کممی سنتی واژگو خواهی شی .در نتیجه صرفحات موجرود میرا دو
جلی مصحف ،عی کمم خیا تلقی نخواهی شی (ارکو و وصفی :9733 ،اشنترنتی).
به نظر ارکو  ،از آنجا که جماع

مؤمنا درونماشره و محتروای مصرحف را برا

تفاسیر درهم می آمیزنی و تفاسیر قیسی

و حجیتی همسنگ قرآ میشابی ،تعیری و

مرزبنیی درونماشه و محتوای قرآ کاری بس دشوار مینماشی .چو به محض آندره
بخواهیم محتوای قرآ را تعیی کنیم ،خود را در برابر خطر افتراد در دام اسرلوب
تفسیری موروث و خیالخانه سنتی و دشنی میشابیم .نظام ترتیب سور ها و آشههرا در
مصحف نه پیرو ترتیب زمانیای واقعی اس

و نه تابع معیراری عقمنری و منطقریح

ولی ورای اش آشوب و درهمرشختگی ،نظام معناشناختی بسیار ژرفری نهفتره اسر
(هما ).
محمدعابدجابری /عقل عربی (مولفه دیگرتاریخی)

محمی عابیجابری بر آ اس
ذهنی اس

که عقل عربی ،شماری از مفاهیم و سرازوکارهای

که به مید آنها تولیی معرف

در اش فرهنگ انجام شری اسر  .فرهنرگ

عربی نیز الگوی مرجع عقل عربی اس

و روشدردهای آ در عصر تیوش تهردیل

و تحیشی شی اس  .پژوهش درباب عقل عربی و سازوکار آ  ،محور و مرکز پروژ
فدری جابری را تهدیل می دهی ،چرا که اهتمام او به عقل عربی ،نره معطروف بره

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

خود عقل ،بلده معطوف به ابعاد معرف

شناختی آ اسر  .انگیرز جرابری از نقری

عقل عربی را می توا در دو عامل جس

وجو کرد :نخس  ،پرسرش همیهرگی او

ازاسباب اشستاشی و پس مانیگی درفرهنگ عربری و پیهررف

نمونه ای از آ درتمی اروپاشی اتفاق افتاد .و دوم ،قانع نهی جابری بره الگوهرای
گفتما معاصرعرب .جابری ابتیا به بررسی وشژگی های عقل رقیب شا دشگری ،کره
عقل شونانی وفلسفه اروپاشی جیشی اس
بر می شمرد :نخس

دانسته شی اس  .وشژگی نخس
ووشژگی دوم در سطح معرف
طبیع

می پردازد .وی دو وشژگی برای اش فلسفه

اش که ،در فلسفه شونانی و اروپاشی جیشی ،رابطه میا عقرل و

طبیع  ،رابطه ای مستقیم اس
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آ  ،بره گونره ای کره

و دوم اش که ،عقل بر درك و تفسیراش رابطه توانا
نگرر ای هسرتی شرناختی را تاسریس مری کنری
شناختی .اطمینا کاملی به قریرت عقرل برر تفسریر

می دهی (جابری.)33-33 :9733 ،

اما وشژگی های عقل عربی چیس ؟ جابری بر آ اسر

کره هرگرا موضروعی

دارای خصوصیتی روش فراهم آشی ،می تروا بره وجرود عقرل ومنطرق خرا
معتقی شی .فرهنگ عربی نیز با فعالی
که متفاوت از موضوعی اس

آ

کنش گرانه اش به موضوع خاصری پرداختره

که فمسفه شونا و اروپای جیشی بیا پرداخته انی .از
که عقرل شونرانی و

اش رو ،قواعی استخراجی اش فرهنگ ،متفاوت از قواعیی اس

اروپاشی جیشی بنیا نهاد اس  ،لذا جابری بر تارشخ منیی عقل پای می فهردح زشرا
آ را با فرهنگی که در درو آ حرک

می کنی مرتبط می دانری .نخسرتی وشژگری

تماشز بخش عقل عربی از نگا جابری ،مثلثری اسر
پیرامو آ قرار دارنی .اش مثلث عبارت اس
معتقی اس

که طبیع

کره سرازوکارهای انیشهریی ،

از :خیا ،انسا و طبیع  .البته جابری

به عنوا شک ضلع مستقل در اش عقل تقرشبا غاشرب اسر ،

اما در عقل شونانی -اروپاشی جیشی ،روابط ،میا عقل وطبیع
ضلعی مستقل از انسا وطبیع

اس

و خیا به عنوا

تقرشباغاشب اس  .جابری در اشر جرا میرا نقرش

خیا در عقل شونانی اروپاشی جیشی و نقش طبیع

درعقل عربی تهابه می بینیح زشرا

هما گونه که در عقل شونانی اروپاشی ،اشی خیا نقش کمدی دارد کره بره اکتهراف
نظام در طبیع

کمک می کنی ،در عقل عربی اسممی نیز طبیع

که عقل را به سوی اکتهاف خیا و رسیی به حقیق

نقش کمدی دارد،

را می نماشی و شاری می کنی

(هما .)1۲:
جابری و جریان های سیاسی مذهبی تاریخ

الف) قرائ

سلفی :جابری از اش قرائ

با عنوا تفدر جمال الیش اسی آبرادی

و شاگردا او همچو محمی عبی و جرشا های ناشی از آ ماننی اخوا المسلمی
و گاهی با عنوا قرائ
روشدرد اشیئولوژشک نسب

اهر گرا شاد می کنی .از نگا او قرائ
به دش اس

دربار تارشخ اس  .در اش نگا  ،حقیق

شاد شری شرک نروع

که برخاسته از شک دشریگا خرا
تارشخی ،پیشی ای اس

دشنری

که تا زمرا حرال

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

مستمر دشی می شود و تنها می توانی تولیی کننی فهم سرنتی از میرراث فرهنگری و
فدری باشی .قرائ

سلفی آ نوع منظر دشنی نسب

به تارشخ اس

نوعی ثبات گراشی ،اثبات ذات ،عیم تحول در ذات واقعیر

که اساس آ برر

و امرور ،شدسرا بینری

تارشخ ،گذشته و حال را شدسا دشی و گذشته را در حال مستمر و پاشریار و ثابر
دشی استوار اس

نگا سلفی قرائتی دربار تارشخ با اش پیش فرض اس

که آنچره

در گذشته تحقق شافته ،دشگر بار در آشنی نیز قابل تحقق خواهی بود .در اش قرائر

711

گوشی زما باز اشستاد و راکی اس

و اکنو امتیاد هما گذشته به شرمار مری آشری

(بیوی ،مقاله).
ب) قرائ
و از جه

لیبرالی :اش قرائ

منها و سرچهمه اروپاشی و خاور شناسنامه دارد

سبک و شیو بر روشاروشی فرهنگ و فهم هر سن

استوار اس

و از جه

بر مبنای هما سن

شیو زبا شناختی بر باز گردانی هر چیز بره اصرل خرود

استوار خواهی شی .اش معنا در خوانش میراث عربی – اسممی با ارجراع موضروع-
به اصل شهودی ،مسیحی ،فارسی و شونانی و دشگر رشهه های آ مسیر خواهی شری.
زشرا در اش دشیگا رشهه های میراث عربی – اسممی در فرهنگ شهرودی مسریحی،
اشرانی و شونانی قابل پیگیری و جسرتجو اسر

و شرالود هرای آ میرراث را اشر

فرهنگ ها شدل داد انی (هما ).
ج) قرائ ر

نرروعی از سررلفی گررری

چررا گرررا :در نگررا جررابری اش ر قرائ ر

مارکسیستی به شمار می رود که و یفره مهرم خرود و آشرناشی حریود و مرزبنریی
واقعی

تارشخ عربی – اسممی در پیدراری دو گانره تعرشرف کررد اسر

در اشر

روشدرد مارکیستی تارشخ تمی اسممی – عربی ماننی هرر تمری دشگرر ،بازترابی از
پیدار طبقات اجتماعی و نزاعی میا ماترشالیسم (اصال

ماد ) و اشیئالیسم به شرمار

می آشی و بر اساس آ قابل تحلیل اس  .از نظر جرابری طرفریارا شر قرائر

بره

جای استفاد روشمنیانه و ابزاری از اش روش دشالیدتیدی در نگرا بره مسرائل ،بره
تدرار کلیهه های فدری مارکیس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

ها در تحلیل مسائل اجتماعی و تارشخی پرداخته

و هیچ کونه ابتدار عملی در استفاد از اش روش نیاشته انی (بیوی ،مقاله).
محمدطالبی وطرح فکری-تاریخی او در رویکرد به اسالم

که عبارت بود از تارشخ منی دمیی همه مت ها و گفتارها و نهاد همره رخریاد
ها در سیاق تارشخی و واسازی دوگانه و برانیازی آ ها بیش از طرح های دشگر در
اش بار انقمبی به نظر می رسی و می کوشیی سن  ،متو و تارشخ اسمم را ازچهم
انیشهمنیا رادشدال دورا خود بخوانی (فدوهی وعباسی:9717 ،مقاله).
او روش خاورشناسا را از اشر رو نقری مری کررد کره برا اسرمم و ترارشخ آ
برخوردی اروپا محورانه و روش هاشی را که در مطالعه جوامع غربی و متو شهودی
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و مسیحی به کار می گیرنی در پژوهش اسمم کنار می گذارنی گوشی اسمم مترو و

جوامع اسممی تافته ای جیا بافته انی .او می انیشهیی روش شناسری علروم انسرانی
هرمنوتیک و زبا شناسی جیشی همه باشی در مطالعه اسمم اجرا شونی (هما ).
آراء طالبی برمبنای جایگاه تاریخ

اگر بخواهیم مهدمت امروز را حل کنیم ،نیازمنی به نگرش فراگیری هستیم که
گذشته و حال و آشنی را شدجا گرد آورد.
تفاوت اساسی میا شیو خطراب در رسرال

محمریی و دشگرر رسرال

هرای

پیهی وجود دارد .به عنوا مثال ،موسی و عیسی به سروی بنری اسررائیل فرسرتاد
شینی .اما هنگامی که به قرآ می نگرشم ،چنی می بینیم که گوشا اش کتراب ،بررای
دور جیشی ،دور نوگراشی و عصر گراشی آمی اس  .خطراب خیانره تنهرا متوجره
قرشش ،اعراب و شا قبیله ای خا

نیس  ،بلده متوجه همه انسا ها در همه عصرر

هاس .
برای فهم ابعاد انسا  ،از آ رو که اسنا اس .

تارشخ تمشی اس

دشنیاری باشی همیهه پاسخی آزادنه به دعوتی آزادانه باشری و بره عبرارت دشگرر
گفتما دشنی ،پیش از هر چیزی باشی آزادانره باشری و ضرم آندره اشمرا راسرتی
که پاسخبی آزادانه ،داوطلبانره و خرالی از هرگونره فهرار ،زور و

مقتضی اش اس
تحمیل باشی.

از نمازی که حضور قلب در آ نیس

و معراج انسا نیس  ،چه فاشی ای مری

توا برد؟ معراج بخ سوی خیا باشی خود خواسرته و در اجابر

دعروت پروردگرار

حیدم باشی.
بهتر اس

در برابر آنا که شرق شناسی دارنری ،غررب شناسری بپررورشم .آنرا

(غربیا ) آزادنی که تمی  ،دش و همه داد های فرهنگی ما را از عینک خود ببیننری.
اما واکنش مفیی و مثب

اش نیس

مهغول شوشم ،بلده آ اس

که به نقی حذفی = ،القائی واتهامی شرق شناسی

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

که غرب شناسی بپرورشم ،شعنی گروهی عالم مسرلما

داشته باشیم که تمی غرب و مقوالت آنرا به خوبی درك و فهم کرد باشنی و آنگا
ما هم از عیسی های چهم خود به تمی غرب بنگرشم.
تارشخ علم اس

از آنرو که روش ها و ابزارهای علمی ر به کار می گیرد و اش

ابزارها ،روش ها و ف آوری ها به ما امدا رسیینه به نظر و انیشهه روشنی را مری
دهی ،اما در مقابل تارشخ را شخي می نوشسی و محال اس

که اش شرخي بتوانری
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از سیطر فدر ،مغز و عناصر شدل دهنی خوش رهاشی شابی .از اش روس
پیشی و موضوع در تارشخ به گونه های متفاوت قرائ
در بررسی آشات و مقاصی شرشع

که شرک

می شود.

باشی روشدردی مبتنی بر نگرش تارشخ میارانه

جامعه شناسانه و مردم شناسانه داش .
وی واژ " نفاشته" (خیا نا باوری) را به جای " الحاد" (کافر نهینی) به کار برد.
تارشخ در نگا طالبی ،شامل ترش دانش علوم انسانی اس  .و همروار در مسریر
آفرشنش و رشی پیش رونی ای قرار دار.
او بر اش باور اس

که سر شیب آدمی ،سرشتی تنوع طلب دارد .و عمو بر اش

اختمف و تضاد امری طبیعی ،بل موهبتی الهی و ثمر آزادی و اختیار آدمیا اسر .
او می گوشی ني دشنی شدی اس

اما قرائ

ها متدثر اشر تعرید فهرم و تاوشرل در

همه متو دشنی و ادبی ،تارشخی و فلسفی و جز اش ها را دارد.
او می گوشی برای کاست از آترش جنرگ و اخرتمف ،تاهرل و تسرامح کارسراز
نیس

و باشی فراتر از آ عمل کرد .نیاز آدمی نه تساهل و میارا کره احتررام متقابرل

اس

و اخرتمف نظرر برا مرا.

احترام شعنی در نظر داشت حق دشگری در مخالفر

احترام فراتر و واالتر از تسا اس  ،زشرا تسممح چه بسا با من
اما احترام حقی اس

که باشی در برابر دشگری آنرا به رسمی

نهاد همرا گررد،

شناخ .

راهدار پیهنهادی طالبی برای حل معضرمت مسرلمانا " اجمراع " اسر  .وی
میا توتالیتارشسم و آزادی بی بنی و بار راهی میانه را بر می گزشنی.
از نظر طالبی گرچه قرآ کرشم آشدارا به مهاورت (شرورا) و دوری گزشری از
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

استبیاد رهنمو می کنی ،اما قرا کرشم کتاب قانو نیس  ،و گرنه با گذش

زمرا

و به سا ساشر قوانی  ،جاشگا خروشش را از کرف مری نهراد :قررآ کررشم آزادی و
مسئولی

پذشری را به ام

سفارش می کنی ،تا برای ساما دهری کارهرا و اهریاف

خود به شورا روی آورنی .شوار وهم داشی ،مبنراشی اخمقری دارد و مرمزم برا خررد
و به فراخور زما و مدا تغییر می شابی .طالبی بر اشر براور اسر

آدمی اس

کره

قرآ کرشم و سن  ،تعارضی با دموکراسی واقعی نیارد وحیت جها اسمم در نگا
طالبی حیتی سیاسی نیس
سیاس

که همه اش کهورهای کوچک و بزرگ را زشر چتر شک

کم گرد هم آورد .از آنجا که وی اشما و اعتقاد به وحیانیتالهی را محرور

اتحاد آفرش می دانی ،بر آنس
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ذه شس .

که رسیی به ام

اسرممی واحری ،چنریا ددور از

وی می گوشی :بحرا بزرگ جها اسمم بر خمف مسیحی

که بحرا الهروتی

اس  ،بحرا باب قانو گذاری و مسائل اجتماعی اس  .او بر اش باور اس
زما جمال الیش اسی آبرادی ( )9313-9373مسرلله اجررای شررشع

کره از

در رفترار و

اخمق مسلمانا اثر نهاد و بحرا وجیا به باد آورد اس  .شگانه را رسریی بره
ساحل آرام آرامش پژوهش و تحصیل دانش و گقتگو اس  .او می گوشری :باشری در
ابعادی گسترد  ،بنیادی برای معاشنه و درما قضاشای دشنی به را انیاخ  .را هرا و
را کارهای نو را پیش گرف
آ پرداخ

و به پرورانی انیشهه اسممی و واقعی و فعال کررد

تا به اسممی کرد میرنیسم و نوسازی اسمم زشیی ،که بریو اشر دو

عمل توا رست از بحرا امدا پذشر نخواهی بود.
وی در گفتگوی اسمم و مسیحی  ،آزادی فردی را که در نگاهش امری بنیادش
اس  ،ضروری می دانی و مهروعی

گفنگو ادشا ابراهیمری را در دل قررآ کررشم

شافته اس :
«ادع الی بیل ر ک ی » (با حدم

و انیرز نیدو به را پروردگارت دعروت کر  :نحرل

آشه )923
«ال جتادلو اهر الکتاب اال ابلت ه احسی ( » . . . .او با اهل کتاب جز بره شریو ای کره
بهتر اس

مجادله می کنی عندبوت )13 /

طالبی معتقی اس
عهق . . . . .عیال

که ارزش های واحیی نظیر :عهق به خیاونی ،خهون

زداشری،

و محو ستمگری و باور داشت به پاشا نیافت زنیگی بهر در زمی

در زمر ارزش های مهترك همه ادشا اس .

او بر اش باور اس

که رسال

اسمم ،رسرالتی اشمرانی اسر

و اسرمم از اغراز

پییاشش آدمیا با انسا همرا بود اس « .ان الییي ننیهللا ا السی » (در حقیق  ،دشر
نزد خیا هما اسمم اس

ال عمرا )91 /

محمدعابد دابری،

اسمم ،پیش از هر دش دشگری از رسالتی جهانی برخوردار اس  :به همره پیرامبرا
بیش از خود باور داشته ،خود خاتمی

و همیاری اس

دایگاه تاریخ در اندیشه

و مسابقه داد و پیهی جسرت

میا همگا را تنها در امور نیک میا همره افرراد خواهرا اسر

محمد ارکون و ...
( 957تا )965

(فدروهی وعباسری،

:9717مقاله).

نتیجه
در دهه های اخیر ،جرشانی نوانیشش و دگر انیشش در جها اسمم شدل گرفتره
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که از شدسو درصی بازسازی عقرل معتزلری و جاشگرا آ در انیشهره و تفدرر

اس

اسممی اس

و از سوی دشگر طالب تفسیر آموز های دشنی متناسرب برا مقتضریات

روز برای سازگار کرد اسمم با تمی جیشری مری باشری .نرو معتزلیرا درد عصرر
معاصررا متلثر از تحوالت میرنیته در غرب و تلثیرات آ بر جوامع اسممی دانسرته
و روشدرد آنها به گفتما اسممی (سن

گراشی دشنی) دگرر انیشهرانه برود و دارای

خط مهی عقل محور و جیشی از اسمم می باشی و بر آ بودنی که اسمم را با آموز
ها و الزامات میرنیته و تمی جیشی سازگار و تطبیق پذشر جلو دهنی .و آ ها خود
را در برابر مت گراشانی از مذاهب فقهی شافعی ،حنبلری ،مرالدی و حتری حنفری و
گراشش کممی اشعری و شیعیا نقل گرا می داننی .اشر نوانیشهرا دنبرال آننری ترا
سن

نسب

و میرنیته را شافته و کارکردهای انیشهه دشنی را در عصر کنونی روشر

نماشنی .بر اش اساس بر آزادی ،حقوق بهرر ،سدوالرشسرم و پلورالیسرم فرهنگری و
دشنی تاکیی می کننی.
میراث تاریخی مشترک مسلمانان از منظر جابری
سنت

در نگا جابری آنچه باعث شی اس
متماشز کننی باشی ،حرک
گذشته و سازمانیهی آنس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

آ در جه

فرهنگ عرب اسممی دارای شک خاصی
تولیری و فرهنرگ جیشری ،بلدره براز تولیری

و از اش سن

برابر میرنیسم و مقابله با آ و نگاهی معرف

دو استفاد شی .استفاد اشریئولوژشک در
شناختی برای سامانیهی دوبار سن

که برای تقابل و تفاهم با میرنیته آماد می کنی .معنای اول را سلفیو و حرک های
شرق شناسا داشتنی که هر دو نگرش اشیئولوژشک به سن
بر نگرش علمی و عینی مبتنی بود .اش سن

مبتنی برر مفهروم فدرری مدتروب شرا

جانب فدری و انیشهگانی در تمی عرب اسممی اس
لغ  ،ادب ،هنر ،کمم ،فلسفه و تصوف اس
جابری معتقی اس

بی سن

داشتنی اما معنرای دوم،
و شامل عقیری  ،شررشع ،

کره در عصرر تریوش شردل گرفر .

عصر تیوش که اکنرو در انیشهره مرا وجرود دارد و

میرنته و حال ما شک فاصله افتاد که نیاز به شرک پرل و اتصرال دارد بررای اتصرال
سن

به میرنیته ،باشی دو مبیأ عینی گراشی (موضوعی شرا ابژکتیرو) و اسرتمرارش

در نظر گرف
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و سن

را باشی بر اساس فهم و عقمنی

را

خود معاصر کنیم.

تابعیت فرهنگی :فرهنگ عربی تارشخ تمینی عررب هرا را بره همررا داشرته و

واقعی

آ ها را منعدس و بیا می نماشی .پس منظور از عقرل عربری همرا عقرل
که فرهنگ عربی به عنوا اساس

ساخته شی شعنی مجموعه اصول و قواعیی اس

حروز خرود

و زشر بنا برای اکتساب و دستیابی به مصرف به مخاطبا و افراد تح

می دهی شا آنرا به عنوا نظام معرفتی بر آ ها تحمیل می کنی .جابری معتقی اسر
با اش تماشز می توا فقط از  7عقل شونانی ،عربی ،اروپاشی میر نام برد و تنها اشر
تمی ها بودنی که توانستنی تفدر نظری عقمنی را به شدلی که باعث اشجراد دانرش
معرف

علمی ،فلسفی شا تهرشحی – جیا از اسطور گردد را بوجود آورنی.

عقل عربی و نظام معرفتی

اگر عقل در فرهنگ شونانی و اروپاشی جیشی با ادراك و شناخ
معرف

عل

هرا شعنری

ارتباط داش  ،در زبا عربی و انیشهه عربی ،اساسا با هنجارها و رفتارهرا و

اخمق در ارتباط اس  .شعنی در عقل عربی ،معرف
پیشی های طبیعی نیس

به معنری کهرف روابرط میرا

بلده تمییز در موضوع های معرفر

بری خیرر و شرر شرا

حس و قبح اس  .از نگا جابری ،اش نظام معرفتی دارای سه حوز بیانی ،عرفرانی
و برهانی اس

که دانش و عقمنی

عربی اسرممی را شردل داد اسر  .منظرور از

بیا  ،ني و اجماع و اجتهاد اس  .مجموعه علومی مثل نحو ،فقه ،کرمم و بمغر
که نظام معرفتی واحیی داشتنی که بر اساس قیاس غاشب بر شراهی بره عنروا شرک
اصل و روش شناختی در تولیی و معرف
بیانی در خیم

اهل سن

به کار می رف  .از لحراظ سیاسری علروم

و خلف قرار گرف

تا در مواجه با مخالفا شریعه و برا

استفاد از قواعی شاخي به توجیه قیرت و حدوم

خلفای راشیش بپردازنری .بره

عقیی جابری ،عرفا از انیشهه هرمس شونانی -اشرانی گرفته شی اس  .و عرفرا بره

دایگاه تاریخ در اندیشه

کهف عقیی دارنی و علوم عرفانی به مثابه داشت شعنی کهف شرا عیرا و بره مثابره

محمدعابد دابری،

مییا و حوز دانش عبارت بودنی از مخلوطی از دغیغه ها و عقاشی و اسراطیر کره

محمد ارکون و ...

رنگ دشنی به خود گرفته و برای عرفا حقیق

و رای مت ها را نها می دهری .بره

عقیی جابری ،شیعیا از انیشهه عرفانی برای توجیه والش
کردنی .جابری بر اش باور اس

که دلیل عیم موفقی

وامامر

( 957تا )965

خرود اسرتفاد

علوم برهانی اش اس

که در

جیال میا علوم بیانی و علوم عرفانی در حاشیه قرار قرار داش .
مشخصه های مشترک تاریخ سیاسی عربی

الف) قبیله :شعنی نوعی حدوم

شا رفتار سیاسی شا اجتماعی که برر اعتقراد بره
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افراد نزدشک و خوشهاونی به جای افراد شاشسته و با دراش

که از حماش

و اعتمراد

مردم برخوردارنی ،متدی اس .
ب) غنیمت :منظور نقهی اس
اقتصاد اساسا بر خراج و ران

که عامل اقتصرادی در جروامعی کره در آ هرا

متدی اس  ،بازی می کنی .و اش روابط نه براسراس

روابط میا سرماشه دار و کارگزار شا فئودال و سرف ،بلده هرگونه پولی و درآمریی
که شک شخي شا مل

اس

تح

اجبار پرداخ

کننی.

ج) عقیده :چو عقل سیاسی بر اعقتاد و نه برها استوار اس

منظور از عقیری

نه محتوای مذهبی ،بلده قیرت و تواناشی آ در تحرشک افراد و گررو هرا و شردل
دهی و چارچوب بنیی آ در شک قبیله مثل فرقه های کممی ،صوفی شا فرقه هرای
دشنی اس .
گفتما جیشی مبنی بر اشنده خلیفه نماشنری خریا برود و اراد خرود را از خریا
گرفته اس

و اش انیشهه توسط اب مقفع اشرانری کره برا ادبیرات سرلطانی و اشررا

آشناشی داش
رعی

وارد ادبیات سیاسی اسممی شری و بریش ترتییرب انیشهره اربراب و

شا حاکم و عوام را با انیشهه اشرانی وارد ادبیات سلطانی کرد .از نگا جرابری

تارشخ سیاسی اسمم تارشخ استبیادی بود اس
مطلق داشته اس

که در آ سلطا بر مردم حدومر

و فقه سیاسی هم توجیه گر آ بود اس .

قلمرو های فکری-تاریخی ارکون

انسان گرایی اسالمی :از نظر ارکو در عصر زرش تمی اسممی مجالی کوترا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

برای انسا گراشی ،خرد گراشی ،اش جها انیشهیی  ،جها رواشی و روا داری پیشی
آمی بود ،اما اش مجال دشری نپاشیی .ارکو با پژوهش دربار روش عقمنری ترارشخ
نگاری مسدوشه و سپس خردگراشا و انسا گراشا دشگری چو ابوحیا توحیریی
و ابوالعم معری می کوشیی خاطر گمهی را در وجیا مسلمانا امرروزی بیریار
کنی .او همچنی در کتاب انسا گراشی و اسمم ،جیال ها و پیش نهادها با شادآوری
زمانی از دس

رفته می کوشیی شرح دهی چرا مبارزات مل

رهاشی از استعمار به شدل گیری حدوم

های مسرلمانا بررای

های خودکامه ،تفسیر های اشریئولوژشک

و خه از اسمم ،رکود اقتصادی و اجتماعی ،سررکوب فرهنگری و فدرری هروشتی
مثله شی و کژ تابیی و در پار ای موارد ماننی الجزاشر بره جنرگ داخلری انجامیری
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اس .

تفسیر تاریخی قرآن :ارکو مطالعات و تحقیقرات فیلولوژشرک اسرمم شناسرا
(زبا شناسی تارشخی شا فقه اللغه) را بسیار ارج می نهاد ،اما باور داش

کره اسرمم

شناسی نباشی در مرزهای زبا شناسی تارشخی باشستی .بخش مهمی از پژوهش هرای
ارکو دربار مت قرآ اس  ،او باور داش
شناسنی نه مقیس اس

آنچه مسلمانا امروز از مت قرآ مری

و نه وحیانی .او بیو آنده در سرش

وحی پرسرش کنری،

می انیشهیی کلمات وحی شی همه شفاهی بودنی و محمریب عبریاخ خرود هرگرز
در نتیجه وحی مقیس گفتاری شرفاهی برود کره بره شردلی تدررار

قرآ را ننوش

ناپذشر برای شدبار در تارشخ روی می داد .به باور او تیوش نهاشی و قطعی قررآ در
شراشطی شدسر سیاسی صورت گرفته اس  .از نگا ارکو قرآ از تبیشل از گفترار
شفاهی (وحی) به مت نوشتاری (مصحف) دگرگونی معناشی شافته اسر  .زشررا مری
انیشهیی گفتار شفاهی مقیس اما دسترس ناپذشر اس
همی مت نوشتاری اس
ترجیح قرائ

ها و رواش

که نا مقیس اس

و آنچه دسترس پرذشر اسر

و می توا با روش نقی تارشخی دربار

ها و تدوش آ بحث کرد و مت نهاشی و بسته شی را از

نو گهود .بر همی اساس او بر خمف نصر حامی ابوزشی نخس
تدوش مت قرآ می رف

و پس از تعیی جاشگا معرف

بره سرراغ شرراشط

شناختی قررآ در تلوشرل

قرآ روش شناسی مری کررد .از نگرا او روش شناسری تفسریری سرنتی را کرامم
باشیکنار نهاد او به انقمب پاراداشمی و جابه جاشی نظام مسائل و منظومه فدری باور
داش .
نقد عقل اسالمی :ارکو نظام سنتی اجتهاد را در درو پاراداشم جها شناسی و
معرف

شناسی سنتی و منسوخ می دشی .از نظر او اجتهاد فقیها بر درکری از عقرل،

اجماع ،حیشث و قرا استوار اس

که روشدرد عقمنی میر به اشر چهرار پیشری

قابل دفاع نیس  .او نها می داد که عقل مورد استناد فقیها عقل شرعی اس  .بره
نظر او اجماع شک پیشی ای شدسر اشیئولوژشک اسر

و در برابرر نقرادی ترارشخی

دایگاه تاریخ در اندیشه
محمدعابد دابری،
محمد ارکون و ...
( 957تا )965

تاب نمی آورد .او همچنی معتقی بود حیشث هم باشی با روش نقی تارشخی خوانری
شود و معتقی بود حیشث بیهتر بازتاب عقاشری و نیازهرای اشریئولوژشک مردمرا در
دورا قیشم اس

تا آنچه که شک مسلما امروز می توانی به شدلی عقمنری براور

داشته باشی .ارکو عقل اسممی را آنچیزی تعرشف می کررد کره سرن
صف

اسممی تولیی کرد اس  .به باور او عقل اسممی مقیس نیس

گذشرته برا
و مری توانری

سراپا با عقل میر نقادی شود .همانطور که عقل مسیحی در دورا جیشی موضروع
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بازسنجی عقمنی قرار گرفته اس  .به باوراو عقل اسممی مقیس نیس

و می توانی

سراپا با عقل میر نقادی شود .همانطور که عقل مسیحی در دورا جیشی موضروع
بازسنجی عقمنی قرار گرفته اس  .به باور او دو گانه هراشی ماننری :نجرس  /پراك،
حمل/حرام ،خوب/بی ،واجب /حرام ،مقیس /نامقریس ،و زنانره و مردانره واقعری
نیستنی بلده مصنوعی و خیالی انی.
نگرش طالبی به جایگاه تاریخ

تارشخ علم اس

از آنرو که روش ها و ابزارهای علمی را به کار می گیرد و اش

ابزارها ،روش ها و ف آوری ها به ما امدا رسیی به نظر و انیشهه روشنی را مری
دهی ،اما در مقابل تارشخ را شخي می نوشسی و محال اس

که اش شرخي بتوانری

از سیطر فدر ،مغز و عناصر شدل دهنی خودش رهاشی شابری .از اشر روسر
شک پیشی و موضوع در تارشخ به گونه های متفاوت قرائر
آشات و مقاصی شرشع

سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315
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مری شرود .در بررسری

باشی روشدرردی مبتنری برر نگررش ترارشخ میارانره ،جامعره

شناسانه و مردم شناسانه داش .

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی

کره
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