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کشوریفکریهاجریاندر«یمحمدعابدالجابر»گاهیجا
 مغرب

 1د محمد علی نوریسی

 

 

 چکیده
ژه در تحول یو یشمندان معاصر عرب است که س میاز اند یدی« یمحمد عابد الجابر»

نقاد عقال  ی پاروژه ی وی با ارائاه. خ اسالم در مطالعات معاصر داردیف   و برداشت از تار
 ی فدری مارب و ج ان اسالمها جریانرداخت و در پ میبه نقد فرهنگ و تمدن اسال، عربی

گاه محمد عاباد یاست که جا پرسشن ین نوشتار درصدد پاسخ به ایایافت. ای  جایگاه ویژه
 م ا  در ج اان اساالم عباارت یهاا انیست؟ جریمارب چ یفدر یها انیدر جر یالجابر
. هیصوف، یاسالم ییادگرایبن، عیتش، س یبرالیل، یگر یسلف، س یکمون، س یونالیناس :ازاست 

. جاابری در ه وجاود داردیو صاوف یگار یسالف، سا یبرالیل ی ان عمادهیاسه جر، در مارب
ن یاهدف ماا در اشود.  های فدری مارب، در جریان مشتلطی از این سه ارزیابی می جریان

است. روش در ایان در مارب  مذکور یفدر یها انیدر جر یگاه جابریل جایتحل، پژوهش
 توصیفی خواهد بود.  -پژوهش، تحلیلی

 

 کشور مارب، ج ان اسالم، یفدر یها انیجر، یعابد الجابرمحمد  واژگان کلیدی:

 
                                                 

 ادیان و مذاهبدانشگاه و دانشجوی دکتری رشته شیعه شناسی    حوزه علمیه  آموختهدانش  1
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 مقدمه
 یشمند، به ندات م میگاه هر اندیی اندیشمندان و به ویژه شناخت جا شهیاند یدر بررس

ان به دست خواهد آمد، ما را توانا خواهد کرد کاه ین جریکه از ا ی  خورد. اطالعاتیبرخواه
اساالم در  یایاموفاق دن یهاا چ ره یابیاو ارز ی . معرفایارائه کن یهای هدفمندتر پژوهش

هاا،  است که باه تاازگی برداشاته شاده اسات. روش یهای م م از گام یدیر، یاخ یها سده
 یهاا خواهاد داد و افق یاریار پاژوهش یناو، ماا را در مسا یها دگاهیابداعات، ابتدارها و د

در ج اان اساالم  موفاق یا ، چ ارهیتر خواهد کرد. محمد عاباد الجاابر را روشن یپژوهش
که ارائه داد، توانست نظرها را به خود جلب کند.  یبا آثار فراوان یرود. و معاصر به شمار می

« ینقاد العقال العربا»ی م   او به نام  ی پروژه شتر به خاطر ارائهی، بیی جابر ش رت عمده
ط، در سال ات ربایدر دانشگاه ادب ی، استاد فلسفه و تفدر اسالمیاست.  محمد عابد الجابر

دولات در  یم و سپس دکتر1969خود را در سال  یپل  عالیده به ج ان گشود. دیم د1936
است  یوی عرب یافت نمود. زبان مادریات رباط دریم از دانشگاه ادب1970فلسفه را در سال 

از وی منتشر شده که در نقد  یادیز یها تسلط دارد. کتاب یسین به فرانسوی و انگلیو همون
توان موارد زیر را  یم   وی م یها جاد کرده است. از کتابیا یتحول یاسالم -یربفرهنگ ع
هتوتالیوله تمع لمتیالعصرتم(،1980)  هراثن تالفلسفت نحنتوالتراتتقرائ تتمع صرهتفنام برد: 

)نقییتالعقیلتت نتالعقلتالعربید تهکلم(1971)ت االسالمت ختالعربدالت رت هتفیهتالیوندنظر
)نقییتالعقیلتت العربیت  سیی( تالعقیلتالس2ت )نقیتالعقلتالعربت عقلتالعربهتالی(تبن1 العرب
ت كتفییالقرآنتللتشکت ( تمیالتال4ت )نقیتالعقلتالعرب العربت ( تالعقلتاالاالق3 العرب

هتالمع صیرهتوتهطیلرتالفکیرتییفلسفهتالعلیلمتالعقالنت ف تمیالتالدسالمهتالقرآنتمنتالتحر
ثیال تاییزا تت رتاللاضحتحسبتاسیر بتالنیزو تفییلتفسمتاوتای تمعرفهتالقرآنتالحک العلم
 . هیقهتالعلم ندالطرت رتالقرآنترلیلتفس

را کاه در  یا و سازنده ی  اساسی، مفاه«ینقد و نظر عرب»ی  توانست در مجموعه  یجابر
ن یایح و تبین تاکنون نقش داشته اسات، تشاریاز عصر تدو یساخت فرهنگ و تمدن اسالم

و پاس از آن، عقال  یاسیبه عقل س ین مجموعه بپردازد. در ادامه، وید و سپس به نقد اینما
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توجاه و  شت و آثاارش ماوردیبرانگ یاریبس یموج انتقاد و نقدها یجابر پرداخت. یاخال 

 1 رار گرفت. یمحافل علم یابیارز
 از یصورت گرفت که در ادامه، به برخ یدر مورد جابر یا ژهیهای و ز پژوهشیران نیدر ا

صاورت  یران کااریاو تأثیر وی، هناوز در ا یگاه جابریه خواهد شد. در مورد جااشارها  آن
گاه یای دارد که به جا شده شناخته یا ت چ رهیگرفته نشده است، ولی در ج ان اسالم ششص

  2اشاره خواهد شد. یو آثارش  در
 یگاه محمد عاباد الجاابرین است: جاین پژوهش براساس موضوع، چنیا یپرسش اصل

گااه و تاأثیر یح جاین و توضاییقت، درصدد تبیست؟ در حقیمارب چ یفدر یها نایدر جر
  . یج ان اسالم هست یفدر یها و نقش وی در جریان یجابر

 عبارت است از: یهای فرع پرسش
 در ج ان اسالم وجود دارد؟ یفدر یها انیاز جر ییها یبند  یچه تقس .1

 د دارد؟وجو یفدر یها ای از جریان یبند  یدر مارب، چه تقس .2

 ست؟یچ« ینقد عقل عرب»در  یجابر ینظر یمبان .3

ماارب و  یفدار یهاا در ج اان اساالم، جریان یجاابر یگاه و تأثیرگذاریجا .4
 ست؟یج ان اسالم چ

 پژوهش یها هیفرض
 دهد: یل میپژوهش را تشد یی اصل هیل، فرضیذ یها برایند فرضیه

، یگر یس ، سلفی، کمونس یونالیم   در ج ان اسالم عبارت است از: ناس یها جریان .1
 ه. ی، صوفیاسالم ییادگرایع، بنیس ، تشیبرالیل

                                                 
 ، نگاه کنید به وبگاه:یپدیا و همونین سایت منبر الدکتورمحمدعابد الجابر ج انی ویدی المعارف رةیدا. 1

 http://www. aljabriabed. net . 
التیرا توتالندهیهتقرائی تتفی تارمی  تمحمییتر بییتنید به: جمعای از نویساندگان، این مقاله و همونین نگاه ک ی در ادامه. 2

، ملاقیفتنقیدیهتمینتالتیرا و محماودامین العاال ،  م2005، نشر مرکز الدراساات الوحاده العربیاه، بیاروت، دوم، الج برج
 .  م2005، چ ارم، بیروتربی، ، المرکز ال قافی العنقیتالنصعلی حرب، و  م1996دارالقضایا فدریه للنشر و التوزیع مصر، 
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 ه وجود دارد. یو صوف یگر یس ، سلفیبرالیی ل ان عمدهیدر مارب سه جر .2

از اندیشمندان مش ور عارب معاصار اسات و تألیفااتی در  یدی یمحمد عابد الجابر .3
 مشتلف دارد.  یها نهیزم

صورت  یجابر یران، با هدف معرفیدر ا یبردر مورد جا یادیفعالیت های پژوهشی ز .4
آثاار وگوهاسات. در ج اان عارب،  ی گفت گرفته که بیشتر به صورت ترجمه و ترجمه

موجاود  یاز جاابر یصورت گرفته و انتقاادات فراوانا یدر مورد جابر یادیز پژوهشی
 است. 

دازد و پر یم یبا متمرکز شدن بر عقل و نقد عقل، به نقد فرهنگ و تمدن اسالم یجابر .5
 یطیدردها را معلاول شاراین رویك از ای، هر یو برهان یانی، عرفانی  عقل به بیبا تقس

 داند.  یم یخ تمدن اسالمیخاص از تار

ی  ساه باا اندیشامندان دو سادهیدر ج ان اسالم معاصر، در مقا یگاه و تأثیر جابریجا .6
  به راه افتاده است. یوگوهاست که در مورد جابر از گفت یر، موجیاخ

ارائاه شاده  یریگ جاهیك مقدمه و در پنج بشش، همراه باا نتیده، یك چدین مقاله با یا .7
 است. 

ران و ج اان عارب اسات. یادر ا یی کارها در مورد جابر نهیشیبشش نشست در مورد پ
باه  یدر ج اان اساالم اسات. بشاش ساوم نگااه یفدار یهاا بشش دوم در ماورد جریان

افدناد و  نظار می یی جابر شهیاند یادهایرم به بنمارب دارد و بشش چ ا یفدر یها جریان
 پردازد.  یشمندان عرب میبین اند یگاه جابریبه جا یانیبشش پا

 ران و جهان عربیدر ا یدر مورد جابر انجام شده  های ی پژوهش نهیشی. پ1
کناد و درصادد  یحدایات م ی  کاه از جاابریخاور یها برم پژوهش یران، به برخیدر ا

هااا  ن آثااار و پژوهشیاااز ا ییشاامند برآمااده اساات. در ادامااه، بااه برخاان اندیااشناساااندن ا
  . یپرداز یم
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وگو باا محماد  ت: گفاتیت و هویی عقالن  ، مقالهیپرداز یکه به آن م یا نشستین مقاله

 یوگوهاا از گفت یدایوگو، کاه برگرفتاه از  ن گفاتی( ا1376است.)وصفی، یعابد الجابر
باا  یگریی د پردازد. مقاله از زبان خودش می یجابر یاست، به معرف ید عربیبا جرا یجابر

از  ی، گزارشایاز ماارب عربا یو اندیشامند یاز مشارق عربا یاندیشامند یوگو نام گفت
ی انتشاب  هیدر نشر یو محمد عابد الجابر« یحسن حنف»ی  ن مدالمهیادیبن یها هیما سشن

ک یابرو جا یحسان حنفا ینظار  ترین رئوس اختالف د که بر م  یبه چاپ رس د دارد.) یاتأ
اسات.)  یمعاصر، ماورد بعاد یدر نقد تفدر عرب یی الجابر ی پروژه ( مقاله1375خلجی،
آن اسات کاه  یپردازد و در پ می یتفدر جابر یها شهیر ین مقاله به واکاوی( ا1378موثقی،

تواناد  یباه مقالاه، م یجد یاز نقدها یدیرا کشف کند.  یی جابر شهیاند ییها و چرا شهیر
پاردازد.  یم ییبه چرارون یب وارد نشده است، بلده از یباشد که مؤلف بدون تفدر جابر نیا

 یی بعاد ، عناوان مقالاهیوگو با محمد عابد الجابر شه: در گفتین و اندیدر باب د یتأمالت
اسات از محماد عاباد  ییوگو ی گفت ن مقاله به طور کامل ترجمهی( ا1378است.) کرمی،

 یوگو با محمد عابد الجابر ، گفتیت فرهنگیو هو یت بومیعقالن ،یی بعد . مقالهیالجابر
ن یاسات. تبیا یجاابر یوگوهاا از گفت یدایی  ن مقاله، ترجمهی( ا1380است.) ناوندیان،
اسات.)  یگرید یوگو ی گفت ، ترجمهیوگو با محمد عابد الجابر : گفتیساختار عقل عرب

 یمحمد عابد الجابر یها شهیر اندب ی: درآمدی، نقد عقل عربیی بعد ( مقاله1379کرمی،
دارد، باه  یشاتریب یپیشین غنا یها ن مقاله، که در مقایسه با مقالهی( ا1380است.) کرمی،

نداات  ین مقالاه حااویاپاردازد. ا یم یشمندان ماربیو اند یجابر یها یژگیآرا و و یبررس
 کند.  یآشنا م یاست که خواننده را با افدار جابر یسودمند

نااام دارد.)  2و  1عاارب  یاساایی س شااهیدر اند ی، مشاادالت دموکراساایی بعااد مقالااه
 یی مفصل از جابریوگو د، حاصل گفتین مقاله، که در دو شماره درج گردی( ا1380کرمی،

گار اسات.) ید یا ، روش و نگارش، عناوان مقالاهیی اساالم و فلسافه یاست. خاورشناس
است و  یدر مورد خاورشناس یبراز مقاالت جا یدیی  ن مقاله، ترجمهی( ا1378باغستانی،

 یهاا و چالش یش عربایدر آن به نقاد روش و نگارش خاورشناساان پرداختاه اسات. ناوزا
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، یایگرا یی مل دربااره یو محمد عابد الجاابر یفدر حنف دگاه دو روشنید ی، بررسیگفتمان
به  یی ترک سندهیی نو ی مقاله ن مقاله، ترجمهی( ا1382است.) نامدار، یی بعد عنوان مقاله

: یعه و تفدر عقلیپردازد. ش یی دو اندیشمند مذکور م سهیاست که به مقا« عویالرب یعل»نام 
 یی نقاد ن مقالاه، ترجماهیا( ا1381است.) افق ی، یی بعد ، عنوان مقالهیبر جابر ینقد

ن نقاد، یان کرده است. ایع بیش در مورد تشیها که وی در کتاب یجابر یها شهیاست بر اند
کااری نادارد.  ید دیگر جابریاست و به عقا« عیعقل در تش»ی  نهیدر زم یابرفقط متوجه ج

در ماورد  یی بعد ، مقالهیو یطرح فدر ی: بازخوانیبه محمد عابد الجابر یانتقاد ینگاه
. یبر جاابر« رین الدغینورالد»است از  یز نقدین مقاله نی( ا1390است. )حسینی، یجابر

تفدارش در ماورد  یثباات یداند و از ب یم یشر ان غربرا همانند مست یجابر یطرح فدر یو
ی عقال در  هیاو کااربرد نظر یباا عناوان جاابر یی بعد د. مقالهیگو یخ اسالم سشن میتار

ن مقالاه، یا( ا1390اسات. )نیدبشات،« یشایجارج طراب»اناه، از یگرا اهاداف  وم یراستا
مانعدس اسات.  یشایطراب یهاا اسات کاه در کتاب یبر جابر یشیطراب یی نقدها ترجمه

اسات.  یشایطراب یگار از نقادهاید یداین شدل، یز به همیو مف وم عقل ن یی جابر مقاله
ی  است که ترجماه یگریی د ، مقالهیمرجع عقل عرب ین: الگوی( عصر تدو1390)ت رانی،

و سااختار آن:  یاساالم -ی( عقال عربا1390است. )عااملی، یجابر یها از کتاب یبشش
ی  ن مقالاهی( و همونا1390است)خردمند، یشیاز طراب یگرید ، عنوان نقدیبر جابر ینقد

« طاااه عبااادالرحمن»از  یی نقاااد ، کاااه ترجماااهیبااار جاااابر یراث: نقااادیاااماااا و م
از  یی بشش ، که ترجمهیمرجع جابر یی نقد بر الگو ن مقالهی(. همون1390است)طبیبی،

و نقاد  یعرفااست. )همان( التراث و الحداثه: دراسات و منا شات، کاه م یشیطراب ینقدها
 است. )همان( یدر مورد جابر یگریی د ن نام است، مقالهیبه هم یکتاب جابر

تاوان باه  یران شاده اسات، میدر ا یهایی که در مورد جابر به پژوهش یاجمال یبا نگاه
  کرد: اول، آن دسته یتقس یتوان به سه نوع کل یها را م ن پژوهشیدست زد. ا یکل یبند جمع

د. دوم، یاآ یاسات و نقال  اول از او باه شامار م یی آثاار جاابر رجمههایی که ت از پژوهش
اسات کاه  یشامندانی، که به  ل  اندید جابریا نقد آثار و عقای یهایی در مقام داور پژوهش
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هایی که به نقدها و  زنند. سوم، پژوهش یا نقد وی دست میسه یشناسند و به مقا یرا م یجابر

ا یادر  الاب ترجماه ها  آن و به نقل یاسالم ضد جابر هایی توجه نموده که در ج ان واکنش
ا یا یبناد روناد. جمع باه شامار می یضد جابر یا هیده است و ردیارائه گرد یی انتقاد مقاله
ی  دربااره یرانایشامندان ایدر مورد آثار اند یمشابه، ما را در  ضاوت و داور یها یبند جمع
ناشاناخته و ماب   اسات و  یا چ اره ران،یادر ا ید گفت که جاابریکند. با یکمک م یجابر

تواناد آرا و  یاوسات، نم یوگوها ی آثار و گفت شتر در  الب ترجمهیموجود، که ب یها نوشته
 ان سازد. ین اندیشمند پرکار را نمایا یها شهیاند

اماد و یان نیاباه م یوجود دارد که در بااال از آن ذکار یز به زبان فارسین یگریمقاالت د
ن مقاالت یادآور شد که اصواًل اید یاست، ولی با یشمند ماربین اندیا یعمدتًا درصدد معرف

 کند.  یآرای وی به ما ارائه نم یو بررس یبه تفدر جابر یز راهین
است که توجاه همگاان را باه  یلسوفانیاز ف یدی، یاسالم، محمد عابد الجابر یایدر دن

جااد شاود. یا یاساالم ماوج یاین اندیشمند سبب شد در دنیا یها شهیخود جلب کرد. اند
و نقال  یهمسو با وی شدند. در اداماه، باه بررسا یاو و گروه یها شهیضد آرا و اند یگروه

  . یپرداز یاسالم م یایدر دن ینا دان جابر
هاا در  یابین ارزیاده اسات. ایابراز گرد یمتفاوت یها یابیارز ید گفت که در مورد جابریبا

گر، یو م بت دارد و از سوی د یدییی تأ ت: از سویی، جنبه، از دو سو اسیی جابر شهیمورد اند
کاه در  یتوان در مورد انتقادات تند یبه خود گرفته است؛ برای نمونه، م یو انتقاد یی منف جنبه

 ید برخایااز آن سو، تمج 1را بیان کرد. یشیجرج طراب یشده است، نقدها ینه به جابرین زمیا
 اند.  ستهینگر یجابر یها شهینصاف، به آرا و انده  با ا یو برخ  شتهیگر را برانگید

ح دارد هشات یای که تصار نشان داد، به گونه یبه آثار جابر یا ژهیتوجه و یشیجرج طراب
را  یی آثار جاابر د که همهیگو یو آثارش نمود. چنانوه م یسال از عمر خود را صرف جابر

                                                 
 العقلتالمستقل تمذبحةتالترا و همونین   نظردةتالعقل تاشک لی تتالعقلتالعربکتاب  :. در این زمینه نگاه کنید به1

 و کتب دیگر این نویسنده. 
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کاه مطالعاه کارده، خواناده  نمایاد ا ادعاا مییاخواناده  یمطالعه کرده است و آنواه جاابر
 ( 6، ص 2007است.)طرابیشی،

دا یات پیر وضاعییتا یز، به نقد تند و جدیآم مسالمت یاز نقد یشیی جرج طراب مطالعه
گار نا اد آثاار یز دیان« بیهشاام غصا»شاد.  یجابر یاز منتقدان جد یدی یشیکرد و طراب

 یهاا ل از تالشیاتجل نوشته است، باا یخود، که در نقد جابر 1در کتاب یاست؛ و یجابر
ب در نقاد یداند. هشام غص یم یان و روش جابریرا در ب یدر نقد تفدر،  درت جابر یجابر

ش، مشامول یهاا تیها  باا تماام موفق ی، معتقاد اسات جاابریی رفتار جاابر خود درباره
را دارد.  یسانت یهاا حااک  بار روش یمااریاست و هماان ب یما بل روش علم یها ضعف

است کاه باه نقاد  یگری، نا د د«  محمودیابراه( »78، ص 2005گان،)جمعی از نویسند
پاردازد، ولای آنواه  یم یبه مدح و ذم جاابر 2در کتابش یپرداخته است؛ و یی جابر پروژه

ی ابازار عقال  لهیبه نقد عقل به وس ی  محمود را جلب نموده، آن است که جابریتوجه ابراه
م اا  خواهااد بااود. )جمعاای از پرداختااه اساات و نقااد عقاال بااا خااودش، دشااوار و 

 ( 78، ص 2005نویسندگان،
ی نقاد  معتقد است پروژه یاست؛ و یگر اندیشمند نا د جابری، د«ن العال یمحمود ام»
در ج ان اساالم کماك خواهاد کارد. )جمعای از  یاسیو س یی فدر هیوا عًا به تاذ یجابر

 ( 78، ص 2005نویسندگان،
، کاه در یدر خاور تاوج ی دارد. و یااسات کاه نقاده« یحساام آلوسا»، ینا د بعاد

 3كیاکند، به مف وم تفد یکار م یعرب -یحاک  بر تفدر اسالم یفلسف یفدر یانات کلیجر
گار یبارخالف د یمعتقد اسات روش جاابر یتوجه دارد. و یآثار جابر یو بررس یدر معرف

رث باه ا یباه جاابر« رشاد ابن»ن روش، کاه از یااست. ا یو ساختار یاندیشمندان، انقالب
ن را مساتقاًل در  یا  و باید دید به فلسفه متوسل شوین نبایاست که ما در ف   دیده، گویرس

                                                 
 است.  ی؟  رائة نقدیة لمشروع محمد عابد الجابری. نام کتاب هشام غصیب، هل هنا  عقل عرب1

 به کتاب:ابراهی  محمود، البنیویه و تجلیات ا فی الفدر العربی المعاصر. . نگاه کنید 2

 . القطعیه. 3
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  1( 79، ص 2005است. )جمعی از نویسندگان، یك جابرین همان روش تفدی  و ایکن

 یاست که کانون توجه خاود را باه نگارش تفاضال یگر نا د جابری، د«طه عبدالرحمن»
تاوان  یم یعنایاسات،  یی جاابر دگاه ویژهی، دیتفاضل معطوف داشته است. نگرش یجابر

معتقد است فرهنگ ماارب  یرود. جابر به شمار می یروش جابر یها یژگیاز و یدیگفت 
 یهاا د فرهنگیاها نبا ین، در بررسایدارد؛ بنابرا یبر دیگر مناطق ج ان اسالم برتر یاسالم

 یجادا بررسا یخااطر برتار دانست و فرهنگ مارب را باید به یدیمشتلف ج ان اسالم را 
 ( 80-79، ص 2005کرد. )جمعی از نویسندگان،

ن یجانبه و وز همه یتوان بررس یشده است و آن را م یکه بر جابر یم م یاز نقدها یدی
در  یو حسان حنفا ین جاابریوگو با است که به صورت گفات« یحسن حنف»دانست، نقد 

چااپ و  3مشرق و ماارب یوگو فتبا عنوان گ یو سپس به صورت کتاب 2ی روز هفت  مجله
 منتشر شد. 

را در زماان یاشود، ز یجا خت  نم ن یبه هم یجابر یتفدر و آرا یها یالبته نقدها و بررس
وگوها بار سار مساائل  ، گفتیی جابر ن مجلدات پروژهیپس از انتشار نشست یانتشار و کم

 د. یشده آغاز گرد مطرح
ه را یااول یوگوها وگو از گفت ست، چند گفتا یف جابریکتاب التراث و الحداثه، که تأل

 ( 360-241، ص 2006دربر دارد. )الجابری،

یان2  معاصر در جهان اسالم یفکر  یها . جر
 توان یوجود دارد که نم یگوناگون و فراوان یفدر یها ها و جریان شیدر ج ان اسالم، گرا

 یهاا در ماورد جریان زیان یمشتلفا یها یبند  یجمع کرد. تقس یکل یبند  یرا در تقسها  آن
  شده یتنظ یفدر یاز مبان یدی، براساس یبند  یدر ج ان اسالم شده است. هر تقس یفدر

                                                 
 . 79. التراث و الن ضه، همان، ص 1

 . الیوم السابع. 2

 . حوار المشرق و المارب. 3
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 یپرداخته است. در ادامه، به برخ یبند   یخاص به تقس یا هیخاص خود و از زاو یارهایو مع
 ها اشاره خواهد شد.  یبند  ین تقسیاز ا

ار دسات زده، یان معیایو تع یابیار جاامع باه ارزبًا به طویها، که تقر یبند  یاز تقس یدی
معاصر ج ان اسالم  یها بندی، جریان ن تقسی یاست. ا یساز براساس تمدن و مال  تمدن

معاصر شده، عبارت  یها که از جریان یمی  نموده است؛ تقسیان عمده تقسیرا به چ ار جر
، یان سانتیاگرا اساالم ،انیاگرا اساالم -انیاگرا تمادن، انیاگرا عارب -انیگرا تمدناست از: 

بندی یادشاده، تمادن و  شاود، اسااس تقسای  یهمان گونه کاه دیاده م. یان اسالمیگرا ادیبن
 ( 23، ص1386است. )رنجبر، یاسیس -یتحوالت اجتماع

 یفدار یهاا معاصر ج ان اسالم شاده کاه جریان یها ز از جریانین یگریبندی د تقسی 
 یهاا گرا، جریان اساالم یفدار یها ست: جریان  نموده ایتقس یی کل موجود را به سه دسته

بندی  ن تقسی یاست که در ا یان بزرگیگرا، سه جر غرب یفدر یها گرا، جریان تی وم یفدر
 ( 33، ص1394داده شده است. )بشارتی راد، یجا

تار و  ات م  یاج اان اساالم براسااس وا ع یهاا   جریانیتر، به تقسا  ی د یها بندی تقسی 
ساا ، یو سدوالر ییگرا ، اسااالمیفداار یداریااساا ، بیونالیکاارده اساات؛ ناسا اادام  یتر ملمااوس

 ( 9، 1968بندی براساس آن صورت گرفته است. )حورانی، است که تقسی  ییترین محورها م  
 یهاا ها و جریان بندی ن ضات آنان به تقسای  یها شیز براساس اششاص و گراین یبرخ

 یفدار یهاا ی جریان بحا  دربااره محور باه تیقت، ششصیاند و در حق دست زده یفدر
 ( 7اند. )امین،بی تا،  پرداخته

، یگر یسا ، سالفیسا ، کمونیونالیناس یفدار یها انیی جر توان همه ، مییدر نگاه کل
 د. یه را در ج ان اسالم، زنده دیو صوف یاسالم ییادگرایع، بنیس ، تشیبرالیل
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یان3  مغرب یفکر  یها . جر

 یهاا جریان یدر ج اان اساالم، دارا یو فرهنگا ییایات جارافیامارب با توجه به مو ع
ج اان  یهاا از جریان یز تاا حادیمارب ن یفدر یها فعال و تأثیرگذار است. جریان یفدر

 نه شده است. ین زمیز در ایی نیها بندی کند. تقسی  یعرب و ج ان اسالم پیروی م
، «یانس هاایااادر»مااارب، از  یفداار یهااا ها در مااورد جریان بندی از تقساای  یداای

و تأثیرگاذار  یان فداریامارب را به سه جر یفدر یها ، است که جریانینگار مارب روزنامه
ان یاجرکناد:  یم ین معرفایان تأثیرگاذار ماارب را چنایاساه جر ی  نماوده اسات. ویتقس

 . «هیصوف»ان یجر و« یوطن ی هیسلف»ان ی، جر«برالیل»
را  یبارال و محماد عاباد الجاابریل یان فداریی جر ندهیرا نما« یالله العرو عبد»، یهان

ه یصوف یان فدریی جر ندهیو طه عبدالرحمن را نما یوطن یگر یسلف یفدر انیی جر ندهینما
 1داند. یم

از  یخاال یبندی و   که تقسی ینیب ی ، مینگاه کن یس هانیبندی ادر تر به تقسی  قیاگر د 
ن یاکاه انحصاار آناان در ا داناد یه میاز افراد را منحصر در صاوف یست، زیرا برخیاشدال ن

ه  رار داده است، یان صوفیوی را در جر یست. طه عبدالحمن، که هانیمقبول ن یان فدریجر
 ست. ین یانین جریچن یایدارد که گو یآثار

کرده است که با توجه به  یبند دسته یوطن یان سلفیرا در جر یمحمد عابد الجابر یهان
س یاسات. ادریخواهاد آماد،  باول ن یی جابر شهیدو آنوه در ادامه در بشش ان یآثار جابر

 یق جادیابرال  رار داده است که جا دارد تحقیان لیرا در جر ین عبدالله العرویهمون یهان
 رد. ین نظر صورت گیدر نقد ا

اسات، در  یگااه محماد عاباد الجاابریشه و جایاز آن جا که محور پژوهش حاضر، اند
  پرداخت و نشاان یی وی در مارب خواه شهیاه اندگیو جا یی جابر شهیاند یادامه به بررس

ساازگار  یهان  بندی ه و گوناگون است و با تقسی یچند ال ی، اندیشمندی  داد که جابریخواه

                                                 
در مالررد   ش1396آذر  27ای در المرکز االستراتیجی للدراسات االسالممیه در   مصاحبهدر ادریس هانی .  1

 .https://www. mehrnews. comنگاه کنید به وبگاه: . شناسی فکری مغرب عنران کرد نجریا
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تاوان در  یرا دارناد و آناان را نم یژگاین ویاشمندان در ماارب ایاز اند یست. اصواًل برخین
دارند کاه  یتین وضعیز چنین یالعرو  رار داد. طه عبدالرحمن و عبدالله یبندی خاص تقسی 

ز یای آناان پره شاهیساتند، از پارداختن باه اندین دو اندیشامند نیاز آن جا که محور مقاله، ا
 شود.  یم

 یشه جابر یبه اند ی. نگاه4
 یمورد نظر جابر  یها حوزه. 1-4

ی  هی گساترد شمندان پرتالش است و با توجه به حوزهیاز اند یدی ین که جابریبا توجه به ا
در آن وارد  یکه جاابر ییها شود، حوزه یرا شامل م یمشتلف و متفاوت یاش، که مباح  یفلسف

 ن خالصه کرد:یتوان چن یوی را م یها تیار متنوع بوده است. بیشتر فعالیشده، بس
. تاراث: کاه در 1شاود:  یخالصه م یعلم یدر چ ار فضا یجابر یها تیمجموعه فعال

. 2د؛ یام( مطرح گرد1971) هتوالیولهیالعصرن کتاب یو همون« ینقد العقل العرب»ی  پروژه
ت الخطی بتالعربی، کاه در کتااب «ینقد الشطااب العربا»ا یمعاصر  یعرب -یتفدر اسالم

تجالمشیرو تالندهیلم(، 1988)المع صیرتت  تتالفکیرتالعربییاشک لم(، 1982) المع صر
. 3م( ارائه شاد؛ 1997)  عرب تالفکرتالدویدهتنظر:تنحلتار دهتبن  تقه م( و 1996)  العرب

ه:تالعروبهتدمسألهتالدلم( و کتاب 1994) هیالمس لهتالثق ف، که در کتاب ید ج انیمسائل جد
ی مارب، کاه در ماورد ماارب و  . منطقه4د؛ یگرد یریگ یم( پ1995) واالسالم...توالغرب

م( و 1977) هدیهتوالتربلدیمشیکالهن تالفکرت اضیلا ترلیمانناد  ییها مشدالت آن در کتاب
( ارائااه گردیااد. 1988) هیییه...تالحیاثییهتوالتنمدییهتوالدلیوالمغییربتالمع صییر:تالخصلصیی

 ( 255، ص1428)الشیخ،
خ  رآن است که چند جلد از آثاار او باا یر  رآن و تاریاکنون تفس ی وی ه  مباح  عمده

باه  آنفدمتالقرت المیالتالو فتب لقرآنتدالتعرت م تفدالقرآنتالکرت میالتالمانند  ینیعناو
 ده است. یچاپ رس

مشتلف کار کارده و آثاار گونااگونی ارائاه  یها در حوزه یهمان گونه که دیده شد، جابر
مقاالت  یمشتلف است. از جابر یها نهیفات وی در زمیاز تأل ین، تن ا بششینموده است. ا
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او را مؤساس مدتاب  یده اسات و برخایز باه چااپ رسایان یادیاز یعلم یها یو سشنران

 رار  یرا مورد بررس یی آثار جابر   همهیستین مشتصر  ادر نیشناسند. ما در ا یم« یجابر»
  پرداخت. یخواه« ینقد العقل العرب»به نام  یی جابر پروژه ین، فقط به بررسی ؛ بنابرایده

هتالعقلتیبن،  نتالعقلتالعربدهکلاست که در چ ار کتاب  یاز آثار م   جابر یدین پروژه، یا
شا رتش را  ید. جابریعرضه گرد  العربت العقلتاالاالقو   العربت  سیالستالعقل،  العرب

 ن پروژه است. یدر ج ان عرب، مرهون ا

 «ینقد عقل عرب» ینظر  یمبان. 2-4

ی  ارائاه یی ارار گرفات کاه تواناا ی، در صف کساانینظر یمبان یدسریبا طرح  یجابر
 دارند.  یی اسالم شهیساختار فرهنگ و اند یدر مورد چگونگ یی مستقل هینظر

ی خاود را در ماورد  هیا، نظر هتالعقیلتالعربییبنو   نتالعقلتالعربدهکلدر دو کتاب  یو
باه التیرا توالحیاثیه تدر کتااب  یکند. جابر یمطرح م یی اسالم شهیساختار فرهنگ و اند

داناد کاه در کتااب  یهایی م پردازد و اساس تحول آن را از پرسش یه مین نظریا ینظر یمبان
 مطرح شده است.  نتوالترا نح

ی  شاهیدر ماورد سااختار فرهناگ و اند یی جاابر هیان است که مگر نظریحال پرسش ا
گر در مورد ساختار فرهناگ یمتفاوت با اندیشمندان د یدگاهید یا جابریست؟ آیچ یاسالم

 یو نقااد او از فرهنااگ اسااالم یجااابر یپرداز هیاانظر یهااا یژگیکنااد؟ و یارائااه م یاسااالم
   ست؟...یچ

ک ی، میبه طور کل ن، عقل و یاز تدو یبر چند مف وم است؛ و ید جابریتوان گفت که تأ
راند، مقصود هماان نقاد  یاگر از نقد سشن م ید. جابریگو یتفدر سشن م یها وهیسپس ش

« شاده ساخته»کناد، عقال  یآن را نقاد م یکه جابر یتفدر است. عقل یها وهیا نقد شیعقل 
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اعقال »  عقل به دو نوع متفاوت یبا تقس یجابر است. 1( 129، ص1391)نوری، و « ونمد 

ون» ن یادهاد. ا یشده را ماورد توجاه  ارار م ، عقل ساخته«شده  عقل ساخته»ا ی 2،«عقل مدَّ
 خ اسالم به مرور زمان شدل گرفته است. یعقل، همان فرهنگ مسلمان است که در بستر تار

، رشاد و تطاور و کامال یشیل تااریتشد یعنید، یآ ین همان گونه که از نام آن برمیتدو 
توان گفات( عقال در  یت عقل میتر به ماه قید  یشدن. )پس با نگاه یمتالش یا حتیشدن 

( ساختار، خود حاصال ی، حتیست. )به عبارتین یساختار ذات یرد و دارایگ یخ شدل میتار
 ( 237، ص2006ن است. )الجابری،یتدو

ن، یچگوناه شادل گرفات. عصار تادو« نیعصار تادو»کند  یان مین بیدر تدو یجابر
ن یتدو ینماید که برا خ اسالم استفاده مییاز تار یا در مورد دوره یاست که جابر یاصطالح

مانناد نحاو،  یتفدار اساالم یها ی رشته که همه یا آن به کار رفت؛ دوره یبند علوم و فصل
 یده در شدل یادین دوره، که نشبگان زی ، فقه و... در آن شدل گرفت. در ایبالغت، حد

 یگریپس از د یدی، یمعرفت یها دند وحوزهیبنا گرد یگریك بر دی  بودند،علوم هر یآن س 
ل دهناااد.)جمعی از یواحاااد تشاااد یگرفااات تاااا در کااال، نظاااام معرفتااا شااادل 

 ( 69،ص2005نویسندگان،
بار آن  یکه معارف اسالم یکوشد ثابت نماید که  واعد در تمام فقرات کتاب می یجابر

 متفاوت داشتند. )همان(  یخاستگاه ید، واحد بودند، اگر چه از نظر زمانیبنا گرد

                                                 
، که آنوه در تفدار  ابال نقاد اسات کید بر اینأشده در جامعه است. جابری با ت همان فرهنگ ساخته عقل مدون. 1

 ی جامعاه شاود. جاابری انحطااط پیشرفت و پسارفت جامعاه مایسبب این فرهنگ است که  فرهنگ جامعه است و
 کند.  جو میو ن جستآاسالمی را در فرهنگ 

عقلی اسات ، «عقل سازنده»گرفته است. عقل مدون یا  ،فرانسوی، اندیشمند «ال الند»جابری این اصطالح را از . 2
آن ارتباط بین اشیا را در   ی های است که انسان به وسیل تفدر است یا همان ملده ی سازنده، که هنگام بح  و مطالعه

کنی   ای از  واعد و مبانی است که ما در استدالالت خود بر آن اعتماد مای مجموعه، «شده ساخته»عقل ، ولی کند می
 دهد.  که فرهنگ ما را تشدیل میشود  میکه شامل تصورات، مفاهی  و... ست نظام معرفتی ما ی مجموعهو 
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 یاستوار شده است: نظاام معرفتا یبر سه نظام معرفت ی، فرهنگ اسالمیبه اعتقاد جابر 

کاه او آن  یا در دوره ین سه نظام معرفتی. ایبرهان یو نظام معرفت یعرفان ی، نظام معرفتیانیب
ل داد. عصار یرا تشاد یفرهنگ اسالم یسنگ بنا و اساس معرفتنامد،  می« نیعصر تدو»را 

 یفرهنگ اسالم یبرا یتیق است که همانند هو7ق تا  رن 1ن  رن یب یی زمان ن، فاصلهیتدو
 ( 61و254، ص1994ماست. )الجابری،

ماورد  یی اساالم را، کاه در جامعاه یدرد فدریا سه روی یسه نوع نگرش عقالن یجابر
 کند.  نوز بین مسلمانان زنده است، مطرح میتوجه  رار گرفته و ه

از نظار  یتفدار را کشاف نماوده اسات. و یهاا عقل، روش یشین تاریدر تدو یجابر
بر عرفان )عقل  ی، تفدر مبتن2و  1( را در  رن یانیان )عقل بیبر ب یش تفدر مبتنیدای، پیزمان

 داند.  می 6و  5ا در  رن ( ریبر برهان )عقل برهان یو تفدر مبتن 4و  3( را در  رن یعرفان
 ین( اسات و عقال عرفاانیاخالص )زباان و د یاسالم -یراث عربی، همان میانیعقل ب

گاه )هرمس ( در تماام علاوم اسات. یی)منطاق ارساطو ی( و عقال برهاانیوناانی -یناخودآ
 ( 237، ص2006)الجابری،

م کاه ها  ن علاویا، مربوط به علوم نحو، بالغت، فقه و کالم است. ایانیی عقل ب حوزه
 یانیاب یاست، در نظاام معرفتا یی فرهنگ و تمدن اسالم جهیو ه  محصول و نت یاستدالل
 رند. یگ  رار می

شود و فقاط باه بالغات  غ استفاده مییند تبلیرد که در فرایگ را دربر می یان وسائلیعل  ب
رود  ار میغ به کیف  ، ا ناع و تبل یاست که برا یان، اس  جامع و مشترکیگردد. ب محدود نمی

 د. ینام« نیتب»توان به طور خالصه آن را  و می
ان، از فرهناگ یان بیافت و در عصر تدویی محدود بالغت و لات گسترش  رهیک  ک  دا

اناه، باه یجاه، از فرهناگ عامیدا کارد و در نتیاارتقا پ یو مف وم یبه فرهنگ نوشتار یشفاه
به مارور، باه صاورت  یانیعقل ب (14و  13، ص1992ت داد. )الجابری،یر وضعییعالمانه تا
ن فرهنگ یشد. ا ون را شامل میین و بالغیون، ادبا، فق ا، متدلمیدرآمد که لاو ینظام معرفت

ن و یرود  وان نقش نمود. انتظار می یفایان شدل گرفت و ای، براساس بیبه عنوان نظام معرفت
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سانت( وضاع  عت )کتااب ویر شاریتفسا یکه علمای عل  اصول فقاه و کاالم بارا ی واعد
 ( 34-13، ص1992رد. )الجابری،یرا بگ یو بالغ یلاو یها لیتحل یاند، ک  ک  جا کرده

 یان در فرهنگ و زبان عربیب یان و اهل بالغت، به ذکر معانیاز لاو یاز  ول برخ یجابر
شدل گرفت و ساپس از « قت و مجازیحق»کند که حول  اشاره می ییها پردازد و به بح  می

اسات  یان، اسا  جاامعیارد بیگ جه مییق( نت204 ی)متوف« یس شافعیادر بن محمد» ول 
ن ی( ا22، ص1992که در اصل مشتر  و در فروع متفاوت باشند. )الجابری، یا یمعان یبرا

افات یارتقاا  ی  در فرهنگ اسالمیاز مفاه یدر فرهنگ و لات به سطح باالتر یجار یمعان
ن تحاول از ساطح لاات و یاشود. ا فته میگ یدر اصطالحات علم« مف وم»که به آن سطح 

ت، یشود. در ن ا که با استدالل همراه بود، نوعی ارتقا برشمرده می یمحاوره، به سطح مف وم
ك کلمه، هماان داللات اسات؛ داللات لفاظ بار معناا. یان در یرد که بیگ جه میینت یجابر

 ( 29، ص 1992)الجابری،
مانند اعجااز  ارآن باا  یدر اسالم، مسائل یبه کالم و علوم عقل یونانیی  با هجوم فلسفه

ر یتفسا یبارا ینیون مجبور به وضع  وانیای که فق ا و اصول دا کرد، به گونهینظ  الفاظ ربط پ
استدالل و  یها از جنبه ییها ون بر بششید فق ا و اصولیی آرا و عقا منهین هیالفاظ شدند و ا
ل یرا تشد یخ عل  کالم اسالمیاز تار ی، بششین تطورات داخلیداشت. ا ییتعقل تأثیر بسزا

 ( 32، ص 1992ار م   است. )الجابری،یخود بس یداد که در جا
ان و عقل مدمل یی عقل  رار گرفت و ب ز تحت تأثیر حوزهیان نیی ب ن حوزهیرفته رفته هم

 ( 34، ص1992به کار گرفته شد. )الجابری،« انیوجوه ب»گر در استنتاج به عنوان یددی
شه درصدد فرار از عال  وا اع باه عاال  ی(، همی)عقل عرفان یدرد عرفانیل، روبا این حا

ی  شاناخت خداوناد بادون مراجعاه 1( 159، ص 1994کشف و ش ود اسات. )الجاابری،
را در ماورد  یچ معرفتایتاوان ها رد و نمییپذ   و اتصال به خداوند متعال صورت نمییمستق

                                                 
ن را آولای جاابری  ،کردی « کشف و ش ود»تعبیر به  نآگوید که ما از  از اصطالحی سشن می ،جابری در عقل عرفانی. 4
تواناد هایچ  نمی ،ن است که انسان بدون کمك و رسیدن به خداونادآنامد. منظور از عقل مستقیل  می« العقل المستقیل»

 .  آید میدست ه فقط با اتصال به خداوند متعال ب ،خداوند ی کسب کند و تمام معارف درباره معرفتی در مورد خداوند
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از  یا ، در منظوماهیدگاه جاابریااز د یعرفاان وه به دست آورد. عقلین شیخداوند به جز با ا

گااه دی، شیگر یا، باطنیمیه، کیهرمس»مانند  یمیابد. مفاهی   معنا مییمفاه  ینایعه، ناخودآ
 ی ، عقال عرفاانین مفااهیااست که بدون ا یحول محور عقل عرفان ی  اساسیمفاه« و... 
  تحات ین مفااهیای  ( ولی همه159 -214، ص1994ابد،)الجابری،ی نمی یدرست یمعنا

 دا کرد. ی رار دارد که بین مسلمانان رواج پ یگر یدرد باطنیتأثیر رو
، «ارسطو»اش را به  در دو کتاب خود نگاه عمده ی، جابریف عقل برهانیی تعر در حوزه

باا اشااره باه  یاند. جاابر یی عقل برهان شمندان حوزهیکند که اند می« یفاراب»و « یالدند»
نمایاد. عقال  را مطارح می یو مباح  عقل برهان یشمند دارند، مبانیاندن سه یکه ا یمباح 
 یهاا تر، در حوزه سااده یپاردازد و باه عباارت ی بح  و نظار می به استدالل در حوزه یبرهان
 ( 266، ص 1994. )الجابری،یو عقل یمنطق

گاناه  ساه یمعرفت یها ان نظامیشود، چون م معنا می یبا توجه به دو عقل  بل یعقل برهان
 (260، ص 1994وجود دارد. )الجابری، یارتباط تنگاتنگ

ر  رآن است که از لات آغاز و به کالم خت  ین تفسی، وضع  واعد و  وانیانیهدف عقل ب
، یر، فقه و اصول فقه دارد. هدف عقل عرفانیز بر بالغت، تفسین یز مروریشود، اگر چه ن می

آن را دربر نشواهد گرفات و  یالالت لاومعرفت و شناخت است که لات و د یدفاع از نوع
ن معرفت، همان شا ود و کشاف اسات. یکند. ا ت نمییاز الفاظ، بر آن حدا یبه جز اشارات

س معرفات یاسات و تأسا ی، دربند کاردن معرفات باا اساتدالالت عقلایهدف عقل برهان
 (71، ص 2007ن است. )جمعی از نویسندگان،یها و براه اسیبراساس  
را تماماًا  یای که فرهناگ و تمادن اساالم دهد، به گونه ای می ت ویژهیهمبه فقه ا یجابر

، ی( فقه از نگااه جاابر96، ص 2007داند. )جمعی از نویسندگان، براساس فقه می یتمدن
کاه در  ییها دارد. شروح و کتاب یی اسالم ت جامعهیو ماه یبا اجزای زندگ یدیارتباط نزد

ها بین مسلمانان  ش از دیگر رشتهیار بیبس یفیو ک یمورد فقه نوشته شده است، از ج ت کم
ن، فقاه یسات؛ بناابرایاز کتاب فقاه ن یاز مسالمانان، خاال یا چ خاناهیها یبوده است. حت

 (96، ص 2007جمعی از نویسندگان،«.)ن مردم استی  بیتقس یزها براین چیتر متعادل»
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 یاصول )نقل( و تعقلا براساس یدهد: تعقل دو گونه تعقل را در برابر ه   رار می یجابر
ن، در یاا اهال حجااز و عاراق. ایا)عقل(، مشدل مش ور بین اهل عقل و نقل  یبراساس رأ

 یواضع  واعد« هیبویس»و « لیخل»، «یشافع»است.  یو برهان یانیقت، برخورد عقل بیحق
و  دانست.  واعد فقه،  واعد شعر یو برهان یانیی عقول ب ندهیتوان نما بودند و هر کدام را می

را گرفت.  ییمنطق ارسطو یجا یبود که رفته رفته در فرهنگ اسالم یا نهی واعد نحو، سه گز
شد، از ارتباط لفظ باا معناا، علاوم لاات و الفااظ،  را شامل می یانیت عقل بیفقه، که مرکز

قات، یبا لات داشات. در حق یت و ارتباط خاصین و... حدایقت و مجاز، مجمل و مبیحق
ك با آن یکه هر  یعرفان و برهان برخورد و تضاد وجود داشته است، در حال ان،ین بیهمواره ب

 (101و  100، ص 1994گر ارتباط دارد. )الجابری،یدو د
گانه ساشن  ساه یمعرفتا یهاا ن نظامیا)مازدوج( در ا یمف وم ییها یاز دوگانگ یجابر

در خاود از  یمساتقل دارد، ولا یك از عقول، اساسای، هر یشناخت د. از نظر معرفتیگو می
 گر در ارتباط است. ی  مزدوج عقول دیل شده که با مفاهیتشد ی  مزدوجیمفاه

ل شاده اسات: لفاظ/ معناا، اصال/ فارع، جاوهر/ یمزدوج تشد یمی، از مفاهیانیعقل ب
 یزوج مف اوم ساوم بارا یعرض. دو زوج مف وم اول، بر عملدرد تفدار حااک  اسات، ولا

ل شاده اسات: یز از دو زوج مف اوم تشادیان یرفانرود. عقل ع به کار می یانیب یدردهایرو
لفاظ/ معناا، متنااظر باا زوج  یانیاول عقل ب یت/ نبوت. دو زوج مف ومیظاهر/ باطن و وال
 انجامد.  می ی  عرفانید مفاهیو به تول یمف وم عقل عرفان

ل شده اسات. ینیز از دو زوج مف وم الفاظ/ معقوالت و واجب/ ممدن تشد یعقل برهان
 یکناد، ولا ن مییها را معا لفظ/ معنا روش یانی، متناظر با زوج عقل بیعقل برهانزوج اول 

اصال/  یانیگردد که متناظر با دو زوج مف وم عقل ب دردها برمییبه رو یزوج دوم عقل برهان
 ( 71، ص 2007فرع و جوهر/ عرض است. )جمعی از نویسندگان،

 یو عقال برهاان ی، عقال عرفاانینایل عقل بیبه تفص  هتالعقلتالعربیبندر کتاب  یجابر
گانه و  ح عقاول ساهیبا تشر یبه صورت مشتصر ذکر کرده بود. جابر ندهکلپردازد که در  می

 یریاگ یخ پین ساه عقال را در تااریا یشیدات تاریان، عرفان و برهان، مویب یها یژگیذکر و
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باود از  یا صاهان و عرفان و برهان آمد، خالیاز ب ندهکلقت، آنوه در کتاب یکند. در حق می

 ( 9، ص 1992آمده است. )الجابری،  هتالعقلتالعربیبنآنوه مفصل در کتاب 
دنباال  ین، جاابریثابات هساتند؛ بناابرا ییها عقول  الب یال دارد، ولیس یخ حالتیتار

 یاست که برخا ین نقدیبششد. ا یی خود را وجاهت  انون هیاست تا نظر یشیدات تاریمو
 ( 255، ص 1994دارند. )الجابری، دگاه اویاندیشمندان به د

ر تطاور یسا ،ن واژهیامعتقاد اسات ا کناد و می یعرفان را مرتبط با هرمس بررس یجابر
 ییباه معناا ،اسات یخاارج ای کاه کلماه ،«غنوص» دا کرده است و ازیدر اسالم پ یخاص
 مقابال عرفاان در ،دارد یداخل یا شهیکه ر ،تصوف ،یر کرده است. از نظر جابرییتا یداخل

 در اسالم به کار گرفته شد. 
زموضاوعات یاست که از ر یعت و...، مباح یقت و شریز حقیظاهر و باطن، شطح، تما

 شود.  ن کتاب بح  مییبح  عرفان در ا
برهاان آغااز  یها شاهین کتااب اسات و باا اشااره باه ریدر ا یجابر یبرهان، بح  بعد

واجاب و ممدان و نفاس و معااد مانناد معقاوالت و الفااظ،  یاتیابه جزئ یگردد. جابر می
اسات کاه  یگر اماورین سه با ه  از دیان و عرفان و ارتباط، ایپردازد. برهان در خدمت ب می

باه  ،یشیع تااریاز و اا یلیبه حق با تفصا ،ن کتابیدر ا یجابربه آن پرداخته است.  یجابر
خ اسالم نمود یدر تار یانیتعقل ب یها دهد که چگونه گونه نشان می پردازد و می اتینظر انیب

 ان اختصاص دارد. یبه ب هتالعقلیبندارد. بشش اعظ  کتاب 
آماده اسات   العربت  سیالعقلتالسبه نام  یدر کتاب مستقل یعرب یاسیبح  از عقل س

 یشاتر خاودداریب یمطالب، از بررسا یمفصل و گستردگ یشیکه به دلیل طرح مباح  تار
 ( 9، ص 1992شود. )الجابری الف، می

نتدهکیلدر دو کتااب  یدر نظر جابر یتفدر و نقد فرهنگ و تمدن اسالم یرچوب کلچا
را  یی جاابر هیی تفدر است که اساس نظر وهین سه شی، هم هتالعقلتالعربیبنو   رقلتالعرب

پردازد. ساشنان دیگار  ن سه عقل میین دو کتاب، به ارائه و شرح ایدر ا یدهد. و تشدیل می
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 ارار گرفتاه و  ین سه عقل است که مورد بح  جابری  و برگ ان دو کتاب، شایدر ا یجابر
 است. یو فرع یا هیمباح  حاش

یاندر  یگاه جابر یجا. 5  معاصر یفکر  یها جر
 یشامند لبناانی، اند«دیرضوان الس»شمندان مسلمان معاصر که یآثار اند یبند  یدر تقس

   کرد: یا نسل تقسی شمندان را به چ ار دورهین اندیا یها توان پژوهش یصورت داد، م
حسان »و «   حسانیحسن اباراه» 1،«ید العبادیعبدالحم»مانند  ینسل اول، اششاص

در  یاسایپارداختن باه اماور س  ی هساتند و وج اه 3«اساد رسات » 2،«عبادالوهاب یحسن
نقاوال » 4،«قیان زریکنساتانت»شاتر ظ اور دارد. نسال دوم، باا یآنان ب یشیتار یها پژوهش

همراه بود کاه  8«یمحمد المنون»و  7«یز الدوریعبدالعز» 6،«یالعل صالح احمد» 5،«ادهیز

                                                 
 ،از اعضاای مجتماع لااوی مصار ،جاا بن منصور العبادی، دانشمند تاریخ اسالمی، متولد اسدندریه و متوفاای همان مید العبادی. عبدالح1

 . ق1375متوفی 

تحصیالت مقدماتی خود را در  ،در تونسق 1301رمضان  27متولد  ،بن یوسف الصمادحی التعجیبی بن عبدالوهاب بن صالح . حسن حسنی2
 ی هابتدایی صاد یه مشاول شد و ساپس باه پااریس رفات و در زمار ی هرا فراگرفت و مدتی به تدریس در مدرس ویاز کرد و زبان فرانستونس آغ

 درگذشت.  م1968در سال و به تونس بازگشت و متولی کارهای م می در تونس شد  م1904در سال  .آموختگان علوم سیاسی  رار گرفت دانش

ساپس باه دانشاگاه  .تحصایالت مقادماتی را در لبناان گذراناد .ای مسیحی زاده شاد در خانواده م1879در سال  ،نیرست ، مور  لبنا . اسد3
هاای  بارای کامال کاردن دوره م1922در سال  .تاریخ کامل کرد و به تدریس مشاول شد ی همریدایی بیروت رفت و تحصیالت خود را در رشتا

 زیادی در تاریخ اسالم دارد. های  پژوهشت و مریدا رفت و دکتری گرفت. تألیفااتشصصی به 

که شایخ ماورخین عارب ناام گرفات و عنااوین زیااد  ،های ناسیونالیس  عربی . کنستانتین زریق، مور  سوری و یدی از بارزترین ششصیت4
جا تا لیسانس  ود را در همانخ ی هتحصیالت اولی .ای مسیحی به دنیا آمد در دمشق در خانواده م1909ریل وآ 18دیگری نیز کسب کرد. وی در 

 دریافت نمود. وی آثار زیادی در تاریخ و  ومیت عربی دارد.  م1930مریدا رفت و دکتری خود را در سال ابه پایان برد و به 

و در ساال جا آغااز کارد    تحصیالت مقدماتی خود را همان به دنیا آمد.در روستای باب المصلی دمشق  م1907. نقوال زیاده در دوم دسامبر 5
 ها و مقاالت متعددی نوشت.  کتاب و به لندن رفت و مدر  دکتری تاریخ اسالم را گرفت م1935

م در موصل دیده به ج ان گشود. تحصیالت ابتادایی خاود را در عاراق گذراناد و ساپس باه 1918. صالح احمد العلی، مورخی عرا ی است که در سال 6

کسفورد رفت و مدر  دکتری خود را در رش  تحقیقات زیادی انجام داده است. وی م گرفت. 1969تاریخ اسالم در سال  ی هتآ

ها و مقاالت زیاادی  کتابوی  .در باداد زاده شد و از دانشگاه لندن مدر  دکتری در تاریخ اسالم گرفتم 1919عبدالعزیز الدوری، در سال . 7
 در تاریخ اسالم نوشته است. 

زاده شد. تحصیالت خود را دانشگاه  رویین فااس اداماه داد و مادر  گرفات و باه  ماربش ر مدناس  م در1919. محمد المنونی، در سال 8

 ی از او به جای مانده است. به تحقیق و تألیف روی آورد و تحقیقات زیاد ،تدریس مشاول شد. عالوه بر تدریس
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 دا کرد. یگسترش پ یو ا تصاد یاجتماع یها شتر به جنبهیآنان ب ینوشتارها

 یعلا»، «یالجاابر» 3،«طیهشاام جعا» 2،«احسان عبااس» 1،«یالعرو»نسل سوم، که 
شادل  70و  60 یها روناد و در دهاه شامندان آن باه شامار میین اندیتار از م   4«لیاومل

ت یافات و یاشاتر اهمیب یده شاد و مباحا  فلسافیشاتر کشایب یمعرفت یگرفت، به فضاها
 ( 11،ص 1997 .)السید،یبر یها به سر م ن پژوهشیاکنون ه  در نسل چ ارم ا ه 

نسال  یفدار یهاا ار متفاوت از جریانیرا بس یجابر یان فدریتوان جر ی، میدگاه کلیاز د
خااص دارد.  یای با نسل ساوم ها  متفااوت اسات و تفدار تا اندازه یتاول و دوم دانست و ح

بودناد «   حسانیحسن ابراه»مانند  یشتر افرادیندگان نسل اول، بیهمان گونه که گذشت، نما
شاده در  عرضه یرود؛ کتااب ی کار آنان باه شامار مای ، نمونه  سیختاالسالمتالسده رکه کتاب 

عدی خاص )سیبه تار یلیچ ار جلد که به صورت تحل ( نظار دارد. در یاسایخ اسالم ولی از ب 
 بود.  یو معرفت یدینان، مشدالت تدنولوژیا ید گفت مشدل اساسیمورد نسل اول و دوم با
ن، نسال ساوم ینسل سوم حال شاده باود؛ بناابرا یبرا یو معرفت یدیمشدالت تدنولوژ

 یکه تااکنون راه حلاکردند  یمعرفت یها ی چارچوب شتر معطوف به مسللهیاهتمام خود را ب
گااهیدا نشده بود و همیآن پ یبرا و  ینوشاتار یهاا و روش ین مسالله، اثارات خاود را بار آ

ی  ، مسللهیفدر یها پژوهش یسین اد؛ از این رو، نسل سوم بازنو یو فدر یالت فرهنگیتما

                                                 
و گذراناد انادکی از تحصایالت خاود را در ماارب  .اده شددر ش ر صور ز م1933ماربی در سال  ی هو نویسنداندیشمند . عبدالله العروی، 1

 تألیفات زیادی بر جای مانده است.  ،سپس به فرانسه رفت و مدر  دکتری خود را از سوربون در علوم سیاسی اخذ نمود. از عروی

د. تحصیالت مقدماتی خود را در در روستای عین غزال در حیفا زاده شم 1920در سال  ،. احسان عباس، نا د و محقق و ادیب شاعر فلسطین2
 تحقیقات و تألیفات زیادی دارد. وی جا دکتری گرفت.  به دانشگاه  اهره رفت و همانسپس جا طی کرد و   آن

پاس از  باود. ویتااریخ اساالم  شتشصصا .و نویسانده باوداندیشامند  ،وی مور  .در تونس زاده شد م1935دسامبر  6. هشام جعیط، در 3
 به اروپا رفت و دکتری خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. وی متصدی تدریس در چند دانشگاه م   دنیا بود. تحصیالت مقدماتی 

و ساپس باه فرانساه رفات و از داد جا اداماه  . علی اوملیل، در مارب به دنیا آمد و تحصیالت مقدماتی خود را در همان4
وارد تشادیالت  م1965ای او بود. در ساال  مباح  مورد عال ه ،خلدون، فرهنگ، فرهنگ سیاسی ابن .گرفت دکتریجا  آن

از طرف  م2001جمعیت حقوق انسان ماربی را تأسیس کرد و باالخره در سال  م1979حزبی و سیاسی گردید و در سال 
 دولت مارب سفیر مارب در مصر شد. وی تألیفات زیادی در تاریخ، فرهنگ و مطالب سیاسی دارد. 
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خااود  اارار داد.  یهااا تیی فعال را ساارلوحه یدئولوژیااو ا یت و مسااائل مف ااومیااهو
 ( 11،ص 1997)السید،

اوست. توجه  یدرد فلسفی، رویجابر یها گر نسل سوم و به ویژه پژوهشید یها یژگیو
ی م    صهیکرد، خص یپژوهش م« شل فوکویم»که  ییها وهیو ش یشناس معرفت یها به روش

باردن از   با اساتفاده و ب اره یقت، جابریرود. در حق به شمار می یجابر یپژوهش یها روش
اباداع نماوده و در آثاار خاود  یدیاجد یبایق آن ا، روش ترکین و تلفو مدر یسنت یها روش

ناا ص پاازل، باه  یها دن خاناهیوی همانند چ (78،ص 1393انعداس داده است.)نوری،
کند. البته با  یجدول را پر م یها ی خود، خانه شده نییش تعیات ازپیدات نظریمو یآور جمع

 یژوهشگری کارآزموده اسات کاه از کتباپ یتوان دانست که و یم یی پژوهشی جابر پیشینه
را  یپرسشا یو...، روناد  هتالعقلتالعربییبنو   نتالعقلتالعربدهکل، نحنتوتالترا هموون 

 ر کرده است. یس یاجتماع -یاسیتر س ینیبه مسائل ع یو مف وم یپیموده و از مسائل فلسف

 یر یگ جهیو نت یبند جمع 
ا ص و مب   صاورت گرفتاه اسات و آن ران به صورت نیوی در ا آثارو  یجابر یمعرف

 یجاد کارد کاه در پایا یموج ینشده است. در ج ان عرب، جابر یگونه که هست، معرف
در ج ان  ید کردند. جابریگر از او تمجید یپرداختند و برخ یبه انتقاد از جابر یآن، برخ

رو ین او را پتوا ن دارند و مییی د گیرد که دغدغه فدران مسلمان  رار می اسالم، جزو روشن
شااده، جاازو  ارائه یها بندی گااران دانساات، ولاای در تقساای یو د« عبااده»، «دجمالیساا»

در نقد عقل  یشود. جابر می یابیتوان گفت، ناهمگون ارز ا ب تر مییفدران مشتلط  روشن
 ینظار یپرداخات. اسااس مباان یقت، به نقد فرهناگ و تمادن اساالمی، در حقیاسالم
شاده، کاه  است. پرداختن باه عقال ساخته یخ و فرهنگ اسالمیرگرفته از تا ، ال امیجابر

از ساه  یاست که در  رون متماادی شادل گرفات و  رائات جاابر یهمان فرهنگ اسالم
 یو برهاان ی، عرفاانیانیارا عقال بهاا  آن ، کهیشیافته تاری ا تعقل شدلی یشیدرد تاریرو

درد ین رویاز هم یجابرش به وجود آورده است. یبرا یمنسج  علم ینظر ینامد، مبنا می
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 ییشامندان معاصار دیگار، تواناایسه با اندیگردد و در مقا می یشناسانه بررس انیجر یکل

 یو مباان یدرد علمایبر رو یجد ید فراموش کرد که نقدهایز دارد، ولی نباین یتأثیرگذار
 او وارد است.  یفدر
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