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چکیده 
ــا  ــر ســنت خســروانی، ب ــی و تأثی ــی عرب ــت اخالق ــاب عقالنی ــری در کت ــد الجاب محمدعاب
اســتفاده از رویکردهــای متعــدد و از جملــه رویکــرد گفتمانــی، به دنبــال ریشــه یابی پنــج 
عنصــر تأثیرگــذار بــر عقــل اخالقــی عربــی اســت تــا بتوانــد بــا تزکیــة عقــل اخالقــی عربــی 
اســالمی از عناصــر نامــراد بــا آن، نظــم جدیــد و مدرنــی از عقــل اخالقــی عربــی اســالمی 
ایجــاد کنــد. یکــی از ایــن عناصــر  )در ایــن کتــاب مقطــع شــدة از کتــاب اصلــی ترجمــه 
شــده( میــراث پارســی اســت. از نظــر وی، ارزش مرکــزی در ایــن میــراث اطاعــت اســت. 
بــا بررســی ایــن متــن، در پرتــو دیگــر آثــار وی، می تــوان گفــت کــه چنیــن ادعایــی قابــل 
ــن  ــرار دارد. ضم ــهری ق ــة ایرانش ــدل در اندیش ــوری ع ــر ارزش مح ــوده و در براب ــاع نب دف
ــر عقــل اخالقــی عربــی از اعتبــار  این کــه رویکــرد ایدئولوژیــک به بررســی میــراث مؤثــر ب
تحقیقــات وی کاســته و آن را تبدیــل بــه یــک شــرح تاریــخ صــرف تبدیــل کرده اســت. 

کلیدواژه ها: 
عقالنیت عربی، اخالق، میراث خسروانی، ایرانشهر.

مقدمه
درگیری هــای حــوزة اندیشــه در جهــان اســالم وجــوه متعــددی داشــته اند. زمانــی 
کــه ســهروردی در قصــه ای از غربــت غربــی نوشــت: »از آســمان ســقوط کــردم و 
در مغاکــی فــرو افتــادم. در میــان مردمــی بی ایمــان کــه در دیــار مغــرب زندانــی 
ــاده نجــات دهــد«   ــدان م ــا را از اســارت طبیعــت و زن ــد کــه خــدا م ــد... امی بودن
)ســهروردی، 1372(؛ دعــوای شــرقی و غربــی در جهــان اســالم بــه اوج رســیده و 
نتیجــه  ای جــز کشته شــدن ســهروردی بــا اتهامــی چــون کفــر نبــود. ســید حســین 

تضارب عقل و سنت؛ کدام عقل کدام سنت؟

 محمد بهرام پور
دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

بررسی و نقد کتاب عقالنیت اخالقی عربی و تأثیر سنت خسروانی
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ــن  ــد: »در ای ــی در فلســفة اســالمی می گوی ــل شــرقی و غرب ــح تقاب نصــر در توضی
حکمــت مشــرق بــه معنــی جهــان نــور محــض یــا جهــان فرشــتگان مقــرب اســت 
کــه از هــر مــاده یــا تاریکــی تهــی و بنابرایــن در برابــر دیــدگان موجــودات فناپذیــر 
نامرئــی اســت؛ غــرض از مغــرب تاریکــی یــا مــاده اســت«  )نصــر، 1386، ص. 76(. 
ــی و  ــی/ نوافالطون ــای افالطون ــالمی در گرایش ه ــفة اس ــی در فلس ــرقی و غرب ش
ــه  ــل، ابن باج ــی، ابن طفی ــهروردی، فاراب ــینا، س ــال ابن س ــه و امث ــطویی خالص ارس
ــرقی  ــفة ش ــه از فلس ــد. آن چ ــل بودن ــن تقاب ــی ای ــان اصل ــد صحنه گردان و ابن رش
ــا  ــراه ب ــه، هم ــت پیروزمندان ــار و بازگش ــور از غ ــه عب ــل ب ــده تمای ــروف ش مع
ــود. در  ــل ب ــر آن و در مجمــوع دینی ســازی عق ــه و ریاســت ب ــه جامع ــت، ب حقیق
مقابــل، فلســفة غربــی مبتنــی بــر تمرکــز بــر عقــل تجربــی و عقالنی ســازی دیــن 

ــی بوده اســت. ــه ســعادت ایــن جهان ــر جهــان و رســیدن ب و تمرکــز ب
چنیــن دوگانگی هایــی در جهــان اســالم پــس از حملــة مغــول و برچیده شــدن 
ــار امــر سیاســی  بســاط خالفــت عباســیان، دیگــر چنــدان بااهمیــت نبــود. ایــن ب
ــده دار  ــی عه ــت عثمان ــس از عباســیان، خالف ــی داشــت. پ ــت باالی ــه اهمی ــود ک ب
تمرکزبخشــی بــر سیاســت جهــان اســالمی شــد کــه جهــان عــرب بخشــی اساســی 
ــی  ــم خالفت ــن نظ ــی آخری ــب فروپاش ــری موج ــی دیگ ــة خارج ــود. هجم از آن ب
ــت در 1924،  ــای خالف ــة الغ ــا اعالمی ــد و ب ــنت ش ــل س ــان اه ــترده در جه گس
ایــن ســاخت سیاســی رســماً بــه تاریــخ پیوســت. جهــان عــرب، امــا از ایــن غائلــه 
توانســت بــرای خــود توشــة دولت هــای ملــی را کنــار بگــذارد. امــا چنیــن توشــه ای، 
مســئله ای بــر مســائل دیگــر جهــان اســالم افــزود و اکنــون مســئلة شکســت اعــراب 
در برابــر جهــان مــدرن بــه موضــوع تقابــل میــان جریان هــای مختلــف سیاســی از 

ــد. ــل ش ــرا تبدی ــت و غرب گ ــالم گرا، ناسیونالیس ــتی، اس ــه مارکسیس جمل

■ الجابری، محمدعابد  )1397(. عقالنیت اخالقی 
عربی و تأثیر ســنت خسروانی، ترجمة سیدمحمد 

آل مهدی، تهران: اختران.
شابک؛ 978-964-207-111-1 
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در ایــن راســتا، هویــت عربــی دیگــر خــود را در قالــب سیاســت اســالمی مبتنــی 
ــه های  ــری در اندیش ــب بازنگ ــی موج ــت های سیاس ــد و شکس ــت نمی دی ــر خالف ب
ــد  ــا، محم ــید رض ــب، رش ــید قط ــدآبادی، س ــن اس ــید جمال الدی ــد. س ــی ش عرب
ــا  ــر تنه ــادل ضاه ــوده و ع ــرج ف ــون، ف ــد ارک ــد، محم ــد ابوزی ــر حام ــده، نص عب
نمونه هایــی از تــالش فکــری عربــی بــرای درک رونــد »شکســت« جهــان اســالم و 

ــد. ــال آن بوده ان ــة راه حــل در قب ــرب و ارائ ــر غ ــرب در براب ع
ــناختی و  ــی و معرفت ش ــگاه تاریخ ــا ن ــری ب ــد عابدالجاب ــان، محم ــن می در ای
ایدئولوژیــک نســبت بــه راه حلــی عقالنــی و مــدرن بــرای ایــن شکســت، بــه ایــن 
ــی اســالمی،  نتیجــه رسیده اســت کــه رســوخ جریان هــای شــرقی در اندیشــة عرب
ــن  ــدة ورود ای ــت و مشــورت دارد، بازدارن ــه در خــود عناصــر بســیاری از عقالنی ک
ــان مــدرن هســتند و به همیــن دلیــل ریشــه یابی و زدودن آن هــا  ــه جری جوامــع ب
ــی ـ  ــان عرب ــهیل ورود جه ــرب در راه تس ــر ع ــت متفک ــن فعالی ــن و مهم تری اولی

 اســالمی بــه جریــان مــدرن کنونــی اســت.
ــک و جهــت دار  ــن تفکــر ایدئولوژی ــي محصــول ای ــل العرب ــد العق ــة نق چهارگان
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــی ب ــه به تازگ ــی ک ــی عرب ــت اخالق ــاب عقالنی ــت. کت بوده اس
ــروژة  ــناخت پ ــرای ش ــن ب ــن مت ــت، بهتری ــر شده اس ــی از آن منتش و بخش های
الجابــری و مهیاســاختن محملــی بــرای رد و یــا پذیــرش اندیشــه اش در راه شــناخت 
ــه  ــر ب ــی مختص ــب نگاه ــت. به این ترتی ــا اس ــی م ــة کنون ــی جامع ــائل احتمال مس
تــالش صورت گرفتــه در ترجمــه و ســپس محتــوای متــن کتــاب، مــا را بــه ارزیابــی 
از صالبــت اســتدالل الجابــری رســانده و موجــب دریافــت درک بهتــری از منافــع و 

ــردد. ــران می گ ــان فکــری معاصــر ای ــروژه در جری ــن پ مضــار ای

معرفی اثر و نویسنده
محمــد عابدالجابــری  )1935-2010( متفکــر و اســتاد داشــگاه ربــاط و دارای 
ــه ای از حضــور در احــزاب چپ گــرای مارکسیســتی مغــرب بوده اســت. از وی  تجرب
ــی  ــة عرب ــی اندیش ــی و جریان شناس ــای معرفت شناس ــددی در حوزه ه ــار متع آث
ــش  ــار بخ ــه در چه ــی ک ــل عرب ــد عق ــای نق ــه کتاب ه ــده و مجموع ــر ش منتش
تکویــن العقــل العربــي  )1984(، بنیــة العقــل العربــي  )1986(، العقــل السیاســي 
ــده،  ــر ش ــي  )2001( منتش ــي العرب ــل االخالق ــت العق ــي  )1990( و در نهای العرب
ــه  ــی ب ــل عرب ــی عق ــای شــاخص وی در راســتای شــناخت عناصــر و مبان تالش ه

ــی اســت. ســبک و ســیاق فوکــو درتبارشناســی اندیشــة عرب
ــراث فارســی،  ــج می ــا شناســایی پن ــه ب ــن مجموع ــارم ای ــد چه ــری در جل جاب
یونانــی، صوفــی، عربــی نــاب و اســالمی نــاب، به دنبــال شــناخت عناصــر دخیــل در 
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عقــل اخالقــی عربــی اســالمی اســت، تــا بتوانــد از ایــن طریــق عناصــری را کــه از 
نظــر وی تأثیــرات منفــی بــر ایــن عقــل داشــته شناســایی و بــا زدودن آن هــا، عقــل 
ــاز جهــان عــرب در دنیــای مــدرن را اســتخراج و عرضــه کنــد.  اخالقــی مــورد نی
ــتخراج  ــذف و اس ــایی، ح ــروژه شناس ــن پ ــناخت ای ــه ش ــخص اســت ک ــه مش البت

نیازمنــد توجــه بــه تمامــی آثــار منتشرشــدة وی اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه کتــاب عقالنیــت اخالقــی عربــی و تأثیــر ســنت خســروانی، 
بــه میــراث فارســی و یــا آن چــه وی ســنت خســروانی می نامــد، می پــردازد، دایــرة 
بررســی آثــارش، در ایــن نوشــتار، محــدود می شــود. در جهــان عــرب، فــردی چــون 
ــده اند،  ــر ش ــی منتش ــل عرب ــد عق ــة نق ــه چهارگان ــی ک ــی، از زمان ــورج طرابیش ج
وقــت خــود را صــرف نقــد پــروژة الجابــری کــرده و از مســئلة عــدم توجــه بــه منابــع 
ــری  ــار الجاب ــا اشــکاالت معرفت شــناختی و روش شــناختی را متوجــه آث مناســب ت
ــه  ــری ب ــار وی می گویــد: »الجاب دانســته و در نهایــت به نحــوی موجــز در مــورد آث
دنبــال انداختــن افــول عقالنیــت عربــی اســالمی بــر گــردن دیگــران اســت درحالــی 
کــه مــا بــر نقــش خــود ]ایــن عقالنیــت[ در ایــن افــول اصــرار داریــم«  )طرابیشــي، 

2004، ص. 10(.
ــر  ــی و تأثی ــی عرب ــت اخالق ــوان عقالنی ــا عن ــران ب ــده در ای ــاب منتشر ش کت
ســنت خســروانی، به ترجمــة ســید محمــد آل مهــدی، تنهــا بخشــی از اثــر اصلــی 
ــری را ترجمــه  ــاب الجاب ــة کت ــاب حاضــر مباحــث اولی ــب کت می باشــد؛ به این ترتی

ــت.  ــر کرده اس و منتش
ــدام  ــه اق ــری ک ــت. الجاب ــش اس ــد و دو بخ ــر دارای پیش درآم ــاب حاض کت
خــود را در حــوزة آثــار مکتــوب عربــی در زمینــة نقــد عقــل عربــی منحصربه فــرد 
ــدات  ــر مجل ــاوت از دیگ ــاب را متف ــن کت ــود در ای ــدگاه خ ــد، روش و دی می دان
ندانســته و بــا شناســایی پنــج میــراث مؤثــر بــر عقــل عربــی، بــه تحلیــل ارزش هــای 
مرکــزی آن هــا بــا رویکــرد تحلیــل تاریخــی، بررســی ســاختاری و طــرح ایدئولوژیک 
پرداخته اســت. در ادامــه، نویســنده در بخــش اول بــه اخــالق در میــراث عربــی در 
ــه ایــن  ــا پیگیــری معنــای اخــالق در جهــان اســالم ب چهــار فصــل می پــردازد و ب
نتیجــه می رســد کــه ورود نظام هــای ارزشــی پارســی، یونانــی و صوفــی بــه حــوزة 
ــت.  ــوزه شده اس ــن ح ــی در ای ــران ارزش ــفتگی و بح ــب آش ــالمی موج ــی اس عرب
ــروع آن  ــی: اصــول و ف ــا در فرهنــگ عرب ــه نظــام ارزش ه ســپس در بخــش دوم ب
می پــردازد و در پنــج فصــل بــه میــراث پارســی توجــه کــرده و بــا ایــن ادعــا کــه 
ــه و  ــی مشــخص، همچــون کلیل ــت اســت، متون ــراث اطاع ــن می ــزی ای ارزش مرک
دمنــه، را انتخــاب و بــا حمــل ایــن مفهــوم بــر آن هــا به دنبــال رســیدن بــه نتیجــة 
دلخــواه خــود اســت. خواســت وی در نهایــت تأکیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه نظــام 
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ارزشــی پارســی موجــب آلودگــی نظــام ارزشــی عربــی اســالمی شــده کــه مبتنــی 
ــروت بوده اســت.  ــر شــورا و م ب

ســید محمــد آل مهــدی غالــب کتاب هــای الجابــری را ترجمــه کــرده و 
مترجمــی پــرکار و توانــا اســت. امــا اشــکاالتی در ترجمــة متــن رخ داده کــه پــس 
ــری، داوری  ــدگاه و روش الجاب ــود در دی ــکاالت موج ــی اش ــا، و بررس ــان آن ه از بی
ــد  ــورت خواه ــری ص ــد الجاب ــد عاب ــاب محم ــش از کت ــن بخ ــة ای ــی در زمین نهای

ــت. گرف

بررسی و نقد شکلی اثر
در ترجمــه در به کارگرفتــن گیومه هــا اهمــال کاری صــورت گرفتــه و اساســاً معلــوم 
نیســت چــه زمانــی ســخن الجابــری آغــاز و یــا پایــان می یابــد. از طــرف دیگــر، در 
متــن پیشــگفتار نویســنده، دو مفهــوم ُخلــق و اخــالق به صورتــی یکســان ترجمــه 

شــده، در صورتی کــه دو معنــای متفــاوت از آن هــا مدنظــر نویســنده اســت.
ــا  ــالم و کتاب ه ــامی أع ــات، اس ــدد در کلم ــی متع ــای امالی ــن غلط ه در ضم
ــه تحریــف تاریــخ و معنــا شــده اند.  دیــده می شــود کــه در برخــی مــوارد منجــر ب
ــر هســتند:  ــط: کلمــه صحیــح و صفحــه«، به شــرح زی آن هــا به ترتیــب »کلمــه غل
الحیلــة لدفــع الحــزن: األحــزان ص21/ حنبکــه: حبنکــه ص. 25 و 26/ 
ــداهلل  ــاد: عبی ــن زی ــداهلل اب ــت ص 56/ اژه: واژه ص 73/ عب ــر اس ــت: منظ منطراس
ابــن زیــاد ص 109 / غلیــان: غیــالن ص 112/ اباحســن: إبــاض ص 115/ تفضیــل: 
ــن  ــاد اب ــوگ ص 166/ ســالم: اســالم ص 181/ زی ــگ: دیال تفصیــل ص 115/ دیال
ــش ص 237 / دیشــلیم: دبشــلیم ص  ــش: بی ــه ص 199/  پی ــن ابی ــاد اب ــه: زی امی
261 و 264 / دادر: دارد ص 260 / نــان: نــام  ص262/ عبدریــه: عبدربــه ص 318/ 
المســتطرف: المســتظرف در ص 330 و 331 و 332/ متــون: فنــون ص 331/ قــآان: 

ــا ص 368. ــا: بیدپ ــرآن ص354/بیدی ق
ــات و  ــی کلم ــد برخ ــر می رس ــی به نظ ــن اصل ــا مت ــق ب ــن در تطبی همچنی
جمــالت حــذف و اضافــه شــده و یــا غلــط ترجمــه باشــند کــه به شــرح زیــر اســت: 
در صفحــة 23 خــط اول کلمــة اســالمی اضافــی اســت، خــط پنجم »علــم کالم« 
ــای  ــود کتاب ه ــر وج ــد ب ــراف تأکی ــن پاراگ ــط آخری ــن خ ــت و آخری ــح اس صحی

بیشــتر در آن زمینــه اســت کــه حــذف شده اســت.
در صفحــة 26 خــط 14 »پیشــینیان و متأخریــن« صحیــح اســت کــه متأخریــن 

جاافتــاده و در خــط 26 »اروپایــی جدیــد« صحیــح اســت.
در صفحة 27 »علم اخالق قدیم و جدید« صحیح است.

در آخر، در ترجمة برخی عبارات اهمال صورت گرفته که به شرح زیر است:
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پرونده ویژه

در صفحة 22 »متون دینی« غلط و »متون یونانی« درست است. 
در صفحــة 25 »بایســتگی« غلــط و »وظیفــه« درســت اســت؛ چــرا کــه متکــی 
بــر اندیشــة وظیفه گرایانــة کانــت بــوده و از واژة عربــی »واجــب« در متــن اســتفاده 

شده اســت. 
در صفحة 27 کلمة »ایثار« در عربی به معنی »اولویت بخشی« در فارسی است

در صفحــة 28 تأکیــد نویســنده بــر خالی بــودن کتابخانه هــای عربــی از متــون 
مرتبــط بــا موضوعــش اســت کــه در ترجمــه به کلــی حــذف شده اســت.

در صفحة 51 خط 10 »همه این ها به تقدیر بازمی گردد« صحیح است.
در صفحــة 52 به جــای واژة »تکلــف« بهتــر اســت از »زحمــت« اســتفاده 
شــود. همچنیــن در پاراگــراف دوم تأکیــد متــن بــر روی معنــای »کــرم« اســت نــه 

ــود. ــروع می ش ــا« ش ــا »آی ــه ب ــه ای ک جمل
در صفحة 59 خط 25 »اخالق عادت هایی متغیر است« صحیح است.

در صفحة 63 خط 12 »رعیت را سیاست کند« صحیح است.
در صفحة 69 خط 15 »که قاعده ای برای ادب باشد« صحیح است.

در صفحــة 81 پاراگــراف دوم نیــاز بــه بازبینــی اساســی دارد. همچنیــن در خــط 
24 »قیمــت از نظــر شــرعی مرتبــط بــا ارزیابــی ارزیــاب اســت« صحیــح اســت. البته 

در ادامــه جمــالت اصــالح شــده اند.
در صفحــة 84 خــط 14 تعریــف »ویژگــی غایــی« حــذف شده اســت. همچنیــن 

در خــط آخــر به جــای اخــالق بایــد از واژة »خلــق« اســتفاده شــود.
در صفحة 92 بهتر است به جای »ادخال« از »نفوذ« استفاده شود.

در صفحة 104 به جای »قصاص« از »قصه گو« استفاده شود.
در صفحــة 109 ریشــة تشــیع در اســرائیلیات معرفــی شــده کــه متأســفانه در 
ــه در در صفحــة  ــف شــده ک ــن تلطی ــی مت ــی حــذف شــده و به نوع ــه به کل ترجم

ــت. ــان شده اس ــن نمای ــم مت ــص در فه ــی نق 119 به خوب
در صفحة 117 و 152 پاراگراف آخر به کلی نیاز به بازنگری دارد.

در صفحــة 145 نمــودار دارای حذفیاتــی در بخــش »آگاهانــه قابــل نکوهــش« و 
اشــکال در رســم جهــت فلــش در بخــش »آگاهانــه بــدون اجبــار« و بخــش نهایــی 

نمــودار و نیــز اشــتباه در ترجمــة معنــای »واجــب« اســت.
در صفحــة 158 پاراگــراف دوم جمــالت مربــوط بــه مصــدر رذیلــت و فضیلــت 

ــده اند. ــذف ش ح
در صفحــة 160 به جــای »آویــزه« بایــد از »معلقــه« اســتفاده شــود؛ چــرا کــه 

ــن واژه اســتفاده می شــود. در بســیاری متــون از ای
در صفحة 232 »عبارت های اعتراض آمیز« غلط و »عبارت های اضافی« صحیح است.
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در صفحة 234 جمله آخر پاراگراف اول حذف شده است. 
در صفحة 239 چند جمله در مورد مأمون عباسی حذف شده است.

در صفحــة 242 تاریــخ تولــد مانــی بــه هجــری نوشــته شده اســت درحالی کــه 
بایــد میــالدی باشــد. البتــه در متــن اصلــی کتــاب هــم ایــن اشــتباه رخ داده اســت.

در صفحه 258 ابواب کلیله و دمنه 21 باب است.
ــا و لغزشــی در  ــچ خط ــه اســت: »هی ــه این گون ــد 12 جمل ــه 279 بن در صفح

شــناخت اندیشــه را کوچــک نشــمرد«.

بررسی و نقد محتوایی اثر
در بررســی متــن ایــن کتــاب توجــه بــه چنــد نکتــه الزامــی اســت. اول آنکــه قصــد 
آن نداریــم تــا بــه تقلیــل اهمیــت خوانــش اندیشــه متفکــران جهــان عــرب اقــدام 
نماییــم؛ لــذا بــا تکیــه بــر منابــع فــراوان در ایــن حــوزه، بــه دنبــال تحلیــل فضــای 
گفتمانــی اندیشــه الجابــری می باشــیم؛ امــا از آن جــا کــه الجابــری هــر فیلســوفی را 
دارای ایدئولــوژی و پــروژه ای مختــص بــه خــود معرفــی می کنــد  )جابــری، 1387، 
ص. 87( الزم اســت در مســیر بررســی و نقــد وی توأمــان از رویکــرد اســپریگنز و 
اشــترواس بهره گیــری نمــوده و درپی کشــف علــت حقیقــی یــک اندیشــه در پــس 
ــا معضــالت باشــیم  )اســپریگنز، 1389( و   پاســخ فکــری آن متفکــر در مواجهــه ب
)اشــتراوس، 1387، ص. 130( و )Strauss, 1988(؛ تــا بتوانیــم در فضــای گفتمانــی 

وی حرکــت کنیــم.
ــن اســت کــه ارزش  ــن بخــش ترجمه شــده، ای ــری، در ای ــی الجاب ــای اصل مدع
اطاعــت، ارزشــی محــوری در ســنت پارســی اســت. بهتریــن معیــار ســنجش صحــت 

ایــن ادعــا نوشــته های ســید جــواد طباطبایــی اســت. 
ســید جــواد طباطبایــی نیــز هم راســتا بــا الجابــری معتقــد اســت: »در 
بــه  مشروعیت بخشــیدن  بــرای  ابــزاری  هم چــون  دیانــت  سیاســت نامه ها 
قــدرت سیاســی موجــود و مالطــی اســت کــه شــالوده ملــک را اســتوار می کنــد«  
)طباطبایــی، 1394، ص. 74( و »حتــی امــام محمــد غزالــی کــه بســیاری از 
ــی را خــالف شــرع می دانســت، نتوانســت خــود  نمودهــای فرهنــگ و تمــدن ایران
ــی، 1394، ص. 273( و  ــد«  )طباطبای ــا کن ــهری ره ــه ایرانش ــه اندیش را از وسوس
ــی اســت و...  ــن در نظــام اندیشــه سیاســی ایرانشــهری شــاه آرمان »مفهــوم بنیادی
عــدل چنیــن شــاهی دایرمــدار همــه امــور عالــم اســت«  )طباطبایــی، 1394، ص. 
ــکان  ــم مل ــک »رس ــه نظام المل ــه خواج ــد ک ــر می گوی ــرف دیگ ــا از ط 134(؛ ام
ــان خــود فــره شــاهی داشــتند و بــه  عجــم« را یــادآور می شــود کــه هــر چنــد آن
ــرا  ــد زی ــی می پرداختن ــه رایزن ــور ب ــا در ام ــد ام پارســایی و فرزانگــی آراســته بودن
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ــه  ــس را خودکام ــن ک ــد و چنی ــی باش ــا از ضعیف رأی ــردن در کاره ــورت ناک »مش
خواننــد«  )طباطبایــی، 1394، ص. 170(؛ این کــه »معنــای عــدل نیــز جز شــناخت 
جایــگاه هــر فــردی در ایــن سلســله مراتب و قــرار دادن او در آن نیســت... پادشــاه 
در راس هــرم قــدرت قــرار دارد... او صــرف ناظــری بــر تحقــق عــدل نیســت بلکــه 
ــی،  ــت«  )طباطبای ــز هس ــق آن نی ــکان تحق ــه ام ــدل و یگان ــتگاه ع ــی خاس به نوع

1394، ص ص. 129-128(.
بــا نگاهــی کلــی بــه ایــن بخش هــای منتخــب از طباطبایــی، به نظــر می رســد 
نــگاه الجابــری بــه عــدل در نظــام قدیــم و نیــز مرکزیت بخشــی بــه شــاه در هــرم 

قــدرت درســت می نمایــد  )جابــری، 1396، ص. 243(.
امــا می تــوان بــا ســید جــواد طباطبایــی در این کــه ارزِش محــوری در اندیشــة 
ــق  ــاس تحقی ــود و براس ــف ب ــی مخال ــت، اندک ــی بوده اس ــاه آرمان ــهری ش ایرانش
محمــد رضایــی راد  )راد، 1389( بگوییــم کــه ارزِش محــوری در اندیشــة ایرانشــهری 
ــری از آن  ــی و الجاب ــا و ترتیبــی کــه طباطبای »عــدل« اســت، البتــه به همــان معن
ــی،  ــم کیهان ــا نظ ــه ی ــر، اَش ــر ـ ش ــی خی ــورت دوگانگ ــد. در این ص ــاد می کنن ی
ــم ایرانشــهری عناصــری هســتند  ــة قدی ــوی سلســله مراتبی جامع آرمانشــهر و الگ
کــه اعــراب جاهلــی بــا آن روبــرو بوده انــد و شــاه آرمانــی کــه در مرکــز قــرار دارد 
ــی، کــه  ــا نوشــته های طباطبای ــن برداشــت ب ــن عناصــر اســت. ای تنهــا یکــی از ای
بخش هایــی از آن ارائــه شــد، هم خــوان بــوده و می تــوان وجــود فــره ایــزدی، کــه 
ــی در نظــام  ــودن شــاه آرمان ــر جزئی ب ــی ب گاهــی هســت و گاهــی نیســت را دلیل

عــدل کیهانــی ایرانشــهری دانســت.
نیــز شــاه یار  بــه دین یــار می شــود و دیــن  تبدیــل  به این ترتیــب شــاه 
می شــود و ایــن تعاملــی دوســویه و کامــاًل »عادالنــه« اســت. البتــه واضــح اســت کــه 
در ایــن تفســیر »انقــالب بــه هــر شــکلی مذمــوم اســت«  )راد، 1389، ص. 136(. 
ــه شــاه اســت. بلکــه  ــا نیســت کــه اطاعــت تنهــا معطــوف ب ــه این معن ــن ب ــا ای ام
در بهتریــن توصیــف، اطاعــت معطــوف بــه نظــم کیهانــی و پیــروی از خویشــکاری 
ــن  ــد پایین تری ــاه، همانن ــه ش ــی اســت ک ــن نظم ــا ای ــی ب ــه هماهنگ ــیدن ب و رس
عضــو جامعــه، عنصــری از پایــداری ایــن نظــم اســت و توجــه بــه ســنت مشــورت 
ــه  ــری نســبت ب ــدگاه الجاب ــن برداشــت اســت. در نتیجــه دی یکــی از نمودهــای ای
ــی در  ــاه آرمان ــای اســتبداد و غیرپاســخگویی ش ــه معن ــت، ب ــت ارزش اطاع مرکزی

ســنت پارســی، اشــتباه اســت.
امــا ســاختار فکــری الجابــری جالــب توجــه اســت. رویکــرد انتقام گیــری وی در 
قبــال تفکــر و متفکــران امــری جــاری و ســاری بــوده و متمرکــز در تقابــل میــان 
ــی،  ــاه در کتــاب چهره هــای اندیشــه عرب ــد أب پارســیان و اعــراب نیســت. ســید ول
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تضارب عقل و سنت؛ کدام عقل کدام سنت؟

کتــاِب مقدمــه ای بــر فلســفه علــم  )1976( الجابــری را تصفیــه حســابی بی رحمانــه 
بــا اندیشــة عربــی معاصــر و مخصوصــاً جریــان مارکسیســتی می دانــد  )أبــاه، 2010، 
ص. 163(. اساســاً وی مبتنــی بــر همــان رویکــرد نیت خوانــی، به ســادگی اندیشــه 
ــه  ــرد ک ــراد می گی ــرب، از طــه حســین ای ــات ع ــة ادبی ــی در زمین ــه و حت پرداخت

ــری، 1396، ص. 67(. ــد  )جاب ــر می رس ــن به نظ ــی دور از ذه کم
ــل  ــاب طوی ــای کت ــری در انته ــم، الجاب ــر روی ــده فرات ــن ترجمه ش ــر از مت اگ
و عریــِض خــود به ســراغ اخــالق اســالمی مــی رود و بــا اشــاره بــه رونــد 
»اسالمی ســازی« اخــالق خســروانی و یونانــی و صوفــی/ هرمســی، پــس از بررســی 
آثــار و آراء فقهایــی هم چــون ابن تیمیــه، و البتــه بــا ادای احتــرام بالــغ نســبت بــه 
وی، و غــور بســیار در انــدک و بیــش آن هــا، اقدامــات فقهــای مســلمان را ناقــص 
ــی »مصلحــت«  ــل از عنصــر اساســی اخــالق اســالمی یعن ــا را غاف دانســته و آن ه
ــت در  ــن دو صف ــان ای ــدرت می ــه به ن ــا وجــود آن ک ــدا، ب ــد: »از ابت ــی می کن معرف
ــوا   ــن آمن ــة الذی ــی در زمین ــای طوالن ــت، بحث ه ــته شده اس ــه گذاش ــرآن فاصل ق
ــورد  ــی در عیــن حــال ســکوتی تمــام در م ــت ول )ایمــان چیســت؟( صــورت گرف
ــه حکــم مرتکــب کبیــره  ــوا الصالحــات نیــز وجــود داشته اســت. متکلمیــن ب وعمل
ــازش و...  ــو و نم ــهو در وض ــی و س ــم فراموش ــه حک ــا ب ــد و... و فقه ــد و وعی و وع
ــتحبات و  ــات و مس ــة واجب ــوا، از ناحی ــن آمن ــلوک الذی ــه س ــا ب ــد و تنه پرداختن
ــد.  ــار کرده ان ــکوت اختی ــات س ــه الصالح ــبت ب ــد و نس ــرام، پرداخته ان ــالل و ح ح
یعنــی از مصلحتــی کــه هدفــی بــرای آن چــه کــه فقهــا و متکلمیــن بــه آن مشــغول 

شــده اند، اســت  )الجابــري، 2001، ص. 620(.
ــادات،  ــر اعتق ــه عنص ــر س ــالم ب ــاس اس ــه اس ــت ک ــد گف ــورد بای ــن م در ای
عبــادات و اخالقیــات اســت و فقــه متولــی گوشــه ای از ایــن ســرزمین پهنــاور اســت 
ــف  ــات متوق ــاً در وادی اخالقی ــر »مصلحــت« لزوم ــی ب ــح« مبتن و آن »عمــل صال
نیســت، بلکــه عمــل مبنــی بــر حــالل و حــرام نیــز عملــی صالــح اســت. در آیــات 
6 و7 ســورة عنکبــوت، »جهــاد« در ردیــف اعمــال صالــح قــرار داده شــده و از بیــن 
رفتــن »گناهــان« نتیجــة آن اعمــال صالــح اســت. در آیــات 44 و 45 ســورة روم، 
»کفــر« و عمــل صالــح در برابــر یکدیگــر قــرار گرفتــه و در نهایــت اعطــای »فضــل 
الهــی« پاداشــی بــرای آن اعمــال صالــح معرفــی شــده و در آیــات 18 و 19 ســورة 
ســجده، دوگانــة »ایمــان« و »فســق« درنظــر گرفتــه شــده و بهشــت پاداشــی بــرای 
ــری  ــر الجاب ــورد آخ ــن م ــت. در ای ــی شده اس ــح معرف ــل صال ــان و عم ــل ایم اه
نمی توانــد مدعــی شــود، هماننــد عــدم اطــالع کافــی از بنیان هــای فکــری پارســی  
)کرمــی، 1379(؛ از دعــوای ایمــان و کفــر در ســال های اول پــس از رحلــت پیامبــر 
ــاره بی اطــالع  ــا دراین ب ــن« معتزلی ه ــن المنزلی ــة بی اســالم )ص( و راه حــل »منزل
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ــال  ــی از اعم ــالق بخش ــه اخ ــد ک ــی ش ــوان مدع ــب می ت ــت. به این ترتی بوده اس
ــت و  ــا را داده اس ــام آن ه ــان انج ــان فرم ــل ایم ــه اه ــرآن ب ــه ق ــت ک ــی اس صالح
به نظــر می رســد هماننــد غالــب مــوارد، پــردة ایدئولــوژی مانــع از رؤیــت حقیقــت، 

ــت.  ــری شده اس ــب الجاب از جان
ادعاهــای دیگــر وی در کتــاب عقالنیــت اخالقــی عربــی همچــون مطلقــه نبودن 
و مشــروط بــودن اطاعــت در قالــب بیعــت در ســنت اســالمی  )جابــری، 1396، ص 
ص. 213-348(؛ ابتنــای خالفــت امــوی بــر ســنت عربــی و عــاری بــودن از فرهنــگ 
ــان  ــه جه ــتی ب ــرعیه زرتش ــری، 1396، ص. 227(؛ ورود آداب ش ــالمی  )جاب اس
ــری، 1396، ص. 240(،  ــالمی  )جاب ــرعیه اس ــه آداب ش ــدن ب ــل ش ــالم و تبدی اس
نــوع نــگاه بــه زن در ســنت پارســی  )جابــری، 1396، ص ص. 312 و 317 و 369( و 
این کــه چــرا اعــراب از نــگاه شــاه آرمانــی ایرانــی الگــو گرفتنــد و از مذاهــب مانــوی 
ــه  ــری، 1396، ص. 351(، ک ــا آن اندیشــه  )جاب ــارض ب ــی مع و به خصــوص مزدک
ــواردی  ــد، م ــتفاده نکردن ــتند، اس ــر داش ــتراکی و برابری خواهانه ت ــای اش جنبه ه

هســتند کــه بررســی آن هــا از مجــال ایــن نوشــتار خــارج اســت.
ــد و در  ــروت می نام ــی را م ــزی اخــالق عرب ــری ارزش مرک ــد الجاب ــد عاب محم
ــف  ــوان تعری ــی آن را لفظــی کــه نمی ت ــروت چیســت؟ معن ــه این کــه »م پاســخ ب
مانــع و جامعــی از آن ارائــه داد، دانســته و در کل آن را »جمــع« تمــام ویژگی هــای 
ــري، 2001، ص. 511(.  ــد  )الجاب ــد می دان خــوب و »منــع« تمامــی ویژگی هــای ب
ــری، 1396، ص. 349(  ــگاه ضدشــیعی وی در ایــن کتــاب  )جاب از ســوی دیگــر، ن
ــان دهندة  ــی نش ــده، به خوب ــف ش ــه ای تلطی ــه، به گون ــی در ترجم ــا حذفیات ــه ب ک

نــوع نــگاه ایدئولوژیــک وی بــه اندیشــه و عقــل عربــی اســت.

ارزیابی نهایی
ــر  ــی در براب ــا از روش جدل ــالش شــد ت ــاب، ت ــن کت ــوای ای ــه فراخــور محت ــا ب بن
اندیشــة مطرح شــده در ایــن بخــش ترجمه شــده اســتفاه کنیــم. در حقیقــت کتــب 
ــرای  ــا ســنت فکــری در جهــان عــرب بســیار مفیــد و ب ــرای آشــنایی ب الجابــری ب
کســب مهــارت دربــارة مراجعــه بــه متــون تاریخــی اندیشــه، نــوع نــگاه گفتمانــی و 

دیــدگاه ایدئولوژیکــی بســیار راهگشــا اســت.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــری به گون ــی و فک ــائل عقل ــه مس ــری ب ــگاه الجاب ــفانه ن متأس
انســان را بــه یــاد داســتان تاریک خانــه و فیــل مولــوی می انــدازد. تمــام اســتدالل 
ــیر  ــد اردش ــع و عه ــاب ابن مقف ــد کت ــروانی در چن ــالق خس ــه اخ ــبت ب وی نس
خالصــه  شــده و اثــرات آن در دیگــر آثــار ردیابــی شده اســت. وی حتــی احســاس 
ــن بخــش از کتــاب  ــد مخفــی کنــد و آخری ــه اردشــیر را نمی توان نفــرت نســبت ب
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عقــل اخالقــی عربــی را بــه دعــوت بــه کشــتن اردشــیر در اذهــان عربــی اختصــاص 
می دهــد. 

ــی«  ــة »عرب ــه اندیش ــی ب ــر پارس ــوذ« عناص ــری از »نف ــرس از جلوگی ــن ت ای
ــوان  ــری می ت ــد الجاب ــی و زمینه من ــگاه گفتمان ــا ن ــد. ب ــب می نمای ــب و غری عجی
گفــت، اگــر رویدادهــای ســال 2000 میــالدی در منطقــة عربــی و اوج گیــری قــدرت 
ــن  ــینی ای ــتی و عقب نش ــم صهیونیس ــر رژی ــروزی ب ــس از پی ــان پ ــزب اهلل لبن ح
رژیــم از جنــوب لبنــان را درنظــر داشــته باشــیم، آن زمــان متوجــه می شــویم کــه 
ــی در ســال 2000 مجــدداً چــاپ و بخــش  ــل عرب ــد عق چــرا هــر ســه بخــش نق
ــن حجــم نفــرت از ســنت پارســی و شــیعی در ســال 2001، در  ــا ای چهــارم آن ب

ــت. ــر شده اس ــروت، منتش بی
ــی  ــه تالش ــت ک ــی« اس ــت »عرب ــازی صف ــز برجسته س ــروژة وی نی ــام پ تم
ــرده و  ــی ک ــی اش خال ــای اساس ــه آن را از بنیاده ــرا ک ــود. چ ــد ب ــر خواه بی ثم
بــاز هــم در نهایــت بــا همــان بحرانــی روبــرو خواهــد شــد کــه تحلیــل خــود را از 
آن آغــاز کــرد. به نظــر می رســد چنیــن رویکــردی را در زمــان فعالیــت حزبــی در 
ــی  ــق »آگاه ــال تزری ــد و به دنب ــرده باش ــی درک ک ــتی به خوب ــای مارکسیس فض
کاذب« از وجــود عقالنیتــی مســتقل بــه نــام »عقــل عربــی« اســت. در نهایــت بایــد 
ــورد نظــرش،  ــرب م ــران ع ــای متفک ــب تالش ه ــان قال ــز در هم ــه وی نی ــت ک گف
یعنــی عاجــز از تولیــد و مشــغول بازآرایــی تفکــرات پیشــین قــرار می گیــرد. البتــه از 
آن جایی کــه مســائل جهــان عــرب، شــباهت بســیاری بــه مســائل ایــران، به عنــوان 
بخشــی از جهــان اســالم، دارد، پرداختــن بــه جنبه هــای مســتدل تر آثــار الجابــری 
ــود  ــه خ ــی ک ــان ترتیب ــران، به هم ــش از بح ــروعی در پرس ــوان ش ــد به عن می توان

ــد باشــد.  ــی گفــت، مفی ــس از وی ســید جــواد طباطبای ــد و پ می گوی
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