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مقدمۀ مترجم

ایـن شـهر در سـاحل  آمـد.  بـه دنیـا  طاهـا عبدالرحمـان در ۱۹۴۴ در شـهر الجدیـدۀ مغـرب 
اقیانـوس اطلـس و در دویسـت کیلومتری ربـاط، پایتخـت مغـرب، واقـع اسـت. او مسـلمان 
کثـر هم وطنـان خـود پیـرو مذهـب مالکـی اسـت. پـدرش فقیـه بـود و عبدالرحمـان  و ماننـد ا
مقدمـات علـوم اسـالمی را از او آموخـت. پـس از پایـان تحصیـالت متوسـطه بـه فلسـفه روی 
گرفـت و سـپس  کشـور خـود پـی  آورد. عبدالرحمـان بخشـی از رشـد خـود در ایـن رشـته را در 
نخسـت،  کـرد:  یافـت  در دکتـری  مـدرک  دو  سـوربن  از  رفـت.  فرانسـه  سـوربن  دانشـگاه  بـه 
زبانـی  سـاخت های  بررسـی  فلسـفه؛  و  »زبـان  عنـوان  تحـت  رسـاله ای  بـا  و   ۱۹72 سـال  در 
کنـون بـه عربـی انتشـار نیافتـه اسـت؛ دوم، در سـال ۱۹85 و از همـان  کـه تا هستی شناسـی«۱ 
دانشـگاه و بـا رسـاله ای تحـت عنـوان »مباحـث منطقـی اسـتدالل جدلـی و طبیعـی«2. ایـن 

کنـون بـه عربـی منتشـر نشـده اسـت. رسـاله نیـز، ماننـد رسـالۀ قبلـی، تا
عبدالرحمـان پـس از ایـن بـه مغـرب )مراکـش( بازگشـت و در دانشـگاه »محمـد پنجـم« 
شـهر ربـاط بـه تدریـس و تحقیـق مشـغول شـد. عبدالرحمـان به گفتـۀ خـودش ابتـدا بـا دنیـای 
کـه اعجـاب اطرافیـان را در پـی  شـعر و تجـارب شـاعرانه میانـه داشـته و قصایـدی می سـروده 
کـه او را از  داشـته اسـت. شکسـت اعـراب از اسـرائیل در جنـگ سـال ۱۹۶7 اتفاقـی اسـت 
نظریه پـردازی  و  اندیشـه ورزی  عرصـۀ  وارد  جـدی  به طـور  و  می گسـلد  شـعر  و  خیـال  دنیـای 
می کنـد. ایـن اتفـاق نه تنهـا بـرای عبدالرحمـان، بلکـه بـرای بسـیاری از اندیشـمندان عـرب 
 محـوِر تأمـالت جدیـدی قـرار گرفت و روند اندیشـه ورزی آنان را دسـتخوش تحوالتی سـاخت. 

1.  «Language et philosophie: essai les stractures linguishques»
2.  «de raisonnements argumentative et hatureles hes logiques» 
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کـه در میانـۀ تحصیـالت دانشـگاهی  او ایـن شکسـت را همچـون زلزلـه ای توصیـف می کنـد 
کـه او بـه روش خـود در اندیشـه و نوشـتن بدبیـن  برایـش اتفـاق می افتـد. در ایـن هنـگام اسـت 
کنونـی  کـه امـت در وضعیـت  کـه ایـن روْش آن روش مطلوبـی نیسـت  می شـود و درمی یابـد 
خـود بـه آن نیـاز داشـته باشـد. ایـن شکسـْت عبدالرحمـان را بـر آن داشـت تا عقـل و عقالنیتی 
کـه بـه شکسـت امـت عربـی انجامیـد بـه پرسـش بگیـرد و راز ایـن شکسـت و هزیمـت را در  را 
کـه مصمـم  کنـد. خـودش دراین بـاره می گویـد: »در ایـن دوره بـود  کارآمـدی آن جسـت وجو  نا
گـذارم و هرچنـد زبـان حالـم ایـن بـود کـه ‘امـروز شـعر  و فـردا اندیشـه’، به  شـدم دنیـای شـعر  را وا
تأمل و اندیشـه روی آوردم.«۱ پس او بر آن شـد که در پی عقلی باشـد که مسـلمانان و اعراب را 

از ایـن شکسـت ها و رخوت هـا برهانـد و در آسـتانۀ پیروزی هـای همه جانبـه قـرار دهـد.

معرفی و مرور اجمالی مهم ترین آثار طاها عبدالرحمان

1. اللغة و الفلسفة؛ دراسة فی البنیّات اللّغویة لألنطولوجیا

پایان نامـۀ  شـده،  منتشـر  فرانسـوی  زبـان  بـه  مغـرب  در   ۱۹7۹ سـال  در  کـه  کتـاب،  ایـن 
کنـون بـه عربـی ترجمـه  عبدالرحمـان بـرای اخـذ دکتـری اولـش از دانشـگاه سـوربن اسـت و تا
نشـده اسـت. این کتاب به بررسـی سـاخت های زبانِی هستی شناسـی می پردازد و دراین باره 
کـه فلسـفۀ یونانـی را بـه  توجهـی ویـژه بـه تجربـه و اعمـال زبانـِی مترجمـان اولیـۀ عـرب دارد 
جهـان اسـالم منتقـل کردنـد. همچنیـن، بـه رویکـرد مشـائِی فلسـفه در جهـان اسـالم و به ویـژه 
بـه ابن رشـد و نحـوۀ برخـورد فیلسـوفان مشـاء با زبان در فلسـفه اشـاره می کند. این اثـر زیربنای 
پـروژۀ فقـه فلسـفه اسـت. به نظـر عبدالرحمـان، متعاطیان فلسـفه در جهان اسـالم دربارۀ زبان 
بـه خطـا رفتـه بودنـد و اندیشـۀ جهانی بـودِن فلسـفه چنـان بـر اذهـان آنـان سـیطره یافتـه بـود کـه 

گام برنداشـتند.  به سـوی ابـداع و نـوآورِی فلسـفی 

ݧّحو الّصوری ݧ ݧ ݧ 2. المنطق و النݧ

کـه در سـال ۱۹8۳ انتشـار یافـت، به لحـاظ حضـور پررنـگ مباحـث منطقـی و  کتـاب،  ایـن 
 زبان شناختی و ریاضی در آن، با دیگر تألیفات طاها عبدالرحمان متفاوت به نظر می رسد،

۱.  عبدالرحمان، الحوار افقًا للفکر، ص۱7.
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 هرچنـد در سراسـر پـروژۀ فکـری عبدالرحمـان تکیـۀ اصلـِی او بـر زبـان طبیعـی و ظرفیت هـای 
آن اسـت. عبدالرحمـان ایـن کتـاب را بـا تأسـی به کتاب سـاخت های نحوِی نوام چامسـکی 
کاربرد ابزارهای صوری و ریاضی  کتابش به موضوع  به نگارش درآورده اسـت. چامسـکی در 
در مطالعـۀ پدیده هـای نحـوی پرداختـه اسـت. طاهـا عبدالرحمـان نیـز همین موضـوع را برای 
خواننـدۀ عـرب و در سـیاق زبـان عربـی پیگیـری کرده و در پی آن اسـت که اهتمام پژوهشـگر 

عـرب را بـه مطالعـات زبان شناسـی و منطقی جدید معطـوف دارد.

3. فی اصول الحوار و تجدید علم الکالم

بـه  کالم  علـم  و  مناظـره  متحول سـاختِن  و  نوسـازی  در  عبدالرحمـان  اجتهـاد  کتـاْب  ایـن 
کتـاب بـه پدیـدۀ گفت وگـوی میـان انسـان ها پرداختـه و تخاطـب  حسـاب می آیـد. او در ایـن 
را دارای سـه کارکـرد دانسـته اسـت: رسـاندن پیـام، اسـتدالل و جهت دهـی. به نظـر او این سـه 
کارکـرد در فرهنـگ عربـی و در »مناظـره« وجـود دارد. عبدالرحمـان در ایـن کتـاب بـه سـاختن 
مدلـی از گفت وگـو بـرای انسـان می پـردازد و آن را دارای سـه مرتبـه می دانـد: »حـوار«، »محاوره« 
و  عرضـی  نظریه هـای  بـا  گفتـار  تحلیـل  در  و  رایـج  نظریه هـای  حـوزۀ  در  حـوار  »تحـاور«.۱  و 
یک طرفـه مناسـبت دارد. محـاوره نیـز بـا نظریه هـای اعتراضـی و تحـاور نیـز بـا نظریـۀ تعارضـی 

همخـوان اسـت.

ݧّراث ݧ ݧ 4. تجدید المنهج فی تقویم التݧ

میـراث  از  بهره گیـری  چگونگـی  و  مواجهـه  نحـوۀ  دربـارۀ  کتـاب  ایـن  در  عبدالرحمـان 
میـراث  نبایـد  کـه  ایـن اسـت  دیـدگاه اصلـی مؤلـف  کتـاب  ایـن  نظریه پـردازی می کنـد. در 
کـرد. طـرف بحـث نویسـنده در ایـن  را بـا ابزارهـای غیربومـی و به صـورت تجزیـه ای مطالعـه 
ایـن  میـراث  بـه  جابـری  نـگاه  اوسـت.  هم وطـن  اندیشـمند  الجابـری  عابـد  محمـد  کتـاب 
کـه بخشـی از آن را بـر بخشـی دیگـر ترجیـح دهـد. او به ویـژه میـراث حـوزۀ اندلـس و  اسـت 
 غـرب اسـالمی را تلقـی بـه قبـول می کنـد و از بخـش مشـرقی میـراث اسـالمی چشـم می پوشـد

گفته هـای هـم اعتـراض یـا  کـه دو نفـر صحبـت می کننـد و نسـبت به  ۱.  توضیـح اینکـه »حـوار« در موقعیت هایـی اسـت 
کشـیده می شـود  کار بـه مخالفـت  پرسشـی مطـرح نمی کننـد. در محـاوره پرسشـگری و اعتـراض وجـود دارد. در تحـاور نیـز 

]مترجـم[.
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کید بر اینکه  و بـا آن سـِر ناسـازگاری پیـش می گیـرد. امـا عبدالرحمان در این کتاب، ضمـن تأ
یـا به مقتضـای حـوزۀ اسـتعماِل  بایـد اصیـل و بومـی باشـند  ابزارهـا و روش خوانـش میـراث 
اسالمی بومی شوند، نظریه ای مبسوط دربارۀ نحوۀ بومی سازی امور غیربومی مطرح می کند. 
نـگاه او بـه میـراث، برخـالف جابری کـه »تفاضلی« بود، نگاهی »تکاملی« اسـت، به طوری که 

مجموعـۀ میـراث اسـالمی، در کنـار هـم و بـا هـم، یـک کل متکامـل را پدیـد می آورند.

5. فقه الفلسفة؛ الفلسفة والترجمة

خاسـتگاه پـروژۀ فقـه فلسـفه را بایـد در بحـران نبـود نـوآوری در فلسـفۀ عربـی جسـت وجو 
کـرد. ایـن پـروژه در پـی تصحیـح نـگاه تقلیـدی بـه فلسـفه اسـت و در آغـاز، مسـئلۀ ارتبـاط 
فلسـفه و ترجمـه را مـورد بحـث و بررسـی قـرار می دهـد. همچنیـن، بـه راه هایـی می پـردازد 
از مسـیر آن برداشـته می شـود.  نـوآوری  کـه به سـبب آن هـا فلسـفۀ عربـی متحـول و موانـع 
عبدالرحمان در این جلد از پروژۀ فقه فلسـفه از دیدگاهی علمی به بررسـی پدیدۀ فلسـفی 
می پـردازد و از اسـرار آن می گویـد. او همچنیـن ضمـن برشـمردن انواع سـه گانۀ ترجمه یعنی 
تحت اللفظـی )تحصیلـی(، مفهومـی )توصیلی( و بومی شـده )تأصیلـی(، ترجمۀ مطلوب 
بومی شـدۀ  ترجمـۀ  بـه  مثـال،  بـاب  از  و  و دراین بـاره  بومی شـده می دانـد  ترجمـۀ  را همـان 
نُظـر َتِجد« )نگاه کـن تا بیابی( 

ُ
کوجیتـوی معـروِف دکارتـی می پـردازد و آن را تحـت عنـوان »أ

ترجمـه می کنـد.

6. اللسان و المیزان أو التکوثر العقلی

بـر  مشـتمل  و  دارد  فلسـفه  فقـه  پـروژۀ  بـرای  را  مقدمـه  نقـش  منطـق(  و  )زبـان  کتـاب  ایـن 
کـه  پژوهش هایـی در حـوزۀ زبـان، منطـق و فلسـفه اسـت. عبدالرحمـان در ایـن اثـر می کوشـد 
پیونـد زبـان بـا منطـق و نیـز پیوسـتگی فلسـفه و منطـق را نشـان دهـد. او در ایـن کتـاب تجربـۀ 
کـه در آن، فهـم دانشـگاهی و تـالش فـردی را بـا هـم جمـع  شـخصی خویـش را مطـرح می کنـد 
کـرده اسـت. عبدالرحمـان در ایـن کتـاب بـه حوزه هایـی می پـردازد که نمایانگر عقل زایشـی و 
کند  جوشـنده اسـت و با این عقل زایشـی می کوشـد از عقالنیت ایسـتا و تنگ دامنه ای عبور 
کـه در تفکـر ابـزاری و تجریـدی تبلـور می یابـد. در ایـن راسـتا او بـه زبان طبیعی توجـه می کند و 

از جدیدتریـن یافته هـای علمـِی حوزه هـای منطـق و ریاضـی و زبـان الهـام می گیـرد.
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7. فقه الفلسفی

کـه  کتـاب دومیـن جـزء از پـروژۀ فقـه فلسـفه اسـت. فقـه فلسـفه شـاخه ای علمـی اسـت  ایـن 
کـه جـای ایـن پرسـش ها در  بـه پرسـش هایی دربـارۀ فلسـفه پاسـخ می گویـد و طبیعـی اسـت 
خـود فلسـفه نباشـد. موضـوع ایـن علـم پدیده های گفتاری و رفتاری فلسـفه اسـت و روش آن 
روشـی تلفیقـی اسـت و از سـازوکارهای مختلفـی بهـره می بـرد. هـدف فقـه فلسـفه رسـیدن بـه 
کتـاب نیـز درحقیقـت در حـوزۀ نظریه پـردازی  تـوان فلسـفیدن و نـوآوری فلسـفی اسـت. ایـن 
کـه می خواهـد بنیان هـای خـود را از زبـان بگیـرد  بـرای تولیـد فلسـفه ای عربـی جـای می گیـرد 
و بـه زبـان در فراینـد فلسـفه پردازی توجـه خاصـی کنـد. به نظر عبدالرحمـان، زبـان دربردارندۀ 

توانایی هـا و ظرفیت هـای خوبـی بـرای فلسـفیدن اسـت.

ݧّقد األخالقی للحداثة الغربیة ݧ 8. سؤال األخالق؛ مساهمة فی النݧ

کتـاب دربـاب نقـد اخالقـی مدرنیتـۀ غـرب اسـت و عبدالرحمـان اسـاس آن را بـا جمـع  ایـن 
کـه این گونـه نقـدی بـر مدرنیتـه  بیـن دیـن و اخـالق بنیـان می گـذارد. او خـود اذعـان می کنـد 
گـر منکـران خـوب بنگرنـد، درمی یابنـد  در آغـاز امـر مـورد انـکار و اسـتبعاد قـرار می گیـرد، امـا ا
گـر نقـد امـر  کرده انـد، یعنـی ا کـه آنچـه را در حـق دیگـران مجـاز می داننـد در حـق خـود ممنـوع 
دینـی بـا امـری غیردینـی مجـاز باشـد، پـس چـرا نبایـد امـر غیردینـی را نیز بـا امر دینی نقـد کرد؟ 
که اخالق اسـالمی به وسـیلۀ مدرنیتۀ سـکوالر نقد شـود و حال آنکه  گر جایز باشـد  همچنین ا
این دو از جنس هم نیسـتند، پس چه ایرادی دارد که مدرنیتۀ سـکوالر را نیز به وسـیلۀ اخالق 
کتاب سـال جهان اسـالم  کتاب در سـال 2000 جایزۀ آیسسـکو را برد و  کرد؟ این  اسـالمی نقد 

معرفی شـد.

9. الحق العربّی فی اإلختالف الفلسفّی

ادعـای اصلـِی ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه فلسـفیدن حـق همـۀ ملت هـا و همـۀ زبان هاسـت و 
اسـطورۀ فلسـفۀ واحـِد جهانـی بی معنـی اسـت، زیـرا واقعیـت تاریخـِی تفکر فلسـفی ایـن امر را 
یـخ یافـت می شـود تشـتت بی پایـان رویکردهـا و نحله هـای  تأییـد نمی کنـد، بلکـه آنچـه در تار
فلسـفی اسـت، به طوری کـه در یـک زمـان و در یـک جغرافیـا چندین رویکرد فلسـفی مخالف 
 وجود دارد. این پدیده تا دورۀ معاصر نیز ادامه یافته است؛ مثاًل در فلسفۀ آلمان از رویکردها 
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کـه سـنخیتی بـا هـم ندارنـد: در طرفـی نیچـه قـرار دارد  و اشـخاص متفاوتـی سـخن می گوینـد 
و در طـرف دیگـر هـگل و امثـال او. فلسـفۀ آلمـان بـا فلسـفۀ انگلسـتان تفاوت هایـی بنیادیـن 
دارد و هـر دوی این هـا نیـز بـا فلسـفۀ فرانسـه و امریـکا متفاوت انـد. تـالش عبدالرحمـان در این 
کتـاب مصـروف ابطـال ادعـای فلسـفۀ واحـد و نیـز تالش در جهـت مقدمه چینی بـرای عرصۀ 
فلسـفۀ جدیـد عربـی اسـت. نویسـنده در ایـن کتـاب بـرای نهضـت مقاومـت در برابر اسـرائیل 

نیـز دسـت بـه فلسـفه پردازی می زنـد.

10. الحق اإلسالمّی فی اإلختالف الفکرّی

کـه امـت اسـالمی چگونـه بـه مسـائل  کتـاب بـه ایـن مسـئله می پـردازد  عبدالرحمـان در ایـن 
زمانه شـان پاسـخ بگوینـد. ایـن پرسـْش مشـروعیت اختـالف فکـری را نیـز در ضمـن خـود دارد 
و عبدالرحمـان می کوشـد بـا اسـتفاده از تـوان منطقـِی روش خـود بـه آن بپـردازد. عبدالرحمـان 
پاسـخ اسـالمی بـه پرسـش های عصـر را دارای دو رکـن می دانـد: ۱. ایمـان که با نـگاه ملکوتی و 
بـا تأمـل در آیـات و نشـانه های الهـی حاصـل می آیـد و زیربنـای نـگاه ُملکـی و نظـر در پدیده ها 
کـه بـا تعامـل و همـکاری بـا امت هـا و  به منظـور رسـیدن بـه علـم و فنـاوری اسـت؛ 2. تخلـق 
کنش به صورت معروف و بر امر معروف۱،  کنش تعارفی، یعنی  اشخاص مختلف و براساس 
بـه دسـت می آیـد و جوهـرۀ ارتبـاط بـا همـۀ بشـریت اسـت. طاهـا عبدالرحمـان در ایـن کتـاب 
انسان شناسـی مفصلـی را بـر اسـاس انـواع کنش مطرح می سـازد که زیربنـای نظریۀ عقالنیت 

او نیـز بـه حسـاب می آید.

11. روح الحداثة؛ مدخل إلی تأسیس الحداثة اإلسالمّیة

کـه بـا سـؤال األخـالق آغـاز شـده بـود، زیرسـاخت های اساسـی  کتـاب، در ادامـۀ طرحـی  ایـن 
تأسـیس مدرنیتـۀ اسـالمی را بررسـی می کنـد. عبدالرحمـان در ایـن کتـاب »واقعیـت تاریخـی 
مدرنیتـه« و »روح مدرنیتـه« را تفکیـک می کنـد و روح مدرنیتـه را مبتنـی بـر سـه اصـِل »رشـد، 
نقد و شـمول« می داند. او همچنین همۀ ملت ها را، در انتسـاب به این روح، یکسـان معرفی 
می کند. به نظر عبدالرحمان، روح مدرنیته متعلق به تمدن و ملت خاصی نیست و همۀ اقوام 
 و امت ها می توانند باتوجه به اقتضائات فرهنگی و تاریخی خود به این روح تحقق ببخشند.

کنش بر امر معروف یعنی عمل خیر را به صورت اخالقی و شایسته انجام دادن ]مترجم[.   .۱
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او همچنیـن تحقـق ایـن روح در مدرنیتـۀ غـرب را تحققـی ناقص می داند و درصدد اسـت که 
به سـوی تأسـیس و تحقق اسـالمِی این روح برود.

12. الحداثة و المقاومة

ّ العربـّی فـی اإلختـالف الفلسـفّی اسـت و نویدبخـش فلسـفه ای  ݧ ݧ ݧ ݧ کتـاب امتـداد پـروژۀ الحـقݧ ایـن 
کاربـردی اسـت. عبدالرحمـان در ایـن کتـاب بـه فلسـفه پردازی دربـارۀ جریان مقاومـت و به ویژه 
حـزب اهلل لبنـان می پـردازد و حـزب اهلل لبنـان را به سـبب نحـوۀ رویکردی که در قبال مسـائل مهم 

جهـان اسـالم در پیـش گرفتـه اسـت، پیش قـراول ورود بـه مدرنیتـۀ اسـالمی معرفـی می کند. 

ین ّ ݧ ݧ 13. روح الدݧ

تنگنـای  از  می کنـد:  تصویـر  را  کتـاب  اصلـی  نـگاه  حـدودی  تـا  کتـاب  ایـن  فرعـی  عنـوان 
کتاب به یکی از مسـائل اساسـی  سکوالریسـم به فراخنای ایمان. طاها عبدالرحمان در این 
انسـان معاصـر پاسـخ می گویـد کـه رابطـۀ میـان دیـن و سیاسـت اسـت. او در ایـن کتاب عقل 
مؤیـد را خطـاب قـرار می دهـد و از عقالنیـت مجـرد و تنگناهـای آن عبـور می کنـد. همچنین، 
ایـن کتـاب به نحـوی حـاوی نظریـۀ سیاسـی عبدالرحمـان اسـت. او در ایـن اثـر، ضمـن طـرح 
نظریـۀ والیـت فقیـه امام خمینـیe، به نحـوی درصـدد ارتقـای ایـن نظریـه برمی آیـد و آن را در 

قالـب »والیـت فقیـه تجربـی« عرضـه می کنـد.

14. سؤال العمل

کـه اخـالق را بـر عقـل مقـدم  کتـاب قبلـی اش، سـؤال األخـالق، به دنبـال آن بـود  عبدالرحمـان در 
سـازد و ماهیـت انسـان را بـا اخـالق تعریـف کند. او در کتاِب سـؤال العمـل می خواهد برای تقدم 
عمـل بـر نظـر نظریه پـردازی کند. عبدالرحمان برپایۀ همین تقدِم عمـل بر نظر، دیدگاه خود دربارۀ 
رابطـۀ علـم و دیـن را مطـرح می سـازد و ضمـن ارائـۀ تعاریـف مختار خـود از علم و دین، به نسـبِت 

میـان ایـن دو می پـردازد. همچنیـن، مراحـل تعامـل ایـن دو را به لحـاظ تاریخی بررسـی می کند.
آنچـه بیـان کردیـم برخـی تألیفـات مهم طاها عبدالرحمان اسـت، اما در سـال های اخیر 
کـه متـن آن هـا هنـوز در اختیـار نگارنـدۀ ایـن مقدمـه  دو اثـر دیگـر نیـز از او منتشـر شـده اسـت 

هرانیـة )فقـر مادیگـری( و سـؤال المنهـج )پرسـش از روش(. ّ ݧ ݧ ݧ نیسـت: بـؤس الدݧ
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پروژۀ کلی و پروژه های جزئی تِر طاها عبدالرحمان
طاها عبدالرحمان در حیات علمی اش پروژه هایی را دنبال می کند که در اینجا می خواهیم 

به آن ها بپردازیم. همچنین، پروژۀ عقالنیت را نیز در ضمن این موارد پی می گیریم.
پرسـش های  بـه  اسـالمی  پاسـخ های  یافتـن  را  خـود  اصلـی  پـروژۀ  عبدالرحمـان 
معاصـر معرفـی می کنـد و دراین بـاره ضمـن بهره گیـری از معـارف موجـود در زیسـت جهان 
از  او  بهره گیـری  می کنـد.  اسـتفاده  نیـز  جدیـد  دنیـای  دسـتاوردهای  از  عرب اسـالمی، 
اساسـًا  امـر  ایـن  اسـت.  آن  روشـی  بخـش  از  اسـتفاده  عمدتـًا  جدیـد  دوران  دسـتاوردهای 
کـه دربـارۀ منطـق و  برمی گـردد  او  و رشـته های تحصیلـی  بـه تخصص هـای عبدالرحمـان 
مسـائل آن اسـت. البتـه، او در صورتـی اجـازۀ ورود ایـن معـارف غیربومـی بـه درون فرهنـگ 
عربی اسـالمی را می دهـد کـه متناسـب بـا اقتضائـات زبانی، معرفتی و عقیدتی بومی سـازی 
کـوران اندیشـه ورزی اش ریشـۀ  گرایـش عبدالرحمـان بـه منطـق و به کارگیـری آن در  شـوند. 
کـه می تـوان آن را  دیگـری نیـز دارد. او بـه جریانـی از درون سـنت اسـالمی منتسـب اسـت 
کثـر اشـاعره اسـت که خـروج از ظاهر  ظاهرگرایـی منطقـی نامیـد. ظاهرگرایـی همـان رویکـرد ا
کـه بـا ابن تیمیـه، ابن حـرم  متـن را روا نمی دارنـد و ُبعـد منطقـی آن بـه رویکـردی برمی گـردد 
اندلسـی و امثال آن ها در جهان اسـالم شـروع شـد. این رویکرد، ضمن طرد میراث یونانی در 
بخـش فلسـفه، بخـش منطقـی آن را پذیراسـت. همچنین، به لحـاظ معارف دنیـای جدید، 
بـا رویکـرد فلسـفۀ تحلیلـی و مطالعـات منطقـی مرتبـط بـود. او ایـن دو تأثیرپذیـری را مقدمـۀ 
طـرح نظریـات و نیـز پاسـخ های اسـالمی بـه مسـائل معاصـر قـرار می دهـد. ایـن پـروژۀ کلـی در 

قالـب پروژه هـای جزئـِی زیـر خـود را نشـان داده اسـت:

1. فقه فلسفه

حیـات  از  بخشـی  کـه  اسـت  عبدالرحمـان  طاهـا  فکـری  پروژه هـای  از  یکـی  فلسـفه  فقـه 
کـه بـا  و فعالیـت علمـی او را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. فقـه فلسـفه در پـی آن اسـت 
نـگاه بیرونـی بـه فلسـفه، اسـباب اسـتقالل فکـری و فلسـفی را بـرای فرهنـگ عربـی بـه ارمغـان 
ورود  او  می کنـد.  معرفـی  عقیـم  و  کارآمـد  نا فلسـفه ای  را  عربـی  فلسـفۀ  عبدالرحمـان  آورد. 
نسـل  اشـتباه  می دانـد.  ناقـص  و  غیرعلمـی  ورودی  نیـز  را  اسـالم  جهـان  بـه  یونانـی  فلسـفۀ 
اسـت علـم  به مثابـۀ  فلسـفه  پنداشـتند  کـه  بـود  ایـن  اسـالمی  مترجمـان  و  فیلسـوفان   اولیـۀ 
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کوشـیدند، در هنـگام  از همیـن رو  آنـان  کردنـد.  گیـر قلمـداد  و فرا لـذا آن را جهان شـمول  و 
انتقـال آن بـه جهـان عـرب، حتـی دخل وتصرفـی در ظاهـر جمـالت و مضامین آن نیـز نکنند. 
او می گویـد: »همـۀ اشـتباه متعاطیـان فلسـفۀ اسـالمی عربی در آن بـود که تصور کردند فلسـفۀ 
کـه  بـود  یونانـی همـه اش عبـارت اسـت، حال آنکـه ایـن فلسـفه متضمـن اشـارت هایی نیـز 
کـه فالسـفۀ عـرب بـرای خـود بـه حـق  یـخ یونانـی برمی گشـت. همیـن باعـث شـد  بـه روح و تار

کننـد.  فلسـفیدن قائـل نباشـند و صرفـًا بـه تقلیـد و حکایـت فلسـفۀ یونانـی بسـنده 
و  رویکـرد  و  پـا می فشـارد  ابن رشـد  بـا  بـر خصومـت فلسـفی خـود  به ویـژه  عبدالرحمـان 
نگـرش او بـه فلسـفه را نگرشـی تقلیـدی معرفـی می کنـد. او اساسـًا ابن رشـد را فیلسـوفی غربـی 
کـه صرفـًا بـه زبـان عربـی می نویسـد و می اندیشـد. عبدالرحمـان نـه فلسـفۀ یونـان را  می دانـد 
جهانـی می دانـد و نـه فلسـفۀ معاصـر غرب را. او اختالفات بی شـمار در میان مکاتب فلسـفی 
کـه حتـی در یـک کشـور نیـز فلسـفه های متعـددی  و فیلسـوفان را مؤیـد ایـن حقیقـت می دانـد 
وجـود دارد. مثـاًل، فلسـفۀ آلمانـی یا فرانسـوی صرفـًا یک مکتب یا یک رویکـرد عمومی ندارند. 
به عبارت دیگـر، سـخن از افـرادی اسـت کـه تفاوت هـای فاحشـی در مبنا و در بنا۱ بـا هم دارند. 
ایـن دلیـل تجربی تاریخـی اساسـًا پنـدارۀ فلسـفۀ واحد جهانـی را نفی می کنـد. البتـه، او دربارۀ 
دالیـل ادعـای خـود، یعنـی نفـی جهانی بـودن فلسـفه، اسـتدالل های معرفتی و زبان شـناختی 
بسـیاری ذکـر می کنـد کـه در کتاب فقه فلسـفه، جلـد یکم و دوم، و نیـز در کتاب الحق العربّی 

فـی اإلختـالف الفلسـفّی بـه آن هـا پرداخته اسـت.

2. ارزیابی و نوسازی به منظور بهره گیری از میراث

تجدید و نوسـازی از مسـائلی اسـت که طاها عبدالرحمان به طور گسـترده به آن ها می پردازد. 
کتاب هایـی کـه به طـور خـاص ذیـل ایـن پـروژه جـای می گیرند عبارت انـد از: تجدیـد المنهج 
ینـی و تجدید العقل.  ّ ݧ ݧ ݧ صـول الحـوار و تجدید علم الـکالم و العمل الدݧ

ُ
ݧّـراث، فـی أ  ݧ ݧ فـی تقویـم التݧ

عبدالرحمـان، به منظـور طـرح پاسـخ های اسـالمی بـرای مسـائل معاصـر، نوسـازی را ضـروری 
می دانـد. نوسـازِی مدنظـر او غیـر از تهی سـاختن میـراث از معنـی واقعـی و روح ویـژۀ آن اسـت 

کـه برخـی روشـن فکران معاصـر بـه آن پرداخته اند. 

۱.  در اینجا مبنا و بنا به ترتیب یعنی زیربنا و روبنا ]مترجم[.
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نوسـازی در نظـر عبدالرحمـان چابک سـاختن بخش هایـی از میـراث اسـت کـه توانایـی 
حضـور در دوران جدیـد را دارنـد. همچنیـن، این چابک سـازی با نظریه پردازی و عطف عنان 
بـه دسـتاوردهای فکـری و روشـِی جدیـد فراهـم می آیـد. عبدالرحمـان در ایـن پـروژه، ضمـن 
آنکـه روش مطلـوب بهره گیـری و مراجعـه بـه میـراث را معرفـی می کنـد، بـه نقـد خوانش هایـی از 
میـراث می پـردازد کـه روش و مفاهیـم آن ها غیربومی و در چارچوب های نظرِی وارداتی اسـت. 
او دراین بـاره خوانـش محمـد عابـد الجابری، اندیشـمند معاصر مغربـی را نقد می کند و ضمن 
آنکـه روش و مفاهیـم آن را جوشـیده از درون میـراث نمی دانـد، آن را نگاهـی تجزیـه ای می داند 

کـه میـراث را در کلیتـش مطالعـه نمی کند.
الزم اسـت یـادآوری شـود کـه محمـد الجابـری میراث حـوزۀ فرهنگی غرب جهان اسـالم 
یـا همـان اندلـس را بـر میـراث بخش هـای دیگـر جهـان اسـالم ترجیـح می دهـد و ایـن بخـش از 
میـراث را قـادر بـه حضـور در دنیـای جدیـد می دانـد. عبدالرحمـان، ضمـن رد ایـن دیـدگاه و 
گیـر و تکاملـی خـود بـه میـراث را مطـرح می کنـد. او الزمـۀ دیـدگاه خـود  ایـن رویکـرد، نـگاه فرا
را »تقریـب تداولـی« می دانـد. تقریـب تداولـی همـان بومی سـازی بـر اسـاس مقتضیـات حـوزۀ 
اسـتعمال اسـت. الگـوی مبسـوط بومی سـازِی  او نیـز در ضمـن همیـن پـروژه اسـت. احیـا و 
که عبدالرحمان در ذیل این پروژه دنبال می کند.  کالم نیز یکی از اهدافی است  تجدید علِم 
کالم تمایـل نشـان  رویکـرد ظاهرگرایانـۀ اشـعرِی عبدالرحمـان، ضمـن طـرد فلسـفه، بـه 
کـه او بـر مناظـره، جـدل، گفت وگـو و هم اندیشـی دارد.  کیـدی اسـت  می دهـد. ایـن به دلیـل تأ
او را بایـد اساسـًا در زمـرۀ کسـانی بـه حسـاب آورد کـه دمکراسـی را بـر فلسـفه و جـدل را بـر برهان 
ترجیـح می دهنـد. البتـه، عبدالرحمـان منکـر برهـان صحیح نیسـت، بلکه جـدل و گفت وگو 
را دارای فایـدۀ عملـی بیشـتری می دانـد کـه می توانـد بـه اجمـاع و اقنـاع منجـر شـود. ایـن غیـر از 
که به طور یک نفره و به نحو مسـتبدانه ای به انشـای حقیقت می پردازد  فلسـفه و برهانی اسـت 

و توجهـی بـه اقنـاع و اجمـاع و امثـال آن نـدارد. 
یکـی از اهـداف عبدالرحمـان در ایـن بخـش از پـروژۀ فکـری خـود تبدیـل فلسـفه به کالم 
عقالنیـت  دربـارۀ  نظریه پـردازی  و  عقـل  نوسـازی  اسـت.  فلسـفه  کالمی سـازی  به عبارتـی  یـا 
کتـاب  نیـز در ذیـل ایـن پـروژه قـرار دارد. او بخشـی از ایـن مهـم را در نظریـۀ عقـل زایشـی در 
کتـاب، العمـل الدینـی و تجدیـد  کـرده و بخـش اعظـم آن را در همیـن  ݧّسـان و المیـزان بیـان  ݧ ݧ اللݧ
کـه پیرامـون وسـیله و هـدف دور بزنـد،  العقـل، آورده اسـت. عبدالرحمـان در پـی ایـن اسـت 
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امـا از پرداختـن بـه خـوِد وسـیله و ابـزار و هـدف غفلـت می کنـد. آنچـه از عقالنیـت در جهـان 
امـروز بروزوظهـور یافتـه اسـت و معیـار ارزیابـی دیگر عقالنیت ها قـرار می گیرد همین عقالنیتی 
اسـت کـه از آن بـه »عقالنیـت ابـزاری« یـاد می کننـد. عبدالرحمـان بـا طـرح »الگـوی عقالنیـِت 
سه سـطحی« خـود،  یعنـی عقالنیـت مجـرد، مسـدد و مؤیـد، به دنبال آن اسـت کـه بدیلی برای 
کنـد. او ایـن مهـم را بـا بهره گیـری از معـارف اسـالمی و عناصـر  ایـن عقالنیـت ناقـص عرضـه 
سه سـطحی،  عقالنیـِت  ایـن  در  می کنـد.  پیگیـری  عربی اسـالمی  زیسـت جهان  در  موجـود 

عقالنیـت اهـداف و ابزارهـا نیـز مدنظـر عبدالرحمـان قـرار دارد.

3. نقد اخالقی غرب

کـه دارد،  گسـتردگی و تنوعـی  مجموعـۀ تحـوالت و دسـتاوردهای دنیـای جدیـد، بـا همـۀ 
کـه بشـر را وارد عرصـۀ جدیـدی از حیـات فکـری و اجتماعـی سـاخته  فضایـی فراهـم آورده 
از  زمینـه ای  در  مدرنیتـه  می کننـد.  یـاد  مدرنیتـه  بـه  جدیـد  عرصـۀ  ایـن  از  عمومـًا  اسـت. 
کـرده و تغییـرات شـگرفی پدیـد آورده اسـت.  مبـادی و اندیشـه های فلسـفی و روشـی رشـد 
گرفتـه اسـت. حتـی  ایـن پدیـده به لحاظ هـای مختلفـی از درون و بیـرون مـورد انتقـاد قـرار 
برخی وارثاِن مدرنیتۀ غرب نیز امروزه سـخن به نقد و رد آن گشـوده اند. کمتر کسـی هسـت 
یـه ای تمجیـدی پیـش  کـه دربـارۀ مدرنیتـه و لـوازم، اصـول و اهـداف آن سـخن بگویـد و رو

گیرد. 
امـروزه همـه از نقـد و انتقـاد از مدرنیتـه می گوینـد. اندیشـمندان آلمـان و فرانسـه نیـز در 
کـرد  کـه مدرنیتـه در بسـتر آن رشـد  گفـت معرفتـی  رأس ایـن منتقـدان قـرار دارنـد. اساسـًا بایـد 
دچـار بحـران شـده اسـت و افـراد در عقـل و عقالنیـِت مستمسـک آن نیـز تردیـد کرده انـد. عقل 
مـدرن و روش برگزیـدۀ آن و بالتبـع علـم غربـی و اروپایی به چنان بحرانی مبتال شـده اسـت که 

حتـی تـوان توجیـه اصـول خـود را نیـز نـدارد.
دراین میـان عبدالرحمـان نقـد مدرنیتـه را بـا نیـروی اخالقـی و قدرتمنـد آییـن اسـالمی 
ممکـن می دانـد و به طـور قاطـع، جبـران نقص هـای مدرنیتـه را از عهـدۀ خـوِد مدرنیتـه بیـرون 
می داند. نقد عبدالرحمان بر مدرنیتۀ غرب و اصول، لوازم، دستاوردها و پیامدهای آن نقدی 
 اسـت کـه از منظـر اخـالق اسـالمی مطـرح می شـود. او در کتاب سـؤال االخـالق و روح الحداثة 
به طـور ویـژه ایـن نقـِد اخالقـی را متوجه مدرنیتـه و بنیان های آن می سـازد. عبدالرحمان با این 
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کار  بـرای تأسـیس مدرنیتـه ای مطلـوب و ایدئـال بـر اسـاس مبانـی ارزشـی و معرفتـی اسـالمی 
کـه اسـباب عبـور از ایـن مـدل مدرنیتـه را  مقدمه چینـی می کنـد. لـذا، بـرای او ضـرورت دارد 

گـردد. فراهـم سـازد تـا راه ورود بـه مدرنیتـه ای بدیـل مهیـا 

4. تأسیس مدرنیتۀ اسالمی

کاربسـت های تاریخـی ایـن روح را بـا هـم  عبدالرحمـان بـرای مدرنیتـه روحـی قائـل می شـود و 
کـه »نـوآوری« از نمونه هـای بسـیار مهـِم   متفـاوت  می دانـد. روح مدرنیتـه شـامل اصولـی اسـت 
کـه بـدون نـوآوری و بـا تحمیـل بیرونـی پدیـد آیـد تقلیـدی  آن  بـه شـمار مـی رود. مدرنیتـه ای 
اسـت. این نوع مدرنیته واقعیِت فضای فعلی در بسـیاری از کشـورهای اسـالمی اسـت که در 
حـال واردکـردن مدرنیتـه بـه کشـورهای خود بـدون مالحظۀ اصـل نوآوری انـد. روح مدرنیته در 
تملـک هیـچ امتـی نیسـت، بلکـه همـۀ امت هـا و ملت هـا در هـر زمانـی، در ایـن روح، حقوقی 

مسـاوی دارنـد و کسـی حـق انحصـار آن را نـدارد. 
کاربسـت غربی  کنونی در جهان بشـریت مشـاهده می شـود تطبیق و  آنچه در اوضاع 
کنون نیز ادامه داشـته اسـت. کاربسـت  ایـن روح اسـت کـه از چنـد قـرن پیش آغاز شـده و تا
گرفتـه، سـبب تحقـق نمـودی از آن شـده  کـه پـی  غربـی مدرنیتـه به لحـاظ اصـول ناقصـی 
کـه از جهـات مختلفـی ناقـص اسـت. بـه همیـن سـبب نیـز ظلم هـای متعـددی را بـر انسـان 
کـه  و طبیعـت تحمیـل سـاخته اسـت. حتـی سـیر تحـوالت به گونـه ای رقـم خـورده اسـت 
شعارهای اولیه ای که بانیان این کاربست مطرح کرده بودند به نتایجی معکوس انجامیده 
اسـت. ایـن موضوعـی اسـت کـه خوِد اندیشـمندان غربی نیز بـه آن اذعان می کننـد. آزادی، 
کـه مدنظـر بـود  کـه در آغـاز ایـن دورۀ تاریخـی مطـرح می شـد، آن گونـه  عدالـت، رفـاه و ... 
تحقـق نیافـت و آنچـه بـر سـر زبـان اندیشـمندان غربـی رایـج اسـت و بیـان می شـود سـخن از 
عبـور از ایـن پدیـدۀ تاریخـی اسـت. در ایـن وضعیـت، عبدالرحمان به تأسـیس مدرنیته ای 
می اندیشـد کـه هـم بتوانـد جوامـع اسـالمی را از بحـران تقلیـد نجـات بخشـد و هـم نقایص و 
ضعف هـای مدرنیتـۀ فعلـی را نداشـته باشـد کـه عمومـًا ریشـه در قطع ارتباط بـا عالم غیب 
و اخـالق دینـی و معانـی متعالـی دارد. کتـاب روح الحداثة درحقیقت مقدمـه ای برای ورود 

بـه ایـن مطلوب اسـت.
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5. نظریه پردازی درباب کنش و عقالنیت

کـس وبـر در تقسـیم بندِی خـود کنش هـای انسـانی را چهـار نـوع می دانـد: ۱. کنـش عاطفی؛  ما
کنـش معطـوف بـه هـدف. او  کنـش معطـوف بـه ارزش؛ ۴.  کنـش معطـوف بـه سـنت؛ ۳.   .2
کنـش نـوع چهـارم را مخصـوص تمـدن جدیـد غـرب می دانـد و می گویـد هرچنـد  دراین بـاره 
کنـش در میـان دیگـر تمدن هـا نیـز به نحـوی ضعیـف وجـود داشـته باشـد،  شـاید ایـن نـوع از 
گـر به طـور غالـب مبنـای عمـل قـرار  کنشـی ا وجـه غالـب تمـدن جدیـِد غـرب اسـت. هـر نـوع 
کـه از آن بـه  کنـش معطـوف بـه هـدف،  گیـرد، عقالنیـت متناسـب بـا خـود را پدیـد مـی آورد. 
»کنـش ابـزاری« نیـز یـاد می شـود، بـا تحقـق عقالنیـت ابـزاری تناسـب دارد. عقالنیـت ابـزاری 

کنتـرل بـر طبیعـت و جهـان اسـت.  نیـز وجـه غالـب نگاهـش بـه تسـلط و 
هابرمـاس، فیلسـوف معاصـر آلمانـی، نیـز بـر اسـاس نـوع عالیـق انسـانی، عقالنیت هـا 
معرفـی  مـورد  سـه  را  انسـان  عالیـق  او  می کنـد.  مطـرح  را  آن هـا  بـا  متناسـبی  کنش هـای  و 
گرایـش دارد و  کنتـرل طبیعـت و تغییـر آن  کـه به سـوی ابزارسـازی و  می کنـد: ۱. عالیـق فنـی 
کـه در مراجعـه بـه سـنت  منجـر بـه شـکل گیری عقالنیـت ابـزاری می شـود؛ 2. عالیـق عملـی 
کنـش عاطفـی و عقالنیـِت ارتباطـی تناسـب دارد؛ ۳. عالیـق  و تاریـخ مالحظـه می شـود و بـا 
کـه ناظـر بـه تغییـر وضـع موجـود، روشـنگری و برون رفـت از فضـای غیرمطلـوب  رهایی بخشـی 

اسـت و بـا عقالنیـت انتقـادی تناسـب دارد. 
کـه  کنـش عـادی  کنـش را بـرای انسـان معرفـی می کنـد: ۱.  طاهـا عبدالرحمـان نیـز سـه 
ناظـر بـر تأمیـن نیازهـای مـادی اسـت و محـرک اصلـی آن غریـزه و متناسـب بـا نـوع خاصـی از 
کنـش عـادی تشـکیل  کنش هایـش را  کـه وجـه غالـب  انسان شناسـی اسـت. او ایـن انسـان را 
کـه خـود را در عالـم  می دهـد »انسـان ُملکـی« معرفـی می کنـد، یعنـی انسـان دهـری و انسـانی 
مشـاهده پذیر و طبیعت محصور سـاخته اسـت؛ 2. کنش ارتقایی که همان کنشـی است که 
انسان را از تنگنای مادیگری و محصورشدن در دنیای مادی می رهاند و به او ارتقای وجودی 
می دهـد و او را بـه عوالـم دیگـری پیونـد می زنـد. عبدالرحمان انسـانی را که کنـش ارتقایی دارد 
گاهانـه پذیرفتـه اسـت »انسـان ملکوتـی« معرفی می کنـد. این  و مقتضـا و معنـی ایـن کنـش را آ
انسـان بـه ملکـوت و عوالـم غیرمشـاهده پذیر متصـل شـده اسـت و برخـی کنش هـای خویـش 
اسـت. غیرمشـاهده پذیر  عوالـم  ایـن  مقتضـای  کـه  می دهـد  انجـام  معانـی ای  اسـاس  بـر   را 
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بنابرایـن، چنیـن نیسـت کـه همـۀ کنش هـای خـود را ناظـر بـه عالـم مشـاهده پذیر انجـام دهـد. 
کنـش بـا پذیرفتـن معانـی متعالـی موجـود در یکـی از ادیـان  به نظـر طاهـا عبدالرحمـان، ایـن 
ارتقایـی،  کنـش  مراتـب  داشـتن  عالوه بـر  کـه  تکمیلـی،  کنـش   .۳ می شـود؛  فراهـم  آسـمانی 
مرحلـه ای فراتـر از آن اسـت. ایـن کنـش، هرچنـد بـرای عمـل بر اسـاس معانی متعالی و ارزشـی 
ادیـان آسـمانِی غیراسـالمی قابل تصـور اسـت، امـا حالـت مطلـوب آن در پذیرفتـن ارزش هـا و 
معانی متعالی دین خاتم و عمل پیوسـته و جدی و بااخالص بر اسـاس آن ها تحقق می یابد. 
همچنیـن، هرچنـد کنـش تکمیلـی بـرای پیـروان ادیـان مسـیحی و یهـودی قابل تصـور اسـت، 
کنـش در ادیـان یادشـده قابل مقایسـه بـا نیـروی آن در اسـالم نیسـت، زیـرا به نظـر  نیـروی ایـن 
از  نیـروی قداسـت و معنویـت در میـان ادیـان اسـت.  عبدالرحمـان، اسـالم واجـد باالتریـن 
همیـن جهـت نیـز کنـش تکمیلـی، بـر اسـاس معانـی و ارزش هـای اسـالمی، نیرومندتـر از دیگـر 

ادیـان اسـت. 
کنـش، عبدالرحمـان سـه نـوع عقالنیـت را نیـز مطـرح  ناظـر بـر هرکـدام از ایـن سـه نـوع 
می سـازد: عقالنیـت مجـرد، عقالنیـت مسـدد و عقالنیـت مؤیـد. مـدل ایدئـال ایـن سـه گانۀ 
عقالنیـت بـا »کنـش بـر اسـاس معانـی و ارزش هـای دیـن اسـالم« قابل تصـور اسـت، هرچند که 
کنـش عـادی  در دیگـر ادیـان نیـز ایـن مـدل به نحـو ضعیف تـری می توانـد جامـۀ عمـل بپوشـد. 
کنـش تکمیلـی نیـز ناظـر  کنـش ارتقایـی ناظـر بـر عقالنیـت مسـدد و  ناظـر بـر عقالنیـت مجـرد، 
کنشـی  ّ األسـالمی فـی األختـالف الفکـری بـه بخـش  ݧ ݧ ݧ کتـاب الحـقݧ بـر عقالنیـت مؤیـد اسـت. 
کتـاب، العمـل الدینـی و تجدیـد العقـل، نیـز  و انسان شناسـانۀ ایـن تئـوری می پـردازد. همیـن 
متکفـل تئوری پـردازی در سـطوح سـه گانۀ عقالنیـت یادشـده اسـت و ایـن دو بـا هـم بخشـی از 

اهـداف ایـن پـروژه را بـرای طاهـا عبدالرحمـان محقـق می سـازند.

مروری بر مبانی فکری طاها عبدالرحمان
می پذیـرد،  مختلـف  اشـخاص  و  جریان هـا  از  کـه  تأثیراتـی  ضمـِن  در  عبدالرحمـان،  طاهـا 
مبانـی و اصولـی را ارکان رویکـرد علمـی خویـش در نظر می گیرد. درحقیقـت، نظریۀ او درباب 
کرده و مالحظۀ آن ها خواننده را در فهم مسـیر  عقالنیت بر اسـاس همین مبانی و ارکان رشـد 
او برای رسـیدن به این نظریه یاری می رسـاند. در اینجا اجمااًل به این مبانی اشـاره می کنیم:



23 مقدمۀ مترجم

هستی شناسی 

معرفـی  نقلی منطقـی  نوعـی هستی شناسـِی  را می تـوان  هستی شناسـی طاهـا عبدالرحمـان 
کـرد. او دو نـوع نـگاه بـه هسـتی را مطـرح می کنـد: ُملکـی و ملکوتـی. هستی شناسـِی ملکوتـی 
مخصـوص مؤمنـان بـه ادیـان توحیـدی اسـت کـه هسـتی را مشـتمل بـر عوالم متعـددی مانند 
عالـم علـم الهـی، عالـم ذر، عالـم غیـب األرحـام، عالم برزخ، عالـم باقی و امثـال آن می دانند. 
هستی شناسـی ُملکـی نیـز ویـژۀ قائلیـن بـه ماده گرایـی و دهریگـری اسـت. در هستی شناسـی 
کـه انسـاِن دارای  ُملکـی عالمـی ورای عالـم محسـوس تصـور نمی شـود و از همین جاسـت 
بـر اسـاس مقتضیـات ایـن عالـم  هستی شناسـی ُملکـی همـۀ رفتـار و اعمـال خـود را صرفـًا 

محسـوس تنظیـم می کنـد و انجـام می دهـد. 
امـا هستی شناسـی مطلـوب و کامـل بـرای طاهـا عبدالرحمـان هستی شناسـی انسـان 
مسـلمان اسـت کـه قـرآن کریـم آن را معرفـی کـرده و مشـتمل اسـت بـر غیـب و شـهود، ُملـک 
و ملکـوت، ظاهـر و باطـن، آیـه و ذواآلیـه، مـاده و معنـی  و... .۱ بـر ایـن مبنـا، بحـث از مبـدأ 
کیفیـت پیدایـش و هـدف آن و نیـز مباحـث مشـابه این هـا از نظـر او در  ـم، 

َ
و مقصـد عال

هستی شناسـی ملکوتـی انسـاِن مسـلمان بهتـر تبییـن می گـردد. به بـاور او، در ایـن زمینـه، 
کارسـاز  کـه زادگاهـی یونانـی داشـته اسـت، در فرهنـگ اسـالمی چنـدان  فلسـفۀ متعـارف، 
کرده و  نیسـت. او دراین باره به تعامل مثبت فالسـفۀ اسـالمی با فلسـفۀ یونانی اشـکال وارد 
اشـتباه آنـان را در ایـن می دانـد کـه پنداشـته اند هستی شناسـی یونـان، هماننـد ریاضیـات، 
کنـکاش در واقعیـت فلسـفۀ متعـارف چیـزی خـالف ایـن پنـدار را  علـم اسـت، حال آنکـه 
ثابـت می کنـد.2 نکتـۀ مهـم در رویکـرد هستی شناسـِی طاهـا عبدالرحمـان تمرکـز بـر زبـان و 
چاره جویی هـای فلسـفی از رهگـذر زبـان اسـت و البتـه ایـن تمرکـز بـه رویکـرد ظاهرگـرای او 
کـه پیـروان ایـن جریـان بـه زبـان دارنـد. ایـن جریـان تـا  و نیـز بـه نـوع نـگاه خاصـی برمی گـردد 
کـه زبـان را به سـبب اینکـه خداونـْد خالـق آن اسـت، محتـرم  آنجـا دراین بـاره پیـش مـی رود 

می شـمارند. 

ّ اإلسالمّی فی اإلختالف الفکرّی، ص۱۹ تا 2۶. ݧ ݧ ݧ ۱.  عبدالرحمان، الحقݧ
ّ العربّی، ص 8۹ و ۹0.  ݧ ݧ ݧ ݧ 2.  عبدالرحمان، الحقݧ
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معرفت شناسی

گونـۀ الهـی و بشـری، مبنایـی اساسـی در پـروژۀ معرفتـی   عبدالرحمـان، بـا تقسـیم علـم بـه دو 
کیـد می کنـد کـه دیـْن علمـی اسـت کـه خداونـد نـازل فرموده اسـت  خـود ایجـاد می کنـد. او تأ
کـه از روش هـای سـاختارمند به دسـت می آید علم بشـری اسـت. همچنین،  و علـم متعـارف 
علـم بشـری را یـارای مقابلـه بـا علـم الهـی نیسـت.۱ بـر همیـن اسـاس، ارزِش شـناختی همـۀ 

کـه از علـم الهـی جوشـیده باشـند در اولویـت قـرار دارد. گزاره هـا و نظریه هایـی 
مضـاف بـر مطالـب مذکـور دربـارۀ رویکـرد معرفتـی طاهـا عبدالرحمـان، بایـد نـگاه ویـژۀ 
کنیـم. او منطـق را این گونـه تعریـف می کنـد: »المنطـق علـم یبحـث  او بـه منطـق را نیـز بیـان 
فـی قوانیـن اإلنتقـاالت مـن أقوال مسـلم بهـا إلی أقوال مطلوبـة.«2 در این تعریـف، عبدالرحمان 
گزاره هـای مطلـوب  م بـه 

ّ
گزاره هـای مسـل کـه دربـارۀ قوانیـن انتقـال از  منطـق را علمـی می دانـد 

بحـث می کنـد. او اقـوال مطلـوب را نـه اقـوال صـادق و مطابـق بـا واقـع، بلکـه اقـوال و گزاره هـای 
کیـد  گویـای فایده گرایـی منطقـی اسـت. در اینجـا تأ کـه به صراحـت  مفیـدی معرفـی می کنـد 
می کنیـم کـه ایـن نـگاه بـه منطـق و علم تاحدودی ملَهم از ادبیات اسـالمی اسـت که علم را به 
کرده اسـت و اساسـًا علم غیرنافع را علم قلمداد نمی کند. فایده گرایی  نافع و غیرنافع تقسـیم 
طاهـا عبدالرحمـان در معرفـْت آثـار خـود را در فلسـفۀ تداولـی یا کاربردِی او نیز نشـان می دهد، 

زیـرا او در ایـن فلسـفه به دنبـال فایـدۀ عملـی و کاربـرد عینـی اسـت.

انسان شناسی

عبدالرحمـان، برخـالف نـگاه رایـج، عقالنیـت را وجه ممیز انسـان از حیـوان نمی داند و این دو 
کـه بـه معرفـت بشـری دارد  را در عقالنیـت مشـترک می دانـد. او دراین بـاره و باتوجه بـه نگاهـی 
کیـد می کنـد کـه آنچـه عقـل و عقالنیت قلمداد می شـود چندان تفاوتی بـا نقیض آن، یعنی  تأ
کـه عقـل  جهـل، نـدارد.۳ البتـه، این گونـه نـگاه بـه عقالنیـت محصـول فضاحت هایـی اسـت 
کـه خاسـتگاه و محـل نمـو عقالنیـت  کـه در خـوِد غـرب نیـز  مـدرن بـه بـار آورده اسـت، تاآنجا
مـدرن بـوده اسـت، دیگـر عقـل را سـتایش نمی کنند، بلکه هـر روز بر بحران هـای آن می افزایند. 

۱.  عبدالرحمان، سؤال العمل، ص 227.
ݧّسان والمیزان، ص 87.  ݧ ݧ 2.  عبدالرحمان، اللݧ

۳.  عبدالرحمان، سؤال األخالق، ص ۱۳. 
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عالوه برایـن، طاهـا عبدالرحمان برای حوزۀ اسـتعمال۱ اسـالمی نظریه پـردازی می کند و به گفتۀ 
خودش، از عناصر شـناختی و عقیدتی موجود در این حوزۀ تداول برای معرفی انسـان بهره می گیرد. 
کنشـگر تعریـف می کنـد و در میـان اعمـال،  لـذا، او در ایـن راسـتا انسـان را »حـّی عامـل« یـا جانـدار 
بهتریـن و باالتریـن رتبـه را بـه عمـل دینـی می دهـد کـه همان کنـش عبادی اسـت. او در پایان، انسـان 
را »حـّی عابـد« یـا جانـدار پرستشـگر تعریـف می کنـد.2 عبدالرحمـان در ایـن راسـتا بـه ابطـال اصلـی 
می پـردازد کـه جریانـات مادی گـرا بـه آن قائل انـد: اصـل »قصـور وجـود انسـانی در عالم مشـاهده پذیر«. 
کـه مبطـل اصـل  او دراین بـاره بـه دالیـل واقعـی و تجربـی موجـود در حیـات انسـانی اسـتناد می کنـد 
کـه تـا عوالـم دیگـر امتـداد می یابـد.۳  یادشـده اسـت. در پایـان نیـز وجـود انسـانی را معرفـی می کنـد 
بااین وصـف، انسـاِن ایدئـال در نـگاه طاهـا عبدالرحمـان انسـانی اسـت کـه بـه روی جهان های غیبی 

گشـوده اسـت و کنـش عبـادی خـود را بـر اسـاس مقتضیـات آن عوالـم انجـام می دهـد.

مکاتب و اندیشمندان غربی تأثیرگذار بر اندیشۀ عقالنی طاها عبدالرحمان
عقالنیـت  دربـاب  نظریـه اش  در  ویـژه  به طـور  و  اندیشـه اش  در  کلـی  به طـور  عبدالرحمـان 
و  فکـری  مکاتـب  برخـی  از  بومـی،  سـنت های  بـه  تمسـک  عالوه بـر  آن،  سـه گانۀ  سـطوح  و 
اندیشـمندان غـرب الهامـات و تأثیراتـی پذیرفتـه اسـت. خـوِد او نیـز گاهـی اوقـات صریحـًا بـه 

اشـاره می کنـد. مـوارد  ایـن 
۱. طاهـا عبدالرحمـان از فلسـفۀ علـم و دسـتاوردهای آن بهره می بـَرد. او حتی از نتایجی 
کـه فیلسـوفاِن علـم معاصـر دربـاب عقـل بدان هـا دسـت یافته انـد اظهـار شـعف می کنـد. در 
مطالعـات فلسـفۀ علـم، موضـوع عقالنیـت و عقـل هـر روز تباه تـر و کم مایه تـر می شـود، هرچنـد 
در عرصه های ایدئولوژیک ممکن اسـت اشـخاصی بر اقتدار عقل به دالیل خاصی بیفزایند. 
بـر اسـاس ایـن مطالعـات، اسـطورۀ عقـل خـارج از دایـرۀ ممارسـت های علمـی حاصـل شـده 
گرفتـه اسـت، حتـی  کـه دربـارۀ عقـل و عقالنیـت صـورت  کنکاش هایـی  اسـت و امـروزه براثـر 

بـزرگان عقل گـرا نیـز از اعتمـاد بـه عقـل سـرخورده شـده اند. 

بـا حـوزۀ معنایـی  کـه هم افـق اسـت  نـام نظریـه ای اسـت از طاهـا عبدالرحمـان  یـا »مجـال تداولـی«  ۱.  »حـوزۀ اسـتعمال« 
]مترجـم[.

2.  همان، ص 77.
۳.  عبدالرحمان، روح الدین، ص ۳۱.
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کتابـی بـا عنـوان وداع بـا عقـل نوشـته  کـه  عبدالرحمـان دراین بـاره بـه فایرابنـد اشـاره می کنـد 
از عهـدۀ  کـه حتـی  ناتـوان می بینـد  را چنـان  نقـد عقـل، آن  کـه ضمـن  کاتـوش  امـری ال یـا  اسـت 
کـه به تدریـج از سـلطۀ  توجیـه خـودش هـم برنمی آیـد.۱ مالحظـۀ ایـن دسـتاوردهای دنیـای جدیـد 
عقـل می کاهنـد موافـق مشـی اشـعریگری طاهـا عبدالرحمـان اسـت و از همین روسـت کـه او با این 
دسـتاوردها هم نوایی می کند. او چنان که در نظریۀ »عقالنیت مجرد« اشـاره کرده اسـت، این عقل 
را از دسـتیابی بـه یقیـن و فراهم کـردن ابزارهـا و مقاصـد واصـل و نافـع ناتـوان می بینـد و راز آن همیـن 
کامـاًل دینـی اسـت، در پـی تکمیـِل  کـه  بی اعتمـادی بـه عقـل اسـت. ازایـن رو، بـا عقالنیـت مسـدد 

کامـل می کنـد.  بخشـی از آفـاق عقـل مجـرد برمی آیـد و سـپس در پایـان، بـا عقالنیـت مؤیـد، آن را 
کـه طاهـا عبدالرحمـان نواشـعری اسـت و نسـبت به  بیـان ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت 
اندیشـۀ کالسـیک اشـعری، در اندیشـۀ او تعدیل هایی مشـاهده می شـود. از همین روسـت که 
که با  گرایش های اشعری گرایانه، راه میانه ای پیش می گیرد  در مقابِل  مطالعات فلسفۀ علم و 
عقالنیـت سـه الیۀ او همخوانـی دارد. ایـن عقالنیـت از ضعـف به قوت می گرایـد و از الیۀ عقل 
مجـرد آغـاز و بـه وادی عقـل مؤیـد وارد می شـود. همچنیـن، راه میانْه تکیه بر این اصل اساسـی 
و پذیرش آن اسـت که »عقالنیت و العقالنیت دو سـر یک طیف اند و مرز مشـخصی ندارند، 

بلکـه هرچـه از یکـی دور شـویم، به دیگری نزدیک می شـویم.«2
کـه طاهـا عبدالرحمـان از آن متأثـر اسـت فلسـفۀ تحلیلـی و  2. یکـی دیگـر از مکاتبـی 
کالسـیک همـان موقـف اصحـاب  فالسـفۀ آن اسـت. موقـف عبدالرحمـان دربـاب فلسـفۀ 
کـه  کاسـتن از سـلطۀ آن نیـز اقتضـا می کنـد  فلسـفۀ تحلیلـی اسـت. نظریـۀ او دربـاب عقـل و 
کند و پس ازآن،  حساب خود را با فلسفۀ کالسیک و حضور پررنگ آن در جهان اسالم روشن 
فلسـفۀ خاص خود را متناسـب با عقالنیت خویش عرضه کند. در فلسـفۀ تحلیلی، موضوع 
گمانه زنی های مابعدالطبیعی در آن  فلسـفه مانند فلسـفۀ کالسـیک دیگر موجود نیسـت و از 

اثـری وجود نـدارد. 
کانت موضوع فلسـفه را از شـناخت هسـتی به معرفت و نیز شـرایط و امکان حصول آن 
 تغییر داد. در فلسفۀ تحلیلی موضوع فلسفه تحلیل و بررسی زبان و انواع کاربردهای آن است.

۱.  ابراهیم مشروح، طاها عبدالرحمان؛ قرائة فی مشروعهݑ الفکری، ص ۱۱7.
2.  عبدالرحمان، فی أصول الحوار، ص ۱۶2. 
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گمانه زنی معرفتی و  »فالسفۀ تحلیلی اصواًل مسائل فلسفی را مسئله نمی دانند تا دربارۀ آن ها 
علمی کنند؛ مثاًل ویتگنشتایِن متأخر سردرگمی های متافیزیکی را عمدتًا ناشی از بی توجهی 
کـه بـه دورۀ متقـدم حیـات علمـی  بـه  نحـوۀ عمـل پیچیـدۀ زبـان معرفـی می کنـد. او در دوره ای 
کـه مسـائل فلسـفی شبه مسـئله بـه شـمار می آینـد و نمی تـوان  او موسـوم اسـت، بـر ایـن بـاور بـود 
آن ها را حل کرد، بلکه باید آن ها را به وسـیلۀ کنکاش و بررسـِی زبانی منحل سـاخت.«۱ فلسـفۀ 
گرفـت  کمبریـج نضـج  کـه در  تحلیلـی در دو جبهـه ظاهـر شـده اسـت: نخسـت، »جبهـه ای 
کـه اهـل مکتـب فلسـفۀ زبـاِن ایدئـال  و شـامل راسـل، فرگـه، رامـزی و امثـال این هایـی اسـت 
می نامندشـان. در ایـن رویکـرد، زبان هـای صـوری را مطالعـه می کننـد و اساسـًا عالقه منـدی به 
کسـفورد قـرار دارند که بر  منطـق ریاضـی در آن وجـود دارد. در طـرف دیگـر نیز طرف داران جبهۀ آ
زبـان روزمـره و متعـارف متمرکزنـد و از ایـن جملـه می تـوان به اوسـتین و استراوسـن اشـاره کرد.«2

در فلسـفۀ زبـان روزمـره، جانـب تعاملـی و کاربـردی زبان اهمیت می یابـد. عبدالرحمان 
نیـز، به سـبب چرخـش زبانـی خـود، اولویـت را بـه جانـب تعاملـی و کاربـردی زبـان می دهـد. او 
زبـان را بنیـادی اجتماعـی می دانـد کـه پـر اسـت از اندوخته هـای ارزشـی و فرهنگـی کـه همین 
کـه به واسـطۀ آن، تعامـل بـا  کاربـردی زبـان را بنیـان می گـذارد، یعنـی حـوزه ای  موضـوْع حـوزۀ 

جهـان خـارج صـورت می گیـرد.۳
کـه فلسـفۀ  کاربـردی زبـان پـا می فشـارد  طاهـا عبدالرحمـان تـا آنجـا بـر جانـب تداولـی و 
ایدئـال خـود را »تداولـی« یـا اسـتعمالی می نامـد. لـذا، او را باید در پیوند با فلسـفۀ زبـان روزمره و 
کسـفورد فلسـفۀ تحلیلی دانسـت، زیرا بسـیاری از آموزه های آن ها را اخذ کرده اسـت. جبهۀ آ

گرفتـه  کـه عبدالرحمـان در عرضـۀ عقالنیـِت خـود از او الهـام  ۳. یکـی از اندیشـمندانی 
یورگـن هابرمـاس اسـت. عبدالرحمـان به طـور عـام از رویکـرد نقـدی مکتـب فرانکفـورت در 
نقـد مدرنیتـه و عقالنیـت ابـزاری بهـره می بـَرد، امـا به طـور خـاص در نظریـۀ عقالنیـت خویـش، 
دوشـادوش نظریۀ عقالنیت هابرماس پیش می رود و در پی مطرح سـاختن بدیلی برای نظریۀ 
کردیـم، عقالنیـت هابرمـاس،  عقالنیـت اوسـت. چنان کـه در مباحـث همیـن مقدمـه اشـاره 
کـه در انسـان وجـود دارد، سـه الیـه می شـود: عقالنیـت ابـزاری   به سـبب عالیـق سـه گانه ای 

۱.  علی پایا، فلسفۀ تحلیلی، ص 87 تا 8۹. 
گوست، فلسفه در قرن بیستم، ص ۱۱۳.  2.  ژان ال

۳.  ابراهیم مشروح، طاها عبدالرحمان؛ قرائة فی مشروعهݑ الفکری، ص 72.
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که محصول عالیق فنی انسان است؛ عقالنیت ارتباطی در ارتباط با عالیق عملی یا هرمنوتیکی 
و تاریخـی؛ عقالنیـت انتقـادی کـه در پیونـد بـا عالیق رهایی بخش اوسـت. عقالنیت مجرِد طاها 
عبدالرحمـان ناظـر بـر عقالنیـت ابـزاری، عقالنیـت مسـدد ناظـر بـر عقالنیـت عملـی و ارتباطـی و 
که این ناظربودن به معنی  کرد  عقالنیت مؤید ناظر بر عقالنیت انتقادی اسـت. البته، باید اشـاره 
مشـابه بودن نظریـات عبدالرحمـان و هابرمـاس نیسـت، بلکـه اساسـًا نظریـۀ عبدالرحمـان رویکرد 

دینـی و اخالقـی دارد، برخـالف رویکـرد هابرمـاس کـه پـا را از عقل عرفی فراتـر نمی گذارد.

چرخش های فکری و روشی طاها عبدالرحمان
چـه  بسـیارند  و  اسـت  مرسـوم  امـری  نظـرورزی  و  نظریه پـردازی  عالـم  در  نظـر  و  فکـر  تغییـر 
اندیشمندانی که در طول حیات علمی خود دربارۀ برخی آرا و نظریاتشان تجدیدنظر می کنند 
و آرای جدیدی مطرح می سـازند. در میان اندیشـمندان معاصر غربی می توان ویتگنشـتاین 
اندیشـه های  در  کـه  به سـبب چرخشـی  را  ویتگنشـتاین  زد. حیـات علمـی  مثـال  را  فوکـو  و 
کرده انـد و او را »ویتگنشـتاین متقـدم«  زبانـی و فلسـفی اش داشـته اسـت، بـه دو دوره تقسـیم 
یـا »ویتگنشـتاین رسـاله« و »ویتگنشـتاین متأخـر« یـا »ویتگنشـتاین پژوهش هـا« خوانده انـد. 
میشـل فوکـو نیـز در دوره ای از حیـات علمـی خـود بـر مباحـث بایگانی شناسـی متمرکـز بـود، 
کـرد و به تعبیـری، بـا مـرور زمـان  امـا در دوره ای دیگـر بـر تبارشناسـِی نیچـه ای تمرکـز بیشـتری 
نیچه ای تـر شـد. طاهـا عبدالرحمـان نیـز چرخش هایـی فکـری داشـته که فهم ایـن چرخش ها 
مـا را در تبییـن بهتـر جایـگاه نظریـۀ او دربـاب عقالنیت یاری می رسـاند. هرچنـد نمی توان مرز 
کـرد که ایـن چرخش ها او را با صورت پیشـین  کـرد یـا ادعا  ایـن چرخش هـا را دقیقـًا مشـخص 
خـود متفـاوت کـرده اسـت، ولـی از روی بعضـی گرایش هـا و تمرکـز بـر برخـی مسـائِل خـاص در 
هـر دوره از حیـات علمـی وی، می تـوان اجمـااًل سـه چرخـش را بـرای عبدالرحمـان برشـمرد و 

کـرد: موقعیـت پـروژۀ عقالنیـت او را بررسـی 

1. از تجربۀ شعر به تجربۀ روحی

کـه در ابتـدای حیـات علمـی اش در وادی شـعر و تخیـل  عبدالرحمـان خـود اذعـان می کنـد 
 قـدم برمی داشـته و بـه ایـن عوالـم تعلـق خاطـری داشـته اسـت، امـا برخـی مسـائل باعـث شـد 
گـردد. در رأس ایـن مسـائل،  کنـد و بـه دنیـای تعقـل و عبـارت وارد   کـه او از ایـن وادی عبـور 
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کت بـار عرب هـا از اسـرائیل در نبـرد شـش روزۀ سـال ۱۹۶7 بـود. ایـن شکسـت  شکسـت فال
بـرای طاهـا عبدالرحمـان و بسـیاری دیگـر از متفکـران عـرب، سـنگین تمـام شـد و باعـث 

یـۀ فکـری و علمـی خـود را دگرگـون سـازند.  کـه رو گردیـد 
عبدالرحمـان در برهـه ای دیگـر از حیـات علمـی اش بـر مباحـث منطـق تمرکـز پیـدا کرد. 
کـه در وادی عبـارت )علـوم مفهومـی( حضـور نیرومنـدی دارد و  او اساسـًا اندیشـمندی اسـت 
ݧّسـان و المیزان به همـراه دو پایان نامه ای که  ݧ ݧ ݧّحـو الّصوری و اللݧ ݧ ݧ ݧ تألیـف آثـاری چـون المنطـق و النݧ
کـرد، تأییـدی بـر همیـن مدعاسـت. روح غالـب ایـن آثـار،  بـرای اخـذ مـدارک دکتـری اش ارائـه 
مباحـث دقیـق علمـی و موشـکافی های معرفتـی و تصلـب بـر روش منطقی اسـت، تاحدی که 
برخـی او را به سـبب ایـن تصلـب بـه گرایش به پوزیتیویسـم منطقِی حلقۀ وین منسـوب کردند 
و ایـن در حالـی بـود کـه خـوِد او از ایـن انتسـاب پرهیـز داشـت و آن را نفی می کـرد. او آنگاه که بر 

محدودیت هـای عقـل مجـرد و منطـق واقـف گشـت بـه ایـن نکته اذعـان کرد: 

ــرامی روشــن  ــردم، ب ــگاه کــه ختصــِص خــود در مباحــث عقــی و منطــی را کامــل ک آن
یــۀ فلســی ام بــه مــن گوشــزد  شــد کــه ایــن امــور دارای حمدودیت هــایی هســتند، امــا رو
می کــرد کــه بایــد در یپ حقیقــت باشــم ولــو اینکه ســخیت بســیاری در بر داشــته باشــد. 
از مهــن رو بــود کــه بــرای اینکــه بفهمــم در پشــت پــردۀ حمدودیت هــای منطــق چــه 
یــدم. یقــن داشــم کــه زبــان ایــن وادِی جدیــد از شــناخت  می گــذرد، راه دیگــری برگز
یــرا عبــارْت زبــان عقــل حمــدودی اســت  ممکــن نیســت مهــان زبــان عبــارت باشــد، ز
کــه حمدودیت هــای آن بــرامی آشــکار شــده بــود. زبــان ایــن ســطح جدیــد به ناچــار بایــد 
ــه مــاورای مرزهــای عقــل جمــرد نفــوذ کــرد. ازایــن رو،  ــا آن ب ــا بتــوان ب اشــارت باشــد ت

دوبــاره بــه چیــزی از جنــس شــعر بازگشــم، امــا شــعری از جنــس دیگــر.1

کید دارد که با تعمق در مباحث منطق، تربیتی عقلی یافته است. این  عبدالرحمان تأ
کـه می تـوان آن را »زبـان وجـود« یـا »زبـان روح« نامیـد امـکان تربیتـی روحـی را بـرای  زبـان جدیـد 
کـه بـه رشـد روحـی خویـش روی  آورده اسـت. بااین وصـف،  او فراهـم سـاخته و از اینجـا بـوده 

چرخـش از تجربـۀ شـعری بـه تجربـۀ روحـی تبیین می شـود. 

۱.  طاها عبدالرحمان، الحوار افقًا للفکر، ص ۱8. 
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کـه شـخصیت علمـی طاهـا عبدالرحمـان را نمی تـوان بـدون  الزم اسـت یـادآوری کنیـم 
صوفـی،  یقیـن  بـر  عبدالرحمـان  کیـد  تأ شـناخت.  دقیقـًا  او  صوفیانـۀ  گرایش هـای  مالحظـۀ 
یـۀ بوچیشـیۀ  سـلوک و تصفیـۀ باطـن صوفـی و امثـال آن به همـراه انتسـاب او بـه طریقـت قادر
مغـرب و مالزمـت بـا پیشـوایان صوفی مسـلک آن دیـار، ازجملـه سـیدی حمـزه، پیونـد عمیـق 
او بـا تصـوف را نشـان می دهـد. زبـان عبدالرحمـان هرچـه پیشـتر می آیـد، بـه اشـارت نزدیک تـر 
گرایش هـای صوفیانـۀ  می شـود و از عبـارت فاصلـه می گیـرد. ایـن امـر دقیقـًا به سـبب همیـن 
اوسـت. در نظریـۀ سـطوح سـه گانۀ عقالنیـت نیـز ایـن عبـور از عبـارت بـه روح و زبـان اشـارت را 
کـه بـه  کـرد. زبـان عقـِل مجـرد مفهـوم و عبارت پـردازی اسـت و آنـگاه  کامـاًل می تـوان مالحظـه 
عقالنیـت و عقـل مؤیـد می رسـد، زبانـی اشـارت گون می یابـد. امر اخالقی سـازِی الگـو و راهنما 
صرفًا باید با زبان اشـارت باشـد و تربیت اخالقی و رشـد روحی دیگران توسـط مرشـد و راهنما 

بایـد به زبـان اشـارت و بیـان غیرمسـتقیم صـورت پذیـرد.

2. از مراتب عقالنیت به سوی زایش عقلی

گاه ساخت. از همین رو،  تمرکز بر منطْق طاها عبدالرحمان را به محدودیت های عقل مجرد آ
کـه عقالنیـْت مراتبـی دارد و به عبارتـی، مـا نـه بـا عقالنیـت واحـد، بلکـه  بـه ایـن بـاور رسـید 
کـه عقالنیـت را  بـا عقالنیت هایـی متعـدد روبه روییـم. ایـن درسـت برخـالف بـاور رایـج بـود 
یابـی  ک ارز کـه تغییربـردار نیسـت و ضمـن جهان شـمولی، معیـار و مـال واحـدی می دانسـت 
نهایـی بـه شـمار مـی رود. عبدالرحمـان بـر همیـن مبنـا اندیشـمندان و روشـنفکران عـرب را 

به سـبب تعصبشـان بـر عقالنیـت دکارتـی نکوهـش می کنـد. 
عبدالرحمـان ادعـای عینیـت مطرح شـده در نـگاه عقالنـی دکارتـی را تمام شـده اعـالم 
کـه ایـن عقالنیـت ضمـن آنکـه رجحـان خـود را از دسـت داده اسـت، دیگـر  کیـد می کنـد  و تأ
یـم و آن را مـورد ارزیابـی  کـه به وسـیلۀ آن بـه خوانـش میـراث اسـالمی بپرداز صالحیـت نـدارد 
قـرار دهیـم. مضاف برایـن، همیـن عقالنیـت دکارتـی نـه بـر سـیاقی برهانـی، بلکـه در بافتـی 
کـه دکارت ادعـای برهـان می کنـد.  جدلـی و زبانـی قابل طـرح اسـت و ایـن پذیرفتنـی نیسـت 
کتـاب فـی أصـول الحـوار و تجدیـد علـم الـکالم در سـال  طاهـا عبدالرحمـان از زمـان تألیـف 
کـه در فعالیت هـای  ۱۹87 حداقـل دو نـوع عقالنیـت را تفکیـک می کنـد: عقالنیـت برهانـی 
ارتباطـات در  کـه  غیربرهانـی  و  جدلـی  عقالنیـت  می شـود؛  مشـاهده   علمی تجربـی 
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و روابـط روزمـرۀ مـردم بـه چشـم می خـورد و اتفاقـًا اندیشـۀ فلسـفی نیـز بـا ایـن سـنخ از عقالنیـت 
سـروکار دارد. هرچند برخی ادعا کنند که فلسـفه برهانی و علمی اسـت، این ادعا را نمی توان 

 اثبـات کرد. 
عبدالرحمـان در همیـن کتـاب، العمـل الدینی و تجدید العقل، که آن را در سـال ۱۹8۹ 
کـرده اسـت، سـه نـوع عقالنیـت را معرفـی می کنـد: ۱. عقالنیـت مجـرد؛ 2. عقالنیـت  تألیـف 
تعـدد  دربـارۀ  خـود  سـخن  المیـزان  و  ݧّسـان  ݧ ݧ اللݧ کتـاب  در  ام  او  مؤیـد.  عقالنیـت   .۳ مسـدد؛ 
کـه بـه  کـه عقالنیت هـا بیـش از آن هسـتند  کیـد می کنـد  عقالنیت هـا را بـه اوج می رسـاند و تأ
حسـاب درآینـد. او بـرای اشـاره بـه ایـن تعـدد شـمارش ناپذیر اصطـالح »تکوثـر )زایـش( عقلـی« 
را وضـع می کنـد. بـر ایـن مبنـا، عقـل زایـش می یابـد و بـه همیـن خاطـر عقالنیت هـا نیـز بـا ایـن 
کـه عبدالرحمـان عقـل را بـه فعـل  کـرد  زایـش، متعددومتعددتـر می شـوند.۱ البتـه، بایـد اشـاره 
تعریف کرده و آن را کنشی می داند که باید ذیل حکم اخالقی عمل کند و ازاین رو، عقالنیت 
کتـاب حاضـر،  مدنظـر او زایشـی می شـود. امـا به نظـر می رسـد ایـن زایـش بـا طـرح مدنظـر او در 
که سـیر در مراتب و سـطوح عقالنیت  یعنی عقالنیت سه سـطحی، همخوان باشـد، این گونه 
را به نحـو مشـکک و نـه متواطـی در نظـر بگیریـم. از همین  رو، میان دو سـطح یا حضور در مرتبۀ 
کنش هـای عقلـی، منزل هـای متفاوتـی  خاصـی از یـک سـطح، بـرای فاعل هـای مختلـف و 
وجـود دارد. البتـه، خـود او نیـز عقالنیـت و العقالنیـت را به مثابۀ دو سـر یـک خط کش می داند 
کـه هرچـه از یکـی دورتـر شـویم، بـه دیگـری نزدیـک می شـویم. ایـن حرکـت درحقیقـت سـیر در 
همین منزل هاسـت. بااین وصف، عبدالرحمان از مراتب عقالنیت که یک بار در دو سـنخ و 
گام نهایی به زایش عقلی و مراتب بسیار متفاوت  بار دیگر در سه سنخ معرفی می شدند، در 

گـون میـان سـطوح سـه گانه اسـت. عقالنیـت می رسـد کـه همـان سـیر در منزل هـای گونا

3. از منطق و فلسفه به اخالق و فقه سیاسی

گذشـته اشـاره شـد، تمرکـز و حضـور اولیـۀ عبدالرحمـان در  چنان کـه در بیـان چرخش هـای 
حوزۀ منطق و فلسـفه اسـت و تألیفات اولیۀ او و رویکرد منطق محور او در این دوران مؤیدی 
 بـر ایـن واقعیـت اسـت. ایـن تمرکـز بـر منطق همـه به دلیل باوری اسـت که او بـه مباحث روش

۱.  همان، ص ۴0.
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در اصالح انحرافات فکری دارد. پس از این دوره، رنگ وبوی ادبیاِت به کاررفته در نوشته های 
عبدالرحمـان اخالقـی و صوفیانـه می شـود و به تدریج به سـوی حالتی از فقه سیاسـی رهسـپار 
کـه بـاز هـم رگه هایـی از معانـی و روش هـای مربـوط بـه تصـوف در آن مشـهود اسـت.  می شـود 
او نظریـۀ سیاسـی خـود را در کتـاب روح الدیـن عرضـه می کنـد. اسـاس ایـن نظریـه بـر »والیـت 
فقیـه« و به طـور ویـژه بـر رویکـرد حضـرت امام خمینـیu مبتنـی اسـت. عبدالرحمـان ایـن 
کافی بـودن آن را به سـبب تئوریزه نشـدن سـلوک فقیـه  کافـی می دانـد و نا نظریـه را الزم امـا نا
در متـن نظریـه می دانـد. او به زعـم خـود می کوشـد ایـن نظریـه را بـا مبانـی و معانـی تصـوف و 
کـه   uکافی دانسـتن نظریـۀ والیـت فقیـه امام خمینـی کنـد. البتـه، نا کامـل  سـلوک اخالقـی 
گرهـای بسـیاری روبه روسـت.  عبدالرحمـان آن را »والیـت فقیـه صناعـی«۱ می نامـد، بـا اماوا
 jکه فقیه در صورتی شایستگی نیابت از امام غایب  درهرحال، عبدالرحمان ادعا می کند 
و اساسـًا چنیـن  باشـد  یافتـه  او شـباهت  بـه  و اخالقـی اش  فـردی  کـه در سـلوک  را می یابـد 
نیسـت کـه علـم بـه فقـه به تنهایی برای او والیت بیاورد، بلکه شـباهت اخالقـی با امام غایب 
و بهره گیـری از کمـاالت روحـی و معنـوی اسـت کـه او را واجـد مقـام والیت و نیابت می سـازد. 
کـه برتریـن مقـام سـلوک یافتن و لمـس تجربـۀ معنـوی و چنـگ زدن بـه وادی  همچنیـن، ازآنجا
کشـف و شـهود اسـت، پـس فقیـه نیـز بایـد تجربـه ای معنـوی ازاین سـنخ کسـب کنـد تـا واجـد 

صالحیـت شـود. ازایـن رو نظریـۀ خـود را نظریـۀ »والیـت فقیـه تجربـی« می نامـد. 
علی رغـم اشـکاالتی کـه ممکـن اسـت بـه نظریـۀ والیـت فقیـِه او وارد باشـد، درهرصـورت 
ایـن رویکـرِد عبدالرحمـان بـه فقـه سیاسـی جـای تمجیـد و تحسـین دارد، آن هـم در عصـری 
کثـر روشـنفکران اسـت. همچنیـن،  کـه سکوالریسـم و قداسـت زدایی سـکۀ رایـج در میـان ا
کـه ایـن فعالیـت علمـِی او را در عرصـۀ نظریـۀ سیاسـی مـورد نقـض و ابـرام و  مقتضـی اسـت 

گفت وگوهـا قـرار داد. محـور 

نگاهی به کتاب العمل الدینی و جایگاه مؤلف آن در ایران
طاهـا عبدالرحمـان به رغـم اینکـه از متفکـران طـراز اول جهـان عـرب اسـت و شـهرتش از دهـۀ 
کشـورهای مجـاور آن چشـم گیر اسـت،  ۱۹80 در محیط هـای علمـی و دانشـگاهی مغـرب و 

۱. ایـن مفهـوم در برابـر »والیـت فقیـه تجربـی« اسـت. طاهـا عبدالرحمـان والیـت فقیـِه متکـی بـر تجربـۀ عرفانـی را »تجربـی« 
کـه صرفـًا مبتنـی بـر فقـه و قوانیـن آن اسـت »صناعـی« می دانـد ]مترجـم[. می نامـد و آن والیـت فقیهـی را 
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امـا در جامعـۀ علمـی ایـران تـا پیـش از سـال 2000 چنـدان شناخته شـده نبـود. در همین سـال 
کـرد. در آن  کتـاب سـال جهـان اسـالم معرفـی  کتـاب سـؤال األخـالق او را  کـه آیسسـکو  بـود 
سـال، ایـران محـل اعطـای جوایـز و تقدیـر از نویسـندگان بـود. البتـه، او در آن جلسـه حضـور 
نیافـت. شـاید همیـن امـر  نقطـۀ آغـازی بـر آشـنایی جامعـۀ علمی ایـران بـا او شـد. از آن زمان، 
کنـده نوشـته هایی دربـارۀ معرفی برخی آثار او بیشـتر در مجالت ترویجی منتشـر  به صـورت پرا

کـه تعـداد ایـن نوشـته ها نیـز از انگشـتان دسـت تجـاوز نمی کنـد.  شـد 
در چند سـال اخیر، به صورت جدی تر و عمیق تر، پروژۀ شناسـاندن عبدالرحمان آغاز 
شـده اسـت و این امر منجر به نگارش چندین مقالۀ علمی پژوهشـی و یکی دو پایان نامه نیز 
شـده اسـت. شـاید یکـی از اسـباب مهـم طـرح جدی تر عبدالرحمـان در ایـران و حتی جهان 
که عبدالرحمان  اسـالم، رواج اندیشـه های محمـد عابـد الجابـری، هم وطـن او، باشـد. ازآنجا
کتاب هـای خـود و ازجملـه تجدیـد المنهـج  در شـمار منتقـدان جـدِی او قـرار دارد و برخـی 
ݧّـراث را در نقـد و پاسـخ بـه نظریه هـای میراثـی جابـری نگاشـته اسـت، همین امر  ݧ ݧ فـی تقویـم التݧ
باعـث شـهرت جدی تـر عبدالرحمـان شـد. عامل دیگری کـه عبدالرحمان را شایسـتۀ توجه 
می سـازد و مراجعـۀ برخـی بـه او از همیـن زاویـه اسـت ازسـویی نـگاه نقادانـۀ وی بـه غـرب و 
کـه بـر بومی سـازی معـارف وارداتـی می کنـد. ایـن  کیـدی اسـت  مدرنیتـۀ آن و ازسـوی دیگر تأ
کـه برخـی اندیشـمنداِن مطـرح جهـان عـرب بـر آرای  کنـار نقدهایـی  عوامـل و اسـباب در 
عبدالرحمان وارد کرده اند، او را به یکی از اندیشـمندان فعلی بسـیار جدی  در جهان اسـالم 

تبدیل سـاخته اسـت. 
کـه بـه آثـار او توجـه جـدی نشـان داده انـد، می تـوان بـه  در میـان منتقـدان عبدالرحمـان 
کـه بـر آرای  کـه ضمـن نقدهایـی  کـرد  علـی حـرب، فیلسـوف ساخت شـکن لبنانـی، اشـاره 
فلسـفی عبدالرحمـان دارد، او را به سـبب معلومـات وسـیع، ذهـن سرشـار، قـدرت منطقـی و 
که دارد، مورد تمجید قرار می دهد. در همین رابطه می توان به ادریس  نیروی مفهوم سازی ای 
کـه نـگاه نقـدی تنـدی بـه رویکـرد عبدالرحمـان  کـرد  هانـی، متفکـر معاصـر مغربـی، نیـز اشـاره 
دارد و ایـن نـگاه در آثـارش کامـاًل منعکـس اسـت. ایـن کتـاب، یعنـی العمـل الدینـی و تجدید 
العقل، در شـمار آثار بسـیار دقیق  و بدیع عبدالرحمان قرار گرفته اسـت و اهمیت آن به سـبب 
ابـزارْی  عقالنیـت  معاصـر،  دوران  در  دارد.  عقالنیـت  دربـاب  کـه  اسـت  نظریه پـردازی ای 
گرفته  مشخصۀ تمدن جدید غرب شده است. این عقالنیت از ابعاد مختلفی مورد نقد قرار 
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گر این الگو از  کنـون عرضـۀ الگویـی بدیـل از آن اهمیتی شـایان یافته اسـت. دراین بیـن، ا و هم ا
دروِن حـوزۀ معرفتـی و فرهنگـی جهان اسـالم باشـد، اهمیتش دوچندان می شـود. الگویی که 
عبدالرحمان از عقالنیت سه سطحی خود عرضه می کند الگویی قابل توجه است. او در این 
مـدل در پـی آن اسـت کـه ضمـن حفـظ نـکات مثبت عقالنیت ابـزاری، به عقالنیـت اهداف 
کـه اختیـار می کنـد، بـه ایـن مهـم نائـل  کـه بـا مبانـی ای  کنـد. ازاین روسـت  و ابزارهـا نیـز توجـه 
می شـود. ممکن اسـت این مدل اشـکاالت و نقایصی نیز داشـته باشـد، اما مهْم این جسـارتی 
کـه  کـه بـه خـرج داده اسـت. او همپـای اندیشـمندان بزرگـی همچـون یورگـن هابرمـاس  اسـت 
دربـاب مـدل عقالنیـت می اندیشـند، مدلـی عرضه و ادعـا می کند که این مـدل می تواند برای 
جهان اسـالم راهگشـا باشـد. همچنین، می توان به نقصان های عقالنیت پیشـنهادی وی در 
ایـران و در دیگـر بـالد اسـالمی پـی بـرد، زیرا عالوه براینکـه باعث خودباوری می شـود، ایدۀ عبور 
از عقالنیـت غربـی را ممکـن می سـازد و بـه تثبیت ایـن امکان یاری می رسـاند. این موضوع در 
فضای فعلی نواندیشـی در ایران راهگشاسـت، زیرا به نحوی به طرح بدیلی منجر می شـود که 

رنگ وبویـی دینـی و اسـالمی و نیـز بومی دارد.

نکاتی دربارۀ این ترجمه
و  اصطالح سـازی  را  معاصـر  عربـی  اندیشـمند  رسـالت های  از  یکـی  عبدالرحمـان  طاهـا 
کـه  دارد  کیـد  تأ او  برمی شـمرد.  بومـی  زبانـی  و  باتوجه بـه ذخیره هـای دانشـی  مفهوم پـردازی 
مفاهیـْم آغشـته بـه ارزش هـا و عناصـر تاریخی  معرفتـی و اعتقـادِی زیسـت جهانی هسـتند که 
در آن تولیـد می شـوند. او در ایـن راسـتا بـه مفهوم پـردازی و اصطالح سـازی وسـیعی دسـت 
کـه او را بـا ایـن خصوصیـِت  می زنـد. ایـن موضـوع چنـان در نوشـته های او ظهوروبـروز دارد 

می شناسـند.  اصطالح پردازانـه 
به کارنگرفتـن مفاهیـم وارداتـی نکتـۀ قابل تحسـینی اسـت،  به منظـور  اصطالح پـردازی 
العمـل  کتـاب  می سـازد.  دشـوارتر  را  ترجمـه  بعـد  مرحلـۀ  در  و  مفاهمـه  کار  به نحـوی  ولـی 
کلـی دربـارۀ آثـار عبدالرحمـان مسـتثنا نیسـت.  الدینـی و تجدیـد العقـل هـم از ایـن قاعـدۀ 
مقـارب،  مقاربـه،  مؤیـد،  عقالنیـت  مسـدد،  عقالنیـت  مجـرد،  عقالنیـت  بـرای  معادل یابـی 
ف و 

ّ
ـف، تسـل

ّ
تزل تأنیـس، مالبسـه، مالمسـه، تظهیـر،  قربانـی، تصریـف، تسـییس، تخلیـق، 

کتـاب وجـود دارد در زبـان فارسـی دشـوار اسـت، کـه در ایـن   بسـیاری دیگـر از اصطالحاتـی 
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زیـرا ایـن مفاهیـم به نحـو اصطالح جعل و وضع شـده اند و شـکافتن اصطالح و ترجمۀ عناصر 
و اجـزای تشـکیل دهندۀ آن بـه طوالنی شـدن اصطالحـات و ابتذال آن ها می انجامـد. ازاین رو، 
کوشـیده اسـت تـا در ترجمـۀ اصطالحـات و معادل یابـی فارسـی نهایـت تـالش خـود  مترجـم 
گاهـی نیـز چه بسـا ایـن تـالْش قریـن توفیـق نبـوده و مجبـور شـده اسـت همـان  را مبـذول دارد و 
بـه زبـان فارسـی وارد سـازد؛ مثـاًل مترجـم بسـیار  بـا توضیحـی پیرامـون آن  اصطـالح عربـی را 
کـه بـرای سـطوح سـه گانۀ عقالنیـت مجـرد، مسـدد و مؤیـد معادلـی شایسـته و روشـن  کوشـید 
کـه بـر عبـارت عربـی آن هـا رجحـان داشـته باشـد، امـا همچنـان بـر ایـن  در زبـان فارسـی بیابـد 
بـاور اسـت کـه اصطالحـات عربـی گویاتـر و فخیم ترند و روشن شـدن مفـاد آن ها بـرای خوانندۀ 
فارسـی زبان منجـر بـه انس گیـری بـا آن هـا می شـود. اساسـًا کـم نیسـتند اصطالحـات عربـی ای 
کـه چنـان بـا ذهـن و زبـان فارسـی زبانان مأنوس گشـته اند که گویـی از اول از درون زبان فارسـی 

جوشـیده اند.
کـه بـر سـختی ترجمـۀ عربـی بـه فارسـی می افزایـد و مترجـم به وضـوح آن  یکـی از عواملـی 
را یافتـه ضعـف سـنت ترجمـه ای عربـی بـه فارسـی در ایـران اسـت. علـت ایـن مسـئله تمرکز بر 
زبان هـای اروپایـی و غفلـت از زبـان عربی اسـت. البته، زبـان عربی نیز در وضعیت قدیم خود 
نمانـده و هرچـه پیـش مـی رود، غریب تـر، دیریاب تـر و پیچیده تـر می شـود. ایـن به علـت رشـد 
روزافـزون اصطالحـات جدیـد و پیچیدگـی سـاختارها در ایـن زبـان اسـت، به طوری کـه بـرای 
برخـی زبان دانـان نیـز حتـی فهـم متـون معاصـر عربـی دشـوار شـده اسـت. به هرحـال، مترجـم 
کوشـیده اسـت تا  کرده اسـت، اما به اندازۀ توان خود  که ترجمه ای بی نقص عرضه  ادعا ندارد 

عالوه بـر فهـم دقیـق مطالـب و هضـم آن هـا، بـه انتقالی شایسـته بیندیشـد.
فروردین ۱۳۹5
هادی بیگی





گذرانـده اسـت نـزد موافقـان و  کـه جهـان اسـالم در دو دهـۀ اخیـر از سـر  »بیـداری دینـی«ای 
موضع گیری هـا،  ایـن  اسـت.  برانگیختـه  متباینـی  و  متفـاوت  موضع گیری هـای  مخالفـان، 
گر باعث افزایش اشـتباهات و وقوع فتنه نشـده باشـد، بیداری دینی را از عواقب خود  حتی ا

نمی گـذارد. بی نصیـب 
بـر انسـان ها،  ـم و تأثیرگـذارِی آن 

َ
آفـاق عال گسـترش در  ایـن بیـداری عقیدتـی، به رغـم 

نیازمنـد پشـتوانه ای فکـری اسـت کـه بنابـر اختصاصـات روش های عقلـی و معیارهای علمی 
بیـداری، چارچـوب روش شـناختی اسـتوار،  ایـن  نـزد اصحـاب  مـا  جدیـد تحریـر شـود، ولـی 

تأسیسـی ای نمی یابیـم. فلسـفی  گاهی بخشـی  آ و  نظریه پـردازی مثمـر 
کـه در دو پدیـدۀ سـؤال برانگیِز »غلـو در اختـالف مذهبـی« و »فقـدان  گاهـی  مسـلماِن آ
دو  ایـن  بـر  اسـت  کـه ممکـن  نتایـج وخیمـی  در  نـدارد  امـکان  نظـر می کنـد  فکـری«  پشـتوانۀ 
گـردد اندیشـه نکنـد و دیرزمانـی بـه بدتریـن شـکِل ایـن نتایـج، یعنـی بازگشـت  پدیـده مترتـب 
بـه ماقبـل بیـداری، نیندیشـد. ازایـن رو، بی درنـگ ایـن بیـدارْی عناصـر خـود را بـه اجتهـاد برای 
فراچنـگ آوردن ابزارهایـی فرامی خوانـد که باعث دفع عوامِل به قهقرارفتن این نمایش اسـالمی 
می شـوند. ایـن ابزارهـا کـه اسـباب انسـجام اند این حرکـت را از چندپارگـی و پراکندگی مصون 
می دارند. آن ها اسباب نوسازی محسوب می شوند و از این رهگذر از حرکت یادشده در برابر 
جمـود و ایسـتایی محافظـت می کننـد. بااین وصـف، چـه کنیـم کـه ایـن بیـداری هم منسـجم 

گاهانـه سـازیم؟ و یکدسـت شـود و هـم نـوزا و ناایسـتا؟ یـا به عبارتـی، چگونـه ایـن بیـداری را آ
که به بیان شـروط انسـجام بخش و نوسـازانه ای  کتاب آن اسـت  هدف اصلی ما در این 
هـدف ایـن  بـه  دسـتیابی  اسـت.  الزم  دینـی  بیـداری  ایـن  گاهانه سـاختِن  آ در  کـه  یـم   بپرداز

مقدمه 
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که یکی تحت عنوان »تجربه« و دیگری  گونۀ اساسی از این شروط است   متضمن بررسی دو 
تحت عنـوان »تعقل« قرار می گیرد.

امـا دربـارۀ شـروط تجربـه بایـد چنیـن گفـت: در بیـداری اسـالمی راهی برای دسـتیابی به 
که فرِد  انسجام وجود ندارد، مگر راهیابی به ژرفای تجربۀ ایمانی و نفوذ عمیق در  آن... تاآنجا
داخل شـده در ایـن تجربـه چنـان بهـره ای ببـرد کـه وی را بـه اتصـاف بـه مـکارم اخـالق یـا همان 
تخلـق بـه اخـالق نیکـو وادار سـازد. همچنیـن، زمانی که بـه این تخلق نائل آمـد، راه هایی را در 
تعامل با دیگران در پیش خواهد گرفت که از اسـباب تفرقه و انشـعاب برکنار بماند و اسـباب 
کـه  ک تریـن چیـز بـرای انسـجاِم ایـن بیـداری آن اسـت  الفـت و تفاهـم را بپذیـرد. لـذا، خطرنا
به جـای دقـت در کیفیـت اعمـال و رفتـار و اقـدام بـه محقق سـاختن ضوابـط ایمـان بـه بهترین 

گذاشـتن فروع قیل وقـال روی آورده شـود. وجـه، بـه لفاظـی و رها
که راهی برای دسـتیابی به تجدد در بیداری اسـالمی  اما دربارۀ شـروط تعقل باید گفت 
یافـت نمی شـود، مگـر توسـل بـه چارچوب بنـدی، سـامان دهی و تأسـیس ایـن تجربـۀ ایمانـی 
عمیق به وسـیلۀ جدیدترین و قوی ترین روش های عقلی و تواناترین آن ها در مجهزسـاختن ما 
کوتاهی در این باب باعث می شـود این بیداری  که  به اسـباب تولید فکری. پوشـیده نیسـت 
کننـد، بـدون اینکـه حتـی یکـی از عناصـر  کـه دشـمنان در آن طمـع  بـه مسـیری کشـانده شـود 
گـر عناصر این  ایـن بیـداری بتوانـد بـه رویارویـی بـا آن ها و مهارسـاختن دشمنی شـان برخیزد. ا
کـه در تجربـۀ ایمانـی نفـوذ می کـرد و آفـاق آن را  بیـداری بـه ملکـه ای روشـی دسـت می یافتنـد 
می گشـود، می توانسـتند فکر اسـالمی جدیدی را بنیان نهند که از این بیداری پشـتیبانی کند 

و از گزافه گویـی گوینـدگان و نامهربانـی مغرضـان جلوگیـری کند. 
کیـد بـر اهمیـت تجربـه و تعقـل در فراهم سـاختن  و امـا ورود مـا بـه ایـن بحـث در حـد تأ
اسـباب بیـداری متوقـف نخواهـد شـد، به طوری کـه ایـن ورود بـه مـا بگویـد چگونـه تجربـْه ایـن 
گـون آن  بیـداری دینـی را بـه اسـباب انسجام بخشـی مجهـز می سـازد تـا میـان رویکردهـای گونا
جمع و میان عناصر آن پیوند برقرار کند یا بگوید چگونه تعقِل مبتنی بر تجربۀ ایمانی آن را به 
اسـباب نوسـازی در اندیشـه، چـه از لحـاظ تولیـد و چـه به لحاظ سـامان دهی، تجهیز می کند. 
گـر هـدف مـا مانـدن در این سـطح بـود، هیچ گاه به نگاشـتن این اثـر اقدام  ایـن ازآن روسـت کـه ا
گاهی بخشِی نظری دربارۀ پیچیدگی  نمی کردیم، هرچند در آن صورت شاید فوائدی در حد آ
گرفتـه کـه اقـوال و ادعاهـا فزونـی   ایـن بیـداری بـه دسـت می آمـد. دلیـل ایـن مسـئله آن اسـت 
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کنـون زمـان آن  و درعین حـال معیارهـای تمییـز و قواعـد پذیـرش در بیـن آن هـا آشـفته اسـت. ا
گفتـارش و نیـز میـزان  کـه بـاور هـر متکلمـی را به وسـیلۀ میـزان انطبـاق رفتـار و  رسـیده اسـت 

گفته هایـش بـه محاسـبه بکشـیم.  شایسـتگِی او بـرای الگوبـودن در 
کـه از طریـق تجربـۀ زنـده و تعقـل بـارور بـه  به هرحـال، ایـن مشـارکْت مـا را فرامی خوانـد 
کـه خـوْد محصـول رسـوخ در ایـن تجربـۀ ایمانـی و  یـم  انسـجام و تجدیـد ایـن بیـداری بپرداز
نفـوذ در معرفـت عقلـی اسـت و از ایـن بـاب واجـد صفـت بیـداری مطلـوب اسـت، زیـرا ایـن 
کاْر مجـرد سـخن گفتن دربـارۀ شـروط ایـن بیـداری نیسـت، بلکه جزئـی از این بیـداری و جزئی 
بـه آن اسـت. در ایـن راسـتا، مـا در  کـه ایـن بیـداری مشـروط  از انسـجام و تجدیـدی اسـت 
کـرد و آفـاق قـوای ذهنـی  کـه احـوال و اوصـاف مـا را دگرگـون  تجربـۀ ایمانـی عمیقـی وارد شـدیم 
و حسـی مـا را توسـعه داد. همچنیـن، اسـباب مواظبـت بـر عمـل )مراقبـه( و انگیزه هـای الفـت 
و محبـت بـا خلـق را در مـا بیـدار سـاخت. بـه همیـن ترتیـب، بـه تحصیـل روش هـای علمـی، 
اصـول منطقـی و سـازوکارهای کاربـردی آن هـا روی آوردیـم تـا اینکـه واجـد ایـن تـوان شـدیم کـه 
بتوانیم بر روش هایی در سـاخت و سـامان دهی نظری مشـی کنیم که شـرایط نظریۀ مطلوب را 
کنـون ابطـال ادلـۀ مخالفـان عقیده برای ما کار آسـانی شـده اسـت. همچنین،  داشـته باشـد. ا
در نتیجـۀ تعامـل تجربـه و تعقـل در فعالیت هـای اخالقـی و علمـی، اندیشـۀ دینـِی منسـجم و 
متجـددی نـزد مـا تولیـد شـده اسـت کـه ایـن اثـر از نخسـتین ثمـرات آن اسـت که بـرای مطالعه 

تقدیـم می گـردد. همچنیـن، بـه اذن خداونـد، ثمـرات دیگـری نیـز در پـی آن خواهـد آمـد. 
کـرده  و معیـار قبـول را  گاهـی بـا اقـوال مشـهور مخالفـت  کـه مـا در پیگیـری حـق  ازآنجا
مقتضـای دلیـل صحیـح قـرار داده ایـم، لـذا برای کسـی کـه می خواهد ایـن اثـر را مطالعه کند، 
کـه الزم اسـت از قضاوت هـای بی دلیـل و اندیشـه های  تذکـر ایـن مطلـب مفیـد خواهـد بـود 
کسـی مطالعـه  سـابق و پیش فرض هـای رایـج دربـارۀ تجربـۀ دینـی بگسـلد و ایـن اثـر را ماننـد 
کنـد کـه می خواهـد بشناسـد و بـه آنچـه در آن آمـده جامـۀ عمـل بپوشـاند و پیوسـته تـا پایـان بر 
ایـن راه روشـن پابرجـا بمانـد. در ایـن صـورت،  تردیـد نداریم که خواننده مشـروعیتی برای این 
اثـر خواهـد یافـت کـه از مشـروعیت کار کسـانی کـه وزن چندانـی بـه تجربـۀ دینـی نمی دهنـد، 
گـر به درجاتـی بیشـتر نباشـد، کمتـر هـم نخواهـد بـود. نیـز در ایـن اثـر ادلـه ای خواهـد یافـت که  ا
گـر بـر ادلـۀ منتقدیـن رجحـان نداشـته باشـد، ضعیف تـر از آن هـا  به لحـاظ قـوت و اثرگـذاری، ا

نیـز نخواهـد بود.
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اما دربارۀ محتوای کتاب، آن را به سه باب تقسیم کرده  و در هر باب سه فصل قرار داده ایم:
بـاب اول بـه بررسـی عقـل مجـرد و حـدود آن اختصـاص دارد. فصل اول این باب مشـتمل 
اسـت بـر دو مقدمـه کـه عقـل مجـرد بـه آن هـا اسـتناد دارد و عبارت اسـت از اینکه عقـل مجرد نه 
ذاتی از ذوات، بلکه فعلی از افعال اسـت و اینکه محدودیت هایی بر این فعل عارض می شـود 
کـه برخـی از آن هـا خـاص و برخـی عام انـد. فصـل دوم شـرحی اسـت بـر محدودیت هـای خـاص 
عقـل مجـرد در پرتـِو ممارسـت نظـری اسـالمی. فصـل سـوم بـه بیـان محدودیت هـای عـام ایـن 
عقـل می پـردازد. ایـن محدودیت هـا شـامل محدودیت هـای منطقـی، واقعـی و فلسـفی بـوده و 

گریبان گیـر فعالیت هـای علمی هسـتند.
بـاب دوم بـه نظـر در عقـل مسـدد و آسـیب های آن می پـردازد. بـه ایـن منظـور فصـل اول 
آن مشـتمل بـر دو مقدمـه اسـت کـه عقـل مسـدد بـر آن ها تکیـه دارد. ایـن دو مقدمـه عبارت اند 
از اینکـه نخسـت، عقـل مسـدد عمـل شـرعی را پذیراسـت و دیگـر اینکـه ایـن عقـل در معـرض 
آسـیب های اخالقـی و علمـی اسـت. فصـل دوم بـه آسـیب های اخالقـی و ازجملـه بـه تظاهـر و 
تقلیـد باتوجه بـه ممارسـت فقهـی می پـردازد. فصـل سـوم نیـز به بررسـی آفـات علمـی و ازجمله 

انتزاع گرایـی و سیاسـت گرایی از رهگـذر ممارسـت سـلفیه می پـردازد.
امـا بـاب سـوم بـه عقـل مؤید و کمـاالت آن اختصاص دارد. فصل اوِل این باب مشـتمل 
بـر دو مقدمـه اسـت کـه ایـن عقـل بـر آن هـا اسـتوار اسـت: اول اینکـه ایـن عقـل مبتنـی بـر تجربـۀ 
زنده است و دیگر اینکه این عقل کماالت تحقیقی و اخالقی ای را می طلبد که در ممارست 
صوفیه جلوه گر شـده اسـت. فصل دوم به کماالت تحقیقی ای می پردازد که مشـروط به اصل 
کمـاالت اخالقـی شـده  تحقـق افضـل و اصـل تخلـق اکمـل اسـت. فصـل سـوم امـا متعـرض 
کارکـرد بیـان اشـاری در ایـن نـوع از تربیـت پرداختـه  و بـه بیـان نقـش الگـو در تربیـت دینـی و 
کـه بـرای مأموریـت ارشـاد اخالقـی الزامـی اسـت. همچنیـن، بـه  و بـه ویژگـی ای اشـاره می کنـد 

پیامدهـای تصـدی ایـن منصـب توسـط نااهالن می پـردازد.
از مطالـب ایـن کتـاب روشـن می شـود کـه عقـل درجاتـی دارد و باالتریـن ایـن درجات در 

عقالنیـت مرتبـه ای اسـت کـه تجربـۀ ایمانـی زنده را پایه و اسـاس قـرار دهد.
رباط
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