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 جابری عابد محمد منظر از اسالم تاریخ در ساز تمدن هایمؤلفه بررسی
 6انه نادری/ثم3/مجتبی گراوند2/سید عالءالدین شاهرخی0داریوش نظری

 (236-223) 

 چکیده
یند رشد و توسعه در کشورهای غربی، متفکران اسالمی به آپس از ضعف تمدن اسالمی و در مقابل شروع فر

موضوع تمدن، چیستی و عوامل تأثیرگذار در آن بیشتر از همیشه توجه کرده و در قیاس با تمدن غربی رویکردهای 
اند. محمد عابد جابری از های تمدن ساز آن مطرح کردهشاخص به تحوالت جوامع اسالمی و جدیدی نسبت

اندیشمندان و متفکران معاصر است که تحت تأثیر روند تحوالت جوامع غربی به تحلیل و بررسی تحوالت 
مبنای مطالعات تحلیلی بر -سیاسی و اجتماعی تاریخ اسالم پرداخته است. مقاله حاضر با روش توصیفی

های های تمدن ساز از دیدگاه جابری کدام است؟ یافتهن سؤال اصلی پرداخته است که مؤلفهای، به ایکتابخانه
دهد که جابری در بررسی تاریخ فرهنگ و تمّدن اسالمی به نقش کلیدی سه عنصر، غنیمت و پژوهش نشان می

اسالم بپردازد. از قبیله عنایت دارد و درصدد است با رویکردی انتقادی به تحلیل تحوالت سیاسی معاصر جهان 
دیدگاه جابری راهکار پیشرفت جوامع اسالمی در گرو فهم مقتضیات زمانه، سازگاری با مفاهیم دنیای مدرنیته 

 مانند دموکراسی، نوگرایی و عقل سیاسی است.
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 مقدمه
ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد که از جملة آنگیری تمدن اسالمی دیدگاهگونگی شکلدر خصوص چ

ق( مورخ و فیلسوف مراکشی است. وی در تألیفات 0630-0353ش/0399-0303عابد جابری)محمد
ضمن ناکافی دانستن مطالعات موجود در باب « لعربی0تکوین العقل ا»ویژه در کتاب متعدد خود به
پردازد. تحلیل تمدن بر یک رویکرد جدید میتکیهن اسالمی، به بازبینی تمدن اسالمی بافرهنگ و تمد

بر سه عقل یا نظام معرفتی به نام نظام بیانی، نظام معرفتی و برهانی و همچنین نظام اسالمی مبتنی
از ( منظور جابری 32-31: 0386عرفانی، بارزترین مشخصۀ اندیشة محمد عابد جابری است. )نوری، 

گیری علوم بیانی مانند نحو، بالغت، فقه و... است و عقل برهانی نیز از ساز شکلعقل بیانی؛ عقل زمینه
پردازد. در خصوص عقل عرفانی نیز جابری به علوم مرتبط ها میبخشی به دادهنظر او به استدالل و نظم

که از نظر او برگرفته از مناطقی  کندبا ظاهر و باطن، شطح، تمایز میان حقیقت و شریعت و... اشاره می
عنوان نقطه ضعف تمدن اسالمی قلمداد چون یونان و مدارس اسکندریه و حران است و به

به این موضوع واژة کلیدی جابری در اشاره به تمدن اسالمی، توجه  ( با36-37: 0386شود.)همان، می
ای دارد. جوامع اسالمی نقش عمده و پسرفت نحوه کاربرد آن در پیشرفت که از نظر اوعقل است. 

به گیری آن، رویکرد جابری نسبت چگونگی تعریف جابری از مفهوم تمدن اسالمی و فرآیند شکل
عنوان واژگان تمدن ساز، رویدادهای گذشته و تحلیل او از سه واژة کلیدی قبیله، غنیمت و عقیده به

تر از ها و مهمغربی و دستاوردهای تمدنی آن به عوامل اثرگذار در پیشرفت کشورهاینگرش او نسبت 
همة راهکارهای جابری برای کاهش فاصلة دنیای اسالم با غرب از جمله مسائلی است که با بررسی آن 

های تمدن ساز از دیدگاه این پژوهشگر اسالمی و همچنین زوایای فکری، سیاسی و اجتماعی درک مؤلفه
 تر خواهد شد.او روشن

 
 پیشینه پژوهش

های محمد عابد جابری در خصوص تمدن اسالمی و نقاط ضعف و قوت آن در قیاس با تمدن اندیشه
ترین منتقدان غرب، بازخورد زیادی در بین اندیشمندان غربی و مسلمان داشته است. از جمله مهم

های جابری در جامعة عرب، جورج طرابیشی، هشام غصیب، ابراهیم محمود، محمود امین اندیشه
( در ایران نیز تألیفات زیادی در 26-27: 0386الم، حسام آلوسی و طه عبدالرحمن است.)همان، الع

ها به شده که بعضًا جنبة انتقادی دارد. اولین این نوشتههای محمد عابد جابری نوشتهخصوص اندیشه
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د که شومربوط می« عقالنیت و هویت»گوی محمدرضا وصفی با محمد عابد جابری با عنوان وگفت
منتشر شده است. مکالمة حسن  0367ماحصل مصاحبه جابری با نشریات عربی است و در سال 

وگوی متفکری از مشرق عربی و متفکری گفت»حنفی و محمد عابد جابری نیز در مقاله دیگری با عنوان 
آمده است. محمدتقی کرمی نیز در  0365، به قلم محمدمهدی خلجی در سال «از مغرب عربی

عقالنیت بدون هویت »، 0369-0366در سال« تأمالتی در باب دین و اندیشه»تی با عنوان مقاال
در سال « های محمد عابد جابریدرآمدی بر اندیشه»و همچنین « فرهنگی و تبیین ساختار عقل عربی

 های جابری پرداخته است.طور مفصل به اندیشهبه 0368
نقد »ای با عنوان رساله جابری در خصوص تمدن اسالمی، از دیگر تألیفات مرتبط با اندیشة محمد عابد

است که به قلم دکتر مجید « و بررسی نظریه انحطاط تمدن اسالمی از منظر ابن خلدون و جابری
منتشر شده و به چرایی رکود تمدن اسالمی از دیدگاه این اندیشمند مراکشی  0382منهاجی در سال 

گرایی و ساختارگرایی در تاریخ»وان به مقاالتی با عناوین تپردازد. همچنین در این خصوص میمی
وسیلة میراث صوفیانه و تباهی اخالق عربی به»نوشتة فرامرز میرزا زاده، « اندیشة محمد عابد جابری

علی اسالمی نسب، نوشتة حمزه« بررسی و نقد ادعاهای محمد عابد جابری»پیوند تصوف و تشیع 
نوشتة محمود جنیدی « وژی )بررسی و نقدی بر دیدگاه محمد عابد جابری(اپیستمولوژی در دام ایدئول»

نقدی بر اندیشة جابری دربارة »، «سنت و مدرنیته به روایت جابری از سید محمد آل مهدی»جعفری، 
از حسن « شناسی محمد عابد جابری در علوم اجتماعیتبیین و روش»، «شیعه از محسن دریا بیگی

از غالمرضا شفق و تحلیل و بررسی عقل عربی از « های اجتماعی جابریایده نگاهی به برخی»عبدی، 
ها به آنکه نگاه غالب اکثر این نوشتهمنظر محمد عابد جابری از سید محسن میری اشاره کرد. باتوجه

طورکلی های تمدن اسالمی و بهضعفبررسی تفکرات محمد عابد جابری در خصوص معایب و نقطه
ای دیگر به بررسی و رکود تمدن اسالمی است، در این نوشتار بر آنیم تا از زاویهچگونگی انحطاط 

 های تمدن ساز از دیدگاه محمد عابد جابری بپردازیم.ترین مؤلفهمهم
 

 نامة علمی محمد عابد جابریزیست
ق( متفکر، فیلسوف و مورخ مطرح 0630-0353م/2101-0399/0835-0303محمد عابد جابری )

التحصیل مقطع دکتری در رشتة فلسفه از دانشکدة ادبیات شهر رباط است. وی فارغمراکشی و 
های زیادی در خصوص تاریخ اسالم، تمدن اسالمی و تحوالت سیاسی صدر اسالم انجام داده و بررسی
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نسبت به مردم مغرب عربی در استفاده از زبان و ابزار بیان عربی تسلط و چیرگی خاصی داشته است، 
گیری از این ابزار، عامل اساسی اختالف میان مغرب با دول عربی را بر طرف کرده که با بهرهطوریبه

 (06م : 0896است. )جابری، 
ترین اثر جابری با موضوع تمدن اسالمی است که در واقع مهم« نقد العقل العربی»کتاب چهار جلدی 

ق و دومین جلد آن با 0372/0616 م/0896در سال « تکوین العقل العربی»اولین جلد آن با عنوان 
ق سومین و چهارمین 0376/0617/  0897، در سال «بنیه العقل العربی؛ ساختار عقل عربی»عنوان 

در « العقل السیاسی العربی و العقل االخالقی العربی»جلد آن نیز به ترتیب با عناوین 
( منظور 21:0396ی، منتشر شده است.)اسالم 0368/0620م/2110-م 0379/0601م/0881هایسال

دلیل در بررسی آن، سایر همینزبان است و بهجابری از عقل عربی فرهنگ حاکم بر جوامع عرب
گیرد. البته او عقل را به انواع مختلفی مانند عقل وجودی یا های اسالمی غیر عرب را نادیده میتمدن

کند و به پیروی از بندی مییمعقل یونانی، عقل مستقل، عقل ذهنی، عقل فاعل، عقل سائد و... تقس
های خود به مخاطبان را برای انتقال بهتر اندیشه« عقل برساخته»و « عقل بر سازنده»آندره الالند دو نوع 

قوة عقالنی هر فرد است که درک اشیاء و مفاهیم را برای « عقل بر سازنده»کند. منظور وی از مطرح می
کید او کند، اما عقل مورد نظر و تاو آسان می است که از نسلی به نسل دیگر و از فردی « عقل برساخته»أ

کل زیربنای آن به شمار طورها و بهبه فردی دیگر متفاوت بوده و مبنای اصلی ارزیابی تمدن
 (22-232: 2316رود.)جابری، می

 
 جابری و تمدن اسالمی

به وجود آمدن علوم اسالمی و  تمدن اسالمی از دیدگاه محمد عابد جابری برابر با فقه است که منشأ
: 0396علوم مادی مورد نیاز زندگی مردم مانند جبر و ریاضی در عصر تدوین بوده است. )اسالمی،

های تاریخی گویای آن است که مسلمانان تا پیش از عصر نهضت ترجمه و در حالی که واقعیت (026
دنیای اسالم، به مرحله شکوفایی نهضت  انتقال علوم عقلی از کشورهایی مانند یونان، ایران و هند به

به اینکه او عقل عربی یعنی ( باتوجه52 2362و قفطی:  000: 2377علمی نرسیده بودند.)ابن ندیم، 
کند، شرط رونق تمدن اسالمی گیری این تمدن قلمداد میبر آن زمان را عامل اصلی شکلفرهنگ مسلط

 (5م: 0899داند. )جابری، های آن مییب و ضعفرا در زمان کنونی، نقد عقل عربی و بررسی معا
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های ابن خلدون در باب چگونگی شکوفایی و سقوط جابری در بررسی موضوع تمدن اسالمی از اندیشه 
العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و »دیگر پیری و جوانی آنان در کتاب عبارتیها و بهدولت

پذیرفته است. کلید واژة اصلی ابن تأثیر  ،«ذوي السلطان األکبر العجم والبربر و من عاصرهم من
به تعریف لفظی آن به مفهوم، خلدون در اشاره به مفهوم تمدن، عصبیت است که از نظر او باتوجه

 (620م: 0899به همدیگر است.)همان، تعصب، عشق و غیرت یک خاندان، قبیله یا خانواده نسبت 
فکر ابن خلدون العصبیة والدولة: معالم نظریة خلدونیة »خلدون در کتاب  جابری تحت تأثیر عقیدۀ ابن
های تمدن ساز عنوان مؤلفه، سه عامل ایدئولوژی، اجتماع و اقتصاد را به«في التاریخ العربي اإلسالمي

مطرح کرده است. روش جابری در واقع ترکیبی به روز و تکمیل یافته از آراء متفکران غربی و نظرات ابن 
-97: 0386دهد.)نوری، خلدون است که طرحی جدید از چگونگی تحوالت صدر اسالم ارائه می

( برای مثال، جابری در مبحث نقد عقل عربی به شدت متأثر از پل میشل فوکو فیلسوف و تاریخدان 96
های فرانسوی است و تحت تأثیر مفاهیم طرح شده از جانب او مانند گفتمان و قدرت به ترتیب کتاب

« العقل السیاسی العربی»و « و بنیة العقل العربی« تکوین العقل العربی»، «الخطاب العربی المعاصر»
 (297-232م: 2332نویسد.)الزواوی بغوره، را می

 
 های تمدن ساز از نظر جابریمؤلفه

یله و ویژه رویدادهای سیاسی به نقش اثرگذار سه عنصر عقیده، قبجابری در تحلیل وقایع صدر اسالم به
کند. های مهم تمدن ساز آن دوران بیان میدیگر، این عناصر را مؤلفهعبارتیپردازد و بهغنیمت می

ها پرداخته و سعی های جدید در رشد تمدنهمچنین وی به اهمیت دموکراسی، عقل و استفاده از نوآوری
: 0391ینی نجات دهد. )جابری،نشبر آن از انزوا و گوشهدارد تا جامعة اسالمی و مسلمانان را با تکیه

توان به دو بخش تقسیم کرد: (. بر همین اساس عناصر تمدن ساز را در رویکرد جابری می373-366
های تمدن ساز در دوران صدر اسالم مانند عقیده، قبیله و غنیمت که در ارتباط با بخش اول شامل مؤلفه

گری مانند دولت اسالمی و عقل عربی را افزود و توان به آن عناصری دیآن دوران معنا پیدا کرده و می
هایی مانند دموکراسی، عقالنیت و نوآوری است که به اعتقاد جابری باید در عصر دیگری کلیدواژه

عنوان عنصر صراحت از این عوامل بهمدرنیته به آن توجه داشت. الزم به یادآوری است، هرچند جابری به
ویژه تمدن اسالمی کنونی ها بهآن را الزمه رشد و شکوفایی تمدن کند اماکلیدی تمدن ساز یاد نمی

 داند.می



 یاسالم از منظر محمد عابد جابر یختمدن ساز در تار یهامؤلفه یبررس

 
      

011 
 

 
 

 الف: عناصر تمدن ساز در صدر اسالم
 عقیده .0
عبارتی دین است که عامل رسیدن به های تمدن ساز از منظر جابری عقیده و بهترین مؤلفهاز مهم 

براساس تساوی و برابری و احترام به  های جابری، دین اسالمرود. بر اساس گفتهسعادت به شمار می
های اخالقی و انسانی، تحوالت مهمی در جامعة اسالمی ایجاد کرد که از جملة حقوق بشریت و ارزش

های دینی مانند مسیحیان و یهودیان، حذف آن: ایجاد اتحاد و همدلی میان اقوام مختلف و اقلیت
ساالر بود تقوا و اجرای اندیشة جامعة مدنی مردم های انسانی براساسهای طبقاتی، رعایت ارزشفاصله

طور مختصر در ( وی به99: 0399وصفی،  276:  0391از این سابقه نداشت.)جابری،که پیش 
عنوان دینی است که پیامبر اکرم آن را آورده است. این معنا را اسالم به»گوید: تعریف دین اسالم می

گونه تعریف عنوان مثال لسان العرب، اسالم را اینشاهده کرد. بههای زبان اروپایی متوان در فرهنگمی
 کرده است:

)اسالم یعنی آشکار کردن فروتنی و «  االسالم اظهار الخضوع و اظهار الشریعه و التزام ما اتی به»... 
ری اسالمی، معنای دیگ-طورکلی در فرهنگ عربیداری و التزام به آنچه پیامبر اکرم آورده است( بهدین

توان در نظر گرفت. در قرآن کریم واژة اسالم، تمام ادیان مرتبط با غیر از محتوای دینی برای اسالم نمی
ْسالم»فرماید: گیرد. قرآن کریم میدین ابراهیم را در برمی ِه اإْلِ یَن ِعْنَد اللَّ ( و در جای 08)عمران، « ِإنَّ الدِّ

)آل » إِلسالِم دیًنا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن َوَمن َیبَتِغ َغیَر ا»آورد: دیگر چنین می
( )هر کس دینی غیر از اسالم جوید از وی پذیرفته نیست( با این همه توجه اسالم در قرآن 95عمران: 

، 0396)جابری،:« پرستی است...کریم به دین ابراهیم است که همان ادیان توحیدی و نفی شرک و بت
26) 

عنوان ایدئولوژی مباحث اجتماعی دیگری کنند با معرفی دین بهای سعی میبه گفتة جابری گرچه عده 
چون فقر، سیاست و... را بزرگ جلوه دهند، اما دین ایدئولوژی نیست و اسالم هم که یک دین است 

عنوان ایدئولوژی نگاه بهکه به دین تر از آن است که به آن ایدئولوژی بگوییم؛ زیرا وقتیتر و مهمبزرگ
تنهایی که دین خود بهکنیم درصورتیهای اجتماعی دیگر بررسی میشود یعنی آن را در رابطه با نظاممی

نهاد عنوان یکهای دیگر تعریف شود؛ بنابراین جابری به دین بهتر از آن است که با نظامتر و بزرگمهم
کند و تر عامل مهم تمدن ساز نگاه میکلیطوراعی و بههای اجتمدهنده به سایر نظاممستقل و هویت

گوید جامعه به دین نیازمند است، مخصوصًا وقتی مباحثی چون قدرت و سیاست مطرح می
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وی معتقد است دین با گذر زمان و همزمان با تغییرات جامعه ( 69-13 :0396شود.)وصفی، می
را « اجتهاد پویا»تر شدن این قضیه نظریه برای روشننیازمند تغییرات و پرداختن به مسائل جدید است و 

کند که به معنی استخراج از متون دینی براساس نوع مشکالت و مسائل زمان حاضر است. وی مطرح می
 گوید: در همین خصوص می

اند، جملگی، توجه آدمی را به علوم نوین و مبانی تحوالت وسیع از دل انقالب آنفور ماتیک برآمده»... 
ها، جلب کرده است تا از رهگذر آن بتوان شایستگی الزم را ها و نیز نتایج حاصل از آنشناسانه آنعرفتم

های لغوی و دینی، برای نیل به اجتهاد برای اجتهاد امروزی کسب کرد که کمتر از نیاز گذشتگان به دانش
 (022: 2361، .)کرمی« است...

های اجتماعی و سیاسی اشاره دارد اما از نظر او دین چالش هرچند جابری بر تأثیر دین در حل مسائل و
-توجهجابری در مورد جانشینی پیامبر معتقد است که با (22: 2312عبدالرازق، مفهومی سیاسی ندارد.)

به حوادث رخ داده شده در تاریخ اسالم، پیامبر پس از خود جانشینی انتخاب نکرد و این امر را به 
 کند: ( وی اعتقاد خود در این مورد را چنین بیان می203، 0396. )جابریمسلمانان واگذار نمود

رسد که وی این کار را پیامبر از میان مردم رفت بدون آنکه به کسی پس از خود وصیت کند؛ و به نظر می
گاهانه انجام داده است، چرا که وی خود را همیشه به عنوان پیامبر، باالتر از همه از روی قصد و غرض آ

کرد و بارها این لقب را رد کرده بود. همچنین داد و با مردم همچون شیخ قبیله یا پادشاه رفتار نمیقرار می
گفت که کرد و میدید که چیزی به ارث بگذارد، بلکه بارها این مسئله را تکرار میوی خود را پدری نمی

های صدقه است. افزون بر این، سنتگذاریم جای میگذاریم و آنچه از خود بهما چیزی را به ارث نمی
توانست با توجه نهاد. ریاست بر قوم منصبی بود که هر فردی میای عرب ریاست را به ارث نمیقبیله

 ( 237: 0396کفایت و صفات خویش، مستحق آن باشد.)همان، به
ای سیاسی، هگیری و پس از آن شکوفایی خواهد رسید که از مجموعه نظامتمدن زمانی به مرحله شکل

( از طرفی دین اسالم برای اجرای 6-07: 0، ج0377اجتماعی، فرهنگی و ... برخوردار باشد.)لوکاس، 
ترین اقدام که مهمطوریمقررات اسالمی به نظام سیاسی و برقراری حکومت نیاز خواهد داشت، به

ث از قرآن کریم و منظور اجرای قانون اساسی منبعپیامبر )ص( در مدینه تشکیل حکومت اسالمی به
 (516-510تا: دستورات الهی بود.)ابن هشام، بی
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 قبیله .2
گیری تمدن اسالمی از دیدگاه محمد عابد جابری، قبیله است که از نظر یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل

ها مانند عشق به وطن، طایفه یا نگرش خاص او به مفهوم همبستگی میان افراد و مشترکات آن
تر شدن تأثیر قبیله بر تحوالت قلمرو اسالمی، طبقات ( وی برای روشن69: 0396بری، است.)جا

ای و های مسلمان را به دودسته مستضعف و مستکبر تقسیم کرده و پایگاه قبیلهاجتماعی و گروه
برای ای نیرومند و بزرگ برخاسته بودند که ای از قبیلهدهد. بر این اساس عدهها را شرح میخانوادگی آن

عنوان ای ضعیفی داشتند و به تعبیر قرآن بهای برعکس پایگاه قبیلهآنان پشتوانه محکم وجود داشت و عده
 (920-96: 0396اند.)همان، شدهمستضعفان شناخته

پردازد و معتقد جابری سپس به نقش دوگانه قبیله در دوران دعوت اسالمی در مکه و سپس مدینه می
که در مکی بیشتر فردی و مربوط به خون و نژاد اشخاص بوده است، درصورتی است که قبیله در دوران

عنوان ملت تغییر نام داده است. شده و بهدوران حکومت اسالمی در مدینه از این تنگناها خارج
( البته 052: 0396شده است.)همان، جای نسب و خون اشتراک عقیده و هدف طرحکه بهطوریبه

که در نظام ترین مخالفان پیامبر از قوم و قبیله او بودند، درحالیغافل است که مهم جابری از این موضوع
:  6، ج0360قبیله محور بین افراد از یک نژاد و عقاید گوناگون پیوستگی محکمی وجود دارد. )ابن اثیر، 

رده،  های( این متفکر مغربی تحوالت بعد از رحلت پیامبر مانند جنگ012: 0360و ابن خلدون، 75
دهد و آن را عامل اساسی ماجرای سقیفه و انتخاب عمر و ابوبکر را نیز به مفهوم قبیله ارتباط می

مبنای ای، این تحوالت برکه جدا از بحث تأثیرات قبیله( درحالی061-032: 0396داند.)جابری، می
و  ین افراد از توصیهخواست جریان مخالف شیعیان رقم خورده و جابری در تحلیل آن به موضوع تعدی ا

الدار و عنوان جانشین برحق خویش در واقعه یومبر انتخاب امام علی )ع( بهپیامبر)ص( مبنی سفارش
های هایی از جامعه مانند انصار و شخصیتغدیر، انحراف موضوع جانشینی پیامبر، عدم موافقت گروه

عه سقیفة بنی ساعده و... اشاره عنوان خلیفه در واقهاشم با انتخاب ابوبکر بهبرجسته بنی
که اتفاقاتی مانند واقعۀ دیگر ازآنجاعبارتی( به026، بی تا: 2و یعقوبی، ج  977: 0365کند.)طبری،نمی

نوعی به دلیل  عنوان خلیفه بههای اهل رده و همچنین انتخاب ابوبکر و عمر بهسقیفة بی ساعده، جنگ
ل خدا )ص( صورت گرفته، در تحلیل کلیدواژة قبیله و تأثیر های رسوعدم پیروی از دستورات و سفارش

 (335-336، 0آن در رویدادهای بعد از رحلت پیامبر باید به آن نیز توجه کرد.)بالذری، بی تا، ج
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 غنیمت .3
گیری و شکوفایی تمدن اسالمی از نگاه جابری، غنیمت و های تأثیرگذار در شکلاز دیگر مؤلفه

است که از نظر این متفکر مغربی در دورة صدر اسالم شامل خراج، عطایا و موارد  دیگر ثروتعبارتیبه
( به گفتة جابری اولین اهرم پیامبر برای فشار به 51-68: 0مشابه آن بوده است.)بالذری، بی تا، ج

( و غزوات پیامبر و 053: 0های مخالف یعنی قریش، عامل اقتصادی بوده )بالذری، بی تا، جگروه
کند که این مسئله ای جز کسب ثروت نداشته است. وی تأکید میهای رده نیز انگیزهن جنگازآپس

عنوان عامل کلیدی در تحوالت سیاسی و اجتماعی صدر اسالم ایفای نقش نموده )جابری، همواره به
 دهد و سپس این( و در تکمیل این نظر ابتدا موقعیت اقتصادی و تجاری قریش را شرح می003تا: بی

منظور ها نبوده، بلکه بهای برای دفاع از خدایان آنکند که مبارزه قریش با پیامبر مبارزهنکته را بیان می
گیری قوای نظامی در ها صورت گرفته است. بر همین اساس شکلحفظ موقعیت تجاری و مالی آن

گرفته و پشت پردة های قریش صورت منظور مقابله با کارشکنیمدینه و حضور در غزوات و سرایا به
دست آوردن غنیمت بوده است تا به این وسیلة دشمنان پیامبر اسالم مغلوب اصلی آن موضوع مالی و به

 (066: 0396شوند.)جابری، 
رود، محمد عابد جابری معتقد شمار میها بهکه دو رکن ارتش و مال از ارکان مهم حکومتازآنجایی

طورکلی دست آوردن پول و بهپیامبر را به سمت تشکیل سپاه، به رفته دعوت است که این دو عامل رفته
 گوید: تشکیل دولت اسالمی سوق داد و در این خصوص می

های داوطلبانۀ آنان و این امکان پس از هجرت به دست آمد و مهاجران و انصار ارتش بودند و کمک»...
دهی آنان بود. آنگاه نیز که تجهیز و سازمان آوردند، منابع مالی برایدست مینیز غنائمی که از دشمن به

مکه فتح شد و قبایل عرب نمایندگانی به مدینه فرستادند تا به پیامبر )ص( این پیروزی را تبریک گویند و 
جزیره عربستان عماًل تابع دولت دعوت پیامبر شده بود و ازآنجاکه ورود خود را به اسالم بیان کنند، شبه

ای ملموس ثابت کند که یک قبیله عماًل اسالم آورده گونهتوانست بهای بود که میدیزکات، تنها پیوند ما
دارد که به همراه دو ی سیاسی اسالم قرارگرفته است، بنابراین پیامبر تأکید مییا به بیانی دیگر تحت سلطه

ین عاملی برای دهندة دین و انجام امر قضاوت، فرماندهی برای سپاهیان آن قبیله و همچنقاضی آموزش
 (266-269: 0396همان، «)آوری صدقات یعنی زکات گسیل دارد...جمع

 
 



 یاسالم از منظر محمد عابد جابر یختمدن ساز در تار یهامؤلفه یبررس

 
      

011 
 

 
 

  عقل عربی .6
به جریان معتزله که به فهم کتاب و به گرایش وی نسبت توجه  مبحث موردتوجه محمد عابد جابری با

تمدن اسالمی  عنوان عامل مهم در ایجادسنت از طریق عقل معتقد است، کاربرد اصطالح عقل عربی به
بر ضرورت مطابقت عقل عربی با جریان مدرنیزه، ضمن تأثیرپذیری از عقالنیت است. او با تأکید
 کند:( اندیشمندان جهان اسالم را به سه دسته تقسیم می0260: 0387مدرن، )میرزازاده،

 دانند.م میماندگی دنیای اسالانگارند و آن را عامل عقبای که تمدن غرب را نادیده می. دسته0 
 دانند.ماندگی مسلمانان میبه سنت معترض هستند و آن را عامل عقبای که نسبت . دسته2 
جای توجه و مخالفت نسبت به یکی از این دو، باید راه آشتی و پیوند میان ای که معتقدند به . دسته3 

 .ها را پیدا کردآن
ها است که درنهایت تمدن لکه هویت و فرهنگ ملتمنظور جابری از عقل نه قوة تفکر و محتوای آن، ب 

شود و در میان ها را شکل خواهد داد. او معتقد است عقل در دوران مختلف دچار دگرگونی میآن
یابد و برای همین او بین دو حوزه فرهنگ و تمدن مغرب و های گوناگون میهای مختلف شکلملت

: 0396شرق عربی و مغرب عربی یاد می کند.)وصفی، شود و به آن به عنوان ممشرق تفکیک قائل می
های فرهنگی و فکری اندیشة هر دیگر، منظور جابری از عقل عربی همان مشخصهعبارتیبه( 56-58

ها و هنجارها است که در بستر خاص فرهنگی و اجتماعی خود قرار ملت و قوم و به بیانی دیگر ارزش
کند و این گی در یک مکان اسالمی یا یک مکان غیر آن فرق میهای زندمثال مشخصهعنوانگیرد. بهمی

-27: 2313و جابری، ( 621: 0368شود.)کرمی، ها خود باعث تفاوت در اندیشة و فرهنگ میتفاوت
تر جهت به تجارت مناسبیابیها برای دستبر همین عقل و فرهنگ، ملتاز دید جابری با تکیه (22

 (22: 0393گیرند.)لوی صافی،میهای متعالی بهره ساخت تمدن
جابری بر این باور است که عامل تمدن ساز در قلمرو اسالمی یعنی عقل عربی یا همان فرهنگ اسالمی 

گیری علوم مختلف دینی و و نقش مستقیمی در شکل( 010: 0391گرفته )جابری، در عصر تدوین شکل
مانده، حرکت باقیمعاصرتر ایستا و بی کالمی داشته است. ولی از دیدگاه او عقل عربی در دوران

که برعکس آن، جهان غرب با استفاده از تجارب این عامل تمدن ساز در جهان اسالم، درصورتی
های مسلمانان در سرآغازی نو برای تمدن خویش فراهم آورده است. از دیدگاه جابری پس از پیشرفت

لید از مذاهب چهارگانه و پیروی از پیشوایان آن های مختلف علمی در عصر تدوین، آنان گرفتار تقحوزه
شدند که نتیجة آن جدال و اختالفات میان مسلمانان و ایجاد تفرقه و پراکندگی بود. از طرفی، فرهنگ 
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های های بعدی موجب پیشرفتحاکم بر ملت اسالمی یا همان عقل عربی از عنصر طبیعت که در قرن
 (  266-267: 0391)همان،  دنیای غرب شد، غافل بود.

 
 دولت اسالمی .5

عبارتی مشخصة بارز گیری تمدن اسالمی و به از نظر محمد عابد جابری دیگر مؤلفة تأثیرگذار در شکل
گردد. او سیاست را های سیاسی است که آغاز آن به دوران خالفت عباسیان برمیآن، حکومت و بنیان

اسالم برای دین قانون تعیین کرده و آن را مشخص  داند، با این تفاوت کهترکیبی از دین و دولت می
 (08: 0391نموده، اما دولت و سیاست را به عهده اجتهاد مسلمانان قرار داده است.)احمدوند،

عنوان یک اصطالح سیاسی در همان روزگار به وجود آمد و آنان بودند که پس از از نظر او دولت به
که بیانگر پیوند دین و دولت بود و پس از آن « هذه دولتنا»تند پیروزی بر امویان برای نخستین مرتبه گف

الرشید را به کاربردند؛ نگاران تعبیرهای دولت اموی، دولت عباسیان، دولت معاویه و دولت هارونتاریخ
که اشاره شد، وی تشکیل حکومت اسالمی را از مشخصات تمدن اسالمی در دوران پیامبر طوراما همان

 کند:این دالیل اشاره می داند و بهنمی
. عرب به هنگام بعثت، ملک و دولت نداشت و نظام سیاسی و اجتماعی در مکه و یثرب )مدینه( 0 

 ای و در حد دولت نبود.نظامی قبیله
بر کارهای عبادی، سلوک اجتماعی و معنوی منظمی را به وجود آوردند و . مردم با بعثت پیامبر افزون2 

 سلوک اجتماعی را گسترش دادند تا در مدینه به باالترین حد خود رسید.پیامبر و مردم این 
کرد، و یا رئیس دولت نامیده شود پرهیز می« ملک»که . پیامبر بااینکه رهبر این جماعت بود ولی از این3 

ین شناختند و قرآن نیز با همدانست. مسلمانان نیز او را با همین ویژگی میبلکه خود را نبی و رسول می
 ویژگی از او یادکرده است.

. تا هنگام مریضی پیامبر حکومتی در کار نبوده است، اما در آستانه رحلت ایشان که دعوت اسالمی 6
عبارتی در این زمان دعوت محمدی تحول و تطور گسترش یافت، دولت اسالمی تأسیس شد. به 

 پیداکرده و به حد دولت رسید.
، ولی از دولت و نظام «کنتم خیر امه اخرجت للناس»المی یادکرده، . قرآن بارها از امت و امت اس5 

 سیاسی اسم نبرده است.
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. اختالفی که در سقیفة بنی ساعده به وجود آمده بود و به بیعت با ابوبکر انجامید، اختالف سیاسی 7 
 اللهبود و ارتباطی با دین نداشت. هر چند مردم از آنان با عنوان خلیفه و جانشین رسول

 (09-06م: 0889و جابری،  65-63: 0395یادکردند.)مزینانی، 
ضرورت تشکیل حکومت با این حال محمد عابد جابری برخالف اظهارات خویش در جای دیگری به 

کند که در ابتدا شرط پذیرش مثال وی در مطلبی اشاره میعنوان کرده است. بهاسالمی توسط پیامبر اشاره
شدندکه ها تنها زمانی مسلمان نامیده میذیرش حکومت پیامبر بوده است و آنمسلمانی مردم، در گرو پ

شناختند؛ بنابراین حکومت پذیرفتند بلکه حکومت او را نیز به رسمیت میتنها اسالم پیامبر را مینه
( همچنین دشمنی 81: 0395پیامبر با این اوصاف یک امر تأییدشده و قطعی بوده است.)بسته نگار، 

ا پیامبر که صرفًا به خاطر ترس از نابودی موقعیت سیاسی و اقتصادی آنان توسط پیامبر بوده قریش ب
رغم انکار نظام سیاسی در دوران دهد محمد عابد جابری علیاست، دلیل دیگری است که نشان می

 (36م: 0889گذارد.)جابری، پیامبر، در بیانات دیگر خود بر آن صحه می
 

 ز در عصر مدرنیتههای تمدن ساب: مؤلفه
 دموکراسی و عقالنیت-0

گیری تمدن اسالمی که جابری به آن پرداخته مفهوم ازجمله مفاهیم جدید و تأثیرگذار در شکل
و  دموکراسی و عقالنیت است. وی معتقد است که جوامع مسلمان بیشتر به تحقق این دو برای پیشرفت

 (026:  0391توسعۀ خود نیاز دارند.)فیاللی انصاری، 
بر عقل و خرد بشری و تکالیف که اسالم دینی است مبتنیبراساس بیانات محمد عابد جابری ازآنجایی

( بنابراین بر یک مسلمان واجب است که 93: 0396ریزی شده است، )وصفی،اسالمی بر پایه عقل پی
ان »اساس این آیه که ریا مطرح کند؛ و برهایش را صریح و بیها و اندیشهپیرو خرد خویش باشد و دیدگاه

انتخاب حاکم و رهبر جامعة خویش براساس خرد خویش نه تملق و ریا رفتار « الله غنی عن العالمین
( بنابراین براساس تعاریف جابری اسالم دینی است مبتنی بر دموکراسی، خرد، 97: 0396کند، )همان، 

توانند موفق و لمانان تنها زمانی میعدالت و تمام اصولی که برای یک زندگی سعادتمند الزم است و مس
پیشگام باشند که در همة امور خود خصوصًا سیاست و قدرت از این ابزار استفاده نمایند. جابری 

گذاری داند و حتی تمدن اسالمی را با این عنوان نامهمچنین فقه را نیز محصول تمدن اسالمی می
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دهد، مانند تمدن یونانی که تمدن فلسفه است و میگوید؛ و چنین توضیح کند و به آن تمدن فقه میمی
 (3: 0396تمدن اروپایی که تمدن تکنولوژی است.)اسالمی،

توجهی آن به های جهان معاصر را بیجابری عامل عقب ماندن عقل عربی و تمدن اسالمی از پیشرفت  
ستی و از بیخ و بر داند. برخالف فرهنگ غرب که ستیز اصلی بر سر نوع نگرش به جهان، هطبیعت می

بندی ساختارهای عقل اروپایی و های قدیمی و بنای نگاه جدید است. او در واقع با تقسیمکردن نگرش
یونانی به دو عنصر عقل و طبیعت، معتقد است که در عقل عربی طبیعت و تمام عناصر آن جز برای 

به مفهوم اخالق است.)جابری، کشف خدا نیست و مفهوم عقل در فرهنگ عربی نه به معنای تفکر بلکه 
آموزی که اهمیت موضوع خردورزی و به تبع آن علم( درحالی37: 0392و بدوی، 256-272: 0391

به این موضوع بستر در زندگی دنیوی مسلمانان از همان ابتدا مورد تأکید کتاب قرآن و پیامبر بود و باتوجه 
توان از که میطوری( به26-0: 0373لینی،شکوفایی علوم مختلف در دنیای اسالم فراهم شد، )ک

دهنده علوم به دنیای گیری نخستین تمدن نوآور و شکوفا و انتقالعنوان پیشگامان شکل مسلمانان به
 (231-236: 2392)نصر،  غرب یاد کرد.

م ضرورت مفهوم عقالنیت در تمدن اسالمی گرفتار شدن اندیشة جهان عرب در دام مفاهیبه  وی با اشاره
توجهی به این جدیدی چون ناسیونالیسم، سکوالریسم، سوسیالیسم، دموکراسی و... را ناشی از بی

 (67-65: 0391داند.)جابری، موضوع در جهان عرب می
گرا، لیبرال و جریان میانه این دو که یکصد سال گذشته مانند جریان سنتهای جابری با انتقاد از جریان
( معتقد است که در هر سه نوع نگرش پایه مبحث بر 70: 0396ست، )وصفی،ترکیبی از لیبرال و سنت ا

روی قیاس غایب بر شاهد هست و قیاس خود چندین مشکل اساسی دارد که ازجملة آن فقدان عینیت و 
گرایش به ذهنیت و نادیده گرفتن تاریخ و زمان است. کسی که در دام قیاس گرفتار است با دو مقولة 

شده و برو است. معلوم همان گذشته و مجهول همان آینده است که در نظر او ثابتمجهول و معلوم رو
چیز مشخص است و درواقع در غیرقابل تغییر است. وقتی با این دید به گذشته نگاه کنیم که همه 

ذهنیات خود به این مسئله اعتقاد پیدا کنیم که گذشته پاک و مطلق است، هم گرفتار ذهنیت و هم از 
ایم؛ زیرا زمان در حال تغییر است و کسی که زمان و تاریخ را نادیده گرفتهایم، هم دور شده واقعیت

همه مقدمه جابری داند، تغییرات زمانی را نادیده گرفته است؛ بنابراین با اینگذشته را مطلق و معلوم می
بر آنان به نتایج مطلوبی تکیهتوان بارسد که این سه نوع نگرش قابل اعتماد نیست و نمیبه این نتیجه می

گوید راه کدام از این سه گرایش نیست و می( جابری خود متمایل و پیرو هیچ72: 0396رسید.)همان، 
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رسیدن به اندیشة پویا و خالق، خردورزی است که بر پایه میراث فرهنگی جامعة خویش باشد نه غیر. او 
 دهد:در این خصوص چنین توضیح می

باوریم که زمان آن فرارسیده است تا از این تقسیمات و مواضع فراتر رویم. ما این کار را با ما بر این »...
شمولی که خود را بر ما های انسانی جهانهای مدرن معاصر، ارزشاصالت بخشی فرهنگی به ارزش

باشد، انجام  هاها با آنچه ممکن است در میراثمان شبیه و همانند آنکنند و با پیوند این ارزشتحمیل می
ای بازسازی شود که از آن پیشه و مرجعی برای نوگرایی در فرهنگ عربی بسازیم. این گونهدهیم تا بهمی

امر درواقع استراتژی نوسازی از درون، نوسازی فرهنگ عربی است؛ استراتژی که دارای چند محور 
گاهی عربی، محور نقد شناسی میراث، محور اصالت بخشی در اندیشه و آاست؛ محور نقد معرفت

 (29-26: 0398جابری، «)ها و نسبی بودن شعارهای آن...مدرنیته اروپا و کشف لغزش
توجهی به از اینرو محمد عابد جابری با نقد از اندیشة عرب، نص گرایی، جمود، تقلید و بی 

موفقیت جهان ترین عامل به عنصر عقالنیت را مهمهای علمی و همچنین گذشته پرستی، توجه پیشرفت
 اسالم دانسته است.

 ضرورت نوگرایی -2
کند، ضرورت نوگرایی و نکته مهمی که جابری در خصوص تمدن دنیای عرب و جهان اسالم بیان می 

 گوید: مثال وی میعنواندگرگونی از درون میراث عربی یعنی قرآن و سنت است. به 
سو و تجربة پاکستان و ایران از سوی دیگر، ز یکعنوان کشوری با گرایش غیر دینی اتجربة ترکیه به »

های گیریرغم جهتشده در این کشورهای اسالمی، به گویای این واقعیت است که نوسازی شناخته
متفاوتی که دارند، بازتاب یا نقش مؤثری در کشورهای جهان عرب نداشته است. نوسازی واقعًا باید 

به کشورهای اسالمی دیگر این امر اتفاق بیفتد.  ور که نسبتطبرآمده از درون جهان عرب باشد. همین
تواند که جهان عرب کانون فرهنگی و دینی است، بنابراین اگر نوسازی در آن حاصل شود، میازآنجایی

 (606: 0369کرمی، «)تأثیر کارسازتری بر پیرامون خود داشته باشد...
کید دارد که این ن دهد که جهان وگرایی نباید عجوالنه باشد و توضیح میبا این حال محمد عابد جابری تأ

عرب همچنان بقایایی از گذشته را با خود دارد و نتوانسته این اجزای قدیمی خود را نادیده بگیرد و خود را 
بر روابط تولید در آن از آن جدا کند. برای مثال، اقتصاد رانتی در جهان عرب حضور دارد و اقتصاد مبتنی

بر اینکه تاریخ زمانی و مکانی در جهان عرب هماهنگ نیست و مراحل است. عالوهشکل نگرفته 
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طورکلی جهان عرب توان بهوجود چگونه میشکل نیست. بااینتکاملی تمام نقاط جهان عرب به یک
 (066: 0399پس از قرن نوزده را در دوران رنسانس قرارداد.)شفق، 

 
 گیرینتیجه

جتماعی و فرهنگی حاکم بر جوامع اسالمی در ادوار مختلف و سیر به مشخصات سیاسی، اباتوجه 
نزولی دستاوردهای علمی و تمدنی مسلمانان در قرون معاصر، رویکردهای ضدونقیضی در خصوص 

های تمدن ساز در باور برخی از اندیشمندان جهان اسالم وجود دارد. محمد عابد جابری با انتقاد مؤلفه
های می با کشورهای غربی در زمان فعلی، معتقد است که رفتارها و ارزشاز شکاف عمیق جوامع اسال

تمدن ساز جامعة اسالمی درگذشته، تحت تأثیر سه عنصر غنیمت، قبیله، دین و عقیده به وجود آمده و 
عبارتی گفتمان تر، عقل عربی و بهطورکلیاکنون نیاز جدی به بازنگری دارد. از دیدگاه جابری بههم

فضای اجتماعی جامعة عرب در دوران صدر اسالم، عامل مهمی در انتشار مفاهیم اسالمی و  موجود در
-آمیز بوده، اما در زمان کنونی کاربردی ندارد. از ایناجرای قوانین آن بوده که اگرچه در آن دوران موفقیت

های سیاسی و شهبه عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع غربی، در اندیرو الزم است مسلمانان باتوجه
اجتماعی خود با اقتباس از نظریات جدید تجدیدنظر کنند. از نظر جابری غفلت مسلمانان از مقتضیات 

های به طبیعت و پیشرفتهای اسالمی را از توجه های نوگرایی و عقالنیت مدرن، دولتزمان، جریان
عبور از این شرایط و رقابت بهتر با  ها برایدلیل آنهمینمادی و علمی دنیای غرب؛ بازداشته است. به 

دنیای غرب، باید به تغییر و تحوالت درونی روی آورده و قوانین اسالمی را طبق مقتضیات زمان و مکان 
بر سه مقولة عقیده، غنیمت و قبیله فضای گفتمانی و اجتماعی روزرسانی کنند. گرچه جابری باتکیهبه

کید دارد اما از صدر اسالم را بررسی و تحلیل کرده است  و بر نقش این عناصر در ایجاد تمدن اسالمی تأ
نظر ایشان تمدن اسالمی در عصر تدوین یعنی قرن اول هجری تا قرن هفتم به اوج شکوفایی رسیده و 

به ها، توجه پس از آن راکد مانده است؛ لذا در دورة معاصر برای تأمین رفاه مردم و جبران کاستی
م تغییر و تحوالت دنیای امروز، عقل، دموکراسی و نوآوری در پیشرفت کشورهای هایی همچون فهمؤلفه

 ای دارد.اسالمی و مسلمانان ضرورت و اهمیت ویژه
 

 منابع
 .قرآن کریم
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، ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران: موسسة الکامل فی التاریخ(. 0360ابن اثیر، عزالدین )
 مطبوعاتی علمی.
، ترجمة محمد پروین گنابادی، ج اول، تهران: علمی و مقدمه(. 0378دالرحمن )ابن خلدون، عب

 فرهنگی.
، ترجمة عبدالحمید آیتی، تهران: موسسة مطالعات و تحقیقات العبر(. 0360ـــــــــــــــــــــــــــ )

 فرهنگی.
 : امیرکبیر.، ترجمة محمدرضا تجـدد، تهـرانالفهرسـت(. 0377ابـن نـدیم، محمـد بـن اسـحاق )

 ، تحقیق: مصطفی السقاء و...، بیروت: دارالمعرفه.السیره النبویهتا(. ابن هشام، عبدالملک )بی
مجلة فروردین، « فرآیند تدوین معرفت شناسی و روش فقه سیاسی شیعه(. »0391احمدوند، شجاع )

 59-06، 01، ش متین
مجلة اطالع رسانی و « دعا تا اثباتچهارگانه جابری عقل عربی از ا(. »0396اسالمی، سید حسن )

  28-9، خرداد و شهریور، صص000-001آینه پژوهش، ش  کتابداری
 ، لبنان: دارالطلیعه للطباعه و النشر.میشل فوکو فی الفکر العربی المعاصرم(  2110الزواوی، بغوره)
ییز و زمستان، ، پا8، ش گفتمان« های محمد عابد جابریدرآمدی بر اندیشه(. »0392بدوی، شاهین )

 76-35صص 
، شهریور، 66، شمارة بازتاب اندیشه، «پیامبر و اقلیت های دینی(. »0395بسته نگار، محمد )

 83-99صص
 بالذری، احمد بن یحیی)بی تا(. انساب االشراف، تحقیق: محمد حمیدالله، مصر:دارالمعارف.

 یروت: مرکز دراسات الوحده العربیه.، بالدین و الدوله و تطبیق الشریعهم(. 0889جابری، محمد عابد )
 ، ترجمة عبدالرضا سواری، تهران: گام نو.عقل سیاسی در اسالم(. 0396ـــــــــــــــــــــــــــ )

، ترجمۀ رضا جدال کالم، عرفان و فلسفه در تمدن اسالمی(. 0391ـــــــــــــــــــــــــــ )
 شیرازی،تهران: یادآوران.

، ترجمۀ سید هیی از گونۀ دیگر؛ روشنفکران در تمدن عربیسقراط(. 0398ـــــــــ )ــــــــــــــــــ
 محمد آل مهدی، تهران: فرهنگ جاوید.

، بیروت: المرکز الدراسات الوحده مدخل الی فلسفه العلومم(. 0889ـــــــــــــــــــــــــــ )
 العربی.
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، ش ماهنامه چشم انداز« م و غرب به چه معناستمواجهه اسال(. »0396ـــــــــــــــــــــــــــ )
 26-22، مهر و آبان، صص 09

، بیروت: المرکز الثقافی نقد العقل العربی؛ بنیۀ العقل العربیم(. 0896ـــــــــــــــــــــــــــ )
 العربی.

 نی تبیان.، قم: موسسة فرهنگی و اطالع رساتکوین العقل العربی(. 0396ـــــــــــــــــــــــــــ )
، بیروت: مرکز دراسات التراث الحداثه: درسات... و مناقشاتـــــــــــــــــــــــــــ )بی تا(. 

 الوحدة العربیة
، ترجمة عبدالرضا سواری، تهران: انتشارات گام عقل سیاسی عربی(. 0396ـــــــــــــــــــــــــــ )

 نو.
 ، بیروت: مرکزالدراسات الوحده العربیه.ل السیاسی العربیالعقم(. 2111ـــــــــــــــــــــــــــ )

، تیر، 038، ش مجلة معرفت« های اجتماعی جابرینگاهی به برخی ایده(. »0399شفق، غالمرضا )
 069-056صص 

 69-66، فروردین، صص69،ش «وحی و خیزش تمدنی( »0393صافی، لوی صافی )
 ، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.لوکتاریخ االمم و الم(. 0365طبری، محمدبن جریر )

 ، ترجمة امیر رضایی، تهران: قصیده سرا.اسالم و مبانی قدرت(. 0392عبدالرازق، علی )
 ، تهران: امیرکبیر.فرهنگ لغت(. 0360عمید، حسن )

 ، ترجمة امیر رضایی، تهران: قصیده.اسالم والئیتیسه(. 0391فیاللی انصاری، عبدو )
 ، به کوشش بهین دارائی، تهران: دانشگاه تهران.تاریخ الحکما(. 0360لحسن علی بن یوس )قفطی، ابوا

مجلة فلسفه « تبیین ساختار عقل عربی در گفتگو با محمد عابد جابری(. »0368کرمی، محمد تقی )
 667-388، تابستان و پاییز، صص 26و  23، ، شکالم و عرفان

، زمستان 09و  06، ش فصلنامة نقد و نظر« در باب دین و اندیشه تأمالتی(. »0369ــــــــــــــــــ )
 607-381و بهار، صص 

، ترجمة محمد باقر گزیده کافی(. 0373کلینی رازی، شیخ ابوجعفر محّمد بن یعقوب بن اسحاق رازی )
 بهبودی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.

 رنگ، تهران: انتشارات سخن.، ترجمة عبدالحسین آذتاریخ تمدن(. 0377لوکاس، هنری)
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، ش مجلة فقه و اصول حکومت اسالمی، «ماهیت حکومت نبوی(. »0395مزینانی، محمدصادق )
  75-29، زمستان، صص62

« تاریخ گرایی و ساختارگرایی در اندیشة محمدعابد جابری: بررسی و نقد(. »0387میرزا زاده، فرامرز )
 238-257، بهار، صص 0.،  ش 66م سیاسی، دورة ، مجلة دانشکدة حقوق و علوفصلنامة سیاست

، فصلنامة اسرا« تحلیل و بررسی عقل عربی از منظر محمدعابد جابری(. »2319میری سید محسن )
 227-232، صص 2، ش 2س

، ترجمة احمد آرام، تهران: انتشارات علمی و علم و تمدن در اسالم(. 2329نصر، سید محمد )
 فرهنگی.

، تهران: انتشارات تاریخ اسالم در اندیشة محمد عابد جابری(. 0386نوری، سید محمدعلی )
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.

گفتگو با نصرحامد ابوزید، محمد ارکون، محمدعابد جابری و حسن (. 0396وصفی، محمدرضا )
 ، تهران: نگاه معاصر.حنفی

 : دار الصادر.، بیروتتاریخ یعقوبی(.  0363یعقوبی، احمد بن محمد بن واضح )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




