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فضای  که  معاصر  نواندیشی  جدعان  فهمی  چکیده: 
را تجربه کرده است. تالیفات  علمی جهان اسالم و غرب 
بسیار او بیانگر منظومه فکری است که بر نواندیشی روشی 
دارد.  تکیه  تاویلی  روش  و  عقالنیت  بر  مبتنبی  معرفتی   و 
نگرش او در بازنگری میراث، به کارگیری روش عقالنی فراگیر 
او  است.  نمودار  اجتماعی  لیبرالیسم  و  عدالت  بر  تکیه  و 
تاویلی  روش  کارگیری  به  میراث،  دانستن  تاریخی  ضمن 
مبتنبی بر عقل در بازخوانی و تاویل متن وحیانی را تنها راه 
متناسب با الزامات زمان میداند. جدعان با نقد نظامهای 
فکری تک بعدی معاصر همچون اسالم گرایی، علمانیت 
و لیبرالی، از روش عقالنی چند بعدی سخن میگویدکه به 
جهان حاضر و میراث توجه دارد  و برپایه آن عدالت همراه 
سکوالریزم  عقالنیت  کنار  در  حقیقی  اسالم  مصلحت  با 
آزادی لیبرالیسم، همه با هم میتوانند موجب پیشرفت  و 
محور  بر  دینی  اسالم  جدعان  دید  از  شوند.  اسالم  جهان 
عدالت و آزادی است و اسالم سیاسی نگرشی بدعت گونه 
محقق،  یک  عنوان  به  تالشهایش  همه  با  جدعان  است. 
گاه از نگاه علمی و واقع نگر دور شده است. ساختار نظری 
دچار  عمل  در  درونی،  هماهنگی  رغم  علی  او  اندیشه 
جامعه  بر  مبتنبی  او  عقلگرایی  است.  الینحل  تناقضاتی 
غربی و بی توجه به عدم پشتوانه عقل گرایانه در فرهنگ 

عربی است. 

فکری،   منظومه  نواندیشی،  جدعان،  فهمی  واژه:   کلید 
میراث، روش عقالنی، لیبرالیسم اجتماعی

195-215

| ناجیة الوریمی بوعجیلة استاد دانشگاه تونس
| نرگس بهشتی دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث

 فهمی جدعان 
و منظومه فکری او



Fahmī Jad’ān and his Intellectual System
Narges Beheshti

Abstract: Fahmī Jad’ān is a contemporary mod-
ernist who has experienced the scientific atmo-
sphere of the Islamic world and the West. Many 
of his writings express a system of thought that 
relies on methodological and epistemological 
modernity based on rationality and interpretive 
method. His approach to reviewing the heritage 
is to use the comprehensive rational method 
and rely on justice and social liberalism. While 
considering heritage as historical, he considers 
the use of the reason-based interpretive method 
in reading and interpreting the revealed text as 
the only way to meet the requirements of the 
time. Criticizing contemporary one-dimensional 
thought systems such as Islamism, secularism, 
liberalism, Jad’ān suggests the multidimensional 
rational method, which focuses on the pres-
ent world and heritage, and argues that justice 
of true Islam, along with the rationality of 
secularism alongside the freedom of liberalism 
can advance the Islamic world. According to 
Jad’ān, Islam is a religion based on justice and 
freedom, and political Islam is a heretical view. 
Despite all his efforts as a researcher, Jadaan 
has sometimes strayed from the scientific and 
realistic perspective. The theoretical structure 
of his thought, despite its internal harmony, in 
practice suffers from unresolved contradictions. 
His rationalism is based on Western society and 
ignores the lack of rational support in Arabic 
culture.
Keyword: Fahmī Jad’ān, Modern Thinking, 
Thought System, Heritage, Rational Method, 
Social Liberalism

ّية فهمي جدعان ومنظومته الفكر
نرجس هبشيت

يـن الذيـن  اخلالصية: فهمـي جدعـان هـو أحـد املجّدديـن املعاصر
ومـا  والغـريب.  اإلسـالمي  العامَلـن  ِكال  العلمّيـة يف  األجـواء  خبـروا 
ّية املستندة  فات الكثيرة يؤّشر مالمح منظومته الفكر

ّ
أصدره من املؤل

عىل التجّدد الفكرّي املهنجي واملعريف املبي عىل العقالنّية واملهنج 
ييل. التأو

العقـالين  سـلوب 
ُ
األ باّتبـاع  التـراث  قـراءة  إعـادة  يتمّيـز هنجـه يف  و

 من 
ً
املنفتـح املسـتِند عـىل العدالـة والليبرالّيـة االجتماعّيـة. وانطالقـا

ييل   يرى هذا املفّكر أّن اّتباع املهنج التأو
ً
خيّيـا  تار

ً
اعتبـاره التـراث أمـرا

يلهـا هـو  املسـتند عـىل العقـل يف إعـادة قـراءة نصـوص الوحـي وتأو
سلوب الوحيد املنسجم مع مقتضيات العصر.

ُ
األ

اه 
ّ

فق املعاصـرة كاالجت
ُ
ّيـة ضّيقـة األ ومـن خـالل نقـده لألنظمـة الفكر

سـلوب 
ُ
اإلسـالمي والعلمانّيـة والليبرالّيـة، يتحـّدث جدعـان عـن األ

العقـالين ذو اآلفـاق الواسـعة الـذي يراعـي مقتضيـات العامل املعاصر 
العدالـة مقترنـة  آٍن واحـد، والـذي عـىل أساسـه تقـف  والتـراث يف 
إىل  العلمانّيـة  العقالنّيـة  يرافـق  الـذي  الواقعـي  اإلسـالم  مبصلحـة 
جانـب  إىل  بعضهـا  اجتمـاع  يوّفـر  والـيت  الليبرالّيـة،  ّيـة  حّر جانـب 

البعض اآلخر مستلزمات تطّور العامل اإلسالمي.
ّيـة، وأّن  يـرى جدعـان أّن اإلسـالم هـو ديـٌن حمـوره العدالـة واحلّر و

اإلسالم السيايس هو تصّور ينتمي إىل البدعة.
 عن 

ً
، إاّل أ ّنه يبتعد أحيانا

ً
 مـا يبذلـه جدعـان باعتباره حمّققا

ّ
ومـع كل

يـة العلمّيـة والواقعّيـة. ورغـم مـا ميتـاز بـه البنيـان النظـري لفكـره  الرؤ
 من 

ً
مـن االنسـجام الداخـيل لكّنـه مـن الناحيـة العملّيـة جيابـه عددا

. وأّمـا عقالنّيتـه فهـي مبنّيـة 
ّ

التناقضـات الـيت تسـتعيص عـىل احلـل
عـدم  إىل  االلتفـات  دون  الغـريب  املجتمـع  متبّنيـات  أسـاس  عـىل 

اه العقيل يف الثقافة العربّية.
ّ

مساندة االجت
املنظومـة  الفكـري،  التجديـد  املفيردات األساسيّية: فهمـي جدعـان، 

سلوب العقالين، الليبرالّية االجتماعّية.
ُ
ّية، التراث، األ الفكر
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مقدمه مترجم
کتـب و مقـاالت او از تـالش و  کـه حجـم  فهمـی جدعـان متفکـری نواندیـش بـا دغدغه هـای دینـی اسـت 
کرده اسـت و سال هاسـت در  که دهه هشـتم زندگی خود را سـپری  پیگیری او در این راه خبر می دهد. او 

این حوزه قلم می زند، در جامعه علمی ایران چندان شناخته شده نیست.

که درباره او به زبان فارسی نوشته شده است، می توان به مقاله دکتر حسن اسالمی به نام  در میان آثاری 
»متافیزیک پیشرفت در جهان عرب« اشاره  کرد که در سال 89 منتشر شده است و در آن تالش می کند 
کتاب أسـس التقدم عند مفکری االسـالم فی العالم العربی الحدیث را برای خوانندگان بیان  درون مایه 

کند و به خوبی از عهده برآمده است.

که در جلد 18 مجموعه  از دیگر تالش ها برای معرفی فهمی جدعان به مخاطب فارسی مقاله ای است 
اندیشـه سیاسـی متفکـران مسـلمان آمـده اسـت. ایـن مقالـه  را اصغـر صادقـی یکتـا و مریم هیثـم محفوظ 
به سـامان رسـانده اند و در آن تالش شـده اسـت از منظر سیاسـی اندیشـه های جدعان را بازنمایی کنند. 
صرف نظـر از آنکـه مقالـه چـه مقـدار در رسـیدن بـه ایـن مطلـوب توانا بوده اسـت، در بخش شـرح حال این 
شخصیت با خطاهایی روبه روست. امکان دارد این اشکال ناشی از ضعف منابع بیوگرافی درباره افراد 

معاصر باشد؛ به ویژه آنکه این مقاله حدود ده سال قبل منتشر شده است.

کـه بـا ترجمـه مجیـد مـرادی بـا عنـوان  عـالوه بـر ایـن مـوارد، مصاحبـه علـی عمیـم بـا دکتـر فهمـی جدعـان 
»دشواره ترقی روشنفکری و قدرت؛ کارنامه فکری دکتر فهمی جدعان در مصاحبه با او« در بهار سال 86 
کتاب ماه دین منتشر شد. همچنین مقاله ای از فهمی جدعان با عنوان »فلسفه ابوسلیمان منطقی  در 

سجستانی« نیز توسط اسماعیل سعادت ترجمه شده است.

آشـکار اسـت آنچـه از فهمـی جدعـان در زبـان فارسـی منتشـر شـده بسـیار ناچیـز و گاه متمرکـز بـر تألیـف و 
گیـر بـه اندیشـه های فهمـی جدعـان دارد،  کـه نگاهـی فرا موضوعـی خـاص اسـت. از ایـن رو مقالـه حاضـر 

می تواند در شناخت او برای فارسی زبانان مؤثر باشد.

ایـن مقالـه یکـی از مقـاالت جلـد اّول مجموعـه ای بـا عنـوان »اعـالم تجدیـد الفکـر الدینـی« اسـت که نشـر 
یمی بوعجیلة«  کرده است. نویسنده مقاله »ناجیة الور مؤمنون بالحدود با اشراف »بسام الجمل« منتشر 
کتـب فهمـی جدعـان بـه  کـه در ایـن نوشـتار ضمـن بیـان زندگـی و عناویـن  اسـتاد دانشـگاه تونـس اسـت 
بررسـی تحلیلـی نگـرش او در تألیفاتـش پرداختـه اسـت. ایـن تحقیـق بـر کتابـی خـاص از فهمـی جدعان 
کلـی بـر تألیفـات او، زمینـه آشـنایی مـا را بـا فضـای  متمرکـز نشـده اسـت، بلکـه تـالش می کنـد بـا نگرشـی 
کند؛ زیرا اطالع از منظومه  فکری فهمی جدعان یا آنچه نویسنده از آن منظومه فکری یاد می کند، فراهم 
فکری جدعان در فهم تک تک تألیفات او سـودمند اسـت. نویسـنده با نقدی منصفانه درباره جدعان، 
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نوشته های او را تحول بخش می داند و معتقد است بعد از آشنایی با دیدگاه های فهمی جدعان دیدی 
متفاوت نسبت به مسائل خواهید داشت.

1.  زندگی نامه فهمی جدعان
فهمـی جدعـان یکـی از متفکـران شناخته شـده جهـان عـرب اسـت. تألیفـات متمایـز او سرشـار از نقـد، 
بررسـی و پژوهش بنیادی اسـت. این اسـتاد دانشـگاه، متفکر و سـخنور در عین غزال فلسـطین در سـال 
1941م به دنیا آمد.1 مدرسـه را در دمشـق پشـت سـر گذاشـت و در دانشـگاه دمشق کارشناسی مطالعات 
یس رفت و با رساله الدولة  فلسفی و اجتماعی خواند. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربون پار

فی اآلداب در سال 1968 دکتری را به پایان رساند.

کـه عبارتنـد  گرفتـه اسـت  او در دانشـگاه های عربـی مسـئولیت های علمـی و اجرایـی مهمـی را بـه عهـده 
یـس،  از: عضـو مجمـع اللغـة العربیـة )اردن( از سـال 1999م، عضـو هیئت مدیـره مؤسسـه جهـان عـرب پار
)1980-1984م( عضو شورای اعتبارسنجی دانشگاهی برای دانشگاه های خصوصی در وزارت آموزش 
یاست هیئت تحریریه مجله دراسات، نشریه علمی - پژوهشی  عالی، عّمان، اردن، )1994-1998م( ر

دانشگاه اردن و البصائر مجله علمی پژوهشی دانشگاه دخترانه عّمان، اردن.

نشـان  اسـت:  یافتـه  متعـددی دسـت  افتخـار  نشـان های  و  بـه جوایـز  دلیـل تالش هـای علمـی  بـه  ی   و
دانشـگاهی نخـل در فرانسـه در سـال 1986م، نشـان قـدس بـرای فرهنـگ، هنـر و ادبیـات در فلسـطین در 
سال 1991م، لوح تقدیر دولتی در علوم اجتماعی از کشور اردن هاشمی در سال 1993م، جایزه سلطان 
بـن علـی العویـس بـرای علـوم انسـانی و آینده پژوهـی در امـارات متحـده عربـی در سـال 1997م و نشـان 

کشور اردن در سال 2011م. درجه یک شاه حسین از 

2. تألیفات
فهمی جدعان نویسنده ای است که کتاب ها و مقاالتش در سرزمین های عربی همواره زمینه ساز بحث 
کرده و آن را در سیاق عربی و انسانی بررسی  و نقد جدی بوده است. او در میراث عربی و نواندیشی غور 
ینی جالب و امیدبخش است. کتاب های او از روش علمی دقیق بهره می برد و دارای عناو کرده است. 

کتاب های عربی  .2-1
اسس التقدم عند مفکری االسالم فی العالم العربی الحدیث؛ چاپ اّول، المؤسسة العربیة للدراسات 

یـخ را 1941 می دانـد و دربـاره علـت ایـن  یـخ تولـد اسـتاد جدعـان را 1939 ذکـر کرده انـد. ایشـان ایـن تار 1. بـر خـالف مـدارک رسـمی کـه تار
یافت  یان فلسـطینی یرموک در دمشـق جای دادند، مادرم برای در گفته اسـت: وقتی در سـال 1948 ما را در اردوگاه پناه جو اختالف 
یافـت می کردنـد و همیـن عـدد در  یـرا کـودکان بزرگ تـر کمک هزینـه بیشـتری در کمک هزینـه بیشـتر، دو سـال بـه سـن مـن اضافـه کـرد؛ ز
یـان ترجیح می دهم.  مـدارک ثبـت شـده اسـت. البتـه مـن شـهادت مـادرم را کـه جایگزینی ندارد، به گواهی مؤسسـه کمک بـه پناه جو

کتاب سردیات العقل و االهواء، در دست چاپ( )مکاتبات علمی با استاد جدعان. همچنین بنگرید به 
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و النشـر، بیـروت، 1979م؛ چـاپ سـوم، دار الشـروق، عّمـان، 1988م، 646 ص؛ چـاپ چهـارم، بیـروت، 
الشـبکة العربیـة لالبحـاث و النشـر، 2010م؛ چـاپ پنجـم، بیـروت، الشـبکة العربیـة لالبحـاث و النشـر، 

2014م.

نظریة التراث و دراسات عربیة و اسالمیة اخری؛ چاپ اّول، عّمان، دار الشروق، 1985م، 268 ص.

المحنـة - بحـث فـی جدلیـة الدینـی و السیاسـی فـی االسـالم؛ چـاپ اّول، عّمـان، دار الشـروق، 1989م؛ 
چاپ دوم، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2000م، 502 ص؛ چاپ سوم، بیروت، الشبکة 

العربیة لالبحاث و النشر، 2014م.

الطریـق الـی المسـتقبل: افـکار- قـوی لالزمنـة العربیـة المنظـورة؛ بیـروت، المؤسسـة العربیـة للدراسـات و 
النشر، 2000م، 452 ص.

الماضـی فـی الحاضـر - دراسـات فـی تشـکالت و مسـالک التجربـة الفکریـة العربیـة؛ بیـروت، المؤسسـة 
العربیة للدراسات و النشر، 1997م، 602 ص.

کاشـفة؛ بیـروت، المؤسسـة العربیـة للدراسـات و النشـر، 2002م،  یـاح العصـر- قضایـا مرکزیـة و حـوارات  ر
498 ص.

فـی الخـالص النهایـی - مقـال فـی وعـود االسـالمیین و العلمانییـن و اللیبرالییـن؛ عّمان، الشـروق للنشـر 
یـع، 2007م، 404 ص. ایـن کتـاب در چـاپ دوم تغییـر یافـت و کمـی تعدیل و با این عنوان منتشـر  و التوز
شـد: فـی الخـالص النهایـی: مقـال فـی وعـود النظـم الفکریـة العربیـة المعاصـرة؛ بیـروت، الشـبکة العربیة 

لالبحاث و النشر، 2012م.

بیـروت،  التحدیـث؛  و مقاصـد  الحداثـة  و مقـاالت اخـری مـن اطیـاف  وابحـاث  الحریـة -  و  المقـدس 
المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2009م، 401 ص.

خارج السرب، بحث فی النسویة االسالمیة الرافضة و اغراءات الحریة؛ بیروت الشبکة العربیة لالبحاث 
و النشر،2010م، 280م؛ چاپ دوم، 2011م.

تحریـر االسـالم و رسـائل زمـن التحـوالت؛ بیـروت، الشـبکة العربیـة لالبحاث و النشـر، ط 1، 2014م، 463 
ص.

کتاب ها به زبان فرانسه  .2-2
- L'influence du stoicism sur la pensee musulmane, Imprimerie catholique (Dar Al-mashreq), 

Beyrouth, 1968.
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- Etude sur la creation de la Parole divine, Universite de Paris, 1968.

کـه بخشـی از  او مقـاالت و نوشـته های بسـیار دیگـری نیـز بـه زبان هـای فرانسـه انگلیسـی و عربـی نوشـته 
کتاب های مذکور آورده است. مطالب آنها را در 

3. نگرشی اجمالی بر محتوای تألیفات
- اسس التقدم عند مفکری االسالم فی العالم العربی الحدیث؛ چاپ اّول، المؤسسة العربیة للدراسات 

و النشر، بیروت، 1979م.2
کتابـی پرحجـم دربـاره تعـدادی از مهم تریـن متفکریـن اسـالمی در جهـان نویـن عـرب اسـت. خـط سـیر   
کشـف بنیان های فکری اعتقادی اجتماعی  کتاب دنبال می شـود،  که در مباحث مختلف این  اصلی 
کتاب صرفًا بیانگر  که از دید هر یک از این متفکران موجب توسـعه و پیشـرفت اسـت.  و سیاسـی اسـت 
یـخ افـکار نیسـت، بلکـه در میـان ایـن مباحـث، بنیان هـای الزم بـرای پیشـرفت جهـان عـرب را نیـز  تار

که نویسنده آن می گوید:  جستجو می کند. همان گونه 

یخ اندیشـه ما رخ داده  که در تار کار، تحلیلی نقدی با دو هدف اسـت: اّول پرکردن شـکاف عمیقی  این 
است و دوم مشارکت در ایجاد بیداری عربی در حال و آینده با روش ویژه اش در عقالنیت انتقادی.3

- نظریة التراث و دراسات عربیة و اسالمیة اخری؛ چاپ اّول، عّمان، دار الشروق، 1985م.4
یدادهـای علمـی و  کـه پیـش از آن منتشـر شـده یـا آنکـه در رو کتـاب دربردانـده مجموعـه مباحثـی اسـت 
کادمیک ارائه شده  و دارای سه محور است: مطالعات معاصر، مطالعات نوین، مطالعات کالسیک. آ

کـه مطالعـات نویـن دربـاره متفکـران دوره رنسـانس و ابـن خلـدون در مقایسـه بـا کتـاب قبلـی او  در حالـی 
أسـس التقـدم عنـد مفکـری االسـالم مطلب جدیدی نـدارد،5 مطالعـات معاصر تصـوری از نظریه میراث 
کـه بـه رابطـه میـراث و تقـدس و بـه اختالفـات دربـاره وظیفـه احیـای میـراث، الهام گرفتـن  ارائـه می دهـد 
کنـد، مشـخص  کـه امـروز میـراث بایـد بـه آنهـا تکیـه  از آن یـا بازخوانـی آنهـا پایـان می دهـد و وظایفـی را 
آنچـه  یـا  و مسـئولیت عملـی  زیبایی شـناختی  کارکـرد  روانشـناختی،  از: عملکـرد  کـه عبارتنـد  می کنـد 
کالسـیک نیـز نظـرات جدیـدی  ی، امکان پذیـری«6 می  نامـد. در مطالعـات  اسـتاد جدعـان آن را »الجـدو

ره 12،  2. درباره این کتاب مقاله ای با عنوان »متافیزیک پیشرفت در جهان عرب« توسط دکتر سیدحسن اسالمی )هفت آسمان، دو
شـماره 48، زمسـتان 89؛ ص 151-172( نوشـته شـده اسـت و عنـوان کتـاب بـه بنیادهـای پیشـرفت نـزد متفکـران اسـالم در جهـان 

معاصر عرب ترجمه شده است. )مترجم(
3. فهمی جدعان، أسس التقدم عند مفکری االسالم فی العالم العربی الحدیث، ط 3، عمان، دار الشروق، 1988م، ص 7.

4. این عنوان در مقاله درباره فهمی جدعان در مجموعه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان »نظریه سنت و مطالعات عربی و اسالمی 
کمتر  کلمه میراث دقیق تر است و امکان خلط با مفهوم اصطالحی سنت را  که به نظر می رسد به کارگیری  دیگر« ترجمه شده است 

می کند. )ر.ک به: ج 18، ص 397( )مترجم(
5. فهمی جدعان، نظریة التراث و دراسات عربیة و اسالمیة اخری، عّمان، دار الشروق، 1985م، ص 9.

6. همان، ص 31-29.
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گذشـته دارد. دربـاره مسـائل و دانشـمندان 

- المحنة - بحث فی جدلیة الدینی و السیاسی فی االسالم؛ چاپ اّول، دار الشروق، عمان، 1989م.7
کـه خلیفـه عباسـی مأمـون و  یدادهـای سیاسـی و مذهبـی مشـهور اسـت  کتـاب مطالعـه ای ویـژه دربـاره رو
گروهـی از اصحـاب حدیـث در آن به شـدت نقـش دارنـد و بـه »محنـت« یـا »محنـت بـن حنبـل« معـروف 
کنده گردآوری شده است  است. این پژوهش ژرف مبتنی بر مطالب مهمی است که از منابع متعدد و پرا
کتاب فهمی جدعان تصویری  و به بررسی واقعه، چگونگی آن و افراد تأثیرگذار در آن می پردازد. در این 
کرده و چهره اسـتبدادی ای را  کم را آشـکار  که نقش عوامل سیاسـی حا جدید از »محنت« ارائه می دهد 

که به معتزله نسبت داده شده است، از آنها نفی می کند.

- الطریـق الـی المسـتقبل: افـکار - قـوی لألزمنـة العربیـة المنظـورة؛ المؤسسلة العربیلة للدراسلات و النشلر، 
بیروت، 2000م.

ایـن کتـاب بـه محدودیت هـای برنامه هـای انقالبـی و علـت از بیـن رفتن آنهـا می پـردازد و از ضرورت گذر 
کـه  از نقـد اندیشـه بـرای رسـیدن بـه نقـد عملکـرد سـخن می گویـد. او عقالنیـت مجـرد و اندیشـه صـرف را 
کـه بـا همـه وقایـع  از موضـع بـاال بـا واقعیـت روبـه رو می شـود، رد می کنـد و تفکـر تطبیقـی بـه وجـود مـی  آورد 

مستقیمًا و از جنبه های مختلف در تماس است. مصاحبه کننده از او این گونه نقل می کند: 

گام اّول عملـی روشـنگرانه اسـت و نـه اصالح گـر؛ زیـرا تغییـر و اصـالح بـه ارائـه تصویـری  )راه آینـده( در 
کنونی آن باشد.8 که مستقیمًا برگرفته از شکل  نظام مند و آینده نگرانه نیازمند است 

- الماضی فی الحاضر - دراسات فی تشکالت و مسالک التجربة الفکریة العربیة؛ چاپ اّول، المؤسسة 
العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1997م.9

که پیش تر در مناسـبت های مختلف نوشـته بوده،   نویسـنده مجموعه  ای از مطالعات و پژوهش هایی را 
کـرده اسـت. او در مقدمـه چهـار  کتـاب اضافـه  گـرد آورده و سـپس جزئیـات آنهـا را در آخـر  کتـاب  در ایـن 

کرده است: دلیل آشکار برای جمع آنها در یک مجموعه بیان 

اّول: »تجربه اندیشه عربی از ابتدای اسالم تا عصر حاضر را به روشنی به تصویر می  کشد«. دوم: »از اصول 
یخـی اش بـه آنها توسـل کرده، یعنی نـص، عقل، تجربـه و عرفان پرده  کـه فکـر عربـی در تجربـه تار معرفتـی 
برمـی دارد«. سلوم: از تجربـه اندیشـه عربـی »تجربـه ای همواره پویا که گذشـته به عنوان یـک دیدگاه قطعی 

7. این کتاب با عنوان المحنه؛ سیر جدالی دینداری و سیاستمداری در اسالم، توسط محمدعلی عسگری ترجمه و در سال 1398 
توسط شرکت سهامی انتشار، منتشر شد. )مترجم(

گفتگوی موسی برهومة با فهمی جدعان، منتشرشده در پایگاه:  .8
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat20magazine/1998/2/23
9. این عنوان در مجموعه اندیشـه سیاسـی متفکران مسـلمان »گذشـته در حال: مطالعه شـیوه و روش شـناختی و فکری عربی« ترجمه 

شده است. )ج 18، ص 397( )مترجم(
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یـف قطعـی آن را در حصـار خـود نگرفتـه و متعـرض آن نشـده اسـت« بـه  دسـت و پـای آن را نبسـته و تعار
گذشته چیست«.10 که رابطه ما با میراث و یا  تصویر می کشد«. چهارم: »به این سؤال پاسخ می دهد 

کاشفة؛ المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت 2002م.11 یاح العصر - قضایا مرکزیة و حوارات  - ر
ایـن کتـاب بعـد از وقایـع 11 سـپتامبر 2001 ارائـه شـده و نویسـنده در آن گفتگوها و مقاالتی را درباره اسـالم 
سیاسـی جمع آوری کرده اسـت. کتاب، تحلیل پدیده هایی اسـت که با نظام اجتماعی و سیاسـی رایج 
که با توجه به شرایط زمانه، غرب در تعیین آن نقش  در جهان عربی و اسالمی در ارتباط هستند؛ نظامی 
مهمی دارد و در چارچوب این نظام، بلکه به سـبب آن، پدیده اسـالم سیاسـی آشـکار شـده اسـت. این 

نوشتار عقل، علم و عمل را ضامن دستیابی به راه حل می داند.

بیلروت  التحدیـث؛  و مقاصـد  الحداثـة  اطیـاف  مـن  اخـری  مقـاالت  و  ابحـاث  و  الحریـة  و  المقـدس   -
المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2009م.

کـه تعـداد کمـی از آنهـا قبـاًل در نشـریات تخصصـی منتشـر  یا در مناسـبت های   مقـاالت و پژوهش هایـی 
کتاب درباره »موضوعات، مفاهیم و  گرد آمده اسـت. این  علمی و دانشـگاهی ارائه شـده بود، در این اثر 
کـه در میـراث فرهنگی عرب، سـنت های اسـالمی و وقایع عصر جدیـد انعکاس یافته  ارزش هایـی اسـت 
است«.12 نویسنده ضمن سخن از آنچه آن را »شهر جهانی اسالم« نامیده است، به همه مباحث هم سنخ 

و متباین همچون مقدس، آزادی، عدالت، مشورت، دموکراسی، دین، قیام، انسان می پردازد.13

- خـارج السـرب - بحـث فـی النسـویة االسـالمیة الرافضـة و اغرائـات الحریـة؛ بیلروت، الشلبکة العربیلة 
لابحاث و النشر، 2010م.

که »جلوه ای   به بررسی فمینسم اسالمی مخالف14 و زنانی از فرهنگ ها و جوامع اسالمی پرداخته است 
کرده است  کردند«.15 فهمی جدعان آثار چهار زن نویسنده و متفکر را مطالعه  از اسالم جهانی شده ارائه 
که همان جنبه ارتدادی و نمایانگر شـکل  که »چهره ای برجسـته و به روز از فهم اسـالم به تصویر کشـیدند 

رایج و واقعی زندگی معاصر است«.16

10. فهمی جدعان، الماضی فی الحاضر، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1997م، ص 8.
ران: مسـائل اساسـی و مناظـرات مهـم« ترجمـه شـده  11. ایـن عنـوان در ج 18 مجموعـه اندیشـه سیاسـی متفکـران مسـلمان »بادهـای دو

است. )ج 18، ص 397( )مترجم(
12. فهمی جدعان، المقدس و الحریة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2009م، ص 9.

13. همان، ص 24.
یة االسالمیة الرافضة. 14. النسو

15. فهمی جدعان، خارج السرب، بیروت، الشبکة العربیة لالبحاث و النشر، 2010م، ص 13.
16. همان، ص 14.
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کـه سـاز  کیلیـک20 هسـتند  ایـن زنـان ارشـاد منجـی،17 تسـلیمة نسـرین،18 ایـان حرسـی علـی19 و نجـالء 
مخالف زدند و به شـدت از اسـالم و فرهنگ اسـالمی انتقاد کردند. جدعان در این کتاب، سـخنان آنان 

کرده است.21 را تحلیل و نقد 

- فـی خـالص النهایـی - مقـال فـی وعـود االسـالمیین و العلمانییـن و اللیبرالییـن؛ چلاپ اّول، عّملان، دار 
الشروق، 2007م.

را  کـه نجـات نهایـی   نویسـنده نظام هـای فکـری سیاسـی همچـون نظـام اسـالمی، علمانـی و لیبرالـی 
کالن از مسـائل ارائـه  کـه همگـی نمایـی دوردسـت و  کـرده اسـت؛ نظام هایـی  وعـده می دهنـد، تحلیـل 
کـه هیچ یـک از آنها »به جایگزینـی دیگری رضایت  داده و مدعـی راه حـل هسـتند. نظام هـای تک بعـدی 
کرده است و جدا  نمی دهند«.22 جدعان به این نگرش مطلق گرا، رادیکال و انحصارطلبانه خدشه وارد 
کـه در نجات »کشـورهای عربی متزلـزل و انحالل  از ایـن نگرش هـا از امـکان دیـدگاه دیگـری سـخن گفتـه 

یافته« مؤثرتر است.

- تحریر االسالم - و رسائل زمن التحوالت؛ چاپ اّول، بیروت، الشبکه العربیة لابحاث و النشر، 2014م.
کـه پـس از  کـه در آن بـه چاره جویـی مسـائلی پرداختـه  کتـاب فهمـی جدعـان اسـت  کتـاب آخریـن  ایـن 
کرده، بخش  تحوالت سال 2011 در جهان عرب اتفاق افتاده است. او این مسائل را به دو بخش تقسیم 
کرده و در بخش  که در جامعه بروز  اّول با عنوان »تحریر االسـالم« درباره مخالفت ها و اعتراضاتی اسـت 

کرده است. دوم از ارزش پیشرفت و توسعه دفاع 

کتاب های فهمی جدعان 4. جلوه  های نواندیشی روشی و معرفتی در 
کـرده،23 دارای منظومـه  کتابـش نفـی  اسـتاد فهمـی جدعـان بـر خـالف آنچـه بـر اسـاس تواضـع علمـی در 
کامـاًل  کـه نشـانه هایی روشـن آن را در مسـیری خـاص حرکـت می دهـد و بـه برگزیـدن آرایـی  فکـری اسـت 
متعـادل هدایـت می کنـد: دسـتیابی بـه تعـادل دشـوار بین امور به هم پیوسـته ای که انسـان و جامعه عرب 
را بـه خـود جـذب کـرده و مانـع از آرامـش و ثبات روحی آن شـده و کارآمـدی و بهره وری مادی و اجتماعی 

کرده است. آن را مختل 

17. اهل اوگاندا.
18. اهل بنگالدش.

19. اهل سومالی.
20. اهل ترکیه.

یلی« و »فمینیسـم اسالمی رافض« این چهار  21. فهمی جدعان با تقسـیم فمینیسـم در جهان اسـالم به دو گروه »فمینیسـم اسـالمی تأو
که قربانی سنت های غلط محل زندگی خود بودند و کودکی سختی داشته اند. بنابراین طرح ها  گروه دوم می داند؛ کسانی  زن را نماد 
و پژوهش هـای آنهـا تابـع »عقالنیـت شـناختی« نیسـت، بلکـه تابـع »عقالنیـت انفعالـی« اسـت. ایـن عقالنیـت خـود حاصـل طغیـان 

است و در رابطه با جهان خارج مشکل دارد. )ر.ک به: اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 18، ص 409( )مترجم(
22. فهمی جدعان، فی الخالص النهائی - مقال فی وعود االسالمیین و العلمانیین و اللیبرالیین، عّمان، دار الشروق، ط 1، 2007م، ص 23.

کتاب الماضی فی الحاضر با تواضع بسیار خود را صاحب منظومه فکری نمی داند. )ص 7و 8( 23. استاد جدعان در مقدمه 
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که خود او در برخی از موارد توضیح داده است، تلفیق شکلی یک اندیشه  قصد ما از تعادل، همان گونه 
کـه بـر اسـاس آن، هـر نظـر متناسـب را از هـر جـا برگزینـد؛ زیـرا در اندیشـه تلفیقـی عوامـل ایجـاد و  نیسـت 
کـه از مبدائـی عقالنـی  اسـتمرار پایـدار نیسـت، بلکـه مقصـود مـا توازنـی اصیـل، یکپارچـه و متمایـز اسـت 
کـه  میزنـد؛ پل هایـی  پـل  یـخ  تار و  انسان شناسـی  میـان معرفت شناسـی،  و همـواره  سرچشـمه می گیـرد 
گرفته انـد و بـا ایجـاد تقابـل ویرانگـر میـان معرفت شناسـی،  همـه طیف  هـای اندیشـه عربـی آنهـا را نادیـده 
کوره منازعات روانی بی پایان انداخته اند. یخ، انسان ها و به طور خاص اعراب را در  انسان شناسی و تار

تحقق تعادل تنها به مسـائل داخلی، فرهنگ و زندگی اعراب وابسـته نیسـت، بلکه با مسـائل خارجی و 
یادی  پیوند ارادی یا اجباری با دنیای مدرن نیز مرتبط است. سخن از تعادل در مسائل خارجی سهم ز
که بیان گذار ارتباط عرب مسـلمان با انسـان جهان مدرن  کسـی  در نوشـته های اسـتاد جدعان به عنوان 

گفته است:  که  است دارد. به طوری 

یری از موضوعات  یم و تالش می کنیم تا حد توان تصو ین باال و پایین می شو در کوره جهان نو
کـه اغلـب نسـبت بـه آن بی توجـه هسـتیم، مرتبـط و  کـه بـا واقعیـت  و ارزش آنهـا ارائـه دهیـم 
یخی داشـته باشـد و بعضی از اصـول و فرهنگ جاری  یـژه بـه ارتبـاط آن بـا تجربـه تار عنایـت و
در آن را همراهـی کنـد؛ بـدون آنکـه در گفتمـان آن گرفتـار و در معایـب آن درگیـر شـود و در برابر 

گردد.24  کنونی تسلیم  یاده روی های بی دینی  فریب های »نواندیشی« و ز

که نوشـته های فهمی جدعان آن را ترسـیم و در مسـیر آن حرکت می کند  این همان منظومه فکری اسـت 
که در آن به چالش تعادل منحصربه فرد میان انسان و انسان عربی می پردازد.

یه دید در نگرش به چالش های گذشـته و حـال و بازنگری  ویژگـی برجسـته ایـن منظومـه فکـری، تغییـر زاو
کارگیری ابزاری روشمند و متناسب برای قرائت انتقادی سازنده است. در قرائت رایج در این باره و به 

یم: در ادامه به مهم ترین ویژگی های روشی و تمایزات فکری این منظومه می پرداز

یـژه دارد: جایگاه نظریه پردازی که شـامل همه  در تألیفـات فهمـی جدعـان روش دو جایـگاه و
مـواردی اسـت کـه فهمـی جدعـان روش بحـث خـود را توضیـح داده اسـت و دیگـری جایـگاه 
برگیرنده همه تحلیل های عمیق - و احیانًا جسورانه - او درباره مسائل  عملی و تطبیقی، در

گاه بسیار مشکل و قابل تأمل است. که  و موضوعاتی است 

یلـی تکیـه دارد. روشـی  کـه فهمـی جدعـان بـر روش تأو بـر مبنـای دو جنبـه نظـری و عملـی آشـکار می شـود 
کـه داللـت متـن را از نظـر سـاختار و رابطـه آن را با بقیه قالب ها و سـیاق های متـن بیان می کند و از لحاظ 

24. فهمی جدعان، المقدس و الحریة، ص 11.
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ی توضیح می دهد. می گوید:  یخی، تولید متن و فهم متن را به شکل مساو سیاق تار

کار فکـری یـا ادبـی یـا فنـی را آغـاز می کنیـم، علی رغـم همـه اشـارات صریـح و ضمنـی  وقتـی 
یخـی و زمانـی مشـخص بـر  کـه ایـن اثـر بـه مـا می رسـاند و بـا وجـود همـه تمایزاتـی کـه شـرایط تار
آن  بـه  شناسـانه  یبایـی  ز و  معنـوی  فرهنگـی،  انسان شناسـانه،  کامـاًل  می کنـد،  تحمیـل  آن 

یم.25 می پرداز

روش فهمـی جدعـان زمینـه توجـه او را بـه ابعـاد مهـم و یکپارچـه در مسـائلی که بیان می کنـد، فراهم کرده 
یخی بـودن فهـم می رسـد.  یخی بـودن متـن و داللت هـای آن آغـاز می شـود و بـه تار کـه از تار اسـت. روشـی 
همچنیـن ایـن شـیوه باعـث شـده فهمـی جدعـان جسـورانه و انتقـادی بـه موضـوع پژوهـش خود بپـردازد و 
که دشمن سرسختش، تأمل نکردن درباره آن است«.26 بنابراین  که »به معرکه ای وارد شده  متقاعد شود 
بـدون واهمـه از بازتاب هـای احتمالـی، در نقـد آنچـه نیازمنـد بررسـی اسـت، تردیـد نمی کنـد.27 نقـد او از 
کلی نگری در تعامل  گرفته و از آنچه آن را »ترک روش بی اثر  برخورد صادق و سازنده با موضوع سرچشمه 

با فرهنگ عربی اسالمی«28 می نامد، ناشی شده است.

کـه در آن متن  یلـی را جایگزینـی نتیجه بخـش در تعامـل بـا فرهنگی  یکـرد تأو در بخـش دیگـر از آثـارش، رو
یـت دارد، می دانـد. از دیـد او روش بازنگـری در قرائـت، تفسـیر و تأویـل تنهـا روش راهبردی  وحیانـی محور
کنونی و آینده اسـت.29 جدعان بر این مفهوم در  و اسـتوار در مواجهه با مشـکالت اسـالم به ویژه در عصر 
کید کرده اسـت و روش ظاهـری را که در  فصلـی از کتـاب تحریـر االسـالم بـا عنـوان »شـیئ مـن المنهج« تأ
یلی  مواجهه و فهم نصوص دینی در محدوده احکام شـرعی متوقف می شـود و فراتر نمی رود، با روش تأو
کاماًل متفاوت می داند و می گوید:  که به شفاف سازی و تبلور مبادی شریعت و پویانمایی آن توجه دارد، 

یادی برای  یایی را به جامعه برمی  گرداند و توانایی و قدرت انسـانی ز یلی حیات و پو روش تأو
ر می کنـد و در زندگـی  آن فراهـم می کنـد، تقلیـد و سـنت گرایی انسـان را از وجـود اجتماعـی دو

سرشار از بدبختی، جهل و غربت غرق می کند.30

 و می گوید: 
در  و ظاهرگرایـی  از نص محـوری  رهایـی  بـا  اسـالم جـز  روبه جلـوی  یـن، حرکـت  نو در عصـر 
یـل و فهـم عقلـی موافـق بـا شـرایط زمـان،  نصـوص متشـابه و انتخـاب قرائتـی کـه بـر اسـاس تأو

25 همو، الماضی فی الحاضر، ص 7.
26. فهمی جدعان، المحنة - بحث جدلیة الدینی و السیاسی فی االسالم، عّمان، دار الشروق، ط 1، 1989م، ص 13.

27. همو، أسس التقدم عند مفکری االسالم، ص 15.
28. همان، ص 12.

29. همو، خارج السرب، ص 19.
30. فهمی جدعان، تحریر االسالم و رسائل زمن التحوالت، ط 1، بیروت، الشبکة العربیة لالبحاث و النشر، 2014م، ص 34-33.
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یت شده باشد، امکان پذیر نیست.31 سرشت و الزامات متناسب با آن تحکیم و تقو

کتاب هـای فهمـی جدعـان بـرای تجدیدنظـر در احـکام، دیدگاه هـا و آراء بـر  یلـی بیان شـده در  روش تأو
پژوهش های عربی که تا آن زمان نهایی و غیرقابل نقد و بازنگری بودند، غلبه و آنها را به بررسی و تحقیق 
کـرد؛ زیـرا تطـور و دگرگونـی فکـری نشـانه بـارز پویایـی مباحـث اسـت و بازبینـی مسـتمر در  در مسـائل وادار 

گسترش دایره پذیرش آنها می شود. مسائل موجب تقویت و 

کـه بـه شـکل فزاینـده و آشـکار بازخوانـی میـراث مبتنـی بـر روش  کتفـا می کنیـم  در ادامـه بـه ذکـر مطالبـی ا
گیر عقالنی و اعتقاد به عدالت و لیبرالسیم مبتنی بر همبستگی اجتماعی را بیان می کنند. متمایز و فرا

1-4. بازنگری در میراث
کیـد دارد و  یخی بـودن میـراث تأ  بازنگـری از خـود مفهـوم تـراث آغـاز می شـود؛ زیـرا فهمـی جدعـان بـر تار
کـه بـا توجـه بـه شـرایط عینـی خـاص قابـل پذیـرش اسـت  معتقـد اسـت میـراث دسـتاوردی بشـری اسـت 
یـک از میـراث  گونـه بهره بـرداری ایدئولوژ و هیـچ دلیلـی بـر تقـدس آن نیسـت. او بـا شـجاعت در برابـر هـر 
می ایسـتد؛ خواه از جانب سـلفی ها و در جریان پوچ و بی اسـاس احیای سـنت های گذشـته باشد، خواه 

از سوی لیبرالی ها و به بهانه اقتباس و الگوبرداری.

او بـا تحلیـل روش علمـی مدعـی الگوبـرداری و اقتبـاس آشـکار می کنـد که این روش تنهـا در صدد موجه 
یخی دانسـتن میـراث و عدم صالحیـت آن برای  جلـوه دادن مفاهیـم و مسـائل نویـن اسـت و بـا تکیـه بر تار
آینده، در واقع بابی تازه برای بازخوانی و تأویل متن وحیانی در جهت پدیدآوردن میراثی جدید متناسب 

با الزامات زمان می گشاید.

در حیطه بازخوانی، فهمی جدعان برداشت های نوینی درباره برخی از مسائل، اشکاالت و گفتمان های 
کـه نقشـی ویژه در  کـه مجالـی بـرای بررسـی همـه آنهـا نیسـت و تنهـا بـه بیـان دو نمونـه  کـرد  بنیـادی مطـرح 

که اّولی واقعه محنت و دومی پدیده خلدونی است. کتفا می کنیم  مطالعه درباره میراث دارند، ا

یکی از  کتاب المحنة - بحث فی جدلیة الدینی و السیاسـی فی االسـالم فهمی جدعان جوانب تار  در 
کـه مطالعـات تقلیـدی حتـی مطالعات رایـج نوین چیزی جـز ابهام بر آن  ایـن موضـوع را آشـکار می کنـد32 
کاماًل مسـئول می دانند و بر خالف اصول منصفانه و روشـنگرانه ای  نیفزوده اند؛ زیرا آنها جریان معتزله را 
کـه بـه معتزلـه نسـبت داده می شـود، آنهـا  را بـه اسـتبداد رأی متهـم می کننـد. در مقابـل، فهمـی جدعـان 

31 همان، ص 34.
یژه درباره رابطه بین قدرت دولت مأمون و گروه اهل حدیث  32. با وجود مطالبی که استاد جدعان بیان کرد، همچنان این موضوع به و
کم را برای حمایت از  کنند یا آن را تغییر دهند، جای بحث دارد. آیا جایز است مأمون قدرت حا که می خواستند در دولت دخالت 

کنند؟ که می خواهند با جلوگیری از اختالف نظر، دید خود را بر بقیه تحمیل  گیرد  کار  کسانی به  آزادی 
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گزینه های علمی و فرهنگی خود را  نقش سـلطه سیاسـی را در بروز این تنگنا آشـکار می کند؛ زیرا سـلطه 
کـه سـزاوار هر عالـم و تحصیل کـرده ای اسـت نمی پذیرد. در  بـه همـه تحمیـل می کنـد و اسـتقالل فکـری را 
نتیجه تنگنا یا محنت بر اثر اسـتبداد سیاسـی تقلیدی به وجود آمده و معتزله دخالتی در آن نداشـته اند 

و مسئولیتی متوجه ایشان نیست.33

نمونه دیگر برای نوآوری اسـتاد فهمی جدعان در مطالعه میراث، برداشـت او درباره ابن خلدون اسـت. 
کـه پیـش از حملـه ناپلئـون بناپـارت بـود، نماینـده و پیشـگام نواندیشـی و دوران  جدعـان ابـن خلـدون را 
مدرن عرب برشمرد و  گفت ابن خلدون اصل دوران مدرن ماست، »نه توپ های ناپلون بناپارت«؛34 در 

پاشی تمدن« می دانند. حالی  که نگرش رایج، فلسفه ابن خلدون را »آیینه ای برای فلسفه فرو

کـرد. او از دید  کـه نشـانگر انحطـاط بـود، بـه نشـانه های بیـداری و نواندیشـی تبدیل  جدعـان معادلـه ای را 
خویش نواندیشی ابن خلدون را با قطع نظر از منظومه فکری یونانی که تا قبل از ابن خلدون در فکر عربی 
گفت: ابن خلدون »در یک روایت جامع از هسـتی )وجود( و جهان  کشـید و  اسـالمی مؤثر بود، به تصویر 
کـرد؛ زیرا کار منحصر و شـاهکار او انتقال از هستی شناسـی  )واقـع(، کامـاًل بیـن ایـن دو پارادوکـس ایجـاد 
یخـی؛ یعنـی تغییـر از  و متافیزیـک ذهنـی بـود؛ یعنـی انتقـاِل توجـه بـر وجـود مطلـق بـه واقعیـت عینـی تار
گذر »از هستی شناسی و متافیزیک به سوی  عقالنیت آرمانی به عقالنیت عینی یا واقع گرایانه«35 و این 
یخ جامعه و سیاست است، یعنی به علم جامعه شناسی«.36 از این دو برداشت مشخص  فلسفه در تار
کـه مـا بـا یـک ذهنیـت محققانـه منحصربه فـرد روبـرو هسـتیم که بـرای تفکر غالـب و رایج بـه اندازه  اسـت 

قرائت و تأویل نصوص ارزش قائل نیست.

گیر عقالنی 2-4. جامع نگری مبتنی بر روش متمایز و فرا
کـه چاره جویی هـای اسـتاد جدعـان دربـاره جامع نگـری در مرحله  کـه در ابتـدا اشـاره کنیـم  سـزاوار اسـت 
ی و اعتدال از آن سخن می گوید، سپس تغییر  گاه در بحث میانه رو طرح و نظریه دچار دگرگونی است؛ 

گیر عقالنی می نامد می پردازد. که آن را روش متمایز و فرا دیدگاه می دهد و به بخشی 

بـر اسـاس تألیفـات او، تفکـر میانجیگـر بیـن عوامـل یـا امـور ناسـازگار، معیـاری بـرای داوری دربـاره نظـرات 
گرفته انـد و بـه همیـن دلیـل مباحـث او سرشـار از نقـد  کـه مـورد بررسـی قـرار  نویسـندگان و علمایـی اسـت 
نواندیشـی  بـه  نزدیکـی  بـرای  او ترجیـح می دهـد  و  یکردهـای مختلـف اسـت  افراطـی در رو نگرش هـای 
و عقالنیـت، در زمیـن بی طرفـی باقـی بمانـد اسـت؛ بـدون آنکـه ارتبـاط مبنایـی و اصیـل خـود را بـا نـص 

33. فهمی جدعان، المحنة بحث فی جدلیة الدینی و السیاسی فی االسالم، ص 290-267.
34. همو، المقدس و الحریة، ص 363.

35. همان، ص 347.
36. همان، ص 349.
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کند.37 وحیانی و میراث قطع 

کـه در ابتـدا   پژوهش هـای او همیـن  طـور بـه نقـد مواضـع کوته فکرانـه متفکـران معاصـر می پـردازد؛ کسـانی 
که به ارزش مادی انسـان توجه  کردند و در حالی  در برابر فرهنگ غربی متحیر شـدند و درباره آن مبالغه 

می کردند، از ارزش های روحی او غافل شدند.38

از خـالل ایـن مسـائل و دیگـر مشـکالت، اسـتاد جدعـان تـالش می کنـد تـا مفهـوم خاصـی بـرای اصطـالح 
ی مبتنـی بـر شـناخت عقالنـی ارائـه دهـد، ولـی او در مرحلـه بعـدی از سـیر اندیشـه اش متوجـه  میانـه رو
و  تحریـف  کـه  دارد  قـرار  داللـی  و  معنایـی  جریـان  در  اصطـالح  ایـن  زیـرا  می شـود؛  کار  ایـن  دشـواری 
کـه  از دیدگاه هایـی منتهـی می شـود  بـه پشـتیبانی  نهایـت  و در  مصلحت اندیشـی در آن بسـیار اسـت 
مخالـف پیشـرفت، عقالنیـت و دیدگاه هـای بشـری اسـت که بـه آنها اعتقـاد دارد. او می گویـد: »مدت ها 
کاربـرد دارد، نـه  کنـار گذاشـتم؛ زیـرا تنهـا در بعضـی از شـرایط و مناسـبت ها  پیـش تـالش آشـتی جویانه را 
که ترکیبی از دستورات عقالنی محض  گیر عقالنی  کمتر و در نقطه مقابل به تفکر متمایز و فرا بیشتر و نه 

با الزامات ذهن عاطفی در چارچوب نگرش صریح انسانی است پرداختم«.39

کـه »همـه بخش هـای تشـکیل دهنده  زیـرا عقالنیـت در مباحـث اسـتاد جدعـان مفهـوم جامعـی اسـت 
کـه می گویـد: آنهـا را  انسـان هماننـد عقـل، حافظـه، اراده، حـس و اشـتیاق را در برمی  گیـرد«. همچنـان 

بخش های عقل نامیدم؛ زیرا باعث می شود انسان عادل باشد. 

کـه بـه هر بخش از وجود انسـان حق داده شـود و احکامش بیان شـود و  عدالـت عقـل بـه معنـای آن اسـت 
مطابق آنچه برای آن بهتر است عمل شود.40

گیر و همه جانبه  عقالنیت در مطالعات استاد جدعان عقالنیتی تک بعدی نیست، بلکه »عقالنیتی فرا
گیـر عقالنـی از آن یـاد می کنـد و در  کـه در بخشـی دیگـر42 بـا عنـوان تفکـر متمایـز و فرا اسـت«41 یـا همـان 
تألیفـات اخیـرش بـا ایـن مبنـا بـه تبییـن مبانـی شـناخت و توضیـح جلوه هـای آن در دیـن، میـراث و تفکر 

نوین و معاصر می پردازد.

استاد جدعان دین را به عنوان »یکی از عوامل مؤثر در ترکیب فرهنگ عربی می داند که باید از نظر عقلی 

ره  کرد و او اشـعری را راه حلی در دو که بین نقل گرایان و عقل گرایان میانجیگری  37. از آن جمله آنکه او اشـعری را راهی موفق دانسـت 
جدید می داند.) ر.ک به: فهمی جدعان، الماضی فی الحاضر، ص 52 به بعد و همو، أسس التقدم در بحث موقفه من الماوردی، 

ص 58 و 72(
38. فهمی جدعان، المقدس و الحریة، ص 434.

39. مراسلة علمیة مع االستاذ جدعان.
40. فهمی جدعان، الخالص النهائی، ص 361-354.

41. همان، ص 361.
42. همان، ص 362.
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گیرد و به صورت انسانی نمایانده شود«.43 فهمیده شود و مورد مطالعه علمی قرار 

کرد:  بر این اساس او روح منظومه معرفتی و هنجاری دین اسالم را در این عناوین خالصه 

ایمـان و توحیـد، عـدل، تقـوا، فضیلـت اخالقـی، آزاداندیشـی فرهنگـی و انسـانی، طمأنینـه و آرامـش و 
سعادت در عالم غیب و شهادت.44

ک کلـی پیشـرفت نـزد فالسـفه  ای همچـون کنـدی، فارابی، ابن رشـد  در همیـن راسـتا فهمـی جدعـان ادرا
گسـتره متعـددی دارد: توسـعه فرهنگـی  کـه الیه هـا و  و غزالـی را سـتود و آن را پیشـرفتی نویدبخـش نامیـد 
یـا پیشـرفت در  کسـمولوژی )علـم تکویـن عالـم45(  فرهنـگ خارجـی(، پیشـرفت  برابـر  )آزاداندیشـی در 
طبیعـت )نظریـه تطـور نـزد سجسـتانی و سـپس ابـن خلـدون(، پیشـرفت روحـی در طبیعـت خـود انسـان 

)پیشرفت معنوی(.46

کـدام از ایـن  کـرد؛ زیـرا هـر   در مقابـل، فهمـی جدعـان از دیدگاه هـای تک بعـدی متفکـران جدیـد انتقـاد 
نظرات بر یک جنبه پیشرفت متمرکز شده و نسبت به بقیه بی توجه است و می گوید: 

ران مـدرن غالبـًا بـه پیشـرفت تک بعدی نگریسـته اند و همـه جنبه های  متفکـران عـرب در دو
دیگـر را فروعـات آن ُبعـد دانسـته اند؛ حـال آنکـه می توانسـتند ایـن وجوه را در ترکیب پیشـرفت 
وارد کننـد. ایـن بعـد یگانـه نـزد برخی عقیده ای اسـت که از توحید نشـأت گرفته و نزد بعضی 
رت حکومـت، آرمان هـای فـردی و اجتماعـی سیاسـی الهـام  دیگـر سیاسـی اسـت و از ضـرو
بـر  کـه  کرده انـد  تلقـی  یبایی شناسـانه  ز یـا  امـری اخالقـی  را  آن  و دیگـران  گرفتـه شـده اسـت 
اسـاس ارزش هـای مدنـی یـا بـر هنجارهـای اجتماعی - اخالقـی و یا بر ارزش هـای اقتصادی 

بنیان گذاری شده است.47

کم بر نظام های فکری معاصر همچون  همچنیـن ایـن نویسـنده بـه نقد نگرش تک بعدی و انحصـاری حا
گیر و کاملـی می پردازد که به  اسـالم گرایی، علمانیـت، لیبرالـی می پـردازد و در مقابـل بـه تبییـن راه حل فرا

آن معتقد است و می گوید: 

در فضای دموکراتیک می توانید اساس اسالم حقیقی را که همان عدالت همراه با مصلحت 
گیر  یسـم کـه عقالنیت فرا و ارزش هـای همـراه بـا آن اسـت، بشناسـید و مبنـای اصلی سکوالر

43 مراسل علمیة مع االستاذ جدعان.
ژه  یة، حزیران/ یونیو )ژوئن(، 2014م، )مقاله ای که برای موسسة الفکر العربی آماده شده و به زودی در پرو 44. الطریق الی الوجود - رؤ

فرهنگی این مؤسسه منتشر خواهد شد(، ص 7.
45. خداپرستی، فرهنگ معارف، ص 96. )مترجم(

46. جدعان، أسس التقدم عند مفکری االسالم، ص 53-25.
47. همان، ص 189.
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است و اساس لیبرالیسم یکپارچه را که آزادی مثبت است و همگرایی ایجاد می کند، درک 
یایی همه آنهاست و  بردارنده فرهنگ و پو که در کنید. حاصل ترکیب اینها سیستمی است 
کرده و دسـتیابی واقعی به زندگی متمایز  کارایی باال را امکان پذیر  تحقق نتایج واقع بینانه، با 

در حال و آینده جوامع عرب را فراهم می کند.48

بـر ایـن اسـاس ایـن دیـدگاه جامـع، ارزش عدالـت و لیبرالیسـم نقـاط عطفـی را در آثـار اجتماعـی فهمـی 
کشیده اند. جدعان به تصویر 

3-4. عدالت و لیبرالیسم اجتماعی مبتنی بر همبستگی
 عدالت و لیبرالیسـم اجتماعی مبتنی بر همبسـتگی، تکیه گاهی معنوی و مهم در آثار اجتماعی اسـتاد 
جدعان دارند. او این دو مسئله را شرط نواندیشی و بیداری عربی می داند49 و بر پایه عدالت و لیبرالیسم 
که ترکیبی از ذهن  شناختی و ذهن عاطفی است و  اجتماعی مبتنی بر همبستگی، شناخت عقالنی را 
آنچه آن را »ساختار جامع وجود انسانی، اجتماعی و سیاسی«50 می نامد، می سنجد و قضاوت می کند. 
که به جداسـازی واقعیت می پردازد و  به همین دلیل آثار او در این باره به دو بخش تقسـیم  شـده اند: نقد 

که به طراحی جایگزین ها اهتمام دارد. عوامل نابسامانی در آن را بیان می کند و بنیان گذاری 

گیری را توضیح می دهد که علت بحران جامعه عربی  یا شدیدترین بحران هایش   در بخش اّول دیدگاه فرا
کتفا به شـمارش عوامل، با به کار گیـری روش تحلیلی  را تنهـا بـه یـک عامـل محـدود نمی  کنـد و بـه جای ا
اینجـا مجالـی  در  کـه  میـان عوامـل معطـوف می کنـد  ارتبـاط سـاختاری  بـر  را  عمیـق، تحقیقـات خـود 
کـه اسـالم را بـه اسـالم سیاسـی محـدود  بـرای بررسـی همـه آنهـا نیسـت. بنابرایـن از بیـن عوامـل بـه عاملـی 
کـه »برداشـت ها و  کـه از دیـد اسـتاد جدعـان »تصویـری بدعت گونـه و وارونـه از اسـالم«  یـم  کـرد، می پرداز
گسترده شد. کرد و سایه شوم آن بر همه معیارها در میراث دینی اسالم  کنش های طردکننده« را ایجاد  وا

که »اسـالم سیاسـی جز شـکلی تغییریافته از صورت ابتدایی   همان گونه که می گوید حقیقت این اسـت 
ک اسالم نیست«.51 و پا

کـه هـدف نهایـی اسـالم »همـان هدفـی اسـت که دین اسـالم را در لباس حزب سیاسـی  او ایـن عقیـده را 
جدای  طلـب و سـلطه جو بـه تصویـر می کشـد«52 رد می کنـد.

که در نوشـته های اسـتاد جدعان مبارزه با پدیده های افراطی آسـیب زا برای اسـالم و مسـلمانان،  از آنجا 

48. همو، فی الخالص النهائی، ص 385.
49. همو، تحریر االسالم، ص 445.

50. همو، فی الخالص النهائی، ص 361.
51. همو، الطریق الی الوجود، ص 8.

52. همو، فی الخالص النهائی، ص 353.
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جایـگاه ویـژه ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، در بخش هـای متعـددی از تألیفاتـش »شـکل های 
عجیـب از برداشـت های افسـانه ای، فتـاوای شـوک آور، دیدگاه هـا و مواضـع توهین آمیز و بی ادبانه نسـبت 
کـه اختالف نظـر و یـا تفـاوت کامـل در دیـن، مذهـب یـا عقیـده دارنـد، همچنیـن ظواهـر  بـه کسـانی اسـت 
گسـتره جهانی،  که طردکننده اسـالم اسـت و موجب انحطاط شـرم آور دین اسـالم نه تنها در  بدعت گونه 

بلکه در فضاهای خاص اسالمی نیز می شود«53 محکوم می کند.

او خواهان آزادی اسالم از این مسائل برای اتصال به نقطه مقابل آن، یعنی پیشرفت در تحوالت معاصر 
کـه عبارتنـد از »عـدل،  کـه نـزد او ارزش هـای انسـانی و دینـی تلقـی می شـوند  و همـان چیزهایـی اسـت 
مساوات، آزادی، منافع مشترک، احترام به کرامت انسانی، حق اختالف نظر، ارتباط و شناخت متقابل، 

صداقت، شفقت، تقوی، خیر، سعادت«.54

در بخـش دوم از نوشـته های اجتماعـی و سیاسـی اسـتاد جدعـان، بـا طـرح جایگزیـن یـا راه حل هـا روبـرو 
که اّولین آنها راه حل سیاسی است. او می گوید:  می شویم 

کرده انـد و بـرای انجـام  وظیفـه سیاسـی  کار سیاسـی  کـه همـه وجـود خـود را صـرف  افـرادی 
کامـل  بینـش  و  شـعور  بـا  کرده انـد،  رهبـری  را  بـزرگ  سـختی های  از  رهایـی  و  برخاسـته اند 
کـه تنهـا راه خـروج امـن و اسـتوارماندن، در فضیلـت عقـل، یعنـی حکمـت و در  یافته انـد  در
فضیلتی که همه فضایل را درون خود دارد و در افراد، جوامع و دولت ها تجلی می کند، یعنی 

عدالت نهفته است.55 

و در برداشت سیاسی او، مصلحت به واسطه عدالت محقق می شود و می گوید:

هـر دولـت عادلـی کـه مصلحـت را اجـرا کنـد و فسـاد را از بیـن ببـرد و از آن پیشـگیری کند، آن 
دولت مشروع است.56

درباره عدالت، اسـتاد جدعان بر اصل لیبرالیسـم ایسـتاد و آن را تنها شـرط اساسـی زندگی آزاد و مبتنی 
کـه پتانسـیل های انسـانی را آزاد می کنـد و آن را در زمینـه اندیشـه، اعتقـاد،  کرامـت انسـانی برشـمرد  بـر 
سیاست، اقتصاد و توسعه اجتماعی به جریان می اندازد، ولی بین مدل های لیبرالیسم تفاوت قائل شد 
گیر و همگرایانه  و گفت: »لیبرالیسم حامی عدالت و همبستگی اجتماعی، اصل لیبرالیسم در کاری فرا
اسـت«57 و امتیـازات آن در سـازماندهی اجتماعـی و سیاسـی بی شـمار اسـت، امـا نتایـج »نولیبرالیسـم و 

53. همو، تحریر االسالم، ص 42.
54. همان.

55. همو، الطریق الی الوجود، ص 22.
56. همان، ص 6.

57. همو، تحریر االسالم، ص 446.
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کاماًل آزاد«58 ویرانگر تعادل الزم بین ارزش ها و انسانیت است. اقتصاد بازار 

بـر ایـن اسـاس اسـتاد جدعـان ارزش آزادی در ابعـاد مختلـف اجتماعـی سیاسـی و فکـری را سـتایش 
که به آزادی اندیشـه لطمه بزند، رد می کند و آن را از لحاظ تئوری  می کند59 و اسـتبداد سیاسـی و هر چه 
گرایـش عقالنـی اش آزادی غیرسـازنده را  یخـی محکـوم می کنـد؛60 امـا او در  و در واقـع از نظـر تجربـه تار
نمی پذیرد؛ زیرا سودی جز تنش و کشمکش های بی حساب وکتاب بین بزرگان ایجاد نمی کند و در واقع 

راه آزادی عقیده را سد می کند.61

رهایـی از گذشـته و نگرشـی انتقـادی بـه آن بـه منظـور ایجـاد رابطـه نوین بـا آن، اصرار بـر جامعیت با تکیه 
کـه  گیـر عقالنـی و باالبـردن ارزش عدالـت و لیبرالیسـم یکپارچـه سـه محـور اصلـی هسـتند  بـر روش فرا
کثر موارد هم قانع کننده و هم  که در ا منظومه فکری استاد جدعان را متمایز می کند؛ دیدگاه ها و نظراتی 

بحث برانگیز هستند.

5. بررسی نقدی نواندیشی در دیدگاه فهمی جدعان
کـه »تنها این  اسـتاد فهمـی جدعـان نگرشـی اسـتداللی و تأثیرگـذار دارد و دیدگاهـی را بـا ایـن پیش فرض 
حقیقـت اسـت و الغیـر« بـه تـو تحمیـل نمی کند، بلکه در برابرت باب گفتگویی سـازنده را می گشـاید که 
گاه قانع کننده نیست، ولی با این حال خواننده تالش بسیار و صداقت علمی او  گاه تو را قانع می کند و 

را تجلیل می کند و به آن احترام می گذارد.

کـه از نظـر داخلـی و عناصـر مسـتقیم  کـه اسـتاد جدعـان بـه وجـود آورد، بـه همـان انـدازه  سـاختار نظـری 
گاه اشـکاالتی دارد و از جهاتـی بـا مبنـای او مخالـف اسـت.  ایجادکننـده هماهنـگ اسـت، در عملکـرد 
کـه در هـر جـا  گمراه کننـده اسـت؛ زیـرا وعـده داده بـود تناقضاتـی  گیـر،  بنابرایـن ادعـای ارائـه مبنـای فرا
انسـان را خسـته و فرسـوده می کنـد و او را در بن بسـتی های بـدون مفـر وارد می کنـد حـل کنـد. ایـن مشـکل 
موجب می شود او با اتهام اراده گرایی )voluntarism(، یعنی ترجیح اراده انسان و اهداف او بر الزامات و 

محدودیت های عینی در ترسیم جایگزین ها روبرو شود.

دربـاره نوآوری هـای اسـتاد جدعـان بـرای ایجـاد نگـرش جامـع مطالـب بسـیاری بیـان شـد، ولـی برخـی از 
مباحـث آن در هالـه ای از ابهـام مفهومـی و به ویـژه در نوعـی ناتوانـی از نفـوذ بـه واقعیـت و اثرگـذاری در آن 
کام دانستن  کرده، نا باقی مانده است. شاید مهم ترین آنها صرف نظر از آنکه آن را تحت چه عنوانی بیان 
روش عقلـی در دسـتیابی بـه خیـر بـرای انسـان و جامعـه و فراخوانـدن بـه قـدرت محـدود عقـل اسـت؛ زیـرا 

58. همان، ص 445.
59. همو، خارج السرب، ص 19.

60 همو، المقدس و الحریة، ص 48.
61 همان، ص 24.
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که عقل در برخی موارد »از جمله در انسان شناسی، باطن انسان و طبیعت  استاد جدعان معتقد است 
انسان، درک محدودی دارد؛ یعنی در انسان شناسی، ترکیب انسانیت تنها بر اساس عقل نیست، بلکه 
کـه از ایـن ترکیـب جـدا نمی شـوند«62 و بـه عملکـرد غـرب  همـراه بـا عقـل، قـوای دیگـر طبیعـی نیـز هسـتند 

درباره نقد عقل و عقالنیت در مرحله پسامدرن استناد می کند.

حـال آنکـه ایـن نقـد در فرهنـگ لبریـز از عقالنیـت همه جانبـه مثـل فرهنـگ غـرب انجام شـده اسـت و در 
که دعوت به  یم  کارا نیسـت. آیا توقع دار که تازه به اّولیات روش عقالنی پرداخته اسـت  فرهنگی مثل ما 
که  که در اصل محدود و در اجرا ناقص اسـت، واقعیت های اجتماعی فرهنگی و سیاسـی را  عقالنیتی 

عقالنیت در آن نقشی ناچیز دارد ارتقا دهد؟

گیرد،  که ممکن اسـت از ایده اعتدال صورت   اسـتاد جدعان نسـبت به برخی از بهره برداری های غلط 
هشدار می دهد؛ مسائلی که موجب می شود  قانون گذاری بر اساس منابع دیگری غیر از عقل انجام شود 

که دشمنان عقالنیت توجه ویژه به آن منابع دارند.

آیـا بـرای روش متمایـز عقالنـی بهتـر نیسـت بـه جای فـرار به جلو و بحـث درباره عقالنیـت محض، عوامل 
نقصان در عقل گرایی عربی را در نظر بگیرد؟

استاد جدعان در بسیاری از تألیفاتش روشی خالقانه را برای تحلیل ها و دستیابی به نتایج به کار می برد، 
کـه او گاه در گفتار  یلـی او را بـا کتاب هـا و نوشـته هایش تطبیـق می دهیـم، درمی یابیـم  ولـی وقتـی روش تأو
تحلیلی فراتر از مبانی لغوی و داللی خاص، بحث را به جایگاهی برای صحبت از دل مشغولی ها و  آراء 
یـادی در تحلیـل گفتمـان خلدونی و در منحصردانسـتن  و افـکارش تبدیـل می کنـد. ایـن مسـئله تـا حـد ز
کـه دل مشـغولی ها و نگرانی هـای عصـر حاضـر را منعکس می کند، آشـکار  ابـن خلـدون بـه عنـوان آینـه  ای 

که می گوید:  است. آنجا 

ز را یافت که اصل خواسته های عصر ما  کار ابن خلدون می توان جلوه هایی از زندگی امرو در 
زمره ماسـت و به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در زندگی ما  و بحث های فرهنگی و مذهبی رو

در فضای عربی و جهانی اثرگذار است.63 

کـرد که عبارتند از: تعادل بین عقل  بنابرایـن او تمـام اصـول و ارزش هـای اصالحی مورد پذیرشـش را بیان 
و نقـل، اصـل نقـد و اصـالح، ارزش گـذاری شـرایط بـر اسـاس عقـل و مصلحـت، رد اقتصـاد آزاد و جامعـه 
مصرف گـرا و نفـی اسـتبداد و دیکتاتـوری خودکامـه، نهـی از زیـر پـا گذاشـتن آزادی هـای اساسـی و دعوت 
گفـت، ایـن همـان  کـه  بـه لیبرالیسـم مبتنـی بـر بـازار آزاد و جلوگیـری از ورود دولـت در بـازار و همان گونـه 

62. فهمی جدعان، فی الخالص النهائی، ص 358.
63. همو، المقدس و الحریة، ص 355.
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کـه می تـوان بـه آن تأسـی کرد و آن را بـه عنوان مبنایی بـرای اصالح به  لیبرالیسـم اجتماعـی کنونـی اسـت 
کار بست.

کـه اعتقـاد دارد »عقالنیـت در ذاتش   ابـن خلـدون واقع گـرای عاقـل و در عیـن حـال محافظـه کاری اسـت 
نمی توانـد همـه احتیاجـات انسـان را برطـرف کنـد« و او ارزشـی بـرای اخالق و دین قائل اسـت و »آن دو را 
به عنوان دو اصل ثابت برای قدرت دولت می داند« و بیان این جمله از سوی فهمی جدعان ما را از هر 

توضیحی بی نیاز می کند: 

کـه صداهایمـان را بلنـد می کنیـم و بـا اسـتبداد و سـخت گیری دولـت مخالفـت می کنیـم و نـدای  زمانـی 
که امروز  گرفته اسـت و ارزش های اخالقی  که دولت را فرا آزادی سـر می دهیم و از اشـتباه امروز و فسـادی 

خوار شده است، حرف می زنیم و ما در طریق اصالح خلدونی هستیم. 

بـرای آزادی و دموکراسـی و جامعـه نویـن  کـه  گاهـی در نوشـته های اسـتاد جدعـان روحیـه روشـنفکری 
متعـادل مبـارزه می کنـد، بـر روحیـه یـک محقق که باید از موضوع بحث شـروع کند و در مسـیری که مجاز 
کند و بین تأویل  که باعث می شـود از فرافکنی دوری  کند غلبه می کند؛ روح محققانه ای  اسـت حرکت 

کند. و تفسیر64 تناسب برقرار 

اختالف نظر با این متفکر در برخی از موضوعات، چیزی از ارزش تألیفات او کم نمی کند؛ نوشته هایی که 
قانع کننده و در عین حال برانگیزاننده اند و باب جدل با آن را می گشایند و شما را در دل مشغولی هایش 
ایـن مطالعـات، مباحثـات،  از  بعـد  کـه  آشـکار اسـت  بلنـد می کننـد.  نهادتـان  از  آه  و  گرفتـار می کننـد 

پذیرش ها و پاسخ ها، شما دیگر آن آدم سابق نخواهید بود.

کار می برند، بیان شده است. برای نمونه بنگرید به: که فالسفه به  64. این اصطالح در معنایی 
 Paul Ricoeur, Du texte a l'action, Essais d'hermeneutique 2,Edition du Seuil, 1986, p. 151-196.
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