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چکیده
ــه بلقزیــز به دنبــال دشــوارة رابطــة ســنت و مدرنیتــه و چگونگــی ســاخت دولــت مــدرن  عبداالل
ــان  ــدا گفتم ــخ فکــری انتشــار داده اســت. وی ابت ــرد تاری ــا رویک ــر را ب ــن اث ــی، ای ــان عرب در جه
ایدئولوژیک شــدة اصالت گرایــی را از طریــق نشــان دادن کاســتی های درک معرفتــی »مــن« 
ــول گفتمــان  ــه شــرایط تاریخــی ظهــور و اف ــرار می دهــد و ســپس ب و »دیگــری« مــورد نقــد ق
ــردازد و  ــتم می پ ــدة بیس ــل س ــم و اوای ــدة نوزده ــة دوم س ــی در نیم ــی عرب ــی لیبرال عقل گرای
ــن دوران یعنــی  ــی ای ــن از شــخصیت های اصل ــه از اندیشــة ســه ت ــت خوانشــی دیگرگون در نهای
احمــد لطفــی الســید، علــی عبدالــرازق و طــه حســین ارائــه می دهــد. همچنیــن جریــان ســومی 
ــرب  ــان ع ــی ســدة بیســتم در جه ــای پایان ــه در دهه ه ــادی ک ــی انتق ــوان عقل گرای را تحــت عن
نمــود یافته اســت را معرفــی می کنــد. نویســنده بــا توجــه بــه تجربــة مدرنیتــة اروپایــی، نســبت 
ــه  ــگاری اندیشــة عربــی معاصــر هشــدار داده و دســته بندی جدیــدی ارائ ــه کاســتی های تاریخ ن ب
می دهــد. به رغــم آن کــه نویســنده از رویکــرد نوینــی در خوانــش آگاهــی عربــی بهــره گرفتــه، امــا 
نتواســته بــه الزامــات روشــی رویکــرد خــود پایبنــد مانــده و در نهایــت نیــز به همــان ایــدة راهبردی 

ــد. ــة فرهنگــی حکــم می کن ــت در انجــام مدرنیت شکســت خوردة تاریخــی پیشــتازی دول

کلیدواژه ها: 
جهان عرب، مدرنیته، اصالت گرایی، تجددگرایی، گفتمان انتقادی.

مقدمه
ــا چهره هــای متفــاوت مدرنیتــة  جهــان اســالم دیرزمانــی اســت کــه در مواجهــه ب
غربــی، در کشــاکش حفــظ میــراث ســنت و اصالــت هویتــی خــود و تــن دادن بــه 
الزامــات نوبودگــی، فــراز و فرودهــای فراوانــی را تجربــه کرده اســت. به واقــع 

در ستایش پرچم داران عقل گرایی

 دکتر محمدهادی احمدی
دکترای مدرسی معارف اسالمی و مدرس دانشگاه

بررسی و نقد کتاب عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها
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ــدرن« و  ــت م ــی کشــورهای اســالمی در دوران معاصــر دشــواره »دول مســئلة اصل
مشــکله چگونگــی حکمرانــی در شــرایط زیســت جهان مــدرن می باشــد. امــا منشــأ 
زایــش ایــن دشــواره نــه امــری درونــی، کــه به دلیــل مواجهــه بــا یــک »دیگــری« 
ــدن  ــه تم ــی ک ــت. از زمان ــی رخ داده اس ــای نظام ــی از هزیمت ه ــی و ناش بیرون
ــرار گرفــت،  ــه ق ــل کشــورهای خاورمیان ــة اســتعماری خــود در مقاب ــا روی ــی ب غرب
مســلمانان مســئلة »زوال / پیشــرفت« را در صــدر اندیشــه ورزی خــود قــرار داده انــد. 
ــدار  ــلمانان را بی ــی، مس ــای نظام ــل هزیمت ه ــار به دلی ــه اول ب ــود ک ــری ب زوال ام
ــی  ــر از ســوی برخــی نخبگان ســاخت؛ گرچــه رویش هــای فکــری اولیــة آن پیش ت
کــه تجربــة ســفر بــه ســرزمین های تمــدن غربــی داشــتند، آغــاز شــده بــود. ایــن 
ــه »جنبش هــای مشــروطه خواهی« در کشــورهای  ــت ب رویش هــای فکــری در نهای

اســالمی کــه دارای ســاختار نظــام »ســلطانی« بودنــد، منجــر شــد. 
مشــروطه خواهی، ایــده ای بــود کــه از آن »دیگــری« غربــی وام گرفتــه شــده بود. 
ــای  ــن دولت ه ــای تکوی ــد، زمینه ه ــح می ده ــتریر توضی ــه ژوزف اس ــور ک همان ط
ــال  ــالدی دنب ــا 1600 می ــال های 1100 ت ــد از س ــی را بای ــای غرب ــدرن در اروپ م
نمــود  )اســتریر، 1395، ص. 41(. وی به طــور مشــخص معتقــد اســت کــه تحــول 
ــال های 1300  ــة س ــی در میان ــای غرب ــری اروپ ــی و فک اساســی در بســتر اجتماع
تــا 1450م. شــکل گرفته اســت؛ یعنــی درســت زمانــی کــه پادشــاهان فئودالــی بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه به جــز کارویژه هایــی چــون پاســداری از مرزهــا و حفــظ 
کلیــت ســرزمینی، وظیفــة داوری حقوقــی میــان اختالف هــای مالکیتــی فئودال هــا 
را نیــز بایــد بــر عهــده بگیرنــد و بــر عهــده هــم گرفتنــد  )اســتریر، 1395، ص ص. 
ــی  ــدار نهای ــرش اقت ــراه پذی ــاه به هم ــژة پادش ــِد تحــول کاروی ــن فراین 17-69(؛ ای
حقوقــی آن از ســوی جامعــه و همچنیــن وفــاداری بــه نظــام سیاســی کــه در قالــب 

■ بلقزیــز، عبداالله  )1397(. عــرب و مدرنیته: 
پژوهشــی در گفتمــان مدرنیســت ها، ترجمــة 
ســیدمحمد آل مهدی، تهران: شــرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی.
شابک: 978-600-436-009-8
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شــکل گیری ارتش هــای ملــی نمــودار شــد، نشــانه های اصلــی تکویــن یــک نظــام 
ــور  ــا ظه ــد از 1600م. ب ــژه بع ــه به وی ــود ک ــرب ب ــدرن در غ ــد و م ــی جدی سیاس
دولت هــای مطلقــه و بعــد از آن بــا پیدایــی دولت هــای محافظــه کار ملــی و ســپس 
ــی، 1386، ص. 41(  ــت  )افضل ــدا کرده اس ــداوم پی ــروزی، ت ــرال ام ــای لیب دولت ه
ــت در  ــت ها را می بایس ــان مدرنیس ــی در گفتم ــه: پژوهش ــرب و مدرنیت ــاب ع کت

بســتر همیــن ُدشــوارة جهــان اســالم مــورد توجــه قــرار داد.

سه دورة زمانی تحول امر سیاسی در جهان اسالم
می تــوان از چهــار گونــه مواجهــه مســلمانان در ســدة نوزدهــم میــالدی بــا مدرنیتــة 
ــاوت  ــای متف ــن تجربه ه ــع ای ــت. به واق ــی و اطــالع از مســئلة زوال ســخن گف غرب
به طــور عمــده ناشــی از ارتبــاط و تعامــل بــا یکــی از کشــورهای اروپــای باختــری 
حاصــل شده اســت و به تناســب تفاوتــی کــه از نظــر ســاختاری و بســترهای سیاســی 
ـ اجتماعــی میــان کشــورهای اروپایــی وجــود داشــته، کشــورهای مســلمان نیــز هــر 
ــرار  ــه در معــرض دیدشــان ق ــد ک ــی را برگرفته ان ــک آن ســویه ای از تمــدن غرب ی
داشته اســت. ایــن چهــار تجربــة متفــاوت از ایــن قــرار اســت: مواجهــه بــا کمپانــی 
ــا و  ــا اروپ ــی ب ــة عثمان ــران و روس، مواجه ــای ای ــد شــرقی انگلســتان، جنگ ه هن
حملــة ناپلئــون بــه مصــر. ایــن تجربیــات، در دورة پیشامشــروطه ســه رویکــرد کلــی 

را در میــان مســلمانان برانگیخــت: 
الــف: اولیــن جریــان کســانی بودنــد کــه بــر حفــظ ســنت تأکیــد کــرده و لــذا 
گرایــش بــه تقابــل بــا غــرب داشــتند؛ آن هــم نــه بــا سیاســت غــرب، بلکــه بــا کل 
تمــدن غــرب ســر ناســازگاری داشــتند. به طــور مثــال ایــن گــروه به طــور کل نظــام 
ــال آرمــان عدالت خواهــی  ــن گــروه به دنب ــد. ای ــم می کردن آموزشــی غــرب را تحری
ــد. اینــان به دنبــال عبــور از اســتبداد و حرکــت به ســوی آرمان هــای  مذهبــی بودن

عدالــت، برابــری، مســاوات و... بودنــد.
ــه  ــری از تجرب ــال یادگی ــه به دنب ــی را شــامل می شــد ک ــان دوم گروه ب: جری
و نظــام سیاســی انگلســتان در اثــر تعامــل بــا کمپانــی هنــد شــرقی بودنــد. ویژگــی 
ایــن نــوع از تجربــة دولت ســازی، آن بــود کــه در نظــام سیاســی انگلســتان بــدون 
تکیــه بــه قانــون موضوعــه، توانســته بودنــد نوعــی تفکیــک قــوا را اجرایــی کننــد. 
فوکــو از ایــن راه حــل بــه فایده گرایــی انگلیســی یــاد می کنــد. بــه نظــر او در ایــن 
ــون نیســت؛ بلکــه تحلیــل خــود کردارهــای حکومتــی  رویکــرد، نقطــة شــروع قان
ــی  ــی کــه حــدود عمل ــا تحلیــل کردارهای مدنظــر اســت. یعنــی ســعی می شــود ب
مطلــوب حکومــت را مشــخص می کننــد،  )ایــن حــدود عملــی ممکــن اســت ناشــی 
ــع  ــدرت مرج ــال ق ــر اعم ــد( ب ــن باش ــرایط تاریخــی معی ــا ش ــنت، ی ــخ، س از تاری
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ــارات و  ــرز اختی ــرده و م ــع ک ــت وض ــد، محدودی ــت باش ــان دول ــه هم ــی ک عموم
ــات  ــا ادبی ــه ب ــوع تجرب ــن ن ــات ای ــی جه ــد. از برخ ــخص نمای ــف آن را مش وظای
ــه  ــی ک ــر آرمان های ــی و دیگ ــد عدالت خواه ــود. مانن ــک ب ــم نزدی ــلمانی ه مس
ــاس را  ــن قی ــه ای ــت. البت ــده ای نداشته اس ــون نوشته  ش ــه قان ــت در فق ــچ وق هی
ــرار داد.  ــون عرفــی انگلســتان مدنظــر ق بایــد جــدای از منشــأ فقــه اســالمی و قان
بــه نظــر ایــن گــروه نبایــد بــا غــرب درگیــر شــد؛ بلکــه بایــد آن را شــناخت. ایــن 
شــناخت هــم بــر ایــن مبنــا اســتوار بــود کــه تمــدن غــرب یــک کانونــی دارد و آن 

ــت. ــی« اس ــم »عمل گرای ه
ج: گــروه ســومی هــم وجــود داشــتند کــه در میانــة دو جریــان قبلــی ایســتاده 
ــری ســنت  ــرب، و دیگ ــرد: یکــی غ ــی می ک ــان دو مســئله را نف ــن جری ــد. ای بودن
ــات می کــرد: یکــی تجــدد و دیگــری مذهــب را.  ــز را هــم اثب ــل دو چی را. در مقاب
در واقــع ایــن جریــان معتقــد بــود کــه مذهــب بــا ســنت و تجــدد بــا غــرب فــرق 
ــام از  ــا اله ــوم ب ــروه س ــود. گ ــی« ب ــال »تجــدد مذهب ــه دنب ــوم ب ــان س دارد. جری
روشــنفکری فرانســه و اروپــای قــاره ای، به دنبــال نوعــی قانــون موضوعــه و مشــخصاً 
قانــون  اساسی نویســی بودنــد. در تفکــر ایــن گــروه، کنتــرل دولــت به طــور عمــده 
Common- مبتنــی بــر قانون هــای نوشــته شــده بــود تــا ماننــد مــدل انگلیســی کــه

ــه نظــر فوکــو از روســو نشــئت  ــود. ایــن راه حــل کــه ب law مــالک قــرار گرفتــه ب
گرفتــه بــود، نوعــی رادیکالیســم حقوقــی فرانســوی بــود. در ایــن رویکــرد از حقــوق 
ــای  ــه محدودیت ه ــم، ب ــون اساســی حاک ــا از مســیر قان انســان شــروع می شــود ت
حکومــت داری دولــت ختــم گــردد. منشــأ حقــوق انســان را طبیعــی دانســته و پــس 
از بیــان دالیــل و مبانــی آرمانــی یــا تاریخــی ایــن محدودیت هــا، بــه پذیــرش آن 
ــال و  ــل انتق ــوق قاب ــم حق ــرد از دو قس ــن رویک ــن در ای ــد. همچنی ــم می کنن حک
ــه و در  ــوق به هیچ وج ــن حق ــم دوم از ای ــود. قس ــت می ش ــال صحب ــل انتق غیرقاب
هیــچ حکومتــی اسقاط شــدنی نیســت. پــس در ایــن رویکــرد ابتــدا حقــوق تفکیــک 
شــده، ســپس قلمــرو حاکمیــت و حــق حاکمیــت مشــخص می شــود و در نهایــت 
ــی مشــخص اســتنباط می گــردد  )فوکــو، 1392،  صالحیــت حاکمیــت در چارچوب
ــده در کشــورهای اســالمی  ــن ای ــری ای ص ص. 62-63(. گفتنــی اســت کــه پیگی
ــت  ــروه در حرک ــن گ ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــر می ش ــی« منج ــران »قانون نویس ــه بح ب
ــاخت  ــوی س ــالمی به س ــریعت اس ــار ش ــا معی ــالمی ب ــنتی اس ــای س از دولت ه
ــاده و  ــه قانون نویســی افت ــه، در تل ــون موضوع ــت قان ــا محوری ــدرن ب ــای م دولت ه
در تبدیــل احــکام و فتــاوای شــرعی بــه کدهــای قانونــی دچــار مشــکل می شــوند.

ــی  ــورهای عرب ــالم و کش ــان اس ــری در جه ــی ـ فک ــان تاریخ ــه جری ــن س ای
ــی را  ــاوت و پرتالطم ــت متف ــود سرگذش ــیر خ ــه و در مس ــتمرار یافت ــون اس تاکن
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ــول  ــدة تح ــه دورة عم ــری1 س ــخ فک ــر تاری ــوان از منظ ــه می ت ــد ک ــی کرده ان ط
را بــرای آن درنظــر گرفــت: پیشامشــروطه، مشــروطه و پسامشــروطه. کتــاب عــرب 
ــت  ــی سرگذش ــال بررس ــت ها به دنب ــان مدرنیس ــی در گفتم ــه: پژوهش و مدرنیت
ــر ســدة  ــد و اواخ ــر می کن ــه »مدرنیســت ها« تعبی ــه از آن ب ــان دوم اســت ک جری

ــت. ــا بوده اس ــت آن ه ــتم اوج فعالی ــدة بیس ــل س ــم و اوای نوزده

معرفی اثر و نویسنده
ــز اســتاد فلســفه در کشــور مراکــش و اندیشــمند شناخته شــده ای  ــه بلقزی عبداالل
ــد  ــگاه محم ــود را از دانش ــفة خ ــرای فلس ــدرک دکت ــت. او م ــرب اس ــان ع در جه
پنجــم در ربــاط دریافــت کرده اســت و اکنــون دبیــر کل انجمــن عــرب در 
ــز  ــات در مرک ــروه مطالع ــس گ ــر رئی ــن او پیش ت ــد. همچنی ــهر می باش ــان ش هم
پژوهش هــای وحــدت عربــی بیــروت بوده اســت. از ایــن متفکــر مراکشــی تاکنــون 
مقــاالت بســیاری در روزنامه هــای عربــی ماننــد الخلیــج، الحیــات، الســفیر و النهــار 
ــر  ــز منتش ــاب را نی ــک کت ــی و ی ــاالت، س ــر مق ــالوه ب ــت. او ع ــر شده اس منتش
ــی  ــار عرب ــدة آث ــم شناخته ش ــت مترج ــز به هم ــر نی ــن اث ــة ای ــت. ترجم کرده اس

ــت.  ــام شده اس ــدی انج ــیدمحمد آل مه ــری، س ــد عابدالجاب محم
ــوان  ــت عن ــه تح ــات العربی ــز الدراس ــار مرک ــه را اول ب ــرب و مدرنیت ــاب ع کت
العــرب  و الحداثــة : دراســة  فــی  مقــا الت  الحداثییــن  در ســال 2007م در حجــم 176 
صفحــه به عربــی منتشــر کرده اســت. ایــن کتــاب مشــتمل بــر مقدمــه، ســه بخــش 

ــاً هشــت فصــل می باشــد.  ــی و مجموع اصل
بخــش اول بــا عنــوان »اصالــت، مدرنیتــه، مــن و دیگــری« خــود دارای ســه فصــل 
اســت. در فصــل اول بلقزیــز بــه نقــد گفتمــان اصالت گرایــی می پــردازد. به نظــر بلقزیــز 
گفتمانــی کــه بــه »اصالــت، هویــت، حفــظ منــش معنــوی و آنچــه بــه ایــن معناســت« 
ــا  ــی واقعیت ه ــی ـ فرهنگ ــرورت اجتماع ــل صی ــع در مقاب ــد، در واق ــوت می کن دع
درمانــده شده اســت. پیامــد ایــن درماندگــی و اصالت گرایــی یــا فروبســتگی و 
عقب نشــینی اســت و یــا رؤیارویــی  )بلقزیــز، 1396، ص. 3(. بســتر رشــد اصالت گرایــی 
ــی و  ــک ســنت غن ــایة وجــود ی ــی و خودشــیفتگی در س ــة فردگرای در نتیجــة تجرب
قــوی رقیــب فراهــم می شــود. اصالت گرایــی زمانــی بــروز می کنــد کــه عامــل محــرک 
ــل و  ــده از عق ــه های برآم ــا اندیش ــدت ب ــان به ش ــن گفتم ــد. ای ــی باش ــر، بیرون تغیی
اجتهــاد واکنــش نشــان می دهنــد. درحالی کــه به نظــر بلقزیــز ایــن گفتمــان به جــای 
برخــورد ســلبی و فروبســتگی می توانســت بــا رویکــردی انتقــادی و »ممانعــت مثبــت« 

ــز، 1396، ص. 4(. ــد  )بلقزی ــری کن ــه جلوگی از ناســازواره های مدرنیت

1. Intellectual History
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ــه  ــلفی گرایی س ــی و س ــان نوگرای ــان دو خرده گفتم ــذاری می ــا تمایزگ ــز ب بلقزی
ــه برمی شــمارد: اول برتــری اســالم  اصــل نظــری ســلفی گرایی و نتیجــة آن را این گون
و امــت اســالمی بــر عقایــد و نظام هــای اجتماعــی ـ سیاســی دیگــر؛ دوم ســخن گفتن 
ــازی مســلمانان از غیرمســلمانان.  ــت بی نی ــی و در نهای از زوال و انحطــاط تمــدن غرب
ــد و  ــت می کن ــان را کفای ــلمانان ایش ــی مس ــنتی ـ  فرهنگ ــراث س ــان می ــر ایش به نظ
می تواننــد همــة مشکالتشــان را در انبــان ســنت بجوینــد. از ایــن گفتمــان تمایــز خود/ 
ــه  ــی می شــود ک ــت معرف ــت جاهلی ــه صف ــری ب ــرد و آن دیگ دیگــری شــکل می گی
ــرای ایشــان، خشــونت مســلحانه  ــة جنــگ و اشــغال ب دشــمن خــود می باشــد. تجرب
ــت یــک  ــاع از هویــت توجیــه می کنــد. پــس اساســاً گفتمــان اصال را در راســتای دف
ــر هجــوم  ــدارد؛ بلکــه عکس العملــی در براب ــوژی اســت کــه مبنــای معرفتــی ن ایدئول

مدرنیتــة غربــی اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 11-9(.
ــان  ــی به پای ــان اصالت گرای ــض در گفتم ــار تناق ــمردن چه ــا ش ــل اول ب فص
می رســد. اول آن کــه ایــن گفتمــان دچــار »ناتاریخمنــدی مفهــوم اصالــت« 
ــان  ــت و خواه ــی شده اس ــگاری غیرتاریخ ــار مطلق ان ــل دچ ــن دلی ــت و به همی اس
بازگشــت بــه ســنت و مخالــف رشــد و پیشــرفت اســت. نتیجــة ایــن مطلق انــگاری 
ــاع  ــرای دف ــص ب ــالح ن ــه س ــدن ب ــتن و مجهزش ــردن خویش ــته گرا مقدس ک گذش
ــرای  ــرا ب ــی بنیادگ ــراع معنای ــان در »اخت ــن گفتم ــض دوم ای ــود اســت. تناق از خ
ــن  ــا ای ــی اش ب ــة تاریخ ــل از زمین ــای اصی ــردن معن ــت. جداک ــت« نهفته اس اصال
هــدف انجــام می شــود کــه »آن اصیــل در ســیاق و دینامیســم ذاتــی و تاریخــی اش 
ــی  ــت یعن ــک در اصال ــه ش ــا ب ــود ت ــزاع می ش ــه از آن انت ــود بلک ــت نمی ش دریاف
ــان  ــن گفتم ــوم ای ــض س ــد«. تناق ــش نیانجام ــزد پیروان ــودن آن ن ــات و مطلق ب ثب
ناشــی از »مذهب گرایــی مفهــوم اصالــت و برابــری اش بــا معنایــی کــه دور از آنچــه 
گمــان مــی رود معنــای واقعــی آن نــزد باورمنــدان بــه آن اســت« می باشــد. آن هــا 
ــن  ــع ای ــا درواق ــد؛ ام ــراث اســالمی اســتناد می کنن ــة می ــی در گنجین ــه ثابت های ب
ــه  ــرده و ب ــترده ک ــود دارد را گس ــالمی وج ــادات اس ــا در اعتق ــه تنه ــا ک ثابت ه
ثابت هــای تاریخــی ســنت مســلمانان تســری می دهنــد. و تناقــض چهــارم و 
ــی را  ــادل فرهنگ ــرد، تب ــان را نمی پذی ــر جه ــودگی ب ــه »گش ــت ک ــی آن اس نهای
ــر خــود  ــودن خویــش از تاریــخ انســانی حکــم می کنــد و ب ــر بیرون ب ــد، ب برنمی تاب
ــه  ــرد ک ــه می گی ــه نتیج ــا این گون ــن تناقض ه ــز از ای ــد«. بلقزی ــته می مان فروبس
ــخ  ــدن و تاری ــر تم ــی در براب ــز شکســت ســخت روان ــزی ج ــت چی ــان اصال گفتم

ــز، 1396، ص ص. 15-11(. ــت  )بلقزی نیس
ــا  ــانس ت ــه: از رنس ــوان »مدرنیت ــا عن ــش اول ب ــل دوم از بخ ــنده در فص نویس
شکســت« به دنبــال بررســی تکویــن اندیشــه های مدرنیتــه در آگاهــی عربــی 
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ــدا  ــی در ابت ــة فرهنگ ــرب از مدرنیت ــمندان ع ــم اندیش ــر وی فه ــه نظ ــت. ب اس
ــم  ــر فه ــت. به همین خاط ــی بوده اس ــة غرب ــفی مدرنیت ــای فلس ــا معن ــاوت ب متف
مدرنیتــة فرهنگــی عربــی می بایــد در بســتر تاریــخ فرهنگــی عربــی صــورت گیــرد. 
ــا ممکــن نیســت؛ چــرا  ــا دیگــر مدرنیته ه ــی ب ــة فکــری عرب ــذا مقایســه مدرنیت ل
کــه به همــان مشــکل ناتاریخمنــدی دچــار می شــود. به نظــر وی در ایــن شــناخت 
ــی  ــم پیوســته شــد: یک ــای به ه ــا دو معن ــی ب ــه نســبی گرایی معرفت ــل ب ــد قائ بای
نســبیت در تراکــم و دیگــری نســبیت در ســامانة معرفتــی. »مدرنیتة تراکــم تاریخی 
درازمــدت اســت و پیامــی نورانــی نیســت کــه ناگهــان بــر ســاحت فرهنگــی فــرود 
ــدون مقدمــات و تمهیــد اصــول میســر نمی شــود و  ــه قــول فقهــای مــا ب ــد و ب آی
ــادق  ــز ص ــامانة آن نی ــارة س ــود درب ــه می ش ــه گفت ــم مدرنیت ــارة تراک ــه درب آن چ
اســت. اصــول مــدرن ناگهــان و بــدون هشــدار قبلــی بــه ســامانة مدرنیتــه تبدیــل 
نمی شــوند بلکــه ســامانة  )منظومــه( حاصــل تراکــم فرهنگــی درازمــدت اســت و 
در طــول تاریــخ همــواره چنیــن بــوده اســت«  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 23-21(. 
ــی  ــر فرهنــگ عرب ــخ و ســنت مســلط ب ــار تاری ــة پیشــرفت، ســبک کردن از ب الزم
ــه  ــان مدرنیت ــرب نیســت. گفتم ــه از غ ــد کورکران ــای تقلی ــن به معن ــا ای اســت؛ ام
مجبــور اســت در تــالش بــرای ادامــة راه خــود بــا نقــد دو گفتمــان شــروع کنــد؛ 
»دوگفتمــان کــه در مقدمــه و آغــازگاه دور از هــم و در نتایــج هم پیمــان یــا درهــم 
ــان  ــان و گفتم ــرون از زم ــته گرای بی ــی گذش ــت فرهنگ ــان اقلی ــد... گفتم تنیده ان

ــز، 1396، ص ص. 29-25(. ــکان«  )بلقزی اقلیــت فرهنگــی مــدرن خــارج از م
ــی  ــه محاق رفتگ ــف و ب ــه ضع ــتم ب ــدة بیس ــی در س ــت فرهنگ ــا دو شکس ام
گفتمــان مدرنیتــه منجــر شــد: یکــی ناشــی از نتایج جنــگ جهانــی اول و فروپاشــی 
دولــت عثمانــی و نظــام خالفــت بــود کــه ترکیــة نویــن از آن ســر بــرآورد. پیامــد 
ــود؛ ابتــدا  ایــن شکســت ها پدیــداری چهــار جریــان فرهنگــی پیاپــی و هم زمــان ب
بــه عقب نشــینی نخبــگان فکــری مدرنیتــه و احیــای اندیشــة بازگشــت بــه خالفــت 
ــش  ــبیه دادگاه تفتی ــی ش ــری و محاکمه های ــرکوب فک ــد از آن س ــد. بع ــر ش منج
عقایــد علیــه آثــاری چــون فــی الشــعر الجاهلــی طــه حســین و االســالم و اصــول 
الحکــم علــی عبدالــرازق بــه راه افتــاد. پدیــدة ســوم ظهــور گفتمــان بنیادگرایــی و 
هویت خواهــی اســالمی در متــون شــیخ حســن البنــا و ازهری هــای ســنتی ماننــد 
محمدرشــید رضــا بــروز پیــدا کــرد و در نهایــت این کــه »پدیــدة چهــارم در شــکل 
ــه  ــی دوم ب ــت فرهنگ ــرد«. شکس ــور ک ــه ظه ــان مدرنیت ــی از گفتم ــه فرهنگ توب
ســال های دهــة 60 ســدة بیســتم و »شکســت 1967، ورشکســتگی پــروژة قومــی 
آزادی بخــش، عقب نشــینی ســال 1970، انقــالب فلســطین در اردن، پیــروزی 
ــای  ــو جنگ ه ــان در پرت ــروژة دموکراســی در لبن ــالب در مصــر، شکســت پ ضدانق
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پرونده ویژه

ــرکوب و  ــلطة س ــذاری س ــرب در بنیان گ ــم ع ــگان حاک ــت نخب ــی، موفقی داخل
ــقوط اندیشــه  ــواه، س ــای آزادی خ ــة آرا و مصــادرة نهاده ــان آزادن ــری از بی جلوگی
ــا  ــردد؛ این ه ــی« بازمی گ ــت انقالب ــه »تروریس ــل آن ب ــرب و تبدی ــالب در غ انق
ــز،  ــد« )بلقزی ــا کردن ــه نقــش ایف ــروژة فرهنگــی مدرنیت همگــی در عقب نشــینی پ

1396، ص ص. 37-33(.
»جدایــی مــن و دیگــری در آگاهــی عربــی معاصــر« عنــوان فصــل ســوم اســت. 
ــی  ــرب فرق ــی ع ــرن نوزدهم ــا ق ــروزی ب ــنفکر ام ــر روش ــرز فک ــز ط ــر بلقزی از نظ
نکرده اســت. روشــنفکر امــروزی نیــز می پنــدارد بــا عقب نشــینی فرهنگــی و 
تقلیــد از غــرب می توانــد شــکوه گذشــته را بازیابــد. از ســوی دیگــر اصالت گرایــان 
نیــز بــه اســتمرار تاریخــی قائل انــد و تفاوتــی میــان مــن مدنــی مســلمان و غربــی 
ــه  ــی از طریــق بازگشــت ب نمی بیننــد. به همیــن خاطــر به دنبــال احیــای مــن مدن
عقیــده و تاریــخ دورة میانــة اســالمی هســتند. مدرنیســت ها نیــز بــا همیــن منطــق 
اســتمرار تاریخــی، ولــی برخــالف اصالت گرایــان، بــرای پــروژة پیشــرفت راه نوزایــی 

ــز، 1396، ص ص. 46-43(. ــد  )بلقزی ــی را پیشــنهاد می کنن اروپای
بلقزیــز توضیــح می دهــد ازآن جاکــه هویــت اساســاً دیالکتیکــی اســت، 
ــود دارد؛ اول  ــری وج ــا دیگ ــه ب ــناخت در مواجه ــی ش ــه کیف ــار وج ــن رو چه ازای
ــن  ــود. ای ــر ش ــوی منج ــاوت ماه ــه درک تف ــت ب ــن اس ــی ممک ــه خودآگاه آن ک
ــدی  ــن« و ناهمانن ــتقالل »م ــناخت اس ــک« از ش ــازی ایدئولوژی ــت »ب ــان روای هم
ــتناد  ــته اس ــنت گذش ــخ و س ــه تاری ــت ب ــن حال ــت. در ای ــری« اس ــا »دیگ آن ب
ــته  ــه گذاش ــه صح ــلمان دورة میان ــی و مس ــرب صلیب ــاوت غ ــر تف ــا ب ــود ت می ش
شــود. نتیجــة ایــن نــوع خودآگاهــی دشــمن دانســتن »دیگــری« اســت. وجــه دوم 
ــی ســدة نوزدهــم  ــان دین ــه اشــتراکات اســت. »گفتمــان اصالح طلب خودآگاهــی ب
ــای  ــه روش آموزه ه ــزام ب ــز الت ــان را ج ــه کار اروپایی ــه  ک ــش رفت ــا بدانجــا پی ... ت
ــوع ســوم  ــد«. در ن ــت کرده ان ــه مســلمانان از آن غفل ــد، روشــی ک اســالم نمی دانن
ــود  ــام می ش ــری« انج ــن« و »دیگ ــان »م ــک می ــه ای ایدئولوژی ــی مقایس از آگاه
کــه هــدف از آن پیشــاپیش مشــخص شــده و آن اثبــات برتــری مــن بــر دیگــری 
ــام  ــدف انج ــن ه ــا ای ــه ب ــوم مقایس ــوع س ــس ن ــارم بالعک ــوع چه ــت. در ن اس
ــه  ــد ک ــح می ده ــز توضی ــردد. بلقزی ــان می گ ــری عی ــری دیگ ــه برت ــود ک می ش
هــر دو گفتمــان ســوم و چهــارم وجهــی ایدئولوژیــک و کارکــردی دارنــد. گفتمــان 
ــری  ــر دیگ ــن در براب ــت م ــاس شکس ــه احس ــت علی ــة ممانع ــی وظیف اصالت گرای
و برانگیختــن علیــه پیشــروی ارزش هــای مدنیــت دیگــری غربــی را برعهــده 
 دارد و گفتمــان مدرنیســت ها وظیفــه روشــنگری را در پیــش گرفتــه اســت 

)بلقزیز، 1396، ص ص. 51-48(.
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ــه »مــن« درونــی اســت. »مــن«  روی دیگــر دیالکتیــک هویــت، خودآگاهــی ب
ــری  ــه دیگ ــی ب ــر آگاه ــت. به همین خاط ــت نیس ــیط و یکدس ــس و بس ــز متجان نی
ــر دو  ــری ترســیم می شــود. ه ــددی از دیگ ــای متع ــوده و درک ه ــز همســان نب نی
ــی  ــورت گزینش ــری را به ص ــی دیگ ــت ها به نوع ــی و مدرنیس ــان اصالت گرای گفتم
می بیننــد؛ درحالی کــه دیگــری غربــی هم زمــان وجــوه مثبــت و منفــی را توأمــان 
دارد. به نظــر بلقزیــز ایــن تشــویش و بحــران در شــناخت مــن و دیگــری در آگاهــی 
عربــی معاصــر و عــدم آگاهــی بــه وجــوه دیالکتیکــی شــناخت موجبــات کج فهمــی 

ــز، 1396، ص ص. 57-51(. ــت  )بلقزی ــم کرده اس را فراه
ــود. در فصــل  ــاز می ش ــد« آغ ــم و برآین ــن، تراک ــوان »تکوی ــا عن بخــش دوم ب
ــی  ــه در آگاه ــخ اندیشــة مدرنیت ــگارش تاری ــالش نویســنده »به ســوی ن ــارم ت چه
عربــی« معطــوف شده اســت. وی توضیــح می دهــد کــه در تجربــة تاریخــی میهــن 
ــه  ــدون توج ــد ب ــی( می توان ــادی و اجتماع ــادی  )اقتص ــیون م ــی مدرنیزاس عرب
ــرد   ــکل گی ــز ش ــت نی ــی اس ــة فرهنگ ــی از مدرنیت ــه ناش ــی ک ــکل بزرگ ــه مش  ب

)بلقزیز، 1396، ص ص. 65-61(. 
ــه  ــز س ــم، بلقزی ــدة نوزده ــه در س ــتعماری مدرنیت ــة اس ــا روی ــه ب در مواجه
ــد: نخســتین  ــی نشــان می ده ــی عرب ــخ آگاه ــی را در تاری ــت فرهنگ شــکل ممانع
شــکل آن ممانعــت ســخت و شــدید در انــکار مدرنیتــه اســت کــه از ابتــدای ســدة 
نوزدهــم و حتــی پیــش از آن تــا نیمــه ســدة نوزدهــم نمایــان می شــود. نــوع دوم، 
ممانعــت ســازگار بــا مدرنیتــه نــام گرفتــه کــه در ماهیــت بــه مقاومــت فرهنگــی 
ــر همــة  ــان نپذیرفتــن حــاد فراگی ــا جری ــا مقاومتــی اســت کــه ب ــق دارد؛ »ام تعل
داده هــای مدرنیتــة فرهنگــی همســو نیســت بلکــه بــا بســیاری از ایــن داده هــا بــه 
هــدف بازتعدیــل خویــش ســازگار اســت«. بلقزیــز نــوع ســوم را ممانعــت فرهنگــی 
متأخــر نــام می نهــد کــه »کنایــه ای از تأخیــر زمانــی و پــی آمــدن ممانعــت پــس 
ــن ممانعــت 25 ســال آخــر ســدة  ــان بازگشــت ای ــه اســت. زم ــروزی مدرنیت از پی

ــز، 1396، ص ص. 74-70(. ــود«  )بلقزی بیســتم ب
ــرب،  ــن مغ ــر، قرویی ــر مص ــون االزه ــزی چ ــی مراک ــر تیپ شناس وی از منظ
زیتونیــه تونــس، نجــف عــراق و قــم ایــران را در زمــرة نــوع اول ممانعــت سرســختانه 
اندیشــة  قــرار می دهــد. می تــوان نمونه هــای نــوع دوم ممانعــت را کــه در 
اصالح طلبــان اســالمی ســدة نوزدهــم و آغــاز ســدة بیســتم تبلــور یافــت در مصــر  
)حســن عطــار، رفاعــه طهطــاوی، محمــد عبــده(، ســوریه  )عبدالرحمــن کواکبــی، 
محمــد رشــید رضــا(، تونــس  )خیرالدیــن پاشــا، احمــد بــن ابــی ضیــاف(، مغــرب  
)محمــد بــن الحســن الحجــوی(، ایــران  )محمــد حســین غــروی نائینــی( و هنــد  
ــای  ــی از ناکامی ه ــه ناش ــوم ک ــت س ــا ممانع ــود. ام ــری نم ــال( رهگی ــد اقب )محم
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ــرد، از دل  ــور ک ــاع ظه ــاد و اجتم ــای اقتص ــی در حوزه ه ــة سیاس ــروژة مدرنیت پ
ــرج،  ــالم ف ــر، عبدالس ــود الزم ــی، عب ــکری مصطف ــب، ش ــید قط ــه های س اندیش
أیمــن الظواهــری و عمــر عبدالرحمــان در مصــر، ســعید حــوی در ســوریه، محمــد 
الغیــزاری و محمــد الزمزمــی در مغــرب، و اســامه بــن الدن در عربســتان ســعودی... 

ــز، 1396، ص ص. 76-75(. ــد  )بلقزی ــرون می آی بی
ــری«  ــد فک ــادی از براین ــی انتق ــوان »خوانش ــا عن ــم ب ــل پنج ــز در فص بلقزی
ــا دســته بندی جدیــدی از تاریــخ عقل گرایــی و روشــنگری در  تــالش کرده اســت ت
اندیشــة عربــی معاصــر ارائــه دهــد. وی بــا نقــد روش تاریخ نــگاری اندیشــة عربــی 
بزرگانــی چــون آلبــرت حورانــی و هشــام شــرابی کــه تاریــخ را تک خطــی و تکاملــی 
جبرگرایانــه تحلیــل می نماینــد کــه پیامــد آن خلــط میــان زمــان مــادی عینــی و 
زمــان اندیشــه و همچنیــن همســان پنداری جغرافیــای تاریــخ اندیشــه عربــی و در 
ــی  ــی عرب ــة عقل گرای ــالمی از جرگ ــی اس ــون اصالح طلب ــی چ ــراج جریان های اخ
اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 87-89(. بــا رویکــرد تاریــخ فکــری، مســئلة دورة 
مــدرن را بــا مســئلة دورة معاصــر یکســان می دانــد کــه همــان دشــوارة نوزایــی یــا 
پیشــرفت اســت؛ آن چــه تغییــر کــرده تنهــا پرســش ها می باشــند  )بلقزیــز، 1396، 

ص ص. 92-90(.
ــی را از  ــی عرب ــکل عقل گرای ــه ش ــز س ــری، بلقزی ــخ فک ــار تاری ــاس معی براس
ــب اســالمی در متــون  ــی اصالح طل ــز می ســازد: »نخســت عقل گرای یکدیگــر متمای
ــدة بیســتم«  ــان س ــم و اندیشــمندان جری ــدة نوزده ــب س اندیشــمندان اصالح طل
کــه آن را »اصالح طلبــی دوبــاره از ســر گرفتــه« می نامــد. ایــن جریــان در 
اســتمرار دســتگاه معرفتــی گذشــته ســنت فقهــی و سیاســت شــرعی اســت؛ البتــه 
ــد. از دســتاوردهای  ــرای اجتهــاد مســائل جدی ــه به قصــد تکــرار گذشــته بلکــه ب ن
ــی  ــات اندیشــة لیبرال ــه برخــی موضوع ــه اصالت بخشــی ب ــوان ب ــی می ت اصالح طلب
اروپایــی مثــل مســئلة دولــت مــدرن اشــاره کــرد. شــکل دوم، جریــان عقل گرایــی 
لیبرالــی  )یــا مــدرن( اســت کــه از قــرن 19 تــا 20 را شــامل می شــود و در نیمــة 
دهــة 60 ســدة بیســتم بــه اوج می رســد. ایــن جریــان ابتــدا در شــام و ســپس در 
ــر شده اســت  ــادی تعبی ــی انتق ــه عقل گرای ــان ســوم ب ــرد. جری مصــر شــکل می گی
کــه در نقــد دو گفتمــان مرجعیــت غربــی و مرجعیــت اســالمی شــکل گرفته اســت. 
اندیشــمندانی چــون عبدالرحمــان بــدوی، محمــد عزیــز الجبابــی، محمــد 
عابدالجابــری، هشــام جعیــط، علــی اوملیــل، حســن حنفــی، فهمــی جدعــان، مطــاع 

ــد.  ــرار می گیرن ــره ق ــن زم ــدی، ســهیل القــش و ادوارد ســعید در ای صف
»جریــان اصالح طلــب اســالمی، گرچــه بــه اندیشــة غربــی روی خــوش 
ــه(  نشــان داد، همچنــان گــره خــوردة عقالنیــت اســالمی، شــامل کالمــی  )معتزل
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ــرای  ــد. عقل گ ــدی مان ــادی مقاص ــی اجته ــا فقه ــی ی ــن خلدون ــی اب ــا اجتماع ی
ــی  ــی خــود را مــرور می کــرد و ضمــن جابه جای ــان اصــول غرب لیبــرال نیــز همچن
ــات آن را  ــی، موضوع ــی منطق ــم و تجرب ــی، پوزیتیویس ــف دکارت ــکال مختل در اش
ــومی را در  ــادی راه س ــی انتق ــا عقل گرای ــرد؛ ام ــد می ک ــری بازتولی ــون فک در مت
پیــش گرفــت کــه همــان نقــد دوگانــة عقالنیــت اســالمی و عقالنیــت غربــی اســت. 
نقــدی کــه برخــی نماینــدگان ایــن جریــان را تــا آســتانة پســامدرنیته پیــش بــرد«  

)بلقزیــز، 1396، ص ص. 111-92(.
ــن  ــه ت ــه های س ــی اندیش ــل به معرف ــه فص ــنده در س ــوم، نویس ــش س در بخ
ــد  ــی احم ــی، یعن ــرای لیبرال ــالمی و عقل گ ــی اس ــان اصالح طلب ــتازان جری از پیش
لطفــی الســید، علــی عبدالــرازق و طــه حســین می پــردازد کــه ســهم برجســته ای 

ــد. ــا نموده ان ــی معاصــر ایف ــی در اندیشــة عرب ــم لیبرال در پیشــبرد مفاهی
در فصــل ششــم نویســنده بــه ســهم احمــد لطفــی الســید در توســعة مفاهیــم 
ــنده،  ــر نویس ــه نظ ــردازد. ب ــر می پ ــی معاص ــة عرب ــی در اندیش ــم سیاس لیبرالیس
ــدار  لطفــی الســید در اندیشــه و عمــل نشــان داد کــه خواهــان لیبرالیســم و طرف
اســتقالل ملــی اســت. وی آزادی را بــه دو معنــای رهایــی از اشــغال میهــن و آزادی 
ــیدن  ــرای رس ــید ب ــی الس ــر لطف ــه نظ ــد. ب ــا می کن ــی معن ــل و عقب ماندگ از جه
بــه آزادی بایــد از بیــرون  )اروپــا( کمــک گرفــت و بــدون انتقــال تمدنــی از بیــرون، 
مدنیــت شــکل نمی گیــرد. بــه نظــر او آزادی، ذاتــی انســان اســت و آزادی اجتماعــی 
ــه  ــتبداد اســت ک ــود، اس ــع آزادی می ش ــه مان ــی آن چ ــانیت اســت؛ ول ــرط انس ش
ــان  ــن می ــد. وی همچنی ــه می کن ــود را توجی ــت خ ــه عدال ــه اندیش ــک ب ــا تمس ب
آزادی مدنــی و آزادی سیاســی تمایــز می گــذارد. آزادی مدنــی مشــتمل بــر حقــوق 
مدنــی، فــردی و شــخصی اســت و مــرز آن تــا آسیب نرســاندن بــه آزادی دیگــران 
اســت. امــا آزادی سیاســی، آزادی جمعــی و حقــوق جمعــی اســت کــه منظــور از آن 
حــق مشــارکت سیاســی و تســلط جامعــه اســت. شــهروندی نیازمنــد هــر دو دســته 

حقــوق مدنــی و حقــوق سیاســی اســت  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 127-121(.
آزادی فــردی دو حــد دارد: یکــی آن جــا کــه حقــوق او بــا دیگــر افــراد جامعــه 
مشــترک باشــد و دیگــر آن کــه آزادی هــای فــرد از مــرز طبیعی شــان فراتــر رفتــه 
ــرد کــه  ــن نتیجــه را می گی ــد. لطفــی الســید ای و آزادی دیگــران را خدشــه دار کن
خوداســتقاللی فــردی مقدمــة ضــروری اســتقالل ملــی اســت. امــا از ســوی دیگــر 
ــه تحقــق حقــوق و آزادی جامعــه اســت.  ــردی منــوط ب تحقــق آزادی و حقــوق ف
مقدمــة جامعــة آزاد نیــز رهایــی از اســتعمار اســت. راه رســیدن بــه اســتقالل ملــی 
قانــون اساســی اســت. قانــون اساســی هــم حامــی آزادی فــردی و هــم نمــاد آزادی 

ــز، 1396، ص ص. 137-128(. ملــت اســت  )بلقزی
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ــه نظــام مدنــی«  ــرازق در »اصالت بخشــی ب در فصــل هفتــم ســهم علــی عبدال
ــوب  ــالمی محس ــب اس ــان اصالح طل ــرة جری ــه از زم ــت. وی ک ــی شده اس بررس
می شــود در شــرایطی می زیســت کــه خالفــت عثمانــی ســقوط کــرده و جمهــوری 
الئیــک ترکیــه ظهــور کرده اســت و در واکنــش بــه آن اندیشــة احیاگــری خالفــت 
ــل  ــم به دلی ــه 20 ســدة بیســتم ه ــود. در ســال های ده ــا خواســته ب در مصــر به پ
مخالفت هــای داخلــی علیــه الئیک هــا و هــم اشــغال ســرزمین از ســوی اســتعمار، 
ــن  ــرازق در چنی ــی عبدال ــود. عل ــه ب ــاق رفت ــدرن به مح ــی م ــت مل ــة دول اندیش
ــی و  ــة دین ــد و دو گون ــاع می کن ــی دف ــت مل ــدة دول ــورانه از ای ــرایطی، جس ش

ــز، 1396، ص ص. 152-149(. ــازد  )بلقزی ــز می س ــم متمای ــی آن را از ه سیاس
ــه ایــن نتیجــه  ــی مشــروعیت خلیفــه در نهایــت ب ــا بررســی مبان ــرازق ب عبدال
می رســد کــه خالفــت مبنــای شــرعی نــدارد؛ چــرا کــه اوالً در این خصــوص 
نصــی وجــود نــدارد و در وهلــة دوم اجمــاع مــورد اســتناد داعیــان خالفــت قابــل 
خدشــه بــوده و اســتناد بــه آن بســیار ضعیــف اســت. در نتیجــه مشــروعیت خلیفــه 
ــة  ــد رابط ــه نق ــت ب ــد خالف ــرازق از نق ــرعی. عبدال ــه ش ــت ن ــی اس ــا سیاس تنه
ــة نبــوی مســتند  ــه تجرب دیــن و سیاســت در اســالم می رســد و ســخن خــود را ب
ــز ماهــوی وجــود دارد  می کنــد. وی معتقــد اســت میــان رســالت و حکومــت تمای
ــه وظیفــة  ــد ن و حکومــت داری پیامبــر )ص( را ناشــی از شــرایط تاریخــی می خوان
ــز در  ــه نظــر بلقزی ــد. ب ــان شــرعی ندارن ــت بنی ــن رو سیاســت و دول رســالت. از ای
ــه اندیشــة الئیــک نزدیــک می شــود و  ــرازق ناخواســته ب ــه تفکــر عبدال ایــن مرحل
قضاوت هــای او همــراه بــا پیــش داوری اســت و همیــن امــر بــه تناقــض گفتمانــی 

وی منجــر می شــود  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 169-153(.
ــوی  ــین: الگ ــه حس ــارة »ط ــاری درب ــف گفت ــی، مؤل ــتم و نهای ــل هش در فص
اروپایــی، آمــوزش و دموکراســی« شــکل داده اســت. بــه نظــر بلقزیــز طــه حســین 
بــا انتشــار کتــاب فــی الشــعر الجاهلــی شــجاعت بســیاری نشــان داد؛ چــرا کــه از 
ــت  ــای بی نهای ــا مرزه ــرد و ت ــوم ب ــری هج ــات فک ــه یقینی ــدت ب ــق به ش آن طری
ــال های  ــت در س ــین را می بایس ــه حس ــة ط ــت. اوج اندیش ــش رف ــم پی مدرنیس
ــه  ــر ط ــه نظ ــود. ب ــتجو نم ــه جس ــتقبل الثقاف ــاب مس ــة 30 و در کت ــی ده پایان
ــه  ــرفت، بلک ــرورت پیش ــر ض ــه به خاط ــی ن ــدن اروپای ــری از تم ــین بهره گی حس
ــی وابســته  ــه جهــان اروپای ــرای مصــر اســت؛ چــرا کــه مصــر ب فراینــد طبیعــی ب
ــرقی را  ــر ش ــدت مص ــر وی به ش ــن خاط ــرار دارد. به همی ــداد آن ق ــت و در امت اس
نقــد می کنــد و معتقــد اســت کــه مصــر بــرای رســیدن بــه رنســانس بایــد به همــان 
ــدا  ــان باســتان، اقت ــی یون ــا شــده ، یعن ــا بن ــر آن ه ــای مــدرن ب مراجعــی کــه اروپ
کنــد. »منظــور طــه حســین از شــرق نــه محیــط عربــی ـ اســالمی بلکــه شــرق دور 
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اســت«. ارتبــاط مصــر بــا شــرق نزدیــک تنهــا تاریخــی اســت نــه محتوایــی. بلقزیــز 
ــا آن را در نهایــت یــک تعــارض  ــن اندیشــه متعــارض طــه حســین، ام ــا نقــد ای ب

ظاهــری می دانــد  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 180-175(.
ــی  ــخ و تکامل ــه تاری ــک خطــی ب ــا رویکــرد ت ــز طــه حســین ب ــه نظــر بلقزی ب
ــادر  ــه مص ــالمی را ب ــدن اس ــی تم ــه حت ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آن ج ــدن آن ت دی
ــری مطلــق تمــدن اروپایــی حکــم  ــه برت ــی منســوب می کنــد. طــه حســین ب غرب
ــد و  ــا می دان ــة تمدن ه ــی هم ــی ـ جهان ــل تاریخ ــه آن را تکام ــرا ک ــد، چ می کن
به همین خاطــر مصــر نیــز آگاهانــه بــه تقلیــد از مدنیــت اروپایــی قــدم نهاده اســت. 
طــه حســین دموکراســی را حاصــل آمــوزش و معرفــت می دانــد کــه آن نیــز نیازمند 
ــق وی بیشــترین  ــن طری ــوزش اســت. از ای ــد آم ــم نیازمن آزادی اســت و آزادی ه
تأکیــد را بــر اهمیــت آموزشــی ابتدایــی و اجبــاری می نمایــد و آن را وظیفــة دولــت 

می دانــد  )بلقزیــز، 1396، ص ص. 197-181(.

نقد و بررسی شکلی اثر
ــت.  ــر کرده اس ــن آن را منتش ــلیقه ای وزی ــژه و س ــام وی ــا اهتم ــر ب ــن اث ــر ای ناش
طــرح جلــد جــذاب، کیفیــت خــوب چــاپ متــن و کاغــذ، انتخــاب فونــت مناســب 
ــد.  ــاب می آی ــر به حس ــری اث ــای ظاه ــه ویژگی ه ــته از جمل ــی آراس و صفحه آرای
همچنیــن اشــتباه های تایپــی و واژگانــی اثــر بســیار کــم می باشــد. متــن از 

ــت. ــد اس ــه ای بهره من ــبتاً حرف ــوب و نس ــة خ ترجم
ــرای  ــی ب ــان نکات ــت، همچن ــری بی کم وکاس ــة اث ــر در ارائ ــالش ناش ــم ت به رغ
ــت  ــه پی نوش ــر ب ــای اث ــل پاورقی ه ــد. تبدی ــر می رس ــر به نظ ــر اث ــدن ظاه بهترش
و کم کــردن فاصلــه میــان خطــوط کــه به منظــور کاســتن از حجــم کتــاب 
ــی  ــب تخصص ــه در کت ــی آن ک ــت. یک ــاد کرده اس ــکل را ایج ــده دو مش ــام ش انج
ــه  ــه ای مســتلزم توج ــدة حرف ــرای خوانن ــژه ب ــر به وی ــر اث ــوم انســانی درک بهت عل
بــه توضیحــات و پاورقــی اســت و تبدیــل آن هــا بــه پی نوشــت ایــن امــر را 
ــرداری و  ــز نکته ب ــوط نی ــان خط ــم می ــة ک ــن فاصل ــت. همچنی ــوار کرده اس دش

کرده اســت. میســر  به ســختی  را  حاشیه نویســی 
ــده می شــود؛ به عنــوان  ــی نیــز در متــن دی برخــی اشــتباه های تایپــی و واژگان
نمونــه: در صفحــة 6 واژة »مختصــرات« معنــای محصلــی نــدارد. در صفحــة 38 نــام 
اندیشــمند ســاختارگرای مارکسیســتی پوالنــزاس بــه اشــتباه »بوالنــزاس« نوشــته 

ــه اشــتباه »اهیــت« تایــپ شده اســت.  شده اســت. در صفحــة 48 واژة ماهیــت ب
ــة ترجمــه ای روان  ــا در ارائ ــا در مــورد ترجمــه، به رغــم تــالش مترجــم توان ام
ــر فصــل،  ــده در پی نوشــت های ه ــار آم ــة آث ــالش پســندیدة ایشــان در ترجم و ت
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در برخــی مــوارد دقــت الزم در روان ســازی صــورت نگرفتــه و به نوعــی در ویرایــش 
عجلــه ای غیــر ضــرور رخ داده اســت. به طــور مثــال در صفحــة 30 عبــارت آمــده در 

خطــوط 9 تــا 15، رســایی و ویرایــش مناســب نــدارد.
ــا  ــی و ی ــرای واژگان عرب ــی ب ــای فارس ــوارد معادل ه ــی م ــن در برخ همچنی
انگلیســی اســتفاده نشده اســت. ماننــد: صفحــة 66 ضمــن آن کــه اشــتباه تایپــی در 
ــده( رخ داده، مترجــم می توانســت از  ــورد واژه اسکوالســتیک  )سکوالســتیک آم م
معــادل »فلســفه مدرســی« اســتفاده کنــد. در صفحــة 57 به جــای »توتـّـر« می شــد 
از معادل هــای تشــویش، بحــران و... اســتفاده نمــود. در صفحــة 83 به جــای 
ــی  ــنفکر عرب ــارت روش ــه عب ــود ک ــر آن ب ــر و مأنوس ت ــی« بهت ــای عرب »انتلجیس
ــه  ــت ک ــی نشده اس ــک« معادل یاب ــة 182 واژة »پداگوژی ــت. در صفح ــه کار می رف ب
ــی معادل هــای مناســب  ــرورش، تربیــت« در فارســی و »تعلیــم« در عرب واژگان »پ
ــه  ــة 178 ب ــود. در صفح ــوب ش ــد محس ــوم می توان ــن مفه ــرای ای ــی ب و مأنوس
اشــتباه واژة »مدرنیته هــای عربــی« بــه کار رفتــه کــه صحیــح آن می بایســت 

ــد. ــی« باش ــت های عرب »مدرنیس

نقد و بررسی محتوایی اثر
ــه  ــی رود ک ــرب به شــمار م ــان ع ــران معاصــر جه ــه متفک ــز از جمل ــه بلقزی عبداالل
ــته  ــکاش واداش ــه ورزی و کن ــه اندیش ــه وی را ب ــنت و مدرنیت ــة س ــوارة رابط دش
ــة  ــه در مقدم ــی ک ــان جریان های ــه وی از می ــد ک ــن برمی آی ــر او چنی ــت. از اث اس
ــان  ــز شــده اند، در زمــرة جری ــر از هــم متمای ــه و متــن نوشــتار خــود اث ــن مقال ای
گفتمــان انتقــادی قــرار می گیــرد. روش نویســنده کــه براســاس آن در فصــل پنجــم 
بــه تمایــز جریان هــای تاریــخ اندیشــة عربــی پرداختــه، برگرفتــه از رویکــرد »تاریــخ 
ــه ها  ــگاری اندیش ــا تاریخ ن ــه ها و ی ــخ اندیش ــا تاری ــاوت ب ــه متف ــت ک ــری« اس فک

ــا، ش. 187(. ــخ و جغرافی ــاه تاری ــاب م ــد  )کت می باش
بــر کاســتی های  به خوبــی  تــا  نویســنده موجب شــده  متفــاوت  رویکــرد 
پیشــینیان چــون حورانــی و هشــام شــرابی آگاهــی یابــد و منطــق جدیــدی را در 
تاریخ نــگاری آگاهــی عربــی بــه کار بــرد کــه دســتاوردهای نوینــی هــم داشته اســت. 
ــود  ــی خ ــق روش ــه منط ــوارد ب ــی م ــنده در برخ ــه نویس ــد ک ــر می رس ــا به نظ ام
ــری  ــخ فک ــی در تاری ــان عقل گرای ــه جری ــک س ــا تفکی ــت. وی ب ــد نبوده اس پایبن
عربــی، پیشــتازان جنبــش تنظیمــات را بــه اصالح طلبــی اســالمی تعبیــر می کنــد 
ــروژة اصالحــات سیاســی آن هــا، صبــح دولتشــان در دهــة اول  ــا شکســت پ کــه ب
ــی از  ــده ناش ــور عم ــت را به ط ــن شکس ــد. وی ای ــروب گرایی ــه غ ــتم ب ــرن بیس ق
ــز، 1396،  ــد  )بلقزی ــی می دان ــلطان عثمان ــژه س ــه به وی ــالطین زمان ــی س ناهمراه
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ص ص. 100-102(. ایــن قضــاوت برخــالف منطــق رویکــرد تاریــخ فکــری اســت.
 Mardin,(  هــدف اصلــی از اصالحــات تنظیمــات عثمانــی، حفــظ ســلطنت بــود
p. 153 ,2000(. اصالح طلبــان دورة تنظیمــات، پــروژة اصالح طلبــی سیاســی ـ 
ــن و در ســطح  ــه پایی ــاال ب ــی را به صــورت »مکانیکــی« و انجــام نوســازی از ب دین
ــان  ــی هم چن ــور حکمران ــه مح ــیوه گرچ ــن ش ــد. در ای ــال می کردن ــادی دنب نه
پادشــاه اســت و انجــام هرگونــه اصالحــات و تغییــر و تحولــی از بــاال بــه پاییــن و بــا 
رضایــت و خواســت شــخص ســلطان ممکــن می شــود، امــا انجــام برخــی اصالحــات 
ــرای حفــظ ســلطنت، ضــرورت تغییــر ســاختار قــدرت را برجســته می ســازد. در  ب
شــیوة جدیــد حکمرانــی، ســلطان مجبــور بــه تأســیس تشــکیالت جدیــد و توزیــع 
قــدرت می شــود. در عثمانــی در ســال 1253ق./1837م. دو مجموعــه شــورای وزرا  
ــی  )مجلــس واالی احــکام عدلیــه(  ــی( و شــورای احــکام قضای )دارالشــورای بابعال
ــس  ــن، 1388، ص. 246(. و از آن پ ــد  )ماردی ــکل می گیرن ــلطان ش ــتور س به دس
ــع  ــردد. درواق ــال می گ ــیس اعم ــای تازه تأس ــن نهاده ــق ای ــاه از طری ــدار پادش اقت
ــا را  ــود آن ه ــه خ ــی ک ــذاری و اجرای ــای قانون گ ــل نهاده ــد در داخ ــاه بای پادش

تأســیس کــرده، عمــل نمایــد.
بلقزیــز به رغــم آن کــه بــر ضــرورت مدرنیتــة فرهنگــی و تقــدم آن بــر 
مدرنیزاســیون اقتصــادی و اجتماعــی تأکیــد دارد  )بلقزیــز، 1396، ص. 280( بــدون 
توجــه بــه کاســتی منطــق ِخــرد حکمرانــی نخبــگان فکــری دوران تنظیمــات کــه 
ــری  ــت پیگی ــق دول ــم از طری ــی را، آن ه ــادی و اجتماع ــیون اقتص ــا مدرنیزاس تنه
ــز، 1396، ص ص. 102- ــازد  )بلقزی ــا می ت ــید رض ــه رش ــا ب ــد، بی مهاب می کردن

ــروژة  ــا احیــای پ 103( کــه تمامــی دســتاوردهای نویــن میــراث اصالح طلبــی را ب
ــری،  ــخ فک ــرد تاری ــد. در رویک ــاد می ده ــر ب ــرعی ب ــه ش ــالمی و فق ــت اس خالف
شــناخت اندیشــه و فکــر در بســتر منطــق تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ـ اقتصادی 
ــر از  ــدت متأث ــک به ش ــی دیالکتی ــری در تعامل ــای فک ــود و رویش ه ــال می ش دنب
ــد شکســت  ــر پیام ــز حتــی آن جــا کــه ب ــان می شــوند. بلقزی ــه نمای تحــوالت زمان
اصالحــات کــه اشــغال ســرزمین های عربــی توســط اســتعمار بــود، اشــاره می کنــد، 
ــینی  ــه عقب نش ــر ب ــئله منج ــن مس ــرا ای ــه چ ــد ک ــان دل می کش ــرتی از نه حس
فکــری از پــروژة اصالحــات گردیــد. مگــر نــه آن کــه اساســاً شکســت منطــق خــرد 
حکمرانــی اصالحــات منجــر بــه آشــفتگی سیاســی و اقتصــادی گردیــد و در نتیجــة 
ضعــف منطــق درونــی، عامــل بیرونــی به راحتــی توانســت خــود را تحمیــل نمایــد؟ 
حتــی بــاز در مقــام دفــاع از جریــان اصالح طلبــی اســالمی برآمــده و در همان جــا 
می گویــد کــه ســید جمــال افغانــی 25 ســال زودتــر، از ســقوط کشــورهای عربــی 
ــا از پیامدهــای اســتعمار  ــود ت ــه انجــام ســریع اصالحــات هشــدار داده ب نســبت ب
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جلوگیــری کنــد. ایــن یعنــی اصالحــات مســیر درســتی داشــت، امــا ســرعت ناکافی 
و ارتجــاع داخلــی مانــع اثربخشــی آن بــود نــه کاســتی ذاتــی و منطــق درونــی خــرد 

حکمرانــی تنظیمــات!
در جــای دیگــر  )بلقزیــز، 1396، ص. 105( مؤلــف از علــل پیشــرفت گفتمــان 
ــه  عقل گــرای لیبرالــی در جهــان عربــی را انتقــال مرکــز روشــنفکری از عثمانــی ب
مصــر می دانــد و دلیــل آن را ناامیــدی و تیزهوشــی ایشــان از ناکارآمــدی اصالحــات 
ــه  ــدون توج ــخن ب ــن س ــد ای ــر می رس ــه به نظ ــد. درحالی ک ــر می کن ــی ذک عثمان
بــه واقعیت هــای »زمــان اجتماعــی« باشــد. آن چــه اصالحــات عثمانــی و نخبــگان 
اصالح گــر آن دولــت را در مضیقــه قــرار داده بــود، مجموعــه ای از عوامــل سلســله وار 
ــود. دو  ــه ب ــای ملی گرایان ــق و هیجان ه ــات ناموف ــی، اصالح ــف نظام ــی از ضع ناش
ــم  ــکان در ســال های 1878 ـ 1896م و 1912 ـ 1913م ه ــی در بال ــگ عثمان جن
بــه ورشکســتگی مالــی دولــت و از دســت دادن نیروهــای انســانی فــراوان انجامیــد 
و هــم توده هــای مردمــی و دولت هــای اروپایــی را به منظــور سوء اســتفاده از 
وضعیــت ناتوانــی امپراتــوری جســورتر ســاخت. در نهایــت ایــن فشــار ناسیونالیســتی 
اقــوام و اقلیت هــای غیــر مســلمان تابــع عثمانــی بــود کــه از ســوی دول اروپایــی 
حمایــت می شــدند و کیــان خالفــت اســالمی و انســجام دولــت عثمانــی را به خطــر 
انداختــه بودنــد  )Yavuz, 2011, p. 18(. عبدالحمیــد دوم بــرای حــل ایــن مســئله 
ــی از  ــتگی اجتماع ــار همبس ــف معی ــوی بازتعری ــالمی به س ــت اس ــظ خالف و حف
وفاداری هــای دینــی بــه ســوی وفاداری هــای خانــدان عثمانــی حرکــت کــرد تــا از 
ایــن طریــق بــرای دو مســئله راه حــل بیابنــد: اول پاســخی بــه احســاس ملی گرایانــه 
وارداتــی اقلیت هــای قومــی ـ مذهبــی غیرمســلمان دهنــد و هــم بتواننــد جمعیــت 
ــد؛ دوم  ــه دارن ــی نگ ــا را راض ــی ترک تباره ــالمی یعن ــت اس ــز خالف ــور و مرک مح
ــظ  ــه حف ــر تجزی ــن از خط ــد ممک ــا ح ــالمی را ت ــت اس ــای خالف ــه جغرافی آن ک
ــه  ــی ب ــت از دین ــای هوی ــر مبن ــن تغیی ــه ای ــد  )Yavuz, 2011, p. 44(. گرچ کنن
ــرار  ــز ق ــر نی ــراب مص ــی اع ــرای قوم گرای ــه ای ب ــی«، بهان ــپس »مل ــی و س دودمان
ــا هرچــه ســریع تر پیکــر  ــد ت ــت انگلیــس و فرانســه بودن ــورد حمای ــت کــه م گرف
بیمــار امپراتــوری اســالمی را بــه بســتر احتضــار برســانند. به نظــر می رســد بلقزیــز 
ــت و  ــرب، نزاه ــری ع ــخ فک ــام داوری تاری ــته در مق ــود نتوانس ــل خ ــز در تحلی نی
بی طرفــی علمــی را رعایــت کــرده و بــا گزینــش تاریخــی، حــس قوم گرایــی عربــی 

را در داوری خــود دخالــت داده اســت.
از نظــر مؤلــف از دالیــل پیشــرفت پــروژة عقل گرایــی لیبــرال عربی در ســال های 
میــان دو جنــگ جهانــی، فضــای آزادی عقیــده و بیانی بــود که ناشــی از »پرتوافکنی 
ــز، 1396، ص. 105(.  ــت«   )بلقزی ــی و رواج آن اس ــی لیبرال ــه های عقل گرای اندیش
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گرچــه وی به درســتی بــر واقعیــت تاریخــی فضــای بــاز آن دوره انگشــت می نهــد، 
ــری  ــخ فک ــق تاری ــاس منط ــی براس ــی ـ ذهن ــرایط عین ــل ش ــاز از تحلی ــا ب ام
بازمی مانــد. به واقــع وی معلــول را به جــای علــت نشانده اســت. ایــن شــرایط 
خــاص فکــری ـ فرهنگــی، ناشــی از ارادة آزاد و آگاهانــة گفتمانــی لیبرالــی نبــود، 
بلکــه مقتضــای شــرایط آشــفتة سیاســی و عــدم ســلطة دولــت و هژمونــی اندیشــه 
ــن  ــم نوی ــکل گیری نظ ــتعماری و ش ــای اس ــر دخالت ه ــز در اث ــه آن نی ــود ک ب

ــود.  ــه ای فراهــم شــده ب منطق
مؤیــد دیگــر بــر کاســتی تحلیلــی و روشــی نویســنده آن جایــی آشــکار می شــود 
ــف شــد  ــی ضعی ــه »چــرا گفتمــان لیبرال ــه این ک ــد در پاســخ ب ــه وی کمــی بع ک
ــه هجمــة گفتمــان محافظــه کاران اســالمی  و عقب نشــینی کــرد؟« دلیــل دوم را ب
نســبت می دهــد کــه لیبرال هــا را غــرب زده خوانــده و مــورد اتهــام قــرار 
ــی  ــالف اعتراف ــنی خ ــزاره به روش ــن گ ــز، 1396، ص. 106(. ای ــد  )بلقزی می دادن
اســت کــه در دلیــل اول بیــان کــرده بــود مبنــی بــر این کــه اساســاً جریــان لیبــرال 
دســتگاه معرفتــی غربــی را »وارد« کــرده بــود بــدون آن کــه بتوانــد بــه آن اصالــت 
ــی از آن  ــا ناش ــت لیبرال ه ــن شکس ــا ای ــت آی ــور اس ــر این ط ــد. اگ ــی ببخش هویت
ــا احســاس  ــودن خــود نداشــتند و ب ــرای غیربومــی ب ــود کــه آن هــا توجیهــی ب نب
حقــارت چــاره ای جــز پذیــرش برتــری دیگــری برایشــان نمانــده بــود؟ درحالی کــه 
مؤلــف ایــن عقب نشــینی را بــه ســرکوب آزادی هــا نســبت می دهــد. اندیشــه اگــر 
معتبــر باشــد حامــی می یابــد و ســرکوب آن اگــر غیرممکــن نباشــد بســیار دشــوار 
ــان  ــری آن را بی ــای دیگ ــف در ج ــود مؤل ــه خ ــت ک ــی اس ــن اعتراف ــود. ای می ش

کرده اســت  )بلقزیــز، 1396، ص. 110(.
ــه  ــد ک ــف ناشــی از آن باش ــی مؤل ــی و تحلیل ــای بیان ــن پارادوکس ه ــاید ای ش
ــر در  ــن خاط ــت و به همی ــه اس ــی مدرنیت ــرِوژة عقل گرای ــتة پ ــاً دلبس وی اساس
ایــن اثــر از جریــان لیبرالــی طرفــداری کــرده و ســعی می نمایــد از اندیشــة 
مهم تریــن نماینــدگان آن خوانشــی دیگرگونــه ارائــه دهــد.  ایــن بیــان آن جــا کــه 
ــز، 1396، ص. 106(؛  ــد  )بلقزی ــخ می کن ــان محافظــه کار را توبی وی به شــدت جری
بــا نگاهــی انتقــادی و منفــی میــراث دورة میانــه را بازگــو می کنــد و از فردگرایــی 
لیبرالــی احمــد لطفــی الســید و آرمــان آزادی او حمایــت می کنــد  )بلقزیــز، 1396، 
ــز، 1396،  ص. 134( و شــجاعت ساخت شــکنانه طــه حســین را می ســتاید  )بلقزی
ص. 175( و حتــی بــا اعتــراف بــه تضادهــای گفتمــان فکــری طــه حســین، ســعی 
ــه پارادوکســی ظاهــری تقلیــل دهــد و بــرای آن نیــز مؤیــدی  می کنــد تــا آن را ب
ــود. ــان می ش ــی نمای ــز، 1396، ص ص. 179-180( به خوب ــد  )بلقزی ــی بیاب تاریخ
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پرونده ویژه

جمع بندی مطالب و ارزیابی نهایی
بلقزیــز در ایــن اثــر خــود توانســته رویکــرد و روش جدیــدی را در مواجهــه بــا دشــوارة 
ســنت و مدرنیتــه در تاریــخ آگاهــی عربــی بــه کار گیــرد. به همیــن دلیــل به خوبــی بــر 
ــت و  ــی یافته اس ــه آگاه ــن عرص ــتازان ای ــای پیش ــا و خلط ه ــتی ها، پارادوکس ه کاس

در فصــل پنجــم کــه قلــب ایــن اثــر محســوب می شــود، آن هــا را بیــان کرده اســت.
ــری  ــخ فک ــوالت تاری ــه تح ــاص او ب ــه خ ــز توج ــر بلقزی ــتة اث ــای برجس از ویژگی ه
ــتم  ــدة بیس ــل س ــم و اوای ــدة نوزده ــی در س ــة اروپای ــا مدرنیت ــه ب ــتازان مواجه پیش
می باشــد. اهمیــت بازخوانــی تاریــخ فکــری مشــروطه و اوایــل قــرن بیســتم از آن روســت 
کــه درک اندیشــمندان آن زمــان از مدرنیتــه بــه نســبت متفکــران ســدة بیســتم به ویــژه 
در نیمــة دوم ســده، مســتقیم تر و غیــر ایدئولوژیک تــر انجــام شده اســت. ایــن تجربــه ای 
اســت کــه در میــان اصالح طلبــان دورة تنظیمــات و مشــروطه خواهان ایرانــی نیــز وجــود 
ــا تمــدن  دارد. مخصوصــاً تجربــة جهــان عــرب کــه همــواره ارتبــاط مســتقیم خــود را ب
غربــی به طــور گســترده و مســتقیم حفــظ کرده اســت می توانــد بــرای ایرانیــان آموزنــده 
باشــد. به همیــن خاطــر اثــر بلقزیــز می توانــد بــرای امــروز ایــران و اندیشــمندان معاصــر 
ــی  ــری و روشــی فراوان ــای فک ــع خلط ه راه گشــا و گره گشــای بســیاری از مســائل و مان
باشــد. گرچــه خواننــدة تیزهــوش ضمــن یادگیــری از روش و تحلیــل مؤلــف، کاســتی و 
ــر او را  ــوده و ارزش اث ــز نب ــر بلقزی ــن نقصــی ب ــه ای ــز می فهمــد؛ البت نقص هــای آن را نی
نمی کاهــد. چــه این کــه در ســپهر اندیشــه، هیچ کــس اقتــدار نهایــی نــدارد! امــا بلقزیــز 
ــردی  ــدة راهب ــته ای ــا نتوانس ــد؛ ام ــینیان را ببین ــای پیش ــته نقده ــه توانس ــم آن ک به رغ
متفاوتــی عرضــه بــدارد. وی آرمــان مدرنیتــة فرهنگــی را دنبــال می کنــد و آن را مقــدم 
بــر مدرنیتــة اقتصــادی و اجتماعــی می دانــد؛ امــا در مقــام ارائــة راهبــرد، به رغــم تجربــة 
ــاز هــم  ــا بی صبــری تاریخــی ب ــی و جهــان اســالم، ب شکســت  خوردة تاریــخ آگاهــی عرب

مدرنیتــة فرهنگــی را از طریــق »دولــت« و از بــاال بــه پاییــن دنبــال می کنــد.
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