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  دهكيچ
انه يدر خاورم ينوساز ةست پروژكش يبرا يافتن پاسخي يتاب موردبررسك ةسنديهدف نو

ابتـدا   يصاف ين منطقه است. لؤيتوسعه با فرهنگ ا ييمبنا يها يناسازوار يابيق رديازطر
دو  ةسـ يبـه مقا  ،سـپس  ؛ردهكانت را مرور كارت و كد يت توسعه در آرايذهن يريگ لكش

دادن بـه   تيـ پرداختـه اسـت. او بـا اولو    يث نظـر يـ توسـعه ازح  يو وبـر  يسـ كمدل مار
ل يـ ند. سطح تحلك ينه مشخص مين زميو فرهنگ موضع خود را در ا يآگاه يساختارها

 هـا بـا دو   آن ييارويـ رو يران جهان اسالم از ابتـدا كف ران و روشنكمتف ةشياند و سندهينو
است  ردهكاست. او تالش  يك،نولوژكشرفت تياستعمار و پ يعني تمدن مدرن غرب،  يةرو

 ةنحـو ق يـ ته را ازطريمدرنـ  سنت ةشمندان مسلمان و عمدتاً عرب با معضلياند ةتا مواجه
ه راه كـ سـت  ا آن بر يت، صافيان سازد. درنهاينما يو عرب يراث اسالميبرخورد آنان با م

و  يراث اسالميبه م يتوان با بازگشت فعاالنه و انتقاد يگذرد و م يتوسعه تنها از غرب نم
ـ  يهـا  ند از مـدل ك يسنده ادعا ميه نوك يافت. باوجوديدست  يبوم ةتوسعبه  يعرب  يغرب

راث در يـ همان ضرورت رجوع به م يعني يلكنظر  يك ةارائت خود به يفراتر رفته، درنها
دربـاب   يعنـوان مـدخل   بـه ن اثـر را صـرفاً   يـ ا توان يرو، م نيازا ؛ندك يامر توسعه بسنده م

ز ابهامـات و  يـ ن يشـناخت  ث روشيـ عـالوه، ازح  بـه در نظر گرفت.  يبوم ةتوسعضرورت 
  شود. يده ميتاب دكدر  يهاماتيا
ـ يغ ةتوسـع تـه،  يمدرنـ  سنت ها: دواژهيلك ، يصـاف  يمعاصـر عـرب، لـؤ    ةشـ ي، انديرغرب
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  . مقدمه1
جهان عرب و جهـان   ةگستردو  ميى مستقياروين روينخست ناپلئون بناپارت به مصر ةبا حمل
دان فرانسـوى وارد   مهنـدس و جغرافـى   از صد شيب، ئونلناپراه با  صورت گرفت. همغرب 
را صـادر   ،يو برابر يآزاد يعنيفه داشتند اصول انقالب فرانسه، ين گروه وظيد. اشدن مصر

رخ نمـود.  اعـراب   دى از غـرب بـراى  يجد ةچهر استقرار ناپلئون در مصربا ن، يبنابرا ؛نندك
 ةيم روك مكشد. اما  يسته ميشرفت و تمدن نگريپ يعنوان نماد و الگو بهپس، به غرب  نيازا

رى يـ گ لكبـا شـ   ،و سرانجام ان شد؛يتر نما شيغرب در نگاه اعراب ب يو استعمار يتهاجم
بخش مسـلمانان عـرب    تيهو يگريبه د فركعنوان دارال بهغرب  ،ى اسالمىيادگرايبن انيجر
  ).33: 1384 ي(مرادشد ل يتبد

ل كشـ  بـه ناچار،  بهتعامل مثبت با غرب برخوردار نبودند،  ييه مسلمانان از تواناكجا ازآن
در مواجهـه بـا    ،نيبنـابرا  ؛ردنـد كده رفتار ين پديدرقبال ا يمثبت و منف ينش دوقطبكدو وا
از  يكـي بـاور   بـه آوردنـد.   يامل روكبه تقابل  يد و برخيبه تقل يبرخنام غرب  به يا لهئمس

آن را  يشـود. گروهـ   يمـ  يراث فراخـوان يم سنت/ گذشته/ يياروين رويگران، در ا پژوهش
خواننـد تـا    يآن را فرام يگري)؛ گروه ديسم اسالميوالرك(س نندك يخوانند تا آن را نف يفرام
خواننـد   ي)؛ سرانجام گروه سوم آن را فرامياسالم ييادگراي(بن نندك يآن غرب را نف ةليوس به
ن مقالـه بـه   يـ ). ا1381 يرحـ ي(ف )ياسـالم  يي(نوگرا نندكگو و آن با غرب گفت ةليوس بهتا 

  پردازد. يم ،رانِ گروه سومك، از متفيصاف ياز آثار لؤ يكي يبررس
  

  آن يبر محتوا ياثر و مرور ةسندينو يلك يمعرف .2
ز از يـ و ن يسـور  ياسـ يو فعـال س  ،گر شمند، پژوهشي، انديصاف يتر لؤكتاب، دك ةسندينو

اسـت. او متولـد دمشـق اسـت.     يكمراهـا و مسـلمانان در    ان و فعـاالن حقـوق عـرب   يحام
ان رسـاند.  يـ پا بـه جا  ن عمران هما يمهندس ةرشتسانسش را در يز ليرستان و نيالت دبيتحص
خـذ  أا يكـ مراگان يشـ يالت مين در اياز دانشگاه وِ ياسيعلوم س يتراكد  سانس،يل فوقاز  پس
انا و دانشـگاه  ينـد يهمان در دانشگاه جرج تاون است و در دانشـگاه ا ينون استاد مكا رد. همك

» ييايكـ مرا يسـور  يشورا«از مؤسسان  يند. صافك يس ميز تدرين ،سياناپلينديدر ا ،پوردو
از  يكـي ن يچنـ  هـم  يعهده دارد. واست آن را بر ير ،2005 يعنيس، يه از زمان تأسكاست 

ر را نام برد: يتوان موارد ز يم يگر اشتغاالت صافياست. از د يرهبران بانفوذ معارضان سور
مسـلمانان در   ةجامعـ  يت علمـا يس جمعيا، رئينيرجيالت ويدار در ايپا ةتوسعز كس مريرئ
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 يجهـان  ةمؤسسـ قـات در  ير دفتـر تحق ي، مـد يعلوم اجتماع ييايكمرا ةمجلر يا، سردبيكمرا
چـون   يه به مباحثكانه است ياسالم و خاورم ةنيار در زمكپر يا سندهي. او نوياسالم ةشياند

، اسـالم و غـرب، و   يانه، رهبـر يو حقوق بشر، صلح، خاورم يراسكته، دمويتوسعه و مدرن
 چـالش نـد از:  ا شـان عبـارت  يمهـم ا  يهـا  تابكاز  يمند است. برخ عالقه يمدن يها يآزاد
بحـران   يها شهير)، 1998( اصالحات و قتيحق)، 1996( استيس و نيد)، 1994( تهيمدرن

  ).Safi 2014( )2013( سياسي اسالم و شهروندي و آزادي )،2002( عرب ركفروشن
 232در ، )University Press of America( ايكمرارا انتشارات دانشگاه  يتاب موردبررسك

ترجمـه، و نشـر دادگسـتر در     يتر احمد موثقكرده است. آن را دكمنتشر  1994صفحه، در 
ه كـ ل شـده  كيتـاب از دو بخـش تشـ   كن يـ چاپ رسانده اسـت. ا  به 1380صفحه در  216

 5تـا   1از فصل » ينوساز كدر«گردد. بخش اول، با عنوان  يفصل را شامل م نهدرمجموع، 
 يبررسـ  يافـت پارسـونز  ي را در ره ينوساز ي، تئوراولدر فصل  ،يرد. صافيگ يبر م را در

ار مهـم در علـوم   يچنـان بغـرنج و بسـ    ل همئاز مسا يكي يه نوسازكست ا ند. او بر آنك يم
 ؛گـردد  يغـرب بـازم   يخيتار ةتجربآن به  ةدرباراطالعات موجود  ةعمده كاست  ياجتماع
از محققان علـوم   يه برخكبود  يزمان يرغربيغ يشورهاكدر  ينوساز ةمطالعن، آغاز يبنابرا

 ،ازآن پـس مند شدند. هن مناطق عالقينسبت به توسعه در ا 1950 ةدهدر  ييايكمرا ياجتماع
از  ياريبس» يزش اسالميخ«افت. اما با يغلبه  ينوساز يرد و تئوركداً رشد ين عالقه شديا

 يه تئـور كـ  يا دهيـ سـت؛ پد كدر هـم ش  يا انـه يخاورم ةتوسـع  ةدربارات يها و فرض ليتحل
ن يـ ا ين، پرسـش اصـل  ي). بنـابرا 12 - 11: 1380 ي(صف ندكل يقادر نبود آن را تحل ينوساز

متجـانس و منسـجم از    ينـ ييشـود تب  يموفـق نمـ   ينوسـاز  يچرا تئور«ه كست ا تاب آنك
). سـهم تمـدن   14: (همـان  »نـد؟ كه و ارائه ي، تهيلكطور  بهژه، و جهان سوم يو بهانه يخاورم

اسـت   يمـدع  ينوسـاز تب كه مكطور ا آنياست. اما آ يبشر يامل آگاهكاز ت يغرب بخش
ـ يجوامع غ يسنت يها ن قالبيگز يد جايضرورتاً با يغرب ةتيمدرن يفرهنگ يها قالب  يرغرب

م كا حـا يكـ مرادر  يقـ ياسـت تطب يه بر سكردگرا كاركافت ي ه رهكست ا بر آن يشوند؟ صاف
). 15: (همـان  انه قرار دارديرات خاورميين تغيدر تبب ينوساز يست تئوركز شكاست در مر

ژه يو بهردگرا و كاركافت ي ، به رهاولدر فصل  ،ينوساز يسنده در بحث از تئورين، نويبنابرا
  ند.ك يم يهامات و ابهامات آن را بررسيو ا ازدپردميپارسونز  يها دگاهيد

آن  يهـا  يگردد و ابهامـات و ناسـازگار   يم يتوسعه بررس يسك، مدل ماردومدر فصل 
رد. در يـ گ يموردانتقـاد قـرار مـ    يكينولـوژ كت ييجبرگراز يو ن ياقتصاد ييگرا ليازجمله تقل

مطـرح   يخيسـم تـار  ياليدنظرطلب از ماتريـ س و تجدكارتـد  يسـت يسكر ماريجا دو تفس نيا
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توسـعه اسـت. اساسـاً     يدار بحث از مـدل وبـر   ). فصل سوم عهده62- 48: (همان گردد يم
 يسـت يسكر ماريته به تفاسين مدرنييتب يداند. او در راستا يته ميرا مدرن يت نوسازيغا يصاف

ته، ير وبر از مدرنيخواهد با بحث از تفس ين فصل ميپردازد. او در ا يده مين پدياز ا يو وبر
 نـد يافرهـا   ه براسـاس آن كرا  يياً، الگوهايد؛ ثانكنآن را مشخص  ةنندك نييتع يها اوالً، مؤلفه

 يلـ ين تحلياست چنـ  يمدع يند. وك ييشناسا شده استدار يپد يدر جوامع غرب ينوساز
  ).63: (همان در جهان سوم ضرورت دارد ينوساز ةمطالع يبرا

ـ يفرآ در برداشت وبر،  ه در سـطوح مختلـف   كـ اسـت   يابعـاد  يدارا يسـاز  يند عقالن
رخ  يات اجتمـاع يـ گوناگون ح يها گاه در درون حوزه ابد و آني يان ميبشر جر يها يآگاه

 يسـو  بـه  يزنـدگ  يهـا  حـوزه  ةهمـ ند لزوماً در يان فريه اكست ا مهم آن ةتكدهد. اما ن يم
 ةمجموع يان دارد درپكه امكند؛ بلك يت نمكپارچه حر يكاز اهداف منسجم و  يا مجموعه
  ).65: (همان ابديسوق  يگوناگون يها هدف

ه وبر نتوانسته كست ا بر آن ،رديپذ يرا م يت برداشت وبر از نوسازيهرچند درنها يصاف
 يسـاختارها  ةدوبـار  يبنـد  ه صـورت كـ جا د. ازآنيـ ز برقرار نمايتما نشك ةزين معنا و انگيب

رات ييـ تغ رو، زايـن ا .است يآگاه يساختارها يبند صورت ةجيدر برداشت وبر نت ياجتماع
نش كگر به  نشكه كاست  يير در معناييتغ يعنينش ك يريگ ر در جهتييبازتابِ تغ ياجتماع

ن يـ توسعه در جهـان سـوم طـرح ا    ةمطالع يبرا ار وبرك ةثمرباور وي،  بهند. ك يخود اعطا م
ـ  يسـاز  ير عقالنيد همان مسير بايناگز به يرغربيغ يها ا فرهنگيه آكپرسش است  را  يغرب

  .)78- 67: (همان ؟نديمايبپ
وقـوع در   رِ درحالييتغ يه الگوهاكند ك يه را دنبال مين فرضيسنده در فصل چهارم اينو

 ينـوع  بهن فصل يدربر دارد. او در ا يرغربيغ ينوساز يبرا يعيوس يمدهاآ يپ يغربجامعة 
ارت و كـ دآراي ژه در يـ و به، يگر براساس گفتمان روشن» ت توسعهيخِ ذهنيتار«به بحث از 

 تـالش  هكـ شمند نشان دهد ين دو اندياآراي  يسنده قصد دارد با بررسيپردازد. نو يانت مك
ـ  تيو واقع يآگاه يبرا  يژگـ يه متـأثر از و كـ اسـت   يافـت روش خاصـ  ي مـد ره آ يمدرن پ
ـ جامعة  يخيتار ـ  بـه تـوان آن را   ينمـ  ن، ياسـت. بنـابرا   يغرب رونـد   يـك از  يا نمونـه  ةمثاب

از  يريـ گ بـا بهـره   يصـاف  ي). لؤ80 - 79: (همان ردك يشمول تلق عام و جهان يساز يعقالن
 يلـ كطـور   و بـه   انت،كارت و كد يشناس مد روشآ يرده نشان دهد پكتالش  يافت وبري ره

استنش بـه فـرم و صـورت    كردن آن از محتوا و فروك ي، تهيت غربيعقالن يبرا يگر روشن
 يبررسـ » يت ماهويعقالن يرفتگ در محاق«ن مطلب را در فصل چهارم با عنوان ياست. او ا

  ).81: (همان رده استك
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 يرا بررسـ  يت مـاهو يش عقالنيانت در فرساكارت و كنقش د  فصلْ ةادامسنده در ينو
و عـدم   كاصـل و قاعـده را بـر شـ     يارتكد ةانيگرا كافت شي ه رهكست ا او بر آنند. ك يم

 يروشـ  ييارت مبنـا كد يتويوگكند. ك يم ين را استثنا تلقيقيقت و يگذارد و حق ينان مياطم
ارِ كـ  ةافـت. ثمـر  يانتقـال   يذهنـ  يبه آگاه ينين از جهان عيقيق آن، خاستگاه يه ازطركشد 
ه با آن كبود  ياركدن سازوكر فراهم يگر ران عصر روشنكف لسوفان و روشنيف يارت براكد

، خاسـتگاه  يياسـتعال  يهـا  دهيبا حمله به ا ،انتك ،توانستند از گذشته منقطع گردند. درادامه
 كاكها به انف ن تالشيمد اآ ياما پ ؛محسوس منتقل نمود يايبه دن يياستعال ياين را از دنيقي

انت ك). 87 - 85: (همان ديانجام يت عقل ماهويحجف يتبع، تضع به ،شدن عقل و يو صور
امـا   ؛ران سازديان خرافات را ويقت توانست بنيعنوان تنها منبع حق به يعلم ةيبا قراردادن رو

و  كيـك . او بـا تف دكـر ب يـ را تخر ييم اسـتعال يهـا و مفـاه   دهيـ ا ةهم يان نظريزمان، بن هم
ـ  يفرهنگ يها حوزه يختگي) راه را بر گسrightقت و درست (ين حقيب يزگذاريتما  يو درپ

  ).96 - 94: (همان هموار ساخت يآن، اجتماع
ـ  ينوسـاز  يمدهاآ يفصل، پ يدر انتها يصاف ـ يغ ةتوسـع  يبـرا  يغرب را مطـرح   يرغرب

س كچه و مارين يها عقل از اعتراض ييمحتوا يشدگ يمد تهآ يبا طرح پ يخوب بهند. او ك يم
رد تا نشان دهـد اوال،ً  يگ يبهره م »يگانگيازخودب«و  »ييگرا پوچ«ن يبا عناو يغرب ةتيبر مدرن
و   مِ دوبارهيتنظ ياست در راستا ييها ه خاستگاهش تالشكاست  يخيتار ينديافر ينوساز
شه دارد. يجامعه ر يمذهب يها لئاديت، در اي، و درنهايفرهنگ يها ينيب دسازمانِ جهانيتجد
 يت مـاهو يـ زوال عقالن ةجـ يه در نتكـ ت يـ عو واق يمدرن آگاه يه ساختارهاكجا اً، ازآنيثان

اصـالح و   ييقـدر توانـا   همان  ندك يشرفت ميهرچقدر پ يت غربيز عقالنياند و ن افتهيظهور 
ل ما را حـل  كبتواند مش يغرب ةتيه مدرنكد است يدهد، بع يات خود را از دست ميدحيتجد
جـز اصـل    ياصول مـاهو  ةه از همك ،خود مدرن ت/ي). ثالثاً، شخص101 - 96: (همان دينما
ابـد.  ي يسـازگار  ياجتمـاع  يروهـا يتوانـد بـا ن   يصرفاً م  شده است، يردن خود تهكامرواك

عـام   ييابِ معنايرتر شده، در غيپذ بيآس يو اجتماع ياقتصاد يروهاين، فرد دربرابر نيبنابرا
، يصـاف  نظـر  بـه رو،  نيـ ا ). از101: (همـان  شـود  يخود مـ  يآن يها زهيارِ انگكاو ش رْيو فراگ
زا  لكه مشـ كـ بل  ارسـاز باشـد،  ك توسـعه   جوامع درحال يتواند برا يتنها نم نه يغرب ينوساز

ق يـ ازطر يعنـ ي ؛ يمانده عبارت خواهد بـود از اجمـاع ملـ    يحلِ باق خواهد بود. پس تنها راه
  ).102: (همان افتيتوان به نظم و سامان دست  يم يت ماهويعقالن

ه كـ تاب است كن فصل از بخش اول يآخر» نظم يوجو در جست«فصل پنجم با عنوان 
افت خود را ي ، رهيو وبر يسكرد متقابل ماريكاز دو رو يبا فرارو ،خواهد يسنده ميدر آن نو
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 يبـرخالف ادعاهـا  «ه كـ اسـت   يمـدع  ين دو ارائه دهد. صافيمحدود از ا يعنوان سنتز به
ن يه توسـط قـوان  كـ ستند، بلين ين اقتصاديصرفاً محصول قوان يخيرات تاريي، تغيستيسكمار

ـ   يح ين و متعالينماد يها شان در جنبه شهيه رك ياخالق ر قـرار  يثأات است تحـت نفـوذ و ت
  ،هكست ا سنده آني). استدالل نو103: (همان »رنديگ يل مكگرفته و ش

سـت،  ين و مقـدور ن كـ مم يار در سطح عملـ يع تمام يسامانهو ناب ينظم يب يكاصالح 
ـ ... ا حال ني... باا ردكشروع  يد در سطح نظريه باكبل  يخيطورتـار  ار بـه كـ هـا و اف  دهي

ـ شـوند و ا  يان و ابـراز مـ  يـ د و محدود بيمف ياجتماع ازنظر يآگاه يكق يازطر ه كـ  ني
و  يخيتـار  ةنـ يو وابسـته بـه زم   يه نسبكبل ،ستيشده هرگز مطلق ن ابراز ين معنيبنابرا

  ).104 - 103: (همان باشد يحاضر م ياجتماع

نـده و در  يآ يهـا  يريـ گ ن جهتييران در تعكف روشن ياتيد بر نقش حكيأت يصافار ك راه
سـنده در همـان   يتـه اسـت. نو  ياز مدرن يا وژهگرفتن پـر  برعهده يبرا يجاد اجماع اجتماعيا

ان يـ روابط متقابـل م  ةلئه مسكسازد  يته را خاطرنشان مكن نين فصل پنجم ايصفحات آغاز
 ؛گـردد  يبرمـ  يارتكد يتويوگكنِ برخاسته از يع ـ  ذهن يدوگانگ ةلئت به مسيو واقع يآگاه

 افـت. مفـروض او آن  يدست  ييحل نها به راه ين دوگانگيتوان با غلبه بر ا يتنها م رو، زاينا
گـر درنظـر گرفـت.    يد يـك را مسـتقل از   يو فرهنگـ  ياقتصـاد  يروهايتوان ن يه نمكست ا
 يستيسكن مارييگردد و ضعف تب يمس بركبه مباحث مار يجا دوباره صاف نيحال، در ا نيباا

ان يت تعامل ميماه ةآن دربار يدنظرطلب) را در سردرگميس و تجدكر ارتدي(در هر دو تفس
 ين پرسش اساسيا ي). صاف111 - 104: (همان داند يآن م يت نهاديو محدود يعامل انسان

 ـ  يتوسـعه اجتمـاع   ةننـد ك نتـرل كگـر و   تينِ هدايا قوانيه آكند ك يز مطرح ميجا ن نيرا در ا
  ؟يا اخالقيهستند  ياقتصاد

ده و منفعـت  يـ ر متقابـل ا يق رابطـه و تـأث  يـ بحث را ازطر يروند منطق فصلْادامة او در 
ـ  يانسان را ورا ييزش نهايانگ يمبنا يند. صافك يم يريگ يپ عقـل   ةعاطفـ  ياصول سرد و ب
). او 109: (همـان  توافق دارندله ئن مسيز در ايانت نكو  ،وميچه، هيس، نكمار يداند. حت يم

ن اسـت؛  كمم يق اجماع هنجاريتنها ازطر ياجتماع يپارچگ يكدن به يه رسكاست  يمدع
گـر   تيهـدا  يلـ كارچوب هـ ه چكمردم جامعه است  كمشتر يها و باورها ن ارزشيا يعني
توان بـا   ي، ميلكارچوب هن چيحال، در درون ا نيند. بااك ين مييرا تع يو جمع ينش فردك

ار كـ  بهبرد منافع حاضر  شيپ يرد و براكر يها را دوباره تفس ها و باورها آن ارزش يارك دست
 يو طـ  كنـد  ميف يرا تحر ياصل ساختار آگاه ،جيتدر به ،ديعقا يارك ن دستيگرفت. اما ا
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مطـابق بـا    ينظم اجتمـاع « يباور صاف بهد. شو يم ين ساختارها منتهيا يافتادگ لكآن به ازش 
 ييت نهـا يـ ت واقعيو شناخت مردم از ماه كگرفته در در يجا ييا استعالين ينظم بر ينوع
د صـورت  يـ از عقا يا مجموعـه واسـطة  ت با يه شناخت ما از واقعكجا ازآن» رد.يگ يل مكش
مـردم   يتر در آگاه قيعم ينظم ياس بكد بازتاب و انعيدر جامعه را با يسامان هرد، نابيپذ يم

ـ تجربة ه درحال ك يمردم«ن، يدانست. بنابرا ييت نهاياز واقع هسـتند   ياجتمـاع  يسـامان  هناب
 »ننـد كجو و ، جستيدر سطح آگاه يعني، يل موجودشان را در سطح نظرئحل مسا د راهيبا

  ).112: (همان
ف در يـ از تحر كيحـا  ياجتمـاع  يافتـادگ  لكدگاه ازشـ ين ديه گفته شد در اكطور همان

ردن كـ  زهيلئاديـ م ايمسـتق  ةجينت قتيف حقين تحرياست. اقت ينسبت به حق يدگاه عموميد
ه كـ وب است يمع يشناس معرفت يكه خود برخاسته از كاست  يخيتار يرها و نهادهايتفس

به  ن يمع يخيجامعه تار يها و نهادها در گفتمان  شهيهم يبار و برا يكتوان  يبرد م يگمان م
تـاً  يهـا و نهادهـا ماه   ن گفتمـان يـ امالن اه حـ ك نيد و باوجودايجامعه تحقق بخش يها لئاديا

د يـ وسـته با يپ  رو، نيـ ا ). از113: (همان اند دهيرسمطلق  يشمول جهان يكزودگذر هستند، به 
ان كـ ه امكـ ست ينگر يشيآزما يعنوان امر بهرا  يواقع يها در قواعد و نهادها لئاديتجسم ا

ات وبـر  يـ از ادب يريگ با بهره جا نيدر ا ي). صاف114: (همان آن گشوده است ةدوبار يابيارز
  شود. ير مكننده متذك ليتسه ةمثاب بهر را كف نقش روشن

چه از گذشـته   آن يردن روكاركق يدن به امور جهان ازطريبخش نظمر كف اما نقش روشن
د يـ اسـت. او با  يو فرهنگـ  يركـ راث فين ميردن اك يعقالن يز تالش برايو ن رده كافت يدر

ــتحر ــي ــو ف يف اخالق ــ يرك ــادگ لكو ازش ــاد يافت ــا ينه ــنما ييرا شناس ــع و ي د و موان
 يهـا  تيغلبـه بـر محـدود    يند. اما بـرا كورفع  را حل يو فرهنگ يساختار يها يناسازوار
ن يـ هم باشـد. ا  ياسيد سيه باكبل  ،ستيارساز نكتنها  يركف يساز يند عقالنيا، فريساختار

قشـر   يـك  يبه رهبـر  ياسيجنبش س يكجامع و ظهور  ياستراتژ يك ةتوسعبه  «امر خود 
امالً كـ   بخـش اول  يانيپا يريگ جهيدر نت ي). صاف118(همان:  منوط خواهد بود» ركف روشن

ـ  يط اجتمـاع يعلت شرا بهه گرچه كن باور است يمتأثر از وبر بر ا  ييجامعـه توانـا   يو روان
 ه جهـت كـ اسـت   يركـ ف روشـن  يهـا  تيـ ن فعاليت ايدرنها«ر محدود است، اما كف روشن

  ).124: (همان »ندك ين مييرا تع يرات اجتماعييتغ
 ينوسـاز «با عنـوان   ،دهد يتر از بخش اول را پوشش م مك يه حجمكتاب كبخش دوم 

ز يـ ن بخـش دو چ يـ در ا را هـدف خـود   يبر دارد. صـاف  را در 9تا  6فصول  ،»جهان عرب
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ـ يغ ةجامعـ  يـك در  يا توسـعه  ينـدها ينش نسبت بـه فرآ يسب بكداند: نخست،  يم  يرغرب
ارچوب هس شده؛ دوم، آزمودن چكعرب منع تاز شيپران كف روشن يها ه در نوشتهك گونه آن
 يانگـار  سـان  يـك عـرب   يايـ دن ةنـ يدر زم ي). مفروض صاف125: (همان بخش اول ينظر

  موجود است.  ياسيمات سيها با وجود تقس عرب ةهم يفرهنگ
ن يوكـ ه دوران تكـ شـود   يمـ ن مفروض آغاز يبا ا» اصالح يآواها«فصل ششم با عنوان 

زمان با  هم يالديمنوزدهم ل قرن يها خواب غفلت، از اوا از قرن پسر عرب، كمدرن ف يداريب
اول  ياز جنگ جهـان  پس يعثمان يامپراتور يتا فروپاش يم سوم عثمانياصالحات سلطان سل

ـ  ين دوره مـ يـ ابرجستة ر و مصلح كن فصل به چهار متفيدر ا يد. صافيطول انجام به ردازد: پ
ن افـراد  يـ . ايبكواكـ ، محمـد عبـده، و عبـدالرحمن    ين اسدآباديالد ، جماليالطهطاو  رفاعة

انـد: اوالً،   داشـته  كمشـتر  ةنـ يمختلف اما چنـد زم  يها نهيمتفاوت در زم يها دگاهيرغم د يعل
نسبت به  ي؛ ثالثاً، تعهد قويم با فرهنگ غربياً، تماس مستقيثان  ؛ييگرا د و سنتيت با تقليضد

  ).127: (همان يو نوساز يياز نوزا يدار ها و طرف حل راهارائة در  ياسالم يها ارزش
 ةجنبمختلف آن بر  يها و ستايش جنبه يينانه به تمدن اروپايب خوش يبا نگاه يطهطاو

ار تأكيـد  يبس يبرخاسته از قانون اساس يو برابر يآزاد ياساس يها ژه مؤلفهيو بهاش  ياسيس
گر به اروپا يد يعرب يشورهاكدر  يياستعمار اروپا ةتجرباز  پس). اما 133 - 131: (همان دارد
ز يـ د نيـ از تجاوز و تهد يعنوان نماد بهه كشد، بل ينگاه نم يمدل ناب تمدن يك ةمثاب بهتنها 

عبـده، غـرب را عامـل     ،و شـاگردش  ين اسدآباديالد د جماليراستا، س نيشد. درا يتوجه م
را متحـد   يسم امت اسـالم ياليه امپريمبارزه عل يد برايوشك يدند. اسدآباديد يننده مكديتهد

ت يرسـم  بهرا  يي، ابعاد مثبت فرهنگ اروپاياستعمار يها باوجود حمله به قدرت ،سازد. او
د، علت انحطاط و ضعف جوامـع مسـلمان نـه منحصـر در     ينظر س به ،نيچن شناخت. هم يم

روح و  يـك جـاد  يحل او ا آنان بود. راه يو علم ياخالقانحطاط  يعيطب ةجيه نتكبل راستعما
 يـك  يمسلمانان تحـت لـوا   يساز پارچه يكز يو ن سب دانش، ك يد براير جديجهت و مس
  ).139 - 134: (همان بود يدولت اسالم

 يه چـالش اساسـ  كـ ده بـود  يجـه رسـ  ين نتيعمرش به ا يانيپا يها محمد عبده در سال
، يركـ الت فكمش :ه عبارت است ازكش قرار دارد يامت مسلمان در درون مرزها روي روبه

د. او بـر  يد يم يفرهنگ ييو نوزا يركحل را در اصالح ف ن، راهي. بنابرايو اجتماع ،يفرهنگ 
ن دو ي. مقصر در ايركاست بد و زوال فيس :ند ازا انحطاط عبارت يه دو منشأ اصلكآن بود 

سنده درادامه بـا  ي). نو141 - 140: (همان اند گرا بوده سنت يو علما مانكحا ،بيترت به  ،يواد
بحران  يبكواكه كست ا بر آن يپردازد. صاف يم ييگرا به مبحث عرب  يبكواك يآرابحث از 
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شـه دارد.  يمـردم ر  يو باورهـا  يدر نظام ارزش  اول ةوهله در ك يند. بحرانيب يم يرا فرهنگ
 يكس يحل او تأس ضرورت دارد. راه ين بحران فرهنگيبرخورد با ا يبرا ياسياصالحات س

اعراب  يادت و رهبريخاص ازجمله س ييها يژگيمسلمان با و يشورهاكة همون از يفدراس
سـم  يوناليناس يت اعـراب بـذرها  يـ د بر محوركيعنوان مسلمانان ناب است. او با تأ بهحجاز 

  ).147 - 144: (همان ديرا پاش يعرب
از  يكـي  يآرا يبـه بررسـ  » ردن در تصـور غـرب  كرشـد «آغاز فصل هفـتم بـا عنـوان    

ن. يطه حسـ  يعنيردند؛ ك يرا دنبال م يساز يغرب ةپروژه كپردازد  يم يرانكن متفيتر برجسته
 يار روشـ كـ ت آن يـ ب ه شـاه كـ ند ك ين ارائه ميحس يها دگاهياز د يبحث نسبتاً مفصل يصاف

د يـ اصـول جد  يدنبال معرفـ  به  يشناس روش ةياز زاو ير سنتكن با حمله به تفياوست. حس
 ؛دانـد  يان را براسـاس اجمـاع و توافـق آرا مـ    يـ گرا ن روش سنتياست. حس يق علميتحق

اسـت. او در جهـت    يارتكـ افت او دقيقـاً د ي . رهكش يان را برمبنايه روش نوگراك يدرحال
ـ  يخود م يساز يغرب ةپروژ يبرا ييجاد مبنايا  يخواهد نشان دهد فرهنگ مصر باستان جزئ

اثر گذاشـته؛   يونانيبر ذهن  يندر ذهن مصركدر دوران اس يبوده، و حت يياز فرهنگ اروپا
ـ  كـ از غرب است نه شرق. او معتقد اسـت   ين، مصر جزئيبنابرا در سـطح   يه فرهنـگ غرب
از آن بـا   يرويـ هـا درپ  يرا مصـر يـ ز  رده اسـت؛ كمانده و به عمق نفوذ ن يباق يمصر ةجامع
ابعاد خـوب و بـدش    ةهمرا با  ييد فرهنگ اروپايه باك يرحالاند؛ د ردهكعمل  يگر نشيگز
گـرفتن   مكـ  ه او بـا دسـت  كـ ن معتقد است يدر نقد حس ي). صاف156 - 149: (همان رنديبپذ

ه كـ رده كـ را لحـاظ ن له ئمسـ ن يا والر مدرن كن اسالم و فرهنگ سيجاد سازش بيا يدشوار
ز برخـوردار  يـ ن يحقوق ياز هنجارها ياخالق يبر هنجارها عالوهت يحياسالم برخالف مس

  ).157: (همان است
، يالحصر  ساطع يآرا يبه بررس يسم عربيوناليتاب با طرح بحث ناسك ةسندينو ،درادامه

ـ   يمـ  ،گـذار حـزب بعـث    انيـ بن  شـل عفلـق،  يسم عـرب، و م يوناليپدر ناس  تـر   شيپـردازد. ب
تر و محدودتر از غرب  ينشيگز يريگ ن با واميه برخالف امثال طه حسكران عرب كف روشن

ن يـ ا كعـرب قـرار داد. وجـه مشـتر     يها ستيوناليناس ةدستل يتوان ذ يموافقت دارند را م
دوم،  ؛ ينوسـاز  نديآفراعراب در  يت مليد بر حفظ هوكيتأ  ز است: نخست،يدسته در دو چ

ـ  ةجامعـ  يا اجتمـاع يـ  ياسيس ين ساختارهاييدر تع ياسالم يخيت مدل تاريرد حج  يعرب
 يه اعـراب گـروه فرهنگـ   كبر آن بود   يبكواكبرخالف  يالحصر ساطع). 158: (همان ندهيآ

 يسـت يوناليناس يهـا  هيشان برپا ياسيد وحدت سيه باكر ملل مسلمان هستند ياز سا يزيمتما
ه كتوان نشان داد  يم«سد: ينو يم يدگاه حصريدر نقد بر د يرد. صافيخ) قرار گي(زبان و تار
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در  يخيتار يه هرگونه استنتاجكدهد  ين اجازه را نميخ عرب به ما ايدر تار يجد يا مطالعه
 يدولت عباس يعنيمثال نقض  يكاو با طرح  .»مياعراب داشته باش يت از وحدت مليحما
 نـد ك يخدشـه وارد مـ   يه توانست چهار ملت مسلمان را متحد سازد بر اسـتدالل حصـر  ك

  ).160 - 159: (همان
 يـك داند و نه  يدئولوگ ميا يكتر  شياو را ب زد وپردا ميعفلق  يآراسنده سپس به ينو

ـ قا يت ابـد يـ مأمور ياعراب نوع يق. عفلق براير عمكمتف ه كـ ل اسـت. او معتقـد اسـت    ئ
ن يـ ا نـون  كافته بـود، امـا ا  ياسالم تجسم  ياخالق يها ت اعراب در گذشته در ارزشيمأمور
متحـد بـا    ياسـ يس ةجامعـ  يكل كيت تشيه مأموركبل  ست،ين يگر عام و جهانيت ديمأمور

 ينظـام  عنـوان  بـه  ،سـم يمونك. او بـا رد  شـرفته اسـت  يپ يو اقتصـاد  ياجتمـاع  يساختارها
 گانـة  سـه از اهـداف   يكـي  عنوان بهرا  سمياليسوس سم،يوناليناس با مخالف زيو ن يستياليماتر

  ).166 - 163: (همان رديپذ يم يو وحدت عرب يآزاد ناركدر  بعث حزب
هـا و   وارد بحث از فراآمـدن جنـبش  » يبازگشت اسالم«در فصل هشتم با عنوان  يصاف

جـا   نيـ گـردد. در ا  يمـ  يسـت يوناليناس يهـا  شيافـول گـرا   ةجـ يگـرا در نت  اسالم يها دگاهيد
ردن تمـدن  كـ  مـتهم رد. قطب بـا  يگ يموردبحث قرار م ينب   بن كد قطب و ماليس يها دگاهيد

را متوجه  ياخالق يها ارزش ياياح ةفيت وظيتگاه جاهلپر ةلبت به يدادن بشر به سوق يغرب
ه چند قرن طـول خواهـد   كاست  يقدر بهغرب  يشرفت ماديباور او، پ بهداند.  يمسلمانان م

توانند  يو روش م ينيب جهان يك ةارائها تنها با  آن  ن،يفتند. بنابرايد مسلمانان از آن جلو بيشك
 ير در معنـا ييرند. او با تغيعهده گ بر  يو معنو ياخالق يازهاين نيت را در تأميبشر يرهبر

ت، قطـب  يـ دهـد. درنها  يل مـ يـ تقل يو معنو يآن را صرفاً به بعد اخالق شرفتيتوسعه و پ
 يهـا  گـروه  يراه را بـرا  ،گـام، ناآگاهانـه   به افت گامي ه به رهيز توصيباوجود رد خشونت و ن

  ).176 - 169: (همان دكرال هموار يكراد
تر از قطـب   دهيچيار پيبس ييرا در الگو ياسالم ةجامعل ئمسا ينب   بن ك، ماليصاف باور به
)، يهـا و آرا (نظـام فرهنگـ    دهيـ مـرتبط تبلـور دارد: ا   ةحوزن الگو در سه يند. اك يم يبررس

 ينبـ  بناد يد ةي). اساساً زاويكينولوژك/ تي(نظام اقتصاد ءاي)، و اشيتياشخاص (نظام شخص
آن  يخـارج  ةجنبـ تـر از   جوامع مسلمان را مهـم  يماندگ عقب يداخل ةجنباست. او  يتمدن

و  يو آموزش يركف يها ه فرد فاقد مهارتكست ا آن ياسالم ةجامع يمحور ةلئداند. مس يم
ن، يبنـابرا  ؛اسـت  يو اجتمـاع  ،ياسـ ي، سياقتصـاد  يها مواجهه با چالش يبرا يعمل ةتجرب

ظهـور   ةننـد ك عيتسـر  ياجتمـاع ـ   يط فرهنگيشراجاد يافتن و ايتوسعه را به  ةلئتوان مس يم
دقطب را بـر  يسـ  ةشـ ير انديتأث ي). صاف180 - 177: (همان استكارا و مؤثر فروكت يشخص
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بـه محافـل    ينبـ  بـن ار يه تـأث كـ  يدرحـال  ؛دانـد  يرتر مـ يتر و فراگ قيار عمياعراب بس يآگاه
  ).188: (همان محدود ماند يركف روشن

سـنده  يتـاب اسـت. نو  كن فصـل از  يآخر» اصالت يجوو در جست«فصل نهم با عنوان 
سم در يبراليسم و ليسكز ماريدر دو مدل متما 1961 ةدهعرب را از  يستيونالير ناسكبسط تف

ـ  ،يمحمـد عابـدالجابر   يگـر يو د ينـ يزيب تيط يكير، كف دو روشن يها شهياند  ييجـو  يپ
 يبندد و جابر يار مك بهرا  يستيسكارچوب مارهچ ، يفرهنگ عرب ةمطالعدر  ،ينيزيند. تك يم
ارچوب هـ ن دو نفـر در رد چ يـ ا ك، وجـه مشـتر  يبـاور صـاف   بـه را.  يستيبراليارچوب لهچ

 يهـا  شـه ير يابيـ شـان را بـا رد  يها شهيخواهند اتهام عدم اصالت اند يها م گراست. آن اسالم
  ).190 - 189: (همان دكننرفع  يو اسالم يسم در سنت عربيبراليسم و ليسكمار
راث يـ سـم را از درون م ياليسوس يو حتـ  ،سميوالركس  سم،ياليند ماترك يتالش م ينيزيت

ها  دهين ايا يها شهير يپرداز ، با دروغينظر صاف بهه كرود  يش ميپ ييند. او تاجاكاستخراج 
 يازهـا ين ةنندك سكمنع  يخيسم تارياليمعتقد است ماتر ينيزيند. تك يم يابيرشد رد را در ابن

راث يـ او از م يرون. البتـه تلقـ  يـ شـده از ب  ليتحم ةينظر يكعرب است و نه  ةجامع يقيحق
ا اسالم در نظر يخ عرب يل تاركعنوان  بهبخش  تيهو» خود«د يه در آن نباكاست  يا گونه به

  ،ين تلقـ يـ ا بنـابر  ؛غالـب باشـد   ينونك يمل ةمرحلد محدود به يبا» خود«ه كبل گرفته شود؛ 
ه كست ا بر آن ي. صافيو اسالم يعرب ةگذشتز يغرب معاصر و ن :عبارت است از» يگريد«
 يهـا  آمـوزه  ةدوبـار  يابيـ ه آزمـودن و ارز كـ سم وفادار اسـت  يسكاد به ماريقدر ز آن ينيزيت

 يايسـازگار بـا قضـا    يا گونـه  خ عـرب را بـه  يخواهد تار يه مكرد بليپذ يرا نم يستيسكمار
  ).200 - 193: (همان ندك يبازساز يستيسكمار

ة پروژ ةزيدهد. ازنظر او، دو انگ يل قرار ميرا موردتحل يجابر يآرا يصاف  فصل، ةادامدر 
ز عقـل  يـ آم ت تنـاقض يـ ماه يارسازكبا هدف آش يانتقاد يليند از: اول، تحلا عبارت يجابر
ـ  يركف روشن يتضادها يابيرد يمدرن؛ دوم، تالش برا يعرب  يهـا  شـه يمـدرن بـا ر   يعرب
بودن و فقدان حـداقل سـطح    يخيرتاريمعاصر را غ يعرب ةشيل اندكمش ياش. جابر يخيتار
 ةجامعـ  ياجتمـاع  ينوساز ين گام در راستايه اولكاو معتقد است   ن،يبنابرا ؛داند يت مينيع

 ياسالمـ  يراث عربيد ميت است. باينيو فاقد ع يخيرتاريغ ةشين انديعرب انتقاد جامع از ا
 ي، جـوهر معرفتـ  ينظر جابر بهرد. ك يبررس يشناخت و معرفت يكيدئولوژيرا در دو سطح ا

سـودمند   ،راث، امـروز يم يكيدئولوژيتنها عناصر ا ،پس ؛ده استيفا يامالً بك ياسالم ةفلسف
ذهـن   ينونك ةمخاطرشده به  يمنته يخيتار يها شيردن گراك تواند در روشن يرا ميز است؛ 

شـده   ييايـ اتوپ يخيمدل تـار د به يشد يعلت وابستگ به ير عربكد باشد. اساساً تفيمف يعرب
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 ياهـا ياز اوهـام و رؤ  ييايـ ت در دنيمواجهه با واقع يجا بهران كف روشن ،انيم نيدرا ؛است
ـ  ةشياند ينونك يركحل بحران ف معتقد است راه ينند. جابرك يم يزندگ يافتنين دست  يعرب

انـت در  كار كر ينظ يمعرفت يه انقالبكاز است يموردن يانتقاد ةپروژ يكال باشد. يكد راديبا
معاصر را از اقتدار و  يد آگاهينظر او، ابتدا با به. ينقد عقل عرب يعني د؛ كنجاد يا ير عربكتف

  ). 209 - 201: (همان دكرت گذشته آزاد يحج
 يكيدئولوژيـ ا يهـا  راث و اصالت را در جنبشيم ةديعالقه به ا ،فصل يدر انتها ،يصاف

تاب معتقد كاز بخش دوم  يريگ جهي). او در نت210: (همان ندك يم يابيد ارزيجد يراسالميغ
  ينوسـاز  نديافر خود كان عرب از درينوگرا يناتوان آنان يست استراتژكعلت ش هكاست 

الت يو تسـه  يراسـ كدمو يرد درست نهادهاكارك يست كه براا بوده است. تز نويسنده آن
وجود  رون بهيتوان از ب يمعنا را نم اما ؛معنادار باشند ييايدن كنفيال ياجزاها  د آنيبا« يصنعت

ـ  يطـور ذهنـ   د آن را بـه يآورد؛ با  »ردكـ جـاد  يمهـم خـود آگـاه ا    ةحـوز از درون  يو درون
گذشـته تنهـا در برخـورد     يهـا  يامكـ حل درمان دردها و نا راه  ،يباور صاف به). 212  :(همان
 .نـد ك يت ميد سرافر يراث به اصل ساختار آگاهير ميو صادقانه با آن نهفته است. تأث يجد
هرگـز نخواهـد    يچ گـروه اجتمـاع  ين، هـ يتوان آن را محدود به گذشته دانست. بنـابرا  ينم

راث يـ سنت و م ةحوزد از درون يبا ينوساز«برسد.  ياش به نوساز ار گذشتهكتوانست با ان
شـف  ك يبـرا  يفراخـوان  داربـودن،   شـه يدعـوت بـه اصـل و ر    يعنـ ي ،اصالت .»شود يعمل
 ستين يساز يمترادف با غرب يجامعه. لذا نوساز يك يخيتار يژگيمتناسب با و يها حل راه

  ).214 - 213: (همان
  

  تابكه و اهداف ي. فرض3
ان عـرب  ينوگرا يژفهمكعلت  بهانه يدر خاورم يت نوسازيتاب عدم موفقك ةين فرضيتر مهم

ـ نـد  يافر يك« يازنظر صاف ير است. نوسازيناگز ةدين پديت اينسبت به ماه  يسـاز  يعقالن
ـ يو غ يبخش با هدف محو عناصر خراف ييرها ةپروژ يك يعنياست،   »از فرهنـگ  يرعقالن
  شمارد: يآن بر م يتاب دو هدف عمده براكگفتار  شيسنده خود در پي). نو9: (همان

مــؤثر در  يتــه و عوامــل اساســيمدرن يمحــور يهــا نســبت بــه جنبــه«نش يــســب بك .1
  ؛ينوساز  نديافر

 ةجامعـ در  يرات فرهنگـ ييتغ ياساس يالگوها ييعمده و شناسا يركف يروهايآزمودن ن .2
  (همان). »عرب
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  تابك يلكش يابي. ارز4
  ازاتيامت 1.4

برخـوردار   يافكـ ت و وضـوح  ياغذ مناسب است و متن از شفافكنوع  ،ت چاپيفكيازنظر 
ث ذوق يـ توانسـت ازح  يت شده است؛ هرچند مـ ينگارش رعا يل، قواعد عمومكدر است.
  زند. يب نميبه فهم متن آس يبهتر باشد ول ييدر جاها ينگارش
  
  ها ياستك 2.4

تــاب نــدارد. ازنظــر كبــا عنــوان و موضــوع  يجلــد ســاده اســت و ربــط خاصــ يطراحــ
ن دو يگر بيد ييس درجاكب با فاصله نگاشته شده و برعكمر ةواژ يك، بعضاً ينگار حروف

ـ « ةواژ، 7سـطر   9عنوان چند مثال: در ص  به .نشده است يگذار واژه فاصله  »يسـاز  يعقالن
  با فاصله و ... . »بخش يآگاه« ةواژ، 3سطر  201صورت با فاصله نوشته شده؛ در ص  به

دست است  يكدور متن  يها هيه حاشك يار متوسط است. باوجودك، ييآرا ازنظر صفحه
دو بخـش   كيـك در تف ياستفاده شود، اما حت يخوب بهصفحات  يوشش شده تا از فضاكو 
ن و يشـ يبا بند پ يفرع يترهاين تيب ةفاصلد قرار داده نشده است. يسف ةصفحز يتاب نك يلك
ار را بهتـر  كن يشيتر با بند پ شيب ةفاصل يكه گزاردن ك يسان است؛ درحال يكن يز بند پسين
، اسـت  ت شـده يـ بند رعا يم تورفتگيمستق يها قول نقله در ك نيباوجودا ،نيچن ند. همك يم

شـود؛ مـثالً در    يده ميد يچاپ يها بعضاً غلط ،شد. در متن يتر م كوچكقلم  ةاندازبهتر بود 
ن در قسـمت  يچنـ  چاپ شده است. هـم » تابكال«، »الخطاب« يجا به، 6در سطر  201ص 

  صفحات وجود ندارد. ةشمارفهرست مطالب، اساساً مطابقت با 
ن مـورد  يمثـال از چنـد   يـك عنـوان   بهبر آن وارد است؛  يراداتيا يش زبانيرايث ويازح

و  يريرپـذ يشـان در، و تأث  ر ثبت تجربـه كدر ف «...اول:  ةجمل، بند آخر، 133توان به ص  يم
شـان در غـرب، و    تجربه«...سد: يتوانست بنو يه مترجم مكرد كاشاره ...»  باورشان از، غرب

گر، يد يا ل اثر وجود دارد. نمونهكاالت در كاشدست  نيازا...».  و باورشان از آن يريرپذيتأث
 يراحت مترجم به...»  مستلزم يا شرفتهيپ يصنعت ةجامعجاد يا «...آورده شده:  7، سطر 25ص 

جملـه در   ةترجم، 31 در ص...».  شرفتهيپ يصنعت ةجامع يكجاد يا... «سد: يتوانست بنو يم
ت قواعـد  يگر از عدم رعايدارد. مورد دال كاش يشيرايار مبهم و ازنظر ويبس يانيدو سطر پا

نمونـه اشـاره    يـك جا تنها بـه   نيشود وجود حشو است. در ا يده ميرات دك بهه ك يشيرايو
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 ييانقالب بورژوا «...ن جمله حشو است: يدر ا» آن« ةواژ ياني، در سطور پا50شود: ص  يم
ل يـ مكت يبـرا  آنس كمـار  يرا بـه ادعـا  يـ افتـه اسـت، ز  يان نيـ جهـات هنـوز پا   يارياز بس
  ن خطا را انجام داده است.يا ياديز ييمترجم در جاها...».   تشيمأمور

 يو حتاست امل آورده نشده ك طور به يچ منبعي، اساساً هيعلم يده ث منابع و ارجاعيازح
هـر   يهـا  دگاهيـ د يراه با بررس سنده معموالً هميتاب، فهرست منابع وجود ندارد. نوكان يدر پا
هـا در مـوارد    قـول  نقلن يم از او آورده است. ايصورت مستق بهرا اغلب  ييها قول نقل يركمتف
دهـد،   ير موردنظر ارجاع مـ كتاب از متفك يكاز  يا بخشيمثالً به مقدمه  يلك يلكبه ش كياند
، عنـوان اثـر   ييدر جاهـا  يد. حتشو يتاب ختم مكدر اغلب موارد، تنها با ارجاع به عنوان  يول

هـا   سـنده از آن يه نوكـ  يحـال، منـابع   نيا با ؛شود ير نمكره هم ذيو غ ،يران تاب، سخنكاعم از 
هسـتند. البتـه مشـخص     يشمند موردبررسـ ياول و از آثار خود اند دستند همه ك يقول م نقل
ه در مـتن  كـ  نيـ ا ايـ  اسـت  شـده  يدهـ  ل ارجـاع كن شيهم به هم يسيه در متن انگلكست ين

ا در ص يـ قول شـده،   نقلم ي، از مانها115ند. در ص ا ها حذف شده شده منابع و ارجاع ترجمه
  است. به منبع نشده يا چ اشارهيه هك يحال آورده شده، در يقول مفصل نقل، از هابرماس 110

 يساز ه معادلكرا  ييها اصل واژه كيه تنها در موارد اندك است مترجم اثر آن بوده ةيرو
ستند. مـثالً  يق نيچندان دق يانتخاب يها معادلحال، بعضاً  نيا اورد. بايدر پانوشت ب است ردهك

رسد  ينظر م بهه ك است ترجمه شده» يزيست يساالر نيد«به » anti-clericalism«، 80در ص 
گـر، در ص  يبهتر باشد. مثـال د » يزيست يساالر شيشك« يا حتيو »يزيست يساالر يروحان«

» آلپـو « يمتـرجم بـه فارسـ   ه كـ است  »حلب«معادلِ » Aleppo« يسيانگل ةواژ، 4، سطر 144
  آورده است.
ـ   «تاب ك، بند سوم، در عنوان 190گر: ص يمورد د  يسـ ياز انگل» الثـورة  يمـن التـراث ال

ـ يـ مترجم بـا ادب  يياز ناآشنا يه ناشكنوشته شده است » التورات«اشتباه  به» التراث«  يات عرب
اشـتباه رخ داده و  ن يـ ز ايـ ن») نحـن والتـورات  «بند دوم،  ، 201(ص  يگريد ياست. در جا

  د.شو يمرتفع م يان غلط چاپكام
؛ اسـت  ردهكگرا استفاده  جا بدون ذكر معادل انگليسي از اصطالح سنت مترجم در چند

ار بـرده  ك بهان را يگرا سنت ةواژان، ياگرايدرمقابل دن 143، و در ص 143و  141ازجمله ص
رده كراث اطالق يمتصلب بر م يتسن يان را به علمايگرا جا سنت نين. اير معادل التكبدون ذ

گر نام يد ةتكل شود. نئقا يزيه تماك نيا بدون ؛متفاوت است ،مدرن يمعن به ،ييگرا ه با سنتك
  رده است.كر كذ »يصف يلوآ«اشتباه  بهه مترجم ك »يصاف يلؤ« يعني  ؛سنده استينو
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  تابك ييمحتوا يابي. ارز5
  ازاتيامت 1.5
تـه  يمدرنـ   سنت يساز يدوقطب ينندگك به گمراه يصافه كست ا ار آنكاز نقاط خوب  يكي

در نظـر   ييدر مقابل سنت قـرون وسـطا  » سنت« يكعنوان  بهته را يتوجه دارد و خود مدرن
رسـد   ينظـر مـ   بـه ها انجام داده  دگاهير ديه بر ساك يي). او درمورد نقدها36: (همان رديگ يم

 يتوان به نقد صـاف  ينمونه م يست برااد ايرده باشد. موارد نقد زكت يجانب انصاف را رعا
مثـال   يكبا آوردن  يدگاه ويح دياز توض پسه كد كراشاره  160در ص  يالحصر  ساطعبر 

بـه   163بعد در ص  ةصفح، سه اين، باوجوداست او پرداخته يها دهياز ا يكينقض به نقد 
 يهـا  دگاهيـ ان ديدر ب است ردهكسنده تالش يند. نوك ياو اشاره م يها دگاهيرگذاربودن ديتأث
ران كن متفيدر آوردن ا يعيطور طب بهاما  ؛ندكت يرا رعا يعلم يطرف يران موردبحثش بكمتف

  شود.  يبه اصل مباحث او وارد نم يا حال، لطمه نيباا ؛نش زده استيدست به گز
  
  ها يها و ناسازو ياستك 2.5

  يشناخت روش يناسازوار 1.2.5
د يـ آ ي) برمـ اصالت يجوو جست در عرب جهان ته؛يمدرن چالشتاب (كه از عنوان كطور آن
د يخواهد بگو ين او ميچن ند. همك يجهان عرب را بررس يته برايمدرن ةلكد مشيسنده باينو
هـا   و آن اسـت  ل شـده يهـا تبـد   عـرب  يبرا يا لهئبودن به مس ليل در تقابل با اصكن مشيا
تـاب  كن يـ سـنده در ا ينند. نگـاه نو كته اصالت خود را حفظ يخواهند در مواجهه با مدرن يم

. سـت از يـ دارشناسـانه ن يپد يوجـوه  يه داراكمعرفت وبر است  يشناس برخاسته از جامعه
تـوان   يشناسانه وبر را مـ  روش يي، فردگرااست ند از وبر فراتر رفتهك يه ادعا مك نيا رغم يعل 

 يافكو فهم سوژه شـ  ها ن شناخت علتياز وبر ب يرويپ به يرد. صافكافت او مشاهده ي در ره
سـنده از  يرسد نو ينظر م بهدهد.  يها قرار م تيشناخت عل يست و فهم سوژه را مبنايل نئقا
ـ  يخـوب  بـه استدالالت و بحث خود را  يافت وبري ره ةيزاو ، اينبـاوجود  ؛ش بـرده اسـت  يپ
  وارد شده مبرا دانست.  يلكطور  به يافت وبري ه بر رهك يتوان آن را از انتقادات ينم

ـ  اسـت  ه او نتوانسـته كـ سـت  ا در نقد بر وبـر بـر آن   يافص نش كـ زه يـ ن معنـا و انگ يب
ش يز بـرا يا اساساً تمـا ين امر توجه نداشته يا وبر به ايه آك ني). ا67(همان:  ندك يزگذاريتما

ز قـبالً  ي) نAlfred Schutzآلفرد شوتز (ن نقد را يار ماست. اما اك، خارج از است مطرح نبوده
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ـ كـ است  يسكرده است. آلفرد شوتز كدگاه وبر مطرح يدرمورد د ونـددادن  يبـار بـا پ   نيه اول
باور  بهرد. ك يرا وارد علوم اجتماع يدارشناسيهوسرل پد يدارشناسيوبر و پد يشناس جامعه

هـا تفـاوت دارنـد.      معاني و انگيزهافت. ازنظر او، يسته يز ةد منشأ معنا را در تجربيشوتز، با
هاي جهان   يك از جنبه كنند كه كدام  گران چگونه تعيين مي كه كنش به اينگردند  يمعاني برم

گـران بـه چـه داليلـي      دهند كه كـنش  يها نشان م  اجتماعي برايشان اهميت دارند؛ اما انگيزه
  ).350: 1384 تزري(ر دهند  هايشان را انجام مي كنش
معنا  ييه با رمزگشاكا هستند يما از دن يها دارها تجربهي، پديدارشناسي، در پديلك  طور به

افتن يدنبال  به يافت در علوم اجتماعي ره يكعنوان  به يدارشناسيشوند. پد يسب مكر يا تعبي
ـ پاسخ به ا دانسـتن اسـت. هـدف در     قابـل فرهنـگ چگونـه    زةحـو ه كـ ن پرسـش اسـت   ي

 درار سـازد.  كآش يتمام بهخود را  يموردبررس ةديم پديه اجازه دهكست ا آن يدارشناسيپد
ـ انتزاعـات بـه سـپهر     ةحـوز تـأمالت از   يريـ گ جـا جهـت   نيا اسـت. در   يزنـدگان  ةتجرب

ز عالم ذهن بـه جهـان   يو ن يذهن يبه جهان يني، جهان عييبرخالف خردگرا ،يدارشناسيپد
ه كـ بل سـت،  يرون نيـ ب يايـ نـد دن يه فهم مـا برآ كمعناست  بدانن يشود. ا ياسته نمكفرو ينيع

 رو، امـر واقـع   نيازا ؛ابدي يخ تعادل ميو تار ،و وساطت فرهنگ، زبان يگر يانجيهمواره با م
  ).  68 - 67: 1387 ي(منوچهر رديگ يرا دربر م» تيناذهنيب«و » يعالم زندگ«

چه  ، آنيلك  طور خ قرار دارد. بهيوند با جامعه و تاريدن در پيشيدارشناسانه انديازمنظر پد
 دهكـر خـذ  أام  ردهكر كه به آن فك يعنوان موضوع بها يت من در خود دارد از خود دنيرا ذهن
ـ  يگرا نيانـه و عـ  يگرا ر ذهـن كـ نِ تفيروشن ب يزيجاد تماين، ايبنابرا ؛است معناسـت.   يانـه ب
اسـت. پـس مـن     كها ارتبـاط دارم مشـتر   ه با آنك يگرانين من و ديا همواره بين دنيچن هم
ا را يـ تـوانم دن  يمـ  دارم  كدر آن اشـترا  يطور ارتبـاط  بهگران يه با دكچه  شه براساس آنيهم

در درون  يه هر شناختكاست  يشاشناختيرساخت پيز» يعالم زندگ«ن، ينم. بنابراكف يتوص
ه كطور د. همانشو يم يساختار نفـ   دهين و ايعـ   ذهن يمنظر، دوگانگ نيدهد. ازا يآن رخ م

د دارد كيـ تأ ينسـان ا ةشـ يبخـشِ تأمـل و اند   ه بـر نقـش قـوام   كـ   يـي گرا شود عقـل  يده ميد
  ).70 - 69(همان:  رود يم  رسؤاليز

دهـد   يرا نشـان مـ   يصـاف  ةدارشناسـان يافـت پد ي ره يه تاحدودك ييگر از جاهايد يكي
 زوالتـاب  كانـه در  يدر خاورم ينوسـاز  ةدربـار ل لرنر يدگاه دانيه در نقد دكاست  يا جمله
 ياسـالم در آگـاه  ق يـ عم يهـا  شـه يه او ركـ «معتقـد اسـت    يآورد. صـاف  يم يسنت ةجامع
از  ينوسـاز  يل تئـور كـ بر  ي).  نقد صاف38: 1380 ي(صف »م گرفتهك دسترا  يا انهيخاورم

 يبـه آگـاه   يكـي ان نزدكـ ل امياز تسـه « ين تئـور يم مرتبط با ايه مفاهكه است ين زاويهم
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انـد و   انتـزاع شـده   ير جامعه غربياخ ةتجربم از ين مفاهيرا ايز ؛»به ما عاجزند يا انهيخاورم
). 40: (همان راه دارند ن جوامع را با خود هميا يبرخاسته از نگرش فرهنگ يها يداور شيپ

 ياسـ يت فرهنـگ س يپردازد. ازنظر او، اهم يم ياسيت فرهنگ سيه به اهمين زاوياز ا يصاف
 يمرتبط با هر نظام هنجـار  يآگاه يساختارها كبه در يكيان نزدكه امكست ا از آن يناش

تواند بـر   يم يا اهداف توسعه يمعتقد است تنها هنگام يند. صافكهم ما فرا يرا برا يخاص
 تر از معنا قـرار داشـته باشـد    عيوس يارچوبهه در درون چكم شود كجامعه حا يتعهد اعضا

 ينقشـ  ياسـ يو س ياجتمـاع  يها دهيل پديفرهنگ در تحل يتوان برا يا مي). اما آ41: (همان
ن امـر  يـ بهره بـرد؟ ا  ياسيو س ياجتماع يزندگ» نييتب«ر فرهنگ در يل شد و از متغئقا يعلّ

و  يفيتوص ةتوان از جنب يم مك حال، دست نياست. باا يدانشمندان علوم اجتماع ةموردمناقش
  گرفت. كمكآن  يحيتوض

را  يدار هيسـرما  ةجامعـ ج در يـ را يفرهنگـ  يعام، باورها و نمادها يدر سطح ،سكمار
  ن،يبنـابرا  ؛رديـ گ ي) در نظـر مـ  ي(بازتاب منافع بوژواز يدئولوژيا ياز روبنا يعنوان بخش به

در  يخيتـار  يهـا  يق دگرگونير آن تنها ازطرييه تغكستا برخوردار است يا يلكفرهنگ از ش
ب از باورها و كمر يزيگر، وبر فرهنگ را چيد ير خواهد بود. ازسويپذ انكام يماد يربنايز

ن انواع يت ايند. مشروعك يم ي) تلقيو عقالن ،مندانه ، فرهي(سنت اقتدار يانواع آرمان ينمادها
افراد هـم بـه    يها نشكشود.  يسب مكجامعه  ةدهند لكيافراد تش يها نشكاقتدار از  يآرمان
افراد درجهت  يريسوگ ن، يبنابرا ؛ش دارديترشدن گرا يسمت عقالن بهو  است ديها مق سنت

  ).336- 335: 1378 وتكلي(چ آورد يوجود م بهشان فرهنگ جامعه را  يعقالن يمنافعِ شخص
در نظر گفته  كمشتر ييمعنا يها نظام ةمثاب بهشناسانه  ارچوب سنت انسانهفرهنگ در چ

براسـاس   1930 ةده). در 132: 1386 يمحمد (گل يفرد يها و باورها شود و نه نگرش يم
الن هـر جامعـه از   كـ اسـت  يه سكـ وجـود آمـد    بهن تصور يا ياسيس يشناس مطالعات روان

افـت  ي ره 1950 ةدهـ ه در ك نيآن متأثر است. تاا ياعضا يفرهنگـ   يغالب روان يها يژگيو
 يها نظام يبررس يجا به يقياست تطبيژه در سيو بهن دوره، يمطرح شد. در ا» يفرهنگ مدن«
آورده شـد؛   يافـراد رو  يها ها و نگرش شيگرا ةمطالعبه   ياسيس يبراساس نهادها ياسيس
افراد در جامعـه   يها و نگرش ياسيس يها ن نظاميب يمتقابل ةرابطه كن بود يرا فرض بر ايز

دهـه بعـد،    يـك حال،  نيباا ؛رو به افول نهاد 1970 ةدهل يافت از اواي ن رهياما ا وجود دارد.
فرهنـگ   ةينظر يريگ د بتوان اوجيد نهاد. شايرو به تزا ياسيدوباره توجه به نقش فرهنگ س 

هـا   و تمـدن  ،نيد ت، يقوم ةمطالعبه  يمند از عالقه يمد موجآ يو پ را بازتاب 1990در دهه 
  ).136 - 134(همان:  دانست



 1396 ، شمارة هشتم، بهمنهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   84

ه بـر  كـ اسـت   يمفروضـات  يدارا يازنظـر روشـ   ين فرهنگـ يـي ل و تبي، تحليلك  طور به
ن يتببـ  ياز مفروضـات اصـل   يكـي د. يـ نما يل ميرا تحم ين حوزه الزاماتيگران در ا پژوهش
 ةهمرا يواحد بهره برد؛ ز يكدرون  يها ن تفاوتييتب ياز آن براد يه نباكست ا آن يفرهنگ
تـوان   يط نمـ ين شراين، در ايبنابرا ؛هستند كيفرهنگ مشتر يدارا  واحد يكدرون  ياعضا

تـوان   يه مـ يـ ن زاويـ ). از ا143(همان:  ر مستقل در نظر گرفتيمتغ يكعنوان  بهفرهنگ را 
فرهنـگ دانسـته    يكل ياعراب را ذ ةهم يرا موردانتقاد قرار داد. صاف تهيمدرن چالشتاب ك

 ين درحـال يـ است. ا كخ مشتريتار يو تاحدود  آن زبان ةسازندو  كه عناصر مشتركاست 
 يكعنوان  بهها را  رد و آنك يسان تلق يكاعراب را  ةهم ييمعنا يها توان نظام يه نمكاست 

 يةاز حاش يياين اسالم ازلحاظ جغرافيراه با د هم يدر نظر گرفت. زبان عرب يفرهنگ» واحد«
سـان   يكها را  آن ييمعنا يها توان نظام يرد. اما نميگ يبر م قا را دريفرافارس تا شمال  جيخل

ل نبـوده  كش يكته به يمناطق مختلف جهان اسالم با مدرن يها عرب ةمواجهدانست. اساساً 
ار نگشـته  كن مردمان آشـ يا يصورت در آگاه يكته به ينام مدرن به يدارين، پديبنابرا ؛است

ج، عناصر يتدر به، يرغربيمدرن به جهان غ يشه و ساختارهايبا ورود اند ،گريد ياست. ازسو
ولـو   ،هـا  نين سـرزم يـ مردمان ا ييو نظام معنا يدر ساختار آگاه مليو  يبخش محل تيهو
 ياسيواحد س يكدر درون  يه حتكاست  حاد يا ندازهن امر تاايا  ل محدود، وارد شد.كش به

 يكرد. كتوان مشاهده  يممتاز را نم يت عربيهو يكهم بعضاً وجود  يشور) عربك( مستقل
برخوردار  يخاص يه از تنوع و تعدد فرهنگك يشوركنه لبنان است؛ ين زميمثال خوب در ا

  انه دارند.يگرا الت منطقهيه تماكفارس هستند  جيخل ةيحاش يشورهاكگر يد ةاست. نمون

  »يفرهنگ عرب«ابهام در  2.2.5
دهد،  يل مكنش را شكشه و ياند يه الگوهاكم يبدان» ييمعنا يها نظام«اگر فرهنگ را همان 

بـه آرا   ،صرفاً فرهنگ جوامع عرب،  يانتقاد يدر بررس يتاب وجود دارد. صافكدر  يابهامات
 ير ابعاد فرهنگـ يه به ساك نيا بدون ؛رده استكران بسنده كف ران و روشنكمتف يها شهيو اند

مردم تبلور  ةجهانِ تود ستيست و زيز يها ه ويز شيو ن يزندگ كه در سبك يات اجتماعيح
جهـان   سـت يان زيژرف م يافكن جوامع شيه همواره در اكجا نآداشته باشد. از يتوجه  دارد
  شود. ياسته مكسنده يار نوك يليتحل ران وجود داشته است از ارزشكف مردم و روشن ةعام

» معاصـر عـرب   ةشـ ياند«تـه در  يبا مدرن ييارويرو ةلئمس يدنبال بررس بهتاب ك ةسندينو
شود؟  يم يقيست و شامل چه مصاديقاً چين اصطالح دقيه مقصود از اكد يد دياست. ابتدا با

 ةشـ ياند يجهان سوم يا حتي يا انهير مسلمانان و جوامع خاورمينظر از سا صرفها  ا عربيآ
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 يگـاه بتـوان بررسـ    معاصـر عـرب دانسـت تـا آن     ةشـ يه بتوان آن را اندكاند  داشته يخاص
ا يـ ، آيان گفتمانيب بهشمار آورد؟  بهت ياهم زئته را جداگانه حايمدرنـ   له سنتئِمس يا شهياند

 يادعـا  تواننـد  يمـ  ينونك ةدور، در كخ مشترينظر از زبان و بعضاً تار صرفها،  اساساً عرب
 ةهمـ ه بتوانـد  كـ را داشـته باشـند   » تيعرب«نام  به يبخشِ قو تيهو دالّ يكاز  يبرخوردار

 يهـا  توان تمام مجموعـه  يم ،معنا يك ند؟ بهك يبند ل خود مفصليگر را ذيشناور د يها دالّ
] در جهـان عـرب را   يكدئولوژيـ ا يا حتي[و  يو معرفت يگوناگون فلسف يها با نگاه يركف
رتـر  يار فراگيعرب بس ةشيع، انديمنظر وس نيشه معاصر عرب قرار داد. اما ازاياند ةل مقوليذ

از  يكـي عنـوان   بـه معاصـر   ياسـالم  ةشـ ي] خواهد بود و اندياسالم [/ مسلمانان ةشياز اند
حال،  نيباا ؛رديگ يمعاصر عرب قرار م ةشياند ةرمجموعيعمده در جهان عرب ز يها انيجر

رد؟ اساسـاً هـر   كـ معاصر عـرب قلمـداد    ةشيبارز اند يژگيعنوان و بهتوان  يرا م يزيچه چ
برخاسته  يو مذهب ،ياسيس ، يقِ اجتماعياست و در نسبت با سؤاالت عم يخيتار يا شهياند

به  د باتوجهيمعاصر عرب را با ةشياند يرو، محتوا نيا از ؛رديگ يل مكش يخيتار يها نهياز زم
 يا معنيو » غرب«نام  به يا چون استعمار و معضله يياه دهيشمندان عرب با پدياند ييارويرو

ر را يـ ز يهـا  انيتوان جر يم يبند دسته يكرد. مثالً در كف يامر مقدس در جهان مدرن تعر
بـرال،  يگـرا، ل  يگرا، ملـ  معاصر عرب در نظر گرفت: اسالم ةشياند ياصل يها انيعنوان جر به
 ةيحاش يشورهاكعمدتاً در  1967از سال  پسر يان اخيگرا. جر گرا، منطقه چپ /يستيسكمار
 يـك بـه   ياسـت و وابسـتگ   يان در مقابل وحدت عربين جريت شد. ايج [فارس] تقويخل

  .)Abu-Rabi’ 2004: 63-65( ندك يج ميخاص را ترو ةمنطق
 يارينوا با بس توان هم يمعاصر عرب مشهود است و م ةشيبه اند يچه در نگاه صاف اما آن
رد بـه  يكـ همانا نـوع نگـاه و رو    در نظر گرفت كعنوان مال به طه ين حيگران در ا از پژوهش

  ،ل گرفته باشدكن محور شيه حول اكرا  يركن، هر تفيبنابرا ؛است يو اسالم يراث عربيم
له ئجا مس نيمعاصر عرب دانست. در ا ةشيتوان اند ينسبت به آن، م يو چه سلب يجابيچه ا

خواهـد   يمـ  يصـاف  ،بودن. حـال  مدرنا معاصرويبودن و  لين اصيانتخاب ب :عبارت است از
اصالت بوده اسـت. دغدغـه و    يوجو معاصر عرب در جست ةشيه چگونه اندكنشان دهد 

ـ  ةتـ يه نشان دهـد مدرن كست ا تاب آنكن يهدف او در ا ن، يبنـابرا  ؛ت نـدارد يـ عموم يغرب
تـوان بـه    يم رو، نيازا ؛مدرن شوند يدرجهت مدل غرب يرغربيه جوامع غكضرورت ندارد 

 رد.كرد و اصالت را حفظ كه كيراث خود تيم
گـر  يم ديتواند بعضـاً بـا مفـاه    يه مكروشن از فرهنگ است  يفيگر نداشتن تعريد ةتكن

» جهان عـرب «ه مقصود از كد يآ يتاب برمك يلك يمانند تمدن تداخل داشته باشد. از محتوا
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حـال،   نيرد. باايگ يم يجا يل تمدن اسالميه ذكاست  يعرب يشورهاكهمه  ةهمان مجموع
  صورت نگرفته است. يقيدق كيكتف

  يابهام در مفهوم نوساز 3.2.5
سـنده بـدون   يه نوكست ا تاب وجود دارد آنكن يه در اك يمهم يها  ياستكاز ابهامات و  يكي
سـخن   يند نوسازياز فرآ ،جا يكدر   ،يدنِ نوسازيد يا دن و پروژهيد يندين فرآيب يزگذاريتما
مثالً در   شود؛ يده ميرّات در متن دك بهل كن مشي. اينوساز ةژوپرگر از يد يد و در جايگو يم

بـه   يه منتهـ ك يعنوان روند به«را  ينوساز 34ار برده، در ص ك بهرا » يند نوسازيفرآ« 32ص 
 14و ، 9، 7سطر   ،36ه در ص كاست  ين درحاليرده است. اكف يتعر» شود يته ميآرمان مدرن

ردنِ كـ  برجسـته بـا   14د. هرچند در سطر يگو يسخن م» ينوساز ةپروژ«و » تهيمدرن ةپروژ«از 
اثر ورود استعمار توجـه نشـان   بر يرغربيبودن آن در مناطق غ يا به پروژه» تهيمدرن ةپروژ« ةواژ
  وجود ندارد. يز روشنيتما  متن ياز جاها ياريحال، در بس نيا با ؛دهد يم

  
  يريگ جهي. نت6
نگـاه   يراث اسـالم يـ جمع سنت و تجدد را دارد. او به م ةدغدغتاب كة سندي، نويلك طور به
راث يـ ن سـنت و م يـ جوامع مسـلمان ا  ينوساز يد برايه باكن باور است يدارد و بر ا يمثبت

با غرب است. هرچنـد   يانتقاد يگوو گفت يراث در راستايم ين بازخوانيشود. ا يبازخوان
ـ به  يتر شيل بيها با تفص در آنه كدارد  يگوناگون يها نوشته يصاف يلؤ  يهـا  دگاهيـ د ةارائ

 يبـاق  يـك در سـطح تئور  ،بـودن، صـرفاً   ياربردكث يازح يتاب موردبررسكخود پرداخته، 
، از 1990 ةده يعنيار در زمان خود، كن يند. اك يشنهاد ميرا پ يلك يارهاك ماند و تنها راه يم

تـه را براسـاس   ين سـنت و مدرن يش بچال ةلئمس ينوع بهبرخوردار بوده است.  ييها ينوآور
رده و كـ  يبنـد  ننـد، صـورت  ك يمـ  يركـ ار فكه كران كف روشن يعنيگر،  نشكفهم نخبگان 

د ارائـه  يـ ات جديمقتضـ  يراث/ سنت برمبنايخوانش مجدد م يبرا يلك يارك وشد راهك يم
ازآن  پـس  يتـر  قيـ عم يارهـا كنـدارد و   يديرسد بحث جد ينظر م بهنون كا يدهد. اما برا

  صورت گرفته است.
در  ياسـ يو تـالش س  يت اقدام عمليه او به اهمكست ا آن يدگاه صافيبر د ينقد اساس

ـ ت، بدون يدرنها يول  برد جامع اذعان دارد، راه يكقالب   ي، سـاختارها يافكـ شـواهد   ةارائ
ـ كاز متف يبا برخ يداند. صاف يم يو نظام فرهنگ يرا محصول آگاه ياجتماع  يآراه كـ  يران
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ـ كرسد او با اف ينظر م بهدارد.  يتر شيب يدل گذارد هم يبحث م بهها را  آن و  ينبـ   بـن  كار مال
را سـبب شـده منظـر     يكـي ن نزديـ چـه ا  دارد. آن يركـ قرابت ف يژه محمد عابدالجابريو به

ـ  يراث اسـالم يـ چنين ضـرورت توجـه بـه م    ل همئبه مسا يركو ف يفرهنگ ز يـ و ن يو عرب
شه و فرهنگ يح انديدر تشر يات امروز است. او سهم جابريمقتض يآن در راستا يبازخوان

  .)201: 1380 يصف( عيداند و هم بد يبخش م يرا هم آگاه يعرب
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ب، تهران: يرضا ط يو عل يد بزرگيوح ة، ترجميا سهياست مقايس يها هينظر ،)1378وت، رونالد (كليچ
 رسا. يخدمات فرهنگ
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