روشنفکران سوری و مدرنیته؛ نقد بسام طیبی بر اسالم سیاسی و جهادگرایی
میثم بادامچی

این یادداشت ناظر است به تبیین اندیشههای بسام طیبی (متولد  ،)۱۹۴۴روشنفکر و آکادمیسین سوری-
آلمانی ،از اصالح دینی و «مدرنیتهی فرهنگی» و نقدهای او بر اسالم سیاسی معاصر .طیبی در نگاه
اصالحجوی خویش «اسالم» را نوعی «نظام فرهنگی» توصیف میکند که در نظر او خود را با بافتارهای
مختلف تطبیق میدهد .تفسیر او از دین در نقطهی مقابل بنیادگرایان و هواداران اسالم سیاسی در جهان
عرب و ایران قرار دارد که دین را ایدئولوژیک میبینند .طیبی در آثار مختلف خود همچنین به مطالعهی
پدیدهی جهادگرایی در اسالم پرداخته و یافتههایش میتواند برای خوانندهی ایرانی که تحت سلطهی حکومتی
دینی و اسالمگرا زندگی میکند بسیار جالب باشد .منبع اصلی برای نگارش این مقاله فصل اول از
کتاب انگارهی اسالم اروپایی اثر محمد حصحاص ،پژوهشگر مراکشی مقیم ایتالیا است که پیشتر در
یادداشتی در آسو بخش دیگری از مباحث طرح شده در آن را مرور کردهایم]1[.

از دمشق تا آلمان؛ اسالم همچون یک نظام فرهنگی
مذهبی دمشقی است که تبار خود را به پیامبر اسالم منتسب میکنند .او
بسام طیبی فرزند یک خانوادهی
ِ
تحصیالت پیشدانشگاهی خود را در سوریهگذراند و سپس برای تحصیالت دانشگاهی به آلمان سفر کرد،

جایی که سرانجام در دانشگاه فرانکفورت ،در مرکز پرآوازهی تحقیقات اجتماعی که تئودور آدورنو (
 )۱۹۰۳-۱۹۶۹و ماکس هورکهایمر ( )۱۸۹۵-۱۹۷۳برای رواج نظریهی انتقادی تأسیس کردهاند ،فلسفه
آموخت .او میگوید که به لطف تحصیل فلسفه و علوم اجتماعی در مکتب فرانکفورت بود که به «استقالل و
بیطرفی الزم برای مطالعهی غیرتوجیهگرانه[»]2ی اسالم و سایر پدیدههای اجتماعی دست یافت[.
 ]3هنگامی که طیبی دانشجوی دورهی دکترا بود اولین کتاب خود چپ عرب[ )۱۹۶۹(]4را نوشت؛ اثری که
توجه ادوارد سعید ،روشنفکر چپگرای فلسطینی-آمریکایی و نویسندهی کتاب معروف شرقشناسی را
برانگیخت .البته دیری نپایید که خطوط فکری طیبی و ادوارد سعید تا حدی از هم جداشد( .آنطور که
حصحاص توضیح میدهد ،طیبی با صادق جاللالعظم ،متفکر سوری ،همدل است که حاصل کار خود سعید
را «شرقشناسی وارونه» مینامید و آن را همچون خود دانش شرقشناسی مشکلآفرین میدانست)]5[.
طیبی در مطالعهی اسالم به تدریج به این نتیجه رسید که جهان عرب خوانشی عربمحور از اسالم دارد،
یعنی خوانشی که در بند شرایط اجتماعی-فرهنگی و جغرافیای خاص خاورمیانه و شمال آفریقا است .او بر
اساس مشاهدات خود از مناطق مختلف جهان ،بهویژه شبهقارهی هند و آفریقا ،به این نتیجه رسید که اسالم
در طول تاریخ و در مناطق مختلف جهان به تدریج ،رنگ و بوی شرایط فرهنگی-اجتماعی مناطق مختلف
را به خود گرفته است .به بیان دیگر ،اسالم را باید در بافتار نظامهای فرهنگیای که مسلمانان در آن زندگی
میکنند فهمید .شیوهی دینشناسی و انسانشناسی طیبی از این منظر شدیدا ً متأثر از نظریات کلیفورد گیرتز،
انسانشناس صاحبنام آمریکایی ،و آثاری است که او دربارهی رابطهی دین و فرهنگ نگاشته ،بهویژه دو
کتاب تفسیر فرهنگها و تحوالت دینی در مراکش و اندونزی]6[.
به نظر بسام طیبی (و گیرتز) اسالم نوعی «نظام فرهنگی»[ ]7است .طیبی خود را یک مسلمان مؤمن و
معتقد و همزمان لیبرال میداند که منکر وجود الوهیت در اسالم نیست اما میگوید که الوهیت اسالمی در
طول تاریخ در جغرافیا و مکانهای مختلف لباسهای فرهنگی متفاوت را به تن کرده است .جدای از پنج
رکن اسالم که مطابق نظر اهل سنت عبارتاند از شهادتین ،نماز ،زکات ،روزه و حج ،طیبی با اضافه
کردن هر امر ذاتی دیگری به دین مخالف است .از این جهت آرای او بیشباهت به تفکیک عبدالکریم
سروش میان ذاتی و عرضی در دین یا برخی اندیشههای محمد مجتهد شبستری نیست]8[.
اینکه اسالم در درجهی اول نوعی نظام فرهنگی است به این معنی است که اسالم تنها در جامعه معنا و
نمود مییابد .طیبی مینویسد« :ادیان نمایانگر نظامهای فرهنگی هستند؛ یعنی هم از روندهای تغییر اجتماع
متأثرند و هم به نوبهی خود بر تغییرات اجتماعی تأثیر میگذارند ]9[».از یک سو ،دین به جهانبینی
فرهنگ و جغرافیایی که در آن قرار دارد شکل میدهد ،و از سوی دیگر خودش متأثر از فرهنگ مردمان
.جغرافیای مزبور است؛ بر این اساس است که اسالم مراکشی ،ترکی ،ایرانی ،اندونزیایی و غیره داریم

سیاست عرفی و سیاست مقدس
در پاسخ به پرسش «مشکل [بنبست] سیاست در کشورهای اسالمی چیست؟» طیبی بر فرهنگ انگشت
مینهد .او مخالف نظریهای است که وخامت اوضاع در جوامع اسالمی معاصر را صرفا ً به استعمار غرب
.نسبت میدهد ،گرچه سهم استعمار را هم انکار نمیکند
طیبی ظهور اسالمگرایی معاصر را به «تعلیق»[ ]10فرهنگی مسلمانان میان سنت و مدرنیته نسبت میدهد.
کشورهای عربی و مسلمان از قرن چهاردهم میالدی به بعد (یعنی پس از مرگ ابن خلدون در سال )۱۴۰۶
فاقد فلسفهی سیاسی عرفی و روزآمدی بودند که بتواند به بهبود زندگی مردم کمک کند .استیال و استعمار
بیرونی هم عامل دیگری بود :از قرن هجدهم میالدی به بعد اعراب استعمار و امپریالیسم اروپایی را تجربه
کردند ،چنانکه در قرون قبلتر هم تسلط مغوالن و ترکها را به گفتهی طیبی از سر گذرانده بودند .در چنین
وضعیتی و در فقدان فلسفهی سیاسی روشن و روزآمد ،فرد مسلمان «برای حفظ هویت خود در روند تغییر
به دین توسل میجوید» و به این ترتیب اسالمگرایی زاده میشود]11[.
البته توسل به دین در فرایند مواجهه با غرب به خودی خود مشکل نیست زیرا اسالم به عنوان یک نظام
اعتقادی هرگز اهمیت خود را برای طرفدارانش از دست نداده و احتماالً نخواهد داد .آنچه دردسرساز است
و طیبی را نگران میکند سیاسی کردن اسالم برای رویارویی با مدرنیته و جلوگیری از تغییرات سیاسی-
اجتماعی است.
طیبی با توسل به اندیشههای علی عبدالرزاق ،محقق االزهر (درگذشته در سال  ،۱۹۶۶که به علت عقایدش
از االزهر اخراج شد) ،و بهویژه کتاب االسالم و اصول الحکم استدالل میکند ،کتابی که در حوالی سال
 ،۱۹۲۵همزمان با انحالل خالفت عثمانی توسط آتاتورک ،نگاشته شد .او میگوید که اسالم یک نظام سیاسی
نیست و برنامهی سیاسی واضحی ندارد بلکه نظامی فرهنگی-اجتماعی است که در آن مذهب و اجتماع ،و
نه مذهب و سیاست ،درهم آمیخته شده است.
طیبی با دنبالهروی از آرای روشنفکران دینی سودانی همچون محمد محمود طاها ( )۱۹۸۵–۱۹۰۹و
شاگردش عبدهللا احمد النعیم (متولد  ،)۱۹۴۶زندگی پیامبر اسالم را به دو دوران مکی و مدنی تقسیم میکند.
در توصیف او آیات مکی قرآن با ساختار دولت و حکومت بیگانهاند و در نتیجه فاقد احکامی مربوط به
جنگ و صلحاند .اسالم مکی حاوی پیامی انسانگرایانه است ،و در آن چندان خبری از احکام فقهی نیست.
در دورهی مدینه است که پیامبر نوعی دولت و باهمستان اسالمی تأسیس میکند ،با باهمستانهای
غیرمسلمان معاهداتی سیاسی (مشخصا ً «منشور مدینه» میان مسلمانان و یهودیان) امضا میکند و برای اهل
کتاب ،یا اصطالحا ً اهل ذمه ،در برابر مشرکان ،حقوقی محدود را به رسمیت میشناسد.

به عقیدهی طیبی حکومت پیامبر اسالم در مدینه مبتنی بر نوعی رهبری «کاریزماتیک» بود که
«منحصربهفرد است و قابل انتقال [به افراد پس از پیامبر] و همچنین قابل تکرار [در طول تاریخ] نیست[».
 ]12اصطالحات «دولت/حکومت اسالمی» یا «نظام اسالمی» که اسالمگرایان معاصر به کار میبرند
توسط پیامبر و قرآن به کار نرفته است .اصطالح «حکومت اسالمی» مفهومی برساختهی دوران مدرن
است]13[.
در پاسخ به پرسش «مشکل [بنبست] سیاست در کشورهای اسالمی چیست؟» طیبی بر
فرهنگ انگشت مینهد .او مخالف نظریهای است که وخامت اوضاع در جوامع اسالمی
معاصر را صرفا ً به استعمار غرب نسبت میدهد ،گرچه سهم استعمار را هم انکار نمیکند.
نکتهسنجی طیبی در مورد رابطهی اسالم شیعی و سیاست هم قابل توجه است .او توضیح میدهد که تا پیش
از دوران پادشاهی صفوی ( )۱۷۲۲ -۱۵۰۱و تأسیس جمهوری اسالمی در ایران بر اساس نظریهی والیت
فقیه روحهللا خمینی ،تشیع به صورت مستقیم درگیر سیاست نبود .در نظر او ،اسالمگرایان معاصر
اصطالحاتی همچون امت ،دعوت ،جهاد ،نظام اسالمی ،داراالسالم و دارالحرب را به صورتی نادرست به
وضعیت کنونی سیاست در جهان نسبت میدهند و نتایج غلط و خطرناک میگیرند.
مفهوم «امت خیالین»[ ]14مورد عالقهی اسالمگرایان با واقعیتهای دنیا سازگار نیست؛ از جمله به این
علت که مسلمانان کنونی بهرغم ادعای تعلق به یک امت واحده از سوی اسالمگرایان ،فرهنگها و دولت-
ملتهای مختلف دارند .طیبی همچنین اسالمگرایان را به «فرهنگ دفاعی» متهم میکند ،شیوهای که نوعی
«مانع روانی» در برابر یادگیری از دیگر فرهنگها ایجاد میکند .اسالمگرایان در نقطهی مقابل خردگرایان
مسلمان سدههای میانه و بهویژه دوران طالیی تمدن اسالمی قرار دارند که به روی دادوستد و آموختن از/به
فرهنگهای دیگری مثل فرهنگهای یونانی ،ایرانی ،عبری و آرامی گشوده بودند]15[.

اسالم و خشونت
طیبی با جسارت میگوید که تحقق مفاهیم فقهی «جهاد» و «دعوت» (دعوت از غیرمسلمانان برای
اسالمآوری) در طول تاریخ ،بر خالف ادعای توجیهگران ،خالی از خشونت نبوده است:
در تاریخ ،جنگ و جهاد بدون خشونت وجود ندارد .بهرغم موازین اخالقی متعالیای که آموزههای«
[شرعی] کالسیک وضع کرده بودند ،جنگهای جهادی مسلمانان [برای فتوحات و گسترش اسالم] عاری از
خونریزی نبود .تمایز بین سطوح هنجاری/نظری و تاریخی/عملی جهاد در مطالعهی اسالم ما را به بسیاری
از خودفریبیهایی که مسلمانان معاصر به آن گرایش دارند ،رهنمون میکند ».در جای دیگری از همین

کتاب مینویسد« :نمیتوان انکار کرد که ...جز اسالم صوفیانه ،سنت اسالمی کامالً خشونتپرهیز دیگری
نداریم]16[».
البته تقلیل اسالم به دین شمشیر هم درست نیست ،از جمله به این سبب که میان دوران پیامبر و آنچه بعدا ً در
تاریخ اسالم رخ داد ،تفاوتهایی وجود دارد .به نظر طیبی ،بر خالف روش رایج در میان مسلمانان دهههای
بعدی ،جهاد روش ایدئال پیامبر برای گسترش اسالم نبود .عالوه بر این ،جهاد در شریعت ،دارای قواعدی
مدنی در زمینهی اخالق جنگ است؛ مانند لزوم مذاکره قبل از شروع جنگ ،کوشش برای به حداقل رساندن
آسیب به غیرنظامیان ،زنان ،کودکان و حیوانات ،رفتار محترمانه با اسیران ...،و اموری از این دست.

تحول مفهوم جهاد در دوران مدرن[]17
هرچه از صدر اسالم به دورهی مدرن نزدیک میشویم ،جهاد شکلها و تفاسیر جدیدی به خود میگیرد .در
مواجهه با استعمار مدرن ،جهاد نزد بعضی از مسلمانان بدل میشود به «جنگ ضداستعماری» و
رهاییبخش (]18[.در ایران معنای جهاد در زمان جنگهای ایران و روس در دوران قاجار ،برای آزادی
قفقاز مسلماننشین از کنترل روسیه ،به پشتوانهی فتوای جهاد فقهای شیعه به جنگ ضداستعماری تبدیل شد.
این فتاوا البته چندان کارآمد نبود ،چنانکه با شکست ایران از روسیه در جنگهای ایران و روس ،بسیاری
از سرزمینهای شمالی در قالب دو معاهدهی گلستان و ترکمنچای به روسیهی تزاری واگذار شد).
ناکارآمدی شکلهای سنتی
بعضی از روحانیون مسلمان پس از مواجهه با مدرنیتهی اروپایی و پی بردن به
ِ
جهاد کوشیدند در مفهوم سنتی جهاد تجدید نظر کنند .برای مثال ،میتوان به کوششهای احمد بن خالد
النصیری (متوفی در سال  )۱۸۹۷تاریخدان و صوفی مراکشی قرن نوزدهم اشاره کرد .هرچند النصیری
اندیشهی جهاد را به کل لغو شده نمیدانست اما معتقد بود که بر اساس ضرورت و «مصلحت» مسلمانان
باید اجرای جهاد اسالمگستر را در عصر مدرن به حالت تعلیق درآورند .همانطور که طیبی در آثارش به
تفصیل توضیح داده ،با شکست جنبش اصالحات سیاسی در جهان اسالم و عرب در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم و در روند ایجاد کشورهای مستقل عربی ،اسالمگرایی زاده شد و جهاد ،این بار خارج از
بافتار زمانی ،به بخشی از گفتار اسالمگرایان تندرو بدل شد( .وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و تحوالت
اخیر افغانستان با توسعهطلبی طالبان تنها یکی از آخرین مثالها در این زمینه است).
در سال  ۱۹۲۸حسن البنّا ( )۱۹۴۹–۱۹۰۶اخوانالمسلمین را در مصر تأسیس کرد؛ کتاب «رسالهی جهاد»
(رسالهالجهاد) او با این جمله که «الجهاد فریضه علی کل مسلم» (جهاد بر هر مسلمانی واجب است) به یکی
از متون اصلی اسالم سیاسی بدل شد .حسن البنا ،مانند اسالمگرایان بعدی یک فعال اجتماعی ضدصهیونیست
و ضداستعمار هم بود .پس از البنا پیوند میان جهاد و اسالم سیاسی در اخوان المسلمین با سید قطب (متوفی

المللی متأخری مثل اسامه بن الدن از عربستان ،انور العولقی از
در سال  )۱۹۶۶ادامه یافت .جهادگرایان بین
ِ
.یمن و ایمن الظواهری از مصر متأثر از افکار سید قطب بودهاند
بسام طیبی در آثارش موفقیت اسالم سیاسی و اسالم جهادی در جذب مخاطب را نتیجهی
شکست پروژهی اصالح فرهنگی در میان مسلمانان میداند
از دیگر شخصیتهای مهم در اسالم سیاسی معاصر که طیبی و حصحاص به او اشاره میکنند ابوالعال
مودودی از پاکستان (متوفی در سال  )۱۹۷۹است که اندکی پس از پیروزی انقالب سال  ۱۳۵۷به ایران
سفر و با آیتهللا خمینی دیدار کرد .گفته میشود که مودودی اولین کسی بود که حتی پیش از سید قطب و
خمینی اصطالحاتی همچون «حکومت اسالمی»« ،انقالب اسالمی» و «حاکمیت خدا» در برابر «جاهلیت»
مدرن را سکه زد و رواج داد .طیبی تأکید میکند که این اسالمگرایان و نه مسلمانان عادی هستند که به فکر
احیای تمدن اسالمی به عنوان شورشی علیه غرب و ارزشهای غربیاند .اسالمگرایان نظام نوین جهانی را
«جاهلی» و شرکآمیز میخوانند ،و میکوشند آنچه را «حاکمیت هللا» مینامند ،جایگزین مدلهای غربی
دموکراسی کنند]19[ .

لزوم مدرنیتهی فرهنگی
بسام طیبی در آثارش موفقیت اسالم سیاسی و اسالم جهادی در جذب مخاطب را نتیجهی شکست پروژهی
اصالح فرهنگی در میان مسلمانان میداند .بحران موجود در جوامع مسلمان در نظر او اساسا ً فرهنگی است
و برای غلبه بر این بحران «مدرنیتهی فرهنگی»[ ،]20اصطالحی که او در اشاره به اصالحات دینی و
اجتماعی و فرهنگی مورد نظرش به کار میبرد ،باید جایگزین خوانشهای سنتی و مردساالرانه از اسالم
شود .مدرنیتهی فرهنگی پاسخ طیبی به چالش مواجههی مسلمانان با مدرنیته است و همزمان اساس نگاه
.طیبی را به آنچه محمد حصحاص در کتابش «اسالم اروپایی»[]21خوانده تشکیل میدهد
ناتوانی فرهنگی مسلمانان در پذیرش مدرنیتهی فرهنگی همزمان است با شکست جنبشهای اصالحجویی.
اقدامات محمدعلی پاشا ( )۱۸۴۹–۱۷۶۹در مصر پس از اشغال مصر توسط ناپلئون ،موفقیتآمیز نبود زیرا
به جای تأکید بر انجام اصالحات عمیق فرهنگی ،بیش از هر چیز بر مجهز کردن تکنولوژیک ارتش برای
مقابله با تجاوز استعمارگران اروپایی تمرکز کرده بود .جنبش مدرنیستی اصالح دینی در فاصلهی دههی
 ۱۸۷۰تا  ۱۹۳۰/۱۹۴۰با پیشگامی محققانی همچون جمالالدین افغانی (متوفی در سال  ،)۱۸۹۷محمد عبده
(متوفی در سال  )۱۹۰۵و قاسم امین (متوفی در  )۱۹۰۸هم شکست خورد چون جنبشی به اندازهی کافی
عمیق نبود و به پرسشهای بنیادینی مثل تاریخیت هنجارهای شرعی و تاریخیبودن مجازات حدود و قواعد
فقهی نمیپرداخت.

ناسیونالیسم عربی افسران آزاد مصر ،سکوالریسم و اسالمگرایی
ناامیدی روشنفکران عرب از روشنگری اروپایی در جنبشهای ضداستعماری دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰این
کشورها اوج گرفت و راه را برای روشنفکری جهانسومگرا و ضدغرب و طرفدار مقاومت باز کرد.
ناسیونالیسم یا ملیگرایی عربی راهی برای مقاومت در برابر استعمار بود.
طیبی در مقدمهی چاپ سوم کتاب ملیگرایی عربی :بین اسالم و دولت-ملت (که در اصل رسالهی دکترای
او است که اولین بار در سال  ۱۹۸۱به صورت کتاب منتشر شد) استدالل میکند که «ناسیونالیسم عربی
برای بیش از نیم قرن در سیاستزدایی از اسالم [و مقابله با گسترش اسالم سیاسی در کشورهای عربی]
موفق بود ]22[».روی کار آمدن افسران آزاد (حرکة الضباط األحرار) در مصر در سال  ۱۹۵۲و به قدرت
رسیدن جمال عبدالناصر ،اوج جنبش ناسیونالیسم در جهان عرب بود .با این حال ،ناسیونالیسم عربی ،که
برای مقاومت در برابر حضور استعمار اروپایی و همچنین در واکنش به تسلط ترکان عثمانی بر جهان
.عرب ایجاد شده بود ،چندان در پی اصالح فرهنگی نبود
هرچند ناسیونالیستهای سکوالر نظامی مصر و دیگر کشورها با اسالمگرایی مخالف بودند اما اسالم را
کامالً کنار نگذاشته بودند :آنها با اسالم به عنوان بخشی از «فرهنگ ملی مردم عرب» مشکلی نداشتند[.
 ]23با وجود این ،بر خالف ملیگرایی اروپایی ،آزادیهای فردی و حاکمیت اراده مردم (یا ارادهی عمومی
.به تعبیر ژان ژاک روسو) جایی عمده در نگاه سکوالریستهای ملیگرای عرب به حاکمیت ملی نداشت
شکست حکومتهای ناسیونالیست عربی در جنگ ششروزهی اعراب با اسرائیل در سال  ۱۹۶۷زمینه را
برای قدرت گرفتن مجدد اسالم سیاسی فراهم کرد .این بار اسالم سیاسی خود را به عنوان یک ایدئولوژی
بنیادگرای جهانشمول معرفی کرد؛ راهحل خروج از وضعیت حقارتباری که کشورهای عربی-اسالمی در
مواجهه با اسرائیل به عنوان دولتی مورد حمایت غرب ،بهویژه آمریکا ،دچارش بودند و هستند.
خالصه اینکه اسالم سیاسی حداقل از دههی  ۱۹۲۰به بعد در حال تکوین بوده است ،بهویژه پس از اینکه
جذابیت اولیهی افکار روشنگری اروپایی در میان اعراب افول کرد ،و همزمان مسئلهی فلسطین و رهایی از
استعمار اروپایی به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی و در ادامه بریتانیا ،به مسئلهای منطقهای و بینالمللی
در میان مسلمانان تبدیل شد.
به نظر طیبی پس از جنگ ششروزهی اعراب و اسرائیل در سال  ۱۹۶۷وضعیت روشنفکران لیبرال-
دوراهی استبداد رژیمهای سیاسی [ملیگرا-
سکوالر جهان عرب چیزی از این قبیل است« :گیر افتاده میان
ِ
سکوالر-بعثی] و تهدید تروریسم و کشتار از سوی بنیادگرایان مسلمان» ]24[.وضعیتی که بیشباهت به
وضعیت دشوار روشنفکران لیبرال در ایران بعد از پیروزی انقالب  ۱۳۵۷و اوجگیری اسالمگرایی در

ایران  ۱۴۰۰با انتخاب/انتصاب ابراهیم رئیسی اسالمگرا به ریاستجمهوری نیست ،با این تفاوت که در
!ایران کنونی استبداد حکومتی و استبداد اسالمگرایانه در هم ادغام شده است و از یکدیگر جدا نیست

نگاه انتقادی طیبی به سایر روشنفکران متأخر عرب
در پایان این نوشتار بد نیست که به دیدگاه انتقادی طیبی دربارهی روشنفکران متأخر عرب و پروژههای آنها
اشاره کنیم .طیبی در مورد محمد ارکون ،روشنفکر الجزایری-فرانسوی (متوفی در سال  )۲۰۱۰و از
حامیان «نوگرایی اسالمی» مختصرا ً میگوید که او دوست داشت به عنوان «امانوئل کانت اسالمی» شناخته
شود ،حال آنکه در حد کانت نبود .ارکون به نظر طیبی اصطالحات خوبی وضع و مسائل مهمی را طرح
کرده است اما آنچه در مقام پاسخ عرضه کرده به ندرت از اندیشهای آرمانگرایانه فراتر میرود و نتوانسته
اقبال عمومی جهان عرب را به دست آورد« .بازاندیشی اسالم[[]25پروژهی مورد نظر ارکون] چیزی
ورای کارها و ادبیات محمد ارکون میطلبد[....ارکون] مطمئنا ً اندیشمند مهمی در حوزهی تمدن اسالمی
معاصر است ،اما از قدرت فکری کانت در پرداختن به مسائلی که به آنها میپردازد برخوردار نیست[».
]26
در مورد صادق جاللالعظم( ،درگذشته در سال  )۲۰۱۶که مانند طیبی سوریاالصل بود ،طیبی معتقد است
که «شناخت نسبتا ً اندک او از اسالم» به روحانیون محافظهکار بهانه داد تا به کماعتبار نمایاندن کل پروژهی
او همت گمارند .در مورد نصر حامد ابوزید (متوفی در سال  )۲۰۱۰طیبی میگوید او در مواضع
اصالحجویانهی خویش به اندازهی کافی «شجاع» نبود تا عامل تحوالتی ماندگار در مدرنیتهی فرهنگی
شود .تنها روشنفکر عرب معاصری که تحسین جدی بسام طیبی را برمیانگیزد محمد عابد الجابری (متوفی
در سال  ،)۲۰۱۰فیلسوف مراکشی است که به نظر حصحاص به بازسازی فکر عربی-اسالمی از درون
اهتمام داشت .طیبی رویکرد ابنرشدی و عقلگرایانهی الجابری را بسیار میپسندد و به پیروی از الجابری
این آرمان را مطرح میکند« :آینده [جهان اسالم-عرب] فقط میتواند ابنرشدی باشد!»[ ]27محمد
حصحاص به درستی به این مشکل اشاره میکند که انتقادات طیبی بر سایر روشنفکران بیش از اندازه
موجزند و حق نقد را چنانکه باید و شاید ادا نمیکنند]28[.
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