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پیش از آغاز...
چرا سکوالریسم را در مجموعه کتابهای «الحاد در میزان» قرار دادهایم؟

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم یلع رسول اهلل.

اما عد...
چرا ه اب «مکتالبیسم ،اعتن عصر» دب مجمتعب ه ابهای «الحواد دب
میزان» قراب گرف ب امب؟
چب با طبای ین ربمی الحاد ت پامخ ب ملحدان ت شرح مظاهر فساد ایون
 ،وا
مذهب ت دعت پیرتان آن ب یگانگی حق ت بموالب پیوام ر اموالم
ربمی مذهب مکتالبیسم تجتد دابد ،دب حالیهوب وب ایون امور آگواهیم هوب
مکتالبیسم ضرتبتاً ب نفی ت انکاب خداتند ت نیز انکاب این حدیدب هب قرآن ور
پیام ر اهرم تحی شده امب ،منجر نمیشتد؟
چرا ما متضتع مکتالبیسم با ب ملسلب حثهای فکری هب مخ صّ پامخ
ب ش ها مادیگرایان ت پتچگرایان امب ،پیتمب دادهایم؟ آیا همة این افوراد
دب ترازتی عدیده ،ا هم را ر هس ند؟ آیا ختدبأیی نیسب اگر مکتالبیسم با دب
جنس الحاد تابد هنیم ،دب حالیهب میدانیم ر خالف مکتالبیسوم هوب زمینوة
فعالیب آن میامی امب ت معی نمیهند هب دب زمینة عتالم غیب ت امتب مر تط
ب آخر مخن گتید؛ الحاد ،نتعی مذهب عدیدتی امب؟
جتاب من ب مؤاال مطرحشده هب تتمط عضی از ختاننودگان یوا تعوداد
زیادی از آنان تکراب شده امب این امب هب :سیابی از هسانی هب وب داللوب
هس ی ر تجتد یک خالق اقراب میهنند ،هنتز مطح ایمانشان ب خدا با ب این
حدیدب زبگ ابتدا ندادهاند هب :همان هسی هب هس ی با از نیس ی خلق هرده،

 / 12مکتالبیسیم ،اعتن عصر

همان امب هب همة امتب ب ات رمیگردد .این دترین چیزی اموب هوب عدو
فردی هب معی دابد حدیدب هس ی با دبیا د ،ممکن امب دچابش شتد؛ چرا هب
دب تل مسیر ظاهر هس ی رای بمیدن ب هودف ت غایوب هسو ی ،هتتواهی
هرده ت تن لی ب خرج می دهد ت نمیختاهد از مرحلب شهتد ظواهر وب مومب
هدف مطلتب ت منشتد ابتدا پیدا هند ت ب دانش همفرتغ ت گیجهنندهای هب ر
شناخ ی مطحی از هس ی ام تاب امب ،اه فا میهند.
مجمتعب ه ابهای «الحاد دب میزان» معی دابد ختانندة منکر تتحید با عد
از ابائة ادلة عدلی قانع هند هب هس ی ،خالدی دابد .حال اگر ختاننده تنها ب این
حد اه فا هرد ت ا آنچب هب این مجمتعب ه ابها میختاهد یانش هند وا ایون
مفاد هب( :همچنانکه خلقت برای خداست پس امر و دستور نیز همهه بهه او
بازمیگردد) متافدب نکند ،دب این حالب یشترین چیزی هب عد تی وب آن
میبمد ،ایمان ب همان چیزی امب هب ا تجه نیز ب آن ایمان داش ب اموب؛
یعنی این حدیدب هب :هس ی خالدی دابد ت ام یاز تی دب خالق تدن ،لزتمواً وب
1
معنی اخ صاص تی ب قانتنگذابی دب اب م اح ت ممنوتع ت تخییور ت تضوع
نیسب .خلدب رای خدامب ،اما حرامهردن ت حاللهردن امتب رمیگوردد وب:
میراث اجدادی ت عرفهای بایج ت حاهم ،یا اتفاق نظر ت اجماع زبگان ت افوراد
مرشناس ،یا اعالن بضایب ختاص ،چهرههای شاخص ت نخ گان ت یا مسائلی
هب مردم عتام ب آن ختی گرف باند.
هدف اصلی ه اب این امب هب دب را ر آن خش شایع هالم هب میگتید:
«الحاد؛ همان انکابهردن خالق ت مخنگف ن از ازلیب ماده ت ع ث تدن تجتد
امب» فریب نختبد؛ چرا هب این تنها یک تجب از تجته مخ لف الحواد اموب ت
 .1حکم خداوند دو نوع است :تکلیفی و وضعی .حکم تکلیفی شامل( :واجب ،حرام ،مستحب،
مکروه و مباح) است که از مباح به همان تخییر نام میبرند .نوع دیگر :حکم وضععی اسعت.
یعنی مواردی را که شریعت به عنوان مقدمات و نشانه بعرای توضعیو و بنعا و ایجعاد معوارد
دیگر ،وضع کرده است که شامل( :شرط ،سبب و مانع) میشود( .مترجم)

پیش از آغاز13 / ...

ح ی از منظر تاقعیب این تجب از الحاد ،همترین حضوتب ت ضوعیفترین اتور با
دابد ،اما الحاد زبگتر هب دب ش ی تابیک ب عرصوة تجوتد آموده ت ور عدو
انسانهای غاف میطره افکنده ،همان الحاد مکتالبیسم امب.
مجمتعب ه ابهای «الحاد دب میزان» دعتتی امب رای:
 پاکمازی عد ت بتح از آلتدگیهای شرک ب ت یب ت التهیب رائب جس ن آگاهانب از انکاب دیانب ت شرک قائ شدن رای خدا ت نیز گرف ن تعهد از قلبِ هتشیاب ت م فکر ورای اینهوب خداتنود با دبمح ب ت ا اعب ،تاحد ت یگانب قراب دهد.
از همین جا آغواز هورده ت وب مومب شوناخب حدیدوب جهوان ت حدیدوب
مکتالبیسم گام ختاهیم رداشب.

در آغاز...
چرا سکوالریسم؟
مازمان عدیدتی مکتالبیسم ،یانگر رح فراگیری امب هب ر فضای میاموی
یشتر هشتبها مایب افکنده امب هب یانگر گرایش عدیدتی وب اتضواع میاموی،
اق صادی ت اج ماعی امب هب دب آن زندگی میهنیم .این نظام عدیدتی م دأ اصلی
تتجیب اخالقی ت مازماندهی جمعی ت نیان اق صادی امب هب همة بیز ت دبشوب
امتب ب آن رمیگردد؛ حدیدب از آن آغاز شده ت ب آن من هی میشتد .ایون نظوام،
ماهیب معنا ت حدیدب با مشخص هرده ت دامنبهای آن با تعیین میهند .ب هموین
خا ر ،دتن اینهب ب عامة مردم مجال ان خواب ت یوا پوژتهش دهود ،ور آنهوا
تحمی میشتد .این نظام مددس جدید ،فراتر از ندد امب!
این اص عدیدتی دب گذش ب رای تع یر از خوتد سویاب صوریح وتده ت ور
همین اماس ،ب باح ی قا لیب جسبتجت ت بتیابتیی ا آن تجتد داش ب اموب،
اما دب دهبهای اخیر باه جدیدی دب پیش گرف ب امب تا ختد با از بصد هسانی
هب ب دن ال یاف ن اتری از آن هس ند ،مخفی هرده ت دب خفا ت ا مکر ت نیرنگ
ب آگاهی ملب نفتذ هند دتن اینهب مر ت صدایی ایجاد هرده ت یا فرد موؤمن
ب ن ت خاتم ت شریعب نامخ شرایع دیگر با تحریک هند ت دشمن ختد مازد.
مکتالبیسم ،دتن آنهب غال اً ختد با دب زیر یوک پالهوابد هلوی قوراب دهود،
تتانس ب امب دب جزئیا زندگی ما نفتذ هند ت تتانس ب ر اندیشبها ،احساما ،
دتم یها ت دشمنیهای تعداد زیادی از مردم تسولط یا ود؛ آن هوم از ریوق
مجمتعبای از گف ابهای پراهنده هب ظاهراً ،تحب یک ایدئتلتژی هب شوجاعب
تع یر از ختد با داش ب اشد ،قراب نمیگیرد تا جایی هب یشتر گف ابهوایش ور
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ز ان ختاص ت عتام ،ختب ت د ت میخانبای ت مسجدی بتاج پیدا هرده ،ودتن
اینهب هسی احساس هند ،حق ت ا با ا هم دبآمیخ ب امب.
آنچب هب اعث تأمف نظابهگرِ جریان دعت امالمی امب ،دعوتتی اموب
هب بمال ش از مرگیری زندگی امالمی دب معنوی جهانشومتل ت حدیدوی آن
امب؛ ممب ت متیی هب غالب گرتههای دعتی دب پویش گرف وبانود .آنهوا از
بتی ش ابزدگی ت غرتب اینگتنب گمان میهننود هوب توا رپوایی یوک هیوان
میامی هب نمایندة امب امالم اشد ،جز ایجاد عضی تغییرا شکلی ت صتبی
ت هناب زدن عضی از افراد ت رداش ن رخی عناتین ،فاصلبای ندابنود ت عود از
آن ،ا بنگ صتبتی ختش آب ت لعاب ختد ب تمکین ت ملطب ختاهند بمید .دب
حدیدب آنها ب دن ال گذب از منبهای جهان هس یاند هب خداتند ما با مکلف
هرده ا تالش ت هتشوش وب دم شوان آتبیوم ت از ریوق آنهوا وب تحدوق
هدفهای غایی خلدب رمیم.
زمان آن بمیده امب تا حامالن بموالب ت ن وت ایون توتهّم با از جلوتی
چشمانشان هناب زنند تا تصتیر دب را ر دیدگانشان تاضح ت بتشن شوتد؛ چورا
هب تاقعیب غیر از آن چیزی امب هب آنها نشان مویدهنود یوا نسو ب وب آن
امیدتاب ت دلختشاند .هنوتز هوم هوب هنوتزه تعوداد زیوادی از عربهوا  -هوب
مرزمینشان قلب جهان امالم امب ا تجتد همة فسادی هوب دب آنهوا بخنوب
هرده -ب حدیدب اص مسائ دین آگاه نیس ند .این ناآگاهی با یک آماب هب دب
مال  2014ر بتی مجمتعب افرادی از  14هشتب عر ی 1صتب گرفب ،تأیید ت
ات ا میهند:
 .1این کشورها عبارت بودند از :موریتعانی ،مرعر  ،ازجئا،عر ،تعونی ،زیبعی ،موعر ،سعودان،
فلسطین ،زبنان ،اردن ،عراق ،عربستان ،یمن ،کویت .همچنین این آمارگیری نمونعههعایی از
مهاجران و پناهندگان سوری در ترکیه و زبنان و اردن و داخل اراضی سوریه که هممعرز بعا
ترکیه است را شامل میشود .ما از دقت این سنجش مطمئن نیستیم ،وزی این آمعارگیری را
حمل بر این میکنیم که تا حد بسیاری واقعیت را نمایانده است.
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 51 دبصد از افراد (شرهبهننده) متافق این تدند هوب «بهرای کوهور

بهتر این است که دین را از سیاست جدا کند» ت تنهوا  41دبصود وا
این اص مکتالبیسمی مخالفب هردند.
 تنها  30دبصد مع دد تدند هب شریعب امالمی رای ادابه هشتبشوان
منامب ت مازگاب امب ،ال ب ا این تتضیح هب ایون گورته خوتد وب دت
گرایش ت اندیشب تدسیم شدند :گرته اتل هوب میگف نود :شوریعب «توا
حدتدی مازگاب امب» ت نس ب آنها یش از نیمی از این جمعیب وتد؛
ت ما دی هم مع دد تدند هب شریعب «هامال مازگاب امب» .اما هسوانی
هب مع دد تدند شریعب «اصال مازگاب نیسب»  61دبصد از نماینودگان
مردم این هشتبهای عر ی با تشکی میدادند.
 43 دبصد از آنها نیز ترس ت نگرانی ختد با از حرهبهوای اموالمی
میامی ا راز هردند دب مدا  40 ،دبصد هب اعالم هردند ترمی از ایون
حرهبها ندابند ت تنها  37دبصد از آنها اعالم هردنود هوب نسو ب وب
حرهبهای مکتالبیسمی تحشب دابند.
عجیبتر اینهب  87دبصد از گرتهی هب از آنها نظرمنجی شده وتد ،خوتد با
ب عنتان دینداب میشناخ ند ت تنها  %0.4دبصد از هسانی هوب نظرمونجی شودند،1
ختد با یایمان تلدی هردند ت این یک تاقعیب خطرناک ت مصی ب اب امب .نب فدط
ب خا ر ا راز تجتد انحرافِ دتبی ت یگانگی مردم از دین خدا دب هشتبهای عر ی،
لکب -خطرناکتر  -اینهب میلیتنها نفر از مردم (شرهبهننده دب این نظرمونجی)
مع ددند هب اتبهایشان هیچگتنب تناقضی نس ب ب اصتل ت ابهان دین ندابد ،لکب
ح ی ختد با از پیرتان پیام ر امالم میدانند.
 .1خالصة گزابش ر بتی مایب زیر قراب دابد:
https://www.dohainstitute.org/content/b69a2b80-8060-4836-83fe-bd94fa8c9bd2
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دعوت اسالمی و جنایت راهحلهای شتابزده
تردیدی نیسب هب دعت امالمی ا چالشهای زبگی بت ببتمب ،ت تنهوا
افراد نامپاس ،خدما اعضا ت گرتههای دعت گر با دب تل دهبهای تالنی
منکر میشتند ،تلی این امر ،مانع شخص ناصح نمیشتد هب گتید دعت از دت
خطمشی هب دب پیش گرف ب اید عدبنشینی هند.
اتل اینهب :این حرهب ختدمرانب ،رناموبای ورای تغییور نودابد ،وا یوک
متعظب آغاز میشتد ،ت ا بتایب دام انهای گذش گان ت تحریوک احساموا
شنتندگان ب پایان میبمد .همراه وا اغوراق ت زیوادهبتی دب ربموی مسوائ
جزئی ت شخصی ،دتن تجتد رنامببیزی مرحلبای ورای بمویدن وب هودف
زبگتر هب همان[ :احیای دت ابه حاهمیب ت تمدن امالمی ب معنای شوام ت
فراگیرش] امب تا دت ابه تحد ت هم س گی امب (امالمی) دب قالب نظری ت
شک عملی از گردد.
اما خطمشی ناصحیح دتم :گش ن ب دن ال باهح ها ت نسوخبهوای موریع
رای دبمان اشوکاال عمیدوی هوب مربشو ب آن وب منظتموب وزبگ بتا وط
ینالمللی رمیگردد ت نیز ب انحراف چندین قرن امب هب ما با ب این تضع ت
حال بمانده امب .از نشوانبهای ایون شو ابزدگی موادهلتحانب ظهوتب پدیوده
«دعت گران جدید» ت میطرة تاعظانی امب هب ماهیوب اموالم با از ماهیوب
زنوودگی جوودا هووردهانوود ت یونش امووب با هوواتتلیکی هوورده ت جتانووان امووب با
دبتیشمآ انب ابآتبدهاند؛ ب گتنبای هب دب دیدگاه مردم ،دین ،تنها ب پای ندی
ب «اخالق یعی» تع یر شده هب دم اتبد شر یا محصتل مش رک امب هوب
هیچ تمایز بنگی نمیشنامود .ایون بتش ت مونش وب باح وی از مسویر ال وزام
عدیدتی منحرف میشتد؛ چرا هب دب نهایب دب را ر ختام بها ت تمایال مردم
تسلیم شده ت نمیتتاند دب را ر ا ت هتادابانش ت نیز هسانی هب رای حفظ
دای ختد ،از آن متد می رند ،مداتمب هند.
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تنها باهی هب دعت امالمی دابد ایون اموب هوب از ایون دت بتش ت خوط
مشی ،عدبنشینی هند ت ق از آن ،آگاهی ختد با نس ب وب تاقعیوب اصوالح
هند؛ چرا هب اش اه دب منجش ت تاهاتی تاقعیب متجتد ،دتن تردید منجر وب
ی صیرتی ت تابی دب ینش ت نیز ت اهی دب تعیین اهداف ت خیال افی میشتد.
سکوالریسم بین غربیها و غربزدهها
یش از دت قرن امب هب غرب ب تب مس مر نظام مکتالبیسم ختد با وب
عنتان پایان ت نهایب تابیخ تفکر میامی عرضب میهند ،ا این گمان هب شک
دب آن یا دشمنی ا آن ،دشمنی ا ابزشهای مطلق ت تا ب انسانی امب؛ یعنی
مجمتعة زبگ ابزشهای غر ی نب تنها ه رین نمتنة متجتد امب ،لکب غایب
ت نهایب مطلتب نیز امب .لی رالیسم ،دمتهراموی ت موایر بتشهوا ت مفواهیم
زبگ ،تاقعیبهای جهانی هس ند ت الزم امب هب غربِ م مدن ،موانع از ایون
شتد هب جهان شرق  -مخصتصا جهان امالم -ختاهد از این حدایق تا وب ت
مطلق ،تجاتز ت تخطی هند ،آنهم دقیداً وا هموان منطوق اشوغالگرانبای هوب
فرانسب هنگام تجاتز ت حملب ب شومال آفریدوا دب پویش گرفوب ت ایون عمو
مجرمانة ختد با «نظام قیمتمیب» ) (Protectoratنامید تا ب زعوم خوتد ایون
هشتبها با از عدبماندگی نجا داده ت آنها با از جایگاه پایین ختد ابتدا دهد؛
چرا هب قَیِّم «انسانیب» امب ت این حق با دابد هب اگر هسی از حدتد خوتدش
فراتر بفب ا زتب ت قلدبی مرهت ش هرده ت مر جایش نشاند!
اما دب جهان عرب ،مکتالبیسم ا مب جریان زبگ هشمکش دابد:
اتلی ،جریان غربزده ریده از میراث امب هب مع دد امب اتخاذ هر باهوی
رای دتبی از امالم ت نظام زندگانی فراگیور ت جهانشومتلش ،یوک متضوتع
امامی تده ت گریزی از آن نیسب.
دتمی ،مع دد امب مکتالبیسم ،ا زابی رای بتیانودن ت پورتبش منوافعی
دمبیاف نی دب تاقعیب قحطزده فعلی امب ،نب اینهب یک نظریوة م وافیزیکی
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دب تضاد ا ایمان اشد .اما گورته موتم مکتالبیسوم با وب عنوتان یوک دیون
می ینند هب دب ذا ت بیشباش ا امالم مخالف امب.
دب مایة این تاقعیب دب دت جهان غرب ت عرب ،مکتالبیسم ختدش با وب
عنتان یک قضیة امامی دب جدل فکری ت عدیدتی معرفی هرده امب.
چه میخواهیم؟
این پژتهش ،مکتالبیسم با ب عنتان یک نظریوة عدیودتی ،وا تتجوب وب
اصتل ،آتاب ت ن ایجش متبد ربمی قراب میدهد تا میان حدیدب ت ماهیب ذاتی
آن ت هر آنچب هب ناصحیح ب آن نس ب داده شده امب ،تمایز قائ شوتد .ور
همین اماس ،این ربمی ب دن ال اقامب یک مفهتم صحیح رای یان حدیدب
این نظام ،آن هم از بتی مطالعب ت ربمی منا ع اصلیش امب .محدوق دب هواب
تحلیلی ختد این نک ب با دب نظر دابد هب پژتهشش ب ممب ت متیی رتد هوب
شناخب دقیدی از مکتالبیسم حاص شتد توا ور امواس آن وتان وب حکوم
شرعی صحیح دمب یافب ت نیز تاند تأتی های نادبم ی با هب رفدابان این
نظریب دب متبد مدتلبها ت گف بهای آن ابائب میدهند ،ندد ت تاهاتی هند.
آیا نیاز است که مهردم را بها سهخن گفهتن از سکوالریسهم
موغول کنیم؟
نیاز ب انجام این پژتهش دب دت امر امامی نهف ب امب:
 نیاز عملی ب دبک تاقعیب متجتد :مسلمان امورتزی عموالً زیور مولطبمادی مکتالبیسم قراب دابد ،آن هم دب مطح حکتمب ب عنتان یوک تشوک
میامی ،قانتنی ،اق صادی...؛ نا راین ،دب را ر این اص نظری هب ور جزئیوا
تجتد تی میطره افکنده امب ،اخ یابی رای انکاب ندابد .شوخص مسولمان دب
میان نفی یا پذیرف ن مکتالبیسم ایود یکوی با ان خواب هنود ت اصوراب ورای
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مشخص هردن متضع ختد ب عنتان دتمب یا خصم ،تق ی یشتر میشتد هب
دانیم از تِزهای زبگ امرتزی ،اع داد ت مخن افورادی اموب هوب مویگتینود:
مکتالبیسم دب تدا تضاد هام ا اصو دیون قوراب داشو ب ت نوافی ماهیوب
شریعب ت اص اع داد امالمی امب .دب ن یجب اینجا ما دب را ر یوک قطعیوب
معرف ی ت شناخ ی قراب دابیم هب متضع نس ب ب آن اید هتشویابانب از موتی
فرد مسلمان آگاه ب حدیدب تا س گی ختد اعالم شتد.
 نیاز ب اصالح سیابی از مفاهیم غلط ت تحلی های ویدقوب :تضوعیبهمزیس ی اج ابی ا مکتالبیسم هب ر فرد مسلمان تحمی شده امب ایجاب
میهند هب فرد مسلمان ب متاضع فساد این عدیده ت نیرنگها ت آتواب آن آگواه
اشود ت ور همووین امواس ،فورد مسوولمان نیواز جودی ووب وازنگری دب فهووم
مکتالبیسم ت رآتبد میزان آگاهی ختد از خطرا آن دابد .این مسألبای امب
هب مسلمان ن اید ا خالصبگتیی ت تعمیم (امتب) دب را ر آن قوانع شوتد ،لکوب
نیازمند دقب نظر ت ص تبی دب منجش ت ابزیا ی ا تکیب ر منهج قرآنی دب ندد
ت ربمی مذاهب گمراه هننده امب.
اهداف این پژوهش:
این پژتهش دت هدف با دن ال میهند:
 دبک ت شناخب حدیدب مکتالبیسم از لحاظ لغتی ،تابیخی ت تاقعیب. اصالح مفاهیم شایع ت نادبمب دب با طب ا مکتالبیسوم (عالمانیوب) هوبمهمترین آنها ع ابتند از:
 -1عِلمانیب  -ا هسر حرف عین -هب از هلمة عِلم مش ق شده ت ب مفهتم
تفکر علمی دب را ر تفکر خرافی امب.
 -2پیدایش مکتالبیسم (عالمانیوب) دب غورب ن یجوة مخالفوبِ هلیسوا وا
م خصصین علتم مادی تد.
 -3مکتالبیسم (عالمانیب) یک معنا دابد ت آن جدایی دین از حکتمب امب.
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 -4مکتالبیسم یوک ایودئتلتژی نیسوب؛ چورا هوب دب ردابنودة گف وبها ت
مدتالتی نیسب هب تان گفب همراه ا دین یا ضد آن هس ند.
 -5مکتالبیسم ،الحاد نیسب ،چرا هب سیابی از افراد مکتالب ب خدا ایمان
دابند ت دب مساجد نماز میختانند ت یوا دب ع اد گاههوای ادیوان دیگور
ع اد میهنند.
 -6مکتالبیسم مخالف دین نیسب ،لکب تعیین میهند هب دین یک مسألة
شخصی ت آزادی فردی امب.
 -7پیدایش مکتالبیسم ،ن یجب تت ئة یهتد امب.
 -8مکتالبیسم دب غرب متفق شد ت تتانسب بفواه ت موازگابی اج مواعی
ایجاد هند.
 -9حکتمب امالمی یک حکتمب مدنی ا مرجعیب امالم امب.
 -10مکتالبیسم تضمیندهندة ممانعب از هرههشی بجال دین امب.
هدف اصلی از این پژتهش ،تتصیف مکتالبیسم ر اماس تاقعیب صحیح
آن امب تا عد از آن ،ه ر تان از لحاظ شرعی دب متبدش قضات هرد.
سؤاالت پژوهش:
این پژتهش ب مؤال اصلی زیر پامخ میدهد:
حدیدب مکتالبیسم چیسب؟
از این مؤال اصلی چند مؤال فرعی دیگر ایجاد میشتد:
 -1اص اش داق این اصطالح چیسب؟
 -2پیشینة تابیخی این اصطالح هدام امب؟
 -3چووب اشووکاالتی ووین مووا ت ووب دمووبآتبدن یووک تعریووف دبمووب از
مکتالبیسم فاصلب میاندازد؟
 -4تعریف مکتالبیسم هب میان ماهیب تا ب آن ت امتب عرضی ت م غیر آن
فاصلب میاندازد ،هدام امب؟
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 -5حدیدب مکتالبیسم از ریق اترگذابی آن ر همة ا عاد تاقعیوب هودام
امب؟
 -6آیا تاقعا مکتالبیسم دب مهد پیدایش ختد یعنی جهان غرب وا حوران
بت ببتمب؟
 -7آتاب پرداخ ن ب «پسا مکتالبیسم» دب شناخب ما از جایگاه ت متقعیوب
دین دب جتامع غر ی ت شناخب ختد مکتالبیسم چیسب؟
 -8متضع مکتالبیسم دب را ر تحودانیب خداتنود  -مو حانب ت تعوالی -ت
چیسب؟
ع اد خالصانب تی ت نیز پیرتی ت ت عیب از محمد
 -9آیا این مخن دبمب امب هب گف ب شتد :مکتالبیسم یک دین مس د
امب؟
 -10آیا این امکان تجتد دابد هب از دبگیری میوان مکتالبیسوم ت اموالم
جلتگیری هرد؟
روش پژوهش:
پژتهش حاضر ا تتجب ب ماخ اب چند ُعدی متضتع موتبد حوث ،از چنود
بتش پژتهشی زیر هره میگیرد:
 بتش تحلیلی -نددی رای ربمی مدتلوبهای مکتالبیسوم ت مونجشتئتبیک ت تجر ی آن.
 بتش تتصوویفی  -تحلیلووی وورای ربمووی حضووتب عملووی ت ملمووتسمکتالبیسووم دب غوورب ت جهووان امووالم ،ت نیووز وورای ربمووی اتوور
مکتالبیسم دب جهان ی دهبهای اخیر.
 بتش تابیخی رای پیگیری پدیدة مکتالبیسم ت تحتال تابیخی آن. بتش شرعی هب تتمط علمای اصتل دین هنگام ربمی مسائ مر وتطب ایمان ت نتاقض آن صتب میگیرد.
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چارچوب پژوهش:
این پژتهش تالش میهند حدیدب مکتالبیسم با ب عنوتان یوک مفهوتم
پایبای ربمی هند تا ختاننده تاند فساد عدلی ت تاقعی ت شورعی آن با دبک
هند .ور هموین امواس ،مسویر پوژتهش وب ایون مومب ت موت مویبتد هوب
مکتالبیسم با تتصیف ت تعریف هند ت حکم آن با تتضیح داده ت نیز حثهای
جدلی مخالف با پامخ دهد .ب خا ر ان خاب این م ک دب پژتهش ،محدق ور
خالف گرایش حاهم ،حثهای تابیخی با سط نمیدهد ،لکب وب مطوال ی از
آن هب دب خدمب متضتع تده ت ب تحدق اهداف تی هموک میهنود ،سونده
میهند .همچنین مکتالبیسم با دب دت شک غر ی ت عر ی آن ت نیوز انسوجام
عِلّی ت تابیخی آن دت با متبد مناقشب قراب ختاهد داد.
پژوهشهای پیوین:
ه ابهای عر ی زیادی دب قالب پژتهش ،مکتالبیسم با از منظر اموالمی
متبد ربمی قراب دادهاند .ایون پژتهشهوا تتانسو ب اموب غرا وب ت یگوانگی
مکتالبیسم از محیط اموالمی ت تعوابض ذاتویش با وا اموالم آشوکاب هنود،
همچنانهب دمبآتبد تلخ ت جنایاتش دب حوق اموب اموالمی با آشوکاب هورده
امب؛ اما ا این تجتد ،تعدادی از این پژتهشهوا وب دالیو زیوادی از لحواظ
ماخ ابی ت بتشمندی ضوعیف ت نواقص اموب هوب از مهمتورین ایون دالیو
میتتان ب متابد زیر اشابه هرد:
 ضعف آگاهی از منا ع اصلی تکیب ر پژتهشهای غیرعلمی اع ماد ب پژتهشهای ق لی رای ربمی پدیدههای م غیر ب هاب ردن اصطالحا غیردقیق م الغب دب تئتبی تت ئب -ت انکاب منبهای جهان هس ی
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دب گس رة تعداد زیادی از پژتهشهای چاپشده ،حثهای زیور وب خوا ر
هیفیب ت متفدی شان دب هشف حدیدب مکتالبیسم ت تعیوین جایگواه تاقعوی ت
1
دینی آن ،م مایز هس ند:
 پژوهشهای دکتر عبدالوهاب المسهیری :پژتهشهوای تی دب زمینوة
مکتالبیسم ،از عمیقترین ه ابهای عر ی امب هب دب تشوریح ایون نظوام ت
تحتال ت ظتاهر مخ لف آن دب ابتپای غر ی ت آمریکا ،تددیم هرده امب .این
متضتع دب اغلب ه ابهای تی تجتد دابد .جدا از اینهوب حوث دب وابة نظوام
مکتالبیسم دب ه اب دت جلدی تی یعنی «مکتالبیسم جزئی ت مکتالبیسوم
هلی» ب شک گس رده گردآتبی شده امب .المسیری ب خا ر تحلی هایی هب
دب زمینة مکتالبیسم ت نیز هشف آتواب تاقعوی ت ملموتس ایون نظوام دب دتبة
«پسبمدبنیسوم» انجووام داده امووب از همووة افورادی هووب دب جهووان عوورب از
مکتالبیسم مطلوب نتشو باند ،م موایزتر اموب؛ چورا هوب دیگور نتیسوندگان،
مکتالبیسم با فدط دب ازة زمانی مدبنیسم ربمی هردهاند .از این بت ،آتاب تی
حام تفکراتی پتیا ت ان داداتی عمیق دب اب مکتالبیسم امب.
المسیری دب ه ابها ت مداال ختد ب چند ن یجب سیاب مهم بمیده هوب از
مهمترین آن ،ضرتب تمایز ین مکتالبیسوم جزئوی ت مکتالبیسوم هلوی ،ت
عدم اه فا ب تفسیر مه انگابانب از مکتالبیسم هب میگتید :مکتالبیسم یعنی
«جدایی دین از حکتمب» .همچنین وا ژبفاندیشوی وب ربموی نفوتذ مودل
مکتالبیس ی دب همة جن بهای زندگی پرداخ ب هب دب نهایوب وب ایون منجور
میشتد هب انسان ،ذا ختد با از دمب داده ت از ماهیب اصولی ت اتلیوة خوتد،
تهی میشتد.
 .1اممهای مبگانبای هب ذهر ختاهم هرد ب مب مک ب مخ لف تا س ب هسو ند ت دب اینجوا
ب یان جانب مث ب نتش بهایشان سنده میهنم ،اما ا رخی از آبای ده ر المسیری ت ده ر
عمابه هب ا آنها مخالف هس م ا اینهب رخی از آنها زبگ امب ،تلی دب اینجوا مجوالی
رای ذهرشان نمی ینم ت میتتان ب ه ابهایی مراجعب هرد هب این هاب با انجام دادهاند.
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 نوشتههای محمد عماره :محمد عمابه پرهابترین محدق ت پژتهشگر دب
عرصة مکتالبیسم تا آغاز قرن یسب ت یکم امب ت دب این زمینوب ه ابهوای
فراتانی دابد از جملب« :حکتمب امالمی وین مکتالبیسوم ت مولطة دینوی»،
«امالم ت میامب :پامخ ب ش ها مکتالبیسم»«« ،مکتالبیسوم ت نهضوب
جدید آن»« ،مکتالبیسم ین غرب ت امالم».
م ک جدلی آتاب تی ،ت نیز اه مامش رای پامخگتیی ب زبگوان جریوان
مکتالبیسم ،ب خصتص فرج فتده ،فؤاد زهریوا ،حسون حنفوی ت نصور حامود
ا تزید ،آتاب تی با م مایز هرده امب .عمابه دب هناب م ک ان دادی آبام ت داش ن
قال ی آهادمیک دب نظم ت نگابش ،اما دب ندد ت مخالفب ا ایون افوراد یکوی از
نتیسندگان یبقیب امب.
عمابه ب این ن یجب بمید هب مکتالبیسم یک نظام فکوری اموب هوب ور
جهان امالم دخی امب ت دالی ت مجتزهای ب تجتد آمودنش دب غورب ،دب
محیط امالمی ما معدتم امب ،لکب دب بهاب ام عماب ب مرزمینهای ما تبتد
هرده امب ،ت زبگترین دبتازههای نفتذش هم ،موکتالبی ب هوردن قوانتن ت
دم گاه قضائی امب.
 پژوهشهای صالح صاوی :صالح صاتی دب تعدادی از ه ابهایش وب
ربمی مکتالبیسم ت بد آن پرداخ ب امب ت عد از یک ام دراء میتتان گفوب
ات یکی از شاخصترین نتیسندگانی امب هب ا نَفَسی تالنی ت م کی مهیج ت
هلماتی آبام ب یان حکم شرعی مکتالبیسوم ت آتواب عملوی آن ت پاموخ وب
ام داللهای رفدابانش پرداخ ب امب.
نتش ب های صالح صاتی ب خا ر جدیب دب ابائب ت بعایب امانوب دب ندو
ادعاهای مخالفین ت ت یین اع داد ائمب اهو مونب دب واب اماموب ت حدیدوب
جانشینی ت خالفب ،از تألیفا نتش ب شده سیابی از هابشنامان ت م خصصین
دب علم شرعی دب این اب ،م مایزتر امب.

مقدمه
سکوالریسم چیست؟
این مؤالی امب هب از نیموة دتم قورن یسو م ،خوش زبگوی از نتشو بهای
دعت گران امالم ت مخالفان آن با ب ختد اخ صاص داده ت تتان تعوداد زیوادی از
پژتهشگران ت محددان با ب تحلی رده امب .دیدگاههای م عوددی دب واب ایون
مؤال شک گرفب ت بمالبهای م عددی دب متبد آن وب نگوابش دبآمود .حوث ت
هنکاش دب اب این مؤال دب نهایب ب مجمتعب تصتبا ت مفاهیمی منجر شد هب
میتتان گفب :یک تالش فکری قا تددیر رای پامخ ب این مؤال تد.
این پامخ ،یک م ک ت بنگ یکسان نداشب ،لکب دت بنگ مخ لف ب ختد
گرفب؛ چرا هب مکتالبیسم رفدابانی دابد هب آن با ب عنوتان یوک حدیدوب
شایس ب تصدیق ت میس می شایس ة تط یق ،عرضوب میهننود ،همچنانهوب دب
ین مسلمانان دشمنانی دابد هب آن با بد میهنند ت نس ب ب مدتال ت ن وایج
آن هشداب میدهند؛ چرا هب دب نگاه آنها مکتالبیسم ،مخالف اموالم وتده ت
نتعی هلتهامبِ انسان امب.
از آغاز قرن یس م ،نب تنها آنچب هب از منظور بهیافوب اموالمی دب موتبد
مکتالبیسم نتش ب میشتد ا آنچب هب مکتالبها از ایون نظوام عدیودتی ابائوب
هردهاند تعابض دابد ،لکب دب عوین حوال ،خوش زبگوی از میوراث شوناخ ی
امالمی با ب خا ر چندین دلی  ،ا نیاز شدیدی ب ازنگری متاجب هرده امب.
آنچب هب دب ندد امالمی نس ب ب مکتالبیسوم جوا اف واده وب شود نیازمنود
تجدید نظر ت مدبنیزامیتن دب مایة م غیرهای جهان فعلی امب.
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چیزی هب اینجا جای تأمف دابد این امب هب :تبتد خش زبگوی از جریوان
دعت امالمی ب میدان فعالیب بممی حز ی ت دبگیریهای ان خا اتی ت ت عا آن
از همگرایی ا جهان تاقع ت عادیمازی جزئی یا هلی بتا ط ا نظامهای میاموی ت
مازمانهای آن ،منجر ب بهتد فعالیب علمی امالمی دب زمینة ربمی مکتالبیسم
ت تالش رای ندض گزابهها ت مفاهیم آن شده امب .این خش ،گورایش رائوب ت
مخالفب از مکتالبیسمِ مخالف ا دین با پنهان هرده ت دب عین حوال ،دعوت وب
مصالحب ا مکتالبیسمِ میانببت یا غیر تندبت با فر ب هرده اموب ت پژتهشهایشوان
تا حد سیاب زیادی ب خا ر اه فا ب گذش ب ،هاهش پیدا هرده ت از شرتعِ هور نوتع
جدال عدیدتی ا دتم ان پابلمانی ،یزابی میجتیند.
این نتع بهتد فکری ت ام ناع از پیگیری عداید مخالف ا اصتل دین ،هشداب از
تقتع یک حران فکری میدهد هب دایرة گس رش بتحیة بت وب بشود آگواهی دب
میان امب با تنگ ت محدتد میهند .ما نیازمند این هسو یم هوب بتحیوة جهشمنود
فکری قرن گذش ب با همراه ا آگاهی پتیا هب م ب ه وتد بتنود پیگوری تاقعیوب
ترهیبیاف ب هنتنی ما شده ت حره ی پرنتمان دابد با دت ابه ازگردانیم.
این مکتالبیسم هب نشانبهای تاقعیب فعلی ما با دب بیز ت دبشب ،ترمویم
میهند ،امرتزه ا مجمتعوب افکواب عملوی ت ان زاعوی پتیوای خوتد وب عنوتان
زبگترین چالش جهان امالم اموب .ایون نظوام فکوری هموتابه دب اشوکال
مخ لف ختد با تجدید هرده ت گف مان فراختانی ختد با تیرایش میهند تا یابان
آن دانند هب امکان ندابد تضعیب دبگیری ا امالم ب مصالحة تمام ا افرادی
هب فهم آنها از بمالب پیام ر ،ر پایة منب امب ،منجر شتد.
دب مایة حران گف مان امالمی ت اتج فعالیب مکتالبیسوم 1نیازمنود ایون
هس یم هب دت ابه مکتالبیسم با متبد مطالعب قراب دهیم توا حدیدوب آن با وب
 .1یشتر ه ابهایی هب دب آغاز قرن یسب ت یکم دب متبد مکتالبیسم من شر شده اموب،
دابای یک گرایش رفدابانب از آن امب ت ا تعمق دب منا ع این ه ابها ب تضتح مشواهده
میهنیم هب «مرهز پژتهشهای اتحاد عر ی» دب سیابی از آنها مشابهب داش ب امب.

مددمب 29 /

عنتان یک مفهتم مطلق شنامیم ت ب شکلی عملی از لتازم این تصتب آگاهی
پیدا هنیم ت حدیدب این تفکور با از منظور تورازتی تحوی سونجیم .ایون امور،
گام هایی امب هب ما دب باه بمیدن ب شناخب حدیدب ایمان ختد ب خدا ت وب
پیام ر رمیدابیم؛ آن هم دب مرحلبای هب رای نخسو ین واب از زموان عثوب
پیام ر اهرم تاهنتن ،حکم شریعب امالم دب امب تتحید هناب گذاش ب شده امب.
ما نیازمند یک تصتب هلی از مکتالبیسم ب عنتان یوک ایودئتلتژی ت جریوان
هس یم ،دتن اینهب دب ختانشهای متضعی از این ایدئتلتژی هب ابت ا ی ا اصو
این تصتب ت ان ساطهای آن ندابد ،گرف اب شتیم .این تنها تصتبی امب هوب وب موا
این قا لیب ت تتانایی با میدهد هب ب شک قا ق تل مکتالبیسم با سنجیم.
تصتب دبمب ،شرط الزم رای تعام دبمب ا اص متضتع اموب؛ همچنوین
تصتب صحیح ،ما با دب یک زمین محکم دب ا دای دبگیری قراب میدهد .این تصتب
دبمب ب دمب نمیآید ،مگر اینهب شناخب خوتد از مکتالبیسوم با از دبتن ایون
جریان ب دمب یاتبیم ت ا زاب تفکیک ت ابزیا ی آن با هسب هنیم ت از ندصهوای
م عدد تصتبا ِ قدیمیمان هب ر پایة خوتانش یرتنوی ت هلوی ،غورق دب تعمویم ت
م مای ب غلت دب محکتمیب عا فی م نی ر تتهم تت ئب ،نا شده ،گذب هنیم.
ضرتبی امب هب این دیدگاه ر اماس پایبهای علمی ت متضوتعی شوک
گیرد هب از تابیخ دبمب منشأ گرف ب ت از نتش بهای زبگان این جریان ب این
اع اب هب از بتی انگیزههای فکری ت دالی آن موخن میگتینود ،ندو قوتل
هرده ت نیز تغییراتی هب دب آن بخ میدهد با دن ال هند .ت ب هر اندازه هب ما دب
تصتیرمازی تاقعیب صادقتر اشیم ،ندد ما دب بامو ای هسوب پیورتزی ورای
امالم ت یان خطاهای این تفکر قتیتر امب.
رای هسب خرتجی منصفانب ،الزم امب پژتهشمان م نی ر دت اص اشد:
شناخب مکتالبیسم آنگتنب هب هسب نب آنگتنب هب ما میختاهیم .تسلیم
دب را ر شریعب آنگتنب هب شریعب میختاهد دتن گریز دب را ر فشاب تاقع ت
دتن تهمب ت اف رازدنی هب ا حدایق متجتد ،همختانی نداش ب اشد.
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این هدف هرگز محدق نختاهد شد مگر اینهب حدیدوب مکتالبیسوم با از
مب زاتیب شنامیم :حدیدب ت تاقعیب تئتبیک مکتالبیسم ب همان صتبتی هب
دب گف مان انیان آن آمده امب ،مپس حدیدب عملوی آن وا یوان ت تتضویح
تضعیب فعلی آن ت دب نهایب یان حدیدب آن از نگواه شوریعب .همچینوین دب
خالل ربمی نمیتتانیم نس ب ب دشمنان ختد بعایب انصاف داشو ب ت شو هة
جان دابی با ر رف هنیم مگر اینهب دفاعیا مکتالبها با نیز ربمی هرده ت
از هتتاهی آنها دب جتاب ب ش هاتی هب پیش از این یان هردیم ،پرده ردابیم.

فصل اول:
حقیقت تئوریک سکوالریسم
مقدمه
مبحث اول :اهمیت اصالح مفاهیم و نیرنگ اصطالحات بیگانه و دخیل
مبحث دوم :چالش اصطالح عربی این کلمه
مبحث سوم :سکوالریسم از منظر داللت (مفهوم)
مبحث چهارم :تعریف سکوالریسم
مبحهث پههنجم :الئیکیههه (یهها الئیسههیته ،بههه فرانسههوی )laïcité :و
سکوالریسم

مقدمه
مکتالبیسم دب شک تئتبیک ختد ،یک اصطالح لغتی ت یک اص نظری
امب هب ب صتب همزمان ت وا امو فاده از ایون دت عود ،صو غة شوناخ ی ت
گرایش ابزشی ب ختد میگیرد .ربموی خوش تئتبیوک آن وب عنوتان گوام
نخسب دب فهم ت دبیافب صتَب عملی ت نیز فهم حرهب مرشاب از جنوبتجتش
آن دب تجتد مردم ،محستب میشتد.
تبتد ب شناخب مذاهب فکری از ریق مدخ لغتی آن باحبتر ت مهمتور
از مایر مداخ امب؛ چرا هب دب سیابی از متاقوع پژتهشگور با از مسویرهای
تاضح ت بتشن ع تب داده ت ات با دب را ور آشوف گی اح مواال ت فرضویبها دب
شناخب ماهیب مفهتم ت بتح ان زاعی ت تجریدی آن ،مصتن میدابد .ر همین
اماس ،پژتهشگر عرصة مکتالبیسم ،ناگزیر امب ب ربمی تشریحی لغتی ت
پیگیری تابیخی آن پردازد تا از «مصطلح» (یعنی خوتد لفوظ) وب «مصوطلح
علیب» (یعنی مح تی ت حدیدب) رمد.
ه ر امب هب دب اصطالحا عر ی ت غر ی هب منظتب از آنها تع یر از اص
ت م دأ اصلی مکتالبیسم امب ،دقب هنویم ت بیشوبهای لغوتی ت زمینوبهای
تاژگانی ،ت دقب یانی آن با ربمی هنیم؛ چرا هب فرض ر این امب اصطالح،
دب تع یر از اندیشبای هب مُعَرفش امب ،نهایب امانب با دابد ،همچنانهب مهود
اتلیة آن ا ز انی حاهی از تاقعیب م دأیی ت اتلیباش صح ب میهند .آنچوب دب
اینجا حائز اهمیب امب این نک ب امب هب ب ربمی ت منجش اه فوا نکنویم،
لکب ضرتبی امب ختانش ما آگاهی خش ت پتیا تده ت تتانایی این با داشو ب
اشد هب اصالحگر ت مازنده اشد.
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عد از احا بیاف ن ر مفهتم اصطالحی مکتالبیسم ،زمان آن میبمد هوب
ب پژتهش اجازه دهیم تا صفحبهای اندیشوب ت تفکور با تبق زنود ت مظواهر
مکتالبیسم با هب معی دابد ختد با از ریق آن معرفی هند ،دن ال هرده ت وب
ربمی تعریفاتی هب به ران این مذهب ت محددان مرشناس آن ابائب دادهانود،
پردازد تا دب نهایب ب شک فشرده ،تعریفی با ابائب هنویم هوب تانود ماهیوب
اص مکتالبیسم با یان هنود .ایون پوژتهش ممکون اموب دب صوتبتی هوب
تعریفا دب دم رس متجتد دب ه ابخانة عر وی ت غر وی نیواز وب تسولط ور
متضتع با رآتبده نکرد ،ما با تاداب ب ابائة تعریف جدیدی از مکتالبیسم هند.
دب نهایب ،حث نظری ت تئتبیوک مکتالبیسوم موانع از تبتد وب ربموی
مفهتم الئیسی ب ت بیشبهای اش داقی ت نیز داللبهای اصوطالحی ت متقعیوب
تابیخی ت مفهتمیاش نس ب ب مکتالبیسم ،نمیشوتد؛ چورا هوب همپتشوانی
زبگی ین آنهامب ت این ادعا هب الئیسی ب همان معادل فرانستی اصوطالح
انگلیسی مکتالبیسم امب ،م داتل وتده ت چوب سوا دب گف مانهوای فکوری
مردمی ت آهادمیک بمتخ هرده امب.
ما دب این میر علموی هوب تتشوة آن ز وان ت توابیخ ت فعالیوب م نوی ور
نظریبپردازی پرتحرک پیشگامان مکتالبیسم تده ت نیز افرادی اموب هوب دب
ربمووی ایوون نظ وام از جملووب م فکووران حووامی آن ت یووا مخالفووان مدووتال ت
گف بهایش هس ند ،این امید با دابیم هب حدیدب مکتالبیسم با از منظر اماس
ت غایاتش دبک هنیم.

مبحث اول
اهمیت اصالح مفاهیم و نیرنگ اصطالحات بیگانه و دخیل
این اصطالح ظرفی رای هر نتع تفکر ت تصتیرمازی از یک حورف ورای
معنای خاصی امب ت رای همین از منظر تورازتی تفکور ،شوریعب ت تاقعیوب
اهمیب سیاب زیادی دابد .حدیدب این اصطالح چیسب؟ ت چب جایگاهی دب دین
امالم دابد؟ ت فسادهای ناشی از مه انگابی دب ربمی این امر هدام امب؟
مطلب اول :تعریف اصطالح سکوالریسم
ربمی تاژههای مصطلحشده از منظر م ک ت نحتة وبهابگیری ت تحوتل
آنها یک پیشزمینة امامی دب فهم علتم ت ندد آنهامب؛ ور هموین امواس
اه هر فنی دب ا دا معی میهنند تا مفاهیم تاژهها ت تعوا یر مصطلحشودة آن
فن با نتش ب ت آنها با از اخ صاب ت اش راک ت اههنندة دبک نظوری ت تط یدوی
حفظ هنند .تهانتی 1دب ه اب ختد «هشاف اصطالحا الفنتن» هب فهرم ی از
اصطالحا م داتل دب دتبة تی محستب میشتد ،دب این زمینوب گف وب اموب:
« یشترین چیزی هب دب هسب علتم نگابشیاف ب ت هنرهای ت لیغشده تتموط
اماتید متبد نیاز اموب تشوا ب اصوطالحی دب آنهاموب؛ چورا هوب هور علموی
 .1ازتهانوی :محمد بن علی ازفاروقی ،سنی حنفی و محقق زبانشناس هنعدی اسعت .او در دانعش
علوم و واژههای موطلوشدة آنها یک پیشوا و عازم توانمند بود .از جملة تأزیفات وی میتوان بعه
کتا «احکام األراضی» و «سبق ازرایات فی نسق اآلیات» اشاره کرد.
ازئرکلی ،األعالم چاپ هفتم ،بیروت :دار ازعلم زلمالیعین295/6 ،1986 ،؛ مقدمعة تحقیعق کشعا
اصطالحات ازفنون وازعلوم ،تحقیق :علی دحروج ،بیروت :مکتبة زبنان ناشرون.1996 ،
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اصطالح مخصتص ب ختد با دابد ت اگر ا آن اصطالح شناخ ب نشتد ،شابع دب
1
آن علم نمیتتاند ب آمانی آن با شنامد ت یا ب نتاهای (دبتن) آن باه یا د».
علمای تابیخ امالمی ما تالش هردهاند هب تاژة مصطلحشده با ا تتجب وب
جایگاه تاالی آن دب ماخب قالبهای فکری ت یان افکاب ت میزان م داتل تدن
آن ،تعریف هنند .دب این زمینب تألیفا تیژهای مانند «مفواتیح العلوتم» نتشو ة
نتیسندة ختابزمی ترهیبای ا تع داهلل محمد ن احمود ون یتموف2؛ «ازحعدود
3
األنیقة وازتعریفات ازدقیقة» نتش ة زهریا ن محمد ن زهریا انصوابی شوافعی
امب .همچنین ه ابهایی دب زمینة مصطلحا انتاع خاصی از علتم (امالمی)
از جملب فدب ،4علم هالم ،5فلسفب ،6نحت 7ت غیر آنها دابند.

 .1محمد علی ال هانتی :هشاف اصطالحا الفنتن ت العلتم.1/1 .
 .2محمد ن احمد ن یتمف الکاتب ختابزمی ( 380هو) :نتیسندة ترک .اموماعی اشوا ال غودادی
«هدیةازعارفین أسماء ازمؤزفین وآثار ازمونفین» ،ام ان تل ،مط عب :وکازة ازمعار  1955 ،م.51/2 ،
 .3زهریا ن محمد ن زهریا انصابی شافعی ( 926 -823هوو 1520- 1420/م) :مفسور ت از
حافظان حدیث تده امب .ملطان قای ا ای جرهسی ات با ب عنتان قاضی الدضا تعیین هرد
ت عد از مراجعب ت اصرابهای زیاد ات آن با پذیرفب .هنگامی هوب وب ایون منصوب منصوتب
گشب ،م تجب شد هب ملطان دب عضی از امتب ختد جانب عدل ت انصاف با بعایب نمیهنود،
پس دب نامب ای هب ب ات نتشب ،ات با از ظلم رحذب داشب .ملطان ات با عزل هرد .پس از آن
تا زمان مرگ دت ابه مشغتل ب فعالیبهای علموی خوتد شود .از جملوب تألیفوا تی «فو ح
الرحمن» ،ت «تحفة ازباری علی صحیو ازبخاری» امب .زبهلی ،االعالم.47 -46/3 ،
 .4مانند «ه اب فدهی» ا ن عرفب ،ت ه اب «أنیس الفدهاء» اتر قتنتی.
 .5مانند «الشام فی أصتل الدین» هندی ت ه اب «نهایة ازعقول فی درایة األصول» ا ون خطیوب
شافعی الفدیب.
 .6مانند «الحدتد تالرمتم» اتر هندی ،ت ه اب «ازحدود ازفلسفیة» اتر ختابزمی
 .7مانند «الحدتد فی النحت» بمانی ،ت «ازحدود ازنحویة» اتر فاههی.
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علما دب زمینة تاژة «مصطلح» نظریب ت تعریفهوایی ابائوب هردهانود هوب از
منظر معناشنامی ب هم نزدیک هس ند .از آن جملب مخن جرجانی 1امب هوب
گف ب امب :اصطالح :ع اب امب از تتافق ت اجماع نظر یک قتم ر نامگذابی
2
یک چیز ب اممی هب معنای آن چیز با از مفهتم اتلیة آن تغییر میدهد».
ت همچنووین مووخن ا تال دووا هفووتی« :3اصووطالح تتافووق مووردم امووب وور
تضعهردن چیزی؛ ت نیز گف ب شده امب هب خوابج هوردن یوک چیوز (تاژه) از
4
معنای لغتی آن ت حم هردن آن ب معنای دیگری هب منظتب با رماند».
عضی از علمای معاصر تاژة اصطالح با اینگتنوب تعریوف هردهانود« :یوک
نشانة ز انی تیژه امب هب دت بهن امامی دابد ت هیچ باهوی ورای جوداهردن
داللب تع یری آن از مدلتل معناییاش تجتد نودابد ت نمیتوتان مفهوتم آن با
تعیین هرد .اتلین بهن آن شک « »formیا نامگذابی « ،»denominationت
بهن دتم آن معنی « »Senseیا مفهتم « »notionیا تصتب « »conceptهمة
این تاژهها با تعریف « »definitionب شک یکسان ت تاحد دبمویآتبد .ایون
دان معنی امب :تتصیف لفظی رای مفهتم ز انی».5

 .1جرجانی ( 816 -740هو 1413 -1340 /م) :علی ون محمود ون علوی ،معورتف وب شوریف
جرجانی ،فیلستف ،ت از علمای زبگ ز ان عر ی امب .حدتد  50ه اب دابد هب از آنهوا میتوتان
ب «شرح متاقف اإلیجی» ،ت «تالک ری تالصغری فی المنطق» .زبهلی ،االعالم.7/5 ،
 - 2جرجانی ،ازتعریفات ،ازقاهرة ،ازمطبعة ازخیریة 1306 ،هع ،ص .12
 - 3ابوازبقاء کفوی :ایو بن موسی حسینی قریمی کفوی حنفی قاضی .او فقیه حنفی است.
کتا «ازکلیات» و «شرح بردة ازبوصیری» و «تحفة ازشاهان» به زبان ترکی اثر اوست.
جرجی زیدان ،تاریخ اآلدا ازلرة ازعربیة ،ازقاهرة ،دار ازهالل ،د.ت.355/3 ،
 - 4ابوازبقاء کفوی ،ازکلیات ،تحقیق عدنان درویش و محمد ازموری «دمشعق :مؤسسعة ازرسعازة،
 ،1992ص.129 :
 - 5یوسف وغلیسی ،إشکازیة ازموطلو فی ازخطا ازنقعدی ازعربعی ازجدیعد ،بیعروت ،ازعدار
ازعربیة زلعلوم ناشرون 2008 ،م ،ص .28 – 27
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تعریفهایی هب از ع اب «مصطلح» ابائب شده امب ،حوتلِ محوتبِ عنوتان
ز انی آن میچرخد هب ر آن تتافق شده امب تا ور معنوی موتبد نظور هوب از
معنای لغتی صرف لفظ فراتر بف ب ت ب یک معنی تیژه ،مشخص ت مورت ط وا
تتافق عرفی آن من هی شده امب ،داللب هند.
مطلب دوم :تعریف و انواع آن
ما نمیتتانیم از تعریف ت اهمیب آن مخن گوتییم ودتن اینهوب دب ا ودا
دبک هنیم هب تعریف انتاع مخ لفی دابد هب این انتاع دب زتایای تصتیرموازی
ختد از حدیدب آنچب هب تعریف میشتد ،ا همدیگر تفات دابنود .از مهمتورین
انتاع تعریف ع اب امب از:
 -1تعریف بر اساس مرجع (رفرنس) :دب این نتع تعریف ،لفظ وب مرجوع
اصلی آن مرت ط میشتد ت از مهمترین ایرادهای آن ،تعریف ر امواس اشوابه،
تتصیف ت محدتده امب.
 -2تعریف اجرائی :تاژه یا مصطلح با محودتد وب یوان داللوب امو عمالی یوا
هابهردی آن میهند ت مفرد تاژه دبچهابچتب یک ش کب فعالیبها تعریف میشتد.
 -3تعریف به سیاق :تعریف لفظ دب یک فرم خاص یا دب چهابچتب زمینة
معرف ی مشخص.
 -4تعریف ماهوی :این نتع از تعریف تیژگیهای ماهی ی شیء با از منظر نتع
ت تفات بصد میهند .رفدابان این تعریف منطدی چنین گمان میهننود هوب وب
اتج دبیافب حدیدب اشیاء دمب پیدا میهنند ت ب تجتد تدا میان نشانبهایی هوب
هلمب با تعریف میهنند ت تیژگیهای مخ ص ب شیء اقراب میهنند.
 -5تعریف تحلیلی و توصیفی :این نوتع تعریوف ،تیژگیهوا ت نشوانبهای
محدتدی از هلمب با دب قالب الفاظی هب ق الً شناخ ب شده تدند ،ابائب میدهد؛
مث اینهب ما لفظ «أرملة :یتهزن» با ا «هسوی هوب همسورش فوت هورده
امب» تفسیر میهنیم.
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 -6تعریف به نفی یا نقیض آن :این نتع تعریف نیازمند تا سو گی هور دت
مصطلح ب همان نمتنب ب معنای عام هلمب امب .گاهی ا تجتد موخ ی ایون
بتش ب آن ام ناد ت مراجعب میشتد ،مث این موخن هوب میگوتییم« :أبض
عذباء :زمین ایر» یعنی «زمینی هب دب آن هشب نمیشتد».
 -7تعریف صهرفی داللتهی :ایون تعریوف ور بتا وط اشو داقی وین لفوظ
تعریفشده ت لفظ متبد تعریف ام تاب امب؛ چرا هوب اجوازه میدهود توا با طوة
متجتد ین عضی از هلما از همان خانتاده دبک ت دبیافب شتد.
 -8تعریف دانشنامهای :دب رگیرندة اضافبهردن تعودادی از نشوانبها وب
تیژگیهای مشخصشده (لفظ) امب دب حالیهب تتصیفگر هموة دانشهوایی
امب هب ابت ا ی ا تاژة معرّف دابد ت از لحاظ حجمی ت ر اماس نیازهای لفظ
1
متبد تعریف م فا امب.
هر هدام از جن بهای مخ لف گف بشده ،دب تعریف مصطلحا اهمیب دابد،
جز اینهب ربمی شرعی عدیدتی مصطلحا جدید مانند مکتالبیسم ،نیازمنود
جمعآتبی تعداد یشتری از جن بهای تتصیفی ت تشریحی مصوطلح اموب توا
تاند ب صفب تاقعی ت حدیدب شرعی آن دمب پیدا هند.
مطلب سوم :موقعیت مصطلح از منظر اسالمی
ربمی ت شناخب حدایق سیابی از دانشها ت جدامازی قالبهای خشوک
از تفکرا متبتتی ت میاب از منظر اصوطالحی یوک ضورتب شوناخ ی ورای
تتضیح ماهیب ،ندد تاقعیب ت ابتدای آن دب ماخب فرداموب .ورای هموین از
مهمترین م ادی علتم شمرده شده امب:
 .1تويب حلسن ،ازتعریف ازموطلحاتی فی بعض ازمعاجم ازعربیة :تعریف ازموطلو ازتعداوزی نموججعا،
نسخة ازکترونیة :تعریف موعطلحات در بعیعی از فرهنگزرتهعای عربعی :بعرای م عال تعریعف
متداول موطلو.
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فاعلم مبادئ ك فن عرشة

احلد واملوضوع ثم المرة

« دان هب اصتل اتلیة هر فنی ده متبد امب هب مب متبد مهم آن ع واب
امب از :تعریف ،متضتع ت فایده».
امر تعریف دب امالم دب ضمن علم اصوتل فدوب ت ذیو م حوث دامنوبها ت
تعابیف ربمی شده امب .تعابیف مر تط ب اصطالحا امب .این امور نشوان
میدهد هب مذهب عد گرای امالم اصی دب شک گیری ختد ،اصطالح با وب
عنتان تنها یک تجتد شک نیاف ب نمیدانسب ،لکب مطمئن وتد هوب اصوطالح
یک متجتد زنده امب هب دب دبتن ختد یک اندتخ ة ابزشمند ت ی رفانب دابد.
مسألة اصوطالح ت فلسوفة آن یکوی از زبگتورین مسوائ فکوری محسوتب
میشتد هب ب خا ر تأتیر زیاد آن دب شک گیری عد گرایی فرد مسولمان ،نیازمنود
این امب هب امرتزه ب شک عمیق ت گس رده موتبد ربموی قوراب گیورد .شواهد
تشیخی  -مدیر مرهز ربمیهای مر تط ب مصطلحا  ،تاقوع دب فواس -دب ایون
زمینب میگتید :خطای مصوطلحی سویاب وزبگ اموب ت جوز هسوانیهب دب علوم
تا بقدم هس ند ،نمیتتانند میزان آن با دبک هرده ت تخمین زنند .تالش پیام ران
این تد هب اشیاء با ا امم ختدشان نامگوذابی هورده ت موخنان
از زمان آدم
خداتند با ت ب هنند تا م ادا ت دی یا تغییری دب این موخنان اتفواق یف ود .دیون از
همان ا دا ،تعریف ت تث یب مفاهیم مصطلحا امامویِ وتده اموب هوب تصوتب ت
رداشب صحیح از جهان ت زندگی ت انسان ر آن ام تاب امب .حد ت مرزهای هفر ت
نافرمانی ت مرهشی تنها زتایایی از انحراف آن مفهوتم دب نوزد انسوان اموب .اگور
انسانها مصطلحا با پایبگذابی هرده ت هلموا با هامو میهردنود ،ت خلدوب ت
دین خداتند با تغییر نمیدادند ،نیازی ب آمدن همة پیام ران ت صدّیدان ت شهدا ن تد
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تا آنها با دت ابه ب اص ختد ازگردانند ت عد از آنهب ا امامی یهتده ازی هردند
1
آنها با دت ابه ب اص حدیدب امامی رگردانند.
از نشانبهای « حران مصطلح» آن چیزی امب هب ما امرتزه از رخوتبد وا
مصطلح دخی ت یگانوب دب محافو بتشونفکری دب هشوتبهای عر وی شواهد
هس یم؛ آنجا هب بتشنفکر عر ی ا مصوطلحا یگانوب ت مهواجر ماننود یوک
تشنبای بف اب میهند هب گتیی دب هر ابان اندک یا شدیدی هب از غرب یایود
شفایی رای خشکی عد ها نهف ب امب دتن اینهب دب متبد آن نظری دهود
یا نددی کند ت یا دب آن هنکاشی انجام دهد.
قرآن ب اشابه اه فا نکرده ت تصریح هرده امب هب امر مصوطلح یوک امور
عابضی دب ماخ ن آگاهی جمعوی ت تشوکی اتبهوای وزبگ ،بد ودعبها ت
پدیدههای جدید ت مهلوک هوب اهو حوق با از باه هودایب منحورف هورده ت
گمراهان با ر باه ا ت انحراف گمراهی تا بقدم میهنند ،نیسب.
خداتند م عال میفرماید :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﱠ« :گفب :بام ی هب
عذاب ت خشمی [مخب] از پرتبدگابتان ر شما مدرب گردیده امب؛ آیا دب ابه
نامهایی هب ختد ت پدبان ان [ رای بها] نامگذابی هردهاید ت خدا ر [حدانیب]
آنها رهانی فرت نفرم اده ا من مجادلب میهنید؟ پس من ظر اشید هب من
[هم] ا شما از من ظرانم ».األعراف٧١ :
ت نیز فرمتده امب :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠ « :شما غیر از
 - 1ازشاهد ازبوشیخی ،قول فی ازموطلو ،مجلة دراسات موطلحیة ،شماره اول 1422 ،هع
 2001 -م ،ص .1
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خداتند چیزی با ع اد نمیهنید مگر اممهایی ( یمسمّا) هب شما ت پدبان ان
نامگذابی هردهاید (ت) خداتند هیچ دلیلی ( ر حدانیب) آن نفرم اده امب .هسی
جز خداتند حق فرمانرتایی ندابد ،ات دم تب داده هب ات با نپرم ید .این دین پا ر
جای ت ام تاب امب تلی اهثر مردم نمیدانند ».يوسف٤٠ :
ت از فرمتده امب :ﭐﱡﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊﱠ« :این بها جز نامهایی هب شما ت پدبان ان ر آنها نهادهاید چیز
دیگری نیسب ت خدا هیچ دلیلی ر (مع تدیب) آنها نازل نفرمتده؛ مشرهان
چیزی غیر گمان ا ت هتای نفس فامد ختد با پیرتی نمیهنند ا آنهب از
جانب خدایشان هدایب ر آنها آمد ».انلجم٢٣ :
نیز ب ماخب مصطلحا جدید یا ام خراج معنای شورعی از
پیام ر اهرم
معنای لغتی یا عرفی شایع ت قدیم لفظ تتجب داشو ند .سویاب اتفواق میاف واد هوب
هلمبای با هب ب صحا ب میفرمتد ا این تع یر پیگیری میهرد« :أتدبتن موا هوذا؟:
آیا میدانس ید هب این چیسب؟» 1یا مانند آن .دب اینجا هلمبای هب موؤال فرموتده
تد تتضیح هلمة غیر مفهتم ،دابای معنی عرفی مشهتب امب ت چب سا پیام ر اهرم
هلمبای با رای صحا ب میگف ند هب آنها معنایی رای آن نمیدانس ند یوا معنوای
آن رایشان غیرتاضح تد؛ پس آنها مج تب میشدند هب دب متبد آن مؤال پرمند
ت این امر ب خا ر ایجاد انض اط اصطالحی ت تفکری دب ذهن آنها تد.
 .1از سخن ایشان است« :أتدرون ما اإلیمان؟ :آیا میدانید ایمان چیست؟»
این روایت را بخاری در کتا االیمان و در با «أداء ازخمی معن ایمعان» (ح  ،)35و نیعئ
مسلم در کتا االیمان در با «االمر باالیمان باهلل ورسوزه و شرا،ع ازدین وازعدعاء زعه» (ح
 )24روایت کردهاند.
و این حدیث ایشان« :أتدرون ما ازریبة؟ :آیا میدانید غیبت چیست؟»
مسلم در کتا «ازبر وازولة واآلدا » با «تحریم ازریبة»( ،ح )2589
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دب اندیشة امالمی ،اصطالح ب دبتازهای رای تشوکی تفکور ت تمویلبای
رای ابزشگذابی آن ،ت نیز تمیلبای رای نگهدابی ت پامداشب آن از هجتم
مخفیانبای محستب میشتد هب دب ال بالی ع اب هوای هتتواه تابد شوتد توا
تاند دب فرهنگ جامعب نفتذ هند ،جدای اینهب مصطلح مر تط وب عدیوده یوا
شریعب یا ابزشهای اخالقی امب.
مطلب چهارم :ایرادهای ساختار اصطالحی در نظام اسالمی
از مهمترین ایرادهایی هب تاقعیب علمی ت دعتتگری امب از آن بنج می رد
ذتبشودن مصوطلحا  ،شناتبشودن ت گسو رش آنهاموب .ایون امور زموانی
خطرناکتر میشتد هب مر تط ب مسائ عمدی ت مرت ط ا ماهیب تتحید اشد،
مانند آنچب پیام ران آتبدند.
اصطالحی تدن ت بتشنگری داللبهای گف موان ابزش سویاب واالیی دب
پیکر ندی گف مان امالمی ا اق دا ب تیژگی دت گف موان قرآنوی ت ن وتی دابد.
امالمؤمنین عایشب -بضیاهللعنها -بتایب هرده امب :مخن پیوام ر خودا
فص الخطا ی تد هب هر هس آن با میشنید ،میفهمید 1.دتن تضتح معوانی
الفاظ دب قالبهای مخ لف آنها ،هیچ باهی رای فهم گف مان تجتد ندابد.
دتن تالش رای ممانعب از نفتذ تحریف اصطالحی دب گف مان شریعب هویچ
امیدی رای تحدق این ان ظام ت ترتیب نیسب .این همان چیزی اموب هوب پیوام ر
از آن ا این تع یر خ ر داده امب هب از نشانة ف نب دب آخر الزمان خرتج عضی
از الفاظ از داللب اصولی خوتد وب داللبهوای دیگوری اموب هوب شوریعب آن با
ٌ
ی اسر رمها:2
نمیپسندد .فرمتده امب« :لیرشبن أناس من أميت اخلمرر یسرمونها بغر ر
 .1آن را ابوداوود در کتا األد  ،با ازهدی فی ازکالم (ح  )4839روایت کرده است .آزبانی
آن را در کتا صحیو و ضعیف سنن ابو داوود ،حسن دانسته است.
 .2آن را ابععن ماجععه در کتععا ازفععتن ،بععا عقوبععات (ح  )4020روایععت کععرده ،و آزبععانی آن را در
ازوحیحه  139 – 138/1صحیو دانسته است.
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مردمانی از ام م ،شراب با مینتشند تلی امم دیگری ر آن میگذابند ».از عایشوب
شونیدم هوب فرمتدنود« :إن
امالمؤمنین نیز بتایب شده امب هب از پیام ر اهرم

أول ما يکفأ  -يعين اإلسالم  -کما يکفأ اإلناء يعرين اخلمرر .قیرل :فکیرف يرا

ی اس رمها فیست رحلونها :1اتلوین
رسول ر
اَّلل وقد بّی اَّلل فیها ما بّی؟ قال :یسمونها بغ ر
چیزی هب از آن صرف نظر میشتد (یعنی امالم) همان وتب هوب از ظورف (یعنوی
شراب) صرفنظر میشتد .گف ب شد :چگتنب این ممکن اموب ای بموتل خودا ،دب
حالیهب خداتند آنچب با هب اید دب متبد آنها بتشنگری هرده امب؟ فرمتدنود :آن
با ب غیر اممش مینامند ت آن با حالل میهنند».
هاب ب هشداب دب متبد آمدن یک ف نب دب آینده خالصب نمیشتد ،لکب شوریعب
از عضی از ام عماال عرفی دب متبد عضی از الفاظی بیشوبیاف ب دب ز وان عر وی
نهی هرده امب ت این امر ب خا ر داللب آنها ر امتبی امب هب عین فساد وتده
ت یا اگر دقب شتد ،هانبای رای انجام فساد امب .از آن جملب ایون هوالم بموتل
ْ
ْ
ْ
خدامب« :وَل يقولن أحدک ْم لرل رعن رب الک ْرم ،ف ررِن الکر ْرم الرجرل :2هیچهودام از
شما ب انگتب ،هَرم نگتید ،چرا هب هَرم ،مرد مسلمان امب».
نتتی گف ب امب« :دلی مکرته تدن این لفظ ،آن امب هب عرب لفظ «هَورم»
با ر دبخب انگتب ،ختد انگتب ت شرا ی هب از انگتب ب دمب میآیود ،ا والق هورده
امب .شراب با هرم نامیدهاند؛ چرا هب از آن گرف ب میشتد ت نیز ب این دلی هب ور
هرم ت خشش حم شد .دب ن یجب شریعب از ا الق این لفظ ور انگوتب ت دبخوب
اهراه دابد؛ چرا هب آنها هنگام شنیدن لفظ هرم ،ممکن امب ب یاد شراب یف ند ت
نفسهایشان آنها با ب ممب شراب تهییج هند ،یا گرف واب آن شوتند ت یوا وب آن
نزدیک شتند .گف ب امب هب این اموم شایسو ة انسوان مسولمان یوا قلوب انسوان
مسلمان امب ،چرا هب «الْکَرْمَ» مش ق از «الکَرَم» ا ف ح حورف باء اموب .خداتنود
 .1دارمی آن را در کتا األشربة ،با ما قیل فی ازمسکر (ح  )2100روایعت کعرده اسعت .و
آزبانی آن را در ازمشکاة ( )5377حسن دانسته است.
 .2این حدیث را مسلم در کتا «االزفاظ من األد و غیرها» ،با «کراهة تسمیة ازعنعب کررممرعا»
روایت کرده است( .ح )2247
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م عال فرمتده امب :ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱠ « :گرامیترین شوما دب نوزد
خداتند ،اتدتاترین شمامب[ ».الحجرا  ]13 :پس قلب مؤمن «هَرم» نامیده شوده،
ب خا ر آنچب هب از ایمان ت هدایب ت نتب ت تدتی ت صفا نیکتیی هوب ورای
1
این لفظ شایس ب امب ،دب آن قراب دابد ت چنین امب رای مرد مسلمان.
ضتا ط دالل ی احکام شرعی عدم ا الق قاعدةَ« :ل مشاحة يف اَلصطالح:
هیچ مناقشبای دب اصطالح نیسب» یا «َل مشراحة يف األلفرا بعرد معرفرة

املعاين :هیچ مناقشبای دب الفاظ نیسب ،عد از آنهب معانی آنها دبک شود» با
دتن ضا طب اق ضا میهند؛ چرا هب زمانی دب اصطالح مناقشب ب تجتد میآیود
هب ر حدیدب معنای آن چیزی هب ر آن مصطلح شده اموب ،داللوب نکنود ت
گتییهب حدیدب با از آن نفی میهند ت یا آن با ب غیر اص ختد تغییر میدهد،
یا این تتهم با ایجاد میهند هب ر خالف تاقعیوب خوتد وا شوریعب متافوق ت
مازگاب امب ت یا ا تجتد مطا د ش ا شریعب ،از آن بتیگردان امب .این امر
امرتزه ب صتب تاضح ت آشکاب امب ب گتنبای هب ال زام ب حدتد شوریعب با
«ظوواهری» ت انحووراف از آتوواب تحووی ت منحو هردن احکووام آن با «تمووطیب»
نامگذابی هردهاند.
مطلب پنجم :ریوههای اسالمی نظریة مصطلح
مسألة اصطالح ت ت ب آن از حسامیب سیاب زیادی رختبداب اموب ت یوک
امر عابضی شکلی نیسب هب تنها ب خا ر بتایب تابیخی موتبد ربموی قوراب
گیرد .پرداخب لفظی از گرمای توابیخ اتخواذ شوده ت حرهوب آن دلیلوی ورای
شک گیری هلیشبای آن امب.

 .1نووی ،ازمنهاج ،شرح صحیو مسلم بن ازحجاج ،ط  ،2بیعروت ،دار أحیعاء ازتعرال ازعربعی،
 1392هع .5/15
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اهمیب ان ظام نددی دب ربمی مصطلح از دیدگاه اموالمی دب دت امور اصولی ت
امامی نهف ب امب :بعایب تاقعیوب هوب هموان متضوتع نظریوب اموب ت شوناخب
شریعب هب همان ا زاب نظریب امب ت ر همین اماس همراهی تعدادی از اموتب وب
هنگام شناخب نددی مصطلحا ضرتبی امب ت مهمترین آنها ع اب امب از:
 -1ندد مصطلح از منظر لفظی ت مفهتمی ر امواس شورع :چورا هوب مصوطلح
همان چیزی امب هب همة امتب ب آن من هی میشتد ت عداید انسانها ت بف ابهای
آنها منتط ب حکم شریعب دب متبد دبم ی ت نادبم ی ت نیز ق تل یا بد آن امب.
 -2ندد مصطلح از منظر لفظی ت مفهتمی ر اماس عد ؛ چرا هب مصوطلح
دب یشتر متابد رای حکم شرعی آماده شده امب هب ور «حتصریل املصرال

وتقلیلها :ب دمبآتبدن منافع ت تکمیو آنهوا ت
وتکمیلها وتعطیل املفاسد
ر
خاتمبدادن ب امتب فساد ت هواهش آنهوا» 1امو تاب شوده اموب ت ق و از آن
ٌ

«احلکم یلع الّش رء فرع عن تصورهر  :حکم ر یک چیوز فورع ور مفهوتم آن
امب» .2همچنین فردی هب مصطلح با دبیافب میهند یا ب تحی اذعوان دابد،
یا اینهب مسبایمان امب ت آن با ب تأخیر میاندازد ت یا منکر اموالم اموب.
حالب اتل نیازمند ب حکم امب تا ایمان تی تث یب ت محکم شتد ت ا دلی ب
دعت اع ماد هند ت دتمی نیازمند حکم امب تا ب دفع شک پردازد ،ت موتمی
ب حکم نیاز دابد رای اینهب تاند دلی ختد با ر آن پایبگذابی هند.
ر همین اماس ،از متابد هتتاهی دب ربمیهای نددی جودی یوا گسو رده
این امب هب ر یکی از دت تجب اال اه فا شوتد .جموع وین ایون دت از عواد

 .1ابن تیمیه ،در ازجوا ازوحیو زمن بدّل دین ازمسیو ،تحقیق :علی حسن ناصر ،عبدازعئیئ
ابراهیم عسکر ،حمدان محمد ،ازریاض :دار ازعاصمة 1414 :هع.17/6 ،
 .2برای این قاعده ن.ک :کتا  :نفراوی ،ازفواکه ازدوانی علی رسازة ابن ابی زیعد ازقیروانعی،
بیروت ،دار ازکتب ازعلمیة 1418 ،هع  1997 -م.175/1 ،
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پژتهشگران تابیخ امالم تده امب ،ماننود ا نتیمیوب ت دیگوران دب ندود خوتد
1
مدتال فالمفة یتنان قدیم ،ندد شرعی ت ندض عدلی با ا هم جمع هردهاند.
 -3عدم تتهین ب ربمی مصطلح ر اماس اش داق لغا ؛ چورا هوب هلیود
فهم تابیخ لفظ ت ذخیرة مفهتمی آن اش داق امب؛ ب گتنبای هب مهد اش داقی
ب شک پنهان ا مفهتم اتلیة بیشوب دب ابت واط اموب ت ورای هموین ،با طوة
مصطلح ا بیشبای هب از آن مواخ ب شوده اموب ،همچنوان پتیاموب ،اگرچوب
اصطالح دب تل تابیخ تالنی ختد ب حد ت مرزهای مفهتمی رمیگردد هوب
از اص منشأ آن دتب امب.
 -4تالش رای آشکاب هردن دلی ت هدف ماخب لفظ ر امواس یوک شوک
معین ت نیز تتجیب اصطالح ب عنتان اینهب دب مدح ت یا دب هجت اشد ،ب خصتص
اینهب ،سیابی از اصطالحا پدید آمده ب شک اصولی ت غیرعر وی خوتد یوا دب
ندطة مدا آن یعنی دب شک عر ی ختد حاص ذب ی رفی ایدئتلتژیک نسو ب
ب دیدگاههایی امب هب تجهة آنها مشخص ت محدتد امب.
اه منب ب خا ر پای ندی ب بیشبهای قدیمی ختد ،دب رخوتبد وا ایون
ینان لفظی (مکتالبیسم) تتانس ب امب از شرّ سیابی از اصطالحا دخی دب
امان ماند؛ اما این مصتنیب از زمان ش اب رای پذیرش یا ا راز یزابی از تاژة
جدید ت ق از آنهب ر متازین شرع ت عد ت تاقعیب عرضب شتد ،متبد خدشب
تاقع شد ،همچنانهب دب مخن ق هم ب آن اشابه هردم.
مطلب شوم :از مفسدههای سستی نظریة مصطلح
میدان فرهنگی ت دعتتگری ،امرتزه از نتعی مس ی دب تعام ا مصطلحا
جدید بنج می رد هب این امر منجر ب ن ایج خطرناهی دب مطح جامعة هدف هب
قصد دعت آن با دابند ت یا ح ی جامعبای هب ختد آنها دب آن دعوت فعوال
 .1ن .ک :ابن تیمیه در کتا «ازرد علی ازمنطقیین (نویحة أهل اإلیمعان فعی ازعردّ علعی منطعق
ازیونان) ،تحقیق :عبدازومد شر ازدین ازکتبی ،بیروت :مؤسسة ازریان 2005 -1426 ،م.
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هس ند ،شده امب ت خشهایی از آن تا حد سیاب زیادی دب معرض خطر امب.
آنچب دب این میان خطرناکتر امب ت دی خطای اصطالحی ب یک امر مسلم
ت شناخ ی امب هب االتر از جدل ت مناقشب قراب میگیرد تا جاییهب ربمی ب
منظتب ندد دت ابهنگری دب آن ت تشریح آن نتعی م کمغزی شکاهیب امب.
از تاضحترین مثالها دب این زمینب مصطلح «اسالمیون» (اموالمگرایان) ت هور

آن چیزی امب هب دب محدتدة این مصطلح اش داق شده امب .مصطلح «اسرالي»

(( (Islamisteامالمگرا) دب فرانسب دب اتاخر دهة  70ت دب دانشگاههای این هشوتب
ظاهر شد 1ت منظتب از آن گرتههایی امب هب ب از مرگیری زندگی امالمی ایموان
داش ند (اعم از فعاالن ت غیرفعاالن).
فعاالن عرصة امالمی  -م أمفانب -نس ب ب ایون مصوطلح سویاب غفلوب
هردهاند تا جاییهب آنها این اصطالح با یک عنتان رای ختد ب هاب می رند ت
از ختدشان دب متبد اص ماخب لفظ ت هودف نهوایی آن موؤالی نپرمویدند ت
هدف خ یثانة این عنتان با م تجب نشده ت اتورا فاجعوب واب آن ور دعوت با
نفهمیدند؛ چرا هب آنها تنها ب ظاهر لفظ ت ابت اط آن ا نس ب گرتهی از مردم
ب امالم پرداخ ند ،دب حالیهب هدف از این لفظ ،جدایی عدیدتی ین امالم ب
عنتان یک دین ت مردم ب عنتان افراد امب؛ پس ر این امواس ،قا و ق وتل
 .1کلمه فرانسوی «اسالمی» در سال  1985با یک کاربرد دالزتعی جدیعد وارد فرهنعگ انگلیسعی
شد و در اوج شگفتی این کار بعد از بیمیلی و درنگ روشنفکران آنگلوساکسن و در نتیجعه ترییعر
مترجم انگلیسی کتا les mouvments Islamistes dons I EgypteContemporaine :
با عنوان فرعی آن و معذرتخواهی در پاورقی کتا که این کلمه فرانسوی «اسعالمی» هنعوز در
استعمال انگلیسی نیامده است.
Gilles kepel Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharoah,
Berkeley: University of California Press, Henry, Munson. 1985, P 22.

هنری مونسن این اصطالح را حتی بعد از آغاز به کارگیری آن در کشور آنگلوساکسونی ،بعه
عنوان یک کلمه جدید غیر دقیق توصیف کرده است:
Jr., Islam and Revolution in the Middle East, New Haven: Yale University
Press,1988, p. 4.
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امب هب مسلمانان ب گرته محدتدی تدسیم شتند ت ب آنها امالمیین 1گف وب
شتد ت ا این نشانب شناخ ب شتند ت ا این اصطالح از گذش ة مألتف ت حاهم ر
ز ان آنها هب اجرای شریعب با تاجب میدانسوب ،م موایز شودند ت دب مدا و
تعداد سیاب یشتری از مسلمانان (افراد عادی) یعنی هسانیهب دب شیتة من ی
ت اص امالم تفاتتی قائ ن تدند .پس هم هم این اصطالح دب ین احساموا
عامة مردم اینگتنب یان شد هب :اص عدیدتی ب این معنامب هوب اع دواد وب
اج اب اجرای شریعب یک اص اضافبشده ر مطلتب از منظر اتب ت ایمان امب
ت اینهب مسألة شریعب از جملب امتبی امب هب وب اصو تا سو گی ابت وا ی
ندابد ،لکب از امتبی امب هب مسولمانان ور مور آن اخو الف نظور داشو باند؛
نا راین ،ضرتبی امب هب فرد مسلمان اتدتا مشک زیادی دب این باه نداشو ب
اشد ،هنگامی هب هسی با یند هب از ب هواب ردن تسومیة اموالمگرایان ( وب
صتب آزادانب ت دتن تا س گی ب حزب یا جماع ی) ب حکم رحوذب مویدابد؛
چرا هب انکاب آن دب را ر این گرته محودتد چوب از نظور عوددی ت چوب نظوری
 .1اصطالح «اسالمیین» (اسالمگرایان) در میرال اسالمی معادل کلمه «مسعلمین» اسعت ،بعرای
م ال ابوازحسن اشعری ( 324هع.ق) کتا خعود «مقعاالت االسعالمیین» تعازیف کعرده اسعت ،و
نویسنده معاصر وی ،بلخی معتئزی ( 316هع.ق) نیئ کتابی با همین عنعوان نوشعته اسعت .روایعت
شده است که رسول خدا به سفانه دختر حاتم طایی فرمودند« :لو اکن أبوك اسالمیا لرنمحنا علیر :
اگر پدرت اهل اسالم میبود ما بر او رحم داشتیم».
ابن عساکر ،تاریخ دمشق ،تحقیق :عمر ازعمروی ،بیروت ،دار ازفکر  1419هعع 1988 ،م.202/69 ،
و زفظ «اسالمیّا» در جاهای دیگری به شکل «مسلماً» آمده اسعت .ایعن حعدیث ضععیف اسعت؛
ابنحجر  -در کتا اإلصابة فی تمییئ ازوحابة ،تحقیق :عبداهلل ازترکعی وآخعرون ،ازقعاهرة :مرکعئ
ازبحول وازداراسات ازعربیة واالسالمیة 1429 ،هع  2008-م -475/13 ،در شرح حال سفانه دختعر
حاتم طا،ی گفته اسعت« :طبرانعی داسعتان وی را اسعتخراج کعرده و خرا،طعی آن را در «مکعارم
األخالق» از حدیث علی بن ابی طازعب بعه شعکل کامعلتر آورده اسعت ،و در سعند آن شعخ
مجهول است ».هلمة " "Islamismeدر نوشتههای غربی به معنی اسالم استعمال شده اسعت ،از
آن جمله است کتا ارنست رینان"Mahomet et les origines de l, Ieslamisme" :

 / 50مکتالبیسیم ،اعتن عصر

ابت ا ی ب ق تل امالم یا بد آن ندابد ت هیچ پیتندی ین آن ت ین ممانعب از
یگانگی ت ضر ب ب ن ت نیسب.
عالته ر این ،نوامگوذابی گورته محودتدی از مسولمانان وا ایون اصوطالح ت
جدامازی آنها از اهثریب مردم ،مجتزی امب -ت قطعوا وتده اموب -ورای ایون
مخن هب ظلم ب اموالمگرایان ت مجوازا آنهوا ت زشوبجلتهدادن آنهوا هویچ
ابت ا ی ب نفر از امالم ت جنگ ا آن ندابد؛ چرا هب این هاب تنها یانگر بتیابتیی
ا گرتهی از مسلمانان امب هب از عامة مردم ب خا ر گف ن این حرف م مایزند هب
ضرتبی امب زندگی امالمی دت ابه از مر گرف وب شوتد؛ پوس ایون جنگوی علیوب
صاح ان آبای فامد تده ت جنگی علیب امالم ،دین ت دیة مسلمانان پواهی هوب وب
1
شریعب اهمیب نداده ت اجرای آن رایشان اهمی ی ندابد ،نختاهد تد.
عجیب امب هب جامعبشناس فرانستی مکسویم بتدنسوتن 2هواب رد اصوطالح
( 3(Islamismeبا ب هلی انکاب هرده امب؛ چرا هب ات مع دد اموب ایون اصوطالح
هال یک تتهّم امب؛ چرا هب همزمان هم ور گورته انودهی از مسولمانان (آتموین:
گناهکابان) ت هم ر همة مسلمانانی هب ب این دین ایمان دابند ،4داللوب میهنود،
دب حالی هب هسانی هب ب «اموالمیین» شوناخ ب میشوتند ایون فسواد با دب ایون
اصطالح نمی ینند.
 .1ن.ک :ب تابیخ کلمه «اسالي» :از دالزت بر دین اسالم چنانکه در کتا های شرقشناسان و
نویسندگان غربی آمده است تا دالزت آن بر عملگرایان برای از سرگیری زندگی اسالمی:
Martin Kramer, "Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?, in
Middle East Quarterly, vol. 10 no,2,2003, pp 65-78.
 .2ماکسیم رودنسعون  )2004–1915( Maxime Rodinsonتاریخنگعار فرانسعوی و مارکسیسعم

که تعداد زیادی کتا در زمینه اسالم دارد ،به گونهای که خوانشهایی مبتنعی بعر فلسعفه معادی
جدزی در فهم شکلگیری اسالم و ماهیت آن و حرکت آن در تاریخ نوشته است و از جمله آنها:
" "Muhammadت " "Islam et capitalismت ""L'islam: Politique et croyance
 .3بسیاری از سکوالریسمهای عر آن را به اإلسالمویة (اسالمیسم) تعبیر میکنند.
. Voir Francois Burgat, L'islamisme an Maghreb, Paris: Karthala. 1988, p. 14.
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دب مدا ماخب این تاژههایی هب از لحاظ داللب ت ن یجب فامد هس ند ،گورته
سیاب زیادی از مسلمانان از مصطلحاتی هب تاقعاً حدیدب هس ند ،ا راز یزابی هردند
تا جاییهب این اصطالحا ب الفاظی رای دشنام ت لدبهای زشب دل شدند هوب
مسلمان پرهیزگاب از اینهب ا آن نامیده شوتد ،دتبی میهنود ،مثو تا سو گی وب
ایفب «ازسنة» ت جان دابی از آن ت همک ب اصتل تا ب آن ت خصتصیا آن؛ چرا
هب آن با نتعی « ایفیگری» جاهلی زشب میدانند.

مبحث دوم
اشکال اصطالح عربی
اصطالح «علمانیب» دتن الفِ عود از حورف عوین ،یوک حوس ندودی دب
شنتنده نس ب ب جسبتجتی تابیخ مصطلح ت مفهتم آن دب شک گیری اتلیوب
ت تضعیب اآلن آن رمیانگیزاند ت این همان چیزی امب هب اعث میشتد ما
تابیخ با تبق زنیم ت دیهیا با متبد آزموایش قوراب دهویم توا عود از آن وب
حدیدب حرتف این ع اب رمیم.
مطلب اول :تاریخچة تحریف مصطلح
آفب تحریف مصطلحا پدیدهای شناخ ب شده از قدیم تا ب امرتز امب هب
تاقعیب فرهنگی نیز از آن ی هره نیسب ت دب م احثب فکری ین دت نفر هب وا
هم دبگیر شدهاند نیز ب چشم میختبد .این پدیده دب تابیخ امالمی ما ور اتور
دبگیریها ت تنشهای ین گرتههای عدیدتی دب زمینة فهم بمالب تحوی وب
تجتد آمد .مع زلب ادعا هردند هب آنها اه «عدل :انصاف» هس ند ،م عصو ین
م صتفب ختدشان با اه ا ن یعنی حدیدب میدانس ند ،ت اه تشیع وب ایون
مخن چنگ زده تدند هب آنها «شیعة اه یب» هس ند .این ادعاهوا معنوای
الفاظی هب نزد شرع پسندیده تدند با ب غیر معنای موراد آنهوا ت منط وق ور
اهداف م ن تع یر میهردند ت آنها با ب مفواهیمی تغییور دادنود هوب یگانوب ت
1
ناآشنا تد ت از مفاهیم اتلیة ختد دتب میهردند.
 .1ن .ک :فهد ازرومی ،تحریف ازموطلحات ازقرآنیة وأثره فی انحعرا ازتفسعیر فعی ازقعرن
ازرابع عشر :ازریاض :د.ن 1424 ،هع  2003-م.
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مسلمانان اه منب دب اتای نس ب ب تحریف الفاظ ت داللبهوای آنهوا وب
شد هتشیاب تدند ت ر همین اماس خلق الفاظ جدید ت تأتی م داتل ین آنهوا
نادب تد؛ چرا هب ب شد نس ب ب ام فاده از اصطالحا قرآنوی یوا بتایبشوده از
ت ر اماس معنای اصلی آنها حریص تدند ت ب اصطالحاتی یتنوانی
پیام ر
هب زینب خش محاف م کلمین خصتصا م کلمین مع زلب شده تد بتی نیاتبدند ت
ختد با ا تأتی اصطالحا شرعی ر اماس آنچوب هوب دب فرهنگهوای یتنوانی ت
فلسفة اشراق هب دب امالم تابد شده تدند ،مشغتل نکردند.
تحریف اصطالحی دت حالب دابد :یک حالب هب تصتیر حق با زشب جلوته
میدهد ت حال ی هب ا با نیکت نمایان میموازد .از نمتنوبهای زشوب جلوته
دادن تصتیر حق آن چیزی امب هب نصابی دب قرتن تمطی رای ب هابگیری
هلماتی چتن «محمدیین»« ،هاجریین»« ،امماعیلیین» رای مسلمانان تتافق
هرده تدند تا آنها با ب بمالب آممانی من سب ت مرت ط نکنند ،دب این حالوب
آنها یا پیرتان مردی تدند هب ادعای ن ت میهرد ،یا تنها یک ایفب ت گرته
بیشبدابی از نس هاجر یا امماعی تدند ت ر همین اماس لفظ مسلمان با تا
ا دای مال  11551میالدی ب هاب ن ردند ت اتلین ابی هب دب آن هلمة اموالم
ب هاب گرف ب شد ،دب مال  1697میالدی 2تد.
از نمتنوبهای نیکوت جلوتهدادن ا و  ،آن چیووزی اموب هوب موا دب مووتبد
مکتالبیسم ت پتشاندن ل امی غیر از ل اس اتلیب ب آن ،زی ا جلوتهدادن زشو ی
آن ،پنهانهردن آمیبهایی هب ب محکما (امتب یدینی هب تنها یوک تفسویر
دابد) شرع تابد هرده امب ،ب دن ال نشاندادن تالش جدی رفدابان آن رای
جاگذابی امتب ا این نظریب دب دبتن آگاهی امب هس یم.

1

. Paul Imbs, Tresor de la Langue Francaise, Paris: Editions du Centre
national de la recherche scientifique, 1971, p.1261.
2
. Barthélemy d' Herbelot, Bibliothéque Orientale, Paris: Compagnie des
librairies, 1697, p. 501.
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مطلب دوم :ریوة غربی اصطالح سکوالریسم
امرتزه من ددان ر مر این متضتع اتفاق نظر دابند هب هلمة «علمانیب» ترجموة
هلمة «مکتالبیسم» ) (Secularismامب هب م دأ ت منشأ غر ی دابد ت ر هموین
اماس نمیتتانیم دب فرهنگ لغب قدیم امالمی رای این هلمب بیشبای پیدا هنیم.
اتلین نفری هب «مکتالبیسم» با ب یکی از معانی معاصر آن ب هاب رد جورج
هتلیتک 1دب مال  1851میالدی ،تد هب ورای یوان موذهب میاموی خوتد ،وب
جدامازی نظام اج ماعی از حکتمب دینی 2دعت میهرد .ب این ترتیب رای ایون
هلمب معنای اصطالحی جدیدی هب مخالف ا معنای قدیم آن تد ،ب هاب رد.
هلمة «مکتالبیسم» ب هلمة انگلیسوی « »saeculumرمیگوردد ،یعنوی
عالم ،ب معنای «هتن» « »worldاموب یوا وب معنوی «زموان» « »timeیوا
«عصر» « 3 »ageامب .از همین بیشة التینی ،هلمة فرانسوتی « »siécleوب
معنی «قرن» یا «عصر» 4مش ق شده امب.

 .1جرج هوزیوک  1906 -1817( ،George Holyoakeم) نتیسندة انگلیسوی وتد هوب وب
جزئیا اندیشة مکتالبیسم ت دفاع از آن تتجب نشوان داد ،افکواب ت اندیشوبهای خوتد با دب
قالب ه اب ت مداال دب دتبی ی من شر هرد.
""secular Review", Reasoner

اتحادیة مکتالبیسم انگلیس با تأمیس هرد .دب متبد زندگینامباش دب ه اب زیر نتش ب امب:
"Sixty years of an Agitator,s Life" (Joseph McCab, Life and Letters of
George Jacob Holyoake, London: Watts & co., 1908).
2
. G.J. Holyoake, The Origin and Nature of Secularism, London: Watts
and Co.,1896, p.51.
3
. See William L. Reese, Dictionary Of Philosophy and Religion: Eastern
and Western thought, Atlantic Highlands, N.J: Humanities Press, 1980,
P.519.
4
. Craige J. Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen, eds,
Rethinking Secularism, Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011, p.8.
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پاپهووای هلیسووای التووین 1دب قرنهووای دتم ،مووتم ت چهووابم هلمووة
« »saeculumبا رای اشابه ب جهان زمانی یعنی زنودگی دنیوای خشوک دب
مدا «ملکت خدا» هب نتبانی امب ب هاب می ردند .همچنانهب همین هلمب
دب ه ابهای هشیش هلیسا آگتم ین 2ب معنی «تجتد» یعنوی :جهوان زموانی
گذش ب ،حال ت آینده ،از زمان مدتط آدم تا بتز قیامب ب هاب بف ب اموب .پی ور
راتن 3دب این زمینب میگتید :دب نظر آگتم ین این هلمة « »saeculumیوک
امر ب شد شیطانی امب .یک تجتد مجازاتی امب ت دب نهایب اندته ت بنج ت
ختدهشی ت جنتن ت پر از یمابیهایی امب هب تعداد آنها ویش از آن اموب
هب یک ه اب علم پزشکی دب ختد جای داده اشد ت ب ممب اال ت پوایین دب
4
حرهب امب دتن آنهب تزن یا منطدی داش ب اشد.
این ع اب دب ا دای تحتل ختد ر شوخص بتحوانی ا والق میشود هوب
«پای ند عفب ،ا اعب ت گزیدن فدر مسیحیان ت قتانین آنها ن اشد» یا اینهوب
«از هسانی ن اشد هب دب هلیسا عزلب گرف ب ت لذایذ دنیتی با تورک میهننود».
اما همهم تغییر پیدا هرد تا عد از آن رای تع یر غیر هاهنی ام فاده شد .ع اب
«علمنب» دب ا دا ب خرتج شخص بتحانی از عالم به انیوب هلیسوا ت اشو غال

 .1پاپ هلیسا :شخصیبهای دینی ههنمال هب مجمتعب تعلیموی آنهوا از تفکور اع دوادی
مسیحی ابتتدتهس تشکی میدهد.
Richard P. McBrine, Harold W. Attridge, eds., The HarperCallins
Encyclopedia of Catholicism, New York: HarperCollins, 1995, P. 520.

 .2آگتم ین ( 430 – 354م) :یکی از پاپهای هلیسا ت هشویش آن وتده ت عوالم وب علوم
الهت ت فیلستف تد .دب الهت مسیحیب تأتیری شگرف ت تالنیمد داشب.
Peter Brown, Augustine of Hippo, Berkeley: University of California Press,
1967.
 .3پی ر راتن  1935( Peter Brownم :)-ام اد توابیخ دب دانشوگاه رنسو تن ت م خصوص

دتبة ان دال از تابیخ قدیم ب قرتن تمطی ت بمیدن ب مسیحیب تد.

4

. Peter Brown, "Saint Augustine," in Beryl Smalley, et al. ed. Trends in
Medieval Political Thougt, Oxford: Blackwell, 1965, p.11.
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تی ب خدمب ب افراد هلیسا اشابه داشب ت عد از آن تغییر هرده ت ر خرتج از
جهان دینی یا مددما ت تبتد ب جهان غیردینی یا غیرمددس ا الق شد.
مپس دب مرحلة عدی این هلمب ر هسب معنی مادی – میس میک تغییور
یافب ،آن تقب ر ان دال مسؤتلیب از مسؤتلین هلیسا وب مسوؤتلین میاموی ت
مدنی 1داللب هرد ا این تجتد همچنان ابت اط ختد با وا بیشوة انگلیسویاش
یعنی ) (saecularisatioحفظ هرده امب ،ت این تاژه ب معنی دنیتی مواخ ن
یک چیز امب عد از آنهب آن با از مالکیب اخ صاصوی ههنوت وب مالکیوب
عمتم خابج هرده امب .این هلمب دب حدیدوب یوک اصوطالح فنوی ت از جملوب
مصطلحا شریعب هلیسای هاتتلیک امب هب داللب ر داباییهای هلیسا هب
تتمط حاهمان ت پادشاهان غضب شده ت آنها با ورای مصورف شخصوی یوا
2
عمتمی تغییر دادند.
امرتزه زمینة گس رش داللب مفهتمی این هلمب وب شود افوزایش یاف وب
امب ب گتنبای هب میتتانیم دب متبد «شغ موکتالبی» ( ،(secula Jobیوا
شغ غیردینوی ،ت «متمویدی موکتالب» ( )secula amusicیعنوی متمویدی
غیردینی /غیور هلیسوایی ،ت «دانشوگاه موکتالب» ( )secula Collegeیعنوی
دانشگاه غیردینی صوح ب هنویم ت ور هموین امواس م تجوب میشوتیم هوب
مکتالبیسم دب تابیخ اصطالحی ختد گس رة معنایی زیادی یاف ب امب.
این هلمب دب غرب م تلد شد ت دب آغتش آن تغذیب هرد ت بشد یافب ت این
همان چیزی امب هب اعث فهم معنایی آن دب جوایی غیور از محویط غر وی/

Domenic Marbaniang, Seculalism In India, Domenic Marbaniang, 2011, pp 3-4

1.

 .2عبدازرحمن سلیمان ،تفکیک موطلو سکوالریسعم ،تفکیعک ازموعطلو ازعلمانیعة ،مجلعة
مجمع ازلرة ازعربی علی ازشبکة ازعازمیة ازععدد األول ،رجعب  1434هعع -معایو  2013م ،ص
( 145مقازهای باارزش است که از آن به شکلی گسترده استفاده کردم).
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مسیحی آن ا دشتابی همراه اشد .ر همین اماس تیلتب 1ر این عدیده اموب
هب اید از این اصطالح ینیاز شد ت آن با ا یک اصطالح جدید جایگزین هرد
هب قادب اشد همة فرهنگها با وا تجوتد اخو الف دب توابیخ ت ماهیوب آنهوا
دب ر گیرد ،اگر چب ختد ب دشتابی این هاب (جایگزینی این ع واب ) وب مو ب
بیشبداش ن آن دب گفبتگتهای فکری اقراب هرده تد ،ب گتنبای هب ینیازی
2
از این اصطالح تنها دب حد یک بؤیای «ایدهآل» اقی میماند.
مطلب سوم :عَلم یا عالم
اگر ع اب «مکتالبیسم» (مکتالبیسم) دب اص لغتی ت شک اصطالحی
آن ب هلمة «عالم» رگردد ،پس چگتنب الف آن دب لغبناموة فرهنگوی عر وی
حذف شده امب؛ ب گتنبای هب زمینب رای مف تحشدن حرهب عین ت یا ح وی
مکستب شدن آن فراهم شده امب؟
اگرچب این تمتمب دب تفسیر ب هابگیری هلمة «عَلمانیوب» وا فو ح حورف
عین تجتد دابد هب گتییم این هلمب ب هلمة عر ی «عالم» رمیگردد ت عد از
حرف الف اتل دب آن ،ب این صتب دبآمده امب؛ چرا هب عرب تمای دابد ب
هنگام تتالی دت حرف الف دب یک هلمب ،یکی از آنها با حذف هند؛ تلی ا این
تجتد یک نگاه تابیخی ب شک گیری آن ،موا با وب ایون مومب می ورد هوب
3
گتییم این هلمب یک تع یر ب عابیبگرف ب شده از ز انی غیر عر ی امب.
 - 1چارزئ تیلور  1941( Charles Taylorم) :از فیلسوفان سرشناس و دانشمندان علوم اجتمعاعی
عور حاضر است .استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه مک گیل است .از مهمترین آثار وی:
" "A Secular Ageت "Sources of the Self: The Making of the Modem Identity".
2

. Charles Taylor, "Western Secularity", in Craig J. Calhoun, Mark
Juergensmeyer, Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, p.36.

 .3رخیها ر این عدیدهاند هب هلمة «علمانیب» ب صتب عمدی از متی عضی از به وران
آن دب جهان عر ی ب هاب بف ب امب ،چرا هب از تاژة معادل آن یعنی « یدینی» هب مع ددند
معادل عر ی اصطالح انگلیسی امب ،شد همتری داش ب ت دب عین حال تضوتح ت داللوب
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پیگیری ت بصد هلمة «عَلمانیب» دب ز ان عر ی نشان میدهد هب این هلموب توا
ق از پیدایش معنای اصطالحی جدید آن دب غرب ،خیلی پرهاب رد تده امب .اگر
دقیقتر اشیم اید گتییم هوب دت هلموة «عَلموانیّ» ت «عَلمانیّوب» از ع اب هوای
بمتخیاف ب دب فرهنگلغب دینی مسیحیان عرب (یعنی :هسوانی هوب عر وی ز وان
اصلی آنهامب ت یا هسانی هب ز ان عر ی با آمتخ باند) ت مخصتصا موریانیهای
آنهامب .این مصطلح دب فرهنگ لغب دینی عر ی ب معنی یوک مسویحی اهو
دین صرف تبتد یاف ب امب ،ق از اینهب طن پیدایش آن ،همزموان وا اندوالب
علیب ملطنب هلیسا ت مرجعیب دینی ،ا معنای تمدنی تمیعتری پیتند ختبد.
هلیسای مریانی دب جهان عرب دابای میراث دینی غنی تده ت دب فرهنگ
دینی ختد ،ا دین امالم ابت اط محکمی دابد .این امر ب دت دلی امب :اتلوین
دلی این امب هب هلیسای مریانی دب مرهز جهان امالم ت عرب تاقع شوده ت
با طة اترگذابی ت اترپذیری اصطالحی دب ین آنها سیاب زیاد وتده اموب؛ ت
دتمین دلی این امب هب پیتند ذاتی محکمی ین دت ز وان عر وی ت موریانی
تجتد داشب؛ چراهب هر دت ز ان ،از ز ان مامی بیشب گرف ب امب ت ور هموین
اماس ،ش اهبهای ین آنها دب بیشب ،نحت ت صرف سیاب زیاد امب.
مریانیها دب فرهنگ لغب هلیسا تاژة «هاهنا» با ب معنی بج دین ب هاب
ردهاند ،همچنانهب اصطالح «ههنتتا» 1با رای دوب بجوال دیون (هاهنوان)
ام فاده هردهاند .این هلموب دب فرهنوگ لغوب عر وی تابد شوده ت دب تعوابیف
نتش ابی ت ز انی ت ب شده امب؛ گتییهب یک تاژة اصی دب ز ان عر ی امب.
آن یشتر امب .ر اماس آنچوب هوب از ریوق هواتش توابیخی آشوکاب میشوتد ،موخنی
یاماس امب .نا راین ،هلمب «عو(وا)ولمانیة» دب رحهای بتایبگران آن دب ادب عر ی از
لحاظ مفهتمی تاضح تده ،همچنانهب از همب مهمتر تدا آن ا اصطالح غیرعر وی اموب
هب دب غرب ر آن ا الق شده امب.
1

. Carolo Brockelmann, Lexicon Syriacun, Edinburgh: T.&T. Clark, 1895,
p.154, Hassan bar bahlul, Lexicon Syriacun, Paris, Reipublica typographao,
1901, p. 869.
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تمایز لغتی رای بج دین هب ب صوتب هامو دب دایورة عمو اموتب دینوی
منحصر شده ت ب دنیای أخرتی بتی آتبده امب ،الب این تد هب ز وان موریانی
دینی رای افرادی هب خابج از دایرة ههانب اشند ،یک ع واب جدیود ا وداع هنود.
مپس این ز ان هلمة «علما» با رای این فرد ب هواب گرفوب توا وب عنوتان یوک
صفب ،ات با از لحاظ ایمان ت تظیفب ت هابهرد از هاهن جدا هند ت وب معنوی هسوی
اشد هب ب این جهان (عالَم) 1تا س ب امب ت از منظر مفهتمی ت داللب نمیتتاند از
یک گس رة هنجابی ی رفانب خالی اشد .چورا هوب «عوالَم» دب تفکور هلیسوایی
منطدوة تابیووک ت «تادی اشووکهووا» ( )Valle de larmesامووب ت ایوون تادی،
 .1برای همین است که در ترجمه کتا بشیطای سریانی که متعلق به عهد عتیعق (مجعازا همعان
انجیل است) در نامه پوزی به اهازی افسی ،فول دوم ،شماره دوم کلمعه «( »...عرلرمایُوتعه) را بعه
عنوان معادزی برای کلمة یونانی «( »...أیونا) میبینیم و این کلمه مععادل کلمعه (دهعر :زمعان) در
زبان عربی است« :چیئی که شما قبالً بر حسب زمان این دنیا آن را طی کردید .بر حسب ر،عیی
سلطان نفی ،روحی که اآلن در معویت مشرول است».

فص اتل :حدیدب تئوریک مکتالبیسم 61 /

پایینترین ندطبای امب هب افرادی هب ندهای جان آنها ب ملکت خداتندی هب
االتر از غلظب ماده امب م ص ن اشد ،دب آن منزل میگزیند .این هموان منطوق
گنتمی امب هب پتلس ر تمی ( )2( )1دعتتگری ب مسویحیب ابتوتدتهس با ور
اماس همین اصطالح پایبگذابی هرده ت خالصة هس یشنامی الهت نصرانی با
تشکی داد .هسی هب ب عالَم مشغتل شده ت از غیر آن غاف امب دب را ر خوتد ت
آگاهیهای الهی ت معرف ی (فلسفة اشراق) یک پرده قراب داده اموب ت ایون هموان
چیزی امب هب ات با تاداب میهند دمب ب دامان مردان هلیسا شتد تا رای نزدیکی
تی ب خداتند تامطب شتند.
از گذش بهای سیاب دتب اعراب نصرانی هلموة «عَلموانی» با ورای داللوب ور
3
هسی هب از بجال دین (بتحانیتن) ن تده امب ب هاب ردهاند .ماتیرس ن المدفوع
م تفی مال  987م نتش ب امب :اما مصریان ر این اتب تدند هب امدفها خصتصا
دب امکندبیب اید دب صتب مکتالبیسوب وتدن ازدتاج نکننود .اموا نسوطتبیان ت
 .1پوزی طرطوسی ( 6ق -م- .؟) یک فرد یهودی بعود کعه بعه مسعیحیت ایمعان آورد و از
دعوتگران آن شد .نامههای وی بخش اعظم ازعهد ازجدید (انجیل) است.
Art. "Paul, the Apostle," in.W.R.F Browning, Oxford Dictionary of the
Bible, Oxford: Oxford University.Press 3002,

 .2الین اچلرز ام اد دینشنامی دب دانشگاه رنس تن ت یکی از  11م خصصین تفکر گنتمی
تده امب هب تتانسب این ادعا با مطرح هند هب پتلس یک فرد مسیحی غنتصی (گنتموی)
تده امب ت ر همین اماس ه ابهایی هب دب زمینة دشمنی ا غنتصب (گنتمیگری) از تی
دب دمب دابیم جعلی امب ت ان ساب آنها ب ات دبتغ امب.
See Elalin pagels. The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline
letters, Continuum International Publising Group 1992.

 .3ساویروس بن ازمقفع ( 978م) اسقف و مورخ موعری اسعت .نویسعنده کتعا «تعاریخ بطارکعة
کنیسة اإلسکندریة ازقبطیة» .فلسفه و علم کعالم را تعدریی کعرد و اوزعین کتعا در معورد علعم
الهوت قبطی را به زبان عربی تأزیف کرد .به شدت به جئ،یات عقاید و شععا،ر مسعیحیت اهتمعام
داشت( .ساویرس بن ازمقفع ،ازدر از مین فی اییاح ازدین ،ازقعاهرة ،ابنعاء ازبابعا کیعرزی ازسعادس،
د.ت ،ص )8-5
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مریانیها مع دد تدند تی اید هسی اشد هب ق از امودف شودن ،ازدتاج نکورده
1
اشد ،اما پیرتان فرقة نت یب ب همان بمم ت بتش اتلیب ختد تدند.
این ع اب عدها دب فرهنگلغب رای تتصیف هسی ب هاب بفب هب دب گورته
بجال دینی ب عنتان مکتالب قراب نمیگرفب؛ رای همین مثال دب ذی عنتان « ور
علما» دب فرهنگلغب موریانی -فرانسوتی  -انگلیسوی  -عر وی میخوتانیم هوب
«علمووانی .2)Laic Layman). -دب تعریووف همووین تع یوور دب فرهنووگ هلوودانی
(مریانی) – عر ی المطران یعدتب اتجینا منا آمده امب « :مرد عالَمی ت عَلمانی».3
از معانی هلمة «علمانوا» دب فرهنوگ ) (Compendious Syriac Dictionaryهوب
یک فرهنگ مریانی – انگلیسی امب 4»secular« ،امب.
عدنان الخطیب 5ر مرجع مریانی تدن این ع اب تأهید هرده ت میگتیود:
«علمای مریانی هسانی تدند هب هلمة  seculaireبا ب عر ی آتبدنود ت آن با

 .1ساویرس بن ازمقفع ،کتا موباح ازعقل ،سلسعلة ازتعرال ازعربعی ازمسعیحی  ،1تقعدیم و
تحقیق خلیل سمیر ،ازقاهرة ،1987 ،ص  .92این مطلعب را عبعدازرحمن سعلیمان در کتعا
تفکیک موطلو ازعلمانیة روایت کرده است.
2

. louis Costaz, Dictionnaire Syriaque-Francais: Syriac- English Dictionary,
Beirut: Dar el- Machreq, -3eme edition, 2002, p. 254.

 .3یعقو  .أ .منا .قاموس کلدانی عربی؛ بیروت :منشورات دار بابل ،1975 :ص .546

4

.J Payne Smith, Compendious, Syriac Dictionary, founded upon the
Thesaurus syriacus of R. Payne Smith, Oxford, The Clarendon Press,
1975. P. 415: see also Michael Sokoloff, A Syriac lexicon: a translation
from the latin: correction, expansion, and update of. C Brockelmann's
Lexicon Syriacum, Winona Lake, Ind.: Eisenenbrauns, Piscataway, N.J:
Gorgias Press 2009, p.1105.

 .5عدنان خطیب ( 1416 -1332هع 1995 - /م) حقعوقدان و از اعیعای «مجعامع ازعربیعة ازعلمیعة
ازخمسعة بدمشععق ،ازقععاهرة ،برععداد ،عمععان ،و مجمععع ازعلمععی ازعراقععی ،وازمجمععع ازهنععدی» (عیععو
آکادمیهای پنجگانه علمی عربی دمشق ،قاهره ،برداد ،و عمان ،و نیئ آکادمی علمی ععراق و آکعادمی
هند بود ).از تأزیفات وی :ازمعجم ازعربی بین ازماضی وازحاضر» و «نظرات فی ازمعجم ازوسیط» .
احمد ازعالونة ،جیل األعالم ،جدة ،دار ازمنارة 1418 ،هع  1998م.139 -138/1 ،
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از هلمة مریانی «عُلمُتیت( 1:منستب ب العالم) ب صویغة عالموانی گرف وب ت ور
حسب عاد ختد هب اگر امم منستب ر حسب مجاز اشد ،ب آن الف ت نوتن
2
اضافب میهنند پس ب این هلمب نیز الف ت نتن اضافب هردند.
از جملب ه ابهای تأهیدهنندة این مخن هوب هلموة «عَلموانی» وب هلموة
«عالم» ا بیشة مامی رمیگردد ،فرهنگلغب األتیت ی «ز ان گعوزی» اموب
هب ین دت ع اب «ازعلمانیة» ت «العالَم» 3ابت اط رقراب میهند .ما دب فرهنوگ
لغب گعزی – انگلیسی تلف لزلت 4میختانیم هب هلمة «عوالم» اگور دب حالوب
اضافب تا ع یک امم اشد ب معنی « 5»Secularختاهد تد.
رنابد لتیس 6دانشمند شرقشناس ا تتجب وب من وعدهی مسویحیان عورب دب
داخ هردن هلمة «عَلمانیب» دب فرهنگلغب عر ی آتبده امب« :از اتایو قورن 19
گس رش تأتیر غر ی مسیحیانی هب ب عر ی صح ب میهردند ت یشترین آمتزش
 .1گویشهای سریانی در نوشتن و قرا،ت حرکت «زقوقو» اختال دارند .در میرال سعریانی
شرق حرکت أزف با مد گذشته شده است در حازیکه در سریانی غر حرکت ضمه کشعیده
گذاشته شده است .خطیب به نطق غربی استناد کرده است.
 .2عدنان ازخطیب ،بحث :قوة دخول «ازعلمانیة» فی ازمعجم ازعربی ،ملحعق ضعمن کتعا
ازسید احمد فرج ،جذور ازعلمانیة ،ازمنوورة ،دار ازوفاء ،ط  1990 ،4م ،ص .159
 .3باید توجه شود که کلمة «ع ل م» در اک ر زرات سامی به معنی :عازم -ازدهر آمده است...
حازم کمال ازدین ،معجم مفردات املشرتك ،ازسامی ،فی ازلرة ازعربیة ،ازقاهرة ،مکتبة اآلدا ،
 2008م ،ص .278
 .4وزف زئزو ) 2006 -1906) (wolf Leslauم) یکی از بئرگترین علمای سامی به صورت
عام و مخووصاً زبان اتیوپی است.
5

. Wolf Leslau, Comparative Dictionary, of G'e ez, (Classical Ethiopic):
G'e ez - English, English- G'e ez, with an index of the Semitic roots,
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991, p. 61.
 .6رنالد لتییز  1916( Bemard Lewisم )-شرقشناس انگلیسی آمریکوایی م خصوص دب

تابیخ امالم ت بتا ط شرق ت غرب تد .ه ابهای تی اتر منفی دب ترمویم چهوره اموالم ت
مسلمانان دب غرب داش ند .از مهمترین تألیفا تی:
""The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror" and "Islam and the weast
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ختد با از مدابس غر ی یواد گرف وب ت وب باح وی پوذیرای تفکورا غر وی تدنود،
یشتوورین ندووش با دب ان دووال تفکوورا غر ووی ( ووب هشووتبهای عر ووی) داش و ند.
فرهنگلغب عر ی مسیحی خش مهمی از مفردا جدیدی با هب دب تشکی ز ان
عر ی معاصر ندش داش ب ،ابائب هرده امب .از مصطلحا مسیحی هب ب هوابگیری
آن شیتع یشتری یافب ،مصطلح «عالمانی» تد هب عدها وب «عَلَموانی» تغییور
یافب ت از لحاظ حرفی ب معنی «آن چیزی امب هب ب جهان (عالَم) مرت ط امب»
هب همان «امر دنیتی یا مر تط ب دنیا» امب .این هلمب ب صتب همزمان مرادف
همة مصطلحا « :الزمنی :زمانی» ت «غیر دینیّ :غیر دینی» ت «غیرالکنسویّ :غیور
هلیسایی» امب .عدها هلمة دخی ت ترجمبشدهای ب نام «بتحانی» ا داع شد هوب
از تاژة «بتح» مش ق شده ت رای معنی م ضاد آن ب هاب میبتد.
از زمانی سیاب نزدیک ،مردم بیشوب ت اشو داق مسویحی هلموة «عالموانی» با
فرامتش هردند ت دب هنگام تلفظ آن با ب «عِلمانی» هوب از هلموة «عِلوم» مشو ق
شده امب ،تحریف هردند .آن با ب اش اه فهمیدند تا جاییهب این هلمب ب موذهب
1
هسانی اشابه دابد هب مع ددند ین علم شری ت تحی خداتند تناقض تجتد دابد.
محدق شگفب میداند هب تاژة «العالمانیوب :مکتالبیسوم»  -هوب یکوی از
مشهتبترین اصطالحا میامی معاصور وتده ت واب معنوای منفوی دب زمینوة
پذیرش دین دابد – دابای یک بیشة دینی اشد .تعجب ما زمانی یشتر شود
هب فهمیدیم ق گف ة س .اشمییب« :2همة مفاهیمی هوب نظریوة جدیودی با
رای حکتمب دب ردابد ،مفاهیم دینی مکتالبیزهشده امب 3».توابیخ وا هموة
دتبی اجزای آن ت نامازگابی تضعیبهای آن ،یک تحد یکپابچب امب.
1

. Bernard Lewis, What Went Wrong?: The Clash Between Islam and
Modernity in the Middle East, New York: Perennial, 2003, p.105.

به نقل از عبدازرحمن ازسلیمان ،تفکیک موطلو ازعلمانیة.
.2کارل شمت  1985 -1888( Carl Schmittم) :فیلسو و حقوقدان میانهرو آزمانی است.
از مهمترین کسانی بود که به زیبرازیسم انتقاد کرد.
3

. Carl Schmitt, Theologie Polilique, tr. Jean- Louis Schlegel, Paris:
Gallimard, 1988, p.46.
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مطلب چهارم :ورود مصطلح به فرهنگ لغت عربی جدید
فرهنگلغبها گنجینة افکاب پتیایی امب هب دب همة فرهنگها تجتد دابد.
ر همین اماس ،اصطالحا فکری خصتصاً دب امتب مرت ط ا مسائ میامی از
عدم ت مکتن ب تجتد نمیآیند ،لکب تمورة زنودگی ت حرهوب جغرافیوایی آن
فرهنگ امب .فرهنگ امالمی نیز دب این زمینب نتماخ ب ت دعب نیسوب؛ وب
گتنبای هوب اصوطالحا اج هوادی خوتد با از از یوک دتبه تأمو م الغوبآمیز
بیشبگرف ب دب تاقعیب حاص نکرده امب ،لکوب رخوتبد بتح آمومانی آن وا
تاقعیب زمین ب عنتان بحم ت طن داباییهای ز انی آن امب هوب از افکوابی
مخن میگتید هب هنتز هیچ م نی آن با ب همراه نیاتبده امب.
امب امالمی از زمان رپایی دتلب آن دب مدینب تا ق و از مودتط خالفوب
غداد ،رای چند دهب هیچ ه ا ی جز قرآن ت منب نمیشناخب هب مرجعی رای
نظریبپردازی اشد ت شریعب امالمی مجمتعة اخ صاصیاف ب ب صودتب حکوم
تد؛ ر همین اماس ،رای تتصیف هسی هب داتبی ب شورع با بد میهورد ،از
همان هلما عمتمی ت بایج دب شریعب ام فاده میهرد هب داللب ور جودایی
فرد از دین امالم داشب؛ نا راین ،اصطالحاتی مرت ط وا فهوم ایودئتلتژیک ت
منامب رای عدالنیهردن ت انسانیهردن نساخ ند.
اتلین فرهنگلغب چاپشده هب هلمة عر ی «علمانی» ب معنای اصطالحی
امرتزة آن با ب هاب رد ،فرهنگلغب فرانستی  -عر ی امب هب م علق ب یک
م رجم مصری ب نام إلیتس ُدطُر تده امب .این هلمب دب جزء دتم این ه واب
چاپشده دب مال  1829میالدی آموده اموب .وا تجوتد اینهوب صواحب ایون
فرهنگلغب ناشناخ ب امب اما ب نظر میبمد هب افورادی از مسویحیان مصور
تده امب هب ا فرماندة فرانستی همکابی هردند ،عد از بفو ن فرانسوتیها از
مصر ،ب همراه آنها ب مصر بف ند تا وب عنوتان معلموان لهجوة عر وی با دب
مدبمة «ازلرات ازحیّة :ز انهای زنده» دب پابیس آمتزش دهند.

 / 66مکتالبیسیم ،اعتن عصر

این تصتیری از آن فرهنگلغب 1امب:

همانگتنب هب مالحظب میشتد ،نتیسنده هلمة «عالمانیّ» با ا الف ،دت واب
ب هاب رده تلی هلمة «علمانیّ»با دتن الف ،یک اب بهاب رده امب.
اما اتلین فرهنگلغب عر ی هب این ع اب دب آن آتبده شده امب ،حسوب
ترجیح «معجم التمیط» امب هب دب «مجمع ازلرة ازعربیة» دب قاهره چاپ شده
امب ت دب چاپ اتل آن دب مال  1960ت چاپ دتم آن دب مال  1979این هلمب
ا ف ح حرف عین ب شک زیر آمده امب:
« -العَلم :العالَم.
 العلماين :من سب ب عالَم ،ت م ضاد دت هلمب دینی ت ههنتتی امب.این امر ب همین شک اقی ماند تا اینهب چاپ متم ایون ه واب دب موال
2
 1985من شر شد ت هلمة « رعلماين» دب آن ا هسر حرف عین آمد:
ب نظر میبمد هب هلمة « رعلماين» دتن الف ،ب همک فرهنگلغ ی هب رای
دانشجتیان مدابس مصر هنگام اشغال انگلیس دب مال  1937آماده شوده وتد ،باه
ختد با رای شیتع دب میان اعراب پیدا هرد .این فرهنگلغب تتموط آلفورد هنودی
تألیف شده ت مدراط می رت آن با تصحیح ت ت ب هرد .دب این ه اب آمده امب:3
1

. Ellious Bocthor, Dictionnaire, francais- Arabe, Paris: Firmin Didot Frelres,
1829, 2/310.

 .2عدنان ازخطیب ،بحث :قوة دخول ازعلمانیة فی ازمعجم ازعربی ،ص.166 :
. The Dents Dictionary, Egypt, 1927, pp. 223, 362.

3

عن ازسید أحمد فرج ،جذور ازعلمانیة ،ص .139
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رعلماين أو خمتص بالعوام

Laic

العلمانیون العوام

رعلماين دنیوي

غرض أو میل دنیوي

Laity
Secular
Seculariy

مطلب پنجم :اصطالح انتخابشده
اصطالح ا حرتفی هب از هم س گی آنها یک هلمب یا هلماتی ایجاد شوده
هب قلب ت بتح مصطلح با دب رگرف ب ،دب ان دال معانی امانبداب امب .ر همین
اماس الزم امب هب مصطلح از هر نتع معنای تهمی هب از آن گرف ب نشوده ت
یا دب داخ آن نیسب ،جدا شتد .این امر مس لزم آن امب هب ما ر این امر آگاه
اشیم هب هدام معنا بیشة مصطلح ن تده ت یا دب آن تجتد ندابد .دب حثهوای
گذش ب معی هردیم هب چنین اشد.
ب تضتح مشخص شد هوب مصوطلح «العالمانیّوب :مکتالبیسوم» وا هلموة
«العالَم :جهان» مانند یک نهاد دب ختد فرت س ب مرت ط امب ،وب گتنوبای هوب
هس ی با ا مکانیزم مؤتر ختد ت گس رة تمیعی هب ورای یونش انسوانی دابد،
خالصب میهند ت ر همین اماس ،مکتالبیسم دقیقترین اصطالح عر ی رای
یان این مفهتم امب هب از منظر داللب ت بیشب غیر عر ی امب ب گتنبای هب
این هلمب معنا با ا ا عاد مبگانة آن دب رمیگیرد :هتن ،زمان ت عصر .این هلمب
دقیقتر از ع اب های دیگر امب ،مث :
 موطلو «دنیویة :جهانی» :دب صتبتی هب مصطلح اعجموی (غیرعر وی) وب
معنی «العالَم» از معنی «الدنیا» نزدیکتر امب ب دلی اینهب مدا هلمة «دنیوا»،
هلمة «آخر » امب ت مکتالبیسم ب دن ال مطرحهردن ختد ب عنتان جوایگزینی
رای آخر ن وتده ت هویچ زموانی وا آن مخالفوب نکورده اموب ،لکوب حوال ی از
جدایی ل ی ین این دنیا ،اشیاء ت هر آن چیزی امب هب از دنیوا منشوأ میگیورد ت
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آنچب هب دب ماتباء قراب داش ب ت غیر مادی امب .این نددی امب هب شام مصطلح
«الدهریب :1فرقبای از هافران دهری» نیز میشتد هب داللب مسو دیمی ور تجوتد
مرجعیب مادیِ فرت س ب رای حدیدب ت ابزش ندابد.
 ع اب «ال دینیّة :یدینی» :این تع یوری اموب هوب وب صوتب مسو دیم
نمیتتاند ب عنتان تاژة معادل عر ی رای اصطالح انگلیسی ان خاب شتد ،چرا هوب
2
اص بیشة اش داقی غیرعر ی آن ب صتب مس دیم ب دین اشابه نمیهند.

 تعریب این مصطلح« :علماين» ا ف ح حرف عین از منظر ز انی ت لغتی
یک تاژة اصی نیسب؛ چرا هب دب فرهنگلغب عر ی بیشة «عَلْم» 3تجتد ندابد.
هتلیتک مع دد امب هب جایگزینهای دیگری مطرح شده امب تا رای تع یور
از مذاهب دب ز ان انگلیسی متبد ام فاده قراب گیرند از جملب هلمة «کونیّة :هیهوانی
« »Cosmismمنستب ب هَتن ت جهان ،تلی این امم – همان تب هوب هتلیوتک
گف ب امب -دب نگاه عامة مردم من ع شک ت ش هب امب؛ چرا هب معنای حسی هوم
از آن رداشب میشتد ،عالته ر این ب باح ی امکان انحراف از معنوی موتبد نظور
تجووتد دابد .از دیگوور جایگزینهووای ایوون اصووطالح «مج مووع الووتاقعیین :جامعووة
 .1این اصطالح «ازدهرانیة» را دکتر طه عبدازرحمن انتخا کرده است.
ن .ک :طه عبدازرحمن ،بؤس ازدهرانیة ،ازنقد از قافی زفول األخعالق ععن ازعدین ،بیعروت،
ازشبکة ازعربیة زألبحال وازنشر ،2014 ،ص .13 -12
 .2اصطالح «ازالدینیة» به عنوان ترجمهای برای اصطالح انگلیسی در کتا های اسعالمی جدیعد
شایع است .به عنعوان م عال ن .ک :معانع ازجهنعی (إشعرا ) .ازموسعوعة ازمیسعرة فعی األدیعان
وازمذاهب ،واألحئا ازمعاصرة ،ط ،4:ازریاض ،دار ازندوة ازعازمیعة زلطباععة وازنشعر وازتوزیعع1420 ،
هع .679/2 ،با این وجود اینکه آن حکم بر مذهب است و ترجمه برای آن اصطالح نیست!
 .3عدنان ازخطیب در بررسی خود در کتا «قوة دخول علمانیة فعی ازمعجعم ازعربعی» ص
 ، 161رعایت انوا را داشته است .وی روایت کرده است که فیروزآبادی گفته است« :عرلمم»
به معنی عازم است و درست این است که کلمه «علم» متعلق بعه شعرح فیروزآبعادی بعرای
کلمة «مرعلم» است و این آخرین کلمه در جمله است و فیروزآبادی بعد از آن سخن خود را با
شرح هلمة دیگر آغاز هرده امب :و «ازعازرم :ازخلق کلّه.»...
ن.ک :ازفیروزآبادی ،ازقاموس ازمحیط ،بیروت ،مؤسسة ازرسازة ،ط  2005 ،8م ،ص .1140
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تاقعگرایان» ( )society of realistsت «األخالقیة :اخالقگرایوی» ()moralism

ت «ازطبیعانیة :یعوبگرایی» ( )naturalismاموب ت هموة ایون اصوطالحا دب
1
دبتن ختد ایرادهایی از جهب الهام یا تع یر از معنای متبد نظر دابند.
مطلب شوم :سکوالریسم نتیجة تأثیرات جنهگ علیهه علهوم
طبیعی نیست
دب ه ابهای م فکرین مسلمان شایع شده هب مکتالبیسم دب غرب ب عنوتان
یک تاهنش ب انحصاب هلیسا دب مفهتم هیهانشنامی دب اب جهان شوک گرف وب
هب امتب م ناقض دب آن تجتد دابد ت همة آنها تتموط ربمویهای علموی ندوض
شده امب؛ مپس این گرته نتیسندگان ا یان متضعگیری متافق اموالم دب را ور
علم ت معی شدید آن ب تشتیق مفر دب زموین ت دقوب ت تأمو دب آن ،وب یوابی
امالم پرداخ باند.
3
ب حسین 2نتش ب امب هب جدال ین دین ت علم قطعی اموب .باه حو ایون
امر ،رپایی یک حکتمب جدید «دب خشهای تتمعبیاف ة زمین امب هب ور یوک
1

. George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, London: Austin
& co, 1871, pp. 9-10.

 .2طه حسین (1307؟ 1393 -هع 1973 – 1889/م) :دکتعرای ادبیعات بعود و زنعدگی خعود را در
دانشگاه األزهر آغاز کرد و سپی در دانشگاه قدیمی مور ادامه داد .به خاطر بورسعیه بعه پعاریی
سفر کرد و در سوربون فارغ ازتحویل و سپی دوباره به موعر بازگشعت .بعه روزنامعهنگاری روی
آورد و به عنوان سخنران دانشکدة ادبیات دانشگاه قاهره تعیین شد ،سپی ر،یی آن دانشکده شعد
و بعد از آن به عنوان وریئ علوم انتخا شد .از جمله مؤزفات وی« :فی ازشعر ازجاهلی» ،و «علعی
هامش ازسیرة» است .ازئرکلی ،األعالم.233 – 231 /3 ،
 - 3طه حسین نوشته است :دشمنی بین دین و علم یک مسأزه اصلی و معاهوی اسعت ،چعرا کعه
یکی از آنها بسیار بئرگ ،عازیرتبه ،گسترده ،دوربرد و بدون حد و مرز است که هیچ پایانی بعرای
موضوع آن وجود ندارد ،و دیگری متواضع ،کمفروغ ،با خواستههای محدود و گامهای کنعد اسعت،
پیشرفت میکند اما در عین حال از رکود بدش نمیآید؛ جلو میرود و سعپی از اینکعه بعه عقعب
برگردد اکراهی ندارد ،بنا میکند و بعد از آن از ویرانکعردن رویگعردان نیسعت .بنعابراین امکعان
ندارد که این دو با هم توافق کنند مگر اینکه یکی از آنها از شخویت خود کوتاه بیاید.
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اص میامی حامی منفعب ت متد اق صادی ت مدنی ام تاب اشود ».دب تأهیود ایون
ادعای ختد آتبده امب :مردم ب این امر تتجهی نکرده ت دب این قضیب هب حکتمب
1
ممکن امب ر اماس دین ام تاب اشد ت یا ام تاب ن اشد ،دیگر فکر نمیهنند.
عد از ربمی تابیخی این متضتع ،مشخص شد هب ربموان ایون مسوألب ،باه
دبمب با نیاف باند .هموک مکتالبیسومی وب علوم وب عنوتان تاهنشوی دب را ور
خطاهای مشخص ت محدتد نس ب ب فهوم اموراب جهوان موادی ن وتد ،چنانهوب
مکتالبیسوم هیچزموانی خوتدش با وب عنوتان اینهوب تورجیح میدهود یکوی از
نظریبهای علمی مر تط ب علتم یعی اشد ،معرفی نکرده امب .مکتالبیسوم از
م دأیی مرچشمب گرف ب امب هب فاصلة سیابی ا دبگیری ایجواد شوده دب زمینوة
دبم ی نظریبهای علمی رخام ب از هلیسا دابد .این امر ب محض ختاندن تألیفا
پیشگامان مکتالبیسم دب غرب قا دبیافب امب ،لکب ح ی فهمیدن امامی ایون
افراد ت تخصص آنها هافی امب تا نشان دهد هب مکتالبیسم دب دبتن ختد یوک
ماهیب میامی ،عدیدتی ،ت اج ماعی دابد هب دب آنها اتر مسائ مر تط ب تصتبا
علمی تنها ب عنتان یک اتر تانتیب ر بتی اصتل هلی ا ماهیب مخ لف امب.
دب عضی متابد گف ب شده امب هب دبگیری هلیسا ا علم اگرچوب دلیو اصولی
شیتع مکتالبیسم دب ابتپا ن تد اما دب قتیهردن چنگوال مکتالبیسوم ت افوزایش
تمکین دب را ر آن دب زمانی هب قدبتمند ت بیشبداب وتد ،توأتیر داشو ب اموب ت ور
همین اماس ،این دبگیری اگرچب مهمترین دلی ن تده اما یکی از دالی اصولی دب
این جدال تده امب 2.این ادعا نیز سیاب عید ب نظر میبمد چرا هب جودال هلیسوا
 .1منبع پیشین ،ص.231 :
 .2ممکن است که این ادعاها تنها در بعیی از کتا های غربی که به عربی ترجمعه شعده اسعت،
مشهور شده باشد و بیانگر سخنان محققین غربی و در رأس آنها محققین تعاریخ تفکعر و علعوم
اجتماعی نباشد .الزم به جکر است که قبل از یک یا دو دهه کتا هایی که یک تفکر جدی غربعی
را دربرداشتند ،ترجمه نمیشدند .غازب کتا هایی که ترجمه شعده اسعت ،گئیعدهای از آن چیعئی
است که در خدمت برنامههای جهانیشدن و غربیشدن اسعت کعه وزارتخانعههای فرهنعگ بعر
آنها نظارت دارند و در رأس این وزارتخانهها افراطگرایان مدرنیسم و مارکسیسم قرار دارند.
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ا علم ب آن شدتی هب ادعاهنندگان میگف ند ،ن تد ت مسألة تکامو دابتیون 1تنهوا
مسألبای تد هب ایمان رفدابان دین با دب غرب ب لرزه دبآتبد ت تنها مذه ی وتد
هب انعکاس ان شاب آن دب پایان قرن  19مر ت صدا ب پا هورد ت ایون یعنوی :عود از
2
تحکیم بیشبدتاندن فلسفی مکتالبیسم دب ه ا خانبهای غر ی.
4
ب نظر میبمد هب ه اب جان دبا ر« 3تابیخ الصراع ین العلم تالدین» هب
دب مال  1874میالدی من شر شده امب ،ت ه اب اندبت تایب« 5تابیخ اح وراب
 .1دالیل تاریخی محکمی وجود ندارد که کشف کوبرنیکعوس ( 1543 -1473م) مبنعی بعر
اینکه زمین مرکئ هستی نیست ،یک ضربه برای عموم مردم بوده است اگرچعه آثعار آن بعر
تعدادی از افراد سرشناس مشهود است و بر همین اساس ،ما این سخن را که کشف حقیقت
اینکه انسان مرکئ هستی نیست ،سبب بیئاری مردم از کلیسا شد را درست نمیدانیم.
 .2ما آسیبهایی را که کتا های مقدس مسیحیت بر پیکعرة علعم وارد کعرده اسعت ،انکعار
نمیکنیم بلکه  -به یاری خداوند -کتابی در زمینة پلیدیهای علمی در کتا هعای مقعدس
مسیحی را به زودی چاپ خواهیم کعرد وزعی بعا ایعن حعال معتقعدیم کعه ادععای مخازفعت
مسیحیت با علم در در قرن  – 19و این زمان اوج انتشار این ادعا بود -بر اساس ترساندن و
تعمیم (به بحثهای دیگر) صورت گرفته است .حقیقت آن است که علعوم طبیععی در آغعاز
«عور روشنگری» تا قرن  19چیئی را برای افراد غیرمؤمن به خدا محکوم نمیکند .در این
زمینه ،رادنی استارک ( )Rodney Starkجامعهشناس مذهبی اهل ایعاالت متحعده آمریکعا
میگوید :علم ن یجة مطازعات سکوالرهای غربی و پیروان ربوبیت نیست بلکه ن یجوة تعام و
کامل متدینین به خداوندی است که خازق ،مؤثر و هوشیار است.
Rodney Stark, For the Glory of God: How monotheism led to
reformations science, witch-hunts and the end of slavery, Princeton
University Press, 2003, p. 376.
 .3جان درابر ( 1882 -1811( )John Draperم) :دانشعمند و فیلسعو آمریکعایی و اوزعین

ر،یی انجمن شیمی آمریکا بود.
4

. History of the Confict between Religion and Science
 .5انععدرو وایععت ( 1918 -1832( )Andrew Whiteم) :تاریخنگععار و معلععم و از مؤسس عان

دانشگاه کورنل آمریکا بود .به خاطر دشمنیاش با دین و دفاع از این ادعا که ادیان اثر منفی
بر تحول علم دارند ،مشهور شده است.
A History of the warfare of science with theology in Christendom.
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العلم تالالهت فی العالم المسیحی» 1هب دب مال  1896چواپ شوده ت تعوداد
زیادی از نمتنبهای دبگیری علم ا قتانین هلیسا با بتایب هرده اموب؛ مسوألة
جدال هلیسا ا علم ت تأتیر آن ر یوزابی موردم از بتحوانیتن هلیسوا با ات وا
هردهاند ،جز اینهب دبا ر اضافب هرده امب هب پرتتس انها 2دب جدال مخب وا
دین ن تدند .ا همة اینها ،ب تع یر پژتهشگر تابیخ علتم بتنالد نم رز 3امرتزه
عمتم متبخان این دت ه اب مذهتب با « یشتر ت لیغی میدانند تا تابیخی».
مهمترین ت ابزترین اموامی علموی شواخص دب ابتپوا وب هنگوام ظهوتب
مکتالبیسم یا پیدایش نشانبهای آن هب مسیحی تدند ع اب انود از دهواب ،
ه لر ،گالیلب ،ت همچنوین نیوتتن هوب وب عنوتان ندطوة اتج ن وتغ دب آن دتبه
محستب میشد .همچنین ادعای جدال ین هلیسا ت علم تنها دب خش اندهی
از ه اب های آن دتبه بایج تد ت اتوری از آن دب آتواب وابزترین فالموفة دتبة
بتشنگری تا قرن نتزدهم تجتد ندابد.
آنچب اعث می شتد هب ین ما ت آنچب هب دب صدد ات ا آن هس یم ،فاصلب
ندازد ،این امب هب مکتالبیسم تا پایان قرن نتزدهم4دب حاشویب مانود ،پوس
چطتب ممکن امب هب جدال علم ا دین م ب شتد مردم مکتالبیسم با تأییود
 .1سیابی از نمتنبهای ذهر شده دب این ه اب ( ب جوز آنچوب هوب دب موتبد دابتیون اموب)
دبمب امب .تلی چهرة تاقعیب ب این تیرگی هب ه اب ب آن اشابه میهند ،نیسب ت جیموز
تالش دب مال  1908میالدی دب ه اب ختد ا عنتان زیر ب این ادعاها پامخ داده امب:
"The Popes and Science: The history of the Papal Relations to Science
During the Middle Ages and Down to Our Own time".

 .2ت همچنین امالم امب  -چنانهب میگتید:

3

. Ronald Numbers, ed, Galileo Goes to Jail and Other Myths about
Science and Religion, Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press. 2009, p. 6.

 .4یکی از آمابگیریهوایی هوب دب موال  1851اجورا شود نشوان داد هوب  40توا  60دبصود
انگلیسیها دب مال  1851ب هلیسا ایمان نداش ند (دب مدا دبصد همی از آنها هب همتر از
 9دبصد دب مال  1999میالدی تد).
Graeme smith, A short History of Secularism, London: I.B. Tauris, 2008, p. 44.
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ت یابی هنند ،دتن اینهب یابی آنها متجب یابی الحاد شتد؟ غرایم اممیب
دب فصلی هب ب با طوة علوم ت دیون دب دتبان شوک گیری مکتالبیسوم ت دب
ضمن ه اب ختد «تاریخ مخت زلعلمانیة» ،آتبده امب ر هسانی هوب علوم با
مهد مکتالبیسم میدانند خشم گرف ب امب دب حالیهب رهان ختد با ر اماس
دای دین ا تجتد اتجگیری مکتالبیسم ت تتانمندی آن دب تاقعیب نا هرده ت
ب این امر هب اتجگیری مکتالبیسم مدابن ت مصادف وا پایوان مسویحیب یوا
ایمان ب خدا دب تابیخ غرب ن تده ام دالل میهند )3( )2( .ت مع دد امب هب دتبة
تیک تبیا ( 1901 -1837م) دب تابیخ امپرا تبی انگلیس شاهد یوک تضوعیب
چشمگیر دب اب احیای دین مصادف ا قرن هجدهم میالدی تده امب هب دب
آن چهرههای شواخص مک وب انسوانگرایی ظهوتب هورده اموب .زبگتورین
پش ی ان ت حامی مکتالبیسم از قرن  16ب عد جدال هلیسا – ه ابها ت عداید
آن – ا عدلی تد هب ب دن ال بهوایی خوتد از قیمتمیوب م وتن عدبمانوده ت
هاهنانی تد هب دب همان آبای فالمفة یتنان ت مفسطبهای هشویشها واقی
مانده تدند .این امر دب اندالب ختنین فرانسب ت وب هنگوام متضوعگیری ایون
اندالب دب را ر دین ب تضتح آشکاب شدإل ب گتنبای هب عنتان «عد » با دب
مدا لب ا هلیسا علم هرد ت شعابها ت جهبگیریهای فکوریاش با ور امواس
قدامب عد نا هرد نب علم؛ ت ر همین اماس «دتبة بتشونگری» وب «دتبة
خردگرایی» ت نب دتبة علم تغییر نام داد.

 .1گرایم اممیب ( )Graeme smithام اد علتم میامی دانشگاه تم منسر.
. Graeme smith, A short History of Secularism, p.21.

2

 77 .3درصد از اروپاییها به خداوند ایمان دارند .منبع پیشین :ص .51
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با ر گرین اینگرمتل یکی از پیشگامان مکتالبیسم اه آمریکا 1عودها
از ابزش عد دب نگاه هسانی هب علیب دین قیام هورده تدنود ،موخن گف وب ت
آبزتهای مکتالبها با چنین یان هرد« :ما رای دتبهای تالش میهنیم هب دب
آن خداتند م عال م ایش میشتد ت عد هوب چهوابزانت ور عورش مغوز عوالم
نشس ب امب ،پادشاهِ پادشاهان ت خداتند اب اب اموب .2همچنانهوب پیشوگامان
مکتالبیسم از ا دای دتبة نهضب رفدابان مک وب انسوانگرایی تدنود ت از
پیشگامان تفکر جدید دب اب مدتال علتم تجر ی ب حساب نمیآمدند.
پرتژة امالمی مخالف مکتالبیسم اید از مسیری غیر از مسیر «جدال ین
علم ت ایمان» حرهب هند؛ چرا هب مکتالبیسم دب ا دا خوتدش با وب عنوتان
یک باه ح رای از ین ردن تضواد وین ایموان ت علوم مطورح هورد ت لکوب
پیشتایان این نظریب ،آن با ب عنتان باه حلوی ورای از ین وردن جودال وین
هلیسا ت میاموب (مکتالبیسوم جزئوی) یوا تضواد وین واتب دینوی ت زنودگی
(مکتالبیسم هلی) عرضب هردند .حافظان ت حامیان بمالب امالم ،اید اموالم
با ب عنتان یک جانشین هام ت هلوی هوب جوایگزین هموة نیازهوای فوردی،
اج ماعی ،عدلی ت قل ی انسان ختاهد شد ،معرفی هنند .امالم دینی اموب هوب
حکتمب 3ختد با تضمین هرده ،لکب رح ت رنامة زندگی امب.

 .1با ر اینگرمتل  1899 -1833( ،Robert G. Ingersollم) :فعال میامی مشوهتب ت موخنتب
تتانای آمریکایی ،ت م فکر مخالف دین ت از مهمترین یابان هلیسا دب عصر ختدش تده اموب .وب
««ندانمگرای زبگ» ملدب شد .خط بهای تی عد از مرگش گردآتبی ت دب  16جلد من شر شد.
The Columbia, Encyclopedia, New York: Colombia University press, 1950, p.
959.
2
. Quoted by Susan Jacoby, freethinkers. A History of American, secularism,
New York: Metropolitan Books, 2004, p.173.

 .3چب سا این ع اب دقیقتر از ع اب «امالم ،همزمان دین ت حکتمب امب» ت اگر چوب شوایع
شد؛ چرا هب نظام میامی جدا از مفهتم دینی نیسب لکب دب ضمن آن یا خشی از آن امب.
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اگر تعدادی از علمای مسلمان دب نس بدادن ظهتب ت تکامو مکتالبیسوم
ب جدال ین هلیسا ت علم 1زیادهبتی هردند ا این ادعا هب آمیاب جودال وین
بجال دین ت «آزاداندیشان» (free thinkers) 2همان مکتالبیسوم اموب ،دب
مدا نیز مکتالبهایی تدند هب دب مفهتم خالف آن زیادیبتی هردند هوب از
جملة آنها عزیز عظمب 3امب هب دب دفاع از مکتالبیسم ب م الغوب بتی آتبد،
4
تا جایی هب جدال نظریة دابتین ا هلیسا با انکاب هرد.
زیادهبتیهای عزیز عظمب  -دب هر حال -دب یشتر اتقا ات با ب مومب
ختانشهای م تهمانب دب متبد مسیحیب ت امالم 5رد .غیر ت تعصب ات م ب
شد تا ب ماخب تعریفهایی از علم ت دین دمب زند هب هامالً ا اص دیون ت
 .1به عنوان م عال ن .ک :سعفر ازحعوازی ،ازعلمانیعة :نشعأتها وتطورهعا وآثارهعا فعی ازحیعاة
اإلسالمیة ازمعاصرة ،دار ازهجرة ،د.ت ،ص.164 -145 :
 .2المفکر الحر :آزاداندیش :اصطالحی امب هب دب قرن هفدهم ت رای داللب ور م فکرینوی هوب
مخالف هلیسا ت مدتال آن هب ب زندگی معمتلی مردم ت آمتزههای هس یشنامانة آنهوا صودمب
زدند ظاهر شد.
Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American secularism. New
York: Metropolitan Books, 2004.

 .3عزیز العظمب (-1947م) :متفکر سکوالر اهل سوریه .در تعدادی از دانشگاههای عربعی و غربعی
تمدن اسالمی و تاریخ اسالمی و موضوعات مرتبط به آن دو را تدریی کرد .او یکعی از نمادهعای
سکوالرهای عر است .عبارتها و مواضعع تنعد و صعریحی در توصعیف جنبشهعای احیعاگری
اسالمی دارد .او کسی است که این سخن را درباره پیامبر اکرم گفته است :قرآن را فهمید وزعی در
چهارچو مرزهای عقلی ،فرهنگی و جهنی عصر خودش! از مهمترین تأزیفات وی :ازعلمانیعة فعی
ازفکر ازعربی ازحدیث» و «سلسلة عن رموز إسالمیة من ترال األمة.
 .4ن .ک :عئیئ ازعظمة ،ازعلمانیة من منظور مختلف ،کتا فی جریدة 3 ،أیلول  ،2008عدد
 ،121ص .8-7
 .5جای شگف ی امب هب ات مخالفانش با چنین تتصیف میهند هب شوناخب آنهوا از توابیخ
جدال ین هلیسا ا جتامع ت میس مهای میاموی تنهوا یوک توتهم اموب ،ت آن رمیگوردد
چنانهب میگتید« :ترجیحا ب مطالعاتی دب خالصبها یا اقیماندة دبسهوای توابیخ هوب دب
د یرم ان یا د س ان آمده امب!»
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علم یگانب تد .تالش ات ر نفی دبگیری– تابیخی یا مح م  -ین علم ت دین
تد ،پس چنین گمان هرد هب «علوم مجمتعوبای از دانشهوای هن رلشوده ت
دقیق امب؛ دب حالیهب دین مجمتعب تصتبا (مفاهیم) ابزشمندی اموب هوب
تحب میطرة عد قراب نمیگیرد 1».ات دب اینجا ین علم ب عنتان یک حدیدب
متضتعی از یکمت ت ادباک شری تحتلیاف ب یا حدید ی هب دب یشتر اتقا
ا تغییر ت تحتل زیاد همراه امب از موتی دیگور ،خلوط م حوث هورده اموب،
چنانهب ات دین با ب عنتان مجمتعبای از تهمیاتی ابائب میدهد هب هوامال از
میدان عد ریده امب ،ا تجتد اینهب هر دین رحق ت یوا تحریفشوده ت یوا
ح ی یک دین ماخ گی ت پرفریب ،نیازمند گف مان عدلی امب توا تانود یوک
قلمرت هیهانشنامی (هاممتلتژی) دب زمینة جهان ینی ت عم تشکی دهود ت
قلب هسی هب ب آن ایمان دابد با از بضایب ت یدین اش اع هند.
مطلب هفتم :سکوالریسم و ارتباط آن با علم
عد از اینهب از ماهیب اص مکتالبیسم آگاهی یاف یم ،اآلن این امکان با
دابیم تا ا آگاهی ت ب دتب از تاژهآبایی رفدابان آن ت نیز ش اب مخالفینی هب
وورای نفووی ت محکتمیووب ایوون نظووام عدیوودتی عجلووب دابنوود ،مسووألب ابت وواط
مکتالبیسم ا علم با متبد ربمی قراب دهیم.
این مخن ما هب میگتییم «عالمانیب» ب عنتان یوک اصوطالح مشو ق از
«عالَم» امب نوب «عِلوم» ،وب ایون موخن منجور نمیشوتد هوب با طوة وین
مکتالبیسم ت علم هامال جدامب؛ چرا هب جتهر مکتالبیسم همان بتیآتبدن
هلی یا جزئی ب جهان امب ت این گرایش مادی اید از لحاظ مواده ت قوتانین
حاهم ر آن ،ب غت بتب شدن دب این جهان منجر شتد.

 .1من ع پیشین ،ص.8 :
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این گرایش مادیگرا ب تددس علم منجر شد ب ایون اع واب هوب تنهوا تمویلة
تمر خش -یا شایس بترین آنها -رای هشف منبهای حاهم ر مادة اصم (الل)
امب ت ر همین اماس امب هب دب «فرهنگلغب دین» مشاهده مویهنیم هوب –
مصطلح «ازعلمویة» (مکتالبیسوم )Scientism /ممکون اموب ورای ابجواع وب
مفوواهیمی چووتن «ازطبیعانیعة» ( یعووبگرایی 1)Naturalism /یووا «اإلختئازیعة»
(تدلی گرایی 2)Reductionism /یا «األرنسرنرة ازعازمانیة» (انسانگرایی موکتالبی/
 3)Secular humanismام فاده میشتد؛ چرا هب ایون موذاهب تنهوا ور امواس
ادعای تجتد یک حدیدب تاحد ام تاب شدهاند :این جهان مادی امب ت هور دانشوی
 .1ازطبیعانیة /یعبگرایی ( :(Naturalismفلسفبای امب هب ر یعب ام تاب شده اموب،
ا این اع اب هب یعب ب عنتان تنها ا زاب تتضیح تده ت یا مفهوتمی معیوابی اموب .پوس
هیچ مفهتمی خابج از یعب تجتد نداش ب ت هیچ چیزی از قانتن یعب رهنواب نمیمانود.
این مذهب تعداد زیادی مدبمب داشب هب میان آنها اخ الفا مفهوتمی گسو ردهای تجوتد
داشب هب از فهم تیژه معنی « یعب» یا « یعی» ایجاد شده تد.
Lindsay Jones, eds. Encyclopedia of Religion, ed. Detroit: Macmillan
Refrence USA, 2004, 2nd edition, 9/6428-9.
 .2اإلختئازیة ازدینیة /تدلی گرایی دینی ( :)Religious reductionismبتشی امب هب دین

با ا مالحظا غیردینی تفسیر میهند ت ب ت یب ت حدیدب تحوی با انکواب هورده ت آن با وا
دالی بتانی یا اج ماعی ت یا اق صادی ...تفسیر میهند.
Richard. H. Jones, Reductionism: Analysis and the Fullness of Reality.
Lewisburg: Bucknell University press, London Associated University
Presses, 2000, pp. 244-253.
 .3األرنسرنرة ازعازمانیة /انسانگرایی مکتالب ،هب ب انسانگرایی  Humanismنیز نامیوده میشوتد ت

هلمة ازعازمانیة  /مکتالبیسم ب آن اضافب میشوتد توا از انسوانگرایی دینوی ت وب تیوژه ماهیوب
مسیحی آن هب دب عصر نهضب ت اصالح شکتفا شد م مایز گردد .انسانگرایی مکتالب ،مجمتعوب
دیدگاههایی امب هب ر اصتل مکتالبیسم نا شده امب ت از مرهزیب انسان دب جهوان هسو ی ت
نفی هر ملطن ی دب خابج از انسان شک گرف ب ت ب حکتمب عد ت اخالق علمی ورای تشوکی
میس م زندگی منجر میشتد هب ختش خ ی با رای فرد ت جامعب ب همراه میآتبد.
James Hitchcock, What is Secular Humanism?, Ann Arbor, Mich.:
Servant Books, 1982.
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هب دب چهابچتب ت عرصة علم قراب نگیورد یوک توتهم یوا یوک دانوش دبتغوین
) 1)pseudo-knowledgeامب.
انسان غر ی از زمان پیدایش حکتمب دینی مسویحیب دب ابتپوا دب ابت واط
ختد ا جهان ماده یا جهان مادی مب مرحلب با پشب مر گذاش ب امب:
مرحلة اتل :همهردن جن ة مونبهای حواهم ور هسو ی ت تفسویر غالوب
پدیدههای هس ی ب این اع اب هب آنها نشانبای از نشانبهای مرشب خداتنود
یا دخالب لحظبای ت مس دیم تی دب حرهب هس ی امب .این حرهب تا زموان
شرتع عصر نهضب ام داد ت ام مراب داشب.
مرحلة دتم :هشفیا هس یشنامانب ت مخصتصا تفسیر هاممتلتژی نیتتتن
ب نگرش میکانیکی تدن جهان منجر شده ت خداتند تش یب ب مازندة مواعب
شد هب اجزای آن با ب هم پیتند داده ت مپس آن با بها میهند تا ور امواس
نظم میکانیکی دبتن ختد ت دتن دخالب هسی شرتع ب هاب هند.
مرحلووة مووتم :ووا تتانمنوودی مووذهب دابتینووی دب انووتاع پیشوورف ة آن ت
قرابگیریاش دب ضمن دانش یتلتژیک ،ت بشد آبزتهای انسان رای م ابزه ا
سیابی از پدیدههای هس ی هب دب نگاه تی پدیودههایی ترموناک وتده ت یوا
بتایبگر خشم خداتند تدند؛ این خداتند یا بب از تظیفة مازنده تدن دتب شود
تا جهان ب یک هس ی ت دی شتد هب دب ا دای ختد ت دب هر زموان دیگوری
ختد ب ختد ماخ ب شده امب .این امر یا ر اماس مکانیزم تحتل دابتینوی دب
زمینة دانش احیاء یا ا حرهب غیرمتجب آن دب غیر این مسیر صتب گرفب .دب
این مرحلب ،علم ب یک چیز محرآمیز ش یب ب غتل چراغ (جادت) ت دی شد هب
فرد ا اش یاق دب را ر آن مینشیند تا جوتاب موؤالهای خوتد دب موتبد اموتب
2
ناممکن ت آبزتها با از ات شنتد ت یا ب تع یور جوان  -موابک لیفوی -لت لوتن
1

. Lindsay Jonnes, eds. Encyclopedia of Religion, 12/8185.
 .2جان مارک زیف زوبلون  1940( Jean-Marc Levy Leblondم) :فیئیکدان فرانسوتی ت

نتیسندة مشهتب دب زمینة معرفبشنامی یا شناخبشنامی تد هوب تعودادی ه واب دب موتبد
علم ،حدیدب ت محدتدة آن دابد .از جملب:
" "La Vitesse de Lomber: Aux limites de la scienceو "" A Quoi Sert La Science.
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«ش یب ب جادتی میاه امب ت حکتمب آن جای مناقشوب ن وتده ت قا و فهوم
1
نیسب ».ت این همان چیزی امب هب مکتالبیسم با ب دین تش یب میهند.
مکتالبیسم دب یشتر مدابس خوتد ،تاقعیوب انسوان با دب گتشوب تی ت
حدیدب جهان با دب ماده ت قتانین فیزیکی آن تدلی میداد .ر هموین امواس،
ربمی هس ی آن دب ضمن ادباک مادی ت مرجع تدن ماده ت باه ح های ماده
تسخیر ت محصتب شد ت این همان چیزی تد هب منجر ب پتچگرایی عدیدتی ت
اخالقی میطرهیاف ب ر سیابی از مدابس جامعبشنامی ت بتانشنامی شد.
دانشمند یتلتژیسب بیچابد لوتن ین ) )Richard Lewontinدب مدالوبای
هب دب مال  1997من شر شد از حوران علموی موادی (مکتالبیسوم) هوب وب
صتب غیر منصفانب اع اب آنچوب با هوب دب مویطرة احسواس قوراب نگیورد ،بد
میهند مخن گفب ،دب حالیهب حران معرفبشناخ ی ت اخالقی این مذهب با
نیز نشان میدهود .تی دب ایون مدالوب گف وب اموب« :تمایو موا وب پوذیرش
دعت هایی هب دب ا دا ا ناختدآگاه دبگیری پیدا میهند هلیدی امب هب رای
فهم دبگیری حدیدی ین علم ت آن چیزی هب مافتق یعی ابائب میدهود ،وب
هاب میگیریم .ما ا تجتد پتچی ظاهری عضی از ماخ ابهای علم ت ناتتانی آن
دب تحدق سیابی از تعدههای افرا ی دب زمینة موالم ی ت زنودگی ،ت نیوز وا
تتجب ب تسامح جامعة علمی دب پذیرش امتب غیور تا وب آن ،واز هوم از علوم
رفدابی هردیم؛ چرا هب ما یک تعهد م دأیی رای تسلیم دب را ر علوم مواده
دابیم .این بتشهای علمی ت ماخ ابهای آن نیس ند هب ما با ب شکلی خواص
ملزم ب پذیرش تفسیر ابائبشوده از ایون جهوان شوگفبانگیز میهننود ،لکوب
رعکس ما از ق ملزم ب دتم دابی ام اب ت دالی مادی هس یم تا وتانیم
حاشیبای رای حث ت مجمتعوبای از مفواهیمی ایجواد هنویم هوب منجور وب
2
تفسیرا مادی میشتد هر چند هب این مفاهیم مخالف مفهتم ناختدآگاه اشد.
1

. Jean- Marc Levy-leblond et Alain Jaubert, (Auto) Critique de la
Science, Paris: Seuil, 1973, p.41.
2
. Richard. C Lewontin, "Billions and Billions of Demons, in The New
York Review of Books, January 9, 1997, p.28.
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علم یک مکانیزم گنگ امب هب از هس ی تنهوا ظوتاهر آن با دبک میهنود ،ت
نیز تمیلبای امب هب نهایب آن این امب هب یعب با مطیع ختامو بهای انسوان
هند تلی دب را ر مؤالهای زبگ انسان خامتش ت گنگ میماند؛ چورا هوب دایورة
عم آن از ادباک قتانین حاهم ر ماده ت ام ن اط هر آنچب از بضایب موادی ورای
انسان فراهم هرده ت آزاب حسی هب از ات دفع میهند ،تجاتز نمیهند.
علم یعی حدیدب ت ماهیوب وا نی ،موعاد ت یدوین با دبک نمیهنود.
انسانی هب ذا ت نفس ختد با تسلیم محرکهای علم هرده اموب یوک موازة
ترهیبیاف ب از امو ختان اموب هوب گتشوب ت پتموب آن با پتشوانده اموب ت
ترشحاتی پر جتششی دب تجتد ختد دابد .همین س هوب ات چیوزی یشتور از
یک ا زاب نیسب هب قتانین اشیای مادی ر ات حکم میهنند ت یا حیوتانی اموب
هب همتابه ب دن ال ابضای غرایز ت میرهردن ختام بهای ختد امب.
تسلیمشدن نفس دب را ر علم ب این اع اب هب تنها باه نجا آن از تابیکی
ت باهنمای تی ب باه خرد ت هدایب امب دب حدیدب ب این معنی امب هب موا
خش زبگی از دبتن انسان با دتن فاع تأتیرگذاب بها هنیم ،ب این دلی هب
آن خش از دبتن انسان منطدبای ممنتعب رای ربمی امب .تلوی از آن جوا
هب یعب  -هر یع ی  -از یاع ابی مر از میزند ،پس مکتالبیسوم  -از
بتی شناخب ت یا دتن شناخب  -هتاهای نفسانی ت یت ا انسوان با موأمتب
حکمرانی ر این فضای گس رده هرده امب .پس دب این حالب ین قتانین ماده
هب جابی دب قالبهای خشک تده ت از ریق عینک تکراب قا دبک امب ت
قتانین نفس هب پیچیده ت م غیر امب ت دب را ر قتانین فع ت انفعوال مواده وا
محیط پیرامتن آن تمکین نمیهند ،تفاتتی قائ نشده امب.
علم از اینهب دب مجالی غیر از مجال ختدش ،حکم دهد ،ت یا دب مسیری غیور
از مسیر ختدش حرهب هند ،مر از میزند ،تلی هسانی هب ب علم  -از بتی توتهم
ت یا دنی ی -اف خاب میهنند ب این اتب هس ند هب واال ردن نشوان علوم ت ام وداد
پتشش آن ر فهم ت ادباک ما دب متبد هس ی ت تجتد ورای ات وا أترگوذابی آن
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هفایب امب .پی ر مادتب رندة جایزة نت علم پزشکی 1وب ایون حدیدوب تتجوب
هرده ت نس ب ب آن هشداب داده امب آنجا هب دب ه اب ختد« ،نصیح ی رای
دانشمند جتان» ،میگتید :ا تجتد تمای تعداد زیادی از دانشومندان جوتان دب
اصالح جتامع ت اندته آنها رای اندک تدن میام مدابانی هب علتم یعوی با
تحصی هرده اشند اما قطعا یشتر مشکال مر تط ب علم ن وتده ت باه حو
علمی ندابند ت نهایب هاب آنها این امب هب از زمرة هسانی اشند هب مع ددند
چهان از دیودگاه علموی « »scientific Melorismمیتتانود دابای تضوعیب
2
ه ری اشد ت اینهب دب ابتدای دانش یعی انسان مشابهب هنند.
مکتالبیسم ن تانسب تصوتبا علموی موادیگرای خوتد با دب موتبد تجوتد ت
ماهیب از تصتب م افیزیکی هلی ت تتجیبشده جدا هند ت اگرچب ادعا هورد هوب یوک
نظریووة مووادی ووتده هووب از پیگیووری ظووتاهر نوواتتان امووب؛ ووا ایوون تجووتد ،ووب
حرهبدبآتبدن دهمبهای تمیلة علم رای هاتش ،تیرانهردن ،ماخ ن ،جداهردن
ت ترهیبهردن هرگز از یک تصتب قطعی هب از اشیاء فراتر مویبتد ،قا و تفکیوک
نیسوب .متضوعگیری انکواب حاهمیوب الهوی ،دب حدیدوب یوک نوتع متضوعگیری
م افیزیکی امب همچنانهب ب هنگام ربمی نیازهای انسان نفی خش از اهوداف
تی هب مر تط ب آخر ت دنیای اخرتی امب یک عنوتان م وافیزیکی اموب هوب
آخر ت امتب مر تط ب آن با انکاب ت یا از ابزشهای آن هم میهند.

 - 1پی وور مووداتب  1987 -1915( Peter Medawarم) دانشوومند زیسبشووناس ووا تا عیووب
انگلیسی ت اصلیب ل نانی ت هاشف «تحم اه سا ی ایمتنتلتژیک» تده امب.
Peter Brian Medawar, Memoirs of a Thinking Radish: An Autobiography,
Oxford University press, Oxford, 1986.
2
& . Peter B. Medawar, Advice to a Young, Scientist, New York: Harper
Row, 1979, pp. 104- 106.

مبحث سوم
سکوالریسم ،معناشناسی
رای پژتهش زی نده نیسب هب تنها ب ربموی لفوظ اه فوا هنود ،لکوب الزم ت
ضرتبی امب هب هالة معنایی ت داللب مصطلح با نیز متبد ربمی قراب دهد تا وب
عمق معنا ت داللب آن رمد ت این امر دب صتبتی امکانپذیر امب هب انتاع اشوکال
مطرحشده دب تعریف این مصطلح با متبد ربمی قراب دهود ت دب نهایوب اشوکال ت
گتنبهای تاقعی با هب از گس رة مفهتمی آن آشکاب میهند ،تاهاتی هند.
مطلب اول :موکالت تعریف اصطالحی
دشتابی ابائب یک تعریف دبمب رای مکتالبیسم تا سو ب وب تعودادی از
عتام امب هب مهمترین آنها ع ابتند از :آشف گی متجتد دب آن هب ب صتب
تاقعی ت حدیدی از حصر داللب متضتعی مصطلح حاص میشتد؛ ت همچنوین
اخ الف متجتد دب انتاع ت اشکال آن هوب وا تتجوب وب دیودگاه محدوق ایجواد
میشتد ،ت لغزش مصطلح دب ت ا تضعیب ت ماندن دب یک حالب.
مقصد اول :آشفتگی تعریفهای ارائه شده در فرهنگ لغت

ا تجتد مرهزیب اص مکتالبیسم دب میس م تئتبیک فکر ت ماخ اب علمی
ت تاقعی فرهنگ غر ی ،اما اصطالح مکتالبیسم دب تصتب غر یها دابای یوک
تجب نیسب .همین هافی امب هب انسان نگاهی گذبا ب تعریفهای تابد شوده
دب فرهنگلغبهای میامی ،اق صادی ت فلسفی غرب یانودازد توا تفات هوای
آنها با از نظر عمق ت گس ره م تجب شتد.
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گرایش عضی از این تعریفها ب اینهب مکتالبیسم با تنها یک متضوعگیری
اجرایی دب نظر گیرند ،یکی از دالی اصلی آشف گی اصطالحی آن اموب .اینهوب
مکتالبیسم با تنهوا یوک متضوعگیری اجرایوی دب نظور گیوریم نوتعی گورایش
مطحینگر دب ربمی این مفهتم عمیق امب هب دب هموة انوتاع جدیود آن نوتعی
ت ا ایدئتلتژیکی دب جریان امب ت جایگاه انسان با دب نظام هس ی نشان میدهود
ت دب تنگناترین مجال علمی ختد ،فضا با رای عمو دینوی دب دایورة ع اد هوای
مذه ی ت احساما دبتنی ت فردی فراهم میهند هب دب تبای هابهای تیژهای هوب
ا تحرها اج ماعی ابت اط رقراب نمیهند ،حصر شده امب.
ما دب این ربمی ام درائی ر این گمان نیسو یم هوب اخ الفوی دب ماهیوب
خشک اص مکتالبیسم تجتد دابد؛ چرا هب این گتنب هم نیسب ،لکب موا وب
دن ال این هس یم هب تتضیح دهیم اخ الف متجتد دب تعریفهای ابائبشوده از
مکتالبیسم دب اص ت اماس ختد ب گسو رة متضوتعی رمیگوردد هوب ایون
مفهووتم با دب ادباهووا انسووان ت جتامووع ت حکتمووب ت تالشهووای آنهووا ت
چشماندازهای مخ لف دب مایب قراب داده امب.
تعریفا فرهنگلغ ی اصطالح مکتالبیسم ،دب فرهنگلغبهای دانشگاهی
غر ی سیاب زیاد ت م نوتع اموب .عضوی از آنهوا مکتالبیسوم با وب عنوتان
«زدتدن قدامووب از همووب چیووز» معرف وی هردهانوود ت عضووی دیگوور از آنهووا
مکتالیسم با ب عملیا عدالنیهردن ماده ب ط دادهاند ،همانگتنب هب گرتهی
دیگر آن با ب تفکیک مرت ط هردهاند ت فعالیبهایی از این ق ی  1.این تنتع ب
خا ر گس ردگی آن ،ب مرحلة مردبگمی ت هالفگی بمیده امب.
دب فرهنوگ لغوب « »Dictionary of Modern Socilogyتعریفهوای
زیادی رای «عالمانیب :مکتالبیسم» ت «علمنوب» آموده اموب توا جوایی هوب
نتیسندة فرهنگلغب ب دلی دبهمآمیح گی داللبهای این هلمب ،ب حال ی از
 - ١عبدالوهاب املسیي ،موسوعة ایلهود وایلهودية والصهیونیة ،مقرال :تعرفرف مفهروم العلمانیرة يف
العالم الغريب».
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ناامیدی دچاب شده امب ت از مدالة «شاینر» این ع اب با اق اس هرده اموب:
«ن یجة متبد نظر ت دلختاه هب ممکن امب عد از ربموی اشوابا مخ لوف ت
پدیدههای م عددی هب اصطالح «علمنب» ب آن اشابه میهند ،حاص شتد این
امب هب این اصطالح با ب تب هام رداش ب ت ب جای آن اصطالحاتی مانند
«احوووالل :ایجووواد ت وووا » ( )transpositionیوووا «تموووایز :تشوووخیص»
( )differentiationبا ب هاب ریم؛ چرا هب این اصوطالح از لحواظ تتصویفی
1
تتان یشتری داش ب ت ی رفی آن یشتر امب.
مقصد دوم :توخیص و تمایز اشکال (مختلف) اصطالح

از متانع دبیافب ت دبک متضتعی مفهتم مکتالبیسم ب صوتب هامو ت
دقیق ،آمیخ ن چند مطح گتناگتن وا همودیگر ت چشوماندازهای مخ لوف دب
ربمی این اصطالح ب هنگام ماخب یک تعریف امب .شاید دب این جوا الزم
اشد دب متبد مهمترین تجته شرح تعریفی اصطالح مخن گتییم:
معنی لغوی

ربمی معنای لغتی هوب دب دبتن حورتف لفوظ ت بیشوبهای اشو داقی آن
پنهان شده یک ضرتب نظاممند امب هب هیچگتنوب گریزگواهی از آن ورای
ادباک حدیدب مکتالبیسم ت بمیدن ب ماهیب خشک ت جامود آن نیسوب .دب
عین حال اگر محدق ب دن ال این امب هب ب شک هام ر این مفهتم احا ة
آگاهانب ت هلی داش ب اشد ،ضرتبی امب هب دب همین حد اقی نماند؛ چرا هوب
چهابچتب لغتی دب پتشش هام این اصطالح زنده ت دب حال بشد ت بنگبنگ
ناتتان امب .ربمی معنای لغتی اصطالح مکتالبیسم یک ضرتب بتشومند
رای دبک ت دبیافب خشی از ماهیب مصطلح امب ،تلی ا تجتد آن تنها وب
عنتان گام نخسب دب بمیدن ب نهایب آگاهی از این مفهتم محستب میشتد.

 .1منبع پیشین.
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مکتالبیسم ب عنتان یک تجر ة شری محستب میشتد هوب از ریوق آتواب
خزیدن آن ر بتی زمین متبد ربمی قراب میگیرد ت این امکان تجتد ندابد هب موا
آن با ب عنتان یک حدیدب شناخ ی م ودأیی ت پایوب ماننود بیاضویا  ،ت یوا یوک
حدیدب شناخ ی عرفانی هب ن یجة الهام فردی اشد ،ت یا یوک معرفوب الهوی هوب
مرچشمب گرف ب از امداد الهی اشد ،ب حساب یاتبیم .ربمی آگاهانب ت وب هموراه
تفکر دب اب مکتالبیسم اید از مراح شرتع این مفهتم ت تحتل پیدبپوی آن توا
ت دی شدن ب یک مذهب ع تب هند تا تان ظتاهر لغتی ت ز انی آن با از حدیدب
تا ب آن تشخیص داده ت همچنین ب آمال ت اهداف آن دب زمان ما آگاه شتد.
معنی از طریق بینشِ معرفتشناختی

حدیدب متضتع مکتالبیسم چندین زتایای مح لف دابد هب ممکن امب از
ریق آنها شناخ ب ت تعریف شتد .جامعبشناس ،مکتالبیسم با ب عنتان یک
پدیدهای معرفی میهند هب مرت ط ا دگرگوتنی زیرموازهای اج مواعی اموب؛
میام مداب آن با یک معادل میامی خاص ت تخصصی میداند؛ فیلستف آن با
ب عنتان یک تفکر شناخ ی ب حساب میآتبد؛ شابع مسلمان آن با ب عنوتان
یک مفهتم عدیدتی ت بتشی دب قانتنگذابی میدانود .ور هموین امواس الزم
امب هب محدق رای احا ب پیدا هردن ب ه مفهتم آن از زتایای مخ لف ،هر
تعریف با ب دیدگاه ت زاتیة دید تخصصی آن مرت ط هند.
معنی تبلیغاتی

تشخیص ت تمایز حدیدوب لغوتی ،توابیخی ت تخصصوی معنوای ت لیغوی ت
زی اییشنامی ،یک ضرتب شناخ ی امب هوب ربموی ت هواتش ندودی با از
فرتلغزیدن دب انحرافهای جان دابانة ایدئتلتژیک مصتن میهنود .هویچ باهوی
رای یاف ن ت دبک معنای ت لیغی اصطالح تجتد ندابد مگر اینهب موب معنوی
گف ب شده دب م احث ق لی با ب خت ی دبک هنیم.
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محدتد هردن دیدگاه ت چشمانداز ب ربمی معنای لغوتی یوا صورف نظور
هردن از ربمی اشکال تابیخی ،یننده با از مسیر اصلی شناخب مکتالبیسم تا
بمیدن ب شک هنتنی آن منحرف میهند ،همچنانهب تالش ات با از دبیافب
ماهیب تا ب مکتالبیسم مش ب میهند.
همان تب هب بدهردن معنای لغتی اصطالح ت میر تحتل ت دگرگوتنی آن دب
س ر تابیخ ،محدق با دب اماب اشکال ظرفی ی جدید این اصوطالح میانودازد؛ دب
ن یجب دب خالل تالش رای هشف هس ة مخب این مذهب ،معانی اصلی اصطالح
ا معانی عابضی ت جدید آن هب دب را ر تی قراب دابند دچاب تداخ میشتد.
اه فاهردن ب یک زاتیة دید شناخ ی دب ربمی ت تعریف مکتالبیسم رای
اترگذابی عمیق ت تا ب این مذهب مفید امب ،اما ب محدق یک ختانش جزئی
ت قطعبقطعب شده ت تتهمی ابائب میدهد هب گرایشهای تی ب احا ب ر حدتد
ت ماهیب اصطالح با از ین می رد.
قراب گرف ن دب ند تعریف ت لیغاتی ،دترین چیوزی اموب هوب امکوان دابد
پژتهشگر گرف اب آن شتد؛ چتن دب این صتب هاب تعریوف مهمتورین تیژگوی
ختد ،یعنی متضتعیب با از دمب میدهد ،هب دب این حالوب تعریوف وب جوای
هشف چیزی ت دی ب دم اتبدی نامطلتب میشتد.
ختانش شناخ ی نیازمند این امب هوب ایون موذهب دب پیودایش ت بشود ت
حرهب ت مکتن آن متبد ربمی قراب گیرد ت دب هموة جن وبها آن با ربموی
هند ت دب الیبهای آن فرت بف ب تا اینهب ب حدیدب تا ب این مذهب هب دتن
آن تجتد نختاهد داشب ،دم رمی پیدا هند.
مقصد سوم :سکوالریسم یک مفهوم متغیر است

دب دم رس تدن هشف داللب اصطالحی الفاظی هب ر مذهب فکری خاصوی
داللب میهنند ب میزان ت ا ت ام دراب مذهب دب یک بتش تاحود ،ت موکتن آن
دب یک شک تاحد ،ت ممانعب آن از تغییر س گی دابد .این امر دب مذاه ی هوب ور
تصتبا مادی ت مجردی نا شده هب رای ختد قائ ب تجتد عملوی ور زموین دب
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قالب یک متمسب یا فرد دبگیرانب نیسب ،قا مشاهده امب .مذاهب هر اندازه هوب
ب ممب تغییر ت انط اق ت دگرگتنی ب هودف هابآمودی ت موتبد ق وتل تاقعشودن
حرهب هنند از اینهب دب را ر یک تعریف مشخص ا چهابچتب تعیینشده تمکین
هنند ،یشتر مر از میزنند.
من ع اصلی این دشتابی هب دب ت ب تعریفها رای مذاهب زنده ت م غیر وا آن
بت ببت هس یم ،ان اشب ظتاهر م نی ت متقعی ی امب هب ر هسو ة موخب ت جامود
این مذهب مایب انداخ ب امب .پس ظهتب این موذهب دب ویش از یوک تصوتیر ،ت
زمانها ت مکانهای مخ لف از محدق میختاهد تا دب جداهردن معنای عابضوی از
معنای اصلی آن نهایب توالش خوتد با وب هواب گیورد توا وب ماهیوب اصولی آن
( )Quiddiyرمد ت این ماهیب همان چیزی امب هب شیء ب تاموطة آن هموان
شیء شده امب 1.دب دبتن این فعالیب خطرا زیوادی مخفوی شوده اموب ت اگور
مذهب دابای یش از یک تجب اشد ،حاشیبهای خطا ت اش اه دب آن سویاب تمویع
امب ت ر همین اماس امب هب تعریفهای مذاهب م غیر یشتور از تعریفهوای
ابائبشده رای مذاه ی امب هب خشک تده ت تغییر نمیهنند.
هسی هب  -دب غرب یا شرق  -وب اموتب مکتالبیسوم دقوب هنود م تجوب
میشتد هب مفهتمی دب حال بشد ت م غیر امب ،از حالب فراخی ت مادهشده ب
ممب ترهیبیاف ب حرهوب هورده ت از باح وی وب موخ ی ت دشوتابی من هوی
میشتد .مکتالبیسم میامی ب عنتان یک اصطالح هب هدف از آن بمیدن ب
مصادبة امتال هلیسا تد ،مطرح شده ت مپس وب یوک ابزش هسو یمدابانب ت
میطرهیاف ب ر فکر ت احساس ت دی شد ت دب رگیرنودة واتب ت قوانتن اخوالق
امب .این اصطالح ب عنتان یوک متضوعگیری اجرایوی دب را ور داباییهوای
هلیسا خلق شد مپس دب شوک یوک اع دواد هس یشناموانب هوب دب رگیرنودة
تصتبا فردی ت جمعی تد دگرگتن شد.
 .1الجرجانی ،ال عریفا  ،ص .84
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مکتالبیسم امرتزه ب عنتان یوک توالش ،دب شورق ت غورب ،ت ح وی دب
هشوتبهایی هووب تووراهم جمعیوب هاتتلیووک یووا ابتوتدتهس یشتووری دابد ووا
هشتبهایی هب جمعیب پرتتس انی یشتری دابد ،یکسان نیسوب ،همچنانهوب
تضعیب آن دب هشتبهایی هب شاهد دبگیری جان دابانب وا هلیسوا هسو ند ( وب
صتب عمتم هشتبهای ابتپایی) ا تضعی ش دب هشتبهایی هب این دبگیری با
تجر ب نکردهاند (آمریکا) م فات امب .این تضوعیب دب شورق نیوز وب هموین
صتب امب ت این همان چیزی امب هب ح ی دب جن ة اصطالحی هلمب آشکاب
امب .نا راین ترجمة متبد ق تل دب ز ان هندی ورای اصوطالح مکتالبیسوم
هلمة ( )Dharmanirpekshaیا ی رفی دینی امب 1.این اصطالح رخامو ب
از فضای متقعی ی هند امب هب گرایشهای دینی م عددی دب آن تجتد دابد ت
ماهیب تالش مکتالبی دب ایون هشوتب ،تعوابض آشوکابی وا ماهیوب آن دب
هشتبهایی دابد هب این تنتع مذه ی دب آنهوا ن وتده اموب وب گتنوبای هوب
دبگیری ین افراد م دین ت غیر م دین دب آنجا تجتد ندابد.
مکتالبیسم ب همان صتبتی هب دب ه ابهوای م فکوران قورن  19آموده
امب ت ب م ب ضعف ملطة حکتمب ر زندگی شخصی افوراد ت حضوتب یوک
ملطنب تاقعی ت زبگ رای هلیساهای هاتتلیک ت پرتتس ان ت ابتوتدهس ،دب
اصو ت موواخ اب خووتد هووامال مخووالف ت م فووات ووا آن چیووزی امووب هووب از
مکتالبیسم دب دت قرن یس م ت یسب ت یکم می ینیم.
همة این مشکال ب هنگام مدایسة حدیدوب مکتالبیسوم دب هشوتبهای
غر ی هب یک تدلی گرایی ماهتی دب متبد تموعب مولطنب دینوی دابنود ،وا
هشتبهایی هب حاهمان ت بتشنفکران آن یک میس م ابزشمند ت دابای مواز ت
هاب مشخص رای مکتالبیسم تابد هردهاند ،مطرح میشتد.
این تنتع غنی ت زجرآتب زبگترین مانع دب راب محددی امب هب معی دابد
ب شناخب چیزی رمد هب همان مفهتم اصلی مکتالبیسم امب.
1

. S.K Sinha, "Concept and Practice of Secularism," in A.K. Lal, Secularism:
Concept and Practice, New, Dehli: Concept Pub. Co, 1998, p.19.
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مطلب دوم :اشکال سکوالریسم
یشتر ه ابهای ت لیغی مکتالبیسم ت همچنین ه ابهوایی هوب مخوالف آن
تدند ،یک معنای تاحد رای این مصطلح از جهب منفی ت مث وب آن دب را ور موا
عرضب هردهاند ،ا این تجتد تاقعیب ت حدیدب از آن چیزی هب ابائب هردهانود سویاب
دتب امب؛ چرا هب این مصطلح دابای اشکال تابیخی ت جغرافیایی م عددی امب.
مقصد اول :انواع اشکال تاریخی سکوالریسم

میتتانیم مکتالبیسم با ا تتجب ب معنای لغتی ت تمدنی آن ب مب مرحلب
تدسیم هنیم تا جایی هب دب مرحلة آخر معنای هنتنی ختد با هسب هرده امب:
سکوالریسم دینی

این مرحلة ا دایی دب مفهتم فاصلب ین دینی ت جهانی ت تشخیص بجو دیون
(شخص بتحانی) امب هب دب حال ی از زهد ت گتشبنشینی از جهان زندگی میهنود
دب مدا شخص غیر بتحانی هب دب دبتن جهان زندگی میهند .شخص بتحانی ا
بتح ت تمام شتق ختد دب دبتن جهان مددس ت عرفانی ( )sacredزندگی میهنود
دب حالیهب شخص غیر بتحانی دبتن جهانی آلوتده ( )Profaneزنودگی میهنود.
این مرحلب مد زیادی ادامب یافب تا جاییهب همة قورتن تموطی با دب رگرفوب ت
فاصلة زیادی وین هاهنوان ت موردم مشوهتد وتد .هاهنوان دب ایون دتبه جایگواه
اج ماعی ،اق صادی ت میامی ب دمب آتبدند ت مپس این جایگاه ت تمایز متقعی ی
تتمط مفاهیم عرفانی متجتد دب میس م ابزشوی جامعوب ت وا تأهیود ور یاع واب
جلتهدادن تمایال مادی ت بتیآتبدن ب دنیا تث یب شدند .این امر ،اتور منفوی ور
جایگاه دة هاهنانی داشب هوب آن با وا ورای ترت انودتزی ت موتء امو فاده از
عتا ف دینی مردم عامب رای جمعهردن هدیبها ت نذتبا آنها ب هواب گرف نود.
همین امر دب ان دال ب مرحلة عد مکتالبیسم مهم مهمی داشب.
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این مرحلب دب ان دال مالکیب تعدادی از امالک هلیسوا وب حاهموان مودنی
جلته گر امب ت این امر پامخی تد ب مالکیوب هلیسوا ور تعودادی از اموالک
(مکتالبی) تا جاییهب فئتدالیسم دب خوش زبگوی از آن مر وتط وب تورت
هلیسایی هاهنان تد .این مفهتم ب تضتح ر ازگردانودن سویابی از اموالک
تحب میطرة هلیسا ب حاهمان مدنی دب قرن  18تأهید دابد.
هلیسا ر یشتر تاقعیوب جامعوة غر وی مویطره داشوب .هلیسوا ور مودابس،
دانشگاهها ،یمابم انها ت مؤمسا هنری ت اد ی تسلط داشوب ت یوک حاهمیوب
مس دیم ر اهالی میامب ت نظامیان داشب ت این دان معنی امب هوب آنهوا با دب
عرصة عمتمی ب دت شک مس دیم ت غیرمس دیم موتبد امو فاده قوراب مویداد 1.ور
همین اماس ازگشب مالکیب داباییهای عمتمی از هلیسوا وب حکتموب ،ا ودای
جدایی ابت اط ا مهمترین مؤمسة تأتیرگذاب دب جامعب یعنی مدبمب تد ت ایون یوک
دبگیری زبگی تد هب مکتالبها دب مرتامر ابتپا ا شد تمام دب آن تابد شدند.
سکوالریسم متمدن

دب این مرحلب ،دین ب شک جزئی ت هلی از تاقعیب زندگی دتب شد ،ت این
همان تصتیر غالب ر شیتههای میامی ت اج ماعی ت اق صادی دب عصر حاضر
امب .این شک از مکتالبیسم ا فاصلة ایودئتلتژیک ت تاضوح خوتد ،صودای
عدیدتی بما ،گرایش ب شمتلیب ت می دب میطره ر آگاهی جمعی مردم ،ت نیز
تمای ب گس رش ملطة ختد ت بف ن ب هشتبهایی مانند هشتبهای مسولمان
هب ا هلیسا آشنایی نداش ند ت دب ن یجب وین هلیسوا ت مولطة زموانی (علموی)
دبگیری نداش ند ،م مایز میشتد.

1

. jean- Pierre Sironneau, Secularisation, et Religions Politiques: With a
Summary in English, La Hay; Paris; New York: Mouton, 1982, p. 78.
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مقصد دوم :انواع سکوالریسم باتوجه بهموضع منفی آنها نسبت به دین

مکتالبیسم دب اماس ختد ب هدف محدتد هردن متضع عدو انسوان دب
را ر دین ت انحصاب آن دب داخ دایرة عم حکتمب ت جامعب ت فرد وب تجوتد
آمد ت دب ا دای شک گیریاش یک تاهنش منفی ب حضوتب دینوی هلیسوا دب
قرتن تمطی تد ت ر همین اماس ،تیژگی عموتمی آن ممانعوب از گسو رش
دین ت یا نفی هلی آن تد ،تلی ا این تجتد ب عنتان یک دیدگاه تاحد ت تا ب
هب غیر قا تغییر نیسب ،لکب ب هنگام ابزشگذابیاش رای دین ب دبجاتی
منفی تدسیم میشتد ،مطرح شد.
هسی هب دب تابیخ پیدایش مکتالبیسم از منظر فلسوفی ،اج مواعی ت میاموی
نگاه میهند ،این امکان با دابد هب ب پیش ینی تاهنشهای فکری ت عملی پردازد
هب م غایر ا حضتب دینی تده اموب ت نیوز ایون پیش ینوی با ور امواس ظرفیوب
ام داللی جریان دعت دب مطال ة جداهردن دین ت تراهم تابیخی آن ام تاب هند.
متضعگیری مکتالبیسم دب را ر دین با میتتان ب مب مذهب تدسیم هرد:
سکوالریسم سرکوبگر

مکتالبیسم مرهتبگر ،دین با دب هموة انوتاع آن بد میهنود ت آن با وب
عنتان یک نیرنگ ت فریب می یند هب اید فرد ت جماعب با دب را ر آن حمایب
هنند .از مشهتبترین پیشگامان مکتالبهایی هب این گرایش با ان خاب هردنود،
چابلز رادالف 1پایبگذاب موازمان «المج موع العالموانی الدوتمی :جامعوة ملوی
مکتالبیسم» امب .تی ب صتب آشکاب ت ا شد هر چب تمامتر این گف ب با
ب ات ا بماند هب مکتالبیسم دب ماهیب ختد دشمن دین امب ت هیچ باهوی
رای همزیس ی مسالمبآمیز ین آنها نیسب تا جایی هب دای یکی الزموة از
 -1چووابلز وورادالف  1891 -1833( ،Charles Bradlaughم) :م فکوور انگلیسووی ت عضووت
پابلمان هب فعالیبهای تی حتل محتب پیرتزی مکتالبیسم ت الحاد میچرخد.
Adolphe S. Headingly, The Biography of Charles Bradlaugh, London:
Freethought, Publishing, Company, 1888.
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ینبف ن ت نا تدی دیگری امب .پس مکتالبیسم دب این معنا تنهوا جودایی ت
فاصلبگرف ن از ابزشهای دینی دب امتب جامعب ت حکتمب ت قوانتن ت فلسوفب ت
هنر ت فرهنگ ت علتم نیسب لکب ب معنوی مویطره ور امور مدودس دیون دب
زندگی انسان ت جامعب امب.
سکوالریسم لیبرالیسم

مکتالبیسم لی رامیم ر خالف تجب دبگیرانة اتل ،ب این ممب میبتد هب
دین با دب حکتمب ت جامعب ت جریان دعت امالمی پذیرد هب ندش مث ی دب
محیط داش ب اشد ،هرچند هب دتلب نظام دینی با رای اینهب یک مرجع هلی
اشد ،پایبگذابی نکند .این مکتالبیسم ر پایة بد ت انکاب میطرة دینی دب هناب
اقراب ب نیازمندی ب دین دب تعدادی از زمینبهای زندگی ت حمایب حضوتب آن
دب زندگی ب گتنبای هب متد ت منفعب رای جامعوب وب هموراه داشو ب اشود،
ام تاب شده امب.
سکوالریسم سهمیهای یا موارکتی

این مذهب از مکتالبیسم مشوابه ی وب دن وال دتبهوردن هامو دیون از
زندگی ن تد ،لکب آن با دب خش مشخصی از تجتد محصتب هرده ت وا آن وب
این اع اب هب یک ان خاب فردی امب بف اب ت تعام میهرد ت ایون وب نوتعی
اع رافی امب ر این هب این مذهب تتانایی دتبهردن دین با نودابد اگرچوب وب
ندش مث ب دین اع راف نمیهند ت تالشوی نیوز ورای شوکتفایی آن ح وی دب
زمینبهای محدتد ندابد.
هتلیووووتک هووووب «نوووودانمگرا» ( )agnosticووووتد دب دت ه وووواب خووووتد
""Principles of cularismت""The Origin and Nature of Secularism
رفداب مذهب مکتالبیسم مشابه ی تد ب این صوتب هوب با طوة وین دیون ت
مکتالبیسم با طة جدلی ن تد لکب نتعی با طة « »exclusivenessوتد وب ایون
معنی هب آنها دب دت زمینة جدا از هم ام داد مییا ند ت دب دت خط متازی دب حرهب
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هس ند ،دتن اینهب همدیگر با دفع هرده ت یا ا هوم همکوابی هننود .دب منواظرة
مشهتب ختد 1ا دتمب ختد ورادالف هوب عودها دشومنش شود ،تأهیود هورد هوب
«مکتالبیسم دلیلی ضد مسیحیب نیسب ،لکب از آن مسو د اموب .دب ادعاهوای
مسیحیب شک نمیهند ،لکب باه دیگری رای آن پیشنهاد میهنود .مکتالبیسوم
این تصتب با ندابد هب هیچ نتب ت هدای ی غیر از ختد آن نیسب ،لکب چنین تتضویح
میدهد هب حدیدب مکتالبیسم دب رگیرندة نتب ت هدایب امب 2».وا ایون تتضویح
هب « ا تتجب ب اینهب مکتالبیسم ر زمینبای غیر از ایمان وب خودا یوا الحواد یوا
مسیحیب ام تاب شده امب ،پس هیچگتنب ضورتب منطدوی دب جودال موکتالبها
رای ات ا بام ی این متضوتعا نیسوب .مکتالبیسوم دب بقا بهوای خوتد ور
ادعاهای محکم ختد تأهید هرده ت ب هنگام تداخ آنها ،از ناامیدی دب را ور ایون
حرهب یا تحدیر آن دب را ر دیدگاه الهتتی ت مسیحیب م ابزه هرده ت از ادعاهوای
ختد دفاع میهند .این همان چیزی اموب هوب ممکون اموب ودتن پورداخ ن وب
متضتعاتی دب جدلهای مر تط ب حدیدب ایمان وب خودا ت منشوأ خودایی ه واب
3
مددس تحدق یا د.
این تعریف چنان گمان میهند هب مکتالبیسوم نفیهننودة هلوی مدودس
نیسب لکب لغتهنندة مددس دینی تأتیرگذابِ دب جهان امب ،ت جایگزینی آن وا
دت شیء مددس متجتد دب جهان میسر امب :ماده ب عنتان یک جتهر م دأیی،
ت منفعب ب عنتان یک محرک مؤتر هب از یک نمتنة اخالقی م عوالی منفوک
شده امب.

 .1این مناظره دب مال  1870دب لندن رگزاب شده امب.

2

.George Jacob Holyoake and Charles Bradlaugh, Secularism, Scepticism,
and Atheism: Verbatim report of the proceedings of a two nights, Public
debate between messrs. G.j. Holyoake &.C Bradlaugh, London: Austin,
1870.p.74.
3
. George Jacob Holyoake, The Principles of Seculaism. p.15.
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تصتب هتلیتهی دب تسامح ت همزیس ی ا دین افرا ی نیسب -همچنانهوب
رفدابانش آن با دب جهوان عر وی تورتیج میدهنود -چورا هوب دب نگواه تی
مکتالبیسم ر اماس مجمتعبای از م انی نا شده امب هوب هموة اترگوذابی
دین دب زندگی مردم با از آن ملب میهند .این م انی ع ابتند از:
 تمرهز اصلی ر جن ة مادی ت منفع ی زندگی شر. حدیدب ،متضتعی امب هب قا لیب تجر ب ت بام یآزمایی مادی با دابد. عدالنیب میس م اخالقی ت ینیازی آن از حکتمب الهی ت باهنمایی دینی.هتلیتک مکتالبیسم با ب شکلی دبموب ت دب ضومن ه واب خوتد وا عنوتان
« »English Secularismا این ع اب تعریف هرده امب :مکتالبیسوم قوانتن
امتب تاجب ت ح می امب هب مر تط ب ایون جهوان هسو ند ت مالحظوا انسوانی
صرف با نا هرده امب .مکتالبیسم دب اص ت اماس ختد رای هسوانی وتد هوب
گمان میهردند دین ت امتب الهی ناتتان هس ند؛ نا راین ،نمیتتان ب آنها اع مواد
هرد ت یا آنها با تصدیق هرد 1.تصتبا مکتالبیسم دب متبد دین ب دت جهب دتب
از هم ام داد مییافب :یک جهب منفی هب دب متبد تفکیوک ت جداموازی اموطتبه
( )demythizationصح ب میهرد ت این دان معنی تد هب یوک فضوایی ورای
نظریة علمی ایجاد میهرد تا نظریة انسانی با دب را ر نظریة تفکر دینوی اموا یری
هب م ص ب حاهمیب دین امب ،ب صتب انحصابی ان خاب هنود ت ایون بتشوی
تد هب دانشمندان علم الهتتی آن با ان حواب هورده ت موتبخین عصور حاضور دب
ربمی زندگی حضر مسیح (ع) از آن ام فاده میهننود ،همچنوان هوب دب ایموان
مر تط ب هلیسا ( )Jesus of Faithت وا امو فاده از خرافوا مر وتط وب عیسوی
تابیخی (عیسی ماخ ب شده دب تابیخ) ( 2)Jesus of Historyمطرح شوده اموب.
1

. George Jacob, Holyoake. English Secularism: A Confession of Belief,
Chicago: The Open court publishing, company, 1896, p.35.

 .2دب تابیخچة حث دب متبد یستع تابیخی ت مشکال ت ایرادهای آن نگاه هنید:
James H. Charlesworth, The Historical Jesus: An Essential Guide, Nashville,
TN: Abingdon Press, 2008.
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این گرایش دب زمینة آگاهی انسانی معی دابد تا دین با از زمینوة تفکور تمودنی دب
همة ا عاد آن جدا ت ملغی هند .اهداف این تئتبیزههردن دین ایون اموب هوب دیون
رای علم ندضهننده اشد ت دب ن یجب دب مدا گرایش یعی حدیدب قراب گیورد
چب مادی اشد ت چب تابیخی .اما رف مدا مث وب اموب ت وب مومب موخن از
( )declericalizationیعنی یرتنهشیدن مولطنب از مواخ اب دینوی دب خوابج از
یک زمینة فردی خاص ام داد دابد ت دب عین حال یک تصتب مرشاب از منفی افی ت
زشبجلتهدادن دین امب؛ ا این اع اب هب یوک حدیدوب ادعوایی ت ت لیغوی اموب
اگرچب مدتالتی هب مر تط ب الهت ت ایمان ب خدا هس ند دب ماخب نای عدلوی
ت بتانی بف ابی انسان سیاب مؤتر هس ند.
مقصد سوم :انواع سکوالریسم با توجه به رابطة کلیسا با حکومت

بتا ط هلیسا ا حکتمب دب هشتبهای غر ی ،ا تتجب ب شود ت ضوعف آن ،ت
نیز شک تتافدی یا دشمنانة آن ،اشوکال زیوادی وب خوتد میگیورد ت م فوات وا
مکتالبیسم امب ،تا جاییهب ب شک تاقعی متجب ایجاد تفات دب این هشوتبها
شده امب .بیشة این انتاع مکتالبیسم ن یجة بتا طی امب هوب دفعهننوده وتده ت
نیز مازشهایی امب هب رای منافع نزدیک ب هم یا دتب از هم ایجاد هرده اموب.
همچنین ن یجة یعب ت ماهیب این دبگیری ت شد آن دب منافع دت رف وتده
ت م ب شده امب تا مکتالبیسم دب هر هشتب شک م فات داش ب اشد.
از مهمترین انتاع مکتالبیسم دب این زمینب ع ابتند از:
 جدایی هام ین هلیسا ت حکتمب :نمتنة آن دب فرانسب 1اموب :ایون نمتنوبن یجة دبگیری حکتمب ت جامعب ا هلیسایی امب هب چنگال (توتان نظوامی) دابد.
این دبگیری تلخ تد ت حکتمب ا مخ ی ت آبامی حدتق ختد با آزاد هورده ت آن با
پس گرفب ت ر همین اماس ،امرتزه ا این متضتع ا شک ت تردید دائمی ت پچپچ
هردن شدید رختبد میشتد .حکتمب دب جدال زبگ ختد دب زمینوة آموتزش تبتد
 .1ب این اع اب هب الئیک شیتة تیژهای از مکتالبیسم امب.
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هرده ت نتعی قدامب ب جدایی آمتزش از مدتال دینی اضافب هرده ت ابزش آن با
اال رد تا تاند ماهیب اصلی نای غیر دینی با ورای جامعوب ت تفکورا هلوی آن
حفظ هند .تجر ة همتنیسو ی شودیدترین تأهیود دب جداموازی (دیون از حکتموب)
محستب میشتد؛ چرا هب الحاد با ب عنتان یوک عدیوده ورای هموة خشهوای
حکتمب ب حساب آتبد ،ا ایمان ت اتب دینی دشمنی عمیق داشب ،دین با ح ی دب
عرصة شخصی ت فردی نمیپذیرفب .این تندبتی افرا ی بیشب دب اصوتل موذهب
مابهسیس ی دابد هب هشتبهای همتنیس ی نا هرده تدند .این مذهب مع دد اموب
هب دین ب عنتان افیتن ملبها محستب میشوتد هوب دوبای از شخصوبهای
دینی ت اشراف آن با رای یحسهردن دة مرختبدة جامعب امب ت آنهوا با وا
آبزتهای ختد مر تط ب آخر ت مدتلبهای گناهکابی ت تسولیم دب را ور آزابهوا ت
ظلمهای هسانی هب ترت های آنها با دزدیده ت آنهوا با از حدوتق خوتد محورتم
هردهاند ،مرگرم میمازد.
 هلیسا یک مؤمسة عمتمی جزئی امب ،ت نمتنة آن دب آلمان امب :جدالحکتمب ت هلیسا ب ختدی ختد یک آغاز تابیخی رای آلمان نیسب؛ چورا هوب
دبگیری ت همزیس ی ین هاتتلیک ت شتبشیهای پرتتس ان یک تجب تمایز دب
تابیخ همزیس ی جمعی  -میامی این هشتب امب .ن تد حسامیب زیاد دب زمینة
بتا ط دتلب ا هلیسا ،مجالی فراهم هرد تا دتلب مددابی از فضای تمیعی هوب
دب اخ یاب داشب با رای هلیسا گذابد.
قانتن ،تجمعا دینی با ب بممیب شناخب ،دب حالیهب فعالیب آنها با دب
تأمین منافع عمتمی محصتب هرد ت این امر ر همة تائوف ت ادیوان مخ لوف
دتن هیچ تفات ت ت عیضی تعمیم یافب .ب عنتان مثال ،دب زمینة اج مواعی ت
محلی ،هلیساها ر اماس قتانین ت دم تبا تشکیالتی م عدد ت دب زمینوبهای
مخ لف (تشکی شغلی ،همک اج ماعی ،بشد ت تتمعة انسانی ،م ابزه ا فدور ت
محرتمیب ،هداشوب  )...ت دب میودانهای عمو مشخصوی چوتن (هتدهوان،
جتانان ،معلتلین ،مالمندان ت ...تبتد میهردند.
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دب زمینة اق صادی ،هلیسا ب عنتان یکی از مؤمسا ت مازمانهای میامی
ب بممیب شناخ ب شد هب میتتاند دب منافع عمتمی ت پرداخب مالیا مشابهب
هند .منظتب از مالیا «مالیا هلیسا» یا « »Kichensteuerاموب .ایون امور
م ب شد تا تجته مخ لف فعالیب هلیساهایی هب ب بممیب شناخ ب شده تدند،
تأمین مرمایب شتند .دب زمینة مدبمب می ینیم هب آمتزش دینی از انتاع آمتزش
نظامی دب مدابس دتل ی محستب میشوتد ،ودتن اینهوب وب شوک حدیدوی
نظابتی از متی دتلب ر آن صتب گیرد .دب عم  ،آمتزش دینی یوک موادة
دبمی اج ابی تد هب اهمیب ذاتی داشب ت مانند دیوة موتاد دبموی دیگور دب
مالهای تحصیلی دانشآمتز تا زمان لیسانس یا مال آخر د یرمو ان تودبیس
میشد .داشنآمتز از من  14مالگی اخ یاب ان خواب دبموی دب موتبد دیون یوا
1
اخالق با داش ب ت دب ان خاب آن آزاد تد.
 هلیسا از لحاظ میامی ب حکتمب م ص تد :نمتنة آن دب انگلویس ت نورتژامب؛ جاییهب ین حکتمب ت هلیسا همآتایی محکم دب قوانتن ت اشوکال ظواهری
حکتمب تجتد دابد .دب این نمتنب ،حکتمب ب هلیسا ام یوازا سویابی می خشود،
مانند آنچب ب هلیسای انجلیکانی دب انگلیس داده امب .ب دین اجازه داده میشوتد
دب زمینبهای آمتزش ت اعیاد بممی تبتد هرده ت دب عضی از این هشتبها از جملب
2
یتنان دین بممی حکتمب مشخص ت تصتیب میشتد.
مطالعة اترا این بتا ط دب تاقعیب جهان غرب ،باهی رای فهم مشکال
انتاع حضتب دین دب جتامع غر ی امب ،چرا هب این ش کب از بتا طی هب مسویر
آنها ا دقب مشخص شده امب اتری مس دیم دب ماخب انتاع مخ لف حضوتب
دین ت حصر حکتمب آن دابد.

 . 1صالح علی نیّو  ،مقدمة فی ازعلمانیة ،مع قراءة فی ازنموجج ازفرنسی ،نسخة ازکترونیة.

2

. See Hans- Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or PostSecular?, Berlin: Lit, 2008, p24.

فص اتل :حدیدب تئوریک مکتالبیسم 99 /
مقصد چهارم :انواع سکوالریسم با توجه به وسعت حکومت آن:

ع دالتهاب المسیری مکتالبیسم با ب دت نتع تدسیم هرده امب:
 -1سکوالریسم کلی :دیودگاهی هلوی دب موتبد تاقعیوب اموب ت دابای عود
شناخ ی (هلی ت نهایی) امب هب مخب دب تالش امب تا بتا ط دین ت علتم مطلق
ت مر تط ب ماتباء (م افیزیکی) با دب همة زمینبهای زندگی مشخص هنود ت باهوی
ندابد جز اینهب یا تجتد دین با ب صتب هام ت دب دترین شوک ممکون انکواب
هند ت یا آن با دب نیکتترین شک آن ب حاشیب راند .این جریان مع دود اموب هوب
جهان ب این اع اب هب مادی ت زمانی امب همة آنچوب دب آن اموب دابای حرهوب
تده ت امتب آن نس ی امب .از این دیدگاه ،خشهوای معرفبشوناخ ی (حوتاس ت
تاقعیب مادی من ع شناخب امب) ت اخالقمداب (شناخب مادی تنهوا من وع اخوالق
امب) ت تابیخی (تابیخ یک مسیر با دن ال میهند ت اگرچب مسویرهای مخ لفوی با
دن ال هرده امب ،اما دب نهایب امر ب همان یک ندطة نهوایی میبمود) ت دیودگاه
انسانمداب (انسان جز یک ماده نیسب ،دب این حالب انسان یعی /مادی اموب) ت
یعبمداب ( یعب مادة دیگری امب هب همتابه دب حوال حرهوب اموب) زیوادی
منشعب میشتد .همة این متابد ب این معنی امب هب دب نهایوب امور ،هموب چیوز
تابیخی ،زمانی ت نس ی امب .ر همین اماس نامگذابی مکتالبیسم هلی ت جوامع
ب «مکتالبیسم یعی  /مادی» یا «مکتالبیسم ازلی» نیز دبمب امب.
 -2سکوالریسم جزئی :دیدگاهی جزئی دب متبد تاقعیب اموب (پراگمواتی
اجرائی) هب ا ا عاد هلی ت نهایی (شناخ ی) رختبد ت تعاملی نودابد ت نمیتوتان
آن با هلی نامید .این دیدگاه ب تجتب جدایی دین از میامب ت شواید اق صواد
مع دد امب ت این همان چیزی امب هب ا ع اب «جدایی دین از حکتمب» از
آن تع یر میهنند .این دیدگاه جزئی ،دب متبد مایر زمینبهای متجتد دب زندگی
نیز مکت پیشب میهند ،همچنانهب تجوتد اموتب مطلوق ت هلیوا اخالقوی ت
انسانی ت چب سا دینی یا ح ی تجتد امتب مر تط ب ماتباء ت م وافیزیکی با نیوز
انکاب نمیهند .ر همین اماس ،از ایون دیودگاه نهادهوای شوناخ ی ت اخالقوی
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منشعب نمیشتد .همچنین این دیدگاه دب متبد انسان نیز محدتد تده تا جایی
هب انسان با دب خشهایی از زندگیاش متجتدی یعوی ت موادی می ینود -
خش زندگی عمتمی -ت ب همین هفایب هرده ت دب موتبد خشهوای دیگور
زندگی تی مکت پیشب میهند .این امکان هب ما تانیم مکتالبیسم جزئی با
1
«مکتالبیسم اخالقی» یا مکتالبیسم انسانی نامیم نیز تجتد دابد.
خش ندی هب المسیری ابائب داده از دقیوقترین خش نودیهای مر وتط وب
فضاهایی امب هب جریان مکتالبیسمهای تاقعی دب آنها گس رش مییا نود ،جوز
اینهب المسیری دب این ادعای ختد دب متبد مکتالبیسم جزئی هب « ا ا عاد هلوی ت
نهایی تعام ت بف ابی ندابد» م ناقض عم هرده امب؛ چورا هوب هویچ مجمتعوة
مازمانیاف بای ،از یک دیدگاه هلی هب دب دبتن آن نهف ب امب ،خالی نیسب.
تفات تاقعی ین مکتالبیسم هلی ت مکتالبیسم جزئوی دب میوزان تسوامح ت
همزیس ی آنها ا دین ت خشیدن حق تجتد ب دین اموب اگرچوب متضوع منفوی
نس ب ب جتهر دین دابند هب ورای زنودگی ت توأتیر دب آن ضورتبی اموب .پوس
اخو الف آنهوا (هلوی ت جزئووی) دب تعامو آنهوا وا ا عوواد هلوی زنودگی نیسووب.
مکتالبیسم جزئی دیدگاه عدیدتی ت م دأیی مخالف ا دین دب یک متبد یوا موتابد
م عدد دابد ت دب خشهای دیگر دب متبد دین ت حضتب آن ا تسامح بف اب میهنود.
پس دب مخالفب ت جدایی از دین ب همان صتبتی عم میهند هوب دب تسوامح وا
آن بف اب میهند ت دب هر دت حالب از یک م دأ ت منشأ اتلیب جریوان دابد هوب حوق
خشش ت ممانعب با ب عدیدة مکتالبیسم میدهد .دب حالوب ممانعوب از حضوتب
دینی از یک حق ا دائی دب زمینة جدال ت دبگیری ا دیون ت جداموازی آن منشوأ
میگیرد ت هنگامی هب ب دیون اجوازة ظهوتب ت توأتیر (دب زنودگی) با میدهود ،دب
حدیدب ر اماس یک تصتب ا دائی ت م دأیی عم میهنود هوب مصوتب میهنود
مردم این حق با دابند هب دیندابی ختد با دب حد ت مرزهایی هوب وب اصو مولطة
دنیتی ر هس ی آمیب نزند ،ادامب دهند.
 .1موسوعة ازیهود و ازیهودیة وازوهیونیة ،مادة :علمانیة.

مبحث چهارم
تعریف سکوالریسم
اآلن ب جایی بمیدیم هب از ریق ربمی ت آزمتدن مکتالبیسم از منظور
لغب ت داللب ،میختاهیم ب هدف هلی ختد رمیم .هدف ما این امب هب ور
اص ت مفهتم اصلی این مصطلح ت نیز آن چیزی هب تجتد مکتالبیسم ب آن
تا س ب تده ت دتن آن تجتد نختاهد داشب ،آگاه شتیم .امیدتابیم دب پایان ب
یک تعریوف مسو ند رمویم ت آشوف گی ه وابهوای عر وی با دب موتبد ابائوة
تعریفهای اصطالحی م عدد دب اب مکتالبیسوم هوب یشتور آنهوا هسو ة
خشک این اصطالح با تتضیح نداده امب ،ر رف هنیم.
مطلب اول :ایرادهایی که در مهمترین تعریفهای ارائه شهده
از سکوالریسم در نوشتارهای عربی وجود دارد
نتیسندگان عرب ا تجتد اخ الف دب ختام بها ت گرایشهای آنها ،تالش
زیادی رای ابائة یک تعریف علمی دبمب ت مونظم از مکتالبیسوم هردهانود.
تعریفهای آنها ا بنگها ت ص غبهای مخ لف ت حد ت مرزهای م فات ابائوب
شده امب ت سیابی از آنها خشهوای تمویعی از ماهیوب ایون مصوطلح با
مشخص هرده امب ،تلی ب شک خالصب این تعریفها دب زمینة ابائة تیژگی
جامع ت مانع متضتع متبد نظر هتتاهی هردهاند.
اص ت اماس ایرادهای مر تط ب تعریف مکتالبیسم دب جهان عر وی وب
تعدادی از امتب رمیگردد از جملب:

 / 102مکتالبیسیم ،اعتن عصر

 -1گرایش مادهانگابانب هب تعدد شیتههای مکتالبیسم ت زمینبهای آن با
نادیده گرف ب ت تنها میختاهد آن با دب یک قالب تعریفی تاحد ت خشک ،هلی،
یکجان ب ت فردی قراب دهد.
 -2تعریف منفی رای مکتالبیسم ،هب دب آن تیژگی ذاتی ت متضتعی آن
نفی شده ت آن با تنها ب عنتان یک زمینة یدینی ت غیاب دین از زمینوبهای
مخ لف زندگی یا خشی از آن محستب میهند ت ر همین اماس این موخن
هب مکتالبیسم با ب « یدینی» تع یر میهند ،سویاب شوایع اموب .محددوین
ه اب «إعادة ازعازمانیعة» دب ایون زمینوب گف بانود « :ایود وا ایون دیودگاه وب
مکتالبیسم نگاه شتد هب یک حضتب امب .مکتالبیسوم یوک شویء اموب ت
رای همین ،نیازمند تحتل ت فهم امب ،جدای اینهب ما آن با یک ایودئتلتژی
یا یک دیدگاه نس ب ب جهان هس ی ،یا متضعی از دین یا چهابچت ی دم تبی
یا تنها یک تیژگی رای پرتژة دیگری – رای علم یا شویتة فلسوفی خواص-
دانیم .مکتالبیسم تنها نتعی غیاب دین نیسب ،لکب چیزی امب هب ما ایود
1
دب آن ا دقب تد ر هنیم».
 -3عوودم تشووخیص ت تمووایز ووین معووانی هلمووة دیوون  -دب مدا وو هلمووة
مکتالبیسم -ت این امر م ب فساد مخن دب هنگام مخنگف ن از مکتالبیسم دب
یک فضای معنتی میسیحیب ،ت مکتالبیسم دب یک فضای امالمی میشتد.
 -4تعریف مکتالبیسم دب حالب هلی آن :ب این صتب هب مکتالبیسوم وب
صتب هلی یا شام تعریف شتد؛ ا این تتضویح هوب مکتالبیسوم هلوی حضوتب
همتری دب همة بتشهای ابائبشده از مکتالبیسمهای م عدد دب دت تجب نظوری ت
اجرایی ت تط یدی آن دابد ،ب گتنوبای هوب همچنوان دب خوابج از هشوتبهایی هوب
نظامهای همتنیس ی ر آنها حکتمب میهند ،شناخ ب شده نیسوب .از جملوة ایون
تعابیف ،تعریفی امب هب میگتید :مکتالبیسم «جدا هردن دین از زنودگی فوردی
یا جمعی انسان امب ،ب گتنبای هب دین حاهمی ی ندابد تا آن با دب پیش رد آن یا
1

. Grage J. Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan, VanAntwerpen,
eds. Rethinking Secularism, p.5.
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فرهنگمازی یا تر یب آن ت یا قانتنگذابی دب زمینوة آن همکوی کنود لکوب وب
تامطة تحی عد ت غرایز شر یوا «انگیزههوای بتانوی» تی دب زنودگی موابی ت
جابی میشتد ».ب ع اب دیگر «جداهردن خداتند تعالی از حاهمیب ر مخلتقوا
ختد .دب این حالب خداتند حاهمی ی ر مخلتقا ندابد گوتیی هوب آنهوا ختدشوان
خدای ختد هس ند ت هر هابی هب ختاهند انجوام میدهنود ت هموان گتنوب حکوم
1
میدهند هب تمای دابند ت دب متبد آنچب هب انجام میدهند ازختام ی نمیشتند».
این تعریف ناقص ت ناتمام ،دب میان نتیسندگان عرب مسلمان شایع امب.
 -5تعریف ت لیغی :این حالب ر خشی از تعریف یا عضی از اترا آن یا چیزی
خالصب میشتد هب ب با طة ماهتی آن مرت ط نمیشتد .از جملوة ایون تعریفهوا،
تعریفی امب هب محمد ابهتن 2ابائب داده امب« :مکتالبیسم همان تب هوب از آن
میفهمیم مخالفبهردن ا حاهمان دینی امب هب آزادی تفکور دب انسوان با خفوب
هرده ت تمائ بمیدن ب این آزادی با از ین ورده اموب 3».ایون تعریوف ت لیغوی
مکتالبیسم با ب چیزی تعریف میهند هب نب تنها دب ماهیب آن تجتد ندابد ،لکوب
دب اهداف ت ن ایج ح می آن هم تجتد نودابد؛ چورا هوب اتحواد جمواهیر شوتبتی ت
نظامهای حکتم ی دب هشتبهای عر ی مکتالب ،آزادی تفکر ت ام اب بمویدن وب
این آزادی با خفب میهردند ،ا تجتد اینهب ب اصتل مکتالبیسم چب جزئی ت چوب
هلی پای ند تدند.
 .1یوسف ازقرضاوی ،ازتطر ازعلمانی فی مواجهة اإلسالم ،ازقاهرة :دار ازشروق 1421 ،م-
 2001م ،ص .16-15 :
 . 2محمد ارکون ( 1928م –  2010م) :استاد تاریخ تفکر اسالمی و فلسفه در دانشگاه سعوربون و
اهل ازجئا،ر است و یکی از بئرگترین شخوعیتهای سعکوالر ععر اسعت .او بعه دععوت بعه
تقدسزدایی از قرآن کریم مشهور است که باید آن را به عنوان یک سند تاریخی قابل تفکیعک و
نقض به حسا آورد .از مهمترین تأزیفات وی:
" " Lectures du Coranت ""Pour une Critiqe de La Raison Islamique
 .3محمد ارکون ،تاریخیة ازفکر االسالمی ،قراءة علمیة ،تعریب :هاشم صعازو ،ط  ،2بیعروت،
مرکئ اإلنماء ازقومی 1417 ،هع  1996 -م ،ص .294
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مطلب دوم :اصل و آغاز سکوالریسم
از نتش بهای هتلیتک ت ق از تی ،از ام دراء ت لیغی ت ادعائی هوب منجور وب
م ک این مصطلح ،ماخب دالل ی آن ،گس رش ماخ اب شناخ ی آن ،پایبگذابی آن
ب صتب تاقعی ت تددس خشی ابزشی آن شد آشکاب شد هب این مصطلح ابت واط
سیاب محکمی ا بد مفهوتم قیمتمیوب م جواتز ( ورای جهوان) دابد ت ور امواس
مفاهیمی نا شده امب هب رای شناخب انسان ت حرهب تی دب ضمن تالش رای
بمیدن ب «حدیدب» ت «منفعب» خالصب میشوتد .افکواب انسوان ت عمو تی دب
دایرة هتچک (میامب) ت دایرة زبگ (زندگی ب معنوای گسو ردة آن) ،الزم اموب
هب از حدیدب حق قیمتمیب انسان ر خوتدش منشوأ گیورد .مکتالبیسوم چنوین
میپندابد هب ماهیب آن رای دعت انسان امب تا ب ختدش رگردد تگرنب دچواب
غر ب از ختد شده ت دب را ر ماتباء هس ی تسلیم میشتد.
هتلیتک ع ابا ت جمال صریح ت مس ندی دب یان این تصتب ا دائی دابد هب
ماهیب تا ب مکتالبیسم با تشکی میدهد؛ ات یان هرده اموب هوب مکتالبیسوم
تنها رای ربمی باههای بمیدن ب بفاه شری ا ام فاده از تمای موادی اموب ت
دب ن یجب ب تضعیب هنتنی انسان مرت ط امب ت دب مایة ام اب ت لتازمی صوتب
میگیرد هب امکان آزمایش مادی آنها دب این جهان تجوتد دابد 1.مکتالبیسوم -
همان تب هب میگتید  -انسان با تشتیق میهند تا جز وب عدو اع مواد نکنود ،ت
همچنین ب هر چیزی هب عد ب آن اع ماد ندابد ،یاع ماد اشد 2.دب یک ع اب
م مرهز هب مکتالبیسم با از منظر معرفبشناموی خالصوب میهنود ،چنوین آتبده
امب« :مکتالبیسم هیچ حکتمب ت چیرگی با جز چیرگی یعب ،ت هیچ بتشی با
جز بتشهای علم ت فلسفب نمیپذیرد ت ب هنگام اجرای قتانین ،هیچ قوانتنی جوز
3
قانتن تجدان هب ناختدآگاه شری آن با هشف هرده امب ،نمیپذیرد».

1

. George Jacob Holyoake. The Principles of Secularism Illustreted, p. 11.
. Ibid, p.15
3
. Ibid: p.14.
2
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گرایم اممیب ا ماهیب تعریف هتلیتک متافق امب ت میگتید« :مکتالبیسوم
شیتة نگاه ب جهان ت زندگی امب هب منجر ب امو فاده از اتبهوای فوتق یعوی
نمیشتد 1».پس مکتالبیسم عد با ملوزم میهنود هوب هتشویابی ت تود یر با دب
چهابچتب حد ت مرزهای ام اب ت دالی مادی دنیای مادی ما محصتب هند.
شلدتن - 2دب فرهنگلغب میامی ختد – مکتالبیسم با چنین تعریوف هورده
امب« :یک فلسفب یا دیدگاهی جهانی امب هب ور دت مفهوتم ت تصوتیر زمینوی ت
انسانی ( )worldlyدب مدا معنتی ت دینی دب تفسیر جامعوب ت میاموبها تأهیود
میهند ( .)emphasizesسیاب اتفاق میاف ود هوب وب آن وا عنوتان انسوانگرایی
( )Humanismاشابه میهند ت این یک مدایسة مکتالبیسمی امب هب خداتند ت
امتب الهی ت فتق یعی ت دیودگاههای دنیوتی دیگور با نفوی هورده ت یوا هنگوام
3
حثهای میامی یا هنگام انجام آن ،آنها با نادیده میگیرد.
پتلس تلّش 4فیلستف اگزیس انسیالیسب مع دد تد هب «مکتالبیسم مجالی
رای تالشهای م دأیی ت پایب تده ت تالش هلی ت پایانی با از دمب میدهد،
امر مددس با از دمب میدهد [ ]...ب نظر میبمد هب مدودس ت مکتالبیسوم
5
همدیگر با نفی میهنند.
دب فرهنگلغب آمریکایی آمده امب« :مکتالبیسم نظام اخالقی ت مس د
امب هب ر اماس م ادی اخالق یعی نا شده امب ،از نمتد مذه ی ت فوتق
یعی مس د امب .]...[ .مکتالبیسم ر نیرتهای مادی تأهید میهند هوب دب
1

. Graeme Smith, A Short History of Secularism, p.22.
 .2گریووب تابد شوولدتن ( 1954( )Garrett Ward Sheldonم) :ام و اد علووتم میامووی ت

اج ماعی دانشگاه تیرجینیا.

3

. Garrett Ward Sheldon, Ensyclopedia of plotilical Thought, New York:
Facts on File, 2001, p. 273.
 .4پاتل تالش ( 1965 – 1886( )Paul Tillichم) فیلستف الهتتی ت اه آمریکا ت آلموانی
األص امب .از مشهتبترین تألیفا ات ،ه اب"Systematic Theology" :
. Jean- Pierre Sironneau, secularisation et Religions, Politiques: With a
summary in English, La Haye; Paris, New York: Mouton, cop. 1982.P.79.
5
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این زندگی امکان نادیدهگرف ن آنها دتن تجتد یک خطای احمدانب یا زیان اب
ممکن نیسب ت از بتی حکمب ،بحمب ت فریضب امب هب ب آنها تتجب شوتد.
مکتالبیسم ا اتبها ت عدایود مسویحب دبگیور نمیشوتد همچنانهوب چنوین
مخنی با نمیگتید :هیچ هدایبگر یوا نجا دهنودهای جوز دب یعوب یافوب
نمیشتد .لکب ب شکلی تاضحتر تأهید میهند هب یک نتب ت هدایب دب حدیدب
مکتالبیسم تجتد دابد هب شورتط ت قوتانین آن با وب شوکلی مسو د ایجواد
1
میهند ت تا ا د ا بتشی مس د عم ختاهد هرد.
2
شاید ه رین تعریف جامعبشنامان دب متبد مکتالبیسوم موخن ن . .مودان
وتده هوب میگتیود :مکتالبیسومیهردن (مکوانیزم ت ودی تاقعیوب وب تضووعیب
مکتالبیسم) دب غالب اتقا دب خش دالل ی ،ب عملیواتی اج مواعی – فرهنگوی
ت دی میشتد هب زمینبهایی از زندگی (مادی ،مؤمسواتی ت فکوری) با هوب دب آن
3
ندش امر مددس ب خا ر ردشدن آن سیاب هتچک میشتد ،نادیده میگیرد.
ر اماس تعریفا ذهرشده میتتان گفب هب ماهیب ت اص مکتالبیسم دب
نکا زیر خالصب میشتد:
 حقیقت فایدهگرایی در درون جهان وجود دارد :ضرتبی امب هب انسانب جهان ت اشیاء متجتد دب آن بتی آتبده ت معی هند حدیدب مادیگرایانب هب
بفاه شری با هنگام دبیافب ت شناخب آن محدق میهند ،شنامد ت هور نوتع
ازگشب ب ماتبای جهان ب هدف تحدوق موعاد زتدهنگوام شور با نوتعی
انحراف از خش تالش جدی شر رای تحدق معاد حدیدی میداند.

1

. The Encyclopedia Americana international Edition, Connecticut: Grolier
Incorporated, 1985, 24/510.
 . 2ت.ن .مدان 1933( )T.N Madan.( ،م) دانشمند معرفتشناسی و استاد جامعهشناس در

 Institute of Economic Growthهند بوده است.

3

. Triloki Nath Madan, Modern Myths, New Delhi: Oxford University
Press, 1997, p.5.

فص اتل :حدیدب تئوریک مکتالبیسم 107 /

 لزوم تالش برای به دستآوردن منافع دنیوی :هتلیتک ماهیب اصلی ایونقاعده با دب مخن ختد چنین تتضیح داده امب :جدای از اینهب یک متد ت منفعب
دب خابج از این جهان قراب داش ب اشد یا نب ،انسان تظیفب دابد رای ب دمبآتبدن
منفعب متجتد دب جهان دنیتی تالش هند 1.چرا هب توالش انسوانی ن ایود م تجوب
جسبتجتی هدفهایی اشد هب دب ماتبای این جهان قراب دابند.
 راه رسیدن به شناخت در درون خود این جهان قهرار دارد :ایون یوکاص فرعی امب هب از ریق هتلیتک چنوین معرفوی شوده اموب « :ربموی
یعب ب هدف هشف قتانین یعب .قتانین یعب یوک مسویرگزینی امون
رای شریب ابائب میدهد 2».اح کاب علم وب آن (یواف ن منفعوب) ورای یوک
3
دیدگاه هس یمدابانب نشانة مکتالب شدن تاقعیب امب».
 گرفتن حاکمیت مقدس از آگاهی انسان :ا این اع اب هب تجتد مدودسهب رتر از عد ت تجر ب امب ا م دأ ت اص مکتالبیسم هب ب ممب «بهایی
از محر ت جادت» ( )disenchantmentاز جهان م مای امب ،دبگیری دابد.
 -ماهیت سکوالریسم در درک قوانین مادی جهان و خارجکردن اخهالق

منفعتمدار در وجود بوری نهفته است :هتلیوتک دب ایون زمینوب میگتیود:
اهداف مکتالبیسم دب تنظیم امتب شری ر اماس دیودگاههای صورفا شوری
امب هب م انی آن ر یعب ام تاب شده امب ت هدف آنها ماخب یک انسان
4
امب هب تا حد امکال دب این دنیا ایدهآل اشد.
 -عقل انسانی تنها وسیله برای درک و دریافت حقیقت جهان و راه رسهیدن

به منفعت است :ام عدادهای خالص انسانی تنها تمیلب رای دبک حدیدوب اموب؛
ب گتنبای هب دب این زمینب دین ت میراث ( )traditionجایگزین آنهوا نمیشوتد.
مکتالبیسوووم تابث شووورعی عصووور بتشووونگری اموووب هوووب عصووور عدووو
1

. George Jacob Holyoake, English Secularism, p.35.
. Ibid, p.46.
3
. Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory
of Religion, New York: Anchor, 1990, 107.
4
. George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p.28.
2
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( )Age of Reasonهم نامیده میشتد ،تا عد جایگزین هلیسا شوتد ت فیلسوتف
جای بج دین (شخص بتحانی) با گیرد ،ت تجر وب جوای دعوا نشویند .امانتئو
هانب 1عصر بتشنگری با چنین تعریف هرده امب «آزاد هردن ما از قیمتمی ی هوب
آن با ر ختد تحمی هردهایم ت این همان حالب عجز ت نواتتانی موا دب امو فاده از
2
ادباها خاص ت تیژة ختد دتن هویچ توتجیهی از ورف فوردی دیگور اموب».
همچنانهب هب ماهس ت ر 3گف ب امب« :هلمة عدالنیهردن تدری ا همیشب مورادف
4
مکتالبیسمهردن امب ،چرا هب آنها دت چهره رای یک م دأ تاحد هس ند».
 هیچ راه خالصی به جز علم نیست :هتلیتک از این معنا ا ع ابتی تع یرهرده امب هب حدیدب میراث بدشدة مسیحیب با آشکاب میهنود« :زموان دعوا
هردن رای بمیدن ب خالص دنیتی گذش ب امب .تاضح امب هب تنها همک
5
رای انسان ت تنها قدبتی هب میتتان ب آن تکیب هرد ،علم امب».

 .1امانو،ععل کانععت ( 1804 -1724( )Immanuel Kantم) :فیلسععو آزمععانی و یکععی از
بئرگترین متفرکان «روشنگری اروپا» است .فلسفة او با دعوت به استقالل انسعان متمعایئ
است؛ آن جا که انسان با استفاده از اعتماد به عقل خود این امکان را دارد که مبانی دانعش را
بدون تکیه به دنیای خارج خود حتی قدرت خداوند درک کند.
Edward Craig, ed. The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy,
London; New York: Routledge: 2005, pp. 488- 507.
2
. Alister E. McGrath, The Making of Modern German Christology,
Grand Rapids: Zondervan Publishing, House: 1993, p.14.
 .3ماکی فیبر ( 1920 -1864( ،)Max Weberم) :اقتواددان آزمانی و یکعی از معؤثرترین

چهرهها در جامعهشناسی قرن بیستم است .با دیدگاه خود در زمینة خعوانش عقلعی تعاریخ و
رهاسازی آگاهی بشری از اثرات «عازم جادو و سحر» متمایئ شده است .کتا وی با عنوان
« »The Protestant Ethic and the Spirit Capitalismاز تأثیرگعذارترین کتا هعا در
زمینة جامعبشنامی امب.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p. 1053-4.
4
. Max Weber, "Science as a Vocation," in From Max Weber: Essays in
Sociology, ed. Max Weber, Hans, Heinrich Gerth, and C. Wright Mills.
London: Routledge and Kegan Paul, 1984, p.139.
5
. George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p.30.
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مطلب سوم :تعریف انتخابشده برای سکوالریسم
عد از شناخب ما از ماهیب مکتالبیسم ت انتاع شک های آن ،این حق با دابیم
هب اآلن یک تعریفی رای آن گتییم هب تعدد اشوکال ت شویتههای آن با بعایوب
هند دتن آنهب ب همة تصاتیر رخام ب از ماهیب خشک ت تا ب آن آمی ی زند.
خالصة تعریف ما رای مکتالبیسم این امب هوب :یهک اصهل و مبهد یی
است که بر انکار مرجعیت دین یا حاکمیت و هیمنة آن در تنظیم همهة امهور
جزئی و کلی مربوط به مردم استوار شده است و سهعی دارد بهه مرجعیهت
انسان در درک و دریافت حقیقت و منفعت پنهان در این جهان برسد.

دب تتضیح آن میگتیم:
مبد و اصل :مکتالبیسم یک اصلی امب هب افکاب از آن مرمنشأ میگیرند
ت ب عنتان خش فرعی اج هادا نیسب .مکتالبیسم اماس تصتبا زبگ ت
هیمنبیاف ب ر تاقعیب میامی ،اج ماعی ،فرهنگی ت ..امب.
انکار :اگر حاهمیب دین از حدتد ختد پا با فراتر گذابد ،وب خوا ر تمایو
مصلحب ل انة صرف ت یا اع ابا ظرفی نیسب ،لکب این امر ب صتب هام
ب عدم تعیین حق دین دب اب دخالب دب امتب مردم مرت ط امب.
مرجعیت دین یا هیمنة آن :التهیب ر بتی زمین اع ابی ندابد ت این امور
تنها رای ملطنب ت حاهمیب خداتند دب آممان مدورب شوده اموب ،تلوی اموتب
زمینی تنها ب ختد انسان رمیگردد؛ پس خداتند مرجع بتی زمین نیسب؛ چرا
هب یعب ت ماهیب دین این نیسب هب دب امتب عمتمی (ت همچنین خصتصی)
دخالب هند ،ح ی اگر این امر با رای ختدش ادعا هند .پس انسوان ایود ایون
هیمنب با هب این خداتند ب ختدش نس ب داده بد هند.
تنظیم امور مردم :این ضا طب از تعریف بدِ حکوم دیون دب هور آن چیوزی
امب هب غیرمرت ط ا تنظیم امتب زندگی دب مکتالبیسمی امب هب ب صوتب
هام تجتد انسانی با دب ختد پتشش میدهد.
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بخوی یا همة آن :بد هردن خشی از امر مر تط ب دین یوانگر مکتالبیسوم
جزئی امب ،اما بد همة آن دب مکتالبیسم هلی یا شام جلتهگر امب.
مرجعیت انسان برای دریافت و درک حقیقت و منفعهت :مکتالبیسوم از
انکاب دین منشأ نمیگیرد ،لکب دب اص اتل ختد هب یانگر این حدیدوب اموب
هب انسان ا ام عدادهای ذاتی ختد ،تنها مرجع دب تشوخیص ت تعیوین حوق از
ا ت منفعب از شر امب؛ ب دین من هی میشتد.
پنهانشده در این عالم :این جهان همان حدید ی امب هب دب اب تجوتد
آن ت نیز منفع ی هب دب دبتن آن قراب داده شده امب ،یدین حاص شده اموب
آن هنگام هب انسان دب ضمن منبهای شناخ بشده ت ا ام دالل علمی ورای
بمیدن ب آن تالش هند .ر همین اماس ،الزم امب هوب انسوان یدوین با وب
خا ر چیزی هب دب آن شک دابد یا تجتد آن یک تتهم ب حساب میآید بهوا
نکند؛ چرا هب این هاب نتعی ضعف عدلی یا هیمنة تتهم ر آگاهی انسان امب.
مکتالبیسم فراب ب جهان تده ت دب پاموخ وب فوراب مسویحیب ابتوتدتهس از
جهان آمده امب.

مبحث پنجم
الئیکیه (یا الئیسیته ،به فرانسوی )laïcité :و سکوالریسم
از نشانبهای گرایش مادهانگابانة مخرب دب دت مک ب عر وی ت غر وی ،وب
حسوواب آتبدن هلمووة فرانسووتی الئیسووی ب ووب عنووتان م وورادف هلمووة عر ووی
مکتالبیسم امب هب ا هلمة انگلیسی «مکتالبیسم» متافق ت همسان اموب.
این دبهمآمیخ گی ت خلط 1دت هلمب ،خطای زیادی ب تجتد آتبده امب .پوس
الئیکیب (الئیسی ب) چیسب؟ ا چب چیزی از مکتالبیسم م مایز میشتد؟ این دت
اصطالح هجا ا هم متافق ت مازگاب میشتند؟
مطلب اول :شکلگیری مصطلح الئیسیته
پیر فیاال 2بیشة هلمة «الئیک» ( )laic-ت مش دا آن دب نزدیک ب صد گف ب
از فرهنگلغبهای قدیمی از قرن  17تا قرن یسب با دن ال هرده ت مالحظب هرده
امب هب این هلمب از لحاظ فرهنگلغ ی مراح مخ لفی با پشب مر گذاش ب اموب
ت دب مرحلة مازگابی دالل ی ت مفهوتمی لفوظ دب موایة تبتد آن وب فرهنگلغوب
میامی ت حمایب نیرتهای حکتمب ت هلیسا دب زمینة هیمنب یا حق تجتد دب عرصة

 .1اینهب مجمتعة فرانستی با مانند مکتالبیسم ب حساب آتبده شتد ،ما دة تالنی دابد ا
تجتد اینهب این مجمتعب همیشب ب الئیسی ب منستب شده امب ت دلی آن وب زتدی ت دب
ضمن تتضیح جایگاه الئیسی ب از مکتالبیسم تتضیح داده ختاهد شد.
 .2پییر فیال « »Pierre Fialaاستاد زبانشناسی دانشگاه اتلیة پابیس.
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عمتمی ،اش داقهای زیادی از آن جدا شد 1.مصطلح الئیسی ب از منظر توابیخی وب
اندالب فرانسب مرت ط امب هب از آهنگهای آن دت یب «دیدبت» تد:2
ْ
آخر م رلك  ...بأمعا رء آ رخ رر قر لسیس»
«اشنقوا ر

آخرین پادشاه با ا بتدههای آخرین هشیش اعدام هنید.
"Et des boyaux du derniperretre
Serrons Le cou dernier roi3

این نگاه آهنده از خشم ،تیرگوی ت توراهم خوتد با از اتور «آیوین دت شمشویر»
( )Two SwordT sheoryر تابیخ ابتپوا میگیورد؛ جاییهوب هیمنوة هلیسوا دب
عرصة زندگی مسیحی چب فردی ت چب ایفبای االتر از هیمنة هر حاهمی ی وتد.
یکی از این دت شمشیر ،عمتما یانگر هیمنة زمانی (دنیتی) رای پادشاه یا امپرا تب
یا حاهم دب هشتبهای ابتپایی تد ،اما شمشیر دیگر یانگر پاپ هاتتلیک دب بتم تد
ت نمایانگر میطرة معنتی ر «مردم مسیحی» امب ت این هموان شمشویر رتوری
امب هب هر چیزی با هب ا آن مخالفب هند ،مغلتب میهند .این مذهب دتگانوب با
پاپ تنیفاس هش م 4دب مال  1302میالدی ت دب آمو انة دبگیوریاش وا پادشواه

1

. Pierre Fiala, "Les termes de La Laicite. Differenciation, morphologique
et conflits Semantiques," in Mots, juin, 1991, NO27, PP.- 41- 57.
 .2دنیس دیدبت  1784 -1713( ،Denis Diderotم) فیلستف فرانستی ت من دد اد ی اموب

هب از شخصیبهای رجس ة عصور بتشونگری اموب .اشوراف ات دب نگوابش «المتموتعب»
فرانستی ا همراهی لتبن دالم یر از مهمترین مشابهب تی دب زمینة معرفبشناخ ی امب.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.196.

 . 3این دت یب ب تل ر هم منستب شده امب!
 . 4پاپ یتنافیس هش م ( ،Boniface VIIIپاپ  1303 -1294م) :یتنوافیس هشو م وب محکوم
هردن هیمنة میامی پاپها اه مام تبزید ت ر عملیا تیتقرا ی تأهید داشب ت ر هموین امواس،
دب دبگیریها ت همپیمانیهای میامی تبتد پیدا هرد تا تاند هیمنة پاپها با دب ابتپا محدق هند.
John W O, Malley, A History of the Popes: From Peter to the present,
Lanham, Md.: Sheed &Ward, 2010, pp. 129-38.
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فرانسب فیلیپ چهابم 1دب دم تب ه ی « »Unam Sanctamوب ت وب بمواند ،وب
گتنبایهب لزتم تسلیم حکتمب ت هر فرد حکتم ی با دب واب هیمنوة پواپ اعوالم
2
هرد.
این دم تب ه ی ر اماس مجمتعبای از مفاهیم زبگ میامی ام تاب شده
امب هب از جملة آنها:
 حاهمیب هلیسا دت شمشیر تحب فرمان دابد :یعنی دت نیورت دابد :نیورتیدینی ت نیرتی زمانی (دنیتی).
 هلیسا مالک دت شمشیر اموب :اتل معنوتی ت دب دموب هلیسوا ت تحوبفرمان شخصیبهای دینی امب ت دتم دب دمب نیرتهای مدنی امب ت جز وا
فرمان هلیسا از آن ام فاده نمیهنند.
 دت شمشیر ا هم یکسان نیس ند :چرا هب شمشیر زمانی (دنیتی) دب را رشمشیر بتحانی ت ب خا ر عظمب ت مجد تاالتر آن تسولیم میشوتد .شمشویر
بتحانی این حق با دابد هب ب شمشیر زمانی (دنیتی) دم تب دهد ت دب صتب
عدم تمکین دب را ر دم تب اتل ،آن با متبد ازختامب قراب دهد.
 ا تجتد اینهب قدب ت حکتمب ب انسان تفتیض شده امب ،ت از رفانسان پیگیری میشتد ،اما منظوتب از آن مولطنب شوری نیسوب ،لکوب یوک
ملطنب ت هیمنة الهی امب هب خداتند آن با ب طرس الحوتابی 3عطوا هورده
 .1فیلیپ چهابم ( 1314 -1268م) :پادشواه فرانسوب ( 1314 -1285م) .پادشواهی لنودپرتاز
تد ،تمای ب محکمهردن ملطنب ختد ت مطیعهردن ختیشاتندان ختد دب مشابهب هردن ا
تی دب حکتمب داشب .تابد جنگهایی پادشاهان هشتبهای دیگر ت نیز پاپ شد.
Joseph R Strayer, The Reign OF Philip the Fair, Princeton, N.J: Princeton
University Press, 1980.
2
.Voir H.X. Arquilliere, "Origines de La Theorie glaives," Studi
gregoriani, 1. (1947), pp.501- 21.

 .3طرس الحتابی (64-؟) یکی از شاگردان مسیح ت ر حسب گف ة هلیسای هاتتلیوک ،تی
اتلین پاپ تده امب.
Encyclopedia of Religion, 10/7068-69.
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امب ت آن با دب ات ت دب هسانی هب جانشین تی میشتند ،تث یب هورده اموب.
پس هر هس ر ملطان هلیسایی هب تابث ملطنب طرس اموب ،شوتبش یوا
1
اع راض هند پس دب این حالب ،ر خداتند ت شریعب مع رض شده امب.
هلیسای هاتتلیک دب خالل این تاقعیب میاموی ی رفانوب ،وین بجو دیون
(شخص بتحانی) ت «شخص غیر بتحانی» ) (laymanوا وب هواب گورف ن هلموة
«الئیکی :الئیس ب) ورای تتصویف فوردی هوب خوابج از دایورة بتحوانیتن هلیسوا
(اهلیرتس) تد ،تفات قائ میشد .این اصطالح ق از ظهتب اصطالح الئیسی ب ت
ح ی عد از آن نیز ب هاب گرف ب میشد .هلمة الئیکی یا الئیسی ب از لحاظ داللب ر
فردی از دة شخصیبهای بتحانی فراتر بفب ت ت دی ب تع یری شد هوب ورای
نشاندادن مؤمسا ت مازمانهای دینوی وب هواب بفوب هوب دب را ور مولطنب ت
حاهمیب پادشاه ب جای پاپ مر تسلیم فورتد میآتبدنود .همچنانهوب یسوتعیتن
(ژزتئیبها) هاتتلیک بتیکرد دیگری از آن با دب تتصیف مخالفوان خوتد خصتصوا
مسیحیان انجلیکان ت ا یک داللب منفی تحدیرآمیز ب هاب گرف ند ،چرا هب آنها از
الئیسی ب گرایش جداییاش از ملطنب پاپ با ا ختد همراه داشو ند .دب ایون میوان
فرهنگلغب « »Dictionnair du furetitereهب مرجع تدن آن وب موال 1732
میالدی رمیگردد ،هلمة « »Laicocephaleبا این گتنب تعریف هرد هوب موراد از
آن یک فرد دعبگذاب دب دین امب هب الئیک با ب عنتان اصو هنیسوا دب نظور
میگیرند 2.منظتب از این فرد الئیک ،پادشاه امب .تق ی دت هلموة « »laïcismeت
« »Laïcisteدب  1842وب فرهنوگ لغوب «»Dictionnaire de l Academié
اضافب شد ،اینگتنب تعریف شدند هب این دت هلمب داللب ر موذهب دینوی هوب وب
الئیسی بها حق میدهد هب ر هلیسا حکتمب هند ت ب هشویشها مدوام داده ت وب
3
آنها اجازه داد تا امدف با ان خاب هرده ت امتب دینی با دب عضی اتقا ادابه هنند.
1

. Art. "Unam Sanctam," in Catholic, Encyclopedia, Charles G. Herbermann
et al., New York: Encyclopedia, Press, 1913, 15/126.
2
. Pierre Fiala, "Les termes de La laïcité, p.47.
3
. Ibid., p.48.

فص اتل :حدیدب تئوریک مکتالبیسم 115 /

تحتل بتشمند عم فکری یابان الئیسی ب دب مال  1848مویالدی شورتع
شد ت این امر ا شک گیری مؤمساتی رای دفاع از الئیسوی ب هوب دب رگیرنودة
تعوودادی از م فکووران ووزبگ فرانسووتی ووا تخصووصهای شووناخ ی م نووتع ت
متضعگیریهای مخ لف دب را ر دین ،همراه شد .این تشک  ،یوا وب صوتب
هلی یا ر یک خش خاص شخصوی محصوتب شوده ت از اعضوای آن ابنسوب
بینان ،1ت تیک تب هتگت ،2ت آناتتل فنرس 3ت ..تد.
از آن تووابیخ ،ایوون مصووطلح ووب موورعب تغییوور پیوودا هوورد ،فع و «ألک»
( )Laïciserت مش دا آن ب تجتد آمد ت این هلمب داللب دقیقتری ب دمب
آتبد ،ب گتنبای هب دب فرهنگلغوب «البتس» ( )Larousseچواپ  1888دب
متبد تعریف این فعو آموده اموب« :ات با الئیوک هورد ،دب حوالی هوب از هور
عدیدهای ت هر م دأیی هب تیژگی دینوی دابد؛ مسو د اموب 4».ایون تعریوف
اترگذابی اجرایی فع ألک با نشان میدهد ت ب جای افراد ،ابت اط مسو دیم ت
عمیدی ا مؤمسا دابد.
ا تجتد تمرهز عرصة تعریفی این لفظ ر ی رفی حکتمب ت عودم ابائوة ندود
منفی یا عیبجتیانب از دین ،اما بدهردن هلیسا ت نفی آن منجر ب قطع این م ودأ ت
 .1ابنسب بینان  1892 -1823( ،Ernest Renanم) :فیلستف ت شرقشناس فرانستی امب
هب ادیان با از منظر تابیخی ربمی هرد ت وب تشوکیک دب مرجعیوب توابیخی بتایبهوای
انجی دب متبد دام ان عیسی تتجب نشان داد.
Wiliam Bridgwater and Seymour Kurtz, eds. The Columbia Encyclopedia.
p.1660.
 .2تیک تب هتگت  1885 -1802( ،Victor Hugoم) شاعر ت نمایشنامبنتیس فرانستی امب.

نظریة متمیالیس ی با پایبگذابی هرد ت از مخالفان مالکیب تد.
The Columbia, Encyclopedia, p.928.

 .3آناتتل فرنس  1924 -1844( ،Anatole Franceم) :شاعر ت نمایشنامبنتیس فرانستی ت
عضت آهادیمی فرانسب امب هب جایزة نت اد یا با دبیافب هرد.
The Columbia Encyclopedia. P.709.
. Pierre fiala, Les termes de La laïcité, p.51.
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تتصوویف آن ووب «الحوواد اج موواعی»  ،Atheisme Social1ت «دیوون جدیوود» ،ت
«هلیسای جدید» شد ت نشان داد هب ا ت عیب از شورایط ت تضوعیب بنوگ عوتض
میهند .امرتزه این گرایش عمتما ب اهلیرتس ت هاتتلیک ت دین بجتع هرده اموب
ت عد از آن اگر شرایط رایش فراهم شتد ،ت دی وب اهلیورتس جدیود ت هلیسوای
جدید ت یا یک مذهب خشن ت دی ختاهد شد هب همک وب آن دب پوذیرش الحواد
نتعی الزام فردی رای مردم ختاهد تد .فرهنگ لغب «المعجم الودفاعی لالیموان
الکاتتلتهی» ( 1911م) این نظریب با اینگتنب خالصب هرده امب« :بؤیای الئیکوی
2
امب هب دب ت دی شدن انسان ب خداتند جلتهگر میشتد (انسان خدا اشد)» .
همراه ا هشف قدب ت پای ندی نظام فرانستی دب را ر هر نتع تالشی هب
ب هدف ازپسگیری حاهمیب ت ملطنب عمتمی ت گمشدة هاتتلیکها ت بشد
آگاهی هلیسا نس ب ب این حدیدب هب حرهب تابیخ دب فرانسب ت ح ی دب عمتم
هشتبهای غر ی ،دب جهب خالف آبزتهای آنهامب ،تعریوف فرهنوگلغ ی از
تیژگی محکتمهردن خابج ت ب ممب ت ت بفب.
مطلب دوم :ثبات مفهومی الئیسیته و آغاز تحول آن
هلمة « »laïcismeرای اتلین اب دب مال  1842میالدی ت ب معنی «مذه ی
هب ب مومب دادن صو غة غیور دینوی وب مؤمسوا » 3ظهوتب هورد .ور امواس
فرهنگلغب « »Emile Littreهلمة «الئیسی ی» رای نخس ین اب دب مال 1871
میالدی ت دب خالل دبگیری ر مرِ دتبهردن مسؤتالن مذه ی ت آمتزش دینوی از
مدابس ا دائی دب بتزنامة « 4»La Patrieماخ ب شد .پدب آمتزش الئیکی فردنتن
1

. Voir M. Laurentie, L A'Theusme Social et L'Eiglise, Schisme du
monde nouveau, paris: henri plon, 1869.
2
. "Le reve Laïque, c, est I, homme fait dieu", Adheimar d, Aleis, ed.
Dictionnaire Apologetique de La Foi Catholique, paris: G.Beauchesne,
1911, p.1771.
3
. Caroline C. Ford, Divided Houses: Religion and Gender in Modern
France, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press: 2005, p.6.
4
. Ibid.

فص اتل :حدیدب تئوریک مکتالبیسم 117 /

تیستن 1دب موال  1883م دب مدالوة «الئیسوی ی ت دب ضومن فرهنگلغوب خوتد
« »Dictionnaire Pedagogique et d'Instruction primaireآتبده اموب:
2
این هلمب از منظر ماخب جدید امب ت هنتز ب صتب عمتمی ام فاده نمیشتد.
هلمة «الیس ی» امرتزه یک داللب مؤمساتی دابد؛ ب گتنبای ب معنی جدایی
ین مؤمسا دتل ی ت مؤمسا م علق ب هلیسا اشابه دابد .تا جایی هب متجوب از
ین ردن دخالب شغلی ین آنها خصتصا دب عرصة آمتزش شد .این هلمب از جهب
عملی ت ام درائی م ب هاهش قلمرت هلیسا ب نفع حکتمب شد ،توا اینهوب هلیسوا
ت دی ب یک مؤمسة غیر دم تبی ت یتأتیر دب عرصة عمتمی شتد ت فعالیوب آن
دب عرصة (فوردی) خصتصوی خالصوب شوتد .ایون هموان تعریفوی اموب هوب دب
فرهنگلغب « »Dictionnaire de L, Académieچواپ  1935مویالدی آموده
امب« :تیژگوی ی رفوی دینوی ورای مؤمسوة آمتزشوی یوا خیریوب ،ت قوانتن ت
مؤمسب »3.این همان آغاز ت اص الئیسی ب امب ،همچنین از لحاظ قوانتنی آمواده
شده ت اگر چب اضافا ت حوذفیا زیوادی دابد وب شورط آنهوب آن با از ماهیوب
اصلیاش خابج نکند .الئیسوی ب دب ایون معنوای توابیخی یوک عمو ازدابنوده ت
تشتیدی امب هب علیب خرتج هلیسا ب عرصة عمتمی ب هاب گرف وب میشوتد ت دب
ظاهر آن ،اص اتلیب ت ا دایی نیسب هب رای یان نظر یا تصتب متبد ام فاده قوراب
گیرد ت ا این معنا ،یک م دأ قانتنی ت االتر از چیزی امب هوب امورتزه وب عنوتان
مدنیّب حکتمب شناخ ب میشتد .این مفهتم قانتنی ب آشوکابترین شوک خوتد دب
قانتن تیژة  1905م فرانسب ت دب جدایی هلیساها از حکتمب جلتهگر شده امب.
((Loi du 9 décembre 1905 concernant La Séparation des Eglises et de l'Etat

 .1فردینان تیستن « 1932 -1841( »Ferdinand Buissonم) :فیلستف ت اهو میاموب
فرانستی هب عضت جریان چپگرا تد .مرآغاز مندیکای آموتزش دب موال  1902توا 1906
میالدی تد ت جایزة نت صلح دب مال  1927با ب دمب آتبد.
The Columbia Encyclopedia, p. 273.
2
. Ferdinand Buisson, Dictionnaire Pedagogique et d, Instruction Primaire,
Paris: Librairie Hachette, 1883, p.1469.
3
. Pierrer Fiala "Les terrnes de la la laïcité" p.46.
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این قانتن ر مب اص ام تاب شده تد:
 -1ی رفی حکتمب
 -2آزادی فعالیبهای دینی ت مذه ی
 -3تعیین حکتمب عمتمی رای هلیسا.
از مهمترین فصتل این قانتن ،همان امب هب دب فصو دتم آن ت وا ایون
عنتان آماده امب هب حکتمب هیچ مذه ی  -ایفة دینی -با جدای از اینهوب
حمایب قانتنی ت یا حمایب مالی داش ب اشد پایبگذابی نمیهند:
La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte.

از مهمترین آتاب این قانتن الحاق مالکیب سویابی از مؤمسوا دینوی وب
حکتمب ت ممنتعیب فعالیبهای اج ماعی یا آمتزشی یا تجابی مؤمساتی وتد
هب دابای گرایش دینی تدند.
آنچب دب قانتن  1905م مالحظب میشتد ،نتعی دبگیری پنهان ا هلیسای
هاتتلیک امب هب دب عم دابای مولطنب فرهنگوی ت اج مواعی ت میاموی ت
مالی دب فرانسب تد .این قانتن یوانگر فلسوفة مجورد ت مویال ورای تتضویح
قرابدادن دین دب دبتن حکتمب ن تد ،چرا هب «دین» موتبد نظور ایون قوانتن،
همان دینی امب هب گرتهوی از شخصویبهای الهوت ت شوعائر ت مودیریب
امالک از آن تع یر میهردند نب آن دینی هب ب عنتان یک تالش فردی یا آن
دینی هب دة هاهنان یا دابایی مخصتص ب این دب از آن تع یر میهردند.
ر همین اماس ،متاضع هاتتلیک دب سیابی از نداط فرانسب وب شود تنود ت
گاهی ب مرحلة اع راض خشمناک بمید.
این قانتن حدتد صد مال دب حالب ت ا اقی مانود ،اموا وا آغواز هوزابة موتم
میالدی ،از بتی شک ت دشمنی تمرهز خوتد با م تجوب مسولمانان هورد هوب از آن
جملب صدتب یک اصالحیة قانتنی دب مال  2003میالدی تد هب هر نتع نماد دینی
با دب مدابس ممنتع هرد ت هدف از آن  -دب ا دا  -ممانعوب دخ وران مسولمان از
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پتشیدن حجاب 1تد؛ تلی از لحاظ تمعب مسیحیان م ودین با نیوز شوام شوده ت
آنها با از قراب دادن صلیب دب گردن ندها ت غیر آن دب فضای آمتزشی منع میهرد.
این امر متج حمایبشدة دبگیریهوا با رانگیخوب هوب مع دود وتد قوانتن 1905
میالدی از م دأ ی رفانبای هب دب فص اتل آن پیبیزی شده ت مر تط وب اموتب
دینی خصتصی تد ،انحراف پیدا هرده ت ب ممب فشواب بتی م ودینین شود توا دب
عم  ،عرصة عمتمی آلتده ب ص غة دینی نشتد.
الئیسی ة فرانستی اگرچب ادعای ی رفی دب را ر دین دابد ،اما دب حدیدب
ت اماس ختد یک نظام هلی امب هب تنتع فرهنگوی ت شوناخ ی با بد هورده ت
معی میهند یک تصتیر تاحد با ور شویتة تفکور ت عمو حکتموب ت جامعوب
تحمی هند .پیرتان الئیسی ب ابهوایی از دیون با تیوران هردنود هوب هوامال
خصتصی ت مر تط ب دیندابی فردی تد .از آن جملب زشبجلتهدادن ایمان ب
خووالق ووتد هووب دب دم و تبا تزاب آمووتزش فرانسووب دب چهووابچتب قووانتن
عمتمیهردن آمتزش ت دب تابیخ  28مابس  1882ت ا این مضمتن صادب شده
امب« :ضرتبی امب رای هتدک االی  7مال چیزی از خدا گف ب نشوتد ،توا
هتدک دب خالل  6ماعب آمتزشی هب بتزانب می یند ،ختد حس هند هب خداتند
اصال تجتد ندابد یا اینهب ما دب ه رین حالب هم نیازی ب ات ندابیم 2».آنهوا
امرتزه حجاب امالمی با دشمن حکتمب ت فرهنگ فرانسب ،ت عنتانی ورای بد
مسألة «اندماج :پیتم گی ت اتحاد» دب جامعة فرانستی ب حساب میآتبند .این
مخالفب ح ی ب دامنهای لند دخ ران نیز هشیده اموب وا ایون آگواهی هوب
«اتحاد ت همپیتم گی» جامعب همتابه دب یک چهابچتب اج ابی ابائب میشوتد
1

. Melanie Adrian, "Lii Unveiled: A Case Study in Human Rights, Religion.
And Culture in France," in Human Rights Review, 8, No. 1 (2006): 102- 114.
2
. Jean Louis Ormieires, Politique, et Religion en France, Bruxelles:
Editions Complexe, 2002, p. 117.

این مطلب با بفیق ع دالسالم دب ه اب «تفکیک ازعلمانیة فی ازدین وازدیموقراطیة» ،تتنس:
داب المج هد 2011 ،م ،ص  191ند هرده امب.
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ت حریمهای شخصی اقلیبهای دینی با ب بممیب نمیشنامود ت ایون هموان
چیزی امب هب « ی رفی» ادعا شده از متی نظریبپردازان الئیسی ب ت یوابان
آن با ا میهند.
مطلب سوم :تفاوت اشتقاقی و داللتی
دبهمآمیخی گی لغتی ت اصطالحی دب ین دت هلمة انگلیسوی «»secularism
ت فرانستی « »laïcitéا تجتد تفات اش داقی آشکاب آنها سیاب شایع اموب .ایون
دبهمآمیخ گی تنها منحصر ب فرهنگلغبها یا فرهنگ عر ی نیسب ،لکوب ح وی
دب فرهنگلغبهای میامی فرانستی ت انگلیسی نیز تجتد دابد.
گرتهی از محددان رای تتضیح این دبهمآمیخ گی دت تاژه تالش هردهاند؛
ب عنتان مثال عزیز العظمب دب این وابه میگتیود :هلموة «الئسوی ب» هموان
م ضواد اصووطالحی دب هشووتبهای هاتتلیووک 1امووب ،ووا تجووتد اینهووب هلمووة
«مکتالبیسووم» دب موواخب صووتتی خووتد دب ز ووان فرانسووتی ووب شووک
«( »secularismeمکتالبیسووم) تجووتد دابد ،عووالته وور ایوون سوویابی از
هشتبهای هاتتلیک ،مانند هشتبهای آمریکای التین ،مصطلح مکتالبیسوم با
ب تفتب ب هاب می ردند .دب حدیدب «الئسی ب» یک مشخصة فرانسوتی اموب
هب مر تط ب تابیخ مخصتص ب ختد این هشتب امب.
هلمة «الئسی ب» یک تع یر ا ز ان فرانستی امب هب دب یک محیط فرانسوتی
ا جن شی خاص بشد هرده امب ت ر همین اماس ،آشنایی ا این مصطلح ایود دب
ا دا از شناخب تضعیب فرانسب آغاز شتد ت ب هیچعنتان امکان ندابد هب دب هموان
ا دا دب چهابچتب ترجمة انگلیسی این اصطالح ا آن بف اب هرد ،همچنانهوب اهثور

 .1عئیئ ازعظمة ،ازعلمانیة من منظور مختلف ،ص .5
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این نتیسندگان ا آن بف اب هردهاند ،چرا هب  -همان تب هب یرنجر مسینتن 1گف وب
2
امب -ترجمة هلمة الئسی ب ب انگلیسی سیاب دشتاب امب.
هلمة «الئسی ب» « »laïcitéدب فرهنگلغب میامی فرانسوب یوک مصوطلح
م دأیی رای تع یر از معنای عام «جدایی دین از حکتمب» اموب؛ اموا وا تجوتد
اینهب یک ع اب هامال مطا ق ت متافق ا اصطالح انگلیسوی از منظور مواخب
صتتی آن « »Sécularismeتجتد دابد ،این اصطالح دب فرهنگلغب فرهنگوی
فرانستی ب شکسب «قِدامب» « »désacralisationمر وتط وب امور مدودس
دینی امب .اص هلمة «الئسی ب» ب هلموة یتنوانی «الئتهوتس» «مردموی» ت
مش قشده از هلمة «لؤتس» «مردم» تده ت ب عنتان یک نهاد میامی نیسوب.
ر همین اماس ،هلمة «دِیمتس» از نهاد میاموی تع یور میهنود ت هلموة «»...
«إتنتس» ب عنتان یک نهاد فرهنگی ت تمدنی تع یر میشتد .ایون لغوا ماننود
مجمتعب افرادی هس ند هب دب یک محیط ت زمان تاحد اشند ،آنها دب زمینوبای
هب موا میخوتاهیم ،یوانگر جمواع ی هسو ند هوب خوابج از دوة بجوال دیون
(شخصیبهای بتحانی) امب؛ یعنی مدا هلمة «اهلیرتس :بجال دین» امب.
ا تجتد اخ الف اش داقی متجتد ین الئسوی ب ت مکتالبیسوم اموا ایون دت
هلمب تا ق از پیدایش معنی اصطالحی جدید رای هر هدام از آنها ،ب عنتان
دت هلمة م رادف ب هاب میبف ند ،مثال دب تعریف «الئیوک» دب فرهنوگ لغوب
« »Dictionnaire de L'Académieچوواپ  1694م چنووین آمووده امووب:
«میکتالب ،دب مدا بج دین ت اهلیرتمی»
()Séculier. IL est opposé ά Clerc et Ecclésiastique

3

 .1یرنجیر مامینیتن  1971( Bérengére Massignonم )-ام اد علتم اج ماعی ت عضت
مجمتعة «مج معا  ،ت أدیان ،ت الئیکیا ».
2

. Berengere Massignon, "Laïcité' in practice: the representations French
teenagers," in British Journal of Religious Education. Mar2011, Vol. 33 Issue2,
p.159.
3
. Pirre Fiala, "Les termes de la laïcité'.p.44.
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دب این جا این دت هلمب ب عنتان دت م رادف رای یک معنی تاحد ،یعنی هسوی
هب خابج از دة بجال دین تده ت یا مشخصة بجال دین با ندابد» وب هواب بف وب
امب ت این نشان میدهد هب تطا ق اصطالحی تامی ین آنها تجتد داش ب امب.
ا آغاز ماخب معنای معاصر رای دت اصطالح ،این تطا ق ین آنها از ین
بفب تا دت اصطالح دت مسیر م فات با دب پیش گرفب ت هر هدام از آنهوا وا
تصتب میامی ت مکانیزمهای میامی تیژة محیط ختد انط اق پیدا هرد.
رای اینهب جایگاه الئسی ب با دب مدایسب ا مکتالبیسم تشوخیص دهویم
اید مراتب مکتالبیسم با مشخص هنیم .این مراتب مبگانب ع اب امب از:
 مکتالبیسمی هب نمایوانگر ی رفوی حکتموب دب اموتب دینوی ودتنهیچگتنب تناقض ت تضادی امب.
 مکتالبیسمی هب یانگر نظریة هس یانگابانة (دنیتی) آشکابی امب هبدب مدا دین قراب دابد.
 مکتالبیسمی هب یانگر تصتب مس دیم ت دشمن دین امب.ا تتجب ب تعریفا گف بشده ،مشخص میشتد هب الئیسی ب مرت ة پایینتری از
مکتالبیسم 1امب اگرچب تصتب حاهم اینگتنب امب هب الئیسی ب تصوتیری دتب از
مکتالبیسم یا تفکری افرا یتر از مکتالبیسم دب متبد تعام ت همراهی وا دیون
امب .شاید دلی این دبهمآمیخ گی ین دت اصطالح این اشود هوب مکتالبیسوم
م ب پیدایش نتعی تتافق ین هلیسا ( ب تب مشخص پرتتس انی) ت حکتمب شود
ت دب ظاهر ،تا س گی دینی ب مرامما ت جشنهای دینی با حفظ هرد ( ب عنوتان
مثال انگلیس) دب حالیهب الئیسی ة فرانستی ا مسألة دین ا نتعی م الغب منفی (دب
ظاهر) ت حضتب دینی بممی با ح ی دب امتب حاشویبای نیوز بد میهورد .دب هور دت
 .1اتریک ه اتال مع دد امب هب الئیسی ب ن یجة یا تشتیق مکتالبیسمیهردن امب.
Patrick Cabanel. Les Mots de La Laiciteé' Toulouse: Presses Universitiaires
du mirail, 2004, p.97.

این دان معنی امب هب الئیسی ب یکی از مظاهر تجتد مکتالبیسم امب.
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حالب ،دین حضتب حدیدی دب امر بممی دینی نداشب جز اینهب ع واب فرانسوتی
ب ابائة چهرهای ع تس ت خشک از دین تشتیق میهرد تا دب ندطب مدا و باح وی
دب ماخ اب نظامهای مکتالب قراب گیرد.
دتبترین چیزی هب ممکن امب الئیسی ب ب آن رمد این امب این عنوتان
 Anticlericalismیعنووی مخووالف ت معووابض ووا دخالووب بتحووانیتن دب امووتب
عمتمی 1اشد ،اما مکتالبیسم دب دتبترین معنای خوتد یعنوی ضود دینودابی
( )Anti- religiosityت دتبهردن هلی دین از زندگی انسان هاب رد پیدا هند.
اب منظر تاقعگرایی علمی ،تضوعیب دینودابی دب فرانسوة الئیسوم ودتر از
تضعیب سیابی از هشتبهای مکتالب نیسب ،چرا هب فرانسب همچنوان توا وب
امرتز ،یک من ع شوری غنوی از مسویحیب هاتتلتئیوک اموب توا جوایی هوب
مابهتزی 2بئیسجمهتب این هشتب دب مال  2007ت دب مفری هب ب نزد پواپ
ما ق ندهب شانزدهم 3داشب مج تب شد ب ات گتید :الئیسی ب هیمنبای ندابد
هب فرانسب با از بیشبهای نصرانی ختد دتب هند:

 .1دشمنی ا بتحانیتن ت هاهنان ح ی دب ین مع ددین ب خدا هم تجتد داشب مانند مخالفب
ت دشمنی پرتتس انها ا بتحانیتن (پاکدینان) ب خا ر افرا یگریهوای اخالقوی آنهوا ت
پافشابی آنها دب مسائ جنسی.
 .2نیکتالس مابهتزی ( 1955( )Nicolas Sarkozyم) بئیسجمهتب فرانسب از مال 2007
تا  2012تد .بامبگرا تد ت دب مد حکتمب ختد حران اقلیبهای مسلمان ت مسألة حفظ
هتیب آنها ب اتج ختد بمید.
 .3ندهب شانزدهم (پاپ هاتتلیک بم 2013 -2005 :م) :امم تاقعی ات جتزیف باتزنجور Joseph
 ،Ratzingerب عنتان ام اد الهت ت فلسفب مشغتل ب هواب شوده ت دب تعودادی از دانشوگاههای
آلمان تدبیس هرد .تفکر ات ب خا ر دعت ب تأهید ر ماهیب هاتتلیکی ابتپوا از دیگوران م موایز
امب ت ر همین اماس ،پیمانهای اتحادیة ابتپا متبد ندد قراب داد ،چرا هوب از همزیسو ی ت اتحواد
مسیحیان حمایب نکرده تد .ب خا ر مشکال مر تط ب مالم یاش دب موال  2013از منصوب
پاپ ام عفا داد .صفحة تی دب مایب بممی تاتیکان ب آدبس زیر امب:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index.htm.
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"La laïcité n a pas le pouvoir de couper la France de ses
"racines chrétiennes1

از آنچب گف ب شد ،چنین رمیآید هب الئیسی ب دب حدیدوب ت اصو خوتد از
یک تصتب منفی نس ب ب دین رنیامده امب لکب منظتب از آن ،این امب هوب
الئیسی ب دب شک قانتنی ختد دیندابی فردی با بد نمیهند ت ر امر مددس دب
عرصة شخصی ت خصتصی ،ملطة میامی قراب نمیدهد .ا این تجتد ،الئیسی ب
ب عنتان الگتیی دب دشمنی ا دین اقی ماند ت معی هرد توا مفواهیم (دینوی)
مردم ت بف واب آنهوا با تغییور دهود ،همچنانهوب دب مخالفوب ت متضوعگیری
اع راضی نس ب ب دین ،سیاب تنودبتتر از مکتالبیسومی وتد هوب وب دن وال
مصالحب ت تسامح دب عرصة عمتمی حکتمب تد( .انگلیس)

 .1ن .ک :مدالة« :سارکوزی یدافع عن «ازجذور ازنورانیة» زفرنسا» فی جریدة "زو فیرارو" (،12
)2007 ،21
"Sarkozy défend les (racines chrétiennes) de la France".
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مبحث سوم :پسا سکوالریسم و بحران سکوالریسم

مقدمه
عد از اینهب از نزدیک ا تعریف مکتالبیسم دب جهان آشنا شدیم ،اهنوتن
زمان آن بمیده امب هب ا ربمی مفهتم اصلی آن دب جهان شری ت یعب
ت آزمتدن حدیدب ادعاهای آن دب آنچب هب م علق ب مفاد دین دب عصری امب
هب انسان دب مرهزیب جهان قراب دابد ،دب تاقعیب هم ا این مفهتم آشنا شتیم.
دب اینجا نیازی ب ابائة فرضیاتی رای ام فاده از آنهوا نودابیم؛ چورا هوب اتور
مکتالبیسم دب تاقعیب زندگی ما ب شک تاضح آشکاب شده ت ب قت ختد تجوتد
دابد تا جایی هب هاب ما با ب پیگیری ت ربمی ام داد اتورا ظواهری آن ت میوزان
عمق آنها بهنمتن میهند ت این امکوان با ورای موا فوراهم میهنود توا وتانیم
حدایدی با هب از مفاد این نظریة مادی هب مر تط ب خش بتا ط ین مکتالبیسوم
ت دین ،ت میزان صحب تعدههای آن رای شریب امب ،هشف ت دبیافب هنیم.
تجر ة مکتالبیسم ب شک عملی یانگر حدیدب ن یجة آن امب ،آنجا هب
می عظیمی از اصطالحا مر تط ب حوران با دب دبتن خوتد دابد از جملوب:
حران تمدن جدید ،حران انسان دب عصر جدید ،های پیشرفب ،ن وایج منفوی
فرآیند نتگرایی ،آلتدگی محیط زیسوب ،مویطرة نمتنوبهای موادی ت هموی ت
مکانیزمی ر جهان ،از ختد یگانگی ت احساس غر وب ،حوران معنوا ،همشودن
احساس اخالقمدابی ،میطرة ابزشهای متدجتیانب ،غیاب مرهزیوب ت شویتع
نس یگرایی شناخ ی ت اخالقی ،یهنجابی (آنتمی) ،حاهمیب بتا ط قورابدادی
(قانتنی) ب جای بتا ط ختیشاتندی ،مویطرة حکتموب ور انسوان وب تاموطة
میس مهای م عددی هب دب اخ یاب دابد ،فرتختبدگی خانتاده ،آغواز پنهانشودن
پدیدة انسانیب ،ظهوتب فلسوفبهای معوابض وا انسوانیب ،پوتچگرایی فلسوفی،
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هلیشبپردازی ،میطرة بمانبها ر شر ،دتبة پسوا ایودئتلتژی ،ت پیودایش اموتب
ح می ت ج رگرایی دب زمینبهای مخ لفی چتن (زیسبشنامی ،یعوبگرایی،
ژن یکی ت تابیخی) ،نگاه ب جهان جدید وب عنوتان یوک قفوس آهنوی ،نگواه
هاالانگابه ب انسان (ت دی انسان ب هاال) ،شیءانگابی انسان (ت دی انسان ب
شیء) ،مرگ خدا ،ت مرگ انسان .1هموة موتابد گف بشوده آالموی هسو ند هوب
ماهیب زندگی ت ن ض تجتد با دب همة مفاص آن ب صودا دبمویآتبد ،ودتن
آنهب ین ظالم ت مظلتم ت یا تتانمند ت ناتتان تمایزی قائ شتد؛ همب امیر دبدِ
مکتالبیسمی هس ند هب دبتن انسان با بنج میدهد .دب اینجا ق از آنهب ب
حران مفهتمی این تاژه دب جهان تاقع ت دب نگاه دانشگاهیان پردازیم ،ب یان
مهمترین متابد فساد مکتالبیسم دب مت ن اصلی آن یعنی جهان غرب اه فوا
ختاهیم هرد مپس ب ربمی این متابد دب هشتبهای عر ی یعنی مکانی هب ب
آن مهاجر هرد ،میپردازیم.

 .1عبدازوها ازمسیری ،موسوعة ازیهود وازیهودیة وازوهیونیة ،مادة :علمانیة.

مبحث اول
اثرات سکوالریسم در غرب
مکتالبیسم ب عنتان یک نشانة م مایز دب جهوان غورب شوناخ ب شود توا
جاییهب غرب با از دتبة هیمنة هلیسا ب دتبة هیمنة علوم (موادیگرایی) ورد.
شکاف ین این دت دتبه سیاب تحش ناک امب تا جاییهب نزدیک اموب زموان
اتل ا زمان دتم ب شد غیر مرت ط شتد؛ اما ا این تجتد دب عدم شوناخب از
حدیدب انسان ت ماهیب نیاز تی ب آنچب هوب تشونگیاش با ر ورف هنود ،وا
همدیگر اش راک دابند( .هر دت دتبه از دبک حدیدب تاقعی انسان ناتتان تدند).
اگر از نزدیک ب جهان غرب مکتالبیزه شوده دب دتبة پسوانتگرایی نگواه
انداخ ب شتد ،مشخص میشتد هب مکوانیزم ت لیغوی ت زی اییشناموی خوابجی
غرب دب را ر ردههای مسلمان آن ،از بتی عمد تصتیری از این جهوان ابائوب
داده امب هب تا حد زیادی ابت ا ی ب مکتبالیسم غر ی ت مکانیزمهای هشندة
آن ندابد .جنایبهایی هب مکتالبیسم دب را ر رفدابان خوتد دب عرصوبهای
زبگ انسانیب انجام داد هدام امب؟
مطلب اول :غایت و نهایت انسان
همزمان ا فرت بف ن انسان دب « یعب» ت تالش رای دب اخ یابگرف ن آن وب
هدف رآتبدههردن ختام بهای ختد ،ت انحصاب افق دید ختد دب چهابچتب هدف ت
نهایب نزدیک ،ت هتتاههردن غایب ختد وب نهایوب ماق و ق ور ،تی دب ذا خوتد
فرتبف ب ت گرایشهای دبتنیاش فرتهش گشو ب ت موادیگرایی ت خوتابزدگی -
این دت ب عنتان متخبِ آغواز مسویر وزبگ تی  -تنهوا خیوالی صورف وتد هوب
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میریناپذیری مادی ت تحشیانة تی با باضی نمیهرد .این امر م ب شد توا نفوس
ختد با هب دب دن (پتمب) تی شناتب امب ب حالب ناشوناخ ب ت مجهوتل دانود ت
ختاهشهای آن با مرهتب هرده ت جنین دیتانگیهای ب ند هشیده شدة دبتنش
با میان ام ختانهایش دفن هند ،ت آنچوب با هوب مو ب تموایز تی از چهابپایوانی
میشد هب بتی زمین مرگردان هس ند ،از ین رد ت از عمق ماهیب ختد بهوا شود
تا دب عد انسوان تدن صورف خوتد واقی مانود ت ایون هموان چیوزی اموب هوب
جامعبشنامووان ووب « :dehumanizationاز دمووب دادن صووفا انسووانی) تع یوور
میهنند تا مرانجام انسان ت دی ب چرخی دب دم گاه زبگ هس ی شتد.
این خرتج از حالب انسانشدگی ،مواخ اب دبتنوی انسوان با شکسو ب ت ات با دب
دتبة هیمنة حکتمب ت خشهای مصنتعی لذ وب چیوزی مواده ،نورم ت ودتن
رجس گی ،ت بنگپریده ت حیران ت دتن بنگ ،ت شویئی تکورابی ت ودتن قودب
تشخیص دب خلدب تی ت دی هرد .این همان چیزی امب هوب از آن وب «انسوان
تک عدی »one-dimensional man :تع یر میهنند؛ ب گتنبای هب انسوان ا عواد
ا دایی ختد با از دمب داده ت ت دی ب تا لتیی ودتن نشوانب میشوتد هوب تتموط
مازندگان قطعا لذ دب ضمن شیتة اق صاد مکتالبیسم خوالی از ابزش مواخ ب
شدهاند .ات «انسانی» امب هب خشهای دبتنی ختد با ب ممب چیزی می رد هوب
احساس ،اترپذیری ،تمای ت مصرف ات با ب شیتة غیرمنعطفوی ابائوب میدهود هوب
تمای ختد ب دگرگتنی یا مرهشی یا ازگشب با از دمب داده امب .خطرناکترین
چیزی هب دب این حالب تجتد دابد این امب هب ات دب ایون بدة مسوب ت آبامِ هپوی
شده دتن آنهب ختد احساس هند ت دی ب یک نهاد خالی از حرهوب ت دبد شوده
امب ،تا جاییهب مازندگان لذ ب ات این گتنب الهام میهنند هب فردی اموب هوب
اخ یاب آنچب ختدش میختاهد با دابد ت میتتاند ا ام فاده از ادتا لذ هب ات با دب
ختد فرتگرف ب امب از ختام بهای ذاتی ختد تع یر هند تا تاند وا ایون ختامو بها
دبخشد ت دب نهایب گرایشهای اصلی ت ذاتیاش از ین رتد .ات انسانی مرد امب
هب حراب ذاتی ختد با هوب منجور وب خورتج تی از شویتة بمومی هلیشبموازی
میشتد ،از دمب داده امب.
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این انسان تک عدی اندازههای لذ با هب ورای ات ترمویم ت وب خوا ر ات
ماخ ب شده امب ،منعکس میهند تا دب نهایب ت دی ب چیزی شتد هب دبمب
مانند ا زابهای تکرابی لذتی هب رای ات ماخ ب شده ،تکرابی شتد ت شک ت ت
ت بنگ تکرابی داش ب اشد .ا تجتد همة این متابد ،انسان غرقشوده دب ف نوة
س ب ندی ت یک شک شدگی ،احساس میهند هب از همب م فات اموب؛ چورا
هب ر اماس گامهای مد جدید ت م فاتتی حرهب میهند هب ب صوتب تیوژه
رای ات ماخ ب شده امب .این همان انسان امب هنگامی هب صودای ضوجب ت
فریاد با دب دبتن نگرانِ ختد خفب هرده ت تعا یر نگران ت مشتش دبتنویاش با
دب پشب مرگذاش ن ماتباء مصرفگرایی ا زابی ت حیتانی خامتش میهند .این
انسانی امب هب فاقد قدب تشخیص تده ت نمیتتاند تاقعیوب ،فوردا ،آموال ت
آبزتها ت زش یهای ختد با سازد توا جاییهوب ح وی ناموازگابیهای تی نیوز
تتهماتی امب هب مؤمسا لذ رای ات ماخ باند.
این انسان دب یک مکر ت فریب زبگ ب نام آزادی زندگی میهند .جاییهب
دب آن هر چیزی با ختاهد انجام میدهد ت دب هر لذ جدیدی فرت مویبتد ت
ر هر حادتة ناگهان ت پیش ینی نشده متاب میشتد؛ اما دب تاقعیب ختد ر بتی
یک بی اج ابی قراب دابد ت از باههایی اج ابی حرهب میهند هوب دب حدیدوب
امر ،اخ یابی رای ع تب از آنها ندابد؛ چرا هب ات یوک انسوان بامشوده ت فاقود
اخ یاب امب هب عد از فرتپاشی اهداف از افوق دیود تی ،حوس ان دواد ت تعلوق
شتقآمیز ختد ب تمای با از دمب داده امب .ات هر آن چیزی با هب رای تی
اف ب شتد ب تن میهند ت متاب آن چیزی میشتد هب رای ات ماخ ب شتد؛ چرا
هب تاجب امب چنین اشد دتن آنهب از ختدش پرمد :چرا تاجب اموب هوب
چنین اشد؟
این همسانگردی دب شخصیب انسان مکتالبشده ،خشی از همسانگردی
ه دنیا دب زمان مکتالبیزهشدن جهانی امب ت این همان چیوزی اموب هوب
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تتماس فریدمان 1دب ه اب ختد از چند مال ق ا عنتان «جهوان همسوان ت
هم وراز» 2از آن تع یور هورد ت دب آن از ضوورتب تشوتیق مرعب خشوی ووب
رقرابی ابت اط ب این اع اب هب یک می ذاتی فردی ت جمعی اموب ،حمایوب
هرد .این جهانی فراخشده ت خالی از متانع تده ،همچنانهب فراخشده ت ودتن
نشانب ت معنا نیز هسب .امرتزه ا تجتد اینهب ابت اط ت تعامو دب دتبة اندوالب
تکنتلتژی آمان شده امب ،اما حرفهای همی تجتد دابد هب انسانها ختاهند
ب همدیگر گتیند؛ چرا هب افکاب ت احساما آنها دب ش اه ی دبدآتب همسان
شده امب .دب زمان هلیشبمازی ،قدب ت نیرت ر ختد انسان فرت سو ب شوده ت
این همان چیزی امب هب ماهس ت ر ا نام «قفوس آهنوی 3»iron cage« :از
آن یاد میهند ب صتبتی هب اص تتلید ت تمکون موالی ور ماهیوب انسوان ت
فردیب تی غل ب میهند .این تصتیر ذهنی تع یری اموب هوب ت ور از تتانوایی
انسان دب ضمن بتند مریع تتلید تع یر میهند؛ وب گتنوبای هوب انسوان قوادب
نختاهد تد این بتند با ترک هرده ت غیر ممکن امب هب آن با شوکند .پوس
ل اس ههنب ختد با از تن دبآتبد تا ل اموی پتشود هوب وا شویتة جدیود تتلیود
همختانی داش ب اشد ،تلی دب نهایب م تجب شد هب تی تنها یوک امویر ورای
4
این بدای خشک ت یانعطاف امب.
 .1تتماس فریدمان  :Thomas L Friedmanبتزناموبنگاب ت نتیسوندة مشوهتب آمریکوایی اموب.
تتجب تیژهای دب متبد امتب خابجی میامب آمریکا داشب .مایب بممی فریدمان:
www.thomaslfriedman.com
2
. Tomas.L Friedman, The world is Flat: A Brief History of the TwentyFirst Century, New York: Farrar, Straus and Giruxs, 2005.
 .3ع اب اصلی « »stahIhartes Gehauseامب هب هلمة اتل یعنی «خشک ماننود آهون» ت هلموة
پابمونز « Talcott

دتم یعنی «غوالف ،پتمو ب ت اموکان» .ترجموة قفوس آهنوی تتموط تلکوت
 »Parsonsم ورجم ه واب « »The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalismت ور وب
انگلیسی امب .ه اب ت ر تعا یر دیگری نیز ان خاب هرده امب مانند:
" "a shell as hard as steelت ""A steel-hardcasing

4

. Richard Swedberg, The Max Weber Dictionary: Key Words And
Central Concepts, Stanford, Calif.: Stanford social Sciences, 2005, p. 132.

فص دتم :حدیدب واقعی مکتالبیسم 133 /

تسلیم انسان دب را ر شیتههای هاالانگابی ت پیشورفب آن ،ات با همچنوین وب
مرحلبای از مراح هاالانگابی تابد هرد ب این اع اب هب انسوان هوم عنصوری دب
شیتة تتلیود ت ازابیوا ی اموب ت شوک ات ت آنچوب هوب دبتن اتموب ،ت ودی وب
ماخ بهای مؤمسا لذ گردید ت ب این ترتیب جزئوی از تتلیودا وازاب شود توا
جاییهب دب جهان تتلیود ت تجواب  ،فورتش آبزتهوای مصورفهنندگان دب قالوب
هاب های ازابیا ی بتاج یافب ت ب عنتان مادهای ابمالشده رای دموباندبهابان
تتلید ابمال شد .پس انسان مصرفهننده ت مصرفشتنده ت تاموطة مصورف شود.
تضعیب عطش پنهانشده پشب مرگرمی آنی ت شد قیمبهای مصورفی جهوان
با ب ازابی ت دی هورد هوب فریواد میزنود ت دب را ور منطوق ازابهوای تجوابی
مرتسلیم فرتد میآتبد ب گتنبای هب هیچ صدایی واالتر از صودای موتد تجوابی
نیسب ،ت عرصب رای ز ان متدآتبی ت فرتش اخ صاصوی ت اح کواب فوراهم شوده
امب .انسانی هب دب زمینبای از زمینبهای محیط ا رافش ،ازابها با میماخب ،هم
هم دب را ر ازاب تسلیم شده ت خشی از میس م متد ت ضرب ت مادی شد .فورتبف ن
انسان دب یعب ات با ت دی ب قطعبای از آن هرد ت ات دب را ر همان قتانین مادی
هب ا آنها ر اشیا تسلط داشب ،مطیع ماخب .ات خشی از اشیای عوالم ،ت ماهیوب
ماده ت دبگاه تبتد ب جهان از منظر مادة صرف امب ت قانتن مواده هموان چیوزی
امب هب ر همب حاهم امب.
انسان دب این جهان هاش ب شده امب ت دب یک شویتة بشود ت نوا تدی وب
آبامی ت دتن هیاهت از جهان ذب ب جهان چتب من د میشتد؛ چرا هب تجتد
تامطبای تی از ابزشهای دا ت بتند بنجهشیدن جدیود ت بت ببشود جتشوش
جسبتجتی جتابهای هلی رای مؤاال زبگ ،خالی شوده اموب .تفکور دب
قالب مجرد آن ،ر اتر شک های مجرد ت تأتیرپذیرف ب از تعدهها ت شتب ت شتق
آن ،هیمنة قدیمی ختد ر انسان با از دمب داده ت جهان تمای ت ا زابآال ر
آگاهی ت ناختدآگاه انسان مسلط شده ت جهان مادی دبتازهای ورای هور فکور
جدیدی شد هب رای یاف ن حاهمی رای ختد میگشب.
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مطلب دوم :مرگ جهان
پیشگتیی نیچب از «مرگ خدا» رای دای جهوان ،دب حدیدوب وب مورگ
جهان منجر شد ت آن دب عمق پنهان ختد از نظر عالم مجرد خالی هورده ت وب
قطعا ت اندام خشوکی از اشویاء یوا وب تع یور مواهس ت ور (:ntzauberung
خالیشوودن جهووان از بمووتز ت شووگف یهای آن) 1وودل موواخب تووا ت وودی ووب
مجمتعبای از معادال بیاضی آمان ت قا دبک شتد ،دتن آنهب نودهایی
فرت بف ب دب عمق هس ی ت یا آفاقی نادیدنی داش ب اشد هب نتعی حالب جوذب
ترمناک ت لذ خش رای بتح با دن ال هند .جهانی فاقد تشتیق ت فریف گی ت
خس بهننده امب هب ب ختدهشوی فکوری ت ح وی ختدهشوی موادی تشوتیق
میهند ،خصتصا دب هشتبهایی هب بمیدن تتانایی االی موالی ودتن مشودب
قا دمبیا ی امب .از جملة این هشتها موتئد اموب هوب یشتورین میوزان
ختدهشی دب جهان با دابد .این جهان «ماده» ،مادگیاش انسان با از یک باه
هشداب ت مسب ب هنابههایش میبماند؛ ب گتنبای هوب انسوان شوکافهای
خالی هوب ات با احا وب هورده اموب ،هشوف میهنود ت دهانهوای پوتچگرایی
قتیترین باههای جذب با ر ات مسولط میهنود .ایون جهوانی ودتن اموراب ت
تشتیقهننده ب عد یا بتح امب .جهانی دتن بتح ت ام راحب امب.
انسان دب جهان مکتالب ختد ،تمرة خس گی ت یا قدب باهبف ن دب تابیکیِ
خس گیِ لذ جتیی با از دمب داد ،این لذ جتیی نزدیک هب علم از باه تمای
هسب لذ رای تی مهیا هرد ،ت ات با دب خانب ،ماشوین ،دف ور ت محو تبزش
ختد ب دن ال آنها تد ،محصوتب هورد .لوذتی پسوب هوب مواعبهای هوابی
خس بهننده زیادی با هب هیچ امیدی پشب آنها ن تد ،رای بمویدن وب آن از
مر میگذباند ،مپس این لذ ت هرهتبی آمان ،ب خس گی دبدآتبی ت ودی
شد هب ر تابهای عص ی دب همتنیدة تی فشاب تابد میهنند ت ر همین اماس،
. Ibid., pp.62- 63.

1

فص دتم :حدیدب واقعی مکتالبیسم 135 /

نیرتیی هب تتلیدهنندة ام اب لذ تد ب نتمازی اشکال لذ های آنی ت خلق
نیازهای لذ جتیانة جدیدی بتی آتبد هب دب نهایب مطحینگری تد ،ت قصد
داشب تا می ت ختام ة شری دب تحدق لذ های آنی فعوال شوتد ت دب را ور
گزش دبدناک خسو گی مداتموب هنود .ایون چنوین دتبة خسو گی ت تجدیود
دتبههای لذ ادامب مییا د تا انسان دبیا د هب ب نهایب جهان بمیده اموب ت
دب آن جا ا شکافها ت دهانبهایی بت ببت میشتد هب آگاهی تی با نس ب وب
خالی تدن جهان از معانی جذاب غوافلگیر میهنود ت بتح ات وا پوتچی معنوا ت
آشف گی ابزش تماس پیدا میهند .مکتالبیسم گمان هورد هوب وا امو فاده از
گنجینة تفسیری غنی هب جهان دابد ،ب رچیدن دین دعت میهند تا اینهوب
اتهام خرافبآمیز با از مدف جهان هنواب زنود تلوی  -دب تاقوع -ودتن آنهوب
جایگاه علم با اال رد ،مدف با خراب هرد ،چرا هب علم ب م ب منگینی مادة
آن ،گرایش ب خاک دابد؛ زیرا از لطافب خالی امب .دین این قدب با دابد هب
انسان با ابتدا داده ت دتن هیچ چشمداش ی جایگاه ات با اال رد .علوم مو ب
شد انسان ا جن ة خاهی ت گِلی ختد یشتر از پیش مرت ط شده ت ات با ا قرص
اعصابِ گرمنگی ت آبامش مشغتل ماخب دتن آنهب تتانی داش ب اشود هوب
ذب زبگی ت اف خاب با بتی تراهم گِ چسپناک تی کابد .این انسوانی هوب دب
زیر ضر ا دتن هیچ من ع تاالیی از عالم ت دتن قدام ی دب تجتد ات مینالد،
دتن هیچ دلی دبتنی دب حال حرهب ب ممب هدف زبگ امب .جهانی هوب
دب آن قراب دابد ،ب یک یراهب ت دی شد هب هیچ نشانب ت مسیری ندابد.
مطلب سوم :منفعت مادی ،خدای جدید
نفی مددمی هب فراتر از جهوان اموب فدوط وب نوا تدی م ودأ تجوتدی ت
متضتعی آن مددس منجر نشد ،لکب ب صتب مکوانیکی مددموا دیگوری
ایجاد شد هب از مهد ت بحم مادی منشأ گرف ب تدند .مهمترین مددموا ایون
دتبه« ،منفعب یا متد» تد ت داللب ر مادیگرایی محستس میهرد .منفعوب
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ب یک نهادی دل شد هب قداموب هلوی با دب دبتن خوتد داشوب ت از تجوتد
مکتالبی مرچشمب گرف ب تد دب ن یجب غایب ت ق لبای تد هب نفس (انسوان
مکتالب) ا همة ا عاد آن ب ممب این ق لب حرهب هرده ت دتب آن ا خضوتع ت
خشتع هام تاف میهرد.
اهمیب قدامب «منفعب» دب این وتد هوب مواخ ة دموب انسوان ت ضومیر
دبتنی تی ت یانگر همة دیدگاه ت نهایب افق دیدِ تی ت محرّک ت تتجیبهنندة
تی تد .همة تیژگیهای هام یک مددس دب فرقبهای موذهب جموع شوده
امب دتن آنهب تصتب شتد هب از عد االتر هسو ند ت ودتن آنهوب از باز ت
بمزهای ذاتی مذهب تأتیر گیرند .این یک مددس از امب هب دمب میتتاند
آن با لمس هرده ت جسبتجت هند ت این همان چیزی امب هب این مدودس با
جانشینی دب دم رس انسان مکتالبیسم قراب میدهد هب ا تن لی ذهنوی خوتد
تغذیب شده ت غرق دب انکاب امتب ان زاعی ت فراتر از جهان ماده بف ن امب.
مک ب اپیکتبی 1یک اب دیگر بیشب دتاند تا امتب مطلق اخالقی موذه ی با
نا تد هند .این امر یک حدیدب آشکاب دب هر دت شک جهوان موکتالبی وتد:
میکرت  -معیش ی هب دب بتا وط فورد وا خوانتاده ت همسوایگان ت همکوابانش
جلتهگر تد ت ماهرت – معیش ی هب دب بتا وط میاموی ت اق صوادی ینالمللوی
جلتهگر تد ،جاییهب امتب مطلق اخالقی تنها تهمیاتی اتتپیایی ت موادهانگابانب
امب هب از مصرفگرایی ت لیغاتی مرد فراتر نمیبتد ،چرا هب ب عنوتان مثوال
منفعب ت متد اق صادی اشغال هشوتبها ت هره وردابی از ترت هوای آنهوا ت
 .1اپیکوری :یک مدبمة فلسفة مادی امب هب ر افکاب فیلستف یتنانی اپیکوتب (270-341
ق.م) پایبگذابی شده امب ،ت یکی از فسلفبهای زبگ مبگانب دب دتبة هلنیسم امب .ایون
مک ب دب عرصة اخالق تده ت مع دد امب هب لذ همان هدف تاال ورای انسوان اموب ت
همة ابزشهای دیگر دب مرت ة پایینتری از این مک ب قرا دابند.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosofy, p.223-4.
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هش اب جمعی مردم ت تخریب محیط زیسب آنها با مجاز شومرده اموب ،پوس
امکان ندابد هب اشغالگر منفعوب موتبد بضوایب ت مطلوتب خوتد با دب ضومن
مرزهای جغرافیایی ختد ب دمب یاتبد ت ر همین اماس ،هیچ گناهی م تجوب
ات نیسب اگر هر هابی با هب دب نزد اخالقگرایان ب تحشیگری تع یر میشتد،
انجام دهد؛ چرا هب هدف مددس ب ات مجتز انجام هر هابی با هور انودازه هوب
ناپسند اشد ،ختاهد داد.
ا این تجتد ،انسان مکتالب از عناتین دمب نکشید؛ نوا راین ،ابزشهوایی
چتن «حق»« ،عدالب»« ،همکوابی م دا و » همچنوان م وداتل اموب ،تلوی
مفهتم آنها از یک امر ت لیغی خالی از داللب علمی فراتر نمیبتد.
ال ب این امر دب متبد عناتین دبتغوین ودتر نیوز شود ت ایون عنواتین وب
مجتزهای ت لیغی ت دی شدند هب ملبها با ب نا تدی هشانده ت اموتب حورام با
مجاز ت م واح شومرد .دب ن یجوب حکتمبهوای موکتالب تحوب عنوتان «حوق
همزیس ی» دب هش اب ختد پیرتز شده ت موازمانهای جنای کواب تحوب عنوتان
همکبمانی ب ملبهای د خب تتانمند شدند ت تعداد زیادی از این تا لتهوای
ت لیغاتی ایجاد شد هب رای ظلوم ازابیوا ی میهردنود توا از منوافع اق صوادی
هشتبهای زبگ حمایب هنند.
مطلب چهارم :بحران مبد خلقت
اخالق مکتالب ( )Secular ethicsر مرجعیب ت اماس هامو عدو نوا
شده امب ،پس هر آنچب با هب عد نیکت داند ،نیکتمب ت هر آنچب با هب عد
ناپسند شمابد ،ناپسند امب .این امر ب مدتط هام مرجعیب دین هب فراتور از
جهان ماده امب ،منجر شد تا جاییهب ژان ژاک بتمت وا دبتن خوتد وب ایون
اع اب هب مرهز ت م دأ اخالقی امب هب هیچ شریک یا مولطبای واالتر از آن
نیسب ،چنین نجتا هرده امب« :ای ضمیر! ای ضمیر! تت همان غریزة الهوی ت
صدای آممانی هس ی هب از ین نمیبتی! تت همان هدایبهنندة اموین ورای
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متجتد نادان ت ناقص هس ی اگرچب ح ی عاق ت آزاد اشود! توت هموان حواهم
معصتم (هسی هب ر هابها حکم میباند) ب خیر ت شر هس ی هب انسوان با وب
خداتند ش یب میهند .ب لطف تت ،یعب ب همال میبمد ت بف ابهوای انسوان
اخالقمداب میشتد .دتن تت چیزی با نمییا م هب من با از بت ة حیوتانی ابتدوا
دهد ،چب سا هب خب د ح ی من با ب لغزشهای م وتالی ت پشوب مور هوم
یاندازد ،دب حالیهب من ب اندیشبای م تم شدهام هب هیچ قاعدهای نودابد ت
1
عدلی هب م دأیی ب همراه ندابد».
ازگشب ت گرایش اخالق مکتالب ب عد  ،منجور وب  -دب مسویر اخیور آن -
انکاب نس یبگرایی 2اخالق شد؛ چرا هب ر ایمانی آشکاب یا پنهوان امو تاب وتد هوب
م علق ب «عالم مث » تده ت فراتر از این جهان مادی امب ت این امور وب تث یوب
م دأ نس یب اخالقی منجر شد هب دب ذا ت حدیدب ختد ب نفی مطلق ماهیب م دأ
اخالقی بهنمتن میهرد؛ چرا هب ر ن تد یک دیدگاه تاحد رای حکم ام تاب تد.
تاجب اخالقی صرفا اتری از آتاب انسان اج ماعی ت اق صادی ت فرهنگی زتدگذب
امب ت این دان معنی امب هب اخالق ب صتب هام ابت اط ختد با ا ابزشهای
تا ب انسانی ریده امب ت ح ی دبمبتر آن امب هب گتییم ب تب هلی این امتب
تا ب با نفی میهند.
ماهیب اخالقی هب از تحد نهاد انسانی ت ماهیب تا ب آن تع یر میهورد،
از هم پاشید ت این همان چیزی تد هب وب عنوتان مثوال دب موذهب اخالقوی
مکتالبیسم ب « :Consequentialismن یجبگرایی» تع یر میشتد هب مع دد
امب فع ب صتب هلی ر ن یجة آن ام تاب اموب ،ت چنوان اموب هوب پی ور
 .1این مخن با ب ع دالرحمن ،دب ه اب «بؤس ازدهرانیة» ،ص  59ند هرده امب.
 .2نس یبگرایی اخالقی :نظریبای دب اخالق امب هب ابزشهوای اخالقوی با وب زمینوبها ت اهوداف
مرت ط نمیهند .دب اینحالب ،شناخب خیر اخالقی از شر همیشب راماس ابزش ذاتیآن ام تاب امب.
Mark Timmons, Moral Theory: An Introductionm, Lanham, Md.:
Rowman & Littlefield Publishers, 2002, pp. 84-5.
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منجر دب این ابه گف ب امب(« :1فع ) ا قتانین اخالقی آغاب نمیشتد ،لکب ر
اماس اهداف آغاز میشتد 2».پس انسوان دب موایة اخوالق ،افعوال پراهنوده ت
حرها آشف بای دابد هب دب یک خط مس دیم ت منظم ت یا یک خوط عموتمی
صعتدی حرهب نمیهند ،لکب لحظا  ،خطرها ت تاهنشهایی دابد هوب ودتن
دلی ت مدصد ات با ب حرهب دبمیآتبد.
دت نتیسندة ه اب «ازنسبیّة ،رجعالن مرروزتعان فعی ازهعواء :نسو یب دت پوای
بیشبگرف ب دب هتا» ب خت ی از ماهیوب اخوالق دب جهوان غورب تع یور هردهانود:
«هنگامی هب فضا ر اخالق تنگ میشتد تا دب ذتقهای شخصی خالصوب شوتد،
این مؤال اخالقی ب ذهن انسان خطتب میهند هب :هاب دبموب هودام اموب؟ ت دب
متبد مسألة لذ میپرمد :چیز لذت خش هدام امب؟» آنها امیوال ت ختامو بهای
ختد با ب شک تا ب دبآتبده ت مپس معی میهنند ا ز ان اخوالق ،ان خابهوای
ختد با عدلی جلته دهند .دب این حالب ،دُم ،هموان چیوزی اموب هوب موگ با وب
حرهب دب میآتبد .ب جای اینهب اخالق ،لذ ها با هن رل هند (می دابم این هواب
با انجام دهم ،تلی الزم امب هب آن با انجام ندهم) ،لذ ها ،امتب اخالقی با معرفی
میهنند( :می دابم این هاب با انجام ودهم ت باهوی ورای دبموب جلوته دادن آن
ختاهم یافب) .معی دب ماخب تصمیم اخالقی ،چیزی نیسب جوز تمویلبای ورای
پنهانهردن منفعب دبتنی ب تمیلة زنجیری نازک ،یعنوی لوذ  ،هموان (منطوق)
اخالقی امب.3

 - 1پی ر منجر  1946( Peter Singerم) فیلسوتف امو رالیایی ت م خصوص علوتم اخوالق
تط یدی ت ابت اط آنها ا مکتالبیسم امب .دب دانشگاه رمس تن اخالق یتلتژیک تودبیس
میهرد .مهمترین تألیفا تی ع اب امب:
"How Are We to Live? Ethics in an Age of self- interest." Practical Ethics
2
- Peter Singer, Practical Ethics, 3rd edition, New York: Cambridge
University Press, 2011, p.2.
3
- Francis.J Beckwith and Gregory Kouki, Relativism: Feet Firmly
Planted in Mid – Air, Grand Rapids,:.Mich: Baker Books, 1998, pp.20-21.
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این دت نفر خالصة نهایب ت غایب ابزشهای اخالقی با رای ما ا ایون موخن
تتضیح میدهند « :ب نظر اگر امر نس یب حدیدوب داشو ب اشود ،جهوان چگتنوب
ختاهد شد؟ جهانی امب هب دب آن هیچ چیز ا لی تجتد ندابد؛ هیچ چیزی خیور ت
شر محستب نمیشتد؛ هیچ چیزی شایس ة مو ایش یوا عیوبجتیی نیسوب .ایون
جهانی امب هب عدل ت انصاف دب آن دت مفهتم دتن معنوا محسوتب میشوتند ت
جهانی امب هب هیچ دبختام ی دب آن ن تده ت امکانی رای پیشرفب اخالقوی ت یوا
1
گف مان اخالقی مطرح نیسب.
مذهب فایدهگرایی « »utilitarianismهب مدورب میهنود خیور مورت ط وا آن
چیزی امب هب منفعب با رای تعداد یشتری از مردم فراهم آتبد -گرتهوی ایون
مذهب با دب دم ة ن یجبگرایی قراب میدهند؛ چرا هب اماما ب عاق ب ت انجام عم
تتجب دابد -ت این همان اص اخالقی امب هب مد تلیب سیاب یشتری دب غورب
دابد 2.شاید از مهمترین مشکال این مذهب اه مام آن ب یوک فکور هالموی دب
زمان نا تدی مطلق امب ت این همان «منفعب» امب پس منفعب چیسب؟
ا تجتد گس رش دایرة مدلتالتی هلمب ت تعیین معنا ت ضد آن ،اما خابهایی هوب
مکتالبیسم دب تجتد انسان هاش ب امب ،ت هر ابزشوی با وا موادیگرایی افرا وی
بنگآمیزی هرده امب ،این دت هاب با ب جایی هشوانده هوب منفعوب با وا تیژگوی
«ها زی» بنگ هرده هب دب حق بفاهیب جلتهگر شده امب دتن اینهوب دیگوری
(افراد ت دا ت ملبها) با ب حساب یاتبد.
3
موذهب «ختدخووتاهی اخالقوی »Ethical Egoism :هووب دب دبتن اخووالق
مکتالبیسم نهف ب امب یانگر آن چیزی امب هب میتتان ب «انسان یک جزیوره
امب» تع یر هرد هب از محیط پیرامتن ختد جدا ت منفصو اموب ت دب ایون نظوام
1

. Ibid., p69.
. See Bernard Williams, Morality An Introduction to Ethics, Cambridge:
Cambridge University Press, 1993, pp.82-98.
3
. See James Rachels, "Ethical Egoism" in Reason & Responsibility:
Readings in Some Basic Problems, of philosophy, Joel Feinberg and Russ
Shafer- Landau, eds. California: Thomson, Wadsworth, 2008, 532 – 40.
2
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دبمبتر آن امب هب رای من منفعب ت فایدة دبتنی با دتن دب نظرگرف ن هو ت
یا هدف فراهم مازد .این یک تع یر تاال رای لی رالیسم دب زمینة گورایش اخالقوی
آن امب هب ا ماهیب خشک آن مازگاب امب .اگرچوب نظریوبپردازان اخالقگورای
زیادی این مذهب با حمایوب نکردنود ،اموا وا ایون تجوتد پایوب ت نوای اخالقوی
هشتبهایی شده امب هب دب اماس ختد مکتالب هس ند.
همة مجتزهای ترهیبیاف وب پیکر نودیهای اخالقوی مکتالبیسوم ن تانسوب
مانعی اج ماعی ملزمهنندهای تتلید هند هب مانع ت مخالف ابتکاب افعال زش ی اشد
هب از لحاظ اج ماعی ،جامعب ا ق ح آن متافق اموب ت همچنوان هیمنوة پلویس دب
جهان غرب تا ب امرتز ب عنتان تنها مانع مع ری محستب میشوتد هوب موانع از
تغییر جامعب ب هدفی شده امب هب دب آن ضعیف دتن هیچ شوفد ی از همدبیوده
شتد ت ر همین اماس این هلمب هب ب بمواننتیس بتموی دام ایتموکی 1نسو ب
داده شده امب ،همچنان صادقانب فریاد میزند هب« :آن هنگام هب خدا میرد ،هموب
2
چیز م اح امب.If God is dead, all is permitted. ».
اگر جامعب چنانهب جامعبشناس فرانسوتی امیو دتبههوایم 3میگتیود ،ودتن
اینهب ابزشهای مش رهی داش ب اشد ن تاند یک تحد ب هم م صو ت مورت ط
اشد ت ابزش مش رک یعنی« :آگاهی جمعی» ( ،)Conscience collectiveپوس
 .1فیتدتب میخاییلتتیچ دام ایتموکی ( 1881 – 1821م) دامو اننتیس ت فیلسوتف مشوهتب
بتمی امب .دب دام انهای ختد ب مسائ م افیزیکی پرداخ ب امب .این دام انها دب موتبد
مسائ مرت ط ب اگزیس انسیالیسم مانند آزادی اباده ت تجتد خداتند امب:
The Columbia Encyclopedia, p.557.

 .2این ع اب ب دام ان « رادبان هابمازتف» نس ب داده شده امب ،تلی ا این الفاظ دب آن
تجتد ندابد ،تلی دام ایتمکی دب یشتر متاقع پیرامتن آن پرداخ ب امب:
Fyodor Dostovevskv. The Brothers Karamazov, Tr. Constance Garnett,
!Digireads. Com Publishing, 2009.p.45
 .3امی دتبهیم  1917 -1858( ،umile Durkheimم) جامعبشناس ت بتانشوناس اج مواعی ت

فلسفب ت از زبگان تئتبیزههردن غر ی علتم اج ماعی تده امب .از جملب تألیفا دتبهیم:
 "Lesت"De La Division du Travail Social" (Encyclopedia of Religion, 4/
)Regles de la Methode Sociologique" 2526- 30
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تعدد دیدگاه ت گرایشها ت م ادی اخالقی ایود وب جداموازی پیتنود ختیشواتندی
جامعب منجر شتد تا ت دی ب یک نهاد زبگ ت دابای اجزای ازهمگسیخ ب ت دتب از
هم شتد.
مطلب پنجم :توویق داروینی اجتماعی اقتصادی
ح س مایة این «تجتد» دب دبتن مرزهای جهانِ قا بؤیب نوب تنهوا وب
هاهش حتزة ادباک ت تتجب انسان دب دبتن تاقعیب دیدهشدة تی منجور شود،
لکب از آن نیز فراتر بف وب ت وب حو س دیودِ تی دب مرزهوای موتد ل ی دنیوا
انجامید .این امر دب نهایب ب از همگسس ن ختیشاتندی متبتتی جامعب منجور
شد هب معی داشب از هر ق یلبای هب از ریق با طة ختنی ا هم مرت ط تدند،
یا ق یلبای هب از ریق مذهب ا هم ابت اط داش ند ،ت یا مل وی هوب وا با طوة
زمین ا هم مرت ط تدند یک تحد زبگ سازد هب از لحاظ احسامی ا هوم
دب ابت اط ت تعام اشند .انسان ت دی ب یک «حیوتان مصورفگرا» شود هوب
ابت اط سیاب همی ا گلب داشب ت با طة تی ا دیة افراد (جامعب) دب چهابچتب
تدسیم چراگاه ت ب دمبآتبدن نس ب یشتری از آن نزتل یاف ب امب.
مسبشدن گرایش انسانی دب بتا ط اج ماعی ت میطرة اص اق صادی ور آن،
متجب ایجاد بتشهای بممی ت قوانتنی دب بتا وط اج مواعی ،تعامو  ،نزدیکوی ت
دتبی میان افراد گردید ت بتا وط همیشوگی یوا ناگهوانی دب دبتن جامعوب تیژگوی
یعی ت صمیمانة ختد با از دمب داد تا تیژگی مهندمی شده ت موخ گیرانبای دب
اع دال ت نام عادل تدن ب ختد گیرد؛ ب گتنبای هب تدری ا هیچگتنب مجوالی ورای
مهر انی ت خشش تجتد نداش ب اشد .این امر ب خا ر گس رش فعالیوب قوانتنی ت
دادگاهی ب شک تمیع گس رش یافب جدای از اینهب این فعالیب قانتنی دب بف اب
دت متیة ین افراد تبتد هند ت یا دب تنظیم هردن بتا ط شخصوی آنهوا دب هور دت
حالب دقیق یا یابزش آن عم هند تا دایورة همکوابی ت تعامو وا دیگوری وب
صتب هلی محکتم ب اج اب ت ازداشب قانتنی اشد .این دتبی خشک وین افوراد
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دب مدا ح می تدن بتا ط م دا مصلحباندیشانب ،وذب گرگ وتدن با دب بتا وط
اج ماعی هاشب ت ضرتب اذعان ب ح میب «نظریة دابتین» منجر شد هوب دابای
ملطنب ت هیمنب ر ماخب دا (جامعب) گ تها ت ترمویم مرهوز ت پراهنودههردن
حتاشی آن امب .انسان پش تانة اج ماعی با هب خش زبگی از انسانیب خوتد با دب
آن شک داده تد از دمب داد ت ت دی ب یک هیان مس د ماده ت همّی شود هوب
تک عدی ت غیراج ماعی تد ت هیچ ابت ا ی ا خانتاده یا جامعب یا هشتب ت یا مرجوع
تابیخی یا اخالقی نداشب .انسان مجمتعبای از نیازهای مادی ماده ت مجرد اموب
هب نظام اح کاب ت شورهبهای ت لیغواتی ت صونعب مود ت صونعبهای لوذ آن با
1
محدتد میهند.
محمتد شاهر از این تضعیب چنین تع یر هرده اموب :میسو می از ابزشهوای
غر ی هب «دب ختن انسان همة گرگهای شر ت پسب با قراب داد ت آنها گرمونب از
جای ختد رخام ند ب گتنبای هب گرمنگی همة ابادة آنها با هب متجب پابموایی
آنها میشد ملب هرده تد .پس ب انسانیب انسان زدند ت ات دیتانب شد ت ا شو اب
ت تحشیانب دب زمین ب دن ال شر بفب ت شریعب مددس تی ،ت احکوام مر وتط وب
تی همگی از بتی معدة تی ت دبختامبهای آن مرچشومب میگرفوب .وب ایون
صتب نظام اج ماعی دب جهان از نظام معنتی عدلی واابزش وا نظوام اق صوادی
تجابی زیانده ت دی شد هب دب آن ختبنده ت ختبدهشده یکسوان اموب؛ چورا هوب
نیب دب هر دتی آنها ر دبیدن ت تکبپابههردن ام تاب امب .هیچ فرقی ین آنهوا
جز دب زمینة قدبتی هب رای ب پیرتزی بماندن ختبنده ت نواتتانهردن ختبدهشوده
منجر میشتد ،تجتد ندابد ت این قدب ات با ب آمیا ی تابد میهند هوب ور امواس
مرهشی ت گناه میچرخد.
شریعب معده دب این مدنیب اق صادی تجابی چیسب؟ این شوریعب ،شوریعب
ازاب امب هب ابزش هر چیزی با دب میزان تداضای آن می یند .پس هر چیزی هوب
 .1عبدازوها ازمسیری ،قییة ازمرأه بین ازتحریر ..وازتمرکعئ حعول األن عی ،ازقعاهرة ،نهیعة
مور ،2010 ،ص .11
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لب شتد ،ختب امب ت هر چیزی هب ب چشم م داضی نیایود ،پسوب ت ویابزش
امب .دب این حالب ،هر چیزی دب جتهر ختد ر دبگیری نا شده هب تسامح ت آش ی
دب آن تجتد ندابد ت همة امر رای غل ب امب :غل ة قتیتر ،نب غل ة عوادلتر؛ غل وة
حیلب ت نیرنگ ت نب غل ة بام ی ،غل ة فصاحب ت نب غل ة حق ت حدیدب.
این شریعب همان شریع ی امب هب قتی با عزیز ت ابجمند میهنود ،چورا هوب
قدب این مجتز با دابد هب مسلط شتد ت ب ذلی شدن ضعیف میانجامد ،چورا هوب
ضعف ا مرعب ب مم ی میبتد هب ر آن حکم بانده شتد...
این شریع ی امب هب انسان قتی ختد با ب عنتان ق رم انی ورای انسوانهای
ضعیف قراب میدهد ،دب ن یجب قتی همتابه ختبندهای امب هب آن الشوبهایی هوب
آن با تکبپابه هرده امب دب دبتن ات فرت میبیزند ت دب معدهاش بیخ وب میشوتند.
دب ن یجب ت دی ب الشب شده ت ت میگیرند ت بتحهای د تی آنها دب زنودگیاش
ب حرهب دبمیآیند ت ات با ب مورعب وب مومب نوا تدی میهشوند ،گوتیی هوب
میختاهد از ختدش ب ختدش هب تحم آن با ندابد ،فوراب هنود ،چورا هوب جوتی
خفبهننده دابد ت دب آن اش اح شکابهای یچابة تی هب دنودانها ت ناخنهوایش با
1
دب آنها فرت هرده امب ،دب حال پرتاز هس ند».
مطلب شوم :نهایت و سرانجام زن – جنس مؤنث
پایان مطلق ت تا ب ت م مرهز ملطنب اق صادی دب مرهوز هسو ی اج مواعی ت
ترغیب ذب دابتینی ت رانگیخ ن بتح دشمنی ا میراث مسیحیب منجر ب اندوالب
علیب مفهتم «مؤنث» دب قلب پرتژة فمینیسم ( 2)feminismشد ت رح جنسوی ی
 .1محمود شاکر ،جمهرة مقاالت االستاج محمود محمد شاکر ،جمع :ععادل سعلیمان جمعال،
ازقاهرة ،مکتبة ازخانجی 2003 ،م.195 -194/1 ،
 .2فمینیسم :مجمتعة افکاب ت ایدیتلتژیهایی امب هب از لحاظ تابیخی رای دفاع از حدوتق
زن دب آمتزش ت هاب ت نیازهای امامی معیشو ی انسوان آغواز شود ت عود از آن ت ودی وب
مجمتعب دیدگاههای عدیدتی ت میامی ت اج مواعی ت اخالقوی شود هوب ور امواس تصوتب
دبگیری ا مفهتم ذهتبیب ت تفسیر دین ت تابیخ از این ندطب امب.
The Shorter Routledge Encyclopedia of philosophy, pp.628- 75.
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منجر ب همکبمانی ب زن رای الغوای تی تحوب شوعاب الغوای تموایز جنسوی ی
میشد؛ ب این اع اب هب یک محصتل محیطی اموب ت هویچ امواس یتلوتژِک ت
بتانی ندابد.
رح جنسیب دب حدیدب ب معنای الغای مفهتم زنانگی زن ب نفع مرد امب ،ت
هرگز ب معنای الغای تفات های جنسوی ی ورای وب تجوتد آتبدن جنسوی یگانوب
« »unisexنیسب .این امر ب شکس بشدن تا س گی دنی ت عوا فی زن شود ت ات
با تا حدّ یک متجتد تتلیدی ت مصرفگرا ضومن یوک دتبة یعوی اشویای زنوده
فرتهامب .دب این حالب زنی امب هب از ماهیب ختد ب عنتان یک دخ ر ت همسور
ت مادب جدا شده ت عود از اینهوب از یوک «متجوتد جزیورهای» تفکیوک شود ،دتب
«منفعب ختد» میچرخد.
ا تجتد آنچب هب رفدابان نظریة جنسیب از ادعاهای خوتد دب زمینوة بعایوب
انصاف دب ابزش زن دب تابیخ ظالمانة نصرانیب گف باند اما آنهوا مفهوتم هشویش
تتما اهتینی ت دیگر پاپهای هلیسا دب تعریف زن با دت ابه از نت ازگرداندند هوب زن
با ب عنتان «یوک مورد معیوتب» 1تعریوف هردهانود ،جاییهوب ایون پورتژه ورای
ازگردانی زن ب مفهتم ماهتی آن نا نشده امب ،لکب دعتتی رای الغای هر نوتع
تفاتتی ین زن ت مرد امب تا اینهب زن ت دی ب مورد شوتد .مورد تنهوا حدیدوب
جنسی ی دب جریان فمینیسم امب.
«زن آزادشده» دب غرب ،همان زنی امب هب «شاخة دتم فمینیسم» ماخ ب
امب .عد از اینهب دب شاخة اتل آن تالش میهردند هب حدتق انسوانی تی با
دب انتاع مخ لف اج ماعی ،اق صادی ،ت میامی یوابی هننود ،ایون جریوان دتم
ت دی ب جریانی رای تفکیک ماهیب تی ت موادههردن انسوان دب حودِ یوک
متجتدی هب گمان هند قدب تشخیص نودابد ،اداموب یافوب .دب عصور حاضور
جریان فمینیسم ا ظهتب شاخة متم آن  -ا آغاز دهة  80قرن گذش ب  -ت عد
از اتهام متج دتم آن ب اینهب از زنان مفیدپتمب دة م تمط دزدیوده شوده
امب ،ب اقلیبهای زنانبای تدسیم شد هب دب حتل محوتب مسوائ جنسویب ت
. Summa Theologica, IV, Part 1,Quaest, XCII, art 1, 2.

1
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هتیب میچرخید ت گرایش «السحاقی :لز ین» ایون جریوان موتم با همراهوی
1
میهرد هب میطرة ختد با دب اد یا ت فلسفب ت م ابزة میامی تحمی هرد.
جریان فمینیسم مکتالب ختانش هر چیزی از جملب تابیخ ت دین ت ادب ت ز ان
با تحب نامگذابی دانشگاهی دبخشان ازآفرینی هرد هب م ب اصوالح یپردگوی
دیدگاه ت آشف گی مفهتم شد .هذیانهای مکتالبی فیمینسم ا گف ن ایون حورف
هب «تابیخ جدید تنها ر محتب عد م مرهز نیسب لکب حتل عد ت مذهر م مرهز
امب» ب االترین ندطوة خوتد بموید .ایون هموان چیوزی اموب هوب دبیودا 2وب
) (Phallogocentrisنامگذابی هرد .این ع اب ادغام موب هلموة «فَلوتس» ،یوا
همان عضت مردانب دب حالب تحریک! هلموة «لتغوتس» یوا هلموة عدو ت هلموة
«من ر» ب معنی مرهز امب .این یک ختانشی تد هوب جهوان با وا هموة تنوتع ت
حرهب آن دب تضاد غیر منصفانبای ین مذهر ت متنث خالصب هرد.
جریان فمینیسم دب غرب تتانسب ب شک عمیدی دب فرهنوگ خواص ت عوام
تأتیر گذابد ت ه ابهای زیادی من شر هرد هب از زنوان وب عنوتان یوک اصو ت از
پرم ش زنان ب عنتان کرترین ادعای خودایی دب توابیخ یواد هورد ،ت از گورایش
هشیشی ب این اع اب هب نمتنبای عرضی ر تجتد شری عد از تت ئة مردانب -هب
عضی آن با نظمیاف ب میدانند ،3-تع یر هورد .امورتزه ز وان هجموبای فمینیسو ی
شدیدی با شناخ ب امب هب ختام اب از ین ردن همة اتورا ذهتبیوب اموب ت وب
1

. See Christina Hoff Sommers, Who Stole feminism? How Women Have
Betrayed Women, New York: Simon & Schuster, 1994.
 .2جاک دبیدا  2004 -1930( Jacques Derridaم) :فیلسوتف فرانسوتی اموب .از ریوق

دعتتش ب منهج تفکیکی (تفتیضی) اتر زبگی دب گورایش فکوری پسامدبنسویم وب تیوژه
معرفبشنامی ت ز انشنامی گذاشب ،ب این صتب هب افکواب با ورای انگیوزش تناقضوا
پنهان دب داخ ماخ اب لغتی ب هاب گرفب هب ب دبهمشکس ن تتهم اصالب حدیدوب ذاتوی
دب آن میانجامد .تعداد زیادی ه اب من شر هرد از آن جملب:
ت " "La Voix et Le Phenomeneت "La Verite en Peinture" (The Shorter Routledge
"De La Grammatologie" Encyclopedia of Philosophy p.174).

 .3عبدازوها ازمسیری ،قییة ازمرأة بین ازتحریر ،ص .21
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مرحلة دبختامب تغییر هلمة « »womenب « »womynتا هیچ نشانی رای امم
مردان « »menن اشد ت دب عم نیز ب تغییر م ن مددس مسیحیب دب جدیودترین
ترجمبهای آن رخامب تا لفظ آن ب یک ی رفی جنسی ت دی شتد ،چنانهب ب
عنتان مثال دب ترجمة «) »Today's New International Version (2002هب
ووب هلمووة « »fatherووب « ،»parentsهلمووة « »sonووب هلمووة « »childیووا
« »chidrenت هلمووووة « »brotherووووب هلمووووة « »someoneت هلمووووة
« »mere mortalsیا «... 1»those
این زیادهبتی دب دیدگاه ب نتعی زیادهبتی مادی منجر شده ت نتعی انحوراف
بف ابی خلق هرد هب از انحراف فکوری تع یور میهنود ،دب ن یجوب مدوتال زنانوة
جدیدی دب دهة  70قرن گذش ب آشکاب شد از جملب« :اگور فمینیسوم یوک نظریوب
امب ،پس لز ینی همان انجام ت اجرامب:
""If feminism is the theory, lesbianiasm in the practice

گرایش ب لز ینی خشم مرهتبشدة همة زنوان اموب هوب وب مرحلوة انفجواب
بمیده امب:
"A Lesbian is the rage of all women condensed to the point
of explodion."2

مطلب هفتم :نسبیت
م دأ مکتالبیسم از اص جداشدن از هر آن چیزی نشأ میگیرد هب جهان
(ماده) با پشب مر میگذابد تا همزموان نفوس خوتد با دب عدیودة نسو یبگرایی
 .1ن .ک :ب حثهای این متضتع:
Vern S. Poythress and Wayne A. Grudem, The Gender Neutral Bible
Controversy: Is the age of political correctness altering the meaning of
God's words? Fearn, Scotland: Ment, 2003.
2
. Jacquelyn N. Zita, "Male Lesbians and the Postmodernist Body," in
claudia Card, ed. Adventures in Lesbian philosophy, Bloomington:
Indiana University Press, 1994.p.116.
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شناخ ی ت ابزشی بیشب زند ت از این ریق «حدیدب» اشیا با از فکر ،وب هسوی
هب فکر میهند تغییر دهد .دب ن یجب ماهیب ذاتی آن تغییر هرد تا جاییهوب ذتق
فردی یا مدبمبای جای آن با گرفب ت دب نهایب هواب ،شوکاف ابزشوی وب ایون
منجر شد هب «تنها حدیدب دب متبد ماهیب ت تجتد ،این امب هب حدیدب ندابد».
««The Only truth is that there is no toruth1؛ چرا هب «حدیدب مواخ ب
میشوتد ت تجوتد نودابد »Truth is produced, not found« ».همچنوانهوب
2
هایدتن تایب ام اد اد یا مدابن دب دانشگاه هالیفرنیا میگتید.
هیمنة نس یبگرایی تنها ر دایرة فکری م فکرین ت نظریبپردازان واقی نمانود،
لکب مایة تابیک ختد با ور مسواحب زبگوی از جامعوب ت ح وی هلیسوا گسو راند،
همچنانهب پاپ شانزدهم هلیسای ندیکب از آن چنین تع یر میهند «فلسفة غالب
ت اشکاال زبگ ایمان دب زمان موا 3».دب موال  1991مویالدی یوک آموابگیری
تتمط مجمتعة ( )Barna Research Groupانجام شد هوب وب بصود تحوتال
دینی ت فرهنگی دب جامعب آمریکایی تتجب نشان داده تد ت دب ی آن تا ب شد هب
 67دبصد از جامعة آمریکایی این مخن با ق تل دابند هب هیچ چیزی هوب اموم آن
یک حدیدب مطلق اشد یافب نمیشتد؛ دت نفر از موردم ایون امکوان با دابنود هوب
حدیدب با ب دت شیتة هامال م فات دبک هنند ت ا ایون تجوتد ،فهوم هور دت نفور
آنها دبمب اشد 4».این مدداب ب  72دبصد دب مال  1994بمید.

1

. John D. Caputo, Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and
the Hermeneutic Project: Studies in Phenomenology and Existential
Philosophy, Bloominton, Ind.: Indiana University press, 1987, 192.
2
. Hayden White, quoted in Ewa Domanska et at., Encounters: Philosophy
of History after Postmodernism, Charlottersville and London: University
Press of virginia, 1998, p. 20.
3
. Benedict XVI, Truth And Tolerance: Christian Belief And World
Religions, San Francisco: Ignatius Press, 2004, p.117.
4
. Barna Research Group, "The Churched Youth Survey", Dallas: Josh
McDowell Ministry, 1994, 55.
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سیابی از امتب مطلق فکری ت اخالقی ا زلزلة شدید بت ببت شد .مهمترین
چیزی هب عد نس یبگرا ب آن بمید ،هیمنة شک ت تردید ر انسان ت نداش ن
1
یک م دأ فکری نظری تا ی تد هب از آن آغاز شتد .رای همین جتجتب ابنا
میگتید« :چهان عد از نتگرایی جهانی دتن مرهز امب .هیچ ملطة نهایی ر
بتی ذا تجتد ندابد ت رای همین امب هب آشوتب ت هورج ت مورج اخالقوی
2
امرتزه حکمفرمامب».
چب سا مهمترین چیزی هب نس یبگرایی تاند دب جهوان معاصور وب صوتب
حدیدی تحدق خشد این امب هب یک اماس ت م نای فلسفی دمتهراتیک اشد ت
ر همین اماس ،نس یبگرایی ر محرکهای زبگ موازتهابهای میاموی مولطب
افکند .پس امر دبمب دب یک فعو قوانتنی شوک موتقعی ی آن امو إل دب ن یجوب
هنگامی هب ذتقها خشکیده میشتد ،این فعو از رفوی وب ورف دیگور تغییور
میهند ،دتن اینهب هیچ هدام از دت بأی ر حق ت دبمب اشد ،وا تجوتد اینهوب
قانتنگذابی ر اص بعایب تا ب حدتق انسان دب تمایال ت ترسهای تی ام تاب
امب .نس یبگرایی دب قرنهای اخیر معی هرده امب از حدوتق انسوان دب تفکور،
آزادی یان ت ان ساب تع یر هرده ،دتن آنهب ب اص حدیدب متضتعی هب از ذا
جدامب آمی ی زند ،تلی دب عم ت دی ب تصتیری مکوانیکی شود هوب وب نفوی
حدیدب ب عنتان یک ذا متضتعی بتی آتبد ت دب ن یجب حدیدب با ا ذا دبهم
آمیخب تا حدیدب ب حدایدی مخالف همدیگر تدسیم شوتد هوب ورای خوتدش وب
دن ال حق ماهیب ت ح ی حق همزیسو ی وا «حدوایق» دیگوری اموب هوب علوم
هس یشنامی آنها با انکاب میهند .این همان چیزی اموب آگواهی انسوان با وب
ممب اتر یعی (( )phenomenonظاهر یک چیز هب ا حوس دبک میشوتد) ت
 .1من ع پیشین
 .2جتبج ابنا  1955( George Barnaم) پایبگذاب مجمتعة ابنا هب مخ ص تحدیق ت غوتب
دب آبا امب.
George Barns, Real Teens (Ventura, Calif.: Regal Books, 2001), 94.
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نب امتب مجرد (( )Noumenonهر چیز همان گتنب هب دب ذا خوتد هسوب) -وب
معنای متبد نظر هانب – همچنین تجسمیاف ب ( )impressionismت قا و ادباک
امب هب ر آگاهی شری حاهمیب داش ب ت ین ختد ت ین حدیدب تجتد پتششوی
قراب میدهد تا آن با دبک هند .این هموان توراژدی انسوان جواهلی اتلیوب اموب:
ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱠ الروم٧ :

نس یبگرایی دب مطح دینی ب جایگیری اتتپراهسی ( 1)orthopraxyب جای
ابتتدتهسی ) 2)orthodoxyشد .انسان م حرک هب دب دبتن حد ت مرزهای دینوی
تده ت امرتزه ر اماس نیاز ب تالش ت دب ضمن عرف ابزشی مکان ت زموان خوتد
بف اب میهند ت این انسان از تصتب مکانزیمی عدیدتی مطلوق مرچشومب نمیگیورد.
این نتعی متدجتیی دینی حادثشده امب هب مطلقگرایی دینی با ب نفوع انگیوزة
متقعی ی تحتلیاف وب هواهش یوا لغوت هنود .هیمنوة اصو نسو یبگرایی دب بتش
مکتالبیسم اعث شد هب مراد ته ب تعریف مکتالبیسم با ر اماس آن ابائب دهد:
«تفکر دب نس بگرایی دب متبد آنچب هب نس ی امب ت نب آنچب هب مطلق اموب ».ت
این دان معنی امب هب « ربمی ظتاهر انسانی هب ضرتبتا نسو ی وتده ت دیودی
3
نس ی دابند نب یک دید مطلق».
تضعیب تاپسگرایی مفهتم هنجابمند تا جایی ادامب یافوب هوب دب نهایوب
تضتح ب این حدیدب بمید هب مفهتم حدیدب معنایی ندابد ت ه ر امب هوب از
آن دمب هشیده شتد ،چرا هب حدایق امکان ات ا متضتعی ندابند.
«»There are no objectively verifiable facts.

 .1دب لغب ب معنای هاب دبمب ت دب اصطالح ب معنی بف ابی امب هب ر شوعائر مشخصوی
تعیین شده امب.
 .2دب لغب ب معنی باه مس دیم امب ت دب اصطالح ب معنی یوک عدیودة دبموب دب مدا و
دعب دب دین امب.
 . 3مراد وهبة ،األصوزیة و ازعازمانیة ،ازقاهرة ،دار از قافة  ،1995ص .58
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هیچ حدیدب ات اتی تجتد ندابد .نهایب چیزی هب دب این ابه گف ب شود ایون
تد هب «بتایبهایی» ( )narrativesرای آن دمو ب از اشویا تجوتد دابد هوب
گمان میشتد حدیدب دابند ت همین هفایب امب 1.این منطدی نزدیوک وب آن
چیزی امب هب دب بتانشنامی الینی ب امکیزتفرنی شناخ ب میشتد؛ ب ایون
صتب هب یماب از دبک ین حدیدب ت تتهما ختد عاجز امب 2.پرتژة ربمی
حدیدب همچنانهب دبیدا میگتید :اگرچب انسان دب آن ب بتش عد ت تجر وب
عم میهند ،اما هاب یهتدة محض امب.
جای شگف ی امب هب این م الغب دب بتانماخ ن ربمی ا القوی حدیدوب
امرتزه دب ابتپا هب جز ا ظهتب چالش امالمی نیازی ب ماخب حد ت مرزهوای
جدید نمیدید؛ مطرج شده امب ت این همان تع یر رجر تزیدبفلد اموب،)4( )3( .
دب این مرحلب تصتبا غر ی دب حد یک دیدگاه ت بتایبهایی اقی ماند هب ب
صتب ذاتی ماخ ب شده تدند تا ت دی ب قطعیاتی شتد هب مخالفان ختد با دب
دبتن ایفة لتدیبها ،مجرمان ت هسوانیهب وا حدوتق شور مخوالف تدنود،
دم ب ندی هند .دب اینجا تد هب ال یگریهای مخالف امالم ت میطرهیاف ب ر
بمانبها ر نخ بگان فکری پیرتز شوده ت جریوان تفکور عموتمی با وب مسویر
دیگری رد هب نس یبگرایی ت آهس گی تدتیمی ت زمانی آن با بد میهرد.

1

. Peter Berger and Anton Zijderveld, in Praise of Doubt New York:
HarperCollins Publishers, 2009, p.52.
2
. Ibid,.p.66.
 . 3آنطتنیتس زیدبفلد  1937( Antonius Zijderveldم) :جامعبشناس ت فیلسوتف هلنودی وتد

هب ب عنتان معاتن پی ر رگر ام اد علتم اج ماعی فرهنگی دب دانشگاه بتتردام فعالیب میهرد.
. Ibid, p.51

4
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اص مذهب نس یبگرایی دب پتشوش جدیود آن وب موب م فکور رجسو ب
رمیگردد :مابهس ،1ت ر 2ت فرتید .3مابهس مدرب هرد هوب «حدیدوب» نسو ی
امب ،چرا هب مفاهیم حدیدب هیچ اتری دب ان ساب داتی رای شخص ندابند
پس انسان امیر دة ختد امب ر اماس تفکور آن میاندیشود ت جهوان با از
زاتیة دید آن می یند؛ افکاب همان « دة واال» اموب هوب انعکواس صوادقانة
زیر نایی تجسمیاف ب دب ماهیب اق صادی امب .اما نیچب نس یب با دب صوتبتی
هلیتر یعنی ابادة قدب میدید .پس افکاب همان املحبای شد هب دب دبگیری
ب خا ر ب دمبآتبدن قدب متبد ام فاده قراب میگرفب .فرتید وب مسویری
سیاب دتبتری از ماهس بف ب امب ،تلی دب عین حوال آبای ات نیوز دب نسو یب
 .1هابل مابهس  ، Karl Marxفیلستف ت اق صاددان آلموانی ت یکوی از مهمتورین نظریوبپردازان
متمیالیسم تد هب از هگ تأتیر پذیرفب اما مذهب تی با دگتگتن هرد ت ا تفکر دب واب مواده ت
با طة متزیکال ین فلسفب ت دین ر ات پیشی گرفب .یکی از مهمترین تظایف فلسفب با «دشومنی
ا خدای آممان ت زمین میدانسب هب ختدآگاهی انسان با ب بممیب نمیشنامد ا تجوتد اینهوب
یکی از االترین دبجا التهیب امب ».از جملب ه ابهای تی:
 "Das Kapital,ت ""Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilophie" (The Shorter
Kritik der politischen Okonomie" Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.
)617-631
 .2فردیک نیچب  1844-1900( Friedrich Nietzscheم) :فیسولتف ت زیسبشوناس آلموانی .دب

سیابی از زمینبهای شناخ ی ه اب نتشب ت یشتر مددما دتبان ختد با متبد هجوتم قوراب داد
(خدا ،حدیدب ،اخالق ،مساتا  ،مدراط )...ت ابزشهای دیگری جایگزین ابزشهایی هورد هوب وا
آنها م ابزه هرد ت این ابزشهای جدید با «مت رمان» نامید .از مهمترین تألیفا تی:
"Der Antichrist" (The Shorter Routledg Encyclopedia of Philosophy, p.
"726-741). also sprach Zarathustra
 - 3زیگمتند فرتید  1856-1939( ،Sigmund freudم) :ده ر مغز ت اعصاب اه اتوریش.

پایبگذاب مدبمة بتانشنامی تحلیلی .نظریة تی ر اماس این ادعا امو تاب وتد هوب یشتور
فعالیبهووای مووا ووا انگیزههووای غیرآگاهانووب انجووام میشووتد ت غریووزة جنسووی زبگتوورین
هدایبهنندة بف اب انسانی امب .از تألیفا تی:
 "Der Mannت ""Totem und Tabu"(The Shorter Routledge Encyclopedia
Moses und die monotheistische Religion" of Philosophy, p.309-310.
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حدیدی بیشب دابد هب همان افکاب عدالنیشده رای تمایال غیرآگاهانب امب.
انسان دب رح ت پرتژة این م فکران امیر شرایطی امب هب دابای عد اج ماعی
یا اق صادی یا بتانشنامی امب ت هنگامی هب معی دابد حدیدب متضوتعی با
1
دبک هند هرگز نمیتتاند ختدش با از بتح ج رگرایی بها هند.
مطلب هوتم :از بینبردن محیط زیست
جدامازی مفهتم حران محیط زیسب ) )The ecological crisisاز ن ایج
ابزشهووای مکتالبیسووم غیوورممکن امووب ،ت همزمووانی ووین افووزایش بتنوود
مکتالبیسم دب غرب هب اعث ت دی شدن آن ب یک مرجوع م ودأیی ت اتلیوب
وورای عمو میامووی ت اق صووادی ت اج موواعی شوود ،ووا تخامووب حرانهووای
زیسبمحیطی اتفاقی نیسب .تعدادی از من ددان ب این مخن اشوابه میهننود
هب «جدامازی محر ت جادت از جهان» یعب با ب مادهای ت دی هرده اموب
هب فاقد داللب فخرآفرین آن امب ت آن با تنها ب عنتان تلّی از چیزهایی قراب
داد هب انسان تتانسب آنها با ا ام فاده از عد منحصور وب فورد خوتد موتبد
ام فاده قراب دهد .میطرة جهبگیری عدلی ت متدگرایی م ب شود هوب عمو
هسی با هب رای حفاظب از قدامب محیط زیسب انجوام میشوتد ،عوا فی ت
غیرعدالنی ب حساب یاتبد 2.تاقعیب آشکاب دابتینی دب بتا ط افراد ت ملبها ر
محوویط ت حدووتق آنهووا مووایب انووداخب .هشووتبهای ووزبگ صوونع ی دب دبتن
هشتبهایی هب محکتم ب ا اعب از گرتهوی از حاهموانی تدنود هوب آموادگی
قر انیهردن ملبهای ختد با داشو ند ،تمویلبای یاف نود توا ورای امو مراب دب
صنع ی تدن ختد هب ب ختدی ختد مخالف ت دشمن یعب اقی مانند ،چورا
هب ختدهامگی مکتالبیسم ،هور عمو شوری با هوب متجوب آزاب قدبتمنودان
نمیشد ،شر ب حساب نمیآتبد .جن ة فردگرایی میطره یاف ب ر فعالیب انسوان
1

. Ibid, p.54
. See Patrick Curry, Ecological Ethics, an introduction, 2nd edition,
Cambridge, UK, Malden, MA: Polity press, 2011, p.136.
2
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دب همة اشکال اج ماعی ختد محیط زیسب با ب عنتان یک هواالی مصورفی
قراب داد هب سیاب دتب از اع ابا اخالقی تد هب ر حوق دیگوری همسوایب ت
دیگری دتب ت دیگری هب هنتز م تلد نشده امب ،دمبدبازی میهرد.
حران محیط زیسب دب مطح فردی ن یجة تأهید ر ایون نک وب اموب هوب
تصتیر انسان ب عنتان «حیتان مصرفگرا» آغاز شد ت ا زشبجلتهدادن معنای
«زی ایی» هب از رف مازندگان لذ ا این تتضیح ماخ ب شده تد هب «یوک
مادة تجابی مصرفی امب» ،سیاب پرحجم شد ت این امر تا جایی اداموب یافوب
هب متدهای زیادی از ریق تجدید تتلید این محصتل زی اییانگابانب شد.
تمای یمابگتنب ب افزایش مصرفگرایی ،وب نوا تدی مسواحبهای زیوادی از
اباضی از ریق یا انزایی انجامید هب ن یجب نا تدی جنگ های زبگ رای تتلیود
ا زابآال غیرضرتبتی ت مطحی تد هب می لوذ جتیی ترتتمنودان با وب لوذ
تجدید هرده ت رای آنها ت رای دیگران متضتعا لذ جدید با فراهم میهرد.
همچنوین انوتاع مخ لفوی از حیتانوا وب خوا ر مویریناپذیری تجووابی
مرچشمبگرف ب از زیادهبتی دب صنعب ماخب ا زابآال آبایشی ت بفاهی ،رای
ام فاده از پتمب آنها از ین بف ند .ب دلی این عطش میریناپذیر وتد هوب
تمیان سیابی از منا ق غنی از معوادن یوا چوتب با از آن جوا باندنود ،ماننود
ماهنان جنگ های آمازتن ت آنها با دب اماهن دیگری دتن بضایب ختد آنها
مکتنب دادند ت از این ریق آنها با از محیط اصلی ختدشان هوب وب میوراث
بیشبداب آنها مرت ط تد ،جدا هردند.
می انسان مکتالبیسم وب مویطره ور جهوان افوزایش داشوب توا جاییهوب
مالحهای هس بای ب صتب فراتان ت دتن تفکر دب ام فادة مالم ت صولحآمیز از
آنها تتلید شد .هنگامی هب مج تب ب جداموازی ایون امولحب خصتصوا دب زمینوة
یعب شد ،یعب با آلتده هرد تا جاییهب منجر ب نا تدی اباضی شد هب امورتزه
امکان مکتنب دب آن تجتد ندابد ت شر یا حیوتان وا موکتنب دب آن وب هالهوب
ختاهید بمید .هشتبهای جهان متم مد رههوای ز الوبهای ایون موالحها وتد توا
جاییهب خاک آن فساد شد ت میزان یمابیهای متجتد دب آنها با افزایش داد.
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ازگشب انسان مکتالب ب یعب ب این اع واب هوب تنهوا عرصوب ورای
فعالیب مادی ت ذهنی ت بتانی تی دب مایة فهم راگماتی حریصی امب هب وا
ز انی ناب از ختدش تع یر میهند ،گرایشهای حیتانی انسوان با وب واالترین
دبجب ختدختاهی ت تحشیگری افزایش داد ت م ب شد تا دب حق نس هایی هب
هنتز ب دنیا نیامدهانود ،جفوا هنود ،وب گتنوبای هوب موهم زبگوی از تیرانوی
زیسبمحیطی رای آنها ب جای گذاش ب امب.

مبحث دوم
آثار سکوالریسم در جهان عرب
اگر پیگیری تمرة تلخ مکتالبیسم دب غرب نیاز ب توالش زیوادی دابد توا
پتدبهای آبایشی با از صتب اندتهگین آن ردابد ،اموا تمورة مکتالبیسوم دب
جهان عرب از زبدبنگی تا خردشدة آن هامال آشکاب امب.
مطلب اول :سکوالریسم چگونه وارد جهان عرب شد؟
تعداد زیادی از شرقشنامان ت مکتالبیسمهای عرب معی هردند هب آغواز
مکتالبیسم دب جهان عرب با ب تمرة میراث امالمی ت منب آن نس ب دهند.
اهثر آنها ا ن بشد با ر دیب رتری دادند 1هب ب عنتان آغازگر مکتالبیسم دب
پتشش عر ی یا ح ی غر ی 2آن اشد .ایون ادعوا همتورین شورتط توابیخی ت
متضتعی ندابد تا تاند دب را ر ندد تا ب ماند ،چرا هب ا ن بشد فیلستف هوم
قاضی ت هم فدیب مالکی امب ت ف تایی غیر از م تن شرع صادب نکورده اموب،
اما گرایش فلسفی ات با ب مرحلة بد شریعب نکشانده امب ت یشتر توالش ت
اه مام تی ایجاد تتافق ین امالم ت فلسفة یتنان تد ،ب گتنبای هوب حدوایق
 .1ا ن بشد ( 595 -520هو 1198-1126 /م) :محمد ن احمد ن محمد ن بشد اندلسی هوب وب
ا ن بشد حفید مشهتب شده امب .فیلستف اندلسی ،هب دب م احث فدب ،ب ،منطق ،علتم بیاضوی
ت الهیا فعالیب داشب .از تألیفا اتمب« :تهافت ازتهافت» و «بدایةازمجتهد ونهایة ازمقتود».
عمر رضا کحازة ،معجم ازمؤزفین ،ط  ،15بیروت ،مؤسسة ازرسازة 1414 ،هع  1993 -م)94/3 ،
2

. Voir Suzanne Bukiet et al., paroles de liberte en Terres d'IsLam: dix
personnages d'aujourd' hui, Paris: les Eid. de l'Atelier -les Eid. OuvrieIres, p.67.
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نازلشدة دین ا ا داعا ابمطت ب یک ندطة تالقی رمند .دب ن یجوب موذهب
تی دب فسلفب ات با ب ممب تلفیق ت ختدهوامگی دب فهوم م وتن خصتصوا دب
1
زمینة الهیا ت جدل م افیزیکی رد.
حدیدب تابیخی ،مراح ا دایی مکتالبیسم دب جهان عرب با ب مرحلة حملوة
ناپلئتن ب مصر دب قرن  18میالدی رمیگردانود ،جاییهوب دت میسو م قوانتنی ت
قضائی مصر با نا تد هردند تا عد از آن ت از ریق (نشر فرانسب) ب شک تودبیجی
نسلی «فرانستیشده» با ایجاد هنند هب دیدگاه ت تمای آنها فرانستی امب.
همچنانهب نگاه تابیخی ر این امر داللب دابد هب دعت وب مکتالبیسوم دب
جهان عر ی ر ان شاب مکتالبیسم دب غرب پیشی نداش ب امب ،لکب توا نیموة دتم
قرن  19نیز از آن م أخر تده امب .فردی هب ب دن ال بصد دعتتگران اتلیبای هوب
از مکتالبیسم حمایب میهردند ،تده اشد ،تنها ب مسیحیان عرب ماهن دب مصر
ت شام رمیختبد 2.پرتتس انها یشترین جرأ با دب چالش ا مسلمانان دب زمینوة
جدال ا امتب تا ب دین داش ند.
صدای این مسیحیان شد سیاب یشتری دب جنگ علیب امالم ت دینودابی
داشب ت تأهید میهردند هب دین ب عنتان منگ نای لغزش دب را ر پیشرفب ت
 .1ازطبالوی محمود سعد ،موقف ابن تیمیة من فلسفة ابن رشعد فعی ازعقیعدة وعلعم ازکعالم
وازفلسفه ،شبرا ،مطبعة األمانه 1409 ،هع 1989 -م.
 .2حسن حنفی نتیسندة مکتالب میگتید« :مکتالبها دب هشتب ما از زمان ش لی شمی ت یعدوتب
صرتف ت فرح آن تان ت ندتال حداد ،ت مالمب متمی ،ت تلی الودین یکون ،ت لوتیس عوتض ت غیور
آنها اقدام ب دعت ب مکتالبیسم ب همان معنای غر ی میهردند هب پایبهای آن ع واب وتد
از :جدایی دین از حکتمب ،دین رای خدا ت ت ن ورای هموب اموب .هموان وتب هوب مالحظوب
میشتد ،همة آنها از مسیحیان ت اغلب آنها از شام تدند .آنها هسانی تدند هب تفادابی تمدنی
آنها ب غرب تد ت از منظر دینی ت تمدنی ب امالم من سوب ن تدنود ،دب مودابس خوابجی دبس
ختانده ت ب عنتان گرتههای ت لیغی فعالیب داش ند.
حسن حنفی و محمد عابد ازجابری ،حوار ازمشرق وازمرر  ،بیروت ،ازمؤسسعة ازعربیعة زلدراسعات
وازنشر 1990 ،م ،ص.36 -35 :
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اتصال ب ابتپایی امب هب ب عنتان معیاب ت ق لب دب نظر گرف وب میشوتد .نمتنوة
فرانستی تصتیر معیاب تد؛ چرا هب فرهنگ غر ی با رای یشتر آنها فرانکفتنی
تد همچنان هب یشتر آنها دب فرانسب زندگی هرده ت دبس ختانده تدند.
از چهرههای شاخص این مرحلب ش لی شمی  ،1فرح آن تان ،2ت جتبجی زیدان،3

 .1ش لی شمی ( :)1917 -1850از دانشکدة آمریکایی تاقع دب یرت ب عنتان یب فوابغ
ال حصی شد ت تخصص ختد با دب پابیس گرفب .ب مصر بفب ت مجلة «الشفاء» با من شور
هرد .دب مذهب ختد ب م ک دابتین دب یعبگرایی تمای داشوب .از جملوب تألیفوا تی:
«فلسفة ازنشوء واإلرتقاء» اموب .حنعا ازفعاخوری ،ازجعامع فعی تعاریخ األد ازعربعی ،األد
ازحدیث ،بیروت ،دار ازجیل ،1986 ،ص.182 :
 .2فرح آن وتان ( 1922 -1874م) نتیسونده ت محدوق ت بتزناموبنگاب ت بمواننتیس وتد .دب
را لس شام ب دنیا آمده ت دب همان جا تحصی هرد .دب مال  1907ب آمریکا بفب ت مجلب ت
بتزنامة «الجامعب» با من شر هرده ت مرد یر «صدی االهرام» با ب مود  6مواه رعهوده داشوب.
مال  1907ب آمریکا بفب ت مجلب ت بتزنامب ای ب نام «الجامعب» با من شر هرد ت مپس چاپ هر
دتی آنها با م تقف هرد .ب مصر رگشب ت ب نتش ن دب چند بتزنامبها مشابهب هرد ت تعودادی
نمایشنامب نتشب ت دت ابه ب چاپ مجلباش ازگشب .تا زمان مرگ دب قاهره ب این هاب اداموب داد.
از مهمترین آتاب تی« :ابن رشد و فلسفته»
ازئرکلی ،االعالم.141/5 ،
 .3جتبجی زیدان ( 1914 -1861م) دب یرت م تلد شد ،دب دانشگاه انگلیسی متبیب دبس ختاند،
مپس ب مصر بفب ت نتش ن بتزنامب ت ترجمب با ادامب میداد .موپس وب یورت رگشوب ت وب
عنتان عضت انجمن علمی شرق ان خاب شد .دب مال  1892م مجلة «الهالل» با دب مصر تأمیس
هرد .از جملب تألیفا تی« :تاریخ ازتمدن االسالمی؛ و «تاریخ آدا ازلرة ازعربیة»
حنا فاخوری ،ازجامع فی تاریخ األد ازعربی ،ص 182
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یعدتب صرتف ،1مالمب متمی 2ت ندتال حداد 3تد.تعودادی از ایون افوراد دت
بتزنامة المدطم ت الهالل با رای ت لیغ ب هاب گرف ند تا تانند فکور ملوی با اعو ال
4
خشیده ت ان ساب عر یب با االتر از با طة امالم قراب دهند.
ش لی شمی شجاعترین پیشگامان دب زمینة دشمنی ا مفهتم دیون ت حدیدوب
آن تد ،ب گتنبای هب عد از فابغ ال حصیلیاش از دانشکدة پرتتس انی دب متبیب ،ت
تحصی پزشکی دب پابیس ،ب متبیب ازگشب تا ادعای دبگیری ت نزاع ین دین ت
علم با ب جهان عرب ان دال دهد ت به ر حامیان نظریة دابتین اشد .از جدایی ین
 .1یعدتب صرتف ( 1917 – 1852م) :نتیسندة ل نانی هب دب الحودث وب دنیوا آمود ت دب دانشوگاه
آمریکییی دبس ختاند ت دب صیدا ت یرت تدبیس هرد .دب مال  1876همراه ا فابس نمر ،مجلوة
«المد طف» با تأمیس هرد .از تألیفا وی« :فتاه مور» و «فتاه ازریوم» است.
ازجامع فی تاریخ األد ازعربی ،ص .182
 .2مالمب متمی ( 1958 -1887م) :دب بتم ایی نزدیک ب زقازیق وب دنیوا آمود ،دب هموان
بتم ا ت مپس پابیس ت لندن دبس ختاند ت ب فرعتنیب فورا میختانود .دب تشوکی حز وی
متمیالیسمی مشابهب هرد ،تلی نکشوید هوب انگلویس آن با منحو هورده ت ات با مودتی
ازداشب ت زندانی هردند .دب جتانی ا ادیان ت دیندابی دشومنی هورد ت دب مون  40موالگی
دت ابه ب هلیسا رگشب .مجلة «المس د » با ق از جنگ جهانی اتل تأمویس هورد ت وب
م ب جنگ تعطی شد .ب تدبیس مشغتل شد ،مپس مرد یری مجلوة الهوالل با توا موال
 1927م ب عهده داشب .ب بتزنامة ل نانی دب مصر حملب هرد .داب الهالل ،نامبهایی ب خوط
ات من شر هرد هب تا ب میهرد ات علیب آن رای حکتمب صدقی جامتمی میهرده امب.
 .3ندتال حداد ( 1954 -1878م) :دام اننتیس ت دابتشناس هب ب بتزنامبنگابی هم اش غال
داشب .دب بتم ای جتن ل نان م تلد شد ،دب صیدا دبس ختاند ت مپس دب دانشگاه آمریکایی
یرت دابتشناشی ختاند .بتزنامب «ازمحبة» با دب صیدا ت بتزناموة «ازحکمعة» با دب یورت
من شر هرد .دب نتش ن بتزنامبهای «االهرام»« ،ازمحروسة» ت «الرائد المصوری» مشوابهب
داشب .از جملب تألیفا تی« :مناهج ازحیاة» و«االشتراکیة».
الزبهلی ،االعالم.46 -45/8 ،
4

. Azzam S. Tamimi and John L. Esposito, eds. Islam and Secularism in
the Middle East, New York: New York University Press, 2000, p.22.
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دین ت زندگی میامی مخن گفب ت تأهید هرد هب هر اندازه هب دین ضعیف شوتد،
امب قتی میشتد ت رای آن ترت فرانسب با هب علیب پاپ شتبش هرد ،ب عنوتان
مثال میآتبد .فرح آن تان ر خالف شمی  ،ب ممب فلسفب گرایش پیدا هورد ت ور
ربمی تفکر ا ن بشد تمرهز هرد ،تلی دب این ربمی دیودگاه غر وی داشوب ت وب
شد م أتر از شرقشناس ت فیلستف غر ی ابنسب بینان تد .تی نظریة ختد با ر
این امر ام تاب هرد هب میتتان از دبگیری ین علم ت دین اج ناب هرد اگر هر هدام
از علم ت دین دب گرایش خاص مخن گتید دتن آنهوب وا زمینوة هواب دیگوری
دشمنی تبزد .آن تان از جن ة میامی معی داشب تا ر دتلب عثموانی هوب از دموب
آن ب مصر فراب هرده تد ،غل ب پیدا هند ت تأمیس یک نظام موکتالب ه ورین باه
رای خرتج از ملطة شریعب امالمی تد هب ا آن دشمنی داشب.
امووا مووالمب متمووی  -مووردمداب متمیالیسووم دب مصوور ت یکووی از مهمتوورین
غربگرایان ت دعت هنندگان ب احیای شخصیب فراعنوة مصور – توالش زیوادی
داشب تا مصر با از امالم جدا هورده ت آن با وب غورب م صو ت مورت ط هنود دب
حالیهب پیتم گی امالمی با تحدیر میهرد تا جاییهب میگفب« :پیتم گی دینوی
یشرمی امب .ما فرزندان قرن یس م زبگتر از آن هس یم هب ب دین ب عنوتان
یک جامعب اع ماد هنیم تا ما با ب هم مرت ط هند 1».جن ش عر وی با مشورتط وب
یک شرط امامی هرد ت آن بهایی از الف ای عر ی ب نفوع الف وای انگلیسوی وتد،
گفب« :ز ان ما با ا حرتفی هب آن با از تع یر علمی عاجز میهنود ،محودتد هورده
امب .این دان معنی امب هب ما با از پیشرفب منوع هورده اموب .هرگواه حورتف
انگلیسی با ان خاب هنیم حدتد هزاب مال ب جلوت حرهوب خوتاهیم هورد 2».ح وی
تصریح هرد هب « اید شرق با انکاب ت ب غرب ایموان آتبد ».ت ور هموین امواس،
 .1سالمه موسی؛ ازیوم وازرد – ازمؤزفات ازکاملعة زسعالمة موسعی ،ازقعاهرة ،سعالمه موسعی
زلتوزیع وازنشر.161/1 ،1998 ،
 .2سالمة موسی ،ازبالغة ازعوریة وازلرة ازعربیعة ،ازقعاهرة ،سعالمة موسعی زلنشعر وازتوزیعع،
 ،1974ص .163
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معی هرد تا ختانندگان ختد با ب این ممب رد هب «چهرههای ختد با وب مومب
غرب م تجب مازند ت ابت اط ختد با ا شرق قطع هنند ».ت چرا چنین چیوزی نگتیود
دب حالیهب ات «تددیر با م ایش میهرد» هب مصریها عورب نیسو ند ت تتجوب وب
فرهنگ عر ی با « اعث ت اهی جتانان ت هدبدهندة نیورتی آنهوا میدانسوب ».ات
ابتپاییها با ب «انسانهای سیاب تمیز ت اهتش» تتصیف میهورد 1.تیژگیهوای
زبگ اینان دب متابد زیر جلتهگر تد:
 اتلین هسانی تدند هب ب جای شریعب ،مکتالبیسم با آشکاب هردند. اتلین هسانی تدنود هوب پای نودی مسولمانان وب دیون اموالم با دلیوعدبماندگی آنها تتصیف هردند.
 اتلین هسانی تدند هب ب جایگزینهردن انجمن عرت یب یوا ملیگرایویمنطدبای ب جای با طب یا پیتم گی امالمی فراختاندند.
 اتلین هسانی تدند هب ا شیتخ علم شرعی دباف ادند. اتلین هسانی تدند هب نظر دادند غرب دتن شک پیرتز ختاهد شد ت رهمین اماس شایس بتر آن امب هب عرب نیز از بتی اباده ب آن پیتندد ق و
از آنهب جریان غر ی ب زتب ر آنها حملبتب شد.
 اتلین هسانی تدند هب فلسفة جدید غرب با ب ز ان عر ی تابد هردند.انگیزة شدید دب دعت ب جدایی از امالم ب این اع اب هب عدیدهای اموب
هب نظامی از آن مرچشمب میگیرد هب اشوغالگر فرانسوتی ت انگلیسوی ور آن
میطره پیدا میهند ،سیاب شد یافب ت ر همین اماس باهی ورای ان شواب ت
هیمنب ر دت جت فرهنگی ت آمتزشی ب جهب تتلید نس جدیود پیودا هورد هوب
امیر شکاف فکری ت دبگیری ین شعائر ت شریعبهای ختد تد.

 .1ن .ک :توریحات سالمة موسی ازعنوریة ازمحتقرة زإلسعالم وازمسعلمین :أحمعد طععان،
ازعلمانیون وازقرآن ازکریم ،تاریخیة ازن  ،ازریاض ،دار ابن حئم 1428 ،هع ،ص.149 -140 :

فص دتم :حدیدب واقعی مکتالبیسم 163 /

مطلب دوم :درخواستهای پیوگامان سکوالریسم
افرادی هب ب عنتان پیشگام ت مردمداب مکتالبیسم تدنود ،ورای جنو ش
عر ی دبختامبهای مث ب ت دابای ص غة علمی دقیدی نداش ند؛ چرا هوب ایون
گرته از مسیحیان عرب جز دب یک ختام ة اصلی ا هم تتافق نظر نداشو ند ت
آن الغای دین امالم ب عنتان انجمن یا اتحادی هب مسلمانان با ب هم مرت ط
هرده ت امب با دتب هوم جموع میهورد ت شوریع ی وتد هوب زنودگی موردم با
مازماندهی میهرد .ا این تصتب م دأیی ت پایب افکاب ت متاضع ختد نسو ب وب
دین با ب تب هلی از افوراطگرایوان مکتالبیسوم غر وی الهوام گرف نود .ایون
هم رازی تا جایی پیش بفب هوب اقودام وب ترجموة عر وی تألیفوا فالموفة
«بتشنگری» ت دعت ب تتضیح ت ت یین آنها هردند.
این افراد جزت ان دالدهندگانی تدند هب تتان ضوعیفی دب ندود داشو ند ت دابای
یک رح ت رنامة خاصی رای نهضب عر ی ن تدند ،ب ایون صوتب هوب هنگوام
گس رش متمیالیسم آن با پایبگذابی هردند ،هنگام شکتفایی نظریة دابتین آن با
حمایب هردند ،هنگامی هب ازاب فمینیسم فعال تد از جملب رفدابان آن تدند ت ر
همین اماس ،اش یاق آنها ب غرب دب همراهی ت همفکری ا آن جلتهگر میشود؛
ب گتنبای هب مالمب متمی ،بقص پسران جتان ا دخ ران جتان با تشتیق هورده
ت گف ب امب هب « :اید پسر جتان ب چهرة دخ ران نگاه هند ،متهوای آنهوا با وت
هند ت دم ان ختد با ر پهلتی آنها قراب دهد ».این باهی رای پیشگرف ن عفوب
1
ت جلتگیری از انحرافا جنسی امب!
عد از آنها نسلی از مکتالبها بشد یافب .یکی از افراد رجس ة این گرته گف ب
امب« :هیچ امیدی ب زندگی فکری معاصر نیسب مگر اینهوب ابت واط خوتد با وا
 .1عداد ا یک املتب علمی محکم ب این ادعای تی پامخ داده امب.
ن .ک :ب مدالة :تفسیر أبینواس ،بین ازعقاد و طه حسین و مالمب موسی ،جریعدة ازریعاض،
ازخمیی  29محرم  1426هع  10 -مارس  2005م  -ازعدد .13408
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میراث گذش ب ب تب هام قطع هنیم ت همراه ا هسانی زندگی هنیم هب از لحواظ
علمی ،تمدنی ت نگاه ب انسان ت جهان دب دتبة ما زندگی میهنند ،لکب ح وی مون
آبزت دابم هب مث آنها غذا ختبیم ت مث آنها از امکانا زندگی هرهمند اشویم
1
ت مانند آنها ازی هنیم ت مانند آنها از چپ ب بامب نتیسیم».
امالم ب صتب دقیق دشمن هموة ایون افوراد وتد ت جوداهردن تا سو گی ت
ان ساب امب از دین آنها ،تظیفة زبگ آنها ب شماب میآمد ت ت لیغ مکتالبیسوم
ا زاب تاالی آنها رای تحدق ختام بهایشان تد.
مکتالبیسم دب جهان عرب مدیتن این دب  -آغازگر -از مسیحیانی تد
هب غر یگراییشان ،آنها با ب این ممب رد هب رفدابان هم س گی امالمی
با دب جامعب محکتم هنند .دب ن یجب افکاب ختد با ب هدف تغییر شک ت یعب
جهان تاقع ت هر آنچوب هوب از آن الهوام میشود ،تورتیج دادنود ت وب شوکلی
تت ئب ل انب رای تحدق اهداف ختد دب جامعب حرهب هردند .آنها اتحادیبها ت
انجمنهای مخفی تأمیس هردند هب ا خالفب ت جانشینی ب شود مخوالف
تدند ،مانند انجمن عر ی زنان ...ت بتزنامبهای زیادی مانند الجنان ،تالمد طف
ت الهالل من شر هردند ت مرتد ملی حمامی نتش ند...2.
گرتههای مکتالبیسمی هب عد از این نس اتل ظهتب هردند ،از لحاظ م وادی
فکری ا گذش گان ختد اخ الف زیادی نداش ند ،جز اینهب یشتر آنهوا صوراحب
ادعاهای ختد ت زیادهبتی دب اصتل ختد با هب ب شکلی افرا وی وا دیون مشوک
داش ند ،ق تل داش ب ت آن با مجتزی ورای مخوالفین خوتد میدانسو ند هوب موعی
داش ند از هدف تاقعی آنها آگاه شتند .دب ن یجوب موعی هردنود نواپخ گی ادعوا ت
هلما ختد با هاهش داده ت نهایب تالش ختد با ب هاب گرف ند هب ایون شو هب با
ایجاد هنند هب تعابضی ین امالم ت مکتالبیسم تجتد ندابد تا جاییهوب عضوی از
آنها ب این ممب ت مت بف ند هب امالم دب ذا ختد مکتالب امب.
 .1زکی نجیب محمود ،تجدید ازفکر ازعربی ،ط  ،9ازقاهرة ،دار ازعشروق 1993 ،م ،ص ( 13و بعدها
به گفتة خود وی ،از این دیدگاه پشیمان شد)
 . 2سفر ازحوازی ،ازعلمانیة :نشأتها وتطورها وآثارها فی ازحیاة اإلسالمیة ازمعاصرة.558 -557 :
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مطلب سوم :ابزار سکوالریس
مکتالبیسم تتانسب ر پیکرة ام ی ضر ب تابد یاتبد هوب دب وتل توابیخ
مانعی رای همة دعت هایی تد هب وب پتموباندازی آن دعوت میهردنود.
ا زابهای مکتالبیسم دب تحمی دیدگاه ختد ر تاقعیب زندگی ع اب تدند از:
نقوههای اشغالگر

ظهتب مکتالبیسم دب جهان عرب ا تبتد اشغالگر ابتپایی همزمان شد .این
اشغالگر ،شکس ن میس م قانتنی اموالمی با تنهوا باه نفوتذ وب شکسو ن ت از
ین ردن هتیوب اموالمی ت ایجواد حوال ی از ت عیوب هتبهتبانوب ت عمیوق دب
هشتبهای اشغالی میدید .جدیدترین ت م کرترین این بتشها آن چیزی وتد
هب ناپلئتن دب مصر انجام داد .ات تنها مد هتتاهی دب مصر واقی مانود ،تلوی
تتانسب نهال مکتالبیسم با دب این هشتب کابد ،عد از آنهب شریعب با هنواب
زده ت فضایی ابتپایی دب فرهنگ ت ذتق مصر ایجاد هرد.
مانعی هب اشغال نظامی غر یها ا آن بت ببت شد ،م ی شد ورای توالش
اشغالگر ب تجاتز ر محیطهای محلی از ریق تشوتیق وب اعوزام گرتههوای
آمتزشی از دانشجتیان هشتبهای اشغال شده ب غرب تد تا دب آن جا ا فکور
غر ی هب ب شد دب ختدشیف گی فرتبف ب تد ،تعلیم داده شوتند .زبگتورین
تأتیر بتی افرادی هب اعزام شده تدند ا خرتج مکانیزم نظامی ورای اشوغالگر
تد ،جاییهب این افراد هلیدهای دانشگاهها ت اداباتی با هب ب شود فرهنگوی
تدند ب دمب غر یها دادند ت آنها تتانسو ند ذائدوة غر وی با ور هموب چیوز
تحمی هنند عد از آنهب تتانس ند منصبهای تأتیرگذاب با از آن ختد هنند ت دب
ن یجب نسلی پرتبش دادند هب ختانش ختد از فکر ت فرهنگ ت تابیخ با از تفکر
غر ی ت اد یا ت تابیخ غرب گرف ند تا جوایی هوب وب حسوین -هوب یکوی از
مهمترین شخصیبهای تأتیرگذاب دب جامعة مصری امب  -دب خاتمب پایاننامة
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ده رای ختد هب دب دانشگاه متب ن از آن دفاع هرد ،1گف ب امب هب عثمانیهوا
دلی اصلی بهتد فکری عد مصری دب دهبهای اخیر تدهاند ،نا راین «مصر
ختا ید دب حالیهب ابتپا گامهای زبگی رداشب ت جز ا تأتیرپذیری از نواپلئتن
ناپاب ه یر از این ختاب (غفلب) یداب نشد؛ 2پس قیام هرد ت ا ابتپاییهوایی
هب اماتید آنها شده تدند ،ابت اط رقراب هردند .من هامال ایمان دابم هب تأتیر
ابتپا ت دب بأس آن فرانسب دت ابه نیرت ت حاصلخیزی تفکر گذش ة مصور با وب
آنها ازختاهد گرداند 3».ت این حال ی از دبهمشکس گی بتحی شدید امب توا
جاییهب اشغال نظامی مجرمانب با ب حملة م ابک تتصیف میهند ت ب تهواجم
فرهنگی حیلبگرانب ایون گتنوب نگواه میهنود هوب دب آن باه نجوا ح موی از
عدباف ادگی قرنهای گذش ب نهف ب امب.

 .1پایاننامة تی از لحاظ علموی سویاب ویابزش وتد ت ورای هموین تدری وا هیچهودام از
دانشمندان جهان عرب دب هنگام ربمی آبای ا ن خلدتن ب آن تتجهی نشوان ندادهانود وا
تجتد اینهب دب همان ا دا ب عر ی ترجمب شد .شاید ابفاق غیرمتجب دلیلی تد هب وب وب
حسین مدبک ده را داده شد .پایاننامب ات همحجم تد ( 165صفحب دب نسخة ترجمب عر وی
آن .هیچ عی ی دب همحجم تدن آن نیسب اگر همراه ا ا داع ت حث ت ربمی اشد ).منا ع
همی داشب ( 21من ع ،ت سیابی از این منا ع ،مداال تدنود ت ایون امکوان ورای دانشوجت
تجتد ندابد هب تاند ا این تعداد مداال ب ه متضتع احا وب پیودا هنود ).تفکور ت ندود ت
تحلی دب آن ضعیف ت هم تد .عالته ر این دب مددمة آن ا گف ن این حرف هب ات نا ینوا ت
غریب امب ،ب نتعی گدایی نمره هرده امب ت این خالف عرف دانشگاهی امب هب املتب
گدایی دب نتش ن ربمیهای علمی با ب شد بد میهند ب خصتص هب قراب اشد صواحب
آن ب تمیلة آن ب دبجة علمی دمب یا د.
 .2م ک یان دب نسخة اصلی پایاننامب ب ز ان فرانستی.
" "Sosu I'influence heureuse de I'expedition de Bonaparteعین نتش ة خطی آن
دب ز ان فرانستی ص.228 :
 . 3طه حسین ،فلسفة ابن خلدون االجتماعیة ،تحلیل و نقعد ،تعریعب :محمعد عنعان ،موعر،
مطبعة االعتماد 1925 -1343 ،م ،ص .165
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سیستمهای سکوالر عربی

اشغالگران م تجب شدند هب تغییر اج وابی مسو دیم نمیتتانود یوک جهوان
مکتالب پایداب ایجاد هند ت رای همین وب قورابدادن افورادی هوب وب عنوتان
جامتس آنها ماخ ب شده تدند ،ب حکمرانوی هشوتب تعیوین هردنود ت شورط
حمایب از منصبهای حکتم ی آنها از ین ردن شرع از دتلب یا محافظب از
عدم شیتع دت ابة آن خش از شرع تد هب دب آغاز اشغال تعطی شوده وتد ت
تتانمندمازی مکتالبیسم دب همة تجتد ادابة حکتمب ت حکمرانی تد.
ملیتگرایی عربی

علیبغم آن چیزی هب عضی از نتیسندگان مسلمانی هب ین غرب ت عرب
تلفیق ایجاد هردهاند ،دب متبد عدم تعابض امالم ت دعت ب ملیگرایی عر وی
یان هردهاند اما حدیدب توابیخی نشوان میدهود هوب تک ور ت خوتد زبگ ینی
جاهلی قتمیب عر ی چیزی جز مره ی باهتاب رای مسیحیان عرب ن تد هب وا
آن علیب حکتمب امالمی عثمانیها شتبش هردند ،مپس این فریب وا تتجوب
فرانستیها ب اهمیب ام فاده از دعت ب قتمیب ت ملیگرایی عر ی وا بتش
هامال رعکس ،سیاب پربنگتر شد .ابتپاییها معی هردند ب زندههردن میراث
جاهلی دب منطدب تشتیق هنند ت بتش آنها ب این صتب تد هب حمایب مالی
ت لتجس یکی ب عرب میهردند ت ح ی هرمیهای دانشوگاهی ورای تودبیس
ز انهای عضی از این قتمیبهایی ایجاد هردند هوب ز وان مورده وب حسواب
می آمدند مانند ز ان آمازیغی هب از همان ظهتب امالم ب عنتان یک ز ان مرده
محستب میشد ت چیزی از ختد دب زمینة معرفبشناخ ی وب جوای نگذاشوب.
نا راین دعت ب قتمیبگرایی هردی ،آمازیغی ت آشتبی ظهتب یافب ت ابت اط
دادن آن دعت ها ا جنگ علیب امالم ب این اع اب هب ب تابیخ ق از امالم
اف خاب میهردند سیاب ضرتبی تد ،ت ر ادعای اینهب جنگهای امالمی اتور
منفی ر بیشة ملیگرایی آنها داش ب امب تاهید میهردند.

 / 168مکتالبیسیم ،اعتن عصر

قتمیب ت ملیگرایی عر ی هب ب عنتان یوک مویخ تیوز ور پیکورة دتلوب
امالمی فرتد آمد ،چیزی از ان ساب ایدئتلتژیکی تاضح ت آشکاب دب ختد نداشب
چرا هب ابت اط ختنی ب ختدی ختد م ب تحد فکری نمیشتد ت رای همین
افرادی هب عربشده تدند ،معی هردند این ظرف با ا یک فکر ضد اموالمی
پر هنند .پس مکتالبیسم ب این اع اب هب م دأ ت اماس امب ت متمیالیسوب
ب این اع اب هب یک پرتژه امب رای آنچب هب دعتای وتالنی وین همپوین
دعت امالمی ت قتمیبگرایی عر ی ایجاد هرد ت ن یجة آن نتش ن قتانینی تد
هب دعتتی با هب ب از مرگیری زندگی امالمی منجر میشد ،مجرمانوب اعوالم
هرد ت مجازا آن دب یشتر هشتبها اعدام دب میدانهای عمتمی امب.
مطلب چهارم :دشمنی سکوالریسم با دینداری امت
صووادبا مکتالبیسووم ووب جهووان امووالم یکووی از ضوورتب های اصوولی
جهانگشایی ابتپاییها تد هب مد ضیا مرحلوة اشوغال جهوان اموالم ورای
شکس ن یعب مخالفب ذاتی امالم ت ب صلیبهشویدن آن دب را ور همپوین
ذتبشدگی ت یا زانتزدن ت تحتل هشتبهای مسلمانان از امالک پدبی آنها ب
مزبعبای رای مردان مفیدپتم ی تد تا ماهنان این هشتبها دب آنهوا ماننود
رده رای دمبیا ی ب لدمبای آن دب آن فعالیب هنند .اشغالگر میطرة اج ابی
مکتالبیسم با ا فراهمهردن چند تمیلب ورای گسو رش آن اداموب داد هوب از
جملة این تمای  ،تحمی یک فضای فرهنگی تد هب جز از رف یوک تفکور
مکتالب ب بممیب شناخ ب نمیشد ت این تفکر ،ب شد  ،تفکر دینی با تحدیر
میهرد ت آن با من ی ت دتی تتصویف میهورد هوب هموة عدبمانودگیهای
هشتبهای مسلمانان با ب گردن آن میانداخ ند.
ا گذشب دهبها ،همة میس مها ت نظامهای امالمی ا شد ت ضعف مکتالب
شدند .دب عضی از هشتبها از جملب ا دیون دب هموب زمینوبهای آن ت وا ودترین
تمای متزاننده ت خفبهننده مخالفب شد .دب عضی دیگر دین دب ختد قوتزهرده ت
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ب انزتا بفب تا دب گتشبای از حال ت احتال شخصی افراد ت عضی از مظاهر زندگی
هب خالی از معنا ت مفهتم تده ت هیمنة أترگذابی دب زندگی افراد نداش ند ،خالصوب
شتد .دب این حالب ،دمبآتبد امب چیزی جز تیرانی ن تد ت از این هجتم فکوری ت
فرهنگی هب مخالف ت مرهت گر تد چیزی جز جهنم متد ن ردند.
شریعب امالمی هدف اتل م ابزة مکتالبیسم تد ،چرا هب مکتالبیسم ب
صتب عملی هر نتع تئتبیزه هردن مورد با بد میهورد .ایون امور وب الغوای
خالفب دب شهر آم انب منجر شد هب ب عنوتان زبگتورین ضور ب ور پیکورة
شریعب امالمی فرتد آمد ت اترا آن دب جهان عرب دب ا دا ا لغوت مرجعیوب
امالم آشکاب شد هب امالم با ب عنتان مرجع زبگی هب مسلمانان با از لحواظ
میامی دتب هم جمع میهند ،بد هردند .دب مدتی نزدیک ب آن ،لغت دادگاههای
شرعی آغاز شد ت سیابی از ابهای شریعب با حذف ت اموتب قانتنگوذابی با
جایگزین آن هردند هب ب نتعی م انی قانتنی تابداتی از غرب تدنود ت عود از
آن تعداد زیادی از قتانین با ایجاد هردند هب ب قطعیا شریعب دب زمینوبهای
قانتنی آمیب تابد میهردند ،ب این قتانین اضافب هردند توا شوریعب تنهوا وب
عنتان یکی از مصادب مادی یا تابیخی قانتن محصتب شتد .رای تث یب بضایب
ت همجتابی ملب ا تعطی هردن احکوام شوریعب ،چوابهای ن وتد جوز اینهوب
مفاهیم فردی ت جمعی با دت ابه رگردانند ت نتعی شکاف ت اخ الف ین دیون
ب این اع اب هب شعائر امب ت ین داباییهایی هب نذب میشتد از یک ورف ت
ین دیدگاه ت بتش از رف دیگر ،ایجاد هردند .هتش ت آگاهی هب پشب ایجاد
این شکاف تجتد داشب دب نزد افراد مکتالبی هب این ندشب با هشویده تدنود،
سیاب قتی تد ،چرا هب این امر رای محکمهردن میخهای نظوام موکتالب دب
مؤمسا قانتنی ت نهادهایی هب حافظ منافع مردم تده ت دب جامعب تأتیر زیادی
داش ند ،ضرتبی تد .ر همین اماس ،جنگ دب جریان دعت امالمی ،مسیری
عدیدتی تاضح ت آشکاب دب پیش گرفب.
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مکتالبیسمها تتانس ند ب زبگترین ختام بهای ختد هب رپایی جامعبای وا
نظام مکتالب تد دمب یا ند .این جامعب نظام مکتالب با ب عنتان اصلی دب صودتب
حکم دب نظر گرف ند ت این امتب با یعی جلته میداد ت دعت ب رپایی شریعب با
خرتج از امر مألتف ت عرف جامعب دب نظر میگرفب ت نتعی پایببیزی یوک عمو
حز ی اج هادی رای گرتهی از افرا گرایان یا هسانی ب حسواب مویآتبد هوب دب
فهم دین م مایز تدند .عالته ر این مکتالبها ب جای امم مسلمین ،امالمگرایان
با جایگزین هردند هب تصتیری م فات ت خالف اص تا س گی ت ان ساب ب امالم
تد .ت این چنین تد هب شریعب اموالمی غر وب خوتد با دب فهوم ت آگواهی اموب
شناخب تا تاقعیب مکتالب دب آن ب شک محکم بمتخ هند.
میس مهای مکتالبیسم رای اینهب ب حوال ی از تعوادل رموند ،وب حمایوب
افراطگرایان مکتالب پرداخب تا آنها باه با رای دتبهردن امالم از همة جن بهای
زندگی شر دتب هنند ،مپس ا افراد دعت هننده ر مر از مرگیری زندگی امالمی
دب عضی از دمبآتبدهای قانتنگذابی ظاهری مانند مجازا رای هسانی هوب دب
ماه بمضان بتزهختابی میهننود ،ت نیوز جلوتگیری از تجواتز ظواهری وب مظواهر
دیندابی چتن پیام ر ت قرآن مک تب ،از آنچب هب جریان دعت با از اصو آن هوب
تووالش وورای رپووایی شوورع امووب ووب موومب ممانعووب از دشوومنی نتگرایووان ت
مابهسیسبها ت هسانی هب ختام اب انحالل هام امالم تدنود ،تغییور داده ت آن با
ب تضع عضی از قتانین حاشیبای دب اب تاقعیب زندگی مردم مشغتل هردند.
مطلب پنجم :دستمایة پروژة سکوالریسم در تونس از زمان
بورقیبه تا ابن علی
تتنس نمتنبای نادب از همگتنی ت همجنسی افراد دب یک هشتب اموب؛ وب
گتنبای هب تعدد اجناس مخ لف شری ت تعدد ادیوان ت موذاهب دب آن مطورح
نیسب ،لکب ب عنتان یک هشتبی شناخ ب میشتد هب همة ماهنان آن عورب
ت از اه تسنن هس ند ت هیچ تفاتتی ین آنها مطرح نیسب .این هشتب دابای
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ذخایر ت ترت های یعی زیادی امب هب نیاز مردم با ر رف میهند .زبگتر
از این ترت های یعی ،ترت نیرتهای انسانی امب هب ب مردم این امکان با
می دهد تا ا تتجب ب نس ب دبصدی تراهم جمعیب ب تمعب خاک این هشتب،
اندالب اق صادی با مامان دهند ت ب ترت ت بفاه مادی رمند .عالته ر ایون،
این هشتب از میراث معرف ی اصیلی رختبداب امب هب ب موردم ایون امکوان با
میدهد تا ا ام فاده از آنها ،ندهای عدبماندگی با از پای ختد جدا هرده ت ا
عصر جدید همراهی هند .ر همین اماس ،ایون هشوتب ه ورین نمتنوب ورای
بام یآزمایی تعدههای پتشالی مکتالبیسم دب فراهم هردن هشوب جواتدانی
امب هب آن با ب رفدابان ختد تعده دادهاند.
همزمان ا شرتع اشغال فرانسوب دب قورن  19ت دب خواک توتنس ،شوکاف
هتی ی دب این هشتب هب تا ق از آن جز دین امالم با نمیشناخب ،آغاز شود.
اما دب عین حال فریب ت نیرگ زبگ دبمب ا تعودة دبتغوین امو دالل ایون
هشتب دب مال  1956میالدی صتب گرفوب ،جاییهوب فرانسوب وا امو فاده از
ان ساب تبقی ب 1ب بیامب جمهتبی تتنس ،آن خش از ختامو بهای خوتد با
هب از ریق اشغال نظامی ن تانس ب تد محدق هند ،ب باح ی ب دمب آتبد.
تبقی ب تالشی رای ازگرداندن تتنس ب مهد اتلیوب ت مون ی آن نکورد ت
زبگترین دم اتبد تی تخریب مسجد جامع الزی تنب تد هب ب عنتان پناهگاه
محکم هتی ی هشتب محستب میشد ت نیز لغت امتب اتقاف ت قتة قضوائیب ،ت دب
 .1ح یب تبقی ب ( 2000 -1903م) :اتلین بئیس جمهتب تتنس عد از ام دالل این هشتب ت پایوان
دتبة حکتمب یگهای تتنس تد .دب بش ة حدتق از دانشگاه پابیس فابغ ال حصوی شود .حوزب
قانتن امامی جدید با پایبگذابی هرد هب عدها ب حزب متمیالیسب قانتن امامی تغییر یافوب .از
دتم ان قدیمی ختد مانند صالح ن یتمف همی عد از ام دالل هشتب جدا شد ت حکتمب با رای
ختد دایم العمر دانسب .از همان ا دای ام دالل تا مال  1987هب نخسب تزیرش ،زیون العا ودین
علی ،علیب ات اندالب هرد ر تتنس حکتمب هرد.
احمد ازعالونة ،جیل االعالم.46/2 ،
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ان شاب مجلة «احتال شخصیب» هب ب دلی شتبش آن علیب حاهمیوب شوریعب
دب زمینة ازدتاج ت الق ت فرزندختاندگی یک حالب نادب دب جهان امالم وتد،
بهتبد زد .همة این متابد م ب ایجاد شکاف زبگی دب دت تاقعیب جامعب شود:
تاقعیب قانتنی ت تاقعیب فکری .یپرتایی ت یحیایی تبقی وب دب ه واهی وب
اع دادا مردم تا جایی پیش بفب هب دب ماه بمضان ا جامی پر از آب دب وین
مردم بفب ت آنها با ب افطاب هردن (شکس ن بتزه) دعت هرد؛ چرا هب تصتب
1
تی ر این تد هب بتزه ،هاب تتلید با مخ میهند!
حاهمیب امالم ب هلی از مدیریب امتب مردم ت حفظ منافع آنها دب زموان
جانشین خلعشدة ات ب دتب ماند ،ب گتنبای هب دیندابی یک تهموب مجرمانوب
محسووتب میشوود ت دبگتشووی حوورفزدن دب مووتبد پای نوودی ووب شووریعب،
« یپرتایی» ت ح ی نتعی «ختدهشی» محستب میشد .همة این متابد نتعی
پمپاژ ا العا پی دب پی با ب دن ال داشب هب تالش میهرد دب عدو موردم
بمتخ هرده ت این فریب زبگ با هب تتنس تتانس ب ا ام فاده از هتش تبقی ب
 .1عضی از افراد معی میهنند تا ا ام فاده از پخش عضی شعابها ت عناتین تتهمی چهرة خوت ی
از تبقی ب نشان دهند اما دب نهایب مج تب شدند – ا اینهب تمایلی نداش ند – ات با ودنام هننود .از
آن جملووب نتیسووندة ه وواب «بورقیبععة واإلسععالم :ازئعامععة واإلمامععة» ( 2004م) تووالش هوورد تووا
متضعگیری منفی تبقی ب دب را ر امتب تا ب دین ت فریب تی دب میراث امب با از ات نفی هند تلی
ن تانسب ت دب حالیهب معی داشب تا حدایق تابیخی با ندض هند همان چیزهایی با هوب دب صودد
نفی آنها تد با ب ات ا بماند .دب این ه اب تی تبقی ب با دب نحتة بف اب ا امالم ب ماهیاتلیسوم
تتصیف هرد ت اع راف هرد هب دب ام فاده از م تن خوتدبأی وتده ت وب تنواقض بف وابی خوتد دب
متضعگیری دب را ر شرع اهمیب نمیداد .دب این میان ،ظریفترین نک وب موعی تی ورای نفوی
مکتالبیسم از تبقی ب تد هوب وب عنوتان ماهیوب ت امواس مواخ اب فکوری تی ت قلوب پورتژة
میامیاش محستب میشد .ا این تجتد این نتیسنده ب شورح نشوانبهای هنابگذاشو ن شورع از
حاهمیب هشتب اشابه هرده امب .ن .ک :ب مصاح ة حضتبی ا نتیسنده:
www.hakaekonline.com/?p=54837
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هب از مکتالبیسم الهام گرف ب امب ،از میس م عدباف ادگی عر ی ت اموالمی
بهایی یاف ب ت عود از یوک جهوش معرفبشوناخ ی هوب آن با وب ایودئتلتژی
هشتبهای مکتالب ت پیشرف ة غر ی ب ط مویداد ،جزئوی از خواک ابتپوا شوتد.
یم االتی زی اییگرایانب هب معی دب گمراهی آگاهی موردم داشوب ،توا جوایی
پیش بفب هب مردم  -حدید ا یا ب شک اغراقآمیز -چنین تتهمزده شدند هب
اگر تبقی ب ن تد آمتزش تابد تتنس نمیشود ت اینهوب دت میسو م آموتزش ت
فرهنگ دب تتنس ق از اینهب شرق با ب شگف ی یاتبد ،غرب با شوگفبزده
هرد .دترین نتع ت لیغا دب آن مد  ،ان شاب فریب «آزادی زن» ت گف ن ایون
مخن تد هب نمتنة تتنسی آن یک نمتنة تاال با دب آزادی حدتق زن ب جهان
امالم ابائب داد .ب دتب از ازابیا یهایی هب مکانیزم ت لیغی ت بمانبای تبقی ب ت
ا ن علی انجام میدادند ،اما تصتیری هب بتی حدیدب زشب ت خشک آن قوراب
داشب ،آشکاب شد ت نشان داد هب جز یک محصوتل تلوخ دب هموة زمینوبهای
هشتب دمبآتبدی نداشب ،چرا هب اژدهای مکتالبیسم هب همان فرانسب وتد
چنگالهای ختد با صید داده ت هر نتع ختاب ت بؤیایی هب پایینترین موطح
تتقعا یک فرد مسلمان با چب دب زمینة زندگی دنیتی ت چوب دب زمینوة اموتب
مر تط ب آخر تی رآتبده هند ،از هم شکاف ب امب.
زمینة اقتصادی

دب آن دبته تتنس از منظر اق صادی ب عنتان یک مزبعب محستب میشد
هب دب اخ یاب هشتبهای غر ی قراب داشب ،ت ا تجتد اینهب اه خرد ت اباده دب
این هشتب سیاب زیاد تدند اما مجالی رای تتلید ت نتآتبی دب آن تجتد نداشب.
دب این حالب ،دهیهای هشتب افزایش یاف ب ت تا س ب ب همکهوای مشورتط
غر ی شد ،فساد ادابی دب همب خشهای تتلیدی آن ب مرحلة هشداب بمید ت
دت تجر ة متمیالیسم همپیمان تبقی ب ت مرمایبدابی تبقی ب ت ون علوی وب
خفدان دچاب شدند.
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در زمینة فرهنگی

دب این دتبه هیچ حرهب ت جن ش فرهنگی هب از دبتن هتیب ذاتی این هشوتب
رخام ب اشد ،صتب نگرفب ،لکب هور نوتع تفکور حواهم ور هشوتب ،تابداتوی ت
س ب ندی شده تد .تفکر تابداتی وب دبجوبای از فدور فرهنگوی بمویده وتد هوب
نتیسندگان ب تحریک احساموا مسولمانان هوب از تورس مویطرة مورهتبگرانة
مکتالبیسم دب دبتن ختد خامتش هرده تدند ،رخام ند .دب ن یجوة ایون تفکورا
تابداتی ،ه ابهای دب این دتبه مجتز ان شاب گرفب هب ب صراحب اعوالم میهورد
عود از
هب لتاط دب امالم حرام نیسب 1ت نیز چنوین میپنداشو ند هوب پیوام ر
آنهب از زبگان مریانی علم آمتخب قرآن با از جانوب خوتد پدیود آتبد 2،ت اینهوب
منب ن تی صرفاً یک دبتغپردازی امب هب تتمط نس های مسلمانان جع شوده
امب؛ ت اینهب الزم امب هب امالم از حثهای حالل ت حرام 3ت مایر حثهوایی
هب ب ا ذال فکری ت هالمی میانجامد ختد با بها مازد ،دب ن یجب نفتذ پایگاههای
فکری مابهسیس ی همچنان دب دانشگاه ادامب یافب ت دمب نتگرایوان ت رفودابان
مدبنیزم از گذاش ب شد تا اصتل دیندابی امالمی با خدشبداب هنند.
دب ی دت قرنی هب مکتالبیسم دب تتنس حکمفرما تد ،رای این هشوتب
چیزی جز بمتخ نتعی عدباف ادگی معرف ی ب همراه نداشب .دانشگاههای این
هشتب ا فدر فرهنگی بت ببت شدند ت هیچ حرهب علمی فعالی دب آن بخ نوداد.
دب ندطب مدا آن ،مکتالبها ت خصتصا نتگرایان من رهای علمی با دب اخ یواب
گرف ند تا ب زبگنمایی داباییها ت تتاناییهای ختد پردازنود ودتن آنهوب دب
تاقعیب چیزی از آن قا مشاهده اشد .ر همین اماس ،تتنس دب این رهب از
 .1ن.ک :أزفة یوسف ،حیرة مسلمة :فیازمیرال وازئواج وازجنسیة ازم لیة ،تونی ،دارسحر 2008 ،م.
 .2ن .ک :هشام جعیط ،تاریخیة ازدعوة ازمحمدیة فی مکة .در کتعا خعود «هعل ازقعرآن ازکعریم
مقتبی من کتب ازیهود وازنواری ،دار ازبوا،ر 2010 ،م ،ص »397 -333 :به آن پاسخ دادهایم.
 .3ن .ک :مؤزفات عبدازمجید ازشرفی .در کتا خعود «جهعاالت وأضعازیل :نقعض افتعراءات
عبدازمجید ازشرفی علی ازسنة ازنبویة ،دار ازبوا،ر 2012 ،م .به آن پاسخ دادهایم.
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زمان دب تتلید معابف امالمی مهم قا ذهری نداش ب امب ،دب حالی هب ق
از اعالن ام دالل آن ،تألیفا سیاب نادبی رای امب امالمی پدید آتبده تد،
مانند ه ابهای امام عالمب محمد اهر ا ن عاشتب.1
تتنس دب زمان اشغال نظامی فرانسب ،از مرحلب پیشو ازی دب نشور فرهنوگ
اصی (عر ی) ،رای دمبیا ی وب بت وبهای آخور علموی ت فرهنگوی دب دتبة
2
اشغال مرامر مسلح ،ا شمشیر مکتالبیسم ب بقا ب پرداخب.
شاید ابزترین تیژگی گرتههای مکتالب دب هشوتب توتنس هوب آن با از دیگور
هشتبهای عر ی م مایز میهرد ،عالته ر افراطگرایی عدیدتی آنهوا ،تمایو زیواد
آنها ب ام فاده از فحشهای نامتمی ( ب هاب ردن امم دم گاه تناملی دب هوالم)
تد ،ب این صتب هب هرگاه ام فاده از دلی ت رهان رای آنها دشوتاب میشود ت
دب عرصة حثهای علمی ب مشک رمیختبدند ت ادعاها ،تتجیهوا ت دادههوای
دب دم رس آنها پتچ ت تاهی ب نظر میآمد ب این نتع گف اب پنواه می ردنود .ایون
نتع گف اب اعث آزبدگی شده ت معمتال – جز دب موتابد نوادب – تتموط زنوان ت دب
 .1محمد اهر ا ن عاشتب ( 1393 -1296هو 1973 -1879 /م) :امام مفسر ،فدیوب ،مداصوداندیش
ت ز انشناس تد .تی بئیس مف یهای مالکی دب تتنس ت شیخ مسجد جامع زی تنیب ت شوع بهای
آن دب تتنس تد .دب مال  1932ب عنتان شیخ مالکی دب جهوان اموالم تعیوین شود .از اعضوای
«المجمعین العر یین» (اتحادیب عرب) دب دمشق ت قواهره وتد .از تألیفوا تی :تفسعیر «ازتحریعر
وازتنویر» و «مقاصد ازشریعة االسالمیة» ،و «اصول ازنظام االجتماعی فی اإلسالم» اشابه هرد.
ازئرکلی ،االعالم.175 -174/6 ،
 .2دب بتزنامة الشرتق تتنسی ،شمابه  7دمام ر  2013آمده امب :دب یک ربموی ینالمللوی
مشخص شده امب هب آمتزش ما دب تتنس دب مرت وة آخور قوراب گرف وب اموب :آموتزش دب
تتنس ...ب ممب عدبگرد» :رح ینالمللی ربمی دمبآتبدهای دانشآمتزان ( )pisaوا
تکیب ر شاخصهای زیادی چتن ابزشگذابی ت مدایسوة تتانمنودی میسو مهای آمتزشوی
هشتبها ت نیز میزان تتانمندیهای دانشآمتزان دب میادین علمی ب ربمی پرداخ نود .بت وة
تتنس دب ین  65هشتب ،دب میان پنج هشتب آخر قراب گرفب.
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هتچب ت ازاب متبد ام فاده قراب میگرفب ت غیرممکن تد هوب یوک فورد آگواه وب
معانی آنها ،این نتع گف اب با ر ز ان آتبد .اگور ایون نوتع گف واب یاد انوب ن یجوب
نمیداد ،مکتالبها دب هنگام صح ب ا دشمنان ختد ب ز ان هراسافکنی پناه رده
ت آنها با ظالم ،زتبگت ت م مگر تتصیف میهردند ،ت باهی رای ت ادل اندیشوب وا
آنها اقی نمیماند ،ت این عد از آن تد هب هالم با ین ا ذال «لغوا ناپسوند» ت
حر ة تهتی ت هراسافکنی محاصره میهردند ،ب گتنبای هب اگر از هلما زشوب
نجا پیدا میهردی ،از فریاد هراسافکنی نجا پیدا نمیهردی!
زمینة آموزشی

نظام میامی حاهم دب تتنس ،دانشگاهها با ب غر زدههای افرا وی موپرده
تدند تا آنها با از بتح ا داع ت نتآتبی تهی هنند ت ر همین اماس ،دانشوکدة
اد یا (دب پای خب) هب محلی رای تجمع مران مک ب نتگرایی وتد دب موال
 2013دب ین دانشگاههای آفریدا عد از تعداد زیادی از دانشگاههای هشتبهای
فدیری چتن متمالی 1قراب گرفب هب جنگ آنها با غاب هرده تد ،ت بت ة 70
با هسب هرد .این دانشگاه ب عنتان اتلین دانشگاه تتنسی دب این بت ب ندی تد
ت دیة دانشگاه ها عد از آن قراب داش ند .ا این تجوتد سویابی از امواتید ایون
دانشگاه این تتهم با ب دانشجتیان ختد الدا میهردند هب آنهوا قوادب ختاهنود
تد از مرعب زمان پیشی گرف ب ت همة نظامهای من ی (نادانی ت تاپسگرایوی
متجتد دب دیة هشتبهای امالمی) با پشب مر گذاش ب ت وا تجوتد اینهوب دب
مطح آمتزش دانشگاهی دب آفریدا عدب ماندهاند ،ب قطاب دانشگاههای وزبگ
غر ی ملحق شتند.

. http://www.4icu.org/topAfrica/(retrieved 5/8/2013).
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آمابگیریهای تتنس ب شد فاجعة وزبگ متجوتد دب ایون هشوتب با ورمال
میهند ،ب گتنبای هب حملة آشکاب مکتالبیسوم وب دیون ،تاقعی وی نسواخب هوب
حدتق زنان با بعایب هند ت ا آنها ا انصاف رختبد هند ،لکب تتنس با دب مرت وة
اتل هشتبهای عر ی ت مرت ة چهابم جهان دب دبصود والق مواالنب قوراب داد 1،ت
دبصد دخ رانی هب ازدتاج نکردند  60دبصد از ه زنان ایون هشوتب وتد 2.بتحیوة
دبگیری ین زن ت مرد ب شد افزایش یافب ت دبگیری جنسوی ی شوک گرفوب.
عالته ر این دب مطح جامعب پدیدههای غیرمعمتلی مانند پدیدة مصرف متاد مخدب
تتمط دخ ران جوتان 3ت نیوز مورهتبهردن هموة انورژی زنوانی هوب دب مسویر ت
چهابچتب مکتالبیسم حرهب نمیهردند دب جامعب م داتل شد؛ این امر وا نوتعی
یحیایی ت لیغی همراه شد هب معی داشب مردم با قانع هند هب زن تتنسی آنچب با
هب زنان دیگر جتامع محدق ماخ باند ،ب دمب آتبده امب.
 .1آماب دبصد الق ت جزئیا این آمابگیری دب ضمن یک تحدیدی هب تزاب امتب زنان ت خانتادة
تتنس آن با انجام داده ت دب بتزنامة الص اح این هشتب دب تابیخ  2009/8/8من شر شده امب.
 .2گزابش «ازدیوان ازوطنی زألسرة و ازعمران ازبشری» (دف ر ملی خانتاده ت تتمعب انسوانی)
دب تتنس ب عنتان یک مؤمسة بممی دب زمینة امتب خانتاده ب این نک ب اشابه هرده اموب
هب «تعداد زنان مجرد یش از  2250000زن از مجمتع حدتد  4900000زن دب این هشوتب
امب هب دب مدایسب ا مال  1994هب تعداد زنان مجرد حدتد  990هزاب نفر تد ،سویاب واال
امب .همچنین تعداد دخ رانی هب من ازدتاج آنها گذش ب تد ب واالترین میوزان خوتد دب
ین تعداد زنان دب عمر ابتبی ( 34 -25مال) بمید .این گزابش دب عین حال نس ب ب اال
بف ن میانگین من ازدتاج ت تأتیرا منفی آن ر میزان ابتبی هشداب داد .پایگاه الک رتنیکی
هانال العر یب بتز دتشن ب  15شع ان  1434هجری مصادف ا  24ژتئیب  2013اعالم هرد هب
یش از یک میلیتن پیردخ ر دب تتنس تجتد دابد.
 .3دادههای آمابی جدید نشان داده امب هب دب میان  56دبصد از نتجتانانی هب وب مصورف موتاد
مخدب متمتم ب حشیش تتنسی مع اد تدند ،ین  5دبصد تا  10دبصد از آنها ،دخ ران تدند.
صحیفة العرب ،یکشن ب  6اه ر  /تشرین االتل  ،2013شمابة .9342
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دب یک مطالعة تجر ی هب تتمط مؤمسة شرقشناموی آمریکوا ت فعوال دب
زمینة ربمی تحتال ابزشی دب خاتبمیانب دب اتاخر مال  2013میالدی من شر
شده ت ب مدایسة آزادیهای دینی ت ابزشی ت میامی تتنس ا  6هشتب دیگور
(عر س ان ،پاهس ان ،عراق ،مصر ،ل نان ت ترهیب) 1یعنی عد از اندوالب یودابی
امالمی هب ب راندازی حکتموب ا ون علوی منجور شود ،نشوان داد هوب یوک
متضع گیری جمعی ا گرایش منفی نس ب ب رپایی شریعب ت هر آنچب مرت ط
ب ابزشهای آن امب دب آن شک گرفب:
 تنها  % 18از مف یهای تتنس ب این اتب مع ددند هوب شوریعب مسوألةمهم ت متدمند رای هشتب امب.
 تنها  % 16از مردم تتنس رپایی شوریعب اموالمی با مهمتورین تمویلبرای خرتج از تضعیب عدبماندگی هشتب ب حساب میآتبند.
 تنها  % 13از مردم ب این اتب مع دد تدند هوب حکتموب خوتب هموانحکتم ی امب هب تنها ب تمیلة احکام شرعی ادابه میشتد.
 تنها  % 20از مردم حکتم ی با ان خاب هردند هب ا شریعب متافق اشوددب مدا و  % 80از آنهووا ووب حکووتم ی مع ددنوود هووب وور اموواس اخ یووابا ت
آزادیهای مردم ب پیش میبتد.
  % 22از مردم مع دد تدند هب تضعیب مردم زمانی ه ر میشتد هوب دیون ازمیامب جدا شتد ت  % 50نیز ب شد ا آن متافوق تدنود هوب دب مجموتع % 72
جدامازی این دت با ان خاب هرده ت این دب حالی امب هب تنها  % 9دب پاهسو ان وا
این قضیب متافق تدند.
  % 33پذیرف ند هب آزادی یان دب هشتب حکمفرما اشود ح وی اگور ایونآزادی یان مخالف عدیدة دینی آنها اشد.
 .1مند آن دب مایب زیر متجتد امب:
http://mevs.org/files/tmp/tunisia_final Report.pdf
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  % 56عدیده داش ند هب زنان اید هموان وتب هوب دتموب دابنود ل واسپتشند ت این دبصد دب ین هفب هشتب عر ی ذهر شده ،االترین دبصد امب ت
مصر ا  % 14دب ندطب مدا آن امب.
ممکن امب این دبصدهای ترمناک ،این گمان با دب ذهن ختاننده ایجاد هنود
هب نتعی نفر عمتمی نس ب ب تا س گی عا فی ب امالم شک گرف ب امب ،دب
حالیهب دب حدیدب امر چنین نیسب؛ چرا هب همین آمابگیری تا ب هورد هوب % 31
از مردم مع ددند هوب آنهوا اتل تتنسوی هسو ند ت عود از آن مسولمان محسوتب
میشتند ،دب حالی هب  % 59از مردم مع ددند هوب پویش از اینهوب تتنسوی اشوند،
مسلمانند ت این نشان میدهد هب دبصد یشتری از مردم تتنس ،هتیب دینی ختد
با ر تا س گی ملی ترجیح میدهند .ال ب دب این میان پاهس ان یوک امو ثنا اموب؛
چرا هب دب این هشتب  % 84مردم مع ددند هب تت ئوبهایی علیوب مسولمانان شوک
گرف ب امب ت  % 73نیز مع ددند هب تهاجم فرهنگی غرب ورای اموالم خطرنواک
امب .این عدیده ب شکلی اشابه ب معانی تا س گی هتی ی جماعب زبگ عدیودتی
ت جدامازی آنها ب شک م دأیی دابد.
ما اید دب را ر این امر چب هاب هنیم؟ چیزی هب از این تعابض وین متضوع
نس ب ب شریعب از یک مت ت متضع هلی نس ب ب تا س گی ب هتیب اموالمی از
متی دیگر ب نظر میبمد این امب هب تجر ة مکتالبیسوم دب توتنس ن تانسوب
مردم با ب صتب هلی دتم داب ت همراه غرب هند (فرنکفوتنی) ،دب حالیهوب ایون
امر ،ختام بای تد هب مکتالبیسم ب شد ر آن پافشابی میهرد ت ب آن چشوم
دتخ ب تد .اما دب عین حال ،مکتالبیسم دب ایون هشوتب ،نوتعی بتحیوة یگوانگی
غیرابادی از هتیب دب میان مردم ایجاد هورد هوب میتوتانی از آن وب «مورگردانی
هتیب» یاد هنی هب دب نزد اهثریب مردم تجتد داشب ت دالیو توابیخی آشوکابی
رای آن تجتد دابد خصتصا دب دتبة پتمباندازی وتبقی ی هوب وب مرشواخبهای
هتیب دینی دب شوریعب ت جریوان دعوت ت همچنوین نیوان ت مواخ اب شوریعب
امالمی ضر ب تابد هرد.
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دب جامعبای مث تتنس هب نتعی شوکاف دشوتاب وین ان سواب وب اموالم ت
تا س گی ب اصتل آن تجر ب هرد ،هیچ عذبی رای دعتتگران امالمی تجتد ندابد
اگر ب حدیدب ت تاقعیب متجوتد تتجوب نکنود ت میوزان ایرادهوای متجوتد دب آن با
ربمی نکند تا از این ریق دبیا د هب نای آنچب مکتالبیسم تیوران هورده اموب
جز دب مایة احیای معوانی ت مفواهیم اموالمی دب دبتن (فورد) ت دب تالنیمود
امکانپذیر نختاهد تد .این امر از ریق هشف ت ربمی این معانی ت تکاندن غ واب
تحریووف ت فریووب از بتی آنهووا ،ت تر یووب نس و جدیوودی هووب تتمووط اژدهووای
مکتالبیسم لعیده نشدهاند ،میسر ختاهد شد ،چرا هب از ینبفو ن مورگردانی هوب
دهبهای تالنی همچنان دب تتنس ادامب داشب ت عد از دتبة متمتم ب ام دالل،
دب دتبههای عد از ام دالل تتنس تتمتبهای مر انی ایجاد هورد هوب وب آگواهی
نس «ما عد ام دالل» شک ت ماخ اب جدیدی داد .رای خورتج از ایون گمراهوی
چابهای نیسب مگر اینهب نس جدیدی شک گیرد هب آگاهی آن از باههای حرام
ت گمراهی حاص نشده اشد ،ان خاب باه ح های مریع ب منظتب همزیس ی ا این
تبم ت یا نادیدهگرف ن آن چیزی جز مراب ت فساد رای هشتب حاص نختاهد هرد.

مبحث سوم
«مابعد سکوالریسم» و بحران سکوالریسم
اغلب ربمیهای عر ی از تجر ب غر ی دب نزد مرحلب مکتالبیسم م تقوف
شده امب ،مکتالبیسمی هب میطرة بتحیة متاج ختد با ر خشهای مخ لف
زندگی مسلط ماخب ،ت ب فریاد سیابی از جامعبشناموان دب غورب تتجوبای
نکرده اند م نی ر اینهب اید ورای امرتزموان دتبان «ما عود مکتالبیسوم»،
تابیخگذابی هنیم .اینهب ع تب وب مرحلوب عود مکتالبیسوم چگتنوب صوتب
گرفب؟ ت عد از مکتالبیسم چب ختاهد تد؟
مطلب اول :دین از منظر نوگرایی
دب اتاخر قرن  18میالدی مفاهیم نتگرایی دب غرب همهوم شوک گرفوب ،وب
گتنبای هب مفاهیم مر تط ب «بتشونگری» ور قداموبِ عدو ِ حواهم ور فضوای
فرهنگی غرب ام تاب شد ت مفاهیم مر تط ب ختانش تکاملی انسان هوب ور گف واب
ام تاب تد ،انسان با از جهان محر ت خرافب دب مهد شری آن ب پایوان موفر تی ت
زمان دبخشش عد ان دال داد.
دب ایوون مرحلووب ه ابهووای «آگتمووب هانووب» 1از مهمتوورین ت شوواخصترین
پیشگامان این تفکر تکاملی تد هب آگاهی انسان با از مهد خرافب ب نهایب تابیخ ت
 .1آگتمب هانب ( 1859 -1794( )Auguste Conteم) :فیلسوتف فرانسوتی ت پایبگوذاب فلسوفة
مث بگرایی تد .دب ه ا ش« »system de Politique Positive« :دین انسوانیب» با پایبگوذابی
هرد هب مع دد تد انسان مرهز این دین امب (.)Encyclopedia of Religion, 3/1882
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همجتاب ا مرزهای انحصاب عدالنی آگاهی شوری ورده ت آن با ور امواس آزادی
میامی ت اق صادی ت اج ماعی از دیتابهای دین تابیخنگابی میهند.
هانووب تووابیخ شووری با ووب مووب مرحلووب تدسوویم هوورد :مرحلووة دینووی
) )Ietat theologiqueهب همان دتبان فتلب شور اموب ،جاییهوب انسوان
حتادث هس ی ت جهان با ر اماس ابتاحی تفسیر میهرد هب دب اشیاء ت یعب
ماهن تدند ت یا اینهب حتادث با ب متجتدا مافتق یعوی (شورک) یوا وب
خدای یگانب ب ط مویداد؛ دتم ،مرحلوة م وافیزیکی (،)Ietat metaphysique
این مرحلب ،مرحلة نتپا دب تابیخ آگاهی شری امب ،ب گتنبای هب انسان با از
تفسویر جهوان ور پایوة عتامو فوتق یعوی وب موخن از نیرتهوای مجورد
« »Ies forces abstraitesینیوواز هوورد  -ماننوود مفهووتم یعووب دب نگوواه
«امپینتزا» 1ت مفهتم ماده دب نگاه دیودبت ،-اگرچوب دب ایون مرحلوب اندیشوب ت
آگاهی شری اندهی تکام یافب ،اما دب حصاب مفاهیم فلسفی مجرد اقی ماند.
اما مرحلة آخر مرحلة مث بگرایی ( )Letat positifامب هب دب آن «انسان ب
این دبک میبمد هب غیرممکن امب تاند مفواهیم مطلوق با دبک هنود» دب
ن یجووب از جسووبتجتی ایوون مفوواهیمی هووب موواتبای اشوویا قووراب دابنوود
) )pourquoi ultimeدمب هشید ت تتجب ختد با ور ظواهر اشویا یوا هموان
قتانین تا ی هب ر آنها حکم میهنند ،معطتف ت م مرهز هرد.2
مطالعة مکتالبیسم ب ختانش ج رگرایانب از تاقعیب شر منجر میشتد هب
جامعب با ب امتب ح می رگرف ب از تحتل آگواهی تی دب موتبد خوتد ت جهوان
منحصر میهند .هناب بف ن پردههای خرافب هب دب بأس آنها دین قوراب دابد ،ت
 .1ابتخ امپینتزا  1677 -1632( ،Baruch Spinozaم) :فیلستف هلندی امب .ب اصوالب
تجتد مع دد تد ت هسانی هب ب این مفهتم مع دد تدند ،آن با از ه ابهای تی الهام گرف وب
تدند .از مهمترین آتاب تی« :رسازة فی ازالهوت وازسیاسة» و «االخالق» امب.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp.985-1000.
2
. Voir Auguste Comte, cours de philosophie Positive, Paris: Bachelier,
1830, 1/3-5.
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میطرة دانش متضتعی المحالب انسان با از مرحلة اع دادا من ی ت قدیمی ب
متجتدا خرافوی ع وتب میدهود .ایون هموان مفهوتمی اموب هوب دت تون از
دانشمندان زبگ علتم اج ماعی دب قرن یسب ر آن تأهید هردند ت گف ند دین
چیزی جز اتری از اترا تاقعیب نیسب .این مفهتم دب ه ابهای امی دتبهایم
رای ازتاب نظام اج ماعی ام فاده شده امب ،دب حالیهب دب ه ابهای ماهس
ت ر ،دین اتری از یک جامعة غیرعدالنی امب هب ب مرعب تتمط عد گرایی
بت ببشد ب خابج از این جهان رد میشتد تا دب « اغ جوادتیی» جهوان ت دب
دتبة ماق نتگرایی اقی ماند .ربمی دیگر جامعبشنامان مشهتب حتل دیون
دب همین دت تفسیر منحصر شده امب؛ ب گتنبای هب هیچ جایگاهی رای دین
دب جهان عد گرا قائو نمویشوتند؛ چورا هوب دب نگواه آنهوا دیون دب تضوع
یمابگتنبای اقی مانده امب .این ادباک هب ا ختش ینی ب دن ال مدتط دیون
دب چاه امطتبهشنامی مرده ت یبتح تد ،دب جهان دانشوگاهی غر وی امو تاب
شد ،تا جاییهب ب عنتان یک اص تا ب معرف ی غیر قا ندد ت غیور م زلوزل
مطرح شد .آتابی هب نیانگذابان علتم اج ماعی دب جامعة دانشگاهی از ختد ب
جای گذاش ند ،ب شک عمیدی دب این تفکر اترگذاب تد جدای از اینهوب ایون
آتاب دب زمینة میامب ین المللی اشد ت یا دب زمینة علتم میامی تده ت یا وب
تب هلی مر تط ب علتم میامی اشد .اهالی فرهنگ نیز ب گف بهای اندال ی
ت تند افرادی چتن آن تنی تالس بئیس انجمن امطتبهشناموی آمریکوا ایموان
آتبدند .تالس دب یک مخنرانی دب مال  1966مویالدی گفوب هوب دب جتاموع
1
جدید «آیندة تحتلیاف ة دین ،اندراض ت نا تدی امب».

1

. Anson D. Shupe, "The Stubborn Persistence of Religion in The Global
Arena, "in Religious Resurgence and politics in the Contemporary World,
ed. Emile F. Sahliyeh, Albany: State University Of New York Press,
1990, p17. (Quoted By Ludwig Gelot, On The Theological Origus, p.19).
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هریس ین اممیب 1ده ادعای تکرای تابدشده دب ه ابهای جامعبشنامان با
دب زمینة متضعگیری دب متبد متجتدیب دین هب همة آنها منفی تده اموب،
ب شک زیر خالصب هرده امب:
 -1علم ت دین دت بتش م فات رای هسب آگاهی ت شناخب تده هب هور
دت دب دت زمینة هامال م فات ب ربمی حدیدب میپردازند ،تلی ا این تجوتد،
دین ت علم دت من ع شناخ ی هس ند هب دب تعابض ا یکدیگر قراب داشو ب ت وب
شد ا هم رختبد دابند .دب دبگیری رخام ب ین دین ت علوم ،دیون ازنودة
2
همیشگی امب.
 -2جامعبشنامی ا تجتد اینهب هنتز ب تکامو نرمویده اموب ،اموا ایون
تتانایی با دابد هب دب آینده دانش ت آگاهی با هب رای بهایی اج ماعی ضرتبی
3
امب ،ابائب دهد.
 -3دین ب جهان بتحی ت معنتی تتجب دابد ت ر همین اماس از دایرة ندد
علتم اج ماعی خابج امب ،اما دب عین حال الزم امب هب دین با نیز جزت امتب
مادی ت یعی ت تعوامال اج مواعی وب حسواب آتبد ت هموة دعواتی آن با
4
گزابشهای نادبمب ت ا ب حساب آتبد.
 -4ادیان جدید دب مدایسب ا ادیان اتلیب یک مرحلة دینی پیشرف ب محستب
میشتند .ا این تجتد همة این ادیان دب حدیدوب ت ماهیوب خوتد ور تورس از
5
پدیدههای یعی ت جه نس ب ب دالی آنها شک گرف باند.

 .1هریس ین اممیب ( )Christen Smithام اد جامعبشنامی ت بئیس مرهز ربموی دیون ت
جام عب دب دانشگاه نتتردام .تی ب یان اهمیب دین دب ختانش جتامع غر ی عالقب نشان داد.
2

. smith. The secular revolution: power, interests and conflict in the
secularization of American public life, Berkeley: University of California
press, 2003, p.117.
3
. Ibid.,p. 121.
4
. Ibid.,p. 126.
5
. Ibid.,p. 129.
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 -5دین رای عامة مردم سیاب دابای اهمیب امب ت ابزش حدیدی آن دب ایون
1
نک ب نهان امب هب اعث ایجاد تفاهم ت تتافق اج ماعی ین مردم میشتد.
 -6دین ادعا میهند هب ب پای ندی ب تهذیب اخالقی فرامیختاند ،تلی دب
2
تل تابیخ ختد همتابه یکی از منا ع ظلم ت فساد اخالقی ت جنگ تده امب.
 -7دین همتابه ب عنتان یک نیرتی قدبتمنود دب زنودگی اج مواعی وتده
امب ،تلی تأتیر آن دب جهان معاصر سیاب همرنگ شده ت ندش اج ماعی آن دب
3
زندگی شخصی افراد محدتد شده امب.
 -8دین از منظور توابیخی دب میاموب ت فرهنوگ عموتمی غورق شوده ت
نا راین دب دنیای معاصر نیز این حوق با دابد هوب ندوش اج مواعی خوتد با دب
4
زندگی شخصی افراد خالصب هند.
 -9هلیسای جدید اید از ت لیغ آنچب با هب وب عنوتان حدیدوب وب شوماب
میآتبد ،دمب کشد ت ب احساما انسان تتجب نشان دهد ت ات با تشتیق هند
5
تا ب یک فرد تاال ت الگت ت دی شتد.
 -10دین ندش مهمی دب اصالحا اج ماعی دابد ،اموا وا ایون تجوتد توا
زمانیهب ختد با تسلیم علتم اج ماعی ت هیمنوة آن نکنود ،همچنوان عنصوری
6
تهدیدآمیز ت غیرمسؤتالنب اقی ختاهد ماند.
7
این مخنان ،یک قاعدة الحادی دب فهم دین نیان نهاد ،ت ور هموین امواس
دیندابی دب نگاه جامعبشنامان ،مرحلة نت واتگی عدو موادهگرا وتده هوب وتلی
نمیهشد ا پخ گی عد شری دبهم پیچیده ختاهد شد.
1

. Ibid.,p. 132.
. Ibid.,p. 134.
3
. Ibid.,p. 139.
4
. Ibid.,p.141.
5
. Ibid.,p.144.
6
. Ibid.,p. 147.
2

 .7ن .ک :احمد خیر ،اعترافات علماء االجتمعاع ،عقعم ازنظریعة وقوعور ازمعنهج فعی علعم
االجتماع ،زندن ،ازمنتدی االسالمی 1421 ،هع  2000م ،ص .193 -175
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این دیدگاه ،اصتل چشماندازی ختد با دب عالم فکر ت عم از تابیخ ما عود
«نهضب ابتپا» یابی ل ید ،ب این اع اب هب خوتانش هنوتنی آن ،پایوانی ور
تابیخ ختانشهای علمی دب زمینة متقعیبشناموی دیون دب جهوان میاموب ت
جامعب ت اق صاد امب . ...اما اندال ی دب ربمیهای اج مواعی دب دبتن جهوان
آهادیمیکی شوک میگرفوب هوب م واتر از از ختانشهوای جدیود ت منفوک از
حاهمیب ایدئتلتژیهای الحادی تد هب ب نتعی ابی ور عینیوب مشواهدا
علمی دب زمینة حضتب دین دب جتامع جدید تد.
مطلب دوم :دین از منظر پسامدرنیسم
تصتب بایج دب متبد مفهتم مکتالبیسم آمیخ ب ا نتعی ایس ایی امب ،وب ایون
اع اب هب ایون نظوام پایوان توابیخ جنو ش میاموی ت اج مواعی اموب .دب ن یجوب
مکتالبیسم نهایب مسیر دبگیری جهان ت ماتباء الط یعوب دب زمینوة موازماندهی
ماخ اب میامی امب هب حاتی زندگی انسان تده ت مسیر تی با وب مومب بتا وط
اج ماعی بهنمتن میهند؛ جز ایون هوب اگور هیمنوة از دموب بف وة دیون وب آن
ازگردانده شتد ت ات ا شتد هب یشتر پایگاههایی با هب مکتالبها گمان میهننود
دین آنها با دب مایة حکتمب ادامبداب مکتالبیسم ت دب عرصة ماهیوب ت تحورک
شر از دمب داده ،همچنان دب اخ یاب دین اقی مانده امب ،جامعبشناموان با ملوزم
ختاهد هرد هب از چهاب منظر دب مفهتم پتیای مکتالبیسم تجدید نظر هنند:
تأثیر دینی

مکتالبیسم  -ب این اع اب هب رای تغییور مواخ ابی جامعوب ت حکتموب
ایجاد شده امب -ن تانسب میطرة هام ختد با دب جهان امالم ت مایر ادیوان
شرقی (مانند تائتتیسم) ت ح ی ادیانی هب دب ابتپای شرقی بتاج دابند گس رش
دهد ،ب گتنبای هب هلیسای ابتتدتهس دب ابتپای شرقی ابت اط سیاب محکمی
ا حکتمب دابد.
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دب متبد با طة مدبنیسم ت مکتالبیسم عدیده ور ایون اموب هوب ان خواب
عدالنی هرگز ب لغت هام دین دب آمریکا منجر نمیشتد لکب معی ختاهد هرد
هب مؤمسا ت فعالیبهای دینی با ب ازاب آزاد دین ت تعددگرایی مرت ط هنود؛
یعنی جاییهب دب گس رش عداید ت مراعا حدتق افراد ت مایر خدما بقا وب
پرحرابتی دب جریان امب .از مهمترین ن ایج این ربمی ت غوتب دب حوث ایون
امب هب مدبنیسم ب پتیایی ت تحرک فعالیب دینی ت پرحجم شدن حضوتب آن
دب جامعب منجر شده امب ت نا راین مکتالبیسم از ن ایج مدبنیسم نیسب ،لکب
ن یجة انحصاب دینی دب هشتبهای ابتپوایی اموب .دب گذشو ب چنوین پنداشو ب
میشد هب انحطاط ملطنب دینی ت اج ماعی هلیسا دب جامعوبهای ابتپوایی دب
خالل دت قرن  19ت  20مویالدی ت نتموازی جتاموع از ریوق تحوتل بتا وط
اج ماعی دب مایة میس مهای صنع ی م مودن ت مرشواب از بتا وط تتلیودی –
مصرفی ،تابیخ ابتپا با ب اتج مکتالب تدن آن بهنمتن ختاهد هورد ،وب ایون
اع اب هب مکتالبیسم اتر مکوانیکی «نوتگرایی ت مدبنی وب» اموب .دب ن یجوب
مکتالبیسم همان مکانیزم تغییوری اموب هوب انورژی آن از مدبنی وب توأمین
1
میشتد ،اما امرتزه دب این ادعا ب شک فزایندهای شک ت تردید تجتد دابد.
یافتههای واقعی

مخنگف ن از بتند بت ب بشد مکتالبیسم دب ابتپا نادبمب امب؛ چرا هوب
دین ا همة انتاع آن دب قابة پیر حضتب دابد .هشتبهایی هب ابت واط عمیوق وا
هاتتلیک دابند مانند ام رالیا ت امپانیا از منظور مواخ اب اج مواعی خوتد میوزان
همتری از مکتالبیسم با دب مدایسب ا هشتبهای امکاندیناتی تجر ب هردهاند.
ح ی هشتبهایی آلمان غر ی هب تنتع مذه ی دابند همتر از آلمان شورقی هوب
تابیخ تالنیتری دب الحاد دابد ،عد مکتالبیسم دب آنها نموتد همتوری دابد
همچنانهب با طة حکتمب ا هلیسا نیز دابای اشکال گتناگتنی امب.
 .1دت ابه دب متبد این متضتع مخن ختاهیم گفب.
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ختانش من ی از هیمنة مکتالبیسم وا یتوتجهی آشوکاب وب زمینوبهای
مح لفی همراه امب هب ممکن امب دین دب آنهوا ندوش داشو ب اشود ت نیوز
تمرهز ختد با تنها ر ملطنب مؤمسا دینی ت تعهد دینی ت عدیدتی منحصور
هرده امب .هر دت متبد گف ب شده ،نیاز ب تجدید نظر دابد ،چرا هب تتجب دت ابه
نشان داده امب هب فعالیب ت تحرک دیندابی فردی  -تصتب ت عمو  -مو ب
1
شکتفایی تعددگرایی دینی شده امب.
خالصة هالم دب این قضیب این امب هب :مکتالبیسم تام ت مطلق هوب وا لغوت
هام پتیایی دین همراه اشد ،رای ملحدان غر ی تنها یک آبزت اموب ت تاقعیوب
جهان غرب نشان داده امب هب این توتهم وا آگاهییواف ن از حدیدوب ت ماهیوب
انسان ت نیز تاقعیب تحلی ها ت آمابهای متجتد دب هشتبهای غر ی ،ندض ت ا و
میشتد .دین – ح ی اگر ا اشد – همتابه ت همچنان یکی از منوا ع اخوالق ت
تعدادی از شیتههای تعام جمعی محستب میشوتد ت همچنوان وب عنوتان یوک
مووزاحم وورای حثهووای مکتالبیسووم دب خووش میامووب وواقی ختاهوود مانوود.
مکتالبیسم دب میطرة انحصابی ختد ر جهان غرب ناهام مانده امب.
ایوون اموور ال ووب فراتوور از چیووزی امووب هووب تعووداد زیووادی از تحدیدووا ت
ربمیهای علتم اج ماعی دب متبد حران هس یشنامی مکتالبیسم امب ،یا
ب تع یور موالتیکا جواهلی (« : 2)slavica jakeliمیاموبهای مکتالبیسوم
1

. Hans- Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post- Secular?,
Berlin: Lit, 2008, pp.23 - 4.
 .2مالتیکا جاهلی ( )slavica jakelicعضوت «مؤسسعة ازدراسعات ازمتقدمعة فعی از قافعة»

(مؤمسة تحدیدا پیشرف ب فرهنگی) دب دانشگاه تیرجینیا ت مودیر پورتژة «مکتالبیسوم دب
دتبة ق از معاصر» امب .تتجب تیژهای ب امتب مر تط ب دین ت مدبنیسوم ت مکتالبیسوم
دابد .از مهمترین تألیفا تی:
"The future of the Study of Religion and Crossing Boundaries".
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تدری ا امرتزه دب هور بهون از ابهوان هورة زموین وا حوران متاجوب اموب».
جامعبشنامان امورتزه وب صوتب هلوی  -هموان وتب هوب اتال مغتبدموتن
میگتید - 2از جداموازی مکتالبیسوم « »desecularizationیوا وازگردانی
جادت ) )reenchantmentب جهان مخن میگتیند 3.مشخص شده امب هوب
حرهب احیاء دینی تنها معطتف ت مدصتب ر اموالم ت یوا فرقوب پن کسو ال یوا
خمسینیب 4نمیشتد ،لکب دب میان هاتتلیکها دب جنوتب هورة زموین ت نیوز دب
میان هلیساهای بتمیب ت دب ین یهتدیان ابتتدتهس آمریکا ت فلسطین اشغالی
ت تداییان آمریکا ت ابتپا نیز گس رش یاف ب امب .رگز دب این زمینب میگتیود:
5
«مدبنیسم از غیاب خداتند مخن نمیگتید لکب ب چندخدایی مع دد اموب».
تی این مخن با ا اشابه ب تضعیب چنددینی دب هشتب ختد یان هرده امب ت
اظهاب داش ب امب هب تا ق از این هشتب دب تل تابیخ تالنی ختد تنها یک
حالب از یدینی با تجر ب هرده تد.
جهان ما امرتز – همچنانهب پی ر رگر دب آخر قورن یسو م ت آغواز قورن
یسب ت یکم – میگتید« :همچنانهب از گذش ب چنین وتده اموب وا شوتب ت
1

. Slavica Jakelie, "Secularism: A Bibliographic Essay" in The Hedgehog
Review (Retrieved September 12.2013).
http://iasc- culture. org/ THR/ archives/Fall2010//Jakelic_lo. Pdf, pp. 52-53.
 . 2اتال مغتبدمتن  1966( Ola Sigurdsonم )-ام اد علوم الهوت نظوامی دب دانشوگاه

ژتهانس تبگ ،تتجب تیژهای ب ربمی الهت ت پسامدبنیسم داشب.
3

. Ola Sigurdson, "Beyond Secularism? Towards A post-secular Political
Theology," in Modern Theology, Volume, 26 Issue 2, p.177.
 . 4پن کس ال یا خمسینیب  :Pentecostalismیوک جنو ش دینوی پرتتسو ان ت محافظوبهاب

امب هب نس ب ب مایر مذاهب ت گرتههای مسیحی از مرعب شیتع یشتری دابد .ر چند
مجمتعب اصتل ام تاب امب هب مهمترین اص آن تعمید ا بتح الددس ت هدایای تی اموب
هب دب مخن گف ن ت تجتب ت لیغ انجی دب مرامر جهان نمایان امب.
Encyclopedia of Religion, pp.7028-34.
5
. Peter L. Berger, "Secularization Falsified," in First Things, February,
2008, p. 24.
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شتق مشغتل دینودابی اموب ت دب عضوی از مکانهوای دینودابی یشتوری
دابد 1».ازگشب دین از ت عیدگاه یک حادتة غافلگیرانة زبگ دب محاف علمی
ت مجالس دانشمندان تد ،چرا هب اع داد مش رهی دب یک چهوابچتب گسو رده
ین آنها تجتد داشب ،ب این ترتیب هب دین میطرة ختد با دب میدان میامب
از دمب داده ت دب زمینبهای عمتمی اتر ختد با دب پایوان مسویر از دموب داده
امب .این شتک ،ف ح ا ی شد رای ازختانی مسألة مکتالبیسم ت حدیدب این
ادعا هب دبک تاقع ما از منظر این نظریب تد.
متضعگیری چالشی جامعبشنامان دب را ر مدتال خشوک ت غیرمنعطوف
دب همان آغاز دهة ششم قرن یس م آغاز شود ت از تعوابض ایون مدوتال وا
رهان تجر ی ت مادگی ترهیب آن مرچشمب گرفب ،ت این رهان تجر ی تنتع
2
عتام تابیخی هب شیتههای تجمیعی مخ لفی دب مرامر جهان ب تجتد آتبد.
تا جاییهب دیتید مابتن 3دب متبد فریب زبگ شوناخ ی هوب دب جامعوب بموتخ
یاف ب چنین گف ب امب« :مکتالبیسم یشتر از آنهب یک مفهتم علمی اشود،
4
ا زابی امب هب رای مرهتب ایدئتلتژیهای دینی ب هاب گرف ب میشتد».
پی ر رگر جامعبشنامان دینوی با هوب از تصوتب مون ی مکتالبیسوم دفواع
میهنند ب تمسخر گرف ب ت آنها با گرته انودهی میدانود هوب دب میوان موایر
جامعبشنامان م خصص قراب دابند .تی تصتبا این گرته از جامعبشناموان با
1

. Berger, Peter, "The Desecularization of the World: A Global Overview," in
The Desecularization of the world Resurgent Religion and World Politics,
Grand Rapids, MI: Wm. B Eerdman, 1999 ,p. 2.
2
. Huner Baker, The End of Secularism, p.102.
 .3دیتید مابتین  David Martinام اد جامعبشنامی دب مدبموة اق صواد لنودن ت بئویس انجمون

ینالمللی جامعبشنامی دینی امب .تتجب خاصی ب پیگیری تحتال دینوی دب دهوبهای اخیور ت
ابت اط آنها ا علم الهت ت جامعبشنامی دابد .همچنین دب م احثواتی هوب حوتل محوتب دیون ت
جامعب میچرخد ،مشابهب فعالی دابد .مهمترین تألیفا تی:
"A General Theory of Secularization".
4
. David Martin, The Religious and the Secular: Studies in Secularization,
London: Routledge & Kegan Paul, 1969, pp. 9, 35.
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«آخرین منگر» رای آنها تتصیف هرده ت آتبده امب « :ی شوک مدبنیسوم،
مکتالبیسم با ب تجتد می آتبد ،تلی جریانهای امالمی ت انجیلی چیزی جز
«آخرین منگرهای دفاعی» از دین نیسوب ت هرگوز دتام نمویآتبد ،چورا هوب
مکتالبیسم پیرتز میشتد .مپس مخن ختد با این گتنب ب پایان بمانده امب
1
هب « ب نظر من این رح – ب شکلی ترمناک – قدب اقناع ندابد».
گرتهی از م فکرین معاصر ب مخالفب ا تفکر مکتالبیسم پرداخ ند؛ چورا هوب
مع دد تدند دیدگاه نادبمب مکتالبیسم دب ختانش انسان ت جامعوب از باه ت اصو
ختد منحرف شده امب .دیتید مابتین ت انودبت گریلوی ( )3()2از ایون دمو ب هسو ند.
بتدنی ام ابک 4نیز ا این گف ب مخالفب ختد با ب شک علنی اعالم هرد « :عود از
نزدیک ب مب قرن از ناامیدی ت شکسب مطلق پیشگتییها ت متء یان م علوق وب
حال ت گذش ب اید این پورتژة مکتالبیسوم با وا خوتد وب گتبمو ان نظریوبهای
5
شکسبختبده رده ت همان جا بها هرده ت گتییم «دب آبامش ختاب».
گرته دیگری از حامیان ادعای میطرة مکتالبیسم ر آیندة جتامع شری ت
نا تدی دین ب این اع اب هب یک عام موؤتر دب جتاموع عدبمانوده اموب ،از
1

. Peter L. Berger, "desecularization" p.12.
 .2آنودبت م گریلوی  2013 – 1928( Andrew M. Greeleyم) :هشویش ایرلنودی آمریکوایی ت

ام اد جامعبشمامی دب دت دانشگاه آبیزتنا ت شیکاگت وتد هوب وب نمایشنامبنتیسوی نیوز شوهر
داشب .از حدتق مهاجران دفاع هرده ت دب ه اب ختد مخالف ش ا جنگ عراق با اعالم هرد:
"A Stupid, Unjust, and Criminal War: Iraq 2001-2007".
آدرس سایت رسمی ویhttp://www.agreeley.com :
3
. Andrew M. Greeley, Unsecular Man: The Persistence of Religion, New
York: Schocken 1972.
 .4بتدنی م ابک  1934( Rodney Starkم :)-جامعبشناس آمریکایی هوب تخصوص جامعبشناموی

دینی دابد .تتجب تیژهای ب ربمی دالی بتاج مسیحیب دب اتایو آن دابد .دب دانشوگاه تاشونگ ن ت
دانشگاه ایلر تدبیس هرده امب .از مهمترین تألیفا تی:
 "A Theory of Religion".ت ""The Rise of Christianity
آدبس مایب بممی تیhttp://www.rodneystark.com :
.Rodney stark, "Secularization, R.I.P.," in The Secularization Debate, p.270.

5

 / 192مکتالبیسیم ،اعتن عصر

ادعاهای ختد عدبنشینی هردند هب مهمترین آنها پی ر رگر نتیسوندة ه واب
« 1»The Sacred Canopyامب هب ب عنتان یکی از مهمترین پژتهشهای
تئتبیک امب هب رای نصر دادن ب مکتالبیسم نتش ب شده امب.
هزنتفا 2آبزتها ت ختام بهای اندالب مفهتمی دین دب نگاه جامعبشناموان
با چنین تتضیح میدهد« :دب هر حال ،نمیتتان ب نظریبهای من ی دب موتبد
مکتالبیسم چنگ زد؛ تنهوا دت گزینوب واقی مانوده اموب :یوا اینهوب عود از
بتشنشدن این حدیدب هب این نظریة مخالف ا علم امب آن با ب تب هام
بها هنیم هب ب نظر میبمد این ان خاب یشتور جامعبشناموان دینوی اشود؛
یعنی ب تب هلی این نظریب با هناب گذابند؛ چرا هب معلوتم شوده اموب ایون
نظریب پایة علمی ندابد؛ یا اینهب دب این نظریب تجدید نظر شتد ب گتنبای هوب
ب آن فرصب داده شتد تا ب همة ش ها ت اع راضاتی هب م تجب آن اموب پاموخ
3
داده ت ب مؤاالتی هب تاقعیب جامعب مطرح میهند ،جتاب دهد».
این اندالب نتپا ب تامطة ختانش جدید دب متبد ماخ اب جامعب دب زمان حاضور
شک گرفب .جامعبشناس آلمانی یتبگن هام رماس 4دب متبد جامعة امرتز ما چنین
 .1این کتا در «ازمکتبة ازعربیة» با عنوان «ازقرص ازمقدس :عناصر نظریة سوسیوزوجیة فی
ازدین» ،مرکئ ازنشر ازجامعی ،تونی 2003 ،م.
 .2ژتزه هازتناتا  :Jose Casanovaیکی از مشوهتبترین جامعبشناموان دب عصور حاضور ت امو اد
جامعبشنامی دب دانشگاه جتبج تاتن امب .تتجب تیژهای ب اترا هجر دینی دب تشکی جتامع
داش ب ت ندش دین دب حتزة عمتمی سیاب پربنگ میداند .از مهمترین تألیفا تی:
"Public Religions the Modern World".
3
. Casanova, Public Religions in the modern world, p.19.
 .4یتبگن ه رماس  1929( Jurgen Habermasم :)-یکی از فالموفة ت جامعبشاموان رجسو ة

آلمانی معاصر ت از افراد رجس ة نس دتم دب مدبمة فرانکفتب امب .تتجوب تیوژهای وب اصوتل
نظریبهای اج ماعی داشب .ب گس رش دیدگاه جدیدی پرداخب هب از نگاه موادیگرایی موابهس
ب تابیخ ت راگماتی آمریکا ترهیب یاف ب تد .از مهمترین تألیفا تی:
"knowledge and Human Interests" O"The Theory of Communicative
Action" (The Shorter Routledg Encyclopedia of Phiosophy, p. 332.
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تع یر هرده امب« :جامعوة پسامکتالبیسوم . »Post- secular society- :موپس
پسامکتالبیسم با چنین تعریف هرده امب« :امو مراب تجوتد گرتههوای دینوی دب
1
محیطی هب بتز ب بتز مکتالبیسم آن بت ب افزایش تد».
این گف ب ب نتعی تع یری از حران تاقعیب مکتالبیسوم وب عنوتان یوک
نظامی تد هب معی دب قطع ابت اط هر آن چیزی داشب هب مر تط ب دین تد.
ه ابهای تی هب دب متبد تأتیرا دین دب زندگی عامة مردم تد معی داشوب
تا این متضتع با متبد تأهید قراب دهد .تی عود از ع وتب از مرحلوة حمایوب از
نظریة مابهس ت ر دب متبد اینهب دین یک پدیدهای امب هب فرتهشهردن ت
بهتد آن ح می امب ب این ممب ت مت بفب هب ح میب اخالقی ت اج مواعی
دین با دب جامعب پذیرد.
سیابی از م فکرانی هب نمایندة دیدگاههای مخ لف تدنود وب گفو ن ایون
2
مخن م مای شدند هب غرب ب دتبة ما عد مکتالبیسم تابد شده امب.

1

. Jurgen Habermas, Europe: The Faltering Project, MA: Polity Press
2009, p. 63.

 .2از مهمترین این افراد میتتان ب تیلیام هتنتلی ت جان باتلس اشابه هرد.
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دب این میان آنچب متجب شگف ی امب ایون اموب هوب مکتالبیسوم ایون
امکان با ایجاد هرد تا افرادی چتن جیانی تتیمت 1ت دیتید ه تتت 2از این دتبه ب
3
«بتز مرگ خدا )the death of God :یا ازگشب دینی نامند.
منظتب از «پسامکتالبیسم» پایان مکتالبیسم دب حالب هلوی آن نیسوب،
چرا هب مکتالبیسم اترا آشکابی دب جتامع غر وی دابد هوب از مهمتورین آن
میتتان ب جدایی دین از مؤمسا بممی ت نیز تعام ا افراد ر اماس ملیوب
ت همت ن تدن آنها ب دتب از هر نتع دم ب ندی دینی ت هاهش تعداد افرادی
هب ب انجام شعائر دینی میپرداخ ند ،اشوابه هورد .مفهوتم «پسامکتالبیسوم»
یانگر ناتتانی مکتالبیسم از گس رش ت سط هیمنة هام خوتد ور جامعوب ت
تغییر دین ب یک تجتد عابضی امب هب هیچگتنب تأتیری دب افکاب جامعب ندابد
لکب یانگر تجتد یفهای مخ لف دب جامعب اموب هوب تفوات آنهوا بیشوب
گرف ب از یک منشأ عدیدتی ت اخالقی اموب .ایون موخن ودان معناموب هوب
مکتالبیسم ن تانسب دین با از ترهیب ت ماخ اب فرهنگی جامعب جدا هند.
ووا تجووتد اینهووب «چوواپ ه ابهووا ت مدوواال م عوودد دب مووتبد متضووتع
[پسامکتالبیسم] افزایش یافب ت این افوزایش وب معنوای تحوتل مهوم دب تفکور
 .1جیانی تاتیمت  1936( ،Gianni Vattimoم :)-فیلستف ت میام مداب ای الیایی .از رفدابان ایون
نظریب تد هب پسامدبنیسم ب مفهتم حدیدب نزدیکتر امب اما این نزدیکی با دب قا یک تصوتب
هامال م تاضعانب ابائب میدهد .ب حزب همتنیسم ای الیا ملحق شود .مفهوتم مسویحیب موکتالب با
م حتل ت اعالم هرد هب نیازی ب مؤمسا هاهنان نیسب .از جملب تألیفا تی:
 "Dopo la crisianitau per un cristianesimo non religioso".ت ""Addio alla verita
آدبس مایب شخصی تیhttp://www.giannivattimo.it./ :
 .2جان دیتید هاپتتت  1940( John David Caputoم :)-فیلستف آمریکایی ت امو اد دینوی
دب دانشگاه مایرهتز ت ام اد فلسفب دب دانشگاه فالنتتا امب .از شخصیبهای ابز مسیحیب
پسامدبنیسم امب .تی جریان «الهت ضعیف» با پایبگذابی هرد ب گتنبای هب تصتب خدا
دب نزد مردم ،تصتبی من ی ت قدبتمند ختد با از دمب دهد.
3

.Michael T. Gibbons, "Secularism," in George Thomas Kurian, ed. The
Encyclopedia of Political Science, Washington, D.C,: CQ press 2011, 5/1526.
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دانشگاهی دب متبد دین ت مکتالبیسم تد» ،1اما گف مان ت لیغوی مکتالبیسوم دب
جهان عر ی ر نشختاب ادعاهای قدیمی مکتالبیسم یعنی زمان قودب ت شوادا ی
آن دب ابتپا عاد هرده امب ت این همان چیزی امب هب تاقعیب «عدبمانودگی»
مکتالبیسم عر ی با نمایان میهند .مکتالبیسم عر ی دب دتبة عهد ع یوق غورب
امب ت یانگر تجتد حران دب این دتبه ت فساد ،ماحص نهایی آن امب.
مطلب سوم :بازخوانی رابطة بین سکوالریسم و دین
آنچب هب «دتبة بتشنگری» ختانده میشتد یک حدیدب شناخ ی با دب نوزد
پیشگامان تفکر غر ی ایجاد هرد ا این مفهتم هب ب صوتب تجوت ی اصو ت
م دأ مکتالبیسم ر هیمنة دینی رتری دابد ت جنگ ین مکتالبیسم ت دیون
ب صتب همیشگی دب جریان امب .مکتالبیسم ا پیشورفب م وتالی خوتد ت
جداشدنش از خشهایی هب ب صتب انحصابی دب زمینة دین ت جامعب تقوف
دین شده تدند ،این نک ب با تأهیود هورد .ایون امور امورتزه تتموط دت نفور از
جامعبشنامان زبگ غر ی متبد ازختانی قراب گرف ب امب .یتبگن ها رماس دب
ه ابهای ختد هب ب منظتب فهم پسامکتالبیسم نگاشو ب اموب ،ایون امور با
تأهید هرده امب؛ همچنین فیلستف مشهتب چوابلز توایلر دب اتور خوتد «زموان
مکتالب» ) )The Secular ageب این امر اشابه هرده امب.
ا تجتد اینهب ها رماس یک مکتالب م عصب تد اما اشکاال نددی زیوادی
ب شیتة فهم مکتالبیسم ت اتر آن ر تاقعیب جامعب مطرح هورد هوب از مهمتورین
آنها اترا تحتل علم ت تکنتلتژی ر اتر حضتب دین دب جامعب ت نیز جایگاه دتلوب
ت حکتمب مکتالب دب را ر شکتفایی دین امب .تی این مؤال با مطرح هورد هوب
آیا ما میتتانیم این مطال ب با داش ب اشیم هب فرضیبهای مکتالبیسم ت دین با دب
مایة ربمی تحتال ت مسائ لحظبای ت م داخ تجدید هنیم؟
1

.Fhilip S. Gorski; et al, The Post- Secular in Question: Religion in
;Contemporary Society, Brooklyn, N.Y.: social Science Research Council
New York: New York University Press, 2012, p.1.
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ها رماس مع دد تد هب هیچ مجتزی تجتد ندابد هب ما ر اماس آن تانیم
از رتری مکتالبیسم دب را ر دین صح ب هنیم دب حالیهوب موا دب جامعوبای
زندگی میهنیم هب مکتالبیسم با پشب مر گذاش ب امب ت اآلن ایود اعوالم
هنیم هب مکتالبیسم از رتری متهتم ت خیالی ختد ر دین دمب هشیده امب.
دب حدیدب مکتالبیسم هیچ گتنب رتری ت حکمرانی ر دین ندابد لکب تاجوب
امب هب دین ت مکتالبیسم ا هم تعام هورده ت از همودیگر مطالوب جدیود
یامتزند .اما از متی دیگر ،مع دد امب هب دین اید ب ز انی ترجمب شوتد هوب
تاند مجتز حضتب دب فضای مکتالبیسم با داش ب اشد ت ایون امور وا حوذف
1
عضی از عناصر خطرناک آن هب ا میامب هماهنگ نیس ند ،امکانپذیر امب.
های رماس ب این نک ب اشابه هرده امب هب مب عام اق صادی – میاموی
مهم ب تحتل آگاهی دب جامعة پسامکتالبیسم همک ختاهد هرد:
اتل :اتجگیری حتادث مر تط ب دبگیریهای دینی هب از متی بمانبها ب
شکلی گس رده متبد پتشش قراب ختاهد گرفب .این حتادث وب تحوتل دت امور
منجر ختاهد شد :ات ا این نک ب هب دین از هم نپاشویده اموب ت مدبنی وب وب
حذف دین دب جامعب منجر نمیشتد.
دتم :تأتیر دین دب شک گیری افکاب عمتمی ت اخالق شخصی.
متم :افزایش عدد مهاجرین ت هر آنچب از فرهنگ من ی ا ختد وب هموراه
می رند ت آن با ر جامعة مکتالب تحمی میهنند تا از آن هره گرف وب ت حوق
تجتدی آن با ب بممیب شنامد.
دب پایان نیز ب این ن یجب بمید هب دب مایة این شرایط جامعة مکتالب اید
2
ین مکتالبیسم ختد ت تعدد دینی تتازن ایجاد هند.
1

. See Jurgen Habermas, "Religion and the Public Sphere: A Response to
Paolo Flores d' Arcais," tr. Yascha Mounk. (http://www.the-utopain.org/
)Habermas/
2
. Mohammad Golam nabi Mozumder, Interrogating Post – Secularism:
Jurgen Habermas, Charles Taylar, and Tala Asad, Master of Arts thesis,
University of Pittsburgh, 2011, Manuscript, p.10.
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همچنین ب این نک ب اشابه هرده امب هب حکتمب مکتالب دب گذشو ب وا
تیژگی ی رفی ختد شناخ ب میشد ت معی داشب ین جتامع دینوی مسویحی
تتازن ایجاد هند اما امرتزه دب مرحلبای امب هب موعی دب ایجواد توتازن وین
افرادی دابد هب اه یک هشتب هس ند اموا از فرهنگهوای مخ لوف ت م عودد
ر ختبدابند ت این تنتع دینی زبگ ب ازمازی هتیب دمتهراتیک موکتالب دب
ابتپا منجر شده امب.
همچینن ر این عدیده امب هب مکتالبیسم دب جامعة پسامکتالبیسم اید
ر ترجمة گف مان دینی م مرهز شتد ت از تالش رای لغوت هامو دیون دموب
ردابد .دب عین حال ب این نک ب اذعان میهند هب تعدد دینی ت مذه ی زیادی
دب جامعب تجتد دابد ت هیچ هدام از این مذاهب ت آئینها حق رتری ور دیگور
مذاهب با ندابد .دب ن یجب چالش اصلی دب را ور مکتالبیسوم دب بتیوابتی وا
جامعة مکتالب این امب هب این تعدد دینی با مرتب هنود ودتن اینهوب هویچ
عدیدة دینی یا یدینی با ت لیغ هند ت یا دایرة عم آن با تنگتر هند.
های رماس ر این نظر امب هب مکتالبیسم ایود از ایون شویته ت مو ک
خابج شتد هب دین با یک مفهتم غیرعدالی دانس ب ت یا آن با ب عنوتان یوک
امر شخصی تتصیف هند .دب مدا اید پذیرد هب دین یوک مفهوتم اصولی ت
امامی دب فعالیبهای عمتمی ت تحرها میامی امب.
چالرز تایلر ع اب «پسامکتالبیسوم» با ور ع واب «دتبة مکتالبیسوم»
رتری نداده امب تلی ا این تجتد ا ها رماس اتفاق نظر دابد هب اید دب فهم
مکتالبیسم تجدید نظر شتد .شاید تاضحترین مخالفب تی ا مکتالبیسوم دب
انکاب تجتد تفات دب یک مفهتم مکتالبی ا یک مفهتم دینی جلتهگر شد.
تایلر مع دد امب هب مکتالبیسم ب معنی جدایی دین از حکتمب ت مورگ
خدا نیسب لکب مع دد امب هب حکتمب اید ر اماس دیدگاه ادیان مخ لوف ت
مکاتب غیر دینی ت ح ی مخالف دین ت آزادیختاه ت ی ورف نوا شوتد .ایون
چنین حکتم ی ن اید ب م رهتب عداید پردازد ت یا عضی با ور عضوی دیگور
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رتری دهد ،همچنانهب الزم امب گفبتگتی میان این دیودگاهها با تشوتیق
هند ا این شرط هب رای گفبتگت اید ز انی ی رفانب ت متافق قوانتن حواهم
ر هشتب اجرا شتد.
تی همچنین تأهید میهند هب امکان فرتپاشی دین تجتد نودابد ،چورا هوب
این هاب نیازمند یک نیرتی رتر ت تاالتر امب .تی مع دد امب هب دین هموان
ع اب «نیاز دابیم تا احساس پر تدن هنویم )sennse of fullness( ».اموب
هب دب انسان معاصر بمتخ هرده امب.
همچنین مع دد امب هب نظام اخالقی دب غرب ر امواس نظوام مسویحیب
شک گرف باند .ب ع اب ه ر بنگ ت تی پرتتس انی دابند ت رای پامخدهی
ب این نظام اید همان پامخی با ب هاب ری هب ورای پاموخ وب ندشوبهای
عمتمی خداتندی ب هاب می ری دتن اینهب ادعا هنی این نظام الهی هموان
دخالب مس دیم خداتند دب زندگی شر امب .نا راین این امکان تجتد دابد هوب
اخالق مدبن همان اخالق فردی اشد هب ب شک میس ماتیک مون ی قا و
تتضیح ت تعریف نیسب.
نا ر آنچب گف ب شد ،با طة ین دین ت مکتالبیسوم ایود از مفهوتم دبگیوری ت
رختبد خابج شتد؛ چرا هب مکتالبیسم اگرچب رگرف ب از انکواب شومتلیب دیون دب
همة امتب دنیتی امب ،اما ا این تجتد ،از دت منظر تاقعیب ت خلدب نمیپوذیرد هوب
دین با ب تب هام از هس ی دتب هرده ت ب آن ب دیدِ یک بتش ا دایی دب فهوم
هس ی نگاه هند.
خالصة این منا ع چنین امب :مکتالبیسوم حدیدوب ت ماهیوب دیون با نیکوت
ندانسب چنانهب دب ماخب یک ب خداگتنب ورای جهوانی غورق شود هوب هموة
مکانیزمهای آن عدلی شده ت ابت اط ختد با ا گذش ب قطع هرده تد.
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مطلب چهارم :پساسکوالریسم :واقعیتی جدید یا بازخوانی؟
مخنگف ن از پسامکتالبیسم م حث پیچیودهای اموب؛ چورا هوب ایون حوث
مؤاال ا دایی ت مخ ی با پیش میآتبد از جملب اینهب :آیا ابتپا از مود ها ق و
مکتالب تده امب؟ چب زمانی دتبة «پسامکتالبیسم» آغاز شد؟ آیا این جتامع وب
صتب تاقعی مکتالب تدند یا اینهب مکتالب تدن آنها جزیوی اموب؟ آیوا موا دب
حال صح ب از یک ازگشب دینی هس یم؟ 1یا ب ع اب ه ر :آیا تاقعا جهان تغییر
2
هرده یا تنها دیدگاه ت ختانش جامعبشنامان از جهان تغییر هرده امب؟
دب ا دا میتوتانیم گوتییم هوب منظوتب از مصوطلح «پسامکتالبیسوم» دب
ه اب های معاصر همان تع یر از تعام دین ا جتامع مدبن ت معاصر امب هوب
دب مایة یک جدایی ت تفات ماخ ابی تا ی بخ میدهد هوب میوان مؤمسوا
دینی ت غیردینی تجتد دابد .این اخ الف ب نتعی تع یری از پیگیوری تاقعیوب
حضتب دین دب جامعب ب شک میطرهیاف ب امب.
مردمی تدن گرایش علمی – دعتی – میامی مسلمان دب خش زبگتر
دت جهان غرب ت امالم ،اتجگیری نظام «غل بگرایی اخالق» 3دب آمریکا ،شیتع
انفجابی جن ش خمسینیب یا هابیزماتیک پرتتس ان،ت یدابی پساهمتنیسوم وتدایی
نشانبهای دبخشانی ر تجدد صعتد حاهمیب دینوی وب شوماب میآیود .ور هموین
1

.See Michele Dillon, "The Sociology of Religion," in Bryan S. Turner,
ed. The New Blackwell Companion to social Theory, Chichester, West
Sussex, United Kingdom; Malden, MA: Wiley- Blackwel, 2009, pp. 465.
2
. Philip S. Gorski; et al, The Post- Secular in Question, 2012, p. 2.
 .3هثر گرایی اخالقی  ،moral majorityیک نظام مدنی امب هوب تتموط م لوغ انجیلوی

جیری فالتی دب مال  1979رای مدا لب ا بتیکردهای فرهنگی جدیدی ب تجوتد آتبد هوب
آنها با مخالف فرهنگ اصی آمریکایی میدانسب .از جملوة ایون فعالیبهوا مودط جنوین،
فمینیسم ،ت انحرافا جنسی امب.
Art. "Moral Majority," in Encyclopedia of American Religion and
Politics, Paul A. Djupe and Laura R.Olson, eds. New York, NY: Facts On
File, 2003. P. 287.

 / 200مکتالبیسیم ،اعتن عصر

اماس ،گرتهی از جامعبشنامان ب ممب این گف ب گرایش پیدا هردند هب ما شاهد
نتعی بهتد ت تاگرایی دب مکتالبیسم ت ازگشب ب ظهتب تأتیر دینی دب سیابی از
خشهای فعالیبهای انسان معاصر هس یم .امرتزه دین دب سیابی از اتقا تنهوا
یک «ایدئتلتژی» نیسب ،لکب یک «هیوان فرهنگوی» ت «نظوام اج مواعی» ت یوا
1
«ماخ اب یک جن ش» امب.
این نزدیکی دب ضمن گزابشهایی آمده امب هب سیابی از محددوین معاصور
ابائب هرده ت ر  3اص ام تاب هردهاند .این  3اص ع ابتنود از :دمتهراموی هوردن،
فردگرایی ت تمایز هابهردی مکتالبیسم .این مفهتم دب صتبتی هب هر هدام از این
مب اص با از دمب دهد ،ب هیچعنتان این امکان با نودابد توا دب موتبد مدبنی وب
صح ب هند ت ر همین امواس ،ازگشوب دیون دب حدیدوب نوتعی عدوبگرد وب
2
مرحلبای امب هب از ادیان دب شک من ی آنها تأتیر پذیرف ب امب.
این گرته از پژتهشگران از مرحلبای هوب موا االن دب آن زنودگی مویهنیم وب
« »desecularizationپسامکتالبیسم تع یر میهننود .پیشوتند« ،»deدب ا ودای
هلمب ،داللب ر جدایی یا تغییر دب یک حادتب ت بخداد دابد .این اصطالح وب معنوی
فهمی امب هب از تفکر رختبد ت دبگیری هام ین مکتالبیسوم ت دیون موخن
میگتید ت اینهب تجتد این دت دب هناب هم ممکن نیسب؛ چرا هب همدیگر با ندوض
میهنند ت اینهب هر هدام از آنها منجر ب حذف دیگری میشتد .پی ر رگر اتلوین
هسی تد هب این مصطلح با رای تع یور از شوتک تابدشوده وب تفکور پیشوگتیانة
جامعبشنامان ب هاب رد.
ختانش پی ر رگر ندطب مدا ختانش دیگری امب هب مع دد امب دین ،دنیا با
عد از مرگ رنگرداند ت عد از پنهانشدن آشوکاب نکورد ،لکوب پیگیوری تاقعوی ت
متضتعی این امر بتشن ماخب هب ختانش من ی اتر دین دب تاقعیب جهوان موا ت
1

. Philip S. Gorski; et al, The Post -secular in Question, p.4.
. Kristina Stoeckl, Defining the Postsecular, paper was presented at the
seminar of Prof. Khoruzhij at the Academy of Sciences in Moscow in
February, 2011.
2
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دب تل دتبان گذش ب یک ش ا زدگی مطحی تده امب .همچنانهب موتاتتس 1ت
هریس یانت 2میگتیند« :نظریة مکتالبیسم – ا هر آنچب هب دب وردابد -عود از 20
3
مال ربمی ت هنکاش هنتز تتمط حدایق متجتد دب جهان تأیید نمیشتد».
مهمترین چیزی هب متجب متء رداشب از ختانش تاقعیوب – ور حسوب
آنچب رفدابان این نظریب میگتیند – شده امب محصتبهردن تف یش عدایود
دب چهابچتب دیندابی مؤمسواتی اموب هوب دب تعوداد زائوران هلیسواهای بتز
یکشن ب جلتهگر میشتد .این مرشومابی مو ب ودفهمی ت هجفهموی تحوتل
حرهب دیندابی دب ابتپا ت آمریکا شده ت همچنوین آن با از قالوب نهادینبشودة
ختد خابج هرده ت ب زمینبهای تمیعتر ت فراختور تابد هورده اموب .نوا راین،
«دین دب جهان معاصر ر عکس گذش ب هب از ریق مؤمسبهای بممی ان شاب
4
مییافب ،ب تامطة فرهنگ بتاج مییا د».
ا تجتد اینهب دین میطره ت هیمنة دتبان قرتن تمطی با دیگر نودابد ،اموا وا
این تجتد دب جهان غرب ب تب هام ناپدید نشده امب؛ ب گتنبای هوب میتوتان
گفب هب حضتب دین دب ابتپا ب «ایمان دتن تا سو گی» یوا یوک حالوب بتحوی
ت دی شده امب ،چرا هب ا تجتد هاهش نس ب ایموان وب یوک خودای شخصوی
« »Personal Godدب نیمة قرن یسب تا آخر آن ،اموا ایموان وب عوالم ابتاح دب
5
همین دتبه ب شد بت ب افزایش نهاد.
 .1تیلیام .هو  .متتتس  ،William H. Swatosام اد دانشگاه وا لز ت عضوت «انجمون تحدیدوا
دینی» ت «انجمن جامعبشنامی دینی» ت تعدادی دیگر از انجمنهای علمی مخ لف امب.
 .2هیفن جای .هریس یانت  : kevin j. christianoام اد جامعبشنامی دب دانشوگاه نوتتردام ت
بئیس شتبای ربمیهای هی یکی دب آمریکا ت بئیس جامعبشنامی دینی امب.
3

. William H. Swatos And Kevin J. Christiano, "Secularization Theory: The
Course of a Concept," in Sociology of Religion 60, No. 3 (1999), p.210.
4
. Wade C. Roof, "The Study of Social Change in Religion," in The
Sacred in a Secular Age, Philip E. Hammond, ed., London: University Of
California Press, 1985, p.76.
5
.tariq Modood, Crisis of secularism In Western Europe?, Sociology of
Religion, 2012, p. 3.
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عضی از رفدابان این نظریب مع ددند هب ان دال غرب از جامعة م دین ب یوک
جامعة غیر م دین ب هنگام قدب یا ی مکتالبیسمها ،دبمب نیسب ،نوب تنهوا وب
این دلی هب غرب دیندابی با بها نکرده امب ،لکب ب این دلی هب ابتپا دب هویچ
بتز ت زمانی ب همان هیفی ی هب ختد میگتید هرگز م دین ن تده امب .ت ب تع یور
دلمت« 1دتبة الیی مسیحیب یک خرافة صرف یش ن وتد 2».مواخ اب میاموی ت
اج ماعی همان ماخ ابی امب هب بنگ ت تی هلیسا دابد ت ایون امور وب معنوای
3
ضرتب تجتد پدیدة دیندابی فردی نیسب.
از منظر ماهی ی نیز این نظریب ر این امر امو تاب اموب هوب اقوراب هنود انسوان
نمیتتاند از دین دمب کشد ،ب این اع اب این هب دین مرمایب اصولی ات دب نظوام
ابزشها ت اصتل مازمانیاف ب رای متجتدیب فردی ت جمعی ات ب شوماب میآیود.
این نظریب ،تعابضی جتهری ین دین ت مدبنی ب نمی یند ،لکب همزیس ی وین آن
دت با ممکن میداند.
نا راین دین یک عنصر دبتنی دب ماهیب جمعوی شور اموب ،ت ایون هموان
چیزی امب هب مکتالبیسم صرف با تنها یک آبزتی عا فی رای دشمنان دیون
میداند .دب این حالب آیا امالم میپذیرد هب مکتالبیسوم یکوی از عناصور جهوان
تاقع اشد هب تسلیم هیمنب ت مویطرة تحوی اموب؟ جوتاب ایون موؤال ،دب اداموة
مخنمان آمده امب.

 .1جان دلمت  1923( jean Delumeauم :)-تابیخنگاب فرانستی ت م خصص تابیخ هلیسای
هاتتلیک دب دتبان جن ش عصر جدید ت عضت دانشگاه نسخ خطی ت هنرهای اد ی.
2

& . Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire, London: Bums
Oates; Philadelphia: Westminster, Press 1977, p.160.
3
. Ibid, p. 226.
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مقدمه
مبحث اول :جایگاه سکوالریسم در شهادت به توحید
مبحث دوم :سکوالریسم دین است

مقدمه
هدف زبگ یک فرد مسلمان دب ربمی مکاتب فکری مخ لوف ،شوناخب
حکم شرع دب متبد آنهاموب ت اینهوب آیوا ایون مکاتوب وا تحوی منوزل دب
چهابچتب ت مفهتم آن مخالف امب ت یا اینهب تنها دعبهایی امب هب آیا
آنها با بد میهند؟
قرآن ت احادیث پیام ر معصتم
دب حثهای ق دب متبد مک ب مکتالبیسم از دت منظور نظوری ت هواب ردی
صح ب هردیم .ب این صتب هب دب ا دا تصتب اتلیب از ایون موذهب ت تعودههای
نظری آن ،ت نیز جنایب آشکاب ت قا لمس آن با ربمی هوردیم ت از ایون ریوق
تتانس یم نیمی از حکم ختد با دب متبد آن هام هنیم هب همان حکم از منظر فدوب
ر اماس تاقعیب تد ت دب ادامة حث اید تانیم هاب با ب پایان بمانده ت نیمة دتم
حکم با نیز ب ات ا رمانیم .دب این مرحلب ضرتبی امب هب ما ا حدیدوب اموالم
هب دب زمینبها ت مادة اصلی آن ا مکتالبیسم ت مادة اصلی آن دب تعابض ت تضواد
قراب میگیرد؛ آشنا شتیم تا تانیم دب پایان حث ب صتب خالصب حدیدب حکوم
مکتالبیسم دب ترازتی امالم ابائب دهیم.
از آن جایی هب مکتالبیسم یک دیدگاه هس یشنامانة زبگ امب هب دب
حدیدب ت ماهیب ختد ب یکی از متاضوع هسو ی ،انسوان ت زنودگی م صو ت
مرت ط امب ،پس نگاه ما ب آن اید از زاتیة دیدگاه عدیدتی امالمی اشد .این
نتع دیدگاه دب رگیرندة یکی از متاضع قانتنگذابی دب متبد امتب مردم وتده ت
دب ن یجب فضایی سیاب تمیعتر ت آشکابتری رای معرفی مکتالبیسم دابد.
رای دمب یا ی ب یک تصتب دقیق دب متبد مکتالبیسم هب وب مسولمان
این مجال با دهد تا ا قا عیب ت از بتی آگاهی ت دتن تردید ت یا لرزشوی دب
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متبد آن حکم ابائب دهد .ما دب ادامب وا ربموی مکتالبیسوم ت جایگواه آن دب
مدا شوهاد تتحیود دب هور هودام از :ابهوان ،انوتاع ،دبجوا ت شورتط آن
می پردازیم تا فهمیم هب آیا مکتالبیسم اگر دب تعابض وا تتحیود ت یگوانگی
خداتند اشد ،دب یکی از جن بهای آن دعب محستب میشتد ت یا اینهوب وب
صتب هام یک تصتب هلی امب هب دب تعابض ا اص تتحید قراب میگیرد؟
ت اگر این ادعا هب مکتالبیسم ب تب هام وا تتحیود دب تضواد اموب ت
تعدادی از م لغان مکتالبیسم ت پیرتان آن از جملة حامیان این ادعا هس ند؛ آیا
میتتان ر این اماس مکتالبیسم با یک دین مس د ب حساب آتبد یا خیر؟
ا این تتضیح هب منظتب از دین همان هلمبای اشد هب دب داللبهای شرعی ت
فلسفی مد نظر امب .این ع ابا  ،خشی از مفرداتی هس ند هب دب این خوش
از ه اب ب تتضیح آنها ختاهیم پرداخب.

مبحث اول:
جایگاه سکوالریسم از منظر شهادت به یگانگی خداوند و توحید
مؤالی هب اید دب ذهن یک فرد مسلمان ب آن پاموخ داده شوتد ،دب حالیهوب
تی دب جسبجتی حدیدب مکاتب شری امب هب دب مح تا ت مفهتم خوتد نوتعی
نگاه ب جهان ت انسان ت زندگی هس ند ،این مؤال اموب :حدیدوب ت ماهیوب ایون
مکاتب دب پرتت تتحید چیسب؟ دتن اینهب پامخ دبمب ت بتشنی رای این مؤال
داش ب اشیم یک فرد مسلمان نمیتتاند معنای تا س گی آگاهانب ب ع اب «ال إلوب
إال اهلل» داش ب اشد .پس حدیدب گوتاهی وب تتحیود ت یگوانی خداتنود چیسوب؟
مکتالبیسم دب را ر این گتاهی ب یگانگی خداتند چب متضعی گرف ب امب؟
مطلب اول :فضل و برتری «ال إله إال اهلل»
عظمب هلمة «ال إلب إال اهلل» ابها ت ب صتب م وتاتر دب هوالم تحوی تکوراب
شده ت فض این هلمب ر همة هلما دیگر ات ا شده امب .ب صتب مفصو دب
قرآن این هلمب تکراب شده امب تا جایی هب ب صتب هام مشخص شوده اموب
هب این هلمب اماس ت م تن امالم ت شرط بم گابی ت باه نجا امب .از جملب:
ْ

ْ ْ

این هلمب ب «الع ْرو رة الوثق :ناب محکم» تع یر شده امب هب هور هوس

ب آن چنگ نزند ،باه نجاتی ندابد :ﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ
ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢ
ﳣ ﳤﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩﱠ ابلقرة٢٥٦ :
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«هاب دین ب اج اب نیسب ،تحدیدا باه هدایب ت ضاللب ر همب هس بتشن
گردیده ،پس هر هب از باه هفر ت مرهشی دیت بهزن رگردد ت ب باه ایمان وب
خدا گراید یگمان ب بش ب محکم ت ام تابی چنوگ زده هوب هرگوز نختاهود
گسسب ،ت خداتند ( ب هر چب خلق گتیند ت هنند) شنتا ت دانامب».
این ع اب دب متبة لی ب «الحسنی» یعنی نیکتیی تع یر شده امب:
ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ «:اموووا هووور
هس عطا ت احسان هرد ت خدا ترس ت پرهیزهاب شد .ت وب نیکوتیی (یعنوی وب
نعیم آخر ا هر خیر ت معاد هب دب قرآن یان شده) تصدیق هورد ..موا هوم
ال ب هاب ات با (دب دت عالم) مه ت آمان میگردانیم ».اللیل٧ - ٥ :
دب متبة ف ح ب «هلمة حق» تع یر شوده اموب :ﱡﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟﱠ « :آن گاه هب هافران دب دلها نوامتس ت حمیّوب ،آن هوم حمیّوب
جاهلیّب پرتبدند (هب نگذاش ند دب عهدنامب صولح حدی یّوب هلموب سوم اللّوب ت
بمتل اللّب نتیسند ت مؤمنان با ر مر حمیّب ت غیر ایمانی آتبدند) پس خودا
تقاب ت ا مینان خا ر ر بمتل ختد ت ر مؤمنان نازل هرد ت آنوان با وا هلموب
(اخالص ت مدام) تدتا مالزم هرد هب آنها مزاتابتر ر این مدام تدند ت اهلیّوب
آن داش ند ت خدا ب همب امتب عالم دانامب ».الفت ٢٦ :
این ع اب ب االترین مرحلوة ایموان تشو یب شوده
دب حدیث پیام ر
ْ ْ
ْ
ْ
رعب :ة :فأفْضرلها ْ
قرول َل لإ إَل
أو برض ٌع و رستون ش
اإليمان برض ٌع وسبْعون،
امب « :ر
ْ

ٌ

ْ
مران :1ایموان با
اإلي ر
عن الط ررفق ،واحلیاء شعبة رمرن ر
اَّلل ،وأدناها إماطة األذی ر
هف اد ت چند یا شصب ت چند  ،شاخب امب ،هب ه رین آن هلمب ال الب اال اهلل ت

 .1این حدیث با خابی دب االیمان دب اب أمتب االیمان (ح  )9ت مسلم دب ه اب االیموان دب
یاب شعب االیمان (ح  )58بتایب هردهاند.
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پایینترین آن دتب هردن دبش یها ت متانع (مث منگ ،ت دیگر متانعی هوب دب
باه قراب دابد) از مر باه امب ت حیاء ت آزبم شاخبای از ایمان امب».
دب حدیث دیگری این ع اب با ب عنتان ه ورین ع وابتی تتصویف شوده

امب هب تتمط پیام ران ب ز ان آتبده شده امب« :خی ادلاعء داعء يوم عرفة،

وخی ما قلت أنا وانلبیون من قبيل َل لإ إَل اهلل وحده َل رشفرك هل ،هل امللرك

وهل احلمد وهو یلع ك یشء قدير : 1ه رین دعا ،دعوای بتز عرفوب ،ت ه ورین
مخنی هب من ت پیام ران ق من ب ز ان آتبدهاند هلمة ال إلب إال اهلل خداتنود
یگانب امب ت هیچ شریکی ندابد ت پادشواهی از آن ات اموب ت حمود ت موپاس
رای تی امب ت ات ر هر چیزی تتانا امب».

ْ
ْ
ار م ْن قال َل
هر هس این هلمب با یاتبد ،نجا پیدا میهند« :یرج رمن انل ر
إهل إَل اَّلل وف قلْب و ْزن شعیة م ْن خی ویْرج م ْ
ار م ْن قال َل إرهل إرَل اَّلل
انل
ن
ر ٍ ر
ر
ر رر
ر ر
ٍ
ر
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ار م ْن قال َل لإ رإَل اَّلل و رف قل رب ر و ْزن
ی ویرج رمن انل ر
و رف قل رب ر وزن بر ٍة رمن خ ٍ
ْ
ی :2هرهس هب ال الب اال اهلل گتید ت ب اندازة یک دانة جت ایمان دب
ذر ٍة رمن خ ٍ

دل ات اشد ،از دتزخ یرتن آتبده میشتد .ت هر هس هوب ال الوب اال اهلل با ور
ز ان آتبد ت ب اندازة یک دانة گندم ایمان دب دل ات اشد ،از دتزخ یرتن آتبده
میشتد .ت هر هس هب ال الب اال اهلل گتید ت ب انودازة ذبهای ایموان دب دل ات
اشد ،از دتزخ یرتن آتبده میشتد».
گتیندة این ع اب از ختش خبترین افرادی امب هب موتبد شوفاعب قوراب
فرمتدند« :لقد ظننرت يرا
میگیرد .از ا ت هریره ند شده امب هب پیام ر

ٌ
حرصرك
ث أحد أویل منك ملا رأيت مرن
أباهرفرة أن َل یسألين عن هذا احلدي ر
ر
:
خالصرا
اس بشفاعيت يوم القیام رة مرن قرال َل لإ إَل اَّلل
ث أسعد انل ر
یلع احلدي ر

.1ترمذی این حدیث با دب ه اب الدعتا دب اب فی دعاء یتم عرفة (ح  )3585بتایب هورده
ت آل انی آن با دب ه اب صحیح ال رغیب صحیح دانس ب امب.
 .2خابی آن با دب ه اب االیمان دب اب زیادة االیمان تندصانب (ح  )44بتایب هرده امب.
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نفس ر  :1گمان هردم هب هیچ هس دب متبد این حدیث از من مؤالی نختاهد
من ر
پرمید هب از تت شایس بتر اشد ت این ب خا ر حورص توت ور احادیوث اموب.
ختش خبترین مردم ب شفاعب من دب بتز قیامب هسی امب هب هلمة ال الوب
اال اهلل با از صمیم قل ش گتید».
هلمة ال الب اال اهلل آن قدب دابای عظمب امب هب هیچ گناهی هر اندازه هم
هب زبگ اشد (مادامهب هفر ن اشد) ،از شوأن ت زبگوی آن نمیهاهود .پیوام ر
فرمتدند« :ما من عبد قالَ :ل لإ إَل اهلل ،ثرم مراع یلع ذلرك إَل دخرل
اجلنة .قلرت وإن زین وإن رسق؟ قرال :وإن زین وإن رسق .قلرت :وإن زین وإن

رسق؟ قررال :وإن زین وإن رسق .قلررت وإن زین وإن رسق؟ قررال :وإن زین وإن

رسق یلع رغم أنف أیبذر :2هیچ ندهای نیسب هب هلمة ال الب إال اهلل با گتید
ت میرد مگر اینهب ب هشب میبتد .ب ات گف م :اگر زنا ت مرقب هند؟ فرمتد:
اگر زنا ت مرقب هرده اشد؟ ب ات گف م :اگر زنا ت مرقب هرده اشد؟ فرمتد :اگر
زنا ت مرقب هرده اشد علی بغم می ا تذب».
ْ
ْ
ْ
این هلمب نگبدابندة ختن امب« :أ رم ْرع أن أقاترل انلاس حّت یشرهدوا أن َل لإ

ْ
:
رِذا َعلروا ذلرك
رإَل اَّلل وأن ُممدا رسول اَّلل ،وف رقیموا الصرالة ،وفؤتروا الر اکة ،ف ر
ْ
ل
ْ ْ ْ
ل
اَّلل :3امر شدم هب ا
اإلسالم ،و رحسابهم یلع ر
عصموا رمّن ردماءهم وأمواَلم رإَل حبق ر

مردم جنگم تا اینهب شهاد دهند هب مع تد ور حدوی جوز اهلل نیسوب ت اینهوب
بمتل ت فرم اده خدامب ت نماز با رپا دابند ت زهوا با دهنود ،پوس
محمد
هرگاه این هاب با نمتدند ،ختنها ت مالهای ختد با از من از داش باند ،مگر ب حق
امالم ت حسابشان ر خداتند ج جاللب امب».
 .1بخاری آن را در کتا ازعلم ،با ازحرص علی ازحدیث (ح  )99روایت کرده است.
 .2بخاری آن را در کتا ازجنا،ر با فی ازجنا،ر (ح  ،)1237و مسلم در کتا االیمان ،بعا

من مات ال یشرك باهلل شیئا دخل ازجنة (ح  )153روایت کردهاند.
 .3خابی دب ه اب االیمان ،اب «فان تابوا وأقاموا ازوالة وآتوا ازئکاة فخلّعوا سعبیلهم»( ،ح )25؛ ت
مسلم دب ه اب االیمان ،اب االمر د ال الناس ح ی یدتلتا :ال إلب إال اهلل» (ح . )32
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ٌ
این ع اب  ،نا تدهنندة خطاها ت گناهان امب« :جاء رجرل رإ انلر ر صرل اهلل
ٌ
:
ٌ
اع
علی وسلم شیخ ک ربی يردعم یلع عصرا هلَ ،قرال :يرا رسرول ا ر
هلل ،رإن ر غردر ٍ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اعَ ،هل یغفر ر ؟ قال" :أل ْست تشرهد أن َل لإ إرَل اهلل؟" قرال :برل ،وأشرهد
وفجر ٍ
هلل ،قال" :ق ْد غ رفر لك غدراتك وفجراتك" :1پیرمردی نزد پیوام ر
أنك رسول ا ر

آمد دب حالیهب ا عصا باه میبفب .گفب :ای بمتل خدا ،مون خطاهوا ت گناهوانی
دابم آیا خشتده ختاهم شد؟ فرمتد :آیا ب هلمة ال إلوب إال اهلل شوهاد نودادهای؟
گفب :لی شهاد دادهام .فرمتد :گناهان ت خطاهای تت خشتده شده امب».

ْ
ْ
این ع اب  ،م تن ت اماس امالم امب« :إن رأس هذا األمر أن تشرهد أن
:
َل لإ إَل اهلل وحده َل رشفك هل ،وأن ُممدا عبده ورسوهل :2اماس ایموان ایون

امب هب شهاد دهی هب مع تد رحدی جوز اهلل نیسوب ،یک اموب ت شوریکی
ندابد ،ت آن هب محمد نده ت فرم اده اتمب».
هلمة ال إلب إال اهلل همة تجوتد ت هسو ی حوتل محوتب آن میچرخود ت دب
ترازتی آن امب هب حق از ا  ،هدایب از گمراهی ت نیز هر آنچب هب ایموان
با از هفر م مایز میهند؛ بتشن ت شناخ ب میشتد .ق از این ب موراغ ندود ت
نظریب رتیم اید دب ا دا ب داللب تاقعی ت حدیدی شهاد ب یگانگی خداتنود
اشابه بف ب امب ،پردازیم.
ب همان صتبتی هب دب بمالب پیام ر
مطلب دوم :حقیقت و ماهیت توحید در عبارت «ال إله إال اهلل»
ر اماس آنچب هب دب فرهنگ عامب دب تفسیر گتاهیدادن ب تحودانیب خداتنود
آمده امب ،چنین گمان شده امب هب این ع اب ب تحدانیب خداتند اشوابه دابد ت
 .1این حدیث با احمد (ح  )19451بتایب هرده ت شعیب ابنتؤط آن با ب عنتان شواهد ذهور
هرده امب.
 .2این حدیث با احمد (ح  )2275بتایب هرده ت شعیب ابنتؤط آن با وب عنوتان شواهد ذهور
هرده امب.
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م نی ر این حدیدب امب هب هیچ خالدی غیر خداتند نیسب .این تعریف همانگتنب
هب پیدامب تعریفی نادبمب تده هب از آن شری زبگ رمیآید ت آگواهی اموب با
دب متبد هدف ت غایب نهایی هس ی ت حدیدب متبد نظر پنهان دب آن فامد میهند؛
لکب ح ی عد از اینهب فهم گرتههوایی از موردم دب موتبد حدیدوب تتحیود با هوب
پیام ران ب همراه ختد آتبدهاند ،فامد ت ت اه هرد مددابی شورک با دب ذهون آنهوا
تابد میهند .فهم م نی ر منب گرتهی از صحا ب هب تتمط پیام ر معصتم -علیوب
السالم -پرتبش یاف بانود وب صوتب قوا ع ور ایون حدیدوب امو تاب اموب هوب
شهاد دادن ب تحدانیب خداتند ت گف ن ع واب «ال إلوب إال اهلل» وب ایون معنوی
نیسب هب «هیچ خدای خالدی جز اهلل نیسب» چرا هب تحی خاتم دب جزیره العورب
نازل شد تا اعرا ی با هب دب آن جا ماهن تدند از شرک نس ب ب تتحیود وازدابد ت
دب شرک آنها هب تحی ن تی آن با محکتم ت بد هرد ،ب ت یب با وب غیور خداتنود
نس ب نداده تدند .خدای م حان دب اع دادا آنها خالق ت بتزیدهندة یگانب تد:
ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫﭐﱠ « :ت اگر از این هافران مشرک مؤال هنی هب آممانها ت زمین با هب
آفریده ت ختبشید ت ماه مسخر فرموان هیسوب؟ وب یدوین جوتاب دهنود هوب خودا
(آفریده) ،پس چگتنب ( ا این اقراب ،از تتحید ت معرفب خدا) بتیگردان میشتند؟»
العنک ت 61 :
ت میفرمایوود :ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ « :ت
اگر از این هافران مشرک مؤال هنی هب آن هیسب هب از آمومان وابان نوازل
ما زد تا زمین با ب آن پس از (فص خزان ت) مورگ (گیاهوان ،واز وب نسویم
جان خش هاب) زنده گرداند؟ ب یدین جتاب دهند هب آن خدامب .گت :م ایش
مخصتص خدای یک امب .آبی ت لیک اهثر این موردم عدو خوتد با وب هواب
نگیرند (تا این حدیدب با دبیا ند) ».العنک ت 63 :
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ت میفرمایوووود :ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ

ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ « :ت اگر از این هافران مؤال هنوی آن
هیسب هب آممانها ت زمین با آفریده؟ ال ّب جتاب دهند خدامب .از گوت :مو ایش
خدای با (هب هافران نیز مع رفند) لکب اهثر آنهوا ( ور ایون حدیدوب هوب آفریننوده
جهان خدامب اگر ب ز ان گتیند ب دل) آگاه نیس ند ».لدمان25 :
آن با وب عودم شورک دب نودگی
هفاب مکب م تجب شدند هب محمود
خداتند فرا میختاند رای همین گف ند :ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮﱠ  « :آیا ات چندین خدای ما با منحصر ب یک خدا هورده (ت وب مع وتد
یگانب دعت میهند)؟ این سیاب تعجب آتب ت حیر انگیز امب ».ص5 :
این آیب دین معنی امب هب چگتنب ات از داش ن چندین خدا ما با منع هورده ت
ب اخالص دب ع اد یک خدای تاحود فرامیختانود .ایون امور متجوب شوگف ی ت
تعجب تده چرا هب از نگاه آنها فامد ت ا امب 1.اما دب عین حوال از یگوانگی
خداتند ت ب ت یب تی اظهاب شگف ی نکردند؛ چرا هب واتب ت اع دواد آنهوا دب موتبد
منشأ خلدب ر یکانگی خداتند تده امب .ایون قورآن ورای دبهمهت یودن شورک
بپرم انی هب دب ب ت یب خداتند قائ ب شرک تدند ،نازل نشده اموب؛ نوا راین،
اگرچب ب تتحید ب ت یب اشابه هرده امب ب این دلی تده اموب هوب آنهوا با وب
اقراب ب تتحید التهیب تادابد 2.خدای م عوال میفرمایود :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
 .1عبدازرحمن ازسعدی ،تیسیر ازکریم ازرحمن فی تفسیر کالم ازمنعان ،تحقیعق :عبعدازرحمن
ازلویحق ،ط  ،2ازریاض ،دار ازسالم 1422 ،هع ،2002 ،ص .834
 .2این امر ب م عنی نفی این مخن نیسب هب دب آیا قرآن ر اماس عد ت ادلة عدلوی وب
تتحید خالق ام ناد ت پرداخ ب نشده امب.
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ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺﱠ « :ت اگر از
این مشرهان پرمی هب زمین ت آممانها با هب آفریده امب؟ ال وب جوتاب دهنود:
خدا آفریده .پس ب آنها گت :چب تصتب میهنید ،آیا همب بهوایی هوب جوز خودا
میختانید اگر خدا ختاهد مرا بنجی بمد آن ان میتتانند آن با بفع هنند؟ یا اگور
خدا ختاهد مرا ب بحم ی بماند ان میتتانند آن بحمب با از من از دابند؟ گوت:
خدا مرا هافی امب ،هب م تهالن عالم ر ات تته میهنند ».الزمر38 :
مپس آگاهی ما نس ب ب این حدیدب هب هیچ ام ی ن تده امب هب نسو ب
ب ایمان ب خالق منکر تده تده اشود ت غال یوب امبهوای گذشو ب وب ایون
حدیدب هب خالق جهان یکی امب ،اتب داش ند ت دبیاف یم هوب پیوام ران تنهوا
رای این م عتث شدهاند هب ب قتم ختد یاد دهند هب هیچ خدایی جوز خودای
یگانب تجوتد نودابد 1.خودای م عوال میفرمایود :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ« :ت ما هیچ بموتلی با
پیش از تت ب بمالب نفرم ادیم جز آنهب ب ات تحی هوردیم هوب وب جوز مون
خدایی نیسب ،پس مرا ب یک ایی پرم ش هنید ت س ».األن یاء25 :
این آیب ت مفهتم آن ب ما میفهماند هب پیام ران رای ات ا این حدید وی
هب ب آن اقراب شده امب ت م نی ر این امب هوب خوالق جهوان یکوی اموب،
م عتث نشدهاند ،لکب دعت آنها فراتر از این حدیدب امب.
م أتر از دعت مایر پیوام ران وتده ت موعی دب
ماهیب ن ت پیام ر اهرم
ات ا این نک ب دابد هب خداتند با دب ع اد  ،یک ا ت تاحد قراب دهد ت مفهتم ع واب
«ال إلب إال اهلل» با ب گتنبای محدق مازد هب بضایب خداتند دب آن فوراهم شوتد.
امبهایی هب ا پشبهردن ب معنی یک وایی خداتنود دب ع واد ت تسلیمشودن دب
را ر خدای دبتغین ت گمراهی از باه حق ت هودایب منحورف شودند .تحوی ن وتی
 .1ن .ک :ب پژتهش انسانشنامی محدق اتریشی شمب:
Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, MuÜnster i. W.: Aschendorff,
1955.
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حدیدب تتحید التهیب با مشخص هرده ت آن با ب ه رین شوک ممکون بتشونی
خشیده امب؛ ب گتنبای هب اصتل دین ب خت ی آشکاب شده ت بیشبهای توتهم ت
م انی شرک با ندض هرده امب .امام ا ن بجب 1این حدیدب با چنین خالصب هرده
امب :مخن نده :ال إلب إهلل مس لزم این امر اموب هوب هویچ خودایی وب جور اهلل
نیسب ،ت خداتند همان هسی امب هب همتابه ا اعب میشتد ت وب خوا ر هی وب،
اجالل ،عشق ت ترس ،امید ،تته ر تی ،دبختامب از تی ،دعوا ورای تی موتبد
نامپامی قراب نمیگیرد .همة این متابد تنها رای اهلل قا ات ا امب ت هر ندهای
دب هر هدام از این امتبهب صفا مخ ص ب خداتند هس ند ،شرک تبزد ،داموی ور
2
مر باه اخالص ت این هالم تی امب هب :ال إلب إال اهلل»
مطلب سوم :سکوالریسم و دو رکن گواهی به یگانگی خداوند
گتاهیدادن ب تتحید دابای دت بهن اصلی اموب :بهون اتل نفوی ت بهون دتم
ات ا  .ر همین اماس ،ات ا حدیدب آن از منظر شریعب تنها زمانی میسر میشتد
هب هر دت بهن آن هام شتد .هر هس نفی با پذیرد ت ات ا با بد هند مشرک (دب
التهیب) امب ،ت هر هس ات ا با پذیرد ،دب حالیهب نفی با ب همراه نداش ب اشد،
مانند جاهلیب ا دایی مشرهان امب ت هر دت متبد از دایورة ایموان موتبد پوذیرش
خداتند خابج تده ت تهدید خداتند دب متبد هسانی هب باه پیوام ران با نمیپیماینود،
میفرماید« :م ْ
رن قرال َل رإهل رإَل اَّلل ُممردا
شام حال تی میشتد .پیام ر
 .1ابن رجب حنبلی ( 795 -736هع) عبدازرحمن بن احمد بن رجب بن حسن بن محمد بعن
مسعود بردادی ،دمشقی ،حنبلی مشهور به ابن رجب .سخنور ،حافظ قعرآن ،فقیعه ،ععازم بعه
اصول فقه و مورخ است .از جمله تأزیفات وی عبارتند از« :جیل طبقات ازحنابلعة»« ،ازطعا،ف
ازمعار فی ازمواعظ»« ،شرح صحیو ازترمذی»« ،تقریر ازقواعد وتحریر ازفوا،د فی ازفقه».
عمر رضا کحازة ،معجم ازمؤزفین.75-74/2 ،
 .2ابن رجب ،کلمه االخالص وتحقیق معناها ،تحقیق :ناصعر ازعدین األزبعانی ،ط  ،4بیعروت،
ازمکتب االسالمی 1397 ،هع ،ص .24 -23
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ْ
ْ
ون اَّلل ،حرم مراهل ودمر  ،و رحسراب یلع اَّلل
رسول اَّلل ،وکفر برما یعبد رمن د ر

تعا  :١آنهب گتید ال الب اال اهلل ،ت هافر شتد ب آنچب جز خودا پرمو ش میشوتد،
مال ت ختنش حرام میشتد ت حساب ( ا ن ات) ا خدامب».
این همان دین ا راهیم

امب ت خداتند دب متبة زخورف میفرمایود :ﱡﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﱠ (« :یوواد آب) تق ووی هووب
ا راهیم ا پدب (یعنی عمتی ختد) ت قتمش گفب :من از مع وتدان شوما موخب
یزابم .ت جز آن خدایی هب مرا آفریده ت ال ب مرا هدایب ختاهد هرد نمیپرم م.
ت خدا این خدا پرم ی با دب همب ذبّیّب ات تا قیامب هلمب اقی گردانید ،اشد هب
(همب فرزندانش ب خدای یک ا) بجتع هنند ».الزخرف28 - 26 :
امب« .وعن معاوفة بن حیدة قال قلت :يرا نر
این همان شریعب پیام ر
اهلل بما بعثك ربك إیلنا؟ قال :باإلسالم .قال قلت :ومرا آيراع اإلسرالم؟ قرال :أن

تقول أسلمت وجه إ اهلل ع وجل وتلیت : 2از معاتیب ن حیوده بتایوب شوده
امب هب گف ب :گف م ای بمتل خدا ،خداتند تت با ا چب چیزی م عتث هرده اموب؟
فرمتد :ب امالم .گف م :ت نشانبهای امالم هدام امب؟ فرموتد :اینهوب گوتیی :دب
را ر خداتند (ت فرمان ات) تسلیم شدهام ت از ختد بها شدهام».
گام اتل دب تحدق این تتحید دب قلب ت همة اعضا ت جتابح دن این اموب هوب
از هر نتع مع تدی غیر خداتند رائب جتییم .این هاب دبگاه تبتدی ب ایمانی امب
هب صاحب ختد با از آلتدگی شرک ت عاق ب آن حفظ میهند ت ور هموین امواس
قرآن هریم هسانی با هب از این رائب جس ن تخطی هنند از اغت رحذب داشو ب

 .1این حدیث را مسلم در کتا االیمان ،با االمر بقتال ازناس حتی یقوزوا ال إزه إال اهلل (ح
 )32روایت کرده است.
 .2نسا،ی در کتا ازئکاة با من سأل بوجه اهلل (ح  )2568روایت کعرده و آزبعانی در اإلرواء
( )32/5آن را حسن دانسته است.
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امب .هلمة اغت از « غا» مش ق شده امب .اغت ب هور دت صویغة مفورد ت
مذهر آن ب هاب میبتد .امم ماخ ب شده از آن «الطغیان» امب .این هلمب ب معنی
تجاتز از حد ت حدتد امب ت هر چیوزی هوب از انودازههای تعیینشوده دب نافرموانی
تجاتز هند ،غیان هرده اموب ت فعو «أ غی ُوب» وب ایون معنوی اموب هوب ات با
عصیانگر هردم ت جملة غی السی  :یعنی آب آن قودب واال آمود هوب انودازههای
مددبشده با بد هرد ت ویش از انودازه افوزایش یافوب 1.واغت دب اصوطالح «آن
چیزی امب هب نده از حد ختد دب را ر خدای ختد یا هسی هب از ات ت عیب میهند،
یا از ات ا اعب میهند ،فراتر میبتد .پس اغت هر قتمی ،هسی اموب هوب غیور
خداتند ت پیام ر تی ر آن قتم حکم میباند یا ات با ب جای خداتنود میپرمو ند یوا
دتن هیچ آگاهی از جانب خداتند از ات ت عیب میهنند یا دب متبد چیزهوایی هوب از
آن آگاهی ندابند ب ات اق دا میهنند 2».ماحص این تعریف ایون اموب هوب  3نوتع
اغت تجتد دابد:
 -1اغت حکم
 -2اغت ع اد
3
 -3اغت ا اعب ت پیرتی
خداتند م عال دب قرآن هریم ع اد خدا – م حانب تعوالی -با وا هفور وب
اغت مدابن هرده ت تتضیح داده امب هب این دت متبد هر دت یک امر تاحدند
هب از لحاظ شرعی قا

تفکیک نیس ند؛ میفرماید:ﭐ ﭐﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡ ﳢ ﳣ ﳤﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩﱠ « :هاب دین وب اج واب نیسوب،
 .1ازفیومی ،ازموباح ازمنیر فی غریب ازشرح ازکبیر ،بیروت ،مکتبة زبنان 1987 ،م ،ص  ،142معادة:
(طری).
 .2ابن ازقیم ،اعالم ازموقعین ،بیروت ،دار ازجیل 1973 ،م.52/1 ،
 .3ازدرر ازسنیة ،د.م1416 ،هع  1995 -م ،ط .503/10 ،5
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تحدیدا باه هدایب ت ضاللب ر همب هس بتشن گردیده ،پس هر هب از باه هفر
ت مرهشی دیت بهزن رگردد ت ب باه ایمان ب خدا گرایود یگموان وب بشو ب
محکم ت ام تابی چنگ زده هب هرگز نختاهد گسسب ،ت خداتند ( وب هور چوب
خلق گتیند ت هنند) شنتا ت دانامب ».ابلقرة٢٥٦ :
ت تتضیح میدهد هب ادعای داش ن ایمانی هب خداتند آن با ق تل میهنود ،اگور
مدعی این ادعا ،داتبی با ب نوزد واغت

ورد ،ا و ختاهود وتد :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ « :آیا ننگری ب حال آنان هب وب گموان (ت دعوتی)
ختد ایمان ب قرآن تت ت ه ی هب پیش از تت فرمو اده شوده آتبدهانود ،چگتنوب واز
میختاهند داتبی ب اغت رند دب صتبتی هب مأمتبند هب ب اغت هافر شتند!
ت شیطان ختاهد هب آنان با گمراه هند گمراهی دتب (از هر معاد ) ».النساء٦٠ :
ت شاب با رای هسانی دب نظر گرف ب امب هب دب پیشگاه خداتنود از هفور
شیطان تت ب هرده ت ازگشو باند :ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗﲘﱠ « :ت آنان هب از پرم ش اغت دتبی جس ند ت
ب دبگاه خدا ا تت ب ت انا ب از گش ند آنها با شاب ت مژده بحمب امب( ،ای
بمتل) تت هم ندگان مرا ( ب لطف ت بحمب من) شاب آب ».ال مر١٧ :
ا ن تیمیب دب متبد این آیا گف ب امب هب« :خداتند هسانی با هب ادعای ایمان
دابند دب همة ه ابهای آممانی مذمب هرده امب ،چرا هب آنها ب جای داتبی ب
قرآن ت منب ،ب عضی از شیا ین زبگی هب ب جای خدا قوراب داده تدنود ،داتبی
می رند .همچنین این حکم شام حال تعداد زیادی از افرادی میشتد هوب ادعوای
امالم دابند ،اما داتبی ختد با وب مدواال فالموفب مشورک ت غیور آنهوا ت نیوز
میامبهای عضی از پادشواهانی هوب خوابج از شوریعب اموالم هسو ند از جملوب
پادشاهان ترکت اب ت غیر آنها ابجاع میدهند .هنگامی هب ب آنها گف ب شتد هوب
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ب خداتند ت منب بمتلش رگردید ،از این هاب ب شد مر از میزنند؛ ت اگر ر اتور
ش ها ت یا شهت هایی هب دابند ب عد ت دین ت دنیای آنها مصی ی تابد آید ت
یا ب خا ر دتبتیی ختد دچاب ضرب جانی یا مالی شتند ،میگتیند موا ختامو اب ایون
تدیم هب از ریق ذتق ت می دبتنی ختد ،پژتهشهای علمی با ه تد خشیم ت
ین «ادلة شرعی» ت «امتب یدینی عدلی» هب دب حدیدب ،ختد ظن ت ش هب هسو ند،
1
ابت اط رقراب هنیم».
شهاد ب یگانگی خداتند دادن دتن رائب جس ن از شرک ت هفر ،صوحیح ت
دبمب نمیشتد ت تنها ات ا التهیب خداتند ب عنتان خالق هس ی امب ،ت آن وب
تنهایی هدف دعت ت مدصد بمالب نیسب .دب ن یجب الزم ت ضرتبی امب هب این
ات ا ا نفی آنچب م ضاد آن امب ،همراه شتد .هیچ همراه ت هویچ شوریکی ورای
خداتند نیسب ،ت ر همین اماس صیغة «الشوهاده» یوانگر ایون معنوی اموب هوب
التهیب منحصر ب خداتند امب .تتحید ت یگانگی خداتند نیز – صرف یوک ات وا
رای خالق تدن خداتنود نیسوب -ت خداتنود م عوال نیوز ایون چنوین تتحیودی با
نمیپذیرد مادامهب – صرف ات ا التهیب اشد – دتن آنهب آن با از هور هسوی
هب ا ات مخالفب میتبزد ،نفی هند .هر هس دب عصر حاضور از ایون دت لغوزش دب
فهم هلمة تتحید مالم ت مالمب ماند ،از شر دتب مانده ت قل ش وا معوانی حدوایق
ایمانی هب پیام ران ا ختد ب همراه آتبدهاند ،بتشن ختاهد شد.
مطلب چهارم :سکوالریسم و انواع توحید
اهالی علم ب دقب دب متبد حدیدب تتحید تحدیق هرده ت م تجوب شودهاند هوب
این ع اب مجمتعبای از انتاع ت معانی ترهیبیاف ب امب؛ لذا ب اق ضوای انحصواب
معانی ت یان داللبها ،آن با ب دت نتع یا مب یا یشتر تدسیم هردهاند.
 .1این تیمیه ،مجموع ازفتاوی ،تحقیق :أنور ازباز و عامر ازجئار ،مور ،دار ازوفعاء 1426 ،هعع،
 2005م ،ط .340 -339/12 ،3
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از مشهتبترین این تدسیم ندیها مخنی امب هب تتحید با ب دت نوتع تدسویم
هرده امب :تتحید شناخب ت ات ا هب شام ایمان ب خدا ،ب ت یب ،امامی ت صفا
اتمب ،ت تتحید عرضب ت لب هب شام ایمان ب التهیب خداتند م عال امب.
مشهتبتر از تدسیم یادشده ،تدسیم تتحیود وب موب قسومب اموب :تتحیود دب
ب ت یب ،تتحید دب التهیب ،ت تتحید امما ت صفا  .این نتع تدسویم ندی ،آمتزشوی
تده ت شیتع یشتری دابد .محدق ت پژتهشگر دب متضتع مکتالبیسم ا مشاهدة
این تدسیم ندیها ب خت ی م تجب میشتد هب مکتالبیسوم وب صوتب تاضوح ت
آشکاب ا این حدیدب دینی دب تعابض قراب دابد ت این دت هرگز ب همودیگر م صو
نشده ت همدیگر با ندض میهنند.
توحید ربوبیت

ایمان ب یگانگی خدا ت افعال خداتندی امب .ب ایون معنوی هوب خداتنود با دب
حدیدب خلدب ،بزق ت بتزی ت تد یر هس ی تاحد ت یگانب دانیم .مکتالبیسم ا این
مفهتم دبگیری دابد ت این دبگیری تا ب آنجامب هب «شام این مفهتم امب هب
خداتند دب هدایب ت امتب شرعی نیز دتن بقیب امب؛ چرا هب اگور دب خلدوب ایون
جهان منفرد ت تنها اشد ،پس هدای گری ت ابمال هر نتع پیام الزامآتب نیز از ورف
تی نیز الزم ت ب حق امب .خلدب ت حکم از تیژهترین خصتصویبهای ب ت یوب ت
جامعترین آنها از منظر صفا امب .خداتنود م عوال میفرمایود :ﭐ ﭐﱡ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ « :آگاه اشوید هوب ملوک آفورینش خواص
خدامب ت حکم نافذ فرمان اتمب ،س منزه ت لندمرت وب اموب خودای یک وا هوب
پرتبدگاب عالمیان امب ».األعراف٥٤ :
امر یا حکم دب ز ان شابع ب دت معنی میآید:
اتل :امر هتنی ،هب ب تمیلة آن امتب مخلتقا تد یر میشتد ت ب تامطة آن ب
شیء میگتید« :متجوتد واش» ت الفاصولب متجوتد ختاهود شود .خداتنود م عوال
میفرماید:ﭐﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ « :فرمان
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نافذ ات چتن اباده خلدب چیزی هند ب محض اینهب گتیود« :متجوتد واش» وال
فاصلب متجتد ختاهد شد ».یس٨٢ :
ت میفرمایود :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ « :ت فرموان موا
(دب همب عالم) یکی امب (ت هیچ ت دی پذیر نیسب چب دب امر ایجاد ت چوب دب هواب
معاد ،ت دب مرعب) ب مانند چشم ب هم زدنی انجام یا د ».القمر٥٠ :
دتم :امر شرعی ،هب ب تامطة آن حالل ت حرام از هم م مایز میشتد ،امور
ت نهی ت مایر امتب شرعی از آن جملب امب .خداتند م عال میفرماید :ﱡﭐﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱠ « :ت
رخی از آن نیامرائی با امام ت پیشتایانی هب خلق با ب امر موا (نوب وب امور
خلق) هدایب هنند قراب دادیم رای آنهب (دب باه حق) ص ر هردند ت دب آیا ما
مدام یدین یاف ند ».السجدة٢٤ :
تتحید ب ت ی جز ا یگانب دانس ن خداتند عزتج دب خلدوب ت حکوم دب هور دت
نتع آن ،یعنی حکم هس ی ت حکم شرعی تحدق نمییا د ،ت یگانبدانسو ن خداتنود
دب حکم شرعی الزمة این امب هب فرد اقراب هند هب خداتند دب حکتمب ر جهوان
ت قانتنگذابی شرعی ،تاحد ت یگانب امب ت جز ات هسی نمیتتاند هویچ حاللوی با
حرام ت هیچ حرامی با حالل هند .هویچ دینوی چیوزی غیور از آنچوب دب شوریع ش
میآید نیسب ت هر هس مردم با ب پیرتی از شوریع ی غیور از شوریعب دیون فورا
ختاند ،هافر ت مشرک امب.
حدیدب اقراب ب ب ت یب خداتند تنها دب اقراب ب یگوانگی ت تحود دب خلدوب ت
تد یر امتب هس ی خالصب نمیشتد لکب فراتر از این تده ت شام یگانگی ت تحد
ورای شور از
خداتند دب حکم شرعی ت پذیرش هدایب ت شریع ی هب پیام ر
رف خداتند آتبده نیز میشتد ،ت این دان معنی امب هب منازعب دب حکم هسو ی
مانند منازعب دب حکم شرعی امب؛ نا راین هیچ تفاتتی دب این میان تجتد نودابد ت
همان هسی هب بضایب ت تسلیم دب را ر تددیر تی تاجب امب همان هسی اموب
هب تسلیم دب داتبی ب شرع تی ردن نیز تاجب امب .خداتنود م عوال میفرمایود:ﭐ
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ﱡﭐﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ« :تنهووا حکوومفرمووای عووالم تجووتد
خدامب ،امر فرمتده هب جز آن ذا پاک یک وا هسوی با نپرمو ید[ ».یتموف ]40 :ت
میفرمایووود:ﭐﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ« :آیوووا
خدایان ا مشرهان ر آنهوا شورع ت احکوامی هوب خودا اجوازه نفرموتده جعو
هردهاند؟ ت اگر هلمب فص (یعنی حکم تأخیر عذاب) ن تد میان آنها ( وب هالهوب)
حکم میشد ،ت م مکابان با ال ب (بتزی) عذاب دبدناک ختاهد تد ».الشورى٢١ :
اقراب ب تتحید ت پذیرش تحدانیب خداتند دب خلدب ت حکم هب دب این آیا
مدنظر امب اقرابی فرتتنانب امب هب ب ختدی خوتد ال وزام وب هموراه دابد ت
صرفا یک اقراب خ ری نیسب هب از دایرة تصدیق ت خ ر خابج نشتد .پوس اگور
ب همراه آتبده امب ،اقراب هرده ت پذیرد اما نوب
فردی آنچب با هب پیام ر
تنها ا ز آن ت عیب نکند ت ح ی ا آن مخالفب ت م ابزه هند دب هیچ حوال ی فورد
1
متحد ت خداپرمب نیسب.
توحید در الوهیت یا توحید عبادی

ر اماس تتحید التهیب خداتند تنها هسی امب هب شایسو گی پرمو ش ت
ع اد دابد .از دیگر امامی تتحید التهیب ع اب امب از:
 تتحید یگانگی خداتند ،چرا هب خالصانب ب مع تدیب خداتند تعلق خوا رداش ب ت می پذیرد هب شدیدترین نتع مح ب ،مخصتص ب خدای یگانب اموب.
این امر مس لزم خلتص نیب نوده دب نودگی ت ع واد خداتنود ت اع دواد وب
تحدانیب ابی تعالی دب امر ع اد امب.
 تتحید اباده :تتحید التهیب م نی ر این امب هب ا اباده ت اخ یواب توام هموةامتب با ب خداتند مپرده ت اعمال ختد با رای بضایب ذا ابی تعالی انجام دهد.
 .1صالح ازواوی ،موقف اإلسالم من ازعلمانیة ،دار ازندوة ازعازمیة زلشبا اإلسالمی 1421 ،هع ،ص
.14 -11
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 تتحید نیب :تتحید التهیب شام خلتص نیب امب ب این صتب هب وااخالص هام یگانگی خداتند دب ع اد با پذیرد ت اعمالی هب انجام میدهد ا
خلتص نیب همراه اشد.
تتحید عم یا تتحید افعال :هر هابی هوب انجوام میدهود ورای بضوایب ذا
ابی تعالی اشد ،خداتند م عال میفرماید :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵﱠ :
«خدای با پرم ش هن دب حالیهب دین با رای ات خالص گردانیده اشی ».الزمور2 :
ت میفرمایوووود:ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐﱠ « :1گت هب من ختد مأمتبم هب تنها خدا با پرم ش هونم ت دیون با
رای ات خالص گردانم (ت هرگز شرک نیواتبم) .ت واز موأمتبم هوب دب اموالم ت دب
تسلیم امر خدا مدام اتّلیّب با دابا اشم ».الزمر12 – 11 :
اص تا س گی ت تعلق ب امالم ر اع داد ب یگانگی خداتند دب انتاع امور ت
حکم نوا شوده اموب :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠ (« :ت دانیوووود
هب) آنچب غیر از خدا میپرم ید ،جز امومایی ( یحدیدوب ت الفواظی یمعنوی)
نیسب هب شما ختد ت پدبان ان نامیده (ت ماخ ب)اید ،خودا هویچ حج وی ور آن
نفرم اده ،تنها حکمفرمای عالم تجتد خدامب ،امر فرمتده هب جز آن ذا پاک
یک ا هسی با نپرم ید ،این تتحید آیین محکم امب لیکن اهثور موردم ور ایون
حدیدب آگب نیس ند ».يوسف٤٠ :
این دب حالی امب هب مکتالبیسم حکم با ب انسان چب فردی ت چب جمعی
یا امب امناد میدهد .دب ن یجب مکتالبیسم ا این اع داد دب تعابض ا تتحیود
 .1سلیمان بن عبدازوها  ،تیسیر ازعئیئ ازحمید فی شعرح کتعا ازتوحیعد ،ازریعاض ،مکتبعة
ازریاض ازحدی ة  ،ص .2
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التهیب تده ت اع داد ب یگانگی خداتند با بد هرده ت ا اعب مطلوق ت تسولیم
هام دب را ر امر ت نهی تی با نمیپذیرد .دب حدیدب ،مکتالبیسوم هور نوتع
میطره ت ملطب ر انسان با دب خابج از جهان ماده بد هرده ت انسوان با عامو
اصلی حکم ت امر میداند ت ات با دب ممانعب از هابی ،مجاز دانس ن آن ،ان خاب
ت قانتنگذابی قائم ب ذا ختد میداند.
جامعبشناس غر ی امی دتبهایم مفهتم گف بشده با دب متبد جامعبای هوب
ر اماس میس مهای مکتالبیسم من ع امر ت حکم ختد امب چنین میگتیود:
«جامعب دب را ر اعضای ختد مانند خدا دب را ر ندگان امب .خدا دب مدایسب ا
انسان قدب رتر دابد ت حاهم ر امتب تی امب .دب این حالب ،انسوان از خودا
1
ت عیب میهند؛ جامعب نیز ب همین صتب امب ت حکم رتری ر ما دابد».
تی تأهید میهند هب ا تجتد اینهب دب همة شریعبها تأهید شده امب هب
قانتنگذابی هب الزم امب از تی ا اعب شتد همان خداتند اموب اموا توابیخ
شهاد می دهد هب خدایی هب اید ع اد شتد هموان خودایی نیسوب هوب دب
آممان قراب دابد ،لکب جامعبای امب هب دب حدیدب امر از حکم قانتنگذابی ت
2
امر ت نهی رختبداب امب.
عالته راین مکتالبیسم ا تتحید التهیب نیوز مخوالف وتده ت دب تعریوف
هدف نهایی از انجام یک فع مخالف آن امب .امالم قائم ر خلتص عم دب
ا دا ت ان های انجام هاب امب ت آن با تنها دب صتبتی میپذیرد هب رای بضای
ذا ابی تعالی اشد اما مکتالبیسم قائم ر تسلیم مطلق فرد یا گرته دب را ر
افکاب ت تمایال مخصتص ب ختد امب ،چرا هب عدیوده دابد جهوان دب خوتد
فرت س ب امب ت همة آبزتها از آن آغاز شده ت ب آن خاتموب مییا ود ت هودف
نهایی از انجام یک عم هسب بضایب دبتنی امب .دب تصتب ت اتب اموالمی،
1

. Emile Durkheim, L' Enseignement de la Morale a' Icole Primaire,
Revue Fransaide sociologie, octobre-decembre 1992, XXXIII-4. p. 617.

 .2من ع پیشین ،ص.619-618 :
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غایب هس ی تحدق تسلیم مطلوق دب را ور بضوای خوالق هسو ی اموب ،اموا
مکتالبیسم انسان با معیاب ت مرهز هس ی میداند.
امالم دب حدیدب ظاهری ت ا نی خوتد ع واد خداتنود م عوال اموب ،دب
حالیهب مکتالبیسم (یا اتمانیسم) انسان با مع تد قراب داده ت مع دد ب ا اعوب
از ختام بهای ت امیال تی امب تا ب آنچب هب میختاهد رمد ت حرهب خوتد
دب این دنیا با ب اتج ت تعالی رماند.
توحید در اسماء و صفات

تتحید امماء ت صفا  :تتحید امماء ت صفا یعنی تا ب دانس ن هر امم یا
صف ی یا احکامی هب دب ه اب ت منب تابد شده ت خداتند رای ختد ذهر هرده
ت یا پیام ر ،خدا با ا آن تتصیف نمتده امب ،ب گتنبای هب موزاتاب ت شایسو ة
عظمب ت شکته خداتند اشد ت چیزی از آنها با نفی نکرده ت حکوم عضوی با
تعطی نکرده ت یا هیچهدام با تحریف ت تش یب نکند ت دب عین حال عیبهوا ت
ندایصی با هب خدا ت پیام ر نفی هردهاند ،نفی هرده ت هر آنچب با هب مانع همال
1
ت بشد ات میشتد هناب گذابد.
مکتالبیسم ا تتحید امماء ت صفا الهی نیز مخالف امب ت هموة صوفاتی با
هب خداتند م عال رای ذا ختد ات ا هورده اموب از جملوب هموال علوم ،هموال
حکمب ت همال قدب مخالف امب .مکتالبیسم چنین گمان میهنود هوب انسوان
علم ت آگاهی ختد نس ب ب جهان با از یرتن آن هسب نکرده ،لکب هموة آن با از
دبتن ختد جهان ب دمب میآبتد؛ نا راین ،ات رای تحدوق آنچوب هوب میختاهود
شایس بتر امب.
مکتالبیسم همچنین ا امالم مخالف امب ،چرا هب حکم با ب غیر خداتند
امناد داده ت مع دد امب هب انسان همان حاهم ر زمین امب؛ نا راین ،حکم ت
 .1عبدازرحمن ازسعدی ،ازقول ازسعدید فعی مقاصعد ازتوحیعد ،ازمجموععة ازکاملعة زمؤزفعات ازشعیخ
عبدازرحمن بن ناصر ابن ازسعدی ،عنیئة ،مرکئصازو بنصازو از قافی 1411 ،هع  1990م.10/10 ،
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امر حکتمب ر آن با نیز دب اخ یاب دابد ت جز ختد تی ت یا جامعب هویچ نیورتی
ازدابندهای رای حکم ات تجتد ندابد.
دب حدیثی از ا ت شریح هب ب ا احکم هنیب یاف ب تد ،چنین بتایوب شوده اموب

ب ات فرمتد« :إن اهلل هو احلکم وإیل احلکرم  :خداتنود م عوال
هب :پیام ر
داتب امب ت حکم همب رای ات امب ».گفب :قتم من هنگامی هب دب موتبد چیوزی
ب اخ الف نظر رمند ،داتبی با ب نزد من میآتبند ت من ین آنها داتبی میهنم

ت هر دت رف از حکم من باضی میشتند .پیام ر فرمتد« :ما أحسن هذا! فما لرك

من الودل؟  :چددب این عم ختب امب .چند فرزند دابی؟» گفب :شریح ت مسولم ت
ع داهلل .ب ات فرمتد :فمن أکربهم؟  :هدام یک زبگتر امب؟ گف م شوریح .بموتل
خدا فرمتدند :فأنت أبو رشف  : 1پس تت ا ت شریح هس ی».
خداتند م عال دب داتبی یگانب اموب ت هموة حدوتق حاهمیوب ورای ات اموب،
میفرمایووود:ﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ « :گوووت :مووون
هرچب میگتیم ا رهانی از متی پرتبدگوابم اموب ت شوما تکوذیب آن میهنیود.
عذا ی هب شما ب آن تعجی میهنید امر آن ب دمب من نیسب ،فرمان جز خودا با
نختاهد تد ،هب ب حق دم تب میدهد ت ات ه رین حکمفرمایان امب ».األنعام٥٧ :
همچنوووین میفرمایووود :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠ (« :ت دانیوووود
هب) آنچب غیر از خدا میپرم ید ،جز امومایی ( یحدیدوب ت الفواظی یمعنوی)
 .1این حدیث را ابو داوود در کتا «األد  ،آدا ازقیاء» در با فی ترییر االسم ازقبعیو (ح
 ،)4955وازنسا،ی در کتا «آدا ازقیاة ،اجا حکموا رجال فقیعی بیعنهم( ،ح  )5387روایعت
کردهاند و آزبانی در کتا «إرواء ازرلیل ( )22615آن را صحیو دانسته است.
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نیسب هب شما ختد ت پدبان ان نامیده (ت ماخ ب) اید ،خدا هویچ حج وی ور آن
نفرم اده ،تنها حکمفرمای عالم تجتد خدامب ،امر فرمتده هب جز آن ذا پاک
یک ا هسی با نپرم ید ،این تتحید آیین محکم امب لیکن اهثور موردم ور ایون

حدیدب آگب نیسو ند[ ».یتموف ] 40 :ت میفرمایود:ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ « :ت اتمووب خوودای
یک ا هب جز ات هیچ خدایی نیسب ،هوم مو ایش دب اتل ت آخور عوالم (دب ایون
جهان ت آن جهان) مخصتص ات ،هم حکم ت ملطنب جهان ا ات ت هوم بجوتع
شما ب متی اتمب[ ».الدصص ]70 :ت میفرمایود:ﭐﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﱠ «ت آنچوووب
دب آن اخ الف ت نزاع هردید حکم آن ب خدا (ت احکام خدا) باجع امب ،هموان
خدا (ی آفریننده عالم ت آدم) پرتبدگاب من امب هب ر ات تته هرده ت ب دبگاه
ات ب تضرّع از میگردم ».الشورى١٠ :
مطلب پنجم :سکوالریسم و مراتب ایمان
ایمان دب نزد اه منب یک حدیدب مرهب امب ،ت هرگاه لفظ ایموان وب هواب
رده شتد ،مدصتد از آن همة ایمان امب .ایمان دب حدیدب ختد مراتب مخ لفوی از
منظر ابزش ت مدداب دابد ت دب زمینة همة ختام بها ت امتبی هب ایود انجوام آنهوا
ترک گردد تنظیم شده امب .ایمان دب نزد اه منب از نظر دم ب ندی ترتی ی مب
دبجب ت مرت ة اصلی دابد هب از این هالم خداتنود اق واس شوده اموب:ﭐﱡﭐﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ «:آن
گاه (پس از آن پیام ران ملف) ما آن خاندان با هب از ندگان ختد رگزیدیم (یعنوی
با) تابث علم قرآن گردانیودیم .واز هوم عضوی از آنهوا
بمتل خاتم ت آلش

 / 228مکتالبیسیم ،اعتن عصر

(یعنی فرزندان ات) ب نفس ختد ظلم هردند ت عضی باه عدل پیمتدند ت رخوی وب
هر عم خیر ( ا جان ت دل) ب دم تب حق م دب گیرند .این بت ب دب حدیدب همان
فض زبگ (ت عطای یمن های الهی) امب ».فاطر٣٢ :
ایمان مرهب از مراح زیر امب:
 -1یک اص هب ایمان دتن آن هام نیسب.
 -2یک تاجب هب ا از دمببف ن آن فرد مس تجب عدت ب ت عذاب میشتد.
 -3یک امر مس حب هب ا از دمببف ن آن فرد از همال از میماند.
مردم دم بهای مخ لفی اند ،از جملة آنها هسی هوب وب خوتد ظلوم میهنود،
1
هسی هب اه خسامب ت هتتاهی امب ت هسی هب ر دیب پیشی میگیرد.
اصل ایمان

اص ایمان ،ایمان مطلق نیز نامیده شده امب ت آن چیزی امب هب اموالم
ا آن صحیح امب ت ا از دمببف ن خشی از آن ،همة آن از دموب مویبتد؛
چرا هب هر چیزی هب فاقد این اص اشد ،قا لیب اممگذابی ب ایمان با نودابد
ت از آتش جهنم حفظ نمیهند .اص ایمان همان ایمان ب خدا دب گف اب ت عم
امب :مخنگف ن از قلب ت ا ز ان ت عم ب قلب ت ابهان ت جتابح امب .ایون
نتع اعمال داخ دب اص ایمان میشتند از اعمالی هب اید انجام شده ت اعمالی
هب اید ترک شتند ،ترهیب یاف ب امب .تابدشدن این اعمال ب اص ایمان ور
اماس حکم شرعی صتب میگیرد ت م تن دینی حکم ر اعمال هفرآمیز تدن
آنها ت یا ترک هفر دب آنها با میدهد .از مهمترین اعمال دب ایون موتبد ،آن
چیزی امب هب ب اعمال قل ی مانند اتب ت اع داد قل وی اموب .دب ن یجوب هور
هس ع اب «ال إلب إال اهلل» با ا همة مد ضیا م رتب ر آن تصدیق ت تأیید
نکند ت یا از صمیم قلب ب آن اع داد نداش ب اشد ،اص ایمان با هب ودتن آن
ایمانی از منظر حدتد شرعی تجتد ندابد ،ندض هرده امب .ایون امور دب موتبد
 .1ابن تیمیه ،مجموع ازفتاوی .387/7
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امتبی هب تاجب امب ترک شتند نیز یکسان امب .هر هس هب شرک تبزد ت
رای خداتند همسوان ت قورین دب نظور گیورد یوا وب الحواد ت انکواب خوالق ت
امرهنندهای پردازد هب هرگز مخنی پامخ ات با نمیدهد ،اص ایمان با ندوض
هرده امب .هر هس اص ایمان با پذیرد این اص ایمان ات با دب همان ا دای
امر ب هشب بهنمتن میهند ت یا عد از اینهب ب خا ر گناهانش مؤاخذه شد
اگرچب شفاعب یا خشش شام حال تی نشتد از ب هشوب می ورد .پیوام ر

:
ْ ٌْ :
وب أصرابوها عقوبرة ،ثرم
ار ،بذن ٍ
میفرماید« :یل رصیب أقواما سفع رمن انل ر
ْ
ي ْد رخلهم اهلل اجلنة بف ْض رل رمح رت ر  ،يقال َلم اجلهن رمیون :1قطعا آتشی ب گرتهوی

ختاهد بمید هب از شد حراب آن ،بنگ پتم شان عتض میشتد ،وب مو ب
عدت ی هب ناشی از گناهان آنان امب ،مپس خداتند آنان با ا فضو بحموب
ختد تابد هشب میهند دب حالیهب ب آنان اه جهنم گف ب میشد».
ایمان به واجب

ایمان هام هم ختانده میشتد ت آن ایمانی امب هب عد از تحدق اص ایمان،
صاحب آن امتبی با هب ر تی تاجب شده امب ،انجام داده ت از امتب حرام اج نواب
میهند .هر هس این ایمان با داش ب اشد ،دب همان ا دا ت دتن ما دة عوذاب تابد
هشب میشتد؛ اما هر هس دب این ایمان هتتاهی هند ودتن اینهوب بخنوبای دب
اص ایمان تی تابد شتد ،تحب ابادة خداتند امب ت اگر خداتند ختاهد ات با عذاب

ْ
هلل شریئ:ا ،وَل
رشرکوا برا ر
ون یلع أن َل ت ر
نمتده ت یا گناهان تی با می خشاید« :برايع ر
ْ
ببهتران تفرتونر برّی أير رديکم
ْسقوا ،وَل ت ْ نوا ،وَل تقتلوا أوَلدکم ،وَل تأتوا
ٍ
ت ر
ْ
ْ
جره یلع اهلل ،وم ْ
رن أصراب
معروف ،فم ْن وف منکم فأ
وأرج رلکم ،وَل تعصوا ريف
ٍ
ر
ْ
ٌ
رمن ذل رك شیئ:ا فعو رقب ب ر يف ادلنیا فهو کفارة ،ومن أصاب رمن ذلك شریئ:ا ثرم سررته

 .1بخاری در کتا ازتوحید ،با

ْ

ٌ

ْ ْ

هلل ق ررفب رمن المح رس رنّیﱠ
ماجاء فی قولاهللتعازی :ﱡإرن رمحت ا ر
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هلل ،إن شاء عفا عن  ،وإن شاء اعقب  :1یایید ت ا مون ور ایون یعوب
اهلل فهو إ ا ر
نمایید هب ب همراه اهلل چیزی با شریک نیاتبید ،امراف نکنید ،زنا نکنید ،فرزندان ان
با نکشید ،یکدیگر با تهمب (فحشا) نزنید ت دب هابهای نیک نافرمانی نکنید ،مپس
هرهس از شما ب این امتب پای ندی نمتدإل اجر ت مزدش ر اهلل اموب ،ت هور هوس
یکی از اینها با مرتکب شد ت دب دنیا مزا داده شد پوس ایون موزا ورایش هفوابه
امب ،ت هرهس یکی از این گناهان با مرتکب شد ت مپس اهلل ات با دب دنیا پتشواند
(ت هسی از گناهش ا خ ر نکرد) پس آن ب دمب اهلل امب ،اگر ختاهد ات با معاف
میهند ت اگر هم ختاهد ات با مزا میدهد».
مکتالبیسم ا این مرت ب از ایمان نیز تعابض دابد ،چرا هب مرجعیب تعیین امتب
تاجب ت حرام با ب انسان رمیگرداند ت منکر این حدیدب امب هب الزمة پیشورفب
ت ترقی دب این دنیا پیرتیهردن از این اتامر ت نتاهی امب .دب نگواه مکتالبیسوم،
انسان منافع ختد با ب اندابة تعهد ختد ب امتبی محدق میهنود هوب موردم ورای
ه تد آنها عم هردهاند .نا راین ختد فرد ب تنهایی این اخ یواب با دابد هوب یوک
«همت ن مفید» اشد یا خیر یا ب شریعب عم هند یوا خیور ،پوس ات دب ه ورین
حالب ختد قراب داش ب ت اخ یاب شخصی تی هب ر اماس ذتق شک گرف ب امب نب
ات با ب ختدی ختد اال می رد ت نب ات با ب پایین میهشد.
ایمان مستحب

دب این نتع ایمان فرد همة تاج ا با انجام داده ت از اموتب حورام دبتی هورده،
مس ح ا با بعایب نمتده ت از هر آنچب مکرته اشد اج ناب هرده امب .همچنوین
از امتبی هب دب آن شک ت ش هب تجتد دابد دتبی هرده امب .دب این حالب تی ب
االترین دبجا ع اد یعنی همان احسان بمیده امب .متضوع ایموان مسو حب
 .1این حدیث با خابی دب ه اب االیمان (ح  ،)18ت مسلم دب ه اب الحدتد هفابا ألهلها
(ح  )1709بتایب هرده امب.
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نس ب ب مکتالبیسم مانند متضع ایمان تاجب ب مکتالبیسم امب .ایون هور دت
نتع ایمان خابج از هدف شری امب هب ابزشگذابی اندیشب ت عم با ر امواس
مدداب مازگابی آن ا دیدگاه انسان میمنجد ت ایون دیودگاه محصوتب وب محویط
محدتد زمان ت مکانی امب هب تی با احا ب هرده امب .نگاه ب ایمان از این منظر
هب یک ماهیب ترهیبیاف ب امب ب ما همک میهند تا ب این حدیدب رمویم هوب
مکتالبیسم ،همان ندص دب اص ایمان ت نفی حدیدب زبگی امب هوب موا آن با
«تصدیق ب اذعان» مینامیم ،همچنانهب هدف غایی ایمان با نیز از وین می ورد.
مکتالبیسم از هر نتع تصدیق ت اقراب ب ایمان اعراض میهنود ت عدیوده دابد هوب
ایمان ب معنای امالمی آن دب دتبترین حالب بتشنگری ختد ،تنها یک ان خواب ت
دیدگاه امب ت ب هیچ عنتان یک تعهد اج ابی رآمده از یدین ت اتب قل ی نیسوب.
ا ن تیمیب فساد ت نادبم ی این عدیده با ا بیشبیا ی معانی ایمان دب قورآن تتضویح
داده ت اعالم هرده امب هب تصدیق همراه ا بتیگردانی از ا اعب خداتند از لحواظ
شوورعی ایمووان محسووتب نمیشووتد ،خداتنوود میفرمای ود:ﭐﱡﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ :
«ت (منافدان هم مانند مؤمنان) میگتیند هوب موا وب خودا ت بموتل ایموان آتبده ت
ا اعب میهنیم ،ت لیکن ا این همب قتل از گرتهوی (تقوب عمو  ،از حوق) بتی
میگردانند ت اصوال آنوان ایموان ندابنود[ ».النوتب ]47 :منظوتب از بتیگردانوی هموان
بتیگردانی از ا اعب امب ،چنانهب خداتنود م عوال میفرمایود:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ  « :ووووا
اعرا ی هب (از جنگ) از نهاده شدند گت( :اگر ب حدیدب قصود م ا عوب دابیود) وب
زتدی رای جنگ ا قتمی شجاع ت نیرتمند (فابس ت بتم) دعت میشتید هوب وا
آنها یا جنگ ت م ابزه هنید یا آنهب مسلمان شتند .اگر ا اعب هردید خدا ب شوما
اجر نیکت ختاهد داد ت اگر نافرمانی هنید چنانکب از این پیش (دب حدی یّوب) مخالفوب
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هردید خدا شما با ب عذا ی دبدنواک معوذّب ختاهود هورد[ ».الفو ح ]16 :همچنوین
میفرماید :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ «پس (آن بتز تای ر
آن هب چتن ا ت جه ) حق با تصدیق نکرد ت نماز (ت اع ش) جا نیاتبد .لکب
(خدا با) تکذیب هرد ت (از حکمش) بت گردانید ».القیامة٣٢ – ٣١ :
پس فهمیده شد هب بتیگردانی از تتحید ب معنی تکذیب تتحید نیسب لکب وب
ب هموراه خوتد
معنی بتیگردانی از ا اعب امب .مردم اید آنچب با هب پیام ر
آتبده امب تصدیق هرده ت آنچب با هب ب آنها امر میهند ،ا اعب هننود .تکوذیب
دب ندطب مدا تصدیق قراب دابد ت بتیگردانی نیز دب تدا وا ا اعوب میآیود .ور
همین اماس امب هب خداتند م عوال فرموتده اموب :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺﱠ ت فرمووتده امووب :ﭐﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ « :ت (منافدان هم مانند
مؤمنان) میگتیند هب ما ب خدا ت بمتل ایمان آتبده ت ا اعب میهنیم ،ت لیکن وا
این همب قتل از گرتهی (تقب عم  ،از حق) بتی میگردانند ت اصال آنان ایموان
ندابند[ ».النتب ]47 :این آیب ایمان با از هسوانی هوب از عمو وب آن بتیگوردان
1
هس ند ،نفی میهند ت ح ی اگر ا ز ان نیز ب آن اقراب هرده امب.
تصتب امالمی دب تعریف بف اب مسلمان ،جدایی هام ین تصتب ایموانی دب
مطح نظری آن ت شیتة زندگی ت بف ابی فرد دب مطح عملی با ب هیچ عنتان
نمیپذیرد ،ختاه این امر مر تط ب یک فرد مسلمان ت ختاه رای امب اموالمی
اشد ،چرا هب ابت اط ین اتب فرد هب یک عم غیر مادی امب ت بف اب تی هب
ب صتب ح می انجام میپذیرد ح ی اگر دب شد ت ضعف آنها ین یک فرد
مش اق ب انجام آن ت یک فرد مه انگاب تفات تجتد داش ب اشد ،هر نتع قطع

 .1ابن تیمیه ،مجموع ازفتاوی.142/7 ،

فص متم :حقیقت مکتالبیسم از منظر شریعب 233 /

ابت اط هام با بد میهند .ر همین اماس امب هب محمد الخضور حسوین1دب
متبد جدامازی خشی از فعالیب علمی یوک فورد مسولمان از بضوایب ایموان
نظری میگتید« :جدایی دین از میامب اعوث نوا تدی ت تیرانوی سویابی از
حدایق دین میشتد ت مسلمانان هرگز این عم با انجام نمیدهند مگر اینهب
از امالم دتب شده ت غیر مسلمان شده اشند 2».پس چگتنب امب حوال هسوی
هب دب جدایی این دت تالش میهند ت شکاف ین آنها با اضافب میهند!
مطلب شوم :سکوالریسم و نفی معنهای عبهارت « شههد ن
محمدا رسول اهلل»
معنی ع اب «أشهد أن محمدا بمتل اهلل» چیسب؟ هلمبای 3هوب توالش
میشتد تا عنتانی خالی از یک داللب پتیا اشد.
تنها فردی امب هب اید از
شهاد «محمد بمتل اهلل» یعنی «محمد
تی ت عیب شتد ت ت عیب از تی حق امب ت این ت عیب باهی رای تحدق معنی
ع ادتی امب هب دب ع اب «ال إلب إال اهلل» ب آن امور شوده اموب ،چورا هوب
دبیافب ت دبک حدیدب ع اد ت ندگی خداتند ت فهم جزئیوا ت ندیضوبهای
امب هوب از ورف
آن تنها از ریق دبیافب این دم تبالعم ها از پیام ر
خداتند مأمتب ب ت یلغ دین شده امب .ا ن قیّم دب ایون زمینوب میگتیود« :اموا
ن ی ت بمتل خدامب ب این صوتب اموب :دب
بضایب ب اینهب محمد
 .1محمد ازخیر حسین ( 1377 -1292هع 1985 – 1875 /م) :دانشمند و ادیب اصعل او از
ازجئا،ر است .در تونی متوزد و رشد یافت و در دانشگاه زیتونعه بعه تحوعیل پرداخعت و در
همان جا تدریی کرد .سپی به مور رفعت و از شعیوخ االزهعر شعد .از جمعه تأزیفعات وی:
«نقض کتا فی األد ازجاهلی زطه حسین» و «موجئ فی آدا ازحر فی اإلسالم».
عمر رضا کحازه ،معجم ازمؤزفین.274-273/3 ،
 .2مقازة «ضالزة فساد ازدین عن ازسیاسة» من «رسا،ل ازوالح» ،دمشق ،ازمطبعة ازتعاونیعة
بدمشق .ص.173 -159 :
« .3کلمه» در زبان عربی بر زفظ و جمله اطالق میشود.
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را ر تی تسلیم تده ت ب متی ات رتد ،داتبی تنها ب ات رده شتد ،هویچهس
حق ندابد ر ات حکمی کند ،ت ر حکم هیچهس غیر ات هم بضایب داده نشتد،
چب این حکم دب متبد امماء ت صفا ت افعال خداتندی اشود ،ت چوب دب موتبد
حدیدب ایمان ت مراتب مخ لف آن تده ت چب مر تط ب احکام ظاهری ت ا نی
اشد هب خداتند تعیین هرده امب .دب همة متابد گف ب شوده تنهوا وب حکوم ات
1
بضایب دهد ت تسلیم حکم ات اشد».
از منظر شرع – همان گتنب هب علمای
حدیدب معنی ایمان ب پیام ر
امالم میگتیند -ب ایون صوتب اموب هوب دب آنچوب امور هورده ت یوا از آن
ازمیدابد ا اعب شتد ،آنچب با هب ا ختد آتبده امب ،تصدیق شتد ،ت شهاد
دهد هب خدا با جز ب همان صتبتی هب دب شرع یان هرده امب ،ع اد نکند.
این مب بهن گف ب شده ،یانگر حدیدب تصدیق وب پیوام ری اموب .دب ن یجوب
تنها ب معنی آگاهی از رحق وتدن پیوام ری آن
تصدیق پیام ری محمد
حضر از رف خداتند نیسب هب رای شر آنچب با هب الزم تده امب ،ا ختد
آتبده اشد ،چرا هب این امر ب تنهوایی فورد با دب ایموان تابد نمیهنود ت از ات
نس ب دهریب (ماتریالیسم) ت یوا شورک با دتب نمیهنود ،چورا هوب سویابی از
با میدانس ند ،تلی از آنجا هب عم ب ایون
منافدین دبم ی بمالب پیام ر
ع اب با بد هردند ،قرآن رای آنها صفب هفر ت نفاق با ب هاب رد؛ خداتند م عال
میفرمایوود:ﭐ ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱠ « :ت ا آنهب پیش نفس خوتد وب یدوین دانسو ند هوب آنهوا
معجزه خدامب از از ه ر ت نخت ت م مگری انکاب آن هردند ،پوس نگور توا
عاق ب آن مردم فامد ب هجا انجامید (ت چگتنب هالک شدند) ».انلمل١٤ :
 .1ابن قیّم ،مدارج السالکّی بّی منازل إياك نعبد وإياك نستعّی ،تحقیق :محمد حامد ازفقی،
بیروت ،دار ازکتا

ازعربی 1393 ،هع  1973م.172/2 ،
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مادام هوب وب هموراه انکواب بعایوب
یدین ت اتب قل ی ب پیام ری محمد
حدتق ن ت ر مردم اشد ،از نظر شرعی مع ر نیسب.
هوم از منظور خ وری ت هوم از
تصدیق ت گتاهیدادن ب پیام ری محمد
منظر حکم الزامآتب امب .الزمة خ ر این امب هب تصدیق شتد ت الزمة حکم ت امر
این امب هب از پیام ر ا اعب شده ت دب را ر ات مر تسلیم فرتد آتبده شتد .اگر خ ر
تکذیب شتد ت یا اص اذعان ب این ع اب ت تصدیق آن بد شوتد ،ایون ع واب ت
گتاهیدادن ب ن ت صحیح نیسب.
ا ن تیمیب گف ب امب« :ایمان اگرچب دب ردابندة تصدیق اشود ،اموا وب خوتدی
ختد تنها تصدیق نیسب لکب اقراب ت ا مینان هام نیز امب ،چرا هب تصدیق تنهوا
شام اص خ ر میشتد ،اما امر از آن جا هب امور (انشوایی) اموب ،پوس تصودیق
شام آن نمیشتد ت هالم خداتند هم شام امر ت هم شام خ ر امب .خ ور الزم
امب هب تتمط خ ردهنده تصدیق شتد ت الزموة امور آن تسلیمشودن دب را ور آن
امب ت این تسلیم فع ت انفعالی امب هوب دب قلوب اتفواق میاف ود ت مجموتع آن
تسلیم دب را ر امر امب ،ح ی اگر هسی هب ب آن امر شده امب از انجام آن مور از
زند؛ پس خ ر ا تصدیق تأیید میشتد ت امر ا تسلیم تحدق مییا د ت اص ایموان
دب قلب تحدق مییا د ت این همان ا مینان ت اقراب امب .بیشة این هلمب از امنی وی
امب هب همان ام دراب ت امنیب امب ت هنگامی هب تصدیق ت تسلیم دب قلب جوای
1
گیرد ،مأنینب ت آبامش نیز ختاهد آمد».
تفصی مخن دب متبد این شهاد  ،شام متابد زیر امب:
اطاعت از پیامبر در آنچه به آن امر شده و یا از آن نهی کرده است:

دب م وتن تحوی وب صوتب قوا ع ت ودتن
لزتم ا اعوب از پیوام ر
هیچگتنب تردیدی ت ب شک تاضح ذهر شده امب؛ خداتند م عوال میفرمایود:
 .1ابن تیمیه ،ازوارم ازمسلول ،تحقیق :محمد ازحلوانی ومحمد شودری ،بیروت ،دار ابن حئم،
 1417هع ،ص .519
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ﱡﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﱠ « :ت از خوودا ت بمووتل ات فرمووان
رید ،اشد هب مشمتل لطف ت بحمب خدا شتید[ ».آل عموران ]132 :ت میفرمایود :ﭐ
ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ « :ت خدا ت بمتل خدا با ا اعب هنید ت رمید ،هب
هر گاه بتی (از اعب خدا) گردانید پس دانید هب ر بمتل ما جز آنهوب وب
آشکاب حکم خدا با ا الغ هند تکلیفی نختاهود وتد[ ».املائردة ]٩٢ :ت هودایب با
مشوورتط ووب ت عیووب از پیووام ر

قووراب میدهوود:ﭐﱡﭐﲯ ﲰ

ﲱﲲﱠ «ت پیرت ات شتید ،اشد هب هدایب یا ید[ ».األعراف ]158 :معنی
ا اعب از پیام ر مطا ق ت متافق ا مفهتم اخ یاب ت اباده امب.
تصدیق آنچه که از آن خبر میدهد

اع دوواد ووب بام و ی ت دبم و ی هوور آنچووب هووب موویآتبد .یکووی از زبگتوورین
از آن خ ر داده امب این حدیدوب اموب هوب خداتنود
حدیدبهایی هب پیام ر
رای ندگانش شریعب امالم با ب عنتان بتش زندگی دب دنیا قراب داده ت آنهوا با
ملزم ب ا اعب ت انجام آن هرده امب تا ب عنوتان شورط نجوا آنهوا از عوذاب
نجا داده ت تابد هشب گرداند .هر هس ب دم تبا شوریعب عمو هنود ودتن
آنهب اتب داش ب اشد هب آنها از رف خداتند نازل شدهاند پس چنوین شخصوی
مسلمان نیسب چرا هب امالم ر اص تصدیق ت اتب قل ی ام تاب امب.
جز به آنچه بر وی امر شده است ،خداوند را عبادت نکند

ع اد از لحاظ شرعی دبمب نیسب مگور اینهوب هموراه خلوتص نیوب ت
ت عیب مطلق اشد؛ پس هر هس هب دین جدید یاتبد ت از صمیم قلب ختد وب
ع اد خداتند پای ند تده ت خلتص نیب داش ب اشد ،از ات پذیرف ب نیسب ت گناه
محستب میشتد؛ چرا هب خداتند م عال پیام رش با م عتث هرده امب هوب باه
با ب ملب نشان دهد.
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متضع مکتالبیسم دب را ر حدیدب ایمان وب ع واب «أشوهد أن محموداً
بمتل اهلل» چیسب؟
مکتالبیسم «اع راف ت پذیرش»« ،تسلیمشدن»  -ت تسلیمشودن مطلوق
همان حدیدب امالم امب -با دب را ر مرجعیب ن ت بد میهند ت مع دد امب
هب مرجع ت من عی هب ا این جهان مخالف تده ت خابج از چهابچتب مادی آن
امب ،مشرتعیب شرعی ندابد ت اص ن ت از هیچ حکتم ی ر آگاهی ت فعالیب
انسان رختبداب نیسب .مکتالبیسم دب پایینترین مراتب ختد دشمن مرمخب
ن ت امب ت هیمنب ت ملطنب تحی با دب جن وة میاموی زنودگی انسوان بد ت
ملغی میهند ا این تتضیح هب هیچگتنب دلی ت رهان ت یا الزام عدلی رای آن
نمی یند .متضع مکتالبیسم دب را ور ن وت چیرگوی ت ممانعوبهردن اموب.
خداتنوود م عووال میفرمایوود :ﭐﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺﱠ  « :گت :فرمان خدا ت بمتل با ا اعوب هنیود ت اگور (از آنوان)
بتی گردانید (ت هافر شتید) همانا خودا هرگوز هوافران با دتموب نودابد[ ».آل

عمران ]٣٢ :ا ن هثیر دب تفسیر آن گف ب امب« :این آیب ر این امر داللوب دابد
هب مخالفب ا پیام ر ،هفر امب ت خداتند هسی با هب م صوف وب صوفب هفور
شتد ،دتمب ندابد ت اگر چب چنین هسی ادعا هند هب دب دبتن خوتد خداتنود با
دتمب دابد ت ب ات تدرب میجتید ،تا زمانیهب مانند همة جن ت انس از پیوام ر
1
امی ت خاتم پیام ران ت بمتل خداتند ت عیب هند.

 .1ابن ک یر ،تفسیر ازقرآن ازعظیم ،تحقیق :موطفی ازسید محمد وآخعرون ،ازجیعئة :مؤسسعة
قرطبة 1421 ،هع  2000 -م.47/3 ،
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مطلب هفتم :سکوالریسم ،هدردادن شروط «ال إله إال اهلل»

1

هلمة «الشرط» ا  -مکتن حورف باء -دب لغوب وب معنوی :عالموب ت دب
اصطالح آن چیزی امب هب امر مشرتط ب آن دتن تجتد آن تحدق نمییا د،
دب عین حال دب صتب تجتد شرط ،اج ابی ب تجتد مشرتط نیسب 2».ایموان
دابای چند شرط امب هب حدتد آن ترمیم هرده ت ابهان آن با تا ب میهنود ت
اص آن با از بهاشدن یا تغییر حفظ میهند ،پوس تتحیود دب نوزد فورد هامو
نمیشتد ،مگر اینهب شرت ی هب ایمان با از لحاظ شرعی ب ات ا میبمانند ت
ه اب ت منب ر آنها گتاهی میدهند ت علما آنها با دمو ب ندی میهننود –
دتن آنهب دب آنها تحریفی ب تجتد یاتبند  ،-دب آن تحدق یا د .شاعر شعر
«ملّم التصتل» آن شرتط با دب دت یب خالصب هرده امب:
ْ
ْ
ْ ْ
ال رعلرررم وایل رقرررّی والقبرررول
ْ
ْ ْ
ْ
ل ْ
اإلخالص والمحب
والصدق و ر

ْ
ْ
و راَلن رقیررراد فررراد رر مرررا أقرررول
ْ
وَقررررك اَّلل لرمررررا أحبرررر

علم ،یدین ،پذیرش ت پیرتی ،پس آنچوب میگوتیم خوتب دبیواب؛ صودق،
اخالص ت مح ب ،خداتند ر آنچب دتمب دابد تت با تتفیق دهد!
علم ،منافی نادانی است:

ایمان فرد ام تاب نمیشتد مگر اینهب ب دبم ی چیس ی تتحید با دبیا د –
ح ی ب صتب خالصب ب گتنبای هب ب اص آنچب هب از نده ختامو ب شوده
امب ،آمی ی نرمد -هالمی هب فرد معنای شرعی ت دقیق آن با ندانود دب نوزد
مخا ب ب منزلة حکم ب چیزی امب هب عدم تده ت تجوتد نودابد؛ چورا هوب
 .1شروط را بعد از ارکان و اصول آوردیم ،چرا که با درک تعارض سکوالریسم با ارکان ایمان
و مراتب آن ،تبیین درگیری و نئاع سکوالریسم با شروط توحید راحتتر صورت میگیرد.
 .2عبدازقاهر بدران ازقدومی ،نئهة ازخاطر ازعاطر شرح کتعا روضعة ازنعارر وجنّعة ازمنعارر،
بیروت ،دار ازحدیث 1991 ،م.134/1 ،
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تجتد آن مرت ط ا دالل ی امب هب شابع رای آن ات ا میهند ت دبک مراد ت
منظتب شابع از آنچب هب یان میهند ،ر هسی هب مکلوف وب انجوام آن شوده
امووب ،ضوورتبی امووب .خداتنوود م عووال میفرمایوود :ﭐﱡﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞﳨﱠ « دان هب هیچ خدایی جز خدای یک ا نیسب[ ».محمد .] 19 :این ع اب
هب دب ردابندة گتاهی ت تصدیق یگوانگی خداتنود اموب از جملوب لسومهایی
نیسب هب معنی آن قا فهم ن اشود ت یوا از شوعابهایی نیسوب هوب دب ذا ت
ماهیب ختد معنایی ندابند .پیام ر

میفرماید« :من ماع وهو يعلرم أنر َل

لإ إَل اهلل دخل اجلنة :1هر هس از دنیا رتد دب حالیهب هلمة ال إلوب إال اهلل با
ب خت ی دبک هند ،تابد هشب میشتد ».دب قیامب هیچ باه نجاتی نیسب مگر
ا این ع اب همنشین اشد تا جاییهب مدام آن با ا ختد زمزمب هند ،چرا هوب
نادانی ا همة داللب ختد یک مهلکب رای ندگان محستب میشتد ت حدیدب
گتاهی ت اقراب نده ب تاحدنیب ت یگوانگی خداتنود با از وین می ورد ت ورای
همین این گف ن ت دبک این ع اب هلید تبتد وب اموالم اموب .جنودب ون
ٌ
ٌ
ع داهلل میگتید« :کنا مع انل صرل اَّلل علیر ر وسرلم ونرن فتیران حر اورة
فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ثرم تعلمنرا القررآن فازددنرا برر إيمان:را:

تدیم دب حالیهب موا نتجوتان ت دب اتج مون بشود وتدیم،
همراه پیام ر
پیام ر ق از اینهب ب ما قرآن یامتزد ،ایمان با آمتخوب ت عود از آن وب موا
قرآن با تعلیم داد ت ب این ترتیب ایمان ما افزایش یافب 2».ت هنگامی هب معاذ
نج

ْ
راب
رل کت ٍ
با ب یمن فرمو اد وب ات فرموتد« :إنرك تقردم یلع قرومٍ أه ر

فلیکن أول ما تدعوهم إیل عبادة اهلل» ويف روايةَ« :ل لإ إَل اهلل فِذا عرفروا

 .1روایت مسلم ،کتا اإلیمان ،با ازدزیل علی أن من مات علی ازتوحید دخل ازجنة قطعا( ،ح )43
 .2روایت ابن ماجه ،ازمقدمه ،با فی اإلیمان( ،ح  ،)61و آزبانی در صحیو ابن ماجه ( )52آن
را صحیو دانسته است.

 / 240مکتالبیسیم ،اعتن عصر

صلواع يف يرو رمهم ویللر رتهم :١توت وب
اهلل فأخربهم أن اهلل فرض علیهم مخس
ٍ
ممب قتمی میبتی هب از اه ه اب هس ند ،پس اتلین چیزی هب ب آن فورا
میختانی ع اد خداتند اشد ».ت دب بتایب دیگری« :خدایی نیسب جز خدای
یک ا ،هرگاه این حدیدب با شناخ ند ب آنها گت هوب خداتنود پونج نمواز با دب
ش انببتز ر آنها تاجب هرده امب ».الزام مردم ب گتاهیدادن وب تتحیود وب
این معنی نیسب هب آنها ا این ع اب ت معنای آن ناآشنا هس ند ،ت هیچهس
ن اید آن با دتن آگاهی ت اع داد قل ی ب ز ان یواتبد ،چورا هوب موتدی از آن
نمی رد ،عم ب این ع اب ت هر آنچب هب اق ضا میهند ،ر آگاهی ت علم وب
معنی آن تا س ب ت م رتب امب.
یقین و باور قلبی ،مخالف و منافی شک است:

فهم ت علم انسان ب امتبی هب قا دبک هس ند دابای مرات ی اموب هوب
االترین آنها یدین امب ت یدین ع اب امب از «ام دراب ت جوایگیری علموی
هب دگرگتن نشده ت ب چیز دیگری ت دی نمیشتد ت دب قلب غیر قا و تغییور
امب 2.خداتند مو حان نودگانش با وب موؤمن تتصویف هورده اموب:ﭐﱡﭐﲜ

ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ « :مسلمانان تاقعی هسانی
هس ند هب ایمان با ا گتاهی ب یگانگی خداتند هام هردنود ودتن اینهوب ذبهای
شک ب دبتن قلبهای آنها تابد شتد[ ».الحجرا  ]15 :متمنان بامو ین هسوانی
اند هب ایمان با ا شهاد تتحید محدق گردانیدند دتن اینکب شکی ب دل آنان
باه یا د هب آبامش یدین با از قلب آنان ر میدابد .انسانی هب ب شهاد تتحیود
شک هند ،از تعدة هشب نصی ی نمی رد .پیام ر

ْ
ْ
فرمتده امب« :أشرهد أن َل

 .1روایت بخاری در کتا ازئکوة ،با أخذ ازودقة من األغنیاء وتعرد فعی ازفقعراء حیعث کعانوا( ،ح
 )1496و روایت مسلم در کتا اإلیمان ،با ازدعاء إزی ازشهادتین وشرا،ع اإلسالم (ح )29
 .2ابن قیّم ازجوزیه ،مدارج ازسازکین.398/2 ،

ل

ْ
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ْ
ٌْ
رن اجلنر رة:1
رإهل رإَل اَّلل ،وأين رسول ر
اَّلل َل يلق اَّلل بهما عبد غی شا ٍك ،فیحجب ع ر
گتاهی میدهم هب مع تد ر حدی جز خدا نیسب ت من بمتل خدا می اشم ،ندهای
ا این دت گتاهی ا خداتند بت ببت شتد دب حالی هب شکی دب آن دت نودابد وین ات ت
هشب حجا ی اقی نمیماند ».همچنین دب حدیث دیگوری وب ا وتهریره فرموتد:
:
ْ
ْ
ْ ْ
«اذهب َم ْن ل رقیت وراء هذا احلرائر رِ یشرهد أن َل رإهل إَل اَّلل ،م ْسر ی رقنا بهرا قلبر
فب ل ْ
رشه براجلن رة 2:رت ت ا هر هب دب پشب این اغ بت ببت شدی دب حالی هوب گوتاهی

دهد هب هیچ مع تد ر حدی جز خدا تجتد ندابد ت دلش ب آن یدین داش ب اشود ،ات
با ب هشب مژده ده ».پس هیچ شابتی رای هسی هب دب دلش توابیکی شوک ت
چیرگی تردید اشد ،تجتد ندابد.
متضع مکتالبیسم دب را ر مدتال میامی ت تشریعی دین غال وا متضوع
شک ت تردید امب ت اگر چیزی از آن با ختاهد پذیرد ،دب متبد آن هنکاش ت
جسبتجتی زیادی میهند .اص دب قیاسها ت ان خابهای انسان ایون اموب
هب دب را ر پرمش جزیینگرانوة عدو تسولیم شوتد ،ت دب ذا خوتد از الوزام
رختبداب نیسب ت ر همین اماس ،یکی از مکتالبهای عرب ،مکتالبیسوم با
ب ایون صوتب معرفوی هورده اموب« :یوک ابزش فلسوفی وتده ت یکوی از
دمبآتبدهای فکر شری امب هب تنها یک متضعگیری ماده دب را ور دیون
نیسب لکب متضعگیری دب را ر مسألة شوناخب اموب .مکتالبیسوم فلسوفی
جسبجتی معرفب ت شناخب امب دب حالیهب دین نیز دب آن تابد میشتد .این
مک ب ا ز ان دین مخن میگتید ت دب آن ب جسبتجتی علموی میپوردازد.
ابتپا ماخ اب تفکر با مکتالبیسب هرد ت ما همچنان تفکور با وا یوک حجواب
3
قدمی میپتشانیم دب حالیهب اید از آن هشف حجاب هنیم».
 .1مسلم در کتا اإلیمان ،با ازدزیل علی من مات علی ازتوحید دخل ازجنة قطعا( ،ح )44
 . 2مسلم ،کتا االیمان ،با ازدزیل علی آن من مات علی ازتوحید دخل ازجنة قطعا (ح )52
 . 3شبلی ازعیسمی ،ازعلمانیة ازدوزة ازدینیة ،برداد ،دارازشؤون از قافیة ازعامة1989 ،م ،ص .85
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پذیرش ،نافی انکار است:
خداتند م عوال میفرمایود:ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙﲚ ﲛﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡﱠ

 « :سیابی از اه ه اب آبزت دابند هب شما با از ایمان ب هفر رگرداننود وب مو ب
حسدی هب دب نفس ختد ر ایمان شما رند عد از آنهب حق ر آنها آشکاب گردید،
پس (اگر م می از آنها ب شما بمید) دب گذبید (ت مودابا هنیود) توا هنگوامی هوب
فرمان خدا رمد ،هب ال ب خدا ر هر چیز قادب ت تتانامب[ ».).ابلقرة ]١٠٩ :همچنوین
میفرماید :ﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ « :آنها تدند هب چوتن ال الوب االّ اللّوب (هلموب
تتحید) ب ایشان گف ب میشد (از ق تل آن) مرهشی میهردند .ت میگف ند :آیا ما ب
خا ر شاعر دیتانبای دمب از خدایان ختد ردابیم!» [الصوافا  ]36 – 35 :هور هوس
هب دب را ر هلمة تتحید تک ر تبزید ت آن با ب خا ر ت عیوب از گذشو گان ت یوا وب
خا ر تجتد یک مصلحب شخصی ت یک هدف زتدگذب بد هنود ت نپوذیرد پوس از
هلمة تتحید ال إلب إال اهلل هره ت نصی ی نمی رد.
تسلیم ،منافی ترککردن است:
خداتند م عال میفرماید:ﭐﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ « :ت ب دبگاه خدای ختد از گردید ت تسولیم امور ات
شتید پیش از آنهب عذاب ب شما فرا بمد ت هیچ نصر ت نجواتی نیا یود[ ».الزمور:
 .]54امالم تسلیم نفس دب را ر احکام شریعب امب .این امر ب خا ر مخالفوب وا
هتاهای قلبهای مرهش ا هر آن چیزی امب هب تحوی وب عنوتان امور ت نهوی
تعیین هرده امب .شرط دب تحدق ایمان گف ن هلمة تتحید ت دلیلی ر ق تل تبتد ب
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مدام ندگی رای خداتند زبگ امب .شتهانی دب تفسیر این هوالم خداتنود م عوال
هووب میفرمایوود :ﭐﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﱠ

١

آتبده امب« :دب این آیب تهدید مخ ی امب هب پتمب دن با ب لرزش میاندازد ت
قلبها با میلرزاند .دب ا دا خداتند م حان ب ختدش قسم میختبد ت این قسوم با
ا حرف نفی تأهید میهند هب آنها ایمان نمیآتبند؛ پوس ایموان با از آنهوا نفوی
میهند هب همان م تن ت اص مرمایة نیکت رای ندگان خدامب تا جاییهوب وب
تامطة آن میتتانند ب همان هدف ختد یعنی حکمیب پیام ر رموند ت خداتنود وب
این قسوم اه فوا نکورده ت میفرمایود :ﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﱠ« :مپس هانبای رای بد آنچب تت حکم هوردهای نداشو ب اشوند ».وب
داتبی پیام ر ،یک امور دیگوری با انضومام داده اموب ت آن عودم تجوتد هانوب از
مینبهای آنهامب .پس تنها پذیرف ن داتبی ت اذعان وب آن هوافی نیسوب مگور
اینهب ب صتب حدیدی یک اتب رخام ب از ا مینان ت بضوایب قل وی ت بضوایب
خا ر اشد ت مپس ح ی ب این هم اه فا نکرده ت «یسولّمتا» با نیوز اضوافب هورده
امب ،یعنی اینهب هم ب این امر اذعان هننود ت هوم دب را ور آن ،ظواهر ت وا ن
تسلیم شتند ،مپس ب این هم اه فا نکرده ت یک مصودب مؤهود دیگور نیوز وب آن
اضافب هرده ت فرمتده امب «تسلیما»؛ پس ن یجب میگیریم هب ایمان نده تا زمانی
هب داتبی با دتن هیچ هانة قل ی ت تسلیم هام ب حکم خداتند نسپابد ت دب را ر
2
تی دتن هیچ اع راض یا تردیدی تسلیم نشتد ،تحدق نختاهد یافب.
« . 1ن ب چنین امب ،قسم ب خدای تت هب اینان ( ب حدیدب) اه ایمان نمیشتند مگر آنهب
دب خصتمب ت نزاعشان تنها تت با حَکَم هنند ت آنگاه ب هر حکمی هب هنی اع راض نداش ب،
هامالً (از دل ت جان) تسلیم (فرمان تت) اشند ».النساء65 :
 . 2محمد بن علی ازشوکانی ،فتو ازقدیر ازجامع بین فنی ازروایة وازدرایة من علم ازتفسیر ،ط
 ،4تحقیق :یوسف ازعوش ،بیروت ،دار ازمعرفة 1428 ،هع  2007 -م ،ص .310
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خداتنووود م عوووال میفرمایووود:ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ « :ای هسانی هب ایمان آتبدهاید (دب هیچ هاب)
ر خدا ت بمتل تددّم مجتیید ت از خدا پرتا هنید ،هب خودا شونتا ت داناموب .ای
اه ایمان ،فتق صت پیغم ر صدا لند مکنید ت ر ات فریاد ر مکشید چنانکوب
ا یکدیگر لند مخن میگتیید ،هب اعمال نیک ان (دب اتر ی اد ی) محت ت ا
شتد ت شما فهم نکنید[ ».الحجرا  ]2 – 1 :ا ن قیّم دب تفسیر این آیب گف ب امب:
«اگر اال ردن صدایشان دب را ر صدای پیام ر ،دلیلی رای نا تدی اعمال آنها
تده امب ،پس اگر دیدگاهها ت عد ت ذتق ت میامبها ت آگاهیهای خوتد با
ر آنها عرضب هرده امب ،شرایط ب
االتر از آن چیزی دانند هب پیام ر
چب صتب امب؟ آیا ایون خطوا ورای از ین وردن اعموال آنهوا دب اتلتیوب
1
یشتری قراب ندابد؟
صدق ،منافی نفاق و دورویی است:
خداتند م عال میفرمایود :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱠ « :میختاهند خدا ت اه ایمان با فریب دهنود ت
حال آنهب فریب ندهند مگر ختد با ،ت این با نمیدانند .دب دلهای ایشان یموابی
(جه ت عناد) امب ،خدا ر یمابی آنهوا یفزایود ،ت ورای ایشوان اموب عوذا ی
دبدناک ،ب م ب آنهب پیتم ب دبتغ میگف نود[ ».ازبقعرة ]10 – 9 :هور هوس هوب
 .1ابن ازقیّم ،اعالم ازموقعین عن ر ازعازمین ،تحقیعق :طعه عبعدازر و سععد ،بیعروت ،دار
ازجبل 1973 ،م.51/1 ،
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شریعبهای امالم با دب ظاهر انجام دهد اما اتب قل ی ب ب ت یب خداتند ت همال ت
هفایب آن نداش ب اشد ،منافدی امب هب ع اب «ال إلوب إال اهلل» دب بتزی قیاموب
متدی رای تی ندابد.
تصدیق ت تأیید خ رهب مضمتن گتاهیدادن ب تحودانیب خداتنود دب آن آموده

فرمتده امب« :ما
امب حد فاص ت ندطة جداهنندة ایمان از هفر امب .پیام ر
ْ ْ ْ :
ْ
ْ
:
رن قل ربر ر رإَل
بد یشهد أن َل رإهل رإَل اَّلل ،وأن ُممردا عبْرده ورسروهل رصردقا رم
رمن ع ٍ
ار :1ندهای نیسب هب از صدق دل گتاهی دهد مع تد رحدی جوز
حرم اَّلل یلع انل ر

خدا نیسب ت محمد نده خدا ت فرم اده اتمب ،مگر اینهب ات با ر آتش دتزخ حرام

می هند ».دب حدیث دیگری فرمتده امب« :أبْرشوا وبرشوا م ْن وراءک ْم ،أنر م ْ
رن
ر
ر
ْ
:
قالَ :ل رإهل رإَل اَّلل صا ردقا برها دخل اجلنة :٢هر هسی با هب دن الببت شمامب موژده ت

شاب دهید هب اگر هلمة «ال إلب إال اهلل» با صادقانب گتید تابد هشب میشتد».
اخالص ،منافی شرک است:

اخالصی هب دتن آن ایمان هام نیسب ت نجا دهنودة شور از آتوش جهونم
امب ب معنی پاهی از هر نتع زشو ی ت پلیودی شورک اموب ،ت هور هوس هوب از
آلتدگی تعلقخا ر ب غیر خداتند م حان پاک شده اشد ،ات نودة خواص ت مدورب
خداتند امب .میفرمایود:ﭐﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ

ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬﱠ  « :گووت:
جز این نیسب هب من مانند شوما شوری هسو م (دعوتی احا وب وب جهانهوای
نام ناهی ت هلیب هلما الهی نکنم ،تنها فرق من ا شما این امب) هب ب من تحی
میبمد هب خدای شما خدای یک امب ،پس هر هس ب لدای (بحمب) پرتبدگابش
 .1بخاری در کتا ازعلم ،با من خع بعازعلم قومعا دون قعوم ،)128( ،و مسعلم در کتعا
اإلیمان ،با ازدزیل علی من مات علی ازتوحید دخل ازجنة قطعا (ح .)53
 .2احمد (ح  )19189این حدیث را روایت کرده و آزبانی ( )712آن را صحیو دانسته است.
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امیدتاب امب اید نیکتهاب شتد ت هرگز دب پرم ش خدایش احودی با وا ات شوریک
نگرداند ».الکهف١١٠ :
فردی هب عم صالحی با از بتی عودم خلوتص نیوب انجوام دهود – وب
گتنبای هب بضایب غیر خدا با لوب هنود – هویچ باهوی ورای جلوتگیری از
نا تدی اعمال تی ت فساد تمرة هابش تجتد ندابد.
ْ
ل
رن الرشرك،
خداتند م حان دب متبد ختیش میفرماید« :أنا أغّن الرشاک رء ع ر
ْ
ْ
ْ
ورشک  :١من ینیازترین شرهاء از
یي ،ترکت ر
من عمل عمال أرشك فی ر م رع غ ر

شرک می اشم .آنهب عملی انجام دهد هب غیر از من با دب آن ا مون دب نظور
داش ب اشد ،ختدش ت شرهش با فرت میگذابم ».پس هر هس هوب خشوی از
امر ت حکم با ب خدا اخ صاص داده ت خشی از آن با ب غیر خدا منستب هند،
خداتند اعمال تی با فامد میهند ،چرا هب انسان مأمتب شوده اموب هوب هموة
حکم با وب خداتنود اخ صواص دهود؛ میفرمایود :ﭐﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ « :امر نشوده تدنود مگور ور اینهوب خودا با وب
اخالص هام دب دین (امالم) پرم ش هنند[ ».ازبیّنة ]5 :ت پیام ر

فرموتده

ْ
ْ
اَّلل
ار مرن قرالَ :ل إرهل إرَل اَّلل يبرت ر بررذل رك وجر
ر
امب« :إرن اهلل حرم یلع انل ر
تعا  :2خداتند آتش جهنم با حرام هرده امب ر هسی هب رای هسب بضوای

خدای م عال گتید :ال الب اال اهلل ».هر هس غیر بضای خدا با دب اعمال خوتد
لب هند ،ختد ب ختد این شاب ت مژدة هشب شام حال تی نمیشتد.

 .1روایت مسلم در کتا ازئهد وازرقا،ق ،با من أشرك فی عمله غیر اهلل( ،ح .)2985
 .2بخاری در کتا ازوالة ،با ازمساجد فی ازبیوت( ،ح  )425و مسعلم در کتعا ازمسعاجد،
با ازرخوة فی ازتخلف عن ازجماعة بعذر( ،ح .)263
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محبت ،منافی نفرت و کینه است:

ا ن قیّم آتبده امب« :اگر مح ب خداتند حدیدوب ع واد ت نودگی ت مورِّ آن
اشد ،این مح ب از ریق ا اعب از امر خداتنود ت اج نواب از نوتاهی تی حاصو
میشتد ،چرا هب ب هنگام ت عیب از امر خداتنود ت دتبیهوردن از چیزهوایی هوب از
آنها نهی فرمتده امب ،مح ب انسوان وب خودا آشوکاب ت حدیدوب نودگی ات وا
با وب عنوتان شواهدی
میشتد؛ ر همین اماس ،خداتند م عال پیرتان پیام ر
رای مح ب خالصانب ت دلیلی رای ات وا آن قوراب داده اموب ،میفرمایود:ﭐﱡﭐﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ  « :گت (ای پیغم ر) :اگر خدا با دتموب
میدابید مرا پیرتی هنید تا خدا شما با دتمب دابد ».آل عمران٣١ :

ب عنتان شرط اصلی دب مح ب خداتند ،ت اگر
قرابدادن ت عیب پیام ر
شرط محدق نشتد ،مشرتط نیز تحدق نمییا د ت تحدق آن منوتط وب تحدوق
شرط امب .زمانی مح ب ب ات ا میبمد هب م ا عب ات ا شده اشود ت اگور
م ا عب ب شک دبمب ات ا شتد ،مح ب خداتند وب نوده با دب پوی دابد ،دب
ن یجب مح ب خداتند ب نده تنها زمانی ات ا میشتد هوب آنهوا توا ع پیوام ر
تده ت از دم تبا ت نتاهی تی پیرتی هرده اشند ،دب غیر این صوتب
1
تحدق مح ب خداتند محال امب.
خداتند م حان دب تتصیف مح وب مشورهین ت موؤمنین فرموتده اموب:ﭐﱡﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱾﱠ  « :رخی از مردم (نادان) غیر خدا با همانند خدا گیرند ت چنانهب خودا با
ایسب دتمب داشب ا آنهوا دتمو ی تبزنود ،ت متمنوان خودا با یشتور دتموب
میدابند» [ابلقرة ]١٦٥ :این مح ب ،االترین دبجة مح ب امب ،چرا هب از خلوتص
نیب مرچشمب گرف ب امب ت خداتند عزّتجو ّ دب قلوب موؤمن شوریکی نودابد .اموا
 .1ابن ازقیم ،مدارج ازسازکین.99/1 ،
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مح ب بپرم ان – ت هر زمانی بهای خوتد با دابد -وین خودا ت ایون خودایان
دبتغین تدسیم شده امب ت دب آن متد ت منفعب نفسانی نیز دخی شده امب.
خداتند ج ّ ت عال دب تتصیف مح ب – ب شک منفی – دب نزد هسانی هوب از
دایرة متلیب ع اب «ال إلب إال اهلل» خابج شدهاند میفرمایود:ﭐﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨﲩﱠ« :آنان هب پس از یان شدن باه هدایب ر آنها واز وب
دین پشب هرده ت مرتد شدند شیطان هفر با دب نظرشان جلتهگر ماخب ت ب آموال
ت آبزتهای دباز فری شان داد .این ( رگش ن از دین) رای آن تد هب آن منافدان وب
دشمنان قرآن (پنهانی) گف ند :ما ال ب ا شما ( ر مخالفب محمّد) تا تانیم متافدوب
میهنیم .ت خدا از این مخن پنهانی آنها آگاه امب[ ».محمد]26 – 25 :
مح ب همان هیزمی امب هب رای شعلبتب شدن ا اعب ت ندگی خداتنود
ت نیرت محرهة اعضا ت جتابح دن ت هدایبهننودة احساموا وتد .ور هموین
اماس اگر هسی مح ب تاقعی خداتند با از ریق گتاهیدادن ب تحدانیب تی
ب دمب آتبد ت لتازم آن با فراهم موازد ،خداتنود ورای تی ایموان حدیدوی ت
بام ین با محدق ختاهد هرد .پیام ر

دب این زمینب میفرماید« :من أحرب

هلل فقد استکمل اإليمان :١هر هس وب خوا ر
هلل ومنع ر
هلل وأعطی ر
هلل وأبغض ر
ر
بضای خداتند دتمب دابد ت ب خاصر بضای خداتند دشمنی هند ،ت ب خوا ر
بضای خداتند خشد ت ازدابد،ایمان (ختد) با هام هرده امب».
ا ن قیّم دب این زمینب میگتید« :خداتنود م عوال هموة مخلتقوا با ورای
ع اد هام ت جامع ختد آفرید تا مح ب تی ب تمام ت همال تحدق یا د ،ت دب
 .1ابوداوود در کتا ازسنة ،با ازدزیل علی زیعادة اإلیمعان ونقوعانه( ،ح  ،)3680آزبعانی در کتعا
ازوحیو خود آن را صحیو دانسته است (.)380
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را رش خضتع شتد ت از امر تی ا اعب گردد .اص ع اد  :مح ب خداتنود ت
یگانبماخ ن تی دب مح ب امب ت اینهب مح ب رای خداتنود اشود ت هسوی
غیر از ات دتمب داش ب نشتد ،ب خا ر ات دتموب داشو ب شوتد ت هور آنچوب دب
اتمب دتمب داش ب شتد ،همچنانهب پیام ران ،فرم ادگان ،مالئکوب ت اتلیوای
تی با دتمب دابد .مح ب ما رای آنها اید هام ت تمام اشد .هسوی با هوب
خدا با ب این م ک ت میاق دتمب دابد هرگز مانند هسی نیسب هب رای خدا
1
شریک قائ شتد ت آنها با مانند خداتند دتمب داش ب اشد».
مح ب نسو ب وب گوتاهی تحودانیب خداتنود دب تفکور مکتالبیسوم چوب
جایگاهی دابد! تق ی هب این تفکر ،شریعب ب انی با نفی هرده ت ب شد از آن
منع میهند ت ح ی رای هسانیهب ب دین ت شوریعب اموالمی دعوت هننود،
مجازا اعدام دب نظر میگیرد!

 .1ابن ازقیّم ،مدارج ازسازکین .99/1
.

مبحث دوم
سکوالریسم ،دین است
مادامهب مکتالبیسم یک ینش ت عملکرد م فات ا بتش تتحید اموالمی
ابائب میدهد – همان تب هوب دب حثهوای ق و تتضویح داده شود – پوس
مکتالبیسم دب ذا ت ماهیب آن چگتنب تعریف میشتد؟ آیا مکتالبیسم فدط
یک نظریة گذبا ت از هم گسیخ ب امب یا اینهب بتش ت شیتة رگرف ب از یوک
دیدگاه هلی اترگذاب دب آگاهی شری امب ت یا ب ع اب ه ر ،دین امب؟
مطلب اول :معنی لغوی دین
هلمة عر ی «دان» از جملب هلما مش رهی امب هب بیشوب دب ز انهوای
مامی دابد ت دب سیابی از این ز انها ب معنی امر ت بأی ت حکم امب .فع از
بیشة «دانَ یَدِینُ» دب ز وان ع وری «دِیون» ،دب آباموی «دان» ت دب ُموریانی
1
«دان» ،دب آشتبی «دنُ» ت دب ح شی «دیَنَ» امب.
این هلمب دب ز ان ع ری ت عر ی قدیم ب معنی «الدَّین» ( دهی) امب هوب
اید پرداخ ب شتد ،یا امر الزامآتب از رف م تع خطاب ب تا ع امب تا ب شک
2
هام تسلیم امر ات شتد.
دب فرهنگ لغب قدیم عر ی ب معنی پیرتیهردن فردی ا مرت ة پایینتر از
فردی ا مرت ة االتر دابد ،ت این پیرتی از بتی ا اعب ت تسلیم هام امب .از
 .1حازم کمال ازدین ،معجم مفردات املشرتك الساي يف اللغة العربیة ،ص .177

2

. See B. Lewis et al,. eds., The Encyclopaedia of Islam, :Lieden: Brill,
1991, 2/293.
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ا ن فابس گف ب امب« :دال ت یاء ت نتن یک اص تاحد امب هب هموة معوانی
1
فرعی هلمب از آن بیشب میگیرند ت معنای آن فرتتنی ت مطیعشدن امب».
محمد ع داهلل دابز 2معنی فرهنگلغ ی هلمة «دین» با تاهاتی هرده ت ب ایون
ن یجب بمیده امب هب این هلمب ا تجتد پراهندگی معنا ،ب مب معنا رمیگردد:
« -1دانَبُ دِینًا»؛ یعنی صاحب ات شد ،ر ات حکم باند ،ات با مدیریب هرد ،ور ات
خشم گرفب ،ات با محام ب هرد ،امتب ات با ب انجام بماند ،ات با مجازا هرد ،ب
ات پاداش داد .دین دب این هاب رد ،حتل معنی پادشاهی هردن ،عملکرد میامی،
ح ت فص امتب ،امور ت نهیهوردن ،حسا رموی ت مجوازا هوردن وب شویتة
پادشاهان امب .از این جملوب معناموب:ﭐ ﱡﱎ ﱏ ﱐﱑﱠ« :مالوک (ت
پادشاه) بتز جزامب (بتز هیفر نیک ت د خلق ».دب این آیب «دین» وب معنوای
بتز محام ب ت جزا امب.
« -2دانَ لَبُ» :یعنی از ات ا اعب هورد ت دب را ور ات تسولیم شود .دیون دب
این جا ب معنی خضتع ،ا اعب ،ع اد ت پرهیزگابی امب .این معنوا موالزم ت
همراه معنی اتل (شمابة اتل) امب ت تا ع آن امب« .دانَبُ فَدانَ لَوبُ :وب ات امور
هرد ،پس دب را ر آن تسلیم شد ت ا اعب هرد».
« -3دانَ الشّیء» :دب این جا ب این معنامب هب آن چیز با ب عنوتان دیون ت
مذهب ان خاب هرد .یعنی :ب آن اتب یافب ت عاد پیدا هرد ت ر امواس آن بف واب

 .1ابن فارس ،معجم مقاییی ازلرة ،تحقیق :عبدازسالم هارون ،بیروت :دار ازفکر 1399 ،هع،
 1979م .319/2 ،ماده( :دین)
 .2محمد ع داهلل دباز ( 1377هو 1958-م) :دانشمند ،ت ادیب مصری هب دب بتم ای «محلة
دیای» این هشتب م تلد شد .ب آمتزشگاه دینی امکندبیب پیتمب ت دیپلم االزهر با هسب هرد،
عد از آن مدبک ینالمللی االزهر ت ده رای متب ن با نیز ب دمب آتبد .مپس دب دانشگاه االزهر
ت داب العلتم ت دانشکدة ز ان ت اد یا عر ی مشغتل ب تدبیس شد .مپس ب عضتیب انجمن
دانشمندان عالیبت ة این دانشگاه دبآمد .مهمترین تألیفا تی« :الن أ العظیم» ،ت «الدین».
عمر رضا کحازه ،معجم ازمؤزفین.438/3 ،
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هرد .دین دب این مفهتم ،ب معنی باه ت بتشی امب هب دیدگاه ت عم فورد ور آن
ام تاب میشتد .بتش عملی رای هر فردی ،هموان عواد ت اخوالق دبتنوی تی
امب ،چنانهب گف ب شده امب« :هذا رديين و ديدين :این بتش ت عاد من امب».
بتش نظری دب این معنی ،همان عدیده ت دیدگاه تی امب هب آن با ا آغوتش واز
1
پذیرف ب امب».
ع داهلل دباز هالم ختد با چنین خالصب هرده اموب« :خالصوة هوالم دب موتبد
معانی لغ ی هلمب این امب هب هلمة «دین» دب نگاه عرب ب با طة ین دت رفوی
اشووابه دابد هووب یکووی از آنهووا دب را وور دیگووری فرتتنووی میهنوود ت ات با ووزبگ
رمیشمابد؛ پس اگر رف اتل با ا این هلمب تتصیف هنیم وب معنوای خضوتع ت
اندیاد امب؛ ت اگر رف دتم با ا آن تتصیف هنیم ب معنای امر ،ملطنب ،حکوم ت
الزام امب ،ت اگر ب آن ب عنتان با ط جامع ین رفین نگاه هنیم ،ب معنای قانتن
تنظیمهنندة این با طب امب یا مظهری امب هب از آن تع یر میشتد».
دب این حالب میتتانیم گتییم هب :مادة این هلموب حوتل معنوی لوزتم اندیواد ت
فرمان ردابی امب .دب ام عمال اتل ،دین ب معنای :الزام اندیاد امب ،ت دب امو عمال
دتم ،ب معنای ال زام ت تعهد ب اندیاد ت فرمان ردابی امب ،ت دب امو عمال موتم ،وب
2
معنای م دأ ت اصلی امب هب اندیاد با رای آن مل زم ت م عهد میمازد.
متدتدی 3نیز دیدگاهی نزدیک ب دیدگاه دباز دابد ب گتنبای هب مع دود اموب
هلمة «دین» چهاب معنی مخ لف دابد:
اتل :چیرگی ت میطره از جانب فردی هب از نظر قدب االتر امب.
 .1محمد عبداهلل دراز ،ازدین :بحول ممهدة زدراسة االدیان ،ازکویت ،دار ازقلم ،د.ت ،ص.31 – 30
 .2مرجع پیشین ،ص 31
 .3ا تاألعلی متدتدی ( 1399-1322هو 1979-1903/م) :پایبگذاب انجمن امالمی ت دعتتگر
ت مازماندهندة آن دب پاهس ان تد .یکی از وابزترین دعوتا گران وب رپوایی شوریعب دب
جهان امالم امب .محکتم ب اعدام شد اما مدتی عود آزاد شود .از مهمتورین تألیفوا تی:
تفسیر قرآن هریم ا نام «تفهیم الدرآن» ،ت ه اب «م ادئ االمالم» امب.
احمد ازعالونة ،جیل األعالم.40-39/1 ،
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دتم :ا اعب ،تع د ت ندگی از رف فرد خاضع رای صاحب قدب .
متم :حدتد ،قتانین ت باهی هب از آن پیرتی میشتد.
1
چهابم :محام ب ،قضات  ،پاداش ت هیفر.
مطلب دوم :دین در اصطالح قرآنی
تعریف مشهتب ت بایج هلمة دین از منظر میراث ز انی ب این صتب اموب
هب یک قانتن الهی جلت رنده هب رای عاقالن تضع شوده اموب توا آن با هوب
رای منافع زندگی دنیتی آنها ت نیز بم گابی آخر متدمند امب ،ا اخ یواب
ختد رگزینند 2.ا تجتد این معنای مشهتب ،تلی تعریف دین ب این معنا هوافی
ن تده ت از یان حدیدب «دین» دب فرهنگ قرآنی ناتتان امب ت دلی اصلی این
امر آن امب هب ب صتب مشخص ب عنتان تعریف «دین» محستب نمیشتد
لکب تعریفی رای «دین حق» امب ت ین متبد اتل ت متبد دتم تفات سویاب
زیادی تجتد دابد مانند تفاتتی هب ین (عین ت جنس) تجتد دابد.
دب املتب ت میاق آیا قرآن ر این نک ب تأهید شوده اموب هوب «الودین» ور
بتش مذهب حق ت مذاهب ا ا الق میشتد ،ت همة آنها دینوی هسو ند هوب
ت عیووب میشووتند ،خداتنوود م عووال میفرمایوود:ﭐﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ « :هر هس غیر از امالم دینوی
اخ یاب هند هرگز از تی پذیرف وب نیسوب ،ت ات دب آخور از زیانکوابان اموب[ ».آل
عمران ،] 85 :دب ن یجب امالم این جا همان دین امب ت غیر از آن نیز دیون اموب ت
 .1مودودی ،ازموطلحات األربععة فعی ازقعرآن ،تعریعب :محمعد کعارم سعباق ،بیعروت ،ازمطبععة
ازهاشمیه ،د.ت ،ص  ،119در «موسوعة اإلسالم» ،چهار معنی برای هلمة عربعی دیعن جکعر شعده
است :ازئام :پایبندی ،ازتوجیه :فرمایش (دستورازعمل) ،خیوع :فروتنی ،و محاسبه :حسابرسی.
)(B.Lwis et al., eds., The Encyclopaedia of Islam, 2/293

این معانی تا حد بسیار زیادی شبیه به آن مواردی است که مودودی آورده است.
 .2محمد علی ال هانتی ،اصطالحا الفنتن تالعلتم.814/1 ،
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خداتند ب جز دین اتل یعنی دین امالم با نمیپذیرد .خداتند مشرهان با وب دیون
ختد آنهوا من سوب هورده اموب:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ :
«ای اه ه اب ،دب دین ختد اندازه نگب دابید[ ».النسراء ]١٧١ :ت میفرمایود:ﭐﱡﭐ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ « :پس اینک دین (شرک ت جه ) شما رای شما اشود ت
دین (تتحید ت خداپرم ی) من هم رای من ».الاكفرون٦ :
نا راین امالم «الدین» نیسب ،یعنی ه دین ،لکب دینی امب هب رحوق
تدن آن از ریق دالی م دن تصدیق ت تأیید شوده اموب ،چنانهوب خداتنود
میفرمایود :ﭐﱡﭐﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ« :اتمب خدایی هب بمتل ختد
با ب هدایب ت دین حق فرم اد تا آن با ر همب ادیان عالم تسلط ت رتری دهد
هر چند مشرهان ناباضی ت مخالف اشند ».اتلوبة٣٣ :
م ن قرآن ،معانی لغتی چهابگانبای با هب متدتدی رای هلمة دین ذهر هورده
تد ،متبد تأیید قراب داده امب ت دب عین حال معنای پنجمی نیوز ور آنهوا اضوافب
هرده امب هب ب نتعی جامع ین معانی چهابگانب تده ت وب معنوای نظوام هامو
زندگی امب ت هنگام گف ن هلمة «دین» این معنا مدنظر امب.
از م تنی هب ر معنای اتل ت دتم هب ب معنی چیرگی ،مویطره ،تع ود ت نودگی
امب ،این مخن خداتنود م عوال اموب:ﭐﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﱠ

«خدامب آن هب زمین با آبامگاه شما قراب داد ت آممان با (هاخی بفیع) رافراشب ت
شما با ب نیکتترین صتب ها یافرید ت از غذاهای لذیذ ختش وب شوما بتزی داد،
این خدا پرتبدگاب شمامب ،زهی رتر ت زبگتاب امب خدای یک ا پرتبدگاب عالمیوان.
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ات خدای زنده ا د امب ،جز ات هیچ خودایی نیسوب ،پوس تنهوا ات با ختانیود ت وب
اخالص دب دین نده ات اشید ،هب م ایش ت مپاس مخصتص خدای یک ا آفریدگاب
عالمیان امب ».اغفر٦4 - ٦٥ :
ت این مخن ات :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱠ « :گت هب من ختد مأمتبم هب تنها خدا با پرم ش هنم ت دیون
با رای ات خالص گردانم (ت هرگز شرک نیاتبم .ت واز موأمتبم هوب دب اموالم ت دب
تسلیم امر خدا مدام اتّلیّب با دابا اشم ».ال مر١٢ - ١١ :
از جملب آیاتی هب ر معنای متم ،یعنی قتانین الوزامآتب اموب ،ایون موخن
خوودای م عووال امووب :ﭐﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﱠ« :تنها حکمفرمای عالم تجتد خدامب ،امر فرموتده هوب جوز آن ذا
پاک یک ا هسی با نپرم ید ،این تتحیود آیوین محکوم اموب[ ».یتموف ]40 :ت :ﭐ
ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ« :ایوون توود یر با
ما ب یتمف آمتخ یم ،هب دب آیین ملک ن تد هب رادبش با گیرد ».يوسف٧٦ :
از آیاتی هب داللب ر معنای چهابم ،یعنی محام ب ت جوزا دابد ایون موخن
خدای م عال امب :ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ« :قسم ب اینان
هب آنچب شما با تعده دادند همب صدق ت حدیدب امب .ت ال ب جوزای اعموال،
بتزی تاقع ختاهد گردید ».اذلارفاع٦ - ٥ :
ت ایوون مووخن ات:ﭐ ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ « :آیا دیدی آن هس با هب
بتز جزا با انکاب میهرد؟ این همان شخص ( یبحم) اموب هوب ی ویم با (از دب
ختد) ب قهر میباند .ت (هسی با) ر ا عام فدیر ترغیب نمیهند».
این معانی چهابگانب ماخ اب هاملی رای مفهتم دین تشکی دادهاند ت ایون
همان مفهتم جامع دین امب ت از اجزای چهابگانة زیر تشکی شده امب:
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 -1حاهمیب ت میطرة رتر
 -2ا اعب از آن حاهمیب رتر ت اذعان ب پذیرش ملطة ات
 -3میس م فکری ت عملی هب تحب میطرة آن حاهمیب شک گرف ب امب.
 -4پاداشی هب آن حاهمیب رتر رای هسانی دب نظر گرف ب امب هب از این
نظام پیرتی هرده ت خلتص نیب دابند ت نیز مجازا تعیینشده ورای هسوانی
1
هب علیب آن مرهشی ت عصیان میهنند.
از م تنی هب ر مفهتم جامع دین داللب میهند این قتل خداتند م عوال اموب :ﭐ
ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱠ« :چوووتن
هنگام ف ح ا یابی خدا فرا بمد (مراد ف ح مکب امب) .ت مردم با نگوری هوب فوتج
فتج ب دین خدا داخ میشتند (ت تت با ب بمالب تصدیق میهننود) .دب آن تقوب
خدای ختد با حمد ت م ایش هن ت (از لتث شرک) پاک ت منزّهدان ت از ات مغفور
ت آمرزش لب هب ات خدای سیاب تت بپذیر امب ».انلرص٣ - ١ :
ت این مخن ات:ﭐﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱠ« :همانا دیون (پسوندیده)
نزد خدا آیین امالم امب ».آل عمران١٩ :
ت ایووون موووخن ات :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ« :هر هس غیر از امالم دینی اخ یاب هند هرگز
از تی پذیرف ب نیسب ،ت ات دب آخر

از زیانکابان امب ».آل عمران٨٥ :

ت ایوووون مووووخن ات:ﭐﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ « :ات هسی اموب
هب بمتلش با ا هدایب ت دین حق فرم اد تا ر همب ادیان غالوب گردانود ،گرچوب
مشرهان دشان آید ».اتلوبة٣٣ :
 .1ازمودودی ،ازموطلحات األربعة فی ازقرآن ،ص.120 :
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نا راین میتتان گفب هب دیون دب معنوای هلوی آن ،یوک مونهج ت بتش
زندگی امب ،پس هر بتشی هب مردم دب را ر آن فرمان رداب اشند ،یوک دیون
امب ح ی اگر این دین ،خالی از ایمان ب خدا یا بتز قیامب ت یا ن ت اشد.
مطلب سوم :انحراف در فهم دین
از مهمترین متاضعی هب ممکن امب اعث ایجواد اخو الف دب شویتههای
تفکر ت دیدگاه دب جهان عرب (دب همة هشتبهای مسلمان) شتد ،این امب هب
الفاظ ت ع ابا معنای شرعی ،قرآنی ت ام انی ختد با از دمب دهند ت معوانی
جدیدی گیرند هب از فرهنگ دیگری ر آنها تحمی شده امب .ایون امور دب
سیابی متاقع ب ایجاد همپتشانی شدید ت انحراف دب تتصیف تاقعیوب از دیود
شرع ت شریعب میشتد .این مرض فکری اگر دب متبد مسائ عدیدتی مرت ط ا
تتحید ت انکاب اشد ،شدیدترین اتر با رجای ختاهد گذاشب.
متدتدی ب تمامی شکافهایی پرداخ ب امب هوب ممکون اموب دب تصوتب
عدیدتی امب امالمی دب زمینة مصطلحا شرعی ایجاد شتد هب اص تتحید ر
آنها ام تاب امب؛ از این بت از تجته سیاب خطرناهی دب انحراف معنویای هوب
شرع دب قالب آن نازل شده امب ب معانی دیگری پورده رداشو ب هوب از نظور
داللب ،تنگتر یا م ضاد ا آن امب .هلمة «إلب» م رادف وا هلموة «صونم» ت
«تتن» شده امب؛ ت هلمة «بب» م رادف ا هلمبای شده اموب هوب پورتبش
داده ت ایجاد میهند؛ هلمة «ع اد » دب معانی «زهد ت خضتع ت نماز دب را ور
خداتنوود» ت وودی شووده امووب؛ ت هلمووة دیوون ووب معنووی  ،Religionت هلمووة
« اغت » با ب صنم یا شیطان تفسیر میهنند.
این تغییر دب معانی هلما مخ لف ،م ب میشوتد هوب موردم ایون امکوان با
نداش ب اشند هب ب مفهتم ت هدف اصلی ت ماهتی دعت قورآن با دبک هننود ،دب
ن یجب هنگامی هب قرآن آنها با ب ترک بپرم ی ت شرک فرا میختاند ،آنها وا
ترک بها ت هنابگذاش ن خداهای دبتغین چنین گموان میهننود هوب دبختاموب
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قرآن با ب صتب هامو پاموخ داده ت وب آن عمو هردهانود ،دب حالیهوب آنهوا
همچنان از معنای تمیع «اإللب» تنها اصنام ت اتتوان ( بهوا) با هنواب گذاشو باند ت
گمان نمیهنند هب ا این اعمال ت افعال رای خداتند شریک قائ شدهاند.
هنگامی هب قرآن آنها با فرا میختاند هب خداتند هموان پرتبدگواب یگانوب
امب هب غیر از ات با ن اید پرم ند ،ختاهند گفب هب ما ب این اتب هس یم هوب
هیچ هس غیر خداتند عهدهداب امتب ما نیسب؛ دب ن یجب ایموان موا وب تتحیود
هام امب .اما دب تاقعیب امر ،سیابی از آنها ا ب هابگیری معانی ت مفاهیم
دیگری هب ر هلمة «بب» داللب دابند ،ب ب انیب غیر خداتند اذعان میهنند.
همچنین هنگامی هب قرآن آنهوا با خطواب میهنود هوب اهلل با پرمو ید ت از
اغت دتبی هنید؛ میگتیند :ما بها با نمیپرم یم ت از شیطان یزاب تده ت ات با
نفرین میهنیم؛ دب راب هیچ هس غیر خداتند مر تسلیم فرتد نمیآتبیم؛ نوا راین،
این دم تب قرآن با نیز ب نحت احسن ا اعب هردهایم .این دب حالی امب هب آنهوا
همچنان ب اغت های دیگری غیر از بهوایی هوب وا دموب خوتد ت از مونگ
تراشیدهاند ،چنگ زده ت مایر ع اد ها –غیر از تألب ت التهیوب – با وب غیور خودا
اخ صاص دادهاند .ت چنین امب دب متبد معنای «دین» ،ب این صتب هوب موردم
معنی خلتص نیب دب دین با ب جهب تدرب ب خداتند دبک نمیهنند ت تنها چیزی
هب از آن میفهمند این امب هب انسان ختد با ب «دین امالم» من سب هنود ت دب
دین مردم هند ام ان ت یهتد ت مسیحیب اقی نماند.
ر همین اماس ،هر هس هب ختد با دب دین امالم ب شماب میآتبد ،چنین
میپندابد هب دینش با رای خداتند خالص گردانیده امب ،ت حدیدب این اموب
هب ا دبنظرگرف ن معانی گس ردهای هب ر هلمة «دین» داللب دابند ،یشتور
1
این افراد دب دین ختد نس ب ب خدا اخالص نتبزیدهاند.
عامة مسلمانان گمان هردهاند هب هلمة «دیون» دب معنوای قرآنوی آن ،معوادل
هلمة انگلیسی ت فرانستی « »Religionاموب ،دب حالیهوب ایون هلموب از لحواظ
 .1ازمودودی ،ازموطلحات األربعة فی ازقرآن ازکریم.
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بیشب ت لغب م رادف دین نیسب .از نظر بیشب ت اش داق هلمة  Religionب بیشوة
التینی « »relegoر میگردد هب ب معنای «یک اب دیگور ختانود» اشوابه دابد ،ت
این همان بف ابی امب هب یک یهوتدی وب هنگوام ختانودن اموفاب اب عوب انجوام
میدهد ،ب این صتب هب آنها با چنودین واب وب صوتب ترتیو میختانود ،یوا
هنگامی هب یک فرد چندین اب ایمان خوتد با وا ذهور شوهادتین اعوالم میهنود.
همچنین این هلمب ممکن امب از بیشة « »religareب معنی «تجدید قراب» مانند
قراب پیمان اشد؛ ت یا ممکن امب از بیشة « »res-religareب معنی« :مورت ط وا
جامعب» مانند جتامع دینی گرف ب شده اشد ،1ت این معانی لغتی هلموب از مفهوتم ت
معنی اصلی «دین» دب ز ان عر ی خیلی فاصلب دابند.
اما از منظر اصطالحی ،هلمة « »Religionدب عورف ز وانی جهوان غورب وب
دبم ی تاهنتن ت ب ت تتضیح داده نشده امب 2.دانشمندان موب بتش م فوات دب
تعریف دین دب پیش گرف باند :تعریف ماهتی آن « »essentialistهب دیون با ور
اماس ماهیب ت ذا آن تعریف میهند :دب این حالب ب معنی خلق ت خت ت یعب
امامی انسان یا تجر ة شری امب هب وب خوش بتانشناموی ت یتلتژیوک مغوز
انسان مرت ط امب؛ ت تعریف متضتعی « »substantialistهب ب مفهتم شایع ین
همة ادیان اشابه دابد ت ب امر تجتد الهوی ت فوتق یعوی دب دیون تتجوب دابد؛ ت
تعریف هابهردی « »functionalistهب ب ندش ت هابهرد دین دب همک ب جامعب
یووا فوورد 3تتجووب دابد ،ت همووة ایوون تعووابیف دابای بتشهووای مخ لووف ت دعوواتی
مخصتص ب ختد هس ند.
1

.Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds.
Rethinking secularism, p.7.
 .2ن .ک :ب تعریفهای مخ لف تاژة (دیون) « »Religionارا،عه شعده در کتا هعای پیشعگامان

تفکر غربی معاصر و افراد سرشناس در عور حاضر که بعا وجعود تفعاوت در دیعدگاه ،تعریفهعای
مختلفی از منظر (جامعهشناسی ،روانشناسی و انسانشناسی ارا،ه دادهاند».
Seth Daniel Kunin and Jonathan Miles – Watson, eds. Theories of Religion:
A Reader, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2006.
3
. Seth Daniel Kunin and Jonathan Miles- Watson, eds. Theories of
Religion A Reader, PP. 3-7.
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این پیچیدگی زبگ هب دب متبد تاژة «دین» ب باه اف اده اموب ،متجوب شود
هب «فرهنگ لغب ادیان» هب سیاب مشهتب امب ب یک تصتب هلوی دب واب دیون
رمد هب ب افراد مخ لف اجازه میدهد آن با ا تجتد تنتع اشکال ت مفاهیم آن وب
هاب رد« :مازماندهی زندگی دب زمینة ا عاد عمیق امتب تجر وی – وا تجوتد تنوتع
ماخ ابی ،شمتلیب ت نیز تضتح ت شفافیب – ر امواس فرهنگوی هوب دب آن قوراب
دابند 1».این معنا تیژگوی اصولی متجوتد دب دیون با وب ایون اع واب هوب یکوی از
بتشهای تیژة نظمدهی ب زندگی امب؛ دب رمیگیرد .هلهتن 2موعی هورد توا از
منظر جامعبشنامی دب زمان مکتالبیسم ،معنی جدیدی از دین ابائب دهد .نا راین،
دین با ب این شک تعریف هرد هب «قالب ایدئتلتژیکی اع دادا مرت ط ا گرتهوی
از مردم امب هب (ممأمسب) از زندگی عامة موردم دتب هسو ند 3».میتوتان خوش
دتم این تعریف با حذف هرد تا تیژگی اصلی آن همان تصتب فکری هلی ت دیدگاه
خاص آن امتب جهان اقی ماند( .ایدئتلتژی)
این دت تعریف هب تتمط دت گرته ما ق یوان شوده اموب ،دب مدایسوب وا
تعریفهای من ی هب تنها ب خش التهیب یا مددس ت غیر مددس یا شعائر آن
تتجب داش باند ،تا حد زیادی ب تعریف مد نظر قرآن از دین نزدیکتر امب ،چرا
هب این تعریف ا قرآن همنظر اموب هوب «دیون» هموان تفکوری اموب هوب
مجمتعب افرادی آن با پذیرف باند هب تصتب م دأیی از جهوان ت نظوام بف وابی
متجتد دب آن دابند.

1

. Ibid., 11/7695.

 .2کریج ج .کلهون  1952( Craig J. Calhonم :)-جامعبشناس آمریکایی ت ام اد جامعبشناموی
دانشگاه نیتیتبک ،ت مدیر مدبمة اق صاد ت علتم میامی لندن امب .از جملب تألیفا تی:
 "Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggleت ""Nations Matter
"for Democracy in China" "Culture, History, and the Cosmopolitan Dream
3
. Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds.
Rethinking secularism, p.7.
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مطلب سوم :سکوالریسم یک دین ذاتی است
ایجاد تمایز ین مکتالبیسم ب این اع اب هب تنها یک ا زاب ت مکانیزم مدیریب
عملی بف ابهای عمتمی امب ،ت دین ب این اع اب هب یک تصتب مر تط ب التهیب
ت بتز قیامب ت مجمتعب اتبهای عدیدتی امب هب دب امواهن خواص ت زمانهوای
مخصتص ب ختد ادا میشتد؛ ن یجة ختانش مواخ ابی ت ظواهری از دت مسومایی
امب هب هر دت پیچیده ت عمیق هس ند.
مکتالبیسم دب ذا ت ماهیب عدیدتی معاصر آن دب هموة خشهوای خوتد،
دین ب شما میآید ،ب معنای شرعی ت امالمی آن ،ت نیز دب تعریف تاژهنامبای آن،
ت از دیدگاه سیابی از پیرتان ت دشمنان آن ت دب نهایب از منظر قانتنی.
سکوالریسم از منظر شرع ،یک دین است:

دب خالل حث مشخص شد هب دین دب اصوطالح قرآنوی معنوای گسو ردهای
دابد ،تا جاییهب میتتان آن با ب عنتان یک شیتة زندگی تعریف هرد هب انسوان ت
گرتههای انسانی دب را ر آن تمکین هرده ت آن با یک دیدگاه هس یشنامانة هام
میدانند .از منظر مکتالبیسم این امکان تجتد دابد هب دین با از جن بهای مخ لف
آن نگریم ب این اع اب هب تصتبا م عددی دب آن مطرح امب هوب هور هودام دب
ذا ختد دابای نتعی حاهمیب هلی ت شام هس ند هب ور فورد یوا گورته هن ورل
دابند .دب این حالب ،این دیدگاه هس یشنامانة دین همان تب هب مالتیکا جاهلیچ
آتبده امب ب معنی این امب هب «دین یک دیدگاه هس یشنامانب یا ایودئتلتژیک
یا میامی ت یا شکلی میامی رای حکمرانوی ،یوا نوتعی از فلسوفة اخالقوی ،ت یوا
اع دادی امب هب اتب دابد بتش علمی رای فهم ایون جهوانی هوب دب آن زنودگی
میهنیم هافی امب 1».پس دین اگر رای همة این تعا یر یا خشی از آنهوا موتبد
ام فاده قراب نگیرد ،پس ب چب معنا امب؟
1

. Slavica Jakeliae, "Secularism: A Bibliographic Essay." in The Hedgehog
Review. (Retrieved 10/23/2013).
http://iase-culture.org/THR/archives/Fall2010/Jakelic_Io.pdf, p.49.
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از ابزترین نشانبهای «دین» وب معنوای موا ق ،قوانتنی اموب هوب تضوعیب
معیش ی مردم با ا تتجوب وب نگواه هس یشناموانة آن دب دت حالوب «حدیدوب» ت
«منفعب» دم ب ندی میهند .ر همین اماس قاممی ( 1914 -1866م) دب تفسیر
این آیب دب قصوب یتموف:ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﱠ (این تد یر با ما ب یتمف آمتخ یم ،هب دب آیین ملک این گتنب ن وتد هوب
تاند رادبش با گیرد) گف ب امب« :دب این آیب ب شک تاضح اعالم شوده اموب
هب یتمف از قانتن پادشاه تجاتز نمیهرد ،اگر نب هر هابی میختاموب ختدمورانب
انجام میداد ،تلی آن هاب با از بتی هتش مرشاب ت همال حکمب خوتد انجوام داد.
ب این آیب ام دالل میشتد هب میتتان قتانین الد هفور با «دیون» آنهوا نامیود.
1
تعداد زیادی از آیا قرآن ب این امر اشابه دابند».
سکوالریسم از منظر واژهنامهای یک دین است:

غالب فرهنگلغبها همهم ب ایون مومب بف نود هوب مکتالبیسوم ت دیودگاه
دهریب با ب دین تعریف هنند ،چنانهب دب نسوخة قودیمی فرهنوگ لغوب «مریوام
ت س ر» دب ذی تاژة دین چنین آمده امب« :م ب یا م دأ یا شویتهای از اع دوادا
هب ا شتب ت ایمان ب آنها چنگ زده میشتد 2».این تعریف ،ایدئتلتژیهایی با هب
دب این جهان متبد غفلب قراب گرف ب دب زمرة ادیان قراب میدهد.
دب چاپ  1990فرهنگ لغب «معجم ازمسیحیة فی أمیرکا» میختانیم هوب
«از دهة هف م قرن یس م جدالی دب متبد این موؤال شوک گرفوب هوب اگور
انسانگرایی مکتالبیسم یک دین امب ،آیا از منظر قانتنی هم ب همان م ک
ت میاق دین ب آن نگاه میشتد؟ این مؤال ب تعریف ما از دین مر تط اموب.
اگر ایمان ب خداتنود ورای تعریوف دیون ضورتبی اموب ،پوس انسوانگرایی
 .1محمد جمالازدین ازقاسمی ،محاسن ازتنئیل ،بیروت ،دارازکتب ازعلمیة 1418 ،هع.204/6 ،

2

. Merriam -Webster, Merriam- Webster's collegiate dictionary. Includes
index, 11th edition, Springfield, Mass.: Merriam -Webster, Inc, 2003.
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مکتالبیسم ن اید ب دین تتصیف ت نامگذابی شتد ،ت دب رف مدا نیز ،اگور
دین (یا إلب) ب این صتب تعریف شتد هوب ابزش نهوایی انسوان اموب ،پوس
1
انسانگرایی مکتالبیسم یک دین امب.
دب فرهنگلغب فلسوفلی ()HarperCollins Dictionary of Philosophy
دب متبد دین چنین آمده امب« :انتاع تعریفهای مطرحشده از دین» .تعریفهوای
مر تط ب دین حتل محتب دت مداب اصلی میچرخند :اتلین موداب مر وتط وب فوتق
یعی تدن یا ماتبائی تدن آن امب ( .)supernaturalismدین دب ایون معنوی
همان ایمان ب قدب خداتندی امب هب فراتر از انسان امب ت هر چیوزی با خلوق
هرده ت اخ یاب همة امتب با دب دمب دابد؛ ت مداب دتم مر تط ب آبمانهوای مردموی
) (humanistic idealsامووب ت دیوون دب ایوون معنووا وورای تأموویس الگتهووا ت
ابزشهایی ب هاب میبتد هب انسوان وا شوتب ت عالقوب وب مومب آنهوا بف وب ت
2
بف ابهای ختد با مطا ق آن تنظیم میهند.
سکوالریسم از دیدگاه طرفداران آن یک دین است:

این ادعا هب مکتالبیسم یک دین امب ب عنتان دعب هالمی محسوتب
نمیشتد ،چرا هب جامعبشناس مشوهتب هانوب دب قورن  19مویالدی موذهب ت
بتش ختد دب زندگی ت دیدگاه معرف ی ت منا ع ت اهداف آن با «دیون انسوانی»
( )La religion de Ihumaniteنامید .همچنین رای یان اصوتل ت مواخ اب
ختد -دب ه اب «تعلیم دینوی تضوعیّ» (1852( )Catechisme Positiviste
م) ع اب های دینی مث «الکاهن األه ر :هاهن زبگتور» ()grand- pretre
ت «هیک » ( (templeبا ب هاب رد ...مکتالبیسم  /الئیک تتانسب ا ام فاده
از ا زابآال دینی تجتد ختدش با ب عنتان یک نمتنة غیور دینوی وب جامعوب
1

& . Art. "Secular Humanism," in D. G. Reid, R. D. Linder, .B. L. Shelley
H.S. Stout, Dictionary of Christianity in America. Downers Grove, III.:
Inter Varsity Press. 1990.
2
. Peter Adam Angeles, The HarperCollins Dictionary of Philosophy,
New York, NY: HarperCollins, 1992, p.262.
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تحمی هند تا جاییهب گف ب شده دب تل اندالب فرانسب هویچ هلیسوایی نوا
نشد؛ چرا هب ختد آن یک هلیسا تد.1
دشمنان دین دب ابتپا ب این نک ب اتب داش ند هب هنابگذاش ن آنها از هور
نتع ملطنب دینی ب معنی نفی همة دین نیسب ،لکب ع تب از یک دین ب دین
دیگر ،ت از یک ع اد ب یک ع اد دیگر امب ت ور هموین امواس ابنسوب
بینان از آبزتی ختد ورای آینودة مکتالبیسوم چنوین موخن گفوب « :اعوث
خشنتدی عمیق من ختاهد تد اگر دین آیندة شریب ،انسوانگرایی اشود .وب
2
این صتب هب هر آنچب م علق ت مرت ط ب انسان امب ،ع اد شتد».
همچنانهب مکتالبیسم پیرتان ت رفدابان خاص خوتد با دابد هوب آن با
م ایش هرده ت اتامر آن با اجرا میهنند ،دع گذابانی نیز دابد هب محرتمیب ت
ناامیدی دب مینبهای آنان دمیده شده ،از هشب مؤمنین رد میشتند ت عد از
مرگ ،از ق رهای ختد دب حالیهوب گریاننود رنمیخیزنود .اگور آنهوا عدایود ت
اتبهای مددمب دهریب ت زهد دینی با نپذیرند ،پیتم ب نفرینهای هسانی با هب
دب محراب مکتالبیسم ب نماز شب مشغتل هس ند ب دن ال ختد دابند.
حدیدووب مکتالبیسووم دب مووخنان بت وور ج .اندبمووتن مشووخص امووب
جاییهب تی مع دد امب :مکتالبیسم «دین انسانیب» اموب ،چورا هوب هموة
تتجها ت تالشهای انسانی با دب این دنیا دب ردابد ،همچنانهب ب امتب انسان
بمیدگی میهند ت معی دابد بفاه با رای ات فراهم آتبد ت دب دنیای هنوتنی دب
را ر «ظلم ت م م الهت » ت «مرهشی اهلیرتس» مداتمب هرده ت «انسان با
ب گتنبای پرتبش دهد هب دب را ر هر هاهن یا ش حی تسلیم ت فرمانپوذیر ت
رده ن اشد» .مکتالبیسم «مداتمب دب را ر از ین ردن عمر آدموی وب خوا ر
چیزی امب هب ما از آن آگاهی دابیم .معی دابد خدا با بها هند هب ب ختدش
ب امتب ختد بمیدگی هند .معی دابد تا ختش خ ی ت معاد با دب ایون ورف
1

. Jules Michelet, Histoire de la Reivolution franccaise, Paris: Gallimard,
1952, 1/ preface.
2
. Ernest Renan, I'Avenir de la Science, Paris: Calmann-Levi, 1848, P.101.

 / 266مکتالبیسیم ،اعتن عصر

ق ر (دنیا) رای شر فراهم هند .مکتالبیسم دین امب ،دینی از بتی عدالنیب
امب .دینی اموب هوب دب آن اموراب ،تعتیوذ ت مونگدلی ،مراموما  ،خرافوا ،
1
معجزا ت ظلم ت فشاب تجتد ندابد».
جان میلر رت کر 2دب یان چگتنگی ت ماهیب دین مکتالبیسم گف ب امب:
«اگر مکتالبیسم ب معنی دین اشد ،پس چنین ب نظر میبمد هب مذهب یوا
گرایش علمی امب هب دب ردابندة اصتل آن دین امب ت هشیشهای زبگ نیز
غال ا دانشومند تدهانود 3.ت وب وتب خالصوب ،میتوتان گفوب هوب تعودادی از
مکتالبهای غر ی ،ت تعدادی از آنها زبگان این جریوان تدنود ،ماننود جوان
6
دیتی ،4پ هرتز 5مذهب ختد با ب عنتان اینهب یکی از ادیان امب.

1

. Robert Green Ingersoll. The Works of Robert G. Ingersoll New York:
Dresden. Publishing,1909, 11/405.
 - 2جان میلر رت کر 1988 -1898( John Seiler Brubacher ،م) :ام اد فلسفة آمتزشی

دب دانشگاه یال امب .از مؤلفا تی:
" "Modern Philosophies of Educationت "Higher Education in Transition".
. John Seiler Brubacher, Modern Philosophies of Education, New York:
McGraw- Hill, 1962, p.294.
 .4جان دیتی  1952 -1859( John Deweyم) :فیلستف ت بتانشناس آمریکایی امب .ربمویهای
3

تی حتل محتب انسانشنامی ،منطق ،اخالق ،فلسفب اج ماعی ت میامی امب .از مؤلفا تی:
"Experience and Nature" (The Shorter Routledge Encyclopedia af
 "Freedom and Culture".ت Philosophy, P.195).

 .5تل هرتز  2012 -1925( Paul Kurtzم) :م فکر مکتالب آمریکایی ت ملدب ب «أبعی األنسعنة
ازعازمانیة» ام اد فلسوفب دب دانشوگاه افوالت نیتیوتبک .مؤموس «داب رتمیثیوتس» ،مشوهتبترین
چاپخانبای هب تألیفا الحادی ت ضد دین با ب چاپ میبماند .از تألیفا تی:
 "The Transcendental Temptation: A Critique ofت ""What Is Secular
Rilegion and the Paranormal Humanism".
6
. Os Guinness, American Hour: a time of reckoning and the once and
future role of faith, York: Free; Press, Toronto: Maxwell Macmillan
Canada, New York: Macmillan International, 1993, p.200.
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گرته زبگی از مسیحیان آمریکوایی مکتالبیسوم با یوک دیون میداننود.
لهای1به ور مسویحیان انجیلوی آمریکوا دب جریوان دبگیوری اصوتلگرایان وا
مکتالبها ر مر آمتزش ت ماهیب ی رفانة آن گف وب اموب« :دیون» هموان
چیزی امب هب تیژگیهای زیر دب آن گرد آمدهاند:
 -1ه اب مددس
 -2عدیدة معین
 -3متضتع ع اد
 -4هاهنان
 -6مراهز ت مؤمسا دینی
 -7دعا
 -8شیتة زندگی
 -9پایگاه متبد تأیید
 -10بیشبهای عمیق دبتن ادیان مخ لف
 -11ب بممیب شناخ ب شدن آن دب دادگاه عالی ب عنتان یک دین
 -12جهان ینی مشخص
2
 -13متبد پذیرش عمتم.

 .1تموثی ، ،زهای  1926( Timothy .F LaHayeم :)-کشیش انجیلعی در آمریکعا کعه توجعه
ویژهای بعه تفسعیر پیشعگوییهای نوشعتاری داشعت .بعا فازویعل در تأسعیی «منظمعة األغلبیعة
األخالقیة» مشارکت کرد و بیش از میلیونها نسخه از داستانهایش به فعروش رفعت .مجموععه
کتا وی با عنوان « »Left Behinaاز مشهورترین تأزیفات وی به شمار میآید .سعایت رسعمی
ویhttp//:timlahaye.com :
2

. Tim F. LaHaye, The Battle for the Public Schools, Old Tappan, :N.J.:
F.H. Revell Co, 1983, p.71.
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ت دب پایان ب این ن یجبگیری بمیده امب هب مکتالبیسم یک دین ر پایة
ختد ت ماهیب دبتنی ختد امب هب از عناصر دبتنی ت یرتنی م عوددی شوک
گرف ب ت میتتاند از منظر تاقعی ت قانتنی یک هس ة دینی اشد.
هتهس 1هب ب مسیحیب الهت مع دد امب دب تتصیف مکتالبیسم آن با
ب عنتان یک فضا ت مساحب تصتب دب نظر گرف ب ت گف ب امب« :مکتالبیسوم
یک عنتان رای ایدئتلتژی ،ت نیز یک دیدگاه س بای امب هب مطا ق ا دیون
2
جدید عم میهند».
سکوالریسم از منظر قانون ،دین است:

دب مال  1961معرفی مکتالبیسم ب عنتان یوک دیون شوک ت شومای
دیگری گرفب .دب این مال دب حاشیة دادگاه عالی آمریکا ب این اشابه شد هوب
انسان گرایی مکتالبیسم دینی از ادیان الهی امب هوب خودایی دب آن م صوتب
نیسووب ) (non-theistic religionsت ایوون همووان دیوودگاهی امووب هووب
3
دبگیریهای دیگری دب مال  1963ت  1965م متبد تتجب قراب گرفب.
مطلب پنجم :سکوالریسم ،یک دین الحادی است:
تعریف عام ت عمتمی مکتالبیسم هب ین مردم عاموب بتاج دابد آن با وب
عنتان انکاب خالق معرفی میهند ،ت این تعریف رگرف وب از معنوای انگلیسوی-
فرانستی لغب «أتییوزم» ( )atheism/ atheismeاموب هوب مشو ق از ز وان
یتنانی امب ب این صتب هب حرف همزه /الف ( )aدب ا دای هلمب مانند ادا
نفی عم میهند ت معنی آن با منفی میهند .نفی دب ایون جوا تجوتد خداتنود
 .1هاروی کاکی  1929( Harvey Coxم )-الهعوتی مشعهور اهعل آمریکعا اسعت .توجعه
ویژهای به تاریخ تحول الهوت (ازهیات) مسیحی داست .از مهمترین تأزیفات وی:
""The Secular Cityت""Religion in the secular city: Toward a Postmodern Theology
2

.Harvey Cox, The Secular City, London: S.C.M Press, 1966.p.18.
. Educational Freedom Foundation. Educational Freedom. St. Louis, MO:
Educational Freedom Foundation 12/23.
3
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(تیتس) با بد میهند .اگر هلمة «الحاد» اجازه دهد ،نزدیک امب هوب دب فکور
انسان عر ی عمتما (ت غر ی) معنایی غیر از این معنی شک گیرد.
هلمة «الحاد» دب گف مان شرعی (قرآن ت منب) ب معنوای تنوگ موا ق تاقوع
نشده امب .میراث امالمی ،عدیده انکاب پرتبدگاب صانع با وب اصوطالح «دهریوب»
مخصتص گردانیده ت پیرتان آن با «دهریتن» نامیده امب .دهریها هسانیاند هب
دب تبای این دهر ،ب چیزی جز عدم اتب ندابند .خداتند م عال میفرماید:ﭐﱡﭐﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲﱠ« :ت گف ند غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیسب میمیریم
ت زنده میشتیم ت ما با جز یعب هالک نمیهند ت [لی] وب ایون [مطلوب] هویچ
دانشی ندابند [ت] جز [ ریق] گمان نمیمپرند ».اجلاثیة٢٤ :
دب آیب ،نشان داده شده امب هب از منظر هافران گذشب بتزهوا ت زموان هموان
چیزی امب هب آنها با ب ممب ق ر رده ت دنهای آنها با از ین می ورد ت عود
از آن دیگر مرحلة عدی تجتد ندابد .بحمهای مادبان ب دنیا میآتبند ت زمین آنها
با می لعد ت بتزهایی هب ب شک غیر معمتلی تکراب میشتند.
قرآن هلمة «ألحَدَ» با ب گتنبای ب هاب رده امب هب داللب مفهوتمی آن دب
اع داد امالمی آشکاب شتد؛ خداتند م عال میفرمایود:ﭐﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ « :خدا با نامهای
نیکتتر امب ،ات با ب آنها ختانید ت هسانی با هب دب نامهای تی هجرتی میهنند
تاگذابید .ب زتدی مزای اعمالی با هب میهردهاند ختاهند دید ».األعراف١٨٠ :
شیخ اهر ن عاشتب آتبده امب هب« :الحاد :هجشدن از تمط چیوزی وب
هنابة آن امب .این معنایی امب هب همة معانی دیگر هلمب ب آن رمیگردنود،
ت از آن جایی هب تمط یک چیز ب معنی ندطوة دبموب ت حوق آن اموب ،ور
همین اماس امب هب عدتل از حق ب مومب ا و با نیوز وب الحواد تشو یب
هردهاند .دب ن یجب الحاد ر هفر ت ت اههردن ت فامد هردن ا الق شده امب...
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ت معنی الحاد نس ب ب امماء خداتند این امب هب آنهوا با از مظواهر هفور وب
حساب یاتببیم ت دب تسمیة آنها ب خداتند هب داللب ر صفا تا ب ابی تعوالی
دابند انکاب هنیم؛ ت خداتند شایس بترین مدلتل ایون صوفا اموب .آنهوا خداتنود
بحمان با انکاب هردند – همچانهب ذهر شد – ت نامگذابی ات دب قرآن هریم ورای
ب هواب ورده ت گف نود هوب
زشب جلتهدادن ت نیز عیبجتیی از پیام ر امالم
آلهب (مع تدان) با م عدد نمتده ت رشمرده امب .ه انی زبگتر از ایون
پیام ر
ت ظلمی االتر از آن دب جدال ین امالم ت هفر تجتد ندابد؛ پس مزاتاب امب هب ب
1
الحاد نامگذابی شتد؛ چرا هب از بتی حدد ت حسد از حق عدتل هردند».
ا ن قیّم معنی الحاد با ب صتب خالصب چنوین ذهور هورده اموب« :الحواد دب
امماء خداتند همان عدتل از آنها ت حدیدب دالل ی ت معانی آنها از حدی امب ب
2
هب ب صتب تا ب دب آنها تجتد دابد.».
الحاد دب آنچب هب مر تط ب ذا خداتند م حان اموب ،وق مد ضوای آیوا
قرآن ،منکر هر آن چیزی امب هب خداتند دب لفظ ت دب معنا ت دب الزام رای ختیش
ب ات ا بمانده امب ت تنها ب انکاب ذا خداتند -ج ت عال -خالصوب نمیشوتد.
خداتند دب متبة اعراف هسانی با هب یک امم ایشان یعنی «الرحمن :خشونده» با
انکاب هنند ،عنب زده ت این هاب با از دالی نزتل عذاب ذهر هرده هب م ب میشتد
رای فردی هب از حق این امم عدتل هرده امب ،صفب الحاد تث یوب شوتد؛ پوس
چگتنب امب حال هسانیهب ب ه این امماء اهانب هرده ت ب صوفب تحودانیب ت
تتحید خداتندی اهانب هنند چگتنب بف اب ختاهد هرد دب حالیهب ایمان ب تتحیود از
اتجب تاج ا ر یک نده امب!
مکتالبیسم جزئی ،دب دبتن ختد ،ماهیب الحادی ب همان معنایی هوب دب
قرآن ذهر شده امب ب همراه دابد ،چرا هب این نتع مکتالبیسم نیز همة امماء
 .1محمد ازطاهر ابن عاشور ،ازتحریر وازتنویر ،تونی ،ازدار ازتونسیة زلنشر ،د.ت.189/9 ،
 .2ابن ازقیم ،بدا،ع ازفوا،د ،تحقیق :علی بن محمد ازعمران ،مکة ازمکرمة ،دار ازفوا،د1424 ،
هع 2004 ،م.297/1 ،
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ت صفا خداتند از جملوب «حَکَوم :حکمیوب» با از ایشوان نفوی میهنود؛ اموا
مکتالبیسم هلی ،دب نهایب الحاد امب ،چرا هب اقوراب وب تجوتد خداتنود با دب
اص ت اماس انکاب میهند (مگر اینکب صاحب چنین تفکری دب تصتب خوتد از
ب ت یب خداتند ،پیرت ابمطت اشد!) .مکتالبیسوم هلوی ،وب ایون امور بضوایب
نمی دهد هب مسیحیب دب دیتابهای هلیساها اقی ماند ،پس چگتنب وب تجوتد
امالمی هب ایدئتلتژی هابآمد دب زندگی فوردی ت جمعوی افوراد دابد ،بضوایب
میدهد؟ تفات جتهری ت ماهتی ین مکتالبیسم هلی ت مکتالبیسم جزئوی
این امب هب دب اتلی همب چیز با از دین ملب میهند ب گتنبای هب هیچ اتری
رای دین دب زندگی افراد قائ نیسب ت مع دد امب هب ح ی دب دبتن ت خلت
آنها دین نشانی ندابد؛ اما نتع دتم رای دین یک مکان تنگ ا قدب عمو
همی قائ می شتد ب این شرط هب از آن مکان ت فضای تنگ تجاتز نکند؛ اگر
از این مدداب فراتر رتد ،اید متبد مؤاخذه قراب گیرد ت ا آن م ابزه شتد.
مطلب شوم :سکوالریسم ،دین شرکآلود است:
این مخن هب مکتالبیسم الحاد امب ،نافی معنی شرک تدن آن نیسوب؛ چورا
هب تناقض ب این صتب امب هب «اخ الف دت مسألب دب ملب ت ایجاب اشود وب
گتنبای هب ات ا یک امر رای یکی از آنها م ب نفی امر دیگر شوتد 1».نوا راین،
مکتالبیسم جدا از اینهب الحادی امب یک دین شرکآمیز نیز امب.
مکتالبیسم جزئی ،اگرچب این حدیدب با میپذیرد هب دین میطرة هتچکی ر
مردم دابد ،اما حاهمیب هتاهای نفسانی انسان با نیز وب ات وا میبمواند ت مع دود
امب هب من ع احکام قانتنی ت عرفی همان ختام بهای انسانی امب ت ایون هموان
چیزی امب هب خداتند م عال آن با محکتم هرده امب ت ب صتب تاضح ت آشکاب
ب شرک تدن آن تصریح هرده امب؛ خداتند م عال میفرماید:ﭐﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ
 .1محمد علی ازتهاونی ،کشا اصطالحات ازفنون وازعلوم ،ص .515

 / 272مکتالبیسیم ،اعتن عصر
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ« :آیا مع تدانی دابند هب ویاذن خداتنود
آیینی رای آنها ماخ باند! اگر مهلب معیّنی رای آنها ن وتد ،دب میانشوان داتبی
میشد (عذاب صادب میشد) ت رای ظالمان عذاب دبدناهی امب!» الشورى٢١ :
ا ن هثیر دب تفسیر این آیب گف ب امب« :آنها آنچب با هب خداتند ب عنتان دین
ام تاب دب شرع تتضیح داده امب ت عیب نکرده لکب ب دن وال چیوزی هسو ند هوب
شیطانهایشان ،دب میان انسان ت جن ،رایشان تضع هردهاند ،از جملب حرام هوردن
حیره ،مائ ب ،تصیلب ت حام 1ت حالل هردن ختبدن مرداب ،ختن ت نیز قمواب ت انوتاع
گمراهیها ت امتب ا لی هب از بتی جه ت نادانی آنها با دب زمان جاهلیوب ورای
ختد ب عنتان حالل ت حرام تعیین هورده تدنود ،ت ع اد هوای ا و ت یهوتده ت
مخنان فامد ت نادبمب با ت عیب میهردند .دب صحیح مسلم آمده امب هب پیوام ر

ْ
ار:
فرمتدند« :رأيت عمرو بن ليح بن قمعرة برن خنردف یرر قصرب ر انلر ر
عمرت ن قمعب ن خندف با دیدم هب بتدهاش با دب آتوش میهشوید ».چورا هوب ات
اتلین هسی تد هب متائب با بها هرد .ات یکوی از پادشواهان خزاعوب وتد ت اتلوین
هسی تد هب همة این هابها با انجوام داد ت هموان هسوی وتد هوب قوریش با وب
 . 1حیره :ماده ش ری امب هب پنج شکم زاییده اشد ت شکم پنجم آن نر اشد؛ گتش ایون چوب
ش ر با پابه هرده ت شکاف فراخی ب آن میدادند ت ر پشب آن متاب نمیشدند ت آن با نمیهش ند
ت از اب اح رام از هیچ آب ت علفی ات با منع نمیهردند .مائ ب :ش رانی تده هب ختد بدمب خوتد
ب م ب نذب آن با مانند حیره از هاب معاف میهردهاند ت یا دب باه خشنتدی ت جلب بضایب بهوا
ت ب منظتب تدرب ب آنها آزاد میشدهاند ت همب منافع آنها با ب مصرف فدرا میبماندند .تصیلب:
گتمفندی امب هب اگر ره ماده زاید آن با نگب میدابند ت اگر نور میزاییود آن با تقوف بهوای
ختد میهردند ت اگر دتقلت میزایید هب یکی نر ت یکی ماده تد هر دت با رای ختد نگب میداشو ند
ت میگف ند :ره ماده ب رادبش م ص امب .حام :اگر ماده ش ری از صلب ت نطفب شو ر نوری ده
شکم چب میآتبده آن ش ر با م ابک شمرده ت پش ش با مح رم دانس ب ت ر آن واب نمیگذاشو ند
ت متابش نمیشدند ت از هیچ آب ت علفی ات با منع نمیهردند .م رجم
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پرم ش بها تاداب هرد – خداتند ات با لعنب هند ت چهورهاش با زشوب گردانود! از
این بت خداتند م عال میفرمایود:ﭐﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﱠ یعنوی
اگر ب آنها مهلب تا بتز قیامب داده نشده تد ،دب عذابهردن آنها ش اب میشد.
ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ یعنووی عووذاب آنهووا سوویاب شوودید ت
دبدناک ختاهد تد ت مرنتشب آنها چددب د امب».

1

ا ن قیّم دب تفسیر مخن دتزخیوان وب خودایان خوتد:ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [الشعراء ]٩٨ – ٩٧ :آتبده امب:
«ت مشخص امب هب آنچب با هب ا خداتند دب خلدب ت اعطوای بزق ت بتزی ت
زندههردن ت پادشاهی ت قدب دب آن مساتی قراب میدهند ،دب عشق ت ندگی
ت خشتع نیز مساتی خداتند قراب داده ت دب را ر آن اظهاب ذلب میهنند ت ایون
نهایب نادانی ت ظلم امب .چگتنب ممکن امب هسی هب از خاک آفریوده شوده
امب ا خدایی هب خلق هرده امب مساتی ت هم راز اشود؟ چگتنوب نوده وا
هسی هب صاحب ت مالک تی امب مساتی اشد؟ چگتنب هسی هب دب ماهیوب
ختد مح اج آفریده شده امب ت تجتدی ضعیف دابد ،ت ناتتان تده ت دب اماس
ت ا دا تجتد نداش ب امب ،ا هسی هب دب ذا ت ماهیب ختد غنی ت تتانا وتده
امب ب گتنبای هب ینیازی تی ،قدب تی ،پادشاهی تی ،تجتد تی ،احسان
ت هرم تی ،علم ت بحمب ت همال مطلق ت تام ت تمام تی از لتزام ت ضورتبیا
ماهیب تی امب یکسان ت مساتی اشد؟ چب ظلمی از این زشبتر امب؟ چوب
2
حکمی ظالمانبتر از آن امب!»

 .1ابن ک یر ،تفسیر ازقرآن ازعظیم ،تحقیق :موطفی ازسید محمد وآخعرون ،ازجیعئة ،مؤسسعة
قرطبه 1421 ،هع 2000/م.267 -266/12 ،
وازقُوبُ وازقُوُبُ :ازمرعی (األمعاء :روده) .ن .ک :ازمعاجم ازلرویة ،ماده( :ق.ص) .
 .2ابن ازقیم ،ازجوا ازکافی ،بیروت ،دار ازکتب ازعلمیة ،د.ت ،ص .177
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اگر دیدگاه ت نظرا انسان با ب عنتان مرجع حکم شرعی قراب دهیم امتبی با
رای مردم مجاز هرده ت امتب دیگری با از آنها ملب میهند دتن اینهب مرجعوی
از آن
لندمرت ب ر آن نظاب داش ب اشد ت این عین شرهی امب هوب پیوام ر
رحذب داش ب امب ت احادیث زیادی با دب ندض این گتنب احکام یان هردهانود .ا ون
با ب عنتان مرجعی قوراب
تیمیب دب این ابه آتبده امب« :هر هس غیر پیام ر
دهد هب ا اعب از تی دب آنچب امر ت نهی میهند تاجب اشد ح ی اگر ایون حکوم
خالف آن چیزی اشد هب خدا ت بمتل وب آن امور هردهانود ،پوس ورای خداتنود
شریک قائ شده امب ت این از نمتنة شرهی اموب هوب یوابان خوتد با تابد دتزخ
میهند ،خداتنود م عوال میفرمایود:ﭐﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱠ « :رخی از مردم غیور خودا با
همانند خدا گیرند ت چنانهب خدا با ایسب دتمب داشب آنها با دتمب میدابنود،
لیکن متمنان همال مح ّب ت دتم ی با فدط ب خدا مخصتص دابند »1.ابلقرة١٦٥ :
تسلیم هردن زمام ت فرمان احکام حالل ت حرام ب غیر خداتند ب مانند بب
ت پرتبدگاب دانس ن خلق ب جوای اهلل اموب ت ماننود ان خواب علموای یهوتد ت
هشیشها ب عنتان اب اب ت حاهموان خوتد اموب؛ خداتنود م عوال میفرمایود:
ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﱠ « :علما ت باه ان ختد با (از نادانی) وب
مدام ب ت یب شناخ ب ت خدا با نشناخ ند ت نیز مسیح پسر مریم با (هوب م تلود از
مادب معین ت حادث ت مخلتق خدامب) ب التهیب گرف ند دب صتبتی هب موأمتب
ن تدند جز آنهب خدای یک ایی با پرم ش هنند هب جز ات خودایی نیسوب ،هوب
منزه ت رتر از آن امب هب ا ات شریک قراب میدهند ».اتلوبة٣١ :
 .1مجموع ازفتاوی .267/10
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انسان معاصری هب ب آباء ت عدایود بپرمو ان قودیم نگواه میانودازد چنوین
میپندابد هب شریک قائ شدن رای خداتند اید ح ما همراه ا این اع داد اشد هوب
آن شریک ا خدا دب التهیب ت ب ت یوب ت صوفب خوالق تدن ت تدودیر اموتب موردم
مشابهب داش ب اشد تلی این گمانی اش اه امب ،چورا هوب قورآن مشورهان با وب
خا ر شرک آنها متبد مرزنش قراب داده امب ت ا تجتد آن ،تا ب هرده امب هوب
آنها ب خالدیب غیر خداتند اتب ندابند ت ملطنب مطلق ر هس ی با رای غیر تی

قائ نیس ند؛ خداتند م عوال میفرمایود:ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ « :گت هب آیا هویچ یوک از
ان ت خدایان شما ر این هاب قادب امب هب دب آغواز خلوق با یافرینود ت مورانجام
رگرداند؟ گت :تنها خدای یک امب هب دب اتل خالیق با خلق هرده آن گاه هموب با
( ب متی ختد) ازمیگرداند ،پس هجا میگردانندتان؟» يونس٣٤ :
شرک مکتالبیسم ب مرحلبای فراتر از شرک جاهلیب بمیده اموب ،چورا هوب
مکتالبها ب اف خاب میگتیند هب شریعب ت قانتنگذابی یک حوق انسوانی صورف
امب ت غیر شر دب آن حدی ندابد ،دب حالیهب اعراب جاهلی از این امور خوتددابی
میهردند ت قتانین ختد با ب خداتند نسو ب میدادنود نوب وب ختدشوان ،چورا هوب
میدانس ند حکم فدط از آن خداتند امب ت هیچ حکمی االتر از حکم خداتند تجتد
نووووودابد:ﭐﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷﱠ« :آنانهب شرک آتبدند ختاهند گفب :اگور خودا میختاموب موا ت پودبانمان
مشرک نمیشدیم ت چیزی با حرام نمیهردیم .دین گف اب ،پیشوینیان ایشوان نیوز
تکذیب (بم ) هردند تا آنهب عم عذاب ما با چشیدند .گت :آیا شما ر این مخن
مدبک قطعی دابید تا ب ما ابائب دهید؟ همانا شوما پیورتی جوز از خیواال ا و
نمیهنید ت جز ب گزافب ت دبتغ مخن نمیگتیید ».األنعام١٤٨ :
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همچنانهووب اعووراب بپرمووب جوواهلی اصووتلی از ایمووان با هووب سوویابی از
مکتالبها ا آنها مخالفند ،ب بممیب میشوناخ ند ،وب ایون صوتب هوب عورب
جاهلیب ب مالئکب ایمان داش ند:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ« :ت
آنان هب امید لدای ما با ندابند (ت ب قیامب مع دد نیس ند) گتیند :چرا فرش گان ر ما
نازل نشدند؟ یا چرا ما خدا با ب چشم نمی ینیم (توا دب ایموان ،وب بموتل مح واج
ن اشیم)؟ همانا آنان دب حق ختیش باه تک ر ت نخت پیش گرف ند ت ب مرهشوی ت
غیانی شدید ش اف ند ).الفرقان ٢١ :همچنانهوب وب پیوام ران نیوز ایموان داشو ند:
ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐﳑﱠ « :ت چتن آی ی رای (هدایب) آنها آمد گف نود :موا
ایمان نیاتبیم تا مانند آنچب ب بمتالن خدا داده شد ب ما نیز داده شوتد .خودا ه ور
میداند هب دب هجا بمالب ختد با مدرب دابد .ب زتدی مجرمان با خدا ختاب موازد ت
عذا ی مخب ب تامطب مکری هب میاندیشیدند ر آنان فرت فرم د[ ».األنعوام]124 :
دب هنگام ا این گف وب ،ل یوک میگف نود« :بلیرك امهلل بلیرك َل رشفرك لرك إَل

رشفکا هو لك تملک وما ملك :هیچ شریکی رای تت نیسب مگور شوریکی هوب
اخ یاب ت حکمرانی ر ات دب دمب تت امب ».دب این جا همان تب هب مشخص امب،
اگرچب رای خداتند شریک قائ شدند ،اما زبگوی ت مدوام واالتر با ورای تی وب
ات ا بماندند ت ات با مرجع همة امتب قراب دادند .اما مکتالبها هر نتع رتری حکوم
خداتند با بد هرده ت هتاهای انسانی با ب عنتان من ع اصلی داتبی ت ندد ت امر قراب
میدهند .پس هر آنچب متافق هتاهای انسان اشود ،حوق اموب هور آنچوب وا آن
مخالف اشد ،ا ت فرتمایب امب .دب این حالب هیچ مجوالی چوب دب مدوام اتل ت
چب آخر رای حکم ت دم تب خداتند نیسب .این نظریب ب نوتعی بهواهردن صورف
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التهیب امب ت این همان چیزی تد هب بپرم انی هب رای خداتند شریک قائو
شده تدند ،جرأ انجام آن با نداش ند .مکتالبیسم اندال ی علیب انسانیب انسوان ت
ختابشمردن ت ذلی هردن آن امب تا پتشش التهیب با ب تن هنود؛ ت حدیدوب آن
همان چیزی امب هب فریّ1یکی از چهرههای مرشناس الئیک ا ایون موخن ور
آن اقراب هرده امب« :مددس دب دبتن انسان پنهان امب ت ر همین امواس اموب
هب آن با انسانمازی م عوالی « »I'humanism transcendentalمینامنود ت آن
با جن ة انسانی انسان میدانند -اإللب :اگر مردم ب صتب خدا ت مع تد ن اشند پوس
این امکان با نیز ندابند هب ب شک شر اشند 2».از این تعالی شوری وب ع واب
«تعالی افدی» « »transcendence horizontaleتع یر هرده اموب ،چورا هوب دب
آممان چیزی نیسب ت ر همین اماس انسان هب ب صتب افدی دب زمین پراهنوده
شده امب ،ا پذیرش مدالم التهیب رای ختد اال بف ب ت ختدش با من ع حدیدب ب
حساب میآتبد.

 .1زوک فرّی  1951( luc Ferryم :)-فیلسو فرانسوی و وزیر جوانان بود .از سران ال،یک
فرانسه نیئ بود .از مهمترین تأزیفات وی:
 "Nouvel Ordre Ecologique".ت ""L'Homme-Dieu ou Le Sens de la Vie
. Luc Ferry, L'Homme- Dieu ou le sens de la vie Grasset, 1996, p.177.

2

فصل چهارم
تصویر تبلیغاتی سکوالریسم
تمهید
مبحث اول :فریبکاری در تعریف سکوالریسم از طریق انکهار
ماهیت حقیقت آن
مبحهههث دوم :فریبکهههاری در رد تعهههارض بهههین اسهههالم و
سکوالریسم.

مقدمه
دب فص های گذش ب ا تعریف مکتالبیسم از منظر حدیدب نظری ت عملی
آن آشنا شدیم ت متضع امالم دب را ر آن با ربمی هردیم ت از این ریق موا
دتن اینهب ظلمی علیب آن صتب داده ت یا آن با تحریف هنیم ،ا تاقعیوب ت
حدیدب ایون مک وب فکوری آشونا شودیم ت دب ایون باه ور توابیخ صوحیح ت
تاقعیب های مشخص ت امتب قطعی شرع تکیب هردیم ت همة این متابد ،امتبی
امب هب ما ب تضتح ت بتشنی آنها اتب دابیم.
مکتالبهای عرب ب ماهیب ت حدیدب تفکر ختد اقراب نکرده ت نب ب آنچوب
هب جهان ب همک شخصیبهای مذه ی ت معلمین این مک ب فکوری وب آن
بمیده امب ت ح ی ب رختبد دین امالم ا دینشان نیز نپرداخ باند ،لکوب وب
مجادلب ا هلیب آنچب ما آن با نمایان ماخ بایم بتی آتبدهاند ،ت تکیة آنها ور
گف مان الحادی ت تتهینآمیز ت شتباندن مازمانها ت عتام علیب مخالفان خوتد
امب ،ت دب یان ،بتش نیرنوگ ت خالصوب گوتیی اتخواذ نمتدنود توا جاییهوب
مشخص میشتد هب آنها همة دالی ت رهانهایی الزم رای دعتتگری ختد
از دمب دادهاند.
هسی هب ب دقوب دب دفاعیوبهای فکوری موکتالبهای عورب نگواه هنود
مالحظووب میهنوود هووب همووة آنهووا وور نووتعی زی امووازی زشو یهای آشووکاب
مکتالبیسم ت ن تد تتانایی رای دفع چالش ت دبگیری ین امالم ت مذه شان
نا شده امب .ب ع اب دیگر :ر تحریف مکتالبیسم از ریق زی واجلتهدادن
آن ت تحریف امالم از ریق تعطی هردن آن ام تاب امب.
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شوویتة زی امووازی مکتالبیسووم وور جدامووازی آن از تووابیخ ت اهووداف ت
دبختامبهای پیشگامان آن ت جدایی آن از اصتل فلسفی نا شده اموب ت وا
یک ختانش علمی ت تاهی ب عنتان یک تددیر تابیخی ح می دب میر حرهوب
تابیخ معرفی میهنند ..آن با دب تعدههای ختد خالصب هرده ،ت آن با ب ایون
عنتان هب آبزتی ملبهای مخ لف رای جلتگیری از ازگشب حکم تیوتقرا ی
( رگرف ب از امر الهی) امب نشان میدهند .تحریف دب مکتالبیسم ب مومب ت
متی دیگری بف ب ت این امر با هب ممکن امب دایرة عم آن ا دایوره عمو
امالم رختبد داش ب اشد ،بد میهنند.
اما تحریف امالم دب این امر جلتهگر شده امب هب ماهیب آن با مکتالب هورده
ت همة مجمتعب شریعبها ت قانتنگذابیهای آن با بد میهند ت از تیژگوی مودنی
آن مخن میگتید ،یا چنین گمان میهند هوب پواهی اموالم وا میاموب ت فسواد
یعی متجتد دب آن تعابض دابد .گاهی نیز مکتالبها ب ربمی نصتص پرداخ وب
ت داللبهای آنها ر حکم خداتندی با بد میهنند ،چرا هب مع ددنود فهوم ت دبک
آنها تنها از ریق فهم شری میسر امب ت یا گاه الزام متجتد دب این احکوام با بد
میهنند ت مع ددند هب خالف تاقعیب جامعب هس ند.
این ادعاها با ربمی ت ندد هرده تا میزان فری کابیهوای مکتالبیسوم با
مشخص هرده ت آگاهی مردم با ب حدیدب این مذهب اال ریم.

مبحث اول
فریب در تعریف سکوالریسم با نفی حقیقت آن
هنگامی هب مکتالبها تتانس ند مویطرة میاموی خوتد با دب جهوان عورب
عملی هنند ت فضا رای آنها فراهم شد ،معی هردنود وا امو فاده از اتهاموا
بمانبای گس رده ،ادعاهای ختد با هب ب هدف زی وا جلوتدهدادن مکتالبیسوم
تد ،ترتیج دهند تا دب اتبها ت م انی اخالقی مردم جایگاه منامو ی وب دموب
یاتبند تا از ریوق آن وب اهوداف خوتد رموند .ورای ایون هواب ،بتشهوای
فری ندهای ب هاب گرف ند هب تتضیح آنها دب ادامب ختاهد آمد.
مطلب اول :اختالف در ریوة لغوی کلمة سکوالریسم
عضی از مکتالبهای عرب از جملب فؤاد زهریا 1ب این ممب بف ند هب م حوث
لغتی دب متبد اصطالح مکتالبیسم با یابزش ت احمدانب جلته دهند ،ب این ادعوا
هب این نتع ربمی ،از اص متضتع متبد نداش دتب تده ت خورتج از اصو محو
مناقشب دب تعریف حدیدب مکتالبیسوم از نظور حود ت مورز ،شوک  ،ت مواخ اب آن
می اشد ،ب تبی هب گتیا این مصطلح ب اع اب بیشب لغتی آن ،چیوزی جوز اتور
ام انی ت قدیمی نیسب هب ابت ا ی ا داللب لفظی آن ندابد!

 .1فؤاد زکریا ( 2010 -1927م) :یکی از سران سکوالریسعم در موعر و دب نیموة دتم قورن
بیستم بوده و استاد فلسفه در دانشگاه عین شمی و دانشگاه ازکویت بوده است .از جمله آثار
وی« :خطا إزی ازعقل ازعربی» و «ازوحوة اإلسالمیة فی میئان ازعقل».
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بیشة مصطلح «عالمانیب» دب ز ان التینی هب اص اصطالح انگلیسی ب آن
رمیگردد ،ت نیوز دب ز وان موریانی هوب شوک عر وی ایون مصوطلح وب آن
رمیگردد  ،اتلین باه ح ما رای بمیدن ب حدیدب ت معنای حدیدی این هلمب
دب فرهنگلغبهای میامی معاصر امب.
ربمی تابیخی جتششهای فکری ت رخوتبد موذاهب ،نشوان میدهود هوب
دبگیریهای فکری وین دیودگاهها ت نظریوبهای مخوالف ت مع ورض ،دب یوان ت
تتضیح جن ة مفهتمی هلمب ،قاصر ت ناتتان ن وتده اموب ،لکوب تجوتد اخو الف دب
تلفیق اصطالحی هلمب ،تأتیر زیادی دب ماخب این دبگیری ت هدایب آن دابد .چورا
هب اصطالح دب سیابی از متابد یک ترهیب ی رفانب امب هوب دب پوی هودایب ت
تتجیب مایة مفهتمی لفظ ب ممب یک جهب مشخصی وتده هوب دب داللبهوای
ت لیغی ت ازابیا ی ادعاها ت اهداف مشخص ت مخصتصوی وب هابگرف وب میشوتد؛
عالته ر این ،دب عضی متابد نیز رای این متبد ام فاده قراب میگیرد تا یک مری
معانی ت افکابی با از لفظ نفی هند هب دب فضوای فرهنگوی ت فکوری خاصوی وب
عنتان من عی رای مرزنش ت تهمبهای زشب متبد ام فاده قراب میگیرد.
آبایش اصطالحی مکتالبیسم هنگامی اب شود هوب رفودابان آن موعی
میهردند آن با ب گتنبای یان هنند هب ب گتش ختشآهنگ اشد ت شونیدن
آن متجب یزابی نشتد ،دب ن یجب ات ا ا الق این مصطلح یعنی عِلمانیب -وا
هسر عین  -رای داللب ر مجمتعبای از معانی ا الق شد هب موا وب دن وال
پیگری آنها هس یم ت این دب حالی امب هب میوان ایون مصوطلح ت تاژة عِلوم
هیچگتنب ابت اط بیشبای تجتد ندابد.
این انحراف لغتی هب دب هلمة عِلمانیب ب تجتد آمود وب عنوتان همتورین
تتجیب دب مهد تابیخی هلمب یا زمینة لغتی ت ز انی آن نیسب ،چرا هب این هلمب
هیچگاه دب بیشة غیرعر ی ختد ا علوم موادی شو یب ت هماننود ن وتده اموب،
چنانهب تبتد آن ب ز ان عر ی هیچگاه مورت ط وب معنوی عِلوم ن وتده اموب،
چنانهب دب م احث ق لی نیز تتضیح آن داده شد.
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شکی نیسب هب هلمة «عِلم» دبخشش ،جاذ ب ت الهاما مخصتص وب خوتد
دابد هب دب جان شنتنده این معنی با الدا میهند هب ایون موذهب دشومن نوادانی ت
خرافا امب؛ چرا هب علم دب میراث امالمی ب معنی «ادباک چیزی از ریوق وب
هابگیری آن چیزی هب دب متبد آن شناخب قطعی تجتد دابد 1».اما دب عرف عاموب
ب معنی شناخب قتانین یعب ب شک دبمب ت اصتلی آن امب.
گرتهی از مکتالبها تالش هردند تا دب ماخ اب این هلمب ب گتنبای تانمتد
هنند هب مش ق از هلمة علم ا هسر عین ت حذف الف عد از آن امب ت دب این
تالش نیز متفق عم هردند ،پس آنها دب تفسیر ایون مصوطلح آن چیوزی با
نتش ند هب ب مخا ب چنین الدا میهرد هب این هلمب از مهد علم گرف ب شده ت
2
مرت ط ب آن ت ب شک جدانشدنی م ص ب آن امب.
ایجاد ابت اط اش داقی ین هلمة عالمانیب ت علم ب صتب هلی نادبمب ت ا و
امب ،چرا هب این ابت اط ا معلتما بیشبشنامی تابیخی هلمب مخالف امب ،تلوی
ابت اط ین آنها از منظر شناخ ی هب حد ت مرزهای ادباک ت مکانیزم ابزیا ی هلموب
با ض ط میهند نفی نمیهند .عِلمانی  -ب هسر عین« -هسی امب هوب از دانوش
عملی – ب صتب تیژه مانند آنچب دب علتم یعی پیدامب – یوک نمتنوب ورای
انتاع دانشها اق اس میهند ت دب ن یجب یک دیدگاه تضوعی نوا میهنود هوب وب
معنای عدم ب بممیبشناخ ن امکان شناخب اخالقی ،دینی یوا م وافیزیکی اموب،
چرا هب این قضیة متبد نظر رای هرهدام از آنها ،امکان ندابد هوب ح وی از منظور
اص ت م دأ دب را ر اصتل ت ابزشهای علمی مر تمکین فرتد یاتبد».3
گرتهووی دیگوور از مووکتالبها ووب ایوون موومب بف نوود هووب «العالمانیووب»
(مکتالبیسم) ب هلمة عالَم رمیگردد ت از عِلم مشو ق نشوده اموب ،وا ایون
تتضیح هب تلی نکشید هب از ریق مطالعا نددی ختد ب این جهب م مای
 .1محمد بن صازو ازع یمین ،األصول من علم األصول ،اإلسکندریة ،داراإلیمان ،2001 ،ص .11
 .2برخی از نویسندگان مسلمان ،در شکل اصطالحی کلمه از سکوالرهای عر تبعیت کردند.
 .3عادل ضاهر ،األسی ازفلسفیة زلعلمانیة ،بیروت ،دار ساقی 1998 ،م ،ط  ،2ص .38
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شدند هب مکتالبیسم جنگ علیب دین نیسب .از جملة این افوراد زهوی نجیوب
محمتد 1دب مدالة حث رانگیز ختد« :عین  -ف حب -عا» ،جوایی هوب دب یوان
نشأ «عالمانیب» پنداشب هب بجال دین دب ابتپوا ،به انیوب ت دتبیهوردن از
دنیا با ب عنتان یک بتش زندگی رگرف ند ،ت دب این زمینوب الگتهوایی ورای
عامة مردم تدند؛ هنگامی هب «عصر نهضب» فورا بموید« ،بتشونفکران» وب
عالَم جهب هشف آن بتی آتبند ،دب حالیهب گتشبنشینی دب صتمعبها ت غابها
با ب شد بد هردند ،ت ب این ترتیب «عالمانیب» شک گرفوب 2».دب ان هوای
 .1زکی نجیب محمود ( 1993 -1905م) :فیلسو موری ،به عنوان استاد فلسعفه بعیش از
نیمقرن در دانشگاههای موری استاد فلسعفه بعود .همچنعین در دانشعگاههای آمریکعا نیعئ
تدریی میکرد و ریاست هیا تحریریة مجلة «ازفکر ازمعاصر» را برعهده گرفعت .از جملعه
کتا های وی« :خرافة ازمیتافیئیقا» ،و «برتراند رسل».
محمد خیر رمیان یوسف ،تتمه األعالم زلئرکلی ،بیروت ،دار ابعن حعئم ،ط  1422 ،2هعع-
 2002م)193 -192/1 ،
 ...« .2تق ی چشمپتشی از دنیا ت ابزش آن ب صوتب اج وابی وب اهموال ت یم واالتی من هوی
میشتد هب ابزش آن با دب چشم مردم پایین میآتبد ،ت دب ن یجب میو وب آنچوب هوب منجور وب
ابتدای امتب دنیتی امب دب انسان هاهش میدهد ،پس نب علمی ختاهود وتد ت نوب عملوی -اگور
چنین تعمیم خشک ت یبحمی رای ما جایز اشد – پس ابزترین تجب تموایز جنو ش ابتپوا هوب
رای پایان خشیدن ب این تضع نامنامب بتانب شد ،این امب هب مردم با رانگیخ ند تبی هوب
گتیی میختام ند این زندگی پرتحرک با دب دبتن خوتد سو ب ندی هننود ،هویچ باهوی با ورای
م ابزه اقی نماند مگر اینهب آن با دب تالشی گیجهننده پیمتدند ،دم بای از آنها وا هشو یهایی
دب دبیای ظلمب فرت بف ند تا تابیکیهای آن با هشف هنند ،ت دمو بای دیگور هرانوبهای زموین
خشک با هب خ رهای آن دتن اینهب چیزی از آن با ینند ب گوتش آنهوا میبموید وب آتوش
هشیدند ،گتیی هب این زموین با دب خوتاب ت بؤیوا می یننود ،ت دمو بای دیگور از دانشومندان وا
چشمهایشان ب آممان خیره شدند تا اجرام آممانی با بصد هنند [ ]...از همة این متابد گف بشوده،
بم اخیزی حاص شد هب همان تب هب میدانیم ابتپای جدید رای آنهوا خلوق هورد .از هموین
ندطب تد هب فریاد «مکتالبیسم» لند شد :شما اید ب این جهان تتجب هنید .اید ب ایون جهوان
تتجب هنید .آن با فرت مگذابید».
زکی نجیب محمود ،عن ازحریة أتحدل ،مقال :عین – فتحه -عا ،اازقعاهره ،دار ازشعروق ،ط
 ،1989 ،3ص .187
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مخنش ب این ن یجب بمیده امب هب مکتالبیسوم دب فطور خوتد وب دیون
ایمان دابد چرا هب چیزی جز دعت ورای تورک صوتمعبها ت توالش دب بتی
زمین ت هسب ت هاب نیسب ،ت هر هدام از «م دینین» هب مکتالبیسم با موتبد
ان داد قراب میداد - ،چنانهب گف ب امب – چیزی از حدیدب آن با نمیدانند.
مکتالبیسم مطا ق ا آن تصتیر دبخشان هب از شکته عد ت آزادی نشان
میدهد نیسب ،لکب عد ت بتح با ا هم ب اماب هشیده اموب .انسوان با دب
دت قفس ب اماب گرف ب امب :قفس عالَم ت قفس علم .اما قفس اتل ،هموان
قفسی امب هب دید صیر ت تد ر انسان با محاصوره هورده اموب هوب ورای
جسبتجتی «حدیدب» ت «منفعب» ب عدب رنمیگردد ت دب حود ت مورز آن،
تالشها رای تحدق بفاه انسان ،ب ان ها میبمد؛ اما قفس دتمی دب مکانیزمی
تجسم یاف ب امب هب موعی دابد «حدیدوب» ت «منفعوب» با دب ضومن قفوس
جهان تنگ ت حصر هند.
مکتالبیسم یک مذهب ت گرایش فکری امب هوب ادابک انسوان با هوتب
هرده ت تمام تمرهز ت تتجب تی با معطتف جهان ظاهر میهند؛ دب ن یجب هویچ
دانش ت شناخ ی جز ادابک ظاهر اشیاء مطلتب ت قا دم رس نیسب ،چنانهب
هانب ب آن اع راف هرده امب .خداتند م عوال میفرمایود :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ (« :اهثوور) (آنووان ووب امووتب
ظاهری از زندگی دنیا آگاهند ت از عالم آخر (ت تعده تتاب ت عداب حوق) وب
هلی یخ رند[ ».الرتم ] 7 :آنهوا از اموتب ظواهری وب امو ن اج اموتب ظواهری
میپردازند ،دب حالیهب تصتب امالمی ،عد مسلمان با ا دقب نظر ت موعی دب
امتب ظاهری ب ماتباء ظاهر بهنمتن میهند .مپس دب ادامب میفرمایود :ﭐﱡﱙ
ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ
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ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﱠ« :آیووووا دب
پیش نفتس ختد تفکر نکردند (تا دین حکمب پی رند) هب خدا آممانها ت زمین
ت هر چب دب ین آنهامب همب با جز ب حق (ت رای حکمب ت مصلحب) ت وب
تقب (ت حد) معین نیافریده امب؟ ت سیابی از مردم ب شهتد ت لدای خودا (دب
عالم غیب ت تعده تتاب ت عدواب هشوب ت دتزخ ت قیاموب) وب هلوی هوافر ت
یعدیدهاند .آیا دب زمین میر نکردند تا ینند هب عاق ب هاب پیشینیانشان (چتن
قتم عاد ت تمتد) چب شد؟ دب صتبتی هب از اینها سیاب تتاناتر تدنود ت ویش از
اینها دب زمین هش زاب ماخ ند ت هاخ ت عماب رافراش ند ت پیام رانشان ا آیا
ت معجزا رای (هدایب) آنان آمدند (لیکن چتن نپذیرف ند همب ب هیفور هفور
هالک شدند) .ت خدا دب ابه آنها هیچ مو م نکورد لکوب آنهوا خوتد دب حوق
ختیش م م میهردند[ ».الروم]٩ – ٨ :
گرته متمی از مکتالبها نیز دب حث ت پژتهش خوتد وب مومب دیگوری
بف باند ،چنانهب محمد عا د الجا ری میگتید « :ب نظر من الزم امب هب شعاب
مکتالبیسم با از فرهنگ تفکر عر ی دتب هنیم ت آن با ا دت شعاب دمتهرامی ت
عدالنیب جایگزین هنیم .این دت شعاب ا نیازهای جامعة عر ی مطا دوب دابنود:
دمتهرامی ب دن ال حفظ حق ت حدتق افراد ت گرتههامب؛ ت عدالنیب ب معنی
تالش میامی رخام ب از عد ت ابزشهای منطدی ت اخالقی امب ت ب هویچ
عنتان ب دن ال هتا ت هتس نفسانی ت دگرگتنیهای وع شوری نیسوب .نوب
1
عدالنیب ت نب دمتهرامی ب هیچ عنتان ب دن ال دتبهردن امالم نیس ند».
این گرته از مصطلح مکتالبیسم م نفر هس ند ب ایون اع واب هوب یوک تاژة
تابداتی از جهان غرب امب ت از میراث عر ی ت جامعة عر ی دتب اموب ،تلوی دب
حال حاضر ،عضی ب مفهتم ت مضمتن مکتالبیسم ت اصتل آن باضوی شوده ت
 .1حسن حنفی و محمد عابد ازجباری ،حوار ازمشرق وازمرر  ،بیروت ،بیروت ،ازمؤسسة
ازعربیة زلدراسات وازنشر 1990 ،م ،ص.40-39 :
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یهتده تالش میهنند هب بیشبای رای آن دب میراث امالمی جسبتجت هننود.
این متضع ،میزان ادباک مکتالبهای عرب با دب متبد حسامیب اموب دب را ور
تاژههای دخی دب امالم دبک هردهاند ،پس ضرتبی امب هب وب موردم چنوین
گتیند هب دبگیری ین امالم ت مکتالبیسم تجتد ندابد ت تنهوا حوث ور مور
مسماهامب اما دب عین حال حدیدب این مذهب دب تابیخ بیشبداب ما تجتد دابد!
شناخب آگاهانة ما از تابیخ مصطلح مکتالبیسم ت بیشبها ،پیشزمینبها ت
تأتیر آن یک بتش ح می ت میس ماتیک رای هشف میزان دتبی این مذهب
از امالم امب ت مپری امب هب ختاننده با از دمیسة فری کابانی حفظ میهنود
هب ب دنیال شکافهایی دب آگاهی ما میگردند تا شرک ت الحاد با دب پتشوش
ایمان ب ما عرضب هنند.
مطلب دوم :جدایی سکوالریسم از ریوههای فلسفی آن
گرایش مکتالبیسم عد از تجر ة تالنی دب هشتبهای عر ی ،ب ایون ن یجوب
بمید هب دبگیری مردم ا انکاب همة امالم ت ب شک مس دیم ،امکان دابد فاصولة
زیادی دب پرتژة جدامازی مسلمانان از دین امالم با ب دن ال داش ب اشد ،چرا هوب
این امر م ب رانگیخ ن ت ایجاد دالیلی رای ممانعبهردن ت م ابزههردن وا ایون
پرتژه دب گرتهها ت اقشاب بت ب بشد جامعة امالمی شتد ت ر هموین امواس ،عاموة
مکتالبها ت رفدابان مکتالبیسم معی هردند بیشبهای فلسوفی مکتالبیسوم ت
دیدگاهی هب ب جهان ت انسان مینگرد با از اص ختد منحرف هنند.
دب این بتش ،معی هردند مکتالبیسم با ب عنتان یک بتش عملی عرضوب
هنند هب دب دیدگاه ایدئتلتژیک چندان عمدینگر نیسب ،این بتش – وب گموان
ختد آنها – از ماهیب پراگماتیسمی تجاتز نمیهنود هوب موعی دابد مشوکال
ایجادشده با ح هند ،بتشی هب منفعب جامعب ت حکتمب با محدق میگرداند .دب
ن یجووب مکتالبیسووم از ختامو بهای ملووب ت ختامو بهای آن دب زمینووة آزادی،
هرامب ،ت عدالب حمایب میهند ،دتن اینهب این دیودگاهها با وب یوک تصوتب
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دهری یا ابمطتیی دب زمینة ب ت یب خداتند ابت اط دهد .دب آن ،خداتند وب عوالم
عُلتِی ختد هب از زمین ت نگرانیهای آن ب دتب امب اه فا میهند.
نمایش عملی مکتالبیسم دب نزد عامة مردم ب شوک گیری تصوتیر ذهنوی
پاک ت یگناهی از آن منجر شد تا جاییهب عادل ضاهر – یکی از رجسو بترین
نظریبپردازان مکتالبیسوم عر وی -1دب یوک ع واب پور از خشوم ت وا لحنوی
ان دامجتیانب گف ب امب« :شناخب حواهم از مکتالبیسوم دب محافو فرهنگوی ت
غیرفرهنگی ،اعم از متافق ت مخالف ا آن ،شناخب سیاب موطحی وتده هوب ور
تعریف مکتالبیسم ب اهدافی ام تاب امب هب جن شهای موکتالبی وب دن وال
تحدق آن دب غرب تدهاند .این دیدگاه ب مکتالبیسم از این منظر هب آن متضع
انسانی ،اخالقی ت دینی دابد ،نگاه نمیهند ،ت نیز از این منظر نگاه نمیهنود هوب
یک متضعگیری معرفبشناخ ی اموب ،یعنوی متضوعگیری نسو ب وب ماهیوب
شناخب عملی ت نس ب ب ماهیب با طة آن ا شناخب دینی».2
دب این ع اب  ،مشاهده میشتد هب عادل ظواهر یکوی از بتشهوا ت مظواهر
فری کابی دب دعت مکتالبها با تتضیح داده امب هب ع واب اموب از توالش
فراتان از رف تعداد زیادی از م فکرین مکتالب رای حمایب از متاضوع خوتد از
ریق پناه ردن ب «امالم ت قرآن ت منب – دتن آنهب دانند هب ا این حرهب
زبگترین ام یازها با ب تحرها خصتمبآمیز علیب مکتالبیسم میدهند ت این
خطرناکتر امب – آنها ا این بتش ختد با ب شد ندض میهنند ،دب حالیهب
م تن دینی با وب عنوتان آخورین من وع خوتد دب دفواع از مکتالبیسوم ان خواب
میهنند ،مشاهده میهنیم هب مکتالبیسم دب اتل ت اماس ختد ر م دأیی ام تاب
3
امب هب مع دد ب ام دیب عد ر م ن دینی امب».
 .1عادل ضاهر ( 1939م) :نتیسندة متبی هوب از دانشوگاه نیتیوتبک دب موطح ده ورا فوابغ
ال حصی شده امب .مرد یر مجلة «ازفسلفة ازعربیة» تده ت از جملب تألیفا تی« :ازفلسعفة
وازسیاسة» ،ت «االخالق تالعد ».
 . 2عادل ضاهر ،األسی ازفلسفیة زلعلمانیة ،ص.9 :
 .3ازمودر ازسابق ،ص .5
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ضاهر یکی از شجاعترین مکتالبهایی تد هوب ایون موخن با وب صوراحب
اعالم هرد هب «مکتالبیسم ،یک متضع هام ت منسوجمی نسو ب وب ماهیوب
دین ،ماهیب عد  ،ماهیب ابزشها ت ماهیب میاموب دابد .جودایی وین مولطة
زمانی ت ملطة دینی ،یا ین مؤمسة میامی ت مؤمسة دینی ،نا میشتد یوا الزم
امب هب نا شتد ر عمیقترین نتع جدایی آن ،یعنوی جودایی معرفبشوناخ ی ت
1
منطدی ین دین ت میامب».
علی بغم دبم ی تصتیری هب ظاهر ابائوب میدهود ،ت حورص ات دب ترمویم
دقیق خش عمیقتر م دأ مکتالبیسم– م دأیی هب از شریانهای آن تصوتبا
هلی باهح های عملی ابائبشده از متی م فکرین مکتالبیسم فورت میبیوزد –
جز اینکب جمهتب مکتالبها ر پنهانهردن پیشینة ایدئتلتژیک گف مان مکتالبی
مردمی اصراب دابند ا تأهید ر این نک ب هب مکتالبیسم متضوع منفوی دب را ور
دین ندابد ،لکب آن با زبگ ت اشکته رمیشمابد ،وا ایون تتضویح هوب آن باه
ح های عملی ت مؤتر رای مشکال زنده ابائب میدهد.
این گرته تالش میهند هب ب صراحب مخن نگتیند ،لکوب وا یوک عمو
فری کابانب گتیند :این باه ح ب عنتان یک باه ح میانب ین دت بف اب افرا وی
امب« .متضعگیری هب مع دد امب مکتالبیسم یک گرایش الحادی اموب هوب
تالش دابد دین با ب حاشیب بانده ت آن با از میس م اج ماعی ت میامی دتب هرده
ت یک نظام میامی اج ماعی ت مادی مخالف ا عدیده ت اتب جامعب ت اموب ابائوب
دهد هب از بیشبهای معنتی ت فرهنگی ختد جدا شده امب ....ت گرایشی عدیدتی
ایدئتلتژیکی هب از این اص مرچشمب میگیرد هب مکتالبیسوم از یوک فلسوفة
مخالف ت دشمن ا دین ت مددما ت نمادهای آن من ج شده امب .این دب حوالی
امب هب یک گرایشی دیگری تجتد دابد هب جن ة علمی ت متضوتعی قوتیتری
دابد ت مکتالبیسم با دب مویاق توابیخی ت فرهنوگ غر وی موتبد ربموی قوراب
 .1ازمودر ازسابق ،ص .10-9 ،6
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میدهد؛ این گرایش دب داتبی ختد از مکتالبیسم ب هیچهدام از پیشزمینبهای
1
عدیدتی ت ایدئتلتژیکی نگاه نمیهند».
انکاب پیشزمینة الحادی مکتالبیسم یک خیانب تاقعی ب مکتالبیسمی امب
هب جز از ریق هاهش اتر دین ت دب نهایب الغای هام آن دب جامعب هتیودا نشود.
یک نگاه هلی مانند آنچب هب مکتالبیسم دب هشف «حدیدوب» ت «منفعوب» ابائوب
میدهد ،نمیتتاند از ابت اط عمیق آن ا تصتب هلی هب دب زمینوة ابائوة جهوان ینی
ختد دب حال بقا ب ا دین امب ،جدا شتد .مکتالبیسوم - ،همچنوان هوب ابهوتن
میگتید  -یک «متضعی رای بتح امب ،ت رای ب دموبآتبدن حدیدوب م وابزه
میهند 2».مکتالبیسم مسؤتل تحدق شناخب صوحیح دب موتبد تاقعیوب اموب ت
مپس اید آن با دب ین مردم پخش هند 3.اگر مکتالبیسم تاقعا چنین اشد ،عد از
اینهب رای هشف حدیدب ت نفتذ آن دب ین عد ها ت قلبهای موردم اقودام هورد
چب چیزی رای دین اقی گذاش ب امب!
دب این جا الزم امب هب اع راف هنیم هب ا تجتد فساد تصتیر غیراع دادی
مکتالبیسم ت طالن آن نخسب از منظر نظری ،ایون فری وی هوب وب هودف
ازابیا ی صتب گرفب ،میطرة ختد با ر آگاهی جمعی همة هشتبهای عر وی
گس رانیده اموب ت تاضوحترین تجلوی ت ظهوتب آن دب وازاب ان خا وا اموب،
جاییهب عامة مسلمانان مکتالبیسم – وب جوز مابهسیسوم وب دلیو توابیخ
تالنی آن دب دنیاگرایی -با ب عنتان یک جنگ علیب دین ت ندض اصتل آن
نمی ینند لکب این امر دب نگاه آنها دب حد یوک جودل دب زمینوة باهح هوای
عملی امب هب از اص امالم جدا نیس ند.
 .1عبد ازسالم محمد طویل ،اشکازیة ازعلمانیة فی ازفکعر ازعربعی ازمعاصعر ،جریعدة االهعرام،
 2012/3/5م.
 .2محمد ارکون ،ازعلمنة وازدین ،تعریب :هاشم صازو ،بیروت :دار ازساقی 1413 ،هع 1993 -
م ،ص .10
 .3ازمودر ازسابق ،ص .11 – 10
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مطلب سوم :سکوالریسم نتیجة حتمی نوگرایی است
مکتالبیسم دب رحهوای نظوری هوب تتموط عضوی از افوراد مرشوناس
مکتالب ابائب شدهاند ،یشتر از آنهب یوک گورایش اصوالحی ت تحوتل خش
معرفی شده اشد ،یک ختانش علمی از تابیخ ت جامعب امب؛ دیودگاهی اموب
هب دب میاق فسلفبهای حاهم دب زمینة ختانش تابیخ دب دت قرن  19ت  20ابائب
شده امب ،جاییهب آگاهی شری گام ب گام بت ب اال حرهب میهرد؛ توابیخ
شر عد از هر اب هب انسان قید ت ندهایی با از پای ختد از میهرد ،پرشهای
پیشبتندهای داش ب امب ،زبگترین آنها این قید ت ندهای جه معرف ی ت
ماخ اب اج ماعی اتلیة آن ت نیز عرفهای متبتتی خشک تد.
مکتالبها دب این بتش گمان هردهاند هب مکتالبهردن جامعب اید ا نوتگرایی
هردن آن همراهی هند ،چرا هب عدالنی هردن آگاهی انسان ت عملکرد آن دب تغییر
ماخ اب جامعب ت دت ابهمازی بتا ط داخلی آن ،ه جامعوب با وب وب مومب تجوتد
مکتالبی جدید متق میدهد ،دب ن یجب وا تجوتد ام وداد شهرنشوینی ت ان خواب
صنعب ،ب جای هشاتبزی ،ت گس رش آمتزش ،میزان حضتب دین هاهش یافوب ت
قدب اترگذابی ت جن ة امری آن ضعیف شد تا اینهب دیون ت ودی وب یوک امور
شخصی ت فردی شد 1.نتگرایی هب دب را ر خرافب ت جادت قا ع رختبد میهرد اید
ا مکتالبیسمی هب جامعب با از یک مطح آگاهی امطتبهای ت افسانبای ب مومب
قدامب خشی ب عد می رد ،همراه ت همگام شتد.
ت ر از صریحترین م فکرانی تد هب اعالم هردند «دیون  -هور انودازه هوب
میزان عد گرایی ت ب همپیتم گی دبتنی آن زیواد اشود -ورای مداتموب دب
را ر فشابهایی هب تاقعیب جدید ت تمایال دلفریب آن دابد ،ناتتان امب ،لکب
ح ی ت ر مع دد امب هب دین هر اندازه هب یشتر ب ممب عد گرایی م مای
1

.Anna Elisabetta Galeotti, "Secolarismo e Oltre," In Religone e Politica
Nella Societa Post- Secolare, a cura di Alessandro Ferrara, Roma:
Meltemi, 2009, Pp. 81- 82.
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اشد ،با طة آن ا جهان خابج پرتنشتر میشتد ،ت شکاف ین آن ت ین جهان
مووادی تموویعتر میشووتد ،جهووان مووادیای هووب غوورق دب دبگیووری ت بقا ووب
هتبهتبانبای امب هب هیچ ابزشی ب احساما دینی ت اخالقی نمیدهد.
متازی ا این جریان ،هر اندازه مظاهر بشد ت عد گرایی دب ماخ اب تاقعیب
اق صادی ت اج ماعی جامعب یشتر شتد ،تاقعیوب اج مواعی جامعوب یشتور از
بهنمتدهای دینی ت اهداف اخالقی خوالی میشوتد .ت ور دب متضوعگیریهای
مخ لفی هب دب آتابش ب تضتح ب آنها ام ناد هرده ،اعالم هورده اموب هوب
همزیس ی میان امتب مسلم دینی هب ر مفاهیم زهد ت مح ب ت مفاهیم رادبی
نا شده ت نظام مرمایبدابی جدید هب ر اماس بتح دبگیری ت اندالب امو تاب
1
شده امب ،دشتاب امب.
این دیدگاه ب آمابهایی اه فا میهند هب افزایش شیتة شهری ت م کی ر تتلید،
ا هاهش تعداد هلیسبها دب غرب همراه شده امب ت ال ب این شیته ورای تحلیو
میزان مرزندگی ت نشاط دینی سیاب مطحی اموب ،چورا هوب نسو ب مراجعوب وب
مکانهای ع اد دب غرب ،تصتیری دقیدی از تاقعیب دیندابی ابائب نمیدهد ،چرا
هب دیندابی دب سیابی از اتقا وب یوک فعالیوب غیور مؤمسواتی ودل میشوتد
چنانهب سیابی از حتادث زبگ اخیر ،تتجب شدید مردم ب اموتب دینوی با آشوکاب
هرده امب هب از جملة آن ام د ال شتک رانگیز از بمان « ابهد داتینچی» 2تد هب
 . 1بفیق ع دالسالم ،تفکیک ازعلمانیة ،ص .87
 . 2بمان « ابهد داتینچی» " 2003( "The Da Vinci Codeم) :یک بموان پلیسوی اموب
هب تتمط نتیسندة آمریکایی دان راتن نتش ب شده امب .تی دب ایون دامو ان چنوین آتبده
امب هب مسیح ا یکی از دانشآمتزان ختد ازدتاج هرده امب ت گرتهی از نس تی مدتی ر
فرانسب حکمرانی هردهاند ،ت چنین تانمتد هرده امب هب دام ان تی رگرف ب از تابیخ دبمب
امب .این بمان متبد تتجب تیژة ختانندهها قراب گرفب تا جایی هب  80میلیتن نسخب از آن تا
مال  2009ب فرتش بمید ت ب  44ز ان دنیا ترجمب شد .این دب حالی اموب هوب نتیسوندة
بمان ،تخصصی دب مطالعا ت پژتهشهای دینی ندابد ت دام ان آن ر ادعاهای دتن موند
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نتیسنده دب آن معی هرده امب ختانش جدید ت چالش رانگیزی از دامو ان مسویح
ابائب دهد .ملیتنها نسخب از این بمان ب فورتش بفوب ت فویلم اق اسشوده از آن
متبد ام د ال زیادی قراب گرفب .متضتع پیام ری مسیح همیشة مح جدل تده ت
ر ز ان خاص ت عام ت دب اهثر انجمنها ت دپابتمانهای فرهنگی جابی امب.
گس رش بتشهای تحلیلی ت هشف ت پیگیوری آنچوب هوب دب آگواهی دینوی
پنهان شده امب هب ن یجة حتادث پیدبپی میامی دب مطح جهان تد ،تعودادی از
م فکرین غر ی با هب معی میهردند همراهی مکتالبیسم ت نوتگرایی با بمومیب
خشند ،تاداب هرد علیب دیودگاه خوتد اندوالب هننود هوب رگور از مهمتورین ایون
م فکرین تد .تی دب نهایب هنگامی هب دید ر خالف آنچب هب تتقع میبفب ،دین
1
ب گس رش ختد ادامب داد این هم س گی ت همراهی با انکاب هرد.
هزنتفا نس ب ب چهاب تحتل اج ماعی جدیدی هب از دهة هف م قرن گذش ب توا
ا دای دهة  8ب تل انجامیده امب ،اشابه هرده اموب هوب وب ادعوای انحسواب ت
فرتهش هردن دین دب یک دایرة خاص یا آنچب هوب وب خصتصیموازی مشوهتب
امب ،پایان داد .این چهاب اتفاق مهوم ع واب تدنود از :اندوالب اموالمی ایوران،
هم س گی هاتتلیکها هب علیب اتحاد شتبتی دب هلند اتفواق اف واد ،ظهوتب مجودد
2
اصتلگرایی پرتتس انی دب آمریکا ت ازگشب تجلی هاتتلیک دب آمریکای التین.
مدبنیسم دین با حذف نکرد همچنانکب مکتالبیسم دب آغاز دتبة پسامدبنیسم
– ر اماس گف بهای دیتید مابتین – ب عنتان یک گزینوة مطرحشوده وتد ت نوب
3
معیاب یا «چشمی از آممان» هب ر هر آنچب دب زیر آن قراب دابد حکم میهند.

ت مدبک ام تاب امب هب ادلة تابیخی مع ری ندابد .چندین ه اب دب پامخ ب ادعاهای ایون
بمان ب نگابش دبآمده امب .از مهمترین این ه ابها میتتان ب دت ه اب زیر اشابه هرد:
" "Breaking the Da Vinci Codeت ""Truth and Fiction in The Da Vinci Code
1

. Berger "The Desecularization of the World", p.6.
. Jose Casanova, public Religions in the Modern World, Chicago:
University of Chicago Press, 1994, p.3.
3
- Hunter Baker, The End of Secularism, p.108.
2
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بت ر اله 1جامعبشناس آمریکایی این حدیدب زبگ با هب دبگیوری متجوتد
ین همراهی نتمازی تجتد مادی انسان ت پایان دین با ح میهند آشکاب هورده ت
گف ب امب :ادعای فرتبیخ ن دین ،ن یجب تحتل علمی ت تکنتلتژی امب هب هموة
آن خرافب امب ،چرا هب نمادهای دینی ب عنتان تامطبای اموب هوب موردم با وب
ختدشان ت اتضاع تجتدی آنها تص میهند .2یا وب ع واب دیگور :دیون 3تنهوا
تمیلبای امب هب میتتاند ب مؤاال زبگ انسان دب متبد تجتد پامخ دهد .دیون
امب هب متقعیب فرد با دب ندشة هس ی ت تابیخ ت نهایب آن تعیین هرده ت تنها آن
امب هب قادب امب آبامشی با هب مرشاب اب امید ت آبزتموب ورای انسوان دب را ور
مصی بهای دنیا ت ضر بهای دبدناک آن فراهم هند .علم نمیتتاند ب ایون دبگواه
تبتد هند؛ چرا هب دب عالم فیزیکی امیر ت مرهتن ز وان موادة اموب ،ت ور هموین
اماس انسان با مدبن ت شهری میمازد ت تغییراتی با هب دب این مسیر الزم دابد از
جملب تغییر دب ماخ اب خانتاده ،مسکن ،هابگری ت مصورفی ت ابزشوی با نیوز تغییور
میدهد ،اما این متابد نمیتتاند دب را ر مؤاال انسان از هس ی ت تجتد مد ایجواد
هند؛ چرا هب این مؤاال – ا تجتد مادگی – از دبتن انسان منشوأ میگیورد ت از
یرتن نمیتتان ب آنها پامخ داد .انسان ،متجتدی م دین امب؛ چرا هب متجوتدی
م فکر امب ت ر همین اماس ،عضی از نتیسندگان آنچب با هب دب نزد اتمانیسومها
 .1بت ر اله 2013 -1927( ،Robert Bellah ،م) :ام اد جامعبشنامی دب دانشگاه رهلوی
امب .تألیفوا تی ماننود " "Beyond Beliefت " "The Broken Covenantدب تشوکی
جامعب شنامی دب آخر قرن یس م ت آغاز قرن یسب ت یکم خیلی تأتیرگوذاب وتد .وب جوایزة
" "National Humanities Medalاز رف بئویس جمهوتبی آمریکوا هلین وتن دب موال
 2000دمب یافب .مایب اصلی تی ب آدبس زیر امب:
WWW.robertbellah.com
2
. See, Robert Bellah, Beyond Belife: Essays on Religion in a postTraditionalist World, New York, Harper & Row: 1970.

یعی هنگامی هب دب این گتنب میاقها دب این ه اب از دین مخن میگوتییم
 .3ب صتب
منظتبم ما از دین معنای من ی یا مردمی آن امب ت منظتب ما آن چیزی هب دب معنای دیون
ب شک تاضح دب م احث پیشین گف یم ،ب هیچ عنتان نیسب.
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« »Homo sapinensیعنی انسان عاق امب ،ب  »Homo religiousیا انسوان
م دین نامیدند ،چرا هب دیندابی آگاهانب ات با ب خا ر عدو تی از دیوة متجودا
م مایز میهند.
مطلب چهارم :تعریف سکوالریسم بر اساس منتخبی از آثار آن
ماهیب گوزینش دب هنگوام یوانهردن ماهیوب موذاهب ،اعوث میشوتد هوب
متضتعیب تعریف از ین رتد ت متبد تعریفشده از مدام هشفهننده ب مدام حاهم
تغییر پیدا میهند ،دب حالیهب حکم اید عد از تعریف یاید ت نب اینهب جایگاه آن با
گیرد .زبگترین هتتاهی دب تعریف گزینشی دب چند متبد زیر نمایان میشتد:
 -1این تعریف ماهیب مذهب با دب رنمیگیرد ،لکب خشی یا همب یا جتهر
آن با از ین می رد.
 -2این آتاب ین همة مذاه ی هب ا هم مخالف ت یا گاه بقیب هم هسو ند
نیز مش رک امب.
 -3ابت اط م ی ین مذهب ت آتابی هب ب تمیلة آنهوا شوناخ ب میشوتد
جای حث دابد گتیی هب این آتاب تنها ادعاهای ت لیغاتی هس ند هب دب تاقعیب
نظری ت عملی اع ابی ندابند.
آفبهای مبگانة ذهرشده ،دب تعریفهایی هب افراد غربزده دب جهان عرب
رای مذاهب فکری تابداتی ابائب میدهند ،ب شوک فوراتان تجوتد دابنود توا
جاییهب میتوتان گفوب هویچ موذهب فکوری تابداتوی نیسوب هوب موعی دب
ناقصهردن حدایق امالم داش ب اشد ،مگر اینهب این غربزدهها خشی از آن
با دب آنچب هب مانع از تحدق شورط هام شودن آن اموب ،ابائوب هورده اشوند.
لی رالیسم دب تعریف آنها ب معنی آزادشدن از قید ت ندهایی امب هوب دموب
آزادگان ت تالشگران با دب ند هرده امب؛ مدبنیسم یا نتگرایی دب تعریف آنهوا
همزیس ی ا زمان ت تحتال مخ لف آن امب .موذهب متمیالیسوم ،ان دوام از
مرمایبدابی ب نفع ینتایان ت تهیدم ان امب ...همة متابد گف ب شوده توا حود
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زیادی پیچیدگی ت مبآلتدگی دابد؛ چرا هب دب اص ت ماهیب خوتد رگرف وب از
تاهنشها ب مشکال زمان امب هوب رآموده از اتضواع آبام ت موالم نیسوب؛
همچنانهب نهادهای ترهیبیاف ب ت م حتل هس ند ،تلوی غربزدههوای عورب
مادههردن آنها با بد هرده ت مپس آن با ب شک موطحی ت ظواهری موتبد
ام فاده قرا دادند ،مپس آنها با از هم تفکیکهردند ،ب گتنبای هب منجر وب
پنهان شدن آن دب پشب زنجیرهایی از شعابهای ایدئتلتژیکی حز ی میشتد.
از نشانبهای تعریف ت لیغوی مکتالبیسوم ،ب وط دادن م ودأ مکتالبیسوم وب
اهدافی امب هب ب هیچعنتان ب نیبهای خشک ت غیور قا و انعطواف ذاتوی آن
رنمیگردد .هلیتک ب عنتان مثال چنین میپنودابد هوب مکتالبیسوم وب حدوتق
چهابگانة انسان اه مام میتبزد ،یعنی حق انسان دب تفکر ب ختد ،حق اخو الف دب
بأی ،حق اصراب ر این مخالفب ،ت حق مناقشب ا همب افکاب 1.از تابیخ مکتالبیسم
مشخص امب هب منگ نای فکری دب شدیدترین حالب آن از ورف نظامهوایی
چتن همتنیسم ،نامیتنالیسم ت فاشیسم گذاش ب شده امب ت همة اینها ،نظامهوایی
مکتالبیس ی ت تسلیم حاهمیب شیتههای خشک ت غیر قا انعطواف آن هسو ند.
مکتالبیسم هب میپندابد ی رف امب ت آزادی فکری دابد ت ور امواس اینهوب
«دیندابان» غیرعاق ت غیر آزاده هس ند نا شده امب ،چگتنب این دیدگاه رای موا
ن یجبای دب ر ختاهد داشب هب دب مخنان هتلیتک آمده امب.2
امکان ندابد هب دب مدا چنین رداشب هنیم هب مکتالبیسم شر مطلق امب؛
چرا هب این امر مخالف حدیدب ت ماهیب اشیاء ت امتب توا ی اموب هوب دب اندیشوة
امالمی یان شده ت مدرب هرده امب هب« :شر خالص نمیشتد مگر دب آخور » ،ت
اینهب هیچ شری دب دنیا نیسب هب ب همراه ختد خیری نداش ب اشد.3
. George Jacob Holyoake, The Principles of secularism, p.40.
. See Hunter Baker, The End of Secularism, p.107.

1
2

 .3ا ن تیمیب دب (مجمتع الف اتی  )265/1آتبده امب« :همة امتب حرام مانند شرک ت شراب
ت قماب ت فاحشبگری ت ظلم ،منافع ت مداصدی رای فردی هب آنها با انجام میدهد ب اب
میآتبد تلی مفسدههای آن ر منافع آن غل ب دابد ت خداتند ت پیام ر از آن نهی هردهاند.
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مکتالبیسم ب غرب قدب داد تا هتد با از مایة هلیسا ت ظلم آن خوالص
هرده ت دمبآتبد مادی مث ی محدق هند هب همان یتبش ر یعب ،گشتدن
گرههای آن ت همتاب هردن باههای ام فاده از آن تد .انسوان غر وی از توتهم
الهت هب دب موحر ت جادتهوا ت اموتب ا لوة ه واب مدودس ت گمراهیهوای
بتحانیان آشکاب تد ،ت از تتهم میامی هب دب میطرة زمانی ت اج ابی هلیسبها
ت امدفها جلتهگر تد ،ت از تتهم یعب هوب دب تتهموا نیرتهوای جوادتیی
جلتهگر تد ت جایگزین منبهای مادی هس ی شده تد آزاد شد.
انسان غر ی این زنجیرهوای مونگین با از پوای خوتد گشوتده ت مونگینی
فسادی با هب دب ل اس دیون ت قداموب فراگیور شوده وتد از بتی دتش خوتد
رداشب .اما م أمفانب از گتدال تتهم دینی وب گوتدال عمیوقتر یعنوی گوتدال
نس یب ت نیس ی مدتط هرد ت از تکچشمی ب نا ینایی پناه رد.
ما این نک ب با هب مکتالبیسم نیز دابای خیر ت خت ی اموب انکواب نمویهنیم ت
این مخن با هب این مذهب سیابی از نداط تابیک گذش ب با بتشن هرده امب ،بد
نمیهنیم لکب ب این مخن پامخ میدهیم هب مکتالبیسم با وب عنوتان باه حو
عرضب میهند .ما ب دن ال ابائة یک مطالعة ابزشی از تابیخ ت مدایسة ین تاقعیوب
ابتپا دب قرتن تمطی ت آنچب هب امرتزه ب آن دمب یاف ب امب ،نیسو یم؛ چورا هوب
اگر ما از بتی مناقشب ب این ن یجب رمیم هب تضعیب غورب امورتزه از هور حیوث
ه ر از تضعیب آن دب بتزگاب ملطنب هلیسا امب ،قطعا ب دن ال ایون نیسو یم هوب
گتییم مکتالبیسم یک باه ح تده ت یا دتای دبد ما امب.
ما نیاز دابیم هب مکتالبیسم با ر اماس تاقعیب آن ت ابت اط آن ا زنودگی
انسان ت هس ی تعریف هنیم .ما ب دن ال هشف نظریوة مکتالبیسوم دب موتبد
همچنانهب سیابی از امتب مانند ع ادا ت جهاد ت انفاق امتال ب ختدی ختد ضربهایی دابد
اما منفعب آن ر مفسدة آن ابجحیب دابد ت شابع امر ب آنها مفابش هرده امب ت این اصلی
امب هب دب این اید دب نظر گرفب.
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جهان هس یم تا حدیدب آن با دب دبتن هس ی دبک هنیم .تصتیر جهان ا همة
هلیا ت امتب عینی آن دب نگاه مکتالبیسم ب عنتان تبتدی ماهیب ت چیس ی
مکتالبیسم امب؛ ت ر همین اماس میگتییم هب :گف مان ت شیری گزینشوی
هب ب دن ال نیرنگ دب ابائة تصتیری تکبتکب شوده ت آبایوش تلدینوی اموب از
ماخب یک مایة صادقانب از مکتالبیسم دب آگاهی پژتهشگری هب وب دن وال
حدیدب این نظام فکری امب؛ ناتتان امب.
عضی از نتیسندگان مسلمان هب رفداب جریان تلفیدی تدند معی هردند
تصتیری قا هضم ت آبایششودهای از مکتالبیسوم سوازند ت آن با از هموة
مفام د آن آزاد هرده ت آن با از م ادی اصلی ت اصتل ماخ ابی آن هب ا حدیدب
امالم مازگاب ن تده ،جدا هنند .آفب زبگتر دب این نتع نگاه وب مکتالبیسوم،
مطحینگری امب ب گتنبای هب این نتع مطالعب ،ختانشی مرمری امب هوب
دب حرتف عناتین آن امیر شده ت معی نمیهند تا این عناتین با هب مر تط ب
مسائ مش رک میان دین ت مکتالبیسم آبایششده امب ،ا این دید نگاه هند
هب یک معنای مش رک ت ام تاب شده اشد .همان تب هب این عناتین خوتانش
ظاهری امب هب معی نمیهند ماهیب با طة ین جتهر مکتالبیسم ت آنچب با
هب دب آن مخالف ا امالم امب هشف هند هب آیا تنها یک دیودگاه اج هوادی
امب یا مدتالتی امب هب از دبتن ماهیب این میس م ام ن اط شده ت دب ن یجب
ریدن آنها از مکتالبیسم ب معنی لغت هام ختد مکتالبیسم امب؟
ناهابآمدی ت ندص این نظریب دب دت نک ب جلتهگر امب:
امر اتل :نک بهای مث ب مکتالبیسم هوب تلتیزیوتن آنهوا با مودام تکوراب
میهند ت چنین گمان میهنند هب فرد مسلمان مشکلی رای پذیرش ت اجورای
آنها ندابد اینها از جملة مدتال امالم هس ند ،دب حدیدب آن چیزی نیسب
هب ادعا میهنند .تطا ق ین عناتین ب معنای لزتم تطا ق ین امتبی هوب وب
آن نامگذابی شدهاند نیسب؛ چرا هب «آزادی عدیده» ت « ریدن دمب دتلوب از
دخالب دب ان خابهای مردم ت ملیدبهای آنها» ت مانند این ،عناتینی هب ابها
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ذهر میشتند ،دب حدیدب تنها «اش راها لفظی» هس ند هب دب مضمتن ختد ا
نظام امالم ت نظامهای غر ی – میگتیم نظامها نب نظام -م فات اموب .ور
همین اماس ،این تتلیدا مکتالبی سیاب دتبتر از آن چیزی امب هب تانود
یک امر مش رک شناخ ی یا ابزشی ین امالم ت مکتالبیسم اشد.
مفهتم ت مضمتن این ابزشها مجالی رای جدل ت اخ الف عمیدی  -دب ا دا-
دب نظامهای مکتالبیسم غر ی ت شرقی امب .ما اید ایون موؤال با پرمویم :آیوا
غرب تعدد فکری با ب معنای مطلق آن میپذیرد؟ جتاب قطعوا خیور ختاهود وتد.
م دأ مکتالبیسم از همان ا دای خوتد مویطره ت حاهمیوب دیون با نمیپوذیرد –
حداق دب میدان میامی – دب حالیهب امالم ب این قضیب اقراب میهند هوب دیون
حق این میدان (میامب) با دب اخ یواب دابد ت اج هادهوایی هوب مج هودین دب فدوب
میامی انجام میدهند تنها رای دبک منظتب ت مراد شابع امب.
امر دتم :هر آنچب با هب غرب ب صتب تاقعی ب دن ال آن تده ت رای آن
تالش میهند ،از ن ایج مریع ت ذاتی نیسوب ،چورا هوب سویابی از ابزشهوای
مث ی هب ر غرب حاهم امب از دیهیا تفکر عدالنی مساتی (قانتن یعی
= فطر ) یا از میراث مسیحیب امب ت ر همین اماس از جملوب مغالطوبهایی
هب ا همة جزئیا آن دب نگاه ب غرب متبد ام فاده قراب میگیرد این امب هب
گمان شتد این امتب از ن ایج مکتالبیسم امب ت ق از اینهب غورب موکتالب
شتد چنین چیزهایی هب امرتزه دب آن می ینیم ،ق از آن تجتد نداش ب امب.
مطلب پنجم :سکوالریسم ضامن ممنوعیت ثیوقراطی است
جریان مکتالبیسم همتابه ب دن ال خلق دشمن تتهمی ت فرضی امب هب
از ریق آن تاند رای مدتال ختد تجهة قانتنی پیدا هند ت دب این باه معی
میهند ا ایجاد ترس از خطر این دشمن ختد با تتجیب هند ت چنین الدا هند هب
هیچ باهی رای جلتگیری از شر آن ت غل ة هام ور دمیسوبهای آن نیسوب،
مگر اینهب اصتل مکتالبیسم با ا آغوتش واز پذیرف وب ت پایوبهای آن با دب
نظام حکتم ی ت اج ماعی ام تاب هرد.
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مسألة دعت ب تط یق ت اجرای شریعب از این اصو خوابج نیسوب ،چورا هوب
سیابی از اتقا  ،مکتالبها یان میدابند هب جتامع عر وی ت اموالمی دب معورض
خطر « ازگشب» ب نظام «تیتقرا ی» (حکتمب رگرف ب از تحوی یوا الهوام الهوی)
امب هب امالمگرایان ب آن فرا میختانند ت این نظام «آزادیها» ت حدتق شور با
از ین ختاهد رد ت نظام حکتم ی بتحانیان با تث یب ختاهود هورد توا اموب از ایون
ریق ب نظام قرتن تمطایی ت ظالمانة هلیسا رگردد.
این تهمب دب ذهن هسانی هب ب آن گتش فرا میدهند چنین الدا میهند
هب امالم گرتهی از بتحانیان با ماخ ب امب هوب حوالل ت حورام با دب ق ضوة
ختیش گرف ب همچنانهب حدیدب با دب دموب گرف بانود .هور هوس وا آنهوا
مخالفب هرده یا دب زمینة فهم ن ت ا آنها جدل هند ب شد ت ا یبحموی
ات با مرهتب ختاهند هرد ،چرا هب آنها ب ز ان خدا موخن میگتینود ت هویچ
عدت ی رای هابی هب انجام میدهند تجتد ندابد ت فرمان آنهوا الزم االجورا
امب .مردم تنها ب عنتان گلبای هس ند هب ب مم ی هب نمیختاهنود هودایب
میشتند ت دهانی ب انکاب نمیگشایند ت دم ی رای پیشنهاد لند نمیهنند.
این تصتیر ترمناک هب از حکم میامی ت بتا ط میامی ابائب میدهند ت هر
آنچب هب دب متبد فعالیب فکری ابائب میشتد همان چیزی امب هب قرآن رای
نا تدی آن نازل شده امب ت ب دن ال این امب هب اصتل آن با دب سویابی از
هشتبها بیشبهن هند ،چرا هب بمالب پیام ر از یورتن آتبدن موردم از ع واد
ندگان ب ع اد خدای ندگان ت تتحید ت تسلیم مطلوق ورای خودای یگانوب
امب؛ خداتند م عوال میفرمایود:ﭐ ﭐﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴﱵﱠ « :ما این ه اب با ر تت ب حوق فرمو ادیم پوس ( وب
شکرانب این نعمب زبگ) خدای با پرم ش هن دب حالی هوب دیون با ورای ات
خالص گردانیده اشی (ت دل از غیر حق گردانی ».ال مر٢ :
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همچنین قرآن مسیحیان ت اه ه اب با از اینهب امتب مر تط ب حوالل ت
حرام ت تعیین امتب نیک ت زشوب با وب دموب هاهنوان ت امودفها موپردهاند،
مرزنش میهند ت آن با از جملة شرهی میدانود هوب از آن نهوی شوده اموب؛
خداتنوود م عووال میفرمایوود :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ « :علماء ت
باه ان ختد با (از نادانی) ب مدام ب ت یب شناخ ب ت خدا با نشناخ ند ت نیز مسیح
پسر مریم با (هب م تلد از مادب معین ت حادث ت مخلتق خداموب) وب التهیوب
گرف ند دب صتبتی هب مأمتب ن تدند جز آنهب خدای یک ایی با پرم ش هنند هب
جز ات خدایی نیسب ،هب منزه ت رتر از آن امب هب ا ات شریک قراب میدهند».
[اتلوبة ] ٣١ :همچنین ایجاد ت رماخ ن امتب ممنتع ت م اح با هب دب متبد آنها
شریعب آممانی نازلنشده اموب ،دبتغ مینامود ،میفرمایود :ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ

ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ« :ت شما ن اید از
پیش ختد ب دبتغ چیزی با حالل ت چیزی با حرام گتیید ت ب خدا نس ب دهید
تا ر خدا دبتغ ندید ،هب آنان هب ر خودا دبتغ ندنود هرگوز بتی بمو گابی
نختاهند دید ».انلحل١١٦ :
میس م حکتمب امالمی تامطبهایی با هب گمان میشتد از رف خداتنود
تعیین ت منصتب شدهاند با ب بممیب نمیشنامود؛ چورا هوب اموب خوتد ایود
حاهمش با ان خاب ت اخ یاب هند .این حدید ی امب هب صحا ب هب تحی خداتند
دب ین آنها نازل شد دبک هرده ت اه منب ر آن اجماع هردهاند.
این امتب یا فهم صحا ب امب هب دب ن یجب امر تاضحی امب ،چرا هب آنها
امر با ب دم تب مس دیم خداتند امناد نمیدهند لکب تالش میهنند تا اصلح دب
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دین ت فدب دینی با ان خاب هنند ت این همان چیزی تد هب دب حکتمب خلفای
باشدین ب ات ا بمید .صحا ة زبگ امالم ب این نک ة تاضح ت بتشونی هوب
شکی دب آن ن تد اشابه هردهاند هب نصب ت عزل امام از تیژگیهای حدتق ملب
امب ت دب این زمینب ا ت کر صدیق آتبده اموب« :دب آنچوب هوب مون از خودا ت
بمتل تی ت عیب هردهام از من ا اعب هنید ،اگر خدا ت بموتلش با عصویان ت
نافرمانی هردم ،پس از من ا اعب نکنید 1».ت عمر نیز آتبده امب« :هر هس ا
مردی دتن مشتب ا مسلمانان یعب هند ،یعبهننده ت یعبشتنده خوتیش
2
با دب معرض مرگ ت هش بشدن قراب دادهاند».
اما اجماع ،ایجی 3دب متبد آن چنین گف ب امب« :ملب این حق با دابند هب
یک امام با نصب یا عزل هنند 4».ت این چیزی امب هوب از هموان ا ودا هموة
علمای دین ر آن تتافق داش ند.
اه علم ب گرته مکتالبیسم پامخ داده ت تتضیح دادهانود هوب ایون بتش ور
اماس حق ت حدیدب ام تاب نشده امب لکب ا امو فاده از فری کوابی موعی دابنود
عامة مردم با نس ب ب نظام حکتمب امالمی فریب داده ت آن با وب عنوتان نظوام
«تیتقرا ی» ( حکتمب رگرف ب از تحی یا الهام الهی) تتضویح دهنود هوب دب
هیچ زمانی اه منب آن با نشناخ ب ت ا آن ن تدهاند .شیخ محمد اهر ا ن عاشوتب
 .1ابن ک یر ،ازبدایة وازنهایة ،بیروت ،بیت االفکار ازدوزیة 2004 ،م ،ص  .809ابن ک یر گفتعه
است :این اسناد صحیو است.
 .2خابی دب ه اب «ازمحاربین من أهل ازکفر وازردة ،با رجم ازحبلی من ازئنا إجا أحینت،
(ح )6830
 .3عضد الدین االیجی ( 756هو  1355 -م) :ع دالرحمن ن احمد ن ع ودالغفاب ،ا تالفضو .
دانشمند اصتل ،معانی ت ز ان عر ی تد .اه ایج فابس ت قاضوی آنجوا وتد .دانشآموتزان
زبگی تر یب هرد .ا حاهم هرمان دبگیری داشب ب گتنبای هب دب قلعوب حو س شوده ت دب
همان زندان مرد .از جملب تألیفا تی« :ازعقا،د ازعیدیة» ،و ازرسازة ازعیدیة».
الزبهلی ،االعالم.295/3 ،
 .4اإلیجی ،المتاقف فی علم الکالم ،یرت  ،عالم الک ب ،د ، .ص .400
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– دب پامخ ب علی ع دالرزاق 1هب پنداش ب امب مسلمانان دب من وع قودب خلیفوب،
دابای دت دیدگاه مخ لف هس ند :گرتهی از آنها ر این عدیده هسو ند هوب خلیفوب
قدب ختد با از قدب خداتند م عال میگیرد ،ت گرتهی هب مع ددنود من وع قودب
خلیفب ،امب امب -چنین مخن گف ب امب« :هیچ هودام از علموای اموالم نگف وب
امب هب خلیفب نیرت ت قدب ختد با از خداتند میگیرد ،لکب مخن آنها دقیدوا وب
این معنامب هب خالفب تنها ا دت امر هام میشتد :یا ا یعب امب ا اه حو ت
عدد (اه باه ت چابه) ت یا ا یعب ا هسی هب امب ات با اصلح دانس ب امب .دب هور
دت بتش ،من ع قدب ب ملب رمیگردد ،چرا هب تهی ِ تهی  ،تهیو اموب؛ پوس
اگر ا هسی یعب شتد ،حدتقی با هب خداتند ب عنتان قدب ت یینهنندة شرع قراب
داده امب ،ب ات تفتیض میشتد ،چرا هب خداتند قدب خلیفب با تعیین هورده ت آن
با دب خدمب تأمین منافع امب قراب داده امب؛ همچنین اخ یاب تلوی امور اموب با دب
دمب ختد امب گذاش ب امب .هیچ هس نگف ب امب هب ات قدب ختد با از خداتنود
م عال ت از ریق تحی یا یک ابت اط معنتی ت یا از ریق عصمب ت قاعدة معصتم
تدن گرف ب امب .ت دب اینهب خلیفب همانند تهی امب ت اخ یابا ات با دابد شکی
2
تجتد ندابد».
امالم گرتهی با خلق نکرد تا ا حکم خداتند ر مردم حکتمب هنند ت هیچ فرد
یا ق یلبای گمان نکرد هب آنها مایة خدا دب زمین هس ند .امالم دینی اموب هوب:
«از هاهنیب خالی امب ت هیچ گرته خاصی دب آن این حق با ندابند هب شوریعب با
 .1علی ع دالرزاق ( 1386 -1305هو 1966 -1888 /م) :محدق ،ت یکی از اعضای انجمون ز وان
عر ی مصر امب .ب عنتان قاضی دب دادگاه قضائی تعیین ت ب عنوتان یکوی از اعضوای مجلوس
نمایندگان ،مجلس شیتخ ،ان خاب شد .مدتی تزیر اتقاف تد .از جملب تألیفوا تی« :أموالی علوی
ع دالرزاق» ،ت «اإلجماع فی ازشریعة اإلسالمیة».
الزبهلی ،األعالم.276/4 ،
 .2محمد ازطاهر ابن عاشور ،نقد علمی زکتا اإلسالم وأصعول ازحکعم ،موعر ،ازمطبععة ازسعلفیة،
 ،1366ص .4
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دب ختد حصر هنند یا اینهب از تیژگیهای بتحی ت معنتی خاصی هرهمند اشوند.
امام یا بئیس جمهتب دب حکتمب امالمی ،تنها حافظ ت نگه ان شوریعب خداتنود ت
فرمان رداب آن امب .ات از رف مل ی تعیین شده امب هوب ات با ان خواب هردهانود ت
این حق با نیز دابند هب ات با عزل هنند .حق اج هاد ورای فورد محفوتظ اموب وب
شر ی هب ر اماس ابادة ام ی اشد هب ب شک اجمواع آن با وب عنوتان خوش
امامی از شریعب ب بممیب شنامند .همة متابد گف ب شده ،مخالف امالم وتده ت
1
ب عنتان تیتقرا ی (حکتمب رگرف ب از تحی یا الهام الهی) محستب میشتد».
بشید بضا این مسألة خلیفب با یشتر تتضیح میدهد« :دین ،خلیفب با دب فهوم
قرآن ت علم ب احکام الهی ب هیچ عنتان م مایز نکرده ت جایگاه تی با وب منزلوب
خاصی اال ن رده امب لکب ات نیز دب خصتص مانند مایر مردمی امب هوب الوب
یادگیری ت فهم این احکام هس ند ،ام یاز ت رتری خلفا دب صوفای عدو ت دبمو ی
یشتر آنان دب حکمرانی امب ،ت تا زمانیهب ب شیتة قرآن ت منب عمو هننود از
آنان ا اعب میشتد .مسلمانان ر هاب ات نظاب دابند ،اگر از مسیر دبمب منحورف
شد ات با وب باه میآتبنود ت اگور هوج شود ات با وا نصویحب ت باهنموایی ،باموب
میگردانند ،چرا هب« :ال طاعة زمخلوق فی معویة ازخازق :هر ندهای هوب خوالف
امر خداتند حرهب هند ،ن اید ا اعب شتد ».دب ن یجب اگور دب عمو خوتد از شویتة
قرآن ت منب جدا شد ،اید دیگری با جوایگزین تی هننود ،وب ایون شورط هوب دب
جایگزین هردن ات مفسدتی ن اشد هب ر منفعب ت مصلحب متجتد دب ات غل ب داش ب
اشد .نا راین این امب یا نمایندة اتمب هب خلیفب با نصوب میهننود ت ور ات حوق
نظاب دابند ت هر زمان هب مصلحب دانند ،حق دابند ات با خلوع هننود .ات از هموة
2
تجته ،اید یک حاهم مدنی اشد».
اما اگر ب ع اباتی م الغبآمیز اح جاج شوتد هوب دب میوراث اموالمی دب تصوف
حاهمان آمده امب ،مانند این تصفشان هب آنان مایة خدا دب زمین هسو ند ،اینهوا
تنها ادعاهایی دتب از تاقعیب امب هب رای مردم مش ب ت همانندمازی شده اموب،
 .1محمد ضیاءازدین ازریی ،ازسلطات ازسیاسیة فی اإلسالم ،ص .376
 .2محمد رشید رضا ،ازخالفة ،ازقاهرة ،ازئهراء زإلعالم ازعربی 1988 ،م ،ص .141 -140

فص چهابم :توویر تبلیراتی مکتالبیسم 307 /

مانند همانندمازی «حدیدب ب مجاز ،حدایق علمی ب معانی شعری ،ت م الغاتی هوب
دب زمینة مدح ت غلت دب آن میشتد 1».چرا هب یک نفر از فدهای اه مونب چنوین
نپنداش ب امب هب خلیفب ،قدب ختد با از خدا میگیرد .اما آنچب هب دب متبد منصتب
خلیفة ع امی دب یکوی از خط وبهای تی بتایوب شوده ت مو ب شوده اموب هوب
مکتالبها ب این مخن ات چسپند این امب هب« :ای مردم ،من ملطان خداتند دب
زمین ات هس م؛ ا همک ،باهنمایی ت تأیید ات امتب شما با مدیریب میهنم ت ر مال
خداتند حافظ هس م ،آنچب با هب خداتند اباده میهند انجام مویدهم ت وا فرموان ت
اجازة ات می خشم؛ خداتند من با ب عنتان یک قفو ورای اموتال خوتد قوراب داده
امب ت هر زمان اباده هند من با از میهنود توا وب شوما خشوم ت بتزی شوما با
2
تدسیم هنم .اگر ختاهد هم من با قف هرده ت از امتالش حرامب میهند».
دب این مخن ،هیچ حج ی تجتد ندابد؛ چرا هب این مخن هسی امب هب خوتد
حجب نیسب؛ زیرا یانا منصتب ،دلیلی از دالی شرع نیسب ،چنانهب ختد منصتب
مرجع ف تا نیسب تا گف ب شتد هب مخنان تی ،مذهب یک عالم اه منب امب.
مطلب شوم :انکار تعارض سکوالریسم با دین
سیابی از پیرتان مکتالبیسم از مذهب ختد دفاع هرده ت این مخن با هب
مکتالبیسم مخالف مرمخب دین امب ،نپذیرف ب ت ب آن پامخ دادهاند ،ا این
تصتب هب مکتالبیسم دب مسیری غیر از مسیر دین حرهب میهند ت هر هودام
از آنها میدان عم ختد با دابد .همچنین ادعا هردهانود هوب دیون دب حدیدوب
ختد ،مخالف ت معابض مکتالبیسم نیسب ،لکب این بتحانیتن – هسوانی هوب
دین با دب مسوائ میاموی تابد هردهانود – هسو ند هوب موردم با وب اشو اه
3
انداخ باند هب ین دین ت مکتالبیسم اخ الف ت تعابض تجتد دابد.
 .1محمد ازطاهر ابن عاشور ،نقد علمی زکتا اإلسالم وأصول ازحکم ،ص.4:
 . 2ابن عساکر ،تاریخ دمشق ،بیروت ،دار ازفکر 1998 ،م.311/32 ،
 . 3فرج فودة ،ازحقیقة ازرا،بة ،ازقاهرة ،دار ازفکر 1406 ،هع  1986م.
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تاقعیوب امووا گووتاهی میدهود هووب ایوون موخن «مکتالبیسووم ووا «دیوون:
 »Religionتعابضی ندابد» اش اه امب ،همچنانهب مخن دب متبد خالف آن
نیز اش اه امب! تجب اش اه دب دت تصتب یاد شده این امب هب هلمة «دین» دب
این جا ب حدیدب تاحدی اشابه ندابد هب مطا ق اشد ا همة مسماهای آن نتع
یا جنسی هب مردم رای نامگوذابی آن وب دیون ،تتافوق دابنود .آنچوب هوب دب
نتش بهای جدید« ،دین» نامیده میشتد دب حدیدب تصوتبا هلوی اموب هوب
همة اجزای تجتد شری با دب ردابد ،هب نظام پتیای عملی (امالم) نیر خشی
از آنها امب؛ همچنین شام ادیانی میشتد هوب از یونش اع دواد وب جهوان
آخر خابج نمیشتند ،ینشی هب وب تاقعیوب شوری دب غیور اموتب شخصوی
(الک اال الیهتدیب) نمیپردازد 1،ت ینش دیگری هب ب امتب آخرتی نمیپردازد ت
هاب ختد با ا ان شاب مجمتعبای از قتاعد بف ابی آغاز میهند هب هدف از آنها
باهنمایی انسان ب ممب ختش خ ی ش ابزده (هنفتمویتس) 2اموب ت غیور از
اینها آنچب آن هب امرتزه دین ختانده میشتد.
مکتالبیسم جزیی ،دب پایینترین شک ختد ،ب عنوتان یوک بتش حکوتم ی
محستب میشتد ،ت ر همین اماس ،ا هر دینی هب نظام حکوتم ی الوزامآتب دابد،
مخالف امب .اما مکتالبیسم هلی ،ا هر دینی هب ب یک حواهم خوابج از جهوان
مع دد اشد ،مخالفب میهند ،چرا هب هیچ دینی از تصتب هلی هوب دب فکور ت بف واب
انسان تأتیر گذابد ،خالی نیسب.
 .1الک اال :دب لغب ب معنی [میراث] پذیرف بشده امب .یک نتع میراث صتفی یهتدی امب هوب خوتد
با یک قانتن شفاهی بمزآلتد میداند هب خداتند آن با دب هته مینا ب متمی عطا هرده امب.
Fred Skolnik; Michael Berenbaum, eds. Encyclopaedia Judaica' Detroit:
Macmillan Reference USA in association with the Keter pub, House,
2007, 11/585- 692.

 .2هنفتمیسیم :نس ب ب فیلستف چینی ب نام هنفتمیتس ( 479 -551ق.م) .یوک فلسوفة
دینی امب هب ر جسبتجتی عملی از ختش خ ی دنیتی ام تاب امب هب تالش با دب هنواب
جانب اخالقی دب انسان قراب داده دتن اینهب ب دن ال خدا یا امتب اخرتی اشد.
Encyclopedia of religion, 3/1890-1905.
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نا راین چرا سیابی از نتیسندگان ما از همزیس ی مسوالمبآمیز ت ایمون وین
مکتالبیسم ت مسیحیب دب غرب ،موخن میگتینود ت آن با دلیلوی ورای امکوان
حصتل تتافق ین مکتالبیسم ت هر دینی ب شماب میآتبند؟
این مخن (عامیانب) دب متبد الگتی همزیس ی ین مکتالبیم ت مسویحیب ،دب
بیشبیا ی ت تعمیم ختد فامد امب .فساد تعمیم آن ،دب شهر زشب مکتالبیسوم
نزد مسیحیان محافظبهاب ت اصتلگرای غرب ،ت دب دبگیریهای مداتم میان آنها
دب دادگاهها ر مر مسائ مخ لف آشکاب اموب ،از مهمتورین آنهوا :مکتالبیسوم
آمتزش ،متضعگیری دب را ر انحرافا جنسی ،مدط جنوین ت سویابی از مسوائ
میامی ت ابزشی .شاید آمریکا شاخصترین نمتنب دب این دبگیرهوای آشوکاب اشود
هب گاهی شد میگیرد تا صدای فریاد دشمنی ختد با اعالم هند.
فساد دب بیشبیا ی آن ،ب هنگام مخنگف ن از حدیدب مسویحیب دب نوزد غیور
محافظبهابها ت اصتلگراها آشکاب میشتد هب فهم دبمو ی از مسویحیب دب ذهون
آنها تجتد ندابد .این امر نیاز ب جزئینگری ت یان تاقعوی دابد هوب ور تتهموا
خالصبشدهای هب مانع از دبیافب حدیدب امب ،غل ب هند .جامعة غر ی ب صوتب
هلی دب متضعگیری دب اب مسیحیب ب مب دمو ب تدسویم میشوتد :دمو ة اتل:
ملحدان ت نمیدانمگرایان 1هب دب اهثر هشوتبهای عر وی ،اقلیوب – نسو ب آنهوا
م فات امب – محستب میشتند؛ گورته دتم ،اصوتلگرایان مسویحی هوب نسو ب
آنها مانند نس ب گرته دتم امب؛ اما گرته متم ،یعنی مسیحیانی هب مسویحیب با
ب عنتان یک نظام دینی ا نشانبهای آشکاب ت اصتل تا ب بها هردهاند .این گورته،
2
غالب جامعة غر ی با تشکی میدهند.

 .1الأدبیب :نمیدانمگرا ) :(agnosticismاین مصطلح دب هاب رد مردم عامب ب معنای شوک
دب تجتد خداتند ت دب عدم آن امب .دب معنای تنگتر ،ب دیودگاهی نظواب دابد هوب عدو
شری با از ابائب دالی عدلی هافی دب متبد تجتد خداتند ت عدم تجتد آن ناهابآمد میداند.
The Shorler Routledge Encyclopedia of philosophy, p.10.

 .2تعداد اقلیا دینی ذهر نشد ،چرا هب دب دت تاقعیب فکری ت میامی غرب یتأتیر هس ند.
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هیچ مشکلی دب حدیدب متضعگیری دت گرته اتل یعنی ملحدین نمیدانمگرا ت
اصتلگرا دب را ر مکتالبیسم تجتد ندابد؛ اما ال اس ت ا هام دب دیدگاه گرته موتم
بخ میدهد هب ندش گرته ترجیحدهنوده وین دت هفوة بقیوب ت مخوالف ور مور
حاهمیب مکتالبیسم دابد ،چرا هب ب عنتان گورته «میانوببت» دب وین دت دیودگاه
مخالف قراب دابد ،ت از این بتمب هب این گرته شک عموتمی ت هلوی هشوتبهای
غر ی از دت ناحیة میامی ت اج ماعی با ب تصتیر میهشد.
این امکان با ندابیم هب علیب گرته «میانب» حکمی دهیم مگر اینهب حدیدوب
میزان آگاهی ت دبک آنان با از مکتالبیسم دانیم؛ این مسألبای امب هوب از دیود
سیابی از پژتهشگران مسلمان پنهان مانده امب ،هسانی هب ب دقب ربمویهای
آمابی ت عملیا هشف ت ربمی مداتم دب متبد مکتالبیسم نداش باند.
محددان غر ی هب ب دن ال بصد حرهب دیندابی فردی دب جامعب تدنود ،ایون
نک ب با دبیاف ند هب تعداد زیادی از مسیحیان دینودابی شخصوی خوتد با دب هموة
مطتح – ح ی جزئیا مر تط ب عداید نیز از آن ام ثنا نیسوب – از ریوق بف واب
گزینشی ملیدبای ختد ان خاب هردهاند ،ب گتنبای هوب هلیوب ت انسوجام میسو م
دینی بتشمند ،شکس ب شده امب .این بف اب گزینشی وب یوک تصوتیر فاجعوبآمیز
ت دی شده امب ،چرا هب اهثر اصتل زبگ ت اصلی «مسویحیب توابیخی» با لغوت
هرده تا جاییهب هلمة مسیحی ب یک عنتان ان سا ی دل شده امب هوب اصوتل ت
حوودتد آن قا و شنامووایی نیسووب .همچنانهووب تعووداد «بتحانیهووای غیردینووی»
( )Spirituals But Nat Religiousبت وب افوزایش گذاشوب .منظوتب از آنهوا
افرادی امب هب گمان میهنند قدب بتحی ت معنتی قتی معجزهتاب دابنود هوب از
جملة آن ایمان ب خدامب ،تلی دب عین حال ،پیتمو ن وب هویچ دیون معورتف ت
شناخ ب شدهای با نمیپذیرف ند 1.ر اماس یوک آموابگیری جدیود ،تعوداد آنوان دب
 .1ن .ک:
Robert C. Fuller, Spiritual, but not Religious: Understanding unchurched
America, Oxford; New-York Oxford University press, 2001.
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آمریکا یشتور از تعوداد افوراد ملحود ،اصوتلگرا ت مسولمان اموب ،ت  7دبصود از
1
آمریکاییها با تشکی میدهند.
دب جدتل زیر آمابهایی با هب دب متبد نسو ب مسولمانان وب اصوتلگرایان
مسیحی صتب گرف ب امب ،ب تصتیر هشیدهایم ،ا آن ،میتتانیم وب آموانی
2
تاقعیب دینی جدید غرب با دبیا یم.
ایمان ب

اهلل

میانگین ابتپایی

70

بتح (زندگی) هشب شیطان جهنم گناه بم اخیز
مردگان
عد از مرگ
33 57
23
25
41
61
هشتبهای هاتتلیک

لژیک

63

52

30

17

15

41

27

فرانسب

57

50

30

19

16

40

27

 70ایرلند

96

84

85

52

50

84

70

ای الیا

83

67

45

35

35

66

44

پرتغال

80

58

49

24

21

63

31

امپانیا

81

60

50

28

27

57

33

هشتبهای مخ لط
ریطانیا

71

64

53

30

25

68

32

غرب آلمان

63

62

31

15

13

55

31

هلند

61

63

34

17

14

43

27

ایرلند شمالی

95

86

86

72

68

89

71

دانمابک

64

هشتبهای لتتری (پرتتس انها)
8
10
47

19

24

23

 .1آدبس مایب بتزنامة تایمز 18 ،ژتئیب  2014م.
http/: www. Nytimes.com/2014/07/19/us/ examining- the-growth- of- the-r=0.؟spiritual-but- not-religious. html
2
. Grace Davie, "Europe: The Exception That Proves the Rule?" in peter
L. Berger, ed. The Desecularization of the world, p.70.
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فنالند
ایسلند
نرتژ
متئد

76
85
65
15

73
88
54
59

31
19
24
12

27
12
19
9

55
57
44
3

66
70
44
31

49
51
32
21

غرب ب حال ی از مس ی افراطگرایانة دب دبیافب مدوتال مسویحیب موتبتتی
دچاب شده امب؛  -ب عنتان مثال -مب چهابم انگلیسیها ب خداتند ایموان دابنود،
دب حالیهب همی یش از یک چهابم اینها نیز ب بتز قیامب ایمان ندابند .این دان
معنی امب هب یشتر از یک متم مردم ،یک تصتب دینوی ورای خوتد وب تجوتد
آتبدهاند هب ه ابهای آممانی ،هلیساها ت گذشو گان وب آن قایو نیسو ند ،یعنوی
ایمان ب خداتندی هب نب عدت ب میهند ت نب وب دن وال محامو بهردن انسوان وب
خووا ر بف وواب تی امووب! اینجووا نیووز ن ایوود دب مووتبد هسووی هووب ووین دینوودابی ت
مکتالبیسم تفات ت تعابضی نمی یند ،تعجب هنویم ،چورا هوب دینودابی تی وب
ختدی ختد ،ین ایمان ب دنیای غیب ت هفر ب قیامب هب الزمة غیب اموب جموع
هرده امب! دین انسجام دبتنی ختد با از دموب داده ت بیشوبهای آن از هوم جودا
شده امب تا ب صتب خشهای جدا از هم ت پراهنودهای دب یایود هوب «موؤمن»
آنچب با هب دتمب دابد ت ا ملیدب ت ام راحب ل ی تی مازگاب امب ،ان خاب هند.
این تصتیر دب حدیدب ختد از آنچب مکتالبهای عرب دب مخنان موادهانگابانة
ختد از با طة ین هلیسا ت مسیحیب ا مکتالبیسم ت پیورتان آن نوا هورده تدنود
خیلی دتب امب؛ ت هدف از ب هابگیری این با طب ،دمبیاف ن ب یک نمتنب ت الگوت
امب تا گف ب شتد هب «متفدیب» غرب دب جمع وین دینودابی ت مکتالبیسوم وب
عنتان یک تجر ب میتتاند ب تحدق آن دب هشتبهای مسولمان نیوز منجور شوتد.
همچنانهب این تصتیر ،نادبم ی مخن سیابی از محددان مسلمانی با هب متفدیب
مکتالبیسم دب غرب با یان هرده تدند ،تا ب هرد .آنها چنین پامخ میدهند هوب
مسیحیب ین آنچب هب م علق ب هلیسا ( ندگی زاهدانب) ت آنچوب با هوب م علوق وب
قیصر امب (میطرة میامی) تفات قائ میشتد ،چرا هب ه اب مددس مسویحیان
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ت تفسیرهای پاپها دب متبد این ه اب ،دب تل دتبان رائبجسو ن از میاموب ت
1
جریان دعت ت اح کاب آن با ا هم جمع هردند.
اما متضع مکتالبیسم دب را ر امالم (مکانیزم تفریق مجمتع) 2ت «تفکیک
م ص » با ا هم دابد ،چرا هب تحد آن با از هم میگسلد ت ماهیب آن موتبد
نیرنگ قراب میدهد تا جاییهب دب پایان هاب چیزی جز عضی ظتاهر از آن اقی
نمی ماند خصتصا هر آنچب هب فردی ت شخصی تد عد از گسسب آن از اصو
ا اعب ت تسلیم دب را ر خداتنود از هوم تفکیوک هورد؛ ایون هموان تضوعیب
مکتالبیسم جزئی امب ،اما مکتالبیسم هلی ،چیزی با از چیزی جدا نکرد ت یا
خشی از آن با گزینشی ان خاب نکرد ،چرا هب رای ختد این حق با قائ وتد
هب تجتد با دب ختد منحصر هرده ت شریکی رای ختیش قائ نشتد.
 .1بایج امب ام دالل ب مخن منستب ب عیسی مسیح علیب السالم دب انجی م ی ،فص ،22
شمابة  21ت دب انجی مرقس فص  ،12عدد  17ت انجی لتقا ،فص  ،20عدد « : 25آنچب با هب
رای قیصر امب ب قیصر دهید ت آنچب با هب رای خداتند امب ب خداتند اعطا هنید ».این هالم
ب عنتان دلیلی امب رای این مخن هب مسیحیب یک تصتب معنتی امب هب هیچ ابت ا ی ا
میامب ندابد .این گف ب ،هب ب آن ام دالل شده امب ،دلیلی رای ات ا این فکر ابایب نمیهند،
چرا هب انجی های مخ لف دب زمینة بتشنهردن جایگاه «مؤمن» دب را ر قتانین ،ب شد آشف ب
عم هردهاند .ام اد مطالعا عهد جدید دب دانشگاه هال – گتتن رگ ،أ شنال ، U Schnelle
ب عنتان مثال دب انجی م ا م نهایی یرتن هشیده امب هب دب زمینة تجتب پای ندی ب قتانین
تتبا ا قا عیب نظر داده امب ت همچنین ب م تنی از همین ه اب ام ناد هرده امب هب تأهید
میهند «مؤمن» دب زمینة پای ندی ب احکام شریعب تتبا مجاز امب.
Udo schnelle, The History and Theology of the New Testamenal
Writings, Minneapolis: Fortress Press, 1998, P.220-1.

عالته ر این ،میاق دام ان داللب ر این دابد هب هر هس از یهتدیان پرمد هب« :ای معلوم ،موا
میدانیم هب تت صادقی ت باه خداتند با ب حق ت حدیدب میشنامی ،ت دب این باه وب هویچ هسوی
اهمیب نمیدهی ،چرا هب تت ب چهرههای مردم نگاه نمیهنی .پس ب ما گت :چوب گموانی دابی؟
آیا اید ب قیصر جزیب داد یا خیر؟» هدف از این مؤال ب مخمصوبانداخ ن مسویح دب دشومنی وا
امپرا تب تده امب؛ نا راین جتاب مسیح تنها باه رای خرتج از این دام تده امب.
 .2طه عبدازرحمن ،بؤس ازدهرانیة ،ص .11

مبحث دوم
فریبکاری در رد تعارض بین سکوالریسم و اسالم
مکتالبیسبها ب خت ی دبیاف ند هب دبگیری آشکاب ا امالم ت نامیدن امتب
ب امم آنها ،متجب زندههردن بتح مخالفب دب میان امب اموالمی میشوتد،
ح ی اگر عد از گذشب مد زمانی این امر بخ دهد ت رای همین امودفهای
هلیساهای مکتالب ب این ن یجب بمیدند هب حدیدب دبگیری ا امالم با مخفی
هنند ت دب این باه شیتههای مخ لف ت باههای گتناگتنی داش ند هوب دب اینجوا
خشی از آنها با تتضیح ختاهیم داد.
مطلب اول :اسالم در ماهیت خود سکوالر است
هیچ شکی تجتد ندابد هب یشترین حالوب نفوی اخو الف ت ضودیب وین
امالم ت مکتالبیسم ب خرتج از جدل فرعی ت فری کابی جزئی وا امو فاده از
ات ا مجمتعبای از امتب مش رک ین امالم ت مکتالبیسم اموب توا وب ایون
مخن رمند هب امالم دب ماهیب ختد مکتالب امب ت مکتالبیسوم صوف ی از
صفبهای آن امب هب دب آن تجتد داش ب ت دب غیر آن متجوتد نیسوب .ورای
بمیدن ب یان چنین ادعوای وتالنی ،مکتالبیسوبها دت بتش با دب پویش
گرف ند :یک بتش هب دب آن فهم من ی مکتالبیسب اصوالح میشود ت بتش
دتم دب اصالح فهم ابتتدتهسی از امالم ام تاب تد .دب هر دت بتش ایود ایون
دت مفهتم تحریف میشد تلی دب عین حال دب هر دت بتش ،نس ب ب تحریوف
یکی از این دت متبد زیادهبتی شد.
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ع دالمجید شرفی 1بتش اتل با ان خاب هرد ت مکتالبیسم با ر این اماس
تعریف هرد هب آن « :خشهایی هب تا ع جامعب ت فرهنوگ هسو ند از مویطرة
مؤمسا ت نمادهای دینی خابج میهند 2».این مخن یک اق واس حرفوی از
تعریفی امب هب پی ر رگر ابائب داده امب:
(Ie processus par lequel des secteurs de la societe et de la
culture sont soustraits a 'lautorite des institutions et des
symboles religieux).3

ب نظر نمیبمد هب ان خاب بتش اتل تتمط شرفی خالی از اهداف اشد؛ چرا
هب ات خابج از جریان فکری تد هب این تعریوف دب آن شوک گرفوب ،پوس تی
معی هرده امب از این ریق ،تصتب مکتالب داخو دب دت شویتة ایودئتلتژیک ت
شریعب امالمی با شرعی جلته دهد .شرفی این امر با مخفی نکرد ا این تتضیح
هب اع وراف هورد هوب خشهوای مخ لفوی دب اموالم تجوتد دابد هوب مخوالف
مکتالبیسم امب ت هنگامی هب تصمیم گرفب هب ب شوک مثوال ت وا داللوب
هام این امر با تتضیح دهد ،دم بای از امتب م نافر ت م ناقض با یان هورد .وب
نیرنگ مسلمانان دب حق میرة پیام ر ختد ت اضافبهردن دام انهایی از معجزا
ت امتب خابق العاده اشوابه هورده اموب هوب مو ب شوده اموب عنصور شوریب
محض تدن با از ات ملب هنند ،ت همچنین اشابه هرده امب ب رماخ ن قداما
(اتلیاء) ت اصحاب هراما ت تامطبهای ین خلق ت خالق ت نیز ب گورایش یوک
 .1ع دالمجید شرفی :نتیسندة تتنسی امب .دب گذش ب ب عنتان بئویس دانشوکدة اد یوا توتنس
مشغتل ب هاب تد ،تمدن عرب ت امالمی ت نیز تط یق ادیان وا ایون دت تمودن با تودبیس هورده
امب .گرتهی از افراطگرایان مکتالب با تر یب هرد هب ر خشهوای زیوادی از دانشوگاه توتنس
میطره داش ند .از جملب تألیفا تی« :االسالم بین ازرسازة وازتاریخ» ،و «االسالم و ازحداثة».
 .2عبدازمجید ازشرفی ،زبنات  ،1فی ازمنهج وتطبیقه ،تونی :دار ازجنو زلنشعر ،ط 2011 ،2
م ،ص .63
3

. Peter Berger, La Religion dans la Conscience Moderne, Essai d'analyse
culturelle, Paris, Ed. du Centurion, 1971, p,174.
اص ه ب ب ز ان انگلیسی هب عنتان آن چنین امب"The Social Reality of Religion" :
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نظام حاهمی ی ب اع واب اینهوب حواهم موایة خودا دب زموین اموب اموری هوب
مشرتعیب نظام تیتقرا ی با نشان میدهد .تع یر ات یعنوی « ازگشوب وب دتبان
تددس خشی ب جهان ت افزتدن یک بنگ امطتبهای ر آن» 1.مپس ب این امر
تأهید هرده امب هب امالم دب تصتیر ن تتی کر آن ت دب دبتن خوتد دب ردابنودة
معانی امب هب تفکر ت بف اب مکتالبیسبها با مجاز میداند!
شرفی مخن رگر دب متبد نمادهای دینی با دب تعریف ختد ب هاب ن ورده ت
ب ماهیب مؤمساتی دین اه فا هرده امب ت از این ریق یک تصتب یکجان ب
رای دین نا هرده امب هب دب یک هس ة دینوی م صو وب خوابج از جهوان
هاهنان ت بتحانیان هلیسا جلتهگر میشتد .تی ب این تعریف اصراب هرده امب،
چرا هب امالم یک نیان دینی مازمانی نیسب هب از ریق یک دم گاه توا عی
مخنگف ن از ز ان خدا با رای ختد اح کاب هرده ت دب این باه ضمانب ت تعهود
مالی مس دلی داش ب اشد هب ب ات اجازه دهد مویطرة موازمانی خوتد با تأهیود
هرده ت از دین ب عنتان تمیلة ترتیج خش مالی هره ردابی هند.
دب این جا ه ر امب این نک ب با یادآتبی هنیم هب تعریفی هب رگور ابائوب
داده امب ا ه ابهای اخیر تی هماهنگ نیسب ،چرا هب تی رعکس تعریفی
هب دب ه اب ختد هب دب دهة ششم قرن یس م نتش ب ،دب ه ابهای دیگر ختد
هب اتاخر قرن یسوب ت اتایو قورن یسوب ت یوک نتشو ب اموب ،تعریفوی از
مکتالبیسم ابائب می دهد هب خالصة آن ب ایون صوتب اموب هوب آن با وب
عنتان یک مجمتعب افکاب ت ابزشهای جدا از مرجعیب دینی تعریوف میهنود.
همچنانهب دب مدالة مشهتب ختد ا عنتان «فک عازمانیة ازعازم :نظعرة کونیعة»
2
«»The Desecularization of The World: A Global Overview

 . 1عبدازمجید ازشرفی ،زبنات  ،1ص .65
. Peter L. Berger, ed. The Desecularization of the World, pp. 1-18

2
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مخن رگر از ناهامی مکتالبیسم جوز دب دت خوش :ابتپوای غر وی ت دوة
م فکرین م خصص – ب تیژه دب علتم انسوانی ت جامعبشناموی 1-دلیو قوا عی
امب ر اینهب ات این تعریف از مکتالبیسم با دتن ابت اط ا تعریفهای قودیم آن
ذهر هرده امب ،زمانی هب مکتالبیسم دب آغاز مسویر خوتد وتده اموب؛ رگور وا
قطعیب این تعریف با گفب آنگاه هب گفب تاقعیب ابتپا – هب ب قتل ات یشتور از
دیة مکانها مکتالب تده – آن دب حدیدب «تحتل دب جایگاه مازمانی دین تده ت
نب مکتالبیسم شدن».
A shift in the institutional location of religion, then, rather
then secularization2

این دان معنی امب هب ات ین تفات متجتد دب حکتمب ت مؤمسا دینی
ت مفهتم مکتالبیسم تفات قائ شده ت ب این معنی اموب هوب موازمانهای
دینی ا مکتالبیسم یکی نیسب!
حسن حنفی بتش دتم با ان خاب هرده امب ت میگتیود« :اموالم دب ماهیوب
ختد یک دین مکتالب امب ت نا راین وب مکتالبیسوم اضوافبای هوب رگرف وب از
تمدن غر ی اشد ،نیازی ندابد 3».ت ادعای ختد با ر اماس ایون گموان نوا هورده
امب هب شریعب جز هلیا پنجگانة شریعب نیسب ،ت هر آنچب غیر از این پنج متبد
امب ،اج هادهای فدهی امب .ات احکام تکلیفی (تاجوب ،منودتب ،حورام ،مکورته ت
م اح) با این گتنب تعریف هرده امب هوب «ایون احکوام ،از موطتح مخ لوف عمو
یعی انسانی مخن میگتید .تاجوب آن چیوزی اموب هوب انسوان دب ماهیوب ت
یعب ختد دبک میهند هب یک ضرتب دبتنی امب ب عنتان مثال انجوامدادن
هابها دب مر تقب مشخص آنها؛ حرام ،آن چیزی اموب هوب انسوان ایود از بتی
یعب ختد ت ضرتب دبتنی از انجام آن ختددابی هند ،مانند بت آتبدن ب اموتبی
هب خداتند آنها با حرام هرده امب؛ مندتب آن چیزی امب هب انسان از بتی می
1

. Ibid.9-10
. Ibid, p10.

2

 . 3حسن حنفی ت محمد عا د الج ابی ،حتاب المشرق ت المغرب ،ص .38
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ت ابادة ختد ،هابی با دب صتبتی هب ختاهد ت تتان انجام آن با داش ب اشود ،انجوام
دهد؛ مکرته ،آن چیزی امب هب انسان از بتی یعب ختیش ت ا اباده ت اخ یواب از
انجام آن مر از میزند ب این هدف هب ب یک همال اخالقی رمد .اما م اح عمو
یعی خابج از چهابچتب احکام صتبی امب؛ یعنی :آن یک عم گزینشی اموب
هب از ابادة یعی انسان ب ممب خیر مرچشمب میگیورد ،دبموب ماننود پواهی ت
فتلیب 1».همچنین اضافب هرده امب هب« :احکام شرعی ر ایون مو ک ت فهوم
یعی ،بف اب یعی انسان با چنان تتصیف میهند ،هب موکتالبها آن با خوابج از
2
دایرة حالل ت حرام میجتیند».
نا راین شریعب دب نگاه حسن حنفی یک امم دتن مسوما ت یوک عنوتان
دتن مضمتن امب ،ب گتنوبای هوب وب نظور ات شوریعب دب حدیدوب هموان
تمایال ت گرایشهای انسان امب ،ت این همان چیزی امب هب مکتالبها ر
اماس اع راف حنفی ب آن دعت میهنند ،هب ختامو بها ت تموایال انسوان
همان م دأ ت علب امب .هر آنچب با هب انسان مناموب ت نیکوت دانود ،هموان
شریعب تده ت م ن این اجازه با ندابد هب مخن گتید ،ت یا ح ی هنگامی هوب
تمایال انسان ب مخن میآید ،م ن ن اید اصال تجتد داش ب اشد .ایون دقیدوا
همان ادعای اتمانیسمهای مکتالب امب هب چیزی جز عناتین ور آن هوم یوا
زیاد نکرده امب ،ب گتنبای هب شریعب دتن هیچگتنب اضافاتی ،مکان ختد با
ب انسان میدهد.
دعت های مکتالبی هردن امالم از دت بتش ما ق گف بشده خابج نیسب؛ ب
این صتب هوب یوا تهوذیب ت آبایوش مکتالبیسوم از ریوق حوذف زبگتورین
تیژگیهای آن امب ت یا تحریف امالم ا خالیهردن آن از معنوای حدیدوی خوتد
امب ،ت دب این باه ت لیغا گس اخانب ت تت یخی با نس ب ب دعتتگران شوریعب وب
آن اضافب میهنند ت ب شد  ،بأی مخالفین ختد با دب متبد این قضیب بد میهنند،
 .1منبع پیشین
 .2منبع پیشین
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مانند این مخن« :مکتالبیسم دب ماهیب ختد چیزی جز یک تأتی حدیدی ت فهم
علمی از دین نیسب 1».نا راین هر فهمی از امالم هب مخالف اشد هب دیون یوک
عنتان امب هب جتهر ت مفهتم آن مکتالبیسم امب ،آن فهوم «تأتیو فامود» از
امالم ت «فهم غیر علمی» از آن امب.
مطلب دوم :اسالم تنها یک رسالت معنوی است
مکتالبهای عرب رای بد ت انکاب شوریعب از ریوق قطوع ابت واط آن وا
جهان تاقع ت یا خالصبهردن آن دب یک بموالب معنوتی محوض ،وب م وتن
شرعی ،اه مام ت ام نادی معمتل نداشو ند توا اینهوب علوی ع ودالرازق ه واب
«اإلمالم تأصتل الحکم» با نتشب هب مکتالبها – از بتز ان شاب ه اب تا وب
امرتز – مخنان ت احکام پتچ ت ا آن با تکراب میهنند هب مهمترین آنهوا
ع اب امب از:
اتل :شریعب امالمی یک شریعب معنتی محض امب ت هیچ ابت وا ی وا
حکم ت اجرا دب امتب دنیتی ندابد.
دب باه فرموانرتایی وتده
دتم :دین مانع از این نیسب هب جهاد پیام ر
امب نب دب باه خدا ت یا ا الغ دعت ب جهانیان.
متضوتعی پرا هوام ت پیچیوده،
متم :نظام حکمرانی دب زمان پیوام ر
م زلزل یا ناقص تده ،ت متجب شگف ی امب.
ا الغ شریع ی خالی از حکم ت اجرا تده امب.
چهابم :مأمتبیب پیام ر
پنجم :انکاب اجماع صحا ب ر تجتب نصب امام ،ت اینهب ایود ورای اموب
فردی اشد تا امتب دنیا ت آخر تی با به ری هند.
ششم :انکاب اینهب امر قضا (قانتنگذابی ت اجرای آن) ،تظیفة شرع امب.
هفب :حکتمب ا ت کر ت خلفای باشدین عد از ات ،غیردینی تد.
 .1نور حامد ابو زید ،نقد ازخطا ازدینی ،ط  ،2ازقاهرة ،سینا زلنشر 1994 ،م ،ص.64 :
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ر اماس این لیسب تهمبها ،مؤلف ت ه اب 1ات محاهمب شد ،ه ا ی هوب از
م ن آن ادعاهایی مر رآتبد هب امالم با دب زندان نظریة معنتیوب زنودگی وب
اماب گرفب ،ت آن با م هم هرد هب هیچ نظام میامی هب تاند زندگی موردم
با مامان داده ت امتب آنها با مدیریب هند ،ابائب نداده امب.
علمای امالمی ب این ادعای علوی ع ودالرزاق از منظور امو دالل تی وب
م تن امالمی از جملب قرآن پامخ دادند ت گف ند آنچب از آیا قرآنی هب تی ب
عنتان شاهد آتبده امب هب آن آیا صفبهای «مسیطر»« ،ج اب»« ،حفویظ»
از هور
ت «تهی » با از پیام ر نفی میهند ،ا این ادعا هب دعوت ایشوان
نتع میطرة مادی خالی امب ،اینها آیاتی تکبتکب شدهای امب هوب از مویاق
 ،حکوم
ختد جدا شده امب ،چرا هب نفی این صوفا چهابگانوب از پیوام ر
حکتم ی ات رای تنظیم تضعیب مردم با نفی نمیهند ،چرا هب این گتنوب اموتب
عمتما مرت ط امب ا تسلط ر عداید ت الزام اج ابی مردم ب ایمان یا محامو ب
مردم ،یا ازداش ن آنها از شرک ت ..اینهوا اموتبی هسو ند هوب جوزت اعموال
حکتم ی میامی نیس ند ،چرا هب شر باهی ب متی آنها ندابد؛ ت امیال قل وی
دب را ر قدب حاهمیب ت اج اب حاهم تسلیم نمیشتد ،ت حساب بتز معاد تنهوا
2
مخصتص خداتند م عال امب.
همچنین رای مؤلف دلی آتبدند ت گف نود« :اجمواعی هوب وب تمویلة آن
مشرتعیب امامب عظمی تأیید شد ،همان اجماعی امب هب ا دلی ضرتبی از
شرع منعدد شده امب ت آن امری امب هوب گواهی از آن وب عنوتان اجمواع ت
3
گاهی ب عنتان امر معلتم ب ضرتب  ،تع یر میهنند».
 .1حوزیات مور ازسیاسیة ،سنه .1925
این سخن در کتا زیر آورده شعده اسعت :محمعد عمعاره ،اإلسعالم وأصعول ازحکعم زعلعی
عبدازرزاق ،دراسة ووثا،ق ،بیروت :ازمؤسسة ازعربیة زلدراسات وازنشر 2000 ،م ،ص .21
 .2منبع پیشین ،ص .48 -46
 .3محمد ازطاهر ابن عاشور ،نقد علمی زکتا اإلسالم واصول ازحکم ،ص .9
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همچنین ادعای تی دب اینهب خالفب یک منصوب میاموی اموب هوب هویچ
ابت ا ی ا دین ندابد ،ا ام دالل ب حدیدب خالفب بد هردنود ت گف نود« :خالفوب
بیامب مطلق ت به ری عامی امب هب ب امتب خصتصی ت عموتمی مهوم دیون ت
دنیا مرت ط امب ،ت تظیفة آن حفظ حکتمب ت مراق ب از مردم ،رپوایی دعوت وا
رهان ت شمشیر ،ختددابی از ترماندن ت ظلم ،ان دامگیری از ظالمانی هب وب موردم
مظلتم ظلم هردهاند؛ ت ازپسگیری حدتق مردم از هسانی هوب از ایون هواب مور از
1
میزنند ت تحتی آن ب هسانیهب این حدتق از آنها پایمال شده امب».
همچنین ادعاهای ات با از منظر تابیخی نیز ندوض هردنود .محمود واهر ا ون
عاشتب ،شیخ دانشگاه زی تنب گف ب امب« :ما از ات مؤال مویهنیم هوب آیوا اموب دب
زمان پیام ر دابای نظام ت حکتمب تدند ت یا امتب آنها ب شک هرج ت مورج ادابه
میشد؟ اگر اتلی با ان خاب هرد ،پس حاهمیب امب دب آن زمان یوا تتموط پیوام ر
ادابه میشد یا غیر ایشان ،اگر ب دمب پیام ر ادابه میشد پس حکتمب وا بموالب
مدابن شده امب ،ت آنچب با هب مؤلف دب ادعای ختد مطرح هرده امب ،بد میهنود
ت رگش یم ب اع اب مسماها دتن دب نظرگرف ن امامی ،هب دبمب ت عاقالنب امب؛
اما اگر فرض شتد هب ب دمب غیر ن ی ادابه میشد ،پس تابیخ ات ا آنها با نفوی
هرده ت عد چنین اق ضا میهند هب تجتد بمالب ب همراه آن یهتده ختاهد شد.
ت اگر ان خاب هرد هب امب دب آن زمان همچنان ا آشف گی ت هرج ت مرج ادابه
میشده امب پس دب این حالب این بمالب چب ابزشی رای مخنان ات دابد؟ ت اگور
گتید هب بمالب تنها یک به ری متقب تده ت عد از پیام ر ب هسی نرمیده امب
پس هالم تی ب مخن تعدادی از عربهای بده ت ختابج ام ناد هورده ت موا قو ال
آن با ا اعالم هردهایم.

 .1ابو ازمعازی ازجوینی ،غیال األمم فی ازتیال ازظلم ،تحقیق :عبدازعظیم ازدیب ،قطر :مطابع
ازدوحة ازحدی ة 1400 ،هع ،ص .22

فص چهابم :توویر تبلیراتی مکتالبیسم 323 /

اما دب متبد نظریبپردازی تی دب متبد به ری متمی ت عیسی علیهما السوالم،
عضی از آنها دبمب ت عضی دیگور نادبموب اموب؛ چورا هوب متموی جامعوب ت
حکتمب با نیان نهاد ،...ت اما عیسی فدط یک دعت گر تده امب ،موا نمیگوتییم
هب هر بمتلی هب آمده امب حکتم ی داش ب امب ،لکوب میگوتییم هوب عضوی از
بمتالن ا دین فرم اده شدهاند ت ا حکتموب قودب یاف نود ت ایون ...هامو ترین
1
مظاهر بمالب امب».
محمد شیر نفیر ،مف ی مالکی تتنس 2دب تتضویح ماهیوب منصوب اماموب
تاضح ت آشوکاب اموب.
گف ب امب« :حکم ت امر دب شریعب پیام ر امالم
خلیفب ت بمتل تدند ت خداتند ایشان با چنین خطاب هرده اموب:
ایشان
ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆﱠ(« :ای پیغم ر) ما قرآن با ب حق ب متی تت فرم ادیم
تا ب آنچب خدا ( ب تحی ختد) ر تت پدید آتبده میان مردم حکم هنی ،ت ن اید ب
نفع خیان کابان ( ا مؤمنان) ب خصتمب رخیزی ».النساء١٠٥ :
حکتمبهای امالمی دب زمان خلفای باشدین ت پادشاهان ر این شیتة دبموب
ت صراط مس دیم ادامب مییاف ند؛ ا ت کر دب خط بای هب آن با عود از تفوا پیوام ر
ایراد هرده ،گف ب امب« :محمد تفا یاف ب ت این دین ب هسی نیواز دابد هوب
امتب آن با مامان داده ت هابهای آن با ب عهده گیرد ».ت هویچ هودام از صوحا ب،
تا عین ،علمای امالم ت امامان مذاهب گذش ب از معنای امامب ت اماب جز حکتمب
 .1محمد الطاهر ا ن عاشتب ،ندد علمی لک ب اإلمالم تأصتل الحکم ،ص .19
 . 2محمد ال شیر النفیر ( 1394 – 1306هو  1974 -1889 /م) :فدیب ،ادیوب ت از خوانتادهای
علمی تد .دب دانشگاه زی تنب دبس ختانود .متضوعگیریهای پسوندیدهای دب را ور فرانسوة
اشغالگر دب زمان اشغال تتنس داشب.
محمد ازشاجزی ابن ازقاضی ،والیة ازعالمة ازشیخ محمد ازبشیر ازنفیر ،خطعة اإلفتعاء ازمعازکی
بازدیار ازتونسیة ،ازمجلة ازئیتونیة ،شوال  1359هع  -نوفمبر  1940م ،ص .28 -25
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م ص ت مرت ط ب دین رداش ی نداشو ند هوب احکوام عادالنوة اموالم با وب اجورا
دبمیآتبد....
مسلمانان همچنان عد از تفا پیام ر ت حکتمب خلفا ،حکتم ی جوز وب ایون
شک نداش ند ت ب ذهن هیچ هدام از آنها خطتب نکرد هب ین حکتمب ت میامب
جدایی یندازند ،علی بغم اینهب مذاهب ت آبای مخ لوف سویابی دب میوان آنوان
1
پیش آمد ح ی دب متبد ختد امامب».
ت
نس بدادن حکتمب پیام ر ب غیر میامی تدن ،ه ان س ن ور پیوام ر
ر میامب امب ،چرا هب همة اشکال ت مظاهر حکتمب دب نظوام شوریع ی محدوق
آن با ب اجرا دبآتبدند مانند اموتب مر وتط وب جنوگ ت صولح،
شد هب پیام ر
حکتمب ،قضات  ،مجازا  ..دب ن یجب «ملکت ن تی» یک ملکت زمینی تد هوب
رای ادابه ت مازماندهی بتا ط مردم ت فراهمهردن نیازهای آنها ت به ری آنهوا
ب ممب ه رین زندگی ت ه رین بم اخیز امب.
جای تعجب دابد هب علی ع دالرازق دب ه اب ختد ا ز ان اقراب هرده امب
ب مد ضای ن ت ایشان یک حکتمب عمتمی تد ت
هب «حکتمب پیام ر
امر ایشان تتمط مسلمانان ا اعب میشد ت حکمشان هام ت شام همب تد.
نیز تد ،هر
هر چیزی هب دب قلمرت حکتمب تد تحب قدب ن ت ایشان
چیزی هب تصتب میشد مشمتل حکتمب ت بیامب امب تحب تالیب پیام ر ر
2
متمنان نیز قراب داشب».
همچنین ابها چیزهایی با یان هرده امب هب دیودگاه اتل تی با – حوداق از
لحاظ ظاهری -متبد شک قراب میدهود؛ بتزناموة «ازسیاسعة» هوب مودافع ه واب
«االمالم تاصتل الحکم» تده امب ا ات مصاح بای انجام داده ت آن با دب مپ ام ر
 1925ا عنتان «مخنی جدید ا علی ع ود الورازق» من شور هورده اموب .دب ایون
 .1محمد ازبشیر ازنفیر ،فول ازدین عن ازحکومة ،ازمجلة ازئیتونیة.253 -252/5/9 ،
 .2محمد عمارة ،اإلسالم واصول ازحکم زعلی عبدازرزاق ،دراسة ووثا،ق ،ص .156
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مصاح ب تی مطالب ه اب ختد با ندض هرده امب؛ ختد ب هنگام اقراب ب این امور
هب امالم تنها یک ن ت معنتی نیسب ،لکب یک شریعب الهی نیز امب ،ت رپایی
این شریعب ت تعیین حدتد امالم ر همة مسلمانان تاجب اموب ،ت اینهوب رپوایی
حکتم ی هب مطا ق ا شریعب تده ت حد ت مرزهای تاجب امالمی ت تکلیف الهوی
با ب جای یاتبد ،تاجب امب ...میگتید:
«امالم دین شریعبگذابی امب ت ر مسلمانان تاجب امب هب شرایع ت حودتد
آن با رپا دابند .خداتند همب آنها با ب این امر فرمان داده اموب ت ور مسولمانان
تاجب امب هب از ین ختد حکتم ی با نا هنند هب آن امتب با رپا دابد».
همچنین دب مابس  1932میالدی وی یوک موخنرانی دب موالن «ایوتاب »
دانشگاه آمریکا دب قاهره مجددا تأهید هرده امب هب شریعب امالمی مرجوع حکوم
دب مصر امب ت خرتج از شیتة آن خرتج از امالم اموب ...گف وب اموب« :مصور از
همان دتبههای ا دایی ر این منتال تده امب هب حکتمب دب آن شرعی اشد ،ب
احکام ت اتضاع امالمی بجتع میهرد .مصریان میترمویدند هوب از غیور از اموالم
داتبی ختاهند ،چرا هب حکم ت داتبی ب غیر آنچب هب خداتند نوازل هورده اموب،
هفر آشکاب نس ب ب قرآن امب!»
دب شمابة می مال  1951مجلة «رسعازة االسعالم» ،علوی ع ودالرازق ع واب
«امالم تنها یک بمالب معنتی امب» چنین تصف هرده امب هب آن ع ابتی وتد
هب شیطان ر ز ان تی جابی هرده امب ت شیطان احیانا هلماتی با ر ز ان عضوی
1
از مردم جابی میهند!»

 .1محمد عمارة ،متی یفیق ازعلمانیون ،جریدة ازوفد ،عدد از الثاء 19 ،یوزیو  2011م.
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مطلب سوم :دولت مدنی و دولت اسالم
مخن از ماهیب «حکتمب امالمی» دب ه ابهای مکتالبها ت دعت گران
ب از مرگیری زندگی امالمی چنین آموده اموب ،یکوی میگتیود« :حکتموب
امالمی ،حکتمب مدنی امب» ت دیگری آن با این چنین تتصیف هرده اموب:
«حکتم ی مدنی ،ا مرجعیب امالمی امب»؛ ت تعریفا دیگری نیز گف باند توا
جاییهب این گتنب تعریفها من عی رای ا هام ت پیچیدگی شده امب.
ب نظر نمیبمد هوب سویابی از مطوال ی هوب دب تعریوف حدیدوب ماهیوب
حکتمب امالمی آمده امب رگرف ب از هنکاش دب متبد حدیدب شناخ ی دتن
دب نظرگرف ن هتاها ت دالی مر تط ب تاقعیب زندگی اشد؛ ایون هثر گرایوی
دب تعریفهای ابائبشده از حکتمب امالمی دب اص ب تخیم شدن حالب ترس
از متج زشبجلتهدادن ماهیب میامی شرعی از متی مکتالبیسم ر میگردد،
ت ر همین اماس ،عمتم تعریفهای ابائبشده ب خالصبگتیی یا ح ی تنواقض
هشیده شده امب.
اتلین چیزی هب دب ربمی مصطلح «حکتمب مدنی» جلب تتجوب میهنود
1
عدم ذهر این مصطلح دب فرهنگهای تخصصی تفکر میامی دب غرب اموب.
دب ن یجب آن مصطلحی امب هب رفدابان آن دب هشتبهای عر ی آن با ایجاد
هردند ت ر همین اماس ربمی آن نیاز ب تعریف آن از ز ان پیورتان آن دابد،
ب این اع اب هب یک مصطلح جدید تده ت گرته مشخصی از افوراد ت گرتههوا
آن با ایجاد هردند ت ربمی ز انی آن ورای موا هفایوب میهنود؛ چورا هوب دب
ربمی مصطلحاتی هب اص ت بیشة آنها از منظر تابیخی ناشناخ ب مانوده یوا
تغییر یاف ب ت یا از لحاظ شناخ ی دچاب مشک تده ،شناخب آنها از منظر ز انی
مفیدتر امب .این امر تنها ب مصطلح «حکتمب مدنی» هب معنای آن دب ا دا ت
از منظر ز انی م هم امب ،اخ صاص ندابد.
 .1این مطلب با ب عنتان شاهد ت عد از حث ت ربمی دب این جا ختاهیم آتبد.
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هلید داللب حدیدی ماهیب این مصطلح ،دب آن چیزی امب هب ب صوتب
تاقعی دب آن قا مشاهده امب ب این صتب هب رفدابان حکتمب «مدنی»
ختد رفداب حکتمب «مکتالب» یا «الئیک» هس ند .این یک حدیدوب هوامال
تاضح ت فاحش امب هب مهاب گرتهی از نتیسوندگان مسولمان با دب توالش
رای بفع ا هام از این مصطلح آشکاب میهند .آنها دب متبد این مصطلح چنین
می گتیند :این مصطلح ممکن امب ب معنی حکتم ی اشد هب دب ندطب مدا و
حکتمب نظامی میآید ت این همسانمازی از اب تعمیم حدایق آشکاب صتب
گرف ب امب .این تعریفهای م همی هب عضوی از نتیسوندگان مسولمان ابائوب
دادهاند ش یب ب ماخ ن یک مابپیچ ب هدف بمیدن ب پایوان پوژتهش اموب؛
چرا هب حث ت ربمی امرتز (ما) دب متبد یک مسألب ،ا گرتهوی از متجوتدا
مندرضشوودهای نیسووب هووب ووب جووز دب صووفحا ه ابهووای تووابیخ شووناخ ب
نمیشتند .مخن ما دب متبد گرتهی از مردمی امب هب دب ین ختد ما زنودگی
میهنند ت افکاب ختد با دب را ر چشمهای ما ب نمایش میگذابنود ،پوس چورا
قلمهای ما رای ایجاد جزئیاتی هب تاقعیب جامعب آنها با اق ضا نمیهنود ت دب
عد ما اشکاالتی ایجاد نمیهند ،ب عدب رمیگردند؟
حکتمووب موودنی دب گف مووان رفوودابان آن ،یعنووی هسووانی هووب آن با دب
هشتبهای عر ی ایجاد هردند ،همان حکتم ی امب هب – دب همترین حالوب ت
یشترین جلتهگری آن – یک حاهمیب میامی رگرف ب از حکم شریعب امب.
این گرته ب گتنبای تاضح ت آشوکاب ت ودتن هویچ شوک ت شو هبای موخن
میگتیند ،ت ا دعت گران ب اقامة شرع ب شد دشمنی میهنند ت نس ب وب
خطر آنها هشداب میدهند هب اینان هشتب با وب مومب افکواب عدبمانودهای
رمیگردانند هب مر تط ب قرنهایی امب هب تابیکی ت گمباهی دب آنها حاهم
تده امب.
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از جملب هسانی هب دب متبد ایون حدیدوب گوتاهی دادهانود ،موخن خلیو
ع دالکریم 1امب هب گف ب امب« :حکتمب مدنی ،هموان حکوتم ی اموب هوب
تتمط شر ماخ ب شده امب هب آن با ب همک الهام از عد ها ت تفکرا ختد
ب اجرا دبمیآتبند ،دب حالیهب دب آن ب عتام اق صادی ت اج ماعی ت شناخ ی
هب جامعب آنها با ب حرهب دبمیآتبد ،الهام میگیرند .آنهوا هموان هسوانی
هس ند هب ر حسب ابادة ختد نظامها با ایجاد هرده ت دم تبا ت قتانینی با هب
ا شرایط محیط زندگی آنها هماهنگ امب ،تضع میهنند .فراختاندن ب این
م دأ هب حاهمیب رای خداتند م عال امب ب معنای ازگرداندن حکتمب دینی
ب بفیق اعلی ب تب هام ابت اط
امب هب ا بحلب بمتل اعظم محمد
2
آن ا زمین قطع شده امب.
ع دالمنعم مشاط 3حکتمب مکتالب با دب فرهنگ لغب ختد «قاموس ازمفعاهیم
ازسیاسیة» چنین تعریف هرده امب« :حکتم ی هب ر عدم خلط ین میاموب دیون
نا شده امب[ ...ت] هامال فرق قای امب ین دین ب این اع واب هوب یوک مسوألة
شخصی امب ت ین میامیب ب این اع اب هب یک مسألة عمتمی امب ت ب با طة
ین حاهم ت مردم از یک مت ت با طة ین همت نوان وا همودیگر از موتی دیگور
میپردازد 4».دب تعریف حکتمب مدنی گف ب امب« :حکتم ی امب هوب ور م نوای
عدم خلط ین دین ت میامب رپا میشتد ».ت رای آغاز «حکتمب مودنی» توابیخ
تعیین هرده ت آن با ب زمان «صلح تم فالی» دب مال  1648مویالدی رگردانوده
 .1خلی ع دالکریم ( 2002 – 1930م) :تهی مصری اموب ت فعوال چپگورا اموب .دب ندود
 ،صحا ب ت شریعب ه واب نتشو ب شوده اموب .از جملوب تألیفوا تی« :ازعن
پیام ر
ازمؤسی ومجتمعه» ،و «اإلسالم بین ازدوزة ازدینیة وازدوزیة ازمدنیة».
ابراهیم عوض ،زکنّ محمدّا ال بواکی زه ،ط  ،2ازقاهرة ،دار ازفکر ازعربی 1422 ،هع  2001 -م.
 .2خلی ع دالکریم ،اإلسالم بین ازدوزة ازدینیة وازدوزة ازمدنیة ،ازقاهرة ،سینا زلنشر 1995 ،م ،ص .19
 .3ع دالمنعم المشاط :ام اد علتم میامی دانشگاه قاهره ت دانشگاه آمریکایی مصر.
 .4عبدازمنعم مشاط ،قاموس ازمفاهیم ازسیاسیة ،ازقاهرة :مکتبة ازشروق ازدوزیة 2011 ،م ،ص .47

فص چهابم :توویر تبلیراتی مکتالبیسم 329 /

امب «زمانی هب حکتمب از هلیسا جدا شده امب» 1ت ایون هموان تصویف ورای
همان متضتع امب!
نمتنة حکتمب امالمی از زمان ن ت تا زمان مدتط حکتمب خالفب ،دب تابیخ
فرهنگهای میامی غرب این گتنب دم ب ندی میشتد هب آن یک نمتنة حکتمب
تیتقرا ی امب چرا هب آن ب حاهمیب شریعب دینی فرامیختاند 2.ت ح ی عضی از
فرهنگلغبها آن با ب عنوتان شواخصترین نمتنوة حکتموب تیوتقرا ی معرفوی
هردهاند 3؛ ت جن شهایی با هب امرتزه ب از مرگیری زندگی امالمی فرا میختاننود
دب جن شهایی دم ب ندی میهنند هب حام رنامب حکتمب تیتقرا ی امب.
جه ت هما العی این فرهنگلغبها از ماهیب حکتمب امالمی از نتع مونی
آن تاضح امب ،4چرا هب حکتمب امالمی ا حکتموب تیوتقرا ی هوامال م فوات
 .1من ع پیشین ،ص .48
 .2من ع پیشین ،ص  ،48ت جای شگف ی امب هب صاحب این فرهنگ لغوب دب اداموب چنوین
گف ب امب« :گاهی خلط متضتع ین حکتمب مدنی ت حکتمب مکتالب ب تجتد میآید ،چرا
هب حکتمب مکتالب نیز ر جدایی دین از حکتمب ام تاب امب ،ت نیز ور پایوبهای علموی ت
دیگر نیانهای میامی ت اج ماعی ».ص ! 49 -48 :پس اید ب نتیسنده گفب :فورق وین
آنها چیسب تا چنین خلطی پیش نیاید؟!
Roger Scruton, the Palgrave Macmillam Dictionary of Political Thought.
Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2007, 3 rd edition, p.687.

 .3دب این فرهنگلغب چنین آمده امب :تیتقرا ی مد ضی این نیسب هب حکتمب ب صتب
مس دیم از رف بتحانیان انجام شتد ،لکب منظتب از آن ب عهدهگرف ن مناصب حکم ت قضا
ت قانتن گذابی تتمط بتحانیان امب ت این تفکر دب جهان معاصر از خالل امالم همچنان ب
حیا ختد ادامب میدهد.
Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, Oxford, Uk,
Malden, Mass: Blackwell Publishers., 1999, p. 321.
 .4دب فرهنگ لغب  ،The Blackwell Dictionary of Political Scienceص  688آمده

امب :نمتنة حکتمب امالمی هوب «اموالمگرایان» آن با نوا میهننود ،اق ضوا میهنود هوب
غیرمسلمانان با اج اب ب امالم هنند ت یا ب عنتان اه ذمب محستب شتند! این یک تهموب
زبگ امب هب دب قرن  21گف ب شتد هب رنامب یشتر جن شهای امالمی چنین امب هوب
مردم با ب اج اب ت زتب ب امالم تابد هنند!
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امب؛ دب حکتمب امالمی حاهم از رف مردم ان خاب میشتد ت مشرتعیب تی از
متی همین ان خاب مردم میآید.
هلمة «تیتقرا ی» ب بیشة یتنانی « »Θεοκρατίαر میگردد ،ت دب لغب ب
معنای «حکم خدا» امب ،ت دب اصطالح حکتم ی امب هب «بجال دین :بتحانیان»
ر آن حاهمیب دابند؛ ت اشکال مخ لفی دابد هب از جملة آنها این اموب هوب خوتد
حاهم ت یا دیب گمان هنند هب ات (حاهم) خدا یا نصف خدا یوا موایة خودا دب زموین
امب ،ت این شک عیدترین اشکال «تیتقرا ی» امب ت دب مصور امو ان تجوتد
داش ب امب؛ از دیگر شک های آن ب « »Ecclesiocracشناخ ب میشتد ت ب این
معنی امب هب ر هشتب مجمتعبای از بتحانیان حکتمب هنند وب ایون اع واب هوب
اه دین هس ند ،نب اینهب گمان شتد آنها ب تامطة تحوی هوب ور آنهوا نوازل
میشتد حکتمبدابی میهنند.
حکتمب امالمی از نظر لغتی یک حکتمب دینی امب؛ چرا هب رای دین
ر مادة قانتنی حاهمیب هام می خشد ،قانتنی هب انسان دب نظام مکتالبیسم
ب آن حاهمیب انحصابی می خشد .حکتمب امالمی همة احکام ح ی احکامی
هب از دبتن تکنتلتژی مر رآتبدهاند مانند پرتژههای اق صادی ت بفاهی از م تن
تحی ام ن اط میهند ت تجتد آنها س گی ب این دابد هب شرع آنها با م واح
داند ،جز اینهب دبمب نیسب حکتمب امالمی از منظور اصوطالحی دب زمورة
حکتمب تیتقرا ی شمرده شتد ،چرا هب هسانی هب ب عنتان حاهم یا قاضی یا
قانتنگذاب ان خاب میشتند لزتما از دة بجال دین (بتحانیتن) نیس ند ،ت اصتال
دب امالم دة بتحانیتن ندابیم؛ ر همین اماس ،ایون موخن فرهنوگ لغوب
« »The Blackwell Dictionary of Political Scienceهوب میپنودابد
الزمب رپایی حکتمب امالمی این امب هب دة بتحانیوب وب عنوتان حواهم
زبگ دب بأس حکتمب قراب گیرند» 1دبمب نیسب .این تعریفی هب یان شده
امب اگر دبمب اشد ،مصداق تالیب فدیب دب تشیع امب ت دب نزد اه مونب
هب از ا دا حق حاهمیب با تنها رای دة بتحانی نمیداند ،مصداقی ندابد.
.Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, P. 321.
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نا راین ،حکتمب امالمی دب قالب حکوتم ی «تیوتقرا ی» قوراب نمیگیورد
چنانهووب دب فرهنووگ اصووطالحی دانشووگاهی بتاج دابد؛ همچنووین حکتمووب
امالمی ،حکتمب مدنی (مکتالبیسم) نیسب ،لکب یک شیتة خواص از میوان
حکتمبها امب؛ عدم پوذیرش مرجعیوب دینوی تتموط حکتموب مودنی با بد
میهند ،چنانهب ایجاد دة دینی تتمط دتلوب «تیوتقرا ی» هوب حکتموب با
تصاحب میهند ،بد میهند 1.حکتمب امالمی همان «حکتمب امالمی» امب.
حکتمب امالمی ا حکتمب مکتالب ت حکتمب دینی ب معنوی اصوطالحی
آن ،دب اص نخسب قانتن امامی حکتم ی فرق دابد:
حکتمب مکتالبیسم ( ب شک دمتهراتیک) ملطنب مردم  +میطرة مردم
حکتمووب دینووی دب شووک تووابیخی آن ملطنب حاهم ،تاگوذاب شوده از جانوب خودا +
میطرة حاهم ،تاگذاب شده از جانب خداتند
(فرعتنی ت پاپ)
ملطنب مردم  +میطرة شرع
حکتمب امالمی

حکتمب امالمی از اینهب حاهم یک شخصیب الهی یا مایة خدا دب زموین
معرفی شتد ،بد میهند ،چرا هب مردم ،چب از ریق ان خاب مسو دیم ت چوب وا
تامطة اه ح ت عدد (افراد تاتیرگذاب ت عالمان ب شریعب) حاهم با ر اماس
تیژگیهایی ان خواب میهننود هوب اماموب ت پیشوتایی اق ضوا میهنود ت ات با
رعملکردش محام ب میهنند ت حق عزل ت خلع ات با دابند ،ت این چیزی امب
هب دب حکتمب دینی ب معنای تابیخی آن تجتد نودابد .ال وب ایون مسوألب ،از
حکتمب امالمی تیژگی دینیاش با نفی نمیهند؛ چورا هوب ان خواب حواهم از
مووتی مووردم تنهووا از بتی ختام و ة مووردم تحدووق نمییا وود ،لکووب از ریووق

 .1فؤاد ازناوی ،موسوعة ازفقه االسالمی و نظام ازحکعم فعی اإلسعالم ،ازقعاهرة ،دار ازکتعا
ازجامعی 1400 ،هع  1980 -م ،ص .41
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مازتهابهای شرعی ت دب چهابچتب احکام شرعی هوب رخوی از آنهوا ضومن
مصالح مُرمَلب 1جای میگیرند ،تعیین میشتد.
مطلب چهارم :پاکی دین یا آلودگی آن؟
شاید از مشهتبترین فریبهایی هب مکتالبهای عرب ب هنگوام موخن از
با طة دین ت حکتمب ب هاب می رند ،ضرتب جدایی ین آن دت امب ،ب ایون
هانب هب گنجاندن دین دب میامب از دت منظر ظلم ب دین محستب میشوتد:
اتل اینهب تابد هردن دین دب میامب ،تابد هردن ب فضا ت زمینوبای غیور از
زمینة تخصصی آن امب ت دتم اینهب ا تابد هردن دیون دب میاموب ،اعوث
آلتدگی دین ب ناپاهی میامب میشتیم .شاید دب این جا ب دامو ان تنسو تن
چرچی نخسب تزیر مشهتب انگلیس 2نیز اشابه هنند .ب این صتب هب چرچی
دب ق رم ان بتی یکی از منگ ق رها این ع اب با دیود :ایون جوا یوک مورد
میام مداب زبگ ت یک مرد نیکتهاب ختا یده امب .چرچی ا تمسخر گفب :دب
این ق ر دت مرد دفن شده امب!؟
دب م احث ق لی گف ب شد هب دینی هب ا تاقعیب مردم ابت اط داش ب اشود،
هنگامی هب ب میامب پردازد دب همان مسیر ختد حرهوب ختاهود هورد ت ور
همین اماس – ،ب عنتان مثال – مخنگف ن از داخ هردن امالم دب میامب،
از جملب بتشهای پتشاندن حدیدب امر ر مردم امب ،چرا هب امالم تابد عالم
 . 1منظتب از مصالح مرملب ،مصلح ی امب هب دلی خاصی نب ر تجتب بعایب آن بمیده ت
نب ر حرمب آن .م رجم
 .2ونسععتون چرچیععل ( 1965 -1874( )Winston Churchillم) :سیاسععتمدار انگلیسععی و
نخستوزیر انگلیی بود که از سال  1940تا  1945و از سال  1945میالدی تا سعال 1955
میالدی است .به تحلیلهای تمسخرآمیئش معرو است.
The Columia Encyclopedia, p.391.
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میامب نمیشتد لکب میامب جزء دبتنی دین امب ت داخ دب فدب تده ت دب
اب «ازسیاسة ازشرعیة» یان شده امب ،همچنانهب دب ابهوای دیگوری دب
فدب ت عدیده یان شده امب.
ایجاد حالب تضاد نتعی ین امالم ت میامب ب گمان تفات دب ماهیب آن
دت ،تنها یک فریب مکابانب امب هب از حدیدب امالم ت اهداف ت مکانیزمهوای
آن ت نیز حدیدب میامب ت اهداف آن ب دتب امب .بتش ایون افوراد دب موتبد
«امالمیهردن میامب» ت تکراب تهدیدا آنها دب متبد «تابدهردن دیون دب
هر چیزی» چیزی جز جنگ بتانی علیب ختاننودگان ت شونتندگان نیسوب هوب
هدف از آن ماخب یک تصتب م ضاد دب ذهن مردم نس ب ب دین ت میامب ا
محصتبهردن دین دب شعایر ع ادی فردی امب.
ا تجتد مادگی این ادعا ت یابزشی آن ،اما مکتالبهای عورب دب جنوگ
ت لیغاتی ختد علیب شریعب ب همین اه فا نکردند لکب ب ه انزنی یشتر وب
حدیدب امالم میهتشند ،ا این مخن هب تابد هردن امالم دب میامب ،ظلوم
علیب دین امب؛ چرا هب میامب جهانی آلتده ب راگماتیسوم افسابگسویخ بای
امب هب ر اماس اخالق ادابه نمیشوتد؛ دیون میاموی ،هموان منفعوب ل ی
محض امب ،ت ر همین اماس انداخ ن دین دب آغتش میاموب ،وب آلوتدگی
دین منجر شده ت «اندیشبهای مکابانة هت ز» ب آن نیز باه مییا د.
چب سا مکتالبها دب تأهید ادعاهای ختد چنین گتیند« :دین ت میامب دت
افب مخ لف ت از دت فلز ضد هم ماخ ب شدهاند ت ر همین اماس ،ب محوض
اینهب میامب تابد دین شتد ،آن با ب ایدئتلتژی ت ودی میهنود .ایون ودان
معنی امب هب :دین ت دی ب یک مذهب هلی ت یوک اع دواد خشوک ت ودی
میشتد 1».دین این امکان با ندابد هب ب «ایدئتلتژی» ت دی شتد ،چرا هب آن
ب معنی «شمتلیب» ت «جمتد» امب ،ا تجوتد اینهوب ایودئتلتژی تنهوا یوک
 .1محمد سعید ازعشماوی ،حقیقة ازحجا وحجیة ازحعدیث ،ط  ،2ازقعاهرة ،مکتبعة معدبوزی
ازوریر 1415 ،هع  1995م ،ص .74
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نظریة هس ی انگابانب دب متبد اشیا امب .آیا دین از اینهب چنین دیدگاه زبگی
رای هس ی ت انسان ت دین اشد ،قا جداشدن امب!
این ادعا دین با – هر دینی –تنها یک تعتیذی می یند هوب ور موینب آتیخ وب
میشتد ت یا آیاتی امب هب دیتابهای مساجد ا آنها توزیین میشوتد ت یوا آیواتی
امب هب دب مرامما تالت میشتد .امالم آن «دین» نیسب ،امالم یک بمالب
الهی امب هب از آممان نازل شده امب تا تصتبا ت بف ابهای مردم با اصالح هند
ت مردم با دب امتب مر تط ب معیشب ت بم اخیز آنها باهنمایی هند .احکوام آن نیوز
ب این هدف نازل شده امب هب دنیا با از آلتدگی ا پواک هنود؛ ت آیوا آن ور
پیام ر نازل شده امب تا نس فساد با از زمین رهند ت بیشبهای فساد با از جهوان
میامب ت غیر آن یرتن کشد .امالم دینی امب هب ب تجتد آمده تا میامب با از
فساد پاک هند ،چرا هب رای ا  ،دا ت قراب با ب هیچ عنتان نمیپسندد.
مخن مکتالبهای عرب هب دین با مددستر ت پاکتر از این میداننود هوب دب
میامب تابد شتد ،ب نتعی ازگتیی آن چیزهایی اموب هوب مشورهان مکوب آن با
قوو ال یووان هردهانوود:ﭐﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﱠ « :ت از هافران گف نود:
چرا این بمتل (اگر ب بام ی پیغم ر خدامب) غوذا تنواتل میهنود ت دب (هتچوب ت)
ازابها باه میبتد؟ چرا فرش ب محستس ت ظاهری ر ات نازل نشده تا وب هموراه ات
یم دهد (ت گتاه صدق ات اشد ».الفرقان ٧ :یعنی قدامب دیون  -وب زعوم آنوان-
زبگتر از آن امب هب شر قاصر ت خطاهاب آن با ب عهده گیرد.
دینی هب گمان میهند اعث نجا مردم دب دنیایشان امب دتن اینهب ب
آنها بتشی رای تعام  ،همزیس ی ت مصالحب ب آنها ابائب دهد ،مکر زبگ ت
تتهم مادهانگابانبای امب؛ چرا هب ختد با چنین ب مردم معرفوی میهنود هوب
مجمتعبای از افکاب ت شعابهای زی ایی امب هب ا تاقعیب مردم ابت ا ی ندابد.
این شکلی از ادیانی امب هب عضی از گرتههای شری آن با رماخ باند تا ب
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تمیلة آن از دنیا فراب هنند تلی این نتع دین هموتابه وا شکسوبهای وزبگ
متاجب میشد ت عد از آن ههنب ت فرموتده میشود ،ماننود تضوعیب گرتههوای
گنتمی مسیحیب دب قرنهای اتلیب میالد.
امالم همان دینی امب هب خداتند آن با رای ندگانش پسندیده امب توا
ب تمیلب آن از مفامد دنیا پاک شتند ،ت تصتیری ماده از تعالیمی نیسوب هوب
رای ختدش تصتب پاهی دابد ت میترمد هب ب زمین فرتد یاید هب م ادا پاهی
آن آلتده شتد ت مفیدیاش با میاه هند .دینی هب نگران پاهی ختد اموب هوب
م ادا ب آلتدگی تاقع جامعب آلتده گردد ت از موؤاال موردم ت حو مشوکال
آنها فراب میهند ،یک فریب زبگ امب .دینوی هوب پواهی خوتد با وا مولب
مسؤتلیب از ختد حفظ میهند ،دب تاقع افیتن تتدههامب ،چرا هوب وب تمویلب
امیدتاب هردن آنان ب تعدههای مر تط ب جهان آخر  ،ازتهایشوان با از هواب
هردن دب این دنیا مسب هرده امب.
مطلب پنجم :درک متن مقدس ،یک عملیات محض بوری است
گرتهی از مکتالبها میگتیند :ما ب عنتان مسلمان ب قدامب قرآن اقوراب
میهنیم ت دب ب انیب من ع آن شک ندابیم ،تلی عم ب احکام ایون مو ن ،وب
م ی جتهری هب دب ذا این مددس نهف ب امب دشتاب مینمایود؛ ایون مو ن
گرچب دب ذا ختد مددس امب اموا دب یعوب پیتمو ب خوتد از جوتهر یوک
«م ن» خابج نمیشتد؛ ت از آنجا هب بتش هاب ا م ن ،قطعا از دبگاه فهوم آن
میگذبد ت فهم یک عم شری محض امب ،لذا شریب فهم هالم ب انی یک
فعالیب نس ی امب هب مطلدا فابغ از قدامب امب ت امکوان نودابد هوب یوانگر
حدید ی اشد هب از ندص ت لغزش ب دتب اشد.
دب حدیدب ،خالصة مفاهیم این نظریب ر نفی تجتد تشریع ب انی ام تاب اموب،
ت ماهیب آن تأتی هایی امب هب دب س ر زمان شوک گرف وب ت فرهنوگ مفسور،
محیط ت اهداف ات ر آن حاهم تده امب .ت از آن جوا هوب «شوریعب ب وانی» هوب
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هسانی ب نام امالمگرایان ب حاهمیب آن فرا میختانند دب تاقوع تجوتد نودابد ،دب
ن یجب دعت ب اجرای این شریعب تنها یک دعت عتامفری انب امب ت چیزی هوب
تجتد ندابد با ب آنها قالب میهند ت ا ان ساب دیدگاهها ت نظرا شخصی ختد ب
تحی الهی ت خصتصیا آن ،ب این دیدگاهها تددس می خشند.
این نظریب ،ا ام فاده از مدتالتی از مکاتب اد ی جدید ،خصتصا مکات ی هوب دب
جریانهای پسبمدبنیسم ب اتج شکتفایی ختد بمیدند ،مفاهیم خوتد با مسو ند ت
مجهز هرد تا جاییهب م تن دینوی با هوال انکواب هورد« .نظوام» پسامواخ ابگرایی
( )post-structuralismاز مهمترین ا زابهای ان دادی تد هب ب شک هامو وب
تتضیح ت تفسیر مدتال پیرامتن ختد پرداخ ب ت ب ن ایج زیادی بمید توا جاییهوب
ب نظریة دتگانب تدن مفهتم مودنظر مؤلوف یوا وب تع یور بتالن واب فیلسوتف
فرانستی ب «مرگ مؤلف» »La mort de lauteure« 1بمید.
پساماخ ابگرایی اص ختد با ر نفی تکمعنایی مو ن امو تاب هورد هوب دب
ن یجب تالش ختاننده رای دبک مفهتم متبد نظر مؤلف هشف گردد ،خوتانش
هر م ن ،چیزی جز ازمازی آن نیسوب ت آن تنهوا فهوم ممکون اموب .معنوا،
حدیدب متضتعی ختد با از دمب داده ت ب یک اتر امپرمیتنیسم ت رداش گری
2
ت دی شده امب هب دب ذهن ر اماس مراد ختاننده شک میگیرد نب متلف.
از ین ردن مرهزیب ( )decenteringمؤلف ،تا ختاننده یا نظوام فرهنگوی یوا
غیر آن دب مرهز م ن قراب گیرد ،دب تاقع تاهیدی امب ر نس یب معنا ت از ین بف ن
با طة ین مؤلف ت ختاننده از ریق تشخیص وین مو ن مک وتب ) )scriptibleت
مو ن ختاندهشوده ) ،)isibleدب ایوون مو ن دیگور «موون» یوک «ذا » وب معنووی
 .1بتالن اب ( 1980 -1915( )Roland Barthesم) :فیلستف ت من دد اد ی اه فرانسوب
هب ه ابهای تی اتر زیادی دب مدابس ماخ ابگرایی ت پسامواخ ابگرایی ت نشانبشناموی دب
فرانسب داشب .از جملب تألیفا تی ع اب امب از:
" "Critique et v'eriteت "Fragments d'un Discours Amoureux".
 .2علی حر  ،نقد ازحقیقة ،بیروت :ازمرکئ از قافی ازعربی 1993 ،م ،ص .5
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بتانشنامی آن نیسب لکب یک متضتع نحتی امب ت مؤلف دب ایون گتنوب مو ن
هیچ ا داع ت نتآتبی ندابد ،لکب تنها هالم با تالیف هرده امب ت ر هموین امواس،
م ن ات چیزی جز « اف ی از مندتال » 1نیسب ،ت هویچ باهوی ورای دبک آن جوز
2
هش ن مؤلف تجتد ندابد؛ چرا هب «تتلد ختاننده اید از مرگ مؤلف آغاز شتد».
این فلسلفة ان دادی منجر ب ان دال ختانش از «م ن س ب» هوب دب چهوابچتب
لغا ت میاق هالم ت شیتة یان ابائب شده ت وب یوک معنوی تاحود ت معوین منجور
میشتد ،ب «م ن از» من د میشتد هب معانی از دیتابهای محدتدهنندة مو ن وب
میاقهای خابج از آن فراب هرده هب امکان محدتدهردن آنها تجتد نودابد 3.علوی
حرب 4دب این متبد گف ب امب« :م ن دب دبتن خوتد یوک داللوب آمواده ت نهوایی
5
ندابد ،لکب یک فضای دالل ی ت یک امکان تأتیلی امب».
نتیسندة ه اب «تعدد المعنی فی الدرآن» این معنی با دب متبد تفسیر قرآن
چنین خالصب هرده امب« :اینهب م کلم معانی هالم خوتد با محودد ت معوین
هند ،این امکان با ب ات نمیدهد هب معنی مدصتد با نیز تعیین هند عوالته ور
اینهب آن تعیین معانی یاتر میشتد ».ر همین اماس ،تاهیود مویهنیم هوب
همب تفامیر قرآن ،همان معانی تانتی ت اح مالی قرآن هس ند هب معدتل نیسب
هسی ادعا هند هب ا معنی اتلیب آن مطا دب دابد .نا راین ،جایز نیسوب عود از
ع اب «قال اهلل تعالی» چیزی جز تکراب لفظ قرآن یا یم .قرآن هرانودازه هوب
1

. Roland Barthes. 'La Mort de I' Auteur', dans le Bruissement de la Langue,
Paris, seuil points, Essais, 1984, p.67.
2
. Ibid: p. 69.
3
- umberto Eco, Lector in Fabula, La Cooperazione Interprelativa nei
Testi Narrativi, Milano: Bompiani, 1979.

 .4علی حرب :نتیسندة ل نانی ت ام اد فلسفب وتده اموب .یکوی از رجسو بترین چهرههوای
مکتالبیسب دب جهان عر ی محستب میشتد هب تعدادی از مکتالبیسبهای تندبت وب باه
ات بف ب ت غربزده شدند .از جملب تألیفوا تی میتوتان وب« :األختعام األصعوزیة وازشععا،ر
ازتقدمیة» و «ازن وازحقیقة :ازممنوع وازممتنع».
 .5علی حر  ،نقد ازحقیقه ،ص .9
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معجزه اشد نمیتتاند از هتیب ماهتی ختد هب آن با یک هالم قراب میدهود،
خابج شتد؛ یعنی :قرآن حام معانیای امب هب چیزی جوز آتوابی ور معنوای
اصلی ت الهی این نیسب ،معنایی هب پیتم ب ختام بای غیرممکن ت دشتاب اقی
1
میماند ت قا ند نیسب».
اگر م ن دب ماهیب ماخ ابی ختد ،همراه ا ناتتانی داللب ر معنای اصلی ت
یگانب آن اشد ،پس چنانهب فیلستف مابهسیسب لتیی آل تمور 2گف وب اموب:
«هیچ ختانش پاک ت یگناهی تجتد ندابد» 3ت این یک مجتز شرعی ورای از
ین ردن اع اب اج هادهای فدها دب تل تابیخ امالم ت نیز نس ب اقتال آنها
ب اغراض خاص آنها ت دیک بهای تاقعیب امب.
نصر حامد ا ت زید 4میگتید« :قرآن گف مانی تابیخمند امب هب دب ردابندة
معنای مجردِ گتهری تا ب نیسب[ ،...یعنی مجرد از زمان ت مکوان ت توابیخ] ت
عناصر گتهری تا ب دب م تن تجتد ندابد ...قرآن از لحظب نزتل آن وب اع واب
یک «م ن الهی» ب یک فهم (م ن) انسانی ت دی شده امب تا معانی آن قا
 .1ازفة یوسف ،تعدد ازمعنی فی ازقرآن ،تونی :دار سحر زلنشر ،ط  ،2د.ت ،ص .406 – 405
 .2لوتی آل تمور ) :)1990 -1918( )Louis Althusserاز مهمتورین فالموفة مابهسیسوب
ایحائی (تلدینی) امب هب دب تاهنش ب جریانهای مابهسیسب بادیکوال دب دهوة  60قورن
یس م ظهتب یافب .ب عنتان ام اد فلسفب دب «مدرسة االساتذه ازعلیا» تدبیس هرده امب .ب
حزب همتنیسم فرانستی پیتمب ت از م فکران زبگ آن تد.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp. 12- 3.
3
. Louis Althusser Etienne Baliba, Reading Copital, New York, Pantheon
Books, 1970, p.14.

 .4نصر حامد ا ت زید ( 2010 -1943م) :نتیسندة مابهسیسب اهو مصور اموب .امو اد دانشوکدة
اد یا دانشگاه قاهره تده امب .دادگاه مصر ب این تهمب هب ب ب انیب قرآن شوک هورده ت وب
آن شرک تبزیده امب ،حکم ب ابتداد ت الق تی از همسرش میدهد .عد از این ماجرا ب خابج
از مصر بفب تا دب جایی غیر از مصر ب تدبیس پردازد .تتجب تیژهای ب ربمی قورآن ور امواس
شیتههای ز انشناخ ی جدید دابد .از جملب تألیفا تی« :اإلمعام ازشعافعی وتأسعیی االد،وزوجیعة
ازوسطیة» «و مفهوم ازن دراسة فی ازقرآن ازکریم»
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فهم شتد ،چرا هب از مرحلب تنزی ب مرحلوة تأتیو تغییور یاف وب اموب .ایون
تابیخی تدن ،ر م تنی هب رای قانتنگذابی نازل شدهاند ت نیز م تن عدیدتی
ت م تن قصصی نیز مطا دب میهند ت داللب م تن با ب حرهوب دبآتبده ت دب
1
غالب زمانها آنها با از یک معنای حدیدی ب معنای مجازی من د میهند».
این تأصی ت بیشبداب نمتدن ،ب تغییر الفاظ قرآن میانجامد ت عد از آنهب
قرآن با از معانی الهی خالی هرد ب مجرد ظرفهای خالی ت دی میهنود هوب
هر ختانندهای مفاهیم ناپاک یا مفاهیمی هب ختد آنها با می یند ت میپسوندد
2
دب آن میبیزد.
این دیدگاه یگانب پس از ملب اصالب از جتهر م ن قرآنی ت عتام تتجیوب
هنندهی آن ،از گرایش ب گذب دادن م ن ب متجب ماخ ن معیابهای مکتالب ت
انسانگرایانب یابی میجتید ،ت امکان ندابد هب رای آن بهیاف ی ب فلسفة قراء
ن تی پیدا هند؛ چرا هب آن ب الغای نص ق از ختاندنش شرتع میهنود ت معنوای
اصلی با پیش از جسبتجتی آن نا تد میمازد.
این نتع قراء ر این ادعا ام تاب امب هب از ما ختام ب نشده هب ب حکم خودا
شناخب ت معرفب پیدا هنیم ،چرا هب از ا دا غیر قا دبک وتده اموب .خداتنود –
م حان -احکام شریعب با نازل هرده ت مپس آن با فاقد معنا هرده ت قا لیب اجرا ت
تط یق با از آن ملب هرده امب؛ یا ب ع اب بتشنتر ،تلت زشبتر چنین گت هوب:
خداتند احکام شریعب با دب قالب یک م ن نابتشن نازل هرد ،چرا هوب مو ن – هور
م نی – این قدب با ندابد هب بتشن اشد ،ا اینهب خداتند ه اب ختد با ب م وین
«م ین» تدن (مائده )15 :تصف هرده امب؛ ت این مخن ،عین نفی قرآن اموب ت
ا آن خرتج از آن چیزی امب هب خداتند از ایون قورآن اباده هورده اموب ،ت یوک
ضر ب ت عن آشکاب ب مدام التهیب امب.
 .1نور حامد ابو زید ،ازخطا ازدینی ،ص.92 ،84 ،83 ،82 :
 .2محمد عمارة ،ازتفسیر ازمارکسی زإلسالم ،ص .62
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خداتند م عال ه اب ختد با بتشن نازل هرده امب تا مردم ب عدل بف اب هننود
ت از احکام آن بتشنی رگیرند ت وب نوتب آن باه یا نود؛ خداتنود م عوال میفرمایود:ﭐ
ﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ

« :مردم یک گرته تدند ،خدا بمتالن با فرم اد هب (نیکتهابان با) شاب دهنود ت
( دان با) رمانند ،ت ا آنها ه اب ب بام ی فرم اد تا دب متابد نزاع مردم تنها دین
خدا ب عدالب حکمفرما اشد؛ ت دب ه اب حق ،اخ الف ت ش هب نیفکندند مگر همان
گرته هب ر آنان ه اب آممانی آمد ،رای تعدی ب حدتق یکدیگر ،پس خداتنود وب
لطف ختد اه ایمان با از آن ظلمب ش ها ت اخ الفا ب نتب حق هدایب فرمتد،
ت خدا هر هب با ختاهد باه بامب نماید ».ابلقرة٢١٣ :
گرته «اللّامعنی» (نمیدانمگرایان) نیز چنین گمان میهنند هب ابمال بُمُ
عملی یمعنا ت یابزش امب؛ دب حالی هب خداتنود م عوال میفرمایود :ﱡﭐﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨ

ﲩ ﲪ ﲫﱠ « :ما بمتلی نفرم ادیم مگر ر این مدصتد هب خلق وب
امر خدا ا اعب ات هنند .ت اگر هنگامی هب آنان (گورته منوافق) ور خوتد مو م
هردند ب تت بجتع میهردند ت از هرداب ختد ب خدا تت ب نمتده ت تت هوم ورای
آنها ام غفاب میهردی ت از خدا آمرزش میختام ی ،دب این حال ال ب خودا با
تت بپذیر ت مهر ان مییاف ند ».النساء٦٤ :
همچنین هسانی با هب امر ت نهی خدا ت بمتلش با انکاب هنند از عوذاب جهونم
رحذب میدابد :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
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ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ« :ت هیچ مورد
ت زن مؤمنی با دب هابی هب خدا ت بمتل حکم هنند اباده ت اخ یوابی نیسوب (هوب
بأی خالفی اظهاب نمایند) ت هر هس نافرموانی خودا ت بموتل ات هنود دانسو ب وب
گمراهی مخ ی اف اده امب ».األح اب٣٦ :
ت خداتند  -ج جاللب -حکمش با دب دب هنگام دبگیری ت اخ الف ،مرجوع ت
اماس حو اخو الف میدانود:ﭐﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ « :ای متمنووان ،فرمووان خوودا ت بمووتل ت
فرماندابان (از رف خدا ت بمتل) هب از ختد شما هس ند ا اعب هنید ،پس اگور دب
چیزی هاب ب نزاع هشد آن با ب حکم خدا ت بمتل ازگردانیود اگور وب خودا ت بتز
قیامب ایمان دابید .این هاب رای شما ه ر ت ختشعاق بتر ختاهد تد ».النساء59 :
ا ن قیّم آتبده امب« :موخن خداتنود هوب میفرمایود :ﱡﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ

امم نکره دب میاق شرط امب ،ت همب منازعا دینی ،اعم از بیز ت دبشب ،ت آشکاب
ت پنهان آن با دب ر میگیرد .اگر دب ه اب خدا ت منب بمتل یان حکم متبد نوزاع
تجتد نداشب ت یا هافی ن تد دم تب وب ازگردانیودن آن وب حکوم قورآن ت بموتل
نمیداد ،چرا هب غیرممکن امب هب خداتند نزاع دب امری با ب هسی ازگرداند هوب
ح ت فص نزاع نزد ات یافب نمیشتد .خداتند این ازگرداندن با از متج ا ایموان
ت لتازم آن دانس ب امب .اگر این این ازگرداندن نفی شتد ،ایمان هم نفی میشوتد،
ب این دلی هب نفی الزم ،م ب نفی ملزتم ختاهد شد؛ وب تیوژه اینهوب همراهوی
ین این دت ،از دت رف امب ت هر هدام از آن دت ا ان فای دیگری از وین ختاهود
بفب؛ مپس ب آنها خ ر میدهد هب ایون ازگردانودن ورای آنهوا ه ور اموب ت
1
ه رین عاق ب با رای آنها ختاهد داشب».
 .1ابن ازقیم ،اعالم ازموقعین.50 -49 /1 ،
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نفی معنای اصی م ن هب قا فهم ت ادباک امب ،دب حدیدب نفی عملوی
امب ،چرا هب دب این حالب ،بمال ی ودتن معنوا ت مفهوتم
بمالب محمد
ختاهد تد ،ت م همهردن خداتند ب یهتدههابی امب ،چرا هب ما با ا م نی هب
قا دبک نیسب مخن گف ب ت از ما چیزی ختام ب امب هب قا فهم نیسب!
مطلب شوم :نسخههای واقعی شریعتها
تابیخمند تدن م ن قرآن یکی از زبگترین تتهما فریبهابانوة موکتالبی
دب جهان عرب رای گذب از نص ت دین ب هلی امب ،ت ورای خوتد امبموتابانی
تر یب هرده تا ب هنگام دبگرف ن حث ر مر ابت اط ین م ن ت تاقوع ،موکتالبان
ب آنان بتی آتبند؛ دب بأس آنان نصر حامد ا ت زید ،مابهسیس ی ،ت محمود ابهوتن
نتگرا قراب دابند.
مصووطلح «تاریخی عة  /تاریخانی عة :تابیخمنوودی» دب نتش و بهای ج.ب .فیکووت
فیلستف ای الیایی 1ت میشی دت منتتین 2از چهرههوای «نهضوب فرانسوب» ،ظهوتب
یافب ت مجال آن ب دت میدان تدسیم میگردد:
 تابیخمندی هرمنتتیک ( )Hermeneutical Historicismبتشی امبهب ر اتلتیب میاق تابیخی دب تفسیر هر م نی تاهید دابد .دب این بتش ،معنوا
دب میاق پنهان امب ،یکسان امب هب این مویاق دب دتبة توابیخی یوا مکوان
جغرافیایی ت یا یک فرهنگ محلی نمایان اشد.
 .1جیتتانی اتیس ا فیگوت  1744 -1668( Giovanni Battista vicoم) :فیلسوتف ،حدوتقدان ت
متبخ ای الیایی امب .تی تالش هرد هب شیتة علمیای با هب یکتن دب ربمی تابیخ نیوان نهواد
پیاده هند .نتش بهای تی آغاز ربمیهای اج ماعی ت انسانشنامی جدید با نشان میدهد.
The Columbia Encyclopedia, p. 2076.
دت منتتین  1592 -1533( Michel de Montaigneم) :فیلسوتف فرانسوتی هوب وب

 .2میشای
«مدراط فرانسب» مشهتب تد .فلسفة تی ر تشکیک دب دانشهوایی امو تاب اموب هوب انسوان از
ریق حتاس یا عد دبک میهند ،ت اتب تی ب نس ی تدن ابزشهای اخالقی.
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.691.
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 تابیخمندی خاص ب قراء تأتیلی ،هب ختاننده آن با رای م ن ضومن1
اه ماما خاص فرهنگی ت پیشزمینة فکری ب هاب میگیرد.
تابیخمندی ر جایگاه «حدیدوب» دب توابیخ امو تاب اموب ،هوب از ایون بت
مفاهیمی مانند مکتالبیسم ت اصتلگرایی با بد میهند ،ت ر ُعد نس ی وتدن
دب مطالعب ختد ر افکاب ت ظتاهر تأهیود دابد ،توا جاییهوب فیلسوتف فرانسوتی
بیمتن آبتن 2آن با این گتنب تصف هرده امب هب آن« :نظریوبای اموب هوب
نس ی تدن ابزشها ،فلسفبها ت نیز معرفوب توابیخی با اعوالم میهنود 3».دب
ن یجب میتتان این نظریب با ربمی تحتال افکاب ت ابزشها نامید توا اینهوب
آن با ب عنتان نظریبای رای ربمی فکر ت ابزش ب شماب آتبد.
خطر زبگ دب ام فاده از این بتش نددی رای ربمی م تن مددس نهف ب
امب ،چرا هب تابیخمند هردن مو ن دینوی دب یوک ظورف توابیخی متقوب ت
لحظبای ،از م ن دینی داهب ا القیب آن با هب از تیژگیهای رجس ب الهوی
تدن آن امب ملب میهند.
تسلط مکانیزم تابیخمندهردن قرآن دب نزد مکتالبهای عرب دب دت شک
ظاهر شد :نفی معنای مطلق دب تابیخ مطالعوا ت نسو بدادن آن وب محویط
زندگی ختانندگان ،از جملة این نوتع نگواه وب قورآن ،موخن نتیسوندة ه واب
«االمالم ین الرمالب تال ابیخ» امب« :بتشن امب هب اتفاق یا اخو الف وین
فدهای امالم ،ازتابدهندة ابزشهای حاهم ر زمان پیودایش فدوب دب جتاموع
امالمی دابد هب د ب تعدادی از تتصیفا ب هم نزدیک ت دب عضی دیگر از هم
1

. jeffrey Kahan, "Historicism," in Renaissance Quarterly, vol. 50, no. 4
December 22, 1997, p.1202.
 .2بیمتن آبتن ( 1983 -1905( )Raymond Aronم) :از مهمترین م فکرین فرانستی دب قورن

یسب میالدی تده امب .فیلستف ت جامعبشناس ت متبخ فرانستی امب .از جملب تألیفا تی:
 "L' Opium des intellectuels.ت ""De La condition historique du sociologue
3

. Rayminond Aron, La Philosophie Criticque de l'Histoire, Paris, J.Vrin,
1950, p. 289.
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دتبند 1».این همان چیزی امب هب منجور وب اموداط هموة میوراث اموالمی
میشتد ،چرا هب دب ضمن تابیخ قراب میگیرد ت تابیخ نیز تنها یک ظرف زمانی
امب ،دب ن یجب هر چیزی با هب از آن ب دمب آید ،ناشی از عتامو ناپایوداب ت
م غیر امب.
دتمین شک این تفکر ،دب رح – ت شاید تنها دب تضتح مدصود نهوایی–
فراتر از این بف ب ا این قتل هب :پیدایش م ن دب هر قالوب ز وانی – از جملوب
آنچب هب دب م ن قرآن آمده امب – آن با ب حالب «تأنّس» (انسانی شدن) توا
مرحد ظرفیب مط تع آن من د میهند .پس اگر تاقع همان اص اشد ،ب این
اع اب هب م ن دب ز ان ت فرهنگ ت حرهب ختد از ماخ بهای این تاقوع اموب،
دب ن یجب هیچ باهی رای دبک آن تجتد ندابد ،مگر اینهب آن با وب تاقوع دب
نس ی ش پیتند زنیم.
هدف این نتع مطالعب ،امداط هامو دالل ی وتدن مو ن قرآنوی دب ن یجوة
الغای هر نتع اص تا ب دالل ی دب معانی ت احکام آن امب ،چورا هوب اگور موا
«م تن احکام با از خالل تحلیو عمدوی مواخ اب م وتن – مواخ ابی هوب دب
رگیرندة معنای فرتگذاش ب شده امب -ت دب میاق اج ماعی من ج ب احکوام ت
قتانین مطالعب هنیم ،شاید این نتع مطالعب ما با ب ممب امداط سیابی 2از این
احکام متق دهد ،ا این اع اب هب آنها احکامی تابیخمند تده هوب یشتور از
3
آنهب مازندة یک تشریع اشند ،تاصف یک تاقع هس ند».
 . 1عبدازمجید ازشرفی ،اإلسالم بین ازرسازة وازتاریخ ،ط  ،2بیروت :دار ازطلیعة 2008 ،م ،ص .147
 .2ب نظر میبمد هب ام فاده از تاژة « سیاب» دب این جملب تنها یک نتع مانتب اشد ،چرا هب
مکانیزم عم این نتع مطالعب ،ا هردن همة احکام امب ،چرا هب مع دد اموب هموب ایون
احکام دب ماهیب ت ذا ختد تا ع زمان هس ند.
 .3از جملب م احث تی «إهداب السیاق فی تأتیال الخطاب الدینی» نوام دابد هوب دب ژانتیوب
مال  1999دب مجلة الداهره من شر شده امب .ت یحیی محمد ب یع آن با دب معنای مو ن دب
پژتهشهای مکتالبیسم جدید ند هرده امب.
http:// taseel. com/ display/ pub/ default. Aspx? id= 889&mot=1
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احکام م نی هب دب را ر تحتل لفظ ت داللوب آن ،محویط ت حرهوب آن ،ت
نیازهای تاقع ت پیچیدگی آن مرفرتد آتبده امب ،ایود هوب م حوتل گوردد –
چنانهب این گرته میگتیند – تا از احکامی ملطبگری هب اید ب آنها اذعان
شتد ،ب احکامی ت دی شتند هب تنها «شتاهد دالل ی تابیخی» هس ند؛ یعنوی:
مطالعة آنها تنها یک مطالعة تابیخی ت تالش رای هشف گذش بای اشد هب
دب قفسبهای تابیخ نگبدابی میشتند ،ب این اع اب هب اتری از فهم قدیمی ت
فرمتدهای امب هب گذشب ایام آن با محت هرده ت پیشرفب آگاهی انسان آن با
پتمیده هرده امب.
این شیته تیرانگر دب نهایب داللبهای جدیدی با ورای مو ن وب ات وا
بماند هب ن یجة تشخیص ین معنی ( (Meaningت مفهتم ((Significance
امب ،ب گتنبای هب معنا دب رگیرندة داللب تابیخی م تن دب میاق شک گیری
ت هس ة آن اشد؛ اما مفهتم همان ختانش جدیدی اشود هوب زموان اهنوتن ت
گذش ب با دب دبتن معنی جسبتجت هند تا تالش ختاننده ب مفهتم پتیای م ن
م مرهز شتد ت معنای ههنب ت فرمتده با بها هند؛ 1یعنی :م ن از ز ان گتینده ب
ظرف خالی ت دی شتد تا محدق ا افکاب رگرف ب از عصور خوتد ت ابزشهوای
محیط ختد ت ضمن میر پیشرفب آگاهی شری آن با پر هند ،ب گتنبای هب از
هر جدیدی یک دبجب االتر از آنچوب گذشو ب ت بف وب اموب ،قوراب میگیورد ت
مپس ،جدیدتر ،ق از ختد با نسخ میهنود ت ایون ترتیوب ،ور امواس مونب
نا تدی ت پیدایش هب پایانی ندابد پیتم ب ادامب مییا د.
این گرته از مکتالبها فهم ختد با از جهان «م تن» ب جهوان مو ن قرآنوی از
ریق محکتم هردن جرم ر اف ن قاعدة اصتلی« :ازعبرة بعموم ازلفظ ال بخوعوص
ازسبب :ع ر ب عمتمیب لفظ امب ت نب ا خصتصیب م ب لفظ» من د هردنود؛
چرا هب « ر اف ن» این قاعده با ب عنتان جنای ی علیب م ن ت مدصد قرآن محستب
 .1نور حامد أبو زید ،إشکازیات ازقراءة وآزیات ازتأویل ،ط  ،7ازعدار ازبییعاء :ازمرکعئ از قعافی
ازعربی. 2005 ،
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هرده ب این م ب هب این قاعده ،حکم با از تاقعیب عینی ب یوک علوب مشو رک
1
خابج میهند ت از علب نزتل ب علب حکم میپرد.
ختانش تابیخمندی م تن ،ب دن ال این امب هب شریعب با ب ایون اع واب
هب یک تتهم تده ت تجتد خابجی ندابد ب هلی منستخ ت محت هند ،ت این هاب
با از ریق ت دی م ن از یک م ن گتیای احکام ب یک م ن تا س ب ب فضای
2
زمانی دب ضمن میاق شایع دب تفکرا جهان معاصر ،انجام میدهد.

 .1ن .ک :سید ازقمنی ،ر ازئمان ،ازقاهرة ،دار قباء 1998 ،م ،ص .236
 .2ن .ک :تاریخیة ازن ازقرآنی عند ازعازمانیین ازعر  ،کتا احمد ازطعان ،ازعلمانیون
وازقرآن ازکریم ،تاریخیة ازن  ،ازریاض ،دار ابن حئم 1428 ،هع ،این کتا پایاننامة دکترا
بوده است که بعدها به کتا تبدیل شده است.

خاتمه
این پژتهش هتشیده امب تا شیتة جدیدی با دب ندود ایجواد هنود ت از ریوق
گس رش دایرة حث ،زمینبهای جدیدی با رای نظریبپردازی از هند ،ت ب ن ایجی
منجر شده امب هب ب تب خالصة دب زیر یاد میهنیم:
 -1یان اهمیب اصطالحی مسألب ت تجتب پای ندی ب جودیب دب ربموی
این مسألب.
 -2مصطلح «عازمانیة» (مکتالبیسوم) دب شوک انگلیسوی آن وب بیشوة
التینی آن رمیگردد ،ت اص آن دب عر وی از موریانی گرف وب شوده اموب ،ت
مش ق از «عالَم» امب نب «عِلم»؛ نا راین ،شک دبمب آن« ،عازمانیّة» امب،
نب «علمانیّة» ت «عرلمانیّة» ت «ازدنیویّة».
« -3عازمانیة» (مکتالبیسم) مفهتمی امب هوب از نظور توابیخی تحوتل
یاف ب ،ت از نظر میامی تغییر هرده امب ،نا راین هنگوام تعیوین یوک تعریوف
اصطالحی رای آن ،اید از تداخ ماهیب تا ب ا مسای عابضوی ت غیرتا وب
جلتگیری هرد.
 -4تمایز با طة اش داقی ین «عازمانیة» (مکتالبیسم) ت «عِلم» ب معنای
نفی ابت اط تنگاتنگ آنها از منظر معرفبگرایی نیسب.
« -5عازمانیعة» (مکتالبیسووم) م وورادف معنووی الئیکیوب (مکتالبیسووم دب
فرانسب یا الئیسی ب ،ب فرانستی )laïcité :نیسب ت هور هودام از آنهوا بیشوة
اش داقی مخ لفی ت نیز زمینة دالل ی مخصتص ب ختد دابد اگر چوب میتوتان
الئیکیب با از یک منظر شکلی از اشکال مکتالبیسم جزئی ب شماب آتبد.
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 -6این پژتهش یک تعریف جدید رای مکتالبیسم ابائوب داد هوب ندصهوای
تعریفهای دیگر آن هب دب شرق ت غرب ابائب شده تد ،پتشوش داد ،ت آن اینهوب:
«سکوالریسم یک مبد یی است که بر انکار مرجعیت دیهن یها حاکمیهت آن در
تنظیم امور کلی یا جزیی مردم استوار است .بهر ایهن اسهاس کهه بهرای درک
حقیقت و منفعت پنهان در این جهان ،مرجعیت را به انسان اختصاص میدهد».

 -7این پژتهش آتاب مصی ب اب مکتالبیسم ر جهان غرب با بتشن هورد،
ر خالف آنچب هب مکتالبهای عرب از مکتالبیسم ترتیج میدهند .وب وتب
مفص نا تدی انسان تتمط مکتالبیسم ت اینهوب چگتنوب انسوان با وب یوک
«شیء» ماخ نی ت دی هرد ،ت فساد آن دب فکر ت اخالق ت نا تدی آن دب حرث
ت نس با آشکاب ماخب.
 -8مکتالبیسم دب جهان عرب ن یجب یک دگرگتنی توابیخی ت ناختدآگواه
نیسووب ،لکووب ن یجووب فری کووابی مووکتالبهای مسوویحی امووب ت وورعکس
مکتالبیسم شک گرف ب دب جهان غرب امب.
 -9ا ربمی مطالعا دانشگاهی دب غرب – ب خصتص جامعبشنامان –
مشخص شد هب یشتر آنان از ادعای پیرتزی مکتالبیسم دب رانودازی دیون
عدبنشینی هرده ت ب این امر اع راف هردهانود هوب دیون حضوتبی پربنوگ ت
قتیتر از آن چیزی دابد هوب گموان میشوتد ت هویچ موذهب ت تفکور شوری
نمیتتاند دین با نا تد هند.
 -10این پژتهش ر اهمیب داللبهایی هب ب «پسامکتالبیسم» مشوهتب
شده امب ،تأهید هرده ت با طة آن با ا آغاز ازهمگسس ن گس رش مکتالبیسم
ت نیز شکسب سیابی از تعدههای آن با متبد اشابه قراب داده امب.
 -11مکتالبیسم ناقض شهاد ب تحدانیب خداتند ت تتحید دب همة تجته
آن یعنی ابهان ،شرتط ت ام اب آن امب.

خاتمب 349 /

 -12مکتالبیسم دب فرهنگ لغب قرآنی شکلی از اشکال دین فامد امب.
امرتزه م فکران غر ی ،از رفدابان ت دشمنان مکتالبیسم ،ت نیوز حدتقدانوان
ب این ممب بف باند هب مکتالبیسم با یکی از ادیان ب شماب یاتبند.
 -13مکتالبیسم یک اع داد شرکآمیز ت یک بتش الحوادی دب فرهنوگ
لغب قرآنی امب.
 -14مکتالبیسبهای عرب ا ام فاده از همة امکانا خوتد توالش هردهانود
حدیدب مکتالبیسم ت تناقض آن ا م انی امالم با از ریق جداهردن این هلمب از
اص لغتی دبمب آن ت یا جدامازی آن از اصتل فلسفی الحادی آن مخفی هنند.
 -15ابت اط دادن مکتالبیسم ب مدبنیسم – ب این اع واب هوب الزموة آن
امب -ب م ب ت ا دین ،علیبغم گس رش مدبنیسوم – وب مفهوتم اق صواد
شهرنشینی آن – دب تاقع از میان بف ب امب ت منجر شده هوب رفودابان ایون
تالزم ،از نظر ختد عدبنشینی هرده ت ب اش اها ختد اقراب نمایند.
 -16مکتالبیسم ضامنی دب را ر تیتقرا ی امالمی نیسوب؛ چورا هوب اموالم
تیتقرا ی نیسب (حاهمیب م ص وب خودا ،حکتموب دینوی مسویحی) ،همچنوین
حکتمب امالمی ،حکتم ی «مدنی ا مرجعیب دینی» نیسب ،لکب آن یک مواخ اب
قانتنی تیژه امب هب فرهنگ لغبهای میامی معاصر تعریفی از آن ندابند.
 -17امالم حاتی دت نظام حکتم ی ت نظام زندگی ب شک هام امب .ر
همین اماس ،مخن از اینهب امالم فدط یک بمالب معنتی امب ،وا اصوتل
قطعی شرع ت تابیخ مخالف امب.
 -18امکان ندابد هب امالم مکتالب یا متافق ا مکتالبیسوم اشود ،مگور
زمانیهب ما امالم ت یا حدیدب مکتالبیسم با تحریف هرده اشیم.
 -19مخنگف ن از تغییر شریعب ت دگرگتنی آن ا تغییر زمان ،یا موخن از
اینهب مفردا فهم قرآن قدام ی ندابد ،این موخنان وب تمویلبی منصوتص
قرآن ندض میشتد ،ت از آن بت هب حدیدب تحی ت هدف از ابمال تحی با انکاب
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میهند ،فامد ت نادبمب امب .همچنین ا نس ب دادن فع الهی ب امر ع ث ت
یهتده ،دب التهیب خداتند عن ت دگتیی تابد هرده امب.
 -20جدایی دین از میامب ب این هانب هب دین پاک امب ت میاموب فامود،
نتعی نا تدی دین ب نفع میامب امب ،ت منحصر دانس ن دیون دب شوک ع وادی
محض ت جدا ت تهی از زندگی امب هب متجب تشتیب ت زشب دادن دین میگردد.

پیوست 1
خالصه مهمترین خطاهای شایع از سکوالریسم
()1
مهمترین خطاهای شایع از سکوالریسم در گفتمان دعوتگرایانه

مصطلح «امالمیتن :اموالمگرایان» تع یوری از مجورد اخ یواب میاموی دب
داخ امالم امب.
مکتالبیسم ،دابای یک داللب مفهتمی تا ب امب.
مکتالبیسم ،جدایی دین از حکتمب امب.
مکتالبیسم ،جدایی دین از زندگی امب.
مکتالبیسم جزئی ،از یک تصتب هس یشنامی مرچشمب نگرف ب امب.
مکتالبیسم تنها یک متضعگیری منفی دب را ر دین امب.
الئیکیب (الئیسی ب) مدا فرانستی عالمانیب (مکتالبیسم) امب.
الئیکیب ،جدایی سیاب یشتری ا دین دب مدایسب ا مکتالبیسم دابد.
مکتالبیسم ،ن یجة فریب یهتدیب امب.
عالمانیّب (مکتالبیسم) ،هیچ ابت ا ی ا گرایش عِلمتیب (علمگرایی) ندابد.
مکتالبیسم ،اتر دبگیری هلیسا ا علم امب.
مکتالبیسم ،ا م تن انجی هامال مطا ق امب.
مکتالبیسم ،ضرتبتا ا انکاب خالق همراه شده امب.
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()2
مهمترین خطاهای شایع از سکوالریسم در گفتمان عامة مردم

مصطلح «عالمانیّب :مکتالبیسم» از «عِلم» گرف ب شده امب.
مکتالبیسم ،تنها یک دیدگاه تده ت م دأ فلسفی نیسب.
مکتالبیسم ت دین ا هم تناقض ت تعابضی ندابند.
مکتالبیسم تتانسب ین حکتمب ت هلیسا دب غرب تتازن رقراب هند.
مدبنیسم دب غرب ،ب تجتد دینی پایان داد.
غرب دب همان مکتالبیسم اقی ماند.
مکتالبیسم ،یک دیدگاه میامی تده ت یک متضع دینی نیسب.
مکتالبیسم ،یکی از تمرا میراث امالمی امب.
قرآن قا اجرا نیسب؛ چرا هب فهم آن ،یک عم شری امب.
امالم دب ذا ت گتهر ختد ،مکتالب امب.
امالم تنها یک بمالب اصالحگر معنتی امب.
حکتمب امالمی ،یک حکتمب مدنی امب.
امالم ا میامب مازگاب نیسب؛ چرا هب میامب ب ضرتب هثیف امب.
متفدیب تجر ة تبقی ب دب تتنس ب ابتدای جایگاه معرف ی نظام آمتزشی ت
حدتق زنان منجر شد.
مکتالبیسم ،م رادف ا آزادی زنان امب.

پیوست 2
سخن خودم
شناخب ما از مکتالبیسم ت ماهیب فساد ت مکر آن ،ما با تا میدابد توا توالش
فکری زیادی رای ت یین ت تفسیر آن ب هاب ریم ،چرا هب آن زبگتورین خطور ت
نیزهای امب هب دب هر زمانی ما با دب هشوتبهای اموالمی تکبتکوب ختاهود هورد.
سیابی از م فکران امالمی تمام تتان فکری ختد با رای م ابزه ا این اعتن وب
هاب گرف باند ت زبگان ت افراد رجس ة امب اموالمی زموان ،اموتال ،آزادی ت ح وی
جان ختد با هب تتمط ظالمان ب تنگ آمده امب ،دب باه این م ابزه فدا هردهاند توا
این ف نوب با از هشوتبهای اموالمی دفوع هننود؛ همچنوین سویابی از گرتههوای
دعت گر رای خابج هردن امب از این بنج تالش هردند ،ت اگرچب دعت اموالمی
متفدیبهایی داش ب امب هب دب این زمینب قا و انکواب نیسوب اموا توا اآلن هنوتز
ن تانس باند ب هدف نهایی ختد دمب پیدا هنند.
دب پایان این ه اب ب ختدم اجازه ختاهم داد هب ب اندازة توتان انودهی هوب دب
اخ یاب دابم رخی از اعمال ضرتبی دب مدا لب ا مکتالبیسم یان هونم ،وا اینهوب
میدانم سیابی از افکاب نیکت ا اقیماندن دب قفسب ه ابخانبها فامد ختاهند شود
ت نب دب میدان هابزاب ،لکن دتمب دابم هوب چنود هالموی با وا ورادبانم دب میوان
گذابم عد از اینهب تاقعیب دعت با مطالعب هرده ت انتاع آن با دم ب ندی هردهام.
این مخنان ب دت دم ب تدسیم میشتند :خطاهایی هب ایود از آنهوا تت وب هنویم؛
تتصیبهای هب ختب امب ب آنها عم هنیم:
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خطاهای دهگانة افرادی که بر لبه پرتگاه ایستادهاند:

خطاهای جریان دعت امالمی از زمان مودتط خالفوب توا اآلن سویاب زیواد
امب ،اما آنچب با هب ذهر میهنم ب نظر ختدم از شاخصترین این خطاهامب هوب
تأتیر زیادی دب تتقف متفدیبهای افرادی دابد هوب موعی دب از مورگیری زنودگی
امالمی دابند:
 -1خالیکردن گفتمان دعوت از گوهر عقیدتی آن :عتام زیادی – از جملوب
محام ا میامی ،دتبی ت محافظبهابی هردن ا همت ن هب افراد مغرض ورای
یاع اب هردن دیگران از آن هره وردابی میهننود ،ی ورف دانسو ن دشومنان،
حرص ر ب دمبآتبدن دمبآتبدهای آنی ت فتبی -همب این عتامو منجور وب
افزایش مشدب ت مخ ی مردم دب هشف حدیدب تتحید شود ،ت دب ن یجوب گف موان
دعت دب اهثر مظاهر ختد از مفهتم عدیدتی خالی شد ت متیبهای اخالقوی ور آن
تسلط یافب ت دب قالب متعظبهای بنگپریده عرضوب شود ،ایون چیوزی وتد هوب
مرانجام آن با از دعت ب جن اندن جامعب ا اموالمی هوردن آن ،وب بضوایب وب
گتشبنشیی دتب از جامعب ت دی هرد هب دب آن افراد گتشبنشین ب به انیب رموند
یا عطرهای مخ لف با رای ختش تهردن مکان ع اد ختد ام فاده هنند.
 -2تنازع سنتهای شهرعی و سهنتهای هسهتی :سویابی از نهادهوای
دعت گر دب دام جدایی موخب وین مونبهای شورعی ت مونبهای هسو ی
اف ادند؛ عضی از آنها هب ب ظاهر منبهای شرعی مل زم شودند ،از نگواه وب
تاقع جامعب ت نیازهای آن ختددابی هردند ،ت مرانجام ب گتشبنشوینی ت انوزتا
بتی آتبدند عد از آنهب نگاه مطحی ت مادهانگابانب آن ب تاقعیب ،اتر گف مان
ات با از ین رد ،ت مکر دشمنان ت تتاناییشان دب هرهگیری از عتام محورک
جهوان تاقووع دب همووة زمینووبهای میامووی ،فرهنگووی ،اج موواعی ،اق صووادی ت
ت لیغاتی ،آبزتهای آنها با ناهام هرد؛ اما گرته دیگری هب ب جانب مونبهای
هس ی بتی آتبدند ،دب سیابی از امتب تا ب شرع زیادهبتی هرده ت ا امو فاده
از تمایلی ،از حرمب نص هام ند ،گواهی تحوب عنوتان «بخصوب» یآنهوب
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ضا طبای دب میان اشد ،مپس تحب عنتان «میانببتی» وی آنهوب رهوانی
ابائب دهد ت مپس تحب عنتان «داللبهای م تن» دتن اینهب رای آن م نی
داش ب اشد؛ خداتند م حان دب ه اب ختد ما با ب هسب توتان موالی وا لوتازم
زمینی فراختانده اموب:ﭐﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ...ﱠ « :ت شوما (ای
مؤمنان) دب مدام م ابزه ا آن هوافران توا آن جوا هوب میتتانیود خوتد با مهیوا
هنید »...األنفال ٦٠ :ت ب صو ر ور وال فرموان داده اموب :ﭐ ﱡﭐﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ« :ای
اه ایمان( ،دب هاب دین) ص تب اشید ت یکدیگر با ب ص ر ت مداتمب موفابش
هنید ت مهیّا ت مراقب هاب دشمن وتده ت خوداترس اشوید ،اشود هوب فیورتز ت
بم گاب گردید ».آل عمران ٢٠٠ :ت نیز ب گرف ن جانب اح یاط دب را ور دشومن:
ﱡﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ [النساء« ]١٠٢ :ت اید هب اح یاط خوتد با
حفظ هنند ت مالح ختد با رگیرند».
همچنین خداتند حدتدی با مشخص هرده ت تجاتز از آنها با حرام اعوالم
هرده امب ت از ب هاب گرف ن حرام ب عنتان تمیلبای ورای بمویدن وب خیور
نهی هرده امب ت یکی از دت شرط ق تلی عم صالح با ت عیب از این دم تبا
قراب داده امب.
تابیخ معاصر نشان داده امب هب هسانیهب لوتازم ت امو اب متفدیوب با دب
تته  -ب معنای ظاهری آن -ت خشش ت فداهابی خالصب هرده امب دتن
اینهب منبهای ام ضعاف ت غر ب با دب نظور گیرنود ،مرنتشوب سویابی از
آنها ب مدتط یا حاشیبگزینی هشیده شده امب؛ اما هسانیهب باه مصلحب با
دتن دب نظرگرف ن حدتد شورعی ان خواب هورده ت وب ندشوبهای میاموی ت
مدطعی تدن قدب اه مام تبزیدند ت ب تعابض آنها ا م تن شرعی توتجهی
نکردند ا این ادعا هب تاقعیب ،اخالقیا دعوت با وب بمومیب نمیشنامود ت
ام فاده از هر بخصب دب هر چیزی زمانیهب نیب ،یابی دین داش ب اشد ،مجاز
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امب ،سیابی از اینان دب نهایب ب ائ الف ا مکتالبیسم میبمند ت ح وی دب
آن ذتب میشتند .اما حکیمترین مردمان هسانیاند هب ب این حدیدب بمیدهاند
هب منبهای شورعی هویچ تعابضوی وا مونبهای هسو ی ندابنود ت اینهوب
خشنتدی خداتند ب تمیلب خشم ات حاص نمیشتد؛ چنانهب یابی خداتند وب
هسی داده نمیشتد هب همة تتان ختد با دب اتخاذ ام اب مادی رای دمبیا ی
ب قدب ب هاب نگرف ب امب.
 -3تبدیل وسیله به هدف :حتادث سیابی دب تابیخ دعت امالمی  -خصتصا
دب دهبهای اخیر -بتشن ماخ ب امب هب مس ی ابادههای سیابی از دعتتگران ت
بضای مندیشان ب حداق دمبآتبدها ت ترجیح مکت ت مازش دب محیطوی هوب
مکتالبیسم یبحمانب ب دشمنانش میتازد ،ت ام ا ی دیگر متجب شوده اموب توا
هاب دعت از یک پرتژة تغییر ،ب هدفی ت دی شده امب هب دب حد خط بهای نماز
جمعب ،دبسهای شرح م تن دب مساجد ت مخنان متعظبآمیز م تقف شوده اموب.
نظامهای مکتالب این حدیدب با دبیاف باند هب دعتتگران اموالمی رحوی با هوب
تجتد آنها با تهدید هند دب اخ یاب ندابند ت دب همان جایی هب آغاز هرده وب پایوان
میبمد ،ت از این بت ،دب مازش ا آنان ر تنها داباییشان ا مشوکلی متاجوب نشود،
یعنی مخن گف نی هب ب تاقعیب جامعب نمیپردازد ت م ب تحرک آن نمیشتد .لذا
تهدید آنان ب مخن نگف ن ،هافی امب تا آنان با باضی ب مکت دب جوایی هنود
هب دعت گر از مکت دب آن عذب متجهی ندابد.
 -4اختالف بین نگاه سختگیرانه و توسعهخواه :اخو الف یکوی از مونبهای
خداتند دب میان ندگان امب ،ت سیابی از شیتههای دعتتگری دب این خصتص ر
دت متیب هس ند :متیة تفریطگر ت مه انگاب هب حدتدی با هوب خداتنود مشوخص
هرده ،بعایب نمیهنود ،ت گورته افراطگور هوب اموتب اج هوادی با تنوگ ت موخب
میگیرند ،تا جایی هب مردم با ر مر دت گزینوب هوب موتمی نودابد قوراب میدهنود:
ان خاب قتل فالن هس ،یا فسق ت شاید هم هفر .هسی هب ب اخ الفا پیشوتایان
فدهی چهابگانب نگاه میهنود م تجوب مسوائ زیوادی میشوتد هوب آبای م نوتع ت
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فهمهای م فاتتی دب متبد آنهوا تجوتد دابد ت ح وی دب یوک مسوألة تاحود ،آبای
م عددی ب یک امام نس ب داده شده امب .مشخصهردن ت ربموی ایون واب از
مهمترین ابهای دعت امب؛ چرا هب موردم دب موتبد آن ،میوان دت دمو ب گیور
اف ادهاند :افراطگر دب مخ گیری ،ت تفریطهنندهای هب قتل «اجماع» ت «باجح» هم
ق تل ندابد ت از آنها احساس دل نگی میهند ت ت دب نظر مه انگابانب ختد وب هور
قتل ضعیفی ام ناد میهند.
 -5توخیص بین غلوگران و جفاگران :جریان دعت دب واب تعامو وا
عتام ت مخالفین از غلت دت دم ب بنوج میهشود :گورته اتل دب گتشبنشوینی از
جتامع ت م مایز تدن از مردم دب نتع پتشش ،مخن ت نشوانة خوتد زیوادهبتی
هرده ت تمای دابند هب ب جماعب یا گرته یا جریان ختد من سب شتند ت ح ی
گاهی ب دن ال اخ صاص هام نام «منب» ب گرته ختد هس ند؛ ت گرته دیگر
دب همراهی ا فامدین ت هتچب ازابیها ت مکتالبها افراط میهنند تا ب تشودد
ت مخ گیری نس ب داده نشتند .ت حق ین این گرته ت آن گرته هسب .ت اص
این امب هب مسلمان از اه ق لب دب ظاهر ت بتش زندگی م فات ن اشد ،مگر
دب امری هب حرام یا مکرته اشد .اموب هنگوامی هوب موردی با ینود هوب وا
ظاهرش ختد با ب جماعب یا حز ی من سب میهند ات با ب عنتان مخوالف وا
اص امالم ت م مای ب اج هاد تنگ رمیشمابند ،ت وب موخن ات وب اع واب
تع یری از حدیدب امالم گتش نمیدهند ح ی اگر از مسای اجماعی اشود .از
شگف یهایی هب دب تاقعیب امرتز ختد می ینیم این امب هب اشخاصی ل اموی
غیر از ل اس قتم ختد میپتشند ت ب لهجبای غیر از لهجب هشتب ختد – عمدا
– صح ب میهنند ت از فرهنگ هشتبهای دیگر پیرتی میهنند ،ب این هدف
هب تحب امم «دیندابی» م مایز گردند .این افراط ،ب نفور عموتم موردم از
هسانی منجر شد هب این شیته با دن ال میهنند .شگفب اینهب اینان یشتر از
همب مردم ب حز گرایی لعن ت نفرین زمزمب میهردند! اینان دب آگواهی عموتم
مردم چنین ت ب هردند هب مکتالبیسم همان اص امب ت «تدین» خورتج از
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عرف ت عادا پذیرف بشده زندگی مردم امب ت اینهوب« :هور هوس ختاهود
دینداب اشد ،اید گتشبنشین شتد».
اما گرته دتم شعاب میانببتی ت تسامح ت نرموی با وب عنوتان باهوی ان خواب
هردند هب ب مردم نزدیک شتند ت آنها با ب میدان دیندابی کشوانند ،تلوی وب
ضرب دین شرتع ب تفوریط ت موه انگابی دب حودتد ت ضوتا ط شورعی دب نوتع
پتشش ،مخن گف ن ت معاشر ا مردم هردند؛ مردم ب آنها نزدیک شودند اموا
دین با از مح تایش تهی هردند ت دیندابی ب مجرد زمزمبای رای تکراب عناتین
ت شعابها ت دی شد .خطر بف اب این گرته این امب هب آنها ختامو ند وا خطور
مکتالبیسم مدا لب هنند پس ب آن نزدیک شدند اما مکتالبیسم ب آنوان اع نوا
نکرد .مرانجام این بتش آنان متجب شد هب دب ذهن مردم عاموب چنوین شوک
گیرد هب اخ الف ین مکتالبیسم ت امالم متجب از ین بفو ن با طوة دتمو انب
ین آن دت نمیشتد ت اخ الف تنها دب قالب تنوتع دب دیودگاه ت نظورا خالصوب
شده ت دب اصتل ختد تفاهم داش ب ت «هر هدام از آن دت ب باه نیک امب!
 -6اشتیاق بیمارگونه به درگیری و اختالف :سیابی از افرادی هوب دب جریوان
دعت مشغتل ب فعالیب هس ند ت نیز پیرتان آنها هب از میان عمتم مردم هس ند،
شتق یمابگتنبای ب اخ الف ین امب دابند ت این امر چنین تتهمی ایجاد میهنود
هب امب امالمی دب چیزی جز ب اندک اتفاق نظر ندابند؛ ا تجتدی هب سویابی از
مسائلی هب مردم دتمب دابند دب آنها اخ الف نظور ت تنوازع اشود جوزت مسوائلی
نیس ند هب دب آنها دبگیری ب مرحلة اخ الف گس رده رمد ،ت این امر یا وب ایون
علب امب هب دلی این اخ الف تاضح نیسب ت یا ب این علب امب هب این مرحلب
از حیا امب امالمی ا دبگیریهایی آشنا شد هب مرت ط ا اصوتل وزبگ اموالم
تده ،ب گتنبای هب ب شکلی افرا ی ب فرتع دین نیز هشیده شده امب ،وب ایون
هدف هب هر آنچب از تحد امالمی ین امب اقی مانده امب ،از ین ورتد ت عود
از اینهب گرتهی از آنها ا گرته دیگر دبگیر شدند ت جودل باه انداخ نود ،دب را ور
دشمنان مکواب خوتد گوردن هجهورده ت تسولیم شوتند .ت ایون یکوی از ابهوای
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دعت شنامی امب هب هسی نمیتتاند مردم با ب آن باهنمایی هند مگر هسی هوب
علم ،حکمب ت تجر ب با ا هم دب خد جمع هورده اشود .دب تجر وة ا ون تیمیوب وا
اشاعره الگتی نیکی نهف ب امب؛ چرا هب تابیخ جدل عدیدتی ،هیچ عالمی از مک ب
حدیث با نمیشنامد هب مانند ا ن تیمیب دب بد اشاعره ه اب نتش ب ت مجادلب هورده
اشد ،تا جاییهب همة هسانیهب عد از تی آمدهاند ،دب این متبد از ات ت عیب هرده ت
دن الِ بت تی تدهاند ،ا این تتضیح هب ا ن تیمیب دب ربمی این اخ الف عدیودتی
معی هرده امب تا اخ الف احتال ت شرایط با بعایب هند ت منافع امب با ر مجادلب
رتری خشد ت اتلتیبها با نگب دابد .این نک وب از تی هوافی اموب هوب دب موتبد
اشاعره گف ب امب« :آنان اه منب ت جماعب هس ند ت دب هشتبهایی هس ند هوب
اه دعب ،هب همان مع زلب ،بافضین ت مانند آنها اشند ،تجتد دابند 1».همچنین
گف ب امب« :مردم میدانند هب ین حن لیها ت اشاعره اخ الف ت نفر تجوتد دابد.
من زبگترین فردی تدم هب قلتب مسلمانان با ب هم نزدیک ماخ م ت ختاهوان
تحد هلمب آنان ت ت عیب از امر وب چنوگزدن وب بیسومان الهوی شودم ت هموب
نفر هایی هب دب میان مردم تد از میان رداش م 2».این مخن با زمانی گف ب امب
هب امالم دابای حکتمب تده ت دین اق داب داش ب امب ،پس ما دب این زمانبای هب
مسلمانان ب شد پراهنده شده ت دب انتاع مخ لف امتب دینی دچاب مس ی شدهاند ت
چنگالهای دشمن از هر مت ب ممب ما دباز شده امب اید چب گتییم؟ ازآفرینی
دشمنیهای ین امب دتن هیچ ضرتبتی ،ت دمیدن دب متضعگیریهای اخ الفوی
میان مسلمانان ،هیچ مورانجامی جوز تتانمنودهردن گرتهوای پراهنوده ت مخ لوف
مووکتالبها ،ت ضووعیفهردن امووب امووالمی نوودابد ت ح وی متجووب میشووتد هووب
مکتالبیسم ب جای دین ب عنتان باهی رای تحد موردم همز وان ت هموت ن
معرفی گردد.
 .1ابن تیمیة ،بیان تلبیی ازجهمیة ،تحقیق :محمد عبعدازرحمن بعن قاسعم ،مکعة ازمکرمعة:
مطبعة ازحکومة 1392 ،هع.87/2 ،
 .2ابن تیمیة ،مجموع ازفتاوی.227/3 ،
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 -7دوگانگی بتساختن و بینظمی :عم دعتتگری معاصر ،دب ه ورای
بپرم ی شیخی ت بپرم ی حز ی تحوب عنوتان ا اعوب از دانشومندان یوا
ا اعب از اه خرد ت زبگان پایبگذابی شد ،مپس حتادتی هوب عودها اتفواق
اف اد تا ب هرد هب تعداد هسانیهب دب صدب بیامب قراب گرف ب تدنود ،از لحواظ
شخصی ی ت اخالقی رای این هاب شایس گی نداش ند ،ت یا اینهب علم آنها دب
متبد تاقع جامعب سیاب ماده ت چب سا مادهلتحانب تد ،ت این همان چیزی وتد
هب امرتزه هفر با ب معنای به ری ت هدایب ب واب آتبده اموب ،ت بتیگردانوی
ترمناهی از شنیدن مخنان علما ت اهو ف وتی با نوزد آنهوا وب تجوتد آتبد.
قداست و زهد بخوی به بزرگان ،نابودکنندة جریان دعوت اسهالمی اسهت.

تالش رای ازگرداندن تاقعیب شرعی ،مس لزم این امب هب دت ابه صوالحیب
به ران آن متبد ابزیا ی قراب گیرد ت دب تشخیص شایسو گی تنهوا وب میوزان
دانش نظری ت ما دب دعتتگری اه فا نشتد ،همچنانهب اید دب حوق آنوان از
مجیزهگتیی ت الفاظ م ایشآمیز هم هنیم؛ چرا هب عصمب تنها رای پیوام ران
قا ات ا امب ت قلبهای مؤمنین ین دت انگشب خداتند بحمن قراب دابد هب
آن با هرگتنب هب ختاهد تغییر میدهد .مکتالبیسم از این بتش «عصمتیین»
(هسانی هب زبگان ختد با از از هر خطا معصتم میدانند) متء ام فاده هرد توا
جتانان با دب مدا به رانشان قراب دهد ت ا املتب «دبهمشکسو ن نمادهوا ت
چهرهها» از ریق متءام فاده هرده از لغزشهای آنها ،هابی هرد هب «شیخ»
متبد تمسخر قراب گرفب؛ همچنانهوب بتش افوراد « وینظم» با ورای ایجواد
آشتب ت ازهمگسس ن تالشها ت ضر ب ب هاب دعت ب هاب گرفب .حق از یک
به ری دابای اح رام ت ا هفایب خابج نمیشتد ،ت اگر شرایط ایجواب هنود ،دب
را ر محام ب ت تغییر مر تمکین فرتد میآتبد ت اه عم ختد با نیازمنود وب
نصوویحب ت باهنمووایی اهوو علووم ت آگوواهی میداننوود وودتن اینهووب دچوواب
ختد زبگ ینی شده ت یا خردمندان ت نظریبپردازان با دمب هم گیرند.
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 -8جدایی سختگیرانه بین قرآن و روزنامه :جریان دعوت دب دهوبهای آخور
قرن یسب همتابه شاهد دبگیری ین قرآن ت جرائد تده امب .گرتهی ر این اتب
تدند هب «همب خیر دب قرآن نهف ب امب ،ت مشغتل شدن ب بتزنامبها ت مجوال ،
هدبدادن تقب ت بف ن رهب از علم امب ».دب حالیهب مخالفوان آنهوا ایون نظور
داش ند هب« :مشغتلشدن ب قرآن ت ه ابهای امالمی ،میراتوی ورای دبتیشوان
امب ،مسلمان اید ختد با ا علتم بتز مجهز هند هوب ورای ات دب فهوم تاقعیوب ت
بهابگیری آن دب خدمب ب دین مفید امب!» این دبگیری تتهمی ،دلیلی ر فسواد
عد  ،فساد فهم ه اب خدا ت فهم تاقعیب امب؛ چرا هب دعتتی هب وب یوک من وع
فهم دنیا ت آخر – هب ه اب خدا اشد -تنها ب چشوم تعتیوذ ورای رهوب نگواه
میهند ،هرگز دین با ب دبم ی نختاهد شناخب گذش ب از اینکب تاند دین با یابی
دهد ،ت مکتالبیسم آن با از یخ رختاهد هند؛ چرا هب آن دعتتی امب ر عنواتین
مسب ت ژلبای نا شده ت از چشمة تحی میراب نشده امب .اموا ایون موخن هوب
مسلمان ب تمیلة قرآن از ختاندن بتزنامبها ت مجالتی هب ق از اینهب ر اماس
آن حکم یا عم هند ،ات با دب فهم تاقعیب یوابی میهنود ،ینیواز میموازد ،ایون
مخن ه رین خدمب با وب مکتالبیسوم میهنود ت ن یجوة آن جودایی دعوت از
تاقعیب ت گتشبنشینی آن دب مدینبهای فاضلة باه ان ت هشیشان تده ت وا تورک
تاقع جامعب رای مکتالبیسم ،آن با قادب میمازد تا امب با تسلیم ختد هرده ت وب
دلختاه ختد دب زمینبهای میامی ،آمتزشی ت اج ماعی رنامببیزی هند .این امر وب
آنجا خ م میشتد هب مکتالبها از قرآن رای تاقعیب جامعب ما چیزی جوز ترتیو
آن ر اماس قراء های ده ت چهابدهگانة آن اقی نمیگذابد .ت امتب م وتاتر ت شواذ
ب ات هیچ ضربی نمیبماند تا زمانیهب دب گتشبای اقی مانده ت هابی ا تاقعیوب
جامعب نداش ب اشند.
 -9راهحههل یکجانبههه بههرای موههکلی چنههد وجهههی :باه حو یکجان ووب دب
رنامبهای گرتههای دعت گر از شاخصترین دالی ناتتانی مواخب دابتی مفیود
رای دبدهای امب امب؛ چرا هب اه فاهردن ر باه ح آگاهی خش ،یوا پنددهنوده،
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یا اج ماعی ،یا حز ی  ...ت اع داد ب اینهب این باه ح تنها باه حو خورتج از ف نوب
امب ،میزان هتتاهی دب فهم عمق مشک با نشان میدهد ت نیز میوزان فورتبف ن
مکتالبها دب جانهای مردم ت تتانوایی آنهوا دب اجورای مکانیزمهوای حکوم ور
تاقعیب با آشکاب میهند .دبدی هب مم آن دب همة اعضا ت مفاص فرت بف ب اموب،
ب علب اخ الف یعبهای اجزای دن دب مدا لب ا یمابی ت نیز ب علوب اینهوب
یمابی اصلی دبدهای زیادی با دب دن پخش هرده ،ب دبمانهای مخ لف نیازمند
امب .جریان دعت  ،نیازمند همة انتاع دبمانها رای یمابی ختد امب ،ت دب ادامب
علما اید ا دا میزان دابت با تعیین هورده ت اینهوب هودام دابت وب عنوتان اتلوین ت
ه رین دابت متبد ام فاده قراب گیرد ت نیز تغییراتی هب الزم امب ا گذشب زموان ت
تغیر شرایط ت پیگیری دبمان ،دب دابتها ایجواد شوتد .نوا راین مشوک  ،تصوادم ت
رختبد باهح ها نیسب ،لکب چگتنگی م کام هردن آنهامب.
 -10شتاب در چیدن ثمره ،قبل از توخیص صفوف :حتادث پیدبپی هب
دب دههای اخیر دب عرصة میامی هشتبهای عر ی ب تقتع پیتم ب امب ،نشان
داد هب سیاب اتفاق اف اده امب هب جریان دعت امالمی ،وب تعوداد هوتادابان
احساماتی ختد مغرتب میشتند ،هسانی هب چتن مسیر دعوت وتالنی شوتد،
دیری نمیپاید هب شتب ت حمامبشان فرت میختا د یا دچواب آشوف گی عدلوی ت
شک ت هراس میشتند .افکابی هب بتشهای بممی فساد ،آنهوا با دب وتل
مالیان ماخ ب امب ،امکان ندابد یک ش ب اصالح شتند ،ت هویچ باهوی تجوتد
ندابد تا هاب ایجاد یک اندالب آگاهانب ت مازنده ،تنها ب دلی تجتد حماموبای
زتدگذب ت خشم ناگهانی ،ب آنها مپرد .تمرة زبگی هب دعت  ،ختاهان چیدن
آن امب امکان ندابد هب بمیده شتد ،مگر اینهب از خیرا آممان ت زموین توا
مد زمان هافی هره رگیرد تا دب بیشة آن چیزی دمد هب قلب آن با پاک ت
شیرین میمازد ،اگر نب این میته ،تلخ ختاهد تد ،گرچب بنگ آن تا مدتی ختب
ب نظر آید.
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توصیههای دهگانه برای کسانی که بر لبة پرتگاه ایستادهاند:

ماخ ن یک رنامة دعت گرایانب عملی ت تاقعی ت هاملی هب امب با از ایون
حالب ضعف خابج هرده ت آنها با تتانمند مازد ،هابی امب هب یوک نفور وب
تنهایی تتانایی انجام آن با ندابد هر اندازه هب این فرد دب علوم ت تجر وب تتانوا
اشد ،پس چگتنب امب حال هسی همچتن من هب از آن مرت وب هوم پوایینتر
امب! ر همین اماس مخن ختد با ا ذهر ده تتصیب رای امب هب ب نظر من
دب این دتبه سیاب ا اهمیب هس ند ،خالصب میهنم:
 -1خارج کردن مبارزه با سکوالریسم از محافل نخبگان به میان مردم:

هیچ عذبی رای دعتتگران نیسب اگر مسألة مکتالبیسم ت دبگیری آن ا
عدیدة امالمی با ب عنتان یک امر عمتمی ت مر تط وب هموب موردم دب نظور
نگیرند ،تا دب مسجد تتمط دعت گر ،دب دانشگاه تتموط دانشوجت ،دب هابخانوب
تتمط هابگر ،دب خانتاده تتمط پدب ت لیغ ت یان شتد .این مسألب یک مور ان
زبگ امب هب دین مردن با فرت میختبد ،تا جاییهب آنها با دتن بتح اقی
میگذابد .فعالیب فکری نخ گان ب تنهایی نمیتتاند ابزشمند اشد مگر اینهب
این امر با ا همک فعالیب مردمی دب بأس امتب ختد قراب دهد ت ا یوک یوان
صادقانب ،ت لیغا دبتغین ا گرایان از زی ایی مکتالبیسم ت ابت واط داشو ن
آن ا امالم از میان ردابند.
 -2شرعیتبخوههی بههه پیوههینه ،و واقعیتانگاشههتن گفتمههان :یعووب
عدیدتی اخ الف ین امالم ت مکتالبیسم رای دعتتگر سیاب فری نده امب تا
همة تتان ختد با رای یان فساد عدیدتی مکتالبیسم رای این امب وب هواب
گیرد ،اما یعب دبگیری ت حدیدب آگاهی عمتمی ایجاب میهند تا دعوت گر
ب هشف انحراف عدیدتی مکتالبیسم اه فا نکند لکب افزتن ر آن ،معی هند
تا گمراهی مکتالبیسم با ا نشان دادن اتر تاقعی آن دب فساد زندگی اج ماعی،
اخالقی ت اق صادی مردم بتشن مازد؛ چرا هوب موردم نوب تواب شونیدن ز وان
ان زاعی دابند ت نب ابت اط دادن همة امتب دنیتی ب عاق ب اخرتی آنها.
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 -3جداسازی بین اسالم بهه منزلهة یهک حقیقهت ربهانی و اجتههادات

دعوتگران :دبگیری عملی ین امالم ت مکتالبیسم – دب عضی از جن بهای
آن – دب تاقع ،دبگیری ین فهم ت اج هادا دعت گران– هب گاهی دبموب ت
گاهی خطا  -ا مکتالبیسم امب .ر همین اماس ،اید این آمادگی با دب مردم
ایجاد هرد تا دبیا ند هب امالم مسؤتل گناه پیرتان ختد نیسب ،خصتصا اینهب
مکتالبیسم دب سیابی از زمانها از این یم دابد هب ا اتهام امالم ب فساد یا
ندص ،احساما مسلمانان با جریحبداب هند؛ از این بت معی میهند از ریوق
تخریب شخصیب زبگان امالم ،اع ماد مردم با نس ب ب دینشان مسب هند ت
ب این ترتیب ب هدف ختد هب رچیدن امالم از زندگی مردم امب دمب یا د.
 -4ضرورت کار جمعی :تجر ة دعت گری دب تل صد مال اخیور ،فسواد
دت بتش با ب ات ا بمانده امب ،اتل :عم فردی ،ت دتم عد گرایی حز وی،
هب همة حق با دب ایفة حز ی ختد خالصب میهند ،دب حالی هب حق ین این
ت آن امب ،ت حق دب هاب جمعی امب هب ترتیب ت هدایب همة تالشهوا با دب
یک پرتژة زبگ ب نیکی تنظیم میهند ،تبی هب ا میزان چالشهای زبگ
همختانی داش ب اشد ،دتن آنهب این هاب جمعی ،م ب جدایی از امب گردد ت
ادعای عصمب از خطا دب میان اشد .ر خالف آنچب هب عضی گمان میهننود
هیچ ابت اط الزم ت ملزتمی ین هاب جمعی ت حزبگرایی هب دب شرع نهی شده
امب ،تجتد ندابد؛ چرا هب ممکن امب شخصی ا هاب جمعی مخالفب هند (هاب
جمعی انتاع زیادی دابد ،از جملب :گرتهی از مردم تتافق میهنند تا یک خدم ی
با ب شک مازمانیاف ب ب مردم ابائب دهند ،ماننود یوک پوژتهش علموی ،یوا
مخنرانی ،یا یک خدمب اج ماعی) تلی همین شخص ا ا اعب مطلق از یک
شیخ یا یک گرته یا یک فکر اج هادی دب یک فعالیب حز ی میاف د .دب مدا
انسان ا هاب جمعی از حزبگرایی ناپسند پاک میماند ال ب هنگامی هب گرتهی
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هب ا آنها هاب میهند ختدشان با خشی از مردم یننود ت اموالم ت مونب با
1
رای ختد اح کاب نکنند.
 -5رهههایی از مصههطلح (اسههالمگرایان) :ذبهای تردیوود نوودابم هووب مصووطلح
«امالمگرایان» از زبگترین ضر بهایی امب هوب ورای نوا تدی رناموب اصوالح
امالمی متبد ام فاده قراب میگیرد ،چرا هب اموب با وب دت گورته تدسویم میهنود:
«امالمگرایان» هب قای ب تجتب حاهمیب شرعند ،ت گرته مسلمانان «عادی» هب
نظر ب این الزام ندابند! مکتالبها از این مصطلح خ یث زیاد ام فاده هردند ،ب ایون
معنایش تا گتیند هب :امالم غیر از دعت ب ال زام ت پای ندی ب آن امب! ت اینکوب
دبگیری مکتالبها ا «امالمگرایان» امب نب ا امالم! ایون مصوطلح تتانسوب دب
اذهان مردم چنین جا یاندازد هب امالم از شعائر ظاهری فراتر نمیبتد ت هور آنچوب
ب آن اضافب شتد از جملة امتب اج هادی یا ع ادا نافلب امب.
 -6اهمیت تکرار :دبگیری ما ا مکتالبیسم دب شاخصترین جن بهای آن،
دبگیری پیرامتن باضیهردن مردمی اموب هوب موکتالبها وب دن وال ات وا
شرعیب خشیدن ب تاقعیب زندگی دب آگاهی آنهامب .دب این هواب از ریوق
حملبهای تکرابی دب بمانبها ،فیلمها ،ترانبها ت متاد دبمی متفوق شودند ،توا
جاییهووب تتانس و ند دب آگوواهی امووب بمووتخ هوورده ت سوویابی از مدتلووبهای
مکتالبیسم با ب عنتان امتب مسلّم شناخ ی ت ابزشی تث یب هننود .دب مدا و ،
مس ی دب ین گرتهی از عامالن ب شریعب امالمی باه یافب ت اه مام آنان دب
نزد «تکراب» م تقف شد؛ اید از مرحلب تکراب گذب هنند تا جریان دعت یک اب
دیگر تاند ماخ اب ذهنی امب با ازموازی هنود ت آگواهی دبتنوی آنهوا با از
ریق تکراب ت آگاهی یرتنی آنها با از ریق یان متبد خطاب قراب دهد.
 .1برای خواننده نیکوست مراجعه کند به کتا ازدکتور ازواوی :مدی شعرعیة االنتمعاء إزعی
اإلنتماء إزی األحئا وازجماعات االسالمیة ،ازقاهرة ،ازجامعة ازدوزیة بأمریکا ازالتینیة،2011 ،
در این کتا فواید فراوان و پاسخهای با دزیل بر شبهات وجود دارد.
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 -7اهمیت سخنگفتن با امت از طریق روشهای عملی :اهثریوب موردم
عامب از دبک امتب ان زاعی ت ذهنی ناتتان هس ند ،ر این اماس ،دتمب دابند تا
ا ابائة نمتنبهایی از زبگان ،یا تجر بهای تابیخی یا متضعگیریهای عینی ا
آنان مخن گف ب شتد ،از این بت دعوت گران ن ایود دب موخن گفو ن تنهوا وب
مسای تئتبی ت ان زاعی اه فا هنند لکب مهم این امب هوب موخن مرشواب از
ابقام ت آماب ت نمتنبهای عملی اشد هب ب ذهن شنتنده میچسپد.
 -8ضرورت تنوعبخوی به مکانیزمهای عمهل :دعوت اموالمی امورتزه دب
مرحلبای قراب دابد هب از ا دای دعت ت از زمان ن ت تا هنتن ا چنوین مرحلوبای
بت ببت نشده امب .این مرحلب یانگر مرعب مهابنشدنی تمای ابت اط جمعی امب
هب دتلبها نمیتتانند از آنها دب امان اشند .این ادتا سیاب موریع وتده ت قوادب
امب تا بام ی ختد با وا صوت ت تصوتیر وب ات وا رمواند ،چنانهوب موردم دب
خانبهای ختد میتتانند ب آنچب هب میختاهند دب موریعترین زموان ممکون ت وب
آمانی دم رمی پیدا هنند .این تمای ب آنها ایون فرصوب با میدهود هوب انوتاع
مخ لفی از دعت با دتن اه فا ب گف مان فکری مس دیم ابائب دهنود؛ ایون هواب با
میتووتان ووب ایوون شوویتهها انجووام داد :شوویتههای پنوودآمتز عووا فی ،نزآمیووز ت
تشتیقهننده ،فرهنگی پسندیده ت دیگر شیتهها ر اماس بعایوب موالیق موردم ت
بعایب عالم تاقع رای بماندن افکواب وب هموک حثهوای مخ صور ،تحدیدوا
گس رده ،شرحهای متجتد ،مناظرههای عمتمی ت نیوز وب هوابگیری انوتاع فعالیوب
اج ماعی ،میامی ،اق صادی رای تث یب آگاهی مردم ب دین ختد.
 -9ابالغ قبل از قضاوت :جریان دعت اید همة تالش ختد با ر ا والغ ت
اقامة دلی ب هاب گیرد ،چرا هب دعتتگران این هاب با منحصر ب خوتد هورده ت
فعالیبها با تنها دب مساجد ت مجالس خصتصی ت ا ه ابهایی هب جوز اهوالی
دعت هسی آنها با مطالعب نمیهند ،انجام میدهند؛ مپس مردم با مورزنش
میهنند هب هسی ب مخن آنها گتش نمیدهد ،دب حالی هب مخن آنهوا دب
ا دا ب مردم نرمیده امب ،ت دب تاقع چیزی هب ب آنها بمیده امب آمتزههای
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مفص مکتالبیسم م نی ر زشب جلته دادن چهره امالم می اشد ت گف موان
امالمی ب صتب هلی ت ب شک مبآلتد ب آنها بمیده امب .هر هس هب دب
خیا ان ت ازاب ت امکان تفریحی ا مردم معابشور داشو ب اموب میدانود هوب
بمالب اه دعت ب دبم ی ب مردم نرمویده اموب ت عمو هردن دب زمینوة
ا الغ امر دعت نیاز ب تالش زیاد ت ص ر عظیم دابد.
 -10صبر و اهداف مرحلهای :مکتالبیسم ب انودازة هموة زموین گسو رش
یاف ب امب ،ت متفدیب آن تمرة صدها مال تالش ت هتشش امب ت هویچ باهوی
رای ازپسگیری تاقعیب شرعی نیسوب مگور اینهوب صو ر ت تالشوی فراتور از
تووالش مکتالبیسووبها ووب هوواب گرف ووب شووتد .از آن جووا هووب چووالش امووالم ت
مکتالبیسووم ووزبگ ت دابای تجووته م عووددی می اشوود الزم امووب هووب دعووت
مس ضعف امالمی رای ختدش اهداف چند مرحلبای تعیین هند هب هر هودام از
آنها ب مرحلة دیگر منجر شتد .آتش مکتالبیسم هوب از قرنهوا پویش بتشون
شده امب ت چتبهای زیادی از هر رف ر آن گذاش ب شده امب ،امکان نودابد
هب ا یک مط آب خامتش شتد ،ح ی اگر نیبها دبمب ت مخلصانب اشد.

سخن پایانی
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﱠﭐ آل عمران٢٠ :

«پس اگر ا تت اح جاج تبزند گت :مون از دل ت جوان خوتد با فرموان رداب خودا
ماخ بام ت آن هس [نیز] هب از من پیرتی هند [چنین امب]».
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