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 ...آغازاز  پیش

 ؟ایمقرار داده «میزانالحاد در » یهاکتاب را در مجموعهچرا سکوالریسم 

 السالم یلع رسول اهلل.د هلل والصالة واحلمبسم اهلل و
 اما  عد...

الحواد دب » هایمجمتعب ه ابدب  « اعتن عصر ،مکتالبیسم»چرا ه اب 
 ؟قراب گرف ب امب« میزان

ای  ین  ربمی الحاد ت پامخ  ب ملحدان ت شرح مظاهر فساد ایون چب با طب

،  وا مذهب ت دعت  پیرتان آن  ب یگانگی حق ت بموالب پیوام ر اموالم 

 هوب هوب  وب ایون امور آگواهیمدب حالی ، ربمی مذهب مکتالبیسم تجتد دابد
 ور  د ت نیز انکاب این حدیدب هب قرآن ب نفی ت انکاب خداتن اًمکتالبیسم ضرتبت

 شتد؟پیام ر اهرم تحی شده امب، منجر نمی
های فکری هب مخ صّ پامخ چرا ما متضتع مکتالبیسم با  ب ملسلب  حث

 افورادایم؟ آیا همة این دهدا پیتمبگرایان امب، گرایان ت پتچ ب ش ها  مادی
را ر هس ند؟ آیا ختدبأیی نیسب اگر مکتالبیسم با دب  هم   ادب ترازتی عدیده، 

دانیم  ر خالف مکتالبیسوم هوب زمینوة هب میدب حالی ،جنس الحاد تابد هنیم
هند هب دب زمینة عتالم غیب ت امتب مر تط آن میامی امب ت معی نمیفعالیب 

  ب آخر  مخن  گتید؛ الحاد، نتعی مذهب عدیدتی امب؟
ختاننودگان یوا تعوداد  شده هب تتمط  عضی ازجتاب من  ب مؤاال  مطرح

 سیابی از هسانی هب  وب داللوب  :تکراب شده امب این امب هب نازیادی از آن
هنتز مطح ایمانشان  ب خدا با  ب این  ،هنندخالق اقراب مییک هس ی  ر تجتد 

همان هسی هب هس ی با از نیس ی خلق هرده،  :اند هبحدیدب  زبگ ابتدا نداده
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ن  دترین چیزی اموب هوب عدو  ایگردد. ب هب همة امتب  ب ات  رمیهمان ام
چرا هب  ؛معی دابد حدیدب هس ی با دبیا د، ممکن امب دچابش شتدهب  فردی

دب  تل مسیر ظاهر هس ی  رای بمیدن  ب هودف ت غایوب هسو ی، هتتواهی 
ختاهد از مرحلب شهتد ظواهر  وب مومب هرده ت تن لی  ب خرج می دهد ت نمی

ای هب  ر هنندهفرتغ ت گیجتب ت منشتد ابتدا پیدا هند ت  ب دانش همهدف مطل
 .هندیمشناخ ی مطحی از هس ی ام تاب امب، اه فا 

معی دابد ختانندة منکر تتحید با  عد « میزانالحاد دب » هایمجمتعب ه اب
قانع هند هب هس ی، خالدی دابد. حال اگر ختاننده تنها  ب این  یعدلاز ابائة ادلة 

ختاهد  یانش هند  وا ایون می هاه اب مجمتعبحد اه فا هرد ت  ا آنچب هب این 
که خلقت برای خداست پس امر و دستور نیز همهه بهه او همچنان)مفاد هب: 

ین چیزی هب عد  تی  وب آن تر یشمتافدب نکند، دب این حالب  (گرددبازمی
 ؛مان داش ب اموببمد، ایمان  ب همان چیزی امب هب ا تجه  نیز  ب آن ایمی

 وب   تدن، لزتمواًهس ی خالدی دابد ت ام یاز تی دب خالق :یعنی این حدیدب هب
 1گذابی دب  اب م اح ت ممنوتع ت تخییور ت تضوعمعنی اخ صاص تی  ب قانتن

گوردد  وب: هردن امتب  رمیهردن ت حاللاما حرام ،مبنیسب. خلدب  رای خدا
ت اجماع  زبگان ت افوراد  نظرا اتفاق حاهم، ی های بایج تمیراث اجدادی ت عرف
گان ت یا مسائلی های شاخص ت نخ ضایب ختاص، چهرهمرشناس، یا اعالن ب

 اند.هب مردم عتام  ب آن ختی گرف ب
گتید: هدف اصلی ه اب این امب هب دب  را ر آن  خش شایع هالم هب می

تجتد  تدن ع ث  گف ن از ازلیب ماده تالحاد؛ همان انکابهردن خالق ت مخن»
چرا هب این تنها یک تجب از تجته مخ لف الحواد اموب ت  ؛فریب نختبد «امب

                                                                 
حکم خداوند دو نوع است: تکلیفی و وضعی. حکم تکلیفی شامل: )واجب، حرام، مستحب،  .1

برند. نوع دیگر: حکم وضععی اسعت. مکروه و مباح( است که از مباح به همان تخییر نام می
ا و ایجعاد معوارد یعنی مواردی را که شریعت به عنوان مقدمات و نشانه بعرای توضعیو و بنع

 شود. )مترجم(دیگر، وضع کرده است که شامل: )شرط، سبب و مانع( می
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ترین اتور با ترین حضوتب ت ضوعیفح ی از منظر تاقعیب این تجب از الحاد، هم
تجوتد آموده ت  ور عدو   ةتر هب دب ش ی تابیک  ب عرصواما الحاد  زبگ ،دابد
 بیسم امب.الحاد مکتال های غاف  میطره افکنده، همانانسان

 دعتتی امب  رای:« میزانالحاد دب » هایمجمتعب ه اب

 های شرک ب ت یب ت التهیبمازی عد  ت بتح از آلتدگیپاک -
  رائب جس ن آگاهانب از انکاب دیانب ت شرک قائ  شدن  رای خدا -

خداتنود با دب  هوباینت نیز گرف ن تعهد از قلبِ هتشیاب ت م فکر  ورای  -
 یگانب قراب دهد.مح ب ت ا اعب، تاحد ت 

از همین جا آغواز هورده ت  وب مومب شوناخب حدیدوب جهوان ت حدیدوب 
 مکتالبیسم گام ختاهیم  رداشب.





 ...آغازدر 

 چرا سکوالریسم؟ 

،  یانگر  رح فراگیری امب هب  ر فضای میاموی مکتالبیسمعدیدتی  مازمان
 ،میاموی عدیدتی  وب اتضواع گر گرایشهب  یانهشتبها مایب افکنده امب  تر یش

هنیم. این نظام عدیدتی م دأ اصلی هب دب آن زندگی می امب اق صادی ت اج ماعی
دهی جمعی ت  نیان اق صادی امب هب همة بیز ت دبشوب تتجیب اخالقی ت مازمان

شتد. ایون نظوام، گردد؛ حدیدب از آن آغاز شده ت  ب آن من هی میامتب  ب آن  رمی
ن یند.  ب هموهیهای آن با تعیین مت دامنببا مشخص هرده  دبیحد ت ماهیب معنا
هوا آن  ور  ب عامة مردم مجال ان خواب ت یوا پوژتهش  دهود، هباینخا ر،  دتن 
 !از ندد امب فراتر ،مددس جدید شتد. این نظامتحمی  می

این اص  عدیدتی دب گذش ب  رای تع یر از خوتد  سویاب صوریح  وتده ت  ور 
آن تجتد داش ب اموب،  ا  ییابتیبتجت ت تهمین اماس،  ب باح ی قا لیب جسب

گرف ب امب تا ختد با از بصد هسانی  شیپهای اخیر باه جدیدی دب اما دب دهب
هب  ب دن ال یاف ن اتری از آن هس ند، مخفی هرده ت دب خفا ت  ا مکر ت نیرنگ 

ت یا فرد موؤمن  هب مر ت صدایی ایجاد هردهاین ب آگاهی ملب نفتذ هند  دتن 
با تحریک هند ت دشمن ختد مازد. شرایع دیگر خ خاتم ت شریعب نام ب ن ت  

ختد با دب زیر یوک پالهوابد هلوی قوراب دهود،  غال اًهب آن سم،  دتنیتالبکم
ها، احساما ، تتانس ب امب دب جزئیا  زندگی ما نفتذ هند ت تتانس ب  ر اندیشب

هوم از  ریوق  آن ؛های تعداد زیادی از مردم تسولط  یا ودها ت دشمنیدتم ی
، تحب یک ایدئتلتژی هب شوجاعب پراهنده هب ظاهراً یای از گف ابهامجمتعب

ش  ور گف ابهوای تر یشتا جایی هب گیرد تع یر از ختد با داش ب  اشد، قراب نمی
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 ودتن  ،ای ت مسجدی بتاج پیدا هردهز ان ختاص ت عتام، ختب ت  د ت میخانب
 آمیخ ب امب.دبهم  حق ت  ا   با  ا ،هسی احساس هند هباین

اموب دعوتتی  ،گرِ جریان دعت  امالمی امبچب هب  اعث تأمف نظابهآن
شومتل ت حدیدوی آن هب بمال ش از مرگیری زندگی امالمی دب معنوی جهان

از هوا آن انود.های دعتی دب پویش گرف وبممب ت متیی هب غالب گرته امب؛
 رپوایی یوک هیوان هننود هوب توا گتنب گمان میزدگی ت غرتب اینبتی ش اب

میامی هب نمایندة امب امالم  اشد، جز ایجاد  عضی تغییرا  شکلی ت صتبی 
ای ندابنود ت  عود از ت هناب زدن  عضی از افراد ت  رداش ن  رخی عناتین، فاصلب

ملطب ختاهند بمید. دب   ب تمکین ت ختدآن،  ا بنگ صتبتی ختش آب ت لعاب 
اند هب خداتند ما با مکلف یهس ی جهان ها ب دن ال گذب از منبها آن حدیدب

تحدوق  ب وهوا آن از  ریوق هرده  ا تالش ت هتشوش  وب دم شوان آتبیوم ت
  رمیم. های غایی خلدبهدف

م با از جلوتی زمان آن بمیده امب تا حامالن بموالب ت ن وت  ایون توتهّ
چورا  ؛چشمانشان هناب  زنند تا تصتیر دب  را ر دیدگانشان تاضح ت بتشن شوتد

یوا نسو ب  وب آن  دهنودموی نشانها آن تاقعیب غیر از آن چیزی امب هبهب 
هوب  -هوا هنوتز هوم هوب هنوتزه تعوداد زیوادی از عرباند. امیدتاب ت دلختش

بخنوب هوا آن مرزمینشان قلب جهان امالم امب  ا تجتد همة فسادی هوب دب
هب دب  ب حدیدب اص  مسائ  دین آگاه نیس ند. این ناآگاهی با یک آماب  -هرده
صتب  گرفب، تأیید ت  1هشتب عر ی 14افرادی از  ببتی مجمتع  ر 2014مال 

 هند:ات ا  می

                                                                 
این کشورها عبارت بودند از: موریتعانی، مرعر ، ازجئا،عر، تعونی، زیبعی، موعر، سعودان،  .1

هعایی از فلسطین، زبنان، اردن، عراق، عربستان، یمن، کویت. همچنین این آمارگیری نمونعه
معرز بعا ن سوری در ترکیه و زبنان و اردن و داخل اراضی سوریه که هممهاجران و پناهندگا

شود. ما از دقت این سنجش مطمئن نیستیم، وزی این آمعارگیری را ترکیه است را شامل می
 کنیم که تا حد بسیاری واقعیت را نمایانده است.حمل بر این می
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 51 بهرای کوهور »هننده( متافق این  تدند هوب دبصد از افراد )شرهب

دبصود  وا  41ت تنهوا  «بهتر این است که دین را از سیاست جدا کند
 این اص  مکتالبیسمی مخالفب هردند.

   د  تدند هب شریعب امالمی  رای ادابه هشتبشوان دبصد مع د 30تنها
خوتد  وب دت  گورتهال  ب  ا این تتضیح هب ایون  ،منامب ت مازگاب امب

توا »گف نود: شوریعب گرایش ت اندیشب تدسیم شدند: گرته اتل هوب می
 یش از نیمی از این جمعیب  وتد؛ ها آن ت نس ب« حدتدی مازگاب امب

اما هسوانی «. مازگاب امب هامال»ت ما دی هم مع دد  تدند هب شریعب 
دبصد از نماینودگان  61« اصال مازگاب نیسب»ند شریعب ع دد  تدهب م

 دادند.مردم این هشتبهای عر ی با تشکی  می

  43 هوای اموالمی نگرانی ختد با از حرهب ت ترسنیز ها آن دبصد از
اعالم هردند ترمی از ایون  هبدبصد  40میامی ا راز هردند دب مدا  ، 

اعالم هردنود هوب نسو ب  وب ها آن دبصد از 37ها ندابند ت تنها حرهب
 های مکتالبیسمی تحشب دابند.حرهب
نظرمنجی شده  وتد، خوتد با ها آن دبصد از گرتهی هب از 87 هباینتر عجیب

، 1دبصد از هسانی هوب نظرمونجی شودند %0.4 تنهاشناخ ند ت  ب عنتان دینداب می
 اب امب. نب فدط دند ت این یک تاقعیب خطرناک ت مصی بهرایمان تلدی ختد با  ی

 یگانگی مردم از دین خدا دب هشتبهای عر ی،   ب خا ر ا راز تجتد انحرافِ دتبی ت
هننده دب این نظرمونجی( ها نفر از مردم )شرهبمیلیتن هباین -تر خطرناک- لکب 

 لکب  ،دهان دین ندابی نس ب  ب اصتل ت ابقضانتگتنب مع ددند هب  اتبهایشان هیچ
 دانند.امالم میپیرتان پیام ر ح ی ختد با از 

                                                                 
 خالصة گزابش  ر بتی مایب زیر قراب دابد: .1

https://www.dohainstitute.org/content/b69a2b80-8060-4836-83fe-bd94fa8c9bd2 

 
 

https://www.dohainstitute.org/content/b69a2b80-8060-4836-83fe-bd94fa8c9bd2


 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 18

 زدهشتاب هایحلراه نایتدعوت اسالمی و ج

 تنهوا، ت مببتببت  یی  زبگهاچالشتردیدی نیسب هب دعت  امالمی  ا 
های  تالنی دب  تل دهببا گر های دعت گرتهت  اعضا، خدما  افراد نامپاس

دت از دعت   شتد هب  گتیدنمیشخص ناصح مانع ین امر، د، تلی انشتمیمنکر 
 نشینی هند.دب پیش گرف ب  اید عدبهب مشی خط

ای  ورای تغییور نودابد،  وا یوک  رناموب ،ب ختدمرانبهحراین : هبایناتل 
های گذش گان ت تحریوک احساموا  شتد، ت  ا بتایب دام انمتعظب آغاز می

مسوائ  بتی دب  ربموی اغوراق ت زیواده ا و همراه .بمدشنتندگان  ب پایان می
ای  ورای بمویدن  وب هودف بیزی مرحلب دتن تجتد  رنامب ،جزئی ت شخصی

تر هب همان: ]احیای دت ابه حاهمیب ت تمدن امالمی  ب معنای شوام  ت  زبگ
نظری ت  قالب)امالمی( دب  هم س گی امب دت ابه تحد  ت تا امبفراگیرش[ 

 . از گردد عملی شک 
هوای موریع نسوخب ها تح مشی ناصحیح دتم: گش ن  ب دن ال باهاما خط

بتا وط  وزبگ  رای دبمان اشوکاال  عمیدوی هوب مربشو ب آن  وب منظتموب 
با  ب این تضع ت قرن امب هب ما  ینانحراف چند ب ت نیز گردد  رمیالمللی  ین

لتحانب ظهوتب پدیوده زدگی موادههای ایون شو اباز نشوانبحال بمانده امب. 
ت میطرة تاعظانی امب هب ماهیوب اموالم با از ماهیوب « گران جدیددعت »

نش امووب با هوواتتلیکی هوورده ت جتانووان امووب با یووانوود ت  زنوودگی جوودا هوورده
ای هب دب دیدگاه مردم، دین، تنها  ب پای ندی  ب گتنب ؛اندمآ انب  ابآتبدهدبتیش

ش رک امب هوب ممحصتل یا  دم اتبد  شرتع یر شده هب « اخالق   یعی» ب 
مونش  وب باح وی از مسویر ال وزام  شنامود. ایون بتش تهیچ تمایز بنگی نمی
ها ت تمایال  مردم ختام ب دب  را رچرا هب دب نهایب  ؛شتدعدیدتی منحرف می

ت نیز هسانی هب  رای حفظ  شتتاند دب  را ر  ا   ت هتادابانشده ت نمی تسلیم
 ند. رند، مداتمب ه دای ختد، از آن متد می
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خوط  هوب از ایون دت بتش تاموب  دابد ایوندعت  امالمی  هب باهیتنها 
نشینی هند ت ق   از آن، آگاهی ختد با نس ب  وب تاقعیوب اصوالح ، عدبیمش
چرا هب اش  اه دب منجش ت تاهاتی تاقعیب متجتد،  دتن تردید منجر  وب  ؛هند
 شتد.ل  افی می صیرتی ت تابی دب  ینش ت نیز ت اهی دب تعیین اهداف ت خیا ی

 هازدهها و غربسکوالریسم بین غربی

مس مر نظام مکتالبیسم ختد با  وب   تبغرب  ب  امب هباز دت قرن یش  
این گمان هب شک   ا ،ندهمیعرضب پایان ت نهایب تابیخ تفکر میامی  عنتان

یعنی  ؛انسانی امبتا ب  تهای مطلق دشمنی  ا ابزش ،دب آن یا دشمنی  ا آن
 لکب غایب  ،های غر ی نب تنها  ه رین نمتنة متجتد امب زبگ ابزش مجمتعة

هوا ت مفواهیم مب. لی رالیسم، دمتهراموی ت موایر بتشات نهایب مطلتب نیز 
از ایون های جهانی هس ند ت الزم امب هب غربِ م مدن، موانع  زبگ، تاقعیب

 ت  ختاهد از این حدایق تا وب -مخصتصا جهان امالم -جهان شرق شتد هب 
 ای هوب وا هموان منطوق اشوغالگرانب هم دقیداًمطلق، تجاتز ت تخطی هند، آن
عمو  ایون  دب پویش گرفوب ت آفریدوا شومالفرانسب هنگام تجاتز ت حملب  ب 

نامید تا  ب زعوم خوتد ایون  (Protectorat) «نظام قیمتمیب»مجرمانة ختد با 
؛ پایین ختد ابتدا دهدبا از جایگاه ها آن ماندگی نجا  داده تهشتبها با از عدب

اگر هسی از حدتد خوتدش  هب امب ت این حق با دابد« انسانیب»چرا هب قَیِّم 
 جایش  نشاند! بی مرهت ش هرده ت مرفراتر بفب  ا زتب ت قلد

 دابد: هشمکشمب جریان  زبگ  ا اما دب جهان عرب، مکتالبیسم 
اذ هر باهوی زده  ریده از میراث امب هب مع دد امب اتخجریان غرب ،اتلی

شومتلش، یوک متضوتع  رای دتبی از امالم ت نظام زندگانی فراگیور ت جهان
 گریزی از آن نیسب.امامی  تده ت 

پورتبش منوافعی  ا زابی  رای بتیانودن ت ،مع دد امب مکتالبیسم ی،دتم
یک نظریوة م وافیزیکی  هبایننب  ،زده فعلی امبیاف نی دب تاقعیب قحطدمب
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اما گورته موتم مکتالبیسوم با  وب عنوتان یوک دیون  د.دب تضاد  ا ایمان  اش
 اش  ا امالم مخالف امب.بیشب هب دب ذا  ت نندی یم

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.

 خواهیم؟چه می

تان یک نظریوة عدیودتی،  وا تتجوب  وب این پژتهش، مکتالبیسم با  ب عن
دهد تا میان حدیدب ت ماهیب ذاتی اصتل، آتاب ت ن ایجش متبد  ربمی قراب می

چب هب ناصحیح  ب آن نس ب داده شده امب، تمایز قائ  شوتد.  ور آن ت هر آن
همین اماس، این  ربمی  ب دن ال اقامب یک مفهتم صحیح  رای  یان حدیدب 

تی مطالعب ت  ربمی منا ع اصلیش امب. محدوق دب هواب آن هم از ب ،این نظام
ت متیی  رتد هوب  هب پژتهشش  ب ممب دب نظر دابدتحلیلی ختد این نک ب با 

شناخب دقیدی از مکتالبیسم حاص  شتد توا  ور امواس آن   وتان  وب حکوم 
های نادبم ی با هب  رفدابان این شرعی صحیح دمب یافب ت نیز   تاند تأتی 

 دهند، ندد ت تاهاتی هند.های آن ابائب میها ت گف بد مدتلبنظریب دب متب

سهخن گفهتن از سکوالریسهم  بهادم را مهرکه نیاز است آیا 

 موغول کنیم؟

 نیاز  ب انجام این پژتهش دب دت امر امامی نهف ب امب:

زیور مولطب  عموالً مسلمان امورتزی نیاز عملی  ب دبک تاقعیب متجتد: -
آن هم دب مطح حکتمب  ب عنتان یوک تشوک   ،مادی مکتالبیسم قراب دابد
دب  را ر این اص  نظری هب  ور جزئیوا   ، نا راین..؛ میامی، قانتنی، اق صادی.

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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هب شتد می تر یش ب عنتان دتمب یا خصم، تق ی  ختد متضعمشخص هردن 
گتینود: ، اع داد ت مخن افورادی اموب هوب موی دانیم از تِزهای  زبگ امرتزی

فی ماهیوب امکتالبیسم دب تدا   تضاد هام   ا اصو  دیون قوراب داشو ب ت نو
قطعیوب جا ما دب  را ر یوک شریعب ت اص  اع داد امالمی امب. دب ن یجب این

 اید هتشویابانب از موتی  متضع نس ب  ب آن شناخ ی قراب دابیم هب معرف ی ت
 شتد.اعالم ختد حدیدب تا س گی  آگاه  بفرد مسلمان 

تضوعیب  دقوب:های  ویت تحلی  یاز  ب اصالح  سیابی از مفاهیم غلطن -
همزیس ی اج ابی  ا مکتالبیسم هب  ر فرد مسلمان تحمی  شده امب ایجاب 

ها ت آتواب آن آگواه  ب متاضع فساد این عدیده ت نیرنگ هند هب فرد مسلمانمی
 ووب  وازنگری دب فهووم  جودی  اشود ت  ور همووین امواس، فورد مسوولمان نیواز

ای امب مسألبمکتالبیسم ت  رآتبد میزان آگاهی ختد از خطرا  آن دابد. این 
 لکوب  ،گتیی ت تعمیم )امتب( دب  را ر آن قوانع شوتدهب مسلمان ن اید  ا خالصب

منهج قرآنی دب ندد   ا تکیب  رابزیا ی  مند دقب نظر ت ص تبی دب منجش تنیاز
 .امبت  ربمی مذاهب گمراه هننده 

 :پژوهشاهداف این 

 :هندمیدن ال  هدف بااین پژتهش دت 
 .تاقعیبت  ی، تابیختیدبک ت شناخب حدیدب مکتالبیسم از لحاظ لغ -
هوب  )عالمانیوب(بیسوم مکتال صالح مفاهیم شایع ت نادبمب دب با طب  اا -

 :از ندع ابتها آن ترینمهم
  ب مفهتماز هلمة عِلم مش ق شده ت  هب - ا هسر حرف عین - بعِلمانی -1

 .امبتفکر علمی دب  را ر تفکر خرافی 
دب غورب ن یجوة مخالفوبِ هلیسوا  وا  )عالمانیوب(پیدایش مکتالبیسم  -2

 م خصصین علتم مادی  تد.
 .امب ک معنا دابد ت آن جدایی دین از حکتمبی )عالمانیب(مکتالبیسم  -3
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ها ت چورا هوب دب ردابنودة گف وب ؛مکتالبیسم یوک ایودئتلتژی نیسوب -4
 هس ند. آن یا ضددین  ا مدتالتی نیسب هب   تان گفب همراه 

نیسب، چرا هب  سیابی از افراد مکتالب  ب خدا ایمان  مکتالبیسم، الحاد -5
هوای ادیوان دیگور گاهیوا دب ع اد ختانند ت دابند ت دب مساجد نماز می

 هنند.ع اد  می
 مسألةهند هب دین یک مکتالبیسم مخالف دین نیسب،  لکب تعیین می -6

 شخصی ت آزادی فردی امب.
 پیدایش مکتالبیسم، ن یجب تت ئة یهتد امب. -7
مکتالبیسم دب غرب متفق شد ت تتانسب بفواه ت موازگابی اج مواعی  -8

 ایجاد هند.
 مب مدنی  ا مرجعیب امالم امب.حکتمب امالمی یک حکت -9
 هشی بجال دین امب.دهندة ممانعب از  هرهمکتالبیسم تضمین -10

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.

 :پژوهشالت اسؤ

 دهد:این پژتهش  ب مؤال اصلی زیر پامخ می
 حدیدب مکتالبیسم چیسب؟

 :شتدمی ایجادال فرعی دیگر ؤم از این مؤال اصلی چند
 اص  اش داق این اصطالح چیسب؟ -1
 پیشینة تابیخی این اصطالح هدام امب؟ -2
آتبدن یووک تعریووف دبمووب از چووب اشووکاالتی  ووین مووا ت  ووب دمووب -3

 اندازد؟مکتالبیسم فاصلب می
ت امتب عرضی ت م غیر آن  تعریف مکتالبیسم هب میان ماهیب تا ب آن -4

 اندازد، هدام امب؟فاصلب می
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 ر همة ا عاد تاقعیوب هودام  دیدب مکتالبیسم از  ریق اترگذابی آنح -5
 امب؟

آیا تاقعا مکتالبیسم دب مهد پیدایش ختد یعنی جهان غرب  وا  حوران  -6
 مب؟بتببت 

دب شناخب ما از جایگاه ت متقعیوب « پسا مکتالبیسم» پرداخ ن  بآتاب  -7
 دب جتامع غر ی ت شناخب ختد مکتالبیسم چیسب؟دین 

ت  -مو حانب ت تعوالی -متضع مکتالبیسم دب  را ر تحودانیب خداتنود  -8

 چیسب؟  ع اد  خالصانب تی ت نیز پیرتی ت ت عیب از محمد

مس د  مکتالبیسم یک دین  :آیا این مخن دبمب امب هب گف ب شتد -9
 امب؟

ن مکتالبیسوم ت اموالم آیا این امکان تجتد دابد هب از دبگیری میوا -10
 جلتگیری هرد؟

 :شهپژو روش

چنود از  ،پژتهش حاضر  ا تتجب  ب ماخ اب چند  ُعدی متضتع موتبد  حوث
 :گیرد هره می زیر پژتهشی بتش
های مکتالبیسوم ت مونجش  ربمی مدتلوب  راینددی  -بتش تحلیلی -

 ت تجر ی آن. تئتبیک
ملمووتس   ربمووی حضووتب عملووی ت  وورایتحلیلووی  -بتش تتصوویفی  -

 ربمووی اتوور   وورایمکتالبیسووم دب غوورب ت جهووان امووالم، ت نیووز 
 های اخیر.دهب  یمکتالبیسم دب جهان 

 پیگیری پدیدة مکتالبیسم ت تحتال  تابیخی آن.رای بتش تابیخی   -
بتش شرعی هب تتمط علمای اصتل دین هنگام  ربمی مسائ  مر وتط  -

 گیرد. ب ایمان ت نتاقض آن صتب  می
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 :وهشپژچوب راچ

هند حدیدب مکتالبیسم با  ب عنوتان یوک مفهوتم هش تالش میتاین پژ
ای  ربمی هند تا ختاننده   تاند فساد عدلی ت تاقعی ت شورعی آن با دبک پایب

بتد هوب مسویر پوژتهش  وب ایون مومب ت موت موی ،هند.  ور هموین امواس
ای هت حکم آن با تتضیح داده ت نیز  حث ندمکتالبیسم با تتصیف ت تعریف ه

جدلی مخالف با پامخ دهد.  ب خا ر ان خاب این م ک دب پژتهش، محدق  ور 
 لکب  وب مطوال ی از  ،دهدهای تابیخی با  سط نمیخالف گرایش حاهم،  حث

هنود،  سونده آن هب دب خدمب متضتع  تده ت  ب تحدق اهداف تی هموک می
نسوجام انیوز ت  با دب دت شک  غر ی ت عر ی آن هند. همچنین مکتالبیسممی

 عِلّی ت تابیخی آن دت با متبد مناقشب قراب ختاهد داد.

 پیوین: هایپژوهش

مکتالبیسم با از منظر اموالمی  ،پژتهش زیادی دب قالب عر ی هایه اب
هوا تتانسو ب اموب غرا وب ت  یگوانگی اند. ایون پژتهشمتبد  ربمی قراب داده

 ،آشوکاب هنود  وا اموالمبا مکتالبیسم از محیط اموالمی ت تعوابض ذاتویش 
آتبد تلخ ت جنایاتش دب حوق اموب اموالمی با آشوکاب هورده هب دمبهمچنان
هوا  وب دالیو  زیوادی از لحواظ اما  ا این تجتد، تعدادی از این پژتهش ؛امب

ایون دالیو   تورینمهمماخ ابی ت بتشمندی ضوعیف ت نواقص اموب هوب از 
 تتان  ب متابد زیر اشابه هرد:می

 اصلیضعف آگاهی از منا ع  -
 علمیهای غیرهشتتکیب  ر پژ -
 م غیر هایای ق لی  رای  ربمی پدیدههاع ماد  ب پژتهش -
 دقیق ب هاب ردن اصطالحا  غیر -
 م الغب دب تئتبی تت ئب -
 های جهان هس یت انکاب منب -
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های زیور  وب خوا ر شده،  حثهای چاپدب گس رة تعداد زیادی از پژتهش
ت  عویحدیدب مکتالبیسم ت تعیوین جایگواه تاق هیفیب ت متفدی شان دب هشف

 1، م مایز هس ند:دینی آن
  هوای تی دب زمینوة پژتهش :دکتر عبدالوهاب المسهیری هایپژوهش
 دب تشوریح ایون نظوام تامب هب  عر ی هایترین ه ابکتالبیسم، از عمیقم

 اینتحتال  ت ظتاهر مخ لف آن دب ابتپای غر ی ت آمریکا، تددیم هرده امب. 
نظوام  ة حوث دب واب هوبایناز  جداهای تی تجتد دابد. دب اغلب ه ابمتضتع 

مکتالبیسم جزئی ت مکتالبیسوم »مکتالبیسم دب ه اب دت جلدی تی یعنی 
ی هب یهاشک  گس رده گردآتبی شده امب. المسیری  ب خا ر تحلی ب  « هلی

دتبة دب زمینة مکتالبیسم ت نیز هشف آتواب تاقعوی ت ملموتس ایون نظوام دب 
انجووام داده امووب از همووة افورادی هووب دب جهووان عوورب از « مدبنیسومپسب»

دیگور نتیسوندگان،  هوبچورا  ؛اند، م موایزتر اموبمکتالبیسم مطلوب نتشو ب
آتاب تی  از این بت،اند. زمانی مدبنیسم  ربمی هرده ةمکتالبیسم با فدط دب  از

 مب.حام  تفکراتی پتیا ت ان داداتی عمیق دب  اب مکتالبیسم ا
بمیده هوب از  ب  سیاب مهمیجچند ن ها ت مداال  ختد  ب المسیری دب ه اب

ضرتب  تمایز  ین مکتالبیسوم جزئوی ت مکتالبیسوم هلوی، ت  ،آن ترینمهم
گتید: مکتالبیسم یعنی انگابانب از مکتالبیسم هب میعدم اه فا  ب تفسیر مه 

ی نفوتذ مودل اندیشوی  وب  ربموهمچنین  وا ژبف«. جدایی دین از حکتمب»
های زندگی پرداخ ب هب دب نهایوب  وب ایون منجور مکتالبیس ی دب همة جن ب

دمب داده ت از ماهیب اصولی ت اتلیوة خوتد،  انسان، ذا  ختد با ازهب شتد می
 شتد.تهی می

                                                                 
جوا ای هب ذهر ختاهم هرد  ب مب مک ب مخ لف تا س ب هسو ند ت دب اینگانبهای مبامم .1

هنم، اما  ا  رخی از آبای ده ر المسیری ت ده ر هایشان  سنده میش ب ب  یان جانب مث ب نت
جوا مجوالی ینها  زبگ امب، تلی دب اهب  رخی از آنها مخالف هس م  ا اینعمابه هب  ا آن

 اند.هایی مراجعب هرد هب این هاب با انجام دادهتتان  ب ه ابم ت می ین رای ذهرشان نمی
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 عمابه پرهابترین محدق ت پژتهشگر دب  محمد های محمد عماره:نوشته
هوای م امب ت دب این زمینوب ه ابعرصة مکتالبیسم تا آغاز قرن  یسب ت یک

، «حکتمب امالمی  وین مکتالبیسوم ت مولطة دینوی»فراتانی دابد از جملب: 
مکتالبیسوم ت نهضوب »»، «میامب: پامخ  ب ش ها  مکتالبیسم امالم ت»

  «.مکتالبیسم  ین غرب ت امالم»، «جدید آن
ن گتیی  ب  زبگوان جریوام ک جدلی آتاب تی، ت نیز اه مامش  رای پامخ

حسون حنفوی ت نصور حامود  ،فؤاد زهریوا ،فرج فتده  ب خصتصمکتالبیسم، 
زید، آتاب تی با م مایز هرده امب. عمابه دب هناب م ک ان دادی آبام ت داش ن ا ت

لفب  ا ایون افوراد یکوی از اما دب ندد ت مخا ،نظم ت نگابش قال ی آهادمیک دب
 .بقیب امبگان  ینتیسند

هب مکتالبیسم یک نظام فکوری اموب هوب  ور عمابه  ب این ن یجب بمید 
دالی  ت مجتزهای  ب تجتد آمودنش دب غورب، دب  جهان امالم دخی  امب ت

های ما تبتد  لکب دب بهاب ام عماب  ب مرزمین ،محیط امالمی ما معدتم امب
های نفتذش هم، موکتالبی ب هوردن قوانتن ت ترین دبتازهت  زبگ ،هرده امب

 دم گاه قضائی امب.
 هایش  وب دب تعدادی از ه اب یصالح صات :های صالح صاویوهشپژ

تتان گفوب  ربمی مکتالبیسم ت بد آن پرداخ ب امب ت  عد از یک ام دراء می
ترین نتیسندگانی امب هب  ا نَفَسی  تالنی ت م کی مهیج ت یکی از شاخصات 

هلماتی آبام  ب  یان حکم شرعی مکتالبیسوم ت آتواب عملوی آن ت پاموخ  وب 
 های  رفدابانش پرداخ ب امب.ام دالل
های صالح صاتی  ب خا ر جدیب دب ابائب ت بعایب امانوب دب ندو  نتش ب

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 

  مایزتر امب.دب علم شرعی دب این  اب، م



 مقدمه

 سکوالریسم چیست؟ 

های این مؤالی امب هب از نیموة دتم قورن  یسو م،  خوش  زبگوی از نتشو ب
گران امالم ت مخالفان آن با  ب ختد اخ صاص داده ت تتان تعوداد زیوادی از دعت 

های م عوددی دب  واب ایون . دیدگاهه امبپژتهشگران ت محددان با  ب تحلی   رد
های م عددی دب متبد آن  وب نگوابش دبآمود.  حوث ت ت بمالب مؤال شک  گرفب

هنکاش دب  اب این مؤال دب نهایب  ب مجمتعب تصتبا  ت مفاهیمی منجر شد هب 
  ب این مؤال  تد. تتان گفب: یک تالش فکری قا   تددیر  رای پامخمی

 لکب دت بنگ مخ لف  ب ختد  ،این پامخ، یک م ک ت بنگ یکسان نداشب
هب مکتالبیسم  رفدابانی دابد هب آن با  ب عنوتان یوک حدیدوب  چرا ؛گرفب

هوب دب همچنان ،هننودشایس ب تصدیق ت میس می شایس ة تط یق، عرضوب می
هنند ت نس ب  ب مدتال  ت ن وایج  ین مسلمانان دشمنانی دابد هب آن با بد می

ت  مکتالبیسم، مخالف اموالم  وتدهها آن چرا هب دب نگاه ؛دهندآن هشداب می
 نتعی هلتهامبِ انسان امب.

از آغاز قرن  یس م، نب تنها آنچب هب از منظور بهیافوب اموالمی دب موتبد  
ایون نظوام عدیودتی ابائوب  شتد  ا آنچب هب مکتالبها ازمکتالبیسم نتش ب می

 لکب دب عوین حوال،  خوش  زبگوی از میوراث شوناخ ی  ،تعابض دابد اندهرده
 ا نیاز شدیدی  ب  ازنگری متاجب هرده امب. امالمی با  ب خا ر چندین دلی ، 

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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جا جای تأمف دابد این امب هب: تبتد  خش  زبگوی از جریوان چیزی هب این
های ان خا اتی ت ت عا  آن ممی حز ی ت دبگیریدعت  امالمی  ب میدان فعالیب ب
های میاموی ت مازی جزئی یا هلی بتا ط  ا نظاماز همگرایی  ا جهان تاقع ت عادی

علمی امالمی دب زمینة  ربمی مکتالبیسم  بیفعالهای آن، منجر  ب بهتد مازمان
ت   رائوبها ت مفاهیم آن شده امب. این  خش، گورایش ت تالش  رای ندض گزابه

مخالفب از مکتالبیسمِ مخالف  ا دین با پنهان هرده ت دب عین حوال، دعوت   وب 
هایشوان بت یا غیر تندبت با فر ب هرده اموب ت پژتهشمصالحب  ا مکتالبیسمِ میانب

از شرتعِ هور نوتع  تتا حد  سیاب زیادی  ب خا ر اه فا  ب گذش ب، هاهش پیدا هرده 
 جتیند.زابی میجدال عدیدتی  ا دتم ان پابلمانی،  ی

این نتع بهتد فکری ت ام ناع از پیگیری عداید مخالف  ا اصتل دین، هشداب از  
 وب بشود آگواهی دب  گس رش بتحیة بت ةدهد هب دایرتقتع یک  حران فکری می

منود هند. ما نیازمند این هسو یم هوب بتحیوة جهشمیان امب با تنگ ت محدتد می
پتیا هب م ب  ه وتد بتنود پیگوری تاقعیوب فکری قرن گذش ب با همراه  ا آگاهی 

 یاف ب هنتنی ما شده ت حره ی پرنتمان دابد با دت ابه  ازگردانیم.ترهیب
های تاقعیب فعلی ما با دب بیز ت دبشب، ترمویم این مکتالبیسم هب نشانب

هند، امرتزه  ا مجمتعوب افکواب عملوی ت ان زاعوی پتیوای خوتد  وب عنوتان می
مالم اموب. ایون نظوام فکوری هموتابه دب اشوکال ترین چالش جهان ا زبگ

هند تا یابان ختد با تیرایش می فراختانیمخ لف ختد با تجدید هرده ت گف مان 
آن  دانند هب امکان ندابد تضعیب دبگیری  ا امالم  ب مصالحة تمام  ا افرادی 

 از بمالب پیام ر،  ر پایة منب امب، منجر شتد.ها آن هب فهم
نیازمنود ایون  1سومیتالبکب میت اتج فعالگف مان امالمی دب مایة  حران  

مکتالبیسم با متبد مطالعب قراب دهیم توا حدیدوب آن با  وب دت ابه هس یم هب 

                                                                 
دب متبد مکتالبیسم من شر شده اموب،  مدب آغاز قرن  یسب ت یکهایی هب تر ه اب یش .1

ها  ب تضتح مشواهده دابای یک گرایش  رفدابانب از آن امب ت  ا تعمق دب منا ع این ه اب
 ها مشابهب داش ب امب.دب  سیابی از آن« های اتحاد عر یمرهز پژتهش»هنیم هب می
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لی از لتازم این تصتب آگاهی م ب شکلی ع عنتان یک مفهتم مطلق  شنامیم ت
پیدا هنیم ت حدیدب این تفکور با از منظور تورازتی تحوی  سونجیم. ایون امور، 

هایی امب هب ما دب باه بمیدن  ب شناخب حدیدب ایمان ختد  ب خدا ت  وب گام
 واب از زموان  عثوب  ای هب  رای نخسو ینآن هم دب مرحلب ؛دابیم رمی پیام ر

 هنتن، حکم شریعب امالم دب امب تتحید هناب گذاش ب شده امب.تاپیام ر اهرم 
 جریوانئتلتژی ت ما نیازمند یک تصتب هلی از مکتالبیسم  ب عنتان یوک ایود

های متضعی از این ایدئتلتژی هب ابت ا ی  ا اصو  دب ختانش هباین دتن  ،هس یم
های آن ندابد، گرف اب شتیم. این تنها تصتبی امب هوب  وب موا این تصتب ت ان ساط

 دهد هب  ب شک  قا   ق تل مکتالبیسم با  سنجیم.این قا لیب ت تتانایی با می
همچنوین  ؛ی تعام  دبمب  ا اص  متضتع اموبشرط الزم  را ،تصتب دبمب
دهد. این تصتب ما با دب یک زمین محکم دب ا  دای دبگیری قراب می ،تصتب صحیح

شناخب خوتد از مکتالبیسوم با از دبتن ایون  هباینمگر  ،آیددبمب  ب دمب نمی
هوای جریان  ب دمب  یاتبیم ت ا زاب تفکیک ت ابزیا ی آن با هسب هنیم ت از ندص

هلوی، غورق دب تعمویم ت  مان هب  ر پایة خوتانش  یرتنوی تدد تصتبا ِ قدیمیم ع
 دب محکتمیب عا فی م نی  ر تتهم تت ئب،  نا شده، گذب هنیم. غلتم مای   ب 

علمی ت متضوتعی شوک   یهابیپاضرتبی امب هب این دیدگاه  ر اماس 
جریان  ب این  زبگان این  یهانتش ب گیرد هب از تابیخ دبمب منشأ گرف ب ت از 

گتینود، ندو  قوتل های فکری ت دالی  آن موخن میاع  اب هب از بتی انگیزه
. ت  ب هر اندازه هب ما دب هنددهد با دن ال هرده ت نیز تغییراتی هب دب آن بخ می

ندد ما دب بامو ای هسوب پیورتزی  ورای  ،تر  اشیمتصتیرمازی تاقعیب صادق
 امب. ترامالم ت  یان خطاهای این تفکر قتی

 الزم امب پژتهشمان م نی  ر دت اص   اشد: ، رای هسب خرتجی منصفانب
تسلیم  ختاهیم.گتنب هب ما میگتنب هب هسب نب آنشناخب مکتالبیسم آن

ر فشاب تاقع ت ختاهد  دتن گریز دب  را گتنب هب شریعب میدب  را ر شریعب آن
 داش ب  اشد.زدنی هب  ا حدایق متجتد، همختانی ن دتن تهمب ت اف را
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حدیدوب مکتالبیسوم با از  هبایند مگر ختاهد شمحدق نهرگز این هدف 
همان صتبتی هب  مب زاتیب  شنامیم: حدیدب ت تاقعیب تئتبیک مکتالبیسم  ب

ی آن  وا  یوان ت تتضویح مپس حدیدب عملو ،آمده امب دب گف مان  انیان آن
. همچینوین دب ت دب نهایب  یان حدیدب آن از نگواه شوریعب تضعیب فعلی آن
ان ختد بعایب انصاف داشو ب ت شو هة نتتانیم نس ب  ب دشمخالل  ربمی نمی

دفاعیا  مکتالبها با نیز  ربمی هرده ت  هباینجان دابی با  ر رف هنیم مگر 
 ، پرده  ردابیم.هب پیش از این  یان هردیم یدب جتاب  ب ش هاتها آن از هتتاهی

 



 : فصل اول

 سمسکوالری تئوریکحقیقت 

 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

و  (laïcité فرانسههوی: الئیسههیته، بههه )یهها الئیکیهههمبحهث پههنجم: 

 سکوالریسم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C




 مقدمه

ت یک اص  نظری  لغتی یک اصطالح ،ختدمکتالبیسم دب شک  تئتبیک 
صو غة شوناخ ی ت  وا امو فاده از ایون دت  عود،  ت  ب صتب  همزمان هب امب

 ربموی  خوش تئتبیوک آن  وب عنوتان گوام  .دگیرمیختد  ب شی ابز گرایش
تجتش از جنوبحرهب مرشاب  فهم ت نیزخسب دب فهم ت دبیافب صتَب عملی ن

 شتد.محستب می ،مردمتجتد دب  آن
تور مهم ت ترباحب آن لغتی مدخ مذاهب فکری از  ریق شناخب تبتد  ب 

گور با از مسویرهای ژتهشدب  سیابی از متاقوع پچرا هب  ؛مایر مداخ  امباز 
 دبها اح مواال  ت فرضویب یآشوف گب داده ت ات با دب  را ور تاضح ت بتشن ع ت
.  ر همین دابدت بتح ان زاعی ت تجریدی آن، مصتن می مفهتمشناخب ماهیب 

ت تی اماس، پژتهشگر عرصة مکتالبیسم، ناگزیر امب  ب  ربمی تشریحی لغ
مصوطلح » وب  )یعنی خوتد لفوظ( «طلحمص»پیگیری تابیخی آن  پردازد تا از 

  رمد. )یعنی مح تی ت حدیدب( «علیب
تع یر از اص  ها آن دب اصطالحا  عر ی ت غر ی هب منظتب از ه ر امب هب 

های ت زمینوب لغوتیهای ت م دأ اصلی مکتالبیسم امب، دقب هنویم ت بیشوب
صطالح، فرض  ر این امب اچرا هب  ؛دقب  یانی آن با  ربمی هنیمت تاژگانی، 

مهود  هبهمچنان ،امب، نهایب امانب با دابد مُعَرفشای هب بدب تع یر از اندیش
هند. آنچوب دب صح ب می اشبت اتلی م دأییاز تاقعیب حاهی   ا ز انیاتلیة آن 

 ،اه فوا نکنویم  ربمی ت منجشجا حائز اهمیب امب این نک ب امب هب  ب این
با داشو ب این تیا  تده ت تتانایی  خش ت پ لکب ضرتبی امب ختانش ما آگاهی

 . اشد مازنده ت گر اشد هب اصالح
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بمد هوب مکتالبیسم، زمان آن می ییاف ن  ر مفهتم اصطالح عد از احا ب
مظواهر های اندیشوب ت تفکور با تبق  زنود ت  ب پژتهش اجازه دهیم تا صفحب

رده ت  وب مکتالبیسم با هب معی دابد ختد با از  ریق آن معرفی هند، دن ال ه
انود، این مذهب ت محددان مرشناس آن ابائب داده به ران ربمی تعریفاتی هب 

تعریفی با ابائب هنویم هوب   تانود ماهیوب  ،تا دب نهایب  ب شک  فشرده  پردازد
ممکون اموب دب صوتبتی هوب اص  مکتالبیسم با  یان هنود. ایون پوژتهش 

یواز  وب تسولط  ور خانة عر وی ت غر وی نتعریفا  دب دم رس متجتد دب ه اب
 هند.تعریف جدیدی از مکتالبیسم   ب ابائةتاداب با ما متضتع با  رآتبده نکرد، 

تبتد  وب  ربموی دب نهایب،  حث نظری ت تئتبیوک مکتالبیسوم موانع از 
متقعیوب اصوطالحی ت های داللبهای اش داقی ت نیز ت بیشب الئیسی ب مفهتم

چورا هوب همپتشوانی  ؛شوتدینم اش نس ب  ب مکتالبیسم،تابیخی ت مفهتمی
اصوطالح مب ت این ادعا هب الئیسی ب همان معادل فرانستی ها زبگی  ین آن

هوای فکوری  وتده ت چوب  سوا دب گف مان لامب، م دات مکتالبیسم انگلیسی
 بمتخ هرده امب.آهادمیک ت  مردمی

م  نوی  ور  بیوفعالهوب تتشوة آن ز وان ت توابیخ ت  علموی ریما دب این م
دب ی اموب هوب افرادنیز ت   تده پرتحرک پیشگامان مکتالبیسم یپردازنظریب

از جملووب م فکووران حووامی آن ت یووا مخالفووان مدووتال  ت  ام ربمووی ایوون نظوو
اماس هب حدیدب مکتالبیسم با از منظر  این امید با دابیم ،هس ند شهایگف ب

 هنیم. ت غایاتش دبک



 مبحث اول

 دخیل نه واصطالحات بیگا نیرنگ اهمیت اصالح مفاهیم و

از یک حورف  ورای  مازیت تصتیر ی  رای هر نتع تفکرظرفاصطالح این 
 شوریعب ت تاقعیوب ر،از منظر تورازتی تفکو امب ت  رای همین خاصی ایمعن

 ؟ ت چب جایگاهی دب دینچیسب اصطالحاین د. حدیدب اهمیب  سیاب زیادی داب
 ر هدام امب؟انگابی دب  ربمی این امدابد؟ ت فسادهای ناشی از مه  امالم

 اصطالح سکوالریسم تعریف: مطلب اول

 ت تحوتل هابگیری وبت نحتة  شده از منظر م کهای مصطلح ربمی تاژه
 ور هموین امواس  ؛مبهازمینة امامی دب فهم علتم ت ندد آنیک پیشها آن

شودة آن ها ت تعوا یر مصطلحتاژه مفاهیمهنند تا اه  هر فنی دب ا  دا معی می
دبک نظوری ت تط یدوی  ةهنندبا از اخ صاب ت اش راک ت اهها آن تنتش ب فن با 

هب فهرم ی از « هشاف اصطالحا  الفنتن»دب ه اب ختد  1تهانتی حفظ هنند.
شتد، دب این زمینوب گف وب اموب: اصطالحا  م داتل دب دتبة تی محستب می

شده تتموط ت لیغ ت هنرهای یاف بنگابشین چیزی هب دب هسب علتم تر یش»
چورا هوب هور علموی  ؛موبهاب اصوطالحی دب آنا شوت متبد نیاز اموب ماتیدا

                                                                 
شناس هنعدی اسعت. او در دانعش و محقق زبان سنی حنفی ،ازتهانوی: محمد بن علی ازفاروقی .1

توان بعه و عازم توانمند بود. از جملة تأزیفات وی می پیشواها یک شدة آنهای موطلوعلوم و واژه
 اشاره کرد.« سبق ازرایات فی نسق اآلیات»و « راضیاحکام األ»کتا  

کشعا  تحقیعق  ة؛ مقدمع6/295، 1986، بیروت: دار ازعلم زلمالیعین، هفتمعالم چاپ ألئرکلی، ااز
 . 1996ن، وری دحروج، بیروت: مکتبة زبنان ناشاصطالحات ازفنون وازعلوم، تحقیق: عل
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اصطالح مخصتص  ب ختد با دابد ت اگر  ا آن اصطالح شناخ ب نشتد، شابع دب 
 1«د.ا آن باه ی نتاهای )دبتن(ت یا  ب تتاند  ب آمانی آن با  شنامد یآن علم نم

ده با  ا تتجب  وب شاند هب تاژة مصطلحعلمای تابیخ امالمی ما تالش هرده
 تدن های فکری ت  یان افکاب ت میزان م داتلدب ماخب قالب آن جایگاه تاالی

 ة نتشو« مفواتیح العلوتم»ای مانند آن، تعریف هنند. دب این زمینب تألیفا  تیژه
ازحعدود »؛ 2ع داهلل محمد  ن احمود  ون یتموفای ا تنتیسندة ختابزمی ترهیب

 3زهریا  ن محمد  ن زهریا انصوابی شوافعینتش ة  «ةوازتعریفات ازدقیق ةاألنیق
دب زمینة مصطلحا  انتاع خاصی از علتم )امالمی(  ییهاه اب همچنین امب.

  دابند.ها آن ت غیر 7، نحت6، فلسفب5، علم هالم4از جملب فدب

                                                                 
 .1/1ی: هشاف اصطالحا  الفنتن ت العلتم. تنهامحمد علی ال  .1
شوا ال غودادی  اهو(: نتیسندة ترک. اموماعی   380ختابزمی ) الکاتب. محمد  ن احمد  ن یتمف 2
 .2/51م،  1955، وکازة ازمعار ، ام ان تل، مط عب: «آثار ازمونفینماء ازمؤزفین وازعارفین أسهدیة»
م(: مفسور ت از  1520- 1420هوو/ 926 -823زهریا  ن محمد  ن زهریا انصابی شافعی ) .3

حافظان حدیث  تده امب. ملطان قای ا ای جرهسی ات با  ب عنتان قاضی الدضا  تعیین هرد 
آن با پذیرفب. هنگامی هوب  وب ایون منصوب منصوتب  ات بهای زیادت اصرا مراجعبت  عد از 

هنود، گشب، م تجب شد هب ملطان دب  عضی از امتب ختد جانب عدل ت انصاف با بعایب نمی
 از آن پس .ای هب  ب ات نتشب، ات با از ظلم  رحذب داشب. ملطان ات با عزل هردپس دب نامب

فو ح »علموی خوتد شود. از جملوب تألیفوا  تی های تا زمان مرگ دت ابه مشغتل  ب فعالیب
 .47 -3/46امب. زبهلی، االعالم،  «تحفة ازباری علی صحیو ازبخاری»، ت «الرحمن

 اتر قتنتی.« أنیس الفدهاء»ا ن عرفب، ت ه اب « ه اب فدهی»مانند  .4
ب ا ون خطیو« نهایة ازعقول فی درایة األصول»هندی ت ه اب « الشام  فی أصتل الدین»مانند  .5

 شافعی الفدیب.
 ختابزمیاتر  «ازحدود ازفلسفیة»هندی، ت ه اب اتر « الحدتد تالرمتم»مانند  .6
 فاههی.اتر  «ازحدود ازنحویة»بمانی، ت « الحدتد فی النحت»مانند  .7
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انود هوب از هوایی ابائوب هردهنظریب ت تعریف« مصطلح»علما دب زمینة تاژة 
امب هوب  1نزدیک هس ند. از آن جملب مخن جرجانی ب هم  معناشنامیمنظر 

الح: ع اب  امب از تتافق ت اجماع نظر یک قتم  ر نامگذابی طگف ب امب: اص
  2«دهد.اتلیة آن تغییر می مفهتمیک چیز  ب اممی هب معنای آن چیز با از 
اصووطالح تتافووق مووردم امووب  وور : »3ت همچنووین مووخن ا تال دووا هفووتی

گف ب شده امب هب خوابج هوردن یوک چیوز )تاژه( از هردن چیزی؛ ت نیز تضع
  4«دیگری هب منظتب با  رماند. ایهردن آن  ب معنمعنای لغتی آن ت حم 

یوک »انود: گتنوب تعریوف هردهاین  عضی از علمای معاصر تاژة اصطالح با
باهوی  ورای جوداهردن  هیچ ت تیژه امب هب دت بهن امامی دابد ز انی نشانة

توتان مفهوتم آن با ت نمی اش تجتد نودابدمدلتل معناییاز داللب تع یری آن 
، ت «denomination» گذابییا نام «form»شک   ن آنتعیین هرد. اتلین به

همة « concept» یا تصتب« notion» یا مفهتم «Sense» یمعنبهن دتم آن 
. ایون آتبد ب شک  یکسان ت تاحد دبموی« definition»ها با تعریف این تاژه

  .5«ن معنی امب: تتصیف لفظی  رای مفهتم ز انی دا

                                                                 
م(: علی  ون محمود  ون علوی، معورتف  وب شوریف  1413 -1340هو/  816 -740. جرجانی )1

توتان هوا میه اب دابد هب از آن 50گ ز ان عر ی امب. حدتد جرجانی، فیلستف، ت از علمای  زب
 .5/7زبهلی، االعالم، «. تالک ری تالصغری فی المنطق»، ت «شرح متاقف اإلیجی» ب 
 .12هع، ص  1306، ةازخیری ة، ازمطبعةجرجانی، ازتعریفات، ازقاهر - 2
و فقیه حنفی است. ابوازبقاء کفوی: ایو  بن موسی حسینی قریمی کفوی حنفی قاضی. ا - 3

 ست.به زبان ترکی اثر او« ازشاهان ةتحف»و « ازبوصیری ةشرح برد»و « ازکلیات»کتا  
 .3/355، دار ازهالل، د.ت، ةازقاهر ،جرجی زیدان، تاریخ اآلدا  ازلرة ازعربیة

ازرسعازة،  ةدمشعق: مؤسسع» محمد ازموری ابوازبقاء کفوی، ازکلیات، تحقیق عدنان درویش و - 4
 .129ص: ، 1992

ر اازجدیعد، بیعروت، ازعد ییوسف وغلیسی، إشکازیة ازموطلو فی ازخطا  ازنقعدی ازعربع - 5

 .28 – 27م، ص  2008ن، وازعربیة زلعلوم ناشر
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عنوتان  حوتلِ محوتبِ ابائب شده امب،« مصطلح»هایی هب از ع اب  تعریف
از  هوبچرخد هب  ر آن تتافق شده امب تا  ور معنوی موتبد نظور می ز انی آن

فراتر بف ب ت  ب یک معنی تیژه، مشخص ت مورت ط  وا  لفظمعنای لغتی صرف 
 شده امب، داللب هند.ی تتافق عرفی آن من ه

 آن عنوااتعریف و : مطلب دوم

دب ا  ودا  هوباینتتانیم از تعریف ت اهمیب آن مخن  گوتییم  ودتن نمیما 
 هب این انتاع دب زتایای تصتیرموازی دبک هنیم هب تعریف انتاع مخ لفی دابد

 تورینمهم ا همدیگر تفات  دابنود. از  ،شتداز حدیدب آنچب هب تعریف می ختد
 ع اب  امب از: تعریف تاعان

لفظ  وب مرجوع  ،دب این نتع تعریف )رفرنس(: رجعتعریف بر اساس م -1
تعریف  ر امواس اشوابه،  ،ایرادهای آن ترینمهمشتد ت از اصلی آن مرت ط می

 تتصیف ت محدتده امب.

تاژه یا مصطلح با محودتد  وب  یوان داللوب امو عمالی یوا  :یف اجرائیتعر -2
 شتد.ها تعریف میچهابچتب یک ش کب فعالیبد ت مفرد تاژه دبهنابهردی آن میه

تعریف لفظ دب یک فرم خاص یا دب چهابچتب زمینة  تعریف به سیاق: -3
  ی مشخص.معرف

های ماهی ی شیء با از منظر نتع این نتع از تعریف تیژگی تعریف ماهوی: -4
هننود هوب  وب یهند.  رفدابان این تعریف منطدی چنین گمان مت تفات  بصد می

هایی هوب هنند ت  ب تجتد تدا   میان نشانباتج دبیافب حدیدب اشیاء دمب پیدا می
 هنند.های مخ ص  ب شیء اقراب میهنند ت تیژگیهلمب با تعریف می

های هوا ت نشوانبتیژگی ،این نوتع تعریوف :توصیفیتعریف تحلیلی و  -5
دهد؛ خ ب شده  تدند، ابائب میشنا قالب الفاظی هب ق الً محدتدی از هلمب با دب

هسوی هوب همسورش فوت  هورده »با  ا « زن:  یتهةرملأ»ما لفظ  هباینمث  
 هنیم.تفسیر می« امب
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هور دت این نتع تعریف نیازمند تا سو گی  تعریف به نفی یا نقیض آن: -6
مصطلح  ب همان نمتنب  ب معنای عام هلمب امب. گاهی  ا تجتد موخ ی ایون 

أبض »گوتییم: مث  این موخن هوب می ،شتداد ت مراجعب میبتش  ب آن ام ن
 «شتد.زمینی هب دب آن هشب نمی» یعنی« عذباء: زمین  ایر

ایون تعریوف  ور بتا وط اشو داقی  وین لفوظ  تعریف صهرفی داللتهی: -7
دهود توا با طوة چرا هوب اجوازه می ؛شده ت لفظ متبد تعریف ام تاب امبتعریف

 مان خانتاده دبک ت دبیافب شتد.متجتد  ین  عضی از هلما  از ه

ها  وب هردن تعودادی از نشوانبدب رگیرندة اضافب ای:نامهتعریف دانش -8
هوایی گر هموة دانشهب تتصیفشده )لفظ( امب دب حالیهای مشخصتیژگی
هب ابت ا ی  ا تاژة معرّف دابد ت از لحاظ حجمی ت  ر اماس نیازهای لفظ  امب

 1متبد تعریف م فا  امب.
شده، دب تعریف مصطلحا  اهمیب دابد، مخ لف گف ب یهاجن ب هدام از هر
 ربمی شرعی عدیدتی مصطلحا  جدید مانند مکتالبیسم، نیازمنود  هباینجز 
تتصیفی ت تشریحی مصوطلح اموب توا  یهاجن بی از تر یشآتبی تعداد جمع

 دمب پیدا هند.ت حدیدب شرعی آن  تاقعی  تاند  ب صفب 

 عیت مصطلح از منظر اسالمیموق: مطلب سوم

های خشوک ت جدامازی قالبها دانش  ربمی ت شناخب حدایق  سیابی از
یوک ضورتب  شوناخ ی  ورای  از منظر اصوطالحی میاب از تفکرا  متبتتی ت

موب.  ورای هموین از دب ماخب فردا ابتدای آنندد تاقعیب ت  ،ماهیب تتضیح
 علتم شمرده شده امب:م ادی  ترینمهم

                                                                 
: تعریف ازموطلو ازتعداوزی نموججعا، ة، ازتعریف ازموطلحاتی فی بعض ازمعاجم ازعربیحلسن تويب .1

هعای عربعی: بعرای م عال تعریعف زرتفرهنگ : تعریف موعطلحات در بعیعی ازةازکترونی ةنسخ
 متداول موطلو.
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ةمال   ثم   املوضوعو احلد         ةعرش فن   كل  ْمبادئ اعلْم  ف    ر 
هب مب متبد مهم آن ع واب   متبد امب دهاصتل اتلیة هر فنی  دان هب »
 «.فایده ت ، متضتعتعریف :امب از

ت  هادامنوبامر تعریف دب امالم دب ضمن علم اصوتل فدوب ت ذیو  م حوث 
اصطالحا  امب. این امور نشوان  مر تط  ب ابیف ربمی شده امب. تعابیف تع
گیری ختد، اصطالح با  وب گرای امالم اصی  دب شک ب مذهب عد دهد همی

هوب اصوطالح  مطمئن  وتد لکب  ،دانسبنمینیاف ب شک  تجتدعنتان تنها یک 
  رفانب دابد.یک متجتد زنده امب هب دب دبتن ختد یک اندتخ ة ابزشمند ت  ی

تورین مسوائ  فکوری محسوتب از  زبگ اصوطالح ت فلسوفة آن یکوی لةأمس
مسولمان، نیازمنود فرد گرایی گیری عد شتد هب  ب خا ر تأتیر زیاد آن دب شک می

این امب هب امرتزه  ب شک  عمیق ت گس رده موتبد  ربموی قوراب  گیورد. شواهد 
دب ایون  -، تاقوع دب فواسهای مر تط  ب مصطلحا مدیر مرهز  ربمی - تشیخی 
هب دب علوم مصوطلحی  سویاب  وزبگ اموب ت جوز هسوانی ایطخگتید: زمینب می

تالش پیام ران  تتانند میزان آن با دبک هرده ت تخمین  زنند.قدم هس ند، نمیتا ب

گوذابی هورده ت موخنان با  ا امم ختدشان نام ءاین  تد هب اشیا از زمان آدم 

دیون از ف ود.  ی یا تغییری دب این موخنان اتفواقم ادا ت دی   تاخداتند با ت ب هنند 
 وتده اموب هوب تصوتب ت  ، تعریف ت تث یب مفاهیم مصطلحا  امامویِهمان ا  دا

 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 

هردنود، ت خلدوب ت هرده ت هلموا  با هامو  میگذابی ها مصطلحا  با پایبانسان
ت شهدا ن تد  صدّیدان دادند، نیازی  ب آمدن همة پیام ران تدین خداتند با تغییر نمی



 41مکتالبیسم /  تئوریکفص  اتل: حدیدب 

 
 

 ا امامی  یهتده  ازی هردند هب آن ختد  ازگردانند ت  عد از اص  با دت ابه  بها آن تا
 1امامی  رگردانند. اص  حدیدببا دت ابه  ب ها آن

آن چیزی امب هب ما امرتزه از  رخوتبد  وا «  حران مصطلح»های نباز نشا
محافو  بتشونفکری دب هشوتبهای عر وی شواهد  دب دخی  ت  یگانوبمصطلح 
جا هب بتشنفکر عر ی  ا مصوطلحا   یگانوب ت مهواجر ماننود یوک آن ؛هس یم
دب هر  ابان اندک یا شدیدی هب از غرب  یایود گتیی هند هب ای بف اب میتشنب
آن نظری  دهود متبد دب  هباینها نهف ب امب  دتن  یی  رای خشکی عدشفا

 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 

ها ت عابضی دب ماخ ن آگاهی جمعوی ت تشوکی   اتبهوای  وزبگ، بد  ودعب
  حوق با از باه هودایب منحورف هورده ت های جدید ت مهلوک هوب اهوپدیده

 .، نیسبهنندقدم میتا ب گمراهان با  ر باه  ا   ت انحراف گمراهی

 يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ فرماید:میم عال خداتند 
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك  اكلك
ب ه یبام  :گفب»: َّميني زي ري ٰى ين ننىن من

دب ابه ا یآ ؛ده امبی]مخب[ از پرتبدگابتان  ر شما مدرب گرد یعذاب ت خشم
 ب[یت خدا  ر ]حدان دیاهرده یگذابها[ نام ب یب ختد ت پدبان ان ] راه ییهانام
ب من هد یپس من ظر  اش ؟دیهنیمفرت نفرم اده  ا من مجادلب  ی رهانها آن

 ٧١األعراف:  «]هم[  ا شما از من ظرانم.
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ: امب نیز فرمتده ت

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت
شما غیر از »:  َّممرن ام  يل ىل مل يك ىك مك اكلك

                                                                 
هع  1422، شماره اول، ةدراسات موطلحی ةبوشیخی، قول فی ازموطلو، مجلازشاهد از - 1
 .1م، ص  2001 -
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مسمّا( هب شما ت پدبان ان ی)  یهایمگر امم دیهنینمبا ع اد   یخداتند چیز
 ی) ر حدانیب( آن نفرم اده امب. هس ی)ت( خداتند هیچ دلیل دیاهرده یگذابنام

پا  ر ندابد، ات دم تب داده هب ات با نپرم ید. این دین  یجز خداتند حق فرمانرتای
 ٤٠يوسف:  «.دانندینماهثر مردم  یت ام تاب امب تل یجا

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خسُّٱ:امب  از فرمتده ت
 مك لك خك حك  مقجك حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ
اید چیز نهادهها آن هایی هب شما ت پدبان ان  رها جز ناماین  ب»: َّحل جل

ه؛ مشرهان نازل نفرمتدها آن دیگری نیسب ت خدا هیچ دلیلی  ر )مع تدیب(
از هب آن هنند  اچیزی غیر گمان  ا   ت هتای نفس فامد ختد با پیرتی نمی

 ٢٣انلجم:  «آمد.ها آن جانب خدایشان هدایب  ر

شورعی از  اینیز  ب ماخب مصطلحا  جدید یا ام خراج معن پیام ر اهرم 

هوب اف واد تتجب داشو ند.  سویاب اتفواق میلفظ یا عرفی شایع ت قدیم  لغتی ایمعن
أتدبتن موا هوذا؟: »هرد:  ا این تع یر پیگیری می فرمتدمیصحا ب  ب هب  ای باهلمب
موؤال فرموتده ای هب لمبجا هیا مانند آن. دب این 1«؟سبدانس ید هب این چیآیا می
دابای معنی عرفی مشهتب امب ت چب  سا پیام ر اهرم  تتضیح هلمة غیر مفهتم،  تد
ی دانس ند یوا معنواایی  رای آن نمیمعنها آن هب د نگفای با  رای صحا ب میهلمب

هب دب متبد آن مؤال  پرمند  شدندمی مج تبها آن ؛ پس تدتاضح غیرآن  رایشان 
  تد.ها آن ت این امر  ب خا ر ایجاد انض اط اصطالحی ت تفکری دب ذهن

                                                                 
 «دانید ایمان چیست؟تدرون ما اإلیمان؟: آیا میأ» :از سخن ایشان است .1

(، و نیعئ 35)ح « ایمعان معنخمی از أداء»این روایت را بخاری در کتا  االیمان و در با  
)ح  «االمر باالیمان باهلل ورسوزه و شرا،ع ازدین وازعدعاء زعه»مسلم در کتا  االیمان در با  

 اند.روایت کرده (24
 «دانید غیبت چیست؟أتدرون ما ازریبة؟: آیا می»و این حدیث ایشان: 

 (2589)ح  ،«ریم ازریبةحت»با  « ازبر وازولة واآلدا »مسلم در کتا  
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ای  رای تشوکی  تفکور ت تمویلب ایتازهدب ب  اصطالح امالمی، اندیشةدب 
ای  رای نگهدابی ت پامداشب آن از هجتم گذابی آن، ت نیز تمیلبابزش  رای

هوای هتتواه تابد شوتد توا الی ع اب شتد هب دب ال بمحستب می ایمخفیانب
مصطلح مر تط  وب عدیوده یوا  هباینجدای  ،  تاند دب فرهنگ جامعب نفتذ هند

 های اخالقی امب.شریعب یا ابزش

 در نظام اسالمیاصطالحی  راایرادهای ساخت: مطلب چهارم

 رد بنج می آن زا امب یگرایرادهایی هب تاقعیب علمی ت دعتت ترینمهماز 
زموانی  امورموب. ایون هاشناتبشودن ت گسو رش آن ،شودن مصوطلحا ذتب

 ،ت مرت ط  ا ماهیب تتحید  اشد دیشتد هب مر تط  ب مسائ  عمتر میخطرناک
  مانند آنچب پیام ران آتبدند.

های گف موان ابزش  سویاب  واالیی دب ت بتشنگری داللب  تدناصطالحی
پیکر ندی گف مان امالمی  ا اق دا  ب تیژگی دت گف موان قرآنوی ت ن وتی دابد. 

 بتایب هرده امب: مخن پیوام ر خودا -عنهااهللبضی- المؤمنین عایشبام
  دتن تضتح معوانی 1فهمید.می، شنیدمی آن با الخطا ی  تد هب هر هسفص 

  .تجتد ندابد ، هیچ باهی  رای فهم گف مانهاهای مخ لف آنقالبالفاظ دب 
هویچ ممانعب از نفتذ تحریف اصطالحی دب گف مان شریعب   رای تالش دتن 

. این همان چیزی اموب هوب پیوام ر سبینان ظام ت ترتیب امیدی  رای تحدق این 
آخر الزمان خرتج  عضی  خ ر داده امب هب از نشانة ف نب دبع یر ن ت ا ایاز آن  

هوای دیگوری اموب هوب شوریعب آن با از الفاظ از داللب اصولی خوتد  وب داللب

  ن  ب  رش  ی  ل  »امب:  فرمتدهپسندد. نمی
 
 أ

 
ری   اخلمرر   يتم  ناٌس من أ  :2هااسرمر  یر غرها ب  ون  م  س 

                                                                 
زبانی آ .( روایت کرده است4839آن را ابوداوود در کتا  األد ، با  ازهدی فی ازکالم )ح  .1

 .حسن دانسته است ،داوود وصحیو و ضعیف سنن ابکتا  آن را در 
در آن را زبععانی آو  ،( روایععت کععرده4020بععا  عقوبععات )ح  ،آن را ابععن ماجععه در کتععا  ازفععتن .2

 صحیو دانسته است. 139 – 1/138 ازوحیحه
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از عایشوب  «ند.گذابیآن م  ردیگری  امم لینتشند تمیبا شراب  م،مردمانی از ام 

إن  »فرمتدنود: هوب شونیدم  از پیام ر اهرم هب  لمؤمنین نیز بتایب شده امباام
 
 
ل  ما أ  ف  کي  و 

 
 اإلناء  ف  کي  ما ک -اإلسالم   عيني -أ

 
: ف  یر. قاخلمرر   عرينيأ ا يرف  کیرل 

ر وقد ب : ّی   ها ما بی اَّلل   فّی   رسول  اَّلل  ون ها بغس  ی  ؟ قال  ها ف  یر م  اتلوین  :1ل ون هاست حر ی   اسمر
 وتب هوب از ظورف )یعنوی شتد )یعنی امالم( همانچیزی هب از آن صرف نظر می

دب  ،گف ب شد: چگتنب این ممکن اموب ای بموتل خوداشتد. نظر میشراب( صرف
بتشنگری هرده امب؟ فرمتدنود: آن ها آن هب خداتند آنچب با هب  اید دب متبدحالی

 «نند.همی نامند ت آن با حاللبا  ب غیر اممش می
 لکب شوریعب  ،شتدهاب  ب هشداب دب متبد آمدن یک ف نب دب آینده خالصب نمی

یاف ب دب ز وان عر وی  عضی از ام عماال  عرفی دب متبد  عضی از الفاظی بیشوباز 
 ر امتبی امب هب عین فساد  وتده ها آن نهی هرده امب ت این امر  ب خا ر داللب

هوالم بموتل ایون ام فساد امب. از آن جملب ای  رای انجت یا اگر دقب شتد،  هانب

ول ن  يو َل  »خدامب:  د   ق  ح 
 
ن بر الْ کأ رلْعر رِرن  ک  ْم ل

رالْ  ْرم ، ف  رل  ْرم  الر  ک  هودام از هیچ: 2ج 
 «مرد مسلمان امب. ،رمچرا هب هَ ،رم نگتیدهَ ، ب انگتبشما 

« رمهَو»آن امب هب عرب لفظ  ،دلی  مکرته  تدن این لفظ» :نتتی گف ب امب
آیود، ا والق هورده ت شرا ی هب از انگتب  ب دمب می ختد انگتب ،با  ر دبخب انگتب

 ب این دلی  هب  ور  شتد ت نیزچرا هب از آن گرف ب می ؛اندامب. شراب با هرم نامیده
هرم ت  خشش حم  شد. دب ن یجب شریعب از ا الق این لفظ  ور انگوتب ت دبخوب 

ف ند ت ممکن امب  ب یاد شراب  ی ،لفظ هرمدن هنگام شنیها آن چرا هب ؛اهراه دابد
یوا  وب آن  ، یا گرف واب آن شوتند تبا  ب ممب شراب تهییج هندها آن هایشاننفس
ک شتند. گف ب امب هب این اموم شایسو ة انسوان مسولمان یوا قلوب انسوان ینزد

 ا ف ح حورف باء اموب. خداتنود « الکَرَم»مش ق از  «رْمَالْکَ»چرا هب  ،مسلمان امب
                                                                 

و روایعت کعرده اسعت. ( 2100با  ما قیل فی ازمسکر )ح  ،ةدر کتا  األشربرا دارمی آن  .1
 حسن دانسته است. (5377زبانی آن را در ازمشکاة )آ
« کراهة تسمیة ازعنعب کررممرعا»با   ،«االزفاظ من األد  و غیرها»این حدیث را مسلم در کتا   .2

 (2247روایت کرده است. )ح 
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نوزد ا دب ترین شومگرامی»:  َّيترث ىت نت مت زتُّٱ عال فرمتده امب: م
، ه شودهنامید «رمهَ»پس قلب مؤمن  [13الحجرا : ] «امب.خداتند،  اتدتاترین شم

ت صفا  نیکتیی هوب  ورای   ب خا ر آنچب هب از ایمان ت هدایب ت نتب ت تدتی
  1مان. چنین امب  رای مرد مسلت این لفظ شایس ب امب، دب آن قراب دابد 

اح  » :ضتا ط دالل ی احکام شرعی عدم ا الق قاعدة ش  : اَلصطالح ة يفَل م 

راح  »یا  «ای دب اصطالح نیسبهیچ مناقشب ش  لفرا  بعرد معرفرة األ ة يفَل م 
با « دبک شودها آن نیامعهب آن  عد از ،ظ نیسباای دب الفهیچ مناقشب: املعاين

آیود دب اصطالح مناقشب  ب تجتد میچرا هب زمانی  ؛هنداق ضا می ضا طب دتن 
هب  ر حدیدب معنای آن چیزی هب  ر آن مصطلح شده اموب، داللوب نکنود ت 

 ،دهدهند ت یا آن با  ب غیر اص  ختد تغییر میهب حدیدب با از آن نفی میگتیی
هند هب  ر خالف تاقعیوب خوتد  وا شوریعب متافوق ت یا این تتهم با ایجاد می
گردان امب. این امر جتد مطا د ش  ا شریعب، از آن بتیمازگاب امب ت یا  ا ت

هب ال زام  ب حدتد شوریعب با  ایگتنب امرتزه  ب صتب  تاضح ت آشکاب امب  ب
« تمووطیب»هردن احکووام آن با تحووی ت منحوو ت انحووراف از آتوواب « ظوواهری»
 اند.گذابی هردهنام

 های اسالمی نظریة مصطلحریوه: مطلب پنجم

ت ب آن از حسامیب  سیاب زیادی  رختبداب اموب ت یوک اصطالح ت  مسألة
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 

 آن امب. ای گیری هلیشبشک 

                                                                 
، بیعروت، دار أحیعاء ازتعرال ازعربعی، 2شرح صحیو مسلم بن ازحجاج، ط  ،نووی، ازمنهاج .1

 .15/5هع  1392
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دت امور اصولی ت اهمیب ان ظام نددی دب  ربمی مصطلح از دیدگاه اموالمی دب 
ت شوناخب  اموب بیونظرامامی نهف ب امب: بعایب تاقعیوب هوب هموان متضوتع 

شریعب هب همان ا زاب نظریب امب ت  ر همین اماس همراهی تعدادی از اموتب  وب 
 ع اب  امب از:ها آن ترینمهمهنگام شناخب نددی مصطلحا  ضرتبی امب ت 

مصوطلح  : چورا هوبرع ر امواس شوندد مصطلح از منظر لفظی ت مفهتمی  -1
ت بف ابهای  هاانسانعداید شتد ت همان چیزی امب هب همة امتب  ب آن من هی می

 ت نیز ق تل یا بد آن امب. یت نادبم  یها منتط  ب حکم شریعب دب متبد دبم آن
مصوطلح چرا هب  ؛ندد مصطلح از منظر لفظی ت مفهتمی  ر اماس عد  -2

 حتصریل املصرال »  ور هبامب  اده شدهآمحکم شرعی  رای متابد  تر یشدب 
ا وتعطیل وتکمیلها ت هوا آن آتبدن منافع ت تکمیو  ب دمب: املفاسد وتقلیلهر

 ق و  از آن تامو تاب شوده اموب  1«هوادادن  ب امتب فساد ت هواهش آنخاتمب

حکم  ر یک چیوز فورع  ور مفهوتم آن :  رهر و  ص  ت   نع عٌ رف   ءر الّش   یلع احلکم»

 ابد،هند یا  ب تحی اذعوان دبا دبیافب می مصطلحفردی هب . همچنین 2«امب
اندازد ت یا منکر اموالم اموب. ایمان امب ت آن با  ب تأخیر میمسب هباینیا 

 ا دلی   ب حالب اتل نیازمند  ب حکم امب تا ایمان تی تث یب ت محکم شتد ت 
ت موتمی  ب دفع شک  پردازد، تا  دعت  اع ماد هند ت دتمی نیازمند حکم امب

 گذابی هند.   تاند دلی  ختد با  ر آن پایب هباین ب حکم نیاز دابد  رای 
های نددی جودی یوا گسو رده ن اماس، از متابد هتتاهی دب  ربمییم ر ه

اه فا شوتد. جموع  وین ایون دت از عواد   اال  دت تجباین امب هب  ر یکی از 

                                                                 
ل دین ازمسیو، تحقیق: علی حسن ناصر، عبدازعئیئ در ازجوا  ازوحیو زمن بدّ ،ابن تیمیه .1

 .6/17هع،  1414: ةابراهیم عسکر، حمدان محمد، ازریاض: دار ازعاصم
کتا : نفراوی، ازفواکه ازدوانی علی رسازة ابن ابی زیعد ازقیروانعی، ن.ک: عده برای این قا .2

 .1/175م،  1997 -هع  1418بیروت، دار ازکتب ازعلمیة، 
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دیگوران دب ندود خوتد  تیمیوب تماننود ا ن ،پژتهشگران تابیخ امالم  تده امب
 1.اندمدتال  فالمفة یتنان قدیم، ندد شرعی ت ندض عدلی با  ا هم جمع هرده

چورا هوب هلیود  ؛اش داق لغا  اماسعدم تتهین  ب  ربمی مصطلح  ر  -3
اش داقی  مهدای هب  ب گتنب ؛امباش داق تابیخ لفظ ت ذخیرة مفهتمی آن فهم 

ابت واط اموب ت  ورای هموین، با طوة  ب شک  پنهان  ا مفهتم اتلیة بیشوب دب 
اگرچوب  ،موبآن مواخ ب شوده اموب، همچنوان پتیا ای هب ازمصطلح  ا بیشب

گردد هوب ح دب  تل تابیخ  تالنی ختد  ب حد ت مرزهای مفهتمی  رمیاصطال
 آن دتب امب. منشأاز اص  
 شوک تالش  رای آشکاب هردن دلی  ت هدف ماخب لفظ  ر امواس یوک  -4

 خصتصب   ،دب مدح ت یا دب هجت  اشد هباینب اصطالح  ب عنتان معین ت نیز تتجی
خوتد یوا دب  غیرعر ویاصولی ت   ب شک  پدید آمده سیابی از اصطالحا   ،هباین
 رفی ایدئتلتژیک نسو ب مدا   آن یعنی دب شک  عر ی ختد حاص   ذب  یطة ند

 ها مشخص ت محدتد امب.هایی امب هب تجهة آن ب دیدگاه
های قدیمی ختد، دب  رخوتبد  وا ایون ب خا ر پای ندی  ب بیشب  اه  منب

ی از اصطالحا  دخی  دب تتانس ب امب از شرّ  سیاب )مکتالبیسم( لفظی  ینان
از تاژة  یا ا راز  یزابی رای پذیرش  این مصتنیب از زمان ش اب د؛ اماامان  مان
، متبد خدشب  ر متازین شرع ت عد  ت تاقعیب عرضب شتدهب آن ق   ازجدید ت 
 هب دب مخن ق   هم  ب آن اشابه هردم.همچنان ،تاقع شد

 های سستی نظریة مصطلحاز مفسده: مطلب شوم

مصطلحا   امس ی دب تعام    امرتزه از نتعی ،گریمیدان فرهنگی ت دعتت
 رد هب این امر منجر  ب ن ایج خطرناهی دب مطح جامعة هدف هب جدید بنج می

دعوت  فعوال  آنها دب ای هب ختد آنت یا ح ی جامعب قصد دعت  آن با دابند
                                                                 

)نویحة أهل اإلیمعان فعی ازعردّ علعی منطعق ازرد علی ازمنطقیین »ک: ابن تیمیه در کتا   .ن .1
 م. 2005 -1426ازریان،  ة: مؤسسین ازکتبی، بیروتدازیونان(، تحقیق: عبدازومد شر  از
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. امب خطر سیاب زیادی دب معرض  تا حد هایی از آن، شده امب ت  خشهس ند
طالحی  ب یک امر مسلم صاخطای ت دی  امب تر چب دب این میان خطرناکآن

هب  ربمی  ب ییگیرد تا جات شناخ ی امب هب  االتر از جدل ت مناقشب قراب می
 مغزی شکاهیب امب.م کنگری دب آن ت تشریح آن نتعی تب ندد دت ابهمنظ

هور ت  )اموالمگرایان( «وناسالمی  »ها دب این زمینب مصطلح ترین مثالاز تاضح

 «اسرالي»ة این مصطلح اش داق شده امب. مصطلح هب دب محدتدامب  یزیچ آن
((Islamiste  )این هشوتب  یهاشگاهدانت دب  70دب فرانسب دب اتاخر دهة )امالمگرا

مرگیری زندگی امالمی ایموان  هب  ب از امب هاییآن گرته منظتب ازت  1ظاهر شد
 (. اعم از فعاالن ت غیرفعاالن) داش ند

غفلوب   سویابایون مصوطلح  ب نس ب  -م أمفانب -فعاالن عرصة امالمی 
ت  رند هاب می ب  ختدعنتان  رای  یک ها این اصطالح باهب آنییاند تا جاهرده

آن موؤالی نپرمویدند ت  نهوایی هودفلفظ ت  ماخب از ختدشان دب متبد اص 
آن  ور دعوت  با   وابفاجعوبه ت اتورا  با م تجب نشد عنتانهدف خ یثانة این 

 گرتهی از مردم نس ب  اظاهر لفظ ت ابت اط آن  ب ها تنها آنچرا هب  ؛نفهمیدند
عدیدتی  ین امالم  ب  ییجدا ،هب هدف از این لفظدب حالی ،پرداخ ند ب امالم 

ل پس  ر این امواس، قا و  ق وت ؛د امبافراعنتان یک دین ت مردم  ب عنتان 

                                                                 
با یک کاربرد دالزتعی جدیعد وارد فرهنعگ انگلیسعی  1985در سال « اسالمی»فرانسوی  هکلم .1

و درنگ روشنفکران آنگلوساکسن و در نتیجعه ترییعر میلی بیشد و در اوج شگفتی این کار بعد از 
 les mouvments Islamistes dons I EgypteContemporaine مترجم انگلیسی کتا :

هنعوز در « اسعالمی»فرانسوی  هخواهی در پاورقی کتا  که این کلممعذرتن و آبا عنوان فرعی 
 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. 

کارگیری آن در کشور آنگلوساکسونی، بعه ه هنری مونسن این اصطالح را حتی بعد از آغاز ب
 جدید غیر دقیق توصیف کرده است: هعنوان یک کلم

Jr., Islam and Revolution in the Middle East, New Haven: Yale University 

Press,1988, p. 4.                                                                                                            



 49مکتالبیسم /  تئوریکفص  اتل: حدیدب 

 
 

گف وب  1ها امالمیین ب آن تد نهب مسلمانان  ب گرته محدتدی تدسیم شتامب 
شناخ ب شتند ت  ا این اصطالح از گذش ة مألتف ت حاهم  ر  نشانب ا این ت شتد 

، م موایز شودند ت دب مدا و  دانسوبیمعب با تاجب ها هب اجرای شریز ان آن
شیتة من ی دب هب عنی هسانییی( دمسلمانان )افراد عا ی ازتر یشتعداد  سیاب 

احساموا   ین  ت اص  امالم تفاتتی قائ  ن تدند. پس هم هم این اصطالح دب
اع دواد  وب امب هوب ی  ب این معنتاص  عدید :هبگتنب  یان شد اینعامة مردم 

  ر مطلتب از منظر  اتب ت ایمان امب شدهاضافبشریعب یک اص   اجرای باج ا
شریعب از جملب امتبی امب هب  وب اصو  تا سو گی ابت وا ی  مسألة هباینت 

 ؛اند لکب از امتبی امب هب مسولمانان  ور مور آن اخو الف نظور داشو ب ،ندابد
داشو ب نباه  هب فرد مسلمان  اتدتا مشک  زیادی دب این ضرتبی امب ، نا راین
گرایان ) وب تسومیة اموالم ب هواب ردن از  هسی با   یند هبهنگامی هب  ، اشد

؛ دابدیمو رحوذب  حکم ب صتب  آزادانب ت  دتن تا س گی  ب حزب یا جماع ی( 
گرته محودتد چوب از نظور عوددی ت چوب نظوری چرا هب انکاب آن دب  را ر این 

                                                                 
بعرای  ،اسعت «ینمسعلم» کلمهدر میرال اسالمی معادل  (گرایاناسالم)« اسالمیین»اصطالح  .1

و  ،اسعت تعازیف کعرده« یینسعالمالمقعاالت ا»کتا  خعود  هع.ق( 324م ال ابوازحسن اشعری )
ن عنعوان نوشعته اسعت. روایعت ینیئ کتابی با همهع.ق(  316عتئزی )بلخی م ،معاصر وی هنویسند

: اسالمی ا لرنمحنا علیر  كبوألو اکن »شده است که رسول خدا به سفانه دختر حاتم طایی فرمودند: 

 «بود ما بر او رحم داشتیم.اگر پدرت اهل اسالم می
 .69/202م،  1988هعع،  1419ن عساکر، تاریخ دمشق، تحقیق: عمر ازعمروی، بیروت، دار ازفکر با 
 ؛آمده اسعت. ایعن حعدیث ضععیف اسعت «مسلماً»در جاهای دیگری به شکل  «ااسالمیّ» زفظو 
: مرکعئ ة، تحقیق: عبداهلل ازترکعی وآخعرون، ازقعاهرةتمییئ ازوحاب فی ةاإلصاب  در کتا - حجرابن

سفانه دختعر  شرح حالدر  -13/475م،  2008-هع  1429، ةواالسالمی ةازبحول وازداراسات ازعربی
مکعارم »طبرانعی داسعتان وی را اسعتخراج کعرده و خرا،طعی آن را در »اسعت:  گفتهحاتم طا،ی 
سعند آن شعخ  آورده اسعت، و در تر بعه شعکل کامعلاز حدیث علی بن ابی طازعب « األخالق

از  ،اسعتاستعمال شده های غربی به معنی اسالم نوشتهدر  ""Islamisme هلمة «مجهول است.
 "Mahomet et les origines de l, Ieslamisme" ارنست رینان: است کتا جمله  آن
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پیتندی  ین آن ت  ین ممانعب از  ابت ا ی  ب ق تل امالم یا بد آن ندابد ت هیچ
 یگانگی ت ضر ب  ب ن ت  نیسب.

 وا ایون اصوطالح ت گورته محودتدی از مسولمانان  گوذابینوام عالته  ر این،
 ورای ایون  -قطعوا  وتده اموب ت-، مجتزی امب اهثریب مردم ها ازجدامازی آن

چ هوا هویآن دادنجلتهزشوبهوا ت گرایان ت مجوازا  آناموالم ب هب ظلم مخن 
یی تبتیابتنها  یانگر چرا هب این هاب  ؛از امالم ت جنگ  ا آن ندابد نفر  ابت ا ی  ب

هب م مایزند گف ن این حرف  ب خا ر  از عامة مردم هب  ا گرتهی از مسلمانان امب
علیوب  یجنگو ایونپوس  ؛ضرتبی امب زندگی امالمی دت ابه از مر گرف وب شوتد

 وب دین ت  دیة مسلمانان پواهی هوب  ،المعلیب ام یصاح ان آبای فامد  تده ت جنگ
  1.، نختاهد  تدهمیب نداده ت اجرای آن  رایشان اهمی ی ندابدعب ایشر

ح صوطالهواب رد ا 2فرانستی مکسویم بتدنسوتن شناسجامعبعجیب امب هب 
(eIslamism(3 طالح چرا هب ات مع دد اموب ایون اصو ؛با  ب هلی انکاب هرده امب

گورته انودهی از مسولمانان )آتموین: همزمان هم  ور چرا هب  ؛م امبهال یک تتهّ
هنود، ، داللوب می4ندب ر همة مسلمانانی هب  ب این دین ایمان داهم گناهکابان( ت 
ایون فسواد با دب ایون شوتند شوناخ ب می« اموالمیین» ب  هسانی هبدب حالی هب 
  ینند.اصطالح نمی

                                                                 
شناسان و های شرقکه در کتا دالزت بر دین اسالم چناناز : «ساليا» هکلم  ب تابیخ. ن.ک: 1

  تا دالزت آن بر عملگرایان برای از سرگیری زندگی اسالمی: نویسندگان غربی آمده است
Martin Kramer, "Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?, in 

Middle East Quarterly, vol. 10 no,2,2003, pp 65-78. 
نگعار فرانسعوی و مارکسیسعم ( تاریخ1915–2004) Maxime Rodinsonماکسیم رودنسعون  .2

معادی  ههایی مبتنعی بعر فلسعفای که خوانشبه گونه ،اسالم دارد هکه تعداد زیادی کتا  در زمین
 ها:آن هگیری اسالم و ماهیت آن و حرکت آن در تاریخ نوشته است و از جملجدزی در فهم شکل

"L'islam: Politique et croyance"ت "Islam et capitalism" ت "Muhammad" 

 کنند.تعبیر می (اسالمیسمة )سالمویهای عر  آن را به اإلبسیاری از سکوالریسم. 3
4 . Voir Francois Burgat, L'islamisme an Maghreb, Paris: Karthala. 1988, p. 14. 
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گورته فامد هس ند،  بن یج هایی هب از لحاظ داللب تدب مدا   ماخب این تاژه
حدیدب هس ند، ا راز  یزابی هردند  از مسلمانان از مصطلحاتی هب تاقعاً ی سیاب زیاد

شدند هوب  دل های زشب هب این اصطالحا   ب الفاظی  رای دشنام ت لدبجاییتا 
 وب  تا سو گی ، مثو هنودشوتد، دتبی می نامیده ا آن  هباینمسلمان پرهیزگاب از 

چرا  ؛ب اصتل تا ب آن ت خصتصیا  آنجان دابی از آن ت همک  ت  «ةازسن»  ایفب
 دانند.می زشبجاهلی  «گریفیی ا»هب آن با نتعی 

 





 مبحث دوم

 اصطالح عربی اشکال

 عود از حورف عوین، یوک حوس ندودی دب   دتن الفِ« علمانیب»اصطالح 
 بیواتل گیریشک تجتی تابیخ مصطلح ت مفهتم آن دب شنتنده نس ب  ب جسب

شتد ما انگیزاند ت این همان چیزی امب هب  اعث می رمیآن ن اآلضعیب ت ت
 دیهیا  با متبد آزموایش قوراب دهویم توا  عود از آن  وب  ت تابیخ با تبق  زنیم

 حدیدب حرتف این ع اب   رمیم.

 تحریف مصطلح چةتاریخ: مطلب اول

ب هامب  تا  ب امرتز از قدیم ب شدهشناخ ای آفب تحریف مصطلحا  پدیده
فکری  ین دت نفر هب  وا  م احثبنیسب ت دب   هره یتاقعیب فرهنگی نیز از آن 

دب تابیخ امالمی ما  ور اتور این پدیده . ختبد ب چشم میاند نیز هم دبگیر شده
های عدیدتی دب زمینة فهم بمالب تحوی  وب های  ین گرتهها ت تنشدبگیری

هس ند، م عصو ین « ل: انصافعد»ها اه  تجتد آمد. مع زلب ادعا هردند هب آن
دانس ند، ت اه  تشیع  وب ایون م صتفب ختدشان با اه   ا ن یعنی حدیدب می

هس ند. این ادعاهوا معنوای « شیعة اه   یب»ها  تدند هب آن زده مخن چنگ
هوا ت منط وق  ور شرع پسندیده  تدند با  ب غیر معنای موراد آن نزد الفاظی هب

هوب  یگانوب ت  غییور دادنودها با  ب مفواهیمی تنت آ هردنداهداف م ن تع یر می
  1هردند.اتلیة ختد دتب می مفاهیمناآشنا  تد ت از 

                                                                 
وأثره فی انحعرا  ازتفسعیر فعی ازقعرن  ةک: فهد ازرومی، تحریف ازموطلحات ازقرآنی .ن .1

 م. 2003-هع  1424ازرابع عشر: ازریاض: د.ن، 
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هوا  وب هوای آندب اتای  نس ب  ب تحریف الفاظ ت داللب منبمسلمانان اه  
هوا آن ین شد  هتشیاب  تدند ت  ر همین اماس خلق الفاظ جدید ت تأتی  م داتل 

شوده از س ب  ب ام فاده از اصطالحا  قرآنوی یوا بتایبچرا هب  ب شد  ن ؛نادب  تد

ی اصطالحاتی یتنوان ب ها حریص  تدند ت ت  ر اماس معنای اصلی آن پیام ر 

ت  شده  تد بتی نیاتبدند خصتصا م کلمین مع زلب  خش محاف  م کلمینزینب هب
هوای یتنوانی ت ختد با  ا تأتی  اصطالحا  شرعی  ر اماس آنچوب هوب دب فرهنگ

 دب امالم تابد شده  تدند، مشغتل نکردند.فلسفة اشراق هب 
تحریف اصطالحی دت حالب دابد: یک حالب هب تصتیر حق با زشب جلوته 

های زشوب جلوته موازد. از نمتنوبمینمایان دهد ت حال ی هب  ا   با نیکت می
هابگیری ب ای  دادن تصتیر حق آن چیزی امب هب نصابی دب قرتن تمطی  ر

 رای مسلمانان تتافق « امماعیلیین»، «هاجریین»، «محمدیین»ن هلماتی چت
 دب این حالوب ها با  ب بمالب آممانی من سب ت مرت ط نکنند،هرده  تدند تا آن

هرد، یا تنها یک  ایفب ت گرته ها یا پیرتان مردی  تدند هب ادعای ن ت  میآن
مسلمان با تا  ظلفدابی از نس  هاجر یا امماعی   تدند ت  ر همین اماس بیشب

میالدی  ب هاب ن ردند ت اتلین  ابی هب دب آن هلمة اموالم  15511 دای مال  ا
  تد. 2میالدی 1697 ب هاب گرف ب شد، دب مال 

دب مووتبد موا آن چیووزی اموب هوب  ،دادن  ا و های نیکوت جلوتهاز نمتنوب
زشو ی دادن جلوته  ب آن، زی ا بمکتالبیسم ت پتشاندن ل امی غیر از ل اس اتلی

هایی هب  ب محکما  )امتب یدینی هب تنها یوک تفسویر هردن آمیبآن، پنهان
تالش جدی  رفدابان آن  رای  دادننشانامب،  ب دن ال  دابد( شرع تابد هرده

 هس یم. امب گذابی امتب  ا   این نظریب دب دبتن آگاهیجا

                                                                 
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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 ریوة غربی اصطالح سکوالریسم: مطلب دوم

ترجموة « لمانیبع»هب هلمة اتفاق نظر دابند ن متضتع  ر مر ایددان  نم امرتزه
ت  ر هموین بد اهب م دأ ت منشأ غر ی دامب  (Secularism) «مکتالبیسم»هلمة 

 . پیدا هنیم یاشبیب رای این هلمب  قدیم امالمی لغب فرهنگتتانیم دب اماس نمی
د جورج  ب یکی از معانی معاصر آن  ب هاب  ربا « مکتالبیسم»اتلین نفری هب 

 وب خوتد، موذهب میاموی   ورای  یوان تد هب  ،میالدی 1851دب مال  1هتلیتک
.  ب این ترتیب  رای ایون هردیمدعت   2نظام اج ماعی از حکتمب دینی جدامازی

 هلمب معنای اصطالحی جدیدی هب مخالف  ا معنای قدیم آن  تد،  ب هاب  رد. 
 ، یعنویگورددمی ر «saeculum»  ب هلمة انگلیسوی« مکتالبیسم»هلمة 
یوا  «time»« زموان»اموب یوا  وب معنوی  «world»« هتن» یامعن عالم،  ب

 وب  «cleési» هلمة فرانسوتی التینی،امب. از همین بیشة  age» 3» «عصر»
 مش ق شده امب. 4«عصر»یا  «قرن»معنی 

                                                                 
نتیسندة انگلیسوی  وتد هوب  وب مGeorge Holyoake، (1817- 1906  )جرج هوزیوک  .1

های خوتد با دب تتجب نشوان داد، افکواب ت اندیشوبجزئیا  اندیشة مکتالبیسم ت دفاع از آن 
 قالب ه اب ت مداال  دب دتبی ی من شر هرد.

"secular Review", Reasoner" 

 اش دب ه اب زیر نتش ب امب:نامباتحادیة مکتالبیسم انگلیس با تأمیس هرد. دب متبد زندگی
"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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 هووای دتم، مووتم ت چهووابم هلمووةدب قرن 1هلیسووای التووین هووایاپپ
«saeculum»   ب جهان زمانی یعنی زنودگی دنیوای خشوک دب با  رای اشابه

هب همین هلمب . همچنان ردندهب نتبانی امب  ب هاب می« ملکت  خدا»مدا   
یعنوی: جهوان زموانی « تجتد» ب معنی  2های هشیش هلیسا آگتم یندب ه اب

اموب. پی ور  بف بگذش ب، حال ت آینده، از زمان مدتط آدم تا بتز قیامب  ب هاب 
یوک  «saeculum»دب نظر آگتم ین این هلمة گتید: زمینب میدب این  3 راتن

امر  ب شد  شیطانی امب. یک تجتد مجازاتی امب ت دب نهایب اندته ت بنج ت 
ها  ویش از آن اموب هایی امب هب تعداد آنت پر از  یمابی ختدهشی ت جنتن

دب  هب یک ه اب علم پزشکی دب ختد جای داده  اشد ت  ب ممب  اال ت پوایین
 4تزن یا منطدی داش ب  اشد.هب آن  دتن رهب امبح

شود هوب ا والق می شوخص بتحوانیختد  ر  تحتل ع اب  دب ا  دای این
 هوباینیا « ها ن اشدقتانین آندن فدر مسیحیان ت یپای ند عفب، ا اعب ت گز»
« هننود.از هسانی ن اشد هب دب هلیسا عزلب گرف ب ت لذایذ دنیتی با تورک می»

غیر هاهنی ام فاده شد. ع اب  ییر پیدا هرد تا  عد از آن  رای تع یر هم تغاما هم
از عالم به انیوب هلیسوا ت اشو غال  شخص بتحانیدب ا  دا  ب خرتج « علمنب»

                                                                 
ر اع دوادی هوا از تفکومال هب مجمتعب تعلیموی آنهای دینی ههنپاپ هلیسا: شخصیب .1

 دهد.مسیحی ابتتدتهس تشکی  می
Richard P. McBrine, Harold W. Attridge, eds., The HarperCallins 

Encyclopedia of Catholicism, New York: HarperCollins, 1995, P. 520. 
های هلیسا ت هشویش آن  وتده ت عوالم  وب علوم م(: یکی از پاپ 430 – 354آگتم ین ) .2

 مد  داشب.یلستف  تد. دب الهت  مسیحیب تأتیری شگرف ت  تالنیالهت  ت ف
Peter Brown, Augustine of Hippo, Berkeley: University of California Press, 

1967. 
(: ام اد توابیخ دب دانشوگاه  رنسو تن ت م خصوص -م 1935) Peter Brown راتن  پی ر .3

 بمیدن  ب مسیحیب  تد.دتبة ان دال از تابیخ قدیم  ب قرتن تمطی ت 
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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هلیسا اشابه داشب ت  عد از آن تغییر هرده ت  ر خرتج از  افرادتی  ب خدمب  ب 
 . دس ا الق شدمدنی یا مددما  ت تبتد  ب جهان غیردینی یا غیرجهان دی

تغییور میس میک  –مپس دب مرحلة  عدی این هلمب  ر هسب معنی مادی 
 ر ان دال مسؤتلیب از مسؤتلین هلیسا  وب مسوؤتلین میاموی ت  آن تقب ،یافب
اش ب هرد  ا این تجتد همچنان ابت اط ختد با  وا بیشوة انگلیسویدالل 1مدنی
 ب معنی دنیتی مواخ ن ت این تاژه  ،حفظ هرده امب (saecularisatio) یعنی

مالکیوب  وب  هنوت ه مالکیب اخ صاصویآن با از هب آن یک چیز امب  عد از
این هلمب دب حدیدوب یوک اصوطالح فنوی ت از جملوب  .امب هرده خابج عمتم

های هلیسا هب مصطلحا  شریعب هلیسای هاتتلیک امب هب داللب  ر دابایی
یوا ی مصورف شخصوی ها با  وراتتمط حاهمان ت پادشاهان غضب شده ت آن

 2عمتمی تغییر دادند.
امرتزه زمینة گس رش داللب مفهتمی این هلمب  وب شود  افوزایش یاف وب 

، یوا secula Job))« شغ  موکتالبی»تتانیم دب متبد ای هب میامب  ب گتنب
یعنوی متمویدی  (secula amusic)« متمویدی موکتالب»دینوی، ت شغ  غیر

یعنوی ( secula College)« موکتالبدانشوگاه »دینی/ غیور هلیسوایی، ت غیر
شوتیم هوب دینی صوح ب هنویم ت  ور هموین امواس م تجوب میدانشگاه غیر

 مکتالبیسم دب تابیخ اصطالحی ختد گس رة معنایی زیادی یاف ب امب.
تغذیب هرد ت بشد یافب ت این  آغتش آندب این هلمب دب غرب م تلد شد ت 

 /غر وی حویطی غیور از مهمان چیزی امب هب  اعث فهم معنایی آن دب جوای

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

 ة، مجلعةموطلو سکوالریسعم، تفکیعک ازموعطلو ازعلمانیع ازرحمن سلیمان، تفکیکعبد .2
م، ص  2013معایو  -هعع 1434ازععدد األول، رجعب  ةازعازمی ةازعربی علی ازشبک ةمجمع ازلر

 ای باارزش است که از آن به شکلی گسترده استفاده کردم.()مقازه 145
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 ر این عدیده اموب  1.  ر همین اماس تیلتب ا دشتابی همراه  اشد مسیحی آن
 جایگزین هرد ا یک اصطالح جدید  با نیاز شد ت آنهب  اید از این اصطالح  ی
هوا ها با  وا تجوتد اخو الف دب توابیخ ت ماهیوب آنهب قادب  اشد همة فرهنگ

مو ب ب ی این هاب )جایگزینی این ع واب (  واگر چب ختد  ب دشتاب ،دب ر گیرد
نیازی ای هب  ی ب گتنب ،تگتهای فکری اقراب هرده  تدداش ن آن دب گفببیشب

 2ماند. اقی می «آلایده»از این اصطالح تنها دب حد یک بؤیای 

 عَلم یا عالم: مطلب سوم

اصطالحی  شک  ت لغتیدب اص   (تالبیسممک)« مکتالبیسم»اگر ع اب  
ناموة فرهنگوی عر وی  رگردد، پس چگتنب الف آن دب لغب« عالم»ب هلمة آن  

حرهب عین ت یا ح وی  شدنمف تحهب زمینب  رای  یاگتنب ب  ؛حذف شده امب
 ؟شدن آن فراهم شده امب مکستب

 وا فو ح حورف « عَلمانیوب»هابگیری هلمة ب این تمتمب دب تفسیر   اگرچب
 عد از ت گردد  رمی« عالم»لمة عر ی عین تجتد دابد هب  گتییم این هلمب  ب ه

 ب چرا هب عرب تمای  دابد  ؛ ب این صتب  دبآمده امب ،حرف الف اتل دب آن
ها با حذف هند؛ تلی  ا این هنگام تتالی دت حرف الف دب یک هلمب، یکی از آن

 ورد هوب موا با  وب ایون مومب می آن، گیریشک تجتد یک نگاه تابیخی  ب 
 3گرف ب شده از ز انی غیر عر ی امب.تع یر  ب عابیب گتییم این هلمب یک 

                                                                 
شمندان علوم اجتمعاعی م(: از فیلسوفان سرشناس و دان 1941) Charles Taylorئ تیلور زرچا - 1

 آثار وی: ترینمهماز  .عور حاضر است. استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه مک گیل است
"Sources of the Self: The Making of the Modem Identity".  ت "A Secular Age" 

2. Charles Taylor, "Western Secularity", in Craig J. Calhoun, Mark 

Juergensmeyer, Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, p.36. 
 ب صتب  عمدی از متی  عضی از به وران « علمانیب»اند هب هلمة ها  ر این عدیده.  رخی3

هب مع ددند « دینی ی»آن دب جهان عر ی  ب هاب بف ب امب، چرا هب از تاژة معادل آن یعنی 
تری داش ب ت دب عین حال تضوتح ت داللوب شد  هممعادل عر ی اصطالح انگلیسی امب، 
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دهد هب این هلموب توا دب ز ان عر ی نشان می« لمانیبعَ»پیگیری ت بصد هلمة 
غرب، خیلی پرهاب رد  تده امب. اگر  دب آن ق   از پیدایش معنای اصطالحی جدید

هوای  اب از ع« عَلمانیّوب»ت « عَلموانیّ» گتییم هوب دت هلموة  تر  اشیم  ایددقیق
عر وی ز وان )یعنی: هسوانی هوب  مسیحیان عربدینی  لغبفرهنگدب  اف بیبمتخ

های اند( ت مخصتصا موریانیهامب ت یا هسانی هب ز ان عر ی با آمتخ باصلی آن
یوک مسویحی اهو  عر ی  ب معنی دینی مب. این مصطلح دب فرهنگ لغب هاآن

همزموان  وا اندوالب  ،آن ایش طن پید هباین، ق   از تبتد یاف ب امبصرف دین 
 . پیتند  ختبد یترعیتمعلیب ملطنب هلیسا ت مرجعیب دینی،  ا معنای تمدنی 

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 

عرب تاقع شوده ت ت  مانی دب مرهز جهان امالهلیسای مریدلی  این امب هب 
 سیاب زیاد  وتده اموب؛ ت  ها ین آندب اصطالحی ت اترپذیری با طة اترگذابی 

 ین دت ز وان عر وی ت موریانی  یپیتند ذاتی محکمدتمین دلی  این امب هب 
ت  ور هموین  امب از ز ان مامی بیشب گرف ب ،دت ز انهر  چراهب ؛تجتد داشب

 ها دب بیشب، نحت ت صرف  سیاب زیاد امب.ی  ین آنهااماس، ش اهب
 ب هاب  دین بج با  ب معنی  «اهاهن» تاژة اهلیس لغب فرهنگها دب مریانی

 بجوال دیون )هاهنوان(   دوب رای  با 1«ههنتتا»ح صطالاهب همچنان ،اند رده
 تعوابیفعر وی تابد شوده ت دب  لغوب فرهنوگاین هلموب دب  اند.ام فاده هرده

  ز ان عر ی امب.دب یک تاژة اصی  هب گتیی ؛امب بی ت ز انی ت ب شدهنتش ا

                                                                                                                                    

شوتد، موخنی تر امب.  ر اماس آنچوب هوب از  ریوق هواتش توابیخی آشوکاب میآن  یش
گران آن دب ادب عر ی از های بتایبدب  رح« عو)وا(ولمانیة»اماس امب.  نا راین، هلمب  ی

اموب  غیرعر ویاصطالح تر تدا   آن  ا هب از همب مهملحاظ مفهتمی تاضح  تده، همچنان
 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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هب  ب صوتب  هامو  دب دایورة عمو  اموتب دینوی   رای بج  دینی لغت تمایز

ز وان موریانی   الب این  تد هب ،امب آتبده بتیخرتی أدنیای  ت  ب همنحصر شد
 هنود.جدیود ا وداع یک ع واب    رای افرادی هب خابج از دایرة ههانب  اشند، دینی

 ب هواب گرفوب توا  وب عنوتان یوک  فرد رای این با  «علما»مپس این ز ان هلمة 
ات با از لحاظ ایمان ت تظیفب ت هابهرد از هاهن جدا هند ت  وب معنوی هسوی صفب، 

تتاند از نمی ی ت داللبمفهتماز منظر تا س ب امب ت  1م( اشد هب  ب این جهان )عالَ
دب تفکور هلیسوایی « معوالَ»انب خالی  اشد. چورا هوب  رفیک گس رة هنجابی  ی

ت ایوون تادی، امووب  (Valle de larmes)« هوواتادی اشووک»تابیووک ت  ةمنطدوو

                                                                 
ی که متعلق به عهد عتیعق )مجعازا همعان کتا  بشیطای سریان هبرای همین است که در ترجم .1

را بعه  (هوت عمایُلرعر) »...« هدوم کلمع هپوزی به اهازی افسی، فول دوم، شمار هانجیل است( در نام
بینیم و این کلمه مععادل کلمعه )دهعر: زمعان( در یونا( میأ)« ...»عنوان معادزی برای کلمة یونانی 

ر،عیی بر حسب زمان این دنیا آن را طی کردید.  حسببر  چیئی که شما قبالً»زبان عربی است: 
 «در معویت مشرول است. اآلن ی که، روحنفی انسلط
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ها  ب ملکت  خداتندی هب ای امب هب افرادی هب  ندهای جان آنترین ندطبپایین
گزیند. این هموان منطوق ب ماده امب م ص  ن اشد، دب آن منزل میظ االتر از غل

دعتتگری  ب مسویحیب ابتوتدتهس با  ور  (2) (1) ی ر تمامب هب پتلس  میگنت
الهت  نصرانی با  شنامیهس یگذابی هرده ت خالصة اماس همین اصطالح پایب
امب دب  را ر خوتد ت   م مشغتل شده ت از غیر آن غافتشکی  داد. هسی هب  ب عالَ

اده اموب ت ایون هموان های الهی ت معرف ی )فلسفة اشراق( یک پرده قراب دآگاهی
نزدیکی  یهند دمب  ب دامان مردان هلیسا شتد تا  راچیزی امب هب ات با تاداب می
 تی  ب خداتند تامطب شتند.

با  ورای داللوب  ور « لموانیعَ»های  سیاب دتب اعراب نصرانی هلموة از گذش ب
 3مدفوع. ماتیرس  ن الاند ب هاب  رده  تده امبن )بتحانیتن( بجال دینهسی هب از 
ها خصتصا م نتش ب امب: اما مصریان  ر این  اتب  تدند هب امدف 987م تفی مال 

. اموا نسوطتبیان ت دنوکن وتدن ازدتاج ن دب امکندبیب  اید دب صتب  مکتالبیسوب

                                                                 
؟( یک فرد یهودی بعود کعه بعه مسعیحیت ایمعان آورد و از -م.  -ق 6پوزی طرطوسی ) .1

 های وی بخش اعظم ازعهد ازجدید )انجیل( است.گران آن شد. نامهدعوت
Art. "Paul, the Apostle," in.W.R.F Browning, Oxford Dictionary of the 

Bible, Oxford: Oxford University.Press 3002, 
م خصصین تفکر گنتمی  11شنامی دب دانشگاه  رنس تن ت یکی از الین  اچلرز ام اد دین .2

 تده امب هب تتانسب این ادعا با مطرح هند هب پتلس یک فرد مسیحی غنتصی )گنتموی( 
گری( از تی هایی هب دب زمینة دشمنی  ا غنتصب )گنتمیین اماس ه اب تده امب ت  ر هم
 امب. ها  ب ات دبتغآن  سابنجعلی امب ت ادب دمب دابیم 

See Elalin pagels. The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline 

letters, Continuum International Publising Group 1992. 
 ةتعاریخ بطارکع»کتعا   هم( اسقف و مورخ موعری اسعت. نویسعند 978مقفع )ساویروس بن از .3

کعرد و اوزعین کتعا  در معورد علعم  تعدرییعلم کعالم را  و فلسفه«. ةازقبطی ةاإلسکندری ةکنیس
الهوت قبطی را به زبان عربی تأزیف کرد. به شدت به جئ،یات عقاید و شععا،ر مسعیحیت اهتمعام 

، ابنعاء ازبابعا کیعرزی ازسعادس، ةاز مین فی اییاح ازدین، ازقعاهر داشت. )ساویرس بن ازمقفع، ازدر
 (8-5د.ت، ص 
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 اید هسی  اشد هب ق   از امودف شودن، ازدتاج نکورده مع دد  تدند تی ها مریانی
 1بمم ت بتش اتلیب ختد  تدند. اما پیرتان فرقة نت یب  ب همان ، اشد

گورته دب هب  بفب رای تتصیف هسی  ب هاب  لغبفرهنگاین ع اب   عدها دب 
 ور » رای همین مثال دب ذی  عنتان  ؛گرفبینمدینی  ب عنتان مکتالب قراب  بجال
خوتانیم هوب عر وی می -انگلیسوی  -فرانسوتی  -موریانی لغبفرهنگدب  «علما
دب تعریووف همووین تع یوور دب فرهنووگ هلوودانی . Laic Layman)2.( -علمووانی»

. 3«لمانیمی ت عَمرد عالَ» عر ی المطران یعدتب اتجینا منا آمده امب:  –)مریانی( 
ب هو (Compendious Syriac Dictionary)دب فرهنوگ « علمانوا»از معانی هلمة 

 .امب secular»4»انگلیسی امب،  – یانیمر هنگفر یک
گتیود: نی  تدن این ع اب  تأهید هرده ت می ر مرجع مریا 5عدنان الخطیب

با  ب عر ی آتبدنود ت آن با  seculaireعلمای مریانی هسانی  تدند هب هلمة »

                                                                 
، تقعدیم و 1ازتعرال ازعربعی ازمسعیحی  ةساویرس بن ازمقفع، کتا  موباح ازعقل، سلسعل .1

من سعلیمان در کتعا  حدازربع. این مطلعب را ع92، ص 1987، ةتحقیق خلیل سمیر، ازقاهر
 ه است.روایت کرد ةتفکیک موطلو ازعلمانی

2.  louis Costaz, Dictionnaire Syriaque-Francais: Syriac- English Dictionary, 

Beirut: Dar el- Machreq, -3eme edition, 2002, p. 254. 
 .546، ص 1975یعقو . أ. منا. قاموس کلدانی عربی؛ بیروت: منشورات دار بابل:  .3

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. 

 ةازعلمیع ةمجعامع ازعربیع»دان و از اعیعای م( حقعوق 1995 -هع/  1416 -1332عدنان خطیب ) .5
عیععو )« هنععدیمجمععع ازعلمععی ازعراقععی، وازمجمععع از و ،، برععداد، عمععانةبدمشععق، ازقععاهر ةازخمسعع
ی ععراق و آکعادمی لمنیئ آکادمی ع و ،عمان علمی عربی دمشق، قاهره، برداد، و ههای پنجگانآکادمی
 .« نظرات فی ازمعجم ازوسیط»و « از تأزیفات وی: ازمعجم ازعربی بین ازماضی وازحاضر (هند بود.

 .139 -1/138م،  1998هع  1418، ة، دار ازمنارة، جیل األعالم، جدةاحمد ازعالون
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)منستب  ب العالم(  ب صویغة عالموانی گرف وب ت  ور  1عُلمُتیت:»از هلمة مریانی 
حسب عاد  ختد هب اگر امم منستب  ر حسب مجاز  اشد،  ب آن الف ت نوتن 

 2نند پس  ب این هلمب نیز الف ت نتن اضافب هردند.هاضافب می
 وب هلموة « عَلموانی»هوب هلموة  این مخن تأهیدهنندة هایاز جملب ه اب

اموب « ز ان گعوزی»األتیت ی  لغبفرهنگگردد،  رمی یامم ا بیشة « عالم»
هند. ما دب فرهنوگ ابت اط  رقراب می 3«مالعالَ»ت « ةازعلمانی»هب  ین دت ع اب  

اگور دب حالوب « عوالم» ختانیم هب هلمةمی 4انگلیسی تلف لزلت –زی لغب گع
 ختاهد  تد. Secular»5»اضافب تا ع یک امم  اشد  ب معنی 

دهی مسویحیان عورب دب من وع شناس  ا تتجب  وبشرقدانشمند  6د لتیس رناب
 19از اتایو  قورن »عر ی آتبده امب:  لغبفرهنگدب « عَلمانیب»هردن هلمة داخ 

ین آمتزش تر یشهردند ت مسیحیانی هب  ب عر ی صح ب می یتأتیر غر گس رش 

                                                                 
اختال  دارند. در میرال سعریانی « زقوقو»وشتن و قرا،ت حرکت های سریانی در نگویش .1

کشعیده  هضم تکه در سریانی غر  حرکشرق حرکت أزف با مد گذشته شده است در حازی
 غربی استناد کرده است. نطقگذاشته شده است. خطیب به 

فی ازمعجم ازعربی، ملحعق ضعمن کتعا   «ةازعلمانی»دخول  ةعدنان ازخطیب، بحث: قو .2
 .159م، ص  1990، 4، دار ازوفاء، ط ة، ازمنوورةسید احمد فرج، جذور ازعلمانیاز
  .. است. آمده ازدهر -عازمدر اک ر زرات سامی به معنی: « مع ل »باید توجه شود که کلمة  .3

، اآلدا  ة، مکتبة، ازقاهرةازعربی ة، ازسامی، فی ازلركاملشرتحازم کمال ازدین، معجم مفردات 

 .278م، ص  2008
ترین علمای سامی به صورت یکی از بئرگ م( Leslau  wolf( )1906- 2006( وزف زئزو .4

 زبان اتیوپی است. عام و مخووصاً
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. 
شناس انگلیسی آمریکوایی م خصوص دب ( شرق-م 1916) Bemard Lewis.  رنالد لتییز 6

های تی اتر منفی دب ترمویم چهوره اموالم ت تابیخ امالم ت بتا ط شرق ت غرب  تد. ه اب
 ترین تألیفا  تی:مسلمانان دب غرب داش ند. از مهم

"The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror" and "Islam and the weast" 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 64

 ،ت  وب باح وی پوذیرای تفکورا  غر وی  تدنودختد با از مدابس غر ی یواد گرف وب 
داشوو ند. ) ووب هشووتبهای عر ووی( ین ندووش با دب ان دووال تفکوورا  غر ووی توور یش

 ان تشکی  زهب دب با عر ی مسیحی  خش مهمی از مفردا  جدیدی  لغبفرهنگ
هوابگیری ب . از مصطلحا  مسیحی هب  ه امب، ابائب هردعر ی معاصر ندش داش ب

تغییور « عَلَموانی» تد هب  عدها  وب « عالمانی»یافب، مصطلح ی تر یشآن شیتع 
« م( مرت ط امبچیزی امب هب  ب جهان )عالَ آن»یافب ت از لحاظ حرفی  ب معنی 

این هلمب  ب صتب  همزمان مرادف  امب.« امر دنیتی یا مر تط  ب دنیا»هب همان 
غیرالکنسویّ: غیور »ت « غیر دینیّ: غیر دینی»ت « الزمنی: زمانی»همة مصطلحا : 

ا داع شد هوب « بتحانی» ب نام ای شدهترجمب امب.  عدها هلمة دخی  ت« هلیسایی
 بتد.مش ق شده ت  رای معنی م ضاد آن  ب هاب می« بتح»از تاژة 

با « عالموانی»مردم بیشوب ت اشو داق مسویحی هلموة  از زمانی  سیاب نزدیک،
مشو ق « لومعِ»هوب از هلموة « عِلمانی»فرامتش هردند ت دب هنگام تلفظ آن با  ب 

هب این هلمب  ب موذهب جاییآن با  ب اش  اه فهمیدند تا  .دشده امب، تحریف هردن
 1.بدتجتد دات تحی خداتند تناقض   شری علم ین  دابد هب مع ددندهسانی اشابه 
هوب یکوی از  -« العالمانیوب: مکتالبیسوم»داند هب تاژة می شگفبمحدق 

منفوی دب زمینوة   وتده ت  واب معنوایمشهتبترین اصطالحا  میامی معاصور 
شود  تر یش زمانیدابای یک بیشة دینی  اشد. تعجب ما  – دابد پذیرش دین
ا همة مفاهیمی هوب نظریوة جدیودی ب: »2س. اشمییب  ق گف ة هب فهمیدیم 

توابیخ  وا هموة  3«.شده امبنی مکتالبیزهمفاهیم دی رای حکتمب دب ردابد، 
 یک تحد  یکپابچب امب.آن،  هایتضعیبدتبی اجزای آن ت نامازگابی 

                                                                 
1. Bernard Lewis, What Went Wrong?: The Clash Between Islam and 

Modernity in the Middle East, New York: Perennial, 2003, p.105. 

 .ةبه نقل از عبدازرحمن ازسلیمان، تفکیک موطلو ازعلمانی
رو آزمانی است. دان میانهم(: فیلسو  و حقوق 1888- 1985) Carl Schmittکارل شمت .2
 کسانی بود که به زیبرازیسم انتقاد کرد. ترینمهماز 

3. Carl Schmitt, Theologie Polilique, tr. Jean- Louis Schlegel, Paris: 

Gallimard, 1988, p.46. 
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 عربی جدید لغت ورود مصطلح به فرهنگ: مطلب چهارم

 .ها تجتد دابدها گنجینة افکاب پتیایی امب هب دب همة فرهنگلغبفرهنگ
دب امتب مرت ط  ا مسائ  میامی از  ، اصطالحا  فکری خصتصاً ر همین اماس

آن جغرافیوایی   لکب تمورة زنودگی ت حرهوب ،آیند ب تجتد نمی ت مکتن عدم
 وب  ؛نیسوب ت  دعب فرهنگ امب. فرهنگ امالمی نیز دب این زمینب نتماخ ب

 آمیزاز یوک دتبه تأمو  م الغوبای هوب اصوطالحا  اج هوادی خوتد با از گتنب
 لکوب  رخوتبد بتح آمومانی آن  وا  ،دب تاقعیب حاص  نکرده امب گرف ببیشب

های ز انی آن امب هوب از افکوابی دابایی  طن تاقعیب زمین  ب عنتان بحم ت
  هنتز هیچ م نی آن با  ب همراه نیاتبده امب. گتید هبمخن می

دتلب آن دب مدینب تا ق و  از مودتط خالفوب   رپاییامب امالمی از زمان 
 یای  رشناخب هب مرجع رای چند دهب هیچ ه ا ی جز قرآن ت منب نمی ، غداد
صودتب حکوم  ب  یاف بة اخ صاص اشد ت شریعب امالمی مجمتع پردازینظریب
هورد، از ر همین اماس،  رای تتصیف هسی هب داتبی  ب شورع با بد می  ؛ تد

دایی هرد هب داللب  ور جوام فاده مییعب شر عمتمی ت بایج دب هلما همان 
ت اصطالحاتی مرت ط  وا فهوم ایودئتلتژیک  ، نا راین ؛داشباز دین امالم  فرد

 نساخ ند.هردن هردن ت انسانیعدالنی منامب  رای
 ب معنای اصطالحی « علمانی»شده هب هلمة عر ی چاپ لغباتلین فرهنگ

یک م علق  ب امب هب عر ی  -فرانستی  لغبگ ب هاب  رد، فرهنآن با امرتزة 
 تده امب. این هلمب دب جزء دتم این ه واب   ُدطُرإلیتس مصری  ب نام م م رج
صواحب ایون  هوبایناموب.  وا تجوتد  آمودهمیالدی  1829 شده دب مالچاپ

بمد هب افورادی از مسویحیان مصور ناشناخ ب امب اما  ب نظر می لغبفرهنگ
ها از یهب  ا فرماندة فرانستی همکابی هردند،  عد از بفو ن فرانسوت تده امب 

دب  با ها  ب مصر بف ند تا  وب عنوتان معلموان لهجوة عر ویمصر،  ب همراه آن
 دب پابیس آمتزش  دهند.« های زنده: ز انةازلرات ازحیّ»مدبمة 
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 امب: 1لغبفرهنگاین تصتیری از آن 

 
 واب دت  ،الف  ابا « عالمانیّ»شتد، نتیسنده هلمة گتنب هب مالحظب میهمان

 امب.هاب  رده الف، یک  اب  ب با  دتن«علمانیّ»هلمة  لی ب هاب  رده ت
دب آن آتبده شده امب، حسوب  ع اب عر ی هب این  لغباما اتلین فرهنگ

دب قاهره چاپ شده « ةازعربی ةمجمع ازلر»امب هب دب « معجم التمیط»ترجیح 
این هلمب  1979مال  ت چاپ دتم آن دب 1960امب ت دب چاپ اتل آن دب مال 

 رف عین  ب شک  زیر آمده امب: ا ف ح ح
 العَلم: العالَم. -»

 ت م ضاد دت هلمب دینی ت ههنتتی امب. عالَم،: من سب  ب ماينلالع   -
چاپ متم ایون ه واب دب موال  هبایناین امر  ب همین شک   اقی ماند تا 

لماين  »ت هلمة  من شر شد 1985  2دب آن  ا هسر حرف عین آمد:« عر

لماين  » بمد هب هلمة ب نظر می هب  رای   یلغفرهنگ دتن الف،  ب همک « عر
آماده شوده  وتد، باه  1937دانشجتیان مدابس مصر هنگام اشغال انگلیس دب مال 

د هنودی تتموط آلفور لغبفرهنگپیدا هرد. این  اعراب ختد با  رای شیتع دب میان
 :3ت ب هرد. دب این ه اب آمده امب ت تصحیحتألیف شده ت مدراط می رت آن با 

                                                                 
1. Ellious Bocthor, Dictionnaire, francais- Arabe, Paris: Firmin Didot Frelres, 

1829, 2/310. 
 .166عدنان ازخطیب، بحث: قوة دخول ازعلمانیة فی ازمعجم ازعربی، ص:  .2

3. The Dents Dictionary, Egypt, 1927, pp. 223, 362. 

 .139عن ازسید أحمد فرج، جذور ازعلمانیة، ص 
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لماين    Laic                     بالعوامخمتص  أو عر

                               Laity عوامال ونالعلمانی  

لماين  دنیو  Secular                              يعر

 Seculariy                    يغرض أو میل دنیو

 شدهانتخاب اصطالح: مطلب پنجم

ها یک هلمب یا هلماتی ایجاد شوده ز هم س گی آناصطالح  ا حرتفی هب ا
امب.  ر همین  دابامانبهب قلب ت بتح مصطلح با دب رگرف ب، دب ان دال معانی 

ت  گرف ب نشوده از آناماس الزم امب هب مصطلح از هر نتع معنای تهمی هب 
 ر این امر آگاه جدا شتد. این امر مس لزم آن امب هب ما  ،آن نیسبداخ   دبیا 
هوای  حثدب  .لح ن تده ت یا دب آن تجتد ندابدطمصبیشة  امعن هدام اشیم هب 

 گذش ب معی هردیم هب چنین  اشد.
 وا هلموة « ب: مکتالبیسوملمانیّواالع» ب تضتح مشخص شد هوب مصوطلح 

ای هوب  وب گتنوب ،مانند یک نهاد دب ختد فرت س ب مرت ط امب« م: جهانالعالَ»
گس رة تمیعی هب  ورای  یونش انسوانی دابد،  هس ی با  ا مکانیزم مؤتر ختد ت

ترین اصطالح عر ی  رای دقیق ، مکتالبیسمهند ت  ر همین اماسخالصب می
ای هب  ب گتنب  یان این مفهتم امب هب از منظر داللب ت بیشب غیر عر ی امب

این هلمب  عصر.، زمان ت هتنگیرد: گانة آن دب  رمیاین هلمب معنا با  ا ا عاد مب
  :، مثهای دیگر امبتر از ع اب دقیق
  وب اعجموی )غیرعر وی( مصطلح  دب صتبتی هب :«یجهان :ةدنیوی»موطلو 
، «دنیوا»هب مدا   هلمة دلی  این  بامب تر نزدیک« الدنیا»از معنی « مالعالَ»معنی 
هردن ختد  ب عنتان جوایگزینی امب ت مکتالبیسم  ب دن ال مطرح «آخر »هلمة 

 لکوب حوال ی از  ،زموانی  وا آن مخالفوب نکورده اموبهویچ ه ت  رای آخر  ن وتد
ت  گیوردهر آن چیزی امب هب از دنیوا منشوأ میاشیاء ت  ،دنیااین   ل ی  ینجدایی
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مصطلح شام  . این نددی امب هب قراب داش ب ت غیر مادی امب ماتباءآنچب هب دب 
 تجوتد دیمی  ورهب داللب مسو  شتدنیز می« ای از هافران دهری: فرقب1الدهریب»

 حدیدب ت ابزش ندابد. رای  ب س یِ فرتمرجعیب ماد
   مسو دیم  صوتب  این تع یوری اموب هوب  وب«: دینی ی: ةال دینیّ»ع اب
تتاند  ب عنتان تاژة معادل عر ی  رای اصطالح انگلیسی ان خاب شتد، چرا هوب نمی
 2هند. عر ی آن  ب صتب  مس دیم  ب دین اشابه نمی  بیشة اش داقی غیراص

 لماين»این مصطلح:  بتعری  ا ف ح حرف عین از منظر ز انی ت لغتی « ع 

 تجتد ندابد. 3«عَلْم»عر ی بیشة  لغبفرهنگچرا هب دب  ؛یک تاژة اصی  نیسب
های دیگری مطرح شده امب تا  رای تع یور هب جایگزینمع دد امب هتلیتک 
 یهوانهی: ةکونیّ»از جملب هلمة ز ان انگلیسی متبد ام فاده قراب گیرند  دباز مذاهب 

«Cosmism»  تب هوب هتلیوتک همان –ت جهان، تلی این امم  تن ب هَمنستب 
چرا هب معنای حسی هوم  ؛دب نگاه عامة مردم من ع شک ت ش هب امب -گف ب امب

عالته  ر این  ب باح ی امکان انحراف از معنوی موتبد نظور  ،شتداز آن  رداشب می
یین: جامعووة مج مووع الووتاقع»هووای ایوون اصووطالح یگزینتجووتد دابد. از دیگوور جا

                                                                 
 انتخا  کرده است. را دکتر طه عبدازرحمن «ةدهرانیاز»این اصطالح  .1
خعالق ععن ازعدین، بیعروت، ، ازنقد از قافی زفول األة: طه عبدازرحمن، بؤس ازدهرانیک .ن

 .13 -12، ص 2014بحال وازنشر، زأل ةازعربی ةازشبک
های اسعالمی جدیعد ای برای اصطالح انگلیسی در کتا به عنوان ترجمه« ازالدینیة»اصطالح  .2

فعی األدیعان  ةازمیسعر ة: معانع ازجهنعی )إشعرا (. ازموسعوعک .به عنعوان م عال ن شایع است.
 1420یعع، زوازنشعر وازتو ةزلطباعع ةازعازمیع ة، ازریاض، دار ازندو4، ط:ةوازمذاهب، واألحئا  ازمعاصر

 !حکم بر مذهب است و ترجمه برای آن اصطالح نیست آن کهبا این وجود این   .2/679هع، 
ص « فعی ازمعجعم ازعربعی ةدخول علمانی ةقو»تا  عدنان ازخطیب در بررسی خود در ک .3

« عرلمم»، رعایت انوا  را داشته است. وی روایت کرده است که فیروزآبادی گفته است: 161
متعلق بعه شعرح فیروزآبعادی بعرای « علم» هبه معنی عازم است و درست این است که کلم

بعد از آن سخن خود را با  است و این آخرین کلمه در جمله است و فیروزآبادی« مرعلم»کلمة 
 «.ه...م: ازخلق کلّازعازر»و  شرح هلمة دیگر آغاز هرده امب:

 .1140م، ص  2005، 8، ط ةک: ازفیروزآبادی، ازقاموس ازمحیط، بیروت، مؤسسة ازرساز.ن
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 (moralism)« گرایوی: اخالقاألخالقیة»ت  (society of realists)« گرایانتاقع
ت هموة ایون اصوطالحا  دب اموب  (naturalism)« گرایی:   یعوبةازطبیعانی»ت 

 1یا تع یر از معنای متبد نظر دابند.الهام از جهب دبتن ختد ایرادهایی 

 علهوم جنهگ علیهه نتیجة تأثیراتسکوالریسم : شوم مطلب
 نیست یطبیع

دب غرب  ب عنوتان هب مکتالبیسم  شدههای م فکرین مسلمان شایع دب ه اب
 بی دب  اب جهان شوک  گرف وشنام ب انحصاب هلیسا دب مفهتم هیهان یک تاهنش

ض های علموی ندوتتموط  ربمویها دب آن تجتد دابد ت همة آن امتب م ناقضهب 
دب  را ور اموالم متافق  گیریمتضع  ا  یان ه نتیسندگانتمپس این گر ؛ده امبش

 وب یوابی ، مفر دب زموین ت دقوب ت تأمو  دب آنتشتیق  ب  معی شدید آنعلم ت 
 اند. پرداخ بامالم 

باه حو  ایون  3نتش ب امب هب جدال  ین دین ت علم قطعی اموب. 2 ب حسین
زمین امب هب  ور یوک  یاف ةتتمعبی هادب  خش»امر،  رپایی یک حکتمب جدید 

                                                                 
1. George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, London: Austin 

 & co, 1871, pp. 9-10. 
م(: دکتعرای ادبیعات بعود و زنعدگی خعود را در  1973 – 1889هع/ 1393 -؟1307طه حسین ) .2

دانشگاه األزهر آغاز کرد و سپی در دانشگاه قدیمی مور ادامه داد. به خاطر بورسعیه بعه پعاریی 
روی نگاری سفر کرد و در سوربون فارغ ازتحویل و سپی دوباره به موعر بازگشعت. بعه روزنامعه

سپی ر،یی آن دانشکده شعد  ،ادبیات دانشگاه قاهره تعیین شددانشکدة وان سخنران و به عن آورد
علعی »، و «فی ازشعر ازجاهلی»و بعد از آن به عنوان وریئ علوم انتخا  شد. از جمله مؤزفات وی: 

 .233 – 231 /3است. ازئرکلی، األعالم، « هامش ازسیرة
چعرا کعه  ،اصلی و معاهوی اسعت هزأمس طه حسین نوشته است: دشمنی بین دین و علم یک - 3

، گسترده، دوربرد و بدون حد و مرز است که هیچ پایانی بعرای رتبهعازیها بسیار بئرگ، یکی از آن
های کنعد اسعت، های محدود و گامفروغ، با خواستهمتواضع، کم یموضوع آن وجود ندارد، و دیگر

بعه عقعب  کعهاینود و سعپی از رجلو می آید؛کند اما در عین حال از رکود بدش نمیپیشرفت می
سعت. بنعابراین امکعان یگعردان نکعردن رویویران ازکند و بعد از آن برگردد اکراهی ندارد، بنا می

 ها از شخویت خود کوتاه بیاید.یکی از آن کهاینندارد که این دو با هم توافق کنند مگر 
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دب تأهیود ایون «  اشود.ام تاب مدنی ت منفعب ت متد اق صادی  حامی اص  میامی
حکتمب هب این قضیب دب  ت کردهنی هتتج ب این امر  ادعای ختد آتبده امب: مردم

 1.هنند، دیگر فکر نمی اشدنام تاب یا  تممکن امب  ر اماس دین ام تاب  اشد 
باه  هب  ربموان ایون مسوألب،، مشخص شد می تابیخی این متضتع رب عد از 

علوم  وب عنوتان تاهنشوی دب  را ور  وب  یمکتالبیسوم هموک .انددبمب با نیاف ب
هوب چنان ن وتد،مشخص ت محدتد نس ب  ب فهوم اموراب جهوان موادی خطاهای 

یکوی از  دهودتورجیح می هوباین زموانی خوتدش با  وب عنوتانمکتالبیسوم هیچ
 معرفی نکرده امب. مکتالبیسوم از  اشد، علتم   یعی مر تط  بعلمی  هاینظریب
مرچشمب گرف ب امب هب فاصلة  سیابی  ا دبگیری ایجواد شوده دب زمینوة  م دأیی

. این امر  ب محض ختاندن تألیفا  دابدهلیسا ام ب از  رخهای علمی دبم ی نظریب
فهمیدن امامی ایون   لکب ح ی ،پیشگامان مکتالبیسم دب غرب قا   دبیافب امب

هافی امب تا نشان دهد هب مکتالبیسم دب دبتن ختد یوک ها افراد ت تخصص آن
ها اتر مسائ  مر تط  ب تصتبا  ماهیب میامی، عدیدتی، ت اج ماعی دابد هب دب آن

 امب. علمی تنها  ب عنتان یک اتر تانتیب  ر بتی اصتل هلی  ا ماهیب مخ لف
هب دبگیری هلیسا  ا علم اگرچوب دلیو  اصولی گف ب شده امب  دب  عضی متابد

افوزایش هردن چنگوال مکتالبیسوم ت شیتع مکتالبیسم دب ابتپا ن تد اما دب قتی
ت  ور  ، توأتیر داشو ب اموبداب  وتدت بیشب تمندتمکین دب  را ر آن دب زمانی هب قدب

 اما یکی از دالی  اصولی دب هدلی  ن تد ترینمهماگرچب همین اماس، این دبگیری 
بمد چرا هب جودال هلیسوا این ادعا نیز  سیاب  عید  ب نظر می 2.ه امب تدجدال این 

                                                                 
 .231منبع پیشین، ص:  .1
های غربی که به عربی ترجمعه شعده اسعت، تنها در بعیی از کتا  ممکن است که این ادعاها .2

ها محققین تعاریخ تفکعر و علعوم مشهور شده باشد و بیانگر سخنان محققین غربی و در رأس آن
هایی که یک تفکر جدی غربعی اجتماعی نباشد. الزم به جکر است که قبل از یک یا دو دهه کتا 

ای از آن چیعئی هایی که ترجمه شعده اسعت، گئیعدهزب کتا شدند. غارا دربرداشتند، ترجمه نمی
های فرهنعگ بعر خانعهشدن اسعت کعه وزارتشدن و غربیهای جهانیاست که در خدمت برنامه

 گرایان مدرنیسم و مارکسیسم قرار دارند.افراط هاخانهها نظارت دارند و در رأس این وزارتآن
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تنهوا  1تکامو  دابتیون مسألةگف ند، ن تد ت  ا علم  ب آن شدتی هب ادعاهنندگان می
مذه ی  وتد تنها ای  تد هب ایمان  رفدابان دین با دب غرب  ب لرزه دبآتبد ت مسألب

ت ایون یعنوی:  عود از  مر ت صدا  ب پا هورد 19ن قرن آن دب پایا ان شاب هب انعکاس
 2های غر ی.دتاندن فلسفی مکتالبیسم دب ه ا خانبتحکیم بیشب

هب  4«تابیخ الصراع  ین العلم تالدین» 3بمد هب ه اب جان دبا ر ب نظر می
تابیخ اح وراب » 5اندبت تایب میالدی من شر شده امب، ت ه اب 1874دب مال 

                                                                 
م( مبنعی بعر  1543 -1473ف کوبرنیکعوس )دالیل تاریخی محکمی وجود ندارد که کش .1
زمین مرکئ هستی نیست، یک ضربه برای عموم مردم بوده است اگرچعه آثعار آن بعر  کهاین

تعدادی از افراد سرشناس مشهود است و بر همین اساس، ما این سخن را که کشف حقیقت 
 دانیم.انسان مرکئ هستی نیست، سبب بیئاری مردم از کلیسا شد را درست نمی کهاین
ت، انکعار سعامسیحیت بر پیکعرة علعم وارد کعرده های مقدس هایی را که کتا ما آسیب .2

هعای مقعدس های علمی در کتا پلیدی زمینةکتابی در  -به یاری خداوند -کنیم بلکه نمی
مسیحی را به زودی چاپ خواهیم کعرد وزعی بعا ایعن حعال معتقعدیم کعه ادععای مخازفعت 

بر اساس ترساندن و  -و این زمان اوج انتشار این ادعا بود – 19رن مسیحیت با علم در در ق
های دیگر( صورت گرفته است. حقیقت آن است که علعوم طبیععی در آغعاز تعمیم )به بحث

کند. در این مؤمن به خدا محکوم نمیچیئی را برای افراد غیر 19ا قرن ت« عور روشنگری»
شناس مذهبی اهل ایعاالت متحعده آمریکعا عهجام (Rodney Stark)زمینه، رادنی استارک 

تعام و  ن یجوةمطازعات سکوالرهای غربی و پیروان ربوبیت نیست بلکه  ن یجةگوید: علم می
 ن به خداوندی است که خازق، مؤثر و هوشیار است.کامل متدینی

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. 
م(: دانشعمند و فیلسعو  آمریکعایی و اوزعین  1811- 1882) (John Draper)جان درابر  .3

 ر،یی انجمن شیمی آمریکا بود.
4. History of the Confict between Religion and Science 

ان سععنگععار و معلععم و از مؤسم(: تاریخ 1832- 1918) (w WhiteAndre)انععدرو وایععت  .5
اش با دین و دفاع از این ادعا که ادیان اثر منفی دانشگاه کورنل آمریکا بود. به خاطر دشمنی

 بر تحول علم دارند، مشهور شده است.
A History of the warfare of science with theology in Christendom. 
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چواپ شوده ت تعوداد  1896هب دب مال  1«ی العالم المسیحیالعلم تالالهت  ف
 مسوألةهای دبگیری علم  ا قتانین هلیسا با بتایب هرده اموب؛ زیادی از نمتنب

جدال هلیسا  ا علم ت تأتیر آن  ر  یوزابی موردم از بتحوانیتن هلیسوا با ات وا  
مخب  وا  دب جدال 2هاپرتتس اناضافب هرده امب هب دبا ر  هباینجز  ،اندههرد

امرتزه  3گر تابیخ علتم بتنالد نم رزها،  ب تع یر پژتهشدین ن تدند.  ا همة این
 «.دانند تا تابیخیمی ت لیغی تر یش»عمتم متبخان این دت ه اب مذهتب با 

اموامی علموی شواخص دب ابتپوا  وب هنگوام ظهوتب ت  ابزترین  ترینمهم
از دهواب ،  انودع اب  ندتدهای آن هب مسیحی  یا پیدایش نشانب مکتالبیسم

ه لر، گالیلب، ت همچنوین نیوتتن هوب  وب عنوتان ندطوة اتج ن وتغ دب آن دتبه 
شد. همچنین ادعای جدال  ین هلیسا ت علم تنها دب  خش اندهی محستب می

های آن دتبه بایج  تد ت اتوری از آن دب آتواب  وابزترین فالموفة دتبة از ه اب
 ابد.تجتد ند نتزدهمبتشنگری تا قرن 
شتد هب  ین ما ت آنچب هب دب صدد ات ا  آن هس یم، فاصلب آنچب  اعث می

پوس  ،دب حاشویب مانود4ن نتزدهم ندازد، این امب هب مکتالبیسم تا پایان قر
با تأییود  د مردم مکتالبیسمتجدال علم  ا دین م ب شچطتب ممکن امب هب 

                                                                 
های ذهر شده دب این ه اب ) ب جوز آنچوب هوب دب موتبد دابتیون اموب( متنب سیابی از ن .1

هند، نیسب ت جیموز  ب این تیرگی هب ه اب  ب آن اشابه می دبمب امب. تلی چهرة تاقعیب
 :میالدی دب ه اب ختد  ا عنتان زیر  ب این ادعاها پامخ داده امب 1908تالش دب مال 

"The Popes and Science: The history of the Papal Relations to Science 

During the Middle Ages and Down to Our Own time". 
 گتید:میهب چنان -ت همچنین امالم امب  .2

3. Ronald Numbers, ed, Galileo Goes to Jail and Other Myths about 

Science and Religion, Cambridge, Massachusetts: Harvard University 

Press. 2009, p. 6. 
دبصود  60توا  40اجورا شود نشوان داد هوب  1851هوایی هوب دب موال یکی از آمابگیری .4

تر از ها هب هم ب هلیسا ایمان نداش ند )دب مدا   دبصد همی از آن 1851ها دب مال انگلیسی
 میالدی  تد.( 1999دبصد دب مال  9

Graeme smith, A short History of Secularism, London: I.B. Tauris, 2008, p. 44. 
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 1غرایم اممیب؟ تدش الحادها متجب یابی یابی آن هباین دتن  ت یابی هنند،
گیری مکتالبیسوم ت دب دب فصلی هب  ب با طوة علوم ت دیون دب دتبان شوک 

 ر هسانی هوب علوم با آتبده امب ، «تاریخ مخت  زلعلمانیة»ضمن ه اب ختد 
ختد با  ر اماس   رهانهب امب دب حالیدانند خشم گرف ب مهد مکتالبیسم می
 نا هرده ت  تاقعیبآن دب نمندی تتاگیری مکتالبیسم ت  دای دین  ا تجتد اتج

گیری مکتالبیسم مدابن ت مصادف  وا پایوان مسویحیب یوا این امر هب اتج ب 
هب دتبة امب  دت مع د (3( )2) .هنده ام دالل میایمان  ب خدا دب تابیخ غرب ن تد

( دب تابیخ امپرا تبی انگلیس شاهد یوک تضوعیب م 1901 -1837تیک تبیا )
دین مصادف  ا قرن هجدهم میالدی  تده امب هب دب احیای دب  اب چشمگیر 
تورین .  زبگه اموبگرایی ظهوتب هوردانسوانمک وب های شواخص آن چهره

ها ت عداید ه اب –جدال هلیسا  ب  عد  16از قرن پش ی ان ت حامی مکتالبیسم 

مانوده ت  ا عدلی  تد هب  ب دن ال بهوایی خوتد از قیمتمیوب م وتن عدب –آن 
ها  واقی های هشویشدب همان آبای فالمفة یتنان ت مفسطب هاهنانی  تد هب

گیری ایون مانده  تدند. این امر دب اندالب ختنین فرانسب ت  وب هنگوام متضوع
با دب « عد »ای هب عنتان  ب گتنب إلاندالب دب  را ر دین  ب تضتح آشکاب شد
اس اش با  ور اموهای فکوریگیریمدا لب  ا هلیسا علم هرد ت شعابها ت جهب

دتبة » وب « دتبة بتشونگری»قدامب عد   نا هرد نب علم؛ ت  ر همین اماس 
 .تغییر نام داد نب دتبة علم ت« خردگرایی

                                                                 
 ام اد علتم میامی دانشگاه تم منسر. (Graeme smith) گرایم اممیب .1

2. Graeme smith, A short History of Secularism, p.21. 
 .51ها به خداوند ایمان دارند. منبع پیشین: ص درصد از اروپایی 77 .3
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 عودها  1گرین اینگرمتل یکی از پیشگامان مکتالبیسم اه  آمریکا با ر 
از ابزش عد  دب نگاه هسانی هب علیب دین قیام هورده  تدنود، موخن گف وب ت 

 هنیم هب دبای تالش میما  رای دتبه»چنین  یان هرد:  باآبزتهای مکتالبها 
شتد ت عد  هوب چهوابزانت  ور عورش مغوز عوالم آن خداتند م عال م ایش می

هوب پیشوگامان همچنان. 2اموب تند اب ابنشس ب امب، پادشاهِ پادشاهان ت خدا
از  گرایی  تدنود تانسوان مک وب مکتالبیسم از ا  دای دتبة نهضب  رفدابان

 .آمدند ب حساب نمیمدتال  علتم تجر ی  دب  ابتفکر جدید  انپیشگام
جدال  ین »از مسیری غیر از مسیر   اید پرتژة امالمی مخالف مکتالبیسم

چرا هب مکتالبیسم دب ا  دا خوتدش با  وب عنوتان  ؛حرهب هند« ایمانعلم ت 
 لکوب مطورح هورد ت  ردن تضواد  وین ایموان ت علوم یک باه ح   رای از  ین

 وردن جودال  وین ایان این نظریب، آن با  ب عنتان باه حلوی  ورای از  ینپیشت
هلیسا ت میاموب )مکتالبیسوم جزئوی( یوا تضواد  وین  واتب دینوی ت زنودگی 

 اید اموالم  ،عرضب هردند. حافظان ت حامیان بمالب امالم )مکتالبیسم هلی(
 ،هموة نیازهوای فوردیجوایگزین با  ب عنتان یک جانشین هام  ت هلوی هوب 

دینی اموب هوب  مالما .انسان ختاهد شد، معرفی هنند ، عدلی ت قل یاج ماعی
   لکب  رح ت  رنامة زندگی امب. ،هردهختد با تضمین  3حکتمب

                                                                 
م(: فعال میامی مشوهتب ت موخنتب  1833- 1899، )lRobert G. Ingersolبا ر  اینگرمتل  .1

یابان هلیسا دب عصر ختدش  تده اموب.  وب  ترینمهمتتانای آمریکایی، ت م فکر مخالف دین ت از 
 جلد من شر شد. 16های تی  عد از مرگش گردآتبی ت دب ملدب شد. خط ب« گرای  زبگندانم»»

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. 
ت اگر چوب شوایع « همزمان دین ت حکتمب امب ،امالم»تر از ع اب  چب  سا این ع اب  دقیق .3

 می جدا از مفهتم دینی نیسب  لکب دب ضمن آن یا  خشی از آن امب.شد؛ چرا هب نظام میا
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دادن ظهتب ت تکامو  مکتالبیسوم نس بتعدادی از علمای مسلمان دب  اگر
 بتی هردند  ا این ادعا هب آمیاب جودال  وینزیاده 1 ب جدال  ین هلیسا ت علم

دب  ،همان مکتالبیسوم اموب )free thinkers( 2«آزاداندیشان»ت  بجال دین
هوب از  بتی هردندمدا   نیز مکتالبهایی  تدند هب دب مفهتم خالف آن زیادی

 ،آتبد دفاع از مکتالبیسم  ب م الغوب بتیامب هب دب  3عظمبها عزیز جملة آن
  4د.نظریة دابتین  ا هلیسا با انکاب هر جدالهب  ییتا جا

اتقا  ات با  ب مومب  تر یشدب  -دب هر حال - عظمبهای عزیز بتیزیاده
تعصب ات م ب  . غیر  ت رد 5های م تهمانب دب متبد مسیحیب ت امالمختانش

 ا اص  دیون ت  هایی از علم ت دین دمب  زند هب هامالًشد تا  ب ماخب تعریف
                                                                 

: نشعأتها وتطورهعا وآثارهعا فعی ازحیعاة ةک: سعفر ازحعوازی، ازعلمانیع .به عنوان م عال ن .1
 .164 -145، د.ت، ص: ةاإلسالمیة ازمعاصرة، دار ازهجر

ب  ور م فکرینوی هوب آزاداندیش: اصطالحی امب هب دب قرن هفدهم ت  رای داللالمفکر الحر:  .2
هوا صودمب شنامانة آنهای هس یمخالف هلیسا ت مدتال  آن هب  ب زندگی معمتلی مردم ت آمتزه

 ظاهر شد. زدند
Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American secularism. New 

York: Metropolitan Books, 2004. 
های عربعی و غربعی وریه. در تعدادی از دانشگاهم(: متفکر سکوالر اهل س-1947) بعزیز العظم .3

کرد. او یکعی از نمادهعای  درییرا ت دو به آنمرتبط  موضوعاتتمدن اسالمی و تاریخ اسالمی و 
احیعاگری  هعایجنبشها و مواضعع تنعد و صعریحی در توصعیف سکوالرهای عر  است. عبارت

را فهمید وزعی در  : قرآنگفته استرم پیامبر اک دربارهدارد. او کسی است که این سخن را  اسالمی
فعی  ةتأزیفات وی: ازعلمانیع ترینمهماز  !خودش عصرفرهنگی و جهنی  ،چهارچو  مرزهای عقلی
 سلسلة عن رموز إسالمیة من ترال األمة.» و« ازفکر ازعربی ازحدیث

د ، عد2008أیلول  3من منظور مختلف، کتا  فی جریدة،  ة، ازعلمانیة: عئیئ ازعظمک .ن .4
 .8-7، ص 121

هوا از توابیخ هند هب شوناخب آنجای شگف ی امب هب ات مخالفانش با چنین تتصیف می .5
 گورددمی ر ت آن ،های میاموی تنهوا یوک توتهم اموبجدال  ین هلیسا  ا جتامع ت میس م

دب هوب هوای توابیخ ماندة دبسیا  اقی هاخالصبمطالعاتی دب  ب  ترجیحا»گتید: می هبچنان
 «!ن یا د س ان آمده امبد یرم ا
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 ین علم ت دین  -مح م  تابیخی یا –دبگیری نفی. تالش ات  ر دعلم  یگانب  ت
شوده ت هوای هن رلای از دانشعلوم مجمتعوب»د، پس چنین گمان هرد هب  ت

هب دین مجمتعب تصتبا  )مفاهیم( ابزشمندی اموب هوب دقیق امب؛ دب حالی
جا  ین علم  ب عنتان یک حدیدب دب اینات  1«گیرد.تحب میطرة عد  قراب نمی

اتقا   تر یشف ب یا حدید ی هب دب یامت ت ادباک  شری تحتلمتضتعی از یک
 ،خلوط م حوث هورده اموب ، ا تغییر ت تحتل زیاد همراه امب از موتی دیگور

دهد هب هوامال از ای از تهمیاتی ابائب میدین با  ب عنتان مجمتعب اتهب چنان
شوده ت یوا هر دین  رحق ت یوا تحریف هباین ا تجتد  ،میدان عد   ریده امب

نیازمند گف مان عدلی امب توا   تانود یوک  ،پرفریب ح ی یک دین ماخ گی ت
  ینی ت عم  تشکی  دهود تشنامی )هاممتلتژی( دب زمینة جهانقلمرت هیهان

 قلب هسی هب  ب آن ایمان دابد با از بضایب ت یدین اش اع هند.

 سکوالریسم و ارتباط آن با علم: مطلب هفتم

ف یم، اآلن این امکان با از ماهیب اص  مکتالبیسم آگاهی یا هباین عد از 
آبایی  رفدابان آن ت نیز ش اب مخالفینی هب دابیم تا  ا آگاهی ت  ب دتب از تاژه

 وورای نفووی ت محکتمیووب ایوون نظووام عدیوودتی عجلووب دابنوود، مسووألب ابت وواط 
 مکتالبیسم  ا علم با متبد  ربمی قراب دهیم. 

از  مشو ق ب عنتان یوک اصوطالح  «عالمانیب»گتییم این مخن ما هب می
 وین  شوتد هوب با طوة وب ایون موخن منجور نمی ،«لومعِ»نوب امب  «معالَ»

آتبدن چرا هب جتهر مکتالبیسم همان بتی ؛مبمکتالبیسم ت علم هامال جدا
هلی یا جزئی  ب جهان امب ت این گرایش مادی  اید از لحاظ مواده ت قوتانین 

 .دب این جهان منجر شتد شدن تب بحاهم  ر آن،  ب غت

                                                                 
 .8من ع پیشین، ص:  .1
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گرا  ب تددس علم منجر شد  ب ایون اع  واب هوب تنهوا تمویلة رایش مادیاین گ
 (الل) ة اصمهای حاهم  ر ماد رای هشف منب -هاترین آنیا شایس ب-تمر خش 

 –هنیم هوب مشاهده موی« دین لغبفرهنگ»امب ت  ر همین اماس امب هب دب 
 وب   ورای ابجواعممکون اموب  (Scientism /مکتالبیسوم) «ةویمازعل»مصطلح 

« ةاإلختئازیعع»یووا  1(Naturalism /گرایی  یعووب) «ةازطبیعانیعع»مفوواهیمی چووتن 
 /گرایی موکتالبیانسان)« ةازعازمانی ةاألرنسرنر»یا  2(Reductionism /گراییتدلی )

Secular humanism)3 چرا هب ایون موذاهب تنهوا  ور امواس  ؛شتدام فاده می
این جهان مادی امب ت هور دانشوی اند: ادعای تجتد یک حدیدب تاحد ام تاب شده

                                                                 
 ،ای امب هب  ر   یعب ام تاب شده اموب: فلسفب)Naturalism) گرایی  یعبة/زطبیعانیا .1

 ا این اع  اب هب   یعب  ب عنتان تنها ا زاب تتضیح  تده ت یا مفهوتمی معیوابی اموب. پوس 
مانود. از قانتن   یعب  رهنواب نمیچیزی  هیچ مفهتمی خابج از   یعب تجتد نداش ب ت هیچ
ای تجوتد ها اخ الفا  مفهوتمی گسو ردهاین مذهب تعداد زیادی مدبمب داشب هب میان آن

 ایجاد شده  تد.«   یعی»یا «   یعب»داشب هب از فهم تیژه معنی 
Lindsay Jones, eds. Encyclopedia of Religion, ed. Detroit: Macmillan 

Refrence USA, 2004, 2nd edition, 9/6428-9. 
هب دین بتشی امب : (Religious reductionism) گرایی دینیتدلی  /ةة ازدینیاإلختئازی .2

هند ت ب ت یب ت حدیدب تحوی با انکواب هورده ت آن با  وا دینی تفسیر میبا  ا مالحظا  غیر
 هند.تفسیر می .دالی  بتانی یا اج ماعی ت یا اق صادی..

Richard. H. Jones, Reductionism: Analysis and the Fullness of Reality. 

Lewisburg: Bucknell University press, London Associated University 

Presses, 2000, pp. 244-253. 
شوتد ت نیز نامیوده می Humanismگرایی هب  ب انسان ،گرایی مکتالبانسان /ةازعازمانی ةاألرنسرنر .3

ماهیوب تیوژه گرایی دینوی ت  وب شوتد توا از انسوانمکتالبیسم  ب آن اضافب می / ةانیازعازمهلمة 
مجمتعوب  ،گرایی مکتالب. انسانم مایز گردد نهضب ت اصالح شکتفا شد عصرهب دب آن مسیحی 
هایی امب هب  ر اصتل مکتالبیسم  نا شده امب ت از مرهزیب انسان دب جهوان هسو ی ت دیدگاه

ابج از انسان شک  گرف ب ت  ب حکتمب عد  ت اخالق علمی  ورای تشوکی  نفی هر ملطن ی دب خ
 تبد.آشتد هب ختش خ ی با  رای فرد ت جامعب  ب همراه میمیس م زندگی منجر می

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 
)knowledge-pseudo)1 .امب 

دب ابتپوا دب ابت واط  بانسان غر ی از زمان پیدایش حکتمب دینی مسویحی
 ختد  ا جهان ماده یا جهان مادی مب مرحلب با پشب مر گذاش ب امب:

های حواهم  ور هسو ی ت تفسویر غالوب دن جن ة مونبهرهم مرحلة اتل:
های مرشب خداتنود ای از نشانبها نشانبهای هس ی  ب این اع  اب هب آنپدیده

ای ت مس دیم تی دب حرهب هس ی امب. این حرهب تا زموان یا دخالب لحظب
  شرتع عصر نهضب ام داد ت ام مراب داشب.

تژی نیتتتن لتفسیر هاممتشنامانب ت مخصتصا مرحلة دتم: هشفیا  هس ی
ش یب  ب مازندة مواعب تت خداتند  ه ب نگرش میکانیکی  تدن جهان منجر شد

هند تا  ور امواس شد هب اجزای آن با  ب هم پیتند داده ت مپس آن با بها می
 الب هسی شرتع  ب هاب هند.خنظم میکانیکی دبتن ختد ت  دتن د

ت  ناع پیشوورف ة آمرحلووة مووتم:  ووا تتانمنوودی مووذهب دابتینووی دب انووت
 رای م ابزه  ا دب ضمن دانش  یتلتژیک، ت بشد آبزتهای انسان  اشگیریقراب

هایی ترموناک  وتده ت یوا های هس ی هب دب نگاه تی پدیوده سیابی از پدیده
 تدن دتب شود گر خشم خداتند  تدند؛ این خداتند یا بب از تظیفة مازندهبتایب

دب ا  دای ختد ت دب هر زموان دیگوری تا جهان  ب یک هس ی ت دی  شتد هب 
ختد  ب ختد ماخ ب شده امب. این امر یا  ر اماس مکانیزم تحتل دابتینوی دب 

متجب آن دب غیر این مسیر صتب  گرفب. دب زمینة دانش احیاء یا  ا حرهب غیر
  شد هب یت د غتل چراغ )جادت(این مرحلب، علم  ب یک چیز محرآمیز ش یب  ب 

دب موتبد اموتب  خوتد هاینشیند تا جوتاب موؤال را ر آن می فرد  ا اش یاق دب
 2لت لوتن -موابک لیفوی -آبزتها با از ات  شنتد ت یا  ب تع یور جوان ت ناممکن 

                                                                 
1. Lindsay Jonnes, eds. Encyclopedia of Religion, 12/8185. 

فرانسوتی ت م(: فیئیکدان  1940) Marc Levy Leblond-Jeanجان مارک زیف زوبلون  .2
شنامی  تد هوب تعودادی ه واب دب موتبد شنامی یا شناخبنتیسندة مشهتب دب زمینة معرفب

 علم، حدیدب ت محدتدة آن دابد. از جملب:
" A Quoi Sert La Science." و "La Vitesse de Lomber: Aux limites de la science" 
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 وتده ت قا و  فهوم نش یب  ب جادتی میاه امب ت حکتمب آن جای مناقشوب »
 1هند.میتش یب دین  ب ت این همان چیزی امب هب مکتالبیسم با « نیسب.

مدابس خوتد، تاقعیوب انسوان با دب گتشوب تی ت  تر یشبیسم دب مکتال
داد.  ر هموین امواس، حدیدب جهان با دب ماده ت قتانین فیزیکی آن تدلی  می

های ماده  تدن ماده ت باه ح  ربمی هس ی آن دب ضمن ادباک مادی ت مرجع
ت گرایی عدیدتی پتچتسخیر ت محصتب شد ت این همان چیزی  تد هب منجر  ب 

 شنامی ت بتانشنامی شد.یاف ب  ر  سیابی از مدابس جامعباخالقی میطره
ای دب مدالوب ((Richard Lewontinدانشمند  یتلتژیسب بیچابد لوتن ین 

هوب  وب )مکتالبیسوم(  حوران علموی موادی از من شر شد  1997هب دب مال 
 اع  اب آنچوب با هوب دب مویطرة احسواس قوراب نگیورد، بد ر منصفانبیغصتب  

شناخ ی ت اخالقی این مذهب با هب  حران معرفبحالی دب ،مخن گفبهند می
تمایو  موا  وب پوذیرش »دب ایون مدالوب گف وب اموب: تی دهود. نشان مینیز 

هلیدی امب هب  رای  هندیمهایی هب دب ا  دا  ا ناختدآگاه دبگیری پیدا دعت 
دهود،  وب ب میابائفهم دبگیری حدیدی  ین علم ت آن چیزی هب مافتق   یعی 

آن  ناتتانیت  علم. ما  ا تجتد پتچی ظاهری  عضی از ماخ ابهای گیریمهاب می
نیوز  وا  ت، زمینة موالم ی ت زنودگی افرا ی دب یهاتعدهدب تحدق  سیابی از 

 واز هوم از علوم ة علمی دب پذیرش امتب غیور تا وب آن، عتسامح جام تتجب  ب
مواده علوم ی  رای تسلیم دب  را ر أیچرا هب ما یک تعهد م د ؛ رفدابی هردیم

ما با  ب شکلی خواص نیس ند هب آن  ماخ ابهایعلمی ت  یهابتشاین دابیم. 
،  لکوب هننودیم زیانگشوگفبایون جهوان  شوده ازابائبملزم  ب پذیرش تفسیر 

  وتانیم  رعکس ما از ق   ملزم  ب دتم دابی ام اب ت دالی  مادی هس یم تا 
هوب منجور  وب  ایجواد هنویماز مفواهیمی  یامتعوبمج حث ت  رای  یابیحاش

 2هر چند هب این مفاهیم مخالف مفهتم ناختدآگاه  اشد. شتدیمتفسیرا  مادی 

                                                                 
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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، ت هنودیمهب از هس ی تنهوا ظوتاهر آن با دبک امب  گنگعلم یک مکانیزم 
انسوان  یهاختامو بآن این امب هب   یعب با مطیع امب هب نهایب  یالبیتمنیز 

چورا هوب دایورة  ؛ماندانسان خامتش ت گنگ می  زبگ هایب  را ر مؤالهند تلی د
 ورای  ام ن اط هر آنچب از بضایب موادیت عم  آن از ادباک قتانین حاهم  ر ماده 

 هند.تجاتز نمی ،هنداز ات دفع میهب آزاب حسی ت  هردهانسان فراهم 
د. هنوت یدوین با دبک نمی موعاد   وا نی،علم   یعی حدیدب ت ماهیوب 

های علم هرده اموب یوک موازة انسانی هب ذا  ت نفس ختد با تسلیم محرک
یاف ب از امو ختان اموب هوب گتشوب ت پتموب آن با پتشوانده اموب ت ترهیب

از  تور یشهوب ات چیوزی   س. همین دابد دتی دب تجتد خترشحاتی پر جتشش
اموب  ت یا حیوتانی هنندهب قتانین اشیای مادی  ر ات حکم می یسبن ا زابیک 

  ختد امب. هایختام بهردن یز ت میراهب همتابه  ب دن ال ابضای غر
شدن نفس دب  را ر علم  ب این اع  اب هب تنها باه نجا  آن از تابیکی تسلیم

ت باهنمای تی  ب باه خرد ت هدایب امب دب حدیدب  ب این معنی امب هب موا 
 ب این دلی  هب  ،هنیم  خش  زبگی از دبتن انسان با  دتن فاع  تأتیرگذاب بها

جوا   رای  ربمی امب. تلوی از آنممنتعب  یامنطدبآن  خش از دبتن انسان 
از  -، پس مکتالبیسوم زندیممر از  یاع  ابی از  -هر   یع ی  -هب   یعب 

انسوان با موأمتب  ت ا ی هتاهای نفسانی ت  -بتی شناخب ت یا  دتن شناخب 
امب. پس دب این حالب  ین قتانین ماده حکمرانی  ر این فضای گس رده هرده 

های خشک  تده ت از  ریق عینک تکراب قا   دبک امب ت جابی دب قالبهب 
قتانین نفس هب پیچیده ت م غیر امب ت دب  را ر قتانین فع  ت انفعوال مواده  وا 

 . ه امبهند، تفاتتی قائ  نشدمحیط پیرامتن آن تمکین نمی
مجال ختدش، حکم دهد، ت یا دب مسیری غیور  دب مجالی غیر از هباینعلم از 

از بتی توتهم  -تلی هسانی هب  ب علم  ،زندیماز مسیر ختدش حرهب هند، مر از 
ام وداد هنند  ب این  اتب هس ند هب  واال ردن نشوان علوم ت اف خاب می -ت یا  دنی ی

پتشش آن  ر فهم ت ادباک ما دب متبد هس ی ت تجتد  ورای ات وا  أترگوذابی آن 
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 وب ایون حدیدوب تتجوب  1 رندة جایزة نت   علم پزشکیدتب افایب امب. پی ر مه
نصیح ی  رای » ،دجا هب دب ه اب ختهرده ت نس ب  ب آن هشداب داده امب آن

 ا تجتد تمای  تعداد زیادی از دانشومندان جوتان دب  گتید:، می«جتان دانشمند
انی هب علتم   یعوی با  تدن میام مدابها  رای اندکاصالح جتامع ت اندته آن
ت باه حو    وتدهمشکال  مر تط  ب علم ن تر یشقطعا تحصی  هرده  اشند اما 

ها این امب هب از زمرة هسانی  اشند هب مع ددند علمی ندابند ت نهایب هاب آن
تتانود دابای تضوعیب می« scientific Melorism»چهان از دیودگاه علموی 

 2نش   یعی انسان مشابهب هنند.دب ابتدای دا هباینت  ه ری  اشد 
گرای خوتد با دب موتبد تجوتد ت مکتالبیسم ن تانسب تصوتبا  علموی موادی

 یوکشده جدا هند ت اگرچب ادعا هورد هوب ماهیب از تصتب م افیزیکی هلی ت تتجیب
 ووا ایوون تجووتد،  ووب  ؛هووب از پیگیووری ظووتاهر نوواتتان امووب  ووتدهنظریووة مووادی 

هردن جدا، ماخ ن ،هردن رای هاتش، تیران علم های تمیلةدهمبدبآتبدن حرهب
تفکیوک قا و   ،بتدهب از اشیاء فراتر موی قطعیاز یک تصتب  هرگزهردن ت ترهیب

گیری دب حدیدوب یوک نوتع متضوع ،گیری انکواب حاهمیوب الهوی. متضوعیسوبن
  خش از اهوداف نفیانسان  ب هنگام  ربمی نیازهای هب م افیزیکی امب همچنان

آخر  ت دنیای اخرتی امب یک عنوتان م وافیزیکی اموب هوب هب مر تط  ب  تی
 هند.های آن هم میآخر  ت امتب مر تط  ب آن با انکاب ت یا از ابزش

                                                                 
شووناس  ووا تا عیووب م( دانشوومند زیسب 1915- 1987) Peter Medawarی وور مووداتب پ - 1

  تده امب. «تحم  اه سا ی ایمتنتلتژیک»انگلیسی ت اصلیب ل نانی ت هاشف 
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

 معناشناسیسکوالریسم، 

 لکوب الزم ت  ، رای پژتهش زی نده نیسب هب تنها  ب  ربموی لفوظ اه فوا هنود
یز متبد  ربمی قراب دهد تا  وب مصطلح با نت داللب  معناییضرتبی امب هب هالة 

هب انتاع اشوکال امب پذیر امکاندب صتبتی آن  رمد ت این امر  ت داللب عمق معنا
شده دب تعریف این مصطلح با متبد  ربمی قراب دهود ت دب نهایوب اشوکال ت مطرح
 هند، تاهاتی هند.هب از گس رة مفهتمی آن آشکاب می با های تاقعیگتنب

 تعریف اصطالحیموکالت : مطلب اول

تعودادی از  تا سو ب  وبیک تعریف دبمب  رای مکتالبیسم  بابائ دشتابی
هب  ب صتب   متجتد دب آن آشف گی: ع ابتند از هاآن ترینمهمهب  امبعتام  

شتد؛ ت همچنوین تاقعی ت حدیدی از حصر داللب متضتعی مصطلح حاص  می
یودگاه محدوق ایجواد اخ الف متجتد دب انتاع ت اشکال آن هوب  وا تتجوب  وب د

 .دب یک حالبت ماندن طلح دب ت ا  تضعیب صت لغزش م ،شتدمی

  لغت فرهنگدر  ارائه شدهی هافیمقصد اول: آشفتگی تعر

تئتبیک فکر ت ماخ اب علمی   ا تجتد مرهزیب اص  مکتالبیسم دب میس م
یوک دابای  هاتصتب غر یدب ح مکتالبیسم صطالات تاقعی فرهنگ غر ی، اما 

های تابد شوده نیسب. همین هافی امب هب انسان نگاهی گذبا  ب تعریفب تج
هوای  یانودازد توا تفات غرب های میامی، اق صادی ت فلسفی لغبدب فرهنگ

 م تجب شتد.  گس رهها با از نظر عمق ت آن
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گیری تنها یک متضوع با مکتالبیسم هباینها  ب گرایش  عضی از این تعریف
 هوباینند، یکی از دالی  اصلی آشف گی اصطالحی آن اموب. اجرایی دب نظر  گیر

گیری اجرایوی دب نظور  گیوریم نوتعی گورایش مکتالبیسم با تنهوا یوک متضوع
انوتاع جدیود آن نوتعی  ةنگر دب  ربمی این مفهتم عمیق امب هب دب همومطحی

 دهودمیدب نظام هس ی نشان با جایگاه انسان  تت ا  ایدئتلتژیکی دب جریان امب 
هوای ترین مجال علمی ختد، فضا با  رای عمو  دینوی دب دایورة ع اد نادب تنگت 

ای هوب هند هب دب تبای هابهای تیژهمذه ی ت احساما  دبتنی ت فردی فراهم می
 هند، حصر شده امب. ا تحرها  اج ماعی ابت اط  رقراب نمی

ب این گمان نیسو یم هوب اخ الفوی دب ماهیو راین  ربمی ام درائی  دب ما 
 لکب موا  وب  ،گتنب هم نیسب چرا هب این ؛خشک اص  مکتالبیسم تجتد دابد

شوده از های ابائبهب تتضیح دهیم اخ الف متجتد دب تعریفدن ال این هس یم 
گوردد هوب ایون مکتالبیسم دب اص  ت اماس ختد  ب گسو رة متضوتعی  رمی
ت هووا هووای آنمفهووتم با دب ادباهووا  انسووان ت جتامووع ت حکتمووب ت تالش

 اندازهای مخ لف دب مایب قراب داده امب.چشم
های دانشگاهی لغبفرهنگدب  ،اصطالح مکتالبیسم ی لغفرهنگتعریفا  

هوا مکتالبیسوم با  وب عنوتان غر ی  سیاب زیاد ت م نوتع اموب.  عضوی از آن
هووا انوود ت  عضووی دیگوور از آنهرده یمعرفوو« زدتدن قدامووب از همووب چیووز»

هی تگتنب هب گرهمان ،اندهردن ماده ب ط دادهدالنیمکتالیسم با  ب عملیا  ع
این تنتع  ب  1هایی از این ق ی .ت فعالیب اندط هرده دیگر آن با  ب تفکیک مرت

 بمیده امب.هالفگی  ب مرحلة مردبگمی ت  ،خا ر گس ردگی آن
هوای تعریف« Dictionary of Modern Socilogy»دب فرهنوگ لغوب 

هوب  ییآموده اموب توا جوا« علمنوب»ت « کتالبیسمعالمانیب: م»زیادی  رای 
حال ی از  ب های این هلمب، آمیح گی داللبلغب  ب دلی  دبهمنتیسندة فرهنگ

                                                                 
 يف ة، مقرال: تعرفرف مفهروم العلمانیرةوالصهیونی ةایلهود وایلهودي ة، موسوعيعبدالوهاب املسی - ١

 «.العالم الغريب
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این ع اب  با اق  اس هرده اموب: « شاینر»امب ت از مدالة دچاب شده ناامیدی 
لختاه هب ممکن امب  عد از  ربموی اشوابا  مخ لوف ت دن یجة متبد نظر ت »

هند، حاص  شتد این  ب آن اشابه می« علمنب»م عددی هب اصطالح  هایپدیده
امب هب این اصطالح با  ب  تب هام   رداش ب ت  ب جای آن اصطالحاتی مانند 

« تموووایز: تشوووخیص»یوووا  (transposition)« احوووالل: ایجووواد ت وووا »
(differentiation)   از لحواظ تتصویفی  اصوطالحچرا هب این  ؛هاب   ریمب با

 1.امب تر یش رفی آن ش ب ت  یی داتریش تتان 

 مقصد دوم: توخیص و تمایز اشکال )مختلف( اصطالح

دبیافب ت دبک متضتعی مفهتم مکتالبیسم  ب صوتب  هامو  ت از متانع 
اندازهای مخ لوف دب دقیق، آمیخ ن چند مطح گتناگتن  وا همودیگر ت چشوم
جوا الزم  دب این شاید ربمی این اصطالح  ب هنگام ماخب یک تعریف امب. 

 مخن  گتییم:اصطالح  یفیتجته شرح تعر ترینمهم دب متبد  اشد

 معنی لغوی

های اشو داقی آن بیشوب ربمی معنای لغتی هوب دب دبتن حورتف لفوظ ت 
گتنوب گریزگواهی از آن  ورای مند امب هب هیچپنهان شده یک ضرتب  نظام

آن نیسوب. دب ادباک حدیدب مکتالبیسم ت بمیدن  ب ماهیب خشک ت جامود 
عین حال اگر محدق  ب دن ال این امب هب  ب شک  هام   ر این مفهتم احا ة 

چرا هوب  ؛ضرتبی امب هب دب همین حد  اقی نماند ،آگاهانب ت هلی داش ب  اشد
بنگ چهابچتب لغتی دب پتشش هام  این اصطالح زنده ت دب حال بشد ت بنگ

یسم یک ضرتب  بتشومند ناتتان امب.  ربمی معنای لغتی اصطالح مکتالب
تلی  ا تجتد آن تنها  وب  ، خشی از ماهیب مصطلح امب رای دبک ت دبیافب 

 .شتدمحستب میعنتان گام نخسب دب بمیدن  ب نهایب آگاهی از این مفهتم 

                                                                 
 منبع پیشین. .1



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 86

 های تاریخی آنمعنا در سیاق

شتد هوب از  ریوق آتواب  شری محستب می ةمکتالبیسم  ب عنتان یک تجر 
گیرد ت این امکان تجتد ندابد هب موا زمین متبد  ربمی قراب می خزیدن آن  ر بتی

ت یوا یوک  ،ت پایوب ماننود بیاضویا  یأیم ودآن با  ب عنتان یک حدیدب شناخ ی 
شناخ ی عرفانی هب ن یجة الهام فردی  اشد، ت یا یوک معرفوب الهوی هوب  حدیدب

نب ت  وب هموراه  ربمی آگاها.  ب حساب  یاتبیم ،الهی  اشد امداد مرچشمب گرف ب از
دبپوی آن توا تفکر دب  اب مکتالبیسم  اید از مراح  شرتع این مفهتم ت تحتل پی

ت ز انی آن با از حدیدب  یلغتظتاهر ت دی  شدن  ب یک مذهب ع تب هند تا   تان 
 د.تت همچنین  ب آمال ت اهداف آن دب زمان ما آگاه ش هتا ب آن تشخیص داد

 تیشناخمعرفت معنی از طریق بینشِ

هب ممکن امب از حدیدب متضتع مکتالبیسم چندین زتایای مح لف دابد 
شناس، مکتالبیسم با  ب عنتان یک ها شناخ ب ت تعریف شتد. جامعبآن یق ر

هند هب مرت ط  ا دگرگوتنی زیرموازهای اج مواعی اموب؛ ای معرفی میپدیده
با آن داند؛ فیلستف میام مداب آن با یک معادل میامی خاص ت تخصصی می

آتبد؛ شابع مسلمان آن با  ب عنوتان  ب عنتان یک تفکر شناخ ی  ب حساب می
 ور هموین امواس الزم دانود. گذابی مییک مفهتم عدیدتی ت بتشی دب قانتن

هر ،  ب ه  مفهتم آن از زتایای مخ لف ندپیدا هراحا ب   رایمحدق امب هب 
  .آن مرت ط هند  ب دیدگاه ت زاتیة دید تخصصی با تعریف

 یاتمعنی تبلیغ

توابیخی ت تخصصوی معنوای ت لیغوی ت  ،تشخیص ت تمایز حدیدوب لغوتی
یک ضرتب  شناخ ی امب هوب  ربموی ت هواتش ندودی با از  ،شنامیزی ایی

هنود. هویچ باهوی های جان دابانة ایدئتلتژیک مصتن میفرتلغزیدن دب انحراف
موب معنوی  هبنای رای یاف ن ت دبک معنای ت لیغی اصطالح تجتد ندابد مگر 

 م احث ق لی با  ب خت ی دبک هنیم. بگف ب شده د
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انداز  ب  ربمی معنای لغوتی یوا صورف نظور محدتد هردن دیدگاه ت چشم
 یننده با از مسیر اصلی شناخب مکتالبیسم تا  ،هردن از  ربمی اشکال تابیخی

هب تالش ات با از دبیافب چنانهم ،هندبمیدن  ب شک  هنتنی آن منحرف می
 هند.اهیب تا ب مکتالبیسم مش  ب میم

معنای لغتی اصطالح ت میر تحتل ت دگرگوتنی آن دب  بدهردنهب   تب انهم
دب  ؛انودازدحدق با دب اماب  اشکال ظرفی ی جدید این اصوطالح میم س ر تابیخ، 

این مذهب، معانی اصلی اصطالح  هس ة مخبن یجب دب خالل تالش  رای هشف 
 شتد. دچاب تداخ  می هب دب  را ر تی قراب دابند ید آن ا معانی عابضی ت جد

اه فاهردن  ب یک زاتیة دید شناخ ی دب  ربمی ت تعریف مکتالبیسم  رای 
اما  ب محدق یک ختانش جزئی  ،اترگذابی عمیق ت تا ب این مذهب مفید امب

 ر حدتد  احا بهای تی  ب دهد هب گرایشت تتهمی ابائب میشده  قطعبقطعبت 
  رد.اهیب اصطالح با از  ین میت م

قراب گرف ن دب  ند تعریف ت لیغاتی،  دترین چیوزی اموب هوب امکوان دابد 
تیژگوی  تورینمهمپژتهشگر گرف اب آن شتد؛ چتن دب این صتب  هاب تعریوف 

 وب جوای  هب دب این حالوب تعریوف ،دهدیعنی متضتعیب با از دمب می ،ختد
 شتد.می هشف چیزی ت دی   ب دم اتبدی نامطلتب

ختانش شناخ ی نیازمند این امب هوب ایون موذهب دب پیودایش ت بشود ت 
ها آن با  ربموی حرهب ت مکتن آن متبد  ربمی قراب  گیرد ت دب هموة جن وب

ن  ب حدیدب تا ب این مذهب هب  دت هباینهای آن فرت بف ب تا هند ت دب الیب
 رمی پیدا هند.آن تجتد نختاهد داشب، دم 

 الریسم یک مفهوم متغیر استمقصد سوم: سکو

هشف داللب اصطالحی الفاظی هب  ر مذهب فکری خاصوی  تدن دب دم رس
ت موکتن آن  ،ت ا  ت ام دراب مذهب دب یک بتش تاحود میزان هنند  بداللب می

. این امر دب مذاه ی هوب  ور  س گی دابداز تغییر  آنت ممانعب  ،دب یک شک  تاحد
زموین دب   ور عملویتجتد قائ   ب هب  رای ختد  نا شده تصتبا  مادی ت مجردی 
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هر اندازه هوب امب. مذاهب  قا   مشاهده ،نیسب یا فرد دبگیرانب یک متمسبقالب 
شودن ق وتل تاقعموتبد  ب ممب تغییر ت انط اق ت دگرگتنی  ب هودف هابآمودی ت 

تمکین شده دب  را ر یک تعریف مشخص  ا چهابچتب تعیین هبایناز حرهب هنند 
 زنند.مر از می تر یش هنند،

ها  رای مذاهب زنده ت م غیر  وا آن من ع اصلی این دشتابی هب دب ت ب تعریف
هسو ة موخب ت جامود م نی ت متقعی ی امب هب  ر ظتاهر بت هس یم، ان اشب ببت 

ت  ،این مذهب مایب انداخ ب امب. پس ظهتب این موذهب دب  ویش از یوک تصوتیر
ختاهد تا دب جداهردن معنای عابضوی از محدق میهای مخ لف از ها ت مکانزمان

معنای اصلی آن نهایب توالش خوتد با  وب هواب  گیورد توا  وب ماهیوب اصولی آن 
(Quiddiy)  همان چیزی امب هب شیء  ب تاموطة آن هموان رمد ت این ماهیب 

این فعالیب خطرا  زیوادی مخفوی شوده اموب ت اگور دب دبتن  1شده امب. شیء
های خطا ت اش  اه دب آن  سویاب تمویع ک تجب  اشد، حاشیبمذهب دابای  یش از ی

هوای از تعریف تور یشهای مذاهب م غیر ن اماس امب هب تعریفیامب ت  ر هم
 هنند.شده  رای مذاه ی امب هب خشک  تده ت تغییر نمیابائب

م دقوب هنود م تجوب اموتب مکتالبیسو وب  -غرب یا شرق دب  -هسی هب 
شده  ب بشد ت م غیر امب، از حالب فراخی ت ماده شتد هب مفهتمی دب حالمی

حرهوب هورده ت از باح وی  وب موخ ی ت دشوتابی من هوی  یاف بممب ترهیب
شتد. مکتالبیسم میامی  ب عنتان یک اصطالح هب هدف از آن بمیدن  ب می

مدابانب ت مپس  وب یوک ابزش هسو ی ، مطرح شده تمصادبة امتال هلیسا  تد
احساس ت دی  شد ت دب رگیرنودة  واتب ت قوانتن اخوالق  یاف ب  ر فکر تمیطره
هوای ی دب  را ور دابایییوگیری اجرا ب عنتان یوک متضوعاین اصطالح امب. 
شناموانب هوب دب رگیرنودة مپس دب شوک  یوک اع دواد هس ی خلق شدهلیسا 

 تصتبا  فردی ت جمعی  تد دگرگتن شد.

                                                                 
 .84الجرجانی، ال عریفا ، ص . 1
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ت ح وی دب  ،مکتالبیسم امرتزه  ب عنتان یوک توالش، دب شورق ت غورب
  ووادابد  یتوور یش جمعیوب هاتتلیووک یووا ابتوتدتهستووراهم هووب  یهشوتبهای

هوب همچنان ،ی دابد، یکسان نیسوبتر یشهشتبهایی هب جمعیب پرتتس انی 
تضعیب آن دب هشتبهایی هب شاهد دبگیری جان دابانب  وا هلیسوا هسو ند ) وب 

دبگیری با صتب  عمتم هشتبهای ابتپایی(  ا تضعی ش دب هشتبهایی هب این 
اند )آمریکا( م فات  امب. این تضوعیب دب شورق نیوز  وب هموین تجر ب نکرده

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 

امو ب  رخالح این اصط 1 رفی دینی امب.یا  ی (Dharmanirpeksha)هلمة 
های دینی م عددی دب آن تجتد دابد ت هند امب هب گرایش فضای متقعی یاز 

 وا ماهیوب آن دب  یآشوکاب تعوابض ،ماهیب تالش مکتالبی دب ایون هشوتب
ای هوب  وب گتنوب اموب ن وتدههوا هشتبهایی دابد هب این تنتع مذه ی دب آن
 بد.دانجا تجتد دبگیری  ین افراد م دین ت غیر م دین دب آن

آموده  19هوای م فکوران قورن ه ابهب دب   ب همان صتبتی مکتالبیسم
ضعف ملطة حکتمب  ر زندگی شخصی افوراد ت حضوتب یوک   ب م ب امب ت

ملطنب تاقعی ت  زبگ  رای هلیساهای هاتتلیک ت پرتتس ان ت ابتوتدهس، دب 
اصوو  ت موواخ اب خووتد هووامال مخووالف ت م فووات   ووا آن چیووزی امووب هووب از 

  ینیم.دب دت قرن  یس م ت  یسب ت یکم میمکتالبیسم 
دب هشوتبهای  همة این مشکال   ب هنگام مدایسة حدیدوب مکتالبیسوم

 وا  ،گرایی ماهتی دب متبد تموعب مولطنب دینوی دابنودغر ی هب یک تدلی 
ت  حاهمان ت بتشنفکران آن یک میس م ابزشمند ت دابای موازهشتبهایی هب 

 .شتدمطرح می ،انددههاب مشخص  رای مکتالبیسم تابد هر
ترین مانع دب  راب محددی امب هب معی دابد  زبگ این تنتع غنی ت زجرآتب

  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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 اشکال سکوالریسم: مطلب دوم

هوایی هوب مخوالف آن یغی مکتالبیسم ت همچنین ه ابلهای ت ه اب تر یش
این مصطلح از جهب منفی ت مث وب آن دب  را ور موا   تدند، یک معنای تاحد  رای

انود  سویاب آن چیزی هب ابائب هرده از ا این تجتد تاقعیب ت حدیدب  ،اندعرضب هرده
 چرا هب این مصطلح دابای اشکال تابیخی ت جغرافیایی م عددی امب. ؛دتب امب

 مقصد اول: انواع اشکال تاریخی سکوالریسم

تتجب  ب معنای لغتی ت تمدنی آن  ب مب مرحلب تتانیم مکتالبیسم با  ا می
 هب دب مرحلة آخر معنای هنتنی ختد با هسب هرده امب: ییتدسیم هنیم تا جا

 سکوالریسم دینی

بجو  دیون این مرحلة ا  دایی دب مفهتم فاصلب  ین دینی ت جهانی ت تشخیص 
هنود ینشینی از جهان زندگی مامب هب دب حال ی از زهد ت گتشب (شخص بتحانی)

 ا  شخص بتحانیهند. هب دب دبتن جهان زندگی می شخص غیر بتحانیدب مدا   
هنود زندگی می (sacred)بتح ت تمام شتق ختد دب دبتن جهان مددس ت عرفانی 

هنود. زنودگی می (Profane)جهانی آلوتده  شخص غیر بتحانی دبتنهب دب حالی
رتن تموطی با دب رگرفوب ت هب همة قوجاییاین مرحلب مد  زیادی ادامب یافب تا 
جایگواه دب ایون دتبه هاهنوان  .د  وتدتهمشوفاصلة زیادی  وین هاهنوان ت موردم 

 متقعی ی این جایگاه ت تمایز ت مپساج ماعی، اق صادی ت میامی  ب دمب آتبدند 
اع  واب دب میس م ابزشوی جامعوب ت  وا تأهیود  ور  یمتجتد مفاهیم عرفانی تتمط 
 ور  یاتور منفو ،ن امریا تث یب شدند.آتبدن  ب دنیا بتی ت دادن تمایال  مادیجلته

امو فاده از ء انودتزی ت موت رتت  ورای وا  آن بای داشب هوب   دة هاهنانجایگاه 
 .ها  ب هواب گرف نودها ت نذتبا  آنهردن هدیبعتا ف دینی مردم عامب  رای جمع

 داشب. مهمی ین امر دب ان دال  ب مرحلة  عد مکتالبیسم مهمهم
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 قانونی –مالی والریسم سک

حاهموان مودنی ب  واین مرحلب دب ان دال مالکیب تعدادی از امالک هلیسوا 
گر امب ت این امر پامخی  تد  ب مالکیوب هلیسوا  ور تعودادی از اموالک جلته

فئتدالیسم دب  خوش  زبگوی از آن مر وتط  وب تورت  ب هجاییتا )مکتالبی( 
 ازگردانودن  سویابی از اموالک ر  یی هاهنان  تد. این مفهتم  ب تضتح هلیسا

 تأهید دابد.  18تحب میطرة هلیسا  ب حاهمان مدنی دب قرن 
تاقعیوب جامعوة غر وی مویطره داشوب. هلیسوا  ور مودابس،  تر یشهلیسا  ر 

ها ت مؤمسا  هنری ت اد ی تسلط داشوب ت یوک حاهمیوب ها،  یمابم اندانشگاه
هوا با دب  دان معنی امب هوب آنمس دیم  ر اهالی میامب ت نظامیان داشب ت این 

 ور 1داد.مس دیم موتبد امو فاده قوراب مویعمتمی  ب دت شک  مس دیم ت غیر عرصة
ا  ودای  ،های عمتمی از هلیسوا  وب حکتموبهمین اماس  ازگشب مالکیب دابایی

مؤمسة تأتیرگذاب دب جامعب یعنی مدبمب  تد ت ایون یوک  ترینمهمجدایی ابت اط  ا 
 دب آن تابد شدند. شد  تمام ا دب مرتامر ابتپا هب مکتالبها  تد  زبگی دبگیری 

 سکوالریسم متمدن

ت این  ،دین  ب شک  جزئی ت هلی از تاقعیب زندگی دتب شد ،دب این مرحلب
اق صادی دب عصر حاضر ت  یت اج ماع یامیم یهاتهیغالب  ر شهمان تصتیر 

 صودایح خوتد، امب. این شک  از مکتالبیسم  ا فاصلة ایودئتلتژیک ت تاضو
ت نیز  ،گرایش  ب شمتلیب ت می  دب میطره  ر آگاهی جمعی مردم بما،عدیدتی 

مسولمان هشتبهای مانند ت بف ن  ب هشتبهایی  ة ختدتمای   ب گس رش ملط
ی )علموی(  وین هلیسوا ت مولطة زموانن یجب هب  ا هلیسا آشنایی نداش ند ت دب 

 شتد.نداش ند، م مایز می دبگیری

                                                                 
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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 ها نسبت به دینموضع منفی آنتوجه بهنواع سکوالریسم باا مقصد دوم:

مکتالبیسم دب اماس ختد  ب هدف محدتد هردن متضع عدو  انسوان دب 
ت فرد  وب تجوتد  بدب داخ  دایرة عم  حکتمب ت جامعانحصاب آن  را ر دین ت 

اش یک تاهنش منفی  ب حضوتب دینوی هلیسوا دب گیریآمد ت دب ا  دای شک 
آن ممانعوب از گسو رش  یعموتم گیت  ر همین اماس، تیژ  تدقرتن تمطی 

تلی  ا این تجتد  ب عنتان یک دیدگاه تاحد ت تا ب  ،دین ت یا نفی هلی آن  تد
اش  رای دین  ب دبجاتی گذابی ب هنگام ابزش لکب  ،نیسب هب غیر قا   تغییر
 مطرح شد. ،شتدمنفی تدسیم می

اج مواعی ت میاموی  ،نظر فلسوفیهسی هب دب تابیخ پیدایش مکتالبیسم از م
 پردازد های فکری ت عملی تاهنش ینی  ب پیشهند، این امکان با دابد هب نگاه می

 ظرفیوب  ینوی با  ور امواس تده اموب ت نیوز ایون پیشهب م غایر  ا حضتب دینی 
 ام تاب هند. دین ت تراهم تابیخی آن جداهردن دب مطال ةدعت  ام داللی جریان 

 :ردتتان  ب مب مذهب تدسیم همیالبیسم دب  را ر دین با مکت گیریمتضع

 گرسم سرکوبیوالرکس

هنود ت آن با  وب دین با دب هموة انوتاع آن بد می ،گرمکتالبیسم مرهتب
دب  را ر آن حمایب  یند هب  اید فرد ت جماعب با عنتان یک نیرنگ ت فریب می

یش با ان خاب هردنود، هب این گرا هاییهنند. از مشهتبترین پیشگامان مکتالب
المج موع العالموانی الدوتمی: جامعوة ملوی »گذاب موازمان پایب 1چابلز  رادالف
تر این گف ب با  ب صتب  آشکاب ت  ا شد  هر چب تمام یتامب.  «مکتالبیسم

باهوی   ب ات ا  بماند هب مکتالبیسم دب ماهیب ختد دشمن دین امب ت هیچ
 الزموة ازهب  دای یکی  ییا نیسب تا جاهآمیز  ین آن رای همزیس ی مسالمب

                                                                 
م(: م فکوور انگلیسووی ت عضووت  1833- 1891، )ughlaadrCharles Bچووابلز  وورادالف  -1

 چرخد.الحاد می های تی حتل محتب پیرتزی مکتالبیسم تپابلمان هب فعالیب
Adolphe S. Headingly, The Biography of Charles Bradlaugh, London: 

Freethought, Publishing, Company, 1888. 
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پس مکتالبیسم دب این معنا تنهوا جودایی ت  بف ن ت نا تدی دیگری امب. ین
ت حکتمب ت قوانتن ت فلسوفب ت های دینی دب امتب جامعب گرف ن از ابزشفاصلب

دیون دب  امور مدودسهنر ت فرهنگ ت علتم نیسب  لکب  ب معنوی مویطره  ور 
 مب.زندگی انسان ت جامعب ا

 سکوالریسم لیبرالیسم

بتد هب این ممب می ب  ،مکتالبیسم لی رامیم  ر خالف تجب دبگیرانة اتل
ندش مث  ی دب  هب پذیرد  امالمی دین با دب حکتمب ت جامعب ت جریان دعت 

یک مرجع هلی  هبایندتلب نظام دینی با  رای  هرچند هب ،دمحیط داش ب  اش
بیسم  ر پایة بد ت انکاب میطرة دینی دب هناب گذابی نکند. این مکتال اشد، پایب

ت حمایب حضوتب آن  های زندگیدب تعدادی از زمینب اقراب  ب نیازمندی  ب دین
 ،ای هب متد ت منفعب  رای جامعوب  وب هموراه داشو ب  اشوددب زندگی  ب گتنب
 ام تاب شده امب.

 موارکتیای یا سهمیهسکوالریسم 

 وب دن وال دتبهوردن هامو  دیون از  یمشوابه سم یالبتکم مذهب از نیا
ت  وا آن  وب  هآن با دب  خش مشخصی از تجتد محصتب هرد ،  لکب تدنزندگی 

هرد ت ایون  وب نوتعی این اع  اب هب یک ان خاب فردی امب بف اب ت تعام  می
اع رافی امب  ر این هب این مذهب تتانایی دتبهردن دین با نودابد اگرچوب  وب 

 ورای شوکتفایی آن ح وی دب نیوز هند ت تالشوی ندش مث ب دین اع راف نمی
 . دابدهای محدتد نزمینب

            ووووتد دب دت ه وووواب خووووتد (agnostic)« گرانوووودانم»هووووب  هتلیووووتک
"Principles of cularism"ت"The Origin and Nature of Secularism" 
 تد  ب این صوتب  هوب با طوة  وین دیون ت  یمشابه  رفداب مذهب مکتالبیسم 

 وب ایون  وتد  «exclusiveness»تالبیسم با طة جدلی ن تد  لکب نتعی با طة مک
یا ند ت دب دت خط متازی دب حرهب ها دب دت زمینة جدا از هم ام داد میمعنی هب آن
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همدیگر با دفع هرده ت یا  ا هوم همکوابی هننود. دب منواظرة  هباین دتن  ،هس ند
دشومنش شود، تأهیود هورد هوب  ا دتمب ختد  ورادالف هوب  عودها  1مشهتب ختد

 لکب از آن مسو د  اموب. دب ادعاهوای  ،مکتالبیسم دلیلی ضد مسیحیب نیسب»
هنود. مکتالبیسوم  لکب باه دیگری  رای آن پیشنهاد می ،هندمسیحیب شک نمی

 لکب چنین تتضویح  ،هدای ی غیر از ختد آن نیسب این تصتب با ندابد هب هیچ نتب ت
 وا ایون تتضویح  2«دب رگیرندة نتب ت هدایب امب. دهد هب حدیدب مکتالبیسممی
ای غیر از ایمان  وب خودا یوا الحواد یوا مکتالبیسم  ر زمینب هباین ا تتجب  ب »هب 

گتنب ضورتب  منطدوی دب جودال موکتالبها هیچپس  ،مسیحیب ام تاب شده امب
هوای خوتد  ور مکتالبیسوم دب بقا ب.  رای ات ا  بام ی این متضوتعا  نیسوب

دب  را ور ایون ناامیدی  از ،هامحکم ختد تأهید هرده ت  ب هنگام تداخ  آن ادعاهای
ادعاهوای هرده ت از م ابزه  دیدگاه الهتتی ت مسیحیب دب  را ر ر آنیتحدیا  رهبح

. این همان چیزی اموب هوب ممکون اموب  ودتن پورداخ ن  وب هنددفاع می ختد
منشوأ خودایی ه واب های مر تط  ب حدیدب ایمان  وب خودا ت متضتعاتی دب جدل
  3مددس تحدق  یا د. 

مدودس هننودة هلوی هند هب مکتالبیسوم نفیاین تعریف چنان گمان می
ت جایگزینی آن  وا  ،مبادب جهان  مددس دینی تأتیرگذابِ ةهنندلغت نیسب  لکب

 ،م دأیی جتهرمددس متجتد دب جهان میسر امب: ماده  ب عنتان یک  یءدت ش
 منفوکمؤتر هب از یک نمتنة اخالقی م عوالی  ت منفعب  ب عنتان یک محرک

 شده امب.

                                                                 
 لندن  رگزاب شده امب. بد 1870مال  ناظره دباین م .1

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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هوب همچنان -لیتهی دب تسامح ت همزیس ی  ا دین افرا ی نیسبتتصتب ه
چورا هوب دب نگواه تی  -دهنود رفدابانش آن با دب جهوان عر وی تورتیج می

ای از م انی  نا شده امب هوب هموة اترگوذابی مکتالبیسم  ر اماس مجمتعب
 هند. این م انی ع ابتند از:با از آن ملب میدین دب زندگی مردم 

 . ر جن ة مادی ت منفع ی زندگی  شر اصلی تمرهز -
 آزمایی مادی با دابد.متضتعی امب هب قا لیب تجر ب ت بام ی ،حدیدب -
 .باهنمایی دینینیازی آن از حکتمب الهی ت عدالنیب میس م اخالقی ت  ی -

دب ضومن ه واب خوتد  وا عنوتان  هتلیتک مکتالبیسم با  ب شکلی دبموب ت
«English Secularism » ا 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 
. مکتالبیسم دب اص  ت اماس ختد  رای هسوانی  وتد هوب ه امبصرف با  نا هرد

اع مواد  هاتتان  ب آننمی ، نا راین ؛تتان هس ندهردند دین ت امتب الهی ناگمان می
تصتبا  مکتالبیسم دب متبد دین  ب دت جهب دتب  1با تصدیق هرد. هاهرد ت یا آن

یافب: یک جهب منفی هب دب متبد تفکیوک ت جداموازی اموطتبه از هم ام داد می
(demythization) هرد ت این  دان معنی  تد هب یوک فضوایی  ورای صح ب می

هرد تا نظریة انسانی با دب  را ر نظریة تفکر دینوی اموا یری یة علمی ایجاد مینظر
ت ایون بتشوی  هنودهب م ص   ب حاهمیب دین امب،  ب صتب  انحصابی ان خاب 

 تد هب دانشمندان علم الهتتی آن با ان حواب هورده ت موتبخین عصور حاضور دب 
چنوان هوب دب ایموان هم ،هننود ربمی زندگی حضر  مسیح )ع( از آن ام فاده می

ت  وا امو فاده از خرافوا  مر وتط  وب عیسوی  (Jesus of Faith)مر تط  ب هلیسا 
مطرح شوده اموب.  2(storyiH of Jesus) تابیخی )عیسی ماخ ب شده دب تابیخ(

                                                                 
1. George Jacob, Holyoake. English Secularism: A Confession of Belief, 

Chicago: The Open court publishing, company, 1896, p.35. 
 ید:ن نگاه هنتابیخچة  حث دب متبد یستع تابیخی ت مشکال  ت ایرادهای آ دب .2

James H. Charlesworth, The Historical Jesus: An Essential Guide, Nashville, 

TN: Abingdon Press, 2008. 
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آگاهی انسانی معی دابد تا دین با از زمینوة تفکور تمودنی دب  ةاین گرایش دب زمین
دن دین ایون اموب هوب دیون رهاهداف این تئتبیزههمة ا عاد آن جدا ت ملغی هند. 

گیورد  هننده  اشد ت دب ن یجب دب مدا   گرایش   یعی حدیدب قراب  رای علم ندض
چب مادی  اشد ت چب تابیخی. اما  رف مدا   مث وب اموب ت  وب مومب موخن از 

(declericalization) هشیدن مولطنب از مواخ اب دینوی دب خوابج از یعنی  یرتن
ت   افیة فردی خاص ام داد دابد ت دب عین حال یک تصتب مرشاب از منفییک زمین
اموب  ت ت لیغوی ک حدیدوب ادعوایییو ا این اع  اب هب  ؛دادن دین امبجلتهزشب
مدتالتی هب مر تط  ب الهت  ت ایمان  ب خدا هس ند دب ماخب  نای عدلوی  اگرچب

 ت بتانی بف ابی انسان  سیاب مؤتر هس ند.

 واع سکوالریسم با توجه به رابطة کلیسا با حکومتمقصد سوم: ان

ت  ، ا تتجب  ب شود  ت ضوعف آن ،بتا ط هلیسا  ا حکتمب دب هشتبهای غر ی
 م فوات   واگیورد ت زیوادی  وب خوتد می آن، اشوکال نةدشمنایا  تتافدیشک  نیز 

هب  ب شک  تاقعی متجب ایجاد تفات  دب این هشوتبها جاییتا  ،مکتالبیسم امب
هننوده  وتده ت ب. بیشة این انتاع مکتالبیسم ن یجة بتا طی امب هوب دفعشده ام

ب  رای منافع نزدیک  ب هم یا دتب از هم ایجاد هرده اموب. ههایی امب نیز مازش
  وتدهمنافع دت  رف  دبهمچنین ن یجة   یعب ت ماهیب این دبگیری ت شد  آن 

 اش ب  اشد.ت م ب شده امب تا مکتالبیسم دب هر هشتب شک  م فات  د
 انتاع مکتالبیسم دب این زمینب ع ابتند از: ترینمهماز 
نمتنوب  ناموب: ایو 1آن دب فرانسب نمتنة :جدایی هام   ین هلیسا ت حکتمب -

دابد.  )توتان نظوامی( هلیسایی امب هب چنگال احکتمب ت جامعب  ن یجة دبگیری 
آزاد هورده ت آن با این دبگیری تلخ  تد ت حکتمب  ا مخ ی ت آبامی حدتق ختد با 

پچ پس گرفب ت  ر همین اماس، امرتزه  ا این متضتع  ا شک ت تردید دائمی ت پچ
شتد. حکتمب دب جدال  زبگ ختد دب زمینوة آموتزش تبتد هردن شدید  رختبد می

                                                                 
 ای از مکتالبیسم امب. ب این اع  اب هب الئیک شیتة تیژه .1
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ه ت ابزش آن با هرده ت نتعی قدامب  ب جدایی آمتزش از مدتال  دینی اضافب هرد
صلی  نای غیر دینی با  ورای جامعوب ت تفکورا  هلوی آن تا   تاند ماهیب ا  اال  رد

جداموازی )دیون از حکتموب( تأهیود دب  شودیدترینتجر ة همتنیسو ی  حفظ هند.
هوای  خشچرا هب الحاد با  ب عنتان یوک عدیوده  ورای هموة  ؛شتدمحستب می

ح ی دب با دین  ،داشبدشمنی عمیق ایمان ت  اتب دینی  ا  ،حکتمب  ب حساب آتبد
اصوتل موذهب افرا ی بیشب دب . این تندبتی پذیرفبنمیت فردی  خصیش عرصة

هب هشتبهای همتنیس ی  نا هرده  تدند. این مذهب مع دد اموب  دابدمابهسیس ی 
های ای از شخصوبشوتد هوب   دوبها محستب میملب افیتنهب دین  ب عنتان 

 وا  هوا باامب ت آنهردن   دة مرختبدة جامعب حسدینی ت اشراف آن با  رای  ی
های گناهکابی ت تسولیم دب  را ور آزابهوا ت آبزتهای ختد مر تط  ب آخر  ت مدتلب

هوا با از حدوتق خوتد محورتم ها با دزدیده ت آنهای آنهسانی هب ترت  یهاظلم
 مازد.، مرگرم میاندهرده
امب: جدال  آن دب آلمان نمتنة ، تهلیسا یک مؤمسة عمتمی جزئی امب -

چورا هوب  ؛تابیخی  رای آلمان نیسبآغاز  ب ختدی ختد یک حکتمب ت هلیسا 
های پرتتس ان یک تجب تمایز دب دبگیری ت همزیس ی  ین هاتتلیک ت شتبشی

. ن تد حسامیب زیاد دب زمینة امبشتب هن یا یامیم - یجمعتابیخ همزیس ی 
از فضای تمیعی هوب مددابی دتلب  مجالی فراهم هرد تابتا ط دتلب  ا هلیسا، 

 اخ یاب داشب با  رای هلیسا  گذابد. دب 
ها با دب هب فعالیب آندب حالی ،تجمعا  دینی با  ب بممیب شناخب ،قانتن

تأمین منافع عمتمی محصتب هرد ت این امر  ر همة  تائوف ت ادیوان مخ لوف 
ت  دب زمینة اج مواعی ،تعمیم یافب.  ب عنتان مثال ی دتن هیچ تفات  ت ت عیض

های ماس قتانین ت دم تبا  تشکیالتی م عدد ت دب زمینوبهلیساها  ر ا محلی،
مخ لف )تشکی  شغلی، همک اج ماعی، بشد ت تتمعة انسانی، م ابزه  ا فدور ت 

های عمو  مشخصوی چوتن )هتدهوان، محرتمیب،  هداشوب ...( ت دب میودان
 هردند.جتانان، معلتلین، مالمندان ت... تبتد می
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های میامی مسا  ت مازمانؤیکی از م دب زمینة اق صادی، هلیسا  ب عنتان
تتاند دب منافع عمتمی ت پرداخب مالیا  مشابهب  ب بممیب شناخ ب شد هب می

اموب. ایون امور « Kichensteuer»یا « مالیا  هلیسا»هند. منظتب از مالیا  
ب شده  تدند، هلیساهایی هب  ب بممیب شناخ  بیفعالم ب شد تا تجته مخ لف 

 ینیم هب آمتزش دینی از انتاع آمتزش دب زمینة مدبمب می تأمین مرمایب شتند.
 وب شوک  حدیدوی  هوباین ودتن  ،شوتدنظامی دب مدابس دتل ی محستب می

عم ، آمتزش دینی یوک موادة  نظابتی از متی دتلب  ر آن صتب   گیرد. دب
دبمی اج ابی  تد هب اهمیب ذاتی داشب ت مانند  دیوة موتاد دبموی دیگور دب 

آمتز تا زمان لیسانس یا مال آخر د یرمو ان تودبیس دانشلی های تحصیمال
مالگی اخ یاب ان خواب دبموی دب موتبد دیون یوا  14آمتز از من شد. داشنمی

 1اخالق با داش ب ت دب ان خاب آن آزاد  تد.
 ة آن دب انگلویس ت نورتژهلیسا از لحاظ میامی  ب حکتمب م ص   تد: نمتن -
آتایی محکم دب قوانتن ت اشوکال ظواهری سا همهب  ین حکتمب ت هلیجایی ؛امب

 ، خشودحکتمب تجتد دابد. دب این نمتنب، حکتمب  ب هلیسا ام یوازا   سویابی می
شوتد ه داده می ب دین اجاز .مانند آنچب  ب هلیسای انجلیکانی دب انگلیس داده امب

جملب ت دب  عضی از این هشتبها از  تبتد هردههای آمتزش ت اعیاد بممی دب زمینب
  2شتد.یتنان دین بممی حکتمب مشخص ت تصتیب می

باهی  رای فهم مشکال   ،العة اترا  این بتا ط دب تاقعیب جهان غربطم
چرا هب این ش کب از بتا طی هب مسویر  ،جتامع غر ی امب بانتاع حضتب دین د

انتاع مخ لف حضوتب ها  ا دقب مشخص شده امب اتری مس دیم دب ماخب آن
 تمب آن دابد.دین ت حصر حک

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

2. See Hans- Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post- 

Secular?, Berlin: Lit, 2008, p24. 
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 مقصد چهارم: انواع سکوالریسم با توجه به وسعت حکومت آن:

 مب:اع دالتهاب المسیری مکتالبیسم با  ب دت نتع تدسیم هرده 
دیودگاهی هلوی دب موتبد تاقعیوب اموب ت دابای  عود  سکوالریسم کلی: -1

تا بتا ط دین ت علتم مطلق  امبتالش  مخب دبشناخ ی )هلی ت نهایی( امب هب 
ت باهوی های زندگی مشخص هنود مر تط  ب ماتباء )م افیزیکی( با دب همة زمینب ت

با  ب صتب  هام  ت دب  دترین شوک  ممکون انکواب  دینیا تجتد  هباینندابد جز 
مع دود اموب هوب این جریان هند ت یا آن با دب نیکتترین شک  آن  ب حاشیب  راند. 

ة آنچوب دب آن اموب دابای حرهوب جهان  ب این اع  اب هب مادی ت زمانی امب هم
)حوتاس ت  یشوناخ معرفبهوای  تده ت امتب آن نس ی امب. از این دیدگاه،  خش

مداب )شناخب مادی تنهوا من وع اخوالق تاقعیب مادی من ع شناخب امب( ت اخالق
مخ لفوی با  هند ت اگرچب مسویرهایامب( ت تابیخی )تابیخ یک مسیر با دن ال می

بمود( ت دیودگاه دب نهایب امر  ب همان یک ندطة نهوایی می اما ،دن ال هرده امب
مداب )انسان جز یک ماده نیسب، دب این حالب انسان   یعی/ مادی اموب( ت انسان
مداب )  یعب مادة دیگری امب هب همتابه دب حوال حرهوب اموب( زیوادی   یعب

چیوز شتد. همة این متابد  ب این معنی امب هب دب نهایوب امور، هموب منشعب می
 ر همین اماس نامگذابی مکتالبیسم هلی ت جوامع زمانی ت نس ی امب.  ،تابیخی

 نیز دبمب امب. «مکتالبیسم ازلی»یا « مکتالبیسم   یعی / مادی» ب 
دیدگاهی جزئی دب متبد تاقعیب اموب )پراگمواتی سکوالریسم جزئی:  -2

توتان یبد ت نماجرائی( هب  ا ا عاد هلی ت نهایی )شناخ ی(  رختبد ت تعاملی نودا
این دیدگاه  ب تجتب جدایی دین از میامب ت شواید اق صواد آن با هلی نامید. 

از « جدایی دین از حکتمب»مع دد امب ت این همان چیزی امب هب  ا ع اب  
ی گهای متجتد دب زندد. این دیدگاه جزئی، دب متبد مایر زمینبنهنآن تع یر می

تد اموتب مطلوق ت هلیوا  اخالقوی ت هب تجوهمچنان ،هندنیز مکت  پیشب می
تد امتب مر تط  ب ماتباء ت م وافیزیکی با نیوز جانسانی ت چب  سا دینی یا ح ی ت

شوناخ ی ت اخالقوی  نهادهواین اماس، از ایون دیودگاه یهند.  ر همانکاب نمی
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 جاییتا  شتد. همچنین این دیدگاه دب متبد انسان نیز محدتد  تدهمنشعب نمی
 - ینود اش متجتدی   یعوی ت موادی میهایی از زندگیخشانسان با دب   هب

هوای دیگور ن هفایب هرده ت دب موتبد  خشیت  ب هم - خش زندگی عمتمی
هند. این امکان هب ما   تانیم مکتالبیسم جزئی با زندگی تی مکت  پیشب می

 1یا مکتالبیسم انسانی  نامیم نیز تجتد دابد.« مکتالبیسم اخالقی»
های مر وتط  وب  نودی خشترین مسیری ابائب داده از دقیوق ندی هب ال خش
جوز  ،یا نودها گس رش میهای تاقعی دب آنمکتالبیسمجریان هب  امب فضاهایی

 ا ا عاد هلوی ت »المسیری دب این ادعای ختد دب متبد مکتالبیسم جزئی هب  هباین
جمتعوة چورا هوب هویچ م ؛هرده امب م ناقض عم « نهایی تعام  ت بف ابی ندابد

 از یک دیدگاه هلی هب دب دبتن آن نهف ب امب، خالی نیسب.  ،اییاف بمازمان
هلی ت مکتالبیسم جزئوی دب میوزان تسوامح ت سم یتالبکن می  یتفات  تاقع
متضوع منفوی  اگرچوباموب  دین ها  ا دین ت  خشیدن حق تجتد  بهمزیس ی آن
 پوس .ضورتبی اموب دابند هب  ورای زنودگی ت توأتیر دب آن جتهر دیننس ب  ب 
نیسووب.  زنودگی  وا ا عوواد هلویهوا آندب تعامو   هوا )هلوی ت جزئووی(آن اخو الف

ی مخالف  ا دین دب یک متبد یوا موتابد أیمکتالبیسم جزئی دیدگاه عدیدتی ت م د
هنود. های دیگر دب متبد دین ت حضتب آن  ا تسامح بف اب میم عدد دابد ت دب  خش

هند هوب دب تسوامح  وا همان صتبتی عم  می پس دب مخالفب ت جدایی از دین  ب
جریوان دابد هوب حوق هند ت دب هر دت حالب از یک م دأ ت منشأ اتلیب آن بف اب می

دهد. دب حالوب ممانعوب از حضوتب  خشش ت ممانعب با  ب عدیدة مکتالبیسم می
ا دیون ت جداموازی آن منشوأ دینی از یک حق ا  دائی دب زمینة جدال ت دبگیری  

دب  ،دهودت هنگامی هب  ب دیون اجوازة ظهوتب ت توأتیر )دب زنودگی( با می گیردمی
هنود هنود هوب مصوتب میعم  می م دأییحدیدب  ر اماس یک تصتب ا  دائی ت 

مردم این حق با دابند هب دیندابی ختد با دب حد ت مرزهایی هوب  وب اصو  مولطة 
 نزند، ادامب دهند. آمیبدنیتی  ر هس ی 

                                                                 
 . موسوعة ازیهود و ازیهودیة وازوهیونیة، مادة: علمانیة.1



 مبحث چهارم

 الریسمتعریف سکو

مکتالبیسم از منظور  از  ریق  ربمی ت آزمتدنهب   ب جایی بمیدیمن اآل
  ور رمیم. هدف ما این امب هب هدف هلی ختد ختاهیم  ب می ،لغب ت داللب

چیزی هب تجتد مکتالبیسم  ب آن  ت نیز آناص  ت مفهتم اصلی این مصطلح 
دتابیم دب پایان  ب . امی، آگاه شتیمت  دتن آن تجتد نختاهد داشب  تدهتا س ب 

دب موتبد ابائوة با عر وی  هوایه وابیک تعریوف مسو ند  رمویم ت آشوف گی 
هوا هسو ة آن تور یشهای اصطالحی م عدد دب  اب مکتالبیسوم هوب تعریف

 خشک این اصطالح با تتضیح نداده امب،  ر رف هنیم.

های ارائه شهده تعریف ترینمهمایرادهایی که در : مطلب اول

 در نوشتارهای عربی وجود دارد از سکوالریسم

ها، تالش آن یهاها ت گرایشنتیسندگان عرب  ا تجتد اخ الف دب ختام ب
. انودهردهدبمب ت مونظم از مکتالبیسوم زیادی  رای ابائة یک تعریف علمی 

ت مرزهای م فات  ابائوب  های مخ لف ت حدها ت ص غب ا بنگ هاهای آنتعریف
هوای تمویعی از ماهیوب ایون مصوطلح با  خش هاشده امب ت  سیابی از آن

ها دب زمینة ابائة تیژگی تلی  ب شک  خالصب این تعریف ،مشخص هرده امب
 اند.جامع ت مانع متضتع متبد نظر هتتاهی هرده

جهان عر وی  وب  بدهای مر تط  ب تعریف مکتالبیسم داص  ت اماس ایرا
 گردد از جملب:تعدادی از امتب  رمی
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های آن با های مکتالبیسم ت زمینبانگابانب هب تعدد شیتهگرایش ماده -1
 ،هلی ،ختاهد آن با دب یک قالب تعریفی تاحد ت خشکنادیده گرف ب ت تنها می

 فردی قراب دهد. ت جان بیک
هب دب آن تیژگی ذاتی ت متضتعی آن  ،تعریف منفی  رای مکتالبیسم -2

های نی ت غیاب دین از زمینوبدینفی شده ت آن با تنها  ب عنتان یک زمینة  ی
ت  ر همین اماس این موخن  هندمخ لف زندگی یا  خشی از آن محستب می

محددوین هند،  سویاب شوایع اموب. تع یر می« دینی ی»هب مکتالبیسم با  ب 
گاه  وب دایون دیو ا و  ایود»انود: دب ایون زمینوب گف ب «ةازعازمانیع ةعادإ»ه اب 

مب. مکتالبیسوم یوک شویء اموب ت مکتالبیسم نگاه شتد هب یک حضتب ا
ما آن با یک ایودئتلتژی  هباین رای همین، نیازمند تحتل ت فهم امب، جدای 

ی بیا متضعی از دین یا چهابچت ی دم ت، یا یک دیدگاه نس ب  ب جهان هس ی
 - رای علم یا شویتة فلسوفی خواص –یا تنها یک تیژگی  رای پرتژة دیگری 

 لکب چیزی امب هب ما  ایود  ،دین نیسب یابمکتالبیسم تنها نتعی غ . دانیم
 1 «دب آن  ا دقب تد ر هنیم.

دب مدا وو  هلمووة  -عوودم تشووخیص ت تمووایز  ووین معووانی هلمووة دیوون  -3
گف ن از مکتالبیسم دب ت این امر م ب فساد مخن دب هنگام مخن -مکتالبیسم

 شتد.یک فضای معنتی میسیحیب، ت مکتالبیسم دب یک فضای امالمی می
 وب  ب این صتب  هب مکتالبیسوم  :دب حالب هلی آنریف مکتالبیسم تع -4

هوب مکتالبیسوم هلوی حضوتب  تتضویح ا این  ؛هلی یا شام  تعریف شتدصتب  
دت تجب نظوری ت  های م عدد دبمکتالبیسمشده از ابائبهای ی دب همة بتشترهم
یی هوب ای هوب همچنوان دب خوابج از هشوتبها ب گتنوب ،یی ت تط یدی آن دابدااجر
هند، شناخ ب شده نیسوب. از جملوة ایون ها حکتمب میهای همتنیس ی  ر آنامظن

جدا هردن دین از زنودگی فوردی »مکتالبیسم  :گتیدهب می تعریفی امب تعابیف،
 رد آن یا ای هب دین حاهمی ی ندابد تا آن با دب پیش ب گتنب ،یا جمعی انسان امب

                                                                 
1.  Grage J. Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan, VanAntwerpen, 

eds. Rethinking Secularism, p.5. 
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گذابی دب زمینوة آن همکوی  کنود  لکوب  وب مازی یا تر یب آن ت یا قانتنفرهنگ
دب زنودگی موابی ت تی « بتانوی یهوازهیانگ»تامطة تحی عد  ت غرایز  شر یوا 

جداهردن خداتند تعالی از حاهمیب  ر مخلتقوا  » ب ع اب  دیگر  «.شتدیمجابی 
هوا ختدشوان ندابد گوتیی هوب آنمخلتقا  اهمی ی  ر خداتند حدب این حالب  .ختد

گتنوب حکوم  ت هموان دهنودند ت هر هابی هب  ختاهند انجوام میخدای ختد هس 
 1«شتند.دهند  ازختام ی نمیدهند هب تمای  دابند ت دب متبد آنچب هب انجام میمی

 شایع امب. مسلمانعرب ، دب میان نتیسندگان مامناقص ت ناتاین تعریف 
ن یا چیزی یا  عضی از اترا  آ تعریف ر  خشی از  حالب: این ت لیغیتعریف  -5

هوا، شتد. از جملوة ایون تعریفشتد هب  ب با طة ماهتی آن مرت ط نمیخالصب می
 تب هوب از آن مکتالبیسم همان»ابائب داده امب:  2تعریفی امب هب محمد ابهتن

سوان با خفوب نهب آزادی تفکور دب اامب  ا حاهمان دینی  نهردفهمیم مخالفبمی
 یغویت لایون تعریوف  3«از  ین  ورده اموب. مائ  بمیدن  ب این آزادی باتهرده ت 

 لکوب  ،هند هب نب تنها دب ماهیب آن تجتد ندابد ب چیزی تعریف میسم با یتالبکم
چورا هوب اتحواد جمواهیر شوتبتی ت  ؛دب اهداف ت ن ایج ح می آن هم تجتد نودابد

های حکتم ی دب هشتبهای عر ی مکتالب، آزادی تفکر ت ام اب بمویدن  وب نظام
 ب اصتل مکتالبیسم چب جزئی ت چوب  هباین ا تجتد  ،ردندهبا خفب می این آزادی

 هلی پای ند  تدند.

                                                                 
 -م 1421یوسف ازقرضاوی، ازتطر  ازعلمانی فی مواجهة اإلسالم، ازقاهرة: دار ازشروق،  .1

 .16-15م، ص :  2001
م(: استاد تاریخ تفکر اسالمی و فلسفه در دانشگاه سعوربون و  2010 –م  1928. محمد ارکون ) 2

و بعه دععوت بعه های سعکوالر ععر  اسعت. اترین شخوعیتاهل ازجئا،ر است و یکی از بئرگ
زدایی از قرآن کریم مشهور است که باید آن را به عنوان یک سند تاریخی قابل تفکیعک و تقدس

 ترین تأزیفات وی:نقض به حسا  آورد. از مهم
"Pour une Critiqe de La Raison Islamique"ت " Lectures du Coran" 

، بیعروت، 2عریب: هاشم صعازو، ط محمد ارکون، تاریخیة ازفکر االسالمی، قراءة علمیة، ت .3
 .294م، ص  1996 -هع  1417مرکئ اإلنماء ازقومی، 
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 اصل و آغاز سکوالریسم: مطلب دوم

ام دراء ت لیغی ت ادعائی هوب منجور  وب از  ،های هتلیتک ت ق   از تیاز نتش ب
گذابی آن آن، گس رش ماخ اب شناخ ی آن، پایب یماخب دالل ، مصطلح م ک این

این مصطلح ابت واط آن شد آشکاب شد هب  خشی ابزشی صتب  تاقعی ت تددس ب 
امواس  ور دابد ت  سیاب محکمی  ا بد مفهوتم قیمتمیوب م جواتز ) ورای جهوان( 

هب  رای شناخب انسان ت حرهب تی دب ضمن تالش  رای  نا شده امب مفاهیمی 
دب تی افکواب انسوان ت عمو  . شوتدخالصب می «منفعب»ت « حدیدب»بمیدن  ب 

)میامب( ت دایرة  زبگ )زندگی  ب معنوای گسو ردة آن(، الزم اموب  هتچکدایرة 
هب از حدیدب حق قیمتمیب انسان  ر خوتدش منشوأ  گیورد. مکتالبیسوم چنوین 

پندابد هب ماهیب آن  رای دعت  انسان امب تا  ب ختدش  رگردد تگرنب دچواب می
 شتد.یغر ب از ختد شده ت دب  را ر ماتباء هس ی تسلیم م

هتلیتک ع ابا  ت جمال  صریح ت مس ندی دب  یان این تصتب ا  دائی دابد هب 
هرده اموب هوب مکتالبیسوم  یان دهد؛ ات ماهیب تا ب مکتالبیسم با تشکی  می

های بمیدن  ب بفاه  شری  ا ام فاده از تمای  موادی اموب ت تنها  رای  ربمی باه
ت دب مایة ام اب ت لتازمی صوتب  ب دب ن یجب  ب تضعیب هنتنی انسان مرت ط ام

 -مکتالبیسوم  1ها دب این جهان تجوتد دابد.گیرد هب امکان آزمایش مادی آنمی
هند تا جز  وب عدو  اع مواد نکنود، ت انسان با تشتیق می -گتید  تب هب میهمان

دب یک ع اب   2اع ماد  اشد.همچنین  ب هر چیزی هب عد   ب آن اع ماد ندابد،  ی
چنوین آتبده هنود، شناموی خالصوب میهب مکتالبیسم با از منظر معرفبم مرهز 
با  شیمکتالبیسم هیچ حکتمب ت چیرگی با جز چیرگی   یعب، ت هیچ بت»امب: 

پذیرد ت  ب هنگام اجرای قتانین، هیچ قوانتنی جوز های علم ت فلسفب نمیجز بتش
  3«یرد.پذنمی ،بقانتن تجدان هب ناختدآگاه  شری آن با هشف هرده ام

                                                                 
1. George Jacob Holyoake. The Principles of Secularism Illustreted, p. 11. 
2. Ibid, p.15 
3. Ibid: p.14. 
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مکتالبیسوم » :گتیدگرایم اممیب  ا ماهیب تعریف هتلیتک متافق امب ت می
شیتة نگاه  ب جهان ت زندگی امب هب منجر  ب امو فاده از  اتبهوای فوتق   یعوی 

هتشویابی ت تود یر با دب هنود هوب پس مکتالبیسم عد  با ملوزم می 1«شتد.نمی
 مادی ما محصتب هند. چهابچتب حد ت مرزهای ام اب ت دالی  مادی دنیای

مکتالبیسم با چنین تعریوف هورده  –میامی ختد  لغبفرهنگدب  - 2شلدتن
یک فلسفب یا دیدگاهی جهانی امب هب  ور دت مفهوتم ت تصوتیر زمینوی ت »امب: 
ها تأهیود دب مدا   معنتی ت دینی دب تفسیر جامعوب ت میاموب( worldly)انسانی 
 ییگرااف ود هوب  وب آن  وا عنوتان انسوان.  سیاب اتفاق می(emphasizes)هند می

(Humanism) هب خداتند ت امب هند ت این یک مدایسة مکتالبیسمی اشابه می
های دنیوتی دیگور با نفوی هورده ت یوا هنگوام امتب الهی ت فتق   یعی ت دیودگاه

 3گیرد.ها با نادیده میآن یا هنگام انجام آن، های میامی حث
مکتالبیسم مجالی »نسیالیسب مع دد  تد هب فیلستف اگزیس ا 4پتلس تلّش
دهد، تالش هلی ت پایانی با از دمب میت   تدهت پایب  م دأییهای  رای تالش

بمد هب مدودس ت مکتالبیسوم  ب نظر می [...]دهد مددس با از دمب میامر 
  5هنند.همدیگر با نفی می

ت مس د  مکتالبیسم نظام اخالقی »آمریکایی آمده امب:  لغبفرهنگدب 
 نا شده امب، از نمتد مذه ی ت فوتق  یامب هب  ر اماس م ادی اخالق   یع

هند هوب دب نیرتهای مادی تأهید می  ر مکتالبیسم [....]  یعی مس د  امب. 

                                                                 
1.  Graeme Smith, A Short History of Secularism, p.22. 

م(: اموو اد علووتم میامووی ت  1954)( rrett Ward SheldonGa)گریووب تابد شوولدتن  .2
 اج ماعی دانشگاه تیرجینیا.

3.  Garrett Ward Sheldon, Ensyclopedia of plotilical Thought, New York: 

Facts on File, 2001, p. 273. 
 لموانیم( فیلستف الهتتی ت اه  آمریکا ت آ 1886 – 1965) (Paul Tillich)پاتل تالش  .4

 " "Systematic Theologyه اب: ات،األص  امب. از مشهتبترین تألیفا  
5 . Jean- Pierre Sironneau, secularisation et Religions, Politiques: With a 

summary in English, La Haye; Paris, New York: Mouton, cop. 1982.P.79. 
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 اب  دتن تجتد یک خطای احمدانب یا زیانها آنگرف ن این زندگی امکان نادیده
ها تتجب شوتد. ب هب  ب آنممکن نیسب ت از بتی حکمب، بحمب ت فریضب ام
هوب چنوین شوتد همچنانمکتالبیسم  ا  اتبها ت عدایود مسویحب دبگیور نمی

ای جوز دب   یعوب یافوب دهنودهگر یوا نجا گتید: هیچ هدایبمخنی با نمی
هند هب یک نتب ت هدایب دب حدیدب تأهید میتر تاضحشتد.  لکب  ب شکلی نمی

ایجواد ین آن با  وب شوکلی مسو د  مکتالبیسم تجتد دابد هب شورتط ت قوتان
  1ت تا ا د  ا بتشی مس د  عم  ختاهد هرد. هندمی

 2شنامان دب متبد مکتالبیسوم موخن ن. . مودانجامعب فیتعرشاید  ه رین 
هردن )مکوانیزم ت ودی  تاقعیوب  وب تضووعیب گتیود: مکتالبیسومیمی  وتده هوب

فرهنگوی  –ج مواعی ا ی ب عملیوات  خش دالل ی، مکتالبیسم( دب غالب اتقا  دب
زندگی )مادی، مؤمسواتی ت فکوری( با هوب دب آن از  یهایشتد هب زمینبت دی  می

 3گیرد.، نادیده میشتدمی  سیاب هتچکآن  شدنندش امر مددس  ب خا ر  رد
تتان گفب هب ماهیب ت اص  مکتالبیسم دب تعریفا  ذهرشده می  ر اماس

 شتد:نکا  زیر خالصب می
ضرتبی امب هب انسان  ایی در درون جهان وجود دارد:گرحقیقت فایده -

گرایانب هب  ب جهان ت اشیاء متجتد دب آن بتی آتبده ت معی هند حدیدب مادی
ت هور نوتع  ،  شنامدهندبفاه  شری با هنگام دبیافب ت شناخب آن محدق می

نوتعی  با  شور زتدهنگوامتحدوق موعاد    ب هدف  ازگشب  ب ماتبای جهان
 .داندمیش تالش جدی  شر  رای تحدق معاد  حدیدی انحراف از  خ

                                                                 
1. The Encyclopedia Americana international Edition, Connecticut: Grolier 

Incorporated, 1985, 24/510. 
 ناس درششناسی و استاد جامعهمند معرفتم( دانش 1933) (T.N Madan). ت.ن. مدان،.  2

Institute of Economic Growth .هند بوده است 
3. Triloki Nath Madan, Modern Myths, New Delhi: Oxford University 

Press, 1997, p.5. 
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هتلیتک ماهیب اصلی ایون  آوردن منافع دنیوی:لزوم تالش برای به دست -
یک متد ت منفعب  هباینقاعده با دب مخن ختد چنین تتضیح داده امب: جدای از 

بدن آتقراب داش ب  اشد یا نب، انسان تظیفب دابد  رای  ب دمبدب خابج از این جهان 
چرا هب توالش انسوانی ن ایود م تجوب  1منفعب متجتد دب جهان دنیتی تالش هند.

 هایی  اشد هب دب ماتبای این جهان قراب دابند.جتی هدفتجسب
ایون یوک  راه رسیدن به شناخت در درون خود این جهان قهرار دارد: -

 ربموی »اص  فرعی امب هب از  ریق هتلیتک چنوین معرفوی شوده اموب: 
مسویرگزینی امون هدف هشف قتانین   یعب. قتانین   یعب یوک   یعب  ب 

اح کاب علم  وب آن )یواف ن منفعوب(  ورای یوک  2«دهد. رای  شریب ابائب می
 3«مدابانب نشانة مکتالب شدن تاقعیب امب.دیدگاه هس ی

 ا این اع  اب هب تجتد مدودس  گرفتن حاکمیت مقدس از آگاهی انسان: -
بهایی »مب  ا م دأ ت اص  مکتالبیسم هب  ب ممب هب  رتر از عد  ت تجر ب ا

 از جهان م مای  امب، دبگیری دابد. (disenchantment)« از محر ت جادت
کردن اخهالق ماهیت سکوالریسم در درک قوانین مادی جهان و خارج -

گتیود: هتلیوتک دب ایون زمینوب می مدار در وجود بوری نهفته است:منفعت
 شوری صورفا های م امتب  شری  ر اماس دیودگاهاهداف مکتالبیسم دب تنظی

ها ماخب یک انسان هب م انی آن  ر   یعب ام تاب شده امب ت هدف آنامب 
 4آل  اشد.ههب تا حد امکال دب این دنیا ایدامب 
عقل انسانی تنها وسیله برای درک و دریافت حقیقت جهان و راه رسهیدن  -

 ؛نها تمیلب  رای دبک حدیدوب اموبام عدادهای خالص انسانی ت به منفعت است:
 شوتد.هوا نمیجایگزین آن( tradition)ای هب دب این زمینب دین ت میراث  ب گتنب

                  مکتالبیسوووم تابث شووورعی عصووور بتشووونگری اموووب هوووب عصووور عدووو 
                                                                 

1. George Jacob Holyoake, English Secularism, p.35. 
2. 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. 
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(Age of Reason) شتد، تا عد  جایگزین هلیسا شوتد ت فیلسوتف هم نامیده می
با  گیرد، ت تجر وب جوای دعوا  نشویند. امانتئو   (انیشخص بتحبج  دین )جای 
ما از قیمتمی ی هوب  هردن آزاد»هرده امب  ریفچنین تع با عصر بتشنگری 1بهان

امو فاده از  موا دبعجز ت نواتتانی  بهمان حال ت این ایمآن با  ر ختد تحمی  هرده
 2«.اموب  دتن هویچ توتجیهی از  ورف فوردی دیگور ة ختدادباها  خاص ت تیژ

هردن تدری ا همیشب مورادف هلمة عدالنی»گف ب امب:  3 رتهب هب ماهس مچنانه
 4«ها دت چهره  رای یک م دأ تاحد هس ند.چرا هب آن ،هردن امبمکتالبیسم

هتلیتک از این معنا  ا ع ابتی تع یر  هیچ راه خالصی به جز علم نیست: -
دعوا زموان »: هنودحدیدب میراث بدشدة مسیحیب با آشکاب میهرده امب هب 

 همکبمیدن  ب خالص دنیتی گذش ب امب. تاضح امب هب تنها  رای  هردن
 5«تتان  ب آن تکیب هرد، علم امب.انسان ت تنها قدبتی هب می  رای

                                                                 
م(: فیلسععو  آزمععانی و یکععی از  1724- 1804) (Immanuel Kant)امانو،ععل کانععت   .1

است. فلسفة او با دعوت به استقالل انسعان متمعایئ « روشنگری اروپا»ترین متفرکان بئرگ
جا که انسان با استفاده از اعتماد به عقل خود این امکان را دارد که مبانی دانعش را است؛ آن

 ه دنیای خارج خود حتی قدرت خداوند درک کند.بدون تکیه ب
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. 
م(: اقتواددان آزمانی و یکعی از معؤثرترین  1864- 1920، )(Weber xMa)ماکی فیبر  .3

قرن بیستم است. با دیدگاه خود در زمینة خعوانش عقلعی تعاریخ و  شناسیها در جامعهچهره
ان متمایئ شده است. کتا  وی با عنو« عازم جادو و سحر»رهاسازی آگاهی بشری از اثرات 

«The Protestant Ethic and the Spirit Capitalism » هعا در از تأثیرگعذارترین کتا
 امب. شنامیجامعبزمینة 

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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 شده برای سکوالریسمتعریف انتخاب: مطلب سوم

  دابیماین حق با  ،آن های انتاع شکشناخب ما از ماهیب مکتالبیسم ت   عد از
های آن با بعایوب ن یک تعریفی  رای آن  گتییم هب تعدد اشوکال ت شویتههب اآل

 ام ب از ماهیب خشک ت تا ب آن آمی ی  زند. ب همة تصاتیر  رخهب آن هند  دتن
یهک اصهل و مبهد یی خالصة تعریف ما  رای مکتالبیسم این امب هوب: 

مهور است که بر انکار مرجعیت دین یا حاکمیت و هیمنة آن در تنظیم همهة ا

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.
 گتیم:دب تتضیح آن می

گیرند مکتالبیسم یک اصلی امب هب افکاب از آن مرمنشأ می :مبد  و اصل
اماس تصتبا   زبگ ت نیسب. مکتالبیسم  ا اج هاد خش فرعی ت  ب عنتان 

 فرهنگی ت.. امب. ،اج ماعی ،یاف ب  ر تاقعیب میامیهیمنب
اگر حاهمیب دین از حدتد ختد پا با فراتر  گذابد،  وب خوا ر تمایو   :انکار
 لکب این امر  ب صتب  هام   ، ل انة صرف ت یا اع  ابا  ظرفی نیسبمصلحب

 امب.رت ط م ب عدم تعیین حق دین دب  اب دخالب دب امتب مردم 
التهیب  ر بتی زمین اع  ابی ندابد ت این امور  :مرجعیت دین یا هیمنة آن

 تلوی اموتب ،تنها  رای ملطنب ت حاهمیب خداتند دب آممان مدورب شوده اموب
چرا  ؛گردد؛ پس خداتند مرجع بتی زمین نیسبزمینی تنها  ب ختد انسان  رمی
)ت همچنین خصتصی(  سب هب دب امتب عمتمینیهب   یعب ت ماهیب دین این 

ح ی اگر این امر با  رای ختدش ادعا هند. پس انسوان  ایود ایون  ،دخالب هند
 د.نهیمنب با هب این خداتند  ب ختدش نس ب داده بد ه

زی حکوم دیون دب هور آن چیو بدِاین ضا طب از تعریف  تنظیم امور مردم:
صوتب   مرت ط  ا تنظیم امتب زندگی دب مکتالبیسمی امب هب  بامب هب غیر

 دهد.هام  تجتد انسانی با دب ختد پتشش می
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بد هردن  خشی از امر مر تط  ب دین  یوانگر مکتالبیسوم  :بخوی یا همة آن
 گر امب.اما بد همة آن دب مکتالبیسم هلی یا شام  جلته ،جزئی امب

مکتالبیسوم از  مرجعیت انسان برای دریافت و درک حقیقت و منفعهت:
 لکب دب اص  اتل ختد هب  یانگر این حدیدوب اموب  ،گیردانکاب دین منشأ نمی

هب انسان  ا ام عدادهای ذاتی ختد، تنها مرجع دب تشوخیص ت تعیوین حوق از 
 شتد. ا   ت منفعب از شر امب؛  ب دین من هی می

این جهان همان حدید ی امب هب دب  اب تجوتد  :شده در این عالمپنهان
اده شده امب، یدین حاص  شده اموب آن ت نیز منفع ی هب دب دبتن آن قراب د

شده ت  ا ام دالل علمی  ورای بهای شناخ آن هنگام هب انسان دب ضمن منب
 ر همین اماس، الزم امب هوب انسوان یدوین با  وب بمیدن  ب آن تالش هند. 

آید بهوا خا ر چیزی هب دب آن شک دابد یا تجتد آن یک تتهم  ب حساب می
تتهم  ر آگاهی انسان امب.  ةف عدلی یا هیمنچرا هب این هاب نتعی ضع ؛کندن

مکتالبیسم فراب  ب جهان  تده ت دب پاموخ  وب فوراب مسویحیب ابتوتدتهس از 
 جهان آمده امب.



 مبحث پنجم

 و سکوالریسم ( laïcitéفرانسوی: الئیسیته، به )یا الئیکیه

انگابانة مخرب دب دت مک ب عر وی ت غر وی،  وب های گرایش مادهاز نشانب
حسوواب آتبدن هلمووة فرانسووتی الئیسووی ب  ووب عنووتان م وورادف هلمووة عر ووی 

متافق ت همسان اموب. « مکتالبیسم»مکتالبیسم امب هب  ا هلمة انگلیسی 
دت هلمب، خطای زیادی  ب تجتد آتبده امب. پوس  1آمیخ گی ت خلطبهماین د

شتد؟ این دت چیسب؟  ا چب چیزی از مکتالبیسم م مایز می (الئیسی بالئیکیب )
 شتند؟اصطالح هجا  ا هم متافق ت مازگاب می

 گیری مصطلح الئیسیتهشکل: مطلب اول

دب نزدیک  ب صد گف ب ت مش دا  آن  (cila-) «الئیک» ةبیشة هلم 2پیر فیاال
ت مالحظب هرده  تا قرن  یسب با دن ال هرده 17های قدیمی از قرن لغباز فرهنگ

 مراح  مخ لفی با پشب مر گذاش ب اموب  یلغفرهنگامب هب این هلمب از لحاظ 
لغوب ت دب مرحلة مازگابی دالل ی ت مفهوتمی لفوظ دب موایة تبتد آن  وب فرهنگ

ب ت هلیسا دب زمینة هیمنب یا حق تجتد دب عرصة میامی ت حمایب نیرتهای حکتم

                                                                 
مجمتعة فرانستی با مانند مکتالبیسم  ب حساب آتبده شتد، ما دة  تالنی دابد  ا  هباین .1

این مجمتعب همیشب  ب الئیسی ب منستب شده امب ت دلی  آن  وب زتدی ت دب  هباین تجتد
 م تتضیح داده ختاهد شد.سضمن تتضیح جایگاه الئیسی ب از مکتالبی

 دانشگاه اتلیة پابیس. یشناساستاد زبان «Pierre Fiala»پییر فیال  .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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مصطلح الئیسی ب از منظر توابیخی  وب  1های زیادی از آن جدا شد.عمتمی، اش داق
 :2 تد« دیدبت»های آن دت  یب اندالب فرانسب مرت ط امب هب از آهنگ

ر  م  ْشن ق  ا  » رر قرسل آ... بأمعاءر  كلر وا آخر  «سیخر
 ی آخرین هشیش اعدام هنید.هاآخرین پادشاه با  ا بتده

Et des boyaux du derniperretre" 

Serrons Le cou dernier roi3 

« آیوین دت شمشویر»تیرگوی ت توراهم خوتد با از اتور  ،این نگاه آهنده از خشم
(Two SwordT sheory) دب  هوب هیمنوة هلیسواجایی ؛گیورد ر تابیخ ابتپوا می

تر از هیمنة هر حاهمی ی  وتد. االی  اعرصة زندگی مسیحی چب فردی ت چب  ایفب
 رای پادشاه یا امپرا تب  )دنیتی( عمتما  یانگر هیمنة زمانی ،یکی از این دت شمشیر

اما شمشیر دیگر  یانگر پاپ هاتتلیک دب بتم  تد  ،یا حاهم دب هشتبهای ابتپایی  تد
این هموان شمشویر  رتوری امب ت « مسیحی مردم» ر  معنتی میطرةت نمایانگر 

هند. این مذهب دتگانوب با مب هب هر چیزی با هب  ا آن مخالفب هند، مغلتب میا
اش  وا پادشواه میالدی ت دب آمو انة دبگیوری 1302دب مال  4پاپ  تنیفاس هش م

                                                                 
1. Pierre Fiala, "Les termes de La Laicite. Differenciation, morphologique 

et conflits Semantiques," in Mots, juin, 1991, NO27, PP.- 41- 57. 
م( فیلستف فرانستی ت من دد اد ی اموب  1713- 1784)، Denis Diderotدنیس دیدبت  .2

« المتموتعب»ب نگوابش دهای  رجس ة عصور بتشونگری اموب. اشوراف ات هب از شخصیب
 شناخ ی امب.مشابهب تی دب زمینة معرفب ترینمهمم یر از فرانستی  ا همراهی لتبن دال

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.196. 
 !این دت  یب  ب تل ر هم منستب شده امب . 3
 م(: یتنوافیس هشو م  وب محکوم 1303 -1294، )پاپ Boniface VIIIپاپ یتنافیس هش م  . 4

 مام تبزید ت  ر عملیا  تیتقرا ی تأهید داشب ت  ر هموین امواس، ها اههردن هیمنة میامی پاپ
 ها با دب ابتپا محدق هند.های میامی تبتد پیدا هرد تا   تاند هیمنة پاپپیمانیها ت همدب دبگیری

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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 وب  ، وب ت وب بمواند« Unam Sanctam» دم تب ه  یدب  1فرانسب فیلیپ چهابم
 واب هیمنوة پواپ اعوالم با دب حکتم ی  تسلیم حکتمب ت هر فردلزتم  هبایگتنب
 2هرد.

ای از مفاهیم  زبگ میامی ام تاب شده این دم تب ه  ی  ر اماس مجمتعب
 ها:امب هب از جملة آن

حاهمیب هلیسا دت شمشیر تحب فرمان دابد: یعنی دت نیورت دابد: نیورتی  -
 .)دنیتی( دینی ت نیرتی زمانی

ا ت تحوب هلیسوهلیسا مالک دت شمشیر اموب: اتل معنوتی ت دب دموب  -
های دینی امب ت دتم دب دمب نیرتهای مدنی امب ت جز  وا فرمان شخصیب

 هنند.فرمان هلیسا از آن ام فاده نمی
دت شمشیر  ا هم یکسان نیس ند: چرا هب شمشیر زمانی )دنیتی( دب  را ر  -

شوتد. شمشویر شمشیر بتحانی ت  ب خا ر عظمب ت مجد تاالتر آن تسولیم می
دم تب  دهد ت دب صتب   )دنیتی( ابد هب  ب شمشیر زمانیبتحانی این حق با د

 عدم تمکین دب  را ر دم تب اتل، آن با متبد  ازختامب قراب دهد.
قدب  ت حکتمب  ب انسان تفتیض شده امب، ت از  رف  هباین ا تجتد  -

 لکوب یوک  ،شتد، اما منظوتب از آن مولطنب  شوری نیسوبانسان پیگیری می
عطوا هورده  3مب هب خداتند آن با  ب  طرس الحوتابیملطنب ت هیمنة الهی ا

                                                                 
م(. پادشواهی  لنودپرتاز  1314 -1285م(: پادشواه فرانسوب ) 1314 -1268پ چهابم )لیفی .1

هردن ختیشاتندان ختد دب مشابهب هردن  ا هردن ملطنب ختد ت مطیع تد، تمای   ب محکم
 هایی پادشاهان هشتبهای دیگر ت نیز پاپ شد.تی دب حکتمب داشب. تابد جنگ

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. 
؟( یکی از شاگردان مسیح ت  ر حسب گف ة هلیسای هاتتلیوک، تی 64- طرس الحتابی ) .3
 تلین پاپ  تده امب.ا

Encyclopedia of Religion, 10/7068-69. 
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شتند، تث یب هورده اموب. امب ت آن با دب ات ت دب هسانی هب جانشین تی می
پس هر هس  ر ملطان هلیسایی هب تابث ملطنب  طرس اموب، شوتبش یوا 

 1اع راض هند پس دب این حالب،  ر خداتند ت شریعب مع رض شده امب.
بجو  دیون  رفانوب،  وین ن تاقعیب میاموی  یهلیسای هاتتلیک دب خالل ای

گورف ن هلموة هواب  وا  وب  (layman)« شخص غیر بتحانی»ت  (شخص بتحانی)
ب(  ورای تتصویف فوردی هوب خوابج از دایورة بتحوانیتن هلیسوا  الئیکی: الئیس»

. این اصطالح ق   از ظهتب اصطالح الئیسی ب ت شدقائ  میتفات   ، تد)اهلیرتس( 
هلمة الئیکی یا الئیسی ب از لحاظ داللب  ر شد. ز  ب هاب گرف ب میح ی  عد از آن نی

 ورای شد هوب های بتحانی فراتر بفب ت ت دی   ب تع یری فردی از   دة شخصیب
هوب دب  را ور مولطنب ت   وب هواب بفوبهای دینوی دادن مؤمسا  ت مازماننشان

یسوتعیتن  بهوآتبدنود. همچنانحاهمیب پادشاه  ب جای پاپ مر تسلیم فورتد می
ها( هاتتلیک بتیکرد دیگری از آن با دب تتصیف مخالفوان خوتد خصتصوا )ژزتئیب

ها از چرا هب آن ،مسیحیان انجلیکان ت  ا یک داللب منفی تحدیرآمیز  ب هاب گرف ند
دب ایون میوان همراه داشو ند.  ا ختداش از ملطنب پاپ با  جداییگرایش الئیسی ب 
 1732 تدن آن  وب موال مرجعهب « Dictionnair du furetitere»لغب فرهنگ

گتنب تعریف هرد هوب موراد از  با این« Laicocephale»گردد، هلمة میالدی  رمی
گذاب دب دین امب هب الئیک با  ب عنتان اصو  هنیسوا دب نظور فرد  دعبیک آن 
ت « laïcisme»دت هلموة  تق یمنظتب از این فرد الئیک، پادشاه امب.  2گیرند.می
«Laïciste » وب فرهنوگ لغوب  1842دب «Dictionnaire de l Academié »

گتنب تعریف شدند هب این دت هلمب داللب  ر موذهب دینوی هوب  وب اضافب شد، این
ت  وب مدوام داده ها شیشوهدهد هب  ر هلیسا حکتمب هند ت  ب ها حق میالئیسی ب

 3 عضی اتقا  ادابه هنند.ها اجازه داد تا امدف با ان خاب هرده ت امتب دینی با دب آن

                                                                 
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. 
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مویالدی شورتع  1848تحتل بتشمند عم  فکری یابان الئیسی ب دب مال 
هوب دب رگیرنودة گیری مؤمساتی  رای دفاع از الئیسوی ب شد ت این امر  ا شک 

های شووناخ ی م نووتع ت تخصووص  وواتعوودادی از م فکووران  ووزبگ فرانسووتی 
یوا  وب صوتب   ،ین تشک های مخ لف دب  را ر دین، همراه شد. اگیریمتضع

هلی یا  ر یک  خش خاص شخصوی محصوتب شوده ت از اعضوای آن ابنسوب 
 ت..  تد.  3، ت آناتتل فنرس2، ت تیک تب هتگت1بینان

« ألک»، فعوو  پیوودا هوورد تغییوور  ووب موورعب از آن تووابیخ، ایوون مصووطلح
(Laïciser) تری  ب دمب ت این هلمب داللب دقیق ت مش دا  آن  ب تجتد آمد

دب  1888 چواپ (Larousse)« البتس»لغوب ای هب دب فرهنگ ب گتنبآتبد، 
ات با الئیوک هورد، دب حوالی هوب از هور »اموب:  مودهمتبد تعریف این فعو  آ

ف یوایون تعر 4«ای ت هر م دأیی هب تیژگی دینوی دابد؛ مسو د  اموب.عدیده
 دهد ت  ب جای افراد، ابت اط مسو دیم تاترگذابی اجرایی فع  ألک با نشان می

 عمیدی  ا مؤمسا  دابد.
ابائوة ندود  رفی حکتمب ت عودم لفظ  ر  یاین  ا تجتد تمرهز عرصة تعریفی 

منجر  ب قطع این م ودأ ت ت نفی آن بدهردن هلیسا اما جتیانب از دین، منفی یا عیب

                                                                 
شناس فرانستی امب م(: فیلستف ت شرق 1823- 1892، )Ernest Renanنسب بینان اب .1

هوای دب مرجعیوب توابیخی بتایبتشوکیک هرد ت  وب   ربمیهب ادیان با از منظر تابیخی 
 انجی  دب متبد دام ان عیسی تتجب نشان داد.

Wiliam Bridgwater and Seymour Kurtz, eds. The Columbia Encyclopedia. 

p.1660. 
نتیس فرانستی امب. م( شاعر ت نمایشنامب 1802- 1885، )Victor Hugoتیک تب هتگت  .2

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

ت  نتیس فرانستیم(: شاعر ت نمایشنامب 1844- 1924، )Anatole Franceآناتتل فرنس  .3
 عضت آهادیمی فرانسب امب هب جایزة نت   اد یا  با دبیافب هرد.

 The Columbia Encyclopedia. P.709. 
4. Pierre fiala, Les termes de La laïcité, p.51. 
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ت  ،«دیوون جدیوود»، ت 1Atheisme Social «الحوواد اج موواعی»تتصوویف آن  ووب 
 ا ت عیب از شورایط ت تضوعیب بنوگ عوتض هب نشان داد شد ت « هلیسای جدید»
 بجتع هرده اموباین گرایش عمتما  ب اهلیرتس ت هاتتلیک ت دین  ههند. امرتزمی

ت هلیسوای  جدیود فراهم شتد، ت دی   وب اهلیورتسش آن اگر شرایط  رای ازت  عد 
الحواد پوذیرش آن دب  هب همک  وبجدید ت یا یک مذهب خشن ت دی  ختاهد شد 

لالیموان  یالمعجم الودفاع»مردم ختاهد  تد. فرهنگ لغب  رای ردی الزام ف نتعی
بؤیای الئیکوی »: ه امبگتنب خالصب هرد( این نظریب با اینم 1911) «یالکاتتلته

 2. «شتد )انسان خدا  اشد(گر می ب خداتند جلتهانسان شدن امب هب دب ت دی 
نتع تالشی هب  دب  را ر هر نظام فرانستی هشف قدب  ت پای ندیهمراه  ا 

ها ت بشد شدة هاتتلیکگیری حاهمیب ت ملطنب عمتمی ت گم ب هدف  ازپس
آگاهی هلیسا نس ب  ب این حدیدب هب حرهب تابیخ دب فرانسب ت ح ی دب عمتم 

از  یلغ فرهنوگف یوتعر ،مبهاهشتبهای غر ی، دب جهب خالف آبزتهای آن
 هردن خابج ت  ب ممب ت ت  بفب.تیژگی محکتم

 ثبات مفهومی الئیسیته و آغاز تحول آن: دوممطلب 

مذه ی »میالدی ت  ب معنی  1842 اب دب مال   رای اتلین« laïcisme»هلمة 
هوتب هورد.  ور امواس ظ 3«هب  ب مومب دادن صو غة غیور دینوی  وب مؤمسوا 

 1871 اب دب مال  رای نخس ین« الئیسی ی» ةهلم« Emile Littre»لغب فرهنگ
هردن مسؤتالن مذه ی ت آمتزش دینوی از بگیری  ر مرِ دتمیالدی ت دب خالل دب

آمتزش الئیکی فردنتن دب ماخ ب شد. پ La Patrie»4»دب بتزنامة  مدابس ا  دائی
                                                                 

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. 
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لغوب خوتد  ی ت دب ضومن فرهنگییسوئال»مدالوة  دب م 1883دب موال  1 تیستن
«Dictionnaire Pedagogique et d'Instruction primaire» آتبده اموب: 

  2شتد.مب از منظر ماخب جدید امب ت هنتز  ب صتب  عمتمی ام فاده نمیاین هل
ای  ب معنی جدایی  ب گتنب ؛دابد مؤمساتیامرتزه یک داللب « الیس ی»هلمة 

هب متجوب از  ییتا جا. دابداشابه  ین مؤمسا  دتل ی ت مؤمسا  م علق  ب هلیسا 
شد. این هلمب از جهب  ها خصتصا دب عرصة آمتزش ردن دخالب شغلی  ین آن ین

هلیسوا  هوباینتوا  ،شد هاهش قلمرت هلیسا  ب نفع حکتمبم ب عملی ت ام درائی 
تأتیر دب عرصة عمتمی شتد ت فعالیوب آن ت دی   ب یک مؤمسة غیر دم تبی ت  ی

دب عرصة )فوردی( خصتصوی خالصوب شوتد. ایون هموان تعریفوی اموب هوب دب 
مویالدی آموده  1935چواپ « Dictionnaire de L, Académie» لغبفرهنگ
ب، ت قوانتن ت  رفوی دینوی  ورای مؤمسوة آمتزشوی یوا خیریوتیژگوی  ی»امب: 
از لحاظ قوانتنی آمواده  همچنین ،این همان آغاز ت اص  الئیسی ب امب« 3مؤمسب.

آن با از ماهیوب هوب آن بد  وب شورطشده ت اگر چب اضافا  ت حوذفیا  زیوادی دا
ایون معنوای توابیخی یوک عمو   ازدابنوده ت  اش خابج نکند. الئیسوی ب دباصلی

شوتد ت دب تشتیدی امب هب علیب خرتج هلیسا  ب عرصة عمتمی  ب هاب گرف وب می
صتب متبد ام فاده قوراب تظاهر آن، اص  اتلیب ت ا  دایی نیسب هب  رای  یان نظر یا 

ن گیرد ت  ا این معنا، یک م دأ قانتنی ت  االتر از چیزی امب هوب امورتزه  وب عنوتا
خوتد دب  شوک آشوکابترین   بشتد. این مفهتم قانتنی مدنیّب حکتمب شناخ ب می

 گر شده امب.جلته از حکتمب ساهایهلفرانسب ت دب جدایی  م 1905قانتن تیژة 
(Loi du 9 décembre 1905 concernant La Séparation des Eglises et de l'Etat  (  

                                                                 
م(: فیلستف ت اهو  میاموب  1841- 1932) «Ferdinand Buisson»فردینان  تیستن  .1

 1906توا  1902گرا  تد. مرآغاز مندیکای آموتزش دب موال فرانستی هب عضت جریان چپ
 د.ببا  ب دمب آت 1927میالدی  تد ت جایزة نت   صلح دب مال 

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:
 مبت رفی حک ی -1
 های دینی ت مذه یآزادی فعالیب -2
 تعیین حکتمب عمتمی  رای هلیسا. -3
فصتل این قانتن، همان امب هب دب فصو  دتم آن ت  وا ایون  ترینمهماز 
 هوباینجدای از  با - ایفة دینی -امب هب حکتمب هیچ مذه ی آماده عنتان 

 :هندذابی نمیگپایب  اشدداش ب حمایب قانتنی ت یا حمایب مالی 
La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne 

aucun culte.  

 وب  ینویالحاق مالکیب  سویابی از مؤمسوا  د آتاب این قانتن ترینمهماز 
های اج ماعی یا آمتزشی یا تجابی مؤمساتی  وتد حکتمب ت ممنتعیب فعالیب
  تدند.هب دابای گرایش دینی 

 ا هلیسای  پنهانشتد، نتعی دبگیری م مالحظب می 1905تن آنچب دب قان 
دب عم  دابای مولطنب فرهنگوی ت اج مواعی ت میاموی ت هب  امب هاتتلیک

ت مویال  ورای تتضویح ة مجورد فاین قانتن  یوانگر فلسو. مالی دب فرانسب  تد
موتبد نظور ایون قوانتن، « دین»دبتن حکتمب ن تد، چرا هب  بدین د قرابدادن

های الهوت  ت شوعائر ت مودیریب امب هب گرتهوی از شخصویبهمان دینی 
هردند نب آن دینی هب  ب عنتان یک تالش فردی یا آن امالک از آن تع یر می

هردند. دینی هب   دة هاهنان یا دابایی مخصتص  ب این   دب از آن تع یر می
 ر همین اماس، متاضع هاتتلیک دب  سیابی از نداط فرانسب  وب شود  تنود ت 

 خشمناک بمید.اع راض  ب مرحلة هی گا
اموا  وا آغواز هوزابة موتم  ،این قانتن حدتد صد مال دب حالب ت ا   اقی مانود

از آن  هوبم تجوب مسولمانان هورد خوتد با  مرهزمیالدی، از بتی شک ت دشمنی ت
میالدی  تد هب هر نتع نماد دینی  2003قانتنی دب مال  یةاصالحیک جملب صدتب 

 زممانعوب دخ وران مسولمان ا -دب ا  دا  -هرد ت هدف از آن با دب مدابس ممنتع 
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تلی از لحاظ تمعب مسیحیان م ودین با نیوز شوام  شوده ت  ؛ تد 1پتشیدن حجاب
هرد. غیر آن دب فضای آمتزشی منع میت  ها با از قراب دادن صلیب دب گردن ندهاآن

 1905تن قوان  رانگیخوب هوب مع دود  وتدهوا با شدة دبگیریاین امر متج حمایب
شده ت مر تط  وب اموتب  یزیبیپآن  اتل دب فص  ای هبب رفانمیالدی از م دأ  ی
دب  توافشواب بتی م ودینین شود  ممب انحراف پیدا هرده ت  بدینی خصتصی  تد، 

 ص غة دینی نشتد.آلتده  ب عرصة عمتمی  عم ،
دب اما دب حدی ،رفی دب  را ر دین دابد الئیسی ة فرانستی اگرچب ادعای  ی

ت اماس ختد یک نظام هلی امب هب تنتع فرهنگوی ت شوناخ ی با بد هورده ت 
هند یک تصتیر تاحد با  ور شویتة تفکور ت عمو  حکتموب ت جامعوب معی می

هوایی از دیون با تیوران هردنود هوب هوامال پیرتان الئیسی ب  ابتحمی  هند. 
ایمان  ب دادن جلتهاز آن جملب زشب د.دابی فردی  تخصتصی ت مر تط  ب دین

خووالق  ووتد هووب دب دموو تبا  تزاب  آمووتزش فرانسووب دب چهووابچتب قووانتن 
ت  ا این مضمتن صادب شده  1882مابس  28 ت دب تابیخهردن آمتزش عمتمی
 توا ،مال چیزی از خدا گف ب نشوتد 7ضرتبی امب  رای هتدک  االی »امب: 
خداتند  هب ختد حس هند یند، ماعب آمتزشی هب بتزانب می 6دب خالل  هتدک
هوا آن 2«ندابیم. اتما دب  ه رین حالب هم نیازی  ب  هباینتجتد ندابد یا  اصال

امرتزه حجاب امالمی با دشمن حکتمب ت فرهنگ فرانسب، ت عنتانی  ورای بد 
آتبند. این دب جامعة فرانستی  ب حساب می« داندماج: پیتم گی ت اتحا»مسألة 

یز هشیده اموب  وا ایون آگواهی هوب های  لند دخ ران نمخالفب ح ی  ب دامن
شوتد جامعب همتابه دب یک چهابچتب اج ابی ابائب می« پیتم گیاتحاد ت هم»

                                                                 
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. 

تتنس:  ،«تفکیک ازعلمانیة فی ازدین وازدیموقراطیة»این مطلب با بفیق ع دالسالم دب ه اب 
 هرده امب. ند  191م، ص  2011داب المج هد، 
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شنامود ت ایون هموان های دینی با  ب بممیب نمیهای شخصی اقلیبت حریم
پردازان الئیسی ب ت یوابان ادعا شده از متی نظریب«  رفی ی»چیزی امب هب 
 هند.آن با  ا   می

 تفاوت اشتقاقی و داللتی: ممطلب سو

« secularism»آمیخی گی لغتی ت اصطالحی دب  ین دت هلمة انگلیسوی دبهم
ها  سیاب شایع اموب. ایون  ا تجتد تفات  اش داقی آشکاب آن« laïcité»ت فرانستی 

ها یا فرهنگ عر ی نیسب،  لکوب ح وی لغبفرهنگآمیخ گی تنها منحصر  ب دبهم
 فرانستی ت انگلیسی نیز تجتد دابد. های میامیلغبفرهنگدب 

 ؛اندآمیخ گی دت تاژه تالش هردهتتضیح این دبهم رایگرتهی از محددان  
هموان « الئسوی ب»: هلموة گتیود ب عنتان مثال عزیز العظمب دب این  وابه می
هلمووة  هووباین ووا تجووتد  ،امووب 1م ضواد اصووطالحی دب هشووتبهای هاتتلیووک

دب ز ووان فرانسووتی  ووب شووک  ی خووتد تتدب موواخب صوو« مکتالبیسووم»
«secularisme »(تجووتد دابدمکتالبیسووم )،  عووالته  وور ایوون  سوویابی از

با  مکتالبیسومهشتبهای هاتتلیک، مانند هشتبهای آمریکای التین، مصطلح 
یک مشخصة فرانسوتی اموب « الئسی ب» ردند. دب حدیدب ب  ب هاب می ب تفت

 .ص  ب ختد این هشتب امبهب مر تط  ب تابیخ مخصت
یک تع یر  ا ز ان فرانستی امب هب دب یک محیط فرانسوتی « الئسی ب»هلمة 

 ا جن شی خاص بشد هرده امب ت  ر همین اماس، آشنایی  ا این مصطلح  ایود دب 
عنتان امکان ندابد هب دب هموان ا  دا از شناخب تضعیب فرانسب آغاز شتد ت  ب هیچ

هوب اهثور همچنان ،ا آن بف اب هرددب چهابچتب ترجمة انگلیسی این اصطالح  ا  دا 

                                                                 
 .5عئیئ ازعظمة، ازعلمانیة من منظور مختلف، ص  .1
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گف وب  1تنن تب هب  یرنجر مسیهمان - ، چرا هبانداین نتیسندگان  ا آن بف اب هرده
 2 ب انگلیسی  سیاب دشتاب امب. الئسی بهلمة ة مترج -امب

میامی فرانسوب یوک مصوطلح  لغبفرهنگدب « laïcité» «بسی ئال»هلمة 
 وا تجوتد  اموا ؛اموب« یی دین از حکتمبجدا»عام  ای رای تع یر از معن م دأیی
ع اب  هامال مطا ق ت متافق  ا اصطالح انگلیسوی از منظور مواخب یک  هباین

فرهنگوی  لغبفرهنگدب این اصطالح  ،تجتد دابد« Sécularisme»صتتی آن 
امور مدودس مر وتط  وب « désacralisation« »بقِدام» شکسب ب  فرانستی

ت « مردموی« »هوتسالئت» ب هلموة یتنوانی « الئسی ب»دینی امب. اص  هلمة 
 تده ت  ب عنتان یک نهاد میامی نیسوب. « مردم« »لؤتس» شده از هلمةمش ق

»...«  هنود ت هلموةاز نهاد میاموی تع یور می «دِیمتس»ر همین اماس، هلمة  
ایون لغوا  ماننود شتد.  ب عنتان یک نهاد فرهنگی ت تمدنی تع یر می« إتنتس»

ای دب زمینوبها آن د هب دب یک محیط ت زمان تاحد  اشند،مجمتعب افرادی هس ن
بجوال دیون  یوانگر جمواع ی هسو ند هوب خوابج از   دوة  ،خوتاهیمهب موا می

 امب.«  بجال دیناهلیرتس: »هلمة ؛ یعنی مدا   امب (های بتحانیشخصیب)
اموا ایون دت  مکتالبیسومت  الئسوی بجتد اخ الف اش داقی متجتد  ین  ا ت

ها،  ب عنتان از پیدایش معنی اصطالحی جدید  رای هر هدام از آن هلمب تا ق  
دب فرهنوگ لغوب « الئیوک»مثال دب تعریف  ،بف نددت هلمة م رادف  ب هاب می

«Dictionnaire de L'Académie » چنووین آمووده امووب:  م 1694چوواپ
 «بج  دین ت اهلیرتمیدب مدا    ،کتالبیم»

 (siastiqueéet EcclClerc  ά éIL est oppos .culieréS)3  

                                                                 
ام اد علتم اج ماعی ت عضت ( -م 1971) Massignon reérengéB یرنجیر مامینیتن  .1

 .«أدیان، ت الئیکیا  مج معا ، ت»مجمتعة 
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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 هسوییعنی  ،جا این دت هلمب  ب عنتان دت م رادف  رای یک معنی تاحد دب این
 وب هواب بف وب « با ندابد بجال دین تده ت یا مشخصة  بجال دینهب خابج از   دة 

 ها تجتد داش ب امب.دهد هب تطا ق اصطالحی تامی  ین آنت این نشان میامب 
ها از  ین این تطا ق  ین آن  رای دت اصطالح، معاصر ای ا آغاز ماخب معن

هوا  وا بفب تا دت اصطالح دت مسیر م فات  با دب پیش گرفب ت هر هدام از آن
 انط اق پیدا هرد. ة محیط ختدهای میامی تیژتصتب میامی ت مکانیزم

م تشوخیص دهویم سیکتالببا دب مدایسب  ا م جایگاه الئسی ب هباین رای  
 گانب ع اب  امب از:م با مشخص هنیم. این مراتب مبسبی اید مراتب مکتال

 رفوی حکتموب دب اموتب دینوی  ودتن  یگر نمایوانمی هب سمکتالبی -
 .امبگتنب تناقض ت تضادی هیچ
بی امب هب )دنیتی( آشکا ةانگابانمی هب  یانگر نظریة هس یسمکتالبی -

 دین قراب دابد.دب مدا   
 دین امب. دشمن  دیم تمی هب  یانگر تصتب مسسمکتالبی -

تری از شتد هب الئیسی ب مرت ة پایینشده، مشخص می ا تتجب  ب تعریفا  گف ب
گتنب امب هب الئیسی ب تصوتیری دتب از امب اگرچب تصتب حاهم این 1مسمکتالبی

ت همراهی  وا دیون  تعام تر از مکتالبیسم دب متبد مکتالبیسم یا تفکری افرا ی
آمیخ گی  ین دت اصطالح این  اشود هوب مکتالبیسوم همامب. شاید دلی  این دب

م ب پیدایش نتعی تتافق  ین هلیسا ) ب  تب مشخص پرتتس انی( ت حکتمب شود 
های دینی با حفظ هرد ) ب عنوتان ت دب ظاهر، تا س گی دینی  ب مرامما  ت جشن

فی )دب دین  ا نتعی م الغب من مسألةهب الئیسی ة فرانستی  ا ( دب حالیمثال انگلیس
هورد. دب هور دت ای نیوز بد میی با ح ی دب امتب حاشویببممظاهر( ت حضتب دینی 

                                                                 
 هردن امب. اتریک ه اتال مع دد امب هب الئیسی ب ن یجة یا تشتیق مکتالبیسمی .1

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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 سوتیفرانع واب   هباینحالب، دین حضتب حدیدی دب امر بممی دینی نداشب جز 
 یباح و مدا و ندطب تا دب هرد ای ع تس ت خشک از دین تشتیق می ب ابائة چهره
 گیرد. های مکتالب قراب دب ماخ اب نظام

تبترین چیزی هب ممکن امب الئیسی ب  ب آن  رمد این امب این عنوتان د
Anticlericalism  یعنووی مخووالف ت معووابض  ووا دخالووب بتحووانیتن دب امووتب

دابی اما مکتالبیسم دب دتبترین معنای خوتد یعنوی ضود دینو ، اشد 1عمتمی
(Anti- religiosity ت دتبهردن هلی دین از زندگی انسان )هاب رد پیدا هند. 

الئیسوم  ودتر از  ةدینودابی دب فرانسوتضوعیب گرایی علمی، اب منظر تاقع
تضعیب  سیابی از هشتبهای مکتالب نیسب، چرا هب فرانسب همچنوان توا  وب 

هوب  جواییامرتز، یک من ع  شوری غنوی از مسویحیب هاتتلتئیوک اموب توا 
پواپ ت دب مفری هب  ب نزد  2007دب مال تب جمهتب این هشبئیس 2مابهتزی

ای ندابد  ب ات  گتید: الئیسی ب هیمنبمج تب شد داشب  3ب شانزدهمق  ندهما 
 های نصرانی ختد دتب هند:هب فرانسب با از بیشب

                                                                 
دشمنی  ا بتحانیتن ت هاهنان ح ی دب  ین مع ددین  ب خدا هم تجتد داشب مانند مخالفب  .1

هوا ت هوای اخالقوی آنگریدینان(  ب خا ر افرا یتن )پاکها  ا بتحانیت دشمنی پرتتس ان
 ها دب مسائ  جنسی.پافشابی آن

 2007جمهتب فرانسب از مال م( بئیس 1955)( Nicolas Sarkozy)مابهتزی  سنیکتال .2
مسألة حفظ های مسلمان ت اقلیبگرا  تد ت دب مد  حکتمب ختد  حران  تد. بامب 2012تا 

 ختد بمید. ب اتج  هاهتیب آن
 Josephم(: امم تاقعی ات جتزیف باتزنجور  2013 -2005)پاپ هاتتلیک بم:  شانزدهم ندهب  .3

Ratzingerهای ،  ب عنتان ام اد الهت  ت فلسفب مشغتل  ب هواب شوده ت دب تعودادی از دانشوگاه
ن م موایز آلمان تدبیس هرد. تفکر ات  ب خا ر دعت   ب تأهید  ر ماهیب هاتتلیکی ابتپوا از دیگورا

زیسو ی ت اتحواد چرا هوب از هم ،های اتحادیة ابتپا متبد ندد قراب دادامب ت  ر همین اماس، پیمان
از منصوب  2013اش دب موال مسیحیان حمایب نکرده  تد.  ب خا ر مشکال  مر تط  ب مالم ی

 پاپ ام عفا داد. صفحة تی دب مایب بممی تاتیکان  ب آدبس زیر امب:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index.htm. 

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 

"1tienneséines chrcra 

ز آید هب الئیسی ب دب حدیدوب ت اصو  خوتد ااز آنچب گف ب شد، چنین  رمی
این امب هوب  ،یک تصتب منفی نس ب  ب دین  رنیامده امب  لکب منظتب از آن

هند ت  ر امر مددس دب الئیسی ب دب شک  قانتنی ختد دیندابی فردی با بد نمی
دهد.  ا این تجتد، الئیسی ب عرصة شخصی ت خصتصی، ملطة میامی قراب نمی
د توا مفواهیم )دینوی( ی هرع ب عنتان الگتیی دب دشمنی  ا دین  اقی ماند ت م

گیری هوب دب مخالفوب ت متضوعهمچنان ،هوا با تغییور دهودمردم ت بف واب آن
اع راضی نس ب  ب دین،  سیاب تنودبتتر از مکتالبیسومی  وتد هوب  وب دن وال 

 دب عرصة عمتمی حکتمب  تد. )انگلیس(مصالحب ت تسامح 
 

                                                                 
، 12) "زو فیرارو" ةفی جرید «زفرنسا «ةازجذور ازنورانی»سارکوزی یدافع عن » مدالة: :ک .ن .1
21 ،2007) 

"Sarkozy défend les (racines chrétiennes) de la France". 
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 مبحث دوم: آثار سکوالریسم در جهان عرب

 مبحث سوم: پسا سکوالریسم و بحران سکوالریسم





 مقدمه

اهنوتن  ،آشنا شدیم از نزدیک  ا تعریف مکتالبیسم دب جهان هباین عد از 
اصلی آن دب جهان  شری ت   یعب  مفهتم ا  ربمی زمان آن بمیده امب هب 

دب آنچب هب م علق  ب مفاد دین دب عصری امب  ت آزمتدن حدیدب ادعاهای آن
 هم  ا این مفهتم آشنا شتیم.  تاقعیبدب د، ابهب انسان دب مرهزیب جهان قراب د

چورا هوب اتور  ؛هوا نودابیمجا نیازی  ب ابائة فرضیاتی  رای ام فاده از آندب این
د مکتالبیسم دب تاقعیب زندگی ما  ب شک  تاضح آشکاب شده ت  ب قت  ختد تجوت

هب هاب ما با  ب پیگیری ت  ربمی ام داد اتورا  ظواهری آن ت میوزان  ییدابد تا جا
هنود توا   وتانیم هند ت این امکوان با  ورای موا فوراهم میها بهنمتن میعمق آن

حدایدی با هب از مفاد این نظریة مادی هب مر تط  ب  خش بتا ط  ین مکتالبیسوم 
  شریب امب، هشف ت دبیافب هنیم.های آن  رای ت دین، ت میزان صحب تعده

جا هب آن ،تجر ة مکتالبیسم  ب شک  عملی  یانگر حدیدب ن یجة آن امب
 حوران با دب دبتن خوتد دابد از جملوب: مر تط  ب طالحا  اصمی  عظیمی از 

عصر جدید،  های پیشرفب، ن وایج منفوی  ب حران تمدن جدید،  حران انسان د
های موادی ت هموی ت سوب، مویطرة نمتنوبفرآیند نتگرایی، آلتدگی محیط زی

شودن  یگانگی ت احساس غر وب،  حوران معنوا، هممکانیزمی  ر جهان، از ختد
های متدجتیانب، غیاب مرهزیوب ت شویتع مدابی، میطرة ابزشاخالقاحساس 
هنجابی )آنتمی(، حاهمیب بتا ط قورابدادی گرایی شناخ ی ت اخالقی،  ینس ی

یشاتندی، مویطرة حکتموب  ور انسوان  وب تاموطة )قانتنی(  ب جای بتا ط خت
شودن فرتختبدگی خانتاده، آغواز پنهان، های م عددی هب دب اخ یاب دابدممیس 

گرایی فلسوفی، های معوابض  وا انسوانیب، پوتچپدیدة انسانیب، ظهوتب فلسوفب
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ها  ر  شر، دتبة پسوا ایودئتلتژی، ت پیودایش اموتب پردازی، میطرة بمانبهلیشب
گرایی، شنامی،   یعوبهای مخ لفی چتن )زیسبرایی دب زمینبح می ت ج رگ

نگاه  ب جهان جدید  وب عنوتان یوک قفوس آهنوی، نگواه  ،ژن یکی ت تابیخی(
)ت دی  انسان  ب انسان هاالانگابه  ب انسان )ت دی  انسان  ب هاال(، شیءانگابی 

د هوب نشوده آالموی هسو . هموة موتابد گف ب1شیء(، مرگ خدا، ت مرگ انسان
  ودتن ،آتبدماهیب زندگی ت ن ض تجتد با دب همة مفاص  آن  ب صودا دبموی

 ین ظالم ت مظلتم ت یا تتانمند ت ناتتان تمایزی قائ  شتد؛ همب امیر دبدِ هب آن
 ب هب آن جا ق   ازدهد. دب اینهس ند هب دبتن انسان با بنج می یمکتالبیسم

دانشگاهیان  پردازیم،  ب  یان  هگا حران مفهتمی این تاژه دب جهان تاقع ت دب ن
متابد فساد مکتالبیسم دب مت ن اصلی آن یعنی جهان غرب اه فوا  ترینمهم

یعنی مکانی هب  ب  یختاهیم هرد مپس  ب  ربمی این متابد دب هشتبهای عر 
 پردازیم.آن مهاجر  هرد، می

                                                                 
 : علمانیة.ةعبدازوها  ازمسیری، موسوعة ازیهود وازیهودیة وازوهیونیة، ماد .1



 مبحث اول

 اثرات سکوالریسم در غرب

توا یز دب جهوان غورب شوناخ ب شود مکتالبیسم  ب عنتان یک نشانة م ما
گرایی(  ورد. هب غرب با از دتبة هیمنة هلیسا  ب دتبة هیمنة علوم )موادیجایی

هب نزدیک اموب زموان جایی ناک امب تا ششکاف  ین این دت دتبه  سیاب تح
مرت ط شتد؛ اما  ا این تجتد دب عدم شوناخب از غیر  ب شد   دتماتل  ا زمان 

اش با  ر ورف هنود،  وا از تی  ب آنچب هوب تشونگیحدیدب انسان ت ماهیب نی
 همدیگر اش راک دابند. )هر دت دتبه از دبک حدیدب تاقعی انسان ناتتان  تدند(.

نگواه اگر از نزدیک  ب جهان غرب مکتالبیزه شوده دب دتبة پسوانتگرایی  
شناموی خوابجی شتد هب مکوانیزم ت لیغوی ت زی اییمشخص می ،انداخ ب شتد
از بتی عمد تصتیری از این جهوان ابائوب  ،آن های مسلمان رده غرب دب  را ر

های هشندة مداده امب هب تا حد زیادی ابت ا ی  ب مکتبالیسم غر ی ت مکانیز
های هایی هب مکتالبیسم دب  را ر  رفدابان خوتد دب عرصوبدابد. جنایبنآن 

  زبگ انسانیب انجام داد هدام امب؟

 غایت و نهایت انسان: مطلب اول

 وب اخ یابگرف ن آن  دب ت تالش  رای«   یعب»انسان دب   نبف همزمان  ا فرت
چتب هدف ت بدب چها ختد اب افق دیدصت انحختد،  یهاختام بهردن  رآتبده هدف

ذا  خوتد  دب تینهایوب ماق و  ق ور،  وب  غایب ختدهردن نهایب نزدیک، ت هتتاه
 -زدگی خوتابگرایی ت یگشو ب ت مواد فرتهش اشهای دبتنیگرایش تفرتبف ب 

هوب   وتدخیوالی صورف  تنهوا - تیآغواز مسویر  وزبگ  متخبِ عنتان ب دت ن یا
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نفوس  م ب شد توا . این امرردهناپذیری مادی ت تحشیانة تی با باضی نمیمیری
ت  ناشوناخ ب ت مجهوتل  دانودختد با هب دب  دن )پتمب( تی شناتب امب  ب حالب 

شدة دبتنش  ههشید های  ب  ندین دیتانگیت جنهای آن با مرهتب هرده ختاهش
نی از چهابپایوا تیآنچوب با هوب مو ب تموایز  ت، ندهایش دفن هبا میان ام ختان

هب بتی زمین مرگردان هس ند، از  ین  رد ت از عمق ماهیب ختد بهوا شود شد می
ایون هموان چیوزی اموب هوب  ت تدن صورف خوتد  واقی  مانود تا دب  عد انسوان

: از دمووب دادن صووفا  انسووانی( تع یوور dehumanization» شنامووان  ووبجامعب
 هنند تا مرانجام انسان ت دی   ب چرخی دب دم گاه  زبگ هس ی شتد.می

شدگی، مواخ اب دبتنوی انسوان با شکسو ب ت ات با دب این خرتج از حالب انسان
، نورم ت  ودتن های مصنتعی لذ   وب چیوزی موادهدتبة هیمنة حکتمب ت  خش

قودب   ودتن ت  شویئی تکورابیپریده ت حیران ت  دتن بنگ، ت نگ رجس گی، ت ب
انسوان ». این همان چیزی امب هوب از آن  وب ت دی  هرد تی دب خلدب تشخیص

ان ا عواد سوای هب ان ب گتنب ؛دنهنتع یر می« one-dimensional man عدی: تک
ب تتموط شوتد هوا  دایی ختد با از دمب داده ت ت دی   ب تا لتیی  ودتن نشوانب می

قطعا  لذ  دب ضمن شیتة اق صاد مکتالبیسم خوالی از ابزش مواخ ب  مازندگان
د هوب  ر ب ممب چیزی میبا دبتنی ختد  های خشامب هب « انسانی»اند. ات شده

هوب  دهودیابائوب م منعطفویغیرشیتة  اترپذیری، تمای  ت مصرف ات با  ب ،احساس
ترین خطرناک .امب دادها از دمب  ب دگرگتنی یا مرهشی یا  ازگشب ب ختدتمای  

هپوی  ت آبامِ مسوب بدة چیزی هب دب این حالب تجتد دابد این امب هب ات دب ایون
شوده از حرهوب ت دبد  یخالیک نهاد ت دی   ب احساس هند ختد هب آن شده  دتن

اموب هوب فردی  هنند هبگتنب الهام می لذ   ب ات این مازندگان هبجاییتا  ،امب
 ا ام فاده از ادتا  لذ  هب ات با دب تتاند ت میبا دابد ختاهد ختدش می اخ یاب آنچب

ها های ذاتی ختد تع یر هند تا   تاند  وا ایون ختامو باز ختام بختد فرتگرف ب امب 
از  ین  رتد. ات انسانی مرد امب  اشت ذاتی های اصلیگرایشدب نهایب  دبخشد ت 

موازی تی از شویتة بمومی هلیشب هب حراب  ذاتی ختد با هوب منجور  وب خورتج
 از دمب داده امب. ،شتدمی
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های لذ  با هب  ورای ات ترمویم ت  وب خوا ر ات  عدی اندازهاین انسان تک
هند تا دب نهایب ت دی   ب چیزی شتد هب دبمب عکس مینماخ ب شده امب، م

ت شک  ت  ت  شتدمانند ا زابهای تکرابی لذتی هب  رای ات ماخ ب شده، تکرابی 
شوده دب ف نوة  ا تجتد همة این متابد، انسان غرق. ش ب  اشدت بنگ تکرابی دا

چورا  ؛هند هب از همب م فات  اموباحساس می ،شدگیشک   ندی ت یک س ب
هند هب  ب صوتب  تیوژه های مد جدید ت م فاتتی حرهب میهب  ر اماس گام

ضوجب ت  رای ات ماخ ب شده امب. این همان انسان امب هنگامی هب صودای 
اش با ختد خفب هرده ت تعا یر نگران ت مشتش دبتنوی فریاد با دب دبتن نگرانِ

هند. این گرایی ا زابی ت حیتانی خامتش میدب پشب مرگذاش ن ماتباء مصرف
آموال ت ، فوردا ،تتاند تاقعیوب تده ت نمیهب فاقد قدب  تشخیص  امب انسانی

های تی نیوز  وی ناموازگابیهوب حجاییهای ختد با  سازد توا آبزتها ت زش ی
 اند.تتهماتی امب هب مؤمسا  لذ   رای ات ماخ ب

هب جایی. هنداین انسان دب یک مکر ت فریب  زبگ  ب نام آزادی زندگی می
بتد ت موی دهد ت دب هر لذ  جدیدی فرتدب آن هر چیزی با  ختاهد انجام می

دب تاقعیب ختد  ر بتی شتد؛ اما  ینی نشده متاب می ر هر حادتة ناگهان ت پیش
هند هوب دب حدیدوب هایی اج ابی حرهب مییک بی  اج ابی قراب دابد ت از باه

شوده ت فاقود بامچرا هب ات یوک انسوان  ؛ها ندابداخ یابی  رای ع تب از آن ،امر
 تعلوق ت حوس ان دواد عد از فرتپاشی اهداف از افوق دیود تی،  هب اخ یاب امب

چیزی با هب  رای تی  ز دمب داده امب. ات هر آنآمیز ختد  ب تمای  با اشتق
چرا  ؛شتد هب  رای ات ماخ ب شتدهند ت متاب آن چیزی می اف ب شتد  ب تن می

چرا تاجب اموب هوب  :از ختدش  پرمدهب آن  دتن هب تاجب امب چنین  اشد
  اشد؟چنین 

گردی گردی دب شخصیب انسان مکتالبشده،  خشی از همساناین همسان
شدن جهانی امب ت این همان چیوزی اموب هوب ا دب زمان مکتالبیزهه  دنی
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جهوان همسوان ت »دب ه اب ختد از چند مال ق    ا عنتان  1تتماس فریدمان
 خشوی  ووب از آن تع یور هورد ت دب آن از ضوورتب  تشوتیق مرعب 2« ورازهم

حمایوب اموب، می  ذاتی فردی ت جمعی هب یک اع  اب  این ابت اط  ب رقرابی 
شده ت  ودتن هب فراخهمچنان ، تدهشده ت خالی از متانع این جهانی فراخهرد. 

ة اندوالب بتاط ت تعامو  دب دابت  هبایننشانب ت معنا نیز هسب. امرتزه  ا تجتد 
ها  ختاهند های همی تجتد دابد هب انساناما حرف ،تکنتلتژی آمان شده امب

دب ش اه ی دبدآتب همسان  هاچرا هب افکاب ت احساما  آن ؛ ب همدیگر  گتیند
مازی، قدب  ت نیرت  ر ختد انسان فرت سو ب شوده ت شده امب. دب زمان هلیشب
از  iron cage»3» :قفوس آهنوی»ماهس ت ر  ا نام هب  این همان چیزی امب

هند  ب صتبتی هب اص  تتلید ت تمکون موالی  ور ماهیوب انسوان ت آن یاد می
تتانوایی ی تع یری اموب هوب ت ور از هند. این تصتیر ذهنفردیب تی غل ب می

ای هوب انسوان قوادب  وب گتنوب ؛هندانسان دب ضمن بتند مریع تتلید تع یر می
 شوکند. پوس  با نختاهد  تد این بتند با ترک هرده ت غیر ممکن امب هب آن

 پتشود هوب  وا شویتة جدیود تتلیود  ل امویتا  دبآتبدختد با از تن  ههنب ل اس
م تجب شد هب تی تنها یوک امویر  ورای دب نهایب  تلی ،ختانی داش ب  اشدهم

 4انعطاف امب.این بدای خشک ت  ی

                                                                 
نگاب ت نتیسوندة مشوهتب آمریکوایی اموب. بتزناموب: Thomas L Friedmanتتماس فریدمان  .1

 ب آمریکا داشب. مایب بممی فریدمان:تبد امتب خابجی میامای دب متتجب تیژه
www.thomaslfriedman.com 
2.  Tomas.L Friedman, The world is Flat: A Brief History of the Twenty- 

First Century, New York: Farrar, Straus and Giruxs, 2005. 
ت هلموة « خشک ماننود آهون» یعنیامب هب هلمة اتل  «stahIhartes Gehause». ع اب  اصلی 3

 Talcott»آهنوی تتموط تلکوت  پابمونز ترجموة قفوس «. غوالف، پتمو ب ت اموکان» یعنیدتم 

Parsons»  م ورجم ه واب«The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism»  ت ور  وب
 انگلیسی امب. ه اب ت ر تعا یر دیگری نیز ان خاب هرده امب مانند:

 "A steel-hardcasing"  "a shell as hard as steel" ت 
4 . Richard Swedberg, The Max Weber Dictionary: Key Words And 

Central Concepts, Stanford, Calif.: Stanford social Sciences, 2005, p. 132. 



 133مکتالبیسم /  واقعیب فص  دتم: حدید

 
 

همچنوین  وب  ات با ،ت پیشورفب آن نگابیاهاالهای تسلیم انسان دب  را ر شیته
نگابی تابد هرد  ب این اع  اب هب انسوان هوم عنصوری دب اای از مراح  هاالمرحلب
موب، ت ودی   وب نچوب هوب دبتن اتاموب ت شوک  ات ت آتتلیود ت  ازابیوا ی  ةشیت

ت  ب این ترتیب جزئوی از تتلیودا   وازاب شود توا  گردیدهای مؤمسا  لذ  ماخ ب
هنندگان دب قالوب هب دب جهان تتلیود ت تجواب ، فورتش آبزتهوای مصورفجایی
اندبهابان شده  رای دموبای ابمالهای  ازابیا ی بتاج یافب ت  ب عنتان مادههاب 

شتنده ت تاموطة مصورف شود. هننده ت مصرفس انسان مصرفتتلید ابمال شد. پ
های مصورفی جهوان شده پشب مرگرمی آنی ت شد  قیمبتضعیب عطش پنهان

زنود ت دب  را ور منطوق  ازابهوای تجوابی با  ب  ازابی ت دی  هورد هوب فریواد می
ای هب هیچ صدایی  واالتر از صودای موتد تجوابی آتبد  ب گتنبمرتسلیم فرتد می

شوده فوراهم ت اح کواب  یت عرصب  رای ز ان متدآتبی ت فرتش اخ صاصونیسب، 
ماخب، هم محیط ا رافش،  ازابها با میهای زمینب ازای امب. انسانی هب دب زمینب

هم دب  را ر  ازاب تسلیم شده ت  خشی از میس م متد ت ضرب ت مادی شد. فورتبف ن 
همان قتانین مادی  ت ات دب  را رای از آن هرد انسان دب   یعب ات با ت دی   ب قطعب

. ات  خشی از اشیای عوالم، ت ماهیوب ماخبها  ر اشیا تسلط داشب، مطیع هب  ا آن
ت دبگاه تبتد  ب جهان از منظر مادة صرف امب ت قانتن مواده هموان چیوزی  ماده

 .امب هب  ر همب حاهم امب
 وب دب این جهان هاش ب شده امب ت دب یک شویتة بشود ت نوا تدی انسان 

چرا هب تجتد  ؛شتدیمآبامی ت  دتن هیاهت از جهان  ذب  ب جهان چتب من د  
بشود جتشوش ت بت ب جدیود هشیدنبنجبتند ت  های  داتی از ابزش یاتامطب
مؤاال   زبگ، خالی شوده اموب. تفکور دب  رای های هلی جتابی تجتجسب

ها ت شتب ت شتق های مجرد ت تأتیرپذیرف ب از تعدهقالب مجرد آن،  ر اتر شک 
آن، هیمنة قدیمی ختد  ر انسان با از دمب داده ت جهان تمای  ت ا زابآال   ر 

ای  ورای هور فکور ت جهان مادی دبتازه هآگاهی ت ناختدآگاه انسان مسلط شد
 گشب.جدیدی شد هب  رای یاف ن حاهمی  رای ختد می
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 مرگ جهان: مطلب دوم

جهوان، دب حدیدوب  وب مورگ   رای  دای« مرگ خدا»گتیی نیچب از پیش
از نظر عالم مجرد خالی هورده ت  وب ختد عمق پنهان  دبجهان منجر شد ت آن 

 :ntzauberung)اهس ت ور موقطعا  ت اندام خشوکی از اشویاء یوا  وب تع یور 
 وودل موواخب تووا ت وودی   ووب  1های آن(شوودن جهووان از بمووتز ت شووگف یخالی

 نودهایی هب آن  دتن ،شتدمعادال  بیاضی آمان ت قا   دبک از ای مجمتعب
بف ب دب عمق هس ی ت یا آفاقی نادیدنی داش ب  اشد هب نتعی حالب جوذب  فرت

با دن ال هند. جهانی فاقد تشتیق ت فریف گی ت  خش  رای بتح ترمناک ت لذ 
هننده امب هب  ب ختدهشوی فکوری ت ح وی ختدهشوی موادی تشوتیق خس ب

دب نایی  االی موالی  ودتن مشوتتابمیدن خصتصا دب هشتبهایی هب  ،هندیم
ین میوزان تور یش. از جملة این هشتها موتئد اموب هوب امب یا یقا   دمب

اش انسان با از یک باه ، مادگی«ماده»ختدهشی دب جهان با دابد. این جهان 
های ای هوب انسوان شوکاف ب گتنب ؛بماندهایش میداب ت مسب  ب هنابههش

یی گراهوای پوتچت دهان هنودمیشوف خالی هوب ات با احا وب هورده اموب، ه
هنود. ایون جهوانی  ودتن اموراب ت های جذب با  ر ات مسولط میترین باهقتی

 هننده  ب عد  یا بتح امب. جهانی  دتن بتح ت ام راحب امب.تشتیق
 دب تابیکیِبف ن باهخس گی ت یا قدب   تمرة ،انسان دب جهان مکتالب ختد

نزدیک هب علم از باه تمای   جتییاین لذ با از دمب داد،  جتییلذ  خس گیِ
 ات با دب خانب، ماشوین، دف ور ت محو  تبزش ت ،مهیا هرد یلذ   رای تهسب 
های هوابی . لوذتی پسوب هوب مواعبمحصوتب هورد ، تدها آن دن ال ب  ختد
ن تد،  رای بمویدن  وب آن از ها آن هننده زیادی با هب هیچ امیدی پشبخس ب
تبی آمان،  ب خس گی دبدآتبی ت ودی  لذ  ت  هره مپس این ،ندباگذمر می
هنند ت  ر همین اماس، تنیدة تی فشاب تابد میهب  ر تابهای عص ی دب هم شد

                                                                 
1. Ibid., pp.62- 63. 
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های آنی ت خلق نیرتیی هب تتلیدهنندة ام اب لذ   تد  ب نتمازی اشکال لذ 
ت قصد نگری  تد، هب دب نهایب مطحی بتی آتبدجتیانة جدیدی نیازهای لذ 

های آنی فعوال شوتد ت دب  را ور تحدق لذ  ة  شری دبتا می  ت ختام داشب 
چنوین دتبة خسو گی ت تجدیود  گزش دبدناک خسو گی مداتموب هنود. ایون

جهان بمیده اموب ت  نهایبد هب  ب ا یا د تا انسان دبیهای لذ  ادامب میدتبه
ب  وب هب آگاهی تی با نس شتد بت میببت هایی بها ت دهانشکاف اجا   دب آن
ت بتح ات  وا پوتچی معنوا ت  هنود تدن جهان از معانی جذاب غوافلگیر میخالی

هوب  وا امو فاده از  ردهوهند. مکتالبیسم گمان آشف گی ابزش تماس پیدا می
 هوباینهند تا  رچیدن دین دعت  می گنجینة تفسیری غنی هب جهان دابد،  ب

هوب آن  ودتن -ب تاقوعد -آمیز با از مدف جهان هنواب  زنود تلوی اتهام خرافب
چرا هب علم  ب م ب منگینی مادة  ،جایگاه علم با  اال   رد، مدف با خراب هرد

لطافب خالی امب. دین این قدب  با دابد هب از زیرا  ؛آن، گرایش  ب خاک دابد
جایگاه ات با  اال   رد. علوم مو ب  داش یچشمانسان با ابتدا داده ت  دتن هیچ 

 قرصت ات با  ا  شدهر از پیش مرت ط تت گِلی ختد  یش یشد انسان  ا جن ة خاه
تتانی داش ب  اشود هوب هب آن  دتن خبگرمنگی ت آبامش مشغتل ما اعصابِ

 ذب  زبگی ت اف خاب با بتی تراهم گِ  چسپناک تی  کابد. این انسوانی هوب دب 
، نالدمی ات تجتد دبی  دتن قدام  از عالم ت تاالییمن ع هیچ زیر ضر ا   دتن 

. جهانی هوب امب ب ممب هدف  زبگ ب حرهدب حال  دتن هیچ دلی  دبتنی 
 یک  یراهب ت دی  شد هب هیچ نشانب ت مسیری ندابد.  ب دب آن قراب دابد،

 منفعت مادی، خدای جدید: مطلب سوم

نفی مددمی هب فراتر از جهوان اموب فدوط  وب نوا تدی م ودأ تجوتدی ت 
ب  مکوانیکی مددموا  دیگوری متضتعی آن مددس منجر نشد،  لکب  ب صت

مددموا  ایون  ترینمهمایجاد شد هب از مهد ت بحم مادی منشأ گرف ب  تدند. 
هرد. منفعوب محستس می ییگرایماد تد ت داللب  ر « یا متد منفعب»دتبه، 
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شوب ت از تجوتد ا ب یک نهادی  دل شد هب قداموب هلوی با دب دبتن خوتد د
 تد هب نفس )انسوان  یاق لبایب ت مرچشمب گرف ب  تد دب ن یجب غمکتالبی 

مکتالب(  ا همة ا عاد آن  ب ممب این ق لب حرهب هرده ت دتب آن  ا خضوتع ت 
 .هردیمخشتع هام   تاف 
دب این  وتد هوب مواخ ة دموب انسوان ت ضومیر « منفعب»اهمیب قدامب 

 هنندةبیتتجدبتنی تی ت  یانگر همة دیدگاه ت نهایب افق دیدِ تی ت محرّک ت 
های موذهب جموع شوده هام  یک مددس دب فرقب یهایژگیتتد. همة تی  

از باز ت هوب آن تصتب شتد هب از عد   االتر هسو ند ت  ودتنهب آن امب  دتن
تتاند بمزهای ذاتی مذهب تأتیر  گیرند. این یک مددس  از امب هب دمب می

تجت هند ت این همان چیزی امب هب این مدودس با آن با لمس هرده ت جسب
دهد هب  ا تن لی ذهنوی خوتد جانشینی دب دم رس انسان مکتالبیسم قراب می

 فراتر از جهان ماده بف ن امب.تغذیب شده ت غرق دب انکاب امتب ان زاعی ت 
 اب دیگر بیشب دتاند تا امتب مطلق اخالقی موذه ی با یک 1مک ب اپیکتبی

البی  وتد: نا تد هند. این امر یک حدیدب آشکاب دب هر دت شک  جهوان موکت
یگان ت همکوابانش معیش ی هب دب بتا وط فورد  وا خوانتاده ت همسوا -میکرت 

المللوی معیش ی هب دب بتا وط میاموی ت اق صوادی  ین –هرت گر  تد ت ماجلته
انگابانب تنها تهمیاتی اتتپیایی ت مواده هب امتب مطلق اخالقیجایی ،گر  تدجلته

بتد، چرا هب  ب عنوتان مثوال ر نمیگرایی ت لیغاتی مرد فراتامب هب از مصرف
ت هوا آن هوای وردابی از ترت منفعب ت متد اق صادی اشغال هشوتبها ت  هره

                                                                 
 270-341)  یک مدبمة فلسفة مادی امب هب  ر افکاب فیلستف یتنانی اپیکوتباپیکوری:  .1

گانب دب دتبة هلنیسم امب. ایون بهای  زبگ مت یکی از فسلفب ،گذابی شده امبپایبق.م( 
مک ب دب عرصة اخالق  تده ت مع دد امب هب لذ  همان هدف تاال  ورای انسوان اموب ت 

 تری از این مک ب قرا دابند.های دیگر دب مرت ة پایینهمة ابزش
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosofy, p.223-4. 
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پوس  ،با مجاز شومرده اموبها آن هش اب جمعی مردم ت تخریب محیط زیسب
امکان ندابد هب اشغالگر منفعوب موتبد بضوایب ت مطلوتب خوتد با دب ضومن 

د ت  ر همین اماس، هیچ گناهی م تجوب مرزهای جغرافیایی ختد  ب دمب  یاتب
شتد، می تع یرگری گرایان  ب تحشیدب نزد اخالقهب ات نیسب اگر هر هابی با 

انجام هر هابی با هور انودازه هوب مجتز چرا هب هدف مددس  ب ات  ؛انجام دهد
 ناپسند  اشد، ختاهد داد.

هوایی بزشا ، نوا راین ؛ ا این تجتد، انسان مکتالب از عناتین دمب نکشید
تلوی  ،همچنوان م وداتل اموب« همکوابی م دا و »، «عدالب»، «حق»چتن 
 بتد.از یک امر ت لیغی خالی از داللب علمی فراتر نمیها آن مفهتم

ال  ب این امر دب متبد عناتین دبتغوین  ودتر نیوز شود ت ایون عنواتین  وب 
حورام با  ها با  ب نا تدی هشانده ت اموتبمجتزهای ت لیغی ت دی  شدند هب ملب

حوق »هوای موکتالب تحوب عنوتان مجاز ت م واح شومرد. دب ن یجوب حکتمب
های جنای کواب تحوب عنوتان دب هش اب ختد پیرتز شده ت موازمان« همزیس ی
از این تا لتهوای  تعداد زیادیهای  د خب تتانمند شدند ت بمانی  ب ملبهمک
منوافع اق صوادی توا از  هردنودیمهب  رای ظلوم  ازابیوا ی  ایجاد شد ت لیغاتی

 هشتبهای  زبگ حمایب هنند.

 بحران مبد  خلقت: مطلب چهارم

عدو   نوا    ر مرجعیب ت اماس هامو (Secular ethics)اخالق مکتالب 
مب ت هر آنچب با هب عد  نچب با هب عد  نیکت  داند، نیکتپس هر آ ،شده امب

ب فراتور از این امر  ب مدتط هام  مرجعیب دین ه .ناپسند  شمابد، ناپسند امب
هب ژان ژاک بتمت  وا دبتن خوتد  وب ایون جاییجهان ماده امب، منجر شد تا 

ای  واالتر از آن اع  اب هب مرهز ت م دأ اخالقی امب هب هیچ شریک یا مولطب
تت همان غریزة الهوی ت  !ای ضمیر! ای ضمیر»نیسب، چنین نجتا هرده امب: 

هنندة اموین  ورای هدایبتت همان  !بتیصدای آممانی هس ی هب از  ین نمی
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توت هموان حواهم  !متجتد نادان ت ناقص هس ی اگرچب ح ی عاق  ت آزاد  اشود
باند(  ب خیر ت شر هس ی هب انسوان با  وب معصتم )هسی هب  ر هابها حکم می

بمد ت بف ابهوای انسوان هند.  ب لطف تت،   یعب  ب همال میخداتند ش یب می
یا م هب من با از بت ة حیوتانی ابتدوا با نمیشتد.  دتن تت چیزی مداب میاخالق
های م وتالی ت پشوب مور هوم چب  سا هب  خب  د ح ی من با  ب لغزش ،دهد

ای نودابد ت ام هب هیچ قاعده  شدهمای م تهب من  ب اندیشبحالی دب ، یاندازد
 1«عدلی هب م دأیی  ب همراه ندابد.

 -دب مسویر اخیور آن  - ازگشب ت گرایش اخالق مکتالب  ب عد ، منجور  وب 
چرا هب  ر ایمانی آشکاب یا پنهوان امو تاب  وتد هوب  ؛اخالق شد 2گراییانکاب نس یب
 تده ت فراتر از این جهان مادی امب ت این امور  وب تث یوب « عالم مث »م علق  ب 

شد هب دب ذا  ت حدیدب ختد  ب نفی مطلق ماهیب م دأ منجر م دأ نس یب اخالقی 
 . تدچرا هب  ر ن تد یک دیدگاه تاحد  رای حکم ام تاب  ؛هردبهنمتن میاخالقی 

ت اق صادی ت فرهنگی زتدگذب  از آتاب انسان اج ماعی یتاجب اخالقی صرفا اتر
های امب ت این  دان معنی امب هب اخالق  ب صتب  هام  ابت اط ختد با  ا ابزش

ب هلی این امتب تر آن امب هب  گتییم  ب  تتا ب انسانی  ریده امب ت ح ی دبمب
 هند.تا ب با نفی می

هورد، ماهیب اخالقی هب از تحد  نهاد انسانی ت ماهیب تا ب آن تع یر می
از هم پاشید ت این همان چیزی  تد هب  وب عنوتان مثوال دب موذهب اخالقوی 

شتد هب مع دد تع یر می« گرایی: ن یجبConsequentialism»مکتالبیسم  ب 
پی ور ، ت چنوان اموب هوب  یجة آن ام تاب اموبامب فع   ب صتب  هلی  ر ن

                                                                 
 هرده امب. ند  59، ص «ةبؤس ازدهرانی»ه اب این مخن با  ب ع دالرحمن، دب  .1
ها ت اهوداف هوای اخالقوی با  وب زمینوباخالق امب هب ابزش ای دبگرایی اخالقی: نظریبنس یب .2

 آن ام تاب امب.اماس ابزش ذاتیاخالقی از شر همیشب  ر حالب، شناخب خیرهند. دب اینمرت ط نمی
Mark Timmons, Moral Theory: An Introductionm, Lanham, Md.: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2002, pp. 84-5. 



 139مکتالبیسم /  واقعیب فص  دتم: حدید

 
 

 لکب  ر  ،شتدقتانین اخالقی آغاب نمی (  افع )»: 1 ابه گف ب امب منجر دب این
ت  پراهنودهپس انسوان دب موایة اخوالق، افعوال  2«شتد.اماس اهداف آغاز می

دب یک خط مس دیم ت منظم ت یا یک خوط عموتمی هب  ای دابدحرها  آشف ب
هوب  ودتن  دابدهایی خطرها ت تاهنش ، لکب لحظا  ،هندصعتدی حرهب نمی

 د.آتبدبمیحرهب  ب ات با دلی  ت مدصد 
: نسو یب دت پوای تعان فعی ازهعواءزمررو ن، رجعالةازنسبیّ»دت نتیسندة ه اب  
انود:  ب خت ی از ماهیوب اخوالق دب جهوان غورب تع یور هرده« دب هتا گرف ببیشب
های شخصی خالصوب شوتد، تد تا دب ذتقشهنگامی هب فضا  ر اخالق تنگ می»

هاب دبموب هودام اموب؟ ت دب  :هند هباین مؤال اخالقی  ب ذهن انسان خطتب می
های امیوال ت ختامو بها آن «هدام امب؟ چیز لذت خشپرمد: می لذ متبد مسألة 

هوای هنند  ا ز ان اخوالق، ان خابس معی میپم ختد با  ب شک  تا ب دبآتبده ت
هموان چیوزی اموب هوب موگ با  وب  ،مجلته دهند. دب این حالب، دُختد با عدلی 
این هواب  می  دابم)با هن رل هند  هالذ  ،اخالق هباینآتبد.  ب جای حرهب دب می
با معرفی  متب اخالقیا ها،لذ  ،انجام ندهم( آن با تلی الزم امب هب ،با انجام دهم

دادن آن  جلوته  ورای دبموب این هاب با انجام  ودهم ت باهوی می  دابم)هنند: می
 ورای ای تمویلبچیزی نیسب جوز  ،ماخب تصمیم اخالقی معی دبختاهم یافب(. 

هموان )منطوق(  لوذ ، ، یعنویهردن منفعب دبتنی  ب تمیلة زنجیری نازکپنهان
 .3اخالقی امب

                                                                 
م( فیلسوتف امو رالیایی ت م خصوص علوتم اخوالق  1946) Peter Singerپی ر منجر  - 1

ها  ا مکتالبیسم امب. دب دانشگاه  رمس تن اخالق  یتلتژیک تودبیس تط یدی ت ابت اط آن
 ب  امب:تألیفا  تی ع ا ترینمهمهرد. می

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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های اخالقی با  رای ما  ا ایون موخن نهایب ت غایب ابزش این دت نفر خالصة
 ب نظر  اگر امر نس یب حدیدوب داشو ب  اشود، جهوان چگتنوب »دهند: تتضیح می

خیور ت  هیچ چیزی ؛ختاهد شد؟ جهانی امب هب دب آن هیچ چیز  ا لی تجتد ندابد
نیسوب. ایون  ییجتبیوعهیچ چیزی شایس ة مو ایش یوا  ؛شتدشر محستب نمی

شوتند ت جهانی امب هب عدل ت انصاف دب آن دت مفهتم  دتن معنوا محسوتب می
هب هیچ دبختام ی دب آن ن تده ت امکانی  رای پیشرفب اخالقوی ت یوا  مبا جهانی

  1گف مان اخالقی مطرح نیسب.
هنود خیور مورت ط  وا آن هب مدورب می« utilitarianism»گرایی فایده مذهب

گرتهوی ایون  -فراهم آتبدی از مردم تر یشبا  رای تعداد منفعب  چیزی امب هب
چرا هب اماما  ب عاق ب ت انجام عم   ؛دهنداب میگرایی قرمذهب با دب دم ة ن یجب

ی دب غورب تر یشت این همان اص  اخالقی امب هب مد تلیب  سیاب  -تتجب دابد
مشکال  این مذهب اه مام آن  ب یوک فکور هالموی دب  ترینمهمشاید از  2دابد.

 چیسب؟ منفعبامب پس  «منفعب»زمان نا تدی مطلق امب ت این همان 
ت ضد آن، اما خابهایی هوب  ادایرة مدلتالتی هلمب ت تعیین معن  ا تجتد گس رش

گرایی افرا وی  وا موادی ی باهر ابزشو ت، انسان هاش ب امب ب تجتدمکتالبیسم د
 وا تیژگوی  بامنفعوب  هوب این دت هاب با  ب جایی هشوانده آمیزی هرده امب،بنگ
 دیگوری هوباین دتن  گر شده امبیب جلتهحق بفاهدب هب بنگ هرده « ها زی»

 .دها( با  ب حساب  یاتب)افراد ت   دا  ت ملب
هووب دب دبتن اخووالق  Ethical Egoism»3ختدخووتاهی اخالقوی: » موذهب 

انسان یک جزیوره »تتان  ب مکتالبیسم نهف ب امب  یانگر آن چیزی امب هب می
تع یر هرد هب از محیط پیرامتن ختد جدا ت منفصو  اموب ت دب ایون نظوام « امب

                                                                 
1. Ibid., p69. 
2. 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. 
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 دتن دب نظرگرف ن هو  ت آن امب هب  رای من منفعب ت فایدة دبتنی با تر دبمب
یا هدف فراهم مازد. این یک تع یر تاال  رای لی رالیسم دب زمینة گورایش اخالقوی 

گورای پردازان اخالقنظریوب اگرچوبآن امب هب  ا ماهیب خشک آن مازگاب امب. 
یوب ت  نوای اخالقوی اموا  وا ایون تجوتد پا ،زیادی این مذهب با حمایوب نکردنود

 امب هب دب اماس ختد مکتالب هس ند.شده هشتبهایی 
ن تانسوب  های اخالقوی مکتالبیسومیاف وب پیکر نودیهمة مجتزهای ترهیب

 اشد  یابتکاب افعال زش  مانع ت مخالفهب تتلید هند ای هنندهمانعی اج ماعی ملزم
دب  سیلوپة هیمنو ق ح آن متافق اموب ت همچنوان  ا ، جامعباز لحاظ اج ماعیهب 

هوب موانع از شوتد محستب میجهان غرب تا  ب امرتز  ب عنتان تنها مانع مع  ری 
دبیوده تغییر جامعب  ب هدفی شده امب هب دب آن ضعیف  دتن هیچ شوفد ی از هم

نسو ب  1نتیس بتموی دام ایتموکیشتد ت  ر همین اماس این هلمب هب  ب بموان
آن هنگام هب خدا  میرد، هموب » :زند هبمیداده شده امب، همچنان صادقانب فریاد 

 dead, all is permitted If God is.2.  «.چیز م اح امب
 ودتن گتیود، می 3شناس فرانسوتی امیو  دتبههوایمجامعب هبچناناگر جامعب 

ن تاند یک تحد   ب هم م صو  ت مورت ط های مش رهی داش ب  اشد ابزش هباین
پوس ، (Conscience collective)« جمعیآگاهی »ت ابزش مش رک یعنی:  اشد 

                                                                 
نتیس ت فیلسوتف مشوهتب م( دامو ان 1881 – 1821فیتدتب میخاییلتتیچ دام ایتموکی ) .1

ها دب موتبد   م افیزیکی پرداخ ب امب. این دام انهای ختد  ب مسائبتمی امب. دب دام ان
 مسائ  مرت ط  ب اگزیس انسیالیسم مانند آزادی اباده ت تجتد خداتند امب:

The Columbia Encyclopedia, p.557. 
دب آن   ا این الفاظتلی نس ب داده شده امب، «  رادبان هابمازتف» ب دام ان  ع اب این  .2

 امب: پیرامتن آن پرداخ بمتاقع  تر یشمکی دب تلی دام ایت ،تجتد ندابد
Fyodor Dostovevskv. The Brothers Karamazov, Tr. Constance Garnett, 

Digireads. Com Publishing, 2009.p.45! 
شوناس اج مواعی ت شناس ت بتانم( جامعب 1858- 1917) ،mile Durkheimu امی  دتبهیم .3

 دن غر ی علتم اج ماعی  تده امب. از جملب تألیفا  دتبهیم:هرفلسفب ت از  زبگان تئتبیزه
"De La Division du Travail Social" (Encyclopedia of Religion, 4/ ت   "Les 

Regles de la Methode Sociologique" 2526- 30) 
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پیتنود ختیشواتندی ها ت م ادی اخالقی  ایود  وب جداموازی تعدد دیدگاه ت گرایش
گسیخ ب ت دتب از ی ازهمزااج ت دابای شتد تا ت دی   ب یک نهاد  زبگ منجر جامعب

 هم شتد.

 توویق داروینی اجتماعی اقتصادی: مطلب پنجم

تنهوا  وب نوب قا   بؤیب  مرزهای جهانِ دبتندب  «تجتد»این ح س مایة 
 ،شدة تی منجور شودحتزة ادباک ت تتجب انسان دب دبتن تاقعیب دیدههاهش 

دنیوا  موتد ل ی لکب از آن نیز فراتر بف وب ت  وب حو س دیودِ تی دب مرزهوای 
 منجور گسس ن ختیشاتندی متبتتی جامعبانجامید. این امر دب نهایب  ب از هم

از  ریق با طة ختنی  ا هم مرت ط  تدند، هب ای  یلبق معی داشب از هرشد هب 
ای هب از  ریق مذهب  ا هم ابت اط داش ند، ت یا مل وی هوب  وا با طوة یا ق یلب

هب از لحاظ احسامی  ا هوم   سازدزمین  ا هم مرت ط  تدند یک تحد   زبگ 
شود هوب « گراحیوتان مصورف». انسان ت دی   ب یک اشنددب ابت اط ت تعام   

اط  سیاب همی  ا گلب داشب ت با طة تی  ا  دیة افراد )جامعب( دب چهابچتب ابت 
 امب.نزتل یاف ب ی از آن تر یشآتبدن نس ب ت  ب دمب چراگاهتدسیم 

شدن گرایش انسانی دب بتا ط اج ماعی ت میطرة اص  اق صادی  ور آن، مسب
زدیکوی ت ن تعامو ، ،بتا وط اج مواعی دبهای بممی ت قوانتنی بتش متجب ایجاد

دب دبتن جامعوب تیژگوی ت بتا وط همیشوگی یوا ناگهوانی  گردیدافراد میان دتبی 
ای دب شده ت موخ گیرانب ت صمیمانة ختد با از دمب داد تا تیژگی مهندمی   یعی

گتنب مجوالی  ورای ای هب تدری ا هیچ ب گتنب ؛ختد  گیرد ب  تدن اع دال ت نام عادل
این امر  ب خا ر گس رش فعالیوب قوانتنی ت  .دمهر انی ت  خشش تجتد نداش ب  اش

این فعالیب قانتنی دب بف اب  هباینجدای از  گس رش یافبدادگاهی  ب شک  تمیع 
دب هور دت هوا آنصوی خیا دب تنظیم هردن بتا ط شتبتد هند ت  ة  ین افرادمتی دت

تا دایورة همکوابی ت تعامو   وا دیگوری  وب آن عم  هند ابزش  ییا حالب دقیق 
ب  هلی محکتم  ب اج اب ت  ازداشب قانتنی  اشد. این دتبی خشک  وین افوراد صت
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 وتدن با دب بتا وط اندیشانب،  وذب گرگ تدن بتا ط م دا   مصلحبدب مدا   ح می
دابای  منجر شد هوب« دابتیننظریة »اج ماعی هاشب ت ضرتب  اذعان  ب ح میب 
هردن یم مرهوز ت پراهنودهگ تها ت ترموملطنب ت هیمنب  ر ماخب   دا  )جامعب( 

انسان پش تانة اج ماعی با هب  خش  زبگی از انسانیب خوتد با دب  امب.آن حتاشی 
هوب ی شود آن شک  داده  تد از دمب داد ت ت دی   ب یک هیان مس د  ماده ت همّ

اج ماعی  تد ت هیچ ابت ا ی  ا خانتاده یا جامعب یا هشتب ت یا مرجوع  عدی ت غیرتک
ای از نیازهای مادی ماده ت مجرد اموب قی نداشب. انسان مجمتعبتابیخی یا اخال

های لوذ  آن با های ت لیغواتی ت صونعب مود ت صونعبهب نظام اح کاب ت شورهب
 1هند.محدتد می

هوای محمتد شاهر از این تضعیب چنین تع یر هرده اموب: میسو می از ابزش
گرمونب از ها آن اد تهای شر ت پسب با قراب ددب ختن انسان همة گرگ»غر ی هب 

 با هب متجب پابمواییها آن ای هب گرمنگی همة ابادةام ند  ب گتنبجای ختد  رخ
پس  ب انسانیب انسان زدند ت ات دیتانب شد ت  ا شو اب شد ملب هرده  تد. میها آن

احکوام مر وتط  وب ت ت تحشیانب دب زمین  ب دن ال شر بفب ت شریعب مددس تی، 
گرفوب.  وب ایون های آن مرچشومب میتی ت دبختامب از بتی معدةهمگی تی 

صتب  نظام اج ماعی دب جهان از نظام معنتی عدلی  واابزش  وا نظوام اق صوادی 
چورا هوب  ؛شده یکسوان اموبده ت دی  شد هب دب آن ختبنده ت ختبدهتجابی زیان

 هواآن هردن ام تاب امب. هیچ فرقی  ینپابه ر دبیدن ت تکبها آن نیب دب هر دتی
شوده هردن ختبدهجز دب زمینة قدبتی هب  رای  ب پیرتزی بماندن ختبنده ت نواتتان

هند هوب  ور امواس ات با  ب آمیا ی تابد می ، تجتد ندابد ت این قدب شتدمنجر می
 چرخد.مرهشی ت گناه می

دی تجابی چیسب؟ این شوریعب، شوریعب شریعب معده دب این مدنیب اق صا 
. پس هر چیزی هوب  یندمیزی با دب میزان تداضای آن امب هب ابزش هر چی  ازاب

                                                                 
عبدازوها  ازمسیری، قییة ازمرأه بین ازتحریر.. وازتمرکعئ حعول األن عی، ازقعاهرة، نهیعة  .1
 .11، ص 2010ور، م
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ابزش ت  وی پسوب نیایود،  ب چشم م داضی لب شتد، ختب امب ت هر چیزی هب 
ختد  ر دبگیری  نا شده هب تسامح ت آش ی  جتهرهر چیزی دب دب این حالب، امب. 

غل وة  تر؛تر، نب غل ة عوادلغل ة قتیدب آن تجتد ندابد ت همة امر  رای غل ب امب: 
 حیلب ت نیرنگ ت نب غل ة بام ی، غل ة فصاحب ت نب غل ة حق ت حدیدب.
چورا هوب  ،هنوداین شریعب همان شریع ی امب هب قتی با عزیز ت ابجمند می

چورا هوب  ،انجامدشدن ضعیف میقدب  این مجتز با دابد هب مسلط شتد ت  ب ذلی 
 ..بتد هب  ر آن حکم بانده شتد.ضعف  ا مرعب  ب مم ی می

های این شریع ی امب هب انسان قتی ختد با  ب عنتان ق رم انی  ورای انسوان
هایی هوب ای امب هب آن الشوبدب ن یجب قتی همتابه ختبنده ،دهدضعیف قراب می

شوتند. اش بیخ وب میبیزند ت دب معدهمی پابه هرده امب دب دبتن ات فرتآن با تکب
اش نودگیدب زها آن های  د تید ت بتحگیرندب ن یجب ت دی   ب الشب شده ت  ت می

گوتیی هوب  ،هشوندا  ب مورعب  وب مومب نوا تدی میآیند ت ات ب ب حرهب دبمی
چورا هوب جوتی  ،هنودختاهد از ختدش  ب ختدش هب تحم  آن با ندابد، فوراب می
هوایش با ها ت ناخنهننده دابد ت دب آن اش اح شکابهای  یچابة تی هب دنودانخفب
 1«رده امب، دب حال پرتاز هس ند.فرت هها آن دب

 جنس مؤنث –نهایت و سرانجام زن : مطلب شوم

هسو ی اج مواعی ت پایان مطلق ت تا ب ت م مرهز ملطنب اق صادی دب مرهوز 
ترغیب  ذب دابتینی ت  رانگیخ ن بتح دشمنی  ا میراث مسیحیب منجر  ب اندوالب 

 ی یجنسو  رحشد ت  2(feminism)دب قلب پرتژة فمینیسم « مؤنث»علیب مفهتم 
                                                                 

محمود شاکر، جمهرة مقاالت االستاج محمود محمد شاکر، جمع: ععادل سعلیمان جمعال،  .1
 .195 -1/194م،  2003ازقاهرة، مکتبة ازخانجی، 

حاظ تابیخی  رای دفاع از حدوتق هایی امب هب از لفمینیسم: مجمتعة افکاب ت ایدیتلتژی .2
 عود از آن ت ودی   وب  ت ی انسوان آغواز شود دب آمتزش ت هاب ت نیازهای امامی معیشو زن

 مواعی ت اخالقوی شود هوب  ور امواس تصوتب جهای عدیدتی ت میامی ت امجمتعب دیدگاه
 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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 ب زن  رای الغوای تی تحوب شوعاب الغوای تموایز جنسوی ی  یبمانهمکمنجر  ب 
 یتلوتژِک ت   ب این اع  اب هب یک محصتل محیطی اموب ت هویچ امواس ؛شدیم

 بتانی ندابد.
 ت ،امبمرد  نفعزن  ب مفهتم زنانگی  الغای معنایجنسیب دب حدیدب  ب   رح
ای جنسوی ی  ورای  وب تجوتد آتبدن جنسوی یگانوب هتفات  معنای الغایهرگز  ب 

«unisex »شود ت ات  زن شدن تا س گی  دنی ت عوا فی. این امر  ب شکس بنیسب
 هیوک دتبة   یعوی اشویای زنود ضومنگرا تتلیدی ت مصرف متجتدیک  تا حدّبا 

. دب این حالب زنی امب هب از ماهیب ختد  ب عنتان یک دخ ر ت همسور فرتهامب
دتب  ،تفکیوک شود «ایمتجوتد جزیوره»از یوک  هوباینه ت  عود از ت مادب جدا شد

 چرخد.می «ختد منفعب»
سیب از ادعاهای خوتد دب زمینوة بعایوب چب هب  رفدابان نظریة جنتجتد آن  ا

مفهوتم هشویش هوا اما آن اندگف بانصاف دب ابزش زن دب تابیخ ظالمانة نصرانیب 
ف زن با دت ابه از نت  ازگرداندند هوب زن های هلیسا دب تعریتتما اهتینی ت دیگر پاپ

هوب ایون پورتژه  ورای جایی ،انودتعریوف هرده 1«یوک مورد معیوتب»با  ب عنتان 
 لکب دعتتی  رای الغای هر نوتع  ، ازگردانی زن  ب مفهتم ماهتی آن  نا نشده امب

ب ت دی   ب مورد شوتد. مورد تنهوا حدیدوزن  هباینتفاتتی  ین زن ت مرد امب تا 
 دب جریان فمینیسم امب. جنسی ی
ماخ ب « شاخة دتم فمینیسم»دب غرب، همان زنی امب هب « زن آزادشده»

هردند هب حدتق انسوانی تی با دب شاخة اتل آن تالش می هباینامب.  عد از 
دب انتاع مخ لف اج ماعی، اق صادی، ت میامی یوابی هننود، ایون جریوان دتم 

هردن انسوان دب حودِ یوک ت موادهت دی   ب جریانی  رای تفکیک ماهیب تی 
. دب عصور حاضور ، اداموب یافوبمتجتدی هب گمان هند قدب  تشخیص نودابد

ت  عد  -قرن گذش ب  80 ا آغاز دهة  -جریان فمینیسم  ا ظهتب شاخة متم آن 
پتمب   دة م تمط دزدیوده شوده از زنان مفید هبایناز اتهام متج دتم آن  ب 

سیم شد هب دب حتل محوتب مسوائ  جنسویب ت ای تدهای زنانب ب اقلیب ،امب

                                                                 
1. Summa Theologica, IV, Part 1,Quaest, XCII, art 1, 2. 
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همراهوی  ایون جریوان موتم با« السحاقی: لز ین»گرایش چرخید ت هتیب می
  1هرد هب میطرة ختد با دب اد یا  ت فلسفب ت م ابزة میامی تحمی  هرد. می

ختانش هر چیزی از جملب تابیخ ت دین ت ادب ت ز ان جریان فمینیسم مکتالب 
پردگوی نشگاهی دبخشان  ازآفرینی هرد هب م ب اصوالح  یگذابی دابا تحب نام

مکتالبی فیمینسم  ا گف ن ایون حورف  هایدیدگاه ت آشف گی مفهتم شد. هذیان
تابیخ جدید تنها  ر محتب عد  م مرهز نیسب  لکب حتل عد  ت مذهر م مرهز »هب 
 وب  2 ب  االترین ندطوة خوتد بموید. ایون هموان چیوزی اموب هوب دبیودا« امب

(Phallogocentris) یوا «تسل وفَ»گذابی هرد. این ع اب  ادغام موب هلموة نام ،
یوا هلموة عدو  ت هلموة  «لتغوتس»هلموة  تحریک!انب دب حالب همان عضت مرد

 ب معنی مرهز امب. این یک ختانشی  تد هوب جهوان با  وا هموة تنوتع ت « من ر»
 نث خالصب هرد.تای  ین مذهر ت مآن دب تضاد غیر منصفانبحرهب 
فمینیسم دب غرب تتانسب  ب شک  عمیدی دب فرهنوگ خواص ت عوام جریان  

ت از زنوان  وب عنوتان یوک اصو   ازهب  های زیادی من شر هرده ابت  بدتأتیر گذا
گورایش از ، ت یواد هورد پرم ش زنان  ب عنتان  کرترین ادعای خودایی دب توابیخ

هب -ز تت ئة مردانب تجتد  شری  عد ا عرضی  رای  ب این اع  اب هب نمتنب هشیشی
ای فمینیسو ی امورتزه ز وان هجموب ، تع یر هورد.3-دانندیاف ب می عضی آن با نظم

 ردن همة اتورا  ذهتبیوب اموب ت  وب شدیدی با شناخ ب امب هب ختام اب از  ین

                                                                 
1. See Christina Hoff Sommers, Who Stole feminism? How Women Have 

Betrayed Women, New York: Simon & Schuster, 1994. 
م(: فیلسوتف فرانسوتی اموب. از  ریوق  1930- 2004) Jacques Derridaجاک دبیدا  .2

مدبنسویم  وب تیوژه بگی دب گورایش فکوری پساضی( اتر  زدعتتش  ب منهج تفکیکی )تفتی
 ب این صتب  هب افکواب با  ورای انگیوزش تناقضوا   ،شنامی گذاشبشنامی ت ز انمعرفب

 ذاتویشکس ن تتهم اصالب حدیدوب پنهان دب داخ  ماخ اب لغتی  ب هاب گرفب هب  ب دبهم
 . تعداد زیادی ه اب من شر هرد از آن جملب:انجامددب آن می

"La Verite en Peinture" (The Shorter Routledge ت "La Voix et Le Phenomene" ت 
"De La Grammatologie" Encyclopedia of Philosophy p.174). 

 .21بین ازتحریر، ص  ةازمرأ ة. عبدازوها  ازمسیری، قیی3
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تا هیچ نشانی  رای امم « womyn» ب « women»مرحلة دبختامب تغییر هلمة 
یب دب جدیودترین ز  ب تغییر م ن مددس مسیحن اشد ت دب عم  نی« men»مردان 
هب  ب چنان ، رفی جنسی ت دی  شتدامب تا لفظ آن  ب یک  یهای آن  رخترجمب

هب « Today's New International Version (2002)»عنتان مثال دب ترجمة 
یووا « child» ووب هلمووة « son»، هلمووة «parents» ووب « father» ووب هلمووة 

«chidren » ت هلمووووة«brother » ووووب هلمووووة «someone » ت هلمووووة            
«mere mortals » یا«those»1  ... 

نتعی انحوراف ه ت بتی مادی منجر شد ب نتعی زیاده دب دیدگاهبتی این زیاده
ة هنود، دب ن یجوب مدوتال  زنانوهب از انحراف فکوری تع یور می خلق هردبف ابی 
اگور فمینیسوم یوک نظریوب »لب: قرن گذش ب آشکاب شد از جم 70دب دهة  جدیدی

  امب:انجام ت اجرامب، پس لز ینی همان 
"If feminism is the theory, lesbianiasm in the practice"  

شدة همة زنوان اموب هوب  وب مرحلوة انفجواب گرایش  ب لز ینی خشم مرهتب
 :بمیده امب

"A Lesbian is the rage of all women condensed to the point 

of explodion."2 

 تنسبی: هفتم مطلب

 هب جهان گیردمی نشأ  یزیچ از هر آن نم دأ مکتالبیسم از اص  جداشد
گرایی عدیودة نسو یب دبتا همزموان نفوس خوتد با  گذابدیمبا پشب مر  )ماده(

                                                                 
 های این متضتع: ب  حث . ک:ن .1

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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 وب هسوی  ،اشیا با از فکر« حدیدب» زند ت از این  ریق  بیشبشناخ ی ت ابزشی 
هوب ذتق جاییدب ن یجب ماهیب ذاتی آن تغییر هرد تا  .هند تغییر دهدهب فکر می

ای جای آن با گرفب ت دب نهایب هواب، شوکاف ابزشوی  وب ایون فردی یا مدبمب
« تنها حدیدب دب متبد ماهیب ت تجتد، این امب هب حدیدب ندابد.»منجر شد هب 

«1The Only truth is that there is no toruth« حدیدب مواخ ب »چرا هب ؛
هوب همچنوان «Truth is produced, not found»« تد ت تجوتد نودابد.شومی

  2گتید.هایدتن تایب ام اد اد یا  مدابن دب دانشگاه هالیفرنیا می
 ، واقی نمانودپردازان  ر دایرة فکری م فکرین ت نظریبتنها گرایی هیمنة نس یب

 ، راند لکب مایة تابیک ختد با  ور مسواحب  زبگوی از جامعوب ت ح وی هلیسوا گسو
غالب  فةفلس» هندیماز آن چنین تع یر کب ی ند هلیسای شانزدهمب پاپ ههمچنان

مویالدی یوک آموابگیری  1991دب موال  3«ن موا.ات اشکاال   زبگ ایمان دب زم
انجام شد هوب  وب بصود تحوتال   (Barna Research Group)تتمط مجمتعة 

ت دب  ی آن تا ب شد هب  ی ت فرهنگی دب جامعب آمریکایی تتجب نشان داده  تدندی
دبصد از جامعة آمریکایی این مخن با ق تل دابند هب هیچ چیزی هوب اموم آن  67

دت نفر از موردم ایون امکوان با دابنود هوب  ؛شتدیک حدیدب مطلق  اشد یافب نمی
 حدیدب با  ب دت شیتة هامال م فات  دبک هنند ت  ا ایون تجوتد، فهوم هور دت نفور

 بمید. 1994دبصد دب مال  72 ب مدداب  این 4«دبمب  اشد.ها آن

                                                                 
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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 ترینمهمبت شد. ب سیابی از امتب مطلق فکری ت اخالقی  ا زلزلة شدید بت 
 نداش ن  ر انسان ت ت تردید گرا  ب آن بمید، هیمنة شکب عد  نس یبهچیزی 
 1تا  ی  تد هب از آن آغاز شتد.  رای همین جتجتب  ابنا فکری نظری یک م دأ

 دتن مرهز امب. هیچ ملطة نهایی  ر  ان  عد از نتگرایی جهانیچه»گتید: می
بتی ذا  تجتد ندابد ت  رای همین امب هب آشوتب ت هورج ت مورج اخالقوی 

 2«مب.فرماامرتزه حکم
گرایی   تاند دب جهوان معاصور  وب صوتب  چیزی هب نس یب ترینمهمچب  سا 

ت  ک  اشدمتهراتیحدیدی تحدق   خشد این امب هب یک اماس ت م نای فلسفی د
های  زبگ موازتهابهای میاموی مولطب گرایی  ر محرک ر همین اماس، نس یب

دب ن یجوب  إلامو آن  ی ی  موتقعکشو یقوانتن فعو  یکدب  امر دبمبافکند. پس 
شتد، این فعو  از  رفوی  وب  ورف دیگور تغییور ها خشکیده میهنگامی هب ذتق

 هوباین وا تجوتد  ،ق ت دبمب  اشدهدام از دت بأی  ر ح هیچ هباین دتن  ،هندمی
ام تاب های تی دب تمایال  ت ترسحدتق انسان  تا ب گذابی  ر اص  بعایبقانتن
 ،های اخیر معی هرده امب از حدوتق انسوان دب تفکورگرایی دب قرننس یب امب.

 ذا اص  حدیدب متضتعی هب از  ب هب آن  دتن ،ان ساب تع یر هردهآزادی  یان ت 
تصتیری مکوانیکی شود هوب  وب نفوی ت دی   ب تلی دب عم   ، زندمب آمی ی جدا

دب ن یجب حدیدب با  ا ذا  دبهم حدیدب  ب عنتان یک ذا  متضتعی بتی آتبد ت 
د هوب  ورای خوتدش  وب تدسیم شوت مخالف همدیگر یدیآمیخب تا حدیدب  ب حدا

علوم  دیگوری اموب هوب« حدوایق»دن ال حق ماهیب ت ح ی حق همزیسو ی  وا 
هند. این همان چیزی اموب آگواهی انسوان با  وب با انکاب میها آن میشناهس ی

شوتد( ت )ظاهر یک چیز هب  ا حوس دبک می( phenomenon)ممب اتر   یعی 

                                                                 
 من ع پیشین .1
بنا هب مخ ص تحدیق ت غوتب گذاب مجمتعة  ام( پایب 1955) George Barnaجتبج  ابنا  .2

 مب.دب آبا ا
George Barns, Real Teens (Ventura, Calif.: Regal Books, 2001), 94. 
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 وب  -هسوب( گتنب هب دب ذا  خوتد )هر چیز همان (Noumenon)امتب مجرد نب 

اک   ادب وت قا( impressionism)یاف ب همچنین تجسم –معنای متبد نظر هانب 
امب هب  ر آگاهی  شری حاهمیب داش ب ت  ین ختد ت  ین حدیدب تجتد پتششوی 

دهد تا آن با دبک هند. این هموان توراژدی انسوان جواهلی اتلیوب اموب: قراب می

  ٧الروم:  َّخيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱ
  ب جای 1(orthopraxy)گرایی دب مطح دینی  ب جایگیری اتتپراهسی نس یب
شد. انسان م حرک هب دب دبتن حد ت مرزهای دینوی  xyorthodo)2(سی ابتتدته
 ر اماس نیاز  ب تالش ت دب ضمن عرف ابزشی مکان ت زموان خوتد  امرتزه تده ت 
گیورد. می عدیدتی مطلوق مرچشومب نمییهند ت این انسان از تصتب مکانزبف اب می

نگیوزة گرایی دینی با  ب نفوع اشده امب هب مطلقحادثاین نتعی متدجتیی دینی 
گرایی دب بتش هیمنوة اصو  نسو یب یاف وب هواهش یوا لغوت هنود.متقعی ی تحتل
 اعث شد هب مراد ته ب تعریف مکتالبیسم با  ر اماس آن ابائب دهد: مکتالبیسم 

ت « گرایی دب متبد آنچب هب نس ی امب ت نب آنچب هب مطلق اموب.تفکر دب نس ب»
ب ضرتبتا نسو ی  وتده ت دیودی  ربمی ظتاهر انسانی ه»این  دان معنی امب هب 

 3«نس ی دابند نب یک دید مطلق.
نهایوب دب مند تا جایی ادامب یافوب هوب بگرایی مفهتم هنجاتضعیب تاپس

 ب این حدیدب بمید هب مفهتم حدیدب معنایی ندابد ت  ه ر امب هوب از  تضتح
 .چرا هب حدایق امکان ات ا  متضتعی ندابند ،آن دمب هشیده شتد
               «There are no objectively verifiable facts.»  

                                                                 
شوعائر مشخصوی ر  دب لغب  ب معنای هاب دبمب ت دب اصطالح  ب معنی بف ابی امب هب  .1

 تعیین شده امب.
الح  ب معنی یوک عدیودة دبموب دب مدا و  طدب لغب  ب معنی باه مس دیم امب ت دب اص. 2

  دعب دب دین امب.
 .58 ص ،1995 از قافة دار ازقاهرة، ازعازمانیة، و ة. مراد وهبة، األصوزی 3
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شود ایون  ب ابه گف ات اتی تجتد ندابد. نهایب چیزی هب دب این حدیدب هیچ
آن دمو ب از اشویا تجوتد دابد هوب  رای  (narratives)« هاییبتایب» تد هب 
 این منطدی نزدیوک  وب آن 1شتد حدیدب دابند ت همین هفایب امب.گمان می
 ب ایون  ؛شتدشنامی  الینی  ب امکیزتفرنی شناخ ب میب هب دب بتانچیزی ام

پرتژة  ربمی  2صتب  هب  یماب از دبک  ین حدیدب ت تتهما  ختد عاجز امب.
اگرچب انسان دب آن  ب بتش عد  ت تجر وب  :گتیدهب دبیدا میحدیدب همچنان

 اما هاب  یهتدة محض امب.  ،هندعم  می
ماخ ن  ربمی ا القوی حدیدوب  الغب دب بتانجای شگف ی امب هب این م

نیازی  ب ماخب حد ت مرزهوای هب جز  ا ظهتب چالش امالمی امرتزه دب ابتپا 
، (4( )3) ت این همان تع یر  رجر تزیدبفلد اموب. ؛ مطرج شده امبدیدجدید نمی

هایی  اقی ماند هب  ب دب این مرحلب تصتبا  غر ی دب حد یک دیدگاه ت بتایب
تی ماخ ب شده  تدند تا ت دی   ب قطعیاتی شتد هب مخالفان ختد با دب صتب  ذا

هب  وا حدوتق  شور مخوالف  تدنود، ها، مجرمان ت هسوانیلتدیب دبتن  ایفة
یاف ب  ر های مخالف امالم ت میطرهگریجا  تد هب ال ید. دب اینن ندی هدم ب
با  وب مسویر  گان فکری پیرتز شوده ت جریوان تفکور عموتمیها  ر نخ ببمانب

 هرد.آهس گی تدتیمی ت زمانی آن با بد میت  گراییدیگری  رد هب نس یب

                                                                 
1. Peter Berger and Anton Zijderveld, in Praise of Doubt New York: 

HarperCollins Publishers, 2009, p.52. 
2. Ibid,.p.66. 

شناس ت فیلسوتف هلنودی  وتد م(: جامعب 1937) Antonius Zijderveldآنطتنیتس زیدبفلد  . 3
 هرد.علتم اج ماعی فرهنگی دب دانشگاه بتتردام فعالیب می دعنتان معاتن پی ر  رگر ام اهب  ب 

4. Ibid, p.51 
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گرایی دب پتشوش جدیود آن  وب موب م فکور  رجسو ب اص  مذهب نس یب
 نسو ی« حدیدوب». مابهس مدرب هرد هوب 3ت فرتید 2، ت ر1گردد: مابهس رمی
شخص ندابند چرا هب مفاهیم حدیدب هیچ اتری دب ان ساب   داتی  رای  ،امب

ندیشود ت جهوان با از اپس انسان امیر   دة ختد امب  ر اماس تفکور آن می
صوادقانة  اموب هوب انعکواس«   دة  واال» یند؛ افکاب همان زاتیة دید آن می
اق صادی امب. اما نیچب نس یب با دب صوتبتی  بیاهیاف ب دب مزیر نایی تجسم

ای شد هب دب دبگیری املحب نپس افکاب همادید. میقدب   ةتر یعنی ابادهلی
گرفب. فرتید  وب مسویری آتبدن قدب  متبد ام فاده قراب می ب خا ر  ب دمب

تلی دب عین حوال آبای ات نیوز دب نسو یب  ، سیاب دتبتری از ماهس بف ب امب
                                                                 

پردازان نظریوب تورینمهم، فیلستف ت اق صاددان آلموانی ت یکوی از  Karl Marxهابل مابهس  .1
 واب مواده ت  تد هب از هگ  تأتیر پذیرفب اما مذهب تی با دگتگتن هرد ت  ا تفکر دب  متمیالیسم

دشومنی »تظایف فلسفب با  ترینمهمبا طة متزیکال  ین فلسفب ت دین  ر ات پیشی گرفب. یکی از 
 هوباینشنامد  ا تجوتد آگاهی انسان با  ب بممیب نمیختددانسب هب  ا خدای آممان ت زمین می

 های تی:از جملب ه اب «یکی از  االترین دبجا  التهیب امب.
"Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilophie" (The Shorter"  ,Das Kapital" ت 

Kritik der politischen Okonomie" Routledge Encyclopedia of Philosophy, p. 

617-631) 
شوناس آلموانی. دب فیسولتف ت زیسب :مFriedrich Nietzsche (1900-1844 )فردیک نیچب  .2

مددما  دتبان ختد با متبد هجوتم قوراب داد  تر یشهای شناخ ی ه اب نتشب ت  سیابی از زمینب
هایی هورد هوب  وا های دیگری جایگزین ابزش)خدا، حدیدب، اخالق، مساتا ، مدراط...( ت ابزش

 تألیفا  تی: ترینمهمنامید. از « مت رمان»های جدید با ها م ابزه هرد ت این ابزشآن
"Der Antichrist" (The Shorter Routledg Encyclopedia of Philosophy, p. 
726-741). also sprach Zarathustra" 

م(: ده ر مغز ت اعصاب اه  اتوریش.  1939-1856، )reudmund fSigزیگمتند فرتید  - 3
 تورب  وتد هوب  یشگذاب مدبمة بتانشنامی تحلیلی. نظریة تی  ر اماس این ادعا امو تاپایب

توورین شووتد ت غریووزة جنسووی  زبگنجووام میآگاهانووب اهووای غیرهووای مووا  ووا انگیزهفعالیب
 هنندة بف اب انسانی امب. از تألیفا  تی:هدایب

"Totem und Tabu"(The Shorter Routledge Encyclopedia" ت "Der Mann 

Moses und die monotheistische Religion" of Philosophy, p.309-310. 
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آگاهانب امب.  رای تمایال  غیر هشدحدیدی بیشب دابد هب همان افکاب عدالنی
هب دابای  عد اج ماعی امب م فکران امیر شرایطی  سان دب  رح ت پرتژة ایننا

هنگامی هب معی دابد حدیدب متضوتعی با شنامی امب ت یا اق صادی یا بتان
 1تتاند ختدش با از بتح ج رگرایی بها هند.هرگز نمیدبک هند 

 محیط زیستبردن از بین: مطلب هوتم

از ن ایج  ((The ecological crisis محیط زیسبجدامازی مفهتم  حران 
ممکن امووب، ت همزمووانی  ووین افووزایش بتنوود البیسووم غیوورتکهووای مابزش
ت اتلیوب  م ودأییرجوع  ب یک م شدن آنت دی  اعث دب غرب هب  البیسمتکم

هووای ،  ووا تخامووب  حرانشوود  وورای عموو  میامووی ت اق صووادی ت اج موواعی
هننود محیطی اتفاقی نیسب. تعدادی از من ددان  ب این مخن اشوابه میزیسب
ای ت دی  هرده اموب   یعب با  ب ماده« جدامازی محر ت جادت از جهان»هب 

امب ت آن با تنها  ب عنتان تلّی از چیزهایی قراب  آن هب فاقد داللب فخرآفرین
خوتد موتبد منحصور  وب فورد با  ا ام فاده از عد  ها آن داد هب انسان تتانسب

هوب عمو  ی م ب شود گیری عدلی ت متدگرایام فاده قراب دهد. میطرة جهب
عوا فی ت ، دشوتانجوام می محیط زیسبهسی با هب  رای حفاظب از قدامب 

ها  ر تاقعیب آشکاب دابتینی دب بتا ط افراد ت ملب 2عدالنی  ب حساب  یاتبد.غیر
دب دبتن مووایب انووداخب. هشووتبهای  ووزبگ صوونع ی هووا آن محوویط ت حدووتق

نی  تدنود هوب آموادگی هشتبهایی هب محکتم  ب ا اعب از گرتهوی از حاهموا
 ورای امو مراب دب  یاف نود توا یالبیتموبا داشو ند،  های ختدهردن ملبقر انی

چورا  ، اقی  مانند هب  ب ختدی ختد مخالف ت دشمن   یعب تدن ختدصنع ی  
هب ختدهامگی مکتالبیسم، هور عمو  شوری با هوب متجوب آزاب قدبتمنودان 

میطره یاف ب  ر فعالیب انسوان  ییفردگراآتبد. جن ة شد، شر  ب حساب نمینمی

                                                                 
1. Ibid, p.54 
2. See Patrick Curry, Ecological Ethics, an introduction, 2nd edition, 

Cambridge, UK, Malden, MA: Polity press, 2011, p.136. 
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 هواالی مصورفیمحیط زیسب با  ب عنتان یک  همة اشکال اج ماعی ختددب 
ت  همسوایبقراب داد هب  سیاب دتب از اع  ابا  اخالقی  تد هب  ر حوق دیگوری 

 هرد.دبازی میدیگری دتب ت دیگری هب هنتز م تلد نشده امب، دمب
 ر ایون نک وب اموب هوب أهید  حران محیط زیسب دب مطح فردی ن یجة ت

دادن معنای جلته ا زشب ت شد آغاز« گراحیتان مصرف»تصتیر انسان  ب عنتان 
یوک » ماخ ب شده  تد هب ا این تتضیح هب از  رف مازندگان لذ  « زی ایی»

اداموب یافوب  جایی،  سیاب پرحجم شد ت این امر تا «مادة تجابی مصرفی امب
 انگابانب شد.د تتلید این محصتل زی اییهب متدهای زیادی از  ریق تجدی

زیوادی از  یهامسواحب نوا تدی وب  ،گراییتمای   یمابگتنب  ب افزایش مصرف
های  زبگ  رای تتلیود  جنگ نا تدی ن یجبهب  انجامیدی یاز یا ان از  ریقاباضی 
 وب لوذ  با ترتتمنودان  جتییلوذ می   هب غیرضرتبتی ت مطحی  تد ا زابآال 
 هرد.میفراهم با متضتعا  لذ  جدید ت  رای دیگران ها آن ت  رای هتجدید هرد

ناپذیری تجووابی انوتاع مخ لفوی از حیتانوا   وب خوا ر مویری ینهمچنو 
رای   ،بتی دب صنعب ماخب ا زابآال  آبایشی ت بفاهیگرف ب از زیادهمرچشمب
هوب  وتد  ناپذیرمیری عطشاز  ین بف ند.  ب دلی  این ها آن پتمب ام فاده از
 ماننود ،جوا باندنود  سیابی از منا ق غنی از معوادن یوا چوتب با از آن تمیان 

ها آن با دب اماهن دیگری  دتن بضایب ختدها آن های آمازتن تماهنان جنگ 
با از محیط اصلی ختدشان هوب  وب میوراث ها آن مکتنب دادند ت از این  ریق

 مرت ط  تد، جدا هردند.ها آن داببیشب
هوب جاییسان مکتالبیسم  وب مویطره  ور جهوان افوزایش داشوب توا می  ان
 آمیز ازای  ب صتب  فراتان ت  دتن تفکر دب ام فادة مالم ت صولحهای هس بمالح
جداموازی ایون امولحب خصتصوا دب زمینوة  تتلید شد. هنگامی هب مج تب  بها آن

شد هب امورتزه  هب منجر  ب نا تدی اباضیجایی  یعب شد،   یعب با آلتده هرد تا 
آن  وب هالهوب دب موکتنب   وا شر یا حیوتان امکان مکتنب دب آن تجتد ندابد ت 

ها  وتد توا ایون موالح یهاز الوبهوای . هشتبهای جهان متم مد رهختاهید بمید
 با افزایش داد.ها آن های متجتد دبهب خاک آن فساد شد ت میزان  یمابیجایی
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این اع  واب هوب تنهوا عرصوب  ورای  ازگشب انسان مکتالب  ب   یعب  ب  
فعالیب مادی ت ذهنی ت بتانی تی دب مایة فهم  راگماتی حریصی امب هب  وا 

های حیتانی انسوان با  وب  واالترین گرایش ،هندز انی ناب از ختدش تع یر می
هایی هب گری افزایش داد ت م ب شد تا دب حق نس دبجب ختدختاهی ت تحشی

هوب موهم  زبگوی از تیرانوی  ای وب گتنوب ،جفوا هنود نود،اهنتز  ب دنیا نیامده
  ب جای گذاش ب امب.ها آن محیطی  رایزیسب





 مبحث دوم

 عربآثار سکوالریسم در جهان 

غرب نیاز  ب توالش زیوادی دابد توا  تلخ مکتالبیسم دباگر پیگیری تمرة 
 ردابد، اموا تمورة مکتالبیسوم دب آن پتدبهای آبایشی با از صتب  اندتهگین 

 .هامال آشکاب امبی تا خردشدة آن بنگزبدهان عرب از ج

 جهان عرب شد؟سکوالریسم چگونه وارد : مطلب اول

های عرب معی هردند هب آغواز شنامان ت مکتالبیسمتعداد زیادی از شرق
 مکتالبیسم دب جهان عرب با  ب تمرة میراث امالمی ت منب آن نس ب دهند.

 ب عنتان آغازگر مکتالبیسم دب  هب 1تری دادندبا  ر  دیب  ر ا ن بشد هااهثر آن
تورین شورتط توابیخی ت . ایون ادعوا همآن  اشد 2عر ی یا ح ی غر یپتشش 

چرا هب ا ن بشد فیلستف هوم  ، ماند متضتعی ندابد تا   تاند دب  را ر ندد تا ب
 ،قاضی ت هم فدیب مالکی امب ت ف تایی غیر از م تن شرع صادب نکورده اموب

توالش ت  تر یشلسفی ات با  ب مرحلة بد شریعب نکشانده امب ت اما گرایش ف
ای هوب حدوایق  ب گتنب ،اه مام تی ایجاد تتافق  ین امالم ت فلسفة یتنان  تد

                                                                 
م(: محمد  ن احمد  ن محمد  ن بشد اندلسی هوب  وب 1198-1126هو /  595 -520ا ن بشد ) .1

علتم بیاضوی  ،منطق ، ب ،فدب م احثهب دب  اندلسی،ا ن بشد حفید مشهتب شده امب. فیلستف 
 «.بدایةازمجتهد ونهایة ازمقتود»و « تهافت ازتهافت» اتمب:از تألیفا   داشب. فعالیبالهیا   ت

 (3/94م،  1993 -هع  1414، بیروت، مؤسسة ازرسازة، 15عمر رضا کحازة، معجم ازمؤزفین، ط 
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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شدة دین  ا ا داعا  ابمطت  ب یک ندطة تالقی  رمند. دب ن یجوب موذهب نازل
دب تی دب فسلفب ات با  ب ممب تلفیق ت ختدهوامگی دب فهوم م وتن خصتصوا 

  1.زمینة الهیا  ت جدل م افیزیکی  رد
حدیدب تابیخی، مراح  ا  دایی مکتالبیسم دب جهان عرب با  ب مرحلة حملوة 

قوانتنی ت  میسو مهوب دت جایی ،گردانودمیالدی  رمی 18ناپلئتن  ب مصر دب قرن 
(  ب شک  تودبیجی فرانسب قضائی مصر با نا تد هردند تا  عد از آن ت از  ریق )نشر

 امب.فرانستی ها آن با ایجاد هنند هب دیدگاه ت تمای « شدهفرانستی» نسلی
مکتالبیسوم دب هب دعت   وب  داللب دابد این امر رهب نگاه تابیخی  همچنان
 لکب توا نیموة دتم  ،امب  ر ان شاب مکتالبیسم دب غرب پیشی نداش ب ی جهان عر
ای هوب گران اتلیبتدعتصد بنیز از آن م أخر  تده امب. فردی هب  ب دن ال  19قرن 

تنها  ب مسیحیان عرب ماهن دب مصر  ، تده  اشد هردند،م حمایب میساز مکتالبی
ین جرأ  با دب چالش  ا مسلمانان دب زمینوة تر یشها پرتتس ان 2ختبد.ت شام  رمی

  ا امتب تا ب دین داش ند.جدال 
دینودابی  ی دب جنگ علیب امالم تتر یشصدای این مسیحیان شد   سیاب 

لغزش دب  را ر پیشرفب ت   نای هردند هب دین  ب عنتان منگداشب ت تأهید می

                                                                 
ازطبالوی محمود سعد، موقف ابن تیمیة من فلسفة ابن رشعد فعی ازعقیعدة وعلعم ازکعالم  .1

 م. 1989 -هع 1409وازفلسفه، شبرا، مطبعة األمانه، 
زمان ش لی شمی  ت یعدوتب  مکتالبها دب هشتب ما از»گتید: حسن حنفی نتیسندة مکتالب می .2

صرتف ت فرح آن تان ت ندتال حداد، ت مالمب متمی، ت تلی الودین یکون، ت لوتیس عوتض ت غیور 
های آن ع واب   وتد هردند هب پایبها اقدام  ب دعت   ب مکتالبیسم  ب همان معنای غر ی میآن

هوب مالحظوب از: جدایی دین از حکتمب، دین  رای خدا ت ت ن  ورای هموب اموب. هموان  وتب 
ها هسانی  تدند هب تفادابی تمدنی ها از شام  تدند. آنها از مسیحیان ت اغلب آنشتد، همة آنمی
ها  ب غرب  تد ت از منظر دینی ت تمدنی  ب امالم من سوب ن تدنود، دب مودابس خوابجی دبس آن

 های ت لیغی فعالیب داش ند.ختانده ت  ب عنتان گرته
راسعات دجابری، حوار ازمشرق وازمرر ، بیروت، ازمؤسسعة ازعربیعة زلحسن حنفی و محمد عابد از 

 .36 -35م، ص:  1990وازنشر، 
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شوتد. نمتنوة یی امب هب  ب عنتان معیاب ت ق لب دب نظر گرف وب میاتصال  ب ابتپا
فرانکفتنی ها آن تر یشچرا هب فرهنگ غر ی با  رای  ؛فرانستی تصتیر معیاب  تد

  دبس ختانده  تدند. فرانسب زندگی هرده تها دب آن تر یش تد همچنان هب 
 ، 3، ت جتبجی زیدان2، فرح آن تان1های شاخص این مرحلب ش لی شمی از چهره

                                                                 
(: از دانشکدة آمریکایی تاقع دب  یرت   ب عنتان   یب فوابغ 1719 -1850ش لی شمی  ) .1

من شور با « الشفاء»ال حصی  شد ت تخصص ختد با دب پابیس گرفب.  ب مصر بفب ت مجلة 
گرایی تمای  داشوب. از جملوب تألیفوا  تی: ختد  ب م ک دابتین دب   یعب. دب مذهب هرد
حنعا ازفعاخوری، ازجعامع فعی تعاریخ األد  ازعربعی، األد   اموب. «رتقاءازنشوء واإل فةفلس»

 .182، ص: 1986ازحدیث، بیروت، دار ازجیل، 
 وتد. دب نتیس نگاب ت بموانم( نتیسونده ت محدوق ت بتزناموب 1922 -1874فرح آن وتان ) .2

 ب آمریکا بفب ت مجلب ت  1907دب مال  جا تحصی  هرد.  را لس شام  ب دنیا آمده ت دب همان
. مواه  رعهوده داشوب 6با  ب مود  « صدی االهرام» مرد یربا من شر هرده ت « الجامعب»بتزنامة 
پ هر ت مپس چا با من شر هرد« الجامعب» ب آمریکا بفب ت مجلب ت بتزنامب ای  ب نام  1907مال 

ها مشابهب هرد ت تعودادی بتزنامب دب چندنتش ن   ب.  ب مصر  رگشب ت با م تقف هردها دتی آن
. تا زمان مرگ دب قاهره  ب این هاب اداموب داد.  ازگشباش چاپ مجلب ب نمایشنامب نتشب ت دت ابه 

 «ابن رشد و فلسفته»آتاب تی:  ترینمهماز 
 .5/141ازئرکلی، االعالم، 

 ،م( دب  یرت  م تلد شد، دب دانشگاه انگلیسی متبیب دبس ختاند 1914 -1861یدان )جتبجی ز .3
داد. موپس  وب  یورت   رگشوب ت  وب مپس  ب مصر بفب ت نتش ن بتزنامب ت ترجمب با ادامب می

ر تأمیس با دب مص« الهالل» م مجلة 1892. دب مال ان خاب شد عنتان عضت انجمن علمی شرق
 «تاریخ آدا  ازلرة ازعربیة»تاریخ ازتمدن االسالمی؛ و » تی:هرد. از جملب تألیفا  

 182حنا فاخوری، ازجامع فی تاریخ األد  ازعربی، ص  
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تعودادی از ایون افوراد دت  تد. 3ت ندتال حداد 2، مالمب متمی1یعدتب صرتف
با اعو ال  ملوی ب هاب گرف ند تا   تانند فکور الهالل با  رای ت لیغ  بتزنامة المدطم ت

  4خشیده ت ان ساب عر یب با  االتر از با طة امالم قراب دهند.  
مفهتم دیون ت حدیدوب دشمنی  ا  ةترین پیشگامان دب زمینش لی شمی  شجاع

، ت باش از دانشکدة پرتتس انی دب متبیای هب  عد از فابغ ال حصیلی ب گتنب ،آن  تد
ی ت نزاع  ین دین ت  ازگشب تا ادعای دبگیر ب متبیب تحصی  پزشکی دب پابیس، 

علم با  ب جهان عرب ان دال دهد ت به ر حامیان نظریة دابتین  اشد. از جدایی  ین 
                                                                 

حودث  وب دنیوا آمود ت دب دانشوگاه م(: نتیسندة ل نانی هب دب ال 1917 – 5281یعدتب صرتف ) .1
مجلوة  ،ا فابس نمرهمراه   1876یی دبس ختاند ت دب صیدا ت  یرت  تدبیس هرد. دب مال یکیرآم
 است.« فتاه ازریوم»و « فتاه مور»وی: با تأمیس هرد. از تألیفا   «المد طف»

 .182ازجامع فی تاریخ األد  ازعربی، ص 
دب هموان  ،دب بتم ایی نزدیک  ب زقازیق  وب دنیوا آمود :م( 1958 -1887مالمب متمی ) .2

 ید. دب تشوکی  حز وختانویم فورا یببتم ا ت مپس پابیس ت لندن دبس ختاند ت  ب فرعتن
با مودتی  تمشابهب هرد،  تلی نکشوید هوب انگلویس آن با منحو  هورده ت ا متمیالیسمی
موالگی  40. دب جتانی  ا ادیان ت دیندابی دشومنی هورد ت دب مون ندزندانی هرد ازداشب ت 

ق   از جنگ جهانی اتل تأمویس هورد ت  وب با « المس د  »دت ابه  ب هلیسا  رگشب. مجلة 
توا موال مجلوة الهوالل با مرد یری مپس  ،یس مشغتل شدب ب تد جنگ تعطی  شد. م ب
 ی  ب خوطهاینامب ،. داب الهاللحملب هرددب مصر  یبتزنامة ل نان  ب. م  ب عهده داشب 1927

 . هرده امبمیی جامتمی دقحکتمب ص علیب آن  راید ات رههب تا ب میات من شر هرد 
هم اش غال نگابی نتیس ت دابتشناس هب  ب بتزنامبدام ان :م( 1954 -1878ندتال حداد ) .3

دب صیدا دبس ختاند ت مپس دب دانشگاه آمریکایی  ،. دب بتم ای جتن ل نان م تلد شدداشب
با دب  یورت   «ةازحکمع»با دب صیدا ت بتزناموة « ةازمحب» یرت  دابتشناشی ختاند. بتزنامب 
مشوابهب  «الرائد المصوری»ت  «ةازمحروس»، «ماالهرا»های من شر هرد. دب نتش ن بتزنامب

 .«ةاالشتراکی»و «ةمناهج ازحیا»یفا  تی: داشب. از جملب تأل
 .46 -8/45الزبهلی، االعالم، 

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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ت تأهید هرد هب هر اندازه هب دین ضعیف شوتد،  مخن گفب دین ت زندگی میامی
شتد ت  رای آن ترت  فرانسب با هب علیب پاپ شتبش هرد،  ب عنوتان امب قتی می

ان  ر خالف شمی ،  ب ممب فلسفب گرایش پیدا هورد ت  ور . فرح آن تبدآتمثال می
تلی دب این  ربمی دیودگاه غر وی داشوب ت  وب  ، ربمی تفکر ا ن بشد تمرهز هرد

نظریة ختد با  ر تی شناس ت فیلستف غر ی ابنسب بینان  تد. شد  م أتر از شرق
اگر هر هدام ت دین اج ناب هرد بگیری  ین علم تتان از دهب میاین امر ام تاب هرد 

مینوة هواب دیگوری ز وا هوب آن از علم ت دین دب گرایش خاص مخن  گتید  دتن
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 

 هب  ا آن دشمنی داشب. رای خرتج از ملطة شریعب امالمی  تد 
 توورینمهمدب مصوور ت یکووی از  متمیالیسووممووردمداب  -امووا مووالمب متمووی 

توالش زیوادی  –هنندگان  ب احیای شخصیب فراعنوة مصور گرایان ت دعت غرب
تا مصر با از امالم جدا هورده ت آن با  وب غورب م صو  ت مورت ط هنود دب  بداش
پیتم گی دینوی »گفب: هب میجاییتا  ردهپیتم گی امالمی با تحدیر میهب حالی
تر از آن هس یم هب  ب دین  ب عنوتان  زبگ مقرن  یس  نشرمی امب. ما فرزندا ی

جن ش عر وی با مشورتط  وب  1«یک جامعب اع ماد هنیم تا ما با  ب هم مرت ط هند.
، یک شرط امامی هرد ت آن بهایی از الف ای عر ی  ب نفوع الف وای انگلیسوی  وتد

هنود، محودتد هورده  ا حرتفی هب آن با از تع یر علمی عاجز میبا ا ز ان م»: گفب
حورتف  هرگواهامب. این  دان معنی امب هب ما با از پیشرفب منوع هورده اموب. 

ح وی  2«هنیم حدتد هزاب مال  ب جلوت حرهوب خوتاهیم هورد.انگلیسی با ان خاب 
موین امواس، ت  ور ه«  اید شرق با انکاب ت  ب غرب ایموان آتبد.»تصریح هرد هب 

                                                                 
ازکاملعة زسعالمة موسعی، ازقعاهرة، سعالمه موسعی  تازمؤزفا –سالمه موسی؛ ازیوم وازرد  .1

 .1/161، 1998زلتوزیع وازنشر، 
سالمة موسی، ازبالغة ازعوریة وازلرة ازعربیعة، ازقعاهرة، سعالمة موسعی زلنشعر وازتوزیعع،  .2

 .163، ص 1974
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های ختد با  وب مومب چهره»معی هرد تا ختانندگان ختد با  ب این ممب   رد هب 
ت چرا چنین چیوزی نگتیود « غرب م تجب مازند ت ابت اط ختد با  ا شرق قطع هنند.

ها عورب نیسو ند ت تتجوب  وب هب مصری« هردتددیر با م ایش می»هب ات دب حالی
ات « دانسوب.میهوا آن ت هدبدهندة نیورتی اعث ت اهی جتانان »فرهنگ عر ی با 

هوای تیژگی 1هورد.تتصیف می« های  سیاب تمیز ت  اهتشانسان»ها با  ب ابتپایی
 گر  تد:دب متابد زیر جلته اینان زبگ 
 هب  ب جای شریعب، مکتالبیسم با آشکاب هردند. ندی  تداناتلین هس -
اموالم با دلیو   هوب پای نودی مسولمانان  وب دیون نودی  تدانهساتلین  -
 .ندها تتصیف هردماندگی آنعدب
گرایوی هردن انجمن عرت یب یوا ملیهب  ب جایگزین ندی  تدانهسن یاتل -
 .فراختاندندای  ب جای با طب یا پیتم گی امالمی منطدب
 .دباف ادندخ علم شرعی تشی اهب   ندی  تدانهساتلین  -
ک پیرتز ختاهد شد ت  ر  دتن شغرب  نظر دادندهب  ندی  تدانهساتلین  -

تر آن امب هب عرب نیز از بتی اباده  ب آن  پیتندد ق و  همین اماس شایس ب
 تب شد.ها حملبجریان غر ی  ب زتب  ر آنهب آن از

 .ندهرد تابدهب فلسفة جدید غرب با  ب ز ان عر ی  ندی  تدانهساتلین  -
ای اموب هب عدیده انگیزة شدید دب دعت   ب جدایی از امالم  ب این اع  اب

گیرد هب اشوغالگر فرانسوتی ت انگلیسوی  ور آن هب نظامی از آن مرچشمب می
ت  ر همین اماس باهی  ورای ان شواب ت  سیاب شد  یافب  ،هندمیطره پیدا می

هیمنب  ر دت جت فرهنگی ت آمتزشی  ب جهب تتلید نس  جدیود پیودا هورد هوب 
 . تدهای ختد امیر شکاف فکری ت دبگیری  ین شعائر ت شریعب

                                                                 
زإلسعالم وازمسعلمین: أحمعد طععان،  . ن. ک: توریحات سالمة موسی ازعنوریة ازمحتقرة1

 .149 -140هع، ص:  1428ازعلمانیون وازقرآن ازکریم، تاریخیة ازن ، ازریاض، دار ابن حئم، 
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 های پیوگامان سکوالریسمدرخواست: مطلب دوم

افرادی هب  ب عنتان پیشگام ت مردمداب مکتالبیسم  تدنود،  ورای جنو ش 
چرا هوب ایون  ؛های مث ب ت دابای ص غة علمی دقیدی نداش ندعر ی دبختامب

گرته از مسیحیان عرب جز دب یک ختام ة اصلی  ا هم تتافق نظر نداشو ند ت 
یا اتحادی هب مسلمانان با  ب هم مرت ط  نلغای دین امالم  ب عنتان انجمآن ا

هورد ت شوریع ی  وتد هوب زنودگی موردم با هوم جموع می بهرده ت امب با دت
ت پایب افکاب ت متاضع ختد نسو ب  وب  م دأییهرد.  ا این تصتب مازماندهی می

ف نود. ایون گرایوان مکتالبیسوم غر وی الهوام گردین با  ب  تب هلی از افوراط
 رازی تا جایی پیش بفب هوب اقودام  وب ترجموة عر وی تألیفوا  فالموفة هم
 ها هردند.ت دعت   ب تتضیح ت ت یین آن «بتشنگری»

دابای  دب ندود داشو ند ت ضوعیفی هب تتان  تدند یدهندگاناین افراد جزت ان دال
  ب ایون صوتب  هوب هنگوام ،ن تدند عر ی یک  رح ت  رنامة خاصی  رای نهضب

گذابی هردند، هنگام شکتفایی نظریة دابتین آن با آن با پایب متمیالیسمگس رش 
حمایب هردند، هنگامی هب  ازاب فمینیسم فعال  تد از جملب  رفدابان آن  تدند ت  ر 

 ؛شودگر میجلته آن ب غرب دب همراهی ت همفکری  ا ها آن همین اماس، اش یاق
ن جتان  ا دخ ران جتان با تشتیق هورده بقص پسرا ،ای هب مالمب متمی ب گتنب

با  وت هوا آن متهوای ، اید پسر جتان  ب چهرة دخ ران نگاه هند» :ت گف ب امب هب
عفوب  گرف نشیپاین باهی  رای  «قراب دهد.ها آن پهلتی  رختد با  دم اند ت نه

  1!ت جلتگیری از انحرافا  جنسی امب
یکی از افراد  رجس ة این گرته گف ب . ها نسلی از مکتالبها بشد یافب عد از آن

ابت واط خوتد با  وا  هوباینهیچ امیدی  ب زندگی فکری معاصر نیسب مگر » :امب

                                                                 
 عداد  ا یک املتب علمی محکم  ب این ادعای تی پامخ داده امب. .1
 موسی، جریعدة ازریعاض، بمالمنواس، بین ازعقاد و طه حسین و تفسیر أبی  ب مدالة: :ک .ن

 .13408ازعدد  -م  2005مارس  10 -هع  1426محرم  29ازخمیی 
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از لحواظ هب میراث گذش ب  ب  تب هام  قطع هنیم ت همراه  ا هسانی زندگی هنیم 
 لکب ح وی مون  ،هنندعلمی، تمدنی ت نگاه  ب انسان ت جهان دب دتبة ما زندگی می

 مند  اشویمها از امکانا  زندگی  هرهمث  آنغذا  ختبیم ت ها آن م هب مث بآبزت دا
  1«از چپ  ب بامب  نتیسیم.ها آن  ازی هنیم ت مانندها آن ت مانند

امالم  ب صتب  دقیق دشمن هموة ایون افوراد  وتد ت جوداهردن تا سو گی ت 
 لیغ مکتالبیسوم آمد ت تمی شمابها  ب تظیفة  زبگ آن ،هاان ساب امب از دین آن

 هایشان  تد. رای تحدق ختام بها آن ا زاب تاالی
از مسیحیانی  تد  -آغازگر -مکتالبیسم دب جهان عرب مدیتن این   دب  

رد هب  رفدابان هم س گی امالمی  ها با  ب این ممب ، آنشانگراییهب غر ی
ک  ت   یعب با دب جامعب محکتم هنند. دب ن یجب افکاب ختد با  ب هدف تغییر ش

شود، تورتیج دادنود ت  وب شوکلی جهان تاقع ت هر آنچوب هوب از آن الهوام می
ها ت ها اتحادیب ل انب  رای تحدق اهداف ختد دب جامعب حرهب هردند. آنتت ئب
های مخفی تأمیس هردند هب  ا خالفب ت جانشینی  ب شود  مخوالف انجمن
زیادی مانند الجنان، تالمد طف های مانند انجمن عر ی زنان... ت بتزنامب ، تدند

 ...2شر هردند ت مرتد ملی حمامی نتش ند. ت الهالل من
های مکتالبیسمی هب  عد از این نس  اتل ظهتب هردند، از لحاظ م وادی گرته

 صوراحبهوا آن تر یش هباینز ج ،فکری  ا گذش گان ختد اخ الف زیادی نداش ند
دیون مشوک  هب  ب شکلی افرا وی  وا  بادب اصتل ختد  بتیت زیاده ادعاهای ختد

دانسو ند هوب موعی داش ند، ق تل داش ب ت آن با مجتزی  ورای مخوالفین خوتد می
آگاه شتند. دب ن یجوب موعی هردنود نواپخ گی ادعوا ت ها آن داش ند از هدف تاقعی

ت نهایب تالش ختد با  ب هاب گرف ند هب ایون شو هب با  ههلما  ختد با هاهش داد
 هوب  عضوی ازجاییتعابضی  ین امالم ت مکتالبیسم تجتد ندابد تا ایجاد هنند هب 

  ب این ممب ت مت بف ند هب امالم دب ذا  ختد مکتالب امب.ها آن

                                                                 
)و بعدها  13م، ص  1993، ازقاهرة، دار ازعشروق، 9زکی نجیب محمود، تجدید ازفکر ازعربی، ط  .1

 مان شد(یبه گفتة خود وی، از این دیدگاه پش
 .558 -557ازمعاصرة: . سفر ازحوازی، ازعلمانیة: نشأتها وتطورها وآثارها فی ازحیاة اإلسالمیة  2
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 ابزار سکوالریس: مطلب سوم

هوب دب  وتل توابیخ ضر ب تابد  یاتبد مکتالبیسم تتانسب  ر پیکرة ام ی 
هردنود. ن دعوت  میدازی آناهایی  تد هب  وب پتموبمانعی  رای همة دعت 

 ا زابهای مکتالبیسم دب تحمی  دیدگاه ختد  ر تاقعیب زندگی ع اب   تدند از:

 های اشغالگرنقوه

ابتپایی همزمان شد. این  ظهتب مکتالبیسم دب جهان عرب  ا تبتد اشغالگر
اشغالگر، شکس ن میس م قانتنی اموالمی با تنهوا باه نفوتذ  وب شکسو ن ت از 

ی ت ایجواد حوال ی از ت عیوب هتبهتبانوب ت عمیوق دب ردن هتیوب اموالم  ین
ها آن چیزی  وتد دید. جدیدترین ت م  کرترین این بتشهشتبهای اشغالی می

تلوی  ،هب ناپلئتن دب مصر انجام داد. ات تنها مد  هتتاهی دب مصر  واقی مانود
شریعب با هنواب هب آن  عد از ،تتانسب نهال مکتالبیسم با دب این هشتب  کابد

 ت فضایی ابتپایی دب فرهنگ ت ذتق مصر ایجاد هرد. زده
توالش   ورای م  ی شد، شد بتبت بها  ا آن غر ی مانعی هب اشغال نظامی

هوای هگرت عوزاما وب های محلی از  ریق تشوتیق محیط رتجاتز   اشغالگر  ب
جا  ا فکور  آمتزشی از دانشجتیان هشتبهای اشغال شده  ب غرب  تد تا دب آن

تورین  زبگ. تعلیم داده شوتند ،شد  دب ختدشیف گی فرتبف ب  تد غر ی هب  ب
تأتیر بتی افرادی هب اعزام شده  تدند  ا خرتج مکانیزم نظامی  ورای اشوغالگر 

ها ت اداباتی با هب  ب شود  فرهنگوی ب این افراد هلیدهای دانشگاههجایی ، تد
با  ور هموب چیوز تتانسو ند ذائدوة غر وی ها آن ها دادند ت تدند  ب دمب غر ی
های تأتیرگذاب با از آن ختد هنند ت دب تتانس ند منصبهب آن تحمی  هنند  عد از

ن یجب نسلی پرتبش دادند هب ختانش ختد از فکر ت فرهنگ ت تابیخ با از تفکر 
هوب یکوی از -ب  وب حسوین هو ییتا جوا گرف ندتابیخ غرب  تغر ی ت اد یا  

نامة پایان خاتمبدب  -مصری امب  ةامعهای تأتیرگذاب دب جشخصیب ترینمهم
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هوا ، گف ب امب هب عثمانی1ده رای ختد هب دب دانشگاه متب ن از آن دفاع هرد
مصر » ،  نا رایناندهای اخیر  تدهاصلی بهتد فکری عد  مصری دب دهب  دلی

ز  ا تأتیرپذیری از نواپلئتن های  زبگی  رداشب ت جهب ابتپا گامختا ید دب حالی
هوایی پس قیام هرد ت  ا ابتپایی 2؛  ه یر از این ختاب )غفلب(  یداب نشدبا ناپ

ند، ابت اط  رقراب هردند. من هامال ایمان دابم هب تأتیر ه  تدشدها آن هب اماتید
 ت دب بأس آن فرانسب دت ابه نیرت ت حاصلخیزی تفکر گذش ة مصور با  وبابتپا 
شکس گی بتحی شدید امب توا همدبت این حال ی از  3« ازختاهد گرداند.ها آن

تهواجم هند ت  ب رمانب با  ب حملة م ابک تتصیف میجهب اشغال نظامی مجایی
از  ح مویباه نجوا  دب آن هنود هوب نگواه می ایون گتنوب گرانبحیلب فرهنگی
 های گذش ب نهف ب امب.اف ادگی قرنعدب

                                                                 
هودام از ابزش  وتد ت  ورای هموین تدری وا هیچنامة تی از لحاظ علموی  سویاب  ویپایان .1

انود  وا دانشمندان جهان عرب دب هنگام  ربمی آبای ا ن خلدتن  ب آن تتجهی نشوان نداده
 وب  دلیلی  تد هب  وب ی ترجمب شد. شاید ابفاق غیرمتجبدب همان ا  دا  ب عر  هباینتجتد 

صفحب دب نسخة ترجمب عر وی  165حجم  تد )نامب ات همحسین مدبک ده را داده شد. پایان
  داع ت  حث ت  ربمی  اشد.( منا عحجم  تدن آن نیسب اگر همراه  ا اآن. هیچ عی ی دب هم

دانشوجت مداال   تدنود ت ایون امکوان  ورای  ،من ع، ت  سیابی از این منا ع 21همی داشب )
ن تعداد مداال   ب ه  متضتع احا وب پیودا هنود.( تفکور ت ندود ت یاب   تاند  ا تجتد ندابد ه

تحلی  دب آن ضعیف ت هم  تد. عالته  ر این دب مددمة آن  ا گف ن این حرف هب ات نا ینوا ت 
 بغریب امب،  ب نتعی گدایی نمره هرده امب ت این خالف عرف دانشگاهی امب هب املت

 بقراب  اشد صواح هبخصتص هند  ب می با  ب شد  بد میهای علیگدایی دب نتش ن  ربم
 .دمب یا ددبجة علمی  ب  تمیلة آن  ب آن
 نامب  ب ز ان فرانستی.م ک  یان دب نسخة اصلی پایان .2

Sosu I'influence heureuse de I'expedition de Bonaparte" " عین نتش ة خطی آن
 .228دب ز ان فرانستی ص: 

، تحلیل و نقعد، تعریعب: محمعد عنعان، موعر، ةن خلدون االجتماعیبفة اطه حسین، فلس . 3
 .165م، ص  1925 -1343مطبعة االعتماد، 
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 های سکوالر عربیسیستم

تتانود یوک جهوان مسو دیم نمی هب تغییر اج وابی ندم تجب شد اناشغالگر
مکتالب پایداب ایجاد هند ت  رای همین  وب قورابدادن افورادی هوب  وب عنوتان 

رانوی هشوتب تعیوین هردنود ت شورط مماخ ب شده  تدند،  ب حکها آن جامتس
 ین  ردن شرع از دتلب یا محافظب از  ازها آن های حکتم یحمایب از منصب

د هب دب آغاز اشغال تعطی  شوده  وتد ت عدم شیتع دت ابة آن  خش از شرع  ت
 ازی مکتالبیسم دب همة تجتد ادابة حکتمب ت حکمرانی  تد.متتانمند

 گرایی عربیملیت

بغم آن چیزی هب  عضی از نتیسندگان مسلمانی هب  ین غرب ت عرب علی
گرایی عر وی دب متبد عدم تعابض امالم ت دعت   ب ملیاند، تلفیق ایجاد هرده

 ینی دهود هوب تک ور ت خوتد زبگند اما حدیدب توابیخی نشوان میا یان هرده
تد هب  وا  جاهلی قتمیب عر ی چیزی جز مره ی باهتاب  رای مسیحیان عرب ن

مپس این فریب  وا تتجوب  ،ها شتبش هردندآن علیب حکتمب امالمی عثمانی
گرایی عر ی  وا بتش ملی ها  ب اهمیب ام فاده از دعت   ب قتمیب تفرانستی

اث رهردن میها معی هردند  ب زندهتر شد. ابتپاییمال  رعکس،  سیاب پربنگها
 ب این صتب   تد هب حمایب مالی ها آن ند ت بتشنجاهلی دب منطدب تشتیق ه
های دانشوگاهی  ورای تودبیس هردند ت ح ی هرمیت لتجس یکی  ب عرب می

 وب حسواب  هایی ایجاد هردند هوب ز وان مورده عضی از این قتمیب یهانز ا
آمدند مانند ز ان آمازیغی هب از همان ظهتب امالم  ب عنتان یک ز ان مرده می

شناخ ی  وب جوای نگذاشوب. شد ت چیزی از ختد دب زمینة معرفبمحستب می
 ت ابت اط ظهتب یافبگرایی هردی، آمازیغی ت آشتبی دعت   ب قتمیب نا راین 
یخ ق   از امالم ع  اب هب  ب تابها  ا جنگ علیب امالم  ب این ادعت  آن دادن

های امالمی اتور هب جنگی اینادعا ر ت  ، سیاب ضرتبی  تد هردنداف خاب می
 .هردندتاهید می ها داش ب امبگرایی آنمنفی  ر بیشة ملی
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گرایی عر ی هب  ب عنتان یوک مویخ تیوز  ور پیکورة دتلوب قتمیب ت ملی
کی تاضح ت آشکاب دب ختد نداشب یامالمی فرتد آمد، چیزی از ان ساب ایدئتلتژ

شتد ت  رای همین چرا هب ابت اط ختنی  ب ختدی ختد م ب تحد  فکری نمی
شده  تدند، معی هردند این ظرف با  ا یک فکر ضد اموالمی افرادی هب عرب

 متمیالیسوبپر هنند. پس مکتالبیسم  ب این اع  اب هب م دأ ت اماس امب ت 
ب  رای آنچب هب دعتای  وتالنی  وین همپوین  ب این اع  اب هب یک پرتژه ام

گرایی عر ی ایجاد هرد ت ن یجة آن نتش ن قتانینی  تد دعت  امالمی ت قتمیب
شد، مجرمانوب اعوالم هب دعتتی با هب  ب از مرگیری زندگی امالمی منجر می

 های عمتمی امب.هشتبها اعدام دب میدان تر یشهرد ت مجازا  آن دب 

 سکوالریسم با دینداری امتدشمنی : مطلب چهارم

های اصوولی صووادبا  مکتالبیسووم  ووب جهووان امووالم یکووی از ضوورتب 
ها  تد هب مد ضیا  مرحلوة اشوغال جهوان اموالم  ورای گشایی ابتپاییجهان

هشویدن آن دب  را ور همپوین شکس ن   یعب مخالفب ذاتی امالم ت  ب صلیب
 ب ها آن امالک پدبیشدگی ت یا زانتزدن ت تحتل هشتبهای مسلمانان از ذتب
ماننود هوا آن ای  رای مردان مفیدپتم ی  تد تا ماهنان این هشتبها دبمزبعب

ر میطرة اج ابی گآن فعالیب هنند. اشغال دبای آن یا ی  ب لدمب رده  رای دمب
هردن چند تمیلب  ورای گسو رش آن اداموب داد هوب از مکتالبیسم با  ا فراهم

ضای فرهنگی  تد هب جز از  رف یوک تفکور جملة این تمای ، تحمی  یک ف
شد ت این تفکر،  ب شد ، تفکر دینی با تحدیر مکتالب  ب بممیب شناخ ب نمی

های مانودگیهورد هوب هموة عدبهرد ت آن با من ی ت  دتی تتصویف میمی
 انداخ ند.هشتبهای مسلمانان با  ب گردن آن می

ی  ا شد  ت ضعف مکتالب های امالمت نظام هاس میمها، همة هب ا گذشب د
های آن ت  وا  ودترین زمینوب ب ا دیون دب همو دب  عضی از هشتبها از جملبشدند. 

هننده مخالفب شد. دب  عضی دیگر دین دب ختد قوتزهرده ت تمای  متزاننده ت خفب
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ای از حال ت احتال شخصی افراد ت  عضی از مظاهر زندگی  ب انزتا بفب تا دب گتشب
ت مفهتم  تده ت هیمنة أترگذابی دب زندگی افراد نداش ند، خالصوب هب خالی از معنا 

ت  آتبد امب چیزی جز تیرانی ن تد ت از این هجتم فکورید. دب این حالب، دمبتش
 هب مخالف ت مرهت گر  تد چیزی جز جهنم متد ن ردند. فرهنگی

 ب مکتالبیسم چرا هب  ،شریعب امالمی هدف اتل م ابزة مکتالبیسم  تد
هورد. ایون امور  وب الغوای ملی هر نتع تئتبیزه هردن مورد با بد میصتب  ع

پیکورة  رتورین ضور ب  وخالفب دب شهر آم انب منجر شد هب  ب عنوتان  زبگ
جهان عرب دب ا  دا  ا لغوت مرجعیوب  دبشریعب امالمی فرتد آمد ت اترا  آن 

لحواظ امالم آشکاب شد هب امالم با  ب عنتان مرجع  زبگی هب مسلمانان با از 
های هند، بد هردند. دب مدتی نزدیک  ب آن، لغت دادگاهمیامی دتب هم جمع می

گوذابی با ف ت اموتب قانتنذهای شریعب با حشرعی آغاز شد ت  سیابی از  اب
جایگزین آن هردند هب  ب نتعی م انی قانتنی تابداتی از غرب  تدنود ت  عود از 

های ب  ب قطعیا  شریعب دب زمینوبهردند هبا ایجاد آن تعداد زیادی از قتانین 
هردند،  ب این قتانین اضافب هردند توا شوریعب تنهوا  وب آمیب تابد میقانتنی 

عنتان یکی از مصادب مادی یا تابیخی قانتن محصتب شتد.  رای تث یب بضایب 
 هوباین زای ن وتد جوهردن احکوام شوریعب، چوابهت همجتابی ملب  ا تعطی 
ت ابه  رگردانند ت نتعی شکاف ت اخ الف  ین دیون مفاهیم فردی ت جمعی با د

شتد از یک  ورف ت هایی هب نذب می ب این اع  اب هب شعائر امب ت  ین دابایی
 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، 

های نظوام موکتالب دب هردن میخچرا هب این امر  رای محکم ،ب قتی  تد سیا
مسا  قانتنی ت نهادهایی هب حافظ منافع مردم  تده ت دب جامعب تأتیر زیادی ؤم

داش ند، ضرتبی  تد.  ر همین اماس، جنگ دب جریان دعت  امالمی، مسیری 
 عدیدتی تاضح ت آشکاب دب پیش گرفب.
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ای  وا های ختد هب  رپایی جامعبترین ختام ب ب  زبگها تتانس ند مکتالبیسم
ند. این جامعب نظام مکتالب با  ب عنتان اصلی دب صودتب  نظام مکتالب  تد دمب یا

داد ت دعت   ب  رپایی شریعب با حکم دب نظر گرف ند ت این امتب با   یعی جلته می
بیزی یوک عمو  گرفب ت نتعی پایبخرتج از امر مألتف ت عرف جامعب دب نظر می

آتبد هوب دب حز ی اج هادی  رای گرتهی از افرا گرایان یا هسانی  ب حسواب موی
گرایان عالته  ر این مکتالبها  ب جای امم مسلمین، امالمفهم دین م مایز  تدند. 

با جایگزین هردند هب تصتیری م فات  ت خالف اص  تا س گی ت ان ساب  ب امالم 
عب اموالمی غر وب خوتد با دب فهوم ت آگواهی اموب  تد. ت این چنین  تد هب شری

 ب مکتالب دب آن  ب شک  محکم بمتخ هند.یشناخب تا تاقع
حمایوب   ب حوال ی از تعوادل  رموند،  وب هباینمکتالبیسم  رای  یهاس میم
 یهاجن بباه با  رای دتبهردن امالم از همة ها آن مکتالب پرداخب تا انیگراافراط

مرگیری زندگی امالمی  هننده  ر مر ازمپس  ا افراد دعت زندگی  شر دتب هنند، 
دب ب هو یسانه رای مانند مجازا   ظاهریگذابی آتبدهای قانتندب  عضی از دمب
ت نیوز جلوتگیری از تجواتز ظواهری  وب مظواهر  ،هننودختابی میماه بمضان بتزه

آن هوب  از آنچب هب جریان دعت  با از اصو  ،دیندابی چتن پیام ر ت قرآن مک تب
تووالش  وورای  رپووایی شوورع امووب  ووب موومب ممانعووب از دشوومنی نتگرایووان ت 

تغییور داده ت آن با  ،هب ختام اب انحالل هام  امالم  تدنود یهسانها ت مابهسیسب
 ای دب  اب تاقعیب زندگی مردم مشغتل هردند. ب تضع  عضی از قتانین حاشیب

زمان  سکوالریسم در تونس از پروژةمایة دست: پنجم طلبم

 بورقیبه تا ابن علی

 وب  ؛ای نادب از همگتنی ت همجنسی افراد دب یک هشتب اموبتتنس نمتنب
ای هب تعدد اجناس مخ لف  شری ت تعدد ادیوان ت موذاهب دب آن مطورح گتنب
شتد هب همة ماهنان آن عورب  لکب  ب عنتان یک هشتبی شناخ ب می ،نیسب

ها مطرح نیسب. این هشتب دابای ت از اه  تسنن هس ند ت هیچ تفاتتی  ین آن
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 تر زبگهند. زیادی امب هب نیاز مردم با  ر رف می یهای   یعذخایر ت ترت 
هب  ب مردم این امکان با  امبانسانی  ی، ترت  نیرتهای  یعی هااین ترت از 
دهد تا  ا تتجب  ب نس ب دبصدی تراهم جمعیب  ب تمعب خاک این هشتب، می

مامان دهند ت  ب ترت  ت بفاه مادی  رمند. عالته  ر ایون، اندالب اق صادی با 
این هشتب از میراث معرف ی اصیلی  رختبداب امب هب  ب موردم ایون امکوان با 

ماندگی با از پای ختد جدا هرده ت  ا  ندهای عدب ها،دهد تا  ا ام فاده از آنمی
 ورای عصر جدید همراهی هند.  ر همین اماس، ایون هشوتب  ه ورین نمتنوب 

های پتشالی مکتالبیسم دب فراهم هردن  هشوب جواتدانی آزمایی تعدهبام ی
 اند.ب  رفدابان ختد تعده دادهامب هب آن با  

ت دب خواک توتنس، شوکاف  19همزمان  ا شرتع اشغال فرانسوب دب قورن 
شناخب، آغاز شود. هتی ی دب این هشتب هب تا ق   از آن جز دین امالم با نمی

دبمب  ا تعودة دبتغوین امو دالل ایون ل فریب ت نیرگ  زبگ اما دب عین حا
 وا امو فاده از  هوب فرانسوبجایی ،میالدی صتب  گرفوب 1956هشتب دب مال 

های خوتد با ، آن  خش از ختامو بامب جمهتبی تتنسی ب ب 1 تبقی بان ساب 
 هب از  ریق اشغال نظامی ن تانس ب  تد محدق هند،  ب باح ی  ب دمب آتبد.

تالشی  رای  ازگرداندن تتنس  ب مهد اتلیوب ت مون ی آن نکورد ت   تبقی ب
تخریب مسجد جامع الزی تنب  تد هب  ب عنتان پناهگاه تبد تی اترین دم  زبگ
دب ت  ،ت نیز لغت امتب اتقاف ت قتة قضوائیب شدیشتب محستب مه ی یهتمحکم 

                                                                 
م(: اتلین بئیس جمهتب تتنس  عد از ام دالل این هشتب ت پایوان  2000 -1903ح یب  تبقی ب ) .1

شود. حوزب های تتنس  تد. دب بش ة حدتق از دانشگاه پابیس فابغ ال حصوی  دتبة حکتمب  یگ
از گذابی هرد هب  عدها  ب حزب متمیالیسب قانتن امامی تغییر یافوب. قانتن امامی جدید با پایب

ت حکتمب با  رای  جدا شدهمی  عد از ام دالل هشتب مانند صالح  ن یتمف دتم ان قدیمی ختد 
لعا ودین زیون ا ،هب نخسب تزیرش 1987. از همان ا  دای ام دالل تا مال دایم العمر دانسبختد 
 .اندالب هرد  ر تتنس حکتمب هرد ، علیب اتعلی

 .2/46احمد ازعالونة، جیل االعالم، 
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 یعبحاهمیوب شورهب  ب دلی  شتبش آن علیب « احتال شخصیب» مجلةان شاب 
 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: 

حیایی  تبقی وب دب ه واهی  وب پرتایی ت  ی ی تاقعیب قانتنی ت تاقعیب فکری.
آب دب  وین از ن  ا جامی پر پیش بفب هب دب ماه بمضا جاییاع دادا  مردم تا 

چرا هب تصتب  ؛با  ب افطاب هردن )شکس ن بتزه( دعت  هردها آن مردم بفب ت
 1!هندتتلید با مخ   میهاب  ،تی  ر این  تد هب بتزه

دب زموان ها آن حفظ منافعامالم  ب هلی از مدیریب امتب مردم ت حاهمیب 
دیندابی یک تهموب مجرمانوب ای هب  ب گتنب  ب دتب ماند، اتشدة جانشین خلع
 ووب شووریعب،  پای نوودیزدن دب مووتبد شوود ت دبگتشووی حوورفمی محسووتب

. همة این متابد نتعی شدمحستب می «ختدهشی»ت ح ی نتعی  «پرتایی ی»
هرد دب عدو  موردم پمپاژ ا العا  پی دب پی با  ب دن ال داشب هب تالش می

ا ام فاده از هتش  تبقی ب بمتخ هرده ت این فریب  زبگ با هب تتنس تتانس ب  

                                                                 
هنند تا  ا ام فاده از پخش  عضی شعابها ت عناتین تتهمی چهرة خوت ی  عضی از افراد معی می .1

م هننود. از ات با  ودنا –تمایلی نداش ند  هباین ا  –از  تبقی ب نشان دهند اما دب نهایب مج تب شدند 

م( تووالش هوورد تووا  2004)« بورقیبععة واإلسععالم: ازئعامععة واإلمامععة»آن جملووب نتیسووندة ه وواب 

گیری منفی  تبقی ب دب  را ر امتب تا ب دین ت فریب تی دب میراث امب با از ات نفی هند تلی متضع
دب صودد هب معی داشب تا حدایق تابیخی با ندض هند همان چیزهایی با هوب ن تانسب ت دب حالی

ها  تد با  ب ات ا  بماند. دب این ه اب تی  تبقی ب با دب نحتة بف اب  ا امالم  ب ماهیاتلیسوم نفی آن
تتصیف هرد ت اع راف هرد هب دب ام فاده از م تن خوتدبأی  وتده ت  وب تنواقض بف وابی خوتد دب 

ی  ورای نفوی ترین نک وب موعی تداد. دب این میان، ظریفگیری دب  را ر شرع اهمیب نمیمتضع
مکتالبیسم از  تبقی ب  تد هوب  وب عنوتان ماهیوب ت امواس مواخ اب فکوری تی ت قلوب پورتژة 

 ن شورع از های هنابگذاشوشد.  ا این تجتد این نتیسنده  ب شورح نشوانباش محستب میمیامی
  ب مصاح ة حضتبی  ا نتیسنده: :ک .ده امب. نرهحاهمیب هشتب اشابه 

www.hakaekonline.com/?p=54837 
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اف ادگی عر ی ت اموالمی هب از مکتالبیسم الهام گرف ب امب، از میس م عدب
شوناخ ی هوب آن با  وب ایودئتلتژی بهایی یاف ب ت  عود از یوک جهوش معرفب

جزئوی از خواک ابتپوا شوتد.  ،دادهشتبهای مکتالب ت پیشرف ة غر ی ب ط موی
توا جوایی گمراهی آگاهی موردم داشوب،  هب معی دبگرایانب م االتی زی ایی ی

زده شدند هب چنین تتهم -آمیزحدید ا یا  ب شک  اغراق -مردم پیش بفب هب 
دت میسو م آموتزش ت  هوباینشود ت اگر  تبقی ب ن تد آمتزش تابد تتنس نمی

زده بد، غرب با شوگفبتشرق با  ب شگف ی  یا هباینفرهنگ دب تتنس ق   از 
ت گف ن ایون « آزادی زن»غا  دب آن مد ، ان شاب فریب هرد.  دترین نتع ت لی

مخن  تد هب نمتنة تتنسی آن یک نمتنة تاال با دب آزادی حدتق زن  ب جهان 
ای  تبقی ب ت هایی هب مکانیزم ت لیغی ت بمانب ب دتب از  ازابیا یامالم ابائب داد. 

آن قوراب اما تصتیری هب بتی حدیدب زشب ت خشک دادند، ا ن علی انجام می
های دب هموة زمینوبجز یک محصوتل تلوخ  داشب، آشکاب شد ت نشان داد هب

اژدهای مکتالبیسم هب همان فرانسب  وتد  هبچرا  ،آتبدی نداشبهشتب دمب
ترین موطح ختاب ت بؤیایی هب پایین های ختد با صید  داده ت هر نتعچنگال

دب زمینوة اموتب تتقعا  یک فرد مسلمان با چب دب زمینة زندگی دنیتی ت چوب 
 مر تط  ب آخر  تی  رآتبده هند، از هم شکاف ب امب.

 زمینة اقتصادی

شد دب آن دبته تتنس از منظر اق صادی  ب عنتان یک مزبعب محستب می
اه  خرد ت اباده دب  هباینهب دب اخ یاب هشتبهای غر ی قراب داشب، ت  ا تجتد 

د ت نتآتبی دب آن تجتد نداشب. این هشتب  سیاب زیاد  تدند اما مجالی  رای تتلی
هوای مشورتط های هشتب افزایش یاف ب ت تا س ب  ب همکدب این حالب،  دهی

های تتلیدی آن  ب مرحلة هشداب بمید ت  خش بغر ی شد، فساد ادابی دب هم
دابی  تبقی ب ت  ون علوی  وب پیمان  تبقی ب ت مرمایبدت تجر ة متمیالیسم هم

 خفدان دچاب شدند.
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 ة فرهنگیدر زمین

از دبتن هتیب ذاتی این هشوتب  دب این دتبه هیچ حرهب ت جن ش فرهنگی هب
 لکب هور نوتع تفکور حواهم  ور هشوتب، تابداتوی ت  ،د، صتب  نگرفبشام ب  ا رخ
ای از فدور فرهنگوی بمویده  وتد هوب تفکر تابداتی  وب دبجوب ندی شده  تد.  س ب

گرانة مویطرة مورهتب نتیسندگان  ب تحریک احساموا  مسولمانان هوب از تورس
ام ند. دب ن یجوة ایون تفکورا  دبتن ختد خامتش هرده  تدند،  رخ مکتالبیسم دب
هورد های دب این دتبه مجتز ان شاب گرفب هب  ب صراحب اعوالم میتابداتی، ه اب

  عود از پنداشو ند هوب پیوام ر ت نیز چنوین می 1هب لتاط دب امالم حرام نیسب

 هوبت این 2قرآن با از جانوب خوتد پدیود آتبد، م آمتخباز  زبگان مریانی علهب آن
مسلمانان جع  شوده  یهانس امب هب تتمط  یپردازدبتغصرفاً یک منب ن تی 
هوایی  حث رت مای 3حالل ت حرام یها حثالزم امب هب امالم از  هباینامب؛ ت 

 یهاایگاهپنفتذ دب ن یجب  ،انجامد ختد با بها مازدهب  ب ا  ذال فکری ت هالمی می
ت  رفودابان  نتگرایوان دمبت  ادامب یافب دانشگاهدب   ی همچنانسیسهماب فکری
 د.نهن دابخدشببا  یشد تا اصتل دیندابی امالم  از گذاش ب مدبنیزم
این هشوتب   رای دت قرنی هب مکتالبیسم دب تتنس حکمفرما  تد، دب  ی 
این  یهادانشگاهب. اف ادگی معرف ی  ب همراه نداشی جز بمتخ نتعی عدبچیز

بت شدند ت هیچ حرهب علمی فعالی دب آن بخ نوداد. بهشتب  ا فدر فرهنگی بت 
دب ندطب مدا   آن، مکتالبها ت خصتصا نتگرایان من رهای علمی با دب اخ یواب 

دب هوب آن های ختد  پردازنود  ودتنها ت تتاناییگرف ند تا  ب  زبگنمایی دابایی
دب این  رهب از  شاهده  اشد.  ر همین اماس، تتنستاقعیب چیزی از آن قا   م

                                                                 
 م. 2008سحر، ازمیرال وازئواج وازجنسیة ازم لیة، تونی، دارأزفة یوسف، حیرة مسلمة: فیک: . ن.1
هعل ازقعرآن ازکعریم »خعود . ن. ک: هشام جعیط، تاریخیة ازدعوة ازمحمدیة فی مکة. در کتعا  2

 ایم.ادهپاسخ دآن به « 397 -333م، ص:  2010مقتبی من کتب ازیهود وازنواری، دار ازبوا،ر، 
جهعاالت وأضعازیل: نقعض افتعراءات »ید ازشرفی. در کتا  خعود مجک: مؤزفات عبداز .. ن3

 .ایمپاسخ داده آنبه  م. 2012عبدازمجید ازشرفی علی ازسنة ازنبویة، دار ازبوا،ر، 



 175مکتالبیسم /  واقعیب فص  دتم: حدید

 
 

ق    دب حالی هب زمان دب تتلید معابف امالمی مهم قا   ذهری نداش ب امب،
 رای امب امالمی پدید آتبده  تد، از اعالن ام دالل آن، تألیفا   سیاب نادبی 

 .1 ن عاشتبامحمد  اهر عالمب امام  هایمانند ه اب
نشور فرهنوگ از مرحلب پیشو ازی دب  ،امی فرانسبدب زمان اشغال نظتتنس 

دب دتبة  یهای آخور علموی ت فرهنگو وب بت وبیا ی  رای دمب ،اصی  )عر ی(
  2. ا شمشیر مکتالبیسم  ب بقا ب پرداخب سلح،اشغال مرامر م

دب هشوتب توتنس هوب آن با از دیگور مکتالب  هایگرتهشاید  ابزترین تیژگی 
تمایو  زیواد  ،هواآن عدیدتیگرایی افراط عالته  ر هرد،هشتبهای عر ی م مایز می

های نامتمی ) ب هاب ردن امم دم گاه تناملی دب هوالم(  ب ام فاده از فحش هاآن
 شود تدشوتاب میها آن  ب این صتب  هب هرگاه ام فاده از دلی  ت  رهان  رای ، تد
هوای داده ختبدند ت ادعاها، تتجیهوا  تهای علمی  ب مشک   رمی حث عرصة دب

 ردنود. ایون آمد  ب این نتع گف اب پنواه میپتچ ت تاهی  ب نظر میها آن دب دم رس

تتموط زنوان ت دب  –جز دب موتابد نوادب  –نتع گف اب  اعث آزبدگی شده ت معمتال 

                                                                 
مداصوداندیش  ،فدیوب ،م(: امام مفسر 1973 -1879هو/  1393 -1296 ن عاشتب )امحمد  اهر  .1
 هایشوع بزی تنیب ت جامع مسجد  شیخهای مالکی دب تتنس ت  تد. تی بئیس مف ی شناسز انت 

 ب عنتان شیخ مالکی دب جهوان اموالم تعیوین شود. از اعضوای  1932دب مال  آن دب تتنس  تد.
ازتحریعر »تفسعیر از تألیفوا  تی:  )اتحادیب عرب( دب دمشق ت قواهره  وتد.« المجمعین العر یین»

 اشابه هرد. «اصول ازنظام االجتماعی فی اإلسالم»، و «ازشریعة االسالمیةمقاصد »و « وازتنویر
 .175 -6/174ازئرکلی، االعالم، 

المللوی آمده امب: دب یک  ربموی  ین 2013دمام ر  7شمابه  . دب بتزنامة الشرتق تتنسی،2
مشخص شده امب هب آمتزش ما دب تتنس دب مرت وة آخور قوراب گرف وب اموب: آموتزش دب 

 وا  (pisa)آمتزان آتبدهای دانشدمب ربمی المللی  ین  رح«: گرد.  ب ممب عدبتتنس..
های آمتزشوی گذابی ت مدایسوة تتانمنودی میسو مهای زیادی چتن ابزشتکیب  ر شاخص
پرداخ نود. بت وة  ب  ربمی آمتزان دب میادین علمی دانش هایمندیتتانمیزان هشتبها ت نیز 
 .گرفبان پنج هشتب آخر قراب دب می ،هشتب 65تتنس دب  ین 
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ممکن  تد هوب یوک فورد آگواه  وب گرفب ت غیرمتبد ام فاده قراب میهتچب ت  ازاب 
ن یجوب  اد انوب ی. اگور ایون نوتع گف واب  ر ز ان آتبدا ها، این نتع گف اب بمعانی آن

پناه  رده  افکنیهراسمکتالبها دب هنگام صح ب  ا دشمنان ختد  ب ز ان  داد،نمی
باهی  رای ت ادل اندیشوب  وا ت هردند، م، زتبگت ت م مگر تتصیف میظالبا ها آن ت
 ت« لغوا  ناپسوند»ا  ذال  ین با هالم ت این  عد از آن  تد هب  ،ماندها  اقی نمیآن

ای هب اگر از هلما  زشوب  ب گتنب هردند،محاصره می افکنیتهتی  ت هراسحر ة 
 !هردینجا  پیدا نمی افکنیهراس هردی، از فریادنجا  پیدا می

 زمینة آموزشی

موپرده  های افرا ویغر زدهها با  ب میامی حاهم دب تتنس، دانشگاه نظام
هنند ت  ر همین اماس، دانشوکدة  تهینتآتبی ح ا داع ت بتاز  باها آن  تدند تا

اد یا  )دب پای خب( هب محلی  رای تجمع مران مک ب نتگرایی  وتد دب موال 
های هشتبهای های آفریدا  عد از تعداد زیادی از دانشگاهدب  ین دانشگاه 2013

 07با غاب  هرده  تد، ت بت ة ها آن قراب گرفب هب جنگ 1تمالیمفدیری چتن 
 ندی  تد با هسب هرد. این دانشگاه  ب عنتان اتلین دانشگاه تتنسی دب این بت ب

ها  عد از آن قراب داش ند.  ا این تجوتد  سویابی از امواتید ایون ت  دیة دانشگاه
قوادب ختاهنود هوا آن هردند هبدانشگاه این تتهم با  ب دانشجتیان ختد الدا می

گرایوی های من ی )نادانی ت تاپسنظام تد از مرعب زمان پیشی گرف ب ت همة 
دب  هوباینمتجتد دب  دیة هشتبهای امالمی( با پشب مر گذاش ب ت  وا تجوتد 

های  وزبگ  ب قطاب دانشگاه ،اندمطح آمتزش دانشگاهی دب آفریدا عدب مانده
 غر ی ملحق شتند.

                                                                 
1 . http://www.4icu.org/topAfrica/(retrieved 5/8/2013). 

http://www.4icu.org/topAfrica/(retrieved
http://www.4icu.org/topAfrica/(retrieved
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 قضیة زن

ال های تتنس  ب شد  فاجعة  وزبگ متجوتد دب ایون هشوتب با  ورمآمابگیری
هوب  نسواخب تاقعی وی ،ای هب حملة آشکاب مکتالبیسوم  وب دیون ب گتنب ،هندمی

 لکب تتنس با دب مرت وة  ،ها  ا انصاف  رختبد هندحدتق زنان با بعایب هند ت  ا آن
ت  1،اتل هشتبهای عر ی ت مرت ة چهابم جهان دب دبصود  والق مواالنب قوراب داد

بتحیوة  2ز ه  زنان ایون هشوتب  وتد.دبصد ا 60دبصد دخ رانی هب ازدتاج نکردند 
دبگیری  ین زن ت مرد  ب شد  افزایش یافب ت دبگیری جنسوی ی شوک  گرفوب. 

معمتلی مانند پدیدة مصرف متاد مخدب ی غیرهاعالته  ر این دب مطح جامعب پدیده
هردن هموة انورژی زنوانی هوب دب مسویر ت ت نیوز مورهتب 3تتمط دخ ران جوتان

این امر  وا نوتعی  ؛شد م داتلدب جامعب  ندهردنمیمکتالبیسم حرهب  چهابچتب
حیایی ت لیغی همراه شد هب معی داشب مردم با قانع هند هب زن تتنسی آنچب با  ی

 اند،  ب دمب آتبده امب.هب زنان دیگر جتامع محدق ماخ ب
                                                                 

. آماب دبصد  الق ت جزئیا  این آمابگیری دب ضمن یک تحدیدی هب تزاب  امتب زنان ت خانتادة 1
 من شر شده امب. 8/8/2009تزنامة الص اح این هشتب دب تابیخ تتنس آن با انجام داده ت دب ب

 تتمعب انسوانی(ملی خانتاده ت  )دف ر «و ازعمران ازبشری ةازدیوان ازوطنی زألسر»گزابش  .2
دب تتنس  ب عنتان یک مؤمسة بممی دب زمینة امتب خانتاده  ب این نک ب اشابه هرده اموب 

دب این هشوتب  زن  4900000 از مجمتع حدتدن ز 2250000مجرد  یش از  زنانتعداد »هب 
هزاب نفر  تد،  سویاب  واال  990دتد حمجرد  زنانهب تعداد  1994امب هب دب مدایسب  ا مال 

دب خوتد ها گذش ب  تد  ب  واالترین میوزان امب. همچنین تعداد دخ رانی هب من ازدتاج آن
ابش دب عین حال نس ب  ب  اال . این گزبمید مال( 34 -25 ابتبی ) دب عمر زنان ین تعداد 

بف ن میانگین من ازدتاج ت تأتیرا  منفی آن  ر میزان  ابتبی هشداب داد. پایگاه الک رتنیکی 
اعالم هرد هب  2013ژتئیب  24هجری مصادف  ا  1434شع ان  15هانال العر یب بتز دتشن ب 

  یش از یک میلیتن پیردخ ر دب تتنس تجتد دابد.
دبصد از نتجتانانی هب  وب مصورف موتاد  56جدید نشان داده امب هب دب میان های آمابی داده .3

 دخ ران  تدند. ،هادبصد از آن 10دبصد تا  5مخدب متمتم  ب حشیش تتنسی مع اد  تدند،  ین 
 .9342، شمابة 2013اه  ر / تشرین االتل  6شن ب العرب، یک ةصحیف
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 هویت )ملی(

دب آمریکوا ت فعوال  یشناموشرقمؤمسة هب تتمط مطالعة تجر ی یک دب 
میالدی من شر  2013دب اتاخر مال  دب خاتبمیانبابزشی تحتال    ربمیزمینة 
هشتب دیگور  6های دینی ت ابزشی ت میامی تتنس  ا  ب مدایسة آزادی ه تشد

یعنی  عد از اندوالب  یودابی  1)عر س ان، پاهس ان، عراق، مصر، ل نان ت ترهیب(
امالمی هب  ب  راندازی حکتموب ا ون علوی منجور شود، نشوان داد هوب یوک 

گیری جمعی  ا گرایش منفی نس ب  ب  رپایی شریعب ت هر آنچب مرت ط متضع
 های آن امب دب آن شک  گرفب: ب ابزش
 مسوألةهای تتنس  ب این  اتب مع ددند هوب شوریعب از مف ی % 18تنها  -

 مهم ت متدمند  رای هشتب امب.
تمویلب  تورینمهماز مردم تتنس  رپایی شوریعب اموالمی با  % 16تنها  -

 آتبند.ماندگی هشتب  ب حساب می رای خرتج از تضعیب عدب
هموان  خوتباز مردم  ب این  اتب مع دد  تدند هوب حکتموب  % 13تنها  -

 شتد.حکتم ی امب هب تنها  ب تمیلة احکام شرعی ادابه می
از مردم حکتم ی با ان خاب هردند هب  ا شریعب متافق  اشود  % 20تنها  -

 ووب حکووتم ی مع ددنوود هووب  وور اموواس اخ یووابا  ت  هوواآن از % 80دب مدا وو  
 بتد.های مردم  ب پیش میآزادی
د هوب دیون از تشند هب تضعیب مردم زمانی  ه ر میاز مردم مع دد  تد % 22 -

 % 72نیز  ب شد   ا آن متافوق  تدنود هوب دب مجموتع  % 50ت  میامب جدا شتد
دب پاهسو ان  وا  % 9ب تنها با ان خاب هرده ت این دب حالی امب هجدامازی این دت 
 ند.داین قضیب متافق  ت

پذیرف ند هب آزادی  یان دب هشتب حکمفرما  اشود ح وی اگور ایون  % 33 -
 .د اشها آن آزادی  یان مخالف عدیدة دینی

                                                                 
 مند آن دب مایب زیر متجتد امب: .1

http://mevs.org/files/tmp/tunisia_final Report.pdf  
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 وتب هوب دتموب دابنود ل واس عدیده داش ند هب زنان  اید هموان % 56 -
ه،  االترین دبصد امب ت  پتشند ت این دبصد دب  ین هفب هشتب عر ی ذهر شد

 دب ندطب مدا   آن امب. % 14مصر  ا 
ممکن امب این دبصدهای ترمناک، این گمان با دب ذهن ختاننده ایجاد هنود 

دب  ،عا فی  ب امالم شک  گرف ب امب نس ب  ب تا س گیهب نتعی نفر  عمتمی 
 % 31چرا هب همین آمابگیری تا ب هورد هوب  ؛دب حدیدب امر چنین نیسب هبیحال

اتل تتنسوی هسو ند ت  عود از آن مسولمان محسوتب هوا آن از مردم مع ددند هوب
تتنسوی  اشوند،  هوبایناز مردم مع ددند هوب پویش از  % 59هب  دب حالی ،شتندیم

ی از مردم تتنس، هتیب دینی ختد تر یشهب دبصد  دهدیممسلمانند ت این نشان 
 ؛امو ثنا اموب کین میان پاهس ان یوال  ب دب ا .دهندیمبا  ر تا س گی ملی ترجیح 

علیوب مسولمانان شوک   ییهاتت ئوبمردم مع ددند هب  % 84چرا هب دب این هشتب 
غرب  ورای اموالم خطرنواک  رهنگیف تهاجمنیز مع ددند هب  % 73ت  گرف ب امب

امب. این عدیده  ب شکلی اشابه  ب معانی تا س گی هتی ی جماعب  زبگ عدیودتی 
 دابد. م دأییشک   ب ها آن ت جدامازی

 وین متضوع  تعابضچیزی هب از این  هاب هنیم؟ب ما  اید دب  را ر این امر چ 
از تا س گی  ب هتیب اموالمی هلی نس ب  ب ت متضع  از یک مت نس ب  ب شریعب

این امب هب تجر ة مکتالبیسوم دب توتنس ن تانسوب  بمدمتی دیگر  ب نظر می
هوب ایون دب حالی ،غرب هند )فرنکفوتنی(مردم با  ب صتب  هلی دتم داب ت همراه 

هرد ت  ب آن چشوم ای  تد هب مکتالبیسم  ب شد   ر آن پافشابی میامر، ختام ب
 یگوانگی نوتعی بتحیوة  ،دتخ ب  تد. اما دب عین حال، مکتالبیسم دب ایون هشوتب

 مورگردانی» وب آن  ازتوتانی هوب میدب میان مردم ایجاد هورد  ابادی از هتیبغیر
هنی هب دب نزد اهثریب مردم تجتد داشب ت دالیو  توابیخی آشوکابی  یاد« هتیب

های اندازی  وتبقی ی هوب  وب مرشواخب رای آن تجتد دابد خصتصا دب دتبة پتمب
هتیب دینی دب شوریعب ت جریوان دعوت  ت همچنوین  نیوان ت مواخ اب شوریعب 

 .امالمی ضر ب تابد هرد
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ان سواب  وب اموالم ت  تتنس هب نتعی شوکاف دشوتاب  وین ای مث دب جامعب 
امالمی تجتد ندابد  گران رای دعتت عذبیهیچ  ،اصتل آن تجر ب هرد تا س گی  ب

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 

مود  مفواهیم اموالمی دب دبتن )فورد( ت دب  تالنییای معوانی ت حجز دب مایة ا
 ریق هشف ت  ربمی این معانی ت تکاندن غ واب  ازپذیر نختاهد  تد. این امر امکان

هووا، ت تر یووب نسوو  جدیوودی هووب تتمووط اژدهووای تحریووف ت فریووب از بتی آن
بفو ن مورگردانی هوب چرا هب از  ین ،اند، میسر ختاهد شدمکتالبیسم  لعیده نشده

، های  تالنی همچنان دب تتنس ادامب داشب ت  عد از دتبة متمتم  ب ام داللدهب
تتمتبهای مر انی ایجاد هورد هوب  وب آگواهی ام دالل تتنس   عد ازهای دب دتبه
 رای خورتج از ایون گمراهوی  .دادشک  ت ماخ اب جدیدی « ما عد ام دالل»نس  
های حرام از باهاهی آن شک   گیرد هب آگ ینس  جدید هباینای نیسب مگر چابه

های مریع  ب منظتب همزیس ی  ا این ح  باهت گمراهی حاص  نشده  اشد، ان خاب 
 گرف ن آن چیزی جز مراب ت فساد  رای هشتب حاص  نختاهد هرد.تبم ت یا نادیده



 مبحث سوم

 و بحران سکوالریسم« مابعد سکوالریسم»

م تقوف مکتالبیسم حلب تجر ب غر ی دب نزد مراز  ی عر یهااغلب  ربمی
های مخ لف  ر  خشختد با میطرة بتحیة متاج  هب یمکتالبیسم شده امب،
ای دب غورب تتجوب شناموانجامعبفریاد  سیابی از   بت مسلط ماخب، زندگی 
، «ما عود مکتالبیسوم»مرتزموان دتبان ا  ورای اید  هباند م نی  ر این نکرده
صوتب  چگتنوب  ب  عود مکتالبیسومع تب  وب مرحلوهب این. گذابی هنیمتابیخ
 ؟چب ختاهد  تدمکتالبیسم از  عد ت ؟ گرفب

 دین از منظر نوگرایی: مطلب اول

 وب  ،هوم شوک  گرفوبمیالدی مفاهیم نتگرایی دب غرب هم 18دب اتاخر قرن 
 ور قداموبِ عدو ِ حواهم  ور فضوای « بتشونگری»ای هب مفاهیم مر تط  ب گتنب

ر تط  ب ختانش تکاملی انسان هوب  ور گف واب مفاهیم م فرهنگی غرب ام تاب شد ت
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. 
ترین ت شوواخص توورینمهماز  1«نووباآگتمووب ه»هووای دب ایوون مرحلووب ه اب

رافب  ب نهایب تابیخ ت پیشگامان این تفکر تکاملی  تد هب آگاهی انسان با از مهد خ

                                                                 
گوذاب فلسوفة م(: فیلسوتف فرانسوتی ت پایب 1794- 1859) (Auguste Conte). آگتمب هانب 1

گوذابی با پایب« دین انسوانیب» «de Politique Positive system»گرایی  تد. دب ه ا ش: مث ب
 (.Encyclopedia of Religion, 3/1882هرد هب مع دد  تد انسان مرهز این دین امب )
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همجتاب  ا مرزهای انحصاب عدالنی آگاهی  شوری  ورده ت آن با  ور امواس آزادی 
 هند.نگابی میمیامی ت اق صادی ت اج ماعی از دیتابهای دین تابیخ

نووب تووابیخ  شووری با  ووب مووب مرحلووب تدسوویم هوورد: مرحلووة دینووی اه
theologique) Ietat) هوب انسوان اییج ،هب همان دتبان  فتلب  شور اموب

هرد هب دب اشیاء ت   یعب حتادث هس ی ت جهان با  ر اماس ابتاحی تفسیر می
حتادث با  ب متجتدا  مافتق   یعوی )شورک( یوا  وب  هباینماهن  تدند ت یا 

، (Ietat metaphysique)دتم، مرحلوة م وافیزیکی  ؛دادخدای یگانب ب ط موی

 با ازای هب انسان  ب گتنب ،امب این مرحلب، مرحلة نتپا دب تابیخ آگاهی  شری
           وب موخن از نیرتهوای مجوردتفسویر جهوان  ور پایوة عتامو  فوتق   یعوی 

«Ies forces abstraites» ماننوود مفهووتم   یعووب دب نگوواه  -نیوواز هوورد  ی
اگرچوب دب ایون مرحلوب اندیشوب ت  ،-دب نگاه دیودبتت مفهتم ماده  1«امپینتزا»

 اقی ماند.  اما دب حصاب مفاهیم فلسفی مجرد ،افبآگاهی  شری اندهی تکام  ی
انسان  ب »امب هب دب آن  (Letat positif)گرایی اما مرحلة آخر مرحلة مث ب

دب « ممکن امب   تاند مفواهیم مطلوق با دبک هنودهب غیر بمدیماین دبک 
          ایوون مفوواهیمی هووب موواتبای اشوویا قووراب دابنوود  یتجتجسووبن یجووب از 

ultime) pourquoi)  دمب هشید ت تتجب ختد با  ور ظواهر اشویا یوا هموان
 . 2هنند، معطتف ت م مرهز هردها حکم میقتانین تا  ی هب  ر آن

هب  شتدیممطالعة مکتالبیسم  ب ختانش ج رگرایانب از تاقعیب  شر منجر 
جامعب با  ب امتب ح می  رگرف ب از تحتل آگواهی تی دب موتبد خوتد ت جهوان 

ها دین قوراب دابد، ت های خرافب هب دب بأس آنبف ن پرده . هنابهندمنحصر می

                                                                 
م(: فیلستف هلندی امب.  ب اصوالب  1632- 1677، )Baruch Spinoza ابتخ امپینتزا  .1

های تی الهام گرف وب تجتد مع دد  تد ت هسانی هب  ب این مفهتم مع دد  تدند، آن با از ه اب
 امب. «االخالق»و « رسازة فی ازالهوت وازسیاسة» :آتاب تی ترینمهمد. از ن تد

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 
دهود. ایون هموان مفهوتمی اموب هوب دت تون از متجتدا  خرافوی ع وتب می

ن د هردند ت گف ند دییدانشمندان  زبگ علتم اج ماعی دب قرن  یسب  ر آن تأه
های امی  دتبهایم اتری از اترا  تاقعیب نیسب. این مفهتم دب ه ابچیزی جز 

س های ماههب دب ه ابدب حالی ، رای  ازتاب نظام اج ماعی ام فاده شده امب
گرایی عدالنی امب هب  ب مرعب تتمط عد ت ر، دین اتری از یک جامعة غیر

جهوان ت دب « اغ جوادتیی »شتد تا دب بشد  ب خابج از این جهان  رد میبت ب
شنامان مشهتب حتل دیون دتبة ماق   نتگرایی  اقی  ماند.  ربمی دیگر جامعب

ای هب هیچ جایگاهی  رای دین  ب گتنب ؛دب همین دت تفسیر منحصر شده امب
 دیون دب تضوعهوا آن ؛ چورا هوب دب نگواهشوتندگرا قائو  نمویجهان عد  بد

 ا ختش ینی  ب دن ال مدتط دیون  اک هباین ادب اقی مانده امب.  ای یمابگتنب
بتح  تد، دب جهان دانشوگاهی غر وی امو تاب شنامی مرده ت  یدب چاه امطتبه

ت غیور م زلوزل  هب  ب عنتان یک اص  تا ب معرف ی غیر قا   نددجاییتا  ،شد
مطرح شد. آتابی هب  نیانگذابان علتم اج ماعی دب جامعة دانشگاهی از ختد  ب 

ایون  هوباین ب شک  عمیدی دب این تفکر اترگذاب  تد جدای از جای گذاش ند، 
دب زمینة میامب  ین المللی  اشد ت یا دب زمینة علتم میامی  تده ت یا  وب ب آتا

های اندال ی  تب هلی مر تط  ب علتم میامی  اشد. اهالی فرهنگ نیز  ب گف ب
یکوا ایموان آمرشناموی تنی تالس بئیس انجمن امطتبه ت تند افرادی چتن آن

 عگفوب هوب دب جتامومویالدی  1966آتبدند. تالس دب یک مخنرانی دب مال 
  1«اندراض ت نا تدی امب. ،یاف ة دینآیندة تحتل»جدید 

                                                                 
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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شنامان با های جامعبده ادعای تکرای تابدشده دب ه اب 1هریس ین اممیب
 منفی  تده اموب،ها آن گیری دب متبد متجتدیب دین هب همةدب زمینة متضع

  ب شک  زیر خالصب هرده امب:
علم ت دین دت بتش م فات   رای هسب آگاهی ت شناخب  تده هب هور  -1

پردازند، تلی  ا این تجوتد، هامال م فات   ب  ربمی حدیدب می ةدت دب دت زمین
دین ت علم دت من ع شناخ ی هس ند هب دب تعابض  ا یکدیگر قراب داشو ب ت  وب 

ام ب  ین دین ت علوم، دیون  ازنودة دبگیری  رخ هم  رختبد دابند. دب شد   ا
 2همیشگی امب.

اموا ایون  ،هنتز  ب تکامو  نرمویده اموب هباینشنامی  ا تجتد جامعب -2
یی اج ماعی ضرتبی تتانایی با دابد هب دب آینده دانش ت آگاهی با هب  رای بها

 3د.امب، ابائب  ده
اماس از دایرة ندد  دین  ب جهان بتحی ت معنتی تتجب دابد ت  ر همین -3

اما دب عین حال الزم امب هب دین با نیز جزت امتب  ،علتم اج ماعی خابج امب
مادی ت   یعی ت تعوامال  اج مواعی  وب حسواب آتبد ت هموة دعواتی آن با 

 4های نادبمب ت  ا    ب حساب آتبد.گزابش
 ادیان جدید دب مدایسب  ا ادیان اتلیب یک مرحلة دینی پیشرف ب محستب -4
شتند.  ا این تجتد همة این ادیان دب حدیدوب ت ماهیوب خوتد  ور تورس از می

 5اند.شک  گرف بها آن های   یعی ت جه  نس ب  ب دالی پدیده

                                                                 
شنامی ت بئیس مرهز  ربموی دیون ت ام اد جامعب (Christen Smith)هریس ین اممیب  .1

 عب دب دانشگاه نتتردام. تی  ب  یان اهمیب دین دب ختانش جتامع غر ی عالقب نشان داد.جام
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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دین  رای عامة مردم  سیاب دابای اهمیب امب ت ابزش حدیدی آن دب ایون  -5
 1د.شتنک ب نهان امب هب  اعث ایجاد تفاهم ت تتافق اج ماعی  ین مردم می

تلی دب  ،ختاندهند هب  ب پای ندی  ب تهذیب اخالقی فرامیدین ادعا می -6
 2 تل تابیخ ختد همتابه یکی از منا ع ظلم ت فساد اخالقی ت جنگ  تده امب.

دین همتابه  ب عنتان یک نیرتی قدبتمنود دب زنودگی اج مواعی  وتده  -7
ش اج ماعی آن دب تلی تأتیر آن دب جهان معاصر  سیاب همرنگ شده ت ند ،امب

 3زندگی شخصی افراد محدتد شده امب.
دین از منظور توابیخی دب میاموب ت فرهنوگ عموتمی غورق شوده ت  -8

 نا راین دب دنیای معاصر نیز این حوق با دابد هوب ندوش اج مواعی خوتد با دب 
 4زندگی شخصی افراد خالصب هند.

 وب شوماب  هب  وب عنوتان حدیدوبا چب بهلیسای جدید  اید از ت لیغ آن -9
ت  ب احساما  انسان تتجب نشان دهد ت ات با تشتیق هند آتبد، دمب  کشد می
 5یک فرد تاال ت الگت ت دی  شتد. ب تا 

اموا  وا ایون تجوتد توا  ،دین ندش مهمی دب اصالحا  اج ماعی دابد -10
ان عنصوری هب ختد با تسلیم علتم اج ماعی ت هیمنوة آن نکنود، همچنوزمانی

 6مسؤتالنب  اقی ختاهد ماند. تهدیدآمیز ت غیر
ت  ور هموین امواس  نیان نهاد،  7یک قاعدة الحادی دب فهم دین مخنان،این 

گرا  وتده هوب  وتلی شنامان، مرحلة نت واتگی عدو  موادهدیندابی دب نگاه جامعب
 هشد  ا پخ گی عد   شری دبهم پیچیده ختاهد شد.نمی

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

وقوعور ازمعنهج فعی علعم  ةن. ک: احمد خیر، اعترافات علماء االجتمعاع، عقعم ازنظریع .7
 .193 -175م، ص  2000هع  1421االجتماع، زندن، ازمنتدی االسالمی، 
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ما عود  تابیخاز کر ت عم  دب عالم ف اندازی ختد بااصتل چشم ،این دیدگاه
ی  ور پایوان ، ب این اع  اب هب خوتانش هنوتنی آن ،یابی  ل ید« ابتپانهضب »

دب جهوان میاموب ت  شناموی دیونمتقعیبدب زمینة  های علمیتابیخ ختانش
جهوان  دب دبتن های اج مواعیدب  ربمی اندال ی اما. ... مباجامعب ت اق صاد 

از  ت منفوک هوای جدیودختانشاز از گرفوب هوب م واتر آهادیمیکی شوک  می
هب  ب نتعی  ابی  ور عینیوب مشواهدا   تد ی های الحادایدئتلتژی یبحاهم
   تد.جدید دب زمینة حضتب دین دب جتامع  علمی

 دین از منظر پسامدرنیسم: مطلب دوم

 وب ایون  ،آمیخ ب  ا نتعی ایس ایی امبتصتب بایج دب متبد مفهتم مکتالبیسم 
دب ن یجوب  .ظوام پایوان توابیخ جنو ش میاموی ت اج مواعی اموباع  اب هب ایون ن

دهی یر دبگیری جهان ت ماتباء الط یعوب دب زمینوة موازمانسمکتالبیسم نهایب م
ماخ اب میامی امب هب حاتی زندگی انسان  تده ت مسیر تی با  وب مومب بتا وط 

جز ایون هوب اگور هیمنوة از دموب بف وة دیون  وب آن  ؛هنداج ماعی بهنمتن می
د نوهنگمان می هاهایی با هب مکتالبپایگاه تر یشات ا  شتد هب ت  زگردانده شتد ا

داب مکتالبیسم ت دب عرصة ماهیوب ت تحورک با دب مایة حکتمب ادامبها آن دین
شناموان با ملوزم جامعب ، شر از دمب داده، همچنان دب اخ یاب دین  اقی مانده امب

 تیای مکتالبیسم تجدید نظر هنند:ختاهد هرد هب از چهاب منظر دب مفهتم پ

 تأثیر دینی

 ب این اع  اب هب  رای تغییور مواخ ابی جامعوب ت حکتموب  - ممکتالبیس
میطرة هام  ختد با دب جهان امالم ت مایر ادیوان ن تانسب  -ایجاد شده امب

ی شرقی بتاج دابند گس رش شرقی )مانند تائتتیسم( ت ح ی ادیانی هب دب ابتپا
ی هب هلیسای ابتتدتهس دب ابتپای شرقی ابت اط  سیاب محکمی ا ب گتنب ،دهد

  ا حکتمب دابد.
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 های نظریهفرضیه

دب متبد با طة مدبنیسم ت مکتالبیسم عدیده  ور ایون اموب هوب ان خواب 
شتد  لکب معی ختاهد هرد عدالنی هرگز  ب لغت هام  دین دب آمریکا منجر نمی

 ؛آزاد دین ت تعددگرایی مرت ط هنود های دینی با  ب  ازابهب مؤمسا  ت فعالیب
ر خدما  بقا وب یهب دب گس رش عداید ت مراعا  حدتق افراد ت مایعنی جایی

ن ایج این  ربمی ت غوتب دب  حوث ایون  ترینمهمپرحرابتی دب جریان امب. از 
پرحجم شدن حضوتب آن امب هب مدبنیسم  ب پتیایی ت تحرک فعالیب دینی ت 

 لکب  ، نا راین مکتالبیسم از ن ایج مدبنیسم نیسبدب جامعب منجر شده امب ت 
ین پنداشو ب ن یجة انحصاب دینی دب هشتبهای ابتپوایی اموب. دب گذشو ب چنو

های ابتپوایی دب ت اج ماعی هلیسا دب جامعوب ب دینیشد هب انحطاط ملطنمی
مویالدی ت نتموازی جتاموع از  ریوق تحوتل بتا وط  20ت  19خالل دت قرن 

 –های صنع ی م مودن ت مرشواب از بتا وط تتلیودی یس ماج ماعی دب مایة م
 وب ایون  ،مصرفی، تابیخ ابتپا با  ب اتج مکتالب  تدن آن بهنمتن ختاهد هورد

دب ن یجوب  اموب.« نوتگرایی ت مدبنی وب»اع  اب هب مکتالبیسم اتر مکوانیکی 
مکتالبیسم همان مکانیزم تغییوری اموب هوب انورژی آن از مدبنی وب توأمین 

 1ای شک ت تردید تجتد دابد.امرتزه دب این ادعا  ب شک  فزاینده اما ،شتدمی

 یواقع یهاافتهی

چرا هوب  ؛ ب بشد مکتالبیسم دب ابتپا نادبمب امب گف ن از بتند بتمخن
دین  ا همة انتاع آن دب قابة پیر حضتب دابد. هشتبهایی هب ابت واط عمیوق  وا 

ظور مواخ اب اج مواعی خوتد میوزان هاتتلیک دابند مانند ام رالیا ت امپانیا از من
اند. ی از مکتالبیسم با دب مدایسب  ا هشتبهای امکاندیناتی تجر ب هردهترهم

از آلمان شورقی هوب  ترهمح ی هشتبهایی آلمان غر ی هب تنتع مذه ی دابند 
ی دابد تورهمنموتد ها آن تری دب الحاد دابد،  عد مکتالبیسم دبتابیخ  تالنی

 کتمب  ا هلیسا نیز دابای اشکال گتناگتنی امب.هب با طة حهمچنان
                                                                 

 دت ابه دب متبد این متضتع مخن ختاهیم گفب. .1
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 رویکرد سیستماتیک

های توتجهی آشوکاب  وب زمینوبختانش من ی از هیمنة مکتالبیسم  وا  ی
نیوز ندوش داشو ب  اشود ت هوا آن مح لفی همراه امب هب ممکن امب دین دب

تعهد دینی ت عدیدتی منحصور  تمرهز ختد با تنها  ر ملطنب مؤمسا  دینی ت
چرا هب تتجب دت ابه  ،امب. هر دت متبد گف ب شده، نیاز  ب تجدید نظر دابد هرده

مو ب  -عمو تصتب ت  -نشان داده امب هب فعالیب ت تحرک دیندابی فردی 
  1شکتفایی تعددگرایی دینی شده امب.

خالصة هالم دب این قضیب این امب هب: مکتالبیسم تام ت مطلق هوب  وا لغوت 
شد،  رای ملحدان غر ی تنها یک آبزت اموب ت تاقعیوب هام  پتیایی دین همراه  ا

یواف ن از حدیدوب ت ماهیوب  وا آگاهیجهان غرب نشان داده امب هب این توتهم 
ها ت آمابهای متجتد دب هشتبهای غر ی، ندض ت  ا و  انسان ت نیز تاقعیب تحلی 

 اخوالق ت همتابه ت همچنان یکی از منوا ع – ا    اشد  رح ی اگ –شتد. دین می
شوتد ت همچنوان  وب عنوتان یوک های تعام  جمعی محستب میتعدادی از شیته

هووای مکتالبیسووم دب  خووش میامووب  وواقی ختاهوود مانوود. مووزاحم  وورای  حث
 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  
، یا مکتالبیسم امب یشنامیهس لتم اج ماعی دب متبد  حران ع یهایبمر 

مکتالبیسوم  یهااموبیم»:  2(slavica jakeli)موالتیکا جواهلی   ب تع یور

                                                                 
1 . Hans- Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post- Secular?, 

Berlin: Lit, 2008, pp.23 - 4. 
 «از قافعة فعی ازمتقدمعة ازدراسعات مؤسسعة»عضوت  (slavica jakelic)مالتیکا جاهلی  .2
مکتالبیسوم دب »دب دانشگاه تیرجینیا ت مودیر پورتژة  (مسة تحدیدا  پیشرف ب فرهنگیمؤ)

ای  ب امتب مر تط  ب دین ت مدبنیسوم ت مکتالبیسوم امب. تتجب تیژه« دتبة ق   از معاصر
 تألیفا  تی: ترینمهمدابد. از 

"The future of the Study of Religion and Crossing Boundaries". 
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 1«تدری ا امرتزه دب هور بهون از ابهوان هورة زموین  وا  حوران متاجوب اموب.
غتبدموتن  وتب هوب اتال م هموان -شنامان امورتزه  وب صوتب  هلوی جامعب
یوا  وازگردانی « desecularization»جداموازی مکتالبیسوم  از - 2گتیدمی

مشخص شده امب هوب  3گتیند. ب جهان مخن می( reenchantment(جادت 
پن کسو ال یوا  بحرهب احیاء دینی تنها معطتف ت مدصتب  ر اموالم ت یوا فرقو

ها دب جنوتب هورة زموین ت نیوز دب  لکب دب میان هاتتلیک ،شتدنمی 4خمسینیب
یهتدیان ابتتدتهس آمریکا ت فلسطین اشغالی  نای بتمیب ت دب  یمیان هلیساه

گتیود: ت  تداییان آمریکا ت ابتپا نیز گس رش یاف ب امب.  رگز دب این زمینب می
 5«گتید  لکب  ب چندخدایی مع دد اموب.مدبنیسم از غیاب خداتند مخن نمی»

هرده امب ت تی این مخن با  ا اشابه  ب تضعیب چنددینی دب هشتب ختد  یان 
اظهاب داش ب امب هب تا ق   از این هشتب دب  تل تابیخ  تالنی ختد تنها یک 

 دینی با تجر ب هرده  تد.حالب از  ی

پی ر  رگر دب آخر قورن  یسو م ت آغواز قورن  هبهمچنان –جهان ما امرتز 

 وا شوتب ت از گذش ب چنین  وتده اموب  هبهمچنان»گتید: می – یسب ت یکم 

                                                                 
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. 
( ام اد علوم الهوت  نظوامی دب دانشوگاه -م 1966) Ola Sigurdsonاتال مغتبدمتن  . 2

 ای  ب  ربمی الهت  ت پسامدبنیسم داشب.ژتهانس تبگ، تتجب تیژه
3. Ola Sigurdson, "Beyond Secularism? Towards A post-secular Political  

Theology," in Modern Theology, Volume, 26 Issue 2, p.177. 
هاب فظوب: یوک جنو ش دینوی پرتتسو ان ت محاPentecostalismپن کس ال یا خمسینیب  . 4

.  ر چند دابدی تر یشمرعب شیتع  ازهای مسیحی امب هب نس ب  ب مایر مذاهب ت گرته
اص  آن تعمید  ا بتح الددس ت هدایای تی اموب  ترینمهممجمتعب اصتل ام تاب امب هب 

 امب.نمایان هب دب مخن گف ن ت تجتب ت لیغ انجی  دب مرامر جهان 
Encyclopedia of Religion, pp.7028-34. 
5. Peter L. Berger, "Secularization Falsified," in First Things, February, 

2008, p. 24. 
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ی تور یشدینودابی  یهوامکانینودابی اموب ت دب  عضوی از مشغتل دشتق 
دین از ت عیدگاه یک حادتة غافلگیرانة  زبگ دب محاف  علمی  ازگشب  1«دابد.

چرا هب اع داد مش رهی دب یک چهوابچتب گسو رده  ،ت مجالس دانشمندان  تد
دین میطرة ختد با دب میدان میامب   ب این ترتیب هب ،تجتد داشبها آن  ین
عمتمی اتر ختد با دب پایوان مسویر از دموب داده  یهانبیزمدمب داده ت دب از 

مکتالبیسم ت حدیدب این  مسألة رای  ازختانی شد ف ح  ا ی  ،این شتک امب.
 این نظریب  تد. منظراز  ما ادعا هب دبک تاقع

منعطوف مدتال  خشوک ت غیردب  را ر  شنامانجامعبچالشی  یریگمتضع 
قرن  یس م آغاز شود ت از تعوابض ایون مدوتال   وا  ششمدب همان آغاز دهة 

ت این  رهان تجر ی تنتع  ، رهان تجر ی ت مادگی ترهیب آن مرچشمب گرفب
 2های تجمیعی مخ لفی دب مرامر جهان  ب تجتد آتبد.عتام  تابیخی هب شیته

دب متبد فریب  زبگ شوناخ ی هوب دب جامعوب بموتخ  3مابتن یتیدهب دجاییتا 
یک مفهتم علمی  اشود، هب آن از تر یشمکتالبیسم »گف ب امب:  یاف ب چنین

  4«شتد.های دینی  ب هاب گرف ب میا زابی امب هب  رای مرهتب ایدئتلتژی
شنامان دینوی با هوب از تصوتب مون ی مکتالبیسوم دفواع پی ر  رگر جامعب

 دانود هوب دب میوان موایرها با گرته انودهی میهنند  ب تمسخر گرف ب ت آنمی
شناموان با این گرته از جامعب صتبا شنامان م خصص قراب دابند. تی تجامعب

                                                                 
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. 

شنامی دب مدبموة اق صواد لنودن ت بئویس انجمون ام اد جامعب David Martinدیتید مابتین  .3
های اخیور ت شنامی دینی امب. تتجب خاصی  ب پیگیری تحتال  دینوی دب دهوبالمللی جامعب ین

شنامی دابد. همچنین دب م احثواتی هوب حوتل محوتب دیون ت علم الهت  ت جامعب ها  اابت اط آن
 تألیفا  تی: ترینمهمچرخد، مشابهب فعالی دابد. جامعب می

"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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 ،مدبنیسوم ی شوک »ها تتصیف هرده ت آتبده امب:  رای آن« آخرین منگر»
چیزی جز  یهای امالمی ت انجیلتلی جریان ،آتبدمی مکتالبیسم با  ب تجتد 

چورا هوب  ،آتبددین نیسوب ت هرگوز دتام نمویاز « آخرین منگرهای دفاعی»
گتنب  ب پایان بمانده امب  شتد. مپس مخن ختد با اینمکتالبیسم پیرتز می

 1«قدب  اقناع ندابد. – ب شکلی ترمناک  – ب نظر من این  رح »هب 
چورا هوب  ؛گرتهی از م فکرین معاصر  ب مخالفب  ا تفکر مکتالبیسم پرداخ ند

ت جامعوب از باه ت اصو   مع دد  تدند دیدگاه نادبمب مکتالبیسم دب ختانش انسان
از ایون دمو ب هسو ند.  (3()2) یلویگرختد منحرف شده امب. دیتید مابتین ت انودبت 

 عود از »نیز  ا این گف ب مخالفب ختد با  ب شک  علنی اعالم هرد:  4بتدنی ام ابک
ها ت متء  یان م علوق  وب نزدیک  ب مب قرن از ناامیدی ت شکسب مطلق پیشگتیی

های این پورتژة مکتالبیسوم با  وا خوتد  وب گتبمو ان نظریوبحال ت گذش ب  اید 
 5«.دب آبامش  ختاب»جا بها هرده ت  گتییم  ختبده  رده ت همانشکسب

گرته دیگری از حامیان ادعای میطرة مکتالبیسم  ر آیندة جتامع  شری ت 
از  ،مانوده اموبنا تدی دین  ب این اع  اب هب یک عام  موؤتر دب جتاموع عدب

                                                                 
1. Peter L. Berger, "desecularization" p.12. 

هشویش ایرلنودی آمریکوایی ت  :مGreeley .M Andrew (1928 – 2013 )آنودبت م گریلوی  .2
هر  شونتیسوی نیوز نامبشمامی دب دت دانشگاه آبیزتنا ت شیکاگت  وتد هوب  وب نمایشام اد جامعب

 دفاع هرده ت دب ه اب ختد مخالف ش  ا جنگ عراق با اعالم هرد: داشب. از حدتق مهاجران
"A Stupid, Unjust, and Criminal War: Iraq 2001-2007". 

 http://www.agreeley.com آدرس سایت رسمی وی:
3. Andrew M. Greeley, Unsecular Man: The Persistence of Religion, New 

York: Schocken 1972. 
شناموی شناس آمریکایی هوب تخصوص جامعبجامعب :(-م 1934) Rodney Starkم ابک بتدنی  .4

ای  ب  ربمی دالی  بتاج مسیحیب دب اتایو  آن دابد. دب دانشوگاه تاشونگ ن ت دابد. تتجب تیژهدینی 
 تألیفا  تی: ترینمهمامب. از  هردهس یدبتدانشگاه  ایلر 

"The Rise of Christianity"  ."A Theory of Religion" ت 

 http://www.rodneystark.com آدبس مایب بممی تی:
5 .Rodney stark, "Secularization, R.I.P.," in The Secularization Debate, p.270. 
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ها پی ر  رگر نتیسوندة ه واب آن ترینمهمنشینی هردند هب تد عدبادعاهای خ
«The Sacred Canopy»1  هایپژتهش ترینمهمیکی از امب هب  ب عنتان 

 مکتالبیسم نتش ب شده امب.  رای نصر  دادن  بتئتبیک امب هب 
شناموان های اندالب مفهتمی دین دب نگاه جامعبآبزتها ت ختام ب 2هزنتفا 

من ی دب موتبد های تتان  ب نظریبدب هر حال، نمی»دهد: تتضیح میبا چنین 
 عود از  هوباینتنهوا دت گزینوب  واقی مانوده اموب: یوا  چنگ زد؛مکتالبیسم 

نظریة مخالف  ا علم امب آن با  ب  تب هام  این شدن این حدیدب هب بتشن
 ؛اشودشناموان دینوی  جامعب تور یشبمد این ان خاب  ب نظر می هببها هنیم 

ایون  بچرا هب معلوتم شوده امو ؛یعنی  ب  تب هلی این نظریب با هناب  گذابند
ای هوب گتنبدب این نظریب تجدید نظر شتد  ب  هباینیا  ؛نظریب پایة علمی ندابد

ی هب م تجب آن اموب پاموخ ات ب آن فرصب داده شتد تا  ب همة ش ها  ت اع راض
  3«هند، جتاب دهد.یداده ت  ب مؤاالتی هب تاقعیب جامعب مطرح م

تانش جدید دب متبد ماخ اب جامعب دب زمان حاضور خاین اندالب نتپا  ب تامطة 
دب متبد جامعة امرتز ما چنین  4شناس آلمانی یتبگن هام رماسشک  گرفب. جامعب

                                                                 
فی  ةازقرص ازمقدس: عناصر نظریة سوسیوزوجی»با عنوان « ازمکتبة ازعربیة». این کتا  در 1

 م. 2003، مرکئ ازنشر ازجامعی، تونی، «ازدین
شناموان دب عصور حاضور ت امو اد : یکی از مشوهتبترین جامعبJose Casanovaژتزه هازتناتا  .2

ای  ب اترا  هجر  دینی دب تشکی  جتامع شنامی دب دانشگاه جتبج تاتن امب. تتجب تیژهجامعب
 تألیفا  تی: ترینمهمداند. از داش ب ت ندش دین دب حتزة عمتمی  سیاب پربنگ می

"Public Religions the Modern World". 
3. Casanova, Public Religions in the modern world, p.19. 

شاموان  رجسو ة (: یکی از فالموفة ت جامعب-م 1929) Jurgen Habermasیتبگن ه رماس  .4
ای  وب اصوتل آلمانی معاصر ت از افراد  رجس ة نس  دتم دب مدبمة فرانکفتب  امب. تتجوب تیوژه

گرایی موابهس ی اج ماعی داشب.  ب گس رش دیدگاه جدیدی پرداخب هب از نگاه موادیهانظریب
 تألیفا  تی: ترینمهم ب تابیخ ت  راگماتی آمریکا ترهیب یاف ب  تد. از 

"knowledge and Human Interests" O"The Theory of Communicative 

Action" (The Shorter Routledg Encyclopedia of Phiosophy, p. 332. 
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موپس . « -secular society- Postجامعوة پسامکتالبیسوم: » :تع یر هرده امب
هوای دینوی دب امو مراب تجوتد گرته»: هرده امبپسامکتالبیسم با چنین تعریف 

  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 

چیزی داشب هب مر تط  ب دین  تد.  نظامی  تد هب معی دب قطع ابت اط هر آن
 تد معی داشوب عامة مردم ین دب زندگی های تی هب دب متبد تأتیرا  ده اب

تا این متضتع با متبد تأهید قراب دهد. تی  عود از ع وتب از مرحلوة حمایوب از 
هردن ت ای امب هب فرتهشدین یک پدیده هبایننظریة مابهس ت ر دب متبد 

مب  ب این ممب ت مت بفب هب ح میب اخالقی ت اج مواعی ابهتد آن ح می 
 د.دین با دب جامعب  پذیر

های مخ لف  تدنود  وب گفو ن ایون  سیابی از م فکرانی هب نمایندة دیدگاه
  2تابد شده امب.سم مخن م مای  شدند هب غرب  ب دتبة ما عد مکتالبی

                                                                 
1. Jurgen Habermas, Europe: The Faltering Project, MA: Polity Press 

2009, p. 63. 
 تتان  ب تیلیام هتنتلی ت جان باتلس اشابه هرد.این افراد می ترینمهماز  .2
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دب این میان آنچب متجب شگف ی امب ایون اموب هوب مکتالبیسوم ایون 
دتبه  ب  از این 2ت دیتید ه تتت 1امکان با ایجاد هرد تا افرادی چتن جیانی تتیمت

 3( یا  ازگشب دینی  نامند.Godf o the deathبتز مرگ خدا: »
 ،پایان مکتالبیسم دب حالب هلوی آن نیسوب« پسامکتالبیسم»منظتب از 

آن  تورینمهمچرا هب مکتالبیسم اترا  آشکابی دب جتامع غر وی دابد هوب از 
س ملیوب تتان  ب جدایی دین از مؤمسا  بممی ت نیز تعام   ا افراد  ر امامی

 ندی دینی ت هاهش تعداد افرادی  ب دتب از هر نتع دم بها آن  تدنت همت ن
« پسامکتالبیسوم»اشوابه هورد. مفهوتم  ،پرداخ ندهب  ب انجام شعائر دینی می

 یانگر ناتتانی مکتالبیسم از گس رش ت  سط هیمنة هام  خوتد  ور جامعوب ت 
أتیری دب افکاب جامعب ندابد گتنب تتغییر دین  ب یک تجتد عابضی امب هب هیچ

 شوبیبهوا آن های مخ لف دب جامعب اموب هوب تفوات  لکب  یانگر تجتد  یف
موب هوب یون موخن  ودان معناگرف ب از یک منشأ عدیدتی ت اخالقی اموب. ا

 مکتالبیسم ن تانسب دین با از ترهیب ت ماخ اب فرهنگی جامعب جدا هند.
عوودد دب مووتبد متضووتع هووا ت مدوواال  م چوواپ ه اب» هووباین ووا تجووتد 

افزایش یافب ت این افوزایش  وب معنوای تحوتل مهوم دب تفکور  [پسامکتالبیسم]
                                                                 

(: فیلستف ت میام مداب ای الیایی. از  رفدابان ایون -م 1936، )Gianni Vattimo. جیانی تاتیمت 1
تر امب اما این نزدیکی با دب قا   یک تصوتب ظریب  تد هب پسامدبنیسم  ب مفهتم حدیدب نزدیکن

ای الیا ملحق شود. مفهوتم مسویحیب موکتالب با  همتنیسمدهد.  ب حزب هامال م تاضعانب ابائب می
 م حتل ت اعالم هرد هب نیازی  ب مؤمسا  هاهنان نیسب. از جملب تألیفا  تی:

"Addio alla verita"  ."Dopo la crisianitau per un cristianesimo non religioso" ت  

 /.http://www.giannivattimo.it آدبس مایب شخصی تی:
فیلستف آمریکایی ت امو اد دینوی  :(-م 1940) John David Caputoجان دیتید هاپتتت  .2

های  ابز مسیحیب بدب دانشگاه مایرهتز ت ام اد فلسفب دب دانشگاه فالنتتا امب. از شخصی
ای هب تصتب خدا گذابی هرد  ب گتنببا پایب« الهت  ضعیف»پسامدبنیسم امب. تی جریان 

 ی من ی ت قدبتمند ختد با از دمب  دهد.بتصت ،دب نزد مردم
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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اما گف مان ت لیغوی مکتالبیسوم دب  ،1«دانشگاهی دب متبد دین ت مکتالبیسم  تد
جهان عر ی  ر نشختاب ادعاهای قدیمی مکتالبیسم یعنی زمان قودب  ت شوادا ی 

« مانودگیعدب»مان چیزی امب هب تاقعیب عاد  هرده امب ت این ه آن دب ابتپا
هند. مکتالبیسم عر ی دب دتبة عهد ع یوق غورب مکتالبیسم عر ی با نمایان می

 ماحص  نهایی آن امب. ،امب ت  یانگر تجتد  حران دب این دتبه ت فساد

 بازخوانی رابطة بین سکوالریسم و دین: مطلب سوم

نوزد یدب شناخ ی با دب شتد یک حدختانده می« دتبة بتشنگری»آنچب هب 
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 

زمینة دین ت جامعب تقوف  ب صتب  انحصابی دب هایی هب جداشدنش از  خش
این نک ب با تأهیود هورد. ایون امور امورتزه تتموط دت نفور از  ،دین شده  تدند

دب  شنامان  زبگ غر ی متبد  ازختانی قراب گرف ب امب. یتبگن ها رماسجامعب
های ختد هب  ب منظتب فهم پسامکتالبیسم نگاشو ب اموب، ایون امور با ه اب

زموان »شهتب چوابلز توایلر دب اتور خوتد هید هرده امب؛ همچنین فیلستف مأت
 .ه امبدهرن امر اشابه ی ب ا (Secular age) The« مکتالب
 تد اما اشکاال  نددی زیوادی تالب م عصب کم یکها رماس  هباین د ا تجت 

 تورینمهم ب شیتة فهم مکتالبیسم ت اتر آن  ر تاقعیب جامعب مطرح هورد هوب از 
حضتب دین دب جامعب ت نیز جایگاه دتلوب   ر اتر اترا  تحتل علم ت تکنتلتژیها آن

ت حکتمب مکتالب دب  را ر شکتفایی دین امب. تی این مؤال با مطرح هورد هوب 
های مکتالبیسم ت دین با دب تتانیم این مطال ب با داش ب  اشیم هب فرضیبآیا ما می

 ای ت م داخ  تجدید هنیم؟مایة  ربمی تحتال  ت مسائ  لحظب
                                                                 

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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ی تجتد ندابد هب ما  ر اماس آن   تانیم دد  تد هب هیچ مجتز رماس مع ها
ای هوب موا دب جامعوباز  رتری مکتالبیسم دب  را ر دین صح ب هنیم دب حالی

هنیم هب مکتالبیسم با پشب مر گذاش ب امب ت اآلن  ایود اعوالم زندگی می
 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 

امور  وا حوذف    تاند مجتز حضتب دب فضای مکتالبیسم با داش ب  اشد ت ایون
 1پذیر امب. عضی از عناصر خطرناک آن هب  ا میامب هماهنگ نیس ند، امکان

میاموی  –های رماس  ب این نک ب اشابه هرده امب هب مب عام  اق صادی 
 مهم  ب تحتل آگاهی دب جامعة پسامکتالبیسم همک ختاهد هرد:

ها  ب نبهای دینی هب از متی بماگیری حتادث مر تط  ب دبگیریاتل: اتج
 رده متبد پتشش قراب ختاهد گرفب. این حتادث  وب تحوتل دت امور سشکلی گ

ت مدبنی وب  وب  ه اموبهم نپاشوید منجر ختاهد شد: ات ا  این نک ب هب دین از
 شتد.ر نمیجحذف دین دب جامعب من

 گیری افکاب عمتمی ت اخالق شخصی.دتم: تأتیر دین دب شک 
چب از فرهنگ من ی  ا ختد  وب هموراه متم: افزایش عدد مهاجرین ت هر آن

هنند تا از آن  هره گرف وب ت حوق  رند ت آن با  ر جامعة مکتالب تحمی  میمی
 تجتدی آن با  ب بممیب  شنامد.

دب پایان نیز  ب این ن یجب بمید هب دب مایة این شرایط جامعة مکتالب  اید 
  2ختد ت تعدد دینی تتازن ایجاد هند. سم ین مکتالبی

                                                                 
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. 

http://www.the-utopain/
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ین  ب این نک ب اشابه هرده امب هب حکتمب مکتالب دب گذشو ب  وا همچن
شد ت معی داشب  ین جتامع دینوی مسویحی  رفی ختد شناخ ب میتیژگی  ی

هب موعی دب ایجواد توتازن  وین امب ای تتازن ایجاد هند اما امرتزه دب مرحلب
هوای مخ لوف ت م عودد از فرهنگاه  یک هشتب هس ند اموا دابد هب  افرادی

ختبدابند ت این تنتع دینی  زبگ  ب  ازمازی هتیب دمتهراتیک موکتالب دب  ر
 ا منجر شده امب. پابت

مکتالبیسم  اید پساهمچینن  ر این عدیده امب هب مکتالبیسم دب جامعة 
دموب  دیون  ر ترجمة گف مان دینی م مرهز شتد ت از تالش  رای لغوت هامو 

ند هب تعدد دینی ت مذه ی زیادی ه ردابد. دب عین حال  ب این نک ب اذعان می
ر ها حق  رتری  ور دیگودام از این مذاهب ت آئینه دب جامعب تجتد دابد ت هیچ

مذاهب با ندابد. دب ن یجب چالش اصلی دب  را ور مکتالبیسوم دب بتیوابتی  وا 
هویچ  هوباینجامعة مکتالب این امب هب این تعدد دینی با مرتب هنود  ودتن 

 تر هند.با ت لیغ هند ت یا دایرة عم  آن با تنگ ینیدی عدیدة دینی یا 
از ایون شویته ت مو ک   ایود هب مکتالبیسم  ر این نظر امبهای رماس  

یوک  ی دانس ب ت یا آن با  ب عنوتانعدالدین با یک مفهتم غیر خابج شتد هب
هب دین یوک مفهوتم اصولی ت   پذیرد اید دب مدا    .امر شخصی تتصیف هند

 ی عمتمی ت تحرها  میامی امب.هاامامی دب فعالیب
« دتبة مکتالبیسوم»با  ور ع واب  « پسامکتالبیسوم»چالرز تایلر ع اب  

 رتری نداده امب تلی  ا این تجتد  ا ها رماس اتفاق نظر دابد هب  اید دب فهم 
ترین مخالفب تی  ا مکتالبیسوم دب مکتالبیسم تجدید نظر شتد. شاید تاضح

 گر شد.م مکتالبی  ا یک مفهتم دینی جلتهانکاب تجتد تفات  دب یک مفهت
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 

 ورف  نوا شوتد. ایون ختاه ت  یمکاتب غیر دینی ت ح ی مخالف دین ت آزادی
رهتب عداید  پردازد ت یا  عضی با  ور  عضوی دیگور چنین حکتم ی ن اید  ب م
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ها با تشوتیق تگتی میان این دیودگاههب الزم امب گفبهمچنان ، رتری دهد
 رفانب ت متافق قوانتن حواهم تگت  اید ز انی  یهند  ا این شرط هب  رای گفب

  ر هشتب اجرا شتد.
ب هوچورا  ،هند هب امکان فرتپاشی دین تجتد نودابدتی همچنین تأهید می

. تی مع دد امب هب دین هموان این هاب نیازمند یک نیرتی  رتر ت تاالتر امب
اموب  (sennse of fullness)« نیاز دابیم تا احساس پر تدن هنویم.»ع اب  

 هب دب انسان معاصر بمتخ هرده امب.
مسویحیب  نظواماخالقی دب غرب  ر امواس  نظامهمچنین مع دد امب هب 

دهی ب   ه ر بنگ ت  تی پرتتس انی دابند ت  رای پامخاند.  ب ع اشک  گرف ب
های  اید همان پامخی با  ب هاب   ری هب  ورای پاموخ  وب ندشوب نظام ب این 

ادعا هنی این نظام الهی هموان  هباین ری  دتن عمتمی خداتندی  ب هاب می
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 

چرا هب مکتالبیسم اگرچب  رگرف ب از انکواب شومتلیب دیون دب  ؛ رختبد خابج شتد
پوذیرد هوب د، از دت منظر تاقعیب ت خلدب نمیاما  ا این تجت ،همة امتب دنیتی امب

ی دب فهوم یدین با  ب  تب هام  از هس ی دتب هرده ت  ب آن  ب دیدِ یک بتش ا  دا
 هس ی نگاه هند.

خالصة این منا ع چنین امب: مکتالبیسوم حدیدوب ت ماهیوب دیون با نیکوت  
غورق شود هوب هموة  یجهوان ی ورا خداگتنب هب دب ماخب یک  بندانسب چنان

 های آن عدلی شده ت ابت اط ختد با  ا گذش ب قطع هرده  تد.کانیزمم
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 جدید یا بازخوانی؟ یپساسکوالریسم: واقعیت: مطلب چهارم

چورا هوب ایون  حوث  ؛ای اموبگف ن از پسامکتالبیسم م حث پیچیودهمخن
ها ق و  : آیا ابتپا از مود هباینآتبد از جملب مؤاال  ا  دایی ت مخ ی با پیش می

آغاز شد؟ آیا این جتامع  وب « پسامکتالبیسم»ب  تده امب؟ چب زمانی دتبة مکتال
ی اموب؟ آیوا موا دب یوجزها آن مکتالب تدن هباینصتب  تاقعی مکتالب  تدند یا 

یا  ب ع اب   ه ر: آیا تاقعا جهان تغییر  1حال صح ب از یک  ازگشب دینی هس یم؟
 2جهان تغییر هرده امب؟ شنامان ازیا تنها دیدگاه ت ختانش جامعب ههرد

دب « پسامکتالبیسوم»توتانیم  گوتییم هوب منظوتب از مصوطلح دب ا  دا می
های معاصر همان تع یر از تعام  دین  ا جتامع مدبن ت معاصر امب هوب ه اب

دهد هوب میوان مؤمسوا  یدب مایة یک جدایی ت تفات  ماخ ابی تا  ی بخ م
نتعی تع یری از پیگیوری تاقعیوب  دینی تجتد دابد. این اخ الف  بدینی ت غیر

 یاف ب امب.حضتب دین دب جامعب  ب شک  میطره

تر میامی مسلمان دب  خش  زبگ – دعتی – تدن گرایش علمی مردمی 
دب آمریکا، شیتع  3«گرایی اخالقغل ب» نظامگیری اتج ،دت جهان غرب ت امالم

همتنیسوم  وتدایی پسا  یدابیت ،انفجابی جن ش خمسینیب یا هابیزماتیک پرتتس ان
.  ور هموین آیودهای دبخشانی  ر تجدد صعتد حاهمیب دینوی  وب شوماب مینشانب

                                                                 
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. 

، یک نظام مدنی امب هوب تتموط م لوغ انجیلوی moral majorityگرایی اخالقی . هثر 3
 ب تجوتد آتبد هوب  رای مدا لب  ا بتیکردهای فرهنگی جدیدی  1979جیری فالتی  دب مال 

هوا مودط جنوین، دانسب. از جملوة ایون فعالیبها با مخالف فرهنگ اصی  آمریکایی میآن
 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. 
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شنامان  ب ممب این گف ب گرایش پیدا هردند هب ما شاهد اماس، گرتهی از جامعب
 ازگشب  ب ظهتب تأتیر دینی دب  سیابی از نتعی بهتد ت تاگرایی دب مکتالبیسم ت 

امرتزه دین دب  سیابی از اتقا  تنهوا معاصر هس یم.  های انسانهای فعالیب خش
 ت یوا «اج مواعی نظوام»ت  «فرهنگوی هیوان» لکب یک  ،نیسب «ایدئتلتژی»یک 
  1امب. «جن ش یکماخ اب »

هایی آمده امب هب  سیابی از محددوین معاصور این نزدیکی دب ضمن گزابش
، هوردن نود از: دمتهرامویاص  ع ابت 3اند. این اص  ام تاب هرده 3ابائب هرده ت  ر 

فردگرایی ت تمایز هابهردی مکتالبیسم. این مفهتم دب صتبتی هب هر هدام از این 
موتبد مدبنی وب  بعنتان این امکان با نودابد توا دمب اص  با از دمب  دهد،  ب هیچ

گرد  وب عدوبحدیدوب نوتعی  بصح ب هند ت  ر همین امواس،  ازگشوب دیون د
 2تأتیر پذیرف ب امب.ها آن ب شک  من یهب از ادیان د ای امبمرحلب

هنیم  وب ای هوب موا االن دب آن زنودگی مویاین گرته از پژتهشگران از مرحلب
«desecularization »هننود. پیشوتندپسامکتالبیسم تع یر می«de» دب ا  ودای ،

داللب  ر جدایی یا تغییر دب یک حادتب ت بخداد دابد. این اصطالح  وب معنوی  ،هلمب
 ین مکتالبیسوم ت دیون موخن  هام  ب هب از تفکر  رختبد ت دبگیریفهمی ام

چرا هب همدیگر با ندوض  ؛ب هناب هم ممکن نیسبدتجتد این دت  هباینگتید ت می
شتد. پی ر  رگر اتلوین منجر  ب حذف دیگری میها آن هر هدام از هباینهنند ت می

 وب تفکور پیشوگتیانة هسی  تد هب این مصطلح با  رای تع یور از شوتک تابدشوده 
 شنامان  ب هاب  رد. جامعب

ختانش پی ر  رگر ندطب مدا   ختانش دیگری امب هب مع دد امب دین، دنیا با 
 لکوب پیگیوری تاقعوی ت  ،شدن آشوکاب نکوردز پنهانا عد از مرگ  رنگرداند ت  عد 

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. 
2. Kristina Stoeckl, Defining the Postsecular, paper was presented at the 

seminar of Prof. Khoruzhij at the Academy of Sciences in Moscow in 

February, 2011. 
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ت  1هب موتاتتستل دتبان گذش ب یک ش ا زدگی مطحی  تده امب. همچناندب  

 20 عود از  - ا هر آنچب هب دب وردابد –نظریة مکتالبیسم »گتیند: می 2هریس یانت
  3«شتد.مال  ربمی ت هنکاش هنتز تتمط حدایق متجتد دب جهان تأیید نمی

حسوب  ور  –چیزی هب متجب متء  رداشب از ختانش تاقعیوب  ترینمهم

تف یش عدایود  محصتبهردن شده امب –گتیند میآنچب  رفدابان این نظریب 
دب چهابچتب دیندابی مؤمسواتی اموب هوب دب تعوداد زائوران هلیسواهای بتز 

فهموی تحوتل شتد. این مرشومابی مو ب  ودفهمی ت هجگر مییکشن ب جلته
شودة نبنهادیحرهب دیندابی دب ابتپا ت آمریکا شده ت همچنوین آن با از قالوب 

 ،تور تابد هورده اموب.  نوا راینتر ت فراخهای تمیعختد خابج هرده ت  ب زمینب
های بممی ان شاب دین دب جهان معاصر  ر عکس گذش ب هب از  ریق مؤمسب»
  4«یا د. ب تامطة فرهنگ بتاج می ،یافبمی

اموا  وا  ،دین میطره ت هیمنة دتبان قرتن تمطی با دیگر نودابد هباین ا تجتد 
توتان ای هوب می ب گتنب ؛این تجتد دب جهان غرب  ب  تب هام  ناپدید نشده امب

 یوا یوک حالوب بتحوی« ایمان  دتن تا سو گی»گفب هب حضتب دین دب ابتپا  ب 
 چرا هب  ا تجتد هاهش نس ب ایموان  وب یوک خودای شخصوی ،ت دی  شده امب

«Personal God » عوالم ابتاح دب دب نیمة قرن  یسب تا آخر آن، اموا ایموان  وب
  5ن دتبه  ب شد  بت  ب افزایش نهاد.یهم

                                                                 
انجمون تحدیدوا  »، ام اد دانشگاه  وا لز ت عضوت Swatos .H William. متتتس  تیلیام. هو .1

 های علمی مخ لف امب.ت تعدادی دیگر از انجمن« شنامی دینیانجمن جامعب»ت « دینی
شنامی دب دانشوگاه نوتتردام ت ام اد جامعب:  kevin j. christianoهیفن جای. هریس یانت  .2

 شنامی دینی امب.دب آمریکا ت بئیس جامعب یکی یهای هبئیس شتبای  ربمی
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 
 وب تنهوا  دبمب نیسب، نوب ،هامکتالبیسم یا ی ب هنگام قدب جامعة غیر م دین 

بتپا دب هویچ  لکب  ب این دلی  هب ا ،کرده امبناین دلی  هب غرب دیندابی با بها 
 ت  ب تع یورگتید هرگز م دین ن تده امب. بتز ت زمانی  ب همان هیفی ی هب ختد می

مواخ اب میاموی ت  2«دتبة  الیی مسیحیب یک خرافة صرف  یش ن وتد.» 1دلمت
اج ماعی همان ماخ ابی امب هب بنگ ت  تی هلیسا دابد ت ایون امور  وب معنوای 

  3ضرتب  تجتد پدیدة دیندابی فردی نیسب.
از منظر ماهی ی نیز این نظریب  ر این امر امو تاب اموب هوب اقوراب هنود انسوان 

ات دب نظوام اصولی  این هب دین مرمایب ب این اع  اب  ،تتاند از دین دمب  کشدنمی
 .آیودات  ب شوماب میفردی ت جمعی  یاف ب  رای متجتدیبت اصتل مازمانها ابزش

 آن  لکب همزیس ی  وین ، یندنمینی ب  ین دین ت مدبجتهری  تعابضی ،این نظریب
 .داندبا ممکن میدت 
ت ایون هموان  ،دین یک عنصر دبتنی دب ماهیب جمعوی  شور اموب نا راین  

دشمنان دیون   رای ی عا فیبا تنها یک آبزت صرف چیزی امب هب مکتالبیسم
جهوان عناصور یسوم یکوی از رد هب مکتالبیپذدب این حالب آیا امالم می داند.می
دب اداموة  ، اشد هب تسلیم هیمنب ت مویطرة تحوی اموب؟ جوتاب ایون موؤال عقتا

 آمده امب. مخنمان

                                                                 
یخ هلیسای نگاب فرانستی ت م خصص تاب(: تابیخ-م 1923) uajean Delumeجان دلمت . 1

 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. 



 مفصل سو

 یت سکوالریسم از منظر شریعتحقیق

 مقدمه

 مبحث اول: جایگاه سکوالریسم در شهادت به توحید

 مبحث دوم: سکوالریسم دین است





 مقدمه

، شوناخب  لوفهدف  زبگ یک فرد مسلمان دب  ربمی مکاتب فکری مخ
ی منوزل دب حوآیوا ایون مکاتوب  وا ت هوباینموب ت هاحکم شرع دب متبد آن

مب هب آیا  هایی اتنها  دعب هباینچهابچتب ت مفهتم آن مخالف امب ت یا 

 هند؟ها با بد میآن  قرآن ت احادیث پیام ر معصتم

های ق   دب متبد مک ب مکتالبیسم از دت منظور نظوری ت هواب ردی دب  حث
های ن صتب  هب دب ا  دا تصتب اتلیب از ایون موذهب ت تعودهایهردیم.  ب صح ب 

ب آشکاب ت قا   لمس آن با  ربمی هوردیم ت از ایون  ریوق ینظری آن، ت نیز جنا
تتانس یم نیمی از حکم ختد با دب متبد آن هام  هنیم هب همان حکم از منظر فدوب 

اب با  ب پایان بمانده ت نیمة دتم تاقعیب  تد ت دب ادامة  حث  اید   تانیم ه ر اماس 
حکم با نیز  ب ات ا   رمانیم. دب این مرحلب ضرتبی امب هب ما  ا حدیدوب اموالم 

ها ت مادة اصلی آن  ا مکتالبیسم ت مادة اصلی آن دب تعابض ت تضواد هب دب زمینب
گیرد؛ آشنا شتیم تا   تانیم دب پایان  حث  ب صتب  خالصب حدیدب حکوم قراب می
 بیسم دب ترازتی امالم ابائب دهیم.مکتال
شنامانة  زبگ امب هب دب جایی هب مکتالبیسم یک دیدگاه هس ی از آن 

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 

گذابی دب متبد امتب مردم  وتده ت از متاضع قانتن نتع دیدگاه دب رگیرندة یکی
 تر ت آشکابتری  رای معرفی مکتالبیسم دابد.دب ن یجب فضایی  سیاب تمیع

یا ی  ب یک تصتب دقیق دب متبد مکتالبیسم هب  وب مسولمان  رای دمب 
تردید ت یا لرزشوی دب این مجال با  دهد تا  ا قا عیب ت از بتی آگاهی ت  دتن 
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حکم ابائب دهد. ما دب ادامب  وا  ربموی مکتالبیسوم ت جایگواه آن دب متبد آن 
مدا   شوهاد  تتحیود دب هور هودام از: ابهوان، انوتاع، دبجوا  ت شورتط آن 

پردازیم تا  فهمیم هب آیا مکتالبیسم اگر دب تعابض  وا تتحیود ت یگوانگی می
 وب  بهواینشتد ت یا های آن  دعب محستب میخداتند  اشد، دب یکی از جن ب

 گیرد؟صتب  هام  یک تصتب هلی امب هب دب تعابض  ا اص  تتحید قراب می
 اد اموب تت اگر این ادعا هب مکتالبیسم  ب  تب هام   وا تتحیود دب تضو 

ز م لغان مکتالبیسم ت پیرتان آن از جملة حامیان این ادعا هس ند؛ آیا تعدادی ا
 ؟حساب آتبد یا خیر تتان  ر این اماس مکتالبیسم با یک دین مس د   بمی

های شرعی ت ای  اشد هب دب داللب ا این تتضیح هب منظتب از دین همان هلمب
این ع ابا ،  خشی از مفرداتی هس ند هب دب این  خوش  .نظر امب فلسفی مد

 ختاهیم پرداخب.ها آن از ه اب  ب تتضیح
 



 مبحث اول:

 وحیدجایگاه سکوالریسم از منظر شهادت به یگانگی خداوند و ت

هوب دب حالی ،مؤالی هب  اید دب ذهن یک فرد مسلمان  ب آن پاموخ داده شوتد
جتی حدیدب مکاتب  شری امب هب دب مح تا ت مفهتم خوتد نوتعی تی دب جسب

این مؤال اموب: حدیدوب ت ماهیوب ایون  ،نگاه  ب جهان ت انسان ت زندگی هس ند
شنی  رای این مؤال پامخ دبمب ت بت هباینمکاتب دب پرتت تتحید چیسب؟  دتن 

ال إلوب » ع اب تتاند معنای تا س گی آگاهانب  ب یداش ب  اشیم یک فرد مسلمان نم
تتحیود ت یگوانی خداتنود چیسوب؟  گوتاهی  وبداش ب  اشد. پس حدیدب « إال اهلل

  ب یگانگی خداتند چب متضعی گرف ب امب؟ گتاهیمکتالبیسم دب  را ر این 

 «إال اهللال إله »فضل و برتری : مطلب اول

 ابها ت  ب صتب  م وتاتر دب هوالم تحوی تکوراب « ال إلب إال اهلل»عظمب هلمة 
شده ت فض  این هلمب  ر همة هلما  دیگر ات ا  شده امب.  ب صتب  مفصو  دب 

هب  ب صتب  هام  مشخص شوده اموب  ییقرآن این هلمب تکراب شده امب تا جا
 ت باه نجا  امب. از جملب: هب این هلمب اماس ت م تن امالم ت شرط بم گابی

ْثق  »این هلمب  ب  ةر الْو  ْرو  تع یر شده امب هب هور هوس «  ناب محکم :الْع 

 جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جمُّٱ  ب آن چنگ نزند، باه نجاتی ندابد:

 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 ٢٥٦ابلقرة:  َّمش هس مس هث هتمث مت
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س بتشن هاب دین  ب اج اب نیسب، تحدیدا باه هدایب ت ضاللب  ر همب ه»
گردیده، پس هر هب از باه هفر ت مرهشی دیت بهزن  رگردد ت  ب باه ایمان  وب 

گمان  ب بش ب محکم ت ام تابی چنوگ زده هوب هرگوز نختاهود خدا گراید  ی
 «گسسب، ت خداتند ) ب هر چب خلق گتیند ت هنند( شنتا ت دانامب.

 امب:یعنی نیکتیی تع یر شده  «الحسنی»ن ع اب  دب متبة لی   ب یا

اموووا هووور »: َّمخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ
 وب نیکوتیی )یعنوی  وب  ت هس عطا ت احسان هرد ت خدا ترس ت پرهیزهاب شد.

هوم  موا نعیم آخر   ا هر خیر ت معاد  هب دب قرآن  یان شده( تصدیق هورد..
 ٧ - ٥اللیل:  «.گردانیمال  ب هاب ات با )دب دت عالم( مه  ت آمان می

 ىل  مل يك ىك مكُّتع یر شوده اموب: « لمة حقه»دب متبة ف ح  ب 
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي
ها نوامتس ت حمیّوب، آن هوم حمیّوب آن گاه هب هافران دب دل»:  َّمب خب

جاهلیّب پرتبدند )هب نگذاش ند دب عهدنامب صولح حدی یّوب هلموب  سوم اللّوب ت 
غیر  ایمانی آتبدند( پس خودا بمتل اللّب  نتیسند ت مؤمنان با  ر مر حمیّب ت 

تقاب ت ا مینان خا ر  ر بمتل ختد ت  ر مؤمنان نازل هرد ت آنوان با  وا هلموب 
ها مزاتابتر  ر این مدام  تدند ت اهلیّوب )اخالص ت مدام( تدتا مالزم هرد هب آن

 ٢٦الفت :  «آن داش ند ت خدا  ب همب امتب عالم دانامب.

االترین مرحلوة ایموان تشو یب شوده این ع اب   ب   دب حدیث پیام ر 

 ياإلر »امب: 
 
: ف أ رْعب ة: ت ون  ش  ان  برْضٌع و سبْع ون، أْو برْضٌع و سر ا قرْول  َل م   إَل   لإ  فْضرل ه 

 
 
، و أ  اَّلل 

 
ة  األ اط  ا إم  رر  یذ  ْدن اه  رن  اإلر یق، و احلفعنر الط  ْعبٌة مر موان با یا :1مرانر ياء  ش 

ال الب اال اهلل ت  هلمبن آن یخب امب، هب  ه ر، شا چند ت ا شصبی چند ت هف اد
                                                                 

( ت مسلم دب ه اب االیموان دب 9أمتب االیمان )ح  این حدیث با  خابی دب االیمان دب  اب .1
 اند.( بتایب هرده58یاب شعب االیمان )ح 
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گر متانعی هوب دب یها ت متانع )مث  منگ، ت دین آن دتب هردن دبش یترنییپا
  «مان امب.یااز  یاشاخباء ت آزبم یباه امب ت حمر باه قراب دابد( از 

دب حدیث دیگری این ع اب  با  ب عنتان  ه ورین ع وابتی تتصویف شوده 

وم عرفة، ي ادلاعء داعء یخ»م ران  ب ز ان آتبده شده امب: امب هب تتمط پیا
 كهل، هل امللر كفر اهلل وحده َل رشإَل   َل لإ   ون من قبيلی  ب ما قلت أنا وانل  یوخ

 ه رین دعا، دعوای بتز عرفوب، ت  ه ورین :  1ريء قد یشك وهل احلمد وهو یلع

ال إلب إال اهلل خداتنود اند هلمة مخنی هب من ت پیام ران ق   من  ب ز ان آتبده
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.

ْن ق ال  َل  یْ »هند: هر هس این هلمب با  یاتبد، نجا  پیدا می ْن انل ارر م  ج  مر ر 
  إرَل  اَّلل   و فر 

عر  إرهل  ْزن  ش  ْن خ  ی  ق لْبر ر و    إرَل  اَّلل   یْ  و  یٍ ٍة مر
 إرهل 

ْن ق ال  َل  ْن انل ارر م  ج  مر ر 
ْن خ   و فر  ٍة مر ْزن  ب ر  ج  یْ  و  یٍ ق لْبر ر و  ْن ق ال  َل   ر  ْن انل ارر م  ْزن   إرَل  اَّلل   و فر  لإ  مر ق لْبر ر و 

ْن خ   ٍة مر مان دب یدانة جت ا یکاندازة  د ت  بیب ال الب اال اهلل  گتهس ههر :2یٍ ذ ر 

ب ال الوب اال اهلل با  ور هوس هشتد. ت هر یرتن آتبده میدل ات  اشد، از دتزخ  
رتن آتبده یمان دب دل ات  اشد، از دتزخ  یدانة گندم ا یکز ان آتبد ت  ب اندازة 

موان دب دل ات یا یاد ت  ب انودازة ذبهیب ال الب اال اهلل  گتهس هشتد. ت هر یم
 «.شتدیرتن آتبده می، از دتزخ   اشد

د شوفاعب قوراب تبترین افرادی امب هب مواز ختش خب ع اب گتیندة این 

ا يرلقد ظننرت  »فرمتدند:  گیرد. از ا ت هریره ند  شده امب هب پیام ر می
ريملا رأ كمن ثر أحٌد أویليعن هذا احلد سأل ينیرة  أن َل فهرأبا  كت  مرن حرصر

را یوم  القي اسر بشفاعيتثر أسعد  انل  ياحلد یلع امةر مرن قرال َل لإ  إَل  اَّلل   خالص:
                                                                 

( بتایب هورده 3585)ح  ةعرفترمذی این حدیث با دب ه اب الدعتا  دب  اب فی دعاء یتم .1
 امب. دانس بل انی آن با دب ه اب صحیح ال رغیب صحیح آت 
 ( بتایب هرده امب.44االیمان تندصانب )ح  ةزیاد خابی آن با دب ه اب االیمان دب  اب  .2
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گمان هردم هب هیچ هس دب متبد این حدیث از من مؤالی نختاهد  :1من نفسر ر 
احادیوث اموب.  ور تر  اشد ت این  ب خا ر حورص توت پرمید هب از تت شایس ب

 الوب شفاعب من دب بتز قیامب هسی امب هب هلمة ال  بترین مردم ختش خب
 «اال اهلل با از صمیم قل ش  گتید.

ر اندازه هم قدب دابای عظمب امب هب هیچ گناهی ه هلمة ال الب اال اهلل آن
هاهود. پیوام ر هب هفر ن اشد(، از شوأن ت  زبگوی آن نمیهب  زبگ  اشد )مادام

 دخرل إَل   كذلر  اهلل، ثرم مراع یلعما من عبد قال: َل لإ إَل  »فرمتدند:  
: وإن زین وإن رسق؟ قرال: وإن زین ت  وإن زیناجلنة. قلر وإن  وإن رسق. قلرت 

وإن  وإن رسق؟ قررال: وإن زین وإن رسق. قلررت  وإن زین رسق؟ قررال: وإن زین
نیسب هب هلمة ال الب إال اهلل با  گتید  یا ندههیچ  :2ذررغم أنف أیب رسق یلع

ت مرقب هند؟ فرمتد: بتد.  ب ات گف م: اگر زنا می ب  هشب  هباینت  میرد مگر 
اگر ؟ فرمتد: هرده  اشد ب ات گف م: اگر زنا ت مرقب ؟ هرده  اشداگر زنا ت مرقب 
 «ا تذب.می   علی بغم هرده  اشدزنا ت مرقب 

قاترل  انل  »دابندة ختن امب: این هلمب نگب
 
ْن أ

 
رْع  أ مر

 
ْن َل ی   اس  حّت  أ

 
وا أ  لإ  ْشرهد 

ا إرَل   د: ن  ُم  م 
 
، و   اَّلل  و أ رالم ویقر فرسول  اَّلل  َ ع ل روا ذلراکْؤت روا الر   فة، وا الص  رِرذا 

 كة، ف 
ْم إرَل   ع صم وا مرّنل 

ْمو اَل 
 
ْم و أ اب ْهم یلع درماء ه  س  ر  حبقل اإلرسالم، و حر امر شدم هب  ا : 3اَّلل 

 هوباینسوب ت یحدوی جوز اهلل ن شهاد  دهند هب مع تد  ور هباینمردم  جنگم تا 
ت زهوا  با  دهنود، پوس  رپا دابند امب ت نماز با خد فرم ادهبمتل ت  محمد 
حق ب اند، مگر  های ختد با از من  از داش بها ت مالن هاب با نمتدند، ختنیهرگاه ا

 «شان  ر خداتند ج  جاللب امب.امالم ت حساب

                                                                 
 ( روایت کرده است.99بخاری آن را در کتا  ازعلم، با  ازحرص علی ازحدیث )ح  .1
بعا  (، و مسلم در کتا  االیمان، 1237بخاری آن را در کتا  ازجنا،ر با  فی ازجنا،ر )ح  .2

 اند.ه( روایت کرد153)ح  باهلل شیئا دخل ازجنة كمن مات ال یشر
(؛ ت 25، )ح «فان تابوا وأقاموا ازوالة وآتوا ازئکاة فخلّعوا سعبیلهم» خابی دب ه اب االیمان،  اب  .3

 ( .32)ح « مسلم دب ه اب االیمان،  اب االمر  د ال الناس ح ی یدتلتا: ال إلب إال اهلل
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رٌل إر   » نا تدهنندة خطاها ت گناهان امب: ،این ع اب  اهلل  ل  صر انل ر ر   جاء  ر ج 
:  م  یلع   دع  ي ر یٌ بر کٌخ یم ش    وسل  یعل رال  َ ق  را هل  ،  رول  اهللر، إرن   ر يرع ص: ر اٍع  ا ر س  غ رد 

ْل  َ ه  اٍع،  ر  ر   ر ی  و ف ج  ْن َل  ْغف 
 
ل ْست  ت ْشره د  أ

 
: "أ : ب رل   لإ  ؟ ق ال  ْشره د  إرَل  اهلل ؟" ق رال 

 
، و أ

ن  
 
:  كأ ول  اهللر، ق ال  ر ات   كفرر  ل  ق ْد غ  "ر س  ات   كغ د  ر   : پیرمردی نزد پیوام ر 1"كو ف ج 

مون خطاهوا ت گناهوانی  ،ل خداتمبفب. گفب: ای بهب  ا عصا باه میآمد دب حالی
ای؟ شد؟ فرمتد: آیا  ب هلمة ال إلوب إال اهلل شوهاد  نوداده مده ختاهتدابم آیا  خش

 «ده شده امب.ت خشام. فرمتد: گناهان ت خطاهای تت گفب:  لی شهاد  داده

رأس  هذا األمر أْن تشرهد  أْن  إن  »م تن ت اماس امالم امب:  ،این ع اب 
ه َل رش دا: عبده ورسوهل   ك هل، وأن  فَل لإ إَل اهلل وحد  اماس ایموان ایون  :2ُمم  

، یک اموب ت شوریکی سوبین اهللشهاد  دهی هب مع تد  رحدی جوز  امب هب
 «مب.ات دهفرم امحمد  نده ت آن هب ، ت ندابد

چرخود ت دب هلمة ال إلب إال اهلل همة تجوتد ت هسو ی حوتل محوتب آن می
ترازتی آن امب هب حق از  ا  ، هدایب از گمراهی ت نیز هر آنچب هب ایموان 

شتد. ق   از این  ب موراغ ندود ت هند؛ بتشن ت شناخ ب میبا از هفر م مایز می
دیدی شهاد   ب یگانگی خداتنود نظریب  رتیم  اید دب ا  دا  ب داللب تاقعی ت ح

 .اشابه بف ب امب،  پردازیم مالب پیام ر ب ب همان صتبتی هب دب 

 «ال إله إال اهلل»توحید در عبارت  تحقیقت و ماهی: مطلب دوم

 ب تحودانیب خداتنود  دادنیگتاه  ر اماس آنچب هب دب فرهنگ عامب دب تفسیر
ب تحدانیب خداتند اشوابه دابد ت آمده امب، چنین گمان شده امب هب این ع اب   

                                                                 
هد ذهور ( بتایب هرده ت شعیب ابنتؤط آن با  ب عنتان شوا19451این حدیث با احمد )ح  .1

 هرده امب.
( بتایب هرده ت شعیب ابنتؤط آن با  وب عنوتان شواهد ذهور 2275این حدیث با احمد )ح  .2

 هرده امب.
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گتنب م نی  ر این حدیدب امب هب هیچ خالدی غیر خداتند نیسب. این تعریف همان
ت آگواهی اموب با  آید رمیمب تعریفی نادبمب  تده هب از آن شری  زبگ هب پیدا

؛ هندیمدب متبد هدف ت غایب نهایی هس ی ت حدیدب متبد نظر پنهان دب آن فامد 
از موردم دب موتبد حدیدوب تتحیود با هوب  ییهواگرتهفهم  هبایند از  لکب ح ی  ع

هوا ، فامد ت ت اه هرد مددابی شورک با دب ذهون آناندآتبدهپیام ران  ب همراه ختد 
علیوب -معصتم پیام ر فهم م  نی  ر منب گرتهی از صحا ب هب تتمط . هندیمتابد 
ب امو تاب اموب هوب انود  وب صوتب  قوا ع  ور ایون حدیدوپرتبش یاف ب -السالم
 وب ایون معنوی « ال إلوب إال اهلل»دادن  ب تحدانیب خداتند ت گف ن ع واب  شهاد 

چرا هب تحی خاتم دب جزیره العورب « هیچ خدای خالدی جز اهلل نیسب»نیسب هب 
جا ماهن  تدند از شرک نس ب  ب تتحیود  وازدابد ت  نازل شد تا اعرا ی با هب دب آن

آن با محکتم ت بد هرد، ب ت یب با  وب غیور خداتنود  ها هب تحی ن تیدب شرک آن
 :دهندة یگانب  تدها خالق ت بتزینس ب نداده  تدند. خدای م حان دب اع دادا  آن

 جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱ

ها ت زمین با هب ت اگر از این هافران مشرک مؤال هنی هب آممان»:  َّٱٱٱجخ مح

ب؟  وب یدوین جوتاب دهنود هوب خودا آفریده ت ختبشید ت ماه مسخر فرموان هیسو
 «شتند؟)آفریده(، پس چگتنب ) ا این اقراب، از تتحید ت معرفب خدا( بتیگردان می
 61العنک ت :  

 حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغُّٱفرمایوود: ت می

ت »:  َّخن حن جن مم خم جمحم هل مل حلخل جل  مك لك خك
اگر از این هافران مشرک مؤال هنی هب آن هیسب هب از آمومان  وابان نوازل 

زد تا زمین با  ب آن پس از )فص  خزان ت( مورگ )گیاهوان،  واز  وب نسویم ما
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 

 63العنک ت :  «نگیرند )تا این حدیدب با دبیا ند(.
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  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت متُّٱ فرمایوووود:می ت

ت اگر از این هافران مؤال هنوی آن »:  َّحض جض مص خص حص خسمس حس

ها ت زمین با آفریده؟ ال  ّب جتاب دهند خدامب.  از گوت: مو ایش هیسب هب آممان
هوا ) ور ایون حدیدوب هوب آفریننوده خدای با )هب هافران نیز مع رفند(  لکب اهثر آن
 25لدمان:  «اه نیس ند.جهان خدامب اگر  ب ز ان گتیند  ب دل( آگ
آن با  وب عودم شورک دب  نودگی  هفاب مکب م تجب شدند هب محمود 

 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئُّٱ ختاند  رای همین گف ند:می خداتند فرا
آیا ات چندین خدای ما با منحصر  ب یک خدا هورده )ت  وب مع وتد »:  َّنبىب

 5 ص: «هند(؟ این  سیاب تعجب آتب ت حیر  انگیز امب.یگانب دعت  می
این آیب  دین معنی امب هب چگتنب ات از داش ن چندین خدا ما با منع هورده ت  

ایون امور متجوب شوگف ی ت . ختانود ب اخالص دب ع اد  یک خدای تاحود فرامی
اما دب عین حوال از یگوانگی  1فامد ت  ا   امب.ها آن از نگاه تعجب  تده چرا هب

دب موتبد هوا آن هب  واتب ت اع دوادچرا  ؛خداتند ت ب ت یب تی اظهاب شگف ی نکردند
هت یودن شورک منشأ خلدب  ر یکانگی خداتند  تده امب. ایون قورآن  ورای دبهم

 ، نوا راین ؛پرم انی هب دب ب ت یب خداتند قائ   ب شرک  تدند، نازل نشده اموب ب
با  وب هوا آن هوب اگرچب  ب تتحید ب ت یب اشابه هرده امب  ب این دلی   تده اموب

 يي ىي ني ميُّٱفرمایود: می خدای م عوال 2تحید التهیب تادابد.اقراب  ب ت

 خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

                                                                 
عبدازرحمن ازسعدی، تیسیر ازکریم ازرحمن فی تفسیر کالم ازمنعان، تحقیعق: عبعدازرحمن  .1

 .834، ص 2002هع،  1422، ازریاض، دار ازسالم، 2ازلویحق، ط 
عنی نفی این مخن نیسب هب دب آیا  قرآن  ر اماس عد  ت ادلة عدلوی  وب این امر  ب م .2

 تتحید خالق ام ناد ت پرداخ ب نشده امب.
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اگر از  ت»:  َّمظجع حط مض حضخض جض مص حصخص مس

ها با هب آفریده امب؟ ال  وب جوتاب دهنود: این مشرهان  پرمی هب زمین ت آممان
هوایی هوب جوز خودا مب  بهنید، آیا هها  گت: چب تصتب میخدا آفریده. پس  ب آن

تتانند آن با بفع هنند؟ یا اگور ختانید اگر خدا  ختاهد مرا بنجی بمد آن   ان میمی
تتانند آن بحمب با از من  از دابند؟  گوت: خدا  ختاهد مرا  ب بحم ی بماند   ان می

 38الزمر:  «هنند.خدا مرا هافی امب، هب م تهالن عالم  ر ات تته  می
هیچ ام ی ن تده امب هب نسو ب نس ب  ب این حدیدب هب مپس آگاهی ما 

هوای گذشو ب  وب ایون  ب ایمان  ب خالق منکر  تده  تده  اشود ت غال یوب امب
حدیدب هب خالق جهان یکی امب،  اتب داش ند ت دبیاف یم هوب پیوام ران تنهوا 

اند هب  ب قتم ختد یاد  دهند هب هیچ خدایی جوز خودای  رای این م عتث شده

 جم يل ىل مل خلُّفرمایود: می خودای م عوال 1تجوتد نودابد. یگانب
ما هیچ بموتلی با ت »: َّين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم

 ب ات تحی هوردیم هوب  وب جوز مون هب آن پیش از تت  ب بمالب نفرم ادیم جز
 25األن یاء:  «خدایی نیسب، پس مرا  ب یک ایی پرم ش هنید ت  س.

یام ران  رای ات ا  این حدید وی فهماند هب پاین آیب ت مفهتم آن  ب ما می
هب  ب آن اقراب شده امب ت م نی  ر این امب هوب خوالق جهوان یکوی اموب، 

 ها فراتر از این حدیدب امب. لکب دعت  آن ،اندم عتث نشده

م أتر از دعت  مایر پیوام ران  وتده ت موعی دب  ماهیب ن ت  پیام ر اهرم 
یک ا ت تاحد قراب دهد ت مفهتم ع واب   ، ات ا  این نک ب دابد هب خداتند با دب ع اد

ای محدق مازد هب بضایب خداتند دب آن فوراهم شوتد. با  ب گتنب« ال إلب إال اهلل»
شودن دب هردن  ب معنی یک وایی خداتنود دب ع واد  ت تسلیم ا پشبهایی هب امب

 را ر خدای دبتغین ت گمراهی از باه حق ت هودایب منحورف شودند. تحوی ن وتی 
                                                                 

 :بشنامی محدق اتریشی شم ب پژتهش انسان. ک: ن .1
Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, MuÜnster i. W.: Aschendorff, 

1955. 
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تحید التهیب با مشخص هرده ت آن با  ب  ه رین شوک  ممکون بتشونی حدیدب ت
های توتهم ت اصتل دین  ب خت ی آشکاب شده ت بیشبای هب  ب گتنب ؛ خشیده امب

این حدیدب با چنین خالصب هرده  1ا ن بجبم انی شرک با ندض هرده امب. امام 
ی  وب جور اهلل امب: مخن  نده: ال إلب إهلل مس لزم این امر اموب هوب هویچ خودای

شتد ت  وب خوا ر هی وب، نیسب، ت خداتند همان هسی امب هب همتابه ا اعب می
اجالل، عشق ت ترس، امید، تته   ر تی، دبختامب از تی، دعوا  ورای تی موتبد 

ای ت هر  نده گیرد. همة این متابد تنها  رای اهلل قا   ات ا  امبنامپامی قراب نمی
  مخ ص  ب خداتند هس ند، شرک تبزد، داموی  ور دب هر هدام از این امتبهب صفا

 2«مر باه اخالص ت این هالم تی امب هب: ال إلب إال اهلل

 سکوالریسم و دو رکن گواهی به یگانگی خداوند: مطلب سوم

بهون اتل نفوی ت بهون دتم  :دادن  ب تتحید دابای دت بهن اصلی اموبگتاهی
شتد شریعب تنها زمانی میسر میات ا .  ر همین اماس، ات ا  حدیدب آن از منظر 

هب هر دت بهن آن هام  شتد. هر هس نفی با  پذیرد ت ات ا  با بد هند مشرک )دب 
هب نفی با  ب همراه نداش ب  اشد، دب حالی ،التهیب( امب، ت هر هس ات ا  با  پذیرد

امب ت هر دت متبد از دایورة ایموان موتبد پوذیرش  اناهلیب ا  دایی مشرهجمانند 
پیماینود، د خابج  تده ت تهدید خداتند دب متبد هسانی هب باه پیوام ران با نمیخداتن

رْن قرال َل إرهل  إرَل  »فرماید: می . پیام ر شتدشام  حال تی می ر م  دا اَّلل   ُمم 

                                                                 
هع( عبدازرحمن بن احمد بن رجب بن حسن بن محمد بعن  795 -736ابن رجب حنبلی ) .1

مسعود بردادی، دمشقی، حنبلی مشهور به ابن رجب. سخنور، حافظ قعرآن، فقیعه، ععازم بعه 
ازطعا،ف »، «ةجیل طبقات ازحنابلع» :اصول فقه و مورخ است. از جمله تأزیفات وی عبارتند از

 «.زقواعد وتحریر ازفوا،د فی ازفقهتقریر ا»، «شرح صحیو ازترمذی»، «ازمعار  فی ازمواعظ
 .75-2/74، معجم ازمؤزفین، ةازحعمر رضا ک

، بیعروت، 4ابن رجب، کلمه االخالص وتحقیق معناها، تحقیق: ناصعر ازعدین األزبعانی، ط  .2
 .24 -23هع، ص  1397ازمکتب االسالمی، 
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، و   ر  برما کرسول  اَّلل  سراب    یلعی  ف  ، و حر ر   م  مراهل   و د م  ر  ، ح  ْن د ونر اَّلل  اَّلل   ْعب د  مر
شوتد، د ال الب اال اهلل، ت هافر شتد  ب آنچب جز خودا پرمو ش میی گتهب آن :١ا تع

 «) ا ن ات(  ا خدامب. شتد ت حسابمال ت ختنش حرام می

 زتُّفرمایود: امب ت خداتند دب متبة زخورف می این همان دین ا راهیم 
  يق ىق يف ىف نثىثيث مث زث رث يت ىت نت مت
یوواد آب( تق ووی هووب )»:  َّيلام ىل مل يك ىك مك لك اك

 راهیم  ا پدب )یعنی عمتی ختد( ت قتمش گفب: من از مع وتدان شوما موخب ا
پرم م.  یزابم. ت جز آن خدایی هب مرا آفریده ت ال  ب مرا هدایب ختاهد هرد نمی

ت خدا این خدا پرم ی با دب همب ذبّیّب ات تا قیامب هلمب  اقی گردانید،  اشد هب 
 28 - 26لزخرف: ا «)همب فرزندانش  ب خدای یک ا( بجتع هنند.

وعن معاوفة بن حیدة قال قلت: يرا نر  »امب. این همان شریعب پیام ر 
أن  :قرال ؟اع اإلسرالميرومرا آ :قال قلت .باإلسالم :قال ؟ناإیل كرب   كا بعثاهلل بم
 
 
تیب  ن حیوده بتایوب شوده ااز مع:  2ت  یل  وت    وجل   اهلل ع    إ  وجه   مت  سل  تقول أ
رده اموب؟ هبمتل خدا، خداتند تت با  ا چب چیزی م عتث  : گف م ایگف ب امب هب

دب  گوتیی:  هوباینهای امالم هدام امب؟ فرموتد: فرمتد:  ب امالم. گف م: ت نشانب
 «ام.ام ت از ختد بها شده را ر خداتند )ت فرمان ات( تسلیم شده

گام اتل دب تحدق این تتحید دب قلب ت همة اعضا ت جتابح  دن این اموب هوب 
هر نتع مع تدی غیر خداتند  رائب  جتییم. این هاب دبگاه تبتدی  ب ایمانی امب  از

ن امواس یموهند ت  ور هرک ت عاق ب آن حفظ میهب صاحب ختد با از آلتدگی ش
قرآن هریم هسانی با هب از این  رائب جس ن تخطی هنند از  اغت   رحذب داشو ب 

                                                                 
ا ال إزه إال اهلل )ح این حدیث را مسلم در کتا  االیمان، با  االمر بقتال ازناس حتی یقوزو .1
 ( روایت کرده است.32
زبعانی در اإلرواء آ( روایت کعرده و 2568با  من سأل بوجه اهلل )ح  ةنسا،ی در کتا  ازئکا .2
 است. آن را حسن دانسته( 5/32)
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 ب هور دت صویغة مفورد ت مش ق شده امب.  اغت  «  غا»امب. هلمة  اغت  از 
امب. این هلمب  ب معنی « الطغیان»ماخ ب شده از آن  بتد. امممذهر آن  ب هاب می

شوده دب نافرموانی تعیینهای ت هر چیوزی هوب از انودازه بتجاتز از حد ت حدتد ام
 وب ایون معنوی اموب هوب ات با « أ غی ُوب»تجاتز هند،  غیان هرده اموب ت فعو  

های قودب  واال آمود هوب انودازه  غی السی : یعنی آب آنگر هردم ت جملة عصیان
آن »  واغت  دب اصوطالح 1مددبشده با بد هرد ت  ویش از انودازه افوزایش یافوب.

 ،هند نده از حد ختد دب  را ر خدای ختد یا هسی هب از ات ت عیب می چیزی امب هب
ب غیور هسی اموب هو ،بتد. پس  اغت  هر قتمیهند، فراتر مییا از ات ا اعب می

پرمو ند یوا باند یا ات با  ب جای خداتنود میخداتند ت پیام ر تی  ر آن قتم حکم می
هنند یا دب متبد چیزهوایی هوب از انب خداتند از ات ت عیب میج دتن هیچ آگاهی از 

نوتع  3ماحص  این تعریف ایون اموب هوب  2«.هنندآن آگاهی ندابند  ب ات اق دا می
  اغت  تجتد دابد:

 حکم اغت   -1
  اغت  ع اد  -2
 3 اغت  ا اعب ت پیرتی -3

با  وا هفور  وب  -م حانب تعوالی –خداتند م عال دب قرآن هریم ع اد  خدا 
 اغت  مدابن هرده ت تتضیح داده امب هب این دت متبد هر دت یک امر تاحدند 

 خن حن ممجن خم حم جمُّٱٱٱٱٱٱٱفرماید:می ؛هب از لحاظ شرعی قا   تفکیک نیس ند

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من

هاب دین  وب اج واب نیسوب، »:  َّمش هس هثمس هتمث مت هب مب

                                                                 
: ة، معاد142م، ص  1987زبنان،  ةازفیومی، ازموباح ازمنیر فی غریب ازشرح ازکبیر، بیروت، مکتب .1

 )طری(.
 .1/52م،  1973بن ازقیم، اعالم ازموقعین، بیروت، دار ازجیل، ا .2
 .10/503، 5م، ط  1995 -هع 1416 ، د.م،ةرر ازسنیداز .3
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تحدیدا باه هدایب ت ضاللب  ر همب هس بتشن گردیده، پس هر هب از باه هفر 
گموان  وب بشو ب ت مرهشی دیت بهزن  رگردد ت  ب باه ایمان  ب خدا گرایود  ی

محکم ت ام تابی چنگ زده هب هرگز نختاهد گسسب، ت خداتند ) وب هور چوب 
 ٢٥٦ابلقرة:  «گتیند ت هنند( شنتا ت دانامب.خلق 
اگور  ،هنودمیدهد هب ادعای داش ن ایمانی هب خداتند آن با ق تل تتضیح می ت

 ىل مل خلُّٱ: داتبی با  ب نوزد  واغت    ورد،  ا و  ختاهود  وتد مدعی این ادعا،
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه
ل آنان هب  وب گموان )ت دعوتی( آیا ننگری  ب حا»:  ٍََّّّ ٌّ ٰى

انود، چگتنوب  واز پیش از تت فرمو اده شوده آتبده ختد ایمان  ب قرآن تت ت ه  ی هب
ختاهند داتبی  ب  اغت   رند دب صتبتی هب مأمتبند هب  ب  اغت  هافر شتند! می

 ٦٠النساء:  «ت شیطان ختاهد هب آنان با گمراه هند گمراهی دتب )از هر معاد (.
ا  رای هسانی دب نظر گرف ب امب هب دب پیشگاه خداتنود از هفور  شاب  ب ت

 ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱاند: شیطان تت ب هرده ت  ازگشو ب
ت آنان هب از پرم ش  اغت  دتبی جس ند ت »:  َّجئحئ يي  نيىي مي زي

ها با  شاب  ت مژده بحمب امب، )ای  ب دبگاه خدا  ا تت ب ت انا ب  از گش ند آن
 ١٧ال مر:  «) ب لطف ت بحمب من(  شاب  آب. بمتل( تت هم  ندگان مرا

هب ادعای ایمان با هسانی خداتند » :ب دب متبد این آیا  گف ب امب هبییما ن ت
 ب جای داتبی  ب ها آن چرا هب ،مذمب هرده امب ی آممانیهاهمة ه اب دب دابند

بی گی هب  ب جای خدا قوراب داده  تدنود، داتزبقرآن ت منب،  ب  عضی از شیا ین  
شتد هوب ادعوای همچنین این حکم شام  حال تعداد زیادی از افرادی می رند. می

هوا ت نیوز ت غیور آن مشورک اما داتبی ختد با  وب مدواال  فالموفب ،امالم دابند
از جملوب  هسو ندشوریعب اموالم  خوابج از عضی از پادشواهانی هوب  هایمیامب
ها گف ب شتد هوب گامی هب  ب آنهن دهند.می ابجاعها اب ت غیر آن تن ترکهاپادشا
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زنند؛ ت اگر  ر اتور  رگردید، از این هاب  ب شد  مر از می لش ب خداتند ت منب بمت
مصی  ی تابد آید ت ها آن هایی هب دابند  ب عد  ت دین ت دنیایش ها  ت یا شهت 

گتیند موا ختامو اب ایون یا  ب خا ر دتبتیی ختد دچاب ضرب جانی یا مالی شتند، می
های علمی با  ه تد   خشیم ت تدیم هب از  ریق ذتق ت می  دبتنی ختد، پژتهش 

ختد ظن ت ش هب هسو ند،  ،حدیدب دبهب  «امتب یدینی عدلی»ت « ادلة شرعی» ین 
  1«ابت اط  رقراب هنیم.

ت صوحیح  ،شهاد   ب یگانگی خداتند دادن  دتن  رائب جس ن از شرک ت هفر
ت آن  وب  ،تهیب خداتند  ب عنتان خالق هس ی امبت تنها ات ا  ال شتددبمب نمی

نیسب. دب ن یجب الزم ت ضرتبی امب هب این  بمالب مدصد دعت  تهدف  تنهایی
ات ا   ا نفی آنچب م ضاد آن امب، همراه شتد. هیچ همراه ت هویچ شوریکی  ورای 

 اموب هوب یوانگر ایون معنوی « الشوهاده»ت  ر همین اماس صیغة ، خداتند نیسب

صرف یوک ات وا   –. تتحید ت یگانگی خداتند نیز امب خداتندنحصر  ب مالتهیب 
چنوین تتحیودی با  ت خداتنود م عوال نیوز ایون - رای خالق  تدن خداتنود نیسوب

هور هسوی  ازآن با هب آن  دتن –صرف ات ا  التهیب  اشد  –هب پذیرد مادامنمی
ن دت لغوزش دب از ایور ضوتبزد، نفی هند. هر هس دب عصر حاهب  ا ات مخالفب می

از شر دتب مانده ت قل ش  وا معوانی حدوایق  ،مالمب  ماند فهم هلمة تتحید مالم ت
 اند، بتشن ختاهد شد.ایمانی هب پیام ران  ا ختد  ب همراه آتبده

 سکوالریسم و انواع توحید: مطلب چهارم

اند هوب ب شودهجواهالی علم  ب دقب دب متبد حدیدب تتحید تحدیق هرده ت م ت
انحصواب  لذا  ب اق ضوای ؛یاف ب امبت معانی ترهیب انتاع ای ازبمجمتع اب ع این 
 اند.تدسیم هرده تر یشآن با  ب دت نتع یا مب یا  ،هاداللب ت  یانمعانی 

                                                                 
هعع،  1426این تیمیه، مجموع ازفتاوی، تحقیق: أنور ازباز و عامر ازجئار، مور، دار ازوفعاء،  .1

 .340 -12/339، 3م، ط  2005
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تدسویم ها مخنی امب هب تتحید با  ب دت نوتع  ندیاز مشهتبترین این تدسیم
دا، ب ت یب، امامی ت صفا  تتحید شناخب ت ات ا  هب شام  ایمان  ب خهرده امب: 

 التهیب خداتند م عال امب.  ب  لب هب شام  ایمانت تتحید عرضب ت  ،مبات
د دب یو: تتحموب قسومب اموب وب  تدسیم تتحیود، دسیم یادشدهتر از تمشهتب 
آمتزشوی  ندی، ا ت صفا . این نتع تدسویممتتحید دب التهیب، ت تتحید ام ،ب ت یب

مکتالبیسم  ا مشاهدة  دب متضتعحدق ت پژتهشگر ی دابد. متر یش تده ت شیتع 
مکتالبیسوم  وب صوتب  تاضوح ت شتد هب ها  ب خت ی م تجب می ندیاین تدسیم

آشکاب  ا این حدیدب دینی دب تعابض قراب دابد ت این دت هرگز  ب همودیگر م صو  
 هنند.نشده ت همدیگر با ندض می

 توحید ربوبیت

دب  تندی امب.  ب ایون معنوی هوب خداتنود باایمان  ب یگانگی خدا ت افعال خدا
 یر هس ی تاحد ت یگانب  دانیم. مکتالبیسم  ا این حدیدب خلدب، بزق ت بتزی ت تد

این مفهتم امب هب شام  »جامب هب نب آمفهتم دبگیری دابد ت این دبگیری تا  
چرا هب اگور دب خلدوب ایون  ؛خداتند دب هدایب ت امتب شرعی نیز  دتن بقیب امب

آتب نیز از  ورف ام الزامپین منفرد ت تنها  اشد، پس هدای گری ت ابمال هر نتع جها
های ب ت یوب ت ترین خصتصویبتی نیز الزم ت  ب حق امب. خلدب ت حکم از تیژه

 ري ٰى ين ُّٱٱٱٱٱٱٱ د:فرمایومیها از منظر صفا  امب. خداتنود م عوال ترین آنجامع
نش خواص آگاه  اشوید هوب ملوک آفوری»:  َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي

مرت وب اموب خودای یک وا هوب نافذ فرمان اتمب،  س منزه ت  لندخدامب ت حکم 

 ٥٤األعراف:  «.پرتبدگاب عالمیان امب

 آید:دب ز ان شابع  ب دت معنی می امر یا حکم
شتد ت  ب تامطة آن  ب هب  ب تمیلة آن امتب مخلتقا  تد یر می ،هتنی امراتل: 
 م عوالخداتنود لب متجوتد ختاهود شود. فاصوت ال«  واش متجوتد» :گتیدشیء می

فرمان »:  َّحقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّٱفرماید:می
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 وال « متجوتد  واش»گتیود:  هبایننافذ ات چتن اباده خلدب چیزی هند  ب محض 

 ٨٢یس:  «فاصلب متجتد ختاهد شد.

ت فرموان موا »:  َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱفرمایود: می ت

نیسب چب دب امر ایجاد ت چوب دب هواب  پذیر)دب همب عالم( یکی امب )ت هیچ ت دی 

 ٥٠القمر:  «معاد، ت دب مرعب(  ب مانند چشم  ب هم زدنی انجام یا د.

شتد، امور هب  ب تامطة آن حالل ت حرام از هم م مایز می ،شرعیامر دتم: 

 ربُّٱفرماید: می م عالت نهی ت مایر امتب شرعی از آن جملب امب. خداتند 
ت » : َّ ىتيت نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب

امرائی  با امام ت پیشتایانی هب خلق با  ب امر موا )نوب  وب امور  رخی از آن  نی
)دب باه حق( ص ر هردند ت دب آیا  ما هب آن خلق( هدایب هنند قراب دادیم  رای

 ٢٤السجدة:  «مدام یدین یاف ند.
تتحید ب ت ی جز  ا یگانب دانس ن خداتند عزتج  دب خلدوب ت حکوم دب هور دت 

دانسو ن خداتنود یا د، ت یگانبیعنی حکم هس ی ت حکم شرعی تحدق نمی ،نتع آن
دب حکم شرعی الزمة این امب هب فرد اقراب هند هب خداتند دب حکتمب  ر جهوان 

تتاند هویچ حاللوی با تاحد ت یگانب امب ت جز ات هسی نمی ،گذابی شرعیت قانتن
نچوب دب شوریع ش حرام ت هیچ حرامی با حالل هند. هویچ دینوی چیوزی غیور از آ

 آید نیسب ت هر هس مردم با  ب پیرتی از شوریع ی غیور از شوریعب دیون فورامی
  ختاند، هافر ت مشرک امب.

حدیدب اقراب  ب ب ت یب خداتند تنها دب اقراب  ب یگوانگی ت تحود  دب خلدوب ت 
شتد  لکب فراتر از این  تده ت شام  یگانگی ت تحد  تد یر امتب هس ی خالصب نمی

 ورای  شور از  د دب حکم شرعی ت پذیرش هدایب ت شریع ی هب پیام ر خداتن
ت این  دان معنی امب هب منازعب دب حکم هسو ی  ،شتد رف خداتند آتبده نیز می

هیچ تفاتتی دب این میان تجتد نودابد ت  مانند منازعب دب حکم شرعی امب؛  نا راین
امب همان هسی اموب همان هسی هب بضایب ت تسلیم دب  را ر تددیر تی تاجب 
ٱفرمایود:می م عوالخداتنود هب تسلیم دب داتبی  ب شرع تی  ردن نیز تاجب امب. 
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فرمووای عووالم تجووتد تنهووا حکووم»: َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّٱ
 ت [40]یتموف:  «خدامب، امر فرمتده هب جز آن ذا  پاک یک وا هسوی با نپرمو ید.

 مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبٱُّٱفرمایووود:می

آیوووا »: َّجضحض مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ

شورع ت احکوامی هوب خودا اجوازه نفرموتده جعو  هوا آن خدایان  ا   مشرهان  ر
ها ) وب هالهوب( اند؟ ت اگر هلمب فص  )یعنی حکم تأخیر عذاب( ن تد میان آنهرده

 ٢١الشورى:  «شد، ت م مکابان با ال  ب )بتزی( عذاب دبدناک ختاهد  تد.حکم می
هب دب این آیا   تحدانیب خداتند دب خلدب ت حکم ب تتحید ت پذیرش  اقراب

هب  ب ختدی خوتد ال وزام  وب هموراه دابد ت فرتتنانب امب مدنظر امب اقرابی 
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 
ز آن ت عیب نکند ت ح ی  ا آن مخالفب ت م ابزه هند دب هیچ حوال ی فورد تنها ا

 1متحد ت خداپرمب نیسب.

 عبادیتوحید در الوهیت یا توحید 

 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:

خالصانب  ب مع تدیب خداتند تعلق خوا ر ا هب ، چرتحید یگانگی خداتندت -
پذیرد هب شدیدترین نتع مح ب، مخصتص  ب خدای یگانب اموب. داش ب ت می

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.

ده ت اخ یواب توام هموة ااب تتحید اباده: تتحید التهیب م نی  ر این امب هب  ا -
 امتب با  ب خداتند مپرده ت اعمال ختد با  رای بضایب ذا   ابی تعالی انجام دهد.

                                                                 
هع، ص  1421ازعلمانیة، دار ازندوة ازعازمیة زلشبا  اإلسالمی، صالح ازواوی، موقف اإلسالم من  .1

11- 14. 
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امب  ب این صتب  هب  وا  نیب خلتص شام تتحید نیب: تتحید التهیب  -
دهد  ا ت اعمالی هب انجام می اخالص هام  یگانگی خداتند دب ع اد  با  پذیرد

 خلتص نیب همراه  اشد.
 ورای بضوایب ذا   دهودیمتحید عم  یا تتحید افعال: هر هابی هوب انجوام ت

:  َّىتيت نت مت زت رتُّٱفرماید: می م عال خداتند ، ابی تعالی  اشد
 2الزمور:  «.هب دین با  رای ات خالص گردانیده  اشیخدای با پرم ش هن دب حالی»

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱفرمایوووود:می ت
ختد مأمتبم هب تنها خدا با پرم ش هونم ت دیون با  گت هب من »: 1َّين ىن

 رای ات خالص گردانم )ت هرگز شرک نیواتبم(. ت  واز موأمتبم هوب دب اموالم ت دب 
 12 – 11الزمر:  «تسلیم امر خدا مدام اتّلیّب با دابا  اشم.

اص  تا س گی ت تعلق  ب امالم  ر اع داد  ب یگانگی خداتند دب انتاع امور ت 

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ: موبحکم  نوا شوده ا
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت
ت  دانیوووود )»:  َّممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك

معنوی( حدیدوب ت الفواظی  یی ) ییپرم ید، جز اموماهب( آنچب غیر از خدا می
اید، خودا هویچ حج وی  ور آن نیسب هب شما ختد ت پدبان ان نامیده )ت ماخ ب(

جتد خدامب، امر فرمتده هب جز آن ذا  پاک نفرم اده، تنها حکمفرمای عالم ت
یک ا هسی با نپرم ید، این تتحید آیین محکم امب لیکن اهثور موردم  ور ایون 

 ٤٠يوسف:  «حدیدب آگب نیس ند.
معی جاین دب حالی امب هب مکتالبیسم حکم با  ب انسان چب فردی ت چب 

ابض  ا تتحیود دهد. دب ن یجب مکتالبیسم  ا این اع داد دب تعیا امب امناد می

                                                                 
 مکتبعة ازریعاض، ازتوحیعد، کتعا  شعرح فی ازحمید ازعئیئ تیسیر ازوها ،عبد بن . سلیمان1

  .2 ص ، ازریاض ازحدی ة
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التهیب  تده ت اع داد  ب یگانگی خداتند با بد هرده ت ا اعب مطلوق ت تسولیم 
پذیرد. دب حدیدب، مکتالبیسوم هور نوتع هام  دب  را ر امر ت نهی تی با نمی

میطره ت ملطب  ر انسان با دب خابج از جهان ماده بد هرده ت انسوان با عامو  
دانس ن آن، ان خاب  مانعب از هابی، مجازداند ت ات با دب ماصلی حکم ت امر می

 داند. گذابی قائم  ب ذا  ختد میت قانتن
ای هوب شده با دب متبد جامعبشناس غر ی امی  دتبهایم مفهتم گف بجامعب

گتیود: های مکتالبیسم من ع امر ت حکم ختد امب چنین می ر اماس میس م
ندگان امب. خدا دب مدایسب  ا دب  را ر اعضای ختد مانند خدا دب  را ر  جامعب »

انسان قدب   رتر دابد ت حاهم  ر امتب تی امب. دب این حالب، انسوان از خودا 
 1«د.صتب  امب ت حکم  رتری  ر ما داب جامعب نیز  ب همین ؛هندت عیب می

ها تأهید شده امب هب دب همة شریعب هباینهند هب  ا تجتد تی تأهید می
از تی ا اعب شتد همان خداتند اموب اموا توابیخ گذابی هب الزم امب قانتن

دهد هب خدایی هب  اید ع اد  شتد هموان خودایی نیسوب هوب دب شهاد  می
گذابی ت ای امب هب دب حدیدب امر از حکم قانتن لکب جامعب ،آممان قراب دابد

  2امر ت نهی  رختبداب امب.
دب تعریوف  عالته  راین مکتالبیسم  ا تتحید التهیب نیوز مخوالف  وتده ت

هدف نهایی از انجام یک فع  مخالف آن امب. امالم قائم  ر خلتص عم  دب 
پذیرد هب  رای بضای ت آن با تنها دب صتبتی می ا  دا ت ان های انجام هاب امب

ذا   ابی تعالی  اشد اما مکتالبیسم قائم  ر تسلیم مطلق فرد یا گرته دب  را ر 
چرا هب عدیوده دابد جهوان دب خوتد  ،افکاب ت تمایال  مخصتص  ب ختد امب

یا ود ت هودف فرت س ب امب ت همة آبزتها از آن آغاز شده ت  ب آن خاتموب می
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. 
 .619-618من ع پیشین، ص:  .2



 225مکتالبیسم از منظر شریعب /  حقیقتفص  متم: 

 
 

اموا  ،غایب هس ی تحدق تسلیم مطلوق دب  را ور بضوای خوالق هسو ی اموب
 داند.هس ی میمکتالبیسم انسان با معیاب ت مرهز 

دب  ،امالم دب حدیدب ظاهری ت  ا نی خوتد ع واد  خداتنود م عوال اموب
هب مکتالبیسم )یا اتمانیسم( انسان با مع تد قراب داده ت مع دد  ب ا اعوب حالی

ت حرهب خوتد ختاهد  رمد های ت امیال تی امب تا  ب آنچب هب میاز ختام ب
 دب این دنیا با  ب اتج ت تعالی  رماند.

 صفات حید در اسماء وتو

صفا  یعنی تا ب دانس ن هر امم یا  تتحید امماء ت صفا : تتحید امماء ت
صف ی یا احکامی هب دب ه اب ت منب تابد شده ت خداتند  رای ختد ذهر هرده 

ای هب موزاتاب ت شایسو ة  ب گتنب ،ت یا پیام ر، خدا با  ا آن تتصیف نمتده امب
با نفی نکرده ت حکوم  عضوی با ها آن ی ازعظمب ت شکته خداتند  اشد ت چیز

هوا ت نکند ت دب عین حال عیب هدام با تحریف ت تش یبتعطی  نکرده ت یا هیچ
اند، نفی هرده ت هر آنچب با هب مانع همال ندایصی با هب خدا ت پیام ر نفی هرده

  1شتد هناب  گذابد.ت بشد ات می
خالف امب ت هموة صوفاتی با مکتالبیسم  ا تتحید امماء ت صفا  الهی نیز م

هب خداتند م عال  رای ذا  ختد ات ا  هورده اموب از جملوب هموال علوم، هموال 
هنود هوب انسوان قدب  مخالف امب. مکتالبیسم چنین گمان میهمال حکمب ت 

 لکب هموة آن با از  ،علم ت آگاهی ختد نس ب  ب جهان با از  یرتن آن هسب نکرده
ختاهود ات  رای تحدوق آنچوب هوب می ، نا راین ؛آبتددبتن ختد جهان  ب دمب می

 تر امب.شایس ب
چرا هب حکم با  ب غیر خداتند  ،مکتالبیسم همچنین  ا امالم مخالف امب

حکم ت  ، نا راین ؛امناد داده ت مع دد امب هب انسان همان حاهم  ر زمین امب

                                                                 
زمؤزفعات ازشعیخ  ةازکاملع ةعبدازرحمن ازسعدی، ازقول ازسعدید فعی مقاصعد ازتوحیعد، ازمجموعع .1

 .10/10م،  1990هع  1411صازو از قافی، صازو بن، مرکئةبن ناصر ابن ازسعدی، عنیئعبدازرحمن 
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چ نیورتی امر حکتمب  ر آن با نیز دب اخ یاب دابد ت جز ختد تی ت یا جامعب هوی
 ای  رای حکم ات تجتد ندابد. ازدابنده

، چنین بتایوب شوده اموب یاف ب  تد هنیبدب حدیثی از ا ت شریح هب  ب ا احکم 

خداتنود م عوال :  م  وإیل  احل کرم  إن  اهلل  هو احل ک  » ب ات فرمتد:  پیام ر  هب:

یوزی گفب: قتم من هنگامی هب دب موتبد چ «داتب امب ت حکم همب  رای ات امب.
هنم ها داتبی میآتبند ت من  ین آن ب اخ الف نظر  رمند، داتبی با  ب نزد من می

ما أحسن هذا! فما لرك »شتند. پیام ر فرمتد: ت هر دت  رف از حکم من باضی می
گفب: شریح ت مسولم ت  «فرزند دابی؟ چندچددب این عم  ختب امب. :  من الودل؟

تر امب؟ گف م شوریح. بموتل هدام یک  زبگ:  فمن أکرب هم؟ع داهلل.  ب ات فرمتد: 

 «پس تت ا ت شریح هس ی.:  1فأنت أبو رشف خدا فرمتدند: 

 ،خداتند م عال دب داتبی یگانب اموب ت هموة حدوتق حاهمیوب  ورای ات اموب

 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن ننُّٱٱفرمایووود:می

 گوووت: مووون »: َّحج مث هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب مئهئ

هنیود. از متی پرتبدگوابم اموب ت شوما تکوذیب آن می گتیم  ا  رهانیچب میهر
خودا با امر آن  ب دمب من نیسب، فرمان جز هنید تعجی  می نآ بعذا ی هب شما  

 ٥٧األنعام:  «فرمایان امب.دهد ت ات  ه رین حکمحق دم تب می نختاهد  تد، هب  ب

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱفرمایووود: همچنوووین می
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت
ت  دانیوووود )»:  َّممرن ام  يل ىل مل يك ىك مك اكلك

معنوی( حدیدوب ت الفواظی  یی ) ییپرم ید، جز اموماهب( آنچب غیر از خدا می

                                                                 
در با  فی ترییر االسم ازقبعیو )ح « األد ، آدا  ازقیاء»را ابو داوود در کتا   این حدیث .1

( روایعت 5387وا رجال فقیعی بیعنهم، )ح م، اجا حکةآدا  ازقیا»(، وازنسا،ی در کتا  4955
 است. آن را صحیو دانسته( 22615إرواء ازرلیل )»اند و آزبانی در کتا  کرده
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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 

سی با نپرم ید، این تتحید آیین محکم امب لیکن اهثور موردم  ور ایون یک ا ه

  هل خلمل حل جل مك لك خك ُّٱٱفرمایود:می ت [ 40یتموف: ]« حدیدب آگب نیسو ند.
ت اتمووب خوودای »:  َّجه هن من خن حن ممجن خم حم جم

یک ا هب جز ات هیچ خدایی نیسب، هوم مو ایش دب اتل ت آخور عوالم )دب ایون 
ت ملطنب جهان  ا ات ت هوم بجوتع  جهان ت آن جهان( مخصتص ات، هم حکم

 حق مف خف حف جفُّٱٱفرمایود:می ت [70الدصص: ] «شما  ب متی اتمب.

آنچوووب  ت» َّهلجم مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق

دب آن اخ الف ت نزاع هردید حکم آن  ب خدا )ت احکام خدا( باجع امب، هموان 
گاه خدا )ی آفریننده عالم ت آدم( پرتبدگاب من امب هب  ر ات تته  هرده ت  ب دب

 ١٠الشورى:  «گردم.میات  ب تضرّع  از 

 سکوالریسم و مراتب ایمان: مطلب پنجم

لفظ ایموان  وب هواب  هرگاهت  ،ایمان دب نزد اه  منب یک حدیدب مرهب امب
از ایمان دب حدیدب ختد مراتب مخ لفوی  رده شتد، مدصتد از آن همة ایمان امب. 

هوا آن ها ت امتبی هب  ایود انجوامبمنظر ابزش ت مدداب دابد ت دب زمینة همة ختام 
 ندی ترتی ی مب ترک گردد تنظیم شده امب. ایمان دب نزد اه  منب از نظر دم ب

 يه ىهُّٱٱدبجب ت مرت ة اصلی دابد هب از این هالم خداتنود اق  واس شوده اموب:
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
آن »: َّرب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ

اندان با هب از  ندگان ختد  رگزیدیم )یعنوی م ران ملف( ما آن خا)پس از آن پی گاه

هوا  واز هوم  عضوی از آن. با( تابث علم قرآن گردانیودیمبمتل خاتم ت آلش 
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)یعنی فرزندان ات(  ب نفس ختد ظلم هردند ت  عضی باه عدل پیمتدند ت  رخوی  وب 
این بت ب دب حدیدب همان . هر عم  خیر ) ا جان ت دل(  ب دم تب حق م دب گیرند

 ٣٢فاطر: « .من های الهی( امب زبگ )ت عطای  یفض  
 ایمان مرهب از مراح  زیر امب:

 یک اص  هب ایمان  دتن آن هام  نیسب. -1
 شتد.بف ن آن فرد مس تجب عدت ب ت عذاب مییک تاجب هب  ا از دمب -2
 ماند.بف ن آن فرد از همال  از مییک امر مس حب هب  ا از دمب -3

هنود، ها هسی هوب  وب خوتد ظلوم میلة آنماز ج ،ندای های مخ لفمردم دم ب
 1گیرد.هسی هب اه  خسامب ت هتتاهی امب ت هسی هب  ر  دیب پیشی می

 اصل ایمان

آن چیزی امب هب اموالم مطلق نیز نامیده شده امب ت ایمان اص  ایمان، 
 ؛بتدبف ن  خشی از آن، همة آن از دموب موی ا آن صحیح امب ت  ا از دمب

گذابی  ب ایمان با نودابد هر چیزی هب فاقد این اص   اشد، قا لیب اممچرا هب 
هند. اص  ایمان همان ایمان  ب خدا دب گف اب ت عم  ت از آتش جهنم حفظ نمی

ز ان ت عم   ب قلب ت ابهان ت جتابح امب. ایون   اگف ن از قلب ت امب: مخن
د انجام شده ت اعمالی شتند از اعمالی هب  اینتع اعمال داخ  دب اص  ایمان می

هب  اید ترک شتند، ترهیب یاف ب امب. تابدشدن این اعمال  ب اص  ایمان  ور 
گیرد ت م تن دینی حکم  ر اعمال هفرآمیز تدن اماس حکم شرعی صتب  می

اعمال دب ایون موتبد، آن  ترینمهمدهد. از ها با میها ت یا ترک هفر دب آنآن
اد قل وی اموب. دب ن یجوب هور ند  اتب ت اع دچیزی امب هب  ب اعمال قل ی مان

با  ا همة مد ضیا  م رتب  ر آن تصدیق ت تأیید « ال إلب إال اهلل»هس ع اب  
اص  ایمان با هب  ودتن آن  ،نکند ت یا از صمیم قلب  ب آن اع داد نداش ب  اشد

ایون امور دب موتبد ایمانی از منظر حدتد شرعی تجتد ندابد، ندض هرده امب. 
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ب تاجب امب ترک شتند نیز یکسان امب. هر هس هب شرک  تبزد ت امتبی ه
یوا  وب الحواد ت انکواب خوالق ت   رای خداتند همسوان ت قورین دب نظور  گیورد

دهد، اص  ایمان با ندوض ای  پردازد هب هرگز مخنی پامخ ات با نمیامرهننده
  دای هرده امب. هر هس اص  ایمان با  پذیرد این اص  ایمان ات با دب همان ا

 ب خا ر گناهانش مؤاخذه شد  هباینهند ت یا  عد از امر  ب  هشب بهنمتن می
 ورد. پیوام ر اگرچب شفاعب یا  خشش شام  حال تی نشتد  از  ب  هشوب می

ْفٌع  ب   یصر یل   »فرماید: می  ا س  ن  انل  أقْوام: ، بذ  مر ، ث رم  ارر وب رة: ق   ن وٍب أصراب وها ع 
م  اهلل  اجل ن  ي ل ه  ، ْدخر ْضلر ر مْح تر ر ن  ي  ة  بف  ی  ب گرتهوی آتشقطعا : 1ون  ی  مر قال  َلم  اجل ه 

 مو ب وب  شتد،بنگ پتم شان عتض می ،حراب  آنشد  از ب ه ختاهد بمید
با  ا فضو  بحموب  نخداتند آنا مپس ،عدت  ی هب ناشی از گناهان آنان امب

 «شد.میهب  ب آنان اه  جهنم گف ب هند دب حالیختد تابد  هشب می

 ایمان به واجب

ایمانی امب هب  عد از تحدق اص  ایمان،  آن شتد تایمان هام  هم ختانده می
صاحب آن امتبی با هب  ر تی تاجب شده امب، انجام داده ت از امتب حرام اج نواب 

هند. هر هس این ایمان با داش ب  اشد، دب همان ا  دا ت  دتن ما دة عوذاب تابد می
ای دب بخنوب هوباینا هر هس دب این ایمان هتتاهی هند  ودتن ام ؛شتد هشب می

اص  ایمان تی تابد شتد، تحب ابادة خداتند امب ت اگر خداتند  ختاهد ات با عذاب 

ر یلع   ع ونر يبرا» :دای خشنمتده ت یا گناهان تی با می رْشر
ئ:ا، وَل یوا براهللر شرکأن َل ت 

ق وا، وَل ت ْ ن وا، وَل تقت ل وا أو ْْسر
م يکدر ير أّی  م، وَل تأتوا ببهتراٍن تفرت  ون ر   برکَلد  ت 

وا يفر کوأرجلر  ْجر ه  یلعکمن معروٍف، فم ْن و ف   م، وَل تْعص 
 
راب   م فأ ص 

 
رْن أ اهللر، وم 

نْ  ئ:ا فع وقرب  ب ر يفیش كمرن ذلر  ار ةٌ، ومن أصاب  مرن ذلکا فهو یادل  سررت  ه   ئ:ا ثرم  یشر كف 

                                                                 

نرّی   إرن  ُّتعازی: اهللجاء فی قولبا  ما ،ازتوحید بخاری در کتا  .1 ْحسر ن  الْم  فٌب مر رر
  َّر مْح ت  اهللر ق 
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 یایید ت  ا مون  ور ایون  یعوب : 1ء  عفا عن  ، وإن شاء  اعق ب    اهللر، إن شا اهلل  فهو إ 

نکنید، فرزندان ان  زنا نکنید، امراف نمایید هب  ب همراه اهلل چیزی با شریک نیاتبید،
ت دب هابهای نیک نافرمانی نکنید، مپس  فحشا( نزنیدتهمب )یکدیگر با  با نکشید،

ر ت مزدش  ر اهلل اموب، ت هور هوس اج إلهرهس از شما  ب این امتب پای ندی نمتد
ها با مرتکب شد ت دب دنیا مزا داده شد پوس ایون موزا  ورایش هفوابه یکی از این

پتشواند امب، ت هرهس یکی از این گناهان با مرتکب شد ت مپس اهلل ات با دب دنیا 
با معاف  اتاگر  ختاهد  ،ت هسی از گناهش  ا خ ر نکرد( پس آن  ب دمب اهلل امب)

 «.دهدمیمزا ات با ت اگر هم  ختاهد هند می
چرا هب مرجعیب تعیین امتب  ،مکتالبیسم  ا این مرت ب از ایمان نیز تعابض دابد

گرداند ت منکر این حدیدب امب هب الزمة پیشورفب تاجب ت حرام با  ب انسان  رمی
هردن از این اتامر ت نتاهی امب. دب نگواه مکتالبیسوم، ت ترقی دب این دنیا پیرتی

هنود هوب موردم  ورای انسان منافع ختد با  ب اندابة تعهد ختد  ب امتبی محدق می
اند.  نا راین ختد فرد  ب تنهایی این اخ یواب با دابد هوب یوک عم  هردهها آن  ه تد
 ه ورین  دب اشد یا خیر یا  ب شریعب عم  هند یوا خیور، پوس ات « همت ن مفید»

هب  ر اماس ذتق شک  گرف ب امب نب حالب ختد قراب داش ب ت اخ یاب شخصی تی 
 هشد. رد ت نب ات با  ب پایین میات با  ب ختدی ختد  اال می

 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 

دب آن شک ت ش هب تجتد دابد دتبی هرده امب. دب این حالب تی  ب  از امتبی هب
متضوع ایموان مسو حب  االترین دبجا  ع اد  یعنی همان احسان بمیده امب. 

                                                                 
(، ت مسلم دب ه اب الحدتد هفابا  ألهلها 18این حدیث با  خابی دب ه اب االیمان )ح  .1

 ( بتایب هرده امب.1709)ح 
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نس ب  ب مکتالبیسم مانند متضع ایمان تاجب  ب مکتالبیسم امب. ایون هور دت 
امواس  گذابی اندیشب ت عم  با  رنتع ایمان خابج از هدف  شری امب هب ابزش

محویط  منجد ت ایون دیودگاه محصوتب  وبمی مدداب مازگابی آن  ا دیدگاه انسان
نگاه  ب ایمان از این منظر . امب هب تی با احا ب هرده امبمحدتد زمان ت مکانی 
هند تا  ب این حدیدب  رمویم هوب یاف ب امب  ب ما همک میهب یک ماهیب ترهیب

حدیدب  زبگی امب هوب موا آن با  مکتالبیسم، همان ندص دب اص  ایمان ت نفی
 ورد. هب هدف غایی ایمان با نیز از  وین میهمچنان ،نامیممی« تصدیق  ب اذعان»

هنود ت عدیوده دابد هوب مکتالبیسم از هر نتع تصدیق ت اقراب  ب ایمان اعراض می
ایمان  ب معنای امالمی آن دب دتبترین حالب بتشنگری ختد، تنها یک ان خواب ت 

ت  ب هیچ عنتان یک تعهد اج ابی  رآمده از یدین ت  اتب قل ی نیسوب.  دیدگاه امب
یا ی معانی ایمان دب قورآن تتضویح ا ن تیمیب فساد ت نادبم ی این عدیده با  ا بیشب

ت اعالم هرده امب هب تصدیق همراه  ا بتیگردانی از ا اعب خداتند از لحواظ داده 

 يق ىق يفُّٱٱد:فرمایووخداتنوود می ،شووتدشوورعی ایمووان محسووتب نمی

 : َّمننن زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك
گتیند هوب موا  وب خودا ت بموتل ایموان آتبده ت ت )منافدان هم مانند مؤمنان( می»

هنیم، ت لیکن  ا این همب قتل  از گرتهوی )تقوب عمو ، از حوق( بتی ا اعب می
منظوتب از بتیگردانوی هموان  [47النوتب: ] «گردانند ت اصوال آنوان ایموان ندابنود.می

 ىل مل خل ُّٱٱفرمایود:می م عوالهب خداتنود چنان ،یگردانی از ا اعب امببت
 جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 ووووا »:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه

اعرا ی هب )از جنگ(  از نهاده شدند  گت: )اگر  ب حدیدب قصود م ا عوب دابیود(  وب 
 شتید هوب  وایزتدی  رای جنگ  ا قتمی شجاع ت نیرتمند )فابس ت بتم( دعت  م

مسلمان شتند. اگر ا اعب هردید خدا  ب شوما هب آن یا جنگ ت م ابزه هنید یاها آن
اجر نیکت ختاهد داد ت اگر نافرمانی هنید چنانکب از این پیش )دب حدی یّوب( مخالفوب 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 232

همچنوین [ 16]الفو ح:  «هردید خدا شما با  ب عذا ی دبدنواک معوذّب ختاهود هورد.

پس )آن بتز تای  ر » َّىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّٱفرماید: می
 لکب  آن هب چتن ا ت جه ( حق با تصدیق نکرد ت نماز )ت  اع ش(  جا نیاتبد.

   ٣٢ – ٣١القیامة:  «)خدا با( تکذیب هرد ت )از حکمش( بت  گردانید.
تکذیب تتحید نیسب  لکب  وب پس فهمیده شد هب بتیگردانی از تتحید  ب معنی 

 ب هموراه خوتد  امب. مردم  اید آنچب با هب پیام ر  معنی بتیگردانی از ا اعب

هند، ا اعب هننود. تکوذیب امر میها آن آتبده امب تصدیق هرده ت آنچب با هب  ب
آیود.  ور دب ندطب مدا   تصدیق قراب دابد ت بتیگردانی نیز دب تدا    وا ا اعوب می

 زث رث يت ىت نت متُّٱ فرموتده اموب: م عوالهمین اماس امب هب خداتند 
 مك لك اك يق ىق يفُّٱٱ :ت فرمووتده امووب َّىث نث مث

ت )منافدان هم مانند »:  َّمننن زن رن اممم يل ىل مل يك ىك

هنیم، ت لیکن  وا گتیند هب ما  ب خدا ت بمتل ایمان آتبده ت ا اعب میمؤمنان( می
گردانند ت اصال آنان ایموان این همب قتل  از گرتهی )تقب عم ، از حق( بتی می

گوردان مان با از هسوانی هوب از عمو   وب آن بتیآیب ای نیا [47]النتب:  «ندابند.
 1هند ت ح ی اگر  ا ز ان نیز  ب آن اقراب هرده امب.هس ند، نفی می

جدایی هام   ین تصتب ایموانی دب  ،تصتب امالمی دب تعریف بف اب مسلمان
مطح نظری آن ت شیتة زندگی ت بف ابی فرد دب مطح عملی با  ب هیچ عنتان 

امر مر تط  ب یک فرد مسلمان ت ختاه  رای امب اموالمی ختاه این  ،پذیردنمی
چرا هب ابت اط  ین  اتب فرد هب یک عم  غیر مادی امب ت بف اب تی هب  ، اشد

 ین یک فرد ها آن پذیرد ح ی اگر دب شد  ت ضعف ب صتب  ح می انجام می
 هر نتع قطع ،انگاب تفات  تجتد داش ب  اشدمش اق  ب انجام آن ت یک فرد مه 

                                                                 
 .7/142ابن تیمیه، مجموع ازفتاوی،  .1
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دب 1مد الخضور حسوینحهند.  ر همین اماس امب هب مابت اط هام  با بد می
ایموان  بضوایبمتبد جدامازی  خشی از فعالیب علمی یوک فورد مسولمان از 

 اعوث نوا تدی ت تیرانوی  سویابی از  جدایی دین از میامب»گتید: می نظری
 هبایندهند مگر شتد ت مسلمانان هرگز این عم  با انجام نمیحدایق دین می

پس چگتنب امب حوال هسوی  2«از امالم دتب شده ت غیر مسلمان شده  اشند.
 !هندها با اضافب میهند ت شکاف  ین آنتالش میهب دب جدایی این دت 

 شههد  ن »عبهارت  معنهایسکوالریسم و نفی : مطلب شوم
 «محمدا رسول اهلل

الش توهوب  3ایهلمب چیسب؟ «أشهد أن محمدا بمتل اهلل»معنی ع اب  
 .شتد تا عنتانی خالی از یک داللب پتیا  اشدمی

تنها فردی امب هب  اید از  محمد » یعنی« بمتل اهلل مدمح»شهاد  
تی ت عیب شتد ت ت عیب از تی حق امب ت این ت عیب باهی  رای تحدق معنی 

چورا هوب  ، ب آن امور شوده اموب« ال إلب إال اهلل»ع ادتی امب هب دب ع اب  
های حدیدب ع اد  ت  ندگی خداتند ت فهم جزئیوا  ت ندیضوبدبیافب ت دبک 

امب هوب از  ورف  ها از پیام ر آن تنها از  ریق دبیافب این دم تبالعم 
اموا »گتیود: م دب ایون زمینوب میخداتند مأمتب  ب ت یلغ دین شده امب. ا ن قیّ

مب  ب این صوتب  اموب: دب خدا بمتلن ی ت  محمد  هباینبضایب  ب 

                                                                 
اصعل او از  م(: دانشمند و ادیب 1985 – 1875هع/  1377 -1292محمد ازخیر حسین ) .1

ه بعه تحوعیل پرداخعت و در د و رشد یافت و در دانشگاه زیتونعتونی متوز رازجئا،ر است. د
 :از شعیوخ االزهعر شعد. از جمعه تأزیفعات وی به مور رفعت و جا تدریی کرد. سپی همان
 «.موجئ فی آدا  ازحر  فی اإلسالم»و « زطه حسیننقض کتا  فی األد  ازجاهلی »

 .274-3/273ازه، معجم ازمؤزفین، حعمر رضا ک
 ةازتعاونیع ة، دمشق، ازمطبع«والحرسا،ل از»من « ةفساد ازدین عن ازسیاس ةضالز» ةمقاز .2

 .173 -159بدمشق. ص: 
 شود.در زبان عربی بر زفظ و جمله اطالق می« کلمه» .3



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 234

هس تی تسلیم  تده ت  ب متی ات  رتد، داتبی تنها  ب ات  رده شتد، هویچ را ر 
هس غیر ات هم بضایب داده نشتد، حق ندابد  ر ات حکمی  کند، ت  ر حکم هیچ

  ت افعال خداتندی  اشود، ت چوب دب موتبد اصف چب این حکم دب متبد امماء ت
ظاهری ت  ا نی ایمان ت مراتب مخ لف آن  تده ت چب مر تط  ب احکام  بحدید

دب همة متابد گف ب شوده تنهوا  وب حکوم ات  اشد هب خداتند تعیین هرده امب. 
  1«بضایب دهد ت تسلیم حکم ات  اشد.

ب علمای هگتنب  همان –از منظر شرع  حدیدب معنی ایمان  ب پیام ر 

ده ت یوا از آن دب آنچوب امور هور هوباموب  ب ایون صوتب   -گتیندامالم می
ت شهاد   ،ب شتد، آنچب با هب  ا ختد آتبده امب، تصدیق شتدعدابد ا ا ازمی

 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 

 وتدن پیوام ری آن تنها  ب معنی آگاهی از  رحق تصدیق پیام ری محمد 

  از  رف خداتند نیسب هب  رای  شر آنچب با هب الزم  تده امب،  ا ختد حضر
از ات  ت هنودآتبده  اشد، چرا هب این امر  ب تنهوایی فورد با دب ایموان تابد نمی

چورا هوب  سویابی از  ،هنودنس ب دهریب )ماتریالیسم( ت یوا شورک با دتب نمی

جا هب عم   ب ایون آنتلی از ، دانس ندبا میمنافدین دبم ی بمالب پیام ر 

خداتند م عال  ؛ها صفب هفر ت نفاق با  ب هاب  ردع اب  با بد هردند، قرآن  رای آن

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱٱفرمایوود:می
هوا پیش نفس خوتد  وب یدوین دانسو ند هوب آنهب آن ت  ا»:  َّ خن حن

نگور توا معجزه خدامب  از از ه ر ت نخت  ت م مگری انکاب آن هردند، پوس  

 ١٤انلمل:  «عاق ب آن مردم فامد  ب هجا انجامید )ت چگتنب هالک شدند(.

                                                                 
، تحقیق: محمد حامد ازفقی، نستعّی كنعبد وإيا كج السالکّی بّی منازل إيامدارم، قیّابن  .1

 .2/172م،  1973هع  1393بیروت، دار ازکتا  ازعربی، 
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هوب  وب هموراه انکواب بعایوب  مادام 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  دادن  ب پیام ری محمد تصدیق ت گتاهی

امب. الزمة خ ر این امب هب تصدیق شتد ت الزمة حکم ت امر  آتبالزام منظر حکم
این امب هب از پیام ر ا اعب شده ت دب  را ر ات مر تسلیم فرتد آتبده شتد. اگر خ ر 

ایون ع واب  ت  ،تکذیب شتد ت یا اص  اذعان  ب این ع اب  ت تصدیق آن بد شوتد
 دادن  ب ن ت  صحیح نیسب.گتاهی
اموا  وب خوتدی  ،ایمان اگرچب دب ردابندة تصدیق  اشود»: ب امبگف ا ن تیمیب  

چرا هب تصدیق تنهوا  ،مباا مینان هام  نیز ختد تنها تصدیق نیسب  لکب اقراب ت 
( اموب، پوس تصودیق جا هب امور )انشوایی اما امر از آن ،شتدشام  اص  خ ر می

خ ور الزم  ت هالم خداتند هم شام  امر ت هم شام  خ ر امب. شتدشام  آن نمی
شودن دب  را ور آن امب هب تتمط خ ردهنده تصدیق شتد ت الزموة امور آن تسلیم
اف ود ت مجموتع آن امب ت این تسلیم فع  ت انفعالی امب هوب دب قلوب اتفواق می

از انجام آن مور از  اگر هسی هب  ب آن امر شده امب ح ی ،مر امبر ا تسلیم دب  را
یا د ت اص  ایموان ت امر  ا تسلیم تحدق می شتدپس خ ر  ا تصدیق تأیید می ؛ زند

یا د ت این همان ا مینان ت اقراب امب. بیشة این هلمب از امنی وی دب قلب تحدق می
جوای امب هب همان ام دراب ت امنیب امب ت هنگامی هب تصدیق ت تسلیم دب قلب 

 1«. گیرد،  مأنینب ت آبامش نیز ختاهد آمد
 ام  متابد زیر امب:ش شهاد ،مخن دب متبد این  تفصی 

 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 

فرمایود: می م عوالخداتند  ؛ب شک  تاضح ذهر شده امب گتنب تردیدی ت هیچ

                                                                 
ابن تیمیه، ازوارم ازمسلول، تحقیق: محمد ازحلوانی ومحمد شودری، بیروت، دار ابن حئم،  .1

 .519هع، ص  1417
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ت از خوودا ت بمووتل ات فرمووان »:  َّ حمخم جم هل مل خلُّ

ٱ د:فرمایومیت  [132آل عموران: ] «هب مشمتل لطف ت بحمب خدا شتید.  رید،  اشد

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خيُّٱ
ت خدا ت بمتل خدا با ا اعب هنید ت   رمید، هب »:  َّزئ رئ ّٰ ِّ

 وب هوب آن هر گاه بتی )از  اعب خدا(  گردانید پس  دانید هب  ر بمتل ما جز

هودایب با  ت [٩٢املائردة: ] «.آشکاب حکم خدا با ا الغ هند تکلیفی نختاهود  وتد

 مس خسُّٱٱدهوود:قووراب می مشوورتط  ووب ت عیووب از پیووام ر 
معنی  [158]األعراف:  «ت پیرت ات شتید،  اشد هب هدایب یا ید.» َّحصخص

 ا اعب از پیام ر مطا ق ت متافق  ا مفهتم اخ یاب ت اباده امب.

 دهدتصدیق آنچه که از آن خبر می

توورین آتبد. یکووی از  زبگنچووب هووب موویاع دوواد  ووب باموو ی ت دبموو ی هوور آ

از آن خ ر داده امب این حدیدوب اموب هوب خداتنود  هایی هب پیام ر حدیدب

هوا با  رای  ندگانش شریعب امالم با  ب عنتان بتش زندگی دب دنیا قراب داده ت آن
هوا از عوذاب ملزم  ب ا اعب ت انجام آن هرده امب تا  ب عنوتان شورط نجوا  آن

 تابد  هشب گرداند. هر هس  ب دم تبا  شوریعب عمو  هنود  ودتننجا  داده ت 
اند پس چنوین شخصوی از  رف خداتند نازل شدهها آن  اتب داش ب  اشد هبهب آن

 مسلمان نیسب چرا هب امالم  ر اص  تصدیق ت  اتب قل ی ام تاب امب.

 ر شده است، خداوند را عبادت نکندجز به آنچه بر وی ام

هموراه خلوتص نیوب ت  هوبایندبمب نیسب مگور  ع اد  از لحاظ شرعی
پس هر هس هب دین جدید  یاتبد ت از صمیم قلب ختد  وب  ؛ت عیب مطلق  اشد

ع اد  خداتند پای ند  تده ت خلتص نیب داش ب  اشد، از ات پذیرف ب نیسب ت گناه 
چرا هب خداتند م عال پیام رش با م عتث هرده امب هوب باه  ؛شتدمحستب می
 نشان دهد.با  ب ملب 
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أشوهد أن محموداً »متضع مکتالبیسم دب  را ر حدیدب ایمان  وب ع واب  
  چیسب؟« بمتل اهلل

شودن مطلوق ت تسلیم -« شدنتسلیم»، «اع راف ت پذیرش»مکتالبیسم 
هند ت مع دد امب با دب  را ر مرجعیب ن ت  بد می -همان حدیدب امالم امب

بچتب مادی آن اه ت خابج از چههب مرجع ت من عی هب  ا این جهان مخالف  تد
امب، مشرتعیب شرعی ندابد ت اص  ن ت  از هیچ حکتم ی  ر آگاهی ت فعالیب 

ترین مراتب ختد دشمن مرمخب انسان  رختبداب نیسب. مکتالبیسم دب پایین
ن ت  امب ت هیمنب ت ملطنب تحی با دب جن وة میاموی زنودگی انسوان بد ت 

گتنب دلی  ت  رهان ت یا الزام عدلی  رای آن هند  ا این تتضیح هب هیچملغی می
اموب.  ندهرممانعوب یند. متضع مکتالبیسم دب  را ور ن وت  چیرگوی ت نمی

  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىبُّٱٱٱفرمایوود:خداتنوود م عووال می
 گت: فرمان خدا ت بمتل با ا اعوب هنیود ت اگور )از آنوان( »:  َّنثىث

آل ] «افران با دتموب نودابد.بتی گردانید )ت هافر شتید( همانا خودا هرگوز هو
این آیب  ر این امر داللوب دابد »گف ب امب:  آنا ن هثیر دب تفسیر [ ٣٢عمران: 

ت خداتند هسی با هب م صوف  وب صوفب هفور  بهب مخالفب  ا پیام ر، هفر ام
شتد، دتمب ندابد ت اگر چب چنین هسی ادعا هند هب دب دبتن خوتد خداتنود با 

مانند همة جن ت انس از پیوام ر  هبیزمان، تا دیجتیمدتمب دابد ت  ب ات تدرب 
 1امی ت خاتم پیام ران ت بمتل خداتند ت عیب هند.

                                                                 
 ة: مؤسسعةق: موطفی ازسید محمد وآخعرون، ازجیعئابن ک یر، تفسیر ازقرآن ازعظیم، تحقی .1

 .3/47م،  2000 -هع  1421، ةقرطب
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 1«ال إله إال اهلل»سکوالریسم، هدردادن شروط : مطلب هفتم

دب لغوب  وب معنوی: عالموب ت دب  -مکتن حورف باء - ا « الشرط»هلمة 
 ،یا دآن تحدق نمیاصطالح آن چیزی امب هب امر مشرتط  ب آن  دتن تجتد 

ایموان  2«، اج ابی  ب تجتد مشرتط نیسب.دب عین حال دب صتب  تجتد شرط
هنود ت دابای چند شرط امب هب حدتد آن ترمیم هرده ت ابهان آن با تا ب می

، پوس تتحیود دب نوزد فورد هامو  هنداص  آن با از بهاشدن یا تغییر حفظ می
ت  بمانندلحاظ شرعی  ب ات ا  می شرت ی هب ایمان با از هباینمگر  ،شتدنمی

 –هننود  ندی میبا دمو بها آن دهند ت علماها گتاهی میه اب ت منب  ر آن
. شاعر شعر ، دب آن تحدق  یا د-تحریفی  ب تجتد  یاتبند ها آن دبهب آن  دتن
 دب دت  یب خالصب هرده امب:آن شرتط با « ملّم التصتل»

ب ررر رررّی  و الْق  لْرررم  و ایْلقر   ول  الْعر

 

ق رررول   
 
رررا أ ررراْدرر م 

یررراد  ف  نْقر   و اَلر

 

ب  ْ  ح  الْم  ص  و  ْدق  و اإْلرْخال    و الصل

 

ب رررر ْ   ح 
 
ررررا أ ررررك اَّلل   لرم  ق   َ   و 

 

 ،ق؛ صودگوتیم خوتب دبیوابپس آنچوب می ،پیرتیپذیرش ت  ،یدین ،علم
 !تمب دابد تت با تتفیق دهدخداتند  ر آنچب د ،ص ت مح بخالا

 :نی استمنافی نادا ،علم

 – ب دبم ی چیس ی تتحید با دبیا د  هباینشتد مگر ایمان فرد ام تاب نمی
 ب شوده موای هب  ب اص  آنچب هب از  نده ختاح ی  ب صتب  خالصب  ب گتنب

هالمی هب فرد معنای شرعی ت دقیق آن با ندانود دب نوزد  -امب، آمی ی نرمد
چورا هوب  ؛جوتد نودابدمخا ب  ب منزلة حکم  ب چیزی امب هب عدم  تده ت ت

                                                                 
چرا که با درک تعارض سکوالریسم با ارکان ایمان  ،شروط را بعد از ارکان و اصول آوردیم .1

 گیرد.تر صورت میتئاع سکوالریسم با شروط توحید راحو مراتب آن، تبیین درگیری و ن
ازمنعارر،  ةازنعارر وجنّع ةازخاطر ازعاطر شرح کتعا  روضع ةقدومی، نئهعبدازقاهر بدران از .2

 .1/134م،  1991بیروت، دار ازحدیث، 
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هند ت دبک مراد ت تجتد آن مرت ط  ا دالل ی امب هب شابع  رای آن ات ا  می
هند،  ر هسی هب مکلوف  وب انجوام آن شوده منظتب شابع از آنچب هب  یان می

 مي خي حي جي ٰهُّٱ فرمایوود:خداتنوود م عووال میامووب، ضوورتبی امووب. 
این ع اب   [. 19]محمد:  «. دان هب هیچ خدایی جز خدای یک ا نیسب» َّهسهي

 یهای لسوم بگی خداتنود اموب از جملوب دب ردابندة گتاهی ت تصدیق یگوانه
نیسب هب معنی آن قا   فهم ن اشود ت یوا از شوعابهایی نیسوب هوب دب ذا  ت 

علرم أنر  َل يمن ماع وهو »فرماید: می ماهیب ختد معنایی ندابند. پیام ر 
هب هلمة ال إلوب إال اهلل با دنیا  رتد دب حالی: هر هس از 1 اهلل دخل اجلنةلإ إَل  

دب قیامب هیچ باه نجاتی نیسب مگر  «شتد. ب خت ی دبک هند، تابد  هشب می
هند، چرا هوب  زمزمبهب مدام آن با  ا ختد ی اشد تا جای ا این ع اب  همنشین 

شتد ت حدیدب نادانی  ا همة داللب ختد یک مهلکب  رای  ندگان محستب می
 ورد ت  ورای ت اقراب  نده  ب تاحدنیب ت یگوانگی خداتنود با از  وین می گتاهی

همین این گف ن ت دبک این ع اب  هلید تبتد  وب اموالم اموب. جنودب  ون 

اٌن حر اورٌة یر ر وسرل م  ونرن  فتیراَّلل   عل صرل   ن ا مع  انل  ک»گتید: ع داهلل می
: مان:رايثرم  تعل منرا القررآن  فازددنرا برر  إمان  قبل  أن نتعل م  القرآن  يفتعل منا اإل

هب موا نتجوتان ت دب اتج مون بشود  وتدیم،  تدیم دب حالی همراه پیام ر 

ت  عود از آن  وب موا  با آمتخوبد، ایمان  ب ما قرآن  یامتز هباینپیام ر ق   از 
هنگامی هب معاذ ت  2«قرآن با تعلیم داد ت  ب این ترتیب ایمان ما افزایش یافب.

ْهرلر  ك  إن ر»  ن ج   با  ب یمن فرمو اد  وب ات فرموتد:
 
ت راٍب ک تقردم یلع قروٍم أ

 ک  ی  لف  
 
َل لإ إَل اهلل فِذا عرفروا »: ةيروا ويف «اهلل   عبادة  ما تدعوهم إیل ل  و  ن أ

                                                                 
 (43قطعا، )ح  ةن من مات علی ازتوحید دخل ازجنأکتا  اإلیمان، با  ازدزیل علی  ،مسلمروایت  .1
( آن 52ن ماجه )نی در صحیو ابزباآ(، و 61ازمقدمه، با  فی اإلیمان، )ح ، ابن ماجه روایت .2
 است. دانستهصحیو را 
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 ف   اهلل  
 
توت  وب : ١هملرتر هم ویلومر ير يف صلواٍع  هم مخس  یعل فرض   اهلل   م أن  خربه  أ

فورا پس اتلین چیزی هب  ب آن  ،اه  ه اب هس ند هب از بتیمیممب قتمی 
خدایی نیسب جز خدای »ت دب بتایب دیگری:  «ختانی ع اد  خداتند  اشد.می
نمواز با دب  پونج گت هوب خداتنود ها آن  ند  بشناخاین حدیدب با  هرگاه ،یک ا
دادن  وب تتحیود  وب الزام مردم  ب گتاهی «تاجب هرده امب.ها آن بتز  رش انب
هس ی آن ناآشنا هس ند، ت هیچا ا این ع اب  ت معنها آن ن معنی نیسب هبای

چورا هوب موتدی از آن  ،ن اید آن با  دتن آگاهی ت اع داد قل ی  ب ز ان  یواتبد
هند،  ر آگاهی ت علم  وب  رد، عم   ب این ع اب  ت هر آنچب هب اق ضا مینمی

 معنی آن تا س ب ت م رتب امب.

 :مخالف و منافی شک است ،یقین و باور قلبی

فهم ت علم انسان  ب امتبی هب قا   دبک هس ند دابای مرات ی اموب هوب 
ام دراب ت جوایگیری علموی »یدین امب ت یدین ع اب  امب از ها آن  االترین

شتد ت دب قلب غیر قا و  تغییور هب دگرگتن نشده ت  ب چیز دیگری ت دی  نمی

 جبُّٱٱمن تتصویف هورده اموب:خداتند مو حان  نودگانش با  وب موؤ 2امب.
مسلمانان تاقعی هسانی »:  َّمت خت حت جت هب خبمب حب

ای ذبه هوباینهس ند هب ایمان با  ا گتاهی  ب یگانگی خداتند هام  هردنود  ودتن 
متمنان بامو ین هسوانی  [15]الحجرا :  «تابد شتد.ها آن هایشک  ب دبتن قلب

ن اینکب شکی  ب دل آنان اند هب ایمان با  ا شهاد  تتحید محدق گردانیدند  دت
تتحیود شهاد  انسانی هب  ب دابد. باه یا د هب آبامش یدین با از قلب آنان  ر می

ْن َل »: مبا هفرمتد  رد. پیام ر شک هند، از تعدة  هشب نصی ی نمی
 
ْشره د  أ

 
أ

                                                                 
من األغنیاء وتعرد فعی ازفقعراء حیعث کعانوا، )ح  ة، با  أخذ ازودقةبخاری در کتا  ازئکو . روایت1

 (29مسلم در کتا  اإلیمان، با  ازدعاء إزی ازشهادتین وشرا،ع اإلسالم )ح روایت ( و 1496
 .2/398رج ازسازکین، ام ازجوزیه، مدابن قیّ .2
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  إرَل  
ينل اَّلل    إرهل 

 
ر  ، و أ ول  اَّلل  بٌْد غ   اَّلل    لْق  ي    َلر س  رنر اجل ن رةر ی، ف  كٍ  شای  بهما ع   :1ْحجب  ع 
 ای اشم،  ندهسب ت من بمتل خدا مییحدی جز خدا ن دهم هب مع تد  رگتاهی می

ن ات ت ینودابد  و دت هب شکی دب آن یدب حالشتد بت بت ب ا خداتند  گتاهی ن دتی ا ا
: هریره فرموتدتهمچنین دب حدیث دیگوری  وب ا و «.ماند اقی نمی ی هشب حجا 

ْن ل قر اذْ » َ م  ْب  ِر یه  ا احل رائر ذ  ْن َل إرهل  إَل  یت  و ر اء  ه 
 
ْسر   اَّلل    ْشره د  أ را ق ل ب ر   ی، م  نا: به  قر

ْه  براجل ن ةر  هوب گوتاهی  یبت شدی دب حالبن  اغ بت یهر هب دب پشب ا ت  ا رت  2:ف ب رشل

 اشود، ات  ن داش بیدین ب آچ مع تد  ر حدی جز خدا تجتد ندابد ت دلش  یدهد هب ه
پس هیچ  شابتی  رای هسی هب دب دلش توابیکی شوک ت  «با  ب  هشب مژده ده.

 چیرگی تردید  اشد، تجتد ندابد.
متضع مکتالبیسم دب  را ر مدتال  میامی ت تشریعی دین غال وا متضوع  

ت اگر چیزی از آن با  ختاهد  پذیرد، دب متبد آن هنکاش ت  شک ت تردید امب
های انسان ایون اموب ها ت ان خابند. اص  دب قیاسهتجتی زیادی میجسب

نگرانوة عدو  تسولیم شوتد، ت دب ذا  خوتد از الوزام ییهب دب  را ر پرمش جز
 رختبداب نیسب ت  ر همین اماس، یکی از مکتالبهای عرب، مکتالبیسوم با 

یوک ابزش فلسوفی  وتده ت یکوی از » ب ایون صوتب  معرفوی هورده اموب: 
گیری ماده دب  را ور دیون مب هب تنها یک متضعآتبدهای فکر  شری ادمب

شوناخب اموب. مکتالبیسوم فلسوفی  مسألةگیری دب  را ر نیسب  لکب متضع
شتد. این هب دین نیز دب آن تابد میناخب امب دب حالیشجتی معرفب ت جسب

پوردازد. تجتی علموی میگتید ت دب آن  ب جسبمک ب  ا ز ان دین مخن می
ا مکتالبیسب هرد ت ما همچنان تفکور با  وا یوک حجواب ابتپا ماخ اب تفکر ب

 3«هشف حجاب هنیم.از آن هب  اید پتشانیم دب حالیقدمی می

                                                                 
 (44قطعا، )ح  ةم در کتا  اإلیمان، با  ازدزیل علی من مات علی ازتوحید دخل ازجنمسل .1
 (52قطعا )ح  ةمسلم، کتا  االیمان، با  ازدزیل علی آن من مات علی ازتوحید دخل ازجن . 2
 .85م، ص 1989ازعامة،  ، برداد، دارازشؤون از قافیةةازدینی ةازدوز ةشبلی ازعیسمی، ازعلمانی . 3
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 :انکار است افین ،پذیرش

 مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱٱفرمایود:میخداتند م عوال 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 َّهبجت مب خب هئجبحب خئمئ جئحئ يي ىي ني زيمي
ا با از ایمان  ب هفر  رگرداننود  وب مو ب  سیابی از اه  ه اب آبزت دابند هب شم»: 

آشکاب گردید، ها آن حق  رهب آن حسدی هب دب نفس ختد  ر ایمان شما  رند  عد از
 ب شما بمید( دب گذبید )ت مودابا هنیود( توا هنگوامی هوب ها آن پس )اگر م می از

همچنوین  [١٠٩ابلقرة: ] «.فرمان خدا  رمد، هب ال  ب خدا  ر هر چیز قادب ت تتانامب.(

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱفرماید: می

ها  تدند هب چوتن ال الوب االّ اللّوب )هلموب آن»:  َّمي زي ري  ٰى ين

گف ند: آیا ما  ب ت می هردند.شد )از ق تل آن( مرهشی میتتحید(  ب ایشان گف ب می
هور هوس  [36 – 35الصوافا : ] «ای دمب از خدایان ختد  ردابیم!خا ر شاعر دیتانب

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 

  رد.اهلل  هره ت نصی ی نمی هلمة تتحید ال إلب إال

 :کردن استمنافی ترک ،تسلیم

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱٱفرماید:خداتند م عال می
ت  ب دبگاه خدای ختد  از گردید ت تسولیم امور ات »:  َّحط مض خض حض جض

الزمور: ] «عذاب  ب شما فرا بمد ت هیچ نصر  ت نجواتی نیا یود.هب آن شتید پیش از

این امر  ب خا ر مخالفوب  وا نفس دب  را ر احکام شریعب امب.  میتسلامالم [. 54
نوتان امور ت نهوی های مرهش  ا هر آن چیزی امب هب تحوی  وب عهتاهای قلب

گف ن هلمة تتحید ت دلیلی  ر ق تل تبتد  ب  تعیین هرده امب. شرط دب تحدق ایمان
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مدام  ندگی  رای خداتند  زبگ امب. شتهانی دب تفسیر این هوالم خداتنود م عوال 

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخُّٱٱٱٱٱفرمایوود:هووب می
 ١ َّجفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

اندازد ت امب هب پتمب  دن با  ب لرزش میدب این آیب تهدید مخ ی » :آتبده امب
ختبد ت این قسوم با لرزاند. دب ا  دا خداتند م حان  ب ختدش قسم میها با میقلب

نفوی هوا از آنپوس ایموان با  آتبند؛ایمان نمیها آن هند هب ا حرف نفی تأهید می
 وب  هوبامب تا جاییاص  مرمایة نیکت  رای  ندگان خدهند هب همان م تن ت می

ت خداتنود  وب   ر  رموندمتتانند  ب همان هدف ختد یعنی حکمیب پیاتامطة آن می

 مع جع مظ حط  مض خض حضُّ: دیوفرمایماین قسوم اه فوا نکورده ت 
 وب  «.ای نداشو ب  اشوندای  رای بد آنچب تت حکم هوردهمپس  هانب»: َّجغ

 یک امور دیگوری با انضومام داده اموب ت آن عودم تجوتد  هانوب از ،داتبی پیام ر
داتبی ت اذعان  وب آن هوافی نیسوب مگور تنها پذیرف ن امب. پس ههای آنمینب
ب ام ب از ا مینان ت بضوایب قل وی ت بضوای ب صتب  حدیدی یک  اتب  رخ هباین

با نیوز اضوافب هورده « متایسولّ»اه فا نکرده ت  خا ر  اشد ت مپس ح ی  ب این هم
ظواهر ت  وا ن  ،دب  را ور آن هم  ب این امر اذعان هننود ت هوم هباینیعنی  ،بما

مؤهود دیگور نیوز  وب آن  صودب ب این هم اه فا نکرده ت یک م مپس ،تسلیم شتند
گیریم هب ایمان  نده تا زمانی پس ن یجب می ؛«تسلیما»اضافب هرده ت فرمتده امب 

پابد ت دب  را ر ت تسلیم هام   ب حکم خداتند نسهب داتبی با  دتن هیچ  هانة قل ی 
 2تحدق نختاهد یافب. ،ض یا تردیدی تسلیم نشتدارچ اع تی  دتن هی

                                                                 
هب آن شتند مگرب چنین امب، قسم  ب خدای تت هب اینان ) ب حدیدب( اه  ایمان نمین».  1

گاه  ب هر حکمی هب هنی اع راض نداش ب، دب خصتمب ت نزاعشان تنها تت با حَکَم هنند ت آن
 65النساء:  «هامالً )از دل ت جان( تسلیم )فرمان تت(  اشند.

من علم ازتفسیر، ط  ةوازدرای ةامع بین فنی ازروایمحمد بن علی ازشوکانی، فتو ازقدیر ازج . 2
 .310م، ص  2007 -هع  1428، ة، تحقیق: یوسف ازعوش، بیروت، دار ازمعرف4
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 مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱٱفرمایووود:خداتنووود م عوووال می

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام ىليل

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

اید )دب هیچ هاب( ای هسانی هب ایمان آتبده»:  َّ مث هت مت خت حت

ای  شونتا ت داناموب.  ر خدا ت بمتل تددّم مجتیید ت از خدا پرتا هنید، هب خودا
اه  ایمان، فتق صت  پیغم ر صدا  لند مکنید ت  ر ات فریاد  ر مکشید چنانکوب 

گتیید، هب اعمال نیک ان )دب اتر  ی اد ی( محت ت  ا    ا یکدیگر  لند مخن می
امب:  گف بم دب تفسیر این آیب ا ن قیّ [2 – 1]الحجرا :  «شتد ت شما فهم نکنید.

ها آن دلیلی  رای نا تدی اعمال ،پیام ر صدایدب  را ر  شاناگر  اال ردن صدای»
های خوتد با ها ت آگاهیها ت عد  ت ذتق ت میامبپس اگر دیدگاه ، تده امب

شرایط  ب  ،عرضب هرده امبها آن  ر  االتر از آن چیزی  دانند هب پیام ر 

یوب دب اتلتهوا آن  وردن اعموالچب صتب  امب؟ آیا ایون خطوا  ورای از  ین
 1ی قراب ندابد؟تر یش

 :منافی نفاق و دورویی است ،صدق

 ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱفرمایود: میخداتند م عال 

 يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

ختاهند خدا ت اه  ایمان با فریب دهنود ت می»:  َّيقاك ىق يف ىف

های ایشان  یموابی دب دل دانند.فریب ندهند مگر ختد با، ت این با نمیهب آن حال
 یفزایود، ت  ورای ایشوان اموب عوذا ی هوا آن ت عناد( امب، خدا  ر  یمابی)جه  

هور هوس هوب  [10 – 9]ازبقعرة:  «گف نود.پیتم ب دبتغ میهب آن دبدناک،  ب م ب

                                                                 
ین عن ر  ازعازمین، تحقیعق: طعه عبعدازر و  سععد، بیعروت، دار عوقم، اعالم ازمابن ازقیّ .1

 .1/51م،  1973ازجبل، 
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های امالم با دب ظاهر انجام دهد اما  اتب قل ی  ب ب ت یب خداتند ت همال ت شریعب
دب بتزی قیاموب «  إلوب إال اهللال»هفایب آن نداش ب  اشد، منافدی امب هب ع اب  

 متدی  رای تی ندابد.
دادن  ب تحودانیب خداتنود دب آن آموده تصدیق ت تأیید خ رهب مضمتن گتاهی

ما »: مبا هفرمتد حد فاص  ت ندطة جداهنندة ایمان از هفر امب. پیام ر امب 
 إرهل إرَل  ی  مرن ع بٍد 

ْن َل 
 
راَّلل    ْشه د  أ ن  ُم  م 

 
را ع  د: ، و أ روهل   صر ه  ور س  رْن ق لْبرر ر إرَل  بْرد  ْدقا: مر

ر   سب هب از صدق دل گتاهی دهد مع تد  رحدی جوز یای ن نده :1انل ارر  م    اَّلل   یلعح 

ات با  ر آتش دتزخ حرام  هباینمب، مگر ات فرم ادهخدا ت   ندهسب ت محمد یخدا ن

وا و  »: امب دب حدیث دیگری فرمتده «می هند. برْشر 
 
ْن و ر اء  أ وا م  رْن کب رشر   ن  ر   م 

 
ْم، أ

ل  اجْل ن  ة   ا بره ا د خ 
ق: ادر   إرَل   اَّلل    ص 

 إرهل 
: َل  موژده ت بت شمامب هر هسی با هب دن الب :٢ق ال 

 «شتد.با صادقانب  گتید تابد  هشب می« ال إلب إال اهلل» شاب  دهید هب اگر هلمة 

 :منافی شرک است ،اخالص

دهنودة  شور از آتوش جهونم هام  نیسب ت نجا ن آن ایمان اخالصی هب  دت
ت هور هوس هوب از  ،ی ت پلیودی شورک اموب امب  ب معنی پاهی از هر نتع زشو

خا ر  ب غیر خداتند م حان پاک شده  اشد، ات  نودة خواص ت مدورب آلتدگی تعلق

 مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنُّٱفرمایود:خداتند امب. می
 گووت: »:  َّمك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ

هوای جز این نیسب هب من مانند شوما  شوری هسو م )دعوتی احا وب  وب جهان
نام ناهی ت هلیب هلما  الهی نکنم، تنها فرق من  ا شما این امب( هب  ب من تحی 

بمد هب خدای شما خدای یک امب، پس هر هس  ب لدای )بحمب( پرتبدگابش می

                                                                 
(، و مسعلم در کتعا  128م قومعا دون قعوم، )بخاری در کتا  ازعلم، با  من خع  بعازعل .1

 (.53قطعا )ح  ةاإلیمان، با  ازدزیل علی من مات علی ازتوحید دخل ازجن
 است. دانستهصحیو ( آن را 712زبانی )آ( این حدیث را روایت کرده و 19189احمد )ح  .2
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ش خدایش احودی با  وا ات شوریک امیدتاب امب  اید نیکتهاب شتد ت هرگز دب پرم 

 ١١٠الکهف:  «نگرداند.

 وب  –فردی هب عم  صالحی با از بتی عودم خلوتص نیوب انجوام دهود 

هویچ باهوی  ورای جلوتگیری از  –ای هب بضایب غیر خدا با  لوب هنود گتنب
 فساد تمرة هابش تجتد ندابد. نا تدی اعمال تی ت

 »فرماید: حان دب متبد ختیش می م خداتند
 
 ن ا أ

 
راکالرش    ْغّن  أ رنر الرشل ، كءر ع 

 
 
م ال أ عر یف ك  رْش مْن ع مل  ع  ْ ک، ت ريیر غ    ر م  ن شرهاء از یازترینمن  ی :١   کت    ورشر

با دب آن  ا مون دب نظور  نماز  ریعملی انجام دهد هب غهب آن  اشم.شرک می
پس هر هس هوب  خشوی از  «گذابم.داش ب  اشد، ختدش ت شرهش با فرت می

ت حکم با  ب خدا اخ صاص داده ت  خشی از آن با  ب غیر خدا منستب هند،  امر
چرا هب انسان مأمتب شوده اموب هوب هموة  ،هندخداتند اعمال تی با فامد می

 مس خس حس جس مخُّٱٱفرمایود:می ؛حکم با  وب خداتنود اخ صواص دهود
خودا با  وب  هوباینامر نشوده  تدنود مگور  ور »:  َّجض مص خص حص

 فرموتده پیام ر ت [ 5نة: ]ازبیّ «)امالم( پرم ش هنند. اخالص هام  دب دین

رن»  امب: م  یلع انل ارر م  ر    إرَل   إرن  اهلل  ح 
ر  بْرت  ر ياَّلل    قرال: َل إرهل  ل ر  كبررذ  و ْجر   اَّلل 

بضوای خداتند آتش جهنم با حرام هرده امب  ر هسی هب  رای هسب : 2ت عا 

اعمال خوتد  هر هس غیر بضای خدا با دب «. گتید: ال الب اال اهلل ی م عالخدا
 شتد. لب هند، ختد  ب ختد این  شاب  ت مژدة  هشب شام  حال تی نمی

                                                                 

 .(8529یر اهلل، )ح فی عمله غ كقا،ق، با  من أشررمسلم در کتا  ازئهد واز روایت .1

مسعلم در کتعا  ازمسعاجد،  ( و425، با  ازمساجد فی ازبیوت، )ح ةبخاری در کتا  ازوال .2
 (.263بعذر، )ح  ةفی ازتخلف عن ازجماع ةبا  ازرخو
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 :منافی نفرت و کینه است ،محبت

اگر مح ب خداتند حدیدوب ع واد  ت  نودگی ت مورِّ آن »م آتبده امب: ا ن قیّ
اهی تی حاصو   اشد، این مح ب از  ریق ا اعب از امر خداتنود ت اج نواب از نوت

 هوردن از چیزهوایی هوب ازچرا هب  ب هنگام ت عیب از امر خداتنود ت دتبی ،شتدمی
نهی فرمتده امب، مح ب انسوان  وب خودا آشوکاب ت حدیدوب  نودگی ات وا  ها آن

با  وب عنوتان شواهدی  ن اماس، خداتند م عال پیرتان پیام ر یم؛  ر هشتدمی

 ٍّ ٌُّّٱٱ:دیوفرمایم ،آن قوراب داده اموب  رای مح ب خالصانب ت دلیلی  رای ات وا 
 گت )ای پیغم ر(: اگر خدا با دتموب : » َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 ٣١آل عمران: « دابد. دابید مرا پیرتی هنید تا خدا شما با دتمب می

 ب عنتان شرط اصلی دب مح ب خداتند، ت اگر  قرابدادن ت عیب پیام ر 

دق آن منوتط  وب تحدوق یا د ت تحشرط محدق نشتد، مشرتط نیز تحدق نمی
بمد هب م ا عب ات ا  شده  اشود ت اگور شرط امب. زمانی مح ب  ب ات ا  می

دب  ،م ا عب  ب شک  دبمب ات ا  شتد، مح ب خداتند  وب  نوده با دب پوی دابد
توا ع پیوام ر هوا آن شتد هوبن یجب مح ب خداتند  ب  نده تنها زمانی ات ا  می

دب غیر این صوتب   ،پیرتی هرده  اشند تده ت از دم تبا  ت نتاهی تی  

  1تحدق مح ب خداتند محال امب.

  نبُّٱخداتند م حان دب تتصیف مح وب مشورهین ت موؤمنین فرموتده اموب:
 يث ىث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
هب خودا با  رخی از مردم )نادان( غیر خدا با همانند خدا گیرند ت چنان»:  َّيفىق ىف

دتموب  تور یش، ت متمنوان خودا با تبزنوددتمو ی هوا آن  ایسب دتمب داشب  ا

چرا هب از خلوتص  ،این مح ب،  االترین دبجة مح ب امب [١٦٥ابلقرة: ] «دابندمی
دب قلوب موؤمن شوریکی نودابد. اموا  جو ّب گرف ب امب ت خداتند عزّتنیب مرچشم

                                                                 
 .1/99ابن ازقیم، مدارج ازسازکین،  .1



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 248

 وین خودا ت ایون خودایان  -های خوتد با دابدت هر زمانی  ب –پرم ان مح ب  ب
 شده امب ت دب آن متد ت منفعب نفسانی نیز دخی  شده امب. ن تدسیمیدبتغ

دب نزد هسانی هوب از  – ب شک  منفی  –دب تتصیف مح ب  ج ّ ت عالخداتند 

 رن مم امُّٱٱفرمایود:اند میخابج شده« ال إلب إال اهلل»دایرة متلیب ع اب  
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ
 واز  وب ها آن آنان هب پس از  یان شدن باه هدایب  ر»: َّجحمج حج مث

گر ماخب ت  ب آموال دین پشب هرده ت مرتد شدند شیطان هفر با دب نظرشان جلته
ت آبزتهای دباز فری شان داد. این ) رگش ن از دین(  رای آن  تد هب آن منافدان  وب 

د( تا   تانیم متافدوب دشمنان قرآن )پنهانی( گف ند: ما ال  ب  ا شما ) ر مخالفب محمّ
  [26 – 25]محمد:  «آگاه امب.ها آن هنیم. ت خدا از این مخن پنهانیمی

تب شدن ا اعب ت  ندگی خداتنود مح ب همان هیزمی امب هب  رای شعلب
هننودة احساموا   وتد.  ور هموین هدایب ت نیرت محرهة اعضا ت جتابح  دن ت

دادن  ب تحدانیب تی گتاهیاماس اگر هسی مح ب تاقعی خداتند با از  ریق 
خداتنود  ورای تی ایموان حدیدوی ت  زد، ب دمب آتبد ت لتازم آن با فراهم موا

 م  »فرماید: دب این زمینب می بام ین با محدق ختاهد هرد. پیام ر 
 
 حرب  ن أ

  هللر 
 
  هللر  بغض  وأ

 
هر هس  وب خوا ر  :١مان  ياإل ل  م  کفقد است   هللر  نع  وم   هللر  یعط  وأ

دتمب  دابد ت  ب خاصر بضای خداتند دشمنی هند، ت  ب خوا ر  بضای خداتند
  «ایمان )ختد( با هام  هرده امب.،بضای خداتند   خشد ت  ازدابد

خداتنود م عوال هموة مخلتقوا  با  ورای »گتید: این زمینب می بم دا ن قیّ
ع اد  هام  ت جامع ختد آفرید تا مح ب تی  ب تمام ت همال تحدق یا د، ت دب 

                                                                 
  در کتعازبعانی آ(، 3680اإلیمعان ونقوعانه، )ح  ة، با  ازدزیل علی زیعادةداوود در کتا  ازسنابو .1

 (.380) خود آن را صحیو دانسته است ازوحیو
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خضتع شتد ت از امر تی ا اعب گردد. اص  ع اد : مح ب خداتنود ت   را رش
مح ب  رای خداتنود  اشود ت هسوی  هباینماخ ن تی دب مح ب امب ت یگانب

غیر از ات دتمب داش ب نشتد،  ب خا ر ات دتموب داشو ب شوتد ت هور آنچوب دب 
 مالئکوب ت اتلیوای ،فرم ادگان ،هب پیام رانهمچنان ،اتمب دتمب داش ب شتد

د. هسوی با هوب  اید هام  ت تمام  اشها آن تی با دتمب دابد. مح ب ما  رای
دابد هرگز مانند هسی نیسب هب  رای خدا  خدا با  ب این م ک ت میاق دتمب 

 1«با مانند خداتند دتمب داش ب  اشد.ها آن ت دشریک قائ  شت
مح ب نسو ب  وب گوتاهی تحودانیب خداتنود دب تفکور مکتالبیسوم چوب 

تق ی هب این تفکر، شریعب ب انی با نفی هرده ت  ب شد  از آن  !ی دابدجایگاه
هب  ب دین ت شوریعب اموالمی دعوت  هننود، هند ت ح ی  رای هسانیمنع می

 !گیردمجازا  اعدام دب نظر می
 

                                                                 
 .1/99مدارج ازسازکین  ،مابن ازقیّ .1
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 دوم مبحث

 دین است ،سکوالریسم

م فات   ا بتش تتحید اموالمی   ینش ت عملکردهب مکتالبیسم یک مادام

پوس  –هوای ق و  تتضویح داده شود  تب هوب دب  حث همان –دهد ب میابائ
شتد؟ آیا مکتالبیسم فدط مکتالبیسم دب ذا  ت ماهیب آن چگتنب تعریف می

بتش ت شیتة  رگرف ب از یوک  هباینیک نظریة گذبا ت از هم گسیخ ب امب یا 
 دین امب؟ ،دیدگاه هلی اترگذاب دب آگاهی  شری امب ت یا  ب ع اب   ه ر

 معنی لغوی دین: مطلب اول

هوای از جملب هلما  مش رهی امب هب بیشوب دب ز ان« دان»هلمة عر ی 
ها  ب معنی امر ت بأی ت حکم امب. فع  از مامی دابد ت دب  سیابی از این ز ان

ریانی ت دب مُو « دان»دب آباموی  ،«یوندِ»دب ز وان ع وری  «ینُدِیَ دانَ»بیشة 
  1امب.« دیَنَ»  شیت دب ح« دنُ»، دب آشتبی «دان»

امب هوب  ( دهی)« الدَّین»این هلمب دب ز ان ع ری ت عر ی قدیم  ب معنی 
 ب شک   تاامب  خطاب  ب تا ع م  تعاز  رف  آتبالزامیا امر  ، اید پرداخ ب شتد
  2شتد.ات هام  تسلیم امر 

از  ترنییپافردی  ا مرت ة  هردنیرتیپدب فرهنگ لغب قدیم عر ی  ب معنی 
ت این پیرتی از بتی ا اعب ت تسلیم هام  امب. از  ،مرت ة  االتر دابد ا  یفرد

                                                                 
 .177، ص ةالعربیة اللغ يف الساي كاملشرتحازم کمال ازدین، معجم مفردات  .1

2. See B. Lewis et al,. eds., The Encyclopaedia of Islam, :Lieden: Brill, 

1991, 2/293. 
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دال ت یاء ت نتن یک اص  تاحد امب هب هموة معوانی » :امب گف با ن فابس 
  1«شدن امب.مطیع ت فرتتنی معنای آن گیرند تفرعی هلمب از آن بیشب می

ی هرده ت  ب ایون با تاهات« دین»هلمة  یلغ معنی فرهنگ 2زبمحمد ع داهلل دا
 گردد: رمیا ،  ب مب معنپراهندگی معنان یجب بمیده امب هب این هلمب  ا تجتد 

 ر ات حکم باند، ات با مدیریب هرد،  ور ات  ،؛ یعنی صاحب ات شد«ینًادِ بُدانَ» -1
خشم گرفب، ات با محام ب هرد، امتب ات با  ب انجام بماند، ات با مجازا  هرد،  ب 

حتل معنی پادشاهی هردن، عملکرد میامی،  ،دین دب این هاب ردات پاداش داد. 
هوردن، حسا رموی ت مجوازا  هوردن  وب شویتة ح  ت فص  امتب، امور ت نهی

مالوک )ت : »َّجهين ىن منُّٱ:معناموب جملوب پادشاهان امب. از این
معنوای  وب  «دین»دب این آیب  «پادشاه( بتز جزامب )بتز هیفر نیک ت  د خلق.

 ا امب.ت جز محام ببتز 
یعنی از ات ا اعب هورد ت دب  را ور ات تسولیم شود. دیون دب «: بُلَ دانَ» -2
جا  ب معنی خضتع، ا اعب، ع اد  ت پرهیزگابی امب. این معنوا موالزم ت این

ات امور  ب:  وبُلَو دانَفَ بُدانَ»همراه معنی اتل )شمابة اتل( امب ت تا ع آن امب. 
 «هرد. پس دب  را ر آن تسلیم شد ت ا اعب ،هرد
امب هب آن چیز با  ب عنوتان دیون ت معنجا  ب این  دب این«: یء الشّ دانَ» -3

مذهب ان خاب هرد. یعنی:  ب آن  اتب یافب ت عاد  پیدا هرد ت  ر امواس آن بف واب 
                                                                 

هع،  1399، تحقیق: عبدازسالم هارون، بیروت: دار ازفکر، ةمقاییی ازلر ابن فارس، معجم .1
 . ماده: )دین(2/319م،  1979

 ةمحل»م(: دانشمند، ت ادیب مصری هب دب بتم ای  1958-هو 1377محمد ع داهلل دباز ). 2
این هشتب م تلد شد.  ب آمتزشگاه دینی امکندبیب پیتمب ت دیپلم االزهر با هسب هرد، « دیای

المللی االزهر ت ده رای متب ن با نیز  ب دمب آتبد. مپس دب دانشگاه االزهر  عد از آن مدبک  ین
ت داب العلتم ت دانشکدة ز ان ت اد یا  عر ی مشغتل  ب تدبیس شد. مپس  ب عضتیب انجمن 

 «.الدین»، ت «الن أ العظیم»ترین تألیفا  تی: بت ة این دانشگاه دبآمد. مهمدانشمندان عالی
 .3/438عمر رضا کحازه، معجم ازمؤزفین، 
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عم  فورد  ور آن  بتشی امب هب دیدگاه ت باه ت هرد. دین دب این مفهتم،  ب معنی
هموان عواد  ت اخوالق دبتنوی تی  ،فردیشتد. بتش عملی  رای هر ام تاب می

«. این بتش ت عاد  من امب: ينيد  و د   يينهذا در »هب گف ب شده امب: چنان ،امب
همان عدیده ت دیدگاه تی امب هب آن با  ا آغوتش  واز  ،بتش نظری دب این معنی

 1«پذیرف ب امب.
 خالصوة هوالم دب موتبد»ع داهلل دباز هالم ختد با چنین خالصب هرده اموب: 

دب نگاه عرب  ب با طة  ین دت  رفوی  «دین»این امب هب هلمة  هلمب لغ یمعانی 
ت ات با  ووزبگ  هنووددب  را وور دیگووری فرتتنووی میهووا آن اشووابه دابد هووب یکووی از

ت  خضوتع معنوای ا این هلمب تتصیف هنیم  وب با پس اگر  رف اتل  شمابد؛می ر
حکوم ت  ،ملطنب ،امری امعن ب  تتصیف هنیم با  ا آنامب؛ ت اگر  رف دتم  اندیاد

ی قانتن ا ب معن ،نگاه هنیم  رفین ین جامع  ب عنتان با ط  ب آن اگر  ، تالزام امب
 «شتد.هری امب هب از آن تع یر میمظیا  هنندة این با طب امبتنظیم

اندیواد ت  لوزتمتتانیم  گتییم هب: مادة این هلموب حوتل معنوی دب این حالب می
 امو عمالدب ت امب،  الزام اندیاد: یا ب معناتل، دین  ام عمالدب  امب. مان ردابیفر
 وب  ،موتم امو عمالت دب   ردابی امب،فرماناندیاد ت تعهد  ب ال زام ت ی ا ب معن ،دتم
  2.مازدمل زم ت م عهد میآن با  رای  اندیادامب هب  ت اصلی ی م دأامعن

ای هب مع دود اموب گتنب نیز دیدگاهی نزدیک  ب دیدگاه دباز دابد  ب 3متدتدی
 چهاب معنی مخ لف دابد:« دین»هلمة 

 فردی هب از نظر قدب   االتر امب. ه از جانبت میطر چیرگیاتل: 

                                                                 
 .31 – 30االدیان، ازکویت، دار ازقلم، د.ت، ص ةزدراس ةمحمد عبداهلل دراز، ازدین: بحول ممهد .1
 31مرجع پیشین، ص  .2
گذاب انجمن امالمی ت دعتتگر م(: پایب 1979-1903هو/ 1399-1322علی متدتدی )األا ت .3

گران  وب  رپوایی شوریعب دب ن  تد. یکی از  وابزترین دعوتا دهندة آن دب پاهس ات مازمان
تألیفوا  تی:  تورینمهمجهان امالم امب. محکتم  ب اعدام شد اما مدتی  عود آزاد شود. از 

 امب.« م ادئ االمالم»، ت ه اب «تفهیم الدرآن»تفسیر قرآن هریم  ا نام 
 .40-1/39، جیل األعالم، ةاحمد ازعالون
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 .قدب صاحب  فرد خاضع  رایاز  رف   ندگیت  تع د ،دتم: ا اعب
 شتد.قتانین ت باهی هب از آن پیرتی می ،متم: حدتد
 1.هیفرپاداش ت  قضات ، محام ب،چهابم: 

 دین در اصطالح قرآنی: ومدمطلب 

 ب این صتب  اموب  یاز منظر میراث ز انمشهتب ت بایج هلمة دین تعریف 
هب یک قانتن الهی جلت رنده هب  رای عاقالن تضع شوده اموب توا آن با هوب 

 ا اخ یواب  ت نیز بم گابی آخر  متدمند امب،ها آن  رای منافع زندگی دنیتی
معنای مشهتب، تلی تعریف دین  ب این معنا هوافی  ا تجتد این  2ختد  رگزینند.

دب فرهنگ قرآنی ناتتان امب ت دلی  اصلی این « دین»ن تده ت از  یان حدیدب 
شتد یممحستب ن« دین»خص  ب عنتان تعریف امر آن امب هب  ب صتب  مش

امب ت  ین متبد اتل ت متبد دتم تفات   سویاب « دین حق» لکب تعریفی  رای 
 .)عین ت جنس( تجتد دابدابد مانند تفاتتی هب  ین زیادی تجتد د

 ور « الودین»دب املتب ت میاق آیا  قرآن  ر این نک ب تأهید شوده اموب هوب 
دینوی هسو ند هوب ها آن شتد، ت همةبتش مذهب حق ت مذاهب  ا   ا الق می

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱٱفرمایوود:خداتنوود م عووال می ،شووتندمیت عیووب 
غیر از امالم دینوی  هر هس: » َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

آل ] «اخ یاب هند هرگز از تی پذیرف وب نیسوب، ت ات دب آخور  از زیانکوابان اموب.

جا همان دین امب ت غیر از آن نیز دیون اموب ت  دب ن یجب امالم این، [ 85عمران: 

                                                                 
فعی ازقعرآن، تعریعب: محمعد کعارم سعباق، بیعروت، ازمطبععة  ةت األربععمودودی، ازموطلحا .1

عربعی دیعن جکعر شعده  هلمةچهار معنی برای  ،«موسوعة اإلسالم»، در 119ازهاشمیه، د.ت، ص 
 .حسابرسیمحاسبه: فروتنی، و خیوع: ، ازتوجیه: فرمایش )دستورازعمل(پایبندی، ازئام: است: 

(B.Lwis  et al., eds., The Encyclopaedia of Islam, 2/293) 

 است که مودودی آورده است. مواردینی تا حد بسیار زیادی شبیه به آن ااین مع
  .1/814 تالعلتم، الفنتن اصطالحا  ،ال هانتی د علیمحم .2
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مشرهان با  وب دیون پذیرد. خداتند خداتند  ب جز دین اتل یعنی دین امالم با نمی

:  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱرده اموب:من سوب هوهوا آن ختد
 ٰر ُّٱٱفرمایود:می [ ت١٧١النسراء: ] «ای اه  ه اب، دب دین ختد اندازه نگب دابید.»
رای شما  اشود ت پس اینک دین )شرک ت جه ( شما  » : ََّّ ٍّ ٌّ ٰى

 ٦الاكفرون: « پرم ی( من هم  رای من.دین )تتحید ت خدا
امب هب  رحوق  یدین  لکبیعنی ه  دین،  ،نیسب« دینال» مالما نا راین 

هوب خداتنود چنان ، تدن آن از  ریق دالی  م دن تصدیق ت تأیید شوده اموب

 ىي مي خي حي جي يه مهىه جهُّٱٱ فرمایود:می
اتمب خدایی هب بمتل ختد : »ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

با  ب هدایب ت دین حق فرم اد تا آن با  ر همب ادیان عالم تسلط ت  رتری دهد 

 ٣٣اتلوبة: « شند.هر چند مشرهان ناباضی ت مخالف  ا
ذهر هورده ای با هب متدتدی  رای هلمة دین معانی لغتی چهابگانب ،م ن قرآن 

اضوافب هوا آن  تد، متبد تأیید قراب داده امب ت دب عین حال معنای پنجمی نیوز  ور
هامو   نظوامهرده امب هب  ب نتعی جامع  ین معانی چهابگانب  تده ت  وب معنوای 

 این معنا مدنظر امب.« دین»مة ت هنگام گف ن هلزندگی امب 
ت  نودگی  تع ودمویطره،  ،از م تنی هب  ر معنای اتل ت دتم هب  ب معنی چیرگی

 نن من زن رن مم امُّٱٱٱاین مخن خداتنود م عوال اموب: ،امب
 ىييي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن
 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ خئمئ حئ جئ
  َّحسخس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت
ت آممان با )هاخی بفیع(  رافراشب ت  خدامب آن هب زمین با آبامگاه شما قراب داد»

ها  یافرید ت از غذاهای لذیذ ختش  وب شوما بتزی داد، شما با  ب نیکتترین صتب 
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 
الص دب دین  نده ات  اشید، هب م ایش ت مپاس مخصتص خدای یک ا آفریدگاب اخ

 ٦4 - ٦٥اغفر: « عالمیان امب.
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:ت این مخن ات 

 گت هب من ختد مأمتبم هب تنها خدا با پرم ش هنم ت دیون : »َّين ىن من

هوب دب اموالم ت دب با  رای ات خالص گردانم )ت هرگز شرک نیاتبم. ت  واز موأمتبم 
 ١٢ - ١١ال مر:  «تسلیم امر خدا مدام اتّلیّب با دابا  اشم.
ایون موخن  ،آتب اموبالوزامیعنی قتانین  ،از جملب آیاتی هب  ر معنای متم

 ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مثُّٱٱ:خوودای م عووال امووب
فرمای عالم تجتد خدامب، امر فرموتده هوب جوز آن ذا  حکم تنها»: َّيك

ٱت : [40یتموف: ]« با نپرم ید، این تتحیود آیوین محکوم اموب.پاک یک ا هسی 

ایوون توود یر با : »َّمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰىُّٱ

 ٧٦يوسف:  «.هب  رادبش با  گیرد ما  ب یتمف آمتخ یم، هب دب آیین ملک ن تد
هب داللب  ر معنای چهابم، یعنی محام ب ت جوزا دابد ایون موخن  یآیات از

قسم  ب اینان »: َّخك حك جك مق حق مف خف حفُّ: خدای م عال امب

هب آنچب شما با تعده دادند همب صدق ت حدیدب امب. ت ال  ب جوزای اعموال، 
 ٦ - ٥اذلارفاع:  «بتزی تاقع ختاهد گردید.

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱٱ:ات ایوون مووخنت 
دیدی آن هس با هب  آیا»:  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ی ویم با )از دب  بحم( اموب هوبهمان شخص ) ی نیا هرد؟بتز جزا با انکاب می
 «هند.ت )هسی با(  ر ا عام فدیر ترغیب نمی باند.ختد(  ب قهر می

اند ت ایون این معانی چهابگانب ماخ اب هاملی  رای مفهتم دین تشکی  داده
 همان مفهتم جامع دین امب ت از اجزای چهابگانة زیر تشکی  شده امب:
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 حاهمیب ت میطرة  رتر -1
 اتتر ت اذعان  ب پذیرش ملطة ا اعب از آن حاهمیب  ر -2
 میس م فکری ت عملی هب تحب میطرة آن حاهمیب شک  گرف ب امب. -3
هب از این  مبا پاداشی هب آن حاهمیب  رتر  رای هسانی دب نظر گرف ب -4
شده  ورای هسوانی پیرتی هرده ت خلتص نیب دابند ت نیز مجازا  تعیین نظام

 1هنند.هب علیب آن مرهشی ت عصیان می
ٱ :این قتل خداتند م عوال اموب دهنهتم جامع دین داللب میاز م تنی هب  ر مف

 مب زب رب يئ  ىئ زئمئنئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ
چوووتن : »َّرثزث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

هنگام ف ح  ا یابی خدا فرا بمد )مراد ف ح مکب امب(. ت مردم با  نگوری هوب فوتج 
دب آن تقوب  هننود(.شتند )ت تت با  ب بمالب تصدیق میفتج  ب دین خدا داخ  می

دان ت از ات مغفور  خدای ختد با حمد ت م ایش هن ت )از لتث شرک( پاک ت منزّه

 ٣ - ١انلرص: « پذیر امب.ت آمرزش  لب هب ات خدای  سیاب تت ب
همانا دیون )پسوندیده( »: َّ مبنب زب رب يئ ىئُّٱٱ:ت این مخن ات

 ١٩آل عمران: « نزد خدا آیین امالم امب.

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ: ت ایووون موووخن ات
هر هس غیر از امالم دینی اخ یاب هند هرگز : »َّمب زب رب يئ

 ٨٥ آل عمران: « از تی پذیرف ب نیسب، ت ات دب آخر  از زیانکابان امب.
 خي حي جي يه ىه مه جهُّٱٱ:ت ایوووون مووووخن ات

ات هسی اموب »:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

رچوب هب بمتلش با  ا هدایب ت دین حق فرم اد تا  ر همب ادیان غالوب گردانود، گ

 ٣٣اتلوبة: « .مشرهان  دشان آید
                                                                 

 .120فی ازقرآن، ص:  ةازمودودی، ازموطلحات األربع .1



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 258

بتش مونهج ت یوک  ،تتان گفب هب دیون دب معنوای هلوی آنمی  نا راین
یوک دیون  مان رداب  اشند،پس هر بتشی هب مردم دب  را ر آن فر ،زندگی امب

 خالی از ایمان  ب خدا یا بتز قیامب ت یا ن ت   اشد. ،امب ح ی اگر این دین

 ینانحراف در فهم د: مطلب سوم

های متاضعی هب ممکن امب  اعث ایجواد اخو الف دب شویته ترینمهماز 
این امب هب  ،تفکر ت دیدگاه دب جهان عرب )دب همة هشتبهای مسلمان( شتد

دمب  دهند ت معوانی  الفاظ ت ع ابا  معنای شرعی، قرآنی ت  ام انی ختد با از
ایون امور دب تحمی  شده امب. ها آن جدیدی  گیرند هب از فرهنگ دیگری  ر

 سیابی متاقع  ب ایجاد همپتشانی شدید ت انحراف دب تتصیف تاقعیوب از دیود 
این مرض فکری اگر دب متبد مسائ  عدیدتی مرت ط  ا شتد. شرع ت شریعب می
 شدیدترین اتر با  رجای ختاهد گذاشب. ،تتحید ت انکاب  اشد

تب هوب ممکون اموب دب تصوپرداخ ب امب هایی تمامی شکاف  بمتدتدی 
 عدیدتی امب امالمی دب زمینة مصطلحا  شرعی ایجاد شتد هب اص  تتحید  ر

هوب  اینویعانحراف م سیاب خطرناهی دب  تجته از این بت از ؛ام تاب امبها آن
از نظور هوب  پورده  رداشو بنازل شده امب  ب معانی دیگری آن  شرع دب قالب
ت  «صونم»ف  وا هلموة م راد« إلب». هلمة تر یا م ضاد  ا آن امبداللب، تنگ

ای شده اموب هوب پورتبش م رادف  ا هلمب« بب»شده امب؛ ت هلمة  «تتن»
زهد ت خضتع ت نماز دب  را ور »دب معانی « ع اد »هند؛ هلمة می ایجادداده ت 
ت هلمووة  ،Religionت وودی  شووده امووب؛ ت هلمووة دیوون  ووب معنووی « خداتنوود

 هنند.یا شیطان تفسیر می صنمبا  ب «  اغت »
شوتد هوب موردم ایون امکوان با م ب می ،تغییر دب معانی هلما  مخ لف این 

دب  ،نداش ب  اشند هب  ب مفهتم ت هدف اصلی ت ماهتی دعت  قورآن با دبک هننود
 وا ها آن ختاند،پرم ی ت شرک فرا میبا  ب ترک  بها آن ن یجب هنگامی هب قرآن

هننود هوب دبختاموب ها ت هنابگذاش ن خداهای دبتغین چنین گموان میترک  ب
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هوا آن هوبدب حالی ،انودقرآن با  ب صتب  هامو  پاموخ داده ت  وب آن عمو  هرده
 ت انداب گذاشو ببا هنوهوا( اصنام ت اتتوان ) ب تنها« اإللب»تمیع معنای از همچنان 
 اند.هنند هب  ا این اعمال ت افعال  رای خداتند شریک قائ  شدهگمان نمی

دگواب یگانوب بهب خداتند هموان پرت ختاندفرا میبا ها آن هنگامی هب قرآن
ختاهند گفب هب ما  ب این  اتب هس یم هوب  ،ند امب هب غیر از ات با ن اید  پرم
دب ن یجب ایموان موا  وب تتحیود  ؛داب امتب ما نیسبهیچ هس غیر خداتند عهده
م هابگیری معانی ت مفاهیب  ا  ها آن  سیابی از ،هام  امب. اما دب تاقعیب امر

 هنند. ب ب انیب غیر خداتند اذعان می ،داللب دابند« بب»دیگری هب  ر هلمة 
هنود هوب اهلل با  پرمو ید ت از میبا خطواب هوا آن همچنین هنگامی هب قرآن 

پرم یم ت از شیطان  یزاب  تده ت ات با ا با نمیهگتیند: ما  ب اغت  دتبی هنید؛ می
 ، نوا راین ؛آتبیمداتند مر تسلیم فرتد نمیدب  راب هیچ هس غیر خ ؛هنیمنفرین می

هوا آن ایم. این دب حالی امب هبن با نیز  ب نحت احسن ا اعب هردهآاین دم تب قر
هوایی هوب  وا دموب خوتد ت از مونگ های دیگری غیر از  بهمچنان  ب  اغت 

با  وب غیور خودا  – تألب ت التهیوبغیر از –ها اند، چنگ زده ت مایر ع اد تراشیده
موردم ،  ب این صتب  هوب «دین»ت چنین امب دب متبد  معنای . اندخ صاص دادها

هنند ت تنها چیزی معنی خلتص نیب دب دین با  ب جهب تدرب  ب خداتند دبک نمی
من سب هنود ت دب « دین امالم»فهمند این امب هب انسان ختد با  ب هب از آن می

 ند.دین مردم هند  ام ان ت یهتد ت مسیحیب  اقی نما
چنین  ،آتبد ب شماب میدین امالم هب ختد با دب هر هس  ، ر همین اماس 
ت حدیدب این اموب  ،خالص گردانیده امبخداتند با  رای  شدین پندابد هبمی

 تور یشداللب دابند، « دین»ای هب  ر هلمة هب  ا دبنظرگرف ن معانی گس رده
  1ند.اهاین افراد دب دین ختد نس ب  ب خدا اخالص نتبزید

آن، معوادل  یدب معنوای قرآنو« دیون»اند هب هلمة عامة مسلمانان گمان هرده
هوب ایون هلموب از لحواظ دب حالی ،اموب« Religion»هلمة انگلیسی ت فرانستی 

                                                                 
 ن ازکریم.آفی ازقرة ازمودودی، ازموطلحات األربع .1
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 ب بیشوة  Religionظر بیشب ت اش داق هلمة لغب م رادف دین نیسب. از ن بیشب ت
ت  ،اشوابه دابد« ب دیگور ختانود ایک»ی ا ب معنگردد هب  ر می« relego» التینی

این همان بف ابی امب هب یک یهوتدی  وب هنگوام ختانودن اموفاب اب عوب انجوام 
 یوا ،ختانودبا چنودین  واب  وب صوتب  ترتیو  میها آن  ب این صتب  هب ،دهدمی

هنود. هنگامی هب یک فرد چندین  اب ایمان خوتد با  وا ذهور شوهادتین اعوالم می
مانند « تجدید قراب» ب معنی « religare»از بیشة  همچنین این هلمب ممکن امب

مورت ط  وا » ب معنی: « res-religare»قراب پیمان  اشد؛ ت یا ممکن امب از بیشة 
ت این معانی لغتی هلموب از مفهوتم ت  ،1مانند جتامع دینی گرف ب شده  اشد« جامعب

 دب ز ان عر ی خیلی فاصلب دابند.« دین»معنی اصلی 
دب عورف ز وانی جهوان غورب  وب « Religion»الحی، هلمة اما از منظر اصط

دانشمندان موب بتش م فوات  دب  2دبم ی تاهنتن ت ب ت تتضیح داده نشده امب.
هب دیون با  ور « essentialist»آن  تیاند: تعریف ماهتعریف دین دب پیش گرف ب

 هند: دب این حالب  ب معنی خلق ت خت ت   یعباماس ماهیب ت ذا  آن تعریف می
امامی انسان یا تجر ة  شری امب هب  وب  خوش بتانشناموی ت  یتلتژیوک مغوز 

هب  ب مفهتم شایع  ین « substantialist»تعریف متضتعی ت انسان مرت ط امب؛ 
ت فوتق   یعوی دب دیون تتجوب دابد؛ ت  الهویتجتد امر اشابه دابد ت  ب همة ادیان 

دین دب همک  ب جامعب  هب  ب ندش ت هابهرد «functionalist» تعریف هابهردی
هووای مخ لووف ت دعوواتی ت همووة ایوون تعووابیف دابای بتش ،تتجووب دابد 3یووا فوورد

 مخصتص  ب ختد هس ند.
                                                                 

1.Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds. 

Rethinking secularism, p.7. 
هعای پیشعگامان ارا،عه شعده در کتا  «Religion» های مخ لف تاژة )دیون(. ن. ک:  ب تعریف2

هعای تفکر غربی معاصر و افراد سرشناس در عور حاضر که بعا وجعود تفعاوت در دیعدگاه، تعریف
 «اند.شناسی ارا،ه دادهو انسان شناسیشناسی، رواناز منظر )جامعهفی مختل

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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 ب باه اف اده اموب، متجوب شود « دین»این پیچیدگی  زبگ هب دب متبد تاژة  
هب  سیاب مشهتب امب  ب یک تصتب هلوی دب  واب دیون « فرهنگ لغب ادیان»هب 

دهد آن با  ا تجتد تنتع اشکال ت مفاهیم آن  وب خ لف اجازه می رمد هب  ب افراد م
 وا تجوتد تنوتع  –مازماندهی زندگی دب زمینة ا عاد عمیق امتب تجر وی »هاب   رد: 

 ر امواس فرهنگوی هوب دب آن قوراب  – ماخ ابی، شمتلیب ت نیز تضتح ت شفافیب
هوب یکوی از  این معنا تیژگوی اصولی متجوتد دب دیون با  وب ایون اع  واب 1«دابند.
موعی هورد توا از  2گیرد. هلهتندهی  ب زندگی امب؛ دب  رمینظم تیژة هایبتش

 ،شنامی دب زمان مکتالبیسم، معنی جدیدی از دین ابائب دهد.  نا راینمنظر جامعب
قالب ایدئتلتژیکی اع دادا  مرت ط  ا گرتهوی »دین با  ب این شک  تعریف هرد هب 

توتان  خوش می 3«زندگی عامة موردم دتب هسو ند.)ممأمسب( از از مردم امب هب 
دتم این تعریف با حذف هرد تا تیژگی اصلی آن همان تصتب فکری هلی ت دیدگاه 

 خاص آن امتب جهان  اقی  ماند. )ایدئتلتژی(
شوده اموب، دب مدایسوب  وا  یوان این دت تعریف هب تتمط دت گرته ما ق 

س ت غیر مددس یا شعائر آن های من ی هب تنها  ب  خش التهیب یا مددتعریف
چرا  ،تر امبتا حد زیادی  ب تعریف مد نظر قرآن از دین نزدیک ،اندتتجب داش ب

هموان تفکوری اموب هوب « دیون»نظر اموب هوب هب این تعریف  ا قرآن هم
از جهوان ت نظوام بف وابی  م دأییهب تصتب  اندآن با پذیرف ب مجمتعب افرادی

 متجتد دب آن دابند.

                                                                 
1. Ibid., 11/7695. 

شناموی شناس آمریکایی ت ام اد جامعبجامعب(: -م 1952) .Calhon Craig Jکریج ج. کلهون  .2
 دانشگاه نیتیتبک، ت مدیر مدبمة اق صاد ت علتم میامی لندن امب. از جملب تألیفا  تی:

"Nations Matter"  Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle" ت 

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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 سکوالریسم یک دین ذاتی است :مطلب سوم

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 

هوای ت بتز قیامب ت مجمتعب  اتبهای عدیدتی امب هب دب امواهن خواص ت زمان
مسومایی  دت از؛ ن یجة ختانش مواخ ابی ت ظواهری دشتمی مخصتص  ب ختد ادا

 امب هب هر دت پیچیده ت عمیق هس ند.
 ،هوای خوتدمکتالبیسم دب ذا  ت ماهیب عدیدتی معاصر آن دب هموة  خش 

ای آن، نامبدب تعریف تاژه نیزت آید،  ب معنای شرعی ت امالمی آن، دین  ب شما می
  .شمنان آن ت دب نهایب از منظر قانتنیت از دیدگاه  سیابی از پیرتان ت د

 :یک دین است ،سکوالریسم از منظر شرع

ای دب خالل  حث مشخص شد هب دین دب اصوطالح قرآنوی معنوای گسو رده
تتان آن با  ب عنتان یک شیتة زندگی تعریف هرد هب انسوان ت هب میجاییتا  ،دابد
شنامانة هام  دیدگاه هس یهای انسانی دب  را ر آن تمکین هرده ت آن با یک گرته
های مخ لف دانند. از منظر مکتالبیسم این امکان تجتد دابد هب دین با از جن بمی

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 

جاهلیچ  تب هب مالتیکا  شنامانة دین همان، این دیدگاه هس یدابند. دب این حالب
شنامانب یا ایودئتلتژیک دین یک دیدگاه هس ی»آتبده امب  ب معنی این امب هب 

ت یوا  ،فلسوفة اخالقویاز حکمرانوی، یوا نوتعی  رای میامی شکلی یا میامی ت یا 
آن زنودگی اع دادی امب هب  اتب دابد بتش علمی  رای فهم ایون جهوانی هوب دب 

موتبد هوا آن پس دین اگر  رای همة این تعا یر یا  خشی از 1«هنیم هافی امب.می
 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. 

http://iase-culture.org/THR/archives/Fall2010/Jakelic_Io.pdf
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معنوای موا ق، قوانتنی اموب هوب تضوعیب  وب « دین»های از  ابزترین نشانب
ت « حدیدوب»شناموانة آن دب دت حالوب معیش ی مردم با  ا تتجوب  وب نگواه هس ی

( دب تفسیر م 1914 -1866قاممی ) هند.  ر همین اماس ندی میدم ب« عبمنف»

 خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰىُّٱٱ:دب قصوب یتموفاین آیب 

هوب  ن وتدگتنب )این تد یر با ما  ب یتمف آمتخ یم، هب دب آیین ملک این  َّمئ

شک  تاضح اعالم شوده اموب  دب این آیب  ب»( گف ب امب:   تاند  رادبش با  گیرد
 انبختدمور ختاموبهر هابی می نب اگر هرد،تجاتز نمیاز قانتن پادشاه  هب یتمف
. خوتد انجوام داد ت همال حکمب مرشاباز بتی هتش  ، تلی آن هاب بادادمیانجام 

نامیود. هوا آن «دیون»تتان قتانین  الد هفور با شتد هب میاین آیب ام دالل می ب 
 1«بند.تعداد زیادی از آیا  قرآن  ب این امر اشابه دا

 :یک دین است اینامهواژهسکوالریسم از منظر 

هم  ب ایون مومب بف نود هوب مکتالبیسوم ت دیودگاه ها هملغبغالب فرهنگ
مریوام »هب دب نسوخة قودیمی فرهنوگ لغوب چنان ،دهریب با  ب دین تعریف هنند

ای از اع دوادا  یا م دأ یا شویته م ب»دب ذی  تاژة دین چنین آمده امب: « ت س ر
هایی با هب ایدئتلتژی ،این تعریف 2«شتد.چنگ زده میها آن  ا شتب ت ایمان  ب هب

 دهد.دب این جهان متبد غفلب قراب گرف ب دب زمرة ادیان قراب می
ختانیم هوب می« فی أمیرکا ةمعجم ازمسیحی»فرهنگ لغب  1990دب چاپ  
گور قرن  یس م جدالی دب متبد این موؤال شوک  گرفوب هوب ا ماز دهة هف »

گرایی مکتالبیسم یک دین امب، آیا از منظر قانتنی هم  ب همان م ک انسان
شتد؟ این مؤال  ب تعریف ما از دین مر تط اموب. ت میاق دین  ب آن نگاه می

گرایی اگر ایمان  ب خداتنود  ورای تعریوف دیون ضورتبی اموب، پوس انسوان

                                                                 
 .6/204هع،  1418، ةازکتب ازعلمیارازدین ازقاسمی، محاسن ازتنئیل، بیروت، دمحمد جمال .1

2. Merriam -Webster, Merriam- Webster's collegiate dictionary. Includes 

index, 11th edition, Springfield, Mass.: Merriam -Webster, Inc, 2003. 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 264

مدا   نیز، اگور گذابی شتد، ت دب  رف مکتالبیسم ن اید  ب دین تتصیف ت نام
دین )یا إلب(  ب این صتب  تعریف شتد هوب ابزش نهوایی انسوان اموب، پوس 

 1گرایی مکتالبیسم یک دین امب.انسان
 (HarperCollins Dictionary of Philosophy)لغب فلسوفلی دب فرهنگ

هوای تعریف«. شده از دینهای مطرحانتاع تعریف»دب متبد دین چنین آمده امب: 
ط  وب فوتق تچرخند: اتلین موداب مر وین حتل محتب دت مداب اصلی میمر تط  ب د

. دین دب ایون معنوی (supernaturalism)  یعی  تدن یا ماتبائی  تدن آن امب 
همان ایمان  ب قدب  خداتندی امب هب فراتر از انسان امب ت هر چیوزی با خلوق 

 هوای مردمویآبمان  ب هرده ت اخ یاب همة امتب با دب دمب دابد؛ ت مداب دتم مر تط
(humanistic ideals)  وورای تأموویس الگتهووا ت امووب ت دیوون دب ایوون معنووا 

بف وب ت هوا آن هب انسوان  وا شوتب ت عالقوب  وب مومببتد  ب هاب میهایی ابزش
 2هند.بف ابهای ختد با مطا ق آن تنظیم می

 :سکوالریسم از دیدگاه طرفداران آن یک دین است

دین امب  ب عنتان  دعب هالمی محسوتب این ادعا هب مکتالبیسم یک 
مویالدی موذهب ت  19نوب دب قورن اشناس مشوهتب هچرا هب جامعب ،شتدنمی

  «دیون انسوانی»بتش ختد دب زندگی ت دیدگاه معرف ی ت منا ع ت اهداف آن با 
(La religion de Ihumanite)  نامید. همچنین  رای  یان اصوتل ت مواخ اب

 1852) (Catechisme Positiviste)« تضوعیّتعلیم دینوی »دب ه اب  -ختد
( grand- pretre)« تورالکاهن األه ر: هاهن  زبگ»های دینی مث  ( ع اب م

مکتالبیسم / الئیک تتانسب  ا ام فاده .. با  ب هاب  رد. temple))« هیک »ت 
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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هب گف ب شده دب  تل اندالب فرانسب هویچ هلیسوایی  نوا ییجا تحمی  هند تا
 . 1چرا هب ختد آن یک هلیسا  تد ؛نشد

از هور ها آن دشمنان دین دب ابتپا  ب این نک ب  اتب داش ند هب هنابگذاش ن
 لکب ع تب از یک دین  ب دین  ،معنی نفی همة دین نیسب بب دینی  ننتع ملط

اد  دیگر امب ت  ور هموین امواس ابنسوب دیگر، ت از یک ع اد   ب یک ع 
 اعوث »بینان از آبزتی ختد  ورای آینودة مکتالبیسوم چنوین موخن گفوب: 

گرایی  اشود.  وب خشنتدی عمیق من ختاهد  تد اگر دین آیندة  شریب، انسوان
 2«این صتب  هب هر آنچب م علق ت مرت ط  ب انسان امب، ع اد  شتد.

ابان خاص خوتد با دابد هوب آن با هب مکتالبیسم پیرتان ت  رفدهمچنان 
هنند،  دع گذابانی نیز دابد هب محرتمیب ت م ایش هرده ت اتامر آن با اجرا می

ت  عد از  شتندیمآنان دمیده شده، از  هشب مؤمنین  رد  یهانبیمناامیدی دب 
عدایود ت هوا آن . اگورزنودیخی رنمگریاننود  هوبیحالمرگ، از ق رهای ختد دب 

هسانی با هب  یهانینفرپیتم ب با نپذیرند، ب دهریب ت زهد دینی  اتبهای مددم
 .دب محراب مکتالبیسم  ب نماز شب مشغتل هس ند  ب دن ال ختد دابند

حدیدووب مکتالبیسووم دب مووخنان بت وور  ج. اندبمووتن مشووخص امووب  
چورا هوب هموة  ،اموب« بدین انسانی»هب تی مع دد امب: مکتالبیسم جایی

هب  ب امتب انسان همچنان ،سانی با دب این دنیا دب ردابدهای انتتجها  ت تالش
ت فراهم آتبد ت دب دنیای هنوتنی دب اهند ت معی دابد بفاه با  رای بمیدگی می

ان با نسا»مداتمب هرده ت « مرهشی اهلیرتس»ت « ظلم ت م م الهت » را ر 
ذیر ت پوای پرتبش دهد هب دب  را ر هر هاهن یا ش حی تسلیم ت فرمان ب گتنب

 ردن عمر آدموی  وب خوا ر مداتمب دب  را ر از  ین»مکتالبیسم «.  رده ن اشد
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. 
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مب، دینی از بتی عدالنیب ق ر )دنیا(  رای  شر فراهم هند. مکتالبیسم دین ا
 خرافوا ، ،مراموما  ،ت مونگدلی تعتیوذ اموراب،امب. دینی اموب هوب دب آن 

 1«.تجتد ندابد فشابت ظلم ت  ا معجز
دب  یان چگتنگی ت ماهیب دین مکتالبیسم گف ب امب:  2جان میلر  رت کر

بمد هب مذهب یوا اگر مکتالبیسم  ب معنی دین  اشد، پس چنین  ب نظر می»
های  زبگ نیز علمی امب هب دب ردابندة اصتل آن دین امب ت هشیش گرایش

توتان گفوب هوب تعودادی از ت  وب  وتب خالصوب، می 3انود.غال ا دانشومند  تده
 زبگان این جریوان  تدنود، ماننود جوان ها آن مکتالبهای غر ی، ت تعدادی از

 6یکی از ادیان امب. هباینمذهب ختد با  ب عنتان  5پ  هرتز، 4دیتی

                                                                 
1. Robert Green Ingersoll. The Works of Robert G. Ingersoll New York: 

Dresden. Publishing,1909, 11/405. 
ام اد فلسفة آمتزشی  :مbacherJohn Seiler Bru (9818- 8819 )جان میلر  رت کر،  - 2

 دب دانشگاه یال امب. از مؤلفا  تی:
 "Higher Education in Transition".  "Modern Philosophies of Education" ت  
3 . John Seiler Brubacher, Modern Philosophies of Education, New York: 

McGraw- Hill, 1962, p.294. 
های م(: فیلستف ت بتانشناس آمریکایی امب.  ربموی 1859- 1952) John Deweyتی . جان دی4

 شنامی، منطق، اخالق، فلسفب اج ماعی ت میامی امب. از مؤلفا  تی:تی حتل محتب انسان
"Experience and Nature" (The Shorter Routledge Encyclopedia af 

Philosophy, P.195).  ت "Freedom and Culture". 

أبعی األنسعنة »م(: م فکر مکتالب آمریکایی ت ملدب  ب  1925- 2012) Paul Kurtz تل هرتز  .5
، مشوهتبترین «داب  رتمیثیوتس»دب دانشوگاه  افوالت نیتیوتبک. مؤموس  بام اد فلسوف «ازعازمانیة
 بماند. از تألیفا  تی:ای هب تألیفا  الحادی ت ضد دین با  ب چاپ میچاپخانب

"What Is Secular" ت "The Transcendental Temptation: A Critique of 

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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 دین استیک سکوالریسم از دیدگاه مخالفان آن 

داننود. گرته  زبگی از مسیحیان آمریکوایی مکتالبیسوم با یوک دیون می
 وا  گرایاندبگیوری اصوتلجریوان انجیلوی آمریکوا دب ان یحیمسوبه ور 1لهای

هموان  «دیون»آن گف وب اموب:  ة رفانماهیب  یآمتزش ت   ر مرمکتالبها 
 اند:دب آن گرد آمدههای زیر چیزی امب هب تیژگی

 ه اب مددس -1
 عدیدة معین  -2
 متضتع ع اد   -3
 هاهنان -4
 مراهز ت مؤمسا  دینی -6
 دعا -7
 شیتة زندگی -8
 پایگاه متبد تأیید -9
 دبتن ادیان مخ لف  های عمیقبیشب -10
 دب دادگاه عالی  ب عنتان یک دین شدن آن  ب بممیب شناخ ب  -11
  ینی مشخص جهان -12
 2.متبد پذیرش عمتم -13

                                                                 
(: کشیش انجیلعی در آمریکعا کعه توجعه -م 1926) Timothy .F LaHayeتموثی،  ، زهای  .1

 ةاألغلبیع ةمنظمع»های نوشعتاری داشعت. بعا فازویعل در تأسعیی ای بعه تفسعیر پیشعگوییویژه
. مجموععه فعتهایش به فعروش رها نسخه از داستانمشارکت کرد و بیش از میلیون« یةاألخالق

آید. سعایت رسعمی میشمار مشهورترین تأزیفات وی به  از «Left Behina» ان وکتا  وی با عن
 http//:timlahaye.com وی:

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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گیری بمیده امب هب مکتالبیسم یک دین  ر پایة ت دب پایان  ب این ن یجب
ختد ت ماهیب دبتنی ختد امب هب از عناصر دبتنی ت  یرتنی م عوددی شوک  

 تتاند از منظر تاقعی ت قانتنی یک هس ة دینی  اشد.میگرف ب ت 
تالبیسم آن با هب  ب مسیحیب الهت  مع دد امب دب تتصیف مک 1تهسه

مکتالبیسوم » ب عنتان یک فضا ت مساحب تصتب دب نظر گرف ب ت گف ب امب: 
ای امب هب مطا ق  ا دیون یک عنتان  رای ایدئتلتژی، ت نیز یک دیدگاه  س ب

 2«هند.جدید عم  می

 :دین است ،سکوالریسم از منظر قانون

 معرفی مکتالبیسم  ب عنتان یوک دیون شوک  ت شومای  1961دب مال 
دیگری گرفب. دب این مال دب حاشیة دادگاه عالی آمریکا  ب این اشابه شد هوب 

گرایی مکتالبیسم دینی از ادیان الهی امب هوب خودایی دب آن م صوتب انسان
ت ایوون همووان دیوودگاهی امووب هووب  (non-theistic religions)نیسووب 
 3م متبد تتجب قراب گرفب. 1965ت  1963های دیگری دب مال دبگیری

 :یک دین الحادی است ،سکوالریسم: ب پنجممطل

تعریف عام ت عمتمی مکتالبیسم هب  ین مردم عاموب بتاج دابد آن با  وب 
  -هند، ت این تعریف  رگرف وب از معنوای انگلیسویعنتان انکاب خالق معرفی می

اموب هوب مشو ق از ز وان  (atheism/ atheisme)« أتییوزم»ی لغب تسفران
دب ا  دای هلمب مانند ادا   (a)حرف همزه/ الف  هبیتنانی امب  ب این صتب  

جوا تجوتد خداتنود  هند. نفی دب ایونهند ت معنی آن با منفی مینفی عم  می

                                                                 
تی مشعهور اهعل آمریکعا اسعت. توجعه ( الهعو-م 1929) Harvey Coxهاروی کاکی  .1

 تأزیفات وی: ترینمهمای به تاریخ تحول الهوت )ازهیات( مسیحی داست. از ویژه
"Religion in the secular city: Toward a Postmodern Theology"ت"The Secular City" 
2 .Harvey Cox, The Secular City, London: S.C.M Press, 1966.p.18. 
3. Educational Freedom Foundation. Educational Freedom. St. Louis, MO: 

Educational Freedom Foundation 12/23. 
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اجازه دهد، نزدیک امب هوب دب فکور  «الحاد»هند. اگر هلمة )تیتس( با بد می
 نایی غیر از این معنی شک   گیرد.غر ی( مع )ت متماانسان عر ی ع

معنوای تنوگ موا ق تاقوع   ب (قرآن ت منب) یدب گف مان شرع« الحاد»هلمة 
« دهریوب»اصوطالح صانع با  وب عدیده انکاب پرتبدگاب  ،. میراث امالمینشده امب

هب ند اها هسانیدهری .نامیده امب «ریتنده»ت پیرتان آن با  مخصتص گردانیده

 ٰر ٰذُّٱٱٱد:رمایفمی م عالند خدات .هر،  ب چیزی جز عدم  اتب ندابندتبای این د دب
 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
م یریمیمسب ی[ نیگریز دیما ]چ یایدن یر از زندگانیت گف ند غ: »َّمت زت رت

چ ین ]مطلوب[ هویو[  وب ایلت ] هندینم کعب هالیت ما با جز    میشتیت زنده م

 ٢٤اجلاثیة: « مپرند.ینمق[ گمان یندابند ]ت[ جز ] ر یدانش

گذشب بتزهوا ت زموان هموان داده شده امب هب از منظر هافران  نشان ،دب آیب
د ت  عود ر وبا از  ین میها آن هایت  دن  ردهبا  ب ممب ق ر ها آن چیزی امب هب

ها آن نیزمآتبند ت مادبان  ب دنیا می هایآن دیگر مرحلة  عدی تجتد ندابد. بحم از
 شتند.ب می لعد ت بتزهایی هب  ب شک  غیر معمتلی تکرابا می
ای  ب هاب  رده امب هب داللب مفهوتمی آن دب با  ب گتنب« دَلحَأ»قرآن هلمة  

 مئ زئ رئ ُّّٰٱٱٱفرمایود:خداتند م عال می ؛اع داد امالمی آشکاب شتد

 یهاخدا با نام»:  َّنت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ

هنند یم یهجرت یت یهابا هب دب نام ی ختانید ت هسانها آن بات با   ،نیکتتر امب

 ١٨٠األعراف:  «.اند ختاهند دیدهردههب می با یاعمال یمزا یتاگذابید.  ب زتد
شدن از تمط چیوزی  وب الحاد: هج»شیخ  اهر  ن عاشتب آتبده امب هب: 

 ،گردنودهنابة آن امب. این معنایی امب هب همة معانی دیگر هلمب  ب آن  رمی
بموب ت حوق آن اموب،  ور تمط یک چیز  ب معنی ندطوة د هب جایی ت از آن

الحواد تشو یب  همین اماس امب هب عدتل از حق  ب مومب  ا و  با نیوز  وب
 .. هردن ت فامد هردن ا الق شده امب.اند. دب ن یجب الحاد  ر هفر ت ت اههرده
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با از مظواهر هفور  وب هوا آن معنی الحاد نس ب  ب امماء خداتند این امب هب ت
 ب خداتند هب داللب  ر صفا  تا ب  ابی تعوالی  هاآن حساب  یاتببیم ت دب تسمیة

خداتنود هوا آن ترین مدلتل ایون صوفا  اموب.خداتند شایس ب ؛ تدابند انکاب هنیم

رای گذابی ات دب قرآن هریم  وت نام –هب ذهر شد همچان –بحمان با انکاب هردند 

هوب   ب هواب  ورده ت گف نود پیام ر امالم  از جتییت نیز عیبدادن جلته زشب

تر از ایون  ه انی  زبگ .شمرده امبم عدد نمتده ت  ربا  ان(مع تدآلهب ) پیام ر 

 ب  مزاتاب امب هب پس ؛ت ظلمی  االتر از آن دب جدال  ین امالم ت هفر تجتد ندابد
 1«چرا هب از بتی حدد ت حسد از حق عدتل هردند. ؛دتالحاد نامگذابی ش

الحواد دب »چنوین ذهور هورده اموب:  م معنی الحاد با  ب صتب  خالصبا ن قیّ
از حدی امب  ب ها آن ت حدیدب دالل ی ت معانیها آن امماء خداتند همان عدتل از

  2«.تجتد دابد.ها آن هب  ب صتب  تا ب دب
مد ضوای آیوا     وقاموب،  خداتند م حانالحاد دب آنچب هب مر تط  ب ذا  

معنا ت دب الزام  رای ختیش  هر آن چیزی امب هب خداتند دب لفظ ت دب منکر ،قرآن
شوتد. خالصوب نمی -ج  ت عال-  ب ات ا  بمانده امب ت تنها  ب انکاب ذا  خداتند

با « الرحمن:  خشونده»خداتند دب متبة اعراف هسانی با هب یک امم ایشان یعنی 
شتد انکاب هنند،  عنب زده ت این هاب با از دالی  نزتل عذاب ذهر هرده هب م ب می

هب از حق این امم عدتل هرده امب، صفب الحاد تث یوب شوتد؛ پوس   رای فردی
هب  ب ه  این امماء اهانب هرده ت  ب صوفب تحودانیب ت چگتنب امب حال هسانی

هب ایمان  ب تتحیود از تتحید خداتندی اهانب هنند چگتنب بف اب ختاهد هرد دب حالی
 !اتجب تاج ا   ر یک  نده امب

ماهیب الحادی  ب همان معنایی هوب دب  ،ددب دبتن خت ،مکتالبیسم جزئی
چرا هب این نتع مکتالبیسم نیز همة امماء  ،قرآن ذهر شده امب  ب همراه دابد

                                                                 
 .9/189زلنشر، د.ت،  ةمحمد ازطاهر ابن عاشور، ازتحریر وازتنویر، تونی، ازدار ازتونسی .1
 1424ار ازفوا،د، ، دةازمکرم ةابن ازقیم، بدا،ع ازفوا،د، تحقیق: علی بن محمد ازعمران، مک .2

 .1/297م،  2004هع، 
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اموا  ؛هنودبا از ایشوان نفوی می« حَکَوم: حکمیوب»ت صفا  خداتند از جملوب 
چرا هب اقوراب  وب تجوتد خداتنود با دب  ،دب نهایب الحاد امب ،مکتالبیسم هلی
دب تصتب خوتد از  مگر اینکب صاحب چنین تفکریهند )اب میاص  ت اماس انک

 وب ایون امور بضوایب  ،مکتالبیسوم هلوی !(.ب ت یب خداتند، پیرت ابمطت  اشد
دهد هب مسیحیب دب دیتابهای هلیساها  اقی  ماند، پس چگتنب  وب تجوتد نمی

امالمی هب ایدئتلتژی هابآمد دب زندگی فوردی ت جمعوی افوراد دابد، بضوایب 
ی ت ماهتی  ین مکتالبیسم هلی ت مکتالبیسم جزئوی رد؟ تفات  جتهدهمی

ای هب هیچ اتری هند  ب گتنباین امب هب دب اتلی همب چیز با از دین ملب می
 ت مع دد امب هب ح ی دب دبتن ت خلت  زندگی افراد قائ  نیسب دب رای دین 

قدب  عمو  دین نشانی ندابد؛ اما نتع دتم  رای دین یک مکان تنگ  ا ها آن
شتد  ب این شرط هب از آن مکان ت فضای تنگ تجاتز نکند؛ اگر همی قائ  می

 مدداب فراتر  رتد،  اید متبد مؤاخذه قراب  گیرد ت  ا آن م ابزه شتد.از این 

 :آلود استدین شرک ،سکوالریسم: مطلب شوم

چورا  ؛ تدن آن نیسوباین مخن هب مکتالبیسم الحاد امب، نافی معنی شرک
دب ملب ت ایجاب  اشود  وب  مسألباخ الف دت »تناقض  ب این صتب  امب هب هب 
 ، نوا راین1«م ب نفی امر دیگر شوتد.ها آن ای هب ات ا  یک امر  رای یکی ازگتنب

 مب.انیز  آمیزالحادی امب یک دین شرک هباینمکتالبیسم جدا از 
ة هتچکی  ر پذیرد هب دین میطراگرچب این حدیدب با می ،مکتالبیسم جزئی 

بمواند ت مع دود اما حاهمیب هتاهای نفسانی انسان با نیز  وب ات وا  می ،مردم دابد
های انسانی امب ت ایون هموان امب هب من ع احکام قانتنی ت عرفی همان ختام ب

چیزی امب هب خداتند م عال آن با محکتم هرده امب ت  ب صتب  تاضح ت آشکاب 

 مب خب حبُّٱٱٱٱفرماید:می م عال خداتند ؛ تدن آن تصریح هرده امب ب شرک

                                                                 
 .515محمد علی ازتهاونی، کشا  اصطالحات ازفنون وازعلوم، ص  .1
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  حسخس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب

اذن خداتنود آیا مع تدانی دابند هب  وی: »َّحض جض مص خص حص مس

ن وتد، دب میانشوان داتبی ها آن اند! اگر مهلب معیّنی  رایماخ بها آن آیینی  رای

 ٢١رى: الشو «ت  رای ظالمان عذاب دبدناهی امب! (شدعذاب صادب می)شد می

آنچب با هب خداتند  ب عنتان دین ها آن» امب: گف با ن هثیر دب تفسیر این آیب 
ام تاب دب شرع تتضیح داده امب ت عیب نکرده  لکب  ب دن وال چیوزی هسو ند هوب 

هوردن  حرام باز جمل ،اندشان تضع هردهدب میان انسان ت جن،  رای شان،هایشیطان
ختن ت نیز قمواب ت انوتاع  مرداب،ختبدن ل هردن حالت  1تصیلب ت حام ،مائ ب ، حیره

با دب زمان جاهلیوب  ورای ها آن ها ت امتب  ا لی هب از بتی جه  ت نادانیگمراهی
 ا و  ت  یهوتده ت  هوایختد  ب عنتان حالل ت حرام تعیین هورده  تدنود، ت ع اد 

ام ر آمده امب هب پیو دب صحیح مسلمهردند. مخنان فامد ت نادبمب با ت عیب می

: ارر انل ر ق ْصرب     ر  ر  ی  ربن قمعرة برن خنردف  ت  عمرو بن ليحيرأ»فرمتدند:  
چورا هوب ات  «.دهشویمیآتوش با دب  اشبتدهعمرت  ن قمعب  ن خندف با دیدم هب 

اتلین هسی  تد هب متائب با بها هرد. ات یکوی از پادشواهان خزاعوب  وتد ت اتلوین 
داد ت هموان هسوی  وتد هوب قوریش با  وب  هسی  تد هب همة این هابها با انجوام

                                                                 
گتش ایون  چوب  ؛یده  اشد ت شکم پنجم آن نر  اشدی.  حیره: ماده ش ری امب هب پنج شکم زا 1

هش ند نمی شدند ت آن باپشب آن متاب نمی دادند ت  رش ر با پابه هرده ت شکاف فراخی  ب آن می
دمب خوتد هردند. مائ ب: ش رانی  تده هب ختد  بت از  اب اح رام از هیچ آب ت علفی ات با منع نمی
هوا اند ت یا دب باه خشنتدی ت جلب بضایب  بهرده ب م ب نذب آن با مانند  حیره از هاب معاف می

بماندند. تصیلب: مصرف فدرا می ها با  باند ت همب منافع آنشدهها آزاد میت  ب منظتب تدرب  ب آن
هوای زاییود آن با تقوف  بدابند ت اگر نور میگتمفندی امب هب اگر  ره ماده  زاید آن با نگب می

داشو ند زایید هب یکی نر ت یکی ماده  تد هر دت با  رای ختد نگب میهردند ت اگر دتقلت میختد می
گر ماده ش ری از صلب ت نطفب شو ر نوری ده گف ند:  ره ماده  ب  رادبش م ص  امب. حام: ات می

گذاشو ند با م ابک شمرده ت پش ش با مح رم دانس ب ت  ر آن  واب نمی آتبده آن ش رشکم  چب می
 هردند. م رجمشدند ت از هیچ آب ت علفی ات با منع نمیمتابش نمی ت
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از  !اش با زشوب گردانودت چهوره ندخداتند ات با لعنب ه –ها تاداب هرد  ب شپرم 

یعنوی  َّحسخس جس مخ جخ محُّٱ:فرمایودمیخداتند م عال  این بت

 شد.ش اب میها آن هردنمهلب تا بتز قیامب داده نشده  تد، دب عذابها آن اگر  ب

 سوویاب شوودید ت هووا آن بیعنووی عووذا َّجضحض مص خص حص مسُّ

 1«چددب  د امب.ها آن دبدناک ختاهد  تد ت مرنتشب

  ٰى ين ىن نن ُّٱٱم دب تفسیر مخن دتزخیوان  وب خودایان خوتد:ا ن قیّ
 :آتبده امب [٩٨ – ٩٧الشعراء: ] َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

هب  ا خداتند دب خلدب ت اعطوای بزق ت بتزی ت مشخص امب هب آنچب با ت »
دهند، دب عشق ت  ندگی هی ت قدب  دب آن مساتی قراب میهردن ت پادشازنده

هنند ت ایون ت خشتع نیز مساتی خداتند قراب داده ت دب  را ر آن اظهاب ذلب می
نهایب نادانی ت ظلم امب. چگتنب ممکن امب هسی هب از خاک آفریوده شوده 

 راز  اشود؟ چگتنوب  نوده  وا امب  ا خدایی هب خلق هرده امب مساتی ت هم
هب صاحب ت مالک تی امب مساتی  اشد؟ چگتنب هسی هب دب ماهیوب هسی 

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 

احسان نیازی تی، قدب  تی، پادشاهی تی، تجتد تی، ای هب  یامب  ب گتنب
ت هرم تی، علم ت بحمب ت همال مطلق ت تام ت تمام تی از لتزام ت ضورتبیا  

تر امب؟ چوب ماهیب تی امب یکسان ت مساتی  اشد؟ چب ظلمی از این زشب
 2«!تر از آن امبحکمی ظالمانب

                                                                 
 ة، مؤسسعةیعئابن ک یر، تفسیر ازقرآن ازعظیم، تحقیق: موطفی ازسید محمد وآخعرون، ازج .1
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اگر دیدگاه ت نظرا  انسان با  ب عنتان مرجع حکم شرعی قراب  دهیم امتبی با 
مرجعوی  هباینهند  دتن ملب میها آن ت امتب دیگری با از  رای مردم مجاز هرده

از آن   لندمرت ب  ر آن نظاب  داش ب  اشد ت این عین شرهی امب هوب پیوام ر 
انود. ا ون احکام  یان هرده گتنب  رحذب داش ب امب ت احادیث زیادی با دب ندض این

نتان مرجعی قوراب با  ب ع هر هس غیر پیام ر »تیمیب دب این  ابه آتبده امب: 
هند تاجب  اشد ح ی اگر ایون حکوم دهد هب ا اعب از تی دب آنچب امر ت نهی می

پوس  ورای خداتنود  ،انودخالف آن چیزی  اشد هب خدا ت بمتل  وب آن امور هرده
شریک قائ  شده امب ت این از نمتنة شرهی اموب هوب یوابان خوتد با تابد دتزخ 

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نبُّٱٱٱد:فرمایومیم عوال  دخداتنو ،هندمی
 رخی از مردم غیور خودا با »: َّيفىق ىف يث ىث نث  زثمث رث يت

، دابنودمی با دتمبها آنهب خدا با  ایسب دتمب داشب همانند خدا گیرند ت چنان
 ١٦٥ابلقرة:  «1همال مح ّب ت دتم ی با فدط  ب خدا مخصتص دابند. متمنان لیکن

بب ند  ب مانند تر خداتسلیم هردن زمام ت فرمان احکام حالل ت حرام  ب غی
علموای یهوتد ت  ت ماننود ان خواب  ب جوای اهلل اموبخلق ت پرتبدگاب دانس ن 

د: فرمایوم عوال میخداتنود  ؛ها  ب عنتان اب اب ت حاهموان خوتد اموبهشیش

  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجُّٱ
 معجغ جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس
ت باه ان ختد با )از نادانی(  وب  علما»:  َّ حفخف جف مغ
 یب شناخ ب ت خدا با نشناخ ند ت نیز مسیح پسر مریم با )هوب م تلود از مدام ب ت

مادب معین ت حادث ت مخلتق خدامب(  ب التهیب گرف ند دب صتبتی هب موأمتب 
خدای یک ایی با پرم ش هنند هب جز ات خودایی نیسوب، هوب هب آن ن تدند جز

 ٣١ اتلوبة:« دهند.منزه ت  رتر از آن امب هب  ا ات شریک قراب می

                                                                 
 .10/267مجموع ازفتاوی  .1
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انودازد چنوین پرمو ان قودیم نگواه می ب دانسان معاصری هب  ب آباء ت عدایو
شدن  رای خداتند  اید ح ما همراه  ا این اع داد  اشد هوب پندابد هب شریک قائ می

 تدن ت تدودیر اموتب موردم آن شریک  ا خدا دب التهیب ت ب ت یوب ت صوفب خوالق
چورا هوب قورآن مشورهان با  وب  ،مبمشابهب داش ب  اشد تلی این گمانی اش  اه ا

 متبد مرزنش قراب داده امب ت  ا تجتد آن، تا ب هرده امب هوبها آن شرک خا ر
 ب خالدیب غیر خداتند  اتب ندابند ت ملطنب مطلق  ر هس ی با  رای غیر تی ها آن

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱفرمایود:خداتند م عوال می ؛قائ  نیس ند

گت هب آیا هویچ یوک از  » :َّيه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن ىميم

  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 

 ٣٤يونس: « گردانندتان؟گرداند، پس هجا می) ب متی ختد(  ازمی
چورا هوب  ،اتر از شرک جاهلیب بمیده اموبای فرشرک مکتالبیسم  ب مرحلب

صورف گذابی یک حوق انسوانی هب شریعب ت قانتن گتیند ب اف خاب میمکتالبها 
هب اعراب جاهلی از این امور خوتددابی دب حالی ،امب ت غیر  شر دب آن حدی ندابد

چورا هوب  ختدشوان، وب  نوبدادنود هردند ت قتانین ختد با  ب خداتند نسو ب میمی
د حکم فدط از آن خداتند امب ت هیچ حکمی  االتر از حکم خداتند تجتد دانس نمی

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىنُّٱٱنووووودابد:

 ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

ختاموب موا ت پودبانمان هب شرک آتبدند ختاهند گفب: اگور خودا میآنان»: َّزث

هردیم.  دین گف اب، پیشوینیان ایشوان نیوز شدیم ت چیزی با حرام نمیمشرک نمی
 عم عذاب ما با چشیدند.  گت: آیا شما  ر این مخن هب آن تکذیب )بم ( هردند تا

مدبک قطعی دابید تا  ب ما ابائب دهید؟ همانا شوما پیورتی جوز از خیواال   ا و  
 ١٤٨األنعام: « گتیید.هنید ت جز  ب گزافب ت دبتغ مخن نمینمی
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پرمووب جوواهلی اصووتلی از ایمووان با هووب  سوویابی از ب  بهووب اعووراهمچنان
شوناخ ند،  وب ایون صوتب  هوب عورب ند،  ب بممیب میمخالفها آن مکتالبها  ا

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ:جاهلیب  ب مالئکب ایمان داش ند
ت : »َّحي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم

گتیند: چرا فرش گان  ر ما آنان هب امید لدای ما با ندابند )ت  ب قیامب مع دد نیس ند( 
 ینیم )توا دب ایموان،  وب بموتل مح واج نازل نشدند؟ یا چرا ما خدا با  ب چشم نمی

ن اشیم(؟ همانا آنان دب حق ختیش باه تک ر ت نخت  پیش گرف ند ت  ب مرهشوی ت 

هوب  وب پیوام ران نیوز ایموان داشو ند: همچنان  ٢١الفرقان:  غیانی شدید ش اف ند.( 

 مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خصُّٱ
 هل مل خل حل جل  مك لك خك جكحك مق حق
آمد گف نود: موا ها آن ت چتن آی ی  رای )هدایب(: » َّخممم حم جم

ایمان نیاتبیم تا مانند آنچب  ب بمتالن خدا داده شد  ب ما نیز داده شوتد. خودا  ه ور 
ت داند هب دب هجا بمالب ختد با مدرب دابد.  ب زتدی مجرمان با خدا ختاب موازد می

 [124]األنعوام:  «اندیشیدند  ر آنان فرت فرم د.عذا ی مخب  ب تامطب مکری هب می

 إَل   كلر كَل رشفر كیرامهلل بل   كیربل  » گف نود:ل یوک می ،دب هنگام  ا این گف وب
: هیچ شریکی  رای تت نیسب مگور شوریکی هوب كتملک  وما مل كرشفکا هو ل

 ، تب هب مشخص امبجا همان ندب ای« ب تت امب.ماخ یاب ت حکمرانی  ر ات دب د
اما  زبگوی ت مدوام  واالتر با  ورای تی  وب  ،اگرچب  رای خداتند شریک قائ  شدند

اما مکتالبها هر نتع  رتری حکوم ات ا  بماندند ت ات با مرجع همة امتب قراب دادند. 
خداتند با بد هرده ت هتاهای انسانی با  ب عنتان من ع اصلی داتبی ت ندد ت امر قراب 

 وا آن  ب اشود، حوق اموب هور آنچودهند. پس هر آنچب متافق هتاهای انسان می
. دب این حالب هیچ مجوالی چوب دب مدوام اتل ت ب امبیفرتمامخالف  اشد،  ا   ت 

 ب نوتعی بهواهردن صورف  چب آخر  رای حکم ت دم تب خداتند نیسب. این نظریب
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خداتند شریک قائو   پرم انی هب  رایالتهیب امب ت این همان چیزی  تد هب  ب
مکتالبیسم اندال ی علیب انسانیب انسوان ت شده  تدند، جرأ  انجام آن با نداش ند. 

هردن آن امب تا پتشش التهیب با  ب تن هنود؛ ت حدیدوب آن ختابشمردن ت ذلی 
های مرشناس الئیک  ا ایون موخن  ور یکی از چهره1همان چیزی امب هب فریّ

دبتن انسان پنهان امب ت  ر همین امواس اموب مددس دب »آن اقراب هرده امب: 
نامنود ت آن می «I'humanism transcendental»م عوالی  یمازانسانهب آن با 

اإللب: اگر مردم  ب صتب  خدا ت مع تد ن اشند پوس  -دانندبا جن ة انسانی انسان می
اب  ع و باز این تعالی  شوری  و 2«این امکان با نیز ندابند هب  ب شک   شر  اشند.

چورا هوب دب تع یر هرده اموب، « transcendence horizontale« »تعالی افدی»
ن اماس انسان هب  ب صتب  افدی دب زمین پراهنوده یمیسب ت  ر هآممان چیزی ن

شده امب،  ا پذیرش مدالم التهیب  رای ختد  اال بف ب ت ختدش با من ع حدیدب  ب 
 آتبد.حساب می

                                                                 
ال،یک  سرانلسو  فرانسوی و وزیر جوانان بود. از (: فی-م 1951) luc Ferryزوک فرّی  .1

  :وی تتأزیفا ترینمهمفرانسه نیئ بود. از 
"L'Homme-Dieu ou Le Sens de la Vie" ت "Nouvel Ordre Ecologique". 

2 . Luc Ferry, L'Homme- Dieu ou le sens de la vie Grasset, 1996, p.177. 
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 مقدمه

مکتالبیسم از منظر حدیدب نظری ت عملی تعریف های گذش ب  ا دب فص 
دیم ت از این  ریق موا آن آشنا شدیم ت متضع امالم دب  را ر آن با  ربمی هر

ظلمی علیب آن صتب  داده ت یا آن با تحریف هنیم،  ا تاقعیوب ت  هباین دتن 
حدیدب ایون مک وب فکوری آشونا شودیم ت دب ایون باه  ور توابیخ صوحیح ت 

های مشخص ت امتب قطعی شرع تکیب هردیم ت همة این متابد، امتبی تاقعیب
 یم. اتب دابها آن امب هب ما  ب تضتح ت بتشنی

آنچوب نب  ب ت اقراب نکرده مکتالبهای عرب  ب ماهیب ت حدیدب تفکر ختد 
های مذه ی ت معلمین این مک ب فکوری  وب آن جهان  ب همک شخصیبهب 

،  لکوب  وب اندنیز نپرداخ ب شانامالم  ا دیندین   ب  رختبدت ح ی  بمیده امب
 ور ها آن ت تکیةاند، بتی آتبده ایممجادلب  ا هلیب آنچب ما آن با نمایان ماخ ب

علیب مخالفان خوتد  عتامت  هات شتباندن مازمان آمیزگف مان الحادی ت تتهین
هوب جاییتوا ت خالصوب گوتیی اتخواذ نمتدنود بتش نیرنوگ  ،ت دب  یان امب،

دعتتگری ختد  الزم  رایهایی ی  ت  رهانهمة دالها آن شتد هبمشخص می
 اند.از دمب داده

رب نگواه هنود عوهای فکوری موکتالبهای دفاعیوبهسی هب  ب دقوب دب 
آشووکاب های  وور نووتعی زی امووازی زشوو یهووا آن هنوود هووب همووةمالحظووب می
ت ن تد تتانایی  رای دفع چالش ت دبگیری  ین امالم ت مذه شان مکتالبیسم 
 دادنزی واجلتهاز  ریق  مکتالبیسمتحریف   ب ع اب  دیگر:  ر  نا شده امب.

 ام تاب امب.هردن آن ریق تعطی  ت تحریف امالم از  آن 
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اهووداف ت شوویتة زی امووازی مکتالبیسووم  وور جدامووازی آن از تووابیخ ت 
 وا  ت نا شده اموب از اصتل فلسفی  جدایی آنهای پیشگامان آن ت دبختامب

حرهوب  دب میر ب عنتان یک تددیر تابیخی ح می  ختانش علمی ت تاهییک 
 ب ایون با ت آن  ختد خالصب هرده، های هنند.. آن با دب تعدهمعرفی میتابیخ 

های مخ لف  رای جلتگیری از  ازگشب حکم تیوتقرا ی عنتان هب آبزتی ملب
. تحریف دب مکتالبیسم  ب مومب ت دهندامب نشان می) رگرف ب از امر الهی( 

متی دیگری بف ب ت این امر با هب ممکن امب دایرة عم  آن  ا دایوره عمو  
 هنند. بد میامالم  رختبد داش ب  اشد، 

گر شده امب هب ماهیب آن با مکتالب هورده اما تحریف امالم دب این امر جلته
هند ت از تیژگوی مودنی های آن با بد میگذابیها ت قانتنت همة مجمتعب شریعب

هند هوب پواهی اموالم  وا میاموب ت فسواد یا چنین گمان می ،گتیدآن مخن می
 ب  ربمی نصتص پرداخ وب  نیز مکتالبهاگاهی   یعی متجتد دب آن تعابض دابد. 

 چرا هب مع ددنود فهوم ت دبک ،هنند ر حکم خداتندی با بد میها آن هایت داللب
تنها از  ریق فهم  شری میسر امب ت یا گاه الزام متجتد دب این احکوام با بد ها آن
 هنند ت مع ددند هب خالف تاقعیب جامعب هس ند.می

هوای مکتالبیسوم با تا میزان فری کابیهرده د ت ند این ادعاها با  ربمی 
 مشخص هرده ت آگاهی مردم با  ب حدیدب این مذهب  اال   ریم.



 مبحث اول

 فریب در تعریف سکوالریسم با نفی حقیقت آن

جهوان عورب دب  اب دخوتمویطرة میاموی ند تتانس  بهاهب مکتال یهنگام
اتهاموا   امو فاده از فراهم شد، معی هردنود  واها آن ت فضا  رایعملی هنند 

مکتالبیسوم  دادنجلوتده ادعاهای ختد با هب  ب هدف زی وا ،گس رده ایبمانب
 وب دموب  ه منامو یمردم جایگا م انی اخالقی تد، ترتیج دهند تا دب  اتبها ت 

هوای بتش  ورای ایون هواب،. از  ریوق آن  وب اهوداف خوتد  رموند تاد نتب یا
 ختاهد آمد.دب ادامب ها آن حیهب تتض گرف ندای  ب هاب فری نده

 اختالف در ریوة لغوی کلمة سکوالریسم: مطلب اول

 ب این ممب بف ند هب م حوث  1 عضی از مکتالبهای عرب از جملب فؤاد زهریا
 ادعوا ب این  ،ابزش ت احمدانب جلته دهند یاصطالح مکتالبیسم با  لغتی دب متبد

اصو  محو   خورتج ازت   تده دتبتع متبد نداش ضاص  متاز نتع  ربمی،  نهب ای
ت مواخ اب آن  ،شوک حود ت مورز،  دب تعریف حدیدب مکتالبیسوم از نظورمناقشب 

اتور چیوزی جوز  آن، لغتی بیشبلح  ب اع  اب طن مصیاگتیا ب ه یب ت ،  ب اشدمی
  !دابدن آنداللب لفظی نیسب هب ابت ا ی  ا  ام انی ت قدیمی 

                                                                 
 دب نیموة دتم قورنی از سران سکوالریسعم در موعر و یک :م( 2010 -1927فؤاد زکریا ) .1

بوده و استاد فلسفه در دانشگاه عین شمی و دانشگاه ازکویت بوده است. از جمله آثار  مبیست
  «.فی میئان ازعقل ةاإلسالمی ةازوحو»و  «خطا  إزی ازعقل ازعربی» :وی
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ب اص  اصطالح انگلیسی  ب آن ه التینیدب ز ان « عالمانیب» مصطلحبیشة 
 وب آن ح شوک  عر وی ایون مصوطلت نیوز دب ز وان موریانی هوب  ،گردد رمی
، اتلین باه ح  ما  رای بمیدن  ب حدیدب ت معنای حدیدی این هلمب گردد رمی
 میامی معاصر امب. یهالغبفرهنگدب 
دهود هوب ، نشوان میی ت  رخوتبد موذاهبفکر هایجتشش ربمی تابیخی  

های مخوالف ت مع ورض، دب  یوان ت ها ت نظریوبهای فکری  وین دیودگاهدبگیری
دب  اخو الفتجوتد   لکوب، قاصر ت ناتتان ن وتده اموب ،تتضیح جن ة مفهتمی هلمب

تلفیق اصطالحی هلمب، تأتیر زیادی دب ماخب این دبگیری ت هدایب آن دابد. چورا 
دب پوی هودایب ت   رفانب امب هوبهب اصطالح دب  سیابی از متابد یک ترهیب  ی

هوای تتجیب مایة مفهتمی لفظ  ب ممب یک جهب مشخصی  وتده هوب دب داللب
؛ شوتدیمی  وب هابگرف وب ت لیغی ت  ازابیا ی ادعاها ت اهداف مشخص ت مخصتصو

گیرد تا یک مری دب  عضی متابد نیز  رای این متبد ام فاده قراب می عالته  ر این،
هب دب فضوای فرهنگوی ت فکوری خاصوی  وب معانی ت افکابی با از لفظ نفی هند 

 گیرد.های زشب متبد ام فاده قراب میزنش ت تهمبرعنتان من عی  رای م
آبایش اصطالحی مکتالبیسم هنگامی  اب شود هوب  رفودابان آن موعی 

آهنگ  اشد ت شونیدن تشای  یان هنند هب  ب گتش خهردند آن با  ب گتنبمی
 وا  -ا  ا الق این مصطلح یعنی عِلمانیبزابی نشتد، دب ن یجب ات آن متجب  ی
ای از معانی ا الق شد هب موا  وب دن وال  رای داللب  ر مجمتعب -هسر عین 
لوم هس یم ت این دب حالی امب هب میوان ایون مصوطلح ت تاژة عِها آن پیگری
 ای تجتد ندابد.گتنب ابت اط بیشبهیچ
تورین ب عنوتان هم ولمانیب  ب تجتد آمود این انحراف لغتی هب دب هلمة عِ 

چرا هب این هلمب  ،تتجیب دب مهد تابیخی هلمب یا زمینة لغتی ت ز انی آن نیسب
 ،عر ی ختد  ا علوم موادی شو یب ت هماننود ن وتده اموبغیر ةگاه دب بیشهیچ
 ،گاه مورت ط  وب معنوی عِلوم ن وتده اموبتبتد آن  ب ز ان عر ی هیچ هبچنان
 اده شد.هب دب م احث ق لی نیز تتضیح آن دچنان



 285مکتالبیسم /  توویر تبلیراتیفص  چهابم: 

 
 

ت الهاما  مخصتص  وب خوتد  جاذ بدبخشش، « عِلم»شکی نیسب هب هلمة  
هند هب ایون موذهب دشومن نوادانی ت دابد هب دب جان شنتنده این معنی با الدا می

ادباک چیزی از  ریوق  وب »خرافا  امب؛ چرا هب علم دب میراث امالمی  ب معنی 
اما دب عرف عاموب  1«دابد. هابگیری آن چیزی هب دب متبد آن شناخب قطعی تجتد

  ب معنی شناخب قتانین   یعب  ب شک  دبمب ت اصتلی آن امب. 
ای تانمتد این هلمب  ب گتنب ابگرتهی از مکتالبها تالش هردند تا دب ماخ 

 عد از آن امب ت دب این هنند هب مش ق از هلمة علم  ا هسر عین ت حذف الف 
چیوزی با  تفسیر ایون مصوطلح آندب ها آن تالش نیز متفق عم  هردند، پس
هرد هب این هلمب از مهد علم گرف ب شده ت نتش ند هب  ب مخا ب چنین الدا می

 2مرت 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  

ی لوت ،نامی تابیخی هلمب مخالف امبشبیشب معلتما  این ابت اط  اچرا هب  ،امب
از منظر شناخ ی هب حد ت مرزهای ادباک ت مکانیزم ابزیا ی هلموب ها آن ابت اط  ین

هسی امب هوب از دانوش » -هسر عین ب  - عِلمانیهند. نمی هند نفیض ط میبا 

یوک نمتنوب  ورای  –امب ه مانند آنچب دب علتم   یعی پید ب صتب  تیژ –ی لعم
هنود هوب  وب هند ت دب ن یجب یک دیدگاه تضوعی  نوا میها اق  اس میانتاع دانش

 ،موباشناخ ن امکان شناخب اخالقی، دینی یوا م وافیزیکی ی عدم  ب بممیبامعن
ها، امکان ندابد هوب ح وی از منظور چرا هب این قضیة متبد نظر  رای هرهدام از آن

 .«3د  یاتبدن فرتیکهای علمی مر تم را ر اصتل ت ابزشاص  ت م دأ دب 
« العالمانیووب»گرتهووی دیگوور از مووکتالبها  ووب ایوون موومب بف نوود هووب 

 وا ایون  ،م مشو ق نشوده اموبلگردد ت از عِ ب هلمة عالَم  رمی (مکتالبیسم)
تتضیح هب  تلی نکشید هب از  ریق مطالعا  نددی ختد  ب این جهب م مای  

                                                                 
 .11، ص 2001اإلیمان، ار، دةمحمد بن صازو ازع یمین، األصول من علم األصول، اإلسکندری .1
 از نویسندگان مسلمان، در شکل اصطالحی کلمه از سکوالرهای عر  تبعیت کردند. رخیب .2
 .38، ص 2م، ط  1998، بیروت، دار ساقی، ةزلعلمانی ةاهر، األسی ازفلسفیضعادل  .3
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زهوی نجیوب  شدند هب مکتالبیسم جنگ علیب دین نیسب. از جملة این افوراد
جوایی هوب دب  یوان  ،«عا -ف حب -عین »: تد رانگیز خدب مدالة  حث 1محمتد
هوردن از به انیوب ت دتبی ،دین دب ابتپوا بجال پنداشب هب« عالمانیب»نشأ  
الگتهوایی  ورای  این زمینوبت دب   رگرف ند،یک بتش زندگی با  ب عنتان دنیا 

 وب  «فکرانبتشون»، بموید فورا «عصر نهضب»هنگامی هب   تدند؛عامة مردم 
ت غابها  هاصتمعبدب  ینینشگتشب هبیحالدب  ،آن بتی آتبندهشف  عالَم جهب

دب ان هوای  2«شک  گرفوب.« عالمانیب»، ت  ب این ترتیب هردندبا  ب شد  بد 
                                                                 

م(: فیلسو  موری، به عنوان استاد فلسعفه بعیش از  1993 -1905زکی نجیب محمود ) .1
های آمریکعا نیعئ های موری استاد فلسعفه بعود. همچنعین در دانشعگاهقرن در دانشگاهمنی

را برعهده گرفعت. از جملعه « ازفکر ازمعاصر» هیا  تحریریة مجلةکرد و ریاست تدریی می
 «.سلند ربرترا»، و «ازمیتافیئیقا ةخراف»های وی: کتا 

-هعع 1422، 2دار ابعن حعئم، ط  محمد خیر رمیان یوسف، تتمه األعالم زلئرکلی، بیروت،
 (193 -1/192م،  2002

م واالتی من هوی پتشی از دنیا ت ابزش آن  ب صوتب  اج وابی  وب اهموال ت  یچشمتق ی . »... 2
دب ن یجب میو   وب آنچوب هوب منجور  وب ت آتبد، شتد هب ابزش آن با دب چشم مردم پایین میمی

اگور  -پس نب علمی ختاهود  وتد ت نوب عملوی ،دهدابتدای امتب دنیتی امب دب انسان هاهش می
جنو ش ابتپوا هوب پس  ابزترین تجب تموایز  –بحمی  رای ما جایز  اشد چنین تعمیم خشک ت  ی

هوب   تبی با  رانگیخ ندهب مردم  این امب، بتانب شد  رای پایان  خشیدن  ب این تضع نامنامب
 ندی هننود، هویچ باهوی با  ورای ختام ند این زندگی پرتحرک با دب دبتن خوتد  سو بگتیی می

هایی ها  وا هشو یای از آنهننده پیمتدند، دم بهب آن با دب تالشی گیجم ابزه  اقی نماند مگر این
های زموین ای دیگور هرانوبآن با هشف هنند، ت دمو ب هایدب دبیای ظلمب فرت بف ند تا تابیکی
بموید  وب آتوش هوا می ب گوتش آن د ینن  با هب چیزی از آنخشک با هب خ رهای آن  دتن این

 وا  از دانشومندان ای دیگور یننود، ت دمو بگتیی هب این زموین با دب خوتاب ت بؤیوا می هشیدند،
شوده، از همة این متابد گف ب[ ...]هایشان  ب آممان خیره شدند تا اجرام آممانی با بصد هنند چشم

هوا خلوق هورد. از هموین د  رای آندانیم ابتپای جدیبم اخیزی حاص  شد هب همان  تب هب می
 لند شد: شما  اید  ب این جهان تتجب هنید.  اید  ب ایون جهوان « مکتالبیسم»ندطب  تد هب فریاد 
 «مگذابید. تتجب هنید. آن با فرت

عا، اازقعاهره، دار ازشعروق، ط  -فتحه –أتحدل، مقال: عین  ةزکی نجیب محمود، عن ازحری
 .187، ص 1989، 3
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یون د ب این ن یجب بمیده امب هب مکتالبیسوم دب فطور  خوتد  وب  مخنش
ت توالش دب بتی  هاصوتمعبتورک دعت   ورای جز هب چیزی چرا ایمان دابد 

با موتبد  هب مکتالبیسم «م دینین»هر هدام از نیسب، ت زمین ت هسب ت هاب 
 .دانندآن با نمیچیزی از حدیدب  – هب گف ب امبچنان -، دادیمان داد قراب 

نشان عد  ت آزادی شکته از هب آن تصتیر دبخشان مطا ق  ا مکتالبیسم 
. انسوان با دب با  ا هم  ب اماب  هشیده اموب عد  ت بتح لکب  ،نیسب دهدمی

هموان  ،ت قفس علم. اما قفس اتل عالَم ب اماب  گرف ب امب: قفس دت قفس 
هوب  ورای  با محاصوره هورده اموبانسان  دید  صیر  ت تد رقفسی امب هب 

آن،  ت دب حود ت مورز گرددی رنم ب عدب  «منفعب»ت  «حدیدب» یتجتجسب
دب مکانیزمی  می؛ اما قفس دتبمدیم،  ب ان ها انسان رای تحدق بفاه  هاتالش

با دب ضومن قفوس  «منفعوب»ت  «حدیدوب»تجسم یاف ب امب هب موعی دابد 
 جهان تنگ ت حصر هند.

مکتالبیسم یک مذهب ت گرایش فکری امب هوب ادابک انسوان با هوتب  
؛ دب ن یجب هویچ هندهرده ت تمام تمرهز ت تتجب تی با معطتف جهان ظاهر می

هب چنان ،جز ادابک ظاهر اشیاء مطلتب ت قا   دم رس نیسبنش ت شناخ ی دا

 ين ىن منُّٱ فرمایود:انب  ب آن اع راف هرده امب. خداتند م عوال میه
آنووان  ووب امووتب )اهثوور( )» : َّمي خي حي جي يه ىه مه جه

ظاهری از زندگی دنیا آگاهند ت از عالم آخر  )ت تعده تتاب ت عداب حوق(  وب 
ظواهری  وب امو ن اج اموتب ظواهری  از اموتبهوا آن [ 7: ]الرتم «خ رند.هلی  ی

دقب نظر ت موعی دب  امسلمان با   ، عد هب تصتب امالمیپردازند، دب حالیمی

 ىيُّٱٱفرمایود:هند. مپس دب ادامب میبهنمتن میماتباء ظاهر   بامتب ظاهری 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ
  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث  رث يت
 رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
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آیووووا دب : »َّميني زي  ري ٰى ين ىن نن من
 رند( هب خدا آممانها ت زمین پیش نفتس ختد تفکر نکردند )تا  دین حکمب پی

ت هر چب دب  ین آنهامب همب با جز  ب حق )ت  رای حکمب ت مصلحب( ت  وب 
ا )دب تقب )ت حد( معین نیافریده امب؟ ت  سیابی از مردم  ب شهتد ت لدای خود

عالم غیب ت تعده تتاب ت عدواب  هشوب ت دتزخ ت قیاموب(  وب هلوی هوافر ت 
اند. آیا دب زمین میر نکردند تا   ینند هب عاق ب هاب پیشینیانشان )چتن عدیده ی

قتم عاد ت تمتد( چب شد؟ دب صتبتی هب از اینها  سیاب تتاناتر  تدنود ت  ویش از 
ماب   رافراش ند ت پیام رانشان  ا آیا  اینها دب زمین هش زاب ماخ ند ت هاخ ت ع

ت معجزا   رای )هدایب( آنان آمدند )لیکن چتن نپذیرف ند همب  ب هیفور هفور 
خوتد دب حوق هوا آن هیچ مو م نکورد  لکوبها آن هالک شدند(. ت خدا دب ابه

 [٩ – ٨الروم: ]« هردند.ختیش م م می
مب دیگوری دب  حث ت پژتهش خوتد  وب مو ها نیزگرته متمی از مکتالب

 ب نظر من الزم امب هب شعاب »گتید: محمد عا د الجا ری می هباند، چنانبف ب
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: 

عدالنیب  ب معنی  مب؛ تهافراد ت گرتهحفظ حق ت حدتق ا دمتهرامی  ب دن ال
های منطدی ت اخالقی امب ت  ب هویچ ام ب از عد  ت ابزشتالش میامی  رخ

های   وع  شوری نیسوب. نوب عنتان  ب دن ال هتا ت هتس نفسانی ت دگرگتنی
  1«عدالنیب ت نب دمتهرامی  ب هیچ عنتان  ب دن ال دتبهردن امالم نیس ند.

بیسم م نفر هس ند  ب ایون اع  واب هوب یوک تاژة این گرته از مصطلح مکتال
تلوی دب  ،تابداتی از جهان غرب امب ت از میراث عر ی ت جامعة عر ی دتب اموب

حال حاضر،  عضی  ب مفهتم ت مضمتن مکتالبیسم ت اصتل آن باضوی شوده ت 
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تجت هننود. ای  رای آن دب میراث امالمی جسبهنند هب بیشب یهتده تالش می
زان ادباک مکتالبهای عرب با دب متبد حسامیب اموب دب  را ور این متضع، می

پس ضرتبی امب هب  وب موردم چنوین  ،اندهای دخی  دب امالم دبک هردهتاژه
 گتیند هب دبگیری  ین امالم ت مکتالبیسم تجتد ندابد ت تنهوا  حوث  ور مور 

 !دداب ما تجتد دابدب عین حال حدیدب این مذهب دب تابیخ بیشب مسماهامب اما
ها ت زمینبها، پیشانة ما از تابیخ مصطلح مکتالبیسم ت بیشبشناخب آگاه 

تأتیر آن یک بتش ح می ت میس ماتیک  رای هشف میزان دتبی این مذهب 
هنود از امالم امب ت مپری امب هب ختاننده با از دمیسة فری کابانی حفظ می

لحاد با دب پتشوش گردند تا شرک ت اهایی دب آگاهی ما میهب  ب دنیال شکاف
 ایمان  ب ما عرضب هنند.

 های فلسفی آنجدایی سکوالریسم از ریوه: مطلب دوم

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 

چرا هوب  ،از دین امالم با  ب دن ال داش ب  اشد زیادی دب پرتژة جدامازی مسلمانان
هردن  وا ایون هردن ت م ابزهاین امر م ب  رانگیخ ن ت ایجاد دالیلی  رای ممانعب

 ب بشد جامعة امالمی شتد ت  ر هموین امواس، عاموة  ها ت اقشاب بتپرتژه دب گرته
م ت فلسوفی مکتالبیسو یهاشبیبمکتالبها ت  رفدابان مکتالبیسم معی هردند 

 نگرد با از اص  ختد منحرف هنند. دیدگاهی هب  ب جهان ت انسان می
ی عرضوب لممکتالبیسم با  ب عنتان یک بتش ع دب این بتش، معی هردند

 وب گموان  –نگر نیسب، این بتش هنند هب دب دیدگاه ایدئتلتژیک چندان عمدی
 کال مشوهوب موعی دابد  هنودتجاتز نمی از ماهیب پراگماتیسمی –ها آن ختد
. دب گرداند، بتشی هب منفعب جامعب ت حکتمب با محدق میبا ح  هند جادشدهیا

آن دب زمینووة آزادی،  یهاختاموو بملووب ت  یهاختاموو بن یجووب مکتالبیسووم از 
با  وب یوک تصوتب  هادگاهیوداین  هباین دتن  ،هندیمهرامب، ت عدالب حمایب 
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عوالم خداتند  وب  ،دب آن دهد.ابت اط دهری یا ابمطتیی دب زمینة ب ت یب خداتند 
 هند.اه فا می  ب دتب امب های آنختد هب از زمین ت نگرانی عُلتِی

گیری تصوتیر ذهنوی نمایش عملی مکتالبیسم دب نزد عامة مردم  ب شوک 
ترین یکی از  رجسو ب –هب عادل ضاهر جاییپاک ت  یگناهی از آن منجر شد تا 

ک ع واب  پور از خشوم ت  وا لحنوی دب یو -1پردازان مکتالبیسوم عر وینظریب
شناخب حواهم از مکتالبیسوم دب محافو  فرهنگوی ت » :جتیانب گف ب امبان دام

، شناخب  سیاب موطحی  وتده هوب  ور اعم از متافق ت مخالف  ا آن ،غیرفرهنگی
های موکتالبی  وب دن وال هب جن ش ام تاب امب تعریف مکتالبیسم  ب اهدافی

متضع  از این منظر هب آنمکتالبیسم   بدیدگاه  اند. اینتحدق آن دب غرب  تده
هنود هوب میننگاه  ت نیز از این منظر ،هند، نگاه نمیدابدانسانی، اخالقی ت دینی 

نسو ب  وب ماهیوب  یریگمتضوع یعنوی ،اموب یشناخ معرفبگیری یک متضع
  .2«ماهیب با طة آن  ا شناخب دینینس ب  ب ی ت لمشناخب ع

هوا ت مظواهر شتد هب عادل ظواهر یکوی از بتشیدب این ع اب ، مشاهده م
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 

هب  ا این حرهب  هب  دانند دتن آن –امالم ت قرآن ت منب » ردن  ب  ریق پناه
دهند ت این آمیز علیب مکتالبیسم میرین ام یازها با  ب تحرها  خصتمبت زبگ

هب دب حالی ،هنند ا این بتش ختد با  ب شد  ندض میها آن –تر امب خطرناک
م تن دینی با  وب عنوتان آخورین من وع خوتد دب دفواع از مکتالبیسوم ان خواب 

ام تاب  م دأیی ر  هنیم هب مکتالبیسم دب اتل ت اماس ختدهنند، مشاهده میمی
  3«امب هب مع دد  ب ام دیب عد   ر م ن دینی امب.

                                                                 
فوابغ  اده ور موطحهوب از دانشوگاه نیتیوتبک دب  یم(: نتیسندة متب 1939عادل ضاهر ) .1
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 تد هوب ایون موخن با  وب صوراحب  یترین مکتالبهایضاهر یکی از شجاع
ماهیوب  نسو ب  وبیک متضع هام  ت منسوجمی  ،مکتالبیسم»اعالم هرد هب 

. جودایی  وین مولطة دابدها ت ماهیب میاموب ماهیب ابزش ،دین، ماهیب عد 
شتد یوا الزم  نا میت ملطة دینی، یا  ین مؤمسة میامی ت مؤمسة دینی،  زمانی

اخ ی ت شونجودایی معرفبآن، یعنوی جدایی ترین نتع عمیق ر امب هب  نا شتد 
  1«.منطدی  ین دین ت میامب

ترمویم دب دهود، ت حورص ات تصتیری هب ظاهر ابائوب می علی بغم دبم ی

های آن تصوتبا  شریاناز هب  دأییم  –تر م دأ مکتالبیسم خش عمیقدقیق 

 – بیوزدفورت می شده از متی م فکرین مکتالبیسمهای عملی ابائبح هلی باه
هردن پیشینة ایدئتلتژیک گف مان مکتالبی مکتالبها  ر پنهان جمهتب جز اینکب
 ا تأهید  ر این نک ب هب مکتالبیسم متضوع منفوی دب  را ور اصراب دابند مردمی 
 باهآن  وا ایون تتضویح هوب  شمابد، زبگ ت  اشکته  رمیآن با ب ،  لکدابددین ن
 د.دههای عملی ت مؤتر  رای مشکال  زنده ابائب میح 
 لکوب  وا یوک عمو   ،هند هب  ب صراحب مخن نگتینداین گرته تالش می 

د: این باه ح   ب عنتان یک باه ح  میانب  ین دت بف اب افرا وی نفری کابانب  گتی
مع دد امب مکتالبیسم یک گرایش الحادی اموب هوب هب  ریگیضعتم» امب.

یب بانده ت آن با از میس م اج ماعی ت میامی دتب هرده شتالش دابد دین با  ب حا
ت یک نظام میامی اج ماعی ت مادی مخالف  ا عدیده ت  اتب جامعب ت اموب ابائوب 

عدیدتی  گرایشی ... تهای معنتی ت فرهنگی ختد جدا شده امب.دهد هب از بیشب
گیرد هب مکتالبیسوم از یوک فلسوفة ایدئتلتژیکی هب از این اص  مرچشمب می

. این دب حوالی مخالف ت دشمن  ا دین ت مددما  ت نمادهای آن من ج شده امب
تری امب هب یک گرایشی دیگری تجتد دابد هب جن ة علمی ت متضوتعی قوتی

د  ربموی قوراب موتبمویاق توابیخی ت فرهنوگ غر وی دب دابد ت مکتالبیسم با 
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های زمینبهدام از پیشاین گرایش دب داتبی ختد از مکتالبیسم  ب هیچ ؛دهدمی
 1«هند.عدیدتی ت ایدئتلتژیکی نگاه نمی

زمینة الحادی مکتالبیسم یک خیانب تاقعی  ب مکتالبیسمی امب انکاب پیش
نشود. جامعب هتیودا  بدین ت دب نهایب الغای هام  آن د هب جز از  ریق هاهش اتر

ابائوب « منفعوب»ت « حدیدوب»یک نگاه هلی مانند آنچب هب مکتالبیسم دب هشف 
 ینی تتاند از ابت اط عمیق آن  ا تصتب هلی هب دب زمینوة ابائوة جهواندهد، نمیمی

همچنوان هوب ابهوتن  -ختد دب حال بقا ب  ا دین امب، جدا شتد. مکتالبیسوم، 
آتبدن حدیدوب م وابزه  ب دموب رای  متضعی  رای بتح امب، ت»یک  -گتید می
مسؤتل تحدق شناخب صوحیح دب موتبد تاقعیوب اموب ت مکتالبیسم  2«هند.می

 عد از تاقعا چنین  اشد، مکتالبیسم اگر  3مپس  اید آن با دب  ین مردم پخش هند.
های موردم اقودام هورد ها ت قلب رای هشف حدیدب ت نفتذ آن دب  ین عد  هباین

 !گذاش ب امب چب چیزی  رای دین  اقی
اع دادی هنیم هب  ا تجتد فساد تصتیر غیر جا الزم امب هب اع راف دب این

از منظر نظری، ایون فری وی هوب  وب هودف  نخسب مکتالبیسم ت  طالن آن
هشتبهای عر وی همة  ازابیا ی صتب  گرفب، میطرة ختد با  ر آگاهی جمعی 

 ،ن خا وا  اموبترین تجلوی ت ظهوتب آن دب  وازاب اگس رانیده اموب ت تاضوح

 وب جوز مابهسیسوم  وب دلیو  توابیخ  –هب عامة مسلمانان مکتالبیسم جایی
جنگ علیب دین ت ندض اصتل آن  با  ب عنتان یک - تالنی آن دب دنیاگرایی

هوای ح دب حد یوک جودل دب زمینوة باهها آن  ینند  لکب این امر دب نگاهنمی
 .جدا نیس ندامالم اص   ازهب امب ی لمع
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 نوگرایی استحتمی سکوالریسم نتیجة : ممطلب سو

 عضوی از افوراد مرشوناس  تتموط نظوری هوب هوای رحمکتالبیسم دب 
 خش یوک گورایش اصوالحی ت تحوتلهب آن از تر یش ،اندشدهئب اابمکتالب 

اموب دیودگاهی  امب؛ یک ختانش علمی از تابیخ ت جامعب ،معرفی شده  اشد
ابائب  20ت  19تانش تابیخ دب دت قرن های حاهم دب زمینة خهب دب میاق فسلفب

توابیخ  ؛هردهب آگاهی  شری گام  ب گام بت  ب  اال حرهب میجایی ،شده امب
های پرش، هردختد  از میاز پای با قید ت  ندهایی انسان  اب هب   عد از هر شر 
ت  معرف ی ندهای جه  ها این قید ت آنترین گب ز ب امب،ای داش بتندهپیش

 های متبتتی خشک  تد.اج ماعی اتلیة آن ت نیز عرفماخ اب 
گرایی اند هب مکتالبهردن جامعب  اید  ا نوتگمان هردهدب این بتش  مکتالبها

تغییر  عملکرد آن دب آگاهی انسان ت نی هردنچرا هب عدال ،همراهی هند هردن آن
تد جامعوب با  وب  وب مومب تجوه  مازی بتا ط داخلی آن، دت ابهت ماخ اب جامعب 

شهرنشوینی ت ان خواب  دهد، دب ن یجب  وا تجوتد ام ودادمکتالبی جدید متق می
افوب ت یمیزان حضتب دین هاهش  ،گس رش آمتزش ت هشاتبزی،  ب جای ،صنعب

دیون ت ودی   وب یوک امور  هباینقدب  اترگذابی ت جن ة امری آن ضعیف شد تا 
هرد  اید  رختبد مینتگرایی هب دب  را ر خرافب ت جادت قا ع  1شخصی ت فردی شد.

ای  ب مومب ای ت افسانبآگاهی امطتبه  ا مکتالبیسمی هب جامعب با از یک مطح
 همراه ت همگام شتد. ، رد خشی  ب عد  میقدامب
هور انودازه هوب  -دیون »ترین م فکرانی  تد هب اعالم هردند ت ر از صریح 

ی مداتموب دب  ورا -اد  اشودیوپیتم گی دبتنی آن زهم  بگرایی ت میزان عد 
 لکب  ، را ر فشابهایی هب تاقعیب جدید ت تمایال  دلفریب آن دابد، ناتتان امب

گرایی م مای   ب ممب عد  تر یشح ی ت ر مع دد امب هب دین هر اندازه هب 

                                                                 
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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ت شکاف  ین آن ت  ین جهان  ،شتدتر میبا طة آن  ا جهان خابج پرتنش ، اشد
دبگیووری ت بقا ووب  غوورق دب ی هووبا، جهووان مووادیشووتدتر میتموویعمووادی 

  .دهدهب هیچ ابزشی  ب احساما  دینی ت اخالقی نمیامب  ایهتبهتبانب
گرایی دب ماخ اب تاقعیب اندازه مظاهر بشد ت عد  جریان، هر متازی  ا این

از  تور یشاج مواعی جامعوب  شتد، تاقعیوب تر یشاق صادی ت اج ماعی جامعب 
های گیری. ت ور دب متضوعشوتدالقی خوالی میبهنمتدهای دینی ت اهداف اخ

 ام ناد هرده، اعالم هورده اموب هوبها آن مخ لفی هب دب آتابش  ب تضتح  ب
مفاهیم زهد ت مح ب ت مفاهیم  رادبی  هب  ر دینی میان امتب مسلمهمزیس ی 

اماس بتح دبگیری ت اندالب امو تاب دابی جدید هب  ر بشده ت نظام مرمای  نا
  1.دشتاب امب ،شده امب

هند هب افزایش شیتة شهری ت م کی  ر تتلید، این دیدگاه  ب آمابهایی اه فا می
ها دب غرب همراه شده امب ت ال  ب این شیته  ورای تحلیو   ا هاهش تعداد هلیسب

مراجعوب  وب چورا هوب نسو ب  ،میزان مرزندگی ت نشاط دینی  سیاب مطحی اموب
، چرا دهددابی ابائب نمیدی از تاقعیب دینع اد  دب غرب، تصتیری دقیهای مکان

شوتد هب دیندابی دب  سیابی از اتقا   وب یوک فعالیوب غیور مؤمسواتی  ودل می
هب  سیابی از حتادث  زبگ اخیر، تتجب شدید مردم  ب اموتب دینوی با آشوکاب چنان

 تد هب  2« ابهد داتینچی» رانگیز از بمان هرده امب هب از جملة آن ام د ال شتک

                                                                 
 .87، ص ةتفکیک ازعلمانیبفیق ع دالسالم،  . 1
یک بموان پلیسوی اموب  :مThe Da Vinci Code" (2003 )"«  ابهد داتینچی»بمان  . 2

 راتن نتش ب شده امب. تی دب ایون دامو ان چنوین آتبده  هب تتمط نتیسندة آمریکایی دان
امب ت گرتهی از نس  تی مدتی  ر  آمتزان ختد ازدتاج هردهامب هب مسیح  ا یکی از دانش

اند، ت چنین تانمتد هرده امب هب دام ان تی  رگرف ب از تابیخ دبمب فرانسب حکمرانی هرده
میلیتن نسخب از آن تا  80هب  ییها قراب گرفب تا جاامب. این بمان متبد تتجب تیژة ختاننده

حالی اموب هوب نتیسوندة  ز ان دنیا ترجمب شد. این دب 44 ب فرتش بمید ت  ب  2009مال 
ن  ر ادعاهای  دتن موند های دینی ندابد ت دام ان آتخصصی دب مطالعا  ت پژتهش ،بمان
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 رانگیزی از دامو ان مسویح یسنده دب آن معی هرده امب ختانش جدید ت چالشنت
شوده از آن فویلم اق  اس ت ها نسخب از این بمان  ب فورتش بفوبابائب دهد. ملیتن

متبد ام د ال زیادی قراب گرفب. متضتع پیام ری مسیح همیشة مح  جدل  تده ت 
 های فرهنگی جابی امب.ندپابتما ها تانجمن ر ز ان خاص ت عام ت دب اهثر 

های تحلیلی ت هشف ت پیگیوری آنچوب هوب دب آگواهی دینوی گس رش بتش 
، تعودادی از  تد دب مطح جهانمیامی  دبپیپی حتادثة ن یج هب پنهان شده امب

هردند همراهی مکتالبیسم ت نوتگرایی با بمومیب م فکرین غر ی با هب معی می
ایون  تورینمهمدوالب هننود هوب  رگور از   خشند، تاداب هرد علیب دیودگاه خوتد ان

بفب، دین م فکرین  تد. تی دب نهایب هنگامی هب دید  ر خالف آنچب هب تتقع می
  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 
انحسواب ت امیده امب، اشابه هرده اموب هوب  وب ادعوای  ب  تل انج 8ا  دای دهة 

موازی مشوهتب دین دب یک دایرة خاص یا آنچب هوب  وب خصتصیفرتهش هردن 
امب، پایان داد. این چهاب اتفاق مهوم ع واب   تدنود از: اندوالب اموالمی ایوران، 

ها هب علیب اتحاد شتبتی دب هلند اتفواق اف واد، ظهوتب مجودد هم س گی هاتتلیک
 2پرتتس انی دب آمریکا ت  ازگشب تجلی هاتتلیک دب آمریکای التین.  یگرایاصتل
مدبنیسم دین با حذف نکرد همچنانکب مکتالبیسم دب آغاز دتبة پسامدبنیسم  

شوده  وتد ت نوب  ب عنتان یک گزینوة مطرح –های دیتید مابتین  ر اماس گف ب –
 3هند.راب دابد حکم میهب  ر هر آنچب دب زیر آن ق« چشمی از آممان»معیاب یا 

                                                                                                                                    

ام تاب امب هب ادلة تابیخی مع  ری ندابد. چندین ه اب دب پامخ  ب ادعاهای ایون  ت مدبک
 به هرد:تتان  ب دت ه اب زیر اشاها میاین ه اب ترینمهمبمان  ب نگابش دبآمده امب. از 

 "Truth and Fiction in The Da Vinci Code"  "Breaking the Da Vinci Code" ت 
1. Berger "The Desecularization of the World", p.6. 
2. 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. 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 296

با هب دبگیوری متجوتد آمریکایی این حدیدب  زبگ  شناسجامعب 1بت ر   اله
آشکاب هورده ت  هندیبا ح  م ین همراهی نتمازی تجتد مادی انسان ت پایان دین 

تحتل علمی ت تکنتلتژی امب هب هموة  بن یج ،گف ب امب: ادعای فرتبیخ ن دین
ای اموب هوب موردم با  وب دینی  ب عنتان تامطب چرا هب نمادهای ،آن خرافب امب

تنهوا  3دیون دیگور:. یا  وب ع واب  2هندتص  میها آن ختدشان ت اتضاع تجتدی
 ب مؤاال   زبگ انسان دب متبد تجتد پامخ دهد. دیون  تتاندیمامب هب  یالبیتم

 آنت تنها  امب هب متقعیب فرد با دب ندشة هس ی ت تابیخ ت نهایب آن تعیین هرده
موب  ورای انسوان دب  را ور مشی با هب مرشاب اب امید ت آبزتامب هب قادب امب آبا

 ب ایون دبگواه  تتاندینمدبدناک آن فراهم هند. علم  یهاضر بدنیا ت  یها بیمص
ن یمواموب، ت  ور هز وان موادة  مرهتنچرا هب دب عالم فیزیکی امیر ت  ؛تبتد هند
یراتی با هب دب این مسیر الزم دابد از مازد ت تغیان با مدبن ت شهری مینساماس ا

جملب تغییر دب ماخ اب خانتاده، مسکن، هابگری ت مصورفی ت ابزشوی با نیوز تغییور 
ال  انسان از هس ی ت تجتد مد ایجواد اتتاند دب  را ر مؤاین متابد نمی اام ،دهدمی

از  گیورد تسان منشوأ میناز دبتن ا – ا تجتد مادگی  –چرا هب این مؤاال  ؛ هند
چرا هب متجوتدی  ؛پامخ داد. انسان، متجتدی م دین امبها آن ان  بتتنمی یرتن 

ها م فکر امب ت  ر همین اماس،  عضی از نتیسندگان آنچب با هب دب نزد اتمانیسوم
                                                                 

شنامی دب دانشگاه  رهلوی م(: ام اد جامعب 1927- 2013، )ahllRobert Beبت ر   اله،  .1
دب تشوکی   "The Broken Covenant"ت   "Beyond Belief"امب. تألیفوا  تی ماننود

ایزة جو وب شنامی دب آخر قرن  یس م ت آغاز قرن  یسب ت یکم خیلی تأتیرگوذاب  وتد. جامعب
""National Humanities Medal  از  رف بئویس جمهوتبی آمریکوا هلین وتن دب موال

 . مایب اصلی تی  ب آدبس زیر امب:دمب یافب 2000
WWW.robertbellah.com 
2. See, Robert Bellah, Beyond Belife: Essays on Religion in a post- 

Traditionalist World, New York, Harper & Row: 1970. 
گوتییم این ه اب از دین مخن می بها دگتنب میاق  ب صتب    یعی هنگامی هب دب این .3

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.



 297مکتالبیسم /  توویر تبلیراتیفص  چهابم: 

 
 

«Homo sapinens»  یعنی انسان عاق  امب،  بHomo religious»  یا انسوان
با  ب خا ر عدو  تی از  دیوة متجودا   ندابی آگاهانب ات، چرا هب دیم دین نامیدند
 هند.م مایز می

 تعریف سکوالریسم بر اساس منتخبی از آثار آن: مطلب چهارم

شوتد هوب هردن ماهیوب موذاهب،  اعوث میماهیب گوزینش دب هنگوام  یوان
هننده  ب مدام حاهم شده از مدام هشفمتضتعیب تعریف از  ین  رتد ت متبد تعریف

جایگاه آن با  هباینهب حکم  اید  عد از تعریف  یاید ت نب ب حالید ،هندتغییر پیدا می
 شتد:ترین هتتاهی دب تعریف گزینشی دب چند متبد زیر نمایان می زبگد.  گیر
گیرد،  لکب  خشی یا همب یا جتهر این تعریف ماهیب مذهب با دب رنمی -1

  رد.آن با از  ین می
مخالف ت یا گاه بقیب هم هسو ند  این آتاب  ین همة مذاه ی هب  ا هم -2

 نیز مش رک امب.
شوتد شوناخ ب میهوا آن ابت اط م  ی  ین مذهب ت آتابی هب  ب تمیلة -3

جای  حث دابد گتیی هب این آتاب تنها ادعاهای ت لیغاتی هس ند هب دب تاقعیب 
 نظری ت عملی اع  ابی ندابند.

زده دب جهان عرب ربهایی هب افراد غذهرشده، دب تعریف ةگانهای مبآفب
تجوتد دابنود توا  فوراتاندهند،  ب شوک   رای مذاهب فکری تابداتی ابائب می

نیسوب هوب موعی دب توتان گفوب هویچ موذهب فکوری تابداتوی هب میجایی
ها  خشی از آن زدهاین غرب هباینهردن حدایق امالم داش ب  اشد، مگر ناقص

ابائوب هورده  اشوند.  ،اموب شودن آنبا دب آنچب هب مانع از تحدق شورط هام 
آزادشدن از قید ت  ندهایی امب هوب دموب   ب معنیها آن لی رالیسم دب تعریف

هوا آن آزادگان ت تالشگران با دب ند هرده امب؛ مدبنیسم یا نتگرایی دب تعریف
 از ان دوام ،موذهب متمیالیسومب. ت تحتال  مخ لف آن ام زمانهمزیس ی  ا 

همة متابد گف ب شوده توا حود  ...ن ت تهیدم ان امب ب نفع  ینتایادابی مرمایب
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رف وب از چرا هب دب اص  ت ماهیب خوتد  رگ ؛آلتدگی دابدت مبزیادی پیچیدگی 
؛ یسوبموالم ن ت از اتضواع آبام  رآمودههوب  امب ها  ب مشکال  زمانتاهنش
هوای عورب زدهتلوی غرب ،هس ند م حتلیاف ب ت هب نهادهای ترهیبهمچنان
با بد هرده ت مپس آن با  ب شک  موطحی ت ظواهری موتبد ها آن هردنماده

ای هب منجر  وب  ب گتنب ،هردندبا از هم تفکیکها آن مپس، ندام فاده قرا داد
 .شتدمیی هایی از شعابهای ایدئتلتژیکی حز دب پشب زنجیرآن  پنهان شدن
های تعریف ت لیغوی مکتالبیسوم، ب وط دادن م ودأ مکتالبیسوم  وب از نشانب

آن  ذاتوی ک ت غیور قا و  انعطوافشخهای عنتان  ب نیبهب  ب هیچامب هدافی ا
 حدوتقپنودابد هوب مکتالبیسوم  وب . هلیتک  ب عنتان مثال چنین میگرددی رنم

اخو الف دب ، حق  ب ختدتفکر انسان دب  حق یعنیتبزد، اه مام میچهابگانة انسان 
از تابیخ مکتالبیسم  1افکاب. مناقشب  ا همبت حق  ،مخالفباصراب  ر این بأی، حق 

هوایی نظاممشخص امب هب منگ  نای فکری دب شدیدترین حالب آن از  ورف 
 ییهوانظام ها،ت همة این گذاش ب شده امبچتن همتنیسم، نامیتنالیسم ت فاشیسم 
های خشک ت غیر قا   انعطواف آن هسو ند. مکتالبیس ی ت تسلیم حاهمیب شیته

هوب ی دابد ت  ور امواس اینآزادی فکر  رف امب ت ی بدپندامیمکتالبیسم هب 
 رای موا ب این دیدگاه نچگت  نا شده امب، هس ند عاق  ت غیر آزادهغیر «نداباندی»

 .2ای دب  ر ختاهد داشب هب دب مخنان هتلیتک آمده امبن یجب
 ؛امکان ندابد هب دب مدا   چنین  رداشب هنیم هب مکتالبیسم شر مطلق امب

 ی اموب هوب دب اندیشوةمخالف حدیدب ت ماهیب اشیاء ت امتب توا   چرا هب این امر
، ت «دب آخور مگر  شتدینم خالصشر »: هب مدرب هرده امب  یان شده ت امالمی
 .3داش ب  اشدی نهیچ شری دب دنیا نیسب هب  ب همراه ختد خیر هباین

                                                                 
1 . George Jacob Holyoake, The Principles of secularism, p.40. 
2 . See Hunter Baker, The End of Secularism, p.107. 

همة امتب حرام مانند شرک ت شراب »( آتبده امب: 1/265ا ن تیمیب دب )مجمتع الف اتی  .3
دهد  ب  اب ها با انجام میگری ت ظلم، منافع ت مداصدی  رای فردی هب آنت قماب ت فاحشب

اند. های آن  ر منافع آن غل ب دابد ت خداتند ت پیام ر از آن نهی هردهآتبد تلی مفسدهمی
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از مایة هلیسا ت ظلم آن خوالص هتد با  قدب  داد تاغرب  ب مکتالبیسم 
یتبش  ر   یعب، گشتدن هب همان  محدق هند مادی مث  ی آتبددمبه ت هرد
های ام فاده از آن  تد. انسوان غر وی از توتهم های آن ت همتاب هردن باهگره

هوای الهت  هب دب موحر ت جادتهوا ت اموتب  ا لوة ه واب مدودس ت گمراهی
ها سبیلهمیطرة زمانی ت اج ابی دب از تتهم میامی هب  ت ، تدآشکاب بتحانیان 
تتهم   یعب هوب دب تتهموا  نیرتهوای جوادتیی از ت  ،گر  تدجلتهها ت امدف
 . آزاد شد های مادی هس ی شده  تدجایگزین منب تگر  تد جلته

مونگینی ت  هانسان غر ی این زنجیرهوای مونگین با از پوای خوتد گشوتد
ل اس دیون ت قداموب فراگیور شوده  وتد از بتی دتش خوتد  دبی با هب فساد
تر یعنوی گوتدال تتهم دینی  وب گوتدال عمیوق گتدال رداشب. اما م أمفانب از 

 پناه  رد.  ییچشمی  ب نا ینانس یب ت نیس ی مدتط هرد ت از تک
نیم ت هی خیر ت خت ی اموب انکواب نمویادابما این نک ب با هب مکتالبیسم نیز 

ده امب، بد این مخن با هب این مذهب  سیابی از نداط تابیک گذش ب با بتشن هر
دهیم هب مکتالبیسم با  وب عنوتان باه حو  هنیم  لکب  ب این مخن پامخ مینمی

ما  ب دن ال ابائة یک مطالعة ابزشی از تابیخ ت مدایسة  ین تاقعیوب  هند.عرضب می
چورا هوب  ؛ا دب قرتن تمطی ت آنچب هب امرتزه  ب آن دمب یاف ب امب، نیسو یمپابت

ن یجب  رمیم هب تضعیب غورب امورتزه از هور حیوث  این اگر ما از بتی مناقشب  ب
ر از تضعیب آن دب بتزگاب ملطنب هلیسا امب، قطعا  ب دن ال ایون نیسو یم هوب   ه

  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 

ف هنیم. ما  ب دن ال هشف نظریوة مکتالبیسوم دب موتبد انسان ت هس ی تعری

                                                                                                                                    

هب  سیابی از امتب مانند ع ادا  ت جهاد ت انفاق امتال  ب ختدی ختد ضربهایی دابد همچنان
اما منفعب آن  ر مفسدة آن ابجحیب دابد ت شابع امر  ب آنها مفابش هرده امب ت این اصلی 

 ظر گرفب.امب هب دب این  اید دب ن
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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 

گزینشوی  ت شیریگتییم هب: گف مان ت  ر همین اماس می ؛مکتالبیسم امب
از  اموب تلدینوی تکب شوده ت آبایوشال نیرنگ دب ابائة تصتیری تکبهب  ب دن 

ماخب یک مایة صادقانب از مکتالبیسم دب آگاهی پژتهشگری هب  وب دن وال 
 .امب؛ ناتتان امبفکری  نظامحدیدب این 

ریان تلفیدی  تدند معی هردند ج عضی از نتیسندگان مسلمان هب  رفداب  
مکتالبیسوم  سوازند ت آن با از هموة از ای شودهتصتیری قا   هضم ت آبایش

د آن آزاد هرده ت آن با از م ادی اصلی ت اصتل ماخ ابی آن هب  ا حدیدب اممف
تر دب این نتع نگاه  وب مکتالبیسوم، امالم مازگاب ن تده، جدا هنند. آفب  زبگ

ای هب این نتع مطالعب، ختانشی مرمری امب هوب نگری امب  ب گتنبمطحی
هند تا این عناتین با هب مر تط  ب آن امیر شده ت معی نمی دب حرتف عناتین

شده امب،  ا این دید نگاه هند مسائ  مش رک میان دین ت مکتالبیسم آبایش
 تب هب این عناتین خوتانش  اشد. همان ت ام تاب شده مش رک هب یک معنای

 با هند ماهیب با طة  ین جتهر مکتالبیسم ت آنچبظاهری امب هب معی نمی
امالم امب هشف هند هب آیا تنها یک دیودگاه اج هوادی   ا هب دب آن مخالف

امب یا مدتالتی امب هب از دبتن ماهیب این میس م ام ن اط شده ت دب ن یجب 
 از مکتالبیسم  ب معنی لغت هام  ختد مکتالبیسم امب؟ها آن  ریدن
 گر امب:آمدی ت ندص این نظریب دب دت نک ب جلتهبناها

با مودام تکوراب هوا آن های مث ب مکتالبیسم هوب تلتیزیوتنک بامر اتل: ن
 اجورایپذیرش ت  رای  مشکلیهنند هب فرد مسلمان هند ت چنین گمان میمی
چیزی نیسب  دب حدیدب آن ،از جملة مدتال  امالم هس ند هااین  ندابدها آن

ب  وب ی لزتم تطا ق  ین امتبی هواهنند. تطا ق  ین عناتین  ب معنهب ادعا می
 ریدن دمب دتلوب از »ت « آزادی عدیده»چرا هب  ؛اند نیسبگذابی شدهآن نام

عناتینی هب  ابها  ،ت مانند این« هاهای آنهای مردم ت ملیدبدخالب دب ان خاب
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ختد  ا ضمتن هس ند هب دب م «اش راها  لفظی»شتند، دب حدیدب تنها ذهر می
م فات  اموب.  ور  -ها نب نظاممگتیم نظامی –غر ی  هاینظامامالم ت  نظام
د ب دتبتر از آن چیزی امب هب   تانون اماس، این تتلیدا  مکتالبی  سیایمه

  یک امر مش رک شناخ ی یا ابزشی  ین امالم ت مکتالبیسم  اشد.
 -دب ا  دا -ها مجالی  رای جدل ت اخ الف عمیدی مفهتم ت مضمتن این ابزش

امب. ما  اید ایون موؤال با  پرمویم: آیوا  های مکتالبیسم غر ی ت شرقینظامدب 
پذیرد؟ جتاب قطعوا خیور ختاهود  وتد. غرب تعدد فکری با  ب معنای مطلق آن می

 –پوذیرد مکتالبیسم از همان ا  دای خوتد مویطره ت حاهمیوب دیون با نمی أم د
هند هوب دیون هب امالم  ب این قضیب اقراب میدب حالی –حداق  دب میدان میامی 

دان )میامب( با دب اخ یواب دابد ت اج هادهوایی هوب مج هودین دب فدوب حق این می
 دهند تنها  رای دبک منظتب ت مراد شابع امب.میامی انجام می

امر دتم: هر آنچب با هب غرب  ب صتب  تاقعی  ب دن ال آن  تده ت  رای آن 
هوای چورا هوب  سویابی از ابزش ،هند، از ن ایج مریع ت ذاتی نیسوبتالش می

ی هب  ر غرب حاهم امب از  دیهیا  تفکر عدالنی مساتی )قانتن   یعی مث  
 هاییاز جملوب مغالطوب= فطر ( یا از میراث مسیحیب امب ت  ر همین اماس 

گیرد این امب هب هب  ا همة جزئیا  آن دب نگاه  ب غرب متبد ام فاده قراب می
غورب موکتالب  بهاینگمان شتد این امتب از ن ایج مکتالبیسم امب ت ق   از 

  ینیم، ق   از آن تجتد نداش ب امب.شتد چنین چیزهایی هب امرتزه دب آن می

 است ثیوقراطیسکوالریسم ضامن ممنوعیت : مطلب پنجم

همتابه  ب دن ال خلق دشمن تتهمی ت فرضی امب هب سم یتالبکان میجر
اه معی پیدا هند ت دب این ب قانتنیاز  ریق آن   تاند  رای مدتال  ختد تجهة 

هند  ا ایجاد ترس از خطر این دشمن ختد با تتجیب هند ت چنین الدا هند هب می
 ،های آن نیسوبهیچ باهی  رای جلتگیری از شر آن ت غل ة هام   ور دمیسوب

های آن با دب اصتل مکتالبیسم با  ا آغوتش  واز پذیرف وب ت پایوب هباینمگر 
 ام تاب هرد.  یت اج ماع  یمتنظام حک
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چورا هوب  ،ت   ب تط یق ت اجرای شریعب از این اصو  خوابج نیسوبدع مسألة
دب معورض  ت اموالمی هب جتامع عر وی دابند یان می سیابی از اتقا ، مکتالبها 

 حکتمب  رگرف ب از تحوی یوا الهوام الهوی()« تیتقرا ی»نظام  ب «  ازگشب»خطر 
ت حدتق  شور با  «هاآزادی» نظامد ت این نختانفرا می یان  ب آنگراهب امالم امب

نیان با تث یب ختاهود هورد توا اموب از ایون د ت نظام حکتم ی بتحااز  ین ختاهد  ر
 قرتن تمطایی ت ظالمانة هلیسا  رگردد. نظام ریق  ب 

هند دهند چنین الدا میاین تهمب دب ذهن هسانی هب  ب آن گتش فرا می 
با دب ق ضوة  ت حورام لهب امالم گرتهی از بتحانیان با ماخ ب امب هوب حوال

هوا آن انود. هور هوس  واهب حدیدب با دب دموب گرف بختیش گرف ب همچنان
بحموی جدل هند  ب شد  ت  ا  یها آن مخالفب هرده یا دب زمینة فهم ن ت   ا

گتینود ت هویچ  ب ز ان خدا موخن میها آن چرا هب ،ات با مرهتب ختاهند هرد
الزم االجورا هوا آن د ت فرماندهند تجتد ندابعدت  ی  رای هابی هب انجام می
ختاهنود هودایب هب  ب مم ی هب نمی هس ندای امب. مردم تنها  ب عنتان گلب

 .هنند لند نمیاد هت دم ی  رای پیشن گشایندنمیشتند ت دهانی  ب انکاب می
دهند ت هر این تصتیر ترمناک هب از حکم میامی ت بتا ط میامی ابائب می

شتد همان چیزی امب هب قرآن  رای فکری ابائب میآنچب هب دب متبد فعالیب 
نا تدی آن نازل شده امب ت  ب دن ال این امب هب اصتل آن با دب  سویابی از 

چرا هب بمالب پیام ر از  یورتن آتبدن موردم از ع واد   ،هن هندهشتبها بیشب
 ندگان  ب ع اد  خدای  ندگان ت تتحید ت تسلیم مطلوق  ورای خودای یگانوب 

 زت رت يب ىب نب مب زبُّٱٱٱٱفرمایود:می م عوالتند خدا ؛امب
ما این ه اب با  ر تت  ب حوق فرمو ادیم پوس ) وب : » َّىتيت نت مت

شکرانب این نعمب  زبگ( خدای با پرم ش هن دب حالی هوب دیون با  ورای ات 

 ٢ال مر: « .خالص گردانیده  اشی )ت دل از غیر حق  گردانی
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امتب مر تط  ب حوالل ت هب با از اینقرآن مسیحیان ت اه  ه اب  ینهمچن
اند، ها موپردهت زشوب با  وب دموب هاهنوان ت امودف امتب نیکحرام ت تعیین 
 ؛دانود هوب از آن نهوی شوده اموبهند ت آن با از جملة شرهی میمرزنش می

 جخ مح جح  مج حج ُّٱفرمایوود: می خداتنوود م عووال

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

علماء ت : » َّ خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  خضمض

ا )از نادانی(  ب مدام ب ت یب شناخ ب ت خدا با نشناخ ند ت نیز مسیح باه ان ختد ب
پسر مریم با )هب م تلد از مادب معین ت حادث ت مخلتق خداموب(  وب التهیوب 

خدای یک ایی با پرم ش هنند هب هب آن گرف ند دب صتبتی هب مأمتب ن تدند جز
« دهند.یک قراب میجز ات خدایی نیسب، هب منزه ت  رتر از آن امب هب  ا ات شر

 هات م اح با هب دب متبد آن ایجاد ت  رماخ ن امتب ممنتعهمچنین  [ ٣١اتلوبة: ]

 حب جب هئُّٱ فرمایود:می ،دنامونشده اموب، دبتغ میمانی نازلشریعب آم
 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
ت شما ن اید از : »َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  مججح

ام گتیید ت  ب خدا نس ب دهید پیش ختد  ب دبتغ چیزی با حالل ت چیزی با حر
تا  ر خدا دبتغ  ندید، هب آنان هب  ر خودا دبتغ  ندنود هرگوز بتی بمو گابی 

 ١١٦ انلحل:« نختاهند دید.
شتد از  رف خداتنود هایی با هب گمان میامالمی تامطب تمبمیس م حک

چورا هوب اموب خوتد  ایود  ؛شنامودیاند با  ب بممیب نمتعیین ت منصتب شده
ان خاب ت اخ یاب هند. این حدید ی امب هب صحا ب هب تحی خداتند  حاهمش با
 ند.اهنازل شد دبک هرده ت اه  منب  ر آن اجماع هردها آن دب  ین

ها آن چرا هب ،این امتب یا فهم صحا ب امب هب دب ن یجب امر تاضحی امب
لح دب هنند تا اصدهند  لکب تالش میامر با  ب دم تب مس دیم خداتند امناد نمی



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 304

خلفای  بمتدین ت فدب دینی با ان خاب هنند ت این همان چیزی  تد هب دب حک
باشدین  ب ات ا  بمید. صحا ة  زبگ امالم  ب این نک ة تاضح ت بتشونی هوب 

های حدتق ملب اند هب نصب ت عزل امام از تیژگیکی دب آن ن تد اشابه هردهش
آنچوب هوب مون از خودا ت  دب»مینب ا ت کر صدیق آتبده اموب: زامب ت دب این 

ام از من ا اعب هنید، اگر خدا ت بموتلش با عصویان ت بمتل تی ت عیب هرده
هر هس  ا »ت عمر نیز آتبده امب:  1«نافرمانی هردم، پس از من ا اعب نکنید.

 شیخوتشتنده هننده ت  یعب یعب ،مردی  دتن مشتب   ا مسلمانان  یعب هند
  2«اند.دادهشدن قراب دب معرض مرگ ت هش ببا 

ملب این حق با دابند هب »دب متبد آن چنین گف ب امب:  3اما اجماع، ایجی
 ةت این چیزی امب هوب از هموان ا  ودا همو 4«یک امام با نصب یا عزل هنند.
 علمای دین  ر آن تتافق داش ند.

هوب ایون بتش  ور  انوددادهمکتالبیسم پامخ داده ت تتضیح  گرته  علم  ب ها
دب ام تاب نشده امب  لکب  ا امو فاده از فری کوابی موعی دابنود اماس حق ت حدی

امالمی فریب داده ت آن با  وب عنوتان نظوام  بمتعامة مردم با نس ب  ب نظام حک
تتضویح دهنود هوب دب  (حکتمب  رگرف ب از تحی یا الهام الهی)« تیتقرا ی»

ر ا ن عاشوتب شیخ محمد  اهاند. اخ ب ت  ا آن ن تدهنهیچ زمانی اه  منب آن با نش

                                                                 
گفتعه . ابن ک یر 809م، ص  2004، ة، بیروت، بیت االفکار ازدوزیةوازنهای ةابن ک یر، ازبدای .1

 است: این اسناد صحیو است.
، با  رجم ازحبلی من ازئنا إجا أحینت، ةازمحاربین من أهل ازکفر وازرد» خابی دب ه اب  .2
 (6830)ح 
دالرحمن  ن احمد  ن ع ودالغفاب، ا تالفضو . م(: ع  1355 -هو  756عضد الدین االیجی ) .3

آموتزان جوا  وتد. دانشآن قاضویمعانی ت ز ان عر ی  تد. اه  ایج فابس ت  ،دانشمند اصتل
ای هب دب قلعوب حو س شوده ت دب  زبگی تر یب هرد.  ا حاهم هرمان دبگیری داشب  ب گتنب

 «.ازعیدیة ةزرسازا، و «ةد ازعیدی،ازعقا»همان زندان مرد. از جملب تألیفا  تی: 
 .3/295الزبهلی، االعالم، 

 .400ی، المتاقف فی علم الکالم،  یرت ، عالم الک ب، د. ، ص جیاإل .4
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 ،هب پنداش ب امب مسلمانان دب من وع قودب  خلیفوب 1دب پامخ  ب علی ع دالرزاق –
 ر این عدیده هسو ند هوب خلیفوب ها آن دت دیدگاه مخ لف هس ند: گرتهی از اباید

ت گرتهی هب مع ددنود من وع قودب   ،گیردمی م عال خداتندقدب  با از  تدخ قدب 
از علموای اموالم نگف وب  هیچ هودام»امب:  چنین مخن گف ب -امب امب ،خلیفب

دقیدوا  وب ها آن گیرد،  لکب مخنامب هب خلیفب نیرت ت قدب  ختد با از خداتند می
حو  ت  اه  امب  ایا  ا  یعب  شتد:این معنامب هب خالفب تنها  ا دت امر هام  می

. دب هور امب هسی هب امب ات با اصلح دانس ب  یعب  ات یا  ا  (باه ت چابه)اه   عدد
پوس  ؛اموبتهیو   ،تهی  ، چرا هب تهی ِگردددت بتش، من ع قدب   ب ملب  رمی

هنندة شرع قراب حدتقی با هب خداتند  ب عنتان قدب  ت یین ، یعب شتد ا هسی اگر 
چرا هب خداتند قدب  خلیفب با تعیین هورده ت آن  ،شتدداده امب،  ب ات تفتیض می

با دب  اموبداده امب؛ همچنین اخ یاب تلوی امور  با دب خدمب تأمین منافع امب قراب
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 

کی با دابد ش اتت اخ یابا  امب خلیفب همانند تهی   هبت دب این تدن گرف ب امب. 
  2«تجتد ندابد.

امالم گرتهی با خلق نکرد تا  ا حکم خداتند  ر مردم حکتمب هنند ت هیچ فرد 
 :مایة خدا دب زمین هس ند. امالم دینی اموب هوبها آن گمان نکرد هب یالبیق یا 
از هاهنیب خالی امب ت هیچ گرته خاصی دب آن این حق با ندابند هب شوریعب با »

                                                                 
محدق، ت یکی از اعضای انجمون ز وان  :م( 1966 -1888 /هو 1386 -1305علی ع دالرزاق ). 1

عضوای مجلوس عر ی مصر امب.  ب عنتان قاضی دب دادگاه قضائی تعیین ت  ب عنوتان یکوی از ا
أموالی علوی »ان خاب شد. مدتی تزیر اتقاف  تد. از جملب تألیفوا  تی:  ،نمایندگان، مجلس شیتخ

 .  «ةاإلسالمی ةاإلجماع فی ازشریع»، ت «ع دالرزاق
 .4/276الزبهلی، األعالم،  
، ةازسعلفی ةبن عاشور، نقد علمی زکتا  اإلسالم وأصعول ازحکعم، موعر، ازمطبععامحمد ازطاهر  .2

 .4، ص 1366
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 . اشوندمند معنتی خاصی  هرهبتحی ت  یهایژگیتاز هب ایندب ختد حصر هنند یا 
حکتمب امالمی، تنها حافظ ت نگه ان شوریعب خداتنود ت  جمهتب دبامام یا بئیس 

انود ت فرمان رداب آن امب. ات از  رف مل ی تعیین شده امب هوب ات با ان خواب هرده
اموب  وب  ظتق اج هاد  ورای فورد محفوحاین حق با نیز دابند هب ات با عزل هنند. 

شر ی هب  ر اماس ابادة ام ی  اشد هب  ب شک  اجمواع آن با  وب عنوتان  خوش 
مخالف امالم  وتده ت  ،همة متابد گف ب شده. امامی از شریعب  ب بممیب  شنامند

  1«شتد.محستب میحکتمب  رگرف ب از تحی یا الهام الهی( تیتقرا ی ) ب عنتان 
دین، خلیفب با دب فهوم » :دهدیمتتضیح  تر یشخلیفب با  مسألة نبشید بضا ای

 وب منزلوب قرآن ت علم  ب احکام الهی  ب هیچ عنتان م مایز نکرده ت جایگاه تی با 
هوب  الوب امب مانند مایر مردمی دب خصتص امب  لکب ات نیز   اال ن ردهخاصی 

 دب صوفای عدو  ت دبمو ی خلفا یادگیری ت فهم این احکام هس ند، ام یاز ت  رتری
از  عمو  هننودشیتة قرآن ت منب  ب  هبیزمانت تا  ،امب ر آنان دب حکمرانیت یش

منحورف  دبمب مسیر اگر از  ر هاب ات نظاب  دابند،. مسلمانان شتدآنان ا اعب می
 باموب باهنموایی،ات با  وا نصویحب ت  شودت اگور هوج  آتبنودات با  وب باه میشد 
هوب خوالف  یا ندههر  :ازخازق ةزمخلوق فی معوی ةال طاع»، چرا هب: گردانندیم

شویتة  ازدب ن یجب اگور دب عمو  خوتد « امر خداتند حرهب هند، ن اید ا اعب شتد.
 وب ایون شورط هوب دب  ،،  اید دیگری با جوایگزین تی هننودجدا شدقرآن ت منب 
غل ب داش ب متجتد دب ات هب  ر منفعب ت مصلحب  مفسدتی ن اشد ات جایگزین هردن

هننود ت  ور ات حوق می خلیفب با نصوب اتمب هبامب یا نمایندة  نا راین این  اشد. 
هموة  ازات با خلوع هننود. ات حق دابند ،  دانندمصلحب ت هر زمان هب نظاب  دابند 

  2« اید یک حاهم مدنی  اشد. تجته،
دب تصوف هوب دب میوراث اموالمی شوتد  ح جاجاآمیز م الغبع اباتی   باما اگر 
 هواهسو ند، این دب زمین مایة خدا ناتصفشان هب آن نایامب، مانند  حاهمان آمده
 رای مردم مش  ب ت همانندمازی شده اموب، دتب از تاقعیب امب هب  یتنها ادعاهای

                                                                 
 .376فی اإلسالم، ص  ةءازدین ازریی، ازسلطات ازسیاسیمحمد ضیا .1
 .141 -140م، ص  1988، ازئهراء زإلعالم ازعربی، ة، ازقاهرةمحمد رشید رضا، ازخالف .2



 307مکتالبیسم /  توویر تبلیراتیفص  چهابم: 

 
 

ت م الغاتی هوب  ،معانی شعری بحدایق علمی   ،مجاز بحدیدب  » مازیمانند همانند
چنوین  مونب  چرا هب یک نفر از فدهای اه 1«.شتدنة مدح ت غلت دب آن میدب زمی

گیرد. اما آنچب هب دب متبد منصتب قدب  ختد با از خدا می ،نپنداش ب امب هب خلیفب
های تی بتایوب شوده ت مو ب شوده اموب هوب خلیفة ع امی دب یکوی از خط وب

من ملطان خداتند دب  ،ای مردم» :هب ات  چسپند این امباین مخن  ب مکتالبها 
هنم ت  ر مال ید ات امتب شما با مدیریب می ا همک، باهنمایی ت تأی ؛هس مات زمین 

دهم ت  وا فرموان ت هند انجام مویآنچب با هب خداتند اباده می ،خداتند حافظ هس م
 خشم؛ خداتند من با  ب عنتان یک قفو   ورای اموتال خوتد قوراب داده اجازة ات می

با هنود توا  وب شوما   خشوم ت بتزی شوما هند من با  از میت هر زمان اباده امب 
  2«هند.تدسیم هنم. اگر  ختاهد هم من با قف  هرده ت از امتالش حرامب می

خوتد  ن مخن هسی امب هبایچرا هب تجتد ندابد؛ حج ی  هیچ ،دب این مخن
هب ختد منصتب چناندلیلی از دالی  شرع نیسب،  ،منصتب زیرا  یانا  ؛حجب نیسب
 امب. منبعالم اه  مذهب یک  ،تا گف ب شتد هب مخنان تی نیسب مرجع ف تا

 سکوالریسم با دین تعارضانکار : مطلب شوم

 سیابی از پیرتان مکتالبیسم از مذهب ختد دفاع هرده ت این مخن با هب 
 ا این  ،انددادهمکتالبیسم مخالف مرمخب دین امب، نپذیرف ب ت  ب آن پامخ 

 ت هر هودام هندیمدب مسیری غیر از مسیر دین حرهب تصتب هب مکتالبیسم 
هوب دیون دب حدیدوب  انودهردهمیدان عم  ختد با دابد. همچنین ادعا ها آن از

هسوانی هوب  – لکب این بتحانیتن  ،ختد، مخالف ت معابض مکتالبیسم نیسب

هسو ند هوب موردم با  وب اشو  اه  – انودهردهدین با دب مسوائ  میاموی تابد 
 3بد.هب  ین دین ت مکتالبیسم اخ الف ت تعابض تجتد دا اندانداخ ب

                                                                 
 .4محمد ازطاهر ابن عاشور، نقد علمی زکتا  اإلسالم وأصول ازحکم، ص: .1
 .32/311م،  1998فکر، ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیروت، دار از.  2
 م. 1986هع  1406، دار ازفکر، ة، ازقاهرةازرا،ب ة، ازحقیقةفرج فود . 3
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دیوون: »مکتالبیسووم  ووا »هووب ایوون موخن  دهودیمتاقعیوب امووا گووتاهی 
Religion »مخن دب متبد خالف آن  هبهمچنان ،اش  اه امب« تعابضی ندابد

دب « دین»این امب هب هلمة  شدهیاد اش  اه دب دت تصتب  تجب !نیز اش  اه امب
اهای آن نتع همة مسم ا مطا ق  اشد هب اشابه ندابد جا  ب حدیدب تاحدی  این

گوذابی آن  وب دیون، تتافوق دابنود. آنچوب هوب دب میا جنسی هب مردم  رای نا
دب حدیدب تصوتبا  هلوی اموب هوب  شتدنامیده می «دین» ،جدید هاینتش ب

نیر  خشی پتیای عملی )امالم(  نظامهب  ، ردابد همة اجزای تجتد  شری با دب
 وب جهوان  اع دواد یونش  ازهوب  شتدیم؛ همچنین شام  ادیانی ها امباز آن
اموتب شخصوی  دب غیورتاقعیوب  شوری  ب وهب   ینشی ،شتندینمخابج آخر  

ت  پردازدینم تی ب امتب آخرت  ینش دیگری هب  1،پردازدنمی )الک اال الیهتدیب(
ها آن هب هدف از هندیماز قتاعد بف ابی آغاز  یامجمتعبهاب ختد با  ا ان شاب 

از ت غیور اموب  2)هنفتمویتس( زدهش ابش خ ی باهنمایی انسان  ب ممب خت
 .شتدیمآن هب امرتزه دین ختانده ها آنچب این

  یمت ب عنوتان یوک بتش حکو ،ختد شک  نیترنییپادب  ،ییجزمکتالبیسم 
 ،دابد آتبالوزام نظام حکوتم یت  ر همین اماس،  ا هر دینی هب  ،شتدیممحستب 

نی هب  ب یک حواهم خوابج از جهوان هر دی ا  ،اما مکتالبیسم هلی مخالف امب.
چرا هب هیچ دینی از تصتب هلی هوب دب فکور ت بف واب  ،هندیممع دد  اشد، مخالفب 

 انسان تأتیر  گذابد، خالی نیسب.

                                                                 
ب خوتد شده امب. یک نتع میراث صتفی یهتدی امب هوپذیرف ب [میراث]الک اال: دب لغب  ب معنی  .1

 مب.هرده ا داند هب خداتند آن با دب هته مینا  ب متمی عطامی با یک قانتن شفاهی بمزآلتد
Fred Skolnik; Michael Berenbaum, eds. Encyclopaedia Judaica' Detroit: 

Macmillan Reference USA in association with the Keter pub, House, 

2007, 11/585- 692. 
ق.م(. یوک فلسوفة  479 -551هنفتمیتس ) ب نام : نس ب  ب فیلستف چینی مهنفتمیسی. 2

الش با دب هنواب تی از ختش خ ی دنیتی ام تاب امب هب لمتی عجتدینی امب هب  ر جسب
 دا یا امتب اخرتی  اشد.خ ب دن ال  هباینجانب اخالقی دب انسان قراب داده  دتن 

Encyclopedia of religion, 3/1890-1905. 
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ت ایمون  وین  زیآممسوالمب سیابی از نتیسندگان ما از همزیس ی   نا راین چرا
ی  ورای امکوان آن با دلیلو ت نودیگتیمموخن  ،مکتالبیسم ت مسیحیب دب غرب

 ؟آتبندشماب میحصتل تتافق  ین مکتالبیسم ت هر دینی  ب 
دب  ، ین مکتالبیم ت مسویحیب همزیس یالگتی این مخن )عامیانب( دب متبد 

دب شهر  زشب مکتالبیسوم  ،ت تعمیم ختد فامد امب. فساد تعمیم آن یا یشبیب
ها آن مداتم میان یهایریدبگدب ت  غرب، یگرااصتلت  هابمحافظبنزد مسیحیان 

: مکتالبیسوم هواآن تورینمهماز  آشکاب اموب، مسائ  مخ لف  ر مر هادادگاهدب 
مسوائ    سویابی از ت ب  را ر انحرافا  جنسی، مدط جنویند یریگمتضعآمتزش، 

ی آشوکاب  اشود هوانمتنب دب این دبگیر نیترشاخصمیامی ت ابزشی. شاید آمریکا 
 ریاد دشمنی ختد با اعالم هند.تا صدای ف ردیگیمهب گاهی شد  
از حدیدب مسویحیب دب نوزد غیور  گف نمخن ب هنگام  ،آن یا یشبیبفساد دب 

 هب فهم دبمو ی از مسویحیب دب ذهون شتدیمآشکاب  گراهااصتلت  هابهامحافظب
ت  یان تاقعوی دابد هوب  ور تتهموا   ینگریجزئتجتد ندابد. این امر نیاز  ب ها آن

غل ب هند. جامعة غر ی  ب صوتب  مانع از دبیافب حدیدب امب، هب  یاشدهخالصب
: دمو ة اتل: شوتدیمدب  اب مسیحیب  ب مب دمو ب تدسویم  یریگمتضعهلی دب 
هوا آن نسو ب –اقلیوب  ،هب دب اهثر هشوتبهای عر وی 1یانگرادانمنمیت ملحدان 

 اصوتلگرایان مسویحی هوب نسو ب ،ته دتمشتند؛ گورمحستب می –م فات  امب 
هب مسویحیب با  انییعنی مسیحی ،مانند نس ب گرته دتم امب؛ اما گرته متمها آن

 ،اند. این گورتهآشکاب ت اصتل تا ب بها هرده یهانشانب ب عنتان یک نظام دینی  ا 
 2دهند.غالب جامعة غر ی با تشکی  می

                                                                 
این مصطلح دب هاب رد مردم عامب  ب معنای شوک  :)ismagnostic(گرا دانمنمیالأدبیب:  .1

 ب دیودگاهی نظواب  دابد هوب عدو   ،ترجتد خداتند ت دب عدم آن امب. دب معنای تنگدب ت
 داند.دالی  عدلی هافی دب متبد تجتد خداتند ت عدم تجتد آن ناهابآمد می ب شری با از ابائ

The Shorler Routledge Encyclopedia of philosophy, p.10. 
 تأتیر هس ند.ت تاقعیب فکری ت میامی غرب  یتعداد اقلیا  دینی ذهر نشد، چرا هب دب د. 2
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گرا ت دانمملحدین نمیدت گرته اتل یعنی گیری متضع حدیدبدب  مشکلیهیچ 
دب دیدگاه گرته موتم  ال  اس ت ا هام ؛ امارا دب  را ر مکتالبیسم تجتد ندابدگاصتل
 ور مور مخوالف بقیوب ت دت هفوة   وین دهنوده گرته ترجیح ندشهب  دهدبخ می
ب  وین دت دیودگاه د «بتمیانوب»چرا هب  ب عنتان گورته  دابد،مکتالبیسم  حاهمیب

عموتمی ت هلوی هشوتبهای شک  این گرته هب  مخالف قراب دابد، ت از این بتمب
 .هشدمی ب تصتیر با غر ی از دت ناحیة میامی ت اج ماعی 

حدیدوب  هبمگر این حکمی  دهیم «میانب»گرته علیب با ندابیم هب  ناین امکا 
دیود  ای امب هوب ازمسألباین   دانیم؛از مکتالبیسم  آنان بامیزان آگاهی ت دبک 

های  ربموی  ب دقبهب امب، هسانی پنهان مانده   سیابی از پژتهشگران مسلمان
 .اندآمابی ت عملیا  هشف ت  ربمی مداتم دب متبد مکتالبیسم نداش ب

دابی فردی دب جامعب  تدنود، ایون نرهب دیحمحددان غر ی هب  ب دن ال بصد 
دینودابی شخصوی خوتد با دب هموة نک ب با دبیاف ند هب تعداد زیادی از مسیحیان 

 بف واباز  ریوق  –عداید نیز از آن ام ثنا نیسوب  ح ی جزئیا  مر تط  ب –مطتح 
میسو م  انسوجامهلیوب ت  ای هوب ب گتنب ،اندای ختد ان خاب هردهگزینشی ملیدب
آمیز  وب یوک تصوتیر فاجعوب یگزینشبف اب شده امب. این شکس ب  ،دینی بتشمند

با لغوت « مسویحیب توابیخی»چرا هب اهثر اصتل  زبگ ت اصلی  ،ت دی  شده امب
هب هلمة مسیحی  ب یک عنتان ان سا ی  دل شده امب هوب اصوتل ت جاییتا هرده 

« دینوویغیرهووای یبتحان»هووب تعووداد حوودتد آن قا وو  شنامووایی نیسووب. همچنان
(Spirituals But Nat Religiousبت  وب افوزایش گذاشوب )هوا آن . منظوتب از

نود هوب از بتاب داهنند قدب  بتحی ت معنتی قتی معجزهافرادی امب هب گمان می
پیتمو ن  وب هویچ دیون معورتف ت  ،مب، تلی دب عین حالجملة آن ایمان  ب خدا

دب تعوداد آنوان  ، ر اماس یوک آموابگیری جدیود 1پذیرف ند.ای با نمیشناخ ب شده

                                                                 
 ک: .ن .1

Robert C. Fuller, Spiritual, but not Religious: Understanding unchurched 

America, Oxford; New-York Oxford University press, 2001. 
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دبصود از  7 ت مسولمان اموب، ت گرااصوتل، تعوداد افوراد ملحود از تور یشآمریکا 
 1.دندهیمبا تشکی   هاییکایآمر

گرایان زیر آمابهایی با هب دب متبد نسو ب مسولمانان  وب اصوتلدب جدتل 
 وب آموانی  تتانیممی  ا آن،ایم، هیدمسیحی صتب  گرف ب امب،  ب تصتیر هش

 2با دبیا یم.تاقعیب دینی جدید غرب 
)زندگی(  بتح هللا ایمان  ب

  عد از مرگ
بم اخیز  گناه جهنم شیطان  هشب

 مردگان

 33 57 23 25 41 61 70 میانگین ابتپایی

 هشتبهای هاتتلیک

 27 41 15 17 30 52 63  لژیک

 27 40 16 19 30 50 57 فرانسب

 70 84 50 52 85 84 96 ایرلند 70

 44 66 35 35 45 67 83 ای الیا

 31 63 21 24 49 58 80 پرتغال

 33 57 27 28 50 60 81 امپانیا

 هشتبهای مخ لط

 32 68 25 30 53 64 71  ریطانیا

 31 55 13 15 31 62 63 رب آلمانغ

 27 43 14 17 34 63 61 هلند

 71 89 68 72 86 86 95 ایرلند شمالی

 (هاپرتتس انهشتبهای لتتری )

 23 24 19 8 10 47 64 دانمابک

                                                                 
 م. 2014ژتئیب  18مایب بتزنامة تایمز،  سآدب .1

http/: www. Nytimes.com/2014/07/19/us/ examining- the-growth- of- the-

spiritual-but- not-religious. html ؟- r=0. 
2. Grace Davie, "Europe: The Exception That Proves the Rule?" in peter 

L. Berger, ed. The Desecularization of the world, p.70. 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 312

 49 66 55 27 31 73 76 فنالند

 51 70 57 12 19 88 85 ایسلند

 32 44 44 19 24 54 65 نرتژ

 21 31 3 9 12 59 15 متئد

دب دبیافب مدوتال  مسویحیب موتبتتی  ةگرایانافراط مس یحال ی از   بغرب 
 ،ها  ب خداتند ایموان دابنودمب چهابم انگلیسی - ب عنتان مثال -دچاب شده امب؛ 

 ب بتز قیامب ایمان ندابند. این  دان  ها نیزاینیک چهابم   یش ازهب همی دب حالی
جوتد تیک تصتب دینوی  ورای خوتد  وب  ،از یک متم مردم تر یشمعنی امب هب 

یعنوی  نیسو ند،  وب آن قایو هلیساها ت گذشو گان  ،های آممانیهب ه اب نداآتبده
هردن انسوان  وب هند ت نب  وب دن وال محامو ب ب خداتندی هب نب عدت ب می ایمان

ن ایوود دب مووتبد هسووی هووب  ووین دینوودابی ت  جووا نیووزاین !خووا ر بف وواب تی امووب
چورا هوب دینودابی تی  وب  ، یند، تعجب هنویمت تعابضی نمیتفات   ممکتالبیس
جموع ایمان  ب دنیای غیب ت هفر  ب قیامب هب الزمة غیب اموب  ین  ،ختدی ختد
های آن از هوم جودا ختد با از دموب داده ت بیشوبدین انسجام دبتنی  هرده امب!

« موؤمن»ای دب یایود هوب های جدا از هم ت پراهنودهشده امب تا  ب صتب   خش
  ل ی تی مازگاب امب، ان خاب هند.آنچب با هب دتمب دابد ت  ا ملیدب ت ام راحب

انگابانة این تصتیر دب حدیدب ختد از آنچب مکتالبهای عرب دب مخنان مواده 
ختد از با طة  ین هلیسا ت مسیحیب  ا مکتالبیسم ت پیورتان آن  نوا هورده  تدنود 

یاف ن  ب یک نمتنب ت الگوت ا طب، دمبهابگیری این بب خیلی دتب امب؛ ت هدف از  
غرب دب جمع  وین دینودابی ت مکتالبیسوم  وب  «متفدیب»امب تا گف ب شتد هب 
تتاند  ب تحدق آن دب هشتبهای مسولمان نیوز منجور شوتد. عنتان یک تجر ب می

از محددان مسلمانی با هب متفدیب   سیابیهب این تصتیر، نادبم ی مخن همچنان
دهند هوب چنین پامخ میها آن تا ب هرد. ،با  یان هرده  تدندمکتالبیسم دب غرب 

مسیحیب  ین آنچب هب م علق  ب هلیسا ) ندگی زاهدانب( ت آنچوب با هوب م علوق  وب 
چرا هب ه اب مددس مسویحیان  ،شتدقیصر امب )میطرة میامی( تفات  قائ  می
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از میاموب ت جسو ن ها دب متبد این ه اب، دب  تل دتبان  رائبت تفسیرهای پاپ
  1جریان دعت  ت اح کاب آن با  ا هم جمع هردند.

تفکیک »ت  2اما متضع مکتالبیسم دب  را ر امالم )مکانیزم تفریق مجمتع(
د تبت ماهیب آن مو لدگسمیاز هم با چرا هب تحد  آن  ،با  ا هم دابد« م ص 

ن  اقی هب دب پایان هاب چیزی جز  عضی ظتاهر از آجاییتا  دهدمینیرنگ قراب 
ماند خصتصا هر آنچب هب فردی ت شخصی  تد  عد از گسسب آن از اصو  نمی

تضوعیب هموان ایون  ؛دهورا اعب ت تسلیم دب  را ر خداتنود از هوم تفکیوک 
چیزی با از چیزی جدا نکرد ت یا  ،اما مکتالبیسم هلی ،مکتالبیسم جزئی امب

حق با قائ   وتد چرا هب  رای ختد این  ، خشی از آن با گزینشی ان خاب نکرد
 هب تجتد با دب ختد منحصر هرده ت شریکی  رای ختیش قائ  نشتد.

                                                                 
، 22  فصدب انجی  م ی، یب السالم مخن منستب  ب عیسی مسیح علبایج امب ام دالل  ب  .1

آنچب با هب : » 25، عدد 20ت انجی  لتقا، فص   17، عدد 12دب انجی  مرقس فص  ت  21شمابة 
این هالم «  رای قیصر امب  ب قیصر  دهید ت آنچب با هب  رای خداتند امب  ب خداتند اعطا هنید.

تی امب هب هیچ ابت ا ی  ا  ب عنتان دلیلی امب  رای این مخن هب مسیحیب یک تصتب معن
 هند،این فکر ابایب نمی رای ات ا   یهب  ب آن ام دالل شده امب، دلیل ،میامب ندابد. این گف ب

 ب شد  آشف ب  ،دب  را ر قتانین« مؤمن»هردن جایگاه های مخ لف دب زمینة بتشنچرا هب انجی 

،  U Schnelleتن رگ،  أ شنال گت –ام اد مطالعا  عهد جدید دب دانشگاه هال  اند.عم  هرده
ه امب هب دب زمینة تجتب پای ندی  ب قتانین دهایی  یرتن هشیب عنتان مثال دب انجی  م ا م ن 

تتبا   ا قا عیب نظر داده امب ت همچنین  ب م تنی از همین ه اب ام ناد هرده امب هب تأهید 
 امب. دب زمینة پای ندی  ب احکام شریعب تتبا  مجاز« مؤمن»هند می

Udo schnelle, The History and Theology of the New Testamenal 

Writings, Minneapolis: Fortress Press, 1998, P.220-1. 

ای معلوم، موا »عالته  ر این، میاق دام ان داللب  ر این دابد هب هر هس از یهتدیان  پرمد هب: 
شنامی، ت دب این باه  وب هویچ هسوی دب میدانیم هب تت صادقی ت باه خداتند با  ب حق ت حدیمی

هنی. پس  ب ما  گت: چوب گموانی دابی؟ های مردم نگاه نمیدهی، چرا هب تت  ب چهرهاهمیب نمی
انداخ ن مسویح دب دشومنی  وا هدف از این مؤال  ب مخمصوب« آیا  اید  ب قیصر جزیب داد یا خیر؟

 ای خرتج از این دام  تده امب.امپرا تب  تده امب؛  نا راین جتاب مسیح تنها باه  ر
 .11، ص ةطه عبدازرحمن، بؤس ازدهرانی .2





 مبحث دوم

 فریبکاری در رد تعارض بین سکوالریسم و اسالم

ها  ب خت ی دبیاف ند هب دبگیری آشکاب  ا امالم ت نامیدن امتب مکتالبیسب
 ،شوتدیم اموالمی هردن بتح مخالفب دب میان امبها، متجب زنده ب امم آن

های ح ی اگر  عد از گذشب مد  زمانی این امر بخ دهد ت  رای همین امودف
هلیساهای مکتالب  ب این ن یجب بمیدند هب حدیدب دبگیری  ا امالم با مخفی 

جوا های گتناگتنی داش ند هوب دب اینهای مخ لف ت باههنند ت دب این باه شیته
 با تتضیح ختاهیم داد.ها آن  خشی از

 اسالم در ماهیت خود سکوالر است: لمطلب او

ین حالوب نفوی اخو الف ت ضودیب  وین تر یشهیچ شکی تجتد ندابد هب 
 وا امو فاده از امالم ت مکتالبیسم  ب خرتج از جدل فرعی ت فری کابی جزئی 

ای از امتب مش رک  ین امالم ت مکتالبیسم اموب توا  وب ایون مجمتعبات ا  
مکتالب امب ت مکتالبیسوم صوف ی از  مخن  رمند هب امالم دب ماهیب ختد

آن تجتد داش ب ت دب غیر آن متجوتد نیسوب.  ورای  های آن امب هب دبصفب
ها دت بتش با دب پویش بمیدن  ب  یان چنین ادعوای  وتالنی، مکتالبیسوب

شود ت بتش گرف ند: یک بتش هب دب آن فهم من ی مکتالبیسب اصوالح می
ام تاب  تد. دب هر دت بتش  ایود ایون دتم دب اصالح فهم ابتتدتهسی از امالم 

، نس ب  ب تحریوف شد تلی دب عین حال دب هر دت بتشدت مفهتم تحریف می
 بتی شد.یکی از این دت متبد زیاده
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 سب هرد ت مکتالبیسم با  ر این اماابتش اتل با ان خ 1المجید شرفیع د
طرة هایی هب تا ع جامعب ت فرهنوگ هسو ند از موی خش» آن: تعریف هرد هب

این مخن یک اق  واس حرفوی از  2«.هندمیمؤمسا  ت نمادهای دینی خابج 
 :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 

چرا  ؛بمد هب ان خاب بتش اتل تتمط شرفی خالی از اهداف  اشدر نمی ب نظ
جریان فکری  تد هب این تعریوف دب آن شوک  گرفوب، پوس تی هب ات خابج از 

معی هرده امب از این  ریق، تصتب مکتالب داخو  دب دت شویتة ایودئتلتژیک ت 
تتضیح  شریعب امالمی با شرعی جلته دهد. شرفی این امر با مخفی نکرد  ا این

هوای مخ لفوی دب اموالم تجوتد دابد هوب مخوالف هب اع وراف هورد هوب  خش
مکتالبیسم امب ت هنگامی هب تصمیم گرفب هب  ب شوک  مثوال ت  وا داللوب 

ای از امتب م نافر ت م ناقض با  یان هورد.  وب هام  این امر با تتضیح دهد، دم ب
از معجزا   یهایام انهردن دنیرنگ مسلمانان دب حق میرة پیام ر ختد ت اضافب

  شوریبعنصور خابق العاده اشوابه هورده اموب هوب مو ب شوده اموب  تبت ام
 قداما ماخ ن  ر ب اشابه هرده امب د، ت همچنین هننملب  با از ات  تدنمحض
ت نیز  ب گورایش یوک  القت خ قهای  ین خلت اصحاب هراما  ت تامطب)اتلیاء( 

                                                                 
امب. دب گذش ب  ب عنتان بئویس دانشوکدة اد یوا  توتنس  یع دالمجید شرفی: نتیسندة تتنس .1

مشغتل  ب هاب  تد، تمدن عرب ت امالمی ت نیز تط یق ادیان  وا ایون دت تمودن با تودبیس هورده 
هوای زیوادی از دانشوگاه توتنس ن مکتالب با تر یب هرد هب  ر  خشگرایاافراطاز امب. گرتهی 

 «.ةاالسالم و ازحداث»، و «وازتاریخ ةاالسالم بین ازرساز»میطره داش ند. از جملب تألیفا  تی: 
 2011، 2زلنشعر، ط   وازمنهج وتطبیقه، تونی: دار ازجن ، فی1عبدازمجید ازشرفی، زبنات  .2

 .63م، ص 
3.  Peter Berger, La Religion dans la Conscience Moderne, Essai d'analyse 

culturelle, Paris, Ed. du Centurion, 1971, p,174. 

 "The Social Reality of Religion" اص  ه ب  ب ز ان انگلیسی هب عنتان آن چنین امب:
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 اموری هوبایة خودا دب زموین اموب حواهم مو هوباینحاهمی ی  ب اع  واب  نظام
 ازگشوب  وب دتبان » یعنوی ات . تع یردهدبا نشان می مشرتعیب نظام تیتقرا ی

مپس  ب این امر  1«.ای  ر آنفزتدن یک بنگ امطتبه خشی  ب جهان ت اتددس
تأهید هرده امب هب امالم دب تصتیر ن تتی  کر آن ت دب دبتن خوتد دب ردابنودة 

 !داندها با مجاز میبف اب مکتالبیسبمعانی امب هب تفکر ت 
شرفی مخن  رگر دب متبد نمادهای دینی با دب تعریف ختد  ب هاب ن ورده ت 

جان ب  ب ماهیب مؤمساتی دین اه فا هرده امب ت از این  ریق یک تصتب یک
 وب خوابج از جهوان  رای دین  نا هرده امب هب دب یک هس ة دینوی م صو  

 ،تی  ب این تعریف اصراب هرده امبشتد. گر میهلتجسا یلهان یاهنان ت بتحانه
 یتوا عچرا هب امالم یک  نیان دینی مازمانی نیسب هب از  ریق یک دم گاه 

ت تعهود ضمانب گف ن از ز ان خدا با  رای ختد اح کاب هرده ت دب این باه مخن
مالی مس دلی داش ب  اشد هب  ب ات اجازه دهد مویطرة موازمانی خوتد با تأهیود 

  ردابی هند.ده ت از دین  ب عنتان تمیلة ترتیج  خش مالی  هرههر
جا  ه ر امب این نک ب با یادآتبی هنیم هب تعریفی هب  رگور ابائوب  دب این 

چرا هب تی  رعکس تعریفی  ،های اخیر تی هماهنگ نیسبداده امب  ا ه اب
ختد  های دیگردب ه ابنتش ب،   مقرن  یس  شمهب دب ه اب ختد هب دب دهة ش

تعریفوی از  ،هب اتاخر قرن  یسوب ت اتایو  قورن  یسوب ت یوک نتشو ب اموب
دهد هب خالصة آن  ب ایون صوتب  اموب هوب آن با  وب مکتالبیسم ابائب می

هنود. های جدا از مرجعیب دینی تعریوف میعنتان یک مجمتعب افکاب ت ابزش
 «ةکونیع ةرازعازم: نظع ةفک عازمانی»هب دب مدالة مشهتب ختد  ا عنتان همچنان

«Overview d: A GloballThe Desecularization of The Wor»2 

                                                                 
 .65، ص 1عبدازمجید ازشرفی، زبنات  . 1

2. Peter L. Berger, ed. The Desecularization of the World, pp. 1-18 
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مخن  رگر از ناهامی مکتالبیسم جوز دب دت  خوش: ابتپوای غر وی ت   دوة 

قوا عی دلیو   1-شنامویی ت جامعبان ب تیژه دب علتم انسو –م فکرین م خصص 
دیم آن های قوف دتن ابت اط  ا تعریات این تعریف از مکتالبیسم با  هبامب  ر این

 رگور  وا  ؛زمانی هب مکتالبیسم دب آغاز مسویر خوتد  وتده اموب ،ذهر هرده امب

از  تور یشهب  ب قتل ات  –تاقعیب ابتپا  آنگاه هب گفبقطعیب این تعریف با گفب 

 تحتل دب جایگاه مازمانی دین  تده ت»دب حدیدب آن  – ها مکتالب  تده دیة مکان
 «شدن.مکتالبیسم  نب

A shift in the institutional location of religion, then, rather 
2secularization then 

دینی  مؤمسا ت  حکتمباین  دان معنی امب هب ات  ین تفات  متجتد دب 
های ت مفهتم مکتالبیسم تفات  قائ  شده ت  ب این معنی اموب هوب موازمان

 !دینی  ا مکتالبیسم یکی نیسب
اموالم دب ماهیوب »گتیود: ن خاب هرده امب ت میحسن حنفی بتش دتم با ا 

ای هوب  رگرف وب از ختد یک دین مکتالب امب ت  نا راین  وب مکتالبیسوم اضوافب
ایون گموان  نوا هورده ت ادعای ختد با  ر اماس  3«تمدن غر ی  اشد، نیازی ندابد.
هر آنچب غیر از این پنج متبد  ت ،گانة شریعب نیسبامب هب شریعب جز هلیا  پنج

، حورام، مکورته ت منودتب)تاجوب،  تکلیفیامب، اج هادهای فدهی امب. ات احکام 
از موطتح مخ لوف عمو   ،ایون احکوام» هوب امب تعریف هرده با این گتنبم اح( 

گتید. تاجوب آن چیوزی اموب هوب انسوان دب ماهیوب ت   یعی انسانی مخن می
دادن نجوامهند هب یک ضرتب  دبتنی امب  ب عنتان مثال ا  یعب ختد دبک می

آن چیزی اموب هوب انسوان  ایود از بتی  ،ها؛ حرامهابها دب مر تقب مشخص آن
اموتبی  بت آتبدن  بمانند  ،  یعب ختد ت ضرتب  دبتنی از انجام آن ختددابی هند

چیزی امب هب انسان از بتی می   حرام هرده امب؛ مندتب آنها با آنهب خداتند 

                                                                 
1.  Ibid.9-10 
2.  Ibid, p10. 

 .38مد عا د الج ابی، حتاب المشرق ت المغرب، ص ححسن حنفی ت م.  3
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آن با داش ب  اشود، انجوام  مختاهد ت تتان انجاهابی با دب صتبتی هب   ،ت ابادة ختد
اباده ت اخ یواب از  آن چیزی امب هب انسان از بتی   یعب ختیش ت  ا ،دهد؛ مکرته

. اما م اح عمو  دزند  ب این هدف هب  ب یک همال اخالقی  رمانجام آن مر از می
یک عم  گزینشی اموب  آنیعنی:  ؛  یعی خابج از چهابچتب احکام صتبی امب

گیورد، دبموب ماننود پواهی ت ب از ابادة   یعی انسان  ب ممب خیر مرچشمب میه
مو ک ت فهوم  شرعی  ر ایون احکام» :همچنین اضافب هرده امب هب 1« فتلیب.

خوابج از آن با  هب موکتالبهاهند، ب   یعی انسان با چنان تتصیف می  یعی، بف ا
 2«.جتیندمی دایرة حالل ت حرام

یک امم  دتن مسوما ت یوک عنوتان گاه حسن حنفی شریعب دب ن نا راین 
حدیدوب هموان هوب  وب نظور ات شوریعب دب ای  ب گتنوب ، دتن مضمتن امب
ت این همان چیزی امب هب مکتالبها  ر  ،های انسان امبتمایال  ت گرایش

ت تموایال  انسوان  هاختامو بهب  ،هنندیماماس اع راف حنفی  ب آن دعت  
آنچب با هب انسان مناموب ت نیکوت  دانود، هموان  . هرعلب امبهمان م دأ ت 

ت یا ح ی هنگامی هوب  ،شریعب  تده ت م ن این اجازه با ندابد هب مخن  گتید
، م ن ن اید اصال تجتد داش ب  اشد. ایون دقیدوا دیآیمتمایال  انسان  ب مخن 

هب چیزی جز عناتین  ور آن هوم یوا مکتالب امب  یهاسمیاتمانهمان ادعای 
مکان ختد با  ،اضافاتی گتنبچیههب شریعب  دتن  یاگتنب ب  ده امب،زیاد نکر
 .دهدمی  ب انسان
شده خابج نیسب؛  ب امالم از دت بتش ما ق گف ب هردن های مکتالبیدعت 

تورین حوذف  زبگاین صتب  هوب یوا تهوذیب ت آبایوش مکتالبیسوم از  ریوق 
از معنوای حدیدوی خوتد  هردن آنهای آن امب ت یا تحریف امالم  ا خالیتیژگی
 وب تت یخی با نس ب  ب دعتتگران شوریعب  گس اخانب تت لیغا  ت دب این باه  ،امب
 ،هنندیماین قضیب بد  دب متبدبا  ختد بأی مخالفین ، ب شد  ت هنندیماضافب آن 

                                                                 
 منبع پیشین .1
 منبع پیشین .2
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مکتالبیسم دب ماهیب ختد چیزی جز یک تأتی  حدیدی ت فهم »مانند این مخن: 
دیون یوک  هب مخالف  اشد هبهر فهمی از امالم  نا راین  1«علمی از دین نیسب.

 از «تأتیو  فامود» آن فهوم، امب جتهر ت مفهتم آن مکتالبیسم هب امب عنتان
 آن امب. از« فهم غیر علمی» امالم ت

 تاسالم تنها یک رسالت معنوی اس: مطلب دوم

مکتالبهای عرب  رای بد ت انکاب شوریعب از  ریوق قطوع ابت واط آن  وا 
م وتن  ،  وببموالب معنوتی محوض یکدب آن هردن تاقع ت یا خالصب جهان
ه واب  هوب علوی ع ودالرازقتوا این معمتل نداشو ند اه مام ت ام نادی، یشرع

از بتز ان شاب ه اب تا  وب  – هاهب مکتالببا نتشب « اإلمالم تأصتل الحکم»

هوا آن ترینمهمهنند هب مخنان ت احکام پتچ ت  ا   آن با تکراب می –امرتز 
 ع اب  امب از:

: شریعب امالمی یک شریعب معنتی محض امب ت هیچ ابت وا ی  وا اتل
 حکم ت اجرا دب امتب دنیتی ندابد.

 وتده  فرموانرتاییدب باه  دتم: دین مانع از این نیسب هب جهاد پیام ر 

 .یانامب نب دب باه خدا ت یا ا الغ دعت   ب جهان

ا هوام ت پیچیوده، متضوتعی پر  ام ریوپمتم: نظام حکمرانی دب زمان 

 شگف ی امب. متجبت   تده، م زلزل یا ناقص

 ا الغ شریع ی خالی از حکم ت اجرا  تده امب. : مأمتبیب پیام ر مچهاب

اموب  هب  ایود  ورای، ت اینامام نصب: انکاب اجماع صحا ب  ر تجتب مپنج
 .نده به ریتا امتب دنیا ت آخر  تی با  فردی  اشد
 تظیفة شرع امب.  گذابی ت اجرای آن(،)قانتن قضاامر هب ن: انکاب ایمشش

 دینی  تد.ت، غیرهفب: حکتمب ا ت کر ت خلفای باشدین  عد از ا

                                                                 
 .64م، ص:  1994، سینا زلنشر، ة، ازقاهر2نور حامد ابو زید، نقد ازخطا  ازدینی، ط  .1
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ات محاهمب شد، ه ا ی هوب از  1ها، مؤلف ت ه ابس این لیسب تهمب ر اما
هب امالم با دب زندان نظریة معنتیوب زنودگی  وب مر  رآتبد  ادعاهاییم ن آن 

ت آن با م هم هرد هب هیچ نظام میامی هب   تاند زندگی موردم  ،اماب  گرفب
  .با مدیریب هند، ابائب نداده امبها آن با مامان داده ت امتب

الرزاق از منظور امو دالل تی  وب علمای امالمی  ب این ادعای علوی ع ود
م تن امالمی از جملب قرآن پامخ دادند ت گف ند آنچب از آیا  قرآنی هب تی  ب 

« حفویظ» ،«ج اب» ،«مسیطر»های صفبآن آیا   هبه امب دن شاهد آتبعنتا

از هور   ا این ادعا هب دعوت  ایشوان  ،هندبا از پیام ر نفی می« تهی »ت 

ای امب هوب از مویاق تکب شدهتکب ها آیاتیایننتع میطرة مادی خالی امب، 

کوم ، حچرا هب نفی این صوفا  چهابگانوب از پیوام ر  ،ختد جدا شده امب

چرا هب این گتنوب اموتب  ،هندنمی نفیتضعیب مردم با   رای تنظیم کتم ی اتح
 محامو باج ابی مردم  ب ایمان یا  الزام ر عداید ت تسلط  ا  امب مرت ط عمتما
 اعموال جوزتاموتبی هسو ند هوب هوا ایناز شرک ت.. ها آن ، یا  ازداش نمردم
  ویقلامیال ت  ها ندابد؛نباهی  ب متی آچرا هب  شر  ،میامی نیس ند کتم یح

ت حساب بتز معاد تنهوا  ،شتدتسلیم نمی حاهمدب  را ر قدب  حاهمیب ت اج اب 
 2مخصتص خداتند م عال امب.

اجمواعی هوب  وب تمویلة آن » ت گف نود:دلی  آتبدند  رای مؤلف  ینهمچن
از  یضرتب  ا دلی همان اجماعی امب هب  شد،تأیید  عظمی مشرتعیب امامب

گواهی از آن  وب عنوتان اجمواع ت  آن امری امب هوب ت شده امبمنعدد  شرع
  3«هنند.تع یر می ،گاهی  ب عنتان امر معلتم  ب ضرتب 

                                                                 
 .1925، سنه ةحوزیات مور ازسیاسی. 1

ده شعده اسعت: محمعد عمعاره، اإلسعالم وأصعول ازحکعم زعلعی رواین سخن در کتا  زیر آ
 .21م، ص  2000زلدراسات وازنشر،  ةازعربی ةووثا،ق، بیروت: ازمؤسس ةعبدازرزاق، دراس

 .48 -46منبع پیشین، ص . 2
 .9محمد ازطاهر ابن عاشور، نقد علمی زکتا  اإلسالم واصول ازحکم، ص  .3
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خالفب یک منصوب میاموی اموب هوب هویچ  هباینهمچنین ادعای تی دب 
خالفوب »الفب بد هردنود ت گف نود: خ ا ام دالل  ب حدیدب  ،ابت ا ی  ا دین ندابد

می امب هب  ب امتب خصتصی ت عموتمی مهوم دیون ت بیامب مطلق ت به ری عا
 ات تظیفة آن حفظ حکتمب ت مراق ب از مردم،  رپوایی دعوت   و ،دنیا مرت ط امب

موردم  وب گیری از ظالمانی هب ، ان دامت ظلم اندنت شمشیر، ختددابی از ترم  رهان
از گیری حدتق مردم از هسانی هوب از ایون هواب مور اند؛ ت  ازپسمظلتم ظلم هرده

 1«پایمال شده امب.ها آن هب این حدتق اززنند ت تحتی  آن  ب هسانیمی
 ون ااز منظر تابیخی نیز ندوض هردنود. محمود  واهر  ادعاهای ات با همچنین

آیوا اموب دب هوب هنیم ما از ات مؤال موی»امب:  گف بعاشتب، شیخ دانشگاه زی تنب 
 ب شک  هرج ت مورج ادابه ها نآ  تدند ت یا امتبزمان پیام ر دابای نظام ت حکتمب 

تتموط پیوام ر یوا حاهمیب امب دب آن زمان  پسد، هران خاب با  یشد؟ اگر اتلمی
 بموالبشد پس حکتمب  وا شد یا غیر ایشان، اگر  ب دمب پیام ر ادابه میادابه می

هنود ت آنچب با هب مؤلف دب ادعای ختد مطرح هرده امب، بد میامب، مدابن شده 
هب دبمب ت عاقالنب امب؛   دتن دب نظرگرف ن امامی،اع  اب مسماها   ب رگش یم ت 
با نفوی ها آن پس تابیخ ات ا  ،دشا اگر فرض شتد هب  ب دمب غیر ن ی ادابه میام

 هند هب تجتد بمالب  ب همراه آن  یهتده ختاهد شد.هرده ت عد  چنین اق ضا می
شف گی ت هرج ت مرج ادابه هب امب دب آن زمان همچنان  ا آ رداگر ان خاب هت  
ت اگور  ان ات دابد؟مخن  رایابزشی  این بمالب چبدب این حالب شده امب پس می

 گتید هب بمالب تنها یک به ری متقب  تده ت  عد از پیام ر  ب هسی نرمیده امب 
های بده ت ختابج ام ناد هورده ت موا قو ال پس هالم تی  ب مخن تعدادی از عرب

 ایم.ردهآن با  ا   اعالم ه

                                                                 
ازمعازی ازجوینی، غیال األمم فی ازتیال ازظلم، تحقیق: عبدازعظیم ازدیب، قطر: مطابع ابو .1

 .22هع، ص  1400، ةازحدی  ةازدوح
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 ،علیهما السوالم یپردازی تی دب متبد به ری متمی ت عیسنظریبدب متبد اما  
هوب متموی جامعوب ت  اموب؛ چورادیگور نادبموب  عضیدبمب ت   ها عضی از آن

گوتییم گر  تده امب، موا نمیعیسی فدط یک دعت اما ، ت با  نیان نهاد...کتمب ح
گوتییم هوب  عضوی از  لکوب می ،هب آمده امب حکتم ی داش ب امب بمتلیهب هر 
 ترینهامو  ...ت ایون قودب  یاف نودحکتموب  ا ت  اند ا دین فرم اده شده بمتالن

 1«.امب بمالبظاهر م
دب تتضویح ماهیوب منصوب اماموب  2محمد  شیر نفیر، مف ی مالکی تتنس

ح ت آشوکاب اموب. ضتا حکم ت امر دب شریعب پیام ر امالم »گف ب امب: 

: موبا با چنین خطاب هرده ایشان تدند ت خداتند  متلبخلیفب ت  ایشان 

 مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خضُّ

ای پیغم ر( ما قرآن با  ب حق  ب متی تت فرم ادیم ): »َّخك حك جك

تا  ب آنچب خدا ) ب تحی ختد(  ر تت پدید آتبده میان مردم حکم هنی، ت ن اید  ب 

 ١٠٥لنساء: ا «نفع خیان کابان ) ا مؤمنان(  ب خصتمب  رخیزی.
شیتة دبموب این  رهای امالمی دب زمان خلفای باشدین ت پادشاهان  حکتمب

ای هب آن با  عود از تفوا  پیوام ر ؛ ا ت کر دب خط بیاف ندادامب میصراط مس دیم ت 

ت این دین  ب هسی نیواز دابد هوب  بمحمد تفا  یاف »ایراد هرده، گف ب امب:  

 ،هویچ هودام از صوحا ب ت« آن با  ب عهده  گیرد.امتب آن با مامان داده ت هابهای 
حکتمب جز  اماب ی امامب ت اعلمای امالم ت امامان مذاهب گذش ب از معن ن،تا عی

                                                                 
 .19محمد الطاهر ا ن عاشتب، ندد علمی لک ب اإلمالم تأصتل الحکم، ص  .1
ای خوانتاده م(: فدیب، ادیوب ت از 1974 -1889هو /  1394 – 1306محمد ال شیر النفیر ) . 2

ای دب  را ور فرانسوة های پسوندیدهگیریعلمی  تد. دب دانشگاه زی تنب دبس ختانود. متضوع
 اشغالگر دب زمان اشغال تتنس داشب.

اإلفتعاء ازمعازکی  ةازشیخ محمد ازبشیر ازنفیر، خطع ةازعالم ةمحمد ازشاجزی ابن ازقاضی، والی
 .28 -25م، ص  1940نوفمبر  -هع  1359، شوال ةازئیتونی ة، ازمجلةبازدیار ازتونسی
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هوب احکوام عادالنوة اموالم با  وب اجورا ط  ب دین  رداش ی نداشو ند  تم ص  ت مر
 ...آتبد.دبمی
جوز  وب ایون  مسلمانان همچنان  عد از تفا  پیام ر ت حکتمب خلفا، حکتم ی 
رد هب  ین حکتمب ت میامب خطتب نکها آن نداش ند ت  ب ذهن هیچ هدام از شک 

 سویابی دب میوان آنوان  مخ لوفت آبای مذاهب  هبعلی بغم این ،یندازندجدایی  
  1«.ختد امامبح ی دب متبد  پیش آمد

ت  پیوام ر  ر س ن  ودادن حکتمب پیام ر  ب غیر میامی  تدن،  ه اننس ب

چرا هب همة اشکال ت مظاهر حکتمب دب نظوام شوریع ی محدوق  ،یامب امب ر م

آن با  ب اجرا دبآتبدند مانند اموتب مر وتط  وب جنوگ ت صولح،  شد هب پیام ر 

یک ملکت  زمینی  تد هوب « ملکت  ن تی»حکتمب، قضات ، مجازا .. دب ن یجب 
هوا آن ت به ریها آن هردن نیازهایدهی بتا ط مردم ت فراهم رای ادابه ت مازمان

  ب ممب  ه رین زندگی ت  ه رین بم اخیز امب.
ق دب ه اب ختد  ا ز ان اقراب هرده امب زاجای تعجب دابد هب علی ع دالر 

 ب مد ضای ن ت  ایشان یک حکتمب عمتمی  تد ت  حکتمب پیام ر »هب 

شان هام  ت شام  همب  تد. حکم د تشمیامر ایشان تتمط مسلمانان ا اعب 

هر  نیز  تد، ایشان  قدب  ن ت   تد تحبحکتمب  دب قلمرتچیزی هب  ره

پیام ر  ر تالیب  تحب امبت بیامب حکتمب مشمتل  شدتصتب می چیزی هب
  2«.نیز قراب داشب متمنان

حوداق  از  –ایی با  یان هرده امب هب دیودگاه اتل تی با ههمچنین  ابها چیز
هوب مودافع ه واب  «ةازسیاسع»اموة بتزن دهود؛متبد شک قراب می -لحاظ ظاهری

ای انجام داده ت آن با دب مپ ام ر  تده امب  ا ات مصاح ب« االمالم تاصتل الحکم»
من شور هورده اموب. دب ایون « قازمخنی جدید  ا علی ع ود الور» ا عنتان  1925

                                                                 
 .253 -9/5/252، ةازئیتونی ة، ازمجلةمحمد ازبشیر ازنفیر، فول ازدین عن ازحکوم .1
 .156ووثا،ق، ص  ةازرزاق، دراس، اإلسالم واصول ازحکم زعلی عبدةمحمد عمار .2
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ختد  ب هنگام اقراب  ب این امور  ؛مصاح ب تی مطالب ه اب ختد با ندض هرده امب
ت  رپایی  ،مباا یک ن ت  معنتی نیسب،  لکب یک شریعب الهی نیز هب امالم تنه

 رپوایی  هوباینت  ،این شریعب ت تعیین حدتد امالم  ر همة مسلمانان تاجب اموب
حکتم ی هب مطا ق  ا شریعب  تده ت حد ت مرزهای تاجب امالمی ت تکلیف الهوی 

 : گتیدمی. ..تاجب امب ،با  ب جای  یاتبد
 ایع ت حودتدگذابی امب ت  ر مسلمانان تاجب امب هب شرامالم دین شریعب»
 ور مسولمانان  ت  ب این امر فرمان داده اموببا ها آنهمب  خداتند  رپا دابند.آن با 

 « .آن امتب با  رپا دابدند هب ن ین ختد حکتم ی با  نا هاز تاجب امب هب 
« ایوتاب » موالندب  وی یوک موخنرانی میالدی  1932دب مابس  ینهمچن

نشگاه آمریکا دب قاهره مجددا تأهید هرده امب هب شریعب امالمی مرجوع حکوم دا
مصور از »گف وب اموب:  ..ج از شیتة آن خرتج از امالم اموب.تدب مصر امب ت خر

  ب، دب آن شرعی  اشدحکتمب   ر این منتال  تده امب هبهای ا  دایی همان دتبه
از غیور از اموالم یدند هوب ترمو. مصریان میهردبجتع میاتضاع امالمی ت  امحکا

 ب غیر آنچب هب خداتند نوازل هورده اموب، ت داتبی چرا هب حکم  داتبی  ختاهند،
   «!هفر آشکاب نس ب  ب قرآن امب

ق ع واب  ازعلوی ع ودالر ،«االسعالم ةرسعاز»مجلة  1951دب شمابة می مال 
ی  وتد ع ابت آنامب هب  تصف هردهچنین « امالم تنها یک بمالب معنتی امب»
شیطان  ر ز ان تی جابی هرده امب ت شیطان احیانا هلماتی با  ر ز ان  عضوی  به

 1«!هنداز مردم جابی می

                                                                 
 م. 2011یوزیو  19ازوفد، عدد از الثاء،  ة، متی یفیق ازعلمانیون، جریدةمحمد عمار .1
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 دولت مدنی و دولت اسالم: مطلب سوم

گران ها ت دعت های مکتالبدب ه اب« امالمی حکتمب»مخن از ماهیب 
حکتموب »: گتیود، یکوی می ب از مرگیری زندگی امالمی چنین آموده اموب

چنین تتصیف هرده اموب:  ت دیگری آن با این« حکتمب مدنی امب ی،امالم
توا  ندادیگری نیز گف ب تعریفا ؛ ت « ا مرجعیب امالمی امب ،مدنی یحکتم »

 ا هام ت پیچیدگی شده امب.من عی  رای  هااین گتنب تعریفهب جایی
بمد هوب  سویابی از مطوال ی هوب دب تعریوف حدیدوب ماهیوب  ب نظر نمی
المی آمده امب  رگرف ب از هنکاش دب متبد حدیدب شناخ ی  دتن حکتمب ام

گرایوی ایون هثر   اشد؛دب نظرگرف ن هتاها ت دالی  مر تط  ب تاقعیب زندگی 
 تخیم شدن حالب ترسامالمی دب اص   ب  حکتمبشده از های ابائبدب تعریف

 دد،گراز متی مکتالبیسم  ر میمیامی شرعی  ماهیبدادن جلتهزشب متجاز 
یا ح ی تنواقض  گتییخالصبشده  ب های ابائبتعریف متمع ،ت  ر همین اماس

 امب.شده هشیده 
د هنومیتتجوب جلب « مدنی حکتمب»اتلین چیزی هب دب  ربمی مصطلح 

 1های تخصصی تفکر میامی دب غرب اموب.عدم ذهر این مصطلح دب فرهنگ
ر ی آن با ایجاد امب هب  رفدابان آن دب هشتبهای ع مصطلحیآن دب ن یجب 

 ،هردند ت  ر همین اماس  ربمی آن نیاز  ب تعریف آن از ز ان پیورتان آن دابد
هوا  ب این اع  اب هب یک مصطلح جدید  تده ت گرته مشخصی از افوراد ت گرته

چورا هوب دب  ؛هنودمیآن با ایجاد هردند ت  ربمی ز انی آن  ورای موا هفایوب 
از منظر تابیخی ناشناخ ب مانوده یوا  هاآن  ربمی مصطلحاتی هب اص  ت بیشة

از منظر ز انی ها آن تغییر یاف ب ت یا از لحاظ شناخ ی دچاب مشک   تده، شناخب
هب معنای آن دب ا  دا ت « حکتمب مدنی»مفیدتر امب. این امر تنها  ب مصطلح 
 بد.ااز منظر ز انی م هم امب، اخ صاص ند

                                                                 
 جا ختاهیم آتبد. این مطلب با  ب عنتان شاهد ت  عد از  حث ت  ربمی دب این .1
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چیزی امب هب  ب صوتب   ماهیب این مصطلح، دب آنهلید داللب حدیدی  
« مدنی»تاقعی دب آن قا   مشاهده امب  ب این صتب  هب  رفدابان حکتمب 

این یک حدیدوب هوامال هس ند. « الئیک»یا « مکتالب»ختد  رفداب حکتمب 
امب هب مهاب  گرتهی از نتیسوندگان مسولمان با دب توالش  فاحشتاضح ت 

دب متبد این مصطلح چنین ها آن هند. رای بفع ا هام از این مصطلح آشکاب می
گتیند: این مصطلح ممکن امب  ب معنی حکتم ی  اشد هب دب ندطب مدا و  می

مازی از  اب تعمیم حدایق آشکاب صتب  آید ت این همسانحکتمب نظامی می
های م همی هب  عضوی از نتیسوندگان مسولمان ابائوب گرف ب امب. این تعریف

بمیدن  ب پایوان پوژتهش اموب؛   ب هدف چیمابپیک اند ش یب  ب ماخ ن داده
،  ا گرتهوی از متجوتدا  مسألبچرا هب  حث ت  ربمی امرتز )ما( دب متبد یک 

هووای تووابیخ شووناخ ب هووب  ووب جووز دب صووفحا  ه اب نیسووب ایشوودهمندرض
دب  ین ختد ما زنودگی هب مخن ما دب متبد گرتهی از مردمی امب . شتندمین

پوس چورا  ،گذابنودنمایش می ب های ما ر چشمهنند ت افکاب ختد با دب  را می
ت دب هنود با اق ضا نمیها آن جزئیاتی هب تاقعیب جامعب ایجاد  رایهای ما قلم

 ؟گردندمی ب عدب  ر، هندینماشکاالتی ایجاد عد  ما 
یعنووی هسووانی هووب آن با دب  ،حکتمووب موودنی دب گف مووان  رفوودابان آن

ت  ین حالوبترهمدب  –امب هب  م یحکتهشتبهای عر ی ایجاد هردند، همان 

یک حاهمیب میامی  رگرف ب از حکم شریعب امب.  –آن  یگرجلتهین تر یش
موخن  یاشو هبتاضح ت آشوکاب ت  ودتن هویچ شوک ت  یاگتنباین گرته  ب 

هنند ت نس ب  وب گران  ب اقامة شرع  ب شد  دشمنی می، ت  ا دعت ندیگتیم
ای مانودههشتب با  وب مومب افکواب عدبان اینهب  دهندمیهشداب ها آن خطر
 محاهها آن باهی دبهایی امب هب تابیکی ت گمگردانند هب مر تط  ب قرن رمی

  تده امب.
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انود، موخن خلیو  از جملب هسانی هب دب متبد ایون حدیدوب گوتاهی داده
کوتم ی اموب هوب حهموان  ،حکتمب مدنی» :امب هب گف ب امب 1ع دالکریم
ها ت تفکرا  ختد امب هب آن با  ب همک الهام از عد  ماخ ب شدهتتمط  شر 
هب دب آن  ب عتام  اق صادی ت اج ماعی ت شناخ ی دب حالی ند،آتب ب اجرا دبمی

هموان هسوانی هوا آن گیرند.آتبد، الهام میبا  ب حرهب دبمیها آن بهب جامع
نینی با هب ها با ایجاد هرده ت دم تبا  ت قتانظامهس ند هب  ر حسب ابادة ختد 

این هنند. فراختاندن  ب هماهنگ امب، تضع میها آن  ا شرایط محیط زندگی
 ازگرداندن حکتمب دینی  معنای ب امب  م عال خداتند رای حاهمیب هب م دأ 

 ب  تب هام  ابت اط  ب بفیق اعلی   بمتل اعظم محمد بحلبامب هب  ا 

  2شده امب. قطعآن  ا زمین 
قاموس ازمفعاهیم » ختد مب مکتالب با دب فرهنگ لغبحکت 3المنعم مشاطع د
دیون  هب  ر عدم خلط  ین میاموبحکتم ی »چنین تعریف هرده امب:  «ةازسیاسی

 مسوألة ین دین  ب این اع  واب هوب یوک هامال فرق قای  امب  [ت]. .. نا شده امب
با طة  ت  بعمتمی امب  مسألةشخصی امب ت  ین میامیب  ب این اع  اب هب یک 

از موتی دیگور ت با طة  ین همت نوان  وا همودیگر  متن حاهم ت مردم از یک  ی
 ور م نوای هوب حکتم ی امب » گف ب امب:مدنی  حکتمب دب تعریف 4«.دپردازمی

توابیخ « حکتمب مودنی» رای آغاز  ت «شتد. رپا میعدم خلط  ین دین ت میامب 
 رگردانوده یالدی مو 1648دب مال  «تم فالیصلح »زمان  ت آن با  ب تعیین هرده 

                                                                 
 ندودم(: تهی  مصری اموب ت فعوال چپگورا اموب. دب  2002 – 1930خلی  ع دالکریم ) .1

ازعن  » نتشو ب شوده اموب. از جملوب تألیفوا  تی:ه واب  شریعبصحا ب ت ،  پیام ر 

 «.ةازمدنی ةوازدوزی ةازدینی ةوزاإلسالم بین ازد»، و «ازمؤسی ومجتمعه
 م. 2001 -هع  1422، دار ازفکر ازعربی، ة، ازقاهر2ابراهیم عوض، زکنّ محمدّا ال بواکی زه، ط 

 .19م، ص  1995، سینا زلنشر، ة، ازقاهرةازمدنی ةوازدوز ةازدینی ةاإلسالم بین ازدوز. خلی  ع دالکریم، 2
 انشگاه قاهره ت دانشگاه آمریکایی مصر.ع دالمنعم المشاط: ام اد علتم میامی د .3
 .47م، ص  2011، ةازشروق ازدوزی ة: مکتبة، ازقاهرةعبدازمنعم مشاط، قاموس ازمفاهیم ازسیاسی .4
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تصویف  ورای ت ایون هموان  1«شده امب جدااز هلیسا  حکتمبزمانی هب »امب 
  !همان متضتع امب

تابیخ دب  ،مدتط حکتمب خالفبزمان حکتمب امالمی از زمان ن ت  تا  نمتنة
یک نمتنة حکتمب آن  هب شتد ندی میاین گتنب دم ب های میامی غربفرهنگ
ت ح ی  عضی از  2.ختاندهمیب شریعب دینی فرامیاح  بآن هب چرا امب  تیتقرا ی
معرفوی  تیوتقرا یترین نمتنوة حکتموب ها آن با  ب عنوتان شواخصلغبفرهنگ
د نوختانی امالمی فرا میگمرگیری زند با هب امرتزه  ب از هاییجن شت ؛ 3 اندهرده
 امب.  تیتقرا یحکتمب   رنامبهنند هب حام   ندی میدم ب هاییجن ش دب

از نتع مونی ها از ماهیب حکتمب امالمی لغباین فرهنگ ا العیجه  ت هم
هوامال م فوات   تیوتقرا یچرا هب حکتمب امالمی  ا حکتموب  ،4تاضح امبآن 

                                                                 
 .48من ع پیشین، ص  .1
چنوین  ب، ت جای شگف ی امب هب صاحب این فرهنگ لغوب دب ادامو48من ع پیشین، ص  .2

چرا  ،آیدمدنی ت حکتمب مکتالب  ب تجتد میگاهی خلط متضتع  ین حکتمب » امب: بگف 
ت علموی  هاینیز  ور پایوبت  ،کتمب ام تاب امبح ر جدایی دین از حکتمب مکتالب نیز هب 

پس  اید  ب نتیسنده گفب: فورق  وین  ! 49 -48ص: « های میامی ت اج ماعی. نیاندیگر 
 ؟!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. 
 ب صتب   بمتحکمد ضی این نیسب هب  تیتقرا یلغب چنین آمده امب: دب این فرهنگ .3

مناصب حکم ت قضا  گرف ن لکب منظتب از آن  ب عهده شتد،مس دیم از  رف بتحانیان انجام 
گذابی تتمط بتحانیان امب ت این تفکر دب جهان معاصر از خالل امالم همچنان  ب ت قانتن

 دهد.حیا  ختد ادامب می
Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, Oxford, Uk, 

Malden, Mass: Blackwell Publishers., 1999, p. 321. 
آمده  688، ص ry of Political ScienceThe Blackwell Dictionaلغب  فرهنگدب  .4

هنود هوب هننود، اق ضوا میآن با  نوا می« ناگرایاموالم»متنة حکتمب امالمی هوب امب: ن
این یک تهموب  !شتندت یا  ب عنتان اه  ذمب محستب  هنندامالم  اج اب  بمسلمانان با غیر

امب هوب امالمی چنین  هایجن ش تر رنامب  یش گف ب شتد هب 21دب قرن  هب زبگ امب 
 تابد هنند!  ب امالم ت زتب اج اب ب  بامردم 
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عیب تی از تشرمشتد ت دب حکتمب امالمی حاهم از  رف مردم ان خاب می ؛امب
 آید.متی همین ان خاب مردم می

 ب  دب لغب تگردد،  ر می «Θεοκρατία»انی  ب بیشة یتن« تیتقرا ی»هلمة  
 «بتحانیانبجال دین: »ت دب اصطالح حکتم ی امب هب  امب،« حکم خدا»ی امعن

این اموب هوب خوتد ها آن ت اشکال مخ لفی دابد هب از جملة ؛ب دابندیهما ر آن ح
خدا یا نصف خدا یوا موایة خودا دب زموین  (حاهمات )حاهم ت یا  دیب گمان هنند هب 

امب ت دب مصور  امو ان تجوتد  « تیتقرا ی»ل اشکات این شک   عیدترین  ،امب
ت  ب این شتد شناخ ب می «Ecclesiocrac» های آن  بداش ب امب؛ از دیگر شک 

 وب ایون اع  واب هوب حکتمب هنند از بتحانیان  ایمجمتعبهشتب  ر معنی امب هب 
هوا نوازل ی هوب  ور آن ب تامطة تحوها آن گمان شتد هباین نب ،اه  دین هس ند

 هنند.دابی میحکتمب شتدمی
 رای دین چرا هب  ؛دینی امب حکتمبیک  لغتینظر حکتمب امالمی از  

مکتالبیسم  نظامدب انسان هب  خشد، قانتنی حاهمیب هام  می ر مادة قانتنی 
همة احکام ح ی احکامی حکتمب امالمی .  خشدمی  ب آن حاهمیب انحصابی

های اق صادی ت بفاهی از م تن اند مانند پرتژهلتژی مر رآتبدههب از دبتن تکنت
 ها با م واح س گی  ب این دابد هب شرع آنها هند ت تجتد آنتحی ام ن اط می

از منظور اصوطالحی دب زمورة  حکتمب امالمی دبمب نیسب هباینجز  ، داند
ی یا چرا هب هسانی هب  ب عنتان حاهم یا قاض ،شمرده شتد تیتقرا یحکتمب 
اصتال ت  ،نیس ند (بتحانیتنبجال دین )از   دة لزتما د نشتان خاب می قانتنگذاب

           ایون موخن فرهنوگ لغوب  ،ن اماسی ر هم ؛دب امالم   دة بتحانیتن ندابیم
«The Blackwell Dictionary of Political Science »پنودابد هوب می

بتحانیوب  وب عنوتان حواهم   رپایی حکتمب امالمی این امب هب   دة بالزم
دبمب نیسب. این تعریفی هب  یان شده  1« زبگ دب بأس حکتمب قراب  گیرند

اه  مونب  نزدامب اگر دبمب  اشد، مصداق تالیب فدیب دب تشیع امب ت دب 
 .ندابدمصداقی  داند،نمی بتحانی  دة  از ا  دا حق حاهمیب با تنها  رایهب 

                                                                 
1 .Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, P. 321. 
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گیورد قوراب نمی «تیوتقرا ی»حکوتم ی حکتمب امالمی دب قالب  ، نا راین
حکتمووب همچنووین  ؛هووب دب فرهنووگ اصووطالحی دانشووگاهی بتاج دابدچنان

میوان  لکب یک شیتة خواص از  ،حکتمب مدنی )مکتالبیسم( نیسب ،امالمی
عدم پوذیرش مرجعیوب دینوی تتموط حکتموب مودنی با بد  ؛امب هاحکتمب

حکتموب با هوب  «قرا یتیوت»دتلوب  تتمط  دة دینی  ایجادهب چنانهند، می
 امب.« حکتمب امالمی» حکتمب امالمی همان 1هند.، بد میهندتصاحب می

 حکتمب امالمی  ا حکتمب مکتالب ت حکتمب دینی  ب معنوی اصوطالحی
 :فرق دابد حکتم ی نخسب قانتن امامیدب اص   آن،

 میطرة مردم +مردم  لطنبم شک  دمتهراتیک(  بحکتمب مکتالبیسم )

ی دب شووک  تووابیخی آن حکتمووب دینوو
 پاپ( ت )فرعتنی

خودا +  جانوباز تاگوذاب شوده  لطنب حاهم،م
 خداتند جانباز تاگذاب شده  میطرة حاهم،

  شرع میطرةملطنب مردم +  حکتمب امالمی

حاهم یک شخصیب الهی یا مایة خدا دب زموین  هباز این حکتمب امالمی
ان خاب مسو دیم ت چوب  وا چرا هب مردم، چب از  ریق  ،هندمعرفی شتد، بد می

تامطة اه  ح  ت عدد )افراد تاتیرگذاب ت عالمان  ب شریعب( حاهم با  ر اماس 
ت ات با  هنوداق ضوا می ب ت پیشوتاییامامو هوبهننود میهایی ان خواب تیژگی

ت این چیزی امب  دابند،با  ت خلع اتت حق عزل  هنندمیمحام ب   رعملکردش
از  ال  وب ایون مسوألب،. تجتد نودابدیخی آن هب دب حکتمب دینی  ب معنای تاب

چورا هوب ان خواب حواهم از  ؛هندنفی نمیبا  اشتیژگی دینیحکتمب امالمی 
 لکووب از  ریووق  ،یا وودمووتی مووردم تنهووا از بتی ختاموو ة مووردم تحدووق نمی

                                                                 
، دار ازکتعا  ةازفقه االسالمی و نظام ازحکعم فعی اإلسعالم، ازقعاهر ةفؤاد ازناوی، موسوع .1

 .41م، ص  1980 - هع 1400ازجامعی، 
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 ضومنهوا  رخوی از آنهوب شرعی ت دب چهابچتب احکام شرعی  تهابهایماز
  شتد.ن مییعیت د،نگیرجای می 1لبرمَمصالح مُ

 پاکی دین یا آلودگی آن؟: مطلب چهارم

های عرب  ب هنگوام موخن از هایی هب مکتالبین فریبرشاید از مشهتبت
 ب ایون  ،مبدت ا  ین آن ی رند، ضرتب  جدایاب میبا طة دین ت حکتمب  ب ه

شوتد:  هانب هب گنجاندن دین دب میامب از دت منظر ظلم  ب دین محستب می
ای غیور از تابد هردن دین دب میامب، تابد هردن  ب فضا ت زمینوب بهایناتل 

میاموب،  اعوث  دب ا تابد هردن دیون  هباینزمینة تخصصی آن امب ت دتم 
جا  ب دامو ان تنسو تن  شتیم. شاید دب اینآلتدگی دین  ب ناپاهی میامب می
چی  نیز اشابه هنند.  ب این صتب  هب چر 2چرچی  نخسب تزیر مشهتب انگلیس

جوا یوک مورد  دب ق رم ان بتی یکی از منگ ق رها این ع اب  با دیود: ایون
مب. چرچی   ا تمسخر گفب: دب اختا یده  زبگ ت یک مرد نیکتهاب  میام مداب

 ؟!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، 

زد دب همان مسیر ختد حرهوب ختاهود هورد ت  ور هنگامی هب  ب میامب  پردا

هردن امالم دب میامب، گف ن از داخ مخن – ب عنتان مثال  –همین اماس، 
چرا هب امالم تابد عالم  ،مردم امب پتشاندن حدیدب امر  رهای از جملب بتش

                                                                 
. منظتب از مصالح مرملب، مصلح ی امب هب دلی  خاصی نب  ر تجتب بعایب آن بمیده ت  1

 . م رجمنب  ر حرمب آن
م(: سیاسععتمدار انگلیسععی و  1874- 1965)( Winston Churchill)ونسععتون چرچیععل  .2

 1955سعال  میالدی تا 1945و از سال  1945تا  1940وزیر انگلیی بود که از سال نخست
 .است معرو  شتمسخرآمیئ هایحلیلت بهمیالدی است. 

The Columia Encyclopedia, p.391. 
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جزء دبتنی دین امب ت داخ  دب فدب  تده ت دب شتد  لکب میامب میامب نمی
هوای دیگوری دب هب دب  ابهمچنان ، یان شده امب «ةازشرعی ةازسیاس» اب 

 فدب ت عدیده  یان شده امب.
فات  دب ماهیب آن ت  ب گمانایجاد حالب تضاد نتعی  ین امالم ت میامب 

هوای حدیدب امالم ت اهداف ت مکانیزماز تنها یک فریب مکابانب امب هب  ،دت
ایون افوراد دب موتبد  بتش.  ب دتب امبآن ت نیز حدیدب میامب ت اهداف آن 

تابدهردن دیون دب »ها دب متبد ت تکراب تهدیدا  آن« میامب هردنامالمی»
چیزی جز جنگ بتانی علیب ختاننودگان ت شونتندگان نیسوب هوب « هر چیزی

  ادب ذهن مردم نس ب  ب دین ت میامب  م ضادهدف از آن ماخب یک تصتب 
 امب. فردیع ادی شعایر محصتبهردن دین دب 

های عورب دب جنوگ ابزشی آن، اما مکتالب ا تجتد مادگی این ادعا ت  ی 
 وب تر  یشزنی  ه ان  بت لیغاتی ختد علیب شریعب  ب همین اه فا نکردند  لکب 

ظلوم  ، ا این مخن هب تابد هردن امالم دب میامب هتشند،می حدیدب امالم
ای افسابگسویخ بچرا هب میامب جهانی آلتده  ب  راگماتیسوم  ؛علیب دین امب

 ل ی هموان منفعوب ی،شوتد؛ دیون میاموامب هب  ر اماس اخالق ادابه نمی
میاموب،  وب آلوتدگی  آغتشت  ر همین اماس انداخ ن دین دب  ،محض امب

 یا د. ب آن نیز باه می« های مکابانة هت زاندیشب»دین منجر شده ت 
ین ت میامب دت د»ها دب تأهید ادعاهای ختد چنین  گتیند: چب  سا مکتالب

 اند ت  ر همین اماس،  ب محوض افب مخ لف ت از دت فلز ضد هم ماخ ب شده
هنود. ایون  ودان میامب تابد دین شتد، آن با  ب ایدئتلتژی ت ودی  می هباین

معنی امب هب: دین ت دی   ب یک مذهب هلی ت یوک اع دواد خشوک ت ودی  
 آنچرا هب  ،ت دی  شتد «ژیایدئتلت»دین این امکان با ندابد هب  ب  1«شتد.می

ایودئتلتژی تنهوا یوک  هوباین ا تجوتد  ،امب «دتجم»ت  «شمتلیب» ب معنی 
                                                                 

معدبوزی  ة، مکتبعة، ازقعاهر2ازحعدیث، ط  ةازحجا  وحجی ةمحمد سعید ازعشماوی، حقیق .1
 .74م، ص  1995هع  1415ازوریر، 
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چنین دیدگاه  زبگی  هبایننظریة هس ی انگابانب دب متبد اشیا امب. آیا دین از 
 ! رای هس ی ت انسان ت دین  اشد، قا   جداشدن امب

هوب  ور موینب آتیخ وب  یند می تعتیذیتنها یک –هر دینی  – با این ادعا دین
شوتد ت یوا آیواتی ها توزیین میشتد ت یا آیاتی امب هب دیتابهای مساجد  ا آنمی

بمالب  امالم یکنیسب،  «دین» آن. امالم شتدتالت  میامب هب دب مرامما  
الهی امب هب از آممان نازل شده امب تا تصتبا  ت بف ابهای مردم با اصالح هند 

ها باهنمایی هند. احکوام آن نیوز  تط  ب معیشب ت بم اخیز آنت مردم با دب امتب مر
 ب این هدف نازل شده امب هب دنیا با از آلتدگی  ا   پواک هنود؛ ت آیوا  آن  ور 

د با از جهوان اهای فست بیشب پیام ر نازل شده امب تا نس  فساد با از زمین  رهند
آمده تا میامب با از  میامب ت غیر آن  یرتن  کشد. امالم دینی امب هب  ب تجتد

  پسندد. دا ت قراب با  ب هیچ عنتان نمی ،چرا هب  رای  ا   ،فساد پاک هند
داننود هوب دب تر از این میتر ت پاکمخن مکتالبهای عرب هب دین با مددس

د،  ب نتعی  ازگتیی آن چیزهایی اموب هوب مشورهان مکوب آن با تمیامب تابد ش

 مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱٱٱانوود:قوو ال  یووان هرده
ت  از هافران گف نود: : » َّريزي ٰى ين ننىن من زن رن

هنود ت دب )هتچوب ت( چرا این بمتل )اگر  ب بام ی پیغم ر خدامب( غوذا تنواتل می
بتد؟ چرا فرش ب محستس ت ظاهری  ر ات نازل نشده تا  وب هموراه ات  ازابها باه می

 -ب زعوم آنوان و -یعنی قدامب دیون  ٧الفرقان: «  یم دهد )ت گتاه صدق ات  اشد.
 تر از آن امب هب  شر قاصر ت خطاهاب آن با  ب عهده گیرد. زبگ

 ب  هباینمب  دتن یشان ااهند  اعث نجا  مردم دب دنیمیدینی هب گمان 
ها ابائب دهد، مکر  زبگ ت زیس ی ت مصالحب  ب آنهم ،ها بتشی  رای تعام آن

هنود هوب ب مردم معرفوی میچرا هب ختد با چنین   ؛ای امبانگابانبتتهم ماده
ای از افکاب ت شعابهای زی ایی امب هب  ا تاقعیب مردم ابت ا ی ندابد. مجمتعب

اند تا  ب ماخ بآن با  رهای  شری از ادیانی امب هب  عضی از گرته شکلیاین 
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های  وزبگ هموتابه  وا شکسوباین نتع دین تمیلة آن از دنیا فراب هنند تلی 
هوای گرته شود، ماننود تضوعیبآن ههنب ت فرموتده میت  عد از  شدمیمتاجب 
 های اتلیب میالد.دب قرنب یحیمس گنتمی

توا امالم همان دینی امب هب خداتند آن با  رای  ندگانش پسندیده امب 
، ت تصتیری ماده از تعالیمی نیسوب هوب دشتنپاک  مفامد دنیا  ب تمیلب آن از

زمین فرتد  یاید هب م ادا پاهی ترمد هب  ب  رای ختدش تصتب پاهی دابد ت می
ختد اموب هوب پاهی  نگراناش با میاه هند. دینی هب ت مفیدی آن آلتده شتد

ت از موؤاال  موردم ت حو  مشوکال   گی تاقع جامعب آلتده گرددآلتدم ادا  ب 
 مولبیک فریب  زبگ امب. دینوی هوب پواهی خوتد با  وا  ،هندها فراب میآن

 وب تمویلب چرا هوب  ،امبهب تاقع افیتن تتدهد، هندمسؤتلیب از ختد حفظ می
از هواب با  شوان ازتهای،  خرمر تط  ب جهان آهای امیدتاب هردن آنان  ب تعده

  مسب هرده امب.دب این دنیا هردن 

 بوری استمحض یک عملیات  ،سدرک متن مقد: مطلب پنجم

ب ان  ب قدامب قرآن اقورا: ما  ب عنتان مسلمگتیندیگرتهی از مکتالبها م
  وب، تلی عم   ب احکام ایون مو ن، ت دب ب انیب من ع آن شک ندابیم هنیممی

ایون مو ن  ؛نمایوددشتاب می امبنهف ب مددس  اینهب دب ذا   م  ی جتهری
 اموا دب   یعوب پیتمو ب خوتد از جوتهر یوک گرچب دب ذا  ختد مددس امب

آن ه فهوم از دبگاقطعا  ،جا هب بتش هاب  ا م نت از آن شتد؛خابج نمی «م ن»
فهم هالم ب انی یک  لذا  شریب ، شری محض امبعم  ت فهم یک  دگذبمی

هوب  یوانگر ت امکوان نودابد  امبفابغ از قدامب  مطلداهب  امبفعالیب نس ی 
  اشد هب از ندص ت لغزش  ب دتب  اشد.  یحدید 

 ،ب انی ام تاب اموب تشریعدب حدیدب، خالصة مفاهیم این نظریب  ر نفی تجتد 
 ،هایی امب هب دب  س ر زمان شوک  گرف وب ت فرهنوگ مفسوریب آن تأتی ت ماه
هوب  «شوریعب ب وانی»ت از آن جوا هوب . ت اهداف ات  ر آن حاهم  تده امبمحیط 



 / مکتالبیسیم،  اعتن عصر 336

دب  ،دب تاقوع تجوتد نودابدختانند گرایان  ب حاهمیب آن فرا میهسانی  ب نام امالم
 انب امب ت چیزی هوب فرییعب تنها یک دعت  عتامرن یجب دعت   ب اجرای این ش

ها ت نظرا  شخصی ختد  ب هند ت  ا ان ساب دیدگاهها قالب میتجتد ندابد با  ب آن
  خشند.ها تددس میاین دیدگاه ب تحی الهی ت خصتصیا  آن، 

هوب دب  کات یخصتصا م ، ا ام فاده از مدتالتی از مکاتب اد ی جدید ،این نظریب
ت مسو ند  باایی ختد بمیدند، مفاهیم خوتد مدبنیسم  ب اتج شکتفهای پسبجریان
 پسامواخ ابگرایی «نظوام»هب م تن دینوی با هوال انکواب هورد. جاییهرد تا مجهز 

(post-structuralism ) دی  تد هب  ب شک  هامو   وب اد ناا زابهای  ترینمهماز
هوب جاییتتضیح ت تفسیر مدتال  پیرامتن ختد پرداخ ب ت  ب ن ایج زیادی بمید توا 

نظریة دتگانب  تدن مفهتم مودنظر مؤلوف یوا  وب تع یور بتالن  واب  فیلسوتف   ب
  بمید. «La mort de lauteure» 1«مرگ مؤلف»فرانستی  ب 

هوب دب معنایی مو ن امو تاب هورد پساماخ ابگرایی اص  ختد با  ر نفی تک
خوتانش  هشف گردد،تالش ختاننده  رای دبک مفهتم متبد نظر مؤلف  ن یجب
 ،معنوا ممکون اموب.فهوم ت آن تنهوا زی جز  ازمازی آن نیسوب چی ،م نهر 

 ت  رداش گری حدیدب متضتعی ختد با از دمب داده ت  ب یک اتر امپرمیتنیسم
 2.متلفگیرد نب ختاننده شک  می مرادامب هب دب ذهن  ر اماس ت دی  شده 

فرهنگوی یوا  نظوامختاننده یا  ، تامؤلف (decentering)از  ین  ردن مرهزیب 
 ت از  ین بف ننس یب معنا  تاهیدی امب  ر گیرد، دب تاقعیر آن دب مرهز م ن قراب غ

ت  ((scriptibleبا طة  ین مؤلف ت ختاننده از  ریق تشخیص  وین مو ن مک وتب 
 وب معنووی « ذا »یوک « موون»دیگور  دب ایوون مو ن ،((isibleشوده مو ن ختانده

                                                                 
 دد اد ی اه  فرانسوب م(: فیلستف ت من 1915- 1980) (sRoland Barthe)بتالن  اب   .1

شناموی دب های تی اتر زیادی دب مدابس ماخ ابگرایی ت پسامواخ ابگرایی ت نشانبهب ه اب
 فرانسب داشب. از جملب تألیفا  تی ع اب  امب از:

"Fragments d'un Discours Amoureux". ت "Critique et v'erite" 

 .5م، ص  1993ربی، ، بیروت: ازمرکئ از قافی ازعةعلی حر ، نقد ازحقیق .2
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گتنوب مو ن  دب ایونشنامی آن نیسب  لکب یک متضتع نحتی امب ت مؤلف بتان
ن امواس، ی ر هموت ده امب تالیف هر لکب تنها هالم با  ،نتآتبی ندابدهیچ ا داع ت 

ت هویچ باهوی  ورای دبک آن جوز  ،نیسب 1«مندتال از   اف ی»م ن ات چیزی جز 
 2«تتلد ختاننده  اید از مرگ مؤلف آغاز شتد.» چرا هب ؛هش ن مؤلف تجتد ندابد

هوب دب چهوابچتب « م ن  س ب»ان دال ختانش از  منجر  ب ان دادیة لفاین فلس
منجور  ت معوین لغا  ت میاق هالم ت شیتة  یان ابائب شده ت  وب یوک معنوی تاحود

شتد هب معانی از دیتابهای محدتدهنندة مو ن  وب من د  می« م ن  از»شتد،  ب می
علوی  3ها تجتد نودابد.هب امکان محدتدهردن آنفراب هرده های خابج از آن میاق
 نهواییم ن دب دبتن خوتد یوک داللوب آمواده ت »دب این متبد گف ب امب:  4حرب
 5« لکب یک فضای دالل ی ت یک امکان تأتیلی امب. ،ندابد

تفسیر قرآن متبد این معنی با دب « نی فی الدرآنالمع تعدد»نتیسندة ه اب 
با محودد ت معوین  هالم خوتد معانیم کلم  هباین» خالصب هرده امب: چنین
با نیز تعیین هند عوالته  ور  مدصتدمعنی هب  دهدنمیات این امکان با  ب  ،هند
هوب  هنیمتاهیود موی ر همین اماس،  «شتد.اتر میتعیین معانی  یآن  هباین
  نیسب معدتلقرآن هس ند هب  اح مالی، همان معانی تانتی ت تفامیر قرآن بهم

جایز نیسوب  عود از  ، راینمطا دب دابد.  نا آنمعنی اتلیب  ا ادعا هند هب  هسی
. قرآن هرانودازه هوب  یا یملفظ قرآن  تکرابچیزی جز « قال اهلل تعالی» ع اب 

                                                                 
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. 
هوای ترین چهرهعلی حرب: نتیسندة ل نانی ت ام اد فلسفب  وتده اموب. یکوی از  رجسو ب .4

های تندبت  وب باه شتد هب تعدادی از مکتالبیسبمکتالبیسب دب جهان عر ی محستب می
ر ،وازشععا ةاألختعام األصعوزی»توتان  وب: زده شدند. از جملب تألیفوا  تی میات بف ب ت غرب

 «.: ازممنوع وازممتنعةازن  وازحقیق» و« ةازتقدمی
 .9علی حر ، نقد ازحقیقه، ص  .5
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دهود، ب آن با یک هالم قراب میهتتاند از هتیب ماهتی ختد معجزه  اشد نمی
 ور معنوای  آتوابی چیزی جوز هب امب ایمعانی حام  یعنی: قرآن ؛خابج شتد

 اقی  دشتابت  ای غیرممکنختام ب پیتم بهب ی معنای ،اصلی ت الهی این نیسب
 1«.ند  نیسبت قا    ماندمی

ت ناتتانی داللب  ر معنای اصلی  همراه  ا ،اگر م ن دب ماهیب ماخ ابی ختد
گف وب اموب:  2هب فیلستف مابهسیسب لتیی آل تمورچنانس آن  اشد، پیگانب 

شرعی  ورای از  ت این یک مجتز 3«گناهی تجتد ندابدهیچ ختانش پاک ت  ی»
ها آن اقتال ین  ردن اع  اب اج هادهای فدها دب  تل تابیخ امالم ت نیز نس ب 

 ب امب.یتاقع هایدیک بها ت آن اغراض خاص ب 
ة دابند ردب هب  امب خمندیتاب یقرآن گف مان» :گتیدمی 4نصر حامد ا ت زید

 ت [خیتواب ت مجرد از زمان ت مکوانیعنی ] ،...سبیتا ب ن تهریگ مجردِ یمعنا
 نزتل آن  وب اع  واب لحظب. قرآن از ..تجتد ندابدتا ب دب م تن  تهریگعناصر 
ت دی  شده امب تا معانی آن قا   انسانی  (م نفهم ) ب یک « م ن الهی»یک 

                                                                 
 .406 – 405، د.ت، ص 2یوسف، تعدد ازمعنی فی ازقرآن، تونی: دار سحر زلنشر، ط  ةازف .1
فالموفة مابهسیسوب  تورینمهم(: از 1918- 1990) (Louis Althusser(لوتی آل تمور  .2

قورن  60ل دب دهوة یکوادهای مابهسیسب باجریانتاهنش  ب  دبامب هب  )تلدینی( ایحائی
مب.  ب اتدبیس هرده « مدرسة االساتذه ازعلیا».  ب عنتان ام اد فلسفب دب ظهتب یافب یس م 

 ی پیتمب ت از م فکران  زبگ آن  تد.حزب همتنیسم فرانست
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp. 12- 3. 
3. Louis Althusser Etienne Baliba, Reading Copital, New York, Pantheon 

Books, 1970, p.14. 
م(: نتیسندة مابهسیسب اهو  مصور اموب. امو اد دانشوکدة  2010 -1943نصر حامد ا ت زید ) .4

ره  تده امب. دادگاه مصر  ب این تهمب هب  ب ب انیب قرآن شوک هورده ت  وب هاد یا  دانشگاه قا
د.  عد از این ماجرا  ب خابج هد الق تی از همسرش میابتداد ت حکم  ب آن شرک تبزیده امب، 

ای  ب  ربمی قورآن  ور امواس  پردازد. تتجب تیژه تدبیسی غیر از مصر  ب یمصر بفب تا دب جااز 
 ةاإلمعام ازشعافعی وتأسعیی االد،وزوجیع»جدید دابد. از جملب تألیفا  تی:  شناخ یز انهای شیته
 «فی ازقرآن ازکریم ةم ازن  دراسو مفهو« »یةازوسط
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. ایون یاف وب اموبتنزی   ب مرحلوة تأتیو  تغییور  هم شتد، چرا هب از مرحلبف
عدیدتی  نتت نیز م  اندبی نازل شدهگذاتابیخی  تدن،  ر م تنی هب  رای قانتن

هند ت داللب م تن با  ب حرهوب دبآتبده ت دب ت م تن قصصی نیز مطا دب می
  1«.هندمن د  میی مجازی ای حدیدی  ب معناها با از یک معنآن هازمانغالب 
هب آن  عد از ت انجامدمی قرآن الفاظ تغییر ب  ،داب نمتدنأصی  ت بیشبتاین 
هوب  هنودت دی  می های خالیفرظمجرد  ب  معانی الهی خالی هرد قرآن با از
 پسوندد یند ت میها با میختد آنیا مفاهیمی هب  ناپاکای مفاهیم هر ختاننده

  2.بیزدآن میدب 
 بیوت عتام  تتج یم ن قرآنپس از ملب اصالب از جتهر  گانبی  دگاهید نیا
 مکتالب ت یابهایجب ماخ ن مع ب گذب دادن م ن  ب مت شیگرا آن، از یهننده
قراء  فلسفة   ب بهیاف ی رای آن هب ت امکان ندابد  ،دیجتیم یابی انبیگراانسان

هنود ت معنوای ن تی پیدا هند؛ چرا هب آن  ب الغای نص ق   از ختاندنش شرتع می
 مازد.نا تد می جتی آنتاصلی با پیش از جسب

 خودا ختام ب نشده هب  ب حکمما از ب  ر این ادعا ام تاب امب ه قراء این نتع 

– اموب. خداتنود  وتده ا  دا غیر قا   دبک ازچرا هب  شناخب ت معرفب پیدا هنیم،

قا لیب اجرا ت  ت هرده نامع مپس آن با فاقداحکام شریعب با نازل هرده ت  -م حان
: هوب چنین  گت ترزشب، تلت تربتشنیا  ب ع اب   از آن ملب هرده امب؛تط یق با 

هور  –چرا هوب مو ن  ،نازل هرد نابتشنیک م ن  لبداتند احکام شریعب با دب قاخ

 ب م وین خداتند ه اب ختد با  هب ا این ، اشدبتشن هب  داین قدب  با نداب –م نی 
ت اموب نفی قرآن  عین ،ت این مخنتصف هرده امب؛ ( 15مائده: )  تدن« م ین»

یوک  ت ،قورآن اباده هورده اموبخرتج از آن چیزی امب هب خداتند از ایون  ا آن 
  ب مدام التهیب امب. ت  عن آشکاب بضر 

                                                                 
 .92، 84، 83، 82نور حامد ابو زید، ازخطا  ازدینی، ص:  .1
 .62سالم، ص ، ازتفسیر ازمارکسی زإلةمحمد عمار .2
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خداتند م عال ه اب ختد با بتشن نازل هرده امب تا مردم  ب عدل بف اب هننود  
ٱٱٱ:دیوفرمایم م عوالخداتنود  یا نود؛باه آن نوتب آن بتشنی  رگیرند ت  وب احکام  ازت 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱ
 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل
 َّحت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

مردم یک گرته  تدند، خدا بمتالن با فرم اد هب )نیکتهابان با(  شاب  دهنود ت : »
ها ه اب  ب بام ی فرم اد تا دب متابد نزاع مردم تنها دین ) دان با(   رمانند، ت  ا آن

ه اب حق، اخ الف ت ش هب نیفکندند مگر همان خدا  ب عدالب حکمفرما  اشد؛ ت دب 
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، 

 ٢١٣ابلقرة:  «ت خدا هر هب با ختاهد باه بامب  نماید.
 ابمال بُمُ هنند هب نیز چنین گمان می ن(ایگرادانمینم)« اللّامعنی»گرته 

 ميُّٱفرمایود: خداتنود م عوال میامب؛ دب حالی هب  ابزش یت  معناعملی  ی
 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني
 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
ما بمتلی نفرم ادیم مگر  ر این مدصتد هب خلق  وب : » َّجخ مح جح

هب آنان )گورته منوافق(  ور خوتد مو م امر خدا ا اعب ات هنند. ت اگر هنگامی 
هردند ت از هرداب ختد  ب خدا تت ب نمتده ت تت هوم  ورای هردند  ب تت بجتع می

ختام ی، دب این حال ال  ب خودا با هردی ت از خدا آمرزش میها ام غفاب میآن

 ٦٤النساء:  «یاف ند.پذیر ت مهر ان میتت ب
با انکاب هنند از عوذاب جهونم  شلت بمتهمچنین هسانی با هب امر ت نهی خدا 

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱدابد:  رحذب می
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ت هیچ مورد : »َّيي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

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 

 ٣٦األح اب:  «.هی مخ ی اف اده امبگمرا
دب دب هنگام دبگیری ت اخ الف، مرجوع ت حکمش با  -ج  جاللب -خداتند ت  

  خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱٱدانود:اماس حو  اخو الف می

 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل

، فرمووان خوودا ت بمووتل ت متمنووانای : » َّهب مب هئ مئ هي خيمي

ز ختد شما هس ند ا اعب هنید، پس اگور دب فرماندابان )از  رف خدا ت بمتل( هب ا
چیزی هاب  ب نزاع هشد آن با  ب حکم خدا ت بمتل  ازگردانیود اگور  وب خودا ت بتز 

 59النساء: « تر ختاهد  تد.عاق بقیامب ایمان دابید. این هاب  رای شما  ه ر ت ختش

 َّجن مم خم حمُّفرمایود: میتنود هوب موخن خدا»م آتبده امب: ا ن قیّ
ت آشکاب  ،بیز ت دبشباعم از ، یدین همب منازعا  ت ،ب میاق شرط امبامم نکره د
 یان حکم متبد نوزاع اگر دب ه اب خدا ت منب بمتل  گیرد.آن با دب  ر می ت پنهان

ن آن  وب حکوم قورآن ت بموتل  ازگردانیودت یا هافی ن تد دم تب  وب  تجتد نداشب
ی با  ب هسی  ازگرداند هوب نزاع دب امرممکن امب هب خداتند داد، چرا هب غیرنمی

با از متج ا  ایموان  خداتند این  ازگرداندن شتد.ح  ت فص  نزاع نزد ات یافب نمی
 ،شوتدنفی می همنفی شتد، ایمان  این  ازگرداندنامب. اگر این  دانس ب آن ت لتازم

همراهوی  هوباینم ب نفی ملزتم ختاهد شد؛  وب تیوژه  ، ب این دلی  هب نفی الزم
ی دیگری از  وین ختاهود اف نا ا  دت از دت  رف امب ت هر هدام از آن ،دت ین این 
هوا  ه ور اموب ت  ورای آن ایون  ازگردانودنهب  دهدخ ر میها مپس  ب آن ؛بفب

 1«ها ختاهد داشب. ه رین عاق ب با  رای آن

                                                                 
 .50 -49 /1ابن ازقیم، اعالم ازموقعین،  .1
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دیدب نفی عملوی دب ح ،نفی معنای اصی  م ن هب قا   فهم ت ادباک امب

 ودتن معنوا ت مفهوتم  بمال یچرا هب دب این حالب،  ،امب محمد  بمالب

هب   ا م نیچرا هب ما با  هابی امب، یهتده  بخداتند هردن م همت   تد،ختاهد 
 قا   فهم نیسب!ختام ب امب هب چیزی ت از ما  قا   دبک نیسب مخن گف ب

 هاهای واقعی شریعتنسخه: مطلب شوم

موکتالبی  هابانوةفریب تتهما ن تریم ن قرآن یکی از  زبگ مند  تدنتابیخ
 موتابانیت  ورای خوتد امب امب، ب هلی ت دین  از نص  رای گذبدب جهان عرب 
 موکتالبان ،ت تاقوع م نابت اط  ین   ر مر حث دبگرف ن تا  ب هنگام  تر یب هرده

، ت محمود ابهوتن ، مابهسیس یزید تنصر حامد ا آنان دب بأس  بتی آتبند؛ ن ب آنا
 د.نبقراب دا نتگرا
های ج.ب. فیکووت نتشوو بدب « : تابیخمنوودیةتاریخانیعع/  ةتاریخیعع»مصووطلح  

ظهوتب  ،«نهضوب فرانسوب»هوای چهره از 2ت میشی  دت منتتین 1فیلستف ای الیایی
 :گرددمیدان تدسیم می ب دت ت مجال آن  یافب
بتشی امب  (Hermeneutical Historicism) تیکتهرمن خمندیتابی -
. دب این بتش، معنوا تاهید دابدابیخی دب تفسیر هر م نی اتلتیب میاق ت ر هب 

مویاق دب دتبة توابیخی یوا مکوان  این ، یکسان امب هبدب میاق پنهان امب
 .نمایان  اشدجغرافیایی ت یا یک فرهنگ محلی 

                                                                 
دان ت م(: فیلسوتف، حدوتق 1668- 1744) Giovanni Battista vico. جیتتانی  اتیس ا فیگوت 1

ای با هب  یکتن دب  ربمی تابیخ  نیوان نهواد متبخ ای الیایی امب. تی تالش هرد هب شیتة علمی
 دهد.شنامی جدید با نشان میهای اج ماعی ت انسانهای تی آغاز  ربمیپیاده هند. نتش ب

The Columbia Encyclopedia, p. 2076. 
م(: فیلسوتف فرانسوتی هوب  وب  1533- 1592) Michel de Montaigneمیشای  دت منتتین  .2
امو تاب اموب هوب انسوان از  یهوایمشهتب  تد. فلسفة تی  ر تشکیک دب دانش «مدراط فرانسب»

 های اخالقی.ابزش نس ی  تدن تی  ب  اتبت  ،هند ریق حتاس یا عد  دبک می
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.691. 
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 ضومن رای م ن آن با هب ختاننده  ،تأتیلی قراء  ب  خاص خمندیتابی -
  1.گیرد ب هاب میی زمینة فکرت پیش فرهنگیخاص  اه ماما 
از ایون بت هوب  ،توابیخ امو تاب اموبدب  «حدیدوب» ر جایگاه  مندیتابیخ

  وتدن عد نس ی ُ ر  ت ،هندگرایی با بد میمفاهیمی مانند مکتالبیسم ت اصتل
هوب فیلسوتف فرانسوتی جاییتوا  دابد،اهر تأهیود تظ افکاب ت مطالعب ختد  ردب 

ای اموب هوب نظریوب» آن:هب  ه امبآن با این گتنب تصف هرد 2بیمتن آبتن
دب  3«.هنودتوابیخی با اعوالم می معرفوب نیزها ت ها، فلسفبابزشی  تدن نس 

هوب توا اینها نامید تتان این نظریب با  ربمی تحتال  افکاب ت ابزشن یجب می
 آتبد. شمابای  رای  ربمی فکر ت ابزش  ب  ب عنتان نظریب آن با
نهف ب  ربمی م تن مددس   رای نددی ین بتشام فاده از ا دبخطر  زبگ  
مو ن دینوی دب یوک ظورف توابیخی متقوب ت  تابیخمند هردن چرا هب ،امب
های  رجس ب الهوی ب ا القیب آن با هب از تیژگی داهدینی  از م نای، لحظب

 هند.می  تدن آن امب ملب
های عرب دب دت شک  هردن قرآن دب نزد مکتالبمندتسلط مکانیزم تابیخ 

 وب محویط  آندادن ی مطلق دب تابیخ مطالعوا  ت نسو باظاهر شد: نفی معن
موخن نتیسوندة ه واب  ،از جملة این نوتع نگواه  وب قورآن ،زندگی ختانندگان

بتشن امب هب اتفاق یا اخو الف  وین »امب: « االمالم  ین الرمالب تال ابیخ»
دب جتاموع های حاهم  ر زمان پیودایش فدوب دهندة ابزشفدهای امالم،  ازتاب
ب تعدادی از تتصیفا   ب هم نزدیک ت دب  عضی دیگر از هم دامالمی دابد هب 

                                                                 
1 . jeffrey Kahan, "Historicism," in Renaissance Quarterly, vol. 50, no. 4 

December 22, 1997, p.1202. 
ین فرانستی دب قورن کرترین م فم(: از مهم 1905- 1983) (Raymond Aron)بیمتن آبتن . 2

 شناس ت متبخ فرانستی امب. از جملب تألیفا  تی: یسب میالدی  تده امب. فیلستف ت جامعب
"De La condition historique du sociologue" ت "L' Opium des intellectuels. 
3. Rayminond Aron, La Philosophie Criticque de l'Histoire, Paris, J.Vrin, 

1950, p. 289. 
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هموة میوراث اموالمی  اموداطامب هب منجور  وب  چیزیاین همان  1«.دتبند
ت تابیخ نیز تنها یک ظرف زمانی  گیردتابیخ قراب می ضمنچرا هب دب  ،شتدمی
ناشی از عتامو  ناپایوداب ت جب هر چیزی با هب از آن  ب دمب آید، دب ن ی ،امب

 م غیر امب. 

 –دب تضتح مدصود نهواییتنها شاید ت  –دب  رح  ،دتمین شک  این تفکر

از جملوب  –پیدایش م ن دب هر قالوب ز وانی   ا این قتل هب:فراتر از این بف ب 

توا  )انسانی شدن( «تأنّس»حالب آن با  ب  –آنچب هب دب م ن قرآن آمده امب 
 ب این  ،. پس اگر تاقع همان اص   اشدهندن من د  میمرحد ظرفیب مط تع آ

های این تاقوع اموب، اع  اب هب م ن دب ز ان ت فرهنگ ت حرهب ختد از ماخ ب
دب  تاقوعآن با  وب  هباینمگر  ،دب ن یجب هیچ باهی  رای دبک آن تجتد ندابد

 پیتند  زنیم. شنس ی 
قرآنوی دب ن یجوة  وتدن مو ن هامو  دالل ی امداطهدف این نتع مطالعب،  
چورا هوب اگور موا  ،هر نتع اص  تا ب دالل ی دب معانی ت احکام آن امب الغای

مواخ ابی هوب دب  –م تن احکام با از خالل تحلیو  عمدوی مواخ اب م وتن »
احکوام ت   ب من جت دب میاق اج ماعی  - رگیرندة معنای فرتگذاش ب شده امب

از این  2 سیابی امداط ممب با  بشاید این نتع مطالعب ما  ،قتانین مطالعب هنیم
 از تور یش تده هوب  مندها احکامی تابیخ ا این اع  اب هب آن ،متق دهداحکام 
 3«.هس ندتاقع تاصف یک  اشند،  تشریع یکمازندة هب آن

                                                                 
 .147م، ص  2008، ة، بیروت: دار ازطلیع2وازتاریخ، ط  ةعبدازمجید ازشرفی، اإلسالم بین ازرساز.  1
، چرا هب  اشد نتع مانتبدب این جملب تنها یک  « سیاب»ام فاده از تاژة  بمد هب ب نظر می .2

ایون  بچرا هب مع دد اموب همو ،هردن همة احکام امب ا   ب،مکانیزم عم  این نتع مطالع
 احکام دب ماهیب ت ذا  ختد تا ع زمان هس ند.

هوب دب ژانتیوب  نوام دابد« إهداب السیاق فی تأتیال  الخطاب الدینی»تی   احثاز جملب م .3
 معنای مو ن دب  ی محمد ب یع آن با دبیدب مجلة الداهره من شر شده امب. ت یح 1999مال 

 امب. ند  هردهدید جمکتالبیسم  هایپژتهش
http:// taseel. com/ display/ pub/ default. Aspx? id= 889&mot=1 
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، ت آنن، محویط ت حرهوب لفظ ت داللوب آ حتلدب  را ر تب ه یم ناحکام 

– هوب م حوتل گورددمب،  ایود نیازهای تاقع ت پیچیدگی آن مرفرتد آتبده ا

ها اذعان هب  اید  ب آنگری ملطبتا از احکامی  – گتیندمیهب این گرته چنان
: یعنوی ؛هس ند« شتاهد دالل ی تابیخی»شتد،  ب احکامی ت دی  شتند هب تنها 

ای  اشد هب ها تنها یک مطالعة تابیخی ت تالش  رای هشف گذش بمطالعة آن
 ب این اع  اب هب اتری از فهم قدیمی ت  شتند،دابی مینگبتابیخ  هایقفسبدب 

امب هب گذشب ایام آن با محت هرده ت پیشرفب آگاهی انسان آن با  یافرمتده
 پتمیده هرده امب.

های جدیدی با  ورای مو ن  وب ات وا  این شیته تیرانگر دب نهایب داللب 
 Significance))ت مفهتم  Meaning))بماند هب ن یجة تشخیص  ین معنی 

گیری ای هب معنا دب رگیرندة داللب تابیخی م تن دب میاق شک امب،  ب گتنب
ت  اهنوتنت هس ة آن  اشد؛ اما مفهتم همان ختانش جدیدی  اشود هوب زموان 

تجت هند تا تالش ختاننده  ب مفهتم پتیای م ن گذش ب با دب دبتن معنی جسب
: م ن از ز ان گتینده  ب یعنی 1؛ی ههنب ت فرمتده با بها هندامعن ت م مرهز شتد

هوای محدق  ا افکاب  رگرف ب از عصور خوتد ت ابزش تاخالی ت دی  شتد  ظرف
ای هب از  ب گتنب ،آگاهی  شری آن با پر هند میر پیشرفبختد ت ضمن  محیط
گیورد ت قوراب میاموب،  ت بف وبگذشو ب   االتر از آنچوب یک دبجب جدیدیهر 

مونب   ور امواس ،ترتیوب ت ایون هنودسخ می، ق   از ختد با ن، جدیدترمپس
 .یا دپیتم ب ادامب میپایانی ندابد هب  پیدایشت  نا تدی

از مو ن قرآنوی   ب جهوان« م تن»از جهان با فهم ختد  هامکتالباین گرته از 
بعموم ازلفظ ال بخوعوص  ةازعبر»اصتلی: قاعدة   اف نجرم  ر  ریق محکتم هردن

 ؛هردنود من د « لفظ م ب صتصیبت نب  ا خ امبعمتمیب لفظ  بع ر   : ازسبب
این قاعده با  ب عنتان جنای ی علیب م ن ت مدصد قرآن محستب  «ن  اف ر» چرا هب

                                                                 
ازعدار ازبییعاء: ازمرکعئ از قعافی ، 7وآزیات ازتأویل، ط  ةنور حامد أبو زید، إشکازیات ازقراء .1

 . 2005ازعربی، 
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مشو رک  علوبحکم با از تاقعیب عینی  ب یوک   ب این م ب هب این قاعده،هرده 
 1.پردمیحکم  علبنزتل  ب  علبت از  هندخابج می

این امب هب شریعب با  ب ایون اع  واب ال   ب دن م تن، یمندختانش تابیخ
ت این هاب  ،هب یک تتهم  تده ت تجتد خابجی ندابد  ب هلی منستخ ت محت هند

با از  ریق ت دی  م ن از یک م ن گتیای احکام  ب یک م ن تا س ب  ب فضای 
 2.دهدانجام می، جهان معاصر تفکرا میاق شایع دب  دب ضمنزمانی 
 

                                                                 
 .236م، ص  1998، دار قباء، ةک: سید ازقمنی، ر  ازئمان، ازقاهر .ن .1
کتا  احمد ازطعان، ازعلمانیون  ،ازعر ازعازمانیین  ازن  ازقرآنی عند  ةک: تاریخی .ن .2

دکترا نامة ن کتا  پایانهع، ای 1428ازن ، ازریاض، دار ابن حئم،  ةوازقرآن ازکریم، تاریخی
 بوده است که بعدها به کتا  تبدیل شده است.



 خاتمه

از  ریوق  ت ایجواد هنود دب ندودبا شیتة جدیدی  امب تاهتشیده این پژتهش 
ت  ب ن ایجی   از هند،ی پردازبینظر رای با  یجدید یهانبیزم، گس رش دایرة  حث

 :هنیمدب زیر یاد میخالصة  ب  تب هب  ه امبدشمنجر 
ت تجتب پای ندی  ب جودیب دب  ربموی  مسألب یان اهمیب اصطالحی  -1
 .مسألباین 
دب شوک  انگلیسوی آن  وب بیشوة  (مکتالبیسوم)« ةزمانیعا»مصطلح  -2

ت  اموب، از موریانی گرف وب شوده آن دب عر ویاص  ت  ،گرددی رمالتینی آن 
امب، « ةعازمانیّ» شک  دبمب آن، ؛  نا راین،«عِلم»امب نب  «عالَم»مش ق از 

 «.ةازدنیویّ»ت « ةعرلمانیّ»ت « ةع لمانیّ» نب
 تحوتل توابیخی ی امب هوب از نظورتممفه  (مکتالبیسم)« ةعازمانی» -3
یوک تعریوف  تعیوینهنگوام   نا راین ،امب هرده تغییر میامیاز نظر ت ، بیاف 

تا وب  ا مسای  عابضوی ت غیرب تا  اید از تداخ  ماهیب  ،اصطالحی  رای آن
 جلتگیری هرد.

ی ا ب معن «لمعِ»ت  (مکتالبیسم)« ةعازمانی»با طة اش داقی  ین مایز ت -4
 گرایی نیسب.ها از منظر معرفبط تنگاتنگ آننفی ابت ا
مکتالبیسووم دب ) بکیووم وورادف معنووی الئی (مکتالبیسووم)« ةعازمانیعع» -5
هوا بیشوة نیسب ت هور هودام از آن( laïcité ی:فرانست  ب، الئیسی ب یا فرانسب

توتان ب میچواش داقی مخ لفی ت نیز زمینة دالل ی مخصتص  ب ختد دابد اگر 
 آتبد. شماببا از یک منظر شکلی از اشکال مکتالبیسم جزئی  ب  بکیالئی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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هوای این پژتهش یک تعریف جدید  رای مکتالبیسم ابائوب داد هوب ندص -6
 :هوبت آن این ،دب شرق ت غرب ابائب شده  تد، پتشوش دادهب ر آن های دیگتعریف

 درسکوالریسم یک مبد یی است که بر انکار مرجعیت دیهن یها حاکمیهت آن »

درک کهه بهرای  بهر ایهن اسهاس .مردم استوار استکلی یا جزیی امور  تنظیم

 «.دهدمیمرجعیت را به انسان اختصاص  ،حقیقت و منفعت پنهان در این جهان

 ، اب مکتالبیسم  ر جهان غرب با بتشن هورداین پژتهش آتاب مصی ب -7
  وتب.  وب دهندترتیج می مکتالبیسماز  ی عربمکتالبها آنچب هب ر خالف 
چگتنوب انسوان با  وب یوک  هوباینت مکتالبیسم تتمط انسان  نا تدیمفص  

ث ت نا تدی آن دب حر فکر ت اخالقفساد آن دب ت ، ت دی  هردماخ نی  «شیء»
  ت نس  با آشکاب ماخب.

یک دگرگتنی توابیخی ت ناختدآگواه  ن یجب مکتالبیسم دب جهان عرب -8
مووکتالبهای مسوویحی امووب ت  وورعکس   کووابیفری  ب لکووب ن یجوو ،نیسووب

 دب جهان غرب امب.شک  گرف ب مکتالبیسم 

 –شنامان  ب خصتص جامعب –اهی دب غرب گش ا  ربمی مطالعا  دان -9
دیون  انودازی ردب مکتالبیسم  ادعای پیرتزیاز  نآنا تریشمشخص شد هب  

انود هوب دیون حضوتبی پربنوگ ت نشینی هرده ت  ب این امر اع راف هردهعدب
ت هویچ موذهب ت تفکور  شوری  شوتدتر از آن چیزی دابد هوب گموان میقتی
 تتاند دین با نا تد هند.نمی

مشوهتب « پسامکتالبیسم»هایی هب  ب اهمیب داللب ر این پژتهش  -10
گسس ن گس رش مکتالبیسم شده امب، تأهید هرده ت با طة آن با  ا آغاز ازهم

 آن با متبد اشابه قراب داده امب. هایت نیز شکسب  سیابی از تعده
مکتالبیسم ناقض شهاد   ب تحدانیب خداتند ت تتحید دب همة تجته  -11
 یعنی ابهان، شرتط ت ام اب آن امب. آن
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قرآنی شکلی از اشکال دین فامد امب.  لغبنگ مکتالبیسم دب فره -12
 دانوانحدتق نیوزت  ، رفدابان ت دشمنان مکتالبیسماز  ،امرتزه م فکران غر ی
  یاتبند. شماببا یکی از ادیان  ب  مکتالبیسماند هب  ب این ممب بف ب

آمیز ت یک بتش الحوادی دب فرهنوگ مکتالبیسم یک اع داد شرک -13
 قرآنی امب. لغب

انود ی عرب  ا ام فاده از همة امکانا  خوتد توالش هردههاتالبیسبمک -14
م ت تناقض آن  ا م انی امالم با از  ریق جداهردن این هلمب از سحدیدب مکتالبی

 آن مخفی هنند. یاص  لغتی دبمب آن ت یا جدامازی آن از اصتل فلسفی الحاد
الزموة آن   ب این اع  واب هوب – مدبنیسم بمکتالبیسم   دادنط ابت ا -15
 وب مفهوتم اق صواد  – گس رش مدبنیسوم بغم، علی ب م ب ت ا  دین -امب

منجر شده هوب  رفودابان ایون ت  از میان بف ب امبدب تاقع  –شهرنشینی آن 
 .نمایند اقرابت  ب اش  اها  ختد هرده  نشینینظر ختد عدباز  تالزم،
ا هوب اموالم چور ؛امالمی نیسوب تیتقرا یمکتالبیسم ضامنی دب  را ر  -16

 همچنوین تیتقرا ی نیسب )حاهمیب م ص   وب خودا، حکتموب دینوی مسویحی(،
 مواخ ابیک آن  لکب  ،نیسب« مدنی  ا مرجعیب دینی» یحکتم ، حکتمب امالمی

 .دابندآن ن ی ازهای میامی معاصر تعریفقانتنی تیژه امب هب فرهنگ لغب
 ر  امب.ام  زندگی  ب شک  ه نظام نظام حکتم ی ت حاتی دتامالم  -17

 وا اصوتل  ،یک بمالب معنتی امبفدط امالم هب اینهمین اماس، مخن از 
 امب.مخالف شرع ت تابیخ  قطعی
مگور  ،امکان ندابد هب امالم مکتالب یا متافق  ا مکتالبیسوم  اشود -18
 هب ما امالم ت یا حدیدب مکتالبیسم با تحریف هرده  اشیم.زمانی
موخن از یا  ،دگرگتنی آن  ا تغییر زمان گف ن از تغییر شریعب تمخن -19
ی منصوتص این موخنان  وب تمویلب، قدام ی ندابد مفردا  فهم قرآن هباین

ت هدف از ابمال تحی با انکاب هب حدیدب تحی  بت ت از آن ،شتدمیقرآن ندض 
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ین  ا نس ب دادن فع  الهی  ب امر ع ث ت هند، فامد ت نادبمب امب. همچنمی
 .خداتند  عن ت  دگتیی تابد هرده امبب دب التهی یهتده، 
، فامودجدایی دین از میامب  ب این  هانب هب دین پاک امب ت میاموب  -20
ی شوک  ع واددب دیون  دانس ن منحصرامب، ت نا تدی دین  ب نفع میامب  نتعی

 .گرددمتجب تشتیب ت زشب دادن دین می امب هب زندگی محض ت جدا ت تهی از



 1پیوست 

 سکوالریسم از شایعخطاهای  رینتمهم خالصه

(1) 

 تگرایانهدعو گفتمانخطاهای شایع از سکوالریسم در  ترینمهم

میاموی دب اخ یواب  مجورداز  یتع یور« ناگرایامالمیتن: اموالم»مصطلح 
 داخ  امالم امب. 
 دابای یک داللب مفهتمی تا ب امب.  ،مکتالبیسم
  .جدایی دین از حکتمب امب ،مکتالبیسم
 جدایی دین از زندگی امب.  ،ممکتالبیس

  .شنامی مرچشمب نگرف ب امباز یک تصتب هس ی ،مکتالبیسم جزئی
 مب. اگیری منفی دب  را ر دین مکتالبیسم تنها یک متضع

 امب.  (مکتالبیسمعالمانیب )مدا   فرانستی  (الئیسی ب)ب کیالئی
 دابد.  ی  ا دین دب مدایسب  ا مکتالبیسمتر یش سیاب  جدایی ،الئیکیب

 امب. بیهتدی فریبن یجة  ،مکتالبیسم
 ندابد.  گرایی(علم) عِلمتیبگرایش هیچ ابت ا ی  ا  (،مکتالبیسم) عالمانیّب

 اتر دبگیری هلیسا  ا علم امب.  ،مکتالبیسم
  ا م تن انجی  هامال مطا ق امب.  ،مکتالبیسم
 شده امب.  همراه ا انکاب خالق  ضرتبتا ،مکتالبیسم
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(2) 

 سکوالریسم در گفتمان عامة مردم ازخطاهای شایع  رینتمهم

 گرف ب شده امب. « عِلم»از « مکتالبیسم عالمانیّب:»مصطلح 
 تنها یک دیدگاه  تده ت م دأ فلسفی نیسب.  ،مکتالبیسم

 مکتالبیسم ت دین  ا هم تناقض ت تعابضی ندابند. 
 هند. مکتالبیسم تتانسب  ین حکتمب ت هلیسا دب غرب تتازن  رقراب 

 . پایان دادتجتد دینی  ب  ،مدبنیسم دب غرب
 غرب دب همان مکتالبیسم  اقی ماند. 

 گاه میامی  تده ت یک متضع دینی نیسب. دییک د ،مکتالبیسم
 یکی از تمرا  میراث امالمی امب.  ،مکتالبیسم

  شری امب.  عم یک  ،چرا هب فهم آن ؛قرآن قا   اجرا نیسب
 مکتالب امب.  ،ختد گتهرامالم دب ذا  ت 

 گر معنتی امب. امالم تنها یک بمالب اصالح
 یک حکتمب مدنی امب.  ،حکتمب امالمی

 هثیف امب. ضرتب  چرا هب میامب  ب  ؛امالم  ا میامب مازگاب نیسب
آمتزشی ت  نظام معرف یی ب دب تتنس  ب ابتدای جایگاه متفدیب تجر ة  تبق
 حدتق زنان منجر شد. 

 ا آزادی زنان امب. م رادف   ،مکتالبیسم



 2پیوست 

 سخن خودم

توا توالش  دابدتا میما از مکتالبیسم ت ماهیب فساد ت مکر آن، ما با  شناخب
خطور ت تورین آن  زبگت تفسیر آن  ب هاب   ریم، چرا هب   یینفکری زیادی  رای ت

تکوب ختاهود هورد. ای امب هب دب هر زمانی ما با دب هشوتبهای اموالمی تکبنیزه
از م فکران امالمی تمام تتان فکری ختد با  رای م ابزه  ا این  اعتن  وب   سیابی
آزادی ت ح وی  ،اموتال ،اند ت  زبگان ت افراد  رجس ة امب اموالمی زموانهاب گرف ب

اند توا تتمط ظالمان  ب تنگ آمده امب، دب باه این م ابزه فدا هردهجان ختد با هب 
هوای  سویابی از گرته نود؛ همچنوینز هشوتبهای اموالمی دفوع هناین ف نوب با ا

ت اگرچب دعت  اموالمی  ،هردندتالش امب از این بنج  هردن جابخ رایگر  دعت 
هایی داش ب امب هب دب این زمینب قا و  انکواب نیسوب اموا توا اآلن هنوتز بمتفدی

 ف نهایی ختد دمب پیدا هنند.اند  ب هدن تانس ب
هوب دب  ید هب  ب اندازة توتان انودهایان این ه اب  ب ختدم اجازه ختاهم دادب پ

 هوباین وا   یان هونم، ا مکتالبیسم   رخی از اعمال ضرتبی دب مدا لباخ یاب دابم 
د شود نها فامد ختاهخانبه ابقفسب ماندن دب دانم  سیابی از افکاب نیکت  ا  اقیمی

ن دتمب دابم هوب چنود هالموی با  وا  ورادبانم دب میوا لکن، هابزابت نب دب میدان 
ام. ه ندی هردتاقعیب دعت  با مطالعب هرده ت انتاع آن با دم ب هباین گذابم  عد از 
هوا تت وب هنویم؛ د: خطاهایی هب  ایود از آننشت ب دت دم ب تدسیم می این مخنان

 ها عم  هنیم: ب آن ختب امب های هبتتصیب
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 اند:پرتگاه ایستاده بر لبهی که ادگانة افرخطاهای ده

ریان دعت  امالمی از زمان مودتط خالفوب توا اآلن  سویاب زیواد خطاهای ج
امب هوب ترین این خطاهنظر ختدم از شاخصهنم  ب ذهر می ، اما آنچب با هبامب

مورگیری زنودگی  های افرادی دابد هوب موعی دب ازتأتیر زیادی دب تتقف متفدیب
 امالمی دابند:

از جملوب  –م  زیادی عتا عقیدتی آن: گوهرکردن گفتمان دعوت از خالی -1
  ورایض رهب افراد مغ ت نهابی هردن  ا همدتبی ت محافظبمحام ا  میامی، 

دشومنان،  دانسو ن ورف  ی، هننود وردابی میاع  اب هردن دیگران از آن  هره ی
منجور  وب  همب این عتامو  -فتبیهای آنی ت آتبددن دمببآتحرص  ر  ب دمب

دب ن یجوب گف موان  ت ،شود دیتتح دبیحددب هشف مردم  یمشدب ت مخ  شیافزا
اخالقوی  ور آن  هایمتیبختد از مفهتم عدیدتی خالی شد ت  مظاهردعت  دب اهثر 
پریده عرضوب شود، ایون چیوزی  وتد هوب های بنگت دب قالب متعظب تسلط یافب
،  وب بضوایب  وب جن اندن جامعب  ا اموالمی هوردن آن دعت   بآن با از  مرانجام
 ب به انیب  رموند  نشینگتشبهرد هب دب آن افراد ت دی  جامعب  نشیی دتب ازگتشب

 یا عطرهای مخ لف با  رای ختش تهردن مکان ع اد  ختد ام فاده هنند.
 سویابی از نهادهوای  های هسهتی:و سهنت عیهای شهرسنت تنازع -2
های هسو ی ت مونبعی های شورگر دب دام جدایی موخب  وین مونبدعت 

از نگواه  وب  ،مل زم شودند یهای شرع ب ظاهر منبهب ا هاف ادند؛  عضی از آن
ت انوزتا  نشوینی ب گتشب مرانجامت نیازهای آن ختددابی هردند، ت  جامعب تاقع

اتر گف مان  ، ب تاقعیبآن انگابانب نگاه مطحی ت مادههب آن بتی آتبدند  عد از
 محورکعتام  گیری از دب  هره شانت مکر دشمنان ت تتانایی ،ات با از  ین  رد

اق صووادی ت  ،اج موواعی ،فرهنگووی ،های میاموویجهوان تاقووع دب همووة زمینووب
های مونب هب  ب جانبگرته دیگری اما ؛ ناهام هردها با آبزتهای آن ،ت لیغاتی
  ا امو فادههرده ت بتی دب  سیابی از امتب تا ب شرع زیاده بتی آتبدند،هس ی 

هوب آنی « بخصوب»عنوتان تحوب گواهی  هام ند، از حرمب نص ،تمایلیاز 
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هوب  رهوانی  وی آن« بتیمیانب» مپس تحب عنتان ،ای دب میان  اشدضا طب
 یم ن هب  رای آناین دتن « های م تنداللب»تحب عنتان ت مپس  ابائب دهد

خداتند م حان دب ه اب ختد ما با  ب هسب توتان موالی  وا لوتازم  داش ب  اشد؛

ت شوما )ای : » َّ ...مح جح مج حج مث هتُّٱٱزمینی فراختانده اموب:

خوتد با مهیوا تتانیود توا آن جوا هوب میمؤمنان( دب مدام م ابزه  ا آن هوافران 

 جع مظُّٱٱٱٱ :ت  ب صو ر  ور  وال فرموان داده اموب  ٦٠األنفال:  «...هنید
ای »: َّحقمق مف خف حف جف مغ  جغ مع

اه  ایمان، )دب هاب دین( ص تب  اشید ت یکدیگر با  ب ص ر ت مداتمب موفابش 
ت مهیّا ت مراقب هاب دشمن  وتده ت خوداترس  اشوید،  اشود هوب فیورتز ت  هنید

ت نیز  ب گرف ن جانب اح یاط دب  را ور دشومن:  ٢٠٠آل عمران:  «بم گاب گردید.

ت  اید هب اح یاط خوتد با » [١٠٢النساء: ] َّ ٰرٰى ٰذ ييُّ

 «ت مالح ختد با  رگیرند.هنند حفظ 
ها با حرام اعوالم ز از آنبا مشخص هرده ت تجاتتدی همچنین خداتند حد

ای  ورای بمویدن  وب خیور از  ب هاب گرف ن حرام  ب عنتان تمیلب تامب هرده 
  عم  صالح با ت عیب از این دم تبا یق تل شرطدت ت یکی از  نهی هرده امب

 امب. قراب داده
لوتازم ت امو اب متفدیوب با دب  هبهسانی داده امب هبتابیخ معاصر نشان 

ت  خشش ت فداهابی خالصب هرده امب  دتن  -ی ظاهری آن ب معنا -تته  
 سویابی از مرنتشوب  ،دنوبا دب نظور  گیر ت غر ب ام ضعافهای منب هباین
هب باه مصلحب با انیشده امب؛ اما هس هشیده گزینیها  ب مدتط یا حاشیبآن

ت های میاموی  دتن دب نظرگرف ن حدتد شورعی ان خواب هورده ت  وب ندشوب
ها  ا م تن شرعی توتجهی ت  ب تعابض آن اه مام تبزیدند قدب  مدطعی  تدن

شنامود ت اخالقیا  دعوت  با  وب بمومیب نمی ، ا این ادعا هب تاقعیبند نکرد
یابی دین داش ب  اشد، مجاز  ،هب نیبزمانی ام فاده از هر بخصب دب هر چیزی
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ح وی دب  ت بمندمی ا مکتالبیسم  ئ الف ب ادب نهایب  اینان سیابی از  ،امب
 اندههب  ب این حدیدب بمید ندایانهس انترین مردم. اما حکیمشتندمیآن ذتب 
 هوباینت های هسو ی ندابنود های شورعی هویچ تعابضوی  وا مونبهب منب
 وب  خداتندهب یابی شتد؛ چنانیحاص  نم  ب تمیلب خشم اتخداتند  خشنتدی
یا ی  رای دمبب مادی ام ااتخاذ  دبختد با هب همة تتان شتد داده نمیهسی 

 . ب هاب نگرف ب امب  ب قدب 
خصتصا  -حتادث  سیابی دب تابیخ دعت  امالمی  تبدیل وسیله به هدف: -3
های  سیابی از دعتتگران ت ابادهمس ی هب  ب امببتشن ماخ  -های اخیردب دهب

هوب طوی یترجیح مکت  ت مازش دب محت  آتبدهادمب حداق شان  ب بضای مندی
توا  ت ام ا ی دیگر متجب شوده اموب، تازدمی بحمانب  ب دشمنانشم  یبیسمکتال
های نماز حد خط ب ب هدفی ت دی  شده امب هب دب  ،دعت  از یک پرتژة تغییر هاب

م تقف شوده اموب.  آمیزهای شرح م تن دب مساجد ت مخنان متعظبجمعب، دبس
اموالمی  رحوی با هوب  اند هب دعتتگرانهای مکتالب این حدیدب با دبیاف بنظام

 وب پایوان  آغاز هردهجایی هب  ها با تهدید هند دب اخ یاب ندابند ت دب همانتجتد آن
  ا مشوکلی متاجوب نشود، انشداباییر تنها   اندب مازش  ا آن، از این بتت  ،بمدمی

لذا  .شتدت م ب تحرک آن نمی پردازدنمیجامعب تاقعیب  ب هب  یعنی مخن گف نی
باضی  ب مکت  دب جوایی هنود با ان هافی امب تا آن مخن نگف ن، ب  آنانتهدید 
 .گر از مکت  دب آن عذب متجهی ندابددعت  هب

های اخو الف یکوی از مونب: خواهتوسعهو  نگاه سختگیرانهاختالف بین  -4
 ر  این خصتصدب های دعتتگری ت  سیابی از شیته ، ندگان امب میانخداتند دب 
حدتدی با هوب خداتنود مشوخص  هب انگابت مه  گرتفریط ةمتی :دهس ن دت متیب

با تنوگ ت موخب  یاج هواد اموتبهوب  گورافراطت گورته  هنود،میهرده، بعایب ن
: دنودهقوراب می دت گزینوب هوب موتمی نودابد  ر مرمردم با تا جایی هب  گیرند،می

ن پیشوتایااخ الفا   هسی هب  ب. هم هفر شاید، یا فسق ت هس فالن ان خاب قتل
آبای م نوتع ت شوتد هوب می زیوادیم تجوب مسوائ   هنودنگاه میچهابگانب  فدهی
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ة تاحود، آبای ألت ح وی دب یوک مسوهوا تجوتد دابد های م فاتتی دب متبد آنفهم
هردن ت  ربموی ایون  واب از شده امب. مشخص نس ب دادهم عددی  ب یک امام 

یوان دت دمو ب گیور م ،موتبد آنچرا هب موردم دب  ؛های دعت  امب اب ترینمهم
هم « جحاب»ت « اجماع»قتل  ای هبهنندهتفریط دب مخ گیری، ت گرافراط اند:هاف اد

انگابانب ختد  وب هور ت دب نظر مه ت هند ها احساس دل نگی میق تل ندابد ت از آن
 هند.  قتل ضعیفی ام ناد می

جریان دعت  دب  واب تعامو   وا  :جفاگرانو  غلوگرانتوخیص بین  -5
از نشوینی هشود: گورته اتل دب گتشبدت دم ب بنوج می از غلتعتام ت مخالفین 

بتی ت نشوانة خوتد زیواده، مخن نتع پتشش دبمردم  م مایز  تدن از جتامع ت
هرده ت تمای  دابند هب  ب جماعب یا گرته یا جریان ختد من سب شتند ت ح ی 

د؛ ت گرته دیگر  ب گرته ختد هس ن« منب»نام خ صاص هام  گاهی  ب دن ال ا
 ب تشودد هنند تا ها ت مکتالبها افراط می ازابیدب همراهی  ا فامدین ت هتچب
ت اص   هسب. ین این گرته ت آن گرته حق ت . ت مخ گیری نس ب داده نشتند

مگر  ،م فات  ن اشد زندگیبتش  ت ظاهر بد ن امب هب مسلمان از اه  ق لبای
 وا هنگوامی هوب موردی با   ینود هوب  حرام یا مکرته  اشد. اموب دب امری هب
هند ات با  ب عنتان مخوالف  وا ختد با  ب جماعب یا حز ی من سب میظاهرش 

 وب موخن ات  وب اع  واب  ت ،شمابند رمیتنگ اج هاد ت م مای   ب اص  امالم 
 اشود. از  یاجماع ح ی اگر از مسای  دهندتع یری از حدیدب امالم گتش نمی

ل اموی اشخاصی  ینیم این امب هب ب امرتز ختد میتاقعی بد هایی هبشگف ی

 اعمد – دهشتب خت ای غیر از لهجب ب لهجبد ت نپتشغیر از ل اس قتم ختد می

 ب این هدف  ،دنهنمی پیرتیدیگر  هایهشتب از فرهنگت  هنندمیصح ب  –
از  موتم موردم ب نفور  ع ،د. این افراطگردنم مایز  «دیندابی»تحب امم هب 

از  تر یشاینان  هبشگفب این .هنندشد هب این شیته با دن ال می رمنجهسانی 
 موتمآگواهی ع بهردند! اینان دمیزمزمب  لعن ت نفرین گراییحز مردم  ب  همب

خورتج از « تدین»مردم چنین ت ب هردند هب مکتالبیسم همان اص  امب ت 
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هود هور هوس  ختا» :هوباینت مردم امب  زندگیشده عادا  پذیرف بت  عرف
 «نشین شتد.دینداب  اشد،  اید گتشب

بتی ت تسامح ت نرموی با  وب عنوتان باهوی ان خواب اما گرته دتم شعاب میانب
تلوی  وب  ،دنها با  ب میدان دیندابی  کشوانآن ت هردند هب  ب مردم نزدیک شتند

 دب نوتعشورعی ت ضوتا ط دب حودتد  انگابیتفوریط ت موه ضرب دین شرتع  ب 
ها نزدیک شودند اموا ؛ مردم  ب آنهردند ا مردم  معاشر ت  گف ن مخن ،پتشش
ای  رای تکراب عناتین زمزمبمجرد هردند ت دیندابی  ب  تهی شاز مح تایدین با 

 ختامو ند  وا خطورها هب آن این امب. خطر بف اب این گرته ت دی  شدت شعابها 
اع نوا  نآنوامکتالبیسم  ب اما  ند ب آن نزدیک شد پس مدا لب هنندمکتالبیسم 

ن مردم عاموب چنوین شوک  دب ذهمتجب شد هب  آنان مرانجام این بتش. نکرد
ز  ین بفو ن با طوة دتمو انب گیرد هب اخ الف  ین مکتالبیسم ت امالم متجب ا

تنها دب قالب تنوتع دب دیودگاه ت نظورا  خالصوب اخ الف شتد ت نمی ین آن دت 
 !امب نیک ب باه  دت هر هدام از آن»شده ت دب اصتل ختد تفاهم داش ب ت 

 سیابی از افرادی هوب دب جریوان اشتیاق بیمارگونه به درگیری و اختالف:  -6
مردم هس ند، عمتم ها هب از میان دعت  مشغتل  ب فعالیب هس ند ت نیز پیرتان آن

هنود میتتهمی ایجاد  ین امب دابند ت این امر چنین  اخ الف  بای شتق  یمابگتنب
؛  ا تجتدی هب  سویابی از دابندن اتفاق نظرجز  ب اندک  یزیچهب امب امالمی دب 

جوزت مسوائلی   اشودت تنوازع نظور ها اخ الف دب آن ردم دتمب دابندمسائلی هب م
ت این امر یا  وب ایون  ،ها دبگیری  ب مرحلة اخ الف گس رده  رمدنیس ند هب دب آن

هب این مرحلب  امب علبامب هب دلی  این اخ الف تاضح نیسب ت یا  ب این  علب
آشنا شد هب مرت ط  ا اصوتل  وزبگ اموالم  یهایاز حیا  امب امالمی  ا دبگیری

 وب ایون  ،ی هب  ب شکلی افرا ی  ب فرتع دین نیز هشیده شده امبا ب گتنب ، تده
هدف هب هر آنچب از تحد  امالمی  ین امب  اقی مانده امب، از  ین  ورتد ت  عود 

دب  را ور  ،گرته دیگر دبگیر شدند ت جودل باه انداخ نود ها  اگرتهی از آن هبایناز 
هوای ایون یکوی از  ابت هورده ت تسولیم شوتند. دشمنان مکواب خوتد گوردن هج
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هسی هوب تتاند مردم با  ب آن باهنمایی هند مگر هسی نمیامب هب شنامی دعت 
دب تجر وة ا ون تیمیوب  وا  تجر ب با  ا هم دب خد جمع هورده  اشود.حکمب ت ، علم
مک ب هیچ عالمی از  ،تابیخ جدل عدیدتینهف ب امب؛ چرا هب  نیکیشاعره الگتی ا

 ت مجادلب هوردهاشاعره ه اب نتش ب  بدد هب مانند ا ن تیمیب دب مشنابا نمی حدیث
اند، دب این متبد از ات ت عیب هرده ت هب  عد از تی آمدههب همة هسانیجاییتا  ، اشد

ن تتضیح هب ا ن تیمیب دب  ربمی این اخ الف عدیودتی  ا ای ،اندتی  تده  دن الِ بت
  ر مجادلب ت منافع امب با بعایب هندشرایط با احتال ت معی هرده امب تا اخ الف 

این نک وب از تی هوافی اموب هوب دب موتبد با نگب دابد.  هابتلتیت ا  خشد رتری 
ند هوب هس  هاییت دب هشتب هس نداه  منب ت جماعب  نآنا»اشاعره گف ب امب: 

همچنین  1«. اشند، تجتد دابندها بافضین ت مانند آن ،همان مع زلبهب  ،اه   دعب
تجوتد دابد.  اخ الف ت نفر ها ت اشاعره هب  ین حن لیدانند مردم می» گف ب امب:
 ختاهوانت با  ب هم نزدیک ماخ م مسلمانان  قلتبترین فردی  تدم هب من  زبگ
هموب ت  شودمالهوی  بیسومانزدن  وب چنوگ  وبامر  لمب آنان ت ت عیب ازتحد  ه
این مخن با زمانی گف ب امب  2«. تد از میان  رداش ممردم  میانهایی هب دب نفر 

ای هب هب امالم دابای حکتمب  تده ت دین اق داب داش ب امب، پس ما دب این زمانب
ند ت امسلمانان  ب شد  پراهنده شده ت دب انتاع مخ لف امتب دینی دچاب مس ی شده

های دشمن از هر مت  ب ممب ما دباز شده امب  اید چب  گتییم؟  ازآفرینی چنگال
های اخ الفوی گیریهای  ین امب  دتن هیچ ضرتبتی، ت دمیدن دب متضعدشمنی
گرتهوای پراهنوده ت مخ لوف جوز تتانمنودهردن  مورانجامیمسلمانان، هیچ  میان

شووتد هووب ی متجووب میح وونوودابد ت  امووالمی هردن امووبها، ت ضووعیفمووکتالب
 همز وان ت هموت نموردم  تحد  رای  یمکتالبیسم  ب جای دین  ب عنتان باه

 .گرددمعرفی 

                                                                 
: ةازمکرمع ةدازرحمن بعن قاسعم، مکعبعع، تحقیق: محمد ةیمه، بیان تلبیی ازجةابن تیمی. 1

 .2/87هع،  1392، ةازحکوم ةمطبع
 .3/227، مجموع ازفتاوی، ةابن تیمی .2
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 دب ه   ورای ،معاصر تگریعم  دعت: نظمیبیو  ساختندوگانگی بت -7
 ی تحوب عنوتان ا اعوب از دانشومندان یوا زپرم ی حبت   یپرم ی شیخ ب

، مپس حتادتی هوب  عودها اتفواق گذابی شدا اعب از اه  خرد ت  زبگان پایب
هب دب صدب بیامب قراب گرف ب  تدنود، از لحواظ داد هسانیعاف اد تا ب هرد هب ت

ها دب علم آن هباینت یا  ،ت اخالقی  رای این هاب شایس گی نداش ند شخصی ی
ت این همان چیزی  وتد  ،لتحانب  تد سیاب ماده ت چب  سا ماده جامعب متبد تاقع

ت بتیگردانوی   ب  واب آتبده اموب، ب معنای به ری ت هدایب با ر هب امرتزه هف
هوا  وب تجوتد آتبد. ترمناهی از شنیدن مخنان علما ت اهو  ف وتی با نوزد آن

 نابودکنندة جریان دعوت اسهالمی اسهت. ،به بزرگان یبخوو زهد  قداست
تالش  رای  ازگرداندن تاقعیب شرعی، مس لزم این امب هب دت ابه صوالحیب 

دب تشخیص شایسو گی تنهوا  وب میوزان ران آن متبد ابزیا ی قراب گیرد ت به 
از دب حوق آنوان هب  اید همچنان ،اه فا نشتد ما دب دعتتگرینظری ت   دانش
چرا هب عصمب تنها  رای پیوام ران  ؛هم هنیم آمیزت الفاظ م ایشگتیی همجیز

ن قراب دابد هب مؤمنین  ین دت انگشب خداتند بحم یهاقلبقا   ات ا  امب ت 
« نییتمعص»بتش از این . مکتالبیسم دهدیمآن با هرگتنب هب  ختاهد تغییر 

توا ام فاده هرد  دانند( متء)هسانی هب  زبگان ختد با از از هر خطا معصتم می
نمادهوا ت شکسو ن دبهم» ا املتب با دب مدا   به رانشان قراب دهد ت جتانان 
« شیخ» هابی هرد هب ،هاهای آنلغزشاز  همتءام فاده هرد ریق از « هاچهره
با  ورای ایجواد  «نظم وی»افوراد  بتشهوب همچنان گرفب؛تمسخر قراب  متبد

 ب هاب گرفب. حق از یک ت ضر ب  ب هاب دعت  ها  ن تالشسگسآشتب ت ازهم
ت اگر شرایط ایجواب هنود، دب  ،شتدبه ری دابای اح رام ت  ا هفایب خابج نمی

 ختد با نیازمنود  وب اه  عم آتبد ت تمکین فرتد می تغییر مر را ر محام ب ت 
دچوواب  هووباین وودتن  داننوودمیاهوو  علووم ت آگوواهی  ت باهنمووایی نصوویحب

 .دمب هم  گیرندپردازان با خردمندان ت نظریبت یا  ینی شده  زبگختد
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های آخور جریان دعوت  دب دهوببین قرآن و روزنامه:  سختگیرانهجدایی  -8
  اتبهمتابه شاهد دبگیری  ین قرآن ت جرائد  تده امب. گرتهی  ر این قرن  یسب 
 ،ها ت مجوال  ب بتزنامب مشغتل شدن ت ،خیر دب قرآن نهف ب امب بهم» تدند هب 

 نظورهوا ایون هب مخالفوان آندب حالی «.امبهدبدادن تقب ت بف ن  رهب از علم 
 تیشوان ورای دب یراتویم امالمی، هایباشدن  ب قرآن ت ه مشغتل» :هبداش ند 
ت تاقعیوب فهوم  دب مجهز هند هوب  ورای ات بتزمسلمان  اید ختد با  ا علتم ، امب
دلیلی  ر فسواد  ،این دبگیری تتهمی «مفید امب! ب دین  دب خدمبآن  هابگیری ب

 من وع وب یوک عیب امب؛ چرا هب دعتتی هب قفساد فهم ه اب خدا ت فهم تا ،عد 

نگواه  ورای  رهوب  ب چشوم تعتیوذ تنها  - اشدخدا  هب ه اب –فهم دنیا ت آخر  
گذش ب از اینکب   تاند دین با یابی  دین با  ب دبم ی نختاهد شناخب، هرگز هندمی

 ر عنواتین  امب دعتتیآن چرا هب  ؛از  یخ  رختاهد هندت مکتالبیسم آن با دهد، 
هوب از چشمة تحی میراب نشده امب. اموا ایون موخن  ت نا شده ای ژلبمسب ت 

هب  ر اماس ق   از اینهب ها ت مجالتی آن از ختاندن بتزنامبمسلمان  ب تمیلة قر
، ایون موازدنیواز می ی ،هنوددب فهم تاقعیب یوابی میآن حکم یا عم  هند، ات با 

جودایی دعوت  از آن ن یجوة  ت هنودمی ه رین خدمب با  وب مکتالبیسوم  مخن
 وا تورک هشیشان  تده ت  ة باه ان تهای فاضلنشینی آن دب مدینبتاقعیب ت گتشب
 وب  تمازد تا امب با تسلیم ختد هرده می ببا قادآن  ،مکتالبیسمتاقع جامعب  رای 

ب  و راین ام .بیزی هند رنامب یت اج ماع یآمتزش ،های میامیدلختاه ختد دب زمینب
چیزی جوز ترتیو   رای تاقعیب جامعب ما شتد هب مکتالبها از قرآن جا خ م مینآ

امتب م وتاتر ت شواذ ت گذابد. آن  اقی نمی گانةهای ده ت چهابده ر اماس قراء آن 
ای  اقی مانده ت هابی  ا تاقعیوب هب دب گتشبتا زمانی بماند ب ات هیچ ضربی نمی

 .نداش ب  اشندجامعب 
جان ووب دب باه حوو  یکبههرای موههکلی چنههد وجهههی:  جانبهههیکحههل راه -9
مفیود  ابتیانی مواخب دتترین دالی  ناتگر از شاخصهای دعت گرته های رنامب

 خش، یوا پنددهنوده، چرا هب اه فاهردن  ر باه ح  آگاهی ؛ رای دبدهای امب امب
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 ف نوباین باه ح  تنها باه حو  خورتج از  هباینیا اج ماعی، یا حز ی ... ت اع داد  ب 
ان فورتبف ن دهد ت نیز میوزامب، میزان هتتاهی دب فهم عمق مشک  با نشان می

هوای حکوم  ور هوا دب اجورای مکانیزمهای مردم ت تتانوایی آنها دب جانمکتالب
بف ب اموب،  هند. دبدی هب مم آن دب همة اعضا ت مفاص  فرتتاقعیب با آشکاب می

هوب نیز  ب علوب این ا  یمابی ت  بهای اجزای  دن دب مدا ل یعب اخ الف   ب علب
 نیازمند های مخ لفدبمان ب  دب  دن پخش هرده،دبدهای زیادی با  اصلی  یمابی
دب ادامب  ، تامب ختد ها  رای  یمابینیازمند همة انتاع دبمان ،جریان دعت  امب.

هودام دابت  وب عنوتان اتلوین ت  هوباینعلما  اید ا  دا میزان دابت با تعیین هورده ت 
امب  ا گذشب زموان ت تغییراتی هب الزم  گیرد ت نیز ه رین دابت متبد ام فاده قراب 

تصوادم ت  شوک ،م  نوا راینتغیر شرایط ت پیگیری دبمان، دب دابتها ایجواد شوتد. 
 مب.هاچگتنگی م کام  هردن آنها نیسب،  لکب ح  رختبد باه

پی هب دبحتادث پی قبل از توخیص صفوف: ه،شتاب در چیدن ثمر -10
پیتم ب امب، نشان  های اخیر دب عرصة میامی هشتبهای عر ی  ب تقتعدب ده

 وب تعوداد هوتادابان  ،جریان دعت  امالمیب اتفاق اف اده امب هب  سیاداد هب 
،  وتالنی شوتد دعوت  مسیر چتنهب شتند، هسانی مغرتب میختد  احساماتی
دچواب آشوف گی عدلوی ت  یا ختا دفرت می شانحمامبشتب ت  پاید هبدیری نمی

دب  وتل  هوا بابممی فساد، آن یهابتشهب  افکابی. دنشتشک ت هراس می
ت هویچ باهوی تجوتد  ،اصالح شتند یک ش بامکان ندابد  ماخ ب امب،مالیان 
 ایحماموب تجتدتنها  ب دلی  ت مازنده، اندالب آگاهانب  ایجاد یک هابندابد تا 

چیدن  ختاهان ،دعت  . تمرة  زبگی هبها مپرد ب آن ،زتدگذب ت خشم ناگهانی
از خیرا  آممان ت زموین توا  هباینمگر  ،بمیده شتد آن امب امکان ندابد هب

با پاک ت  چیزی  دمد هب قلب آن آن ةیشبگیرد تا دب ر  هره  مد  زمان هافی
ختب  تا مدتیآن بنگ  ، اگر نب این میته، تلخ ختاهد  تد، گرچبمازدمی شیرین

 . ب نظر آید
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 اند:گانه برای کسانی که بر لبة پرتگاه ایستادههای دهتوصیه

عملی ت تاقعی ت هاملی هب امب با از ایون  ایانبگرماخ ن یک  رنامة دعت 
ها با تتانمند مازد، هابی امب هب یوک نفور  وب حالب ضعف خابج هرده ت آن

ندابد هر اندازه هب این فرد دب علوم ت تجر وب تتانوا با تنهایی تتانایی انجام آن 
تر مرت وب هوم پوایین آنهب از  هسی همچتن منپس چگتنب امب حال  ، اشد
 ر همین اماس مخن ختد با  ا ذهر ده تتصیب  رای امب هب  ب نظر من  !امب

 هنم:دب این دتبه  سیاب  ا اهمیب هس ند، خالصب می
 با سکوالریسم از محافل نخبگان به میان مردم:  مبارزه ارج کردنخ -1

آن  ا  مکتالبیسم ت دبگیری مسألة نیسب اگر گران رای دعتت عذبیهیچ 
موردم دب نظور هموب ت مر تط  وب  متمیعدیدة امالمی با  ب عنتان یک امر ع

گر، دب دانشگاه تتموط دانشوجت، دب هابخانوب دب مسجد تتمط دعت  ، تادننگیر
یک مور ان  مسألبشتد. این خانتاده تتمط پدب ت لیغ ت  یان  تتمط هابگر، دب

ها با  دتن بتح  اقی آن هبتا جایی ،ختبد زبگ امب هب دین مردن با فرت می
 هبمگر اینتتاند ابزشمند  اشد گذابد. فعالیب فکری نخ گان  ب تنهایی نمیمی

این امر با  ا همک فعالیب مردمی دب بأس امتب ختد قراب دهد ت  ا یوک  یوان 
داشو ن مکتالبیسم ت ابت واط زی ایی از  گرایانت لیغا  دبتغین  ا   ،صادقانب

 . ردابند  ا امالم از میانآن 
   یعووب انگاشههتن گفتمههان:بخوههی بههه پیوههینه، و واقعیتشرعیت -2

 سیاب فری نده امب تا   دعتتگرالف  ین امالم ت مکتالبیسم  رای  عدیدتی اخ
 رای این امب  وب هواب  مکتالبیسمهمة تتان ختد با  رای  یان فساد عدیدتی 

گر د تا دعوت هنت حدیدب آگاهی عمتمی ایجاب میدبگیری    یعبگیرد، اما 
معی هند افزتن  ر آن،  ب هشف انحراف عدیدتی مکتالبیسم اه فا نکند  لکب 

 ،اتر تاقعی آن دب فساد زندگی اج ماعی نشان دادنتا گمراهی مکتالبیسم با  ا 
ز وان  اب شونیدنتونوب  موردمبتشن مازد؛ چرا هوب اخالقی ت اق صادی مردم 

 ها. آن تیخرعاق ب اتب دنیتی  ب ابت اط دادن همة ام دابند ت نب ان زاعی
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 اتربهانی و اجتههاد تحقیقهبهه منزلهة یهک اسالم ی بین جداساز -3

های دب  عضی از جن ب – م ین امالم ت مکتالبیسعملی دبگیری  گران:دعوت

هب گاهی دبموب ت  –گراندعت اج هادا   فهم تدبگیری  ین  ،دب تاقع –آن 
مردم  این آمادگی با دبن اماس،  اید مکتالبیسم امب.  ر همی  ا -گاهی خطا 
هب اینخصتصا  ،هب امالم مسؤتل گناه پیرتان ختد نیسب تا دبیا ندایجاد هرد 
امالم  ب فساد یا  ا اتهام از این  یم دابد هب  هادب  سیابی از زمان مکتالبیسم

از  ریوق  هندمعی می از این بتداب هند؛ با جریحب سلمانانندص، احساما  م
ت  شان مسب هنددین اع ماد مردم با نس ب  ب شخصیب  زبگان امالم، تخریب

  ب این ترتیب  ب هدف ختد هب  رچیدن امالم از زندگی مردم امب دمب یا د.
گری دب  تل صد مال اخیور، فسواد تجر ة دعت ضرورت کار جمعی:  -4

 ،گرایی حز ویت دتم عد  ،اتل: عم  فردی ،امب با  ب ات ا  بماندهدت بتش 
حق  ین این  دب حالی هب ،هندخالصب میختد هب همة حق با دب  ایفة حز ی 

هوا با دب همة تالشترتیب ت هدایب هب امب دب هاب جمعی ت حق  امب،ت آن 
های  زبگ هب  ا میزان چالش هند،  تبی ب نیکی تنظیم می یک پرتژة  زبگ

ت  گرددامب ز ا م ب جدایی ،این هاب جمعیهب آن  دتن ،همختانی داش ب  اشد
 هننودگمان می.  ر خالف آنچب هب  عضی خطا دب میان  اشدادعای عصمب از 

گرایی هب دب شرع نهی شده هیچ ابت اط الزم ت ملزتمی  ین هاب جمعی ت حزب
هاب هند ) ا هاب جمعی مخالفب  شخصی ممکن امب چرا هب ؛امب، تجتد ندابد

هنند تا یک خدم ی میردم تتافق : گرتهی از م، از جملبدابد زیادیانتاع  جمعی
ماننود یوک پوژتهش علموی، یوا  ،یاف ب  ب مردم ابائب دهندبا  ب شک  مازمان

 ا ا اعب مطلق از یک  همین شخص مخنرانی، یا یک خدمب اج ماعی( تلی
دب مدا   اف د. یک فعالیب حز ی می دبگرته یا یک فکر اج هادی یک شیخ یا 

هب گرتهی  هنگامی ال  ب ماندپاک مییی ناپسند گرااز حزب انسان  ا هاب جمعی
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د ت اموالم ت مونب با نوین  با  خشی از مردم  انختدش هندهاب میها هب  ا آن
 1د.ننکاح کاب ن  رای ختد

ای تردیوود نوودابم هووب مصووطلح ذبه(: ناگرایرهههایی از مصههطلح )اسههالم -5
اصوالح   رناموبدی هایی امب هوب  ورای نوا تضر بترین از  زبگ« نایگراامالم»

 هنود:تدسویم می چرا هب اموب با  وب دت گورته ،گیردامالمی متبد ام فاده قراب می
هب « عادی»ت گرته مسلمانان  ند،شرع قای   ب تجتب حاهمیبهب « نایگراامالم»

 ب ایون  ،هردندام فاده زیاد  این مصطلح خ یثمکتالبها از  !این الزام ندابندنظر  ب 
! ت اینکوب امب ال زام ت پای ندی  ب آندعت   ب  غیر ازامالم  :هب معنایش تا  گتیند
ایون مصوطلح تتانسوب دب  !امب نب  ا امالم« ناگرایامالم»ها  ا دبگیری مکتالب

بتد ت هور آنچوب اذهان مردم چنین جا  یاندازد هب امالم از شعائر ظاهری فراتر نمی
 امب.نافلب  ب آن اضافب شتد از جملة امتب اج هادی یا ع ادا  

های آن، ترین جن بدبگیری ما  ا مکتالبیسم دب شاخص اهمیت تکرار: -6
ها  وب دن وال ات وا  هردن مردمی اموب هوب موکتالبباضی پیرامتندبگیری 
از  ریوق  هواباین دب امب. هدب آگاهی آن زندگی خشیدن  ب تاقعیب شرعیب
توا  متفوق شودند، دبمی ادمتها ت ترانب ،هافیلم ها،دب بمانب تکرابیهای حملب
های تتانسوو ند دب آگوواهی امووب بمووتخ هوورده ت  سوویابی از مدتلووبهووب جایی

نود. دب مدا و ، تث یب هنشناخ ی ت ابزشی مسلّم مکتالبیسم با  ب عنتان امتب 
اه مام آنان دب ت  باه یافب ب شریعب امالمی  نعامال ازدب  ین گرتهی  مس ی
 اب   یکتا جریان دعت حلب تکراب گذب هنند اید از مر ؛م تقف شد« تکراب»نزد 

هوا با از ت آگواهی دبتنوی آن نوددیگر   تاند ماخ اب ذهنی امب با  ازموازی ه
 متبد خطاب قراب دهد.  یانها با از  ریق  ریق تکراب ت آگاهی  یرتنی آن

                                                                 
االنتمعاء إزعی  ةمدی شعرعی :ور ازواویازدکت برای خواننده نیکوست مراجعه کند به کتا  .1

، 2011، ةبأمریکا ازالتینی ةازدوزی ة، ازجامعة، ازقاهرةاإلنتماء إزی األحئا  وازجماعات االسالمی
 های با دزیل بر شبهات وجود دارد. در این کتا  فواید فراوان و پاسخ
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اهثریوب موردم  های عملی:گفتن با امت از طریق روشاهمیت سخن -7
د تا ناماس، دتمب داب این ر  ،زاعی ت ذهنی ناتتان هس ندعامب از دبک امتب ان 

 ا های عینی گیریهای تابیخی یا متضعیا تجر ب  زبگان،از  هاییبنمتنابائة  ا 
 بتنهوا  و ن ایود دب موخن گفو نگران دعوت  از این بت آنان مخن گف ب شتد،

 از مرشوابامب هوب موخن این مهم   لکب اه فا هنندان زاعی  مسای  تئتبی ت
 .چسپدمیذهن شنتنده  اشد هب  ب عملی  هایت نمتنبابقام ت آماب 

دعوت  اموالمی امورتزه دب  های عمهل:بخوی به مکانیزمضرورت تنوع -8
ای ای قراب دابد هب از ا  دای دعت  ت از زمان ن ت  تا هنتن  ا چنوین مرحلوبمرحلب
ی  ابت اط جمعی امب تما مهابنشدنیبت نشده امب. این مرحلب  یانگر مرعب ببت 

. این ادتا   سیاب موریع  وتده ت قوادب ها دب امان  اشندتتانند از آننمیها هب دتلب
هوب موردم دب چنان، امب تا بام ی ختد با  وا صوت  ت تصوتیر  وب ات وا   رمواند

ترین زموان ممکون ت  وب ختاهند دب موریع ب آنچب هب می تتانندمیهای ختد خانب
دهود هوب انوتاع ها ایون فرصوب با می ب آن ای هنند. این تمآمانی دم رمی پیدا 

ایون هواب با  ؛گف مان فکری مس دیم ابائب دهنود اه فا  بمخ لفی از دعت  با  دتن 
آمیووز ت  نز ،های پنوودآمتز عووا فیشوویته د:اها انجووام د ووب ایوون شوویته تووتانمی

یق موردم ت ها  ر اماس بعایوب موالشیته دیگرت  پسندیدهفرهنگی  هننده،تشتیق
 تحدیدوا  ،مخ صورهوای  حث هموک ب ودن افکواب  رای بمانبعایب عالم تاقع 

فعالیوب  انوتاعهای عمتمی ت نیوز  وب هوابگیری هرمناظ ،های متجتدشرح ،گس رده
  ب دین ختد.ی تث یب آگاهی مردم اج ماعی، میامی، اق صادی  را

ت  ا والغ ر  جریان دعت   اید همة تالش ختد با :قضاوتقبل از  ابالغ -9
خوتد هورده ت   باین هاب با منحصر  گران، چرا هب دعتت ب هاب گیرداقامة دلی  

هایی هب جوز اهوالی ه اب ا ها با تنها دب مساجد ت مجالس خصتصی ت فعالیب
مپس مردم با مورزنش  ؛دهندانجام می ،هندها با مطالعب نمیدعت  هسی آن

هوا دب آن مخن هب دب حالی د،دهگتش نمیها آن ب مخن هسی  هنند هبمی
 هایها بمیده امب آمتزهدب تاقع چیزی هب  ب آنت  ،ه امبدیا  دا  ب مردم نرم
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ت گف موان  اشد می م نی  ر زشب جلته دادن چهره امالم مکتالبیسممفص  
. هر هس هب دب ه امببمید هاآلتد  ب آنت  ب شک  مب هلیامالمی  ب صتب  

دانود هوب می اموب معابشور  داشو ب ا مردم  تفریحیخیا ان ت  ازاب ت امکان 
هردن دب زمینوة  ب مردم نرمویده اموب ت عمو   ب دبم یبمالب اه  دعت  

 نیاز  ب تالش زیاد ت ص ر عظیم دابد. دعت  ا الغ امر
مکتالبیسم  ب انودازة هموة زموین گسو رش  ای:صبر و اهداف مرحله -10

الش ت هتشش امب ت هویچ باهوی یاف ب امب، ت متفدیب آن تمرة صدها مال ت
صو ر ت تالشوی فراتور از  هوباینگیری تاقعیب شرعی نیسوب مگور  رای  ازپس

از آن جووا هووب چووالش امووالم ت .  ووب هوواب گرف ووب شووتدها تووالش مکتالبیسووب
الزم امووب هووب دعووت   اشوود مکتالبیسووم  ووزبگ ت دابای تجووته م عووددی می

عیین هند هب هر هودام از ای ت رای ختدش اهداف چند مرحلبامالمی ف مس ضع
پویش بتشون  هواقرنهوب از  منجر شتد. آتش مکتالبیسم دیگرمرحلة ها  ب آن

امکان نودابد  ،زیادی از هر  رف  ر آن گذاش ب شده امب یهاچتبشده امب ت 
  اشد. دبمب ت مخلصانب هاح ی اگر نیب ،آب خامتش شتد  مط یک ا هب 
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