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 در سال 1970 به مشاورت وزير ارشاد ملى که در آن زمان محمد حسنين 
هيــکل نويســنده و روزنامه نگار معروف عهده دار ايــن مقام بود منصوب 

شد. پيش از اين ميان آن دو رابطه دوستانه عميقى برقرار بود.2 

 از هميــن ســال المســيری مديريــت بخــش انديشــه صهيونيســم مرکــز 
مطالعــات سياســى و راهبــردی االهــرام را بر عهده گرفت و عضو شــورای 
کارشناســان ايــن مرکــز شــد. اهتمــام المســيری بــه صهيونيسم شناســى 
کــه در ايــاالت متحده مشــغول تحصيل بــود آغاز شــده بود. در  از زمانــى 
که تابعيت خــود را يهــودی مى خواند،  ســال 1964، آشــنايی با دختــری 
يسم به  المســيری را به اين تفکر واداشــت که چگونه در حالى که سکوالر
معنای جدايی دين از دولت اســت، يهوديت،  قوميت و واحد سياســى 
کــه خــود را يهــودی مى دانــد  اســت و چگونــه غــرب مى توانــد از دولتــى 
گرفت تا به پژوهش در باب  ی تصميم  پشتيبانى مى کند؟ از همين جا و

صهيونيسم بپردازد و تخصص ادبی اش را به حاشيه ببرد.3

يخ؛ مقدمة لدراسة بنية الفکر الصهيونى    در سال 1972 کتاب نهاية التار
يــخ؛ درآمــدی بــه مطالعــه ســاختار انديشــه صهيونيســتى( از  )پايــان تار
ى آن را نخســتين اثــر حقيقــى اش ناميــد.4  کــه و المســيرى منتشــر شــد 

 2. الشیخ، ممدوح، عبدالوهاب المسيری من المادية الى االنسانية االسالميه، ص 15.
 3.همان، ص 25.

 4. المسیری، رحلتى فى البذور و الجذور و الثمر، ص 10.

عبدالوهاب المسيری متفکر و دايرة المعارف نويس برجسته مصری که در 
ک کشيد، نمونه جست وجوگری  سوم ژوئيه 2008 ميالدی رخ در نقاب خا
پويــا و پرتــالش در عرصــه فرهنــگ و دانــش و نقد اســت. با وجــود ترجمه 
کنون  دانشنامه يهود و يهوديت و صهيونيسم که از آثار جاودانه اوست، تا
معرفى تفصيلى ای از آرا و آثار وی به زبان فارسى منتشر نشده است. اين 
مقاله مى کوشد تا با بهره گيری از برخى از آثار وی، به بازخوانى برخى آرای 

وی و بازگويی پاره ای از خاطرات فکری اش  بپردازد.

المســيری در ســال 1938 در شــهر دمنهــور و در در نزديکــى اســکندريه 
در يک صدوپنجــاه کيلومتــری شــمال قاهــره ديــده به جهان گشــود. پس 
از تحصيــالت اوليــه، در ســال 1955 در رشــته زبــان و ادبيات انگليســى 
کــرد. در ســال  دانشــگاه اســکندريه تحصيــالت دانشــگاهى اش را آغــاز 
کار ادارى در دانشگاه، در سال  1959 فارغ التحصيل شــد و پس از مدتى 
1963 به اياالت متحده رفت و در مقطع فوق ليسانس ادبيات انگليسى 
را در  ادامــه تحصيــل داد. ســپس مرحلــه دکتــرى  کلمبيــا  در دانشــگاه 
دانشگاه رتجرز پی گرفت و در سال 1969 موفق به دريافت مدرک دکترى 
از اين دانشگاه شد. در همين سال به مصر بازگشت و عضو هيأت علمى 

دانشکده دختران )کلية البنات( دانشگاه عين شمس شد.1

 1. المســیری، رحلتــى فــى البــذور و الجــذور و الثمــر، ص 9 - 10. الشــیخ، ممــدوح، عبدالوهــاب 
المسيری من المادية الى االنسانية االسالميه، ص 13 - 15.

 سیـری در آفـاق فکری
 عبدالوهـــاب المسیــــری

مقــالــه مجید مرادی 

چکیده: عبدالوهاب المسیری دائرة المعارف نویس مصری نمونه جست وجوگری پویا در عرصه فرهنگ و دانش و نقد است. به رغم ترجمه دانشنامه 
یهود و یهودیت و صهیونیســم که از آثار جاودانه اوســت تاکنون معرفی تفصیلی ای از آراء و آثار وی به زبان فارســی منتشر نشده است. نویسنده در 
نوشتار حاضر می کوشد تا با بهره گیری از برخی آثار المسیری، به بازخوانی بعضی از آرای او و بازگویی پاره ای از خاطرات فکری اش بپردازد. نویسنده 
در راســتای این هدف، نخست مختصری از زندگی نامه المســیری و آثار وی را بیان داشته و سپس، به بازخوانی برخی محورهای مهم در اندیشه و 
کارنامه کاری وی شامل نقد غرب، نقد سکوالریسم، و نقد پیش فرض بی طرفی علوم می پردازد.                                                                             
کلیدواژه : عبدالوهاب المسیری، نقد غرب، نقد سکوالریسم، نقد پیش فرض بی طرفی علوم.                                                                                    
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بتوانــد ايــن تضــاد را تفســير کنــد و به وحدت نهفتــه در پس تنــوع و بلکه 
پشت اين تضاد آشکار روشن برسد.

 امــا مرحله نخســت از بازنگرى فکرى او چنــان که خود مى گويد در غرب 
که  اتفاق افتاد. مشــاهده آثار و عتيقه هاى مســلمانان در موزه هاى غرب 
کســانى مانند  عظمــت تمدن اســالمى را به او مى شناســاند، مطالعه آثار 
سيدحســين نصر، مالک بن نبى و فضل الرحمن که مى کوشــند اســالم را 
کتاب اسالم، ميان شرق و  کنند، و مطالعه  نظام فکرى مستقلى مطالعه 
غرب، تأليف على عزت بگوويچ  که به تعبير وى ديدگاه انسانى، اسالمى 
درخشــان و عظيمى از هســتى ارائه مى کند، زمينه های بازگشت فکری او 
که المسيرى از تأثيرشان بر  کرد.8 اما از شخصيت هايی  را به اسالم فراهم 

گارودى است. وى مى گويد:  تکوين فکرى خود ياد مى کند، روژه 

زمانى که در دهه شصت مارکسیست بودم، احساس مى کردم که 
ى در آن زمان برجســته ترين  توجه خاصى به روژه گارودى دارم. و
نظريه پرداز مارکسیست در حزب کمونیست فرانسه بود. وقتى در 
نوشــته هايش تأمل کردم، متوجه شــدم که او به ُبعد انسان گرايانه 
انديشه مارکس گرايش دارد و نه به بعدى که علمى نامیده مى شود 
و تعاملش با مارکسیســم متفاوت از ديگران اســت. براى مثال او 
به فیلسوف آلمانى فیخته به عنوان يکى از منابع انديشه مارکس 
ى )گارودى( از  توجــه دارد؛ چنان که به اراده انســانى بــاور دارد. و
که خواستار گفت وگو میان مارکسیسم و  نخستین کسانى است 
ى متوحش شد. گفتنى  کاتولیسم در مقابل و مقابله با سرمايه دار
ى آوردن بــه اســام را در همــان مرحلــه اى آغــاز  اســت کــه مــن رو
يجى به اسام کرد. اين  کردم که گارودى آغاز به نزديک شدن تدر
وضعیت را به لحاظ زمانى مى توانم چنین تفسیر کنم که در دهه 
هفتاد، بحران مدرنیته غربى چه در غرب و چه در شرق در حال 
ى از امثال من که به اســام بازگشــتند،  آشکارشــدن بود و بســیار
کــه منظومــه مدرنیتــه  بازگشتشــان در نتیجــه ايــن احســاس بــود 
ينى غرب ديگر توان اداره جوامع بشــرى را ندارد و جهان را به  دارو
کرده اســت و همه ما را  عرصه نزاع میان تمدن ها و جوامع تبديل 

زنده به گور خواهند کرد.9

کــه در بازگشــت بــه اســالم پيمــوده، »انســان بــاورى  المســيرى راهــى را 
اسالمى« نام نهاده است. اين انسان باورى از رد و انکار انگاره تک بعدى 
کيد مى ورزد.  مادى به هستى آغاز مى شود و بر دوگانه انسان و طبيعت تأ
اين نگره از آنجا اوج مى گيرد و به دوگانۀ خالق و مخلوق و ديگر دوگانه ها 
هماننــد آســمان و زمين، جســد و روح، حالل و حــرام و مقدس و مدنس 

ی مى گويد:  )آلوده( مى رسد. و

 8. همان، ص 57.
 9. همان، ص 53 - 54.

سپس نخستين دانشنامه اش در سال 1975 با عنوان موسوعة المفاهيم 
ى به اياالت  و المصطلحــات الصهيونيــة منتشــر شــد. در همين ســال و
متحــده رفــت و مشــاور نمايندگــى دائــم اتحاديه عــرب در ســازمان ملل 
که اين همکارى تا ســال 1979 ادامه داشت. در سال 1979   متحد شــد 
يس خود در دانشــگاه عين شــمس ادامه داد.  بــه مصــر بازگشــت و به تدر
يس  ياض و دانشگاه کويت به تدر سپس مدتى در دانشگاه ملک سعود ر
يس در  کار تدر که تا ســال 1978 ادامه يافت. در ســال 1990 از  ادامه داد 
دانشگاه عين شمس کناره گرفت تا دانشنامه يهود و يهوديت  را به پايان 
بــرد.5 او از اين پــس پژوهش و نگارش را تنها حوزه فعاليت خود قرار داد. 
اين اشــتغال محض به پژوهش و نگارش،  نخســتين ثمراتش را در ســال 
يخ:  ية و نهاية التار کتاب الصهيونية و الناز که انتشــار  کرد  1996 آشــکار 
يخ: نگره تمدنى  يســم و پايان تار ية جديدة: صهيونيســم و  ناز ية حضار رؤ
جديد بود  و به فاصله ســه ســال در  1999 دانشــنامه اليهود و اليهودية و 
ی در سال 2007 وارد جريان سياسى »جنبش  کرد. و الصهيونية را منتشر 
کفايت  کــه به اختصــار  مصــرى بــراى تغييــر« )الحرکــة المصريــة للتغيير 
که هدفــش مبــارزه با حکومــت حســنى مبارک و  خوانــده مى شــود( شــد 

تالش براى سرنگونى آن از راه مسالمت آميز بود.

کوتــاه بــه عضويــت جماعــت اخــوان  المســيری در دوره جوانــى مدتــى 
المســلمين درآمد و ســپس از آن بيرون آمد؛ زيرا برنامه آنان را در آن زمان 
کافــى نمى ديد.  براى پاســخ گويی به پرســش هاى فکرى و سياســى خود 
پرســش هاى فلســفى و فکرى اش او را به پذيرش مارکسيســم  و عضويت 
در حزب کمونيســت سراســرى مصر کشــاند که در آن زمان محمود امين 
العالــم فيلســوف و متفکر مصــری دبير کل حزب بود، امــا اين حزب پس 
از مدتــى به چند حزب منشــعب شــد.6 پــس از انقالب ژوئيه، المســيری 
بــه شــوراى آزادى بخش پيوســت؛ زيــرا همانند بســيارى از هم نســل هاى 
خــود بر آن بود که راه نوزايی و توســعه، وجــود حزبی واحد و دولت مرکزى 
يخى مصر و جهان ســوم،  کــه تجربه تار يافت  قــوى اســت، ولى بعدها در

کرده است.  نادرستى اين ديدگاه را ثابت 

 المســيرى در ايــن دوره بــه ترجمه کتاب تضاد مائوتســه تونگ اقدام کرد 
کتاب به شــمار مــى رود.7 در دهه 1970،  کــه نخســتين ترجمه عربی اين 
که در غرب بحران های ناشــى از مدرنيته  تحــت تأثير جريان انتقادی ای 
و بيگانگــى انســان از خويــش و از طبيعــت ســخن را دســتمايه هجوم به 
ی آورد.  مدرنيتــه غربی قرار داده بودند، به بازنگری در انديشــه خويش رو
که آن تمدن  شــعر ســرزمين ويران تى.اس. اليوت او را به اين باور رســاند 
که او دير زمانى شــيفته اش بود، درحقيقت  روشــنگرى وعقالنيت غربی 
هميــن ســرزمين ويرانــه اســت. پس بر آن شــد تا تفســير کلــى اى بيابد که 

 5. رووف عزت، هبه، العقل العربی عندما يکون موسوعيا: در فى عالم عبدالوهاب المسيری، ص20.
 6. المسیری، رحلتى الفکرية بين البذور و الجذور و الثمر، ص 49.

 7. الشیخ، ممدوح، عبدالوهاب المسيری من المادية الى االنسانية االسالميه، ص 43.

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری
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و اجتماعــى متکثــر مدرنيتــه غربــی را تشــکيل مــى داد. ايــن دو محــور از 
که  گسســته نيســتند، بلکه از نگره مفهوم »جانبــداری معرفتى«  يکديگر 
نقطه مشارکت نظری المسيری در حوزه مطالعات اجتماعى است با هم 
پيوند دارند. المسيری پس از منتقل شدن از زمينه فکری مارکسيستى به 
حوزه گفتمان اسالمى که بعدًا از چهره های شاخص آن شد، خط ابطال 
بی طرفى علوم انسانى غربی را پيش گرفت و در پی اثبات جانبداری اين 
که پروژه نظری  علوم برآمد و در پروردن نظريه »اســالمى ســازی معرفــت« 
و روشــى مرکز جهانى علوم اسالمى )المعهد العالمى للفکر االسالمى( را 
تشکيل مى داد مشارکتى جدی داشت. المسيری اين تحول فکری را در 
که در ســال 2001 منتشــر شــده  کتاب رحلتى الفکريه )تحول فکری من( 

کرده است. گزارش 

کارنامــه فکری  کنــون بــه بازخوانــى  برخــى محورهای مهــم در انديشــه و  ا
يســم و نقــد پيــش فــرض بی طرفــى( علوم  ی )نقــد غــرب، نقــد سکوالر و

يم. مى پرداز

1. بهشت زمینی: نقد جامعه غربی
يســتن در غرب، نه  بســياری از نخبگان شــرقى و مســلمان در اثر تجربه ز
تنها در ارزش های فرهنگى اين تمدن غرق نشــدند، بلکه آثار ويرانگر آن 
ی غرب برحذر داشته اند.  کرده اند و شرقيان را از دنباله رو را به دقت نقد 
ســيد قطــب از برجســته ترين شــواهد اين مدعاســت که جرقــه مهم ترين 
تحــول فکری اش  در اقامت چندســاله اش در ايــاالت متحده امريکا زده 
شــد. دکتــر شــريعتى نيــز در بازگشــت از غــرب مهم تريــن دســتاوردی که 
ی از غرب که بازگشــت به خويشتن  برای هموطنان خود داشــت، نه پيرو
که ســايه  اســالمى شرقى شــان و برنتافتن تمدن مادی غرب بود تا جايی 
سابقه پيشين استعماری و غيرانسانى غرب را تا ابد بر پيشانى اين تمدن 

مى چسباند و همانند سيد قطب غرب را جاهليت مدرن مى شمرد.

 المســيری نيــز در هميــن مســير گام بر داشــته اســت. او زمانى بــه اياالت 
يکــرد مارکسيســتى داشــت و تجربــه زندگــى در اين  کــه رو متحــده رفــت 

کشور، او را هم به خويشتن شرقى اسالمى اش بازگرداند.

کتــاب الفــردوس االرضــى، »دراســات و انطباعــات عــن  در ســال 1979 
الحضــارة االمريکية الحديثة )بهشــت زمينى، پژوهش هــا و انگاره هايی 
در باب تمدن مدرن آمريکايی« منتشــر شــد. اين پژوهش تالشــى اســت 
بــرای مطالعــه جامعــه آمريکايــی از رهگــذر الگوهــا. نقطــه عزيمــت اين 
پژوهش، همان باور اساســى ای بود که در ذهن المســيری نقش بسته بود 

و آن عبارت است از »تفکيک ميان بعد انسانى و بعد طبيعى«.

در ايــن پژوهــش بــه توصيــف مصرف گرايی مســلط بــر انســان آمريکايی و 
انســان مــدرن و پرداختم و اينکــه چگونه اين روحيه اختصــاص به اکنون 
دارد و اينجاست که گذشته و آينده، يعنى تاريخ  به کنار زده مى شود؛ زيرا 

تحــول کامــل از نگــره مادى تک بعدى بــه نگره جمــع میان ماده 
کــه برآمــده از دوگانگــى وجود انســان اســت، در اوايل دهه  و روح 
هشــتاد اتفاق افتاد؛ يعنى فرايند مقاومت من در برابر ايمان بيش 
يج ايمان بــه جهان بينى ام تبديل  از ربــع قرن طول کشــید و به تدر
يافتم  شــد و چارچــوب کلى ام براى پاســخ به پرســش ها. مــن در
کــه منظومــه اســامى به عنــوان يک جهــان بينى، تفســیر مرکبى 
از واقعیــت بــه من عرضه مى کند و مهم تر از اين، تفســیر درســتى 
از پديــده انســانى ارائــه مى دهــد. منظومه غیردينى امــکان و توان 
که انديشه غربى )چه  تفسیر پديده انسان را ندارد«. وی بر آن بود 
ايدئالیســتى وچه مادی( در نگاه به انســان، طبیعت و زندگى از 

روش مادی پيروی مى کنند. 

در مســیر بازگشــت بــه اســام، آنچــه از اســام بــرای وی بيش از 
هــر چیــز جلــب توجــه مى کنــد، اين اســت که در اســام مســئله 
رت وجــود، مســافتى میــان خالــق و مخلــوق و تنــزه خدا از  ضــرو
کید اســت و به اين نتیجه مى رســد  حلول در مخلوقاتش مورد تأ
کــه در میان عقايد و اديان، اســام بيــش از ديگر عقايد و اديان از 
ر اســت. به نظر وی  انــگاره حلــول و يگانگى خالــق و مخلوق دو
توحیــد در چارچــوب اســام مترقى تريــن و متعالى ترين اشــکال 
يرا مفهوم خــدای يگانه منزه، جدای از طبیعت  توحید اســت؛ ز

يخ، در نگره اسامى ايده ای مرکزی است.10 و تار

مجمــوع تاليفات منتشرشــده المســيری بــه 57 جلد مى رســد. از جمله 
يــه معرفية و دعوة لالجتهاد )دشــواره  کتاب هــای او: اشــکالية التحيــز: رؤ
يخ )پايان  جانبــداری؛ نگره ای معرفتــى و دعوت به اجتهاد(، نهايــة التار
يســم  يــخ )صهيونيســم و ناز يــة و نهايــة التار يــخ(، الصهيونيــة و الناز تار
يــخ(، موســوعة اليهــود و اليهوديــة و الصهيونيــة و 8 مجلــه در  و پايــان تار
دانشــنامه يهــود، يهوديت و صهيونيســم، العلمانية الجزئيــة و العلمانية 

گير( يسم فرا يسم جزئى و سکوالر الشاملة 2مجلد) سکوالر

آثار پربرگ وبار المسيری در سه محور عمده هستند:

يست در غرب به اين  ی در نتيجه تجربه ز - نقد جامعه و تمدن غربی: و
نتيجه رســيد که تمدن غربی در نهايت به مســخ انســان و تهى کردن او از 
ارزش هــای متعالى انســانى و تبديل او به ابــزار مى انجامد و پايان راه اين 

که سراپای انسان را مى سوزاند. بهشت زمينى، جهنمى است سوزان 

- پژوهش های متعدد پيرامون صهيونيسم که المسيری به آنها اهتمام ويژه 
و گســترده داشت و منبعى اساسى برای پژوهش و مطالعات عربی درباره 

صهيونيسم است و المسيری آنها را شکلى از اشکال نازيسم مى ديد.

ی به ابعــاد فکری  کــه محور نــگاه و يســم  - پژوهش هايــی دربــارۀ سکوالر

 10. همان، ص 59.
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توليــد، اشــباع نيازهــای انســانى نيســت، بلکــه خود 
توليد، تبديل به هدف و الگوی برتر شده است و اين 

اوج بيگانگى است. 

اين تمدن آمريکايی تمدن ستيز و تاريخ ستيز است که 
سرنوشــتش چنين رقم خورد که بر جوامع سرمايه داری 
دارای ريشــۀ عميــق تاريخــى و ســنت قومــى و دينــى 
کــه جوامع  فعــال مســلط شــود. بلکــه حتــى معتقــدم 
سوسياليســتى همه بيش از هر چيز در برابر تهديد اين 
تهاجــم تمدنــى آمريکايــی قــرار دارد؛ زيــرا ايــن جوامع 
پيوندشان را با سنت قومى و دينى شان بريده اند و خأل 
که تنها امکان شــکوفايی و رونق را  تمدنى ای يافته اند 

برای ارزش های آمريکايی فراهم مى کند.

تمــدن ســرمايه داری آمريکايــی، تمــدن مادی گرايــان 
ک و هابــز و بنتام  سودپرســت اســت. تمــدن جــان ال
که به آســانى مى توان  کــه انســان را کميتى از نيازهــا مى بيند  و... تمدنــى 
کيد بر توليد،  کرد و تمدن های سوسياليستى با تداوم تمرکز و تأ ارضااش 
گاهى انسانى برای  بدون ذکر هدف انسانى از توليد و با وانهادن تکوين آ
کردنشــان از مشــارکت علمــى در اداره جامعــه در  شــهروندان و محــروم 
ســياهچال اين نگره سودمحور انديشه ســتيز و انسان ستيز افتاده اند و در 

کميت ها متوقف شده اند. عالم ضرورت ها و 

اينهــا همــه در ســطح نظــری بود تــا اينکــه در ســال 1982 از مســکو ديدار 
که تنها من شــيفته ايــده عدالت و نظم  کــردم. در اين ســفر متوجه شــدم 
که  کتاب الفردوس االرضى به فلســفه عمل گرايی  اجتماعى هســتم. در 
بــه مراتب فلســفه ای آمريکايی اســت، هجوم بردم و تبييــن کردم که اين 
فلســفه، نگره ای ارتجاعى و محافظه کار اســت. در آن زمان اين پرســش 
يســم و دموکراســى از ســويی،  کــه راز تناقض ميان سکوالر کــردم  را طــرح 
و واپس گرايــی و محافظــه کاری از ســوی ديگــر چيســت؟ در پاســخ ايــن 
کنــدوکاو در خود نگره عمل گرايی، مى توان  که با  پرســش گفتم: معتقدم 
کــه عمل گرايــی را تنها  کــرد؛ زيــرا نگــره عمل گرايانــه  ايــن تناقــض را درک 
يــخ و ســنت را ناديده  معيــار موفقيــت شــمردن هــر چيــزی مى دانــد و تار
کــم موجود مى شــمرد که  مى گيــرد، تنهــا حقيقــِت مقبــول را حقيقــِت حا
تعامــل بــا واقعيــت را چنان که هســت و نه چنان که بايد باشــد، برای ما 
که ميزان  تســهيل مى کند. اين نگــره از اين رو نگره ای محافظه کار اســت 
محافظه کاری اش بســيار باالســت، اما نگره انقالبی بر عکس اين نگره، 
که مخالف با وضع موجود  کند  بايد انگاره جديدی از واقعيت را عرضه 
اســت وگرنــه انقالبی بودنــش بــه چــه چيــزی مى تواند باشــد؟ ايــن انگاره 
يخ است، اما در عين حال بايد  مستند به تحليلى علمى از واقعيت و تار
از مرز آن دو فراتر رود؛ زيرا انديشه انقالبی مى کوشد جامعه را به چارچوب 

انسان آمريکايی مى کوشد بهشتى زمينى بنياد نهد که 
بتواند بر آن حکم براند. بهشــتى تهى از زمان و ســترون 
از بحث و جدل. اين وضع کاماًل با فلسفه عمل گرايی 
)پراگماتيسم( و سودگرايی و داروينيسم مرتبط است و 

اين يعنى تکميل پروژه سکوالريسم فراگير.

يخى  در مقدمــه کتــاب از انســان طبيعى و انســان تار
طبيعــى،  انســان  کــه  کــردم  تبييــن  و  گفتــم  ســخن 
يخى را برنمى تابد.  انســان بی مرز اســت و مرزهای تار
ک روســو  اين انســان طبيعــى همان انســان آزاد ژان ژا
که  ی داروين شــده  که تبديل به انســان تيره رو اســت 
گرگ هايی  يا انســان های ناتــوان ديگر را مى بلعــد و يا 
طبيعــى از جنــس بشــر او را مى بلعنــد. انســان هايی 
کــه اخيــرًا تبديل به ســگ بيچاره پاولوف شــده که در 
يافت اشاراتى از بيرون  کارخانه نهاده شده و پس از در
تکان نمى خورد؛ زيرا او پديده مادی محضى است و 

کــردم که او  يخــى را چنين وصف  باطــن انســانى ای نــدارد، اما انســان تار
يست مى کند  يخ ز انسانى است که نشانى دوبعدی دارد. از سويی در تار
و ميان مطلق و نســبى تفکيک مى نهد و از ســوی ديگر در جســت وجوی 
يخى  يخ اســت. مــن اين بهشــت گرايی فراتار مطلــق بــر آن در بيرون از تار
که ادعای انحصاری در اختيارداشــتن  را »غيب گرايی علمى« ناميده ام 
کنون و اينجا« از  حقيقت مطلق را دارد و مدعى قدرت تحقق بهشــت »ا
کنون و اينجايی،  راه اشباع همه تمايالت بشر است و تحقق اين بهشت ا
که مردم جهان تسليم آن شوند و رهبری را به دست آن  در صورتى است 
که طبعًا تنها دانشمندان از آن  بســپارند و از آخرين شــيوه های علمى ای 
ســر در مى آورنــد بشــوند. اين مفهــوم بعدها تبديل به مفهــوم جهت دهى 

مادی يا جهت دهى در چارچوبی مادی شد.

من اين نگره بهشــت گرايی علمى را، يعنى اين الگوی معرفتى تحليلى، 
که انســان  کــه مفروضش اين اســت  نگــره مکانيکــى ســاده ای ناميــده ام 
که از موجودات طبيعى ديگر متفاوت نيست و به  کميتى محض اســت 

ک محيط خويش است.  طور مستقيم و ساده پژوا

که ايــن جريــان محدود بــه جهان ســرمايه داری  کــردم و پی بــردم  دقــت 
نيست، بلکه بخشى از انگاره های شهروندان تمدن های صنعتى غرب 
اســت. ايــن مفهــوم خود را در ايده »پيشــرفت« شــتابان و پايدار به ســوی 
که بعدها اتوپيای تکنولوژی شد نشان داد؛  بهشت علمى سازمان يافته 
زيــرا پيشــرفت علمــى در ذات خود و بــا صرف نظر از دســتاورد معرفتى و 
انســانى اش و گذشــته از ميــزان بدبختــى يا خوشــبختى ای که برای بشــر 
بــه ارمغــان مى آورد، به هدفى تبديل شــد و افزايش توليد بدون محاســبه 
نيازهــای حقيقــى انســان امــری مطلــوب تلقــى شــد؛ يعنى اينکــه هدف 

دربــارۀ  پژوهش هایــی 
محــور  کــه  سکوالریســم 
ــه ابعــاد فکــری و  ــگاه وی ب ن
ــه  ــر مدرنیت ــی متکث اجتماع
غربــی را تشــکیل مــی داد. 
ایــن دو محــور از یکدیگــر 
گسســته نیســتند، بلکــه از 
نگــره مفهــوم »جانبــداری 
نقطــه  کــه  معرفتــی« 
ــیری  ــری المس ــارکت نظ مش
در حــوزه مطالعــات اجتماعی 
اســت بــا هــم پیونــد دارنــد.
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بــه  آنــان  پديــده ای انحرافــى و نشــانه بيمــاری روحــى اســت. از ايــن رو 
کــه يهوديــان ماننــد واحــد قومــى  »ســادگى دوره نخســت« برمى گردنــد 
يخى غيريهودی وارد آن نشده بود  مســتقلى و يگانه ای که شــائبه های تار
يخ يهود به پايان اسرائيل  که تار زندگى مى کردند. صهيونيست ها بر آنند 
خوشــبخت مى انجامــد و در ايــن بهشــت جديــد يهودی؛ هر شــهروندی 
که دارای آهنگى خاص اســت. افســانه جهان جديد  اســمى  عبری دارد 
کــه مزيــن به ســادگى و تنزه اســت و به بهشــت زمينى نزديک تر اســت، بر 

وجدان آمريکايی و صهيونيستى سيطره دارد.

کــه ذهنيت رهبــری هم بر صهيونيســت ها  کرد  المســيری ســپس تبييــن 
يتن ها آمريکا را کشــف  و هــم بــر آمريکايی ها چيره شــده اســت؛ زيرا پيور
کنده  کردند و سپس از راه تأسيس مستعمره »کشاورزی« نظامى در آن پرا
شــدند. صهيونيســت های اســکان يافته در فلســطين هم به همين شيوه 

کردند. فلسطين را »کشف« و اشغال 

آمريکايــی و صهيونيســتى  تشــابه اساســى ميــان وجــدان  نقطــه  شــايد 
يخ، نتيجه اش  اســرائيلى، خشونت نژادپرســتانه اســت؛ زيرا برنتافتن تار
کوری نسبت به واقعيت و ناديده گرفتن همه جزئيات آن است. از اين رو 
ياهای اتوپيايی زشت خود  يتن ها و صهيونيست ها در تناقضات رو پيور
که جز از راه خشونت  يای جهان زالل و ساده جديدی  گرفتار آمده اند. رو

و نسل کشى )نسل کشى سرخ پوستان و فلسطينى ها( بنا نمى شود.

در ســطح تبليغاتــى و رســانه ای بايد بــه اين نکته توجه داشــت که ملت 
آمريکا به آســانى مى تواند ذهنيت اســرائيلى را بفهمد و با ملت اســرائيل 
و ارزش هــای ضــد اخالقــى اش، مانند نژادپرســتى و خشــونت به ســبب 
کنــد. تذکر اين امــر نبايد مايــه نوميدی  تشــابه وجــدان دو ملــت همدلى 
گر ما آن  شود، بلکه صرفًا برای آشنايی با حقيقتى است که وجود دارد و ا
کام مى ماند، اما درک  يم و برنامه هايمان نا را نشناسيم، شکست مى خور
گونه هجــوم تبليغاتى مان  ايــن امــر به ما کمــک مى کند تا مرزهــا و افق هر 
کابويی  که ذهنيت پيشــرويی و  را بشناســيم. ملــت آمريکا و رهبران آن، 
کم اســت، جز منطق قــدرت را نمى فهمند و جــز نتايج عملى  بــر آنان حا
که پشتشــان به قدرت  مســتقيم را حس نمى کنند. از اين رو رســانه هايی 
گرم نيســت، فقط مى توانند بــه اخالق نيک دعوت  يــا موجوديتى واقعى 
گــوش مى کننــد و حتــى  ک طينــت  کننــد و حرفشــان را تنهــا آدم هــای پا
آنهــا هــم پس از دقايقــى اين حرف هــا را فراموش مى کنند. بــا وجود نقاط 
گماتيســم آمريکايی و  تشــابه فراوان، يک نقطه اختالف جوهری ميان پرا
گماتيسم آمريکايی،  گماتيســم صهيونيســتى وجود دارد و آن اينکه پرا پرا
برنامه ريزی شــده نيست و در زير انباشتى از افسانه ها قرار ندارد؛ از اين رو 
يخى  يخ مى ايســتد و تار از هماهنگــى درونــى برخوردار اســت، در برابر تار
گماتيســم صهيونيســتى برنامه ريزی شــده اســت و در زيــر  نــدارد، امــا پرا

يخ های مقدس قرار دارد.  انبوهى از افسانه ها و تار

که به انســان اجازه تحقق توانايی هايش را به شکلى  کند  جديدی مجهز 
بهتــر مى دهد. بنابراين منطق انقالبی همــواره وجود تناقضى ديالکتيک 
که بايد باشد، مفروض مى گيرد؛ زيرا قديم  را ميان آنچه که هست و آنچه 
حامــل ويــروس فنای خويش اســت که خــود آن تخم تولدی تازه اســت و 

گاه شامل واقعيت و اشياء است و از آن دو فراتر مى رود. عقل انسانى آ

بهشت زمینی: صهیون جدید در اسرائیل و آمریکا
پــس از ايــن بــه يکــى از مهم ترين موضوعــات کتاب پرداختــم و آن رابطه 
وجدانــى و معرفتــى ميان اياالت متحده و اســرائيل اســت: از اين حيث 
کرده اند. يک  کنان هر دو از ديگر آمــده و اين دو منطقه را اشــغال  کــه ســا
که  صهيونيســت مى گويد: » تفاوت ميان آمريکا و اســرائيل در اين است 
يخى  کوچک و جغرافيايی بزرگ است، اما دومى تار يخى  اولى دارای تار
بــزرگ و جغرافيايــی کوچــک دارد«. ايــن ســخن طبعــًا ســخن ابلهانه ای 
که عماًل در  است، اما با اين حال مقاصد توسعه طلبانه ای را با خود دارد 

کوچک بزرگ شد. که جغرافيايی  گونه ای  سال 1967 تحقق يافت؛ به 

مقايســه مــن ميان ايــاالت متحده آمريکا و اســرائيل بســيار عميق تر از اين 
اســت. مــن در فصلــى بــا عنــوان صهيونيســم جديــد در ايــاالت متحده و 
کردم: »وجدان آمريکايی و صهيونيســتى  اســرائيل، ســخنم را چنين آغاز 
گزير از مشاهده تشابه و تطابقشان با يکديگر است. عمر تمدن آمريکايی  نا
که تمدن يهودی اسرائيلى به تاريخ  از چند قرن تجاوز نمى کند، در حالى 
کهن خود که به قدمت انسان است مباهات مى کند. شايد مرجع صفات 
يــخ را انکار  تشــابه ميــان اين دو، آن اســت که هر دو بــا عناد و لجاجت تار

مى کنند و يا حداقل آن را به افسانه ای به غايت ساده تقليل مى دهند.

يتن ها کشــتى هايشــان را به آب  که پيور يــخ آمريــکا از زمانى آغاز شــد  تار
کــوچ کردند تا از  پــا بــه جهــان جديــد يا ســرزمين موعود  انداختنــد و از ارو
يتن ها  کــرده بود بگريزنــد. پيور پا برايشــان فراهم  يــخ ارو که تار تى  مشــکال
کافــى از شــيوه عبــادت  برايشــان دشــوار بــود؛ زيــرا بــه باورشــان، بــه حــد 
کــه متضمــن شــعائر و تمثال هــا و پيرايه ها بود دور نشــده بود.  کاتوليکــى 
آنان خواســتار تطهير عبادت مســيحى از همه اين عناصر وارداتى شدند 
که نامى از آن در عهد قديم و جديد نيامده اســت. بازگشــت به ســادگى 
اوليه، باالترين هدف اين تنزه طلبان بود که کوشيدند مدينه فاضله خود 
)يــا بــه تعبير خودشــان صهيون جديد( را بر اســاس الگوهــا و قواعدی که 
مســيحيان دوره نخســت وضع کرده اند بنا کنند. از اين رو مى توان گفت 
يخ مســيحيت را رد مى کنــد، بلکه هرگونه  يتنــى تمام تار کــه وجــدان پيور
يخــى ای را رد مى کند؛ زيرا بازگشــت يه ســادگى عصر نخســت،  نگــره تار

وظيفه هر فرد در هر زمان و مکانى است.

پــا را بر نمى تابند، صهيونيســت های  يخ ارو کــه تار يتــن ها  در مقابــل پيور
بــر نمى تابنــد؛ زيــرا  يــخ يهــود در مناطــق مختلــف را  اســرائيلى هــم تار
کــه وجــود يهوديــان در هر تمدن غيــر يهودی،  صهيونيســت ها معتقدنــد 
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و صهيونيســت ها تفکيــک قائــل شــوم؛ زيــرا بســياری از دوســتان من در 
ايــاالت متحــده از اعضای گروه های يهودی بودند و اساســًا روشــنفکران 
بــزرگ يهــودی در ايــاالت متحــده، بخشــى از تمــدن امريکايی شــان - با 
که رهبران  همه خوبی و بدی اش - شده اند. معنای اين سخن آن است 
گرفتار شــده اند و بيشتر آنها  گروه های يهودی در دســت صهيونيســت ها 
نيــز هوش بااليــی ندارنــد و از تحصيلکردگان درجه دو هســتند. اين هم 
از بزرگ ترين مشــکالت گروه های يهودی در جهان اســت که رهبرانشــان 
کوته نظرنــد و مشــکالت آنــى را حــل مى کننــد بــی آنکــه بــه  گمــات و  پرا

مشکالت درازمدت بينديشند.

دارد.  دراز  داســتانى  کرده انــد  چــه  مــن  بــا  صهيونيســت ها  اينکــه  امــا 
اسرائيلى ها در سال 1975 از من خوستند تا دانشنامه ]يهود و يهوديت[ 
يــع نکنــم، امــا من ســندی نــدارم که اين ادعــا را ثابت کنــد. يکى از  را توز
مســئوالن بلندپايــه ايــن پيغام را به من رســاند. نخســتين برخوردشــان با 
کــه در نيمــۀ دهه هفتــاد و در ايــاالت متحده، به ســمت  مــن زمانــى بــود 
مشاور فرهنگى نمايندگى دائم اتحاديه عرب در سازمان ملل )نيويورک( 
اشــتغال داشــتم. در آن زمان منازل اعضای اين گروه يکى پس از ديگری 
ســرقت يا دچار آتش ســوزی واقع مى شــد، امــا منزل من در نيوجرســى در 
يس مى کرد و همه  کوی دانشــگاه رتجرز قرار داشــت که همسرم در آن تدر
چيز به نام او بود و از اين رو صهيونيســت ها نمى توانســتند به نشــانى من 
کــه همســرم پس از امضــای قــرارداد کمپ  دسترســى بيابنــد، امــا زمانــى 
ديويد نامه ای اعتراض آميز به نمايندگى از سوی دانشجويان عرب امضا 
کمتر از شش ماهى پس از آن منزل ما سرقت شد و هر چه اندوخته  کرد، 
کتابخانه خصوصى ام و نسخه خطى کتاب ها و مقاالتم که  بوديم، حتى 

آماده چاپ بودند به سرقت رفت. 

کاميونــى آمــد و دو روز تمــام جلوی  مــا در آن زمــان در مســافرت بوديــم و 
چشــم مأمــوران امنيتى اســباب و اثاثيه ما را بار زد و بــرد. به پليس اطالع 
گر ادعا کنم جواهر همســرم  داديــم، ولــى اتفاقى نيفتاد. به من گفتند که ا

کنند و... . به سرقت رفته است مى توانند همکاری 

ک و هراس انگيز بــود؛ زيرا اشــيای گران بهايی  ايــن حادثــه بــرای ما دردنــا
که از اين  که ارزش سرقت را داشته باشد. برخى دوستان عرب  نداشتيم 
امور ســر در مى آوردند، به ما گفتند که اين گونه ســرقت ها بيشــتر از ســوی 

صهيونيست ها انجام مى شود.

3. نقد سکوالریسم
المسيری پس از منتقل شدن از زمينه فکری مارکسيستى به حوزه گفتمان 
اســالمى خط ابطال بی طرفى علوم انســانى غربی را پيش گرفت و در پی 
اثبــات جانبــداری ايــن علــوم برآمــد و در پــروردن نظريه »اسالمى ســازی 
کــه پــروژه نظری و روشــى مرکز جهانــى علوم اســالمى ) المعهد  معرفــت« 

العالمى للفکر االسالمى( را تشکيل مى داد مشارکتى جدی داشت.

زن در بهشت زمینی 
کتاب الفردوس االرضى  که المســيری در  از موضوعات اساســى ديگری 
به آن توجه داده اســت، مشــکل زن و فشــارهايی است که جامعه مدرن 

بر او تحميل مى کند.

که در ارجگزاری  يکى از جاذبه های تمدن امريکايی، شــعارهايی است 
بــه جنــس زن ســر مى دهــد. يافته هــای المســيری در بــاب فمينيســم و 
ی ميان فمينيسم و صهيونيسم مى يابد جالب توجه است.   تشابهى که و

»ميــان صهيونيســم و فمينيســم وجــوه تفــاوت و تشــابهى وجــود دارد. هر 
دو جنبــش، جهــان را بــه شــيوه دوانگارانــه ســاده ای تقســيم مى کنند که 
عبــارت اســت از »مذکــر/ مؤنــث و ديگــران / يهــود« که هر عنصــر از اين 
دو عناصــر خودمحــور اســت؛ زيــرا خود را مرکــز راه حل هــا مى داند و خود 
را مرجــع خويــش مى بيند و خودبســنده اســت. هم جنبش صهيونيســم 
و هــم جنبــش فمينيســم خــود را جنبــش انقالبــی مى داننــد، امــا برنامــه 
انقالبی شــان معطــوف بــه تحقــق عدالــت نســبت بــه يهوديــان يــا زنــان 
که مى کوشد از حقوق  کس  نيست. به همين دليل صهيونيست ها با هر 
کشورهای خودشان دفاع  کند مى ستيزند؛ زيرا  دينى و مدنى يهوديان در 
کــه کوچانــدن يهوديان از  چنيــن تالش هايــی برنامــه و هــدف يهوديان را 
کشــورهای خودشــان به وطن ساختگى شــان و تبديل آنان از شــهروندان 

کام مى گذارد. کوچ نشينى های وطن جعلى است نا صاحب وطن به 

فمينيســم نيز هدف مشــابهى را دنبــال مى کند؛ زيرا هدف فمنيســت ها 
دستيابی به حقوق زنان در چارچوب اجتماعى شان نيست. تنها هدف 
آنهــا دامــن زدن بــه آتش اختــالف ميان زن و مرد اســت تا جايــی که زنان 
که مى بينيــم برنامه انقالبی  کاماًل از مردان مســتقل شــوند. از اين روســت 
هيچ يک از اين دو جنبش، برآمده از ايمان به انســانيت مشــترک نيست 
ی يهــود و زن اســت و ديگــران و مــردان نمى توانند  و تنهــا اصــرار بــر تکرو
يــخ يهوديــان و زنــان، مســتقل از  احساساتشــان را درک کننــد و اينکــه تار
يخ ديگران و جنس مذکر است مواردی از اين دست. از اين رو هدف  تار
از برنامه انقالبی شــان باالبردن توانايی درگيری زن و يهودی اســت و اين 
امــر نشــان مى دهد که الگوی نهفته در پــس اين دو جنبش، الگوی تنازع 

ينى است.  دارو

2. واکنش صهیونیست ها به پژوهش های المسیری
يــم صهيونيســتى در نقــض  پژوهــش در بــاب صهيونيســم و پيشــينه رژ
حقوق بشــر برای پژوهشــگران گاه هزينه های ســنگينى به دنبال دارد و از 
ايــن رو بســياری به دليل همين عواقب از ايــن پژوهش در اين باره صرف 

نظر مى کنند. المسيری در اين باره مى گويد:

که آيا يهودی ها اذيــت و آزاری به من  همــواره اين پرســش از من مى شــود 
کرده اند؟ ابتدا بايد ميان يهوديان  رسانده اند؟ صهيونيست ها با من چه 

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری
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طبيعــى/ مــادی يــا سکوالريســم پوچ گــرا مى شــمارد. 
گير بــه همه جهان با همه  اين سکوالريســم نگره ای فرا
حوزه ها و سطوحش است و نه تنها ميان دين و دولت 
و برخــى از ابعــاد زندگــى عمومــى جدايــی مى افکند، 
بلکه همه ارزش های دينى و اخالقى و انسانى را ابتدا 
از همــه ابعــاد زندگــى عمومــى و ســپس از همــه ابعــاد 
کاماًل از جهان  زندگى خصوصى جدا مى کند تا اينکه 
و طبيعت قداست زدايی کند. اين سکوالريسم فراگير 
اســت و همــه ابعــاد زندگــى انســان را در بــر مى گيــرد. 
جهان بر اساس اين نگره، خودکفا و خودبنياد است و 
از انســجام اندامواری برخوردار است و خأل و گسست 
و دوگانگــى ای در آن نيســت و تــن بــه قوانيــن يگانــه و 

کم بر آن سپرده است.12 يکدست حا

گير  يســم فرا يشــه ای که بــر سکوالر عبدالوهــاب المســيری بــا وجــود نقد ر
يســم جزئــى و  کــه در چارچــوب سکوالر دارد، از ابعــاد مثبــت مدرنيتــه 
يســم  که اين گونه از سکوالر گيرقرار دارد غفلت نمى ورزد و بر آن اســت  فرا
ی برخى از اين ابعاد  ابعاد مثبتى را برای مدرنيته غربی رقم زده اســت. و

را چنين بر مى شمرد:

1. اداره عقالنــى نهادهــا و جامعــه از رهگذر نهادهای اداری سياســى ای 
از طريــق  بــه خشــونت و  بــدون پناه جســتن  تــوان حــل مشــکالت،  کــه 

سازوکارهای دموکراتيک و تفکيک قوا را دارند.

 2. از مهم ترين اين نقاط مثبت حل مشکل جانشينى است. هم جانشينى 
به معنای مضيقش که روی کار آمدن رئيس جدی به جای رئيس پيشين 
اســت، ولى مهم تر از اين جايگزينى نســل های جديد نخبگان سياســى و 

اجتماعى و اقتصادی به جای نخبگان و رهبران قديمى  است.

3. احترام به حقوق سياسى انسان و پافشاری بر آزادی فرد.

و  خانوادگــى  هــای  وابســتگى  از  فراتــر  کــه  شــهروندی  ايــده  پــروردن   .4
که اخالق  عشيره ای و قومى است و از اين رو شهروند غربی درک مى کند 
تنهــا به حوزه زندگى شــخصى محدود نيســت و به حــوزه زندگى عمومى 

که اخالقيات مدنى ناميده مى شود. هم تعميم مى يابد 

که ضامن حداقِل نيازهای انســان اســت، مانند  5. تأســيس دولت رفاه 
پرورشگاه ها و نظام بهداشتى و آموزشى مجانى و شبه مجانى.

کيد بر حوزه مستقل او. 6. فعال سازی نقش زن و تأ

7. پروردن عقالنيت انتقادی و به تبع آن توان ابداعى.

کشف و تصحيح خطا. 8. توانايی 

گونه ای متناسب با نيازهای روزافزون  9. پرداختن روش های پژوهشى به 
جامعه.

 12. همان، ص 472.

يســم تفکيک مى گذارد:  گونه از سکوالر ی ميــان دو  و
ی بــر آن  گيــر. و يســم فرا يســم جزئــى و سکوالر سکوالر
يسم به » جدايی دين  که رواج تعريف سکوالر اســت 
از دولت«، ســبب سطحى نگری و تقليل گری نسبت 
کــه ايــن  بــدان شــده اســت. المســيری بــر آن اســت 
تفکيک، چالشــى جدی برای مرجعيت دينى ايجاد 
کــه نهاد دين  نمى کنــد؛ زيرا اين امر جديدی نيســت 
از دولت جدا باشــد و چنين تفکيکى در همه جوامع 
که در  ی ای  بشــری مشــترک اســت، جز در جوامع بدو
ياســت دينى و ســروری سياسى را  آنها رئيس قبيله، ر

يکجا بر عهده داشته است.

يسم جزئى، نگره ای  که سکوالر المســيری بر آن است 
که بــر عالم سياســت و چه بســا اقتصــاد منطبق  جزئــى بــه جهان اســت 
کليســا  کليســا تعبير مى شــود.  اســت و معمواًل از آن به جدايی دولت از 
نمــاد نهادهــای دينــى اســت و دولــت نمــاد نهادهــای دولتــى مختلف. 
گفته مى شــود: جدايی ديــن از دولت، به  گاه ايــن تعريف توســعه داده و 
مثابــه زندگــى عمومــى اســت از پــاره ای جهــات. المســيری ايــن تعبير از 

يسم جزئى مى نامد: يسم را به دو دليل سکوالر سکوالر

کوچک  که در اين تعريف بدان اشــاره مى شــود، دولتى  1. اينکــه دولتــى 
اســت و هنــوز غــول نشــده اســت و نهادهای تربيتــى و امنيتــى مختلف 
پديد نياورده است که بدان امکان محاصره همه جانبه شهروند را بدهد. 
گســترده ای برای تحرک بر اســاس  از ايــن رو شــهروند همچنان مســاحت 

نظام ارزشى خود را دارد.

2. اينکــه چنيــن دولتــى در باب مرجعيت اخالقى و ابعــاد کلى و نهايی 
جامعــه و رفتــار فــرد در زندگــى خصوصــى و بســياری از ابعــاد زندگــى 

عمومى اش پايبند به سکوت است.

يســم جزئى حوزه گسترده ای  اينها همگى به معنای آن اســت که سکوالر
که  را بــرای ارزش هــای مطلــق انســانى و اخالقــى و حتــى دينى تــا جايی 
در جهــان سياســت بــه معنای مشــخص اش دخالــت نکنــد وا مى نهد. 
يسم در چاه ويل نسبى گرايی يا پوچى گرايی نمى افتد  اين گونه از سکوالر
يسم در ميان عامه مردم در غرب و شرق رايج است،  و آنچه که از سکوالر
يســم اســت. حتى بسياری از متفکران مسلمان هم  همين نوع از سکوالر
ی با منظومه دينى اســالم  يســم جزئى اخالق گرا را به هيچ رو اين سکوالر
مخالف نمى بينند و به همزيســتى و همنشــينى آن دو باور دارند و البته 

به يکپارچگى شان.11

اما نوع دوم سکوالريسم، سکوالريسم فراگير است که وی آن را سکوالريسم 

 11. المسیری، العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة، ج 2، ص 471.

بهشــت گرایی  نگره  این  من 
علمــی را، یعنــی این الگوی 
نگــره  تحلیلــی،  معرفتــی 
نامیده ام  ســاده ای  مکانیکی 
که مفروضش این اســت که 
است  محض  کمیتی  انســان 
که از موجودات طبیعی دیگر 
طور  بــه  و  نیســت  متفاوت 
مستقیم و ساده پژواک محیط 

خویش است. 

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری



17

مقاله

146سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر1393

شــايد مهم تريــن ســازوکارهای ايــن فرايند ســاختاری 
نهفتــه ويرانگــر، بخــش » لــذت« بــه معنــای عامــش 
برنامه هــای  و  امريکايــی  فيلم هــای  به ويــژه  و  اســت 
تلويزيونى ای که به بخش اعظم مردم جهان مى رســد 
يدی  ينى و فرو و خودشناسى شان را در چارچوب دارو
گاه  بازسازی مى کند.  گماتيک به شکل ناخودآ يا پرا

 ابزارهای تبليغاتى رسانه ای، مجموعه ای از ارزش ها 
کــه بيــرون از هــر چارچــوب معرفتــى يــا ارزشــى قرار  را 
يــج  ترو تمدنــى  يــا  اجتماعــى  التــزام  بــدون  دارنــد، 

مى کنند؛ زيرا انگيزه اساسى سود است.

علــوم انســانى غربی هم محدود به افــق جامعه غربی 
يســم را پذيرفته اند. برای مثال اين علوم به  شــده اند، و مرجعيت سکوالر
جدايــی واقعيــت )زندگــى دنيــوی( از همــه ارزش های دينــى و اخالقى و 

انسانى معتقدند تا بتوانند علومى  بی طرف )value free(  باشند.

کنار ابزارهای تبليغاتى، نقش دولت هم برای المسيری نقشى پررنگ  در 
جلوه مى کند؛ زيرا بر خالف آنچه که از کوچک شدن دولت ها و گستردگى 
که دولت های غول آسا  مساحت جامعه مدنى خوانده ايم، معتقد است 
کــه بــه وقــوع پيوســته، چنان توســعه  بــزرگ شــده اند و در ســايه تحوالتــى 
که خود و منافع خــود را به مرجع نهايی ای فراتر از همه مرجع ها  يافته انــد 
که مى تواند از طريق  کرده اند. دست اين دولت چنان دراز است  تبديل 

مؤسسات امنيتى و آموزشى و تبليغاتى اش به همه شهروندان برسد. 

گير بر مى شمرد عبارتند از:  يسم فرا ويژگى هايی که المسيری برای سکوالر
گير انسان را معيار همه چيز قرار مى دهد و ذات انسان  يسم فرا 1. سکوالر

که بازتاب داده های مادی است به منبع معرفت تبديل مى شود.

2. هــدف معرفــت تعادل درونى يــا ارتباط با ديگری نيســت؛ زيرا علم در 
گير، قدرتى اســت برای فهم انســان و جهان با هدف  يســم فرا اين سکوالر
کنتــرل آن دو و به کارگرفتــن آن دو در خدمــت منافــع  ســلطه بــر آن دو و 

صاحبان علم ) امپرياليسم فرهنگى(.

3. علــم شــکل شــواهد مــادی و جزئيــات دقيقــى را بــه خــود مى گيرد که 
يافت  که اشارت های مادی را از جهان خارج در منشأ آن حواسى است 
کــه انســان دخالتــى در آن ندارد  گونــه ای انباشــت مى يابد  مى کنــد و بــه 
ياضــى نهفتــه در ورای  کتشــاف قوانيــن مــادی ر و وظيفــه انســان صرفــًا ا
ايــن فراينــد انباشــت اســت؛ زيرا به باورشــان محــل اســتقرار حقيقت در 
که سزاوار است انســان آن را بپذيرد  ياضى غيرانســانى اســت  مجردات ر
کند و خــود و جامعه اش را بر اســاس آن  و بــدان اهتمــام ورزد و اذعانــش 

کند. تنظيم 

ادغــام  طريــق  از  بــزرگ  نهادهــای  تأســيس    .10
شرکت های مختلف.

کــه بــر ايــن فهرســت مــوارد  المســيری معتقــد اســت 
کــه نبايــد  کيــد مى کنــد  ديگــری را مى تــوان افــزود و تأ
زيــرا  کاســت؛  غربــی  انســان  نوآوری هــای  ارزش  از 
ميــراث  در  مشــارکت  نمــاد  و  مهــم  نوآوری هــا،  ايــن 
از  مطلــوب  مدرنيتــه  حــال  ايــن  بــا  اســت.  بشــری 
کــه علم و  نــگاه المســيری، مدرنيتــه جديدی اســت 
تکنولــوژی را بپذيــرد، ولــى ارزش هــا و يــا هدفمنــدی 
انسان را به يکسو نيفکند؛ مدرنيته ای که عقل را احيا 
کند، ولى دل را نميراند. وجود مادی ما را رشــد دهد، 

يســت کند، اما  کنون ز ولــى ابعــاد معنوی اين وجــود را ناديده نگيرد. در ا
ســنت را منکر نشود. اين مهم بی شــک دشوار است، اما محال نيست. 
او معتقــد اســت که گام نخســت به ســوی اين مدرنيتــه جديد، تفکيک 
مدرنيته از مصرف زدگى و مفهوم پيشــرفت مادی اســت و پيونددادن آن 
که بتوانيم برای  گونه ای  با مفهوم طبيعت انسانى و انسانيت مشترک؛ به 

کنيم. مدرنيته هدفى جز توليد و مصرف معين 

که المســيری آن را نقــد مى کند، مشــابه همان  يســم  امــا نــوع دوم سکوالر
و  ســتيزه جو  يســم  سکوالر نــام  ارگــون  کــه  اســت  يســم  سکوالر از  گونــه 
کــه از جدايی  ناعقالنــى بــر آن مى نهد. المســيری اين ســبک همه گير را 
ی دايره  گير« مى نامد. و يسم فرا دين از دولت فراتر رفته اســت، » سکوالر
گام های اجرايی برای  کوچک و در حقيقت  يســم جزئى را دايره  سکوالر
کالن و منظومه های معرفتى  که شــامل امور  گير مى داند  يســم فرا سکوالر

و اخالق هم مى شود.

يشه ای است و تا نهايی ترين  گير، نقدی ر يسم فرا نقد المسيری بر سکوالر
ی در توضيــح ايــن نــگاه مى گويــد: اين  حــد ممکــن بــه پيــش مــى رود. و
کــه همــه اشــياء و پديده هــا و  کنــم  يــادآوری  بايــد  حقيقــت بديهــى را 
گرفته اند، تجسم الگوی تمدنى يکپارچه ای  انديشه هايی که درباره ما را 
که در درون خود پاسخ پرسش های  گيری مستندند  هستند و به نگره فرا

که انسان با آن مواجه مى شود دارد. کلى نهايی ای را 

ی ايــن فراينــد را فراينــد ســاختارگرايان نهفتــه مى نامد و بر آن اســت که  و
بســياری از کســانى هــم که خــود در اين فرايند مشــارکت دارنــد، از درون 
مايه هــا و اســتلزامات فلســفى آن و نقــش قدرتمنــد آن در جهت دهــى به 
ک و رفتــار بی خبرنــد و از اين رو ممکن اســت جامعــه ای، ظاهری به  ادرا
يک - دينى داشــته باشــد، اما فرايند ساختاری نهفته در  شــدت ايدئولوژ
کاماًل مغايــر ببرد و  کــه جامعه را بــه سمت وســويی  آن چنــان قــوی باشــد 

اعضای اين جامعه اصال احساس هم نکنند.

که  اســت  آن  بر  المســیری 
نگره ای  سکوالریســم جزئی، 
جزئــی بــه جهان اســت که 
بر عالم سیاســت و چه بســا 
اقتصاد منطبق است و معموالً 
از آن به جدایی دولت از کلیسا 
نماد  کلیسا  می شــود.  تعبیر 
نهادهای دینی اســت و دولت 
نماد نهادهای دولتی مختلف.

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری
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ياضى  کــه هدفــى در ورای آن نيســت و رابطــه اســباب بــا نتايــج رابطــه  ر
که انســان از طريق عقــل و حواس خــود مى تواند بدان  مســتقيمى اســت 
دســت يابد. اين فرض امکان کنترل کامل انســان ) نگره ابزاری الحادی 
گرفته مى شود و  از جهان( را طرح مى کند و سپس خود انسان هم ناديده 
يت اش انکار مى شود و قوانين ابزاری مادی بر او نيز تطبيق مى يابد  محور
که مفروض مادی بــودن جهان را  يست شــناختى ظهور مى يابــد  و علــوم ز

که در درونش مؤلفه های رشد را  دارد. با خود دارد، اما ماديت پويايی 
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4. انســان به همين شــيوه خود را درک مى کند و همانند اشــياء و شــواهد 
که انســان بخشــى از طبيعت شد، با  مادی خودبســنده مى شــود. زمانى 

که از حد و مرز انسانى فراترند پيوند مى يابد. مجردات غيرانسانى ای 

که علم مادِی قاطِع  5. مى توان علم را به استخدام هدف معينى در آورد 
جــدا از ارزش هــا و غايــات آن را مشــخص مى کنــد و متوليــان دولــت بــه 
گروه های فنى تخصصى و دستگاه بوروکراتيکش معين مى کنند. کمک 

يــج معلــوم  کــه نادانســته ها بــه زودی و به تدر 6. پنداشــت رايــج ايــن بــود 
خواهــد شــد؛ زيــرا اين مرحله موقت اســت و به زودی و پشــت ســر نهاده 
گســترش حوزه معلومات  که  خواهد شــد. مفروض اين ســخن آن اســت 
يخ  که بــه پايان تار کاهــش حوزه مجهوالت خواهــد انجاميد تا جايی  بــه 
کامل حاصل مى شــود و هر چيزی  که علــم  خواهيــم رســيد؛ يعنى زمانى 

تابع قياس خواهد شد و به قوانين نهايی مادی تبديل خواهد شد. 

گير نظريه اخالقى را ســکوالريزه مى کند و اخالق را هم به  يســم فرا سکوالر
که انســان را با طبيعت  چارچــوب قانــون طبيعى مادی محــدود مى کند 
يکــى مى انــگارد و هيــچ مرجعيــت غيرمــادی ای را بر نمى تابــد. وقتى که 
طبيعــت تهــى از هــر گونه ارزش مطلق دينى يا انســانى ای فراتــر از قوانين 
دينــى باشــد، ديگــر طبعــًا انســان هــم بايــد چنين وضعى داشــته باشــد. 
بنابراين نگره، انسان طبيعى ظهور مى کند که مجموعه ای از انگيزه های 
گرچــه ارزش هايــی در جهانــش وجــود دارد، امــا اين  يــک اســت و ا بيولوژ
ارزش هــا قطعــًا ارزش هــای مــادی عــام هســتند، ماننــد اشــباع و لذت و 
ترقــى. همــه اينها ارزش هايی اند که مى توان آنهــا را تحت قياس برد که از 
حد موجود طبيعى فراتر نمى رود، بلکه نهفته در آن است و اشاره به هيچ 

که فراتر از محيط مادی باشد ندارد. امری 

گســتردگى افــق و ظرفيت داشــتن در برابــر ديگــری  مهم تريــن ارزش هــا، 
اســت؛ چــرا که اين دو ارزش نتيجه نســبى گرايی اند و بــه قبول امر جديد 
که چارچــوب اخالقِى  و نامألــوف و شــنا موافــق جريان آب مى کنــد؛ چرا 

برتری وجود ندارد.

گير علوم به شــکل رهاســازی آن از ارزش ها و غايات  ســکوالريزه کردن فرا
کــه علــم خودمحور و  گونــه ای  کنــار زدن خــدا  اســت؛ بــه  دينــى، پــس از 
خودبســنده مى شــود و مقصد اين مفروض اين اســت که خدا جهان را از 
مــاده محــض آفريده و اداره آن را بر اســاس قوانين نهفتــه در آن مقرر کرده 
کرده تا مانند ابــزاری بگردد و رابطه جهان  و ســپس بــه حال خود رهايش 
بــا خــدا مانند رابطه ســاعت با ساعت ســاز اســت. اين امر بــه معنای به 
حاشــيه بردن خدا و بی هدف و غايت شــمردن جهان اســت و به تعبيری 
ديگــر نگــره ابــزاری و اتمــى  به جهان. ســپس مفــروض گرفته مى شــود که 
مــادۀ منفصــل از ارزش هــا و غايات انســانى همان حقيقت يگانه اســت 
و اينکــه همــه حــوادث از هــر نوعى که باشــد، صرفًا حرکتى مادی اســت 
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