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چکیده :عبدالوهاب المسیری دائرةالمعارف نویس مصری نمونه جستوجوگری 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 تفصیلیای از آراء و آثار وی به زبان فارســی منتشر نشده است .نویسنده در

نوشتار حاضر میکوشد تا با بهرهگیری از برخی آثار المسیری ،به بازخوانی بعضی از آرای او و بازگویی پارهای از خاطرات فکریاش بپردازد .نویسنده

در راســتای این هدف ،نخست مختصری از زندگینامه 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 پیشفرض بیطرفی علوم میپردازد.
کلیدواژه :عبدالوهاب المسیری ،نقد غرب ،نقد سکوالریسم ،نقد پیشفرض بیطرفی علوم.

عبدالوهاب المسیری متفکر و دایرةالمعارفنویس برجسته مصری که در

در سال  1970به مشاورت وزير ارشاد ملى که در آن زمان محمد حسنين

سوم ژوئیه  2008میالدی رخ در نقاب خاک کشید ،نمونه جستوجوگری

هيــکل نويســنده و روزنامه نگار معروف عهدهدار ايــن مقام بود منصوب

پویــا و پرتــاش در عرصــه فرهنــگ و دانــش و نقد اســت .با وجــود ترجمه

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

دانشنامه یهود و یهودیت و صهیونیسم که از آثار جاودانه اوست ،تاکنون
معرفی تفصیلیای از آرا و آثار وی به زبان فارسی منتشر نشده است .این
مقاله میکوشد تا با بهرهگیری از برخی از آثار وی ،به بازخوانی برخی آرای
وی و بازگویی پارهای از خاطرات فکریاش بپردازد.
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از همیــن ســال المســیری مدیر یــت بخــش اندیشــه صهیونیســم مرکــز
مطالعــات سیاســی و راهبــردی االهــرام را بر عهده گرفت و عضو شــورای
کارشناســان ایــن مرکــز شــد .اهتمــام المســیری بــه صهیونیسمشناســی
از زمانــی کــه در ایــاالت متحده مشــغول تحصیل بــود آغاز شــده بود .در

المســیری در ســال  1938در شــهر دمنهــور و در در نزديکــى اســکندريه

ســال  ،1964آشــنایی با دختــری که تابعیت خــود را یهــودی میخواند،

در یکصدوپنجــاه کیلومتــری شــمال قاهــره ديــده به جهان گشــود .پس

المســیری را به این تفکر واداشــت که چگونه در حالی که سکوالریسم به

از تحصيــات اوليــه ،در ســال  1955در رشــته زبــان و ادبيات انگليســى

معنای جدایی دین از دولت اســت ،یهودیت ،قومیت و واحد سیاســی

دانشــگاه اســکندريه تحصيــات دانشــگاهىاش را آغــاز کــرد .در ســال

اســت و چگونــه غــرب میتوانــد از دولتــی کــه خــود را یهــودی میدانــد

 1959فارغالتحصيل شــد و پس از مدتى کار ادارى در دانشگاه ،در سال

پشتیبانی میکند؟ از همین جا وی تصمیم گرفت تا به پژوهش در باب

 1963به اياالت متحده رفت و در مقطع فوق ليسانس ادبيات انگليسى

صهیونیسم بپردازد و تخصص ادبیاش را به حاشیه ببرد.

در دانشــگاه کلمبيــا ادامــه تحصيــل داد .ســپس مرحلــه دکتــرى را در
دانشگاه رتجرز پى گرفت و در سال  1969موفق به دريافت مدرک دکترى
از اين دانشگاه شد .در همين سال به مصر بازگشت و عضو هيأت علمى
دانشکده دختران (کلیة البنات) دانشگاه عين شمس شد.
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 .1المســیری ،رحلتــی فــی البــذور و الجــذور و الثمــر ،ص  .10 - 9الشــیخ ،ممــدوح ،عبدالوهــاب
المسیری من المادیة الی االنسانیة االسالمیه ،ص .15 - 13
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در سال  1972کتاب نهاية التاريخ؛ مقدمة لدراسة بنية الفکر الصهيونى
(پایــان تار یــخ؛ درآمــدی بــه مطالعــه ســاختار اندیشــه صهیونیســتی) از
4
المســيرى منتشــر شــد کــه وى آن را نخســتين اثــر حقيق ـىاش نامیــد.
 .2الشیخ ،ممدوح ،عبدالوهاب المسیری من المادیة الی االنسانیة االسالمیه ،ص .15
.3همان ،ص .25
 .4المسیری ،رحلتی فی البذور و الجذور و الثمر ،ص .10
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مقاله
سپس نخستين دانشنامهاش در سال  1975با عنوان موسوعة المفاهيم
و المصطلحــات الصهيونيــة منتشــر شــد .در همين ســال وى به اياالت
متحــده رفــت و مشــاور نمايندگــى دائــم اتحاديه عــرب در ســازمان ملل
متحد شــد که اين همکارى تا ســال  1979ادامه داشت .در سال 1979
بــه مصــر بازگشــت و به تدريس خود در دانشــگاه عين شــمس ادامه داد.
سپس مدتی در دانشگاه ملک سعود ریاض و دانشگاه کویت به تدریس
ادامه داد که تا ســال  1978ادامه یافت .در ســال  1990از کار تدريس در
دانشگاه عین شمس کناره گرفت تا دانشنامه یهود و یهودیت را به پایان
بــرد 5.او از این پــس پژوهش و نگارش را تنها حوزه فعاليت خود قرار داد.
این اشــتغال محض به پژوهش و نگارش ،نخســتین ثمراتش را در ســال
 1996آشــکار کرد که انتشــار کتاب الصهيونية و النازية و نهاية التاريخ:
رؤية حضارية جديدة :صهیونیســم و نازیســم و پایان تاریخ :نگره تمدنی
جدید بود و به فاصله ســه ســال در  1999دانشــنامه الیهود و اليهودية و
الصهيونية را منتشر کرد .وی در سال  2007وارد جريان سياسى «جنبش
مصــرى بــراى تغييــر» (الحرکــة المصریــة للتغییر کــه بهاختصــار کفايت
خوانــده میشــود) شــد که هدفــش مبــارزه با حکومــت حســنى مبارک و
تالش براى سرنگونى آن از راه مسالمتآميز بود.

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری

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 میگوید در غرب
اتفاق افتاد .مشــاهده آثار و عتيقههاى مســلمانان در موزههاى غرب که
عظمــت تمدن اســامى را به او میشناســاند ،مطالعه آثار کســانی مانند
سيدحســين نصر ،مالک بن نبى و فضل الرحمن که مىکوشــند اســام را

نظام فکرى مستقلى مطالعه کنند ،و مطالعه کتاب اسالم ،ميان شرق و
غرب ،تأليف على عزت بگوويچ که به تعبير وى ديدگاه انسانى ،اسالمى
درخشــان و عظيمى از هســتى ارائه مىکند ،زمینههای بازگشت فکری او
را به اسالم فراهم کرد 8.اما از شخصيتهايى که المسيرى از تأثيرشان بر
تکوين فکرى خود ياد مىکند ،روژه گارودى است .وى مىگويد:
زمانى که در دهه شصت مارکسيست بودم ،احساس مىکردم که
توجه خاصى به روژه گارودى دارم .و ى در آن زمان برجســتهترين
نظريهپرداز مارکسيست در حزب کمونيست فرانسه بود .وقتى در
نوشــتههايش تأمل کردم ،متوجه شــدم که او به ُبعد انسانگرايانه
انديشه مارکس گرايش دارد و نه به بعدى که علمى ناميده مىشود
و تعاملش با مارکسيســم متفاوت از ديگران اســت .براى مثال او

المســیری در دوره جوانــى مدتــى کوتــاه بــه عضويــت جماعــت اخــوان

به فيلسوف آلمانى فيخته به عنوان يکى از منابع انديشه مارکس

المســلمين درآمد و ســپس از آن بيرون آمد؛ زيرا برنامه آنان را در آن زمان

توجــه دارد؛ چنان که به اراده انســانى بــاور دارد .و ى (گارودى) از

براى پاســخگويى به پرســشهاى فکرى و سياســى خود کافــى نمىديد.

نخستين کسانى است که خواستار گفتوگو ميان مارکسيسم و

پرســشهاى فلســفى و فکرىاش او را به پذیرش مارکسيســم و عضويت

کاتوليسم در مقابل و مقابله با سرمايهدارى متوحش شد .گفتنی

در حزب کمونيســت سراســرى مصر کشــاند که در آن زمان محمود امين

اســت کــه مــن رو ىآوردن بــه اســام را در همــان مرحل ـهاى آغــاز

العالــم فیلســوف و متفکر مصــری دبير کل حزب بود ،امــا اين حزب پس

کردم که گارودى آغاز به نزديکشدن تدريجى به اسالم کرد .اين

از مدتــى به چند حزب منشــعب شــد 6.پــس از انقالب ژوئيه ،المســیری

وضعيت را به لحاظ زمانى مىتوانم چنين تفسير کنم که در دهه

بــه شــوراى آزادىبخش پيوســت؛ زيــرا همانند بســيارى از همنســلهاى

هفتاد ،بحران مدرنيته غربى چه در غرب و چه در شرق در حال

خــود بر آن بود که راه نوزايى و توســعه ،وجــود حزبى واحد و دولت مرکزى

آشکارشــدن بود و بســيارى از امثال من که به اســام بازگشــتند،

قــوى اســت ،ولى بعدها دریافت کــه تجربه تاريخى مصر و جهان ســوم،

بازگشتشــان در نتيجــه ايــن احســاس بــود کــه منظومــه مدرنيتــه

نادرستى اين ديدگاه را ثابت کرده است.

داروينى غرب ديگر توان اداره جوامع بشــرى را ندارد و جهان را به

المســيرى در ايــن دوره بــه ترجمه کتاب تضاد مائوتســه تونگ اقدام کرد

عرصه نزاع ميان تمدنها و جوامع تبديل کرده اســت و همه ما را

کــه نخســتين ترجمه عربى اين کتاب به شــمار مــىرود 7.در دهه ،1970

زنده به گور خواهند کرد.

تحــت تأثیر جریان انتقادیای که در غرب بحرانهای ناشــی از مدرنیته
و بیگانگــی انســان از خويــش و از طبيعــت ســخن را دســتمایه هجوم به
مدرنیتــه غربی قرار داده بودند ،به بازنگری در اندیشــه خویش روی آورد.
شــعر ســرزمین ویران تی.اس .الیوت او را به این باور رســاند که آن تمدن
روشــنگرى وعقالنیت غربی که او دیر زمانی شــیفتهاش بود ،درحقيقت
هميــن ســرزمين ويرانــه اســت .پس بر آن شــد تا تفســير کلــىاى بیابد که
 .5رووف عزت ،هبه ،العقل العربی عندما یکون موسوعیا :در فی عالم عبدالوهاب المسیری ،ص.20
 .6المسیری ،رحلتی الفکریة بین البذور و الجذور و الثمر ،ص .49
 .7الشیخ ،ممدوح ،عبدالوهاب المسیری من المادیة الی االنسانیة االسالمیه ،ص .43
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المســيرى راهــی را کــه در بازگشــت بــه اســام پيمــوده« ،انســان بــاورى
اسالمى» نام نهاده است .اين انسانباورى از رد و انکار انگاره تکبعدى
مادى به هستى آغاز مىشود و بر دوگانه انسان و طبيعت تأ کيد مىورزد.
این نگره از آنجا اوج مىگيرد و به دوگانۀ خالق و مخلوق و ديگر دوگانهها
هماننــد آســمان و زمين ،جســد و روح ،حالل و حــرام و مقدس و مدنس
(آلوده) مىرسد .وی میگوید:
 .8همان ،ص .57
 .9همان ،ص .54 - 53
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مقاله

تحــول کامــل از نگــره مادى تکبعدى بــه نگره جمــع ميان ماده

و اجتماعــی متکثــر مدرنیتــه غر بــی را تشــکیل مــیداد .ایــن دو محــور از

و روح کــه برآمــده از دوگانگــى وجود انســان اســت ،در اوايل دهه

یکدیگر گسســته نیســتند ،بلکه از نگره مفهوم «جانبــداری معرفتی» که

هشــتاد اتفاق افتاد؛ يعنى فرايند مقاومت من در برابر ايمان بيش

نقطه مشارکت نظری المسیری در حوزه مطالعات اجتماعی است با هم

از ربــع قرن طول کشــيد و بهتدريج ايمان بــه جهانبينىام تبديل

پیوند دارند .المسیری پس از منتقلشدن از زمینه فکری مارکسیستی به
ً
حوزه گفتمان اسالمی که بعدا از چهرههای شاخص آن شد ،خط ابطال

کــه منظومــه اســامى به عنــوان يک جهــان بينى ،تفســير مرکبى

بیطرفی علوم انسانی غربی را پیش گرفت و در پی اثبات جانبداری این

از واقعيــت بــه من عرضه مىکند و مهمتر از اين ،تفســير درســتى

علوم برآمد و در پروردن نظریه «اســامی ســازی معرفــت» که پروژه نظری

از پديــده انســانى ارائــه مىدهــد .منظومه غيردينى امــکان و توان

و روشــی مرکز جهانی علوم اسالمی (المعهد العالمی للفکر االسالمی) را

تفسير پديده انسان را ندارد» .وی بر آن بود که اندیشه غربی (چه

تشکیل میداد مشارکتی جدی داشت .المسیری این تحول فکری را در

ایدئالیســتی وچه مادی) در نگاه به انســان ،طبیعت و زندگی از

کتاب رحلتی الفکریه (تحول فکری من) که در ســال  2001منتشــر شــده

روش مادی پیروی میکنند.

گزارش کرده است.

در مســیر بازگشــت بــه اســام ،آنچــه از اســام بــرای وی بیش از

اکنــون بــه بازخوانــی برخــی محورهای مهــم در اندیشــه و کارنامــه فکری

هــر چیــز جلــب توجــه میکنــد ،این اســت که در اســام مســئله

وی (نقــد غــرب ،نقــد سکوالریســم و نقــد پیــش فــرض بیطرفــی) علوم

ضــرورت وجــود ،مســافتی میــان خالــق و مخلــوق و تنــزه خدا از

میپردازیم.

شــد و چارچــوب کلىام براى پاســخ به پرســشها .مــن دريافتم

حلول در مخلوقاتش مورد تأ کید اســت و به این نتیجه میرســد
کــه در میان عقاید و ادیان ،اســام بیــش از دیگر عقاید و ادیان از
انــگاره حلــول و یگانگی خالــق و مخلوق دور اســت .به نظر وی
توحیــد در چارچــوب اســام مترقیتریــن و متعالیترین اشــکال
توحید اســت؛ زیرا مفهوم خــدای یگانه منزه ،جدای از طبیعت
و تاریخ ،در نگره اسالمی ایدهای مرکزی است.

10

 .1بهشت زمینی :نقد جامعه غربی
بســیاری از نخبگان شــرقی و مســلمان در اثر تجربه زیســتن در غرب ،نه
تنها در ارزشهای فرهنگی این تمدن غرق نشــدند ،بلکه آثار ویرانگر آن
را به دقت نقد کردهاند و شرقیان را از دنبالهروی غرب برحذر داشتهاند.
ســید قطــب از برجســتهترین شــواهد این مدعاســت که جرقــه مهمترین
تحــول فکریاش در اقامت چندســالهاش در ایــاالت متحده امریکا زده

مجمــوع تالیفات منتشرشــده المســیری بــه  57جلد میرســد .از جمله

شــد .دکتــر شــریعتی نیــز در بازگشــت از غــرب مهمتریــن دســتاوردی که

کتابهــای او :اشــکالیة التحیــز :رؤ یــه معرفیة و دعوة لالجتهاد (دشــواره

برای هموطنان خود داشــت ،نه پیروی از غرب که بازگشــت به خویشتن

جانبــداری؛ نگرهای معرفتــی و دعوت به اجتهاد) ،نهایــة التاریخ (پایان

اســامی شرقیشــان و برنتافتن تمدن مادی غرب بود تا جایی که ســایه

تاریــخ) ،الصهیونیــة و الناز یــة و نهایــة التار یــخ (صهیونیســم و نازیســم

سابقه پیشین استعماری و غیرانسانی غرب را تا ابد بر پیشانی این تمدن

و پایــان تاریــخ) ،موســوعة الیهــود و الیهودیــة و الصهیونیــة و  8مجلــه در

میچسباند و همانند سید قطب غرب را جاهلیت مدرن میشمرد.

دانشــنامه یهــود ،یهودیت و صهیونیســم ،العلمانیة الجزئیــة و العلمانیة
الشاملة 2مجلد( سکوالریسم جزئی و سکوالریسم فراگیر)

المســیری نیــز در همیــن مســیر گام بر داشــته اســت .او زمانی بــه ایاالت
متحــده رفــت کــه رویکــرد مارکسیســتی داشــت و تجربــه زندگــی در این

آثار پربرگوبار المسیری در سه محور عمده هستند:

کشور ،او را هم به خویشتن شرقی اسالمیاش بازگرداند.

 -نقد جامعه و تمدن غربی :وی در نتیجه تجربه زیست در غرب به این

در ســال  1979کتــاب الفــردوس االرضــی« ،دراســات و انطباعــات عــن
شهــا و انگارههایی
الحضــارة االمریکیة الحدیثة (بهشــت زمینی ،پژوه 
در باب تمدن مدرن آمریکایی» منتشــر شــد .این پژوهش تالشــی اســت
بــرای مطالعــه جامعــه آمریکایــی از رهگــذر الگوهــا .نقطــه عزیمــت این
پژوهش ،همان باور اساســیای بود که در ذهن المســیری نقش بسته بود
و آن عبارت است از «تفکیک میان بعد انسانی و بعد طبیعی».

نتیجه رســید که تمدن غربی در نهایت به مســخ انســان و تهیکردن او از
ارزشهــای متعالی انســانی و تبدیل او به ابــزار میانجامد و پایان راه این
بهشت زمینی ،جهنمی است سوزان که سراپای انسان را میسوزاند.
 پژوهشهای متعدد پیرامون صهیونیسم که المسیری به آنها اهتمام ویژهو گســترده داشت و منبعی اساسی برای پژوهش و مطالعات عربی درباره
صهیونیسم است و المسیری آنها را شکلی از اشکال نازیسم میدید.

در ایــن پژوهــش بــه توصیــف مصرفگرایی مســلط بــر انســان آمریکایی و

 -پژوهشهایــی در بــارۀ سکوالریســم کــه محور نــگاه وی به ابعــاد فکری

انســان مــدرن و پرداختم و اینکــه چگونه این روحیه اختصــاص به اکنون
دارد و اینجاست که گذشته و آینده ،یعنی تاریخ به کنار زده میشود؛ زیرا
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دربــارۀ تولیــد ،اشــباع نیازهــای انســانی نیســت ،بلکــه خود
انسان آمریکایی میکوشد بهشتی زمینی بنیاد نهد که پژوهشهایــی
بتواند بر آن حکم براند .بهشــتی تهی از زمان و ســترون سکوالریســم کــه محــور تولید ،تبدیل به هدف و الگوی برتر شده است و این
ً
از بحث و جدل .این وضع کامال با فلسفه عملگرایی
اوج بیگانگی است.
(پراگماتیسم) و سودگرایی و داروینیسم مرتبط است و
این یعنی تکمیل پروژه سکوالریسم فراگیر.
در مقدمــه کتــاب از انســان طبیعی و انســان تاریخی
ســخن گفتــم و تبییــن کــردم کــه انســان طبیعــی،

نــگاه وی بــه ابعــاد فکــری و

اجتماعــی متکثــر مدرنیتــه این تمدن آمریکایی تمدنستیز و تاریخستیز است که
غربــی را تشــکیل مــیداد .سرنوشــتش چنین رقم خورد که بر جوامع سرمایهداری

ایــن دو محــور از یکدیگــر

دارای ریشــۀ عمیــق تاریخــی و ســنت قومــی و دینــی

فعــال مســلط شــود .بلکــه حتــی معتقــدم کــه جوامع

انســان بیمرز اســت و مرزهای تاریخی را برنمیتابد .گسســته نیســتند ،بلکــه از
سوسیالیســتی همه بیش از هر چیز در برابر تهدید این
این انســان طبیعــی همان انســان آزاد ژان ژاک روســو نگــره مفهــوم «جانبــداری تهاجــم تمدنــی آمریکایــی قــرار دارد؛ ز یــرا ایــن جوامع

اســت که تبدیل به انســان تیرهروی داروین شــده که معرفتــی»

کــه

نقطــه پیوندشان را با سنت قومی و دینیشان بریدهاند و خأل

یا انســانهای ناتــوان دیگر را میبلعــد و یا گرگهایی مشــارکت نظــری المســیری تمدنیای یافتهاند که تنها امکان شــکوفایی و رونق را
طبیعــی از جنــس بشــر او را میبلعنــد .انســانهایی
برای ارزشهای آمریکایی فراهم میکند.
در حــوزه مطالعــات اجتماعی
ً
کــه اخیــرا تبدیل به ســگ بیچاره پاولوف شــده که در
اســت بــا هــم پیونــد دارنــد .تمــدن ســرمایهداری آمریکایــی ،تمــدن مادیگرایــان
کارخانه نهاده شده و پس از دریافت اشاراتی از بیرون
سودپرســت اســت .تمــدن جــان ال ک و هابــز و بنتام
تکان نمیخورد؛ زیرا او پدیده مادی محضی است و
و ...تمدنــی کــه انســان را کمیتی از نیازهــا میبیند که بهآســانی میتوان
باطــن انســانیای نــدارد ،اما انســان تاریخــی را چنین وصف کــردم که او
ارضااش کرد و تمدنهای سوسیالیستی با تداوم تمرکز و تأ کید بر تولید،
انسانی است که نشانی دوبعدی دارد .از سویی در تاریخ زیست میکند
بدون ذکر هدف انسانی از تولید و با وانهادن تکوین آ گاهی انسانی برای
و میان مطلق و نســبی تفکیک مینهد و از ســوی دیگر در جســتوجوی
شــهروندان و محــروم کردنشــان از مشــارکت علمــی در اداره جامعــه در
مطلــق بــر آن در بیرون از تاریخ اســت .مــن این بهشــتگرایی فراتاریخی
ســیاهچال این نگره سودمحور اندیشهســتیز و انسانستیز افتادهاند و در
را «غیبگرایی علمی» نامیدهام که ادعای انحصاری در اختیارداشــتن
عالم ضرورتها و کمیتها متوقف شدهاند.
حقیقت مطلق را دارد و مدعی قدرت تحقق بهشــت «اکنون و اینجا» از
راه اشباع همه تمایالت بشر است و تحقق این بهشت اکنون و اینجایی،

اینهــا همــه در ســطح نظــری بود تــا اینکــه در ســال  1982از مســکو دیدار

در صورتی است که مردم جهان تسلیم آن شوند و رهبری را به دست آن
ً
بســپارند و از آخرین شــیوههای علمیای که طبعا تنها دانشمندان از آن

کــردم .در این ســفر متوجه شــدم که تنها من شــیفته ایــده عدالت و نظم
اجتماعی هســتم .در کتاب الفردوس االرضی به فلســفه عملگرایی که

ســر در میآورنــد بشــوند .این مفهــوم بعدها تبدیل به مفهــوم جهتدهی

بــه مراتب فلســفهای آمریکایی اســت ،هجوم بردم و تبییــن کردم که این

مادی یا جهتدهی در چارچوبی مادی شد.

فلســفه ،نگرهای ارتجاعی و محافظهکار اســت .در آن زمان این پرســش

من این نگره بهشــتگرایی علمی را ،یعنی این الگوی معرفتی تحلیلی،
نگــره مکانیکــی ســادهای نامیــدهام کــه مفروضش این اســت که انســان
کمیتی محض اســت که از موجودات طبیعی دیگر متفاوت نیست و به
طور مستقیم و ساده پژواک محیط خویش است.

را طــرح کــردم کــه راز تناقض میان سکوالریســم و دموکراســی از ســویی،
و واپسگرایــی و محافظ ـهکاری از ســوی دیگــر چیســت؟ در پاســخ ایــن
پرســش گفتم :معتقدم که با کنــدوکاو در خود نگره عملگرایی ،میتوان
ایــن تناقــض را درک کــرد؛ ز یــرا نگــره عملگرایانــه کــه عملگرایــی را تنها
معیــار موفقیــت شــمردن هــر چیــزی میدانــد و تار یــخ و ســنت را نادیده

دقــت کــردم و پی بــردم که ایــن جریــان محدود بــه جهان ســرمایه داری
نیست ،بلکه بخشی از انگارههای شهروندان تمدن های صنعتی غرب

ـت حا کــم موجود میشــمرد که
ـت مقبــول را حقیقـ ِ
میگیــرد ،تنهــا حقیقـ ِ
تعامــل بــا واقعیــت را چنان که هســت و نه چنان که باید باشــد ،برای ما

اســت .ایــن مفهــوم خود را در ایده «پیشــرفت» شــتابان و پایدار به ســوی

تســهیل میکند .این نگــره از اینرو نگرهای محافظهکار اســت که میزان

بهشت علمی سازمان یافته که بعدها اتوپیای تکنولوژی شد نشان داد؛

محافظهکاری اش بســیار باالســت ،اما نگره انقالبی بر عکس این نگره،

زیــرا پیشــرفت علمــی در ذات خود و بــا صرف نظر از دســتاورد معرفتی و

باید انگاره جدیدی از واقعیت را عرضه کند که مخالف با وضع موجود

انســانیاش و گذشــته از میــزان بدبختــی یا خوشــبختیای که برای بشــر

اســت وگرنــه انقالبیبودنــش بــه چــه چیــزی میتواند باشــد؟ ایــن انگاره

بــه ارمغــان میآورد ،به هدفی تبدیل شــد و افزایش تولید بدون محاســبه

مستند به تحلیلی علمی از واقعیت و تاریخ است ،اما در عین حال باید

نیازهــای حقیقــی انســان امــری مطلــوب تلقــی شــد؛ یعنی اینکــه هدف

از مرز آن دو فراتر رود؛ زیرا اندیشه انقالبی میکوشد جامعه را به چارچوب
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جدیدی مجهز کند که به انســان اجازه تحقق تواناییهایش را به شکلی

پدیــدهای انحرافــی و نشــانه بیمــاری روحــی اســت .از ای ـنرو آنــان بــه

بهتــر میدهد .بنابراین منطق انقالبی همــواره وجود تناقضی دیالکتیک

«ســادگی دوره نخســت» برمیگردنــد کــه یهودیــان ماننــد واحــد قومــی

را میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد ،مفروض میگیرد؛ زیرا قدیم

مســتقلی و یگانهای که شــائبههای تاریخی غیریهودی وارد آن نشده بود

حامــل ویــروس فنای خویش اســت که خــود آن تخم تولدی تازه اســت و

زندگی میکردند .صهیونیستها بر آنند که تاریخ یهود به پایان اسرائیل

عقل انسانی آ گاه شامل واقعیت و اشیاء است و از آن دو فراتر میرود.

خوشــبخت میانجامــد و در ایــن بهشــت جدیــد یهودی؛ هر شــهروندی
اســمیعبری دارد که دارای آهنگی خاص اســت .افســانه جهان جدید

بهشت زمینی :صهیون جدید در اسرائیل و آمریکا
پــس از ایــن بــه یکــی از مهمترین موضوعــات کتاب پرداختــم و آن رابطه
وجدانــی و معرفتــی میان ایاالت متحده و اســرائیل اســت :از این حیث

کــه مزیــن به ســادگی و تنزه اســت و به بهشــت زمینی نزدیکتر اســت ،بر
وجدان آمریکایی و صهیونیستی سیطره دارد.

کــه ســا کنان هر دو از دیگر آمــده و این دو منطقه را اشــغال کردهاند .یک

المســیری ســپس تبییــن کرد کــه ذهنیت رهبــری هم بر صهیونیس ـتها

صهیونیســت میگوید « :تفاوت میان آمریکا و اســرائیل در این است که

و هــم بــر آمریکاییها چیره شــده اســت؛ زیرا پیوریتنها آمریکا را کشــف

اولی دارای تاریخی کوچک و جغرافیایی بزرگ است ،اما دومی تاریخی
ً
بــزرگ و جغرافیایــی کوچــک دارد» .ایــن ســخن طبعــا ســخن ابلهانهای
ً
است ،اما با این حال مقاصد توسعهطلبانهای را با خود دارد که عمال در

کردند و سپس از راه تأسیس مستعمره «کشاورزی» نظامی در آن پراکنده

سال  1967تحقق یافت؛ به گونهای که جغرافیایی کوچک بزرگ شد.

شــدند .صهیونیس ـتهای اســکانیافته در فلســطین هم به همین شیوه
فلسطین را «کشف» و اشغال کردند.
شــاید نقطــه تشــابه اساســی میــان وجــدان آمریکایــی و صهیونیســتی

مقایســه مــن میان ایــاالت متحده آمریکا و اســرائیل بســیار عمیقتر از این

اســرائیلی ،خشونت نژادپرســتانه اســت؛ زیرا برنتافتن تاریخ ،نتیجهاش

اســت .مــن در فصلــی بــا عنــوان صهیونیســم جدیــد در ایــاالت متحده و

کوری نسبت به واقعیت و نادیدهگرفتن همه جزئیات آن است .از اینرو

اســرائیل ،ســخنم را چنین آغاز کردم« :وجدان آمریکایی و صهیونیســتی

پیوریتنها و صهیونیستها در تناقضات رویاهای اتوپیایی زشت خود

ناگزیر از مشاهده تشابه و تطابقشان با یکدیگر است .عمر تمدن آمریکایی

گرفتار آمدهاند .رویای جهان زالل و ساده جدیدی که جز از راه خشونت

از چند قرن تجاوز نمیکند ،در حالی که تمدن یهودی اسرائیلی به تاریخ

و نسلکشی (نسلکشی سرخپوستان و فلسطینیها) بنا نمیشود.

کهن خود که به قدمت انسان است مباهات میکند .شاید مرجع صفات
تشــابه میــان این دو ،آن اســت که هر دو بــا عناد و لجاجت تاریــخ را انکار
میکنند و یا حداقل آن را به افسانهای به غایت ساده تقلیل میدهند.

در ســطح تبلیغاتــی و رســانهای باید بــه این نکته توجه داشــت که ملت
آمریکا بهآســانی میتواند ذهنیت اســرائیلی را بفهمد و با ملت اســرائیل
و ارزشهــای ضــد اخالقــیاش ،مانند نژادپرســتی و خشــونت به ســبب

انداختنــد و از اروپــا بــه جهــان جدیــد یا ســرزمین موعود کــوچ کردند تا از

تشــابه وجــدان دو ملــت همدلی کنــد .تذکر این امــر نباید مایــه نومیدی
ً
شود ،بلکه صرفا برای آشنایی با حقیقتی است که وجود دارد و اگر ما آن

مشــکالتی که تاریــخ اروپا برایشــان فراهم کــرده بود بگریزنــد .پیوریتنها

را نشناسیم ،شکست میخوریم و برنامههایمان ناکام میماند ،اما درک

برایشــان دشــوار بــود؛ زیــرا بــه باورشــان ،بــه حــد کافــی از شــیوه عبــادت

ایــن امــر به ما کمــک میکند تا مرزهــا و افق هر گونه هجــوم تبلیغاتیمان

کاتولیکــی کــه متضمــن شــعائر و تمثالهــا و پیرایهها بود دور نشــده بود.

را بشناســیم .ملــت آمریکا و رهبران آن ،که ذهنیت پیشــرویی و کابویی

آنان خواســتار تطهیر عبادت مســیحی از همه این عناصر وارداتی شدند

بــر آنان حاکم اســت ،جز منطق قــدرت را نمیفهمند و جــز نتایج عملی

که نامی از آن در عهد قدیم و جدید نیامده اســت .بازگشــت به ســادگی

مســتقیم را حس نمیکنند .از اینرو رســانههایی که پشتشــان به قدرت

اولیه ،باالترین هدف این تنزهطلبان بود که کوشیدند مدینه فاضله خود

یــا موجودیتی واقعی گرم نیســت ،فقط میتوانند بــه اخالق نیک دعوت

(یــا بــه تعبیر خودشــان صهیون جدید) را بر اســاس الگوهــا و قواعدی که

کننــد و حرفشــان را تنهــا آدمهــای پا کطینــت گــوش میکننــد و حتــی

مســیحیان دوره نخســت وضع کردهاند بنا کنند .از اینرو میتوان گفت

آنهــا هــم پس از دقایقــی این حرفهــا را فراموش میکنند .بــا وجود نقاط

کــه وجــدان پیوریتنــی تمام تاریخ مســیحیت را رد میکنــد ،بلکه هرگونه

تشــابه فراوان ،یک نقطه اختالف جوهری میان پراگماتیســم آمریکایی و

نگــره تاریخــیای را رد میکند؛ زیرا بازگشــت یه ســادگی عصر نخســت،

پراگماتیســم صهیونیســتی وجود دارد و آن اینکه پراگماتیسم آمریکایی،

وظیفه هر فرد در هر زمان و مکانی است.

یشــده نیست و در زیر انباشتی از افسانهها قرار ندارد؛ از اینرو
برنامهریز 

تاریــخ آمریــکا از زمانی آغاز شــد که پیوریتنها کشــتی هایشــان را به آب

در مقابــل پیوریتــن ها کــه تاریخ اروپــا را بر نمیتابند ،صهیونیســتهای
اســرائیلی هــم تاریــخ یهــود در مناطــق مختلــف را بــر نمیتابنــد؛ زیــرا
صهیونیســتها معتقدنــد کــه وجــود یهودیــان در هر تمدن غیــر یهودی،

14

از هماهنگــی درونــی برخوردار اســت ،در برابر تاریخ میایســتد و تاریخی
نــدارد ،امــا پراگماتیســم صهیونیســتی برنامهریزیشــده اســت و در زیــر
انبوهی از افسانهها و تاریخ های مقدس قرار دارد.
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مقاله
زن در بهشت زمینی
از موضوعات اساســی دیگری که المســیری در کتاب الفردوس االرضی
به آن توجه داده اســت ،مشــکل زن و فشــارهایی است که جامعه مدرن
بر او تحمیل میکند.
یکی از جاذبههای تمدن امریکایی ،شــعارهایی است که در ارجگزاری
بــه جنــس زن ســر میدهــد .یافتههــای المســیری در بــاب فمینیســم و
تشابهی که وی میان فمینیسم و صهیونیسم مییابد جالب توجه است.
«میــان صهیونیســم و فمینیســم وجــوه تفــاوت و تشــابهی وجــود دارد .هر
دو جنبــش ،جهــان را بــه شــیوه دوانگارانــه ســادهای تقســیم میکنند که
عبــارت اســت از «مذکــر /مؤنــث و دیگــران  /یهــود» که هر عنصــر از این
دو عناصــر خودمحــور اســت؛ زیــرا خود را مرکــز راه حلهــا میداند و خود
را مرجــع خویــش میبیند و خودبســنده اســت .هم جنبش صهیونیســم
و هــم جنبــش فمینیســم خــود را جنبــش انقالبــی میداننــد ،امــا برنامــه
انقالبیشــان معطــوف بــه تحقــق عدالــت نســبت بــه یهودیــان یــا زنــان
نیست .به همین دلیل صهیونیستها با هر کس که میکوشد از حقوق
دینی و مدنی یهودیان در کشورهای خودشان دفاعکند میستیزند؛ زیرا
چنیــن تالشهایــی برنامــه و هــدف یهودیان را کــه کوچانــدن یهودیان از
کشــورهای خودشــان به وطن ساختگیشــان و تبدیل آنان از شــهروندان
صاحب وطن به کوچنشینیهای وطن جعلی است نا کام میگذارد.

سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری

و صهیونیس ـتها تفکیــک قائــل شــوم؛ ز یــرا بســیاری از دوســتان من در
ً
ایــاالت متحــده از اعضای گروههای یهودی بودند و اساســا روشــنفکران
بــزرگ یهــودی در ایــاالت متحــده ،بخشــی از تمــدن امریکاییشــان  -با
همه خوبی و بدیاش  -شدهاند .معنای این سخن آن است که رهبران
گروههای یهودی در دســت صهیونیس ـتها گرفتار شــدهاند و بیشتر آنها
نیــز هوش باالیــی ندارنــد و از تحصیلکردگان درجه دو هســتند .این هم
از بزرگترین مشــکالت گروههای یهودی در جهان اســت که رهبرانشــان
پراگمــات و کوتهنظرنــد و مشــکالت آنــی را حــل میکننــد بــی آنکــه بــه
مشکالت درازمدت بیندیشند.
امــا اینکــه صهیونیس ـتها بــا مــن چــه کردهانــد داســتانی دراز دارد.
اسرائیلیها در سال  1975از من خوستند تا دانشنامه [یهود و یهودیت]
را توزیــع نکنــم ،امــا من ســندی نــدارم که این ادعــا را ثابت کنــد .یکی از
مســئوالن بلندپایــه ایــن پیغام را به من رســاند .نخســتین برخوردشــان با
مــن زمانــی بــود کــه در نیمــۀ دهه هفتــاد و در ایــاالت متحده ،به ســمت
مشاور فرهنگی نمایندگی دائم اتحادیه عرب در سازمان ملل (نیویورک)
اشــتغال داشــتم .در آن زمان منازل اعضای این گروه یکی پس از دیگری
شســوزی واقع میشــد ،امــا منزل من در نیوجرســی در
ســرقت یا دچار آت 
کوی دانشــگاه رتجرز قرار داشــت که همسرم در آن تدریس میکرد و همه
چیز به نام او بود و از اینرو صهیونیس ـتها نمیتوانســتند به نشــانی من
دسترســی بیابنــد ،امــا زمانــی کــه همســرم پس از امضــای قــرارداد کمپ

فمینیســم نیز هدف مشــابهی را دنبــال میکند؛ زیرا هدف فمنیســتها

دیوید نامهای اعتراضآمیز به نمایندگی از سوی دانشجویان عرب امضا

دستیابی به حقوق زنان در چارچوب اجتماعیشان نیست .تنها هدف

کرد ،کمتر از شش ماهی پس از آن منزل ما سرقت شد و هر چه اندوخته

آنهــا دامــنزدن بــه آتش اختــاف میان زن و مرد اســت تا جایــی که زنان
ً
کامال از مردان مســتقل شــوند .از اینروســت که میبینیــم برنامه انقالبی

بودیم ،حتی کتابخانه خصوصیام و نسخهخطی کتابها و مقاالتم که

هیچ یک از این دو جنبش ،برآمده از ایمان به انســانیت مشــترک نیست
و تنهــا اصــرار بــر تکروی یهــود و زن اســت و دیگــران و مــردان نمیتوانند
احساساتشــان را درک کننــد و اینکــه تاریــخ یهودیــان و زنــان ،مســتقل از
تاریخ دیگران و جنس مذکر است مواردی از این دست .از اینرو هدف
از برنامه انقالبیشــان باالبردن توانایی درگیری زن و یهودی اســت و این

آماده چاپ بودند به سرقت رفت.
مــا در آن زمــان در مســافرت بودیــم و کامیونــی آمــد و دو روز تمــام جلوی
چشــم مأمــوران امنیتی اســباب و اثاثیه ما را بار زد و بــرد .به پلیس اطالع
دادیــم ،ولــی اتفاقی نیفتاد .به من گفتند که اگر ادعا کنم جواهر همســرم
به سرقت رفته است میتوانند همکاری کنند و. ...

امــر نشــان میدهد که الگوی نهفته در پــس این دو جنبش ،الگوی تنازع

ایــن حادثــه بــرای ما دردنــاک و هراسانگیز بــود؛ زیرا اشــیای گرانبهایی

داروینی است.

نداشتیم که ارزش سرقت را داشته باشد .برخی دوستان عرب که از این
امور ســر در میآوردند ،به ما گفتند که اینگونه ســرقتها بیشــتر از ســوی

 .2واکنش صهیونیست ها به پژوهش های المسیری
پژوهــش در بــاب صهیونیســم و پیشــینه رژیــم صهیونیســتی در نقــض
حقوق بشــر برای پژوهشــگران گاه هزینههای ســنگینی به دنبال دارد و از

صهیونیستها انجام میشود.

 .3نقد سکوالریسم

ایــنرو بســیاری به دلیل همین عواقب از ایــن پژوهش در این باره صرف

المسیری پس از منتقلشدن از زمینه فکری مارکسیستی به حوزه گفتمان

نظر میکنند .المسیری در این باره میگوید:

اســامی خط ابطال بیطرفی علوم انســانی غربی را پیش گرفت و در پی

همــواره این پرســش از من میشــود که آیا یهودیها اذیــت و آزاری به من
رساندهاند؟ صهیونیستها با من چه کردهاند؟ ابتدا باید میان یهودیان
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مقاله

چگــرا میشــمارد.
وی میــان دو گونه از سکوالریســم تفکیک میگذارد :من این نگره بهشــتگرایی طبیعــی /مــادی یــا سکوالریســم پو 
سکوالریســم جزئــی و سکوالریســم فراگیــر .وی بــر آن علمــی را ،یعنــی این الگوی این سکوالریســم نگرهای فراگیر بــه همه جهان با همه

اســت که رواج تعریف سکوالریسم به « جدایی دین
از دولت» ،ســبب سطحینگری و تقلیلگری نسبت
بــدان شــده اســت .المســیری بــر آن اســت کــه ایــن

معرفتــی تحلیلــی ،نگــره
مکانیکی ســادهای نامیدهام

حوزهها و سطوحش است و نه تنها میان دین و دولت

و برخــی از ابعــاد زندگــی عمومــی جدایــی میافکند،
بلکه همه ارزشهای دینی و اخالقی و انسانی را ابتدا

تفکیک ،چالشــی جدی برای مرجعیت دینی ایجاد که مفروضش این اســت که از همــه ابعــاد زندگــی عمومــی و ســپس از همــه ابعــاد
ً
نمیکنــد؛ زیرا این امر جدیدی نیســت کــه نهاد دین انســان کمیتی محض است زندگی خصوصی جدا میکند تا اینکه کامال از جهان

از دولت جدا باشــد و چنین تفکیکی در همه جوامع که از موجودات طبیعی دیگر و طبیعت قداستزدایی کند .این سکوالریسم فراگیر
اســت و همــه ابعــاد زندگــی انســان را در بــر میگیــرد.
بشــری مشــترک اســت ،جز در جوامع بدو یای که در
آنها رئیس قبیله ،ریاســت دینی و ســروری سیاسی را
یکجا بر عهده داشته است.
المســیری بر آن است که سکوالریسم جزئی ،نگرهای

متفاوت نیســت و بــه طور

مستقیم و ساده پژواک محیط
خویش است.

جهان بر اساس این نگره ،خودکفا و خودبنیاد است و
از انســجام اندامواری برخوردار است و خأل و گسست
و دوگانگــیای در آن نیســت و تــن بــه قوانیــن یگانــه و
یکدست حاکم بر آن سپرده است.
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جزئــی بــه جهان اســت که بــر عالم سیاســت و چه بســا اقتصــاد منطبق
ً
اســت و معموال از آن به جدایی دولت از کلیســا تعبیر میشــود .کلیســا

عبدالوهــاب المســیری بــا وجــود نقد ریش ـهای که بــر سکوالریســم فراگیر

نمــاد نهادهــای دینــی اســت و دولــت نمــاد نهادهــای دولتــی مختلف.

دارد ،از ابعــاد مثبــت مدرنیتــه کــه در چارچــوب سکوالریســم جزئــی و

گاه ایــن تعریف توســعه داده و گفته میشــود :جدایی دیــن از دولت ،به

فراگیرقرار دارد غفلت نمیورزد و بر آن اســت که اینگونه از سکوالریســم

مثابــه زندگــی عمومــی اســت از پــارهای جهــات .المســیری ایــن تعبیر از

ابعاد مثبتی را برای مدرنیته غربی رقم زده اســت .وی برخی از این ابعاد

سکوالریسم را به دو دلیل سکوالریسم جزئی مینامد:

را چنین بر میشمرد:

 .1اینکــه دولتــی که در این تعریف بدان اشــاره میشــود ،دولتی کوچک
اســت و هنــوز غــول نشــده اســت و نهادهای تربیتــی و امنیتــی مختلف
پدید نیاورده است که بدان امکان محاصره همهجانبه شهروند را بدهد.
از ایــنرو شــهروند همچنان مســاحت گســتردهای برای تحرک بر اســاس
نظام ارزشی خود را دارد.
 .2اینکــه چنیــن دولتــی در باب مرجعیت اخالقی و ابعــاد کلی و نهایی
جامعــه و رفتــار فــرد در زندگــی خصوصــی و بســیاری از ابعــاد زندگــی
عمومیاش پایبند به سکوت است.
اینها همگی به معنای آن اســت که سکوالریســم جزئی حوزه گستردهای
را بــرای ارزشهــای مطلــق انســانی و اخالقــی و حتــی دینی تــا جایی که
در جهــان سیاســت بــه معنای مشــخصاش دخالــت نکنــد وا مینهد.
اینگونه از سکوالریسم در چاه ویل نسبیگرایی یا پوچیگرایی نمیافتد
و آنچه که از سکوالریسم در میان عامه مردم در غرب و شرق رایج است،
همین نوع از سکوالریســم اســت .حتی بسیاری از متفکران مسلمان هم
این سکوالریســم جزئی اخالقگرا را به هیچ روی با منظومه دینی اســام
مخالف نمیبینند و به همزیســتی و همنشــینی آن دو باور دارند و البته
به یکپارچگیشان.
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اما نوع دوم سکوالریسم ،سکوالریسم فراگیر است که وی آن را سکوالریسم
 .11المسیری ،العلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة ،ج  ،2ص .471

 .1اداره عقال نــی نهادهــا و جامعــه از رهگذر نهادهای اداری سیاســیای
کــه تــوان حــل مشــکالت ،بــدون پناهجســتن بــه خشــونت و از طریــق
سازوکارهای دموکراتیک و تفکیک قوا را دارند.
 .2از مهمترین این نقاط مثبت حل مشکل جانشینی است .هم جانشینی
به معنای مضیقش که روی کار آمدن رئیس جدی به جای رئیس پیشین
اســت ،ولی مهم تر از این جایگزینی نس ـلهای جدید نخبگان سیاســی و
اجتماعی و اقتصادی به جای نخبگان و رهبران قدیمیاست.
 .3احترام به حقوق سیاسی انسان و پافشاری بر آزادی فرد.
 .4پــروردن ایــده شــهروندی کــه فراتــر از وابســتگی هــای خانوادگــی و
عشیرهای و قومی است و از اینرو شهروند غربی درک میکند که اخالق
تنهــا به حوزه زندگی شــخصی محدود نیســت و به حــوزه زندگی عمومی
هم تعمیم مییابد که اخالقیات مدنی نامیده میشود.
حداقل نیازهای انســان اســت ،مانند
 .5تأســیس دولت رفاه که ضامن
ِ

پرورشگاهها و نظام بهداشتی و آموزشی مجانی و شبه مجانی.
 .6فعالسازی نقش زن و تأ کید بر حوزه مستقل او.
 .7پروردن عقالنیت انتقادی و به تبع آن توان ابداعی.
 .8توانایی کشف و تصحیح خطا.

 .9پرداختن روشهای پژوهشی به گونهای متناسب با نیازهای روزافزون
جامعه.
 .12همان ،ص .472
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سیری در آفاق فکری عبدالوهاب المسیری

 .10تأســیس نهادهــای بــزرگ از طریــق ادغــام المســیری بر آن اســت که شــاید مهمتریــن ســازوکارهای ایــن فرایند ســاختاری
شرکتهای مختلف.
سکوالریســم جزئی ،نگرهای نهفتــه ویرانگــر ،بخــش « لــذت» بــه معنــای عامــش

المســیری معتقــد اســت کــه بــر ایــن فهرســت مــوارد جزئــی بــه جهان اســت که

دیگــری را میتــوان افــزود و تأ کیــد میکنــد کــه نبایــد بر عالم سیاســت و چه بســا

اســت و بهو یــژه فیل مهــای امریکایــی و برنامههــای
تلویزیونیای که به بخش اعظم مردم جهان میرســد
و خودشناسیشان را در چارچوب داروینی و فرویدی

از ارزش نوآور یهــای انســان غربــی کاســت؛ زیــرا
ً
اقتصاد منطبق است و معموال یا پراگماتیک به شکل ناخودآ گاه بازسازی میکند.
ایــن نوآور یهــا ،مهــم و نمــاد مشــارکت در میــراث
بشــری اســت .بــا ایــن حــال مدرنیتــه مطلــوب از

از آن به جدایی دولت از کلیسا

ابزارهای تبلیغاتی رسانهای ،مجموعهای از ارزشها

نــگاه المســیری ،مدرنیتــه جدیدی اســت کــه علم و تعبیر میشــود .کلیسا نماد
را کــه بیــرون از هــر چارچــوب معرفتــی یــا ارزشــی قرار
تکنولــوژی را بپذیــرد ،ولــی ارزشهــا و یــا هدفمنــدی نهادهای دینی اســت و دولت دارنــد ،بــدون التــزام اجتماعــی یــا تمدنــی ترو یــج
انسان را به یکسو نیفکند؛ مدرنیتهای که عقل را احیا نماد نهادهای دولتی مختلف .میکنند؛ زیرا انگیزه اساسی سود است.
کند ،ولی دل را نمیراند .وجود مادی ما را رشــد دهد،

ولــی ابعــاد معنوی این وجــود را نادیده نگیرد .در اکنون زیســت کند ،اما
ســنت را منکر نشود .این مهم بی شــک دشوار است ،اما محال نیست.
او معتقــد اســت که گام نخســت به ســوی این مدرنیتــه جدید ،تفکیک
مدرنیته از مصرفزدگی و مفهوم پیشــرفت مادی اســت و پیونددادن آن

علــوم انســانی غربی هم محدود به افــق جامعه غربی
شــدهاند ،و مرجعیت سکوالریســم را پذیرفتهاند .برای مثال این علوم به
جدایــی واقعیــت (زندگــی دنیــوی) از همــه ارزشهای دینــی و اخالقی و
انسانی معتقدند تا بتوانند علومی بیطرف ( )value freeباشند.

با مفهوم طبیعت انسانی و انسانیت مشترک؛ به گونهای که بتوانیم برای

در کنار ابزارهای تبلیغاتی ،نقش دولت هم برای المسیری نقشی پررنگ

مدرنیته هدفی جز تولید و مصرف معین کنیم.

جلوه میکند؛ زیرا بر خالف آنچه که از کوچکشدن دولتها و گستردگی

امــا نــوع دوم سکوالریســم که المســیری آنرا نقــد میکند ،مشــابه همان
گونــه از سکوالریســم اســت کــه ارگــون نــام سکوالریســم ســتیزهجو و
ناعقالنــی بــر آن مینهد .المســیری این ســبک همهگیر را کــه از جدایی
دین از دولت فراتر رفته اســت « ،سکوالریسم فراگیر» مینامد .وی دایره
سکوالریســم جزئی را دایره کوچک و در حقیقت گامهای اجرایی برای

مساحت جامعه مدنی خواندهایم ،معتقد است که دولتهای غولآسا
بــزرگ شــدهاند و در ســایه تحوال تــی کــه بــه وقــوع پیوســته ،چنان توســعه
یافتهانــد که خود و منافع خــود را به مرجع نهاییای فراتر از همه مرجعها
تبدیل کردهاند .دست این دولت چنان دراز است که میتواند از طریق
مؤسسات امنیتی و آموزشی و تبلیغاتیاش به همه شهروندان برسد.

سکوالریســم فراگیر میداند که شــامل امور کالن و منظومههای معرفتی

ویژگیهایی که المسیری برای سکوالریسم فراگیر بر میشمرد عبارتند از:

و اخالق هم میشود.

 .1سکوالریسم فراگیر انسان را معیار همه چیز قرار میدهد و ذات انسان

نقد المسیری بر سکوالریسم فراگیر ،نقدی ریشهای است و تا نهاییترین

که بازتاب دادههای مادی است به منبع معرفت تبدیل میشود.

حــد ممکــن بــه پیــش مــیرود .وی در توضیــح ایــن نــگاه میگویــد :این

 .2هــدف معرفــت تعادل درونی یــا ارتباط با دیگری نیســت؛ زیرا علم در

حقیقــت بدیهــی را بایــد یــادآوری کنــم کــه همــه اشــیاء و پدیدههــا و

این سکوالریســم فراگیر ،قدرتی اســت برای فهم انســان و جهان با هدف

اندیشههایی که درباره ما را گرفته اند ،تجسم الگوی تمدنی یکپارچهای

ســلطه بــر آن دو و کنتــرل آن دو و بهکارگرفتــن آن دو در خدمــت منافــع

هستند و به نگره فراگیری مستندند که در درون خود پاسخ پرسشهای

صاحبان علم ( امپریالیسم فرهنگی).

کلی نهاییای را که انسان با آن مواجه میشود دارد.

 .3علــم شــکل شــواهد مــادی و جزئیــات دقیقــی را بــه خــود میگیرد که

وی ایــن فراینــد را فراینــد ســاختارگرایان نهفتــه مینامد و بر آن اســت که

منشأ آن حواسی است که اشارت های مادی را از جهان خارج دریافت

بســیاری از کســانی هــم که خــود در این فرایند مشــارکت دارنــد ،از درون

میکنــد و بــه گون ـهای انباشــت مییابد کــه انســان دخالتــی در آن ندارد
ً
و وظیفــه انســان صرفــا اکتشــاف قوانیــن مــادی ریاضــی نهفتــه در ورای

ادراک و رفتــار بیخبرنــد و از اینرو ممکن اســت جامعــهای ،ظاهری به

ایــن فراینــد انباشــت اســت؛ زیرا به باورشــان محــل اســتقرار حقیقت در

شــدت ایدئولوژیک  -دینی داشــته باشــد ،اما فرایند ساختاری نهفته در
ً
آن چنــان قــوی باشــد کــه جامعه را بــه سمتوســویی کامال مغایــر ببرد و

مجردات ریاضی غیرانســانی اســت که سزاوار است انســان آن را بپذیرد
و بــدان اهتمــام ورزد و اذعانــش کند و خــود و جامعهاش را بر اســاس آن

اعضای این جامعه اصال احساس هم نکنند.

تنظیم کند.

مایههــا و اســتلزامات فلســفی آن و نقــش قدرتمنــد آن در جهتدهــی به
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مقاله

 .4انســان به همین شــیوه خود را درک میکند و همانند اشــیاء و شــواهد

کــه هدفــی در ورای آن نیســت و رابطــه اســباب بــا نتایــج رابطــه ریاضی

مادی خودبســنده میشــود .زمانی که انســان بخشــی از طبیعت شد ،با

مســتقیمی اســت که انســان از طریق عقــل و حواس خــود میتواند بدان

مجردات غیرانسانیای که از حد و مرز انسانی فراترند پیوند مییابد.

دســت یابد .این فرض امکان کنترل کامل انســان ( نگره ابزاری الحادی

مادی قاطع
 .5میتوان علم را به استخدام هدف معینی در آورد که علم ِ
ِ
جــدا از ارزشهــا و غایــات آن را مشــخص میکنــد و متولیــان دولــت بــه
کمک گروههای فنی تخصصی و دستگاه بوروکراتیکش معین میکنند.

از جهان) را طرح میکند و سپس خود انسان هم نادیده گرفته میشود و
محوریتاش انکار میشود و قوانین ابزاری مادی بر او نیز تطبیق مییابد
یبــودن جهان را
و علــوم زیستشــناختی ظهور مییابــد که مفروض ماد 
با خود دارد ،اما مادیت پویایی که در درونش مؤلفههای رشد را دارد.

 .6پنداشــت رایــج ایــن بــود کــه نادانســتهها بــهزودی و بهتدریــج معلــوم
خواهــد شــد؛ زیــرا این مرحله موقت اســت و به زودی و پشــت ســر نهاده
خواهد شــد .مفروض این ســخن آن اســت که گســترش حوزه معلومات
بــه کاهــش حوزه مجهوالت خواهــد انجامید تا جایی که بــه پایان تاریخ
خواهیــم رســید؛ یعنی زمانی که علــم کامل حاصل میشــود و هر چیزی
تابع قیاس خواهد شد و به قوانین نهایی مادی تبدیل خواهد شد.
سکوالریســم فراگیر نظریه اخالقی را ســکوالریزه میکند و اخالق را هم به
چارچــوب قانــون طبیعی مادی محــدود میکند که انســان را با طبیعت
یکــی میانــگارد و هیــچ مرجعیــت غیرمــادیای را بر نمیتابــد .وقتی که
طبیعــت تهــی از هــر گونه ارزش مطلق دینی یا انســانی ای فراتــر از قوانین
ً
دینــی باشــد ،دیگــر طبعــا انســان هــم بایــد چنین وضعی داشــته باشــد.
بنابراین نگره ،انسان طبیعی ظهور میکند که مجموعهای از انگیزههای
بیولوژیــک اســت و اگرچــه ارزشهایــی در جهانــش وجــود دارد ،امــا این
ً
ارزشهــا قطعــا ارزشهــای مــادی عــام هســتند ،ماننــد اشــباع و لذت و
ترقــی .همــه اینها ارزشهاییاند که میتوان آنهــا را تحت قیاس برد که از
حد موجود طبیعی فراتر نمیرود ،بلکه نهفته در آن است و اشاره به هیچ
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امری که فراتر از محیط مادی باشد ندارد.
مهمتریــن ارزشهــا ،گســتردگی افــق و ظرفیتداشــتن در برابــر دیگــری
اســت؛ چــرا که این دو ارزش نتیجه نســبیگراییاند و بــه قبول امر جدید
اخالقی
و نامألــوف و شــنا موافــق جریان آب میکنــد؛ چرا که چارچــوب
ِ
برتری وجود ندارد.
ســکوالریزهکردن فراگیر علوم به شــکل رهاســازی آن از ارزشها و غایات
دینــی ،پــس از کنــار زدن خــدا اســت؛ بــه گونــهای کــه علــم خودمحور و
خودبســنده میشــود و مقصد این مفروض این اســت که خدا جهان را از
مــاده محــض آفریده و اداره آن را بر اســاس قوانین نهفتــه در آن مقرر کرده
و ســپس بــه حال خود رهایش کرده تا مانند ابــزاری بگردد و رابطه جهان
بــا خــدا مانند رابطه ســاعت با ساعتســاز اســت .این امر بــه معنای به
حاشــیهبردن خدا و بیهدف و غایتشــمردن جهان اســت و به تعبیری
دیگــر نگــره ابــزاری و اتمــی به جهان .ســپس مفــروض گرفته میشــود که
مــادۀ منفصــل از ارزشهــا و غایات انســانی همان حقیقت یگانه اســت
ً
و اینکــه همــه حــوادث از هــر نوعی که باشــد ،صرفا حرکتی مادی اســت

18

146

سالبیستوپنجم،مشارۀدوم،خـــــرداد وتیـــر1393

