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 جستارگشایی 

مکه قبل از تسلط محمد شهری نسبتن آزاد بود و ادیان مختلف و 

نظری کردند. با گسترش تنگآمیز کنار هم زندگی میپرستان صلحبت

های نظری،  اسالم و آشکارشدن بیشتر محتوی شریعت اسالمی مخالفت

فرهنگی، اجتماعی و عملی علیه شریعت آغاز شد. هر چند مسلمانان  

ها،  مخالفان فکری خود را از بین بردند ولی، ما با سرکوبهای کتاب

های اسالمی این  ها و کتابشورانها و کتابسوزانها، جالی وطناعدام

 بینیم. واکنش را به روشنی می

های سکوالریستی را در آثار  ایده برخیها پیش، در جهان عرب، سده

توان یافت. ابن رشد و پیروان مکتب او، اندیشمندانی چون ابن رشد می

معتقد به جدایی تفکر دینی و فلسفی بودند. ابن رشد از  1رشدگرایان ابن

دو حقیقت جدا از هم، یکی حقیقِت مبتنی بر خرد و دیگری حقیقِت مبتنی  

بخش تفکر در این دیدگاه ابن رشد الهامگوید. بر ایمان دینی سخن می

عرصه جدایی میان شریعت )قوانین تغییرناپذیر و جهانشمول مبتنی بر 

مدعیان نمایندگی از خدا(  و قوانین وضعی )قوانین تغییرپذیر وتدوین 

شده از خرد انسانی برای اداره جامعه بر اساس نیاز روز و تغییر و 

ر نهایت به جدائی دین از دولت شد. فقها  پذیر با تجربه انسانی( و دتکامل

ابن رشد و دیگر اندیشمندانی چون ابن سینا، فارابی، الکندی و . . . که  

در این راستا فکر می کردند را به شدت محکوم کردند و کتابهای آنها را  

 آتش زدند.  

 
1 Averroism 



های سکوالر در جهان عرب، بحث در دوران معاصر، با تشکیل دولت

شمندان هوادار و مخالف سکوالریسم در جان عرب  ای بین اندی زنده

یعقوب (،  ۱۸۵۰ -  ۱۹۱۷) شبلی ُشَمیِِّل درگرفت. اندیشمندانی چون 

وف جمیل   (، ۱۸۵۶ – ۱۹۵۱) فارس نمر(، ۱۸۵۲ – ۱۹۲۷) صرِّ

فرح  (، ۱۸۶۳–۱۹۰۸(، قاسم امین )۱۸۶۳ - ۱۹۳۶) صدقی َزهاوی

ساطع  (،  ۱۸۷۶  - ۱۹۴۰) امین الریحانی (، ۷۴۱۸ - ۱۹۲۲) انطون

 (، ۱۸۸۸ – ۱۹۶۶) علی عبدالرازق(، ۱۸۷۹ -  ۱۹۶۸) الحصری 

  - ۱۹۹۶(، عبدهللا القصیمی )۱۸۹۵-۱۹۷۱عبدالرزاق َسنهوری )

فؤاد (، ۱۹۲۶) همراد وهب(، ۱۹۱۰ - ۱۹۸۷(، حسین مروت ) ۱۹۰۷

(، دکتر  ۱۹۲۸ -۲۰۱۰) ارکوندکتر محمد (، ۱۹۲۷ - ۲۰۱۰) زکریا

حسن (، ۱۹۳۴ – ۲۰۱۶صادق جالل العظم ) (، ۱۹۳۱نوال السعداوی )

جرج  (، ۱۹۳۸ -  ۲۰۰۸)  عبد الوهاب المسیری(، ۱۹۳۵) حنفی

(،  ۱۹۴۳  - ۲۰۱۰نصر حامد ابو زید )(، ۱۹۳۹ - ۲۰۱۶طرابیشی )

سعی  ( و ... ۱۹۴۷)متولد  سید القمنی(، ۱۹۴۵ - ۱۹۹۲ه )فرج فود

کردند زمینی بودن ادعاهای آسمانی، نارسایی، نادادگرانه، غیرانسانی،  

آمیز بودن و غیر قابل اجرا بودن در شرایط رشد جوامع معاصر  تبعیض 

 للی امروزه را نشان دهند. المو روابط بین 

سکوالریسم در عربی، معنی و برابرنهاد گوناگون دارد. از آن میان  

توان از العَلمانیة )بر گرفته از علم به معنی دانش(، العالمانیة )بر می

گرفته از عالم به معنی جهان(، الالئكیة یا الدنیویة نام برد. فؤاد زكریا،  

های  لترین اندیشمندان سکوالر جهان عرب، بین معادیکی از شناخته

داند، زیرا تر از علم می عربی، برابرنهاِد بر گرفته از عالم را معقول

های اروپایی به امور دنیوی و عرفی مربوط واژه سکوالریسم در زبان

های اروپائی است. عالوه بر  است و این اصطالح عربی ترجمه از زبان

پیوند   این، او معتقد است که دو برابرنهاد عربی برای سکوالریسم با هم

دارند، زیرا گفتمان علمی در ذات خود دنیوی است و بر این جهان و 

دریافتن قوانین آن متمرکز است. او نزاع بین طرفداران دو ترجمه را  

گوید سکوالریسم  داند و میخواند و آنها را مترادف میآمیز میاغراق

دف  ترین همشتق از دنیا )العالمانیة( در جدائی دین و دولت در اصلی
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یابد و ترجمه مشتق از علم )العَلمانیة( در سیاسی و اجتماعی آن تجسم می

 (Zakariyya, 2005:14)بنیان خردگرائی آن. 

در دنیای عرب، سه دوره مطرح شدن جدی و روشن بحث سکوالریسم  

قابل تشخیص است. مرحله نخست هنگام آشنائی با تمدن غرب و مقایسه  

ماندگی در جهان عرب بود، مرحله دوم پیشرفت اروپا و امریکا با عقب

پس از شکست اعراب از اسرائیل و مرحله سوم انتقاد از اسالم گرایی  

فرهنگ عرب است. مرحله اول   2بازنگری خردورزانه -نوین و خویشتن

گیرد. مرحله دوم از نیمه دوم قرن نوزده تا اواسط قرن بیستم در بر می

کشورهای مصر، سوریه و   میان اسرائیل و ۱۹۶۷روزه از جنگ شش

اردن که با پیروزی مطلق اسرائیل و تصرف قسمتی از خاک کشورهای  

با  ۱۹۷۰عربی ختم شد، شروع می شود. مرحله سوم از اواخر دهه 

 شود. گسترش بنیادگرائی اسالمی شروع می

 پیدایش سکوالریسم در جهان عرب 

نگی گسترده  در اواسط قرن نوزدهم میالدی، جهان عرب با تأثیرات فره

ی غربی روبرو شد و سکوالریسم و اصطالحات دیگر مرتبط  و کوبنده

و غربزدگی در بستر استعمار در  4سازی ، نو 3با آن همچون نوگرایی 

جهان اسالم رایج شد. سکوالریسم، در مرحله اول در جهان عرب سه 

ویژگی آشکار داشت. نخست می خواست جامعه عرب را براساس  

ای یکپارچه برای  روپایی بازسازی کند. دوم، پروژهالگوی مدرن ا

های زندگی عرب به سبک غربی بود. سوم،  نوسازی کلیه قسمت

برخورد و دیدی منفی نسبت به اروپا و استعمار اروپا داشت.  

(Zakariyya, 2005:16) 

لبنانی در زمینه  -نگار انگلیسی(، تاریخ۱۹۹۳-۱۹۱۵آلبرت حورانی )

ل از روشنفکران سده نوزدهم میالدی صحبت  خاورمیانه، از دو نس

( متشکل از کسانی بود که شروع ۱۸۳۰-۱۸۷۰کند.  نسل اول )می

 
2 rational self-examination 
3 Modernity 
4 Modernization 



ها، صنایع، فنون حمل و نقل و نهادهای  کردند به ساختن زیرساخت

سیاسی غربی و آنها را به عنوان الگوهای قابل تقلید برای ساختن کشور  

تا  ۱۸۷۰دوم، از سال خود به جای تهدیدها در نظر داشتند. نسل 

، که غرب را هم به عنوان دشمن و هم به عنوان الگویی قابل  ۱۹۰۰

دیدند. برای متفکران نسل دوم دغدغه اساسی این بود که چگونه تقلید می

اسالم را متناسب با زندگی اجتماعی مدرن بازتفسیر کنند. از میان 

(  ۱۸۷۳–۱۸۰۱توان از رفاعه طهطاوی )روشنفکران نسل اول می

- ۱۸۱۹( تونسی، بطرس البستانی )۱۸۱۰-۱۸۹۹مصری، خیرالدین )

الدین افغانی  برد. از میان نسل دوم از جمال( لبنانی نام می۱۸۸۳

( و عبدالرحمن  ۱۸۴۹-۱۹۰۵(، شیخ محمد عبدُه )۱۸۹۷-۱۸۳۹)

 (Hourani, 1983) برد.می ( نام ۱۸۵۴-۱۹۰۲َکواکبی )

میالدی  ۱۸۵۰ی عرب در دهه اولین ایده جدایی دین و دولت در جهان

، احمد فارس الشدیاق با انتقاد شدید از کلیسا  ۱۸۵۵مطرح شد. در سال 

به خاطر شکنجه برادرش اسعد الشدیاق در حد مرگ که از مسحیت  

مارونی به پروتستانتیسم گرویده بود، قدرت کلیسا را به چالش کشید و  

"کارهای  خاطرنشان کرد که حتی خود عیسی مسیح فرموده است: 

ν ὖπόδοτε οἈقیصر به قیصر و کارهای خدا را به خدا بسپارید. )

ῷΘε ῷτ ῦΘεο ῦτο ὰτ ὶΚαίσαρος Καίσαρι κα ὰτ انجیل متی -

۲:۲۱۲  .) 

کرد. باید توجه  بطرس البستانی هم در این دوران کلیسا را قاطعانه نقد 

داشت باشیم آنها هر چند خواهان جدائی قدرت روحانی کلیسا از قدرت  

دنیوی بودند، ولی به عنوان مسیحی، هرگز جرات مطرح کردن جدائی  

 دین و دولت برای خلیفه عثمانی در امپراتوری عثمانی را نداشتند. 

وف و فارس نمر، در سال    ۱۸۷۶دو معلم جوان سوری، یعقوب صرِّ

)گلچین( منتشر کردند. برای   المقتطفای علمی به زبان ساده به نام مجله

( سلطان و ۱۹۰۹تا  ۱۸۷۶فرار از استبداد عبدالحمید دوم )سلطنت 

به مصر منتقل کردند و آن  ۱۸۸۴خلیفه عثمانی، آنها مجله را در سال 

 را در آنجا برای نیم قرن منتشر کردند.
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را منتشر کرد. سبک مجله   لالهالمجله  ۱۸۹۲ُجرجی زیدان در سال 

الهالل با مجله المقتطف متفاوت بود. المقتطف بر علوم دقیقه و طبیعی 

متمرکز بود و الهالل بر علوم انسانی و علوم اجتماعی، مانند جامعه 

المللی، جغرافیا، تاریخ، زبانها، ادبیات  شناسی، روانشناسی، سیاست بین

های  یوسته و پیگیر از اندیشهو باستان شناسی. این دو مجله به طور پ

شمول و عام است،  جدید که مبنای تمدن و علم است و علم اروپا که جهان

حمایت می کردند. آنها اعراب به آموختن این دانش و بکارگیری سیستم  

( در  Nation-Stateاجتماعی جدید اروپا، یعنی مفهوم دولِت ملی )

 کردند.میمقابل امت اسالمی امپراطوری عثمانی، تشویق 

شبلی ُشَمیِِّل که در سوریه پزشکی خواند و برای ادامه تحصیل به پاریس  

رفت و سپس به مصر نقل مکان کرد و در آنجا مستقر شد، معتقد بود که  

علم باید پایه و اساس همه چیز باشد و علمی که وی به آن اشاره داشت،  

داروین بنا   بر اساس نظریه 6است که توسط هربرت اسپنسر 5علوم مثبت 

شده است. برای او، جهان در روند پیشرفتی است كه ناشی از رقابت و  

انتخاب طبیعی است. اما استبداد، تفكر عقالنی را منع و از این طریق  

توسعه جهان را مسدود می كند. بنابراین، وی معتقد بود كه نهادهای  

ی تفكر حقوقی و سیاسی باید در فرایند بهبود و توسعه مستمر بر مبنا

آزاد و همکاری اجتماعی قرار گیرند. او مخالف استبداد و خواستار  

دانست،  جدایی دین و دولت بود. او این جدایی را یک فرآیند طبیعی می

تر خواهد بود. این  هرچه قدرت مذهبی ضعیف تر باشد، دولت قوی

قدرت گرفتن علمای دین به جای اسالم و قرآن کریم است که دولت را  

های جهان  . او یکی از پیشگامان سکوالرها و سوسیالیستکندیمضعیف 

عرب بود و اولین کسی بود که تئوری تکامل داروین را در جهان عرب  

 معرفی کرد. 

از طرابلس به قاهره   ۱۸۹۷نگار لبنانی در سال فرح انطون، روزنامه

کوچ کرد و در آنجا سردبیرِی مجله معروف الجامعة را به عهده گرفت.  
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پیش از مهاجرت انطون به   ۱۹۱۰شماره تا سال  ۷۷مجله در  این

ی آن  شماره ۱۲امریکا، در اسکندریه به زبان عربی منتشر شد. نخسین 

منتشر شده بود و مقاالت این مجله در زمینه   الجامعة العثمانیةبا عنوان 

هایی  های سیاست، فرهنگ و تاریخ و همچنین مباحث آموزشی و بحث

های  ان و خانواده بود. او به عنوان بخشی از پژوهشدر مورد نقش زن

 7زندگی مسیح برانگیِز خود راجع به فلسفه ابن رشد، کتاب جنجال

 ، شرق شناس فرانسوی را به عربی ترجمه کرد. 8ی ارنست رنان نوشته

ترین روشنفکران سیاسی و اجتماعی جهان فرح انطون یکی از برجسته

عثمانی است. او اندیشمندان پیشگام روشنگری  عرب در امپراتوری 

ستود. تحت تأثیر عقاید  قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اروپا را می

ژاک روسو، ولتر، ارنست رنان و  -طلبان اروپایی چون ژاناصالح

مونتسکیو بود و از رواداری مذهبی، سیاسی و اجتماعی بین مسیحیان و  

تحت تأثیر بسیاری از فیلسوفان  کرد. وی همچنین مسلمانان دفاع می

شرقی مانند ابن رشد، ابن طفیل، غزالی، عمر خیام و دیگران قرار 

 دانست.داشت. به سوسیالیسم باور داشت و آن را راه نجات بشریت می

معتقد بود كه رفع تنش بین دین و علم باید با محدود كردن هر یك از آنها 

سکوالر باید بر دو اصل  در حوزه عمل خود، تحقق پذیرد. یک دولت 

تأسیس شود: از نظر دین، اعتقادات باید از تشریفات مذهبی جدا شود. از 

 نظر دولت، قدرت دنیوی باید از قدرت معنوی جدا شود.

سالمه موسی نخستین کتاب راجع به سوسیالیسم را در جهان عرب در  

رار منتشر کرد. وی تحت تأثیر شبلی ُشَمیِِّل و فرح انطون ق ۱۹۱۲سال 

کرد. داشت و نظریه تکامل داروین و مارکسیسم را تبلیغ و ترویج می

کرد و آن را  وی به شدت از نارواداری مذهب و قدرت آن، انتقاد می

ماندگی در شرق می دانست و  ترین عامل بروز بحران و عقببنیادی

 شرط رهایی از استعمار است. معتقد بود رهایی از مذهب پیش
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ی یکی از اندیشمندانی بود که بحثی جدی در باره  عبدالرحمن کواکب

سکوالریسم و جدائی قدرت خلیفه و سلطان در خالفت عثمانی و جهان  

منتشر شد،  ۱۸۹۸که در سال  القریامعرب را شروع کرد. او در کتاب 

خواستار جدائی دین و دولت از یکدیگر شد. این کتاب گزارش کنفرانس  

»أمِّ القری« برگزار شد. موضوع این  در مکهجهانی اسالمی است که 

کنفرانس بررسی اوضاع مسلمانان و عواملی که منجر به عقب ماندگی 

 باشد. ماندگی، میهای برون رفت از این عقبآنان شده و راه

کواکبی در کتاب طبائع االستبداد )سرشت خودکامگی(، از جداسازى بین  

ای ه اگر خلیفهدولت، دین و آموزش و پرورش حمایت كرد و گفت ك

الزم باشد، او باید تنها یك مرجع خالص روحانی و معنوی باشد. اما، 

قدرت سیاسى، اداری و نظامى باید در اختیار شاه باشد. بنابراین،  

مسلمانان باید تا زمانی که یک دولت عادل است، بدون توجه به  

 ,Sabaوابستگی مذهبی فرمانروایان آن، از آن دولت پیروی کنند )

(. این کتاب پژوهشی فلسفی است درباره استبداد، حکومت  2002:26

شخصی یک فرد مستبد، معنی آزادی و به راههایی که یک دیکتاتور 

های خویش برای سرکوب آزادی و مطیع ساختن مردم در برابرخواسته

برد. از نظر او ابزارهای یک مستبد، از جمله عبارت است  به کار می

ها و کارگیری دین وعالمان دینی. او این راه از: رواج خرافات و به

داند. او در گیرند، مخالف اسالم میابزارها را که خودکامگان بکار می

  کند و آنرا با قوانین اسالمیاین کتاب در باره سوسیالیسم هم بحث می

های عرب  ترین نظام برای ملتگیرد شایستهکند و نتیجه میمقایسه می

کند که کتاب، بررسی کلی استبداد و  ست. او تاکید مینظام سوسیالیستی ا

 آزادی است و به هیچ وجه منحصر به فردی مشخص و معین نیست. 

این کتاب بسیار معروف شد و تقریباً سه سال پس از چاپ اول آن  

عبدالحسین حلِّی، یکی از یاران آیت هللا نائینی و آیت هللا خراسانی 

ای  را به فارسی ترجمه کرد. عدهمبارزان جنبش مشروطیت ایران، آن

های  افکار ضداستبدادی و سکوالر آیت هللا نائینی را منطبق بر نوشته

 اند. و به او لقب کواکبی شیعه داده دانندمیطبائع االستبداد 



پس از عبدالرحمن کواکبی، قاسم امین و احمد لطفی السیِّد به تبلیغ و 

ی سکوالر های سکوالریستی و معرفی اصول جامعهترویج اندیشه

کردند، اسالم بسیار مورد ها و اصولی که معرفی میپرداختند. در اندیشه

احترام قرار داشت اما، دیگر مبنا و سنجش قانون و سیاست نبود. 

(Tamimi, 2000:24 ) 

علی عبدالرازق در بحث سکوالریسم بر خالفت متمرکز شد. او در  

دانشگاه مشهور االزهر تحصیل، سپس به اروپا سفر کرد و تحصیالت  

خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند. انقراض خالفت عثمانی  

منجر به بحث، جدل و   ۱۹۲۴توسط دولت ترکان جوان ترکیه در سال 

، ۱۹۲۵د در جهان اسالم شد. علی عبدالرازق در سال اختالفات شدی

)اسالم و مبانی حکومت( را منتشر کرد و  iاإلسالم وأصول الحكم کتاب 

در این کتاب در لزوم خالفت و حتی وجود یک سیستم حکومت اسالمی 

تردید کرد. بر طبق عقاید سنتی، قدرت خلفا از اجازه خداوند یا خواست 

این پیروی از چنین قدرتی وظیفه شرعی بود. امت ناشی می شد، بنابر

اما، در مورد خالفت نه در قرآن کریم و نه در حدیث نبوی مقررات 

مشخص و روشنی وجود ندارد و در این مورد هیچ اجماعی هم وجود 

ندارد. عالوه بر این، خالفت شرط الزم ایمان و اعتقاد نیست و هیچ  

، هیچ کارکرد دیگری جز منافع عمومی هم ندارد. برای خود پیامبر

عملکرد نبوی برای تبلیغ حقیقت وجود نداشت. پیامبر برای تحقق هیچ  

نظام سیاسی فرستاده نشده و در واقع هرگز چنین نظامی را برقرار 

. بنابراین، رسالت پیامبر فقط معنوی  (Hourani, 1983:194)نکرد 

ر یافت و  بود. اما، ماهیت و جوهر رهبری پس از درگذشت پیامبر تغیی

از یک رهبری معنوی به یک رهبری سکوالر و سیاسی بدل شد، ولی  

 پندارند.  باز مسلمانان آن را مذهبی و معنوی می

علی عبدالرازق در کتاب »اسالم و مبانی حکومت« با استدالل و اسناد  

دهدمفهوم خالفت در تاریخ اسالم اعتبار و استناد اسالمی ندارد.  نشان می

گوید و آنچه پیامبر اسالم انجام  رسی دقیق آنچه اسالم میگوید براو می

داد، بسیار بندرت به حکومت سیاسی و تنظیم مدیریت مدنی مردم  

کند که تمام مقررات اسالمی در امور  شود. او تاکید میمربوط می



ها، فقط و فقط جنبه  اعتقادی، رفتارهای اجتماعی، اخالقی و مجازات

دینی مردم طراحی شده است بدون آنكه  مذهبی دارد و برای سوِد 

 بخواهند زندگی گذرای این جهانی آنها را تنظیم كنند. 

به نظر او پیامبر اسالم عنصر سیاسی ندارد و پیامبر فقط رهبری  

مذهبی، روانی و معنوی داشته است. وی نتیجه می گیرد که خالفت 

اند، نه تنها ضروری کردهآنگونه که فقهای مسلمان در تاریخ تعریف 

نیست بلکه، همانطور تاریخ مسلمانان به روشنی نشان داده است، در 

ای کالن است و سرچشمه شر و حقیقت برای اسالم و مسلمان، فاجعه

 فساد. 

علی عبدالرازق به این نتیجه می رسد که خالفت بخشی ضرور و الزم 

ندارد. دین اسالم،  در اسالم نیست و مذهب با هیچ نظام حکومتی پیوند 

های  های دولتی و سیاسی بر اساس نظریهمسلمانان را از ایجاد سیستم

 .کندمیجدید عقالنی و تجربیات دولتی و سیاسی ملل مختلف، منع ن

طاها حسین معتقد است که اسالم یک نظام سیاسی نیست بلکه، یک دین  

ت،  است و تمام آنچه اسالم می خواهد، سفارش مسلمانان به عدال 

دهد مطابق مهربانی و محبت است. وگرنه، اسالم به مسلمانان اجازه می

 خواست و تجربه خودشان، امور دنیوی خود را مدیریت کنند. 

سکوالرهای امروزی در جهان عرب، چون فواد زکریا، خلیل  

کوشند: از یک سو به انتقادات و  عبدالکریم، ... ، در دو سخت جبهه می

دهند و از سوی دیگر مفهوم معاصر جواب میاتهامات اسالمگرایان 

دهند. این سکوالریسم  سکوالریسم را با دقت و روشنی بیشتر توضیح می

دفاعی با سکوالریسم سده پیش که هدفش تنها یافتن الگوی توسعه جامع  

برای جهان عرب بود، کمی متفاوت است. اما، رابطه تاریخی و تکاملی  

در بسیاری از کشورهای عربی انواع  این دو مرحله کاملن آشکار است.

های سازی با اشتباهات و نارسائیمختلفی از سکوالریسم و مدرن

گوناگون صورت گرفته که کار دفاع از سکوالریسم را سخت و دستاویز 

عوامفریبی اسالمگرایان را آسانتر کرده است. اسالمگرایان معاصر از 



با درهم آمیزی استعمار با  کنند و این اشتباهات حداکثر استفاده را می

( از  atheismسکوالریسم و تحریف سکوالریسم به عنوان خداناباوری )

 گیرند. میان عوام نیرو می

کوشند با  های معاصر در جهان عرب می رسد سکوالریستبه نظر می

روشنگری به حمالت اسالمگرایان جواب دهند و راه را برای بسیج 

نند. آنچه در آغاز نیروی محرک ها برای سکوالریسم باز کتوده

اسالمگرایان بود، یعنی پیروزی اسالمگرایان در ایران و سودان، اکنون  

با نشان دادن شریعت در ناتوانی در حل مشکل مردم ایران و سودان 

 های کشتی سکوالرهای عرب است. بادی موافق در بادبان

ده است.  ها بسیار آموزنبررسی دستاوردها و چگونگی شکست این تالش

ها، نبود جامعه مدنی، تالش از باال  مهمترین عامل شکست این تالش

ها و رهبران مذهبی سکوالر، عدم وجود  بدون جلب حمایت کافی توده

دموکراسی، عدم حمایت گسترده روشنفکران از اصالحات سکوالر به  

خاطر دیکتاتوری رهبران سیاسی، امکانات گسترده و سنتی رهبران 

آمیزی عملکرد  استفاده همه جانبه آنها از آن به ویژه درهم مذهبی و سوء

ها اندیشمندان سکوالر و  ها تجاری غربی با اندیشهرژیم ها و شرکت

 دموکرات و غربی خواندن آنها و یکسان خواندن آنهاست. 

تحت تاثیر انقالب کبیر فرانسه، معرفی دولت ملی و حق تعیین سرنوشت  

شی از آن درونمایه مذهبی هم داشت که گرایی عربی که بخملل، ملی

گفتند الزم نیست پرچم اسالم دست غیر عرب، دولت ترک عثمانی  می

باشد، شکل گرفت. تسلط زبان ترکی به عنوان زبان اداری امپراطوری  

 عثمانی و تضعیف تدریجی زبان عربی عامل دیگر بسیج کننده بود. 

صر پس از تشکیل های عربی در دوران معاهای جنبشیکی از ویژگی

ها دولت های ملی، استفاده ابزاری از اسالم است. رهبران نهضت

وجه در  دهند که به هیچهائی نسبت میها و آرمانهمیشه به اسالم توانائی

ماهیت آن نیست و از اسالم بدون تعریف دقیق محتوی آن در دوران 

ها،  دهمعاصر به عنوان نمادی برای وحدت،  بسیج و  سازمان دادن تو



شعار مبارزاتی و به دست آوردن مشروعیت خود استفاده و یا بهتر  

بگوئیم سوء استفاده می کنند ولی، پس از به قدرت رسیدن دیکتاتوری 

ای و سودان  فردی و یا گروهی برقرار می کنند. ایران خمینی و خامنه

 عمر البشیر، حکومت طالبان و داعش، نمونه جدید این پدیده است. 

سازی جامعه و ن عرب نیز مثل ایران، نیروهای طرفدار مدرندر جها

گراها تشکیل شده است. به زبان  ها و ملیها و چپسکوالریسم از لیبرال

دیگر، موضع سیاسی یکپارچه و همسو بین سکوالرها وجود ندارد. 

عالوه بر این، درست مثل ایران، محافظه کاران سیاسی هم می توانند  

شند که در مصر قبل از انقالب در جهان عرب و نیروهای سکوالر با 

سازی بینیم. هدف اصلی محافظه کاران از مدرنایران دوران پهلوی می

قبل از هرچیز حفظ حکومت خودکامه است، از اینرو همه اجزای  

کنند ضامن  بخشی که فکر میگیرند. آنها آنسازی را بکار نمیمدرن 

کنند و بخش دیگر است را اجرا میبقای سلطنت آنها و تسلط خانواده آنه

سازی و سکوالریسم مثل آزادی بیان، آزادی احزاب و  ضرور مدرن 

های مدنی، حقوق شهروندی، مبارزه با فقر و گیری نهادها و تشکلشکل

گرائی،  شکاف طبقاتی، گسترش سوادآموزی و رشد فرهنگی، کثرت

. را صرف نظر تبلیغ، ترویج و نهادینه کردن تسامح و رواداری و . . 

 کنند. می

سازی ناقص، بر بستر تسلط روحانیون بر زندگی  بر بستر مدرن

اجتماعی و فرهنگی مردم، بر بستر تصویر غلطی که نیروی سنتی و  

ها علیه سکوالریسم در  مذهبی از سکوالریسم جا انداخته، بسیج توده

 گیرد. کشورهای عربی مثل ایران هنوز بسیار به آسانی صورت می

دم آگاهی از محتوی راستین سکوالریسم و همچنین عدم اگاهی از ع

سرچشمه، محتوی و پیامد قوانین شرعی و توهمی که در باره قوانین 

ترین های نخستین اسالم وجود دارد، یکی از مهمشرعی و تاریخی قرن

عامل رشد اسالم گرایی مدرن و بازگشت به سده میانه است. هرجا در  

های حاکم سکوالر با بحران سیاسی و اقتصادی جهان عرب که نیرو

روبرو شدند، اسالمگرایان قدرت گرفتند. اگر از کمربند سبز امریکا  



علیه حکومت نوپای شوروی از آغاز و حمایت همه کشورهای غربی از 

چیان تا بوجود آوردن طالبان به کمک امریکا و انگلیس، تالش  باسمه

اطی برای مقابله با رشد جنبش چپ،  انور سادات در تقویت مسلمانان افر

گری در اخوان مسلمین در مصر، جبهه اسالمگرایان در الجزایر، سلفی

  ۱۹۶۰جهان سنی و . . . در تقویت اسالمگرایی بگذریم، در اواخر دهه 

، ناسیونالیسم عربی دچار بحران عمیق شد و ۱۹۷۰و اوایل دهه 

، که  ۱۹۷۰اواسط دهه  ای داشتند. دراسالمگرایان پیشرفت فوق العاده

سازی و سکوالریسم شاه به خاطر استبداد سیاسی و اشتباهات شاه،  مدرن 

های دروغین خمینی،  اشتباهات نیروهای چپ و ملی سکوالر، وعده

المللی و . . .  سلطنت شاه با انقالب اسالمی به رهبری آیت هللا  فشار بین

ودی نیروهای چپ و  گرایان با سرکوب و نابخمینی سرنگون شد و اسالم

ملی به حکومت رسیدند، اسالمگرایان در جهان عرب بیش از پیش  

تقویت شدند. موفقیت اسالم گرایان در ایران علیرغم خشونت و استبداد  

های مدنی، علیرغم  سابقه، سرکوب وسیع نیروهای سیاسی و تشکلبی

ن عدم موفقیت در سازندگی کشور، سرمشقی و انگیزه برای اسالم گرایا

سازی و  های مدرندر جهان عرب شد. حتی در ترکیه که سرمشق جنبش

گرایان قدرت بیشتری سکوالریسم در جهان عرب و ایران بود، اسالم

گرد  گرفتند. اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، یک عقب

ناپذیر روی داد و یک حمله سراسری و  های جبرانزیانبار و با خسارت

سازی در ایران، ترکیه و جهان عرب الریسم و مدرنمرگبار به سکو

های  ای بدست آورد. بسیاری از رژیمپیروزی چشمگیر و نابودکننده

در مصر، الجزایر، سوریه   سکوالر عرب توسط اسالمگرایان از جمله

و عراق به چالش کشیده شدند و حتی در ایران، افغانستان و سودان و 

، توسط اسالم گرایان جمهوری بخشی از سوریه و عراق و نیجریه

شک در مبارزه اسالمی برقرار شد. تجربه ایران، افغانستان و سودان بی

سازی و رواداری بسیار ارزشمند است. هر  برای سکوالریسم، مدرن

چند نابودی داعش، سرنگونی طالبان، سرنگونی عمرالبشیر، ریزش  

کیه علیه  وسیع در جمهوری اسالمی ایران و پیروزی سکوالرهای تر

اسالمگرایان امید بخش است، اما بیم روی کار آمدن طالبان به کمک  



نادیده   تواننمیامریکا و کمک اروپا به جمهوری اسالمی ایران را 

 گرفت و سختی راه سکوالریسم دست کم.

شوربختانه، به سبب تمرکز بیش از حد ما به اندیشمندان غرب،  

انی بر زبان عربی، ما با های ایرکردهنبودن بیشتر تحصیلچیره

های نظری و عملی اندیشمندان و فعاالن سکوالر عرب، بخوبی  تالش

 ها را معرفی کنم. آشنا نیستیم. در این نوشته بر آنم برخی از این تالش

ای اروپائی محض  ای سکوالریسم را پدیدهدر میان اندیشمندان عرب عده

ب و چپاول منابع آنها  و محصولی غربی برای به انقیاد در آوردن اعرا

ای دیگر در مخالفت با جدائی دین و دولت، اسالم را در  و عده دانندمی

ذات خود دینی سکوالر می شمارند و تالش سکوالرها را تالش اقلیتی  

ناچیز در مجبورکردن اکثریت مسلمانان به گردن نهادن به قوانینی است  

 که خداوند تشریع نکرده است.  

در ضرورت و فواید سکوالریسم استدالل می کنند و   ای دیگراما، عده

 ای به قدمت اسالم دارد: این تالش و استدالل سابقه

 معتزله 

سواد بودنش است. اکثر اصحاب هم پیامبر اسالم یکی از افتخاراتش بی

سواد بودند و برای نوشتن به کاتبان یهود محتاج بودند. با شروع  بی

سابقه  محمد، بازار حدیث رونق بیای به حضرت دعوت و گرویدن عده

 و باورنکردنی یافت. 

های جعلی پیامبر  معتزله جریانی بودند که برای راه یافتن از انبوه حدیث

کردند. از و صحابه، بکارگیری عقل و خرد و نگاه فلسفی را توصیه می

آنجائی که آنها از جنگ جمل و صفین با این استدالل که بر ما روشن 

از دو طرف حق و کدام یک باطل است، دوری کردند  نیست کدام یک 

 گویند.)اعتزال جستند( به آنها معتزله می

معتزله نخستین درخشش خردگرائی در جهان اسالم و عرب بود. آنها 

معتقد بودند که خواست خداوند بر آن است که هر کس صالح خود را به  



تبار بودند و  نیمدد عقل خویش برگزیند. بنیانگذاران معتزله بیشتر ایرا

در آثار کهن ایرانی نظیر کلیله و دمنه بر خردگرایی تاکید و »زیستن در 

سایه خرد« توصیه شده است، زیرا »هیچ پناهی به از سایه عقل و هیچ 

 iiکس دستگیرتر از ساالر خرد نیست.«

 ابراهیم بن سیار معتزلی 

ابواسحاق نظام یکی از هـ( مشهور به ۲۲۱ابراهیم بن َسیِّار )درگذشته 

اندیشمندان نامدار معتزله است.او از متکلمانی بود که با فلسفه آشنا بود  

و مانند سایر معتزله، موضعی انتقادی نسبت به روایت حدیث داشته و به  

کرد و سفارش  فراوان به جز قرآن و عقل به چیز دیگری اعتنا نمی

تی تعطیه کلک فإذا  آموزی داشت: العلم شیء ال یعطیک بعضه ح علم

أعطیته کلک فأنت من إعطائه لک البعض علی خطر. )علم چیزی است  

نهد مگر اینکه تو تمام  که هرگز قسمتی از خودش را در اختیار تو نمی

وجودت را به او اعطا کنی تازه وقتی که تو خودت را به علم بخشیدی و  

م ترا دچار قسمتی از علم به تو اعطا شد، به واسطه برخورداری از عل

 یک سری مخاطرات خواهد کرد.(

از جمله آرای مشهور فقهی او انکار پذیرش بی چون و چرای اجماع در 

فقه، نفی حد الرجم یا سنگسار است. بسیاری از فقها و علمای اسالمی،  

هـ( او را تکفیر )کافر شمردن( و  ۴۲۹از آن میان عبد القاهر البغدادی )

 ردند.تفسیق )به فسق متهم کردن( ک

 ابن رشد 

فیلسوف عرب اندلسی بود که در بیشتر   هـ.ق.( ۵۲۰  – ۵۹۵ابن رشد )

شناسند بحثی  ( می Averroesهای غربی او را با نام »اورئوس« )زبان

های اعتقادی و استداللی  راجع به اندیشه دینی و اندیشه فلسفی، اندیشه

 باز نمود که در تکامل اندیشه سکوالریسم در غرب کمک جدی کرد.  

های ابن رشد توفانی در اروپای قرون وسطی به پا کرد و با  اندیشه

روبرو   های شدید و خشن مقامات کلیسا و متکلمان مسیحیالعملعکس

گویی فیلسوفان( )تناقض iiiشد. او در پاسخ به كتاب »تهافت الفالسفه«



گو( را گویی تناقضغزالی كتاب معروف خود »تهافت التهافت« )تناقض

نوشته است. کلمه تهافت به معنای نقض استدالل و ارائه ناپیوستگی یا  

می رود. او در کتاب هم به اعتراضات كالتناقض اجزاء دلیل بکار می

غزالی و هم به روش سازشكارانه ابن سینا در قبال فشار عقاید مذهبی  

اند  گیرد که فلسفه ارسطو را ناقص فهمیدهتاخته است و به آنها ایراد می

و از ارسطو و افكارش با سرسختی دفاع كرده است. ابن رشد متهم به  

بود و  هایش را آتش زدند. او به بقای ماده معتقدکفر و زندقه شد و کتاب

پژوهی فلسفی تالش داشت فلسفٔه ارسطو را با اسالم تطبیق دهد. حقیقت

ای در تاریخ تفکر  اندیشی مذهبی، نوآوری برجستهو مقابله او با جزم

 بشر است.  

 محمدعلی پاشا 

کردن و سکوالرکردن جامعه عرب با اصالحات  تالش برای مدرن

ام در ارتش،  ( خدیو مصر، سودان و ش۱۸۴۹–۱۷۶۹محمدعلی پاشا )

اقتصاد و فضای فرهنگی آغاز شد. او نخستین برنامه نوسازی یکپارچه  

را پیشنهاد و اجرا کرد به عنوان اولین سکوالر واقعی در تاریخ معاصر 

شود. او جوانان عرب را برای تحصیل به فرانسه  عرب شناخته می

 سازی را عملی کرد. اعزام کرد و تماس مستقیم با اروپا و مدرن

دها اصالحات او با اقدامات جمال عبدالناصر و حبیب بورقیبه در  بع

هائی  مصر و تونس ادامه یافت. در یمن جنوبی و سومالی نیز تالش

صورت گرفت. حبیب بورقیبه چندهمسری را ممنوع کرد و طالق را به 

بخش  های مدنی با قوانین سکوالر واگذار کرد. سازمان آزادی دادگاه

جامعه سکوالر را در برنامه خود پس از آزادسازی   فلسطین نیز برپائی

 گنجانید. 

 جنبش بیداری عرب

( عمدتن در مصر و بیداری عرب، رنسانس عربی )النهضة العربیة

سوریه عثمانی شروع شد و در طی قرن نوزدهم به دیگر کشورهای  

عربی مانند عراق و مراکش نیز گسترش یافت. بعضی از مورخان مانند  

همزمان با   ۱۷۹۸ی تاریخ مبارزات رنسانس را از سال آلبرت هوران



دانند و بعضی دیگر آن را با ورود ابراهیم پاشا به  حمالت بناپارت می

پایان  ۱۹۱۴که با جنگ جهانی اول در سال  ۱۸۳۲سوریه در سال 

یافت. این جنبش منجر به ظهور و رشد دوباره زبان عربی، و هویت  

ها با دولت عثمانی را مورد بحث  نیافتن کشورهای عربی و رابطه آ

 قرار داد. 

در مورد عوامل بیداری اعراب نظرات گوناگون وجود دارد، از آن 

 توان از عوامل زیر نام برد:میان می

 گسترش وطن عربی با ایده اروپایی دولِت ملی  •

 حمالت فرانسه علیه مصر و سرزمین شام •

 اصالحات محمدعلی پاشا  •

 ب ماندگی کشورهای مسلمانگسترش بحث درباره علت عق •

 گسترش مبارزه ضد استعماری •

 گسترش صنعتی، اقتصادی و سیاسی  •

 ها و تئاترها  ها، دانشگاهآغاز تأسیس کتابخانه •

 ناصیف الیازجی 

( نویسنده و شاعر لبنانی یکی از ۱۸۷۱-۱۸۰۰ناصیف الیازجی )

دوباره  ای در کاربر پیشگامان نهضت بیداری عرب بود. واو نقش عمده

 زبان سره عربی در میان اعراب در قرن نوزدهم داشت. 

 احمد فارس الشدیاق 

(، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی  ۱۸۰۴-۱۸۸۷احمد فارس الشدیاق )

های جنبش بیداری برای تجدید  ترین چهرهبود و یکی از الهامبخش

فرهنگ عربی است. با یک زندگی سراسر مبارزه، تحول نظری و  

مهابا و سازش ناپذیر جوامع و  لنی، او به عنوان یک منتقد بیهای عبحث

شود. دانش ژرف او از های هم عربی و هم غربی ظاهر می فرهنگ

زبان عربی، از او همزمان نوگرائی زبردست و مدافع پرشور زبان 

الساق على الساق فیما هو  سازد. شاهکار او کتاب كالسیك عربی می
در پاریس  ۱۸۵۵فاریق( که در سال  )زندگی و ماجرهایالفاریاق 



نظیر از عصر خود بیان منتشر شد، اثری است تابناک که انتقادی بی

کند و طنزی است گزنده در باره سلسله مراتب و قراردادهای  می

در   ۱۸۶۱اجتماعی و رسم و رسومات جوامع عربی. الشدیاق در سال 

ه زبان عربی را استانبول، روزنامه الجوائب، اولین روزنامه مستقل ب

 تأسیس کرد. 

آثار گسترده احمد فارس الشدیاق در جهان عرب نسبتن ناشناخته مانده  

گرایی، دفاع از  است. به نظر می رسد حمالت گسترده وی به فرقه

سکوالریسم و نقد مذهب هنوز بخشیده نشده و آثارش همچنان سانسور  

 شود. می

 رفاعه طهطاوی

یسنده، معلم، مترجم و روشنفکر  ( نو۱۸۷۳–۱۸۰۱رفاعه طهطاوی )

مصری بود. او از اولین پژوهشگران مصری بود که راجع به فرهنگ  

و تمدن غربی مطالبی نوشت و تالش کرد نوعی تفاهم بین تمدن اسالمی  

و تمدن مسیحی ایجاد کند. او بر صاحبنظران نسل بعد از خود از جمله  

 محمد عبده تأثیر گذاشت. 

التحصیل شد و محمدعلی پاشا او را دانشگاه االزهر فارغطهطاوی از 

برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاد. او در فرانسه درس خواند و از  

نزدیک شاهد روشنگری و انقالب فرانسه بود و در بازگشت تجربیات  

 های مختلف منتشر کرد.خود را در کتاب

 بطرس البستانی 

دان  ه معلم بطرس ادیب و زبان( ملقب ب۱۸۸۳-۱۸۱۹بطرس البستانی )

ملی در لبنان و مؤلف اولین دانشنامه   و مورخ لبنانی، مدیر یک مدرسه

عربی بنام دانشنامه: فرهنگ عمومی برای هر هنر، کار و مطلبی  

)دائرة المعارف: قاموس عام لكل فن ومطلب(. معلم بطرس البستانی  

در لبنان تأسیس  نخستین کسی بود که یک مدرسه ملی مشهور و پیشرفته

کرد، اولین کسی بود که یک مجله راهنمای برجسته را در لبنان بنیاد  

گذاشت، اولین کسی بود که یک قاموس عربی گسترده، نو و بروز را 



صفحه( و اولین کسی بود که پروژه   ۸۸۰۰جلد و  ۱۱تألیف نمود )در 

که  توان گفتنوشتن دائرةالمعارف به زبان عربی را شروع نمود و می

 وی یکی از بزرگترین رهبران نهضت عربی عصر حاضر بود.

« مردم را به دوری از اختالفات مذهبی و نفیر سوریهاو در نشریه »

 خواند. میساختن وطن خویش فرا

 خیرالدین پاشا تونسی 

های اصالحات در  ( یکی از نماد۱۸۹۰-۱۸۲۰خیرالدین پاشا تونسی )

فنون نظامی و سیاست و تاریخ   تونس بود. خیرالدین پس از فراگرفتن

 ۱۸۵۷بعنوان سرپرست دفتر علوم نظامی منصوب گردید. در سال 

بعنوان وزیر دریانوردی منصوب و اصالحات زیادی در آن بعمل آورد. 

کرد. برای ایجاد عدالت تالش او در برابر حاکمیت استبدادی مقاومت می

بعنوان  ۱۸۶۱کرد و در تدوین قوانین مجلس شورا که خودش در سال 

 رئیس آن انتخاب شد، شرکت داشت. 

با باال گرفتن فساد سیاسی در کشور که نتیجه سوء   ۱۸۶۲در سال 

ها بود، خیرالدین استعفای خود را  های مسئولین و دزدیهای آناستفاده

در حاشیه  ۱۸۶۹تا  ۱۸۶۲سال یعنی از سال  ۷اعالم کرد و به مدت 

که محصول آن کتاب مشهورش بنام بود. در این مدت به نوشتن پرداخت 

أقوم المسالك فی معرفة أحوال الممالك )برای شناختن پادشاهان قدم 

 باشد.دارم( میبرمی

 عبدالرحمن َکواکبی

( در جهان عرب به عنوان یک ۱۸۵۴-۱۹۰۲عبدالرحمن َکواکبی )

شود و از اندیشمندان ضد استبداد  خواه شناخته میانقالبی بزرگ و آزادی

 کرد.با سلطه خالفت عثمانی بر سوریه مبارزه می بود که

او برای بیداری مسلمانان به زنگبار، حبشه، هند و نقاط دیگر سفر کرد 

  ۱۳۲۰میالدی ) ۱۹۰۲و سرانجام در مصر اقامت گزید و در سال 

 جا درگذشت. قمری( در آن 



 شبلی ُشَمی ِّل 

وچ کرد  پزشک لبنانی بود که به مصر ک (۱۹۱۷-۱۸۵۰شبلی ُشَمیِِّل )

(. او دربارٔه  ۱۸۹۱–۱۸۸۶در آنجا، مجلٔه »شفاء« را بنیانگذاری کرد )

نظریٔه تکامل داروین پژوهش کرد، شرحی بر آن نوشت و این نظریه 

برای نخستین بار را به جهان عرب شناساند. رهبران همه مذاهب  

موجود در جهان عرب به معرفی تئوری تکامل داروین واکنش شدید  

 نشان دادند. 

ی پیش از جنگ جهانی اول در زندگی روشنفکری و  او در سه دهه

سیاسی جهان عرب شرکت فعال داشت. او به عنوان یک روشنفکر  

سعی دارد با دیدگاه علمی و سکوالر راه حلی برای تغییر جامعه سنتی و 

مذهبی پیدا کند. او با تاکید بر اینکه مفاهیم تکامل نه تنها در عرصه  

بلکه بر جامعه، افراد و نهادها هم حاکم است، یک های علمی پژوهش

تحول فکری ایجاد کرد. اکثر علمای مسلمان نظریه تکامل را رد کردند،  

طلبان فکر می کردند تفسیر دقیق قرآن، نظریه تکامل  فقط برخی اصالح

پارچه این نظریه را مخالف نص  سازد. علمای مسیحی یکرا ممکن می 

 کتاب مقدس تشخیص دادند. 

های اجتماعی با تعبیری  شبلی ُشَمیِِّل در انطباق اصول تکامل بر سازمان

کند. بر این اساس،  طلبانه از داروینسم اجتماعی دفاع میلیبرال و اصالح

او سوسیالیسم را الگویی برای تأمین حداقل نیازهای یک شهروند و  

ین و داند. او تسلط دهای جامعه میعدالتیوظیفه دولت را داوری در بی

های اجتماعی و سیاسی جامعه نامناسب  رهبران دینی را بر عرصه

داند و خواستار نهادینه شدِن حکومت سکوالر از طریق یک دولت می

نماینده منتخب مردم با نهادهای قانونگذاری بود. او تحت تأثیر جنبش  

رهائیبخش و ناامید از تالش برای اصالح حکومت عثمانی، خواستار 

 کومت عثمانی و خواهان استقالل بود. جداشدن از ح

 منبع: 



Ziadeh, Susan Laila (1991). A radical in his time: The 

thought of Shibli Shumayyil and Arab intellectual 

discourse 1882-1917. USA: The University of Michigan 

وف   یعقوب صرِّ

وف ) نگار ( دانشمند، نویسنده و روزنامه۱۸۵۲ – ۱۹۲۷یعقوب صرِّ

لبنانی بود که مجله مشهور ادبی و علمی الُمقتَطف را تأسیس کرد و تا 

زمان مرگش سردبیری آن را بر عهده داشت. این مجله به دلیل تنوع  

ای در موضوعات چون ادبیات، علوم مدرن و زبان شهرت گسترده

رد و نویسندگان برجسته آن دوران در آن مقاالت جهان عرب به دست آو

 نوشتند. روشنگر می

وف بسیار سختکوش بود و ساعات طوالنی در کتابخانه های  یعقوب صرِّ

عمومی صرف مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل علمی و فلسفی  

کرد و به علوم طبیعی مانند ریاضیات، شیمی و فیزیک سخت  می

کننده نیست، بلکه با  علمی او خشک و خستههای مند بود. نوشتهعالقه

زبانی جذاب و ادبی و روشنگرانه ارائه شده است. او یکی از 

دهندگان علم، دانش و ایده های فلسفی به زبان  ترین اشاعهبرجسته

ی بسیاری  رنسانس علمی در عربی مدرن است و مردان و زنان برجسته

 اند. در جهان عرب از او الهام گرفته

 مر فارس ن

وف و شاهین ۱۸۵۶–۱۹۵۱فارس نمر ) ( به همراه یعقوب صرِّ

 گذاشت.  مكاریوس روزنامه الُمقتَطف را بنیان

 ُجرجی زیدان 

نگار  نویس و روزنامهنگار، داستان( تاریخ ۱۹۱۴-۱۸۶۱ُجرجی زیدان )

رمان تاریخی و تأسیس  ۲۳زبان لبنانی است که برای نوشتن  عرب

ها با نوشتن  نهضت بیداری عربنشریٔه الهالل معروف است. در 

ها با فرهنگ و تاریخ خود نقش  های تاریخی در آشنا نمودن عربرمان 

بنیادی داشت. در دوران تسلط خالفت ترک زبان عثمانی بر جهان 



نویسی نقش اساسی در بیداری عرب، انتشارات عربی و عربی

 گرائی عربی داشت. ملی

 جمیل صدقی َزهاوی

( شاعر و نویسنده ُکرد اهل عراق  ۱۹۳۶-۱۸۶۳جمیل صدقی َزهاوی )

نوشت. او در روشنگری های عربی، فارسی و کردی میبود که به زبان

ای شناخته  در جهان عرب کوشا و در سراسر جهان عرب چهره

است. او طرفدار جدی حقوق زنان و از هواداران ترک حجاب بود.  شده

فر داشت و در سال  جمیل صدقی زهاوی به ادبیات فارسی هم عالقه وا

در هزاره فردوسی که در تهران و توس برگزار شد شرکت  ۱۳۱۳

 داشت. 

 قاسم امین 

( نویسنده، اصالح طلب اجتماعی مصری و  ۱۸۶۳–۱۹۰۸قاسم امین ) 

گذاران جنبش ملی در مصر و دانشگاه قاهره است. او  یکی از بنیان

 همچنین پیشگام جنبش آزادسازی زنان است.  

لیسانش حقوق گرفت و سپس در دانشگاه   ۱۸۸۱قاسم امین در سال 

د که تربیت زنان پایه  کرمونپلیه فرانسه ادامه تحصیل داد. او فکر می 

برد و همه چیز است و راه به ایجاد یک جامعه سالم در مصر می

دهد. او برای آزادی زنان مسلمان تالش  های نیکوکار پرورش مینسل

اش صورت گرفته  کرد و شهرت یافت ولی همزمان حمالت زیادی علیه

متهم  کردند او را به به فروپاشی خانواده و کسانی که به او حمله می

 ۱۸۹۸داد در سال کردند. او از جوانی به اصالح جامعه اهمیت میمی

ها« )أسباب ونتائج وأخالق  کتاب »دالیل، نتایج و اخالق و موضع

کتاب »آزادی زن«   ۱۸۹۹ومواعظ( را نوشت و بدنبال آن نیز در سال 

)تحریر المرأة( را منتشر کرد. شیخ محمد عبده، سعد زغلول او را در 

یاری و حمایت کردند. احمد لطفی کتاب او را در زمانی که در  این کار

مصر بود به انگلیسی ترجمه و آن را در هند و کشورهای اسالمی  

مستعمره منتشر کرد. او در این کتاب راجع به حجاب صحبت کرده و  

گفت که آنچه تحت عنوان حجاب اسالمی رایج شده از اسالم نیست. او  



ن به معنی خارج شدن از دین نیست. وی  گفت که دعوت به آزادی ز

سپس به آزادی زنان برای بیرون رفتن در جامعه و برخورداری از  

امور زندگی اجتماعی فراخوان داد. او با این کتابش مصر را لرزاند و 

جنجال و توفانی از اعتراضات و انتقادات را علیه خودش برانگیخت. 

او حمله کرده و افکار   در همان سال مصطفی کامل رهبر حزب ملی به

او را به استعمار انگلیس مرتبط دانست. همچنین طلعت حرب اقتصاددان  

مصری نیز درکتابش به اسم »حرف آخر در رابطه با زن و حجاب« 

)فصل الخطاب فی المرأة والحجاب( به وی پاسخ داده و به او گفت: 

روپایی  برداشتن حجاب و ادغام زن ومرد در مسائل اجتماعی آرزوهای ا

رغم انتقادات، قاسم امین کوتاه نیامد و به نوشتن کتاب و  هستند. اما علی

»زن نوین« )المرأة الجدیدة( که در سال  مقاالت ادامه داد و در کتاب

نوشت به منتقدینش جواب داد. او خواستار آن شد که برای اعطا   ۱۹۰۱

 حقوق زنان و حقوق سیاسی زنان قانونی وضع شود. 

ثیر نظریه داروین عقیده داشت اگر مصریان همراه با  او تحت تأ 

اروپائیان مدرنیزه نشوند و اگر در تالش برای بقا وارد یک رقابت  

های  ها نشوند، از صحنه حذف خواهند شد. به نقل از کتابموفق با آن

کرد که برابری جنسی  هربرت اسپنسر و جان استوارت میل استدالل می

ی از گذر از استبداد به دموکراسی است. او  از ضروریات تکامل اجتماع

عقیده داشت که باال بردن شرایط زندگی زنان در اصالح وضع اجتماع  

 تأثیر بنیادی خواهد داشت. 

 احمد لطفی السیِّد 

( پژوهشگر، اندیشمند و سیاستمدار  ۱۹۶۳–۱۸۷۰احمد لطفی السیِّد )

یل شد. التحصاز مدرسٔه حقوق قاهره فارغ ۱۸۸۹مصری بود. در سال 

مشارکت داشت. او همچنین از   ۱۹۰۸در تأسیس حزب امت در سال 

خواه بود. به خواهان مشروطهاعضای حزب ملِّی، حزب وفد، آزادی

های مدیر کتابخانٔه ملی مصر، دانشگاه قاهره، وزیر معارف، سمت

وزیر کشور و وزیر خارجه، عضو مجلس رسید. همچنین تا پایان عمر 

 ن عربی در قاهره بود. رئیس فرهنگستان زبا



 تالیفات: 

ای از تاریخ نهضت استقالل )صفحات مطویة من تاریخ  صفحات پیچیده

 الحركة االستقاللیة( 

 ها )تأمالت(نگریآینده

 ها )المنتخبات( برگزیده

تأمالتی در فلسفه، سیاست و ادبیات و جامعه شناسی )تأمالت فی الفلسفة  

 واالجتماع( واألدب والسیاسة 

 زندگینامه با عنوان "داستان زندگی من" )قصة حیاتی( 

 ها: ترجمه

 اخالق نیکوماخوسی، ارسطو )علم األخالق إلى نیقوماخوس( 

 علوم طبیعی، ارسطو )علم الطبیعة( 

 سیاست،ارسطو )السیاسة( 

 فرح انطون 

( یکی از پیشگامان سکوالریسم در جهان ۱۸۷۴ - ۱۹۲۲فرح انطون ) 

های فیلسوف خردگرا،  ها و معرفی زندگی و اندیشهوهشعرب است. پژ

شناس و مورخ فرانسوی،ارنست رنان، از او بسیار ابن رشد و زبان

 مشهور است.

(، ضرورت و فواید،  فَلَسفَةُ ابِن ُرْشددر کتاب فلسفه ابن رشد )

. او برای نخستین بار  کندمیهای گویا استدالل نسکوالریسم را با برها

در جهان عرب به طور علنی از سکوالریسم و برابری همه مردم بدون  

 توجه به تعلق مذهبی آنها، دفاع کرد.

ی محبوب و مشهورش الجامعة مسائل سیاسی و اجتماعی او در مجله

ی از  دوران را به بحث می گذاشت و از کارهای برجسته او انتقاد علن

 ( و ناسیونالیسم عربی بود. ۱۸۴۹ - ۱۹۰۵های محمد عبده )اندیشه

 از فرح انطون حدود سی کتاب بجای مانده است، از آن میان: 

 فلسفه ابن رشد )فَلَسفَةُ ابِن ُرْشد( 

 المسیح )ترجمه عن الفرنسیة( ، تاریخ زندگی مسیح

https://www.hindawi.org/books/13939717/
https://www.lexilogos.com/document/renan/life_jesus.htm


 دین ، علم و پول )الدین والعلم والمال( 

 کلبه هندی )الكوخ الهندی( 

 جانوران )الوحش( 

 ivپل و ویرژینی )بولس وفرجینی( 

 قدس جدید )أورشلیم الجدیدة( 

 منبع و برای مطالعه بیشتر: 

Donald M. Reid (1975): The odyssey of Faraḥ Anṭūn: a 

Syrian Christian's quest for secularism. Minneapolis 

and Chicago: Bibliotheca Islamica, Inc. 

 صفیه زغلول 

( فعال و انقالبی ۱۹۴۶-۱۸۷۶صفیه فهمی معروف به صفیه زغلول )

 مصر، همسر سعد زغلول، ملقب به مادر ملت مصر است. 

یست  وزیر مصر بود. وی فعالی فمینصفیه دختر مصطفی فهمی، نخست

و انقالبی و از همراهان هدا شعراوی رهبر جنبش زنان در مصر بود.  

ملت مصر، بخاطر همراهی صفیه فهمی در مبارزات شوهرش علیه  

 اند. استعمار انگلیس، وی را مصر االًم )مادر ملت مصر( لقب داده

 امین ریحانی 

( عمر خود را صرف ایجاد پل ارتباطی  ۱۹۴۰-۱۸۷۶) امین ریحانی

سالگی  ۱۱میان جهان شرق و غرب کرد. او در لبنان به دنیا آمد و در 

از لبنان به نیویورک مهاجرت کرد. زبان انگلیسی را فرا گرفت و سپس  

او در این دوره به خواندن آثار  کار تجارت خانوادگی را دنبال کرد.

والت ویتمن، رالف والدو امرسون، و توماس کارالیل پرداخت. ریحانی  

وارد مدرسٔه حقوق نیویورک شد اما به دلیل عفونت ریوی موفق به  

ادامٔه تحصیالتش نشد و برای معالجه به لبنان بازگشت. او قبل از انتشار 

 شجوی حقوق بود.  کتاب خالد یک هنرپیشٔه دوره گرد و دان

های  و به عنوان شاعری شناخته شده در زبان ۱۸۹۹ریحانی در سال 

ابیات بدون قافیه  -عربی و انگلیسی به نیویورک بازگشت )او شعر سپید

http://www.ameenrihani.org/


را وارد ادبیات عرب کرد(. او در سال  -با وزن پنج ضربی و دو هجایی

آمریکا و  به تابعیت آمریکا درآمد، اما همٔه عمر در سفر میان  ۱۹۰۱

خاور میانه بود. وی در لبنان مجموعه مقاالتی به زبان عربی و نیز 

نوشت که اولین رمان به زبان انگلیسی نوشتٔه  کتاب خالدرمانی به نام 

 ی عرب زبان است.  نویسنده

، رئیس بخش آفریقایی و خاورمیانٔه کتابخانٔه کنگره، که 9مری جین دیب 

و بزرگداشت صدمین سالگرد انتشار  کتاب خالدهمایشی دربارٔه رمان 

آن برگزار کرده بود، اظهار داشت: "در این برهه از زمان که همه چیز 

در خاورمیانه دستخوش تغییرات سریع است و جوانان در بسیاری از 

کشورهای منطقه طرفدار این نظریه هستند که عمالً شرق و غربی 

تیم، و افراط گرایی  وجود ندارد و ما همگی جزیی از جامعٔه جهانی هس

شویم که در های امین ریحانی روبرو میپاسخ مناسب نیست... با ارزش

 اند." آثارش بیان شده

 گوید:برادر زادٔه او، رمزی ریحانی می

او همٔه عمر خود را وقف ایجاد پلی ارتباطی میان شرق و غرب نمود،  

ودش  و به همان اندازه که آمریکایی بود و نیویورک را خانٔه خ

شد؛ و همین طور عربستان دانست، لبنان هم خانٔه او محسوب میمی

سعودی. او مسیحی متولد شده بود، اما اگر دربارٔه مذهبش از او سؤال 

 داد من عرب آمریکایی هستم.  شد، پاسخ میمی

 ریحانی: امین  بخشی از آثار

 ۱۹۴۰قلب لبنان )قلب لبنان(، 

 ۱۹۲۴ملوک عرب )ملوك العرب(، 

 ۱۹۳۵عراق )قلب العراق(، قلب 

 ۱۹۱۱خالد )رمان به انگلیسی(، 
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 هدا شعراوی

( از پیشگامان جنبش حقوق زنان در مصر ۱۸۷۹–۱۹۴۷هدا شعراوی )

فعالیت برای  ۱۲۹۸گذار اتحادیه فمینیستی مصر بود. او در سال و بنیان

حقوق زنان در مصر را آغاز و رهبری کرد. سپس اتحادیه فمینیستی  

المللی برای حق رای  مصر را بنیان نهاد. بعدها این اتحادیه با اتحادیه بین

 ن همکاری کرد.  زنا

نوشت. هدا به زبان ترکی، فرانسه و عربی مسلط بود ولی، به عربی می

او در کودکی با شاعری بنام سید خدیجه مغربی آشنا شد و از او بسیار  

نویسد: او مرا شدیداً تحت تأثیر قرار داد چون که میتأثیر گرفت. چنان

 دیدم کهکرد. میدر مورد مسایل ادبی و فرهنگی با مردان مباحثه می

سواد برای گفتن چند کلمه جلوی مردان دچار چه ترس و لرزی زنان بی

شوند. دیدن سید خدیجه مرا قانع کرد که اگر زنان باسواد شوند،  می

 توانند با مردان برابر باشند و حتی از آنان پیشی بگیرند.  می

هدا را در سیزده سالگی به اجبار به عقد علی شعراوی، پسر عمویش  

ساله بود و زنان دیگر و حتی فرزندانی بزرگتر از هدا  ۴۰درآوردند که 

سالگی حاضر نشد به خانه علی   ۲۱داشت. هدی نیز مقاومت کرد و تا 

 ۱۹۰۳برود و با او زندگی کند. نخستین فرزند وی که یک دختر بود در 

 به دنیا آمد.  

های ملی گرایانه و زمان با حرکتهم ۱۹۱۹هدا شعراوی در 

تانیا در مصر، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و وارد ضداستعمار بری 

حزب وفد شد و نقش مهمی در سازماندهی زنان در تظاهرات علیه  

ای در این حزب های حاشیهانگلستان ایفا کرد. در آن زمان زنان نقش

 ۱۹۲۰ها را برعهده داشتند. در سال داشتند، مثالً تکه دوزی روی پرچم

ار حزب وفد تأسیس شد که هدا نقش مهمی در کمیتٔه مرکزی زنان طرفد

 این کار داشت و به عنوان نخستین رئیس این کمیته انتخاب شد. 

شعراوی در اعتراض به عدم اعطای حق رای به زنان توسط مردان 

خ( اتحادیه  ۱۳۰۲م ) ۱۹۲۳گرا و تازه استقالل یافتٔه مصری، در ملی



این سازمان شد که  فمینیستی مصر را بنیان نهاد و نخستین رئیس

های اصلی آن، حق رای زنان، اعتالی تحصیالت زنان و تغییر هدف

قوانین به نفع زنان بود. بیشتر اعضای این سازمان زنانی از طبقه  

متوسط و باال بودند. اینکه اتحادیه فمینیستی مصر سازمانی »فمینیستی« 

به حساب   های فمینیستی منطقهو نه »زنانه« بود و از اولین سازمان

 آید.می

خ( همراه با برخی دوستانش به کنفرانس   ۱۳۰۲م ) ۱۹۲۳او در سال 

اش جایگاه حق رأی زنان در ُرم رفت و سخنرانی کرد. او در سخنرانی

زنان و مردان مصری را در مصر باستان و همچنین در اسالم برابر 

 دانست و دلیل تبعیض علیه زنان در مصر معاصر را اشغال این کشور

به دست کشورهای بیگانه دانست. اشعری حجاب خود را در بازگشت از 

تر کنفرانس به نشانه حمایت از جنبش فمینیستی با اهداف گسترده

برداشت و به دریای مدیترانه انداخت. پیش از او بسیاری از زنان 

که  شد چنانحجاب بودند و این عمل آنان نمادین محسوب میمصری بی

اب مظهر »موانع بزرگ بر سر راه زنان برای است حج خود گفته

 مشارکت در زندگی اجتماعی« است.

های  کرد و سیاستاز آنجا که دولت حزب وفد به مسایل زنان توجه نمی

از   ۱۹۲۴ای در پیش گرفته بود، هدی شعراوی در سال مردساالرانه

ای  عضویت در کمیته مرکزی حزب استعفا داد و در نامه سرگشاده

 نوشت: 

شوند و  نان استثنایی در لحظات خاصی از تاریخ ظاهر میز

شوند. مردان چنین توسط نیروهایی خاص کنار گذاشته می

العاده و کارهای آنان را معجزه  زنانی را موجوداتی خارق

دانند. اما زنان ستارگانی درخشان هستند که از پس ابرهای  می

ان که  درخشند. آنان در زمانهای دشوار و هر زمتیره می

شوند. در لحظات خطر، زمانی  مردان اراده کنند، ظاهر می

شوند، مردان اعتراضی به  که زنان در کنار مردان ظاهر می 

های بی  کنند. اما اقدامات خطیر و فداکاریحضور آنان نمی

دهد…  پایان زنان، نظر مردان راجع به آنها را تغییر نمی



تمام زنان، زنان  مردان برای به رسمیت نشناختن قابلیتهای 

بسیار برگزیده را جدا کرده و برای آنها جایگاهی ویژه قائل  

اند. اند. زنان با تمام وجودشان این موضوع را حس کردهشده

است… آنان راه  شرف و عزت نفس آنان عمیقاً پایمال شده

چاره را در مشارکت در امور اجتماعی با مردان دیدند. 

، خواستار آزادی خود و احقاق  است زمانی که دیدند راه بسته

حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود شدند. جهش آنان با  

سرزنش و تمسخر مواجه شد اما آنان دلسرد نشدند؛ و اگر 

مردان حقوق زنان را به رسمیت نشناسند، عزم زنان تبدیل به  

 نبرد و نه نهایت جنگی علیه آنان خواهد شد. 

  ۱۹۳۷ی« را منتشر کرد و در  نشریه »زن مصر ۱۹۲۵او در سال 

 نشریه »المصریة« را که هر دو از نشریات زنان بودند. 

در قاهره میزبانی کنفرانس   ۱۹۴۴اتحادیه فمینیستی مصر در سال 

فمینیست عرب را بر عهده گرفت. سخنرانی هدی شعراوی در افتتاحیه 

ب های فمینستی زنان عرترین متنو اختتامیه این کنفرانس یکی از مهم

 بند تصویب شد.  ۵۱است. همچنین در این کنفرانس، منشور زنان در 

زنان جوان را با بورس ۱۹۲۰به همت شعراوی اتحادیه در اواخر دهه 

فرستاد. همچنین یک مدرسه ابتدائی را هم اداره  تحصیلی به اروپا می

ای برای دانش آموزان تقریبا رایگان بود. اتحادیه  کرد که هزینهمی

های موقتی ماهانه  هم برای کمک به زنان بیوه داشت که کمک ایبرنامه

داد، هزینه فرستادن فرزندانشان به مدرسه را تأمین، و  به آنها می

کرد. اتحادیه برای دختران فقیر برایشان دارو و درمان تهیه می

ای دائر کرده بود و به آنها خیاطی و قالیبافی  های آموزش حرفهکالس

اهی هم برای زنان و کودکان احداث کرده بود. تا  آموخت. درمانگمی

های داخلی،  این درمانگاه نوزده هزار بیمار مبتال به بیماری۱۹۲۸

های زنان و مادران حامله را معالجه کرده بود. این  چشمی، و بیماری

های  ها به هزینه هدی شعراوی و دیگر اعضای سازمان و کمکبرنامه

ها و وکالی غربی نیز همواره  اط با فمینیستشد. ارتبداوطلبانه انجام می



نقطه قوت شعراوی بود. اتحادیه از هنگام تأسیس به طور منظم هیأت  

 فرستاد. های بین المللی زنان میهایی را به میتینگ

المللی شدن کانال سوئز و  هدا شعراوی در اواخر عمر طرفدار بین

 مخالف سالح اتمی بود. 

، ۱۹۲۴–۱۸۸۰رات زنان مصری در دوره خاط -عصر حرم  کتاب او، 

یحکی مذکرات المرأة المصریة فی الفترة ما بین   -)عصر الحریم 

 است. ( را مارگوت بدران به انگلیسی ترجمه کرده۱۹۲۴–۱۸۸۰

 منبع و برای مطالعه بیشتر: 

Shaʻrāwī, Hudá, and Margot Badran (1987). Harem 

years: the memoirs of an Egyptian feminist (1879-

1924). New York: Feminist Press 

 ساطع الحصری

( متفکر سوریه و یکی از بنیانگذاران  ۱۹۶۸-۱۸۷۹ساطع الحصری )

گرائی و گرای عرب است. او یکی از مبلغان و مروجان ملی تفکر ملی

 اصالح طلبی عرب است. 

التحصیل شدن  ساطع الحصری در صنعا، یمن متولد شد و پس از فارغ

مدارس عثمانی به فرمانداری ایالتی در بالکان منصوب شد. وی  از 

های درسی  بعدها به عنوان وزیر آموزش و پرورش در توسعه برنامه

آموزشی در دمشق مشغول بکار شد و روابط خود را با متفکران پیشرو  

به  ۱۹۶۵ادامه داد. او در سال  ۱۹۲۰و دانشمندان در سوریه تا سال 

 در بغداد درگذشت. ۱۹۶۸لعراق برگشت و در سا

های زیادی در باره آموزش و پرورش،  ساطع الحصری کتاب

گرایی ای در جهان عرب و دفاع از زبان عربی و ملیهای فرقهدرگیری

 عربی نوشت. 



 سالمه موسی 

( اصالح طلب و از پیشگامان رنسانس  ۱۹۵۸-۱۸۸۷سالمه موسی )

ریجی در مصر و از عربی است. او پیشگام سوسیالیسِم قهرپرهیز و تد

اولین ترویج دهندگان این تفکر بود. عالقه وافر و توجه خاصی به  

تواند ضامن پیشرفت فرهنگ داشت و اعتقاد راسخ داشت، که اندیشه می

 و رونق شود. 

سالمه موسی از آن دسته از روشنفکران مصری چون احمد لطفی السید  

بود که خواستار ساده کردن زبان عربی و قواعد صرف و نحو آن و  

 رسمیت شناختن زبان عامیانه مصری بودند.  به

به فرانسه سفر کرد. این سفر تأثیر مهمی در   ۱۹۰۶او در سال 

ها آشنا  طرز تفکر و فلسفه غربیگیری آگاهی و اندیشه او داشت. با شکل

شد. با آثار اندیشمندان اروپایی چون ولتر آشنا و تحت تأثیر قرار گرفت.  

های  ها و همچنین با یافتههای کارل مارکس و دیگر سوسیالیستبا اندیشه

مصرشناسی غربی آشنا شد. سالمه پس از سه سال زندگی در پاریس،  

د، جایی که چهار سال دیگر در آنجا  به انگلستان رفت تا حقوق را بیاموز

)( پیوست و در آنجا با یکی از   10زندگی کرد. او به انجمن  فابین 

نویس ایرلندی جورج برنارد  سردمداران این انجمن، نویسنده و نمایشنامه

های علمی چارلز شاو آشنا شد. او در این دوران تحت تأثیر پژوهش

 رفت.داروین به ویژه تئوری تکامل او قرار گ

او پس از بازگشت از انگلیس به مصر، اولین کتابش در باره سوسیالیسم   

منتشر کرد. همچنین او و شبلی   ۱۹۱۲را در جهان عرب، در سال 

منتشر کردند، اما این   ۱۹۱۴نامه به نام المستقبل در سال شمیل یک هفته

خود بسته شد. همچنین وی به همراه   ۱۶نامه پس از نشر شماره هفته

تأسیس  ۱۹۲۱مد عبدهللا عنان حزب سوسیالیست مصر را در سال مح

خواست که به  گیری کرد چون نمیکردند ولی بزودی از این حزب کناره

های تشکیالتی تن دهد و این امر بر اثر اختالفاتی بود که رخ محدودیت
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داد که ناشی از انتقادات او از انقالب اکتبر بود، بدنبال آن از زندگی  

به  ۱۹۲۳های فکری پرداخت. از ناره گرفت و تنها به فعالیتسیاسی ک

، ۱۹۳۰سال ریاست مجله هالل را به عهده گرفت. در سال  ۶مدت 

ای مجله بنام مجله آکادمی فرهنگ علمی مصر را تأسیس کرد و مجله

الجدیده را منتشر کرد که هدف آن ترویج علوم در جهان عرب بود، اما 

دمی را بست. او سپس، انجمن »مصری برای  دولت صدقی پاشا این آکا

مصری« را تشکیل داد و این انجمن با الهام گرفتن از تجربه گاندی  

 رهبر هند، کاالهای انگلیسی را تحریم کرد.  

 توان در سه عرصه خالصه کرد:  تفکر سالمه موسی را می 

 گرائی و مدرنیزه کردن با الهام از غربخرد •

عنوان راهی برای رسیدن به عدالت  اعتقاد او به سوسیالیسم به  •

 اجتماعی 

های فرعونی  های شخصیت مصری در ریشهجستجو برای ریشه •

ها به دموکراسی، لیبرالیسم، سکوالریسم و  آن و اضافه بر آن

 رهایی زنان تاکید داشت. 

سالمه تحت تأثیر تفکرات سوسیالیستی به ویژه جامعه فابین بریتانیا بود،  

جی سوسیالیسم بدون خشونت یا انقالب بودند. او که خواستار تحقق تدری

حالیکه به سوسیالیسم اعتقاد داشت، خواستار ایجاد دموکراسی پارلمانی  

 بود و به بلشویسم انتقاد و با آن مرزبندی داشت. 

های مصرشناسی مطلع شد و در زمانی که سالمه موسی از آخرین یافته

از بازگشت به مصر،   در فرانسه بود تحت تأثیر آن قرار گرفت، پس

های احمد لطفی السید قرار گرفت، او یک مفهوم جدید از درجریان ایده

شخصیت مصر بر اساس یک مبنای متفاوت از شرق و ارتباط مذهبی و  

ترین موضوع رو به  ارتباط بین ملیت و منفعت قائل بود، به نظر او مهم

مه موضع  جلو در این زمینه، چنگ زدن مصریان به فراعنه بود. سال

منفی در مورد ادبیات و میراث عربی داشت. نقد ادبیات مصر در سنت  

خواست که از  ادبیات عربی را مورد انتقاد قرار داد و از ادبای مصر می



نویسندگان مترقی اروپایی یاد بگیرند. وی معتقد بود که زبان عربی به 

ناسیونالیسم  کند و همچنین کند و آن را تبلیغ نمیادبیات مصر خدمت نمی

گرایی عرب انحالل  کند و آن را در عرصه ملیمصری را تباه می

 دهد. می

سالمه موسی معتقد بود که پس از آزادی طبقات سرکوب شده از  

توان از داری اولیه، تنها با آزادی از اسارت توهمات و خرافات، میبرده

 بردگی دوم، یعنی از استثمار طبقاتی آزاد شد. 

ای مورد انتقاد  طور گستردهاعالم شده سالمه موسی بههای دیدگاه

اسالمگرایان عرب قرار گرفت. مصطفی صادق الرافعی او را 

ضداسالم توصیف کرد. عباس محمود، پس از انتشار کتاب بالغت  

است.  دوران و زبان عربی از او به عنوان فردی غیر عرب یاد کرده

ای است که  او نویسنده مجله ادبی الرساله در انتقاد به وی نوشت، 

تسلطش بر زبان التین بیشتر از عربی است. دیگران نیز به او حمله  

 کرده و گفتند: »این صفحه باید از تاریخ فرهنگ ما حذف شود«. 

های زیادی از خود برجای گذاشت که در رابطه با  سالمه موسی نوشته

ه  سالگی آغاز ب ۲۰است. او از سن موضوعات مختلفی نوشته شده

های انگلیسی و فرانسوی این فرصت را به  نوشتن کرد تسلطش بر زبان

های متنوعی مطلع شود، حدود  او داد که از علوم و معارف و فرهنگ

است. از جمله: »سوسیالیسم« و مقدمه سوپر من و  کتاب منتشر کرده ۴۰

آزادی اندیشه در مصر، و رنسانس اروپا، و جهان پس از سی سال،  

انان آن در تاریخ، رویاهای فالسفه، زنان بازیچه دست  آزادی و قهرم

نامه خود را در ها به من آموختند بود. وی زندگیمردان نیستند و آن

ها،  کتابی بنام تربیت سالمه موسی، منتشر کرد و همچنین مجالت، کتاب

 و مقاالت بسیاری نیز منتشر کرد. 

 : سالمه موسیهایی از آثار نمونه

 ۱۹۱۰اَبَر مرد )مقدمة السبرمان(، معرفی 

  ۱۹۱۳سوسیالیسم، )االشتراكیة(، 



ها و سخنرانان مشهور )أشهر الخطب ومشاهیر مشهورترین سخنرانی

  ۱۹۲۴الخطباء(، 

   ۱۹۲۵عشق در تاریخ )الحب فی التاریخ(، 

 ۱۹۲۶رویاهای فالسفه )أحالم الفالسفة(، 

 ۱۹۲۷رازهای روان )أسرار النفس(، 

شه و قهرمانان آن در تاریخ )حریة الفكر وأبطالها فی  آزادی اندی 

 ۱۹۲۷التاریخ(، 

های روان )العقل الباطن أو مكنونات النفس(،  شدهناخودآگاه یا پنهان

۱۹۲۸ 

 ۱۹۲۸نظریه تکامل و منشاء انسان )نظریة التطور وأصل اإلنسان(، 

  ۱۹۲۹امروز و فردا )الیوم والغد(، 

روانشناسی در زندگی روزمره ما )السیكولوجیة فی حیاتنا الیومیة(،  

۱۹۳۴   

  ۱۹۳۴گاندی و جنبش هندوستان )غاندی والحركة الهندیة(، 

  ۱۹۳۵نوزائی چیست )ما هی النهضة(، 

   ۱۹۳۵نوزائی اروپا )النهضة األوروبیة(، 

   ۱۹۴۳، شخصیت کارا )الشخصیة الناجعة(

  ۱۹۴۴زندگی ما بعد از پنجاه سالگی )حیاتنا بعد الخمسین(، 

  ۱۹۴۵بالغت نوین و زبان عربی )البالغة العصریة واللغة العربیة(، 

  ۱۹۴۶خودآموزی )التثقیف الذاتی(، 

   ۱۹۴۷پرورش سالمه موسی )تربیة سالمة موسى(، 

 ۱۹۴۷خرد و خرد ما )عقلی وعقلك(، 

 ۱۹۴۷الحب والحیاة(، هنر عشق و زندگی، )فن 

 ۱۹۴۷مصر، خاستگاه تمدن، )مصر أصل الحضارة(، 

  ۱۹۵۳ها )محاوالت(، تالش

 ۱۹۵۳آنها به من آموختند )هؤالء علمونی(، 

 ۱۹۵۴کتاب انقالبها )كتاب الثورات(، 

 ۱۹۵۶ادبیات مردم، )األدب للشعب(، 

 ۱۹۵۶ادبیات و زندگی )األدب والحیاة(، 

 ۱۹۵۶اسات سیكلوجیة(، های روانشناسی )درپژوهش



 ۱۹۵۶زنان بازیچه مردان نیستند )المرأة لیست لعبة الرجل(، 

 ۱۹۵۷گفتگو با جوانان )أحادیث إلى الشباب(، 

 ۱۹۵۷برنارد شاو )برنارد شو(، 

 ۱۹۵۹های راه جوانان )مشاعل الطریق للشباب(، چراغ

 ۱۹۵۹مقاالت ممنوع )مقاالت ممنوعة(، 

های  ی ملتای از داستانهای برگزیده داستانهای گوناگون: مجموعه

مختلف )قصص مختلفة: مجموعة قصص مثالیة حدیثة المم مختلفة(،  

۱۹۶۰ 

ها )تأریخ الفنون وأشهر الصور(،  تاریخ هنرها و مشهورترین نقاشی

۱۹۶۰ 

 ۱۹۶۱انسان در اوج تکامل )اإلنسان قمة التطور(، 

 ۱۹۶۲درها را بگشائید )افتحوا لها الباب(، 

 ۱۹۶۳کتاب صنایع و رسانه )الصحافة حرفة ورسالة(، 

 ۱۹۶۳گلچین آثار سالمه موسی )مختارات سالمة موسى(، 

 ۱۹۶۳شوهرم زن گرفت )زوجی تزوج(، 

  ۱۹۶۳کار )المدینة الخاطئ(، شهر بزه

 جیب ما و جیب خارجی ها )جیوبنا وجیوب االجانب(،بی تاریخ 

 علی عبدالرازق 

پژوه فقیه، حقوقدان و از اصالح ( اسالم۱۸۸۸–۱۹۶۶علی عبدالرازق )

طلبان مسلمان و سکوالر بود. شهرت کتاب او »االسالم و اصول  

الحکم« مرزهای مصر را درنوردید، طوری که او را همه جا با نام  

شناسند. او دراین کتاب و  « می م االسالم و اصول الحکصاحب کتاب »

دیگر آثارش تالش کرد با استفاده از متون قرآن ثابت کند که اسالم  

هائی چون  ای از حکومت پافشاری نکرده و اندیشههیچگاه بر شکل ویژه

 حکومت یا خالفت اسالمی، هیچ ربطی به دین اسالم ندارد.

ش از عالمان علی عبدالرازق در کودکی قرآن را حفظ کرد. خانواده ا 

دینی بودند و به همین جهت او هم تحصیالت خود را در دانشگاه االزهر 

نامۀ االزهر از این ترین گواهیبا عالی ۱۹۱۲قاهره ادامه داد. در سال 

التحصیل شد و پس از اتمام تحصیالت، به انگلستان سفر دانشگاه  فارغ

https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_intranslation/1/
https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_intranslation/1/
https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_intranslation/1/


رد ولی، با شروع  کرد و در دانشگاه آکسفورد در رشته اقتصاد ثبت نام ک

 به مصر برگشت. ۱۹۱۵جنگ جهانی اول ناگزیر، در سال 

در سمت قاضی شرع کار و در االزهر  ۱۹۲۵تا  ۱۹۱۵او ازسال 

کرد تا اینکه به خاطر تألیف کتاب »االسالم و اصول الحکم«  تدریس می

نفره علمای طراز  ۲۴به دادگاه ویژه علمای االزهر فرا خوانده شد. هیئت 

هر پس از جلسه محاکمه با حضور شیخ علی عبدالرازق، او را اول االز

 محکوم کرده و کتابش را مخالف با دین اسالم تشخیص دادند. 

که  هفت اتهام را به او نسبت داد از جمله این هیئت کبار علما در االزهر

علی عبدالرازق شریعت اسالمی را "معنوی محض" دانسته و آن را 

داری شمرده است. در این جلسه به اتفاق ارتباط با سیاست و حکومتبی

الزهر بیرون شود  ی علمای اهآرا رای دادند که علی عبدالرازق از زمر

هایی را که از االزهر به دست آورده از او گرفته شود نامهو همۀ گواهی

اش به عنوان قاضی شرع معزول شود. به موجب این حکم،  و از وظیفه

نام وی از همۀ اوراق اداری االزهر و دیگر نهادهای دینی باید زدوده  

ای ر مستمریای که برعهده دارد اخراج شود و هشود و از هر وظیفه

کرده قطع شود و از این پس شایستگی  که از هر منبعی دریافت می

 .نخواهد داشت -خواه دینی یا دنیوی -داری هیچ وظیفۀ عمومی راعهده

پس از اخراج از دانشگاه االزهر، عبدالرازق به لندن بازگشت و در 

ها ضمن دیدار از  دانشگاه آکسفورد مشغول تحصیل شد. او طی این سال

کشورهای آفریقایی مقاالتی را در نشریه »السیاسة« مصر منتشر 

کرد. نهایتاً بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و در زمانی که برادرش می

شیخ مصطفی عبدالرازق جزء شیوخ طراز اول دانشگاه االزهر بود،  

را فسخ و تمام  ۱۹۲۵هیئت علمای دانشگاه االزهر رأی دادگاه سال 

ده کرد. اما عبدالرازق بعد از آن به کسوت فقیهان  مناصب شرعی او اعا

بازنگشت و به دانشگاه قاهره رفت و مدتی هم در سمت رئیس دانشگاه  

قاهره خدمت کرد. او در این فاصله تحقیقات خود را روی موضوع  

بودن »اجماع« در فقه متمرکز کرد و در نقد آن با استفاده  برهان و حجت
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اهیم بن سیار معتزلی، کتابی را تحت عنوان  از آرای فقیه قرن سوم، ابر

 »االجماع فی الشریعة االسالمیة« به چاپ رساند. 

گیری از تعالیم شیخ محمد عبده که در  عبدالرازق در کتاب خود، با الهام

کتاب »االسالم والنصرانیة بین العلم و المدنیة« متجلی شد و همچنین با 

درصدد اثبات این نکته است که   استفاده از متون قرآن، و میراث اسالمی

اسالم هیچگاه بر شکل خاصی از حکومت تأکید نکرده و پدیده ای به نام  

خالفت اسالمی هیچ ربطی به دین اسالم ندارد. بسیاری معتقدند شیخ 

علی عبدالرازق در کتابش، نظریات استاد خود امام محمد عبده را با  

به خصوص پس از زوال کند. انتشار کتاب او وضوح بیشتری بیان می

امپراتوری عثمانی در ترکیه و الغای خالفت، شوک سنگینی را به طیف 

فقیهان سنتی وارد کرد و حتی فقهای برجسته دانشگاه االزهر چون شیخ 

ف، علی رغم نزدیکی افکار با عبدالرازق از اظهار نظر  عبدالوهاب خالِّ

ندان او شیخ  ترین معادر چنین جوی خودداری کردند. یکی از سرسخت

 رشید رضا بود. او دربارٔه کتاب عبدالرازق چنین نوشت:  

بر بزرگان مصر جایز نیست که نسبت به این )کتاب( ساکت  

بمانند. مؤلف رجالی از میان آنهاست. پس بر آنان واجب است  

که حکم اسالم را دربارٔه این کتاب آشکار سازند. اگر در این  

است یاراِن او سکوت   رابطه کوتاهی صورت پذیرد، ممکن

آنان را، یا مجوزی برای کتاب یا ناتوانی در مواجهٔه ایشان با  

 کتاب تلقی کنند 



عبدالرازق در کتاب خود به تفصیل، نظرات عنوان شده رشید رضا در  

« را به چالش کشید. همچنین الخالفة او االمامة العظمیکتاب »

عبدالرازق فصل مختصری از کتابش را 

به اجماع اختصاص داد و بعدها در کتاب 

طور کامل به نقد مبانی  دیگر خود، به

بودن اجماع در فقه پرداخت.  حجت

های عبدالرازق دربارٔه اجماع  دیدگاه

مورد توجه فقیه بزرگ و رئیس دانشگاه 

ر گرفت. االزهر شیخ محمود شلتوت قرا

شیخ شلتوت هم در کتاب معروفش  

»االسالم عقیدة وشریعة« تحقیق اجماع 

 شمرد. نظری را امری غیرممکن  

هرچند در جهان عرب بازاندیشی در باب 

رابطه خالفت با نبوت همزمان با  

فروپاشی خالفت عثمانی آغاز شد، ولی 

در دوران معاصر در سطح سیاسی و 

 ۱۹۲۴. وقتی علی عبدالرازق در سال اجتماعی به طور موثر مطرح شد

با انتشار کتاب اسالم و اصول حکم به نقد خالفت اسالمی و نقد مقدس  

کردن حکومت پرداخت، از آنجائی برای نخستین بار شیخی از میان 

ای میان پیروی  خود رهبران مذهبی سنی، کوشید تا نشان دهد که رابطه

لمانان در جهان مدرن می  از دین و تبعیت از سیاست وجود ندارد و مس

توانند حکومت هایی بر اساس خردگرایی جدید برپا کنند و منبع  

 ای گرفت. مشروعیت این نظام ها مردم هستند، بحث ابعاد تازه

از برچیده شدن خالفت عثمانی و الغای رسمی آن به دست ترکان جوان 

شد.  گیری متضاد ترک در ترکیه، دو نتیجهبه رهبری مصطفا کمال آتا 

اگر عبدالرازق به نقد و رد خالفت رسید، شیخ محمد رشید رضا  

( خواستار احیا خالفت در جهان اسالم و انتقال مرکز آن ۱۸۶۵-۱۹۳۵)

 به جهان عرب شد. 



علی عبدالرزاق که در دستگاه قضائی مصر به عنوان قاضی شرع کار  

ندان کرد و با قوانین شرعی به خوبی آشنا بود، از نخستین اندیشممی

اسالمی است که بحث جدایی دین از سیاست را در جهان اسالم مطرح با 

 .استدالل تاریخی و با استناد به زندگی حضرت محمد مطرح کرده است

علی عبدالرازق در کتاب "االسالم و اصول الحکم" به مقوالتی همچون  

"خالفت" و "امامت" در اندیشه و تاریخ اسالمی پرداخته و به این نتیجه  

رسیده که نظام خالفت، نظامی بیگانه با اسالم است و در اصول و مبانی  

ی  توان یافت. شیوهمورِد اعتماِد دین اسالم مبنایی برای آن نمی

ها روی کار بوده، چیزی  که به نام خالفت در طول سده داریحکومت

ها و  جز حکومت دنیوی استبدادی نبوده است و هر کس که با ارزش

 .را نمی پذیردمعاصر و کرامت انسان آشنا باشد آنأصول حکومت 

نکتۀ اصلی و مرکزی در این کتاب این است که اسالم دین است نه  

دولت و حامل رسالتی معنوی است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست  

ها ندارد. پیامبر اسالم تنها "رسول"  و آبادانی دنیا و سازماندهی جامعه

ی معنوی خداوند را به آدمیان برساند و در  هابود و مأموریت داشت پیام

این راه نه دولتی تأسیس کرد و نه ریاست حکومتی را برعهده گرفت و 

بینیم پیامبر اسالم  ای را نهاد. به همین دلیل است که مینه بنیاد جامعه

راجع به نوع و شکل حکومت اسالم حرفی نزده است. پس بر مسلمانان  

کفایت را کار شوند و حکومتی کارآ و با الزم است که خودشان دست به

های تاریخی و بر مبنای موازین عقلی و مصالح جمعی  از روی تجربه

های کسانی که قایل به "حکومت  جستجو کنند و اعتنایی به حرف

کنند که حکومت اسالمی عبارت اسالمی" اند و از آن باالتر ادعا می

 و نوشت:  ا .است از نظام خالفت، اعتنایی نشان ندهند

ای جدا از دیگران تلقی کنیم، مثل مسلمانان را اگر جامعه

شان را سامان ها نیازمند حکومتی هستند که کارهایدیگر ملت

کند این حکومت  شان نظارت کند... فرقی نمیدهد و بر احوال

چه شکل و چه نوعی باشد: مطلقه باشد یا مشروطه، فردی  

مدار یا شورایی یا  قانون باشد یا جمهوری، استبدادی باشد یا

 .دموکراتیک یا سوسیالیستی یا بلشویکی 



با توجه به این نکته، علی عبدالرازق این تصور علمای مذهبی را که 

شمارند مورد انتقاد  خالفت و امامت را از لحاظ دینی امری واجب می

قرار داد و افزود که این عده از علما و پیروان و مقلدان آنها "خلیفه" را  

هایش را از کنند که اختیارات و صالحیتالعنان تصور میاکمی مطلقح

تام دین و دنیای مردم را وگیرد و اختیار و سرپرستی عامخداوند می

 کند: او تاکید می .همانند خداوند دارد

از نظر این عده از علما، خلیفه جانشین رسول خداست و  

پیامبر خدا باید باشد  الجرم برخوردش با مردم همانند برخورد 

و بر مردم است که والیت او را بپذیرند و از او فرمانبری 

ها سلطۀ کامل دارد. از نظر اینان،  جانبه نمایند و او بر آنهمه

خلیفه حق دارد امور دینی مردم را سرپرستی کند و حدود و 

که  احکام خدا را در میان مردم در معرض اجرا بگذارد. این

شان حق تصرف دارد به طریق اولی دنیوی خلیفه بر شؤون

اند و تا درجۀ  است... بلکه مرتبۀ خلیفه را فراتر از بشر برده

اند که خلیفه  طور القا کردهاند و ایناش رساندهخدایی

محدودش برگرفته  گیرد و قدرت نامشروعیتش را از خدا می

 محدود خداوند است. از قدرت نا

ارند خالفت برای بقای دین ضروری است  در پاسخ به کسانی که باور د

که عزت و ذلت دین منوط به بریم از ایننویسد: "به خدا پناه میچنین می

خواهد  حکومتی خاص یا پادشاهانی ویژه ساخته شود. خداوند هرگز نمی

که صالح و تباهی بندگان مسلمانش در گرو خالفت و در اختیار خلفا 

 ".قرار داشته باشد

علی عبدالرازق به صراحت نوشته بود: "ما هیچ نیازی به  در این کتاب 

مان و نه به جهت نظام خالفت نداریم، نه به خاطر ساماندهی امور دنیوی

مان. خالفت از آغاز تا امروز، برای مسلمانان جز فالکت و  مسایل دینی

 ".خواری به بار نیاورده است



اسالم آورده که نشان  هایی از تاریخ او برای اثبات این ادعای خود مثال

دهد خالفت پس از خلفای راشدین بر زور سرنیزه و سرکوب و قلع و می

 نویسد: قمع مخالفان استوار بوده است. علی عبدالرازق می

که نظام خالفت در درازنای  دلیل دیگری برای اثبات این

تاریخ حکومتی استبدادی و بیدادگر بوده این است که مسلمانان  

های  ها به برتریدر همۀ انواع فنون و دانش هادر طول سده

چشمگیر دست یافتند، اما در عرصۀ سیاست هیچ پیشرفتی  

حاصل نکردند. زیرا علم سیاست در صورتی که حکومت 

 رسد. کند و به بالندگی نمیاستبدادی و منحرف باشد، رشد نمی

گرایان و ، به دلیل فشاِر اسالم۱۹۲۵شیخ علی عبدالرازق در سال 

های خود در  افل سنتی اسالمی، مجبور شد اعالم کند که از اندیشهمح

 کتاِب اسالم و مبانی حکومت دست کشیده است.  

 علی عبدالرازق:  هاکتاب

 1. ۱۹۲۵اسالم و مبانی حکومت )اإلسالم وأصول الحكم(، دار الهالل، 

از این کتاب حداقل دو ترجمه به فارسی موجود است. یکی به ترجمه  

 ۱۳۸۰انتشارات قصیده سرا،  اسالم و مبانی قدرتامیر رضایی به نام 

ترجمه محترم رحمانی و محمد تقی  اسالم و مبانی حکومتو دیگری 

 . ۱۳۸۲محمدی با نقد مفصل دکتر محمد عماره انتشارات سرایی، 

 ازق )أمالی علی عبد الرازق(آرزوهای علی عبدالر 

 ۱۹۴۷اجماع در قوانین اسالمی )اإلجماع فی الشریعة اإلسالمیة(، 

 اسالم عقیده و شریعت )االسالم عقیدة و شریعة(

پرسش و پاسخ در باره اسالم و مبانی حکومت )حوار وردود حول 

 اإلسالم وأصول الحكم( 

زق(. مصطفى  از آثار مصطفى عبد الرازق )من آثار مصطفى عبد الرا

( فیلسوف اسالمی مصری و برادر علی عبد ۱۸۸۵-۱۹۴۷عبد الرازق )

کوشد که سازگاری فلسفه سنتی اسالمی را با اندیشه  الرزق در آثارش می

 خردگرایی مدرن اثبات کند. 

 منبع و مطالعه بیشتر:



Abdel Razek, A. (2013). trans. by Loutfi, M., ed. Filali-

Ansary, A. Islam and the Foundations of Political 

Power. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

 طاها حسین 

( نویسنده و سخنور مصری و از ۱۸۸۹ - ۱۹۷۴طاها )طه(حسین )

اثر عفونت چشم در سن  پیشگامان جنبش نوگرایی در مصر بود. او در

سه سالگی نابینا شد. پس از درس گرفتن از یک آموزگار سنتی در 

جوانی راهی دانشگاه االزهر شد و در آنجا در رشته الهیات و ادبیات  

 .فکری استادان خود در عذاب بودعرب به تحصیل پرداخت. او از کوته

ین با  تأسیس گشت، حس ۱۹۰۸در سال   قاهره زمانی که دانشگاه ملی

وجود نابینایی و تهیدستی، بزودی جایی برای خود در این دانشگاه باز 

نائل   دکترا آموختٔه این دانشگاه بود که به دریافتکرد. او نخستین دانش

عرب  گرایشک ابوالعالء معری، شاعر آمد. رسالٔه دکترای وی دربارهٔ 

رایش رسالٔه دکت ۱۹۱۷به سوربن رفت و در  ۱۹۱۴بود. پس از آن در 

خلدون نوشت. در بازگشت به مصر  ابن را تحت عنوان فلسفٔه اجتماعی

 استاد ادبیات عرب و یکی از بنیادگذاران دانشگاه اسکندریه شد.  

رهبری محمد   مصر به ۱۹۵۲انقالب   او یکی از هواداران سرسخت

نجیب و جمال عبدالناصر بود و بر اهمیت آزاد و دموکراتیک بودن  

وزیر آموزش و   ۱۹۵۰پرورش تاکید بسیار داشت. حسین در آموزش و 

پرورش مصر شد و در پی آن، حکومت جدید آموزش پایه را برای  

همگان آزاد و رایگان 

%_https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87کرد

-brit-cite_note -D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86 

 .اری و ساری استکه این امر هنوز نیز ج1 

در باره اشعار دوران پیش از  در کتاب »  ۱۹۲۶طاها حسین در سال 
گوید که به قرآن به  )فی الشعر الجاهلی( به طور تلویحی می اسالم«

ها خشم توان استناد کرد. طبیعتاً این گفتهعنوان منبع تاریخی عینی نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86#cite_note-brit-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86#cite_note-brit-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86#cite_note-brit-1


سین به  دانشگاه االزهر را برانگیخت. برخی مدعی شدند که طاها ح

 .استاسالم توهین کرده

های بسیاری نوشت. او در غرب بیشتر  ها و رسالهطاها حسین رمان

بسیار معروف  ) آن روزها (االیام اش به نامبخاطر زندگینامه خودنوشته

 است. نامه در سه بخش نوشته شدهاست. این خودزندگی

س  هایی که با اساتیدش داشته و سپ سریزندگی کودکی وی و سبک

اش در جامع االزهر که به خاطر برآوردن آرزوی پدرش به آنجا  زندگی

رفته بود و سپس زندگی اش در پاریس و آشنایی با همسرش جزو 

 های این کتاب هستند. بخش

اش و مشکالتی که نابینایی برایش ایجاد کرده  در بخش نخست از کودکی

ها و گوید. این بخش به مشکالت جامعه آن روز مصر، خوبیمی

 پردازد. هایش میبدی

در بخش دوم به شرح دوران االزهر و بحث و جدل دایمی نویسنده در 

پایانی که از ایشان داشته،  دانشگاه و گفتگوهایش با شیوخ آن و انتقاد بی

 پرداخته است. 

در بخش سوم به تحصیل در دانشگاه، سفر به فرانسه، گرفتن لیسانس و  

 وت استاد دانشگاه پرداخته است. دکتری و بازگشت به مصر در کس

های خود  ، طاها حسین از ایده۱۹۲۶به دلیل فشار اسالمگرایان، در سال 

در کتاب شعِر دوران جاهلیت تبری جست و یکی از فصول آن را در 

 سره حذف کرد. های بعدی یکچاپ

 برای مطالعه بیشتر: 

هران: . برگرداننده: حسین خدیو جم. تآن روزها(. ۱۳۶۳حسین، طه )

 انتشارات سروش 



 اسماعیل مظهر 

( یکی از پیشگامان اندیشه، علم و  ۱۸۹۱-۱۹۶۲اسماعیل مظهر )

شناسی تحصیل  ترجمه در مصر و جهان عرب است. او نخست زیست

کرد و سپس در االزهر به تحصیل زبان و ادبیات پرداخت. در این 

دوران احمد لطفی السید بر نظرات سیایی و اجتماعی او تأثیر زیادی 

گلیسی که در در دوران اقامت در انگلستان داشت. اوبر زبان و ادبیات ان

 آموخته بود، بسیار مسلط بود.  

اثر چارلز داروین را در سال   11ها خاستگاه گونهاو نخستین بار کتاب 

به عربی ترجمه و منتشر کرد که منجر به بحثی داغ میان  ۱۹۱۸

 ها شد. سکوالرها و سلفی

لمی و اجتماعی  های "العصور" و "المقتطف" مقاالت عاو در مجله

فراوان نوشت. او منتقد تیزبین، متفکر و اصالح طلبی اجتماعی و 

حزبی  ۱۹۲۹طرفدار پرشور آزادی فردی و آزادی بیان بود. او در سال 

 بنام "حزب کارگران و دهقانان" در مصر تشکیل داد. 

او خواستار اصالحات اجتماعی بود و سعی کرد با حزب وفد که حزب 

ری کند، اما مصطفی النهاس نخست وزیر وقت مصر  اکثریت بود همکا

نپذیرفت. حزب آزادی و قانون اساسی خصمانه به او حمله کرد و او را 

به تحریک جنگ طبقاتی و کمونیست بودن متهم کرد و وقتی به قدرت 

رسید او را دستگیر کرد. از آن پس، اسماعیل مظهر از زندگی  سیاسی 

هنگی پرداخت. اما هرگز دست از  وقت به کار فردست کشید و تمام

 ترویخ و تبلیغ اصالحات اجتماعی دست نکشید. 

 اسماعیل مظهر: ی هانوشته

آغاز دوره دودمان بطلمیوسی: سخنرانی در هشتمین کنفرانس  

فرهنگستان علمی مصر )بداءة عصر البطالمة: محاضرة ألقیت فی  

 المؤتمر الثامن للمجمع المصری للثقافة العلمیة( 
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رهنگ یونان بر فرهنگ عرب )تأثر الثقافة العربیة بالثقافة  تأثیر ف

 الیونانیة( 

 تاریخ اندیشه عرب )تاریخ الفكر العربی(

گسستن زنجیرها: پژوهشی در مورد فرهنگ سنتی و ارتباط آن با  

آموزش ملی )فك األغالل: بحث فی الثقافة التقلیدیة وعالقتها بالتربیة  

 القومیة( 

 ة اللذة واأللم(لذت و درد فلسفه )فلسف 

 در باره نقد ادبی )فی النقد األدبی(

 سزار و کلئوپاترا )قیصر وكلیوبطرا( 

 زنان در عصر دموکراسی )المرأة فی عصر الدیمقراطیة(

مصر در دوران فرمانروائی اسکندر مقدونی )مصر فی قیصریة  

 اإلسكندر المقدونی( 

 الحدیثة( های تمدن مدرن )ُمْعضالت المدنیِة چالش

دروغ گویی در باره نظریه تکامل )ملقى السبیل فی مذهب النشوء 

 واالرتقاء( 

های فکری در اروپای قرن نوزدهم )نزعة الفكر األوروبی فی  گرایش

 القرن التاسع عشر( 

 پیشرفت شرق )َوثْبة الشرق( 

 ها: ترجمه

 ها، چارلز داروین )أصل األنواع، تشارلز داروین( خاستگاه گونه

ین و علم: تاریخ درگیری قرون وسطایی آنها بر سر نجوم ،  بین د

جغرافیا و تکامل ، اندرو دیکسون وایت )بین الدین والعلم: تاریخ  

الصراع بینهما فی القرون الوسطى إزاء علوم الفلك والجغرافیا والنشوء،  

 vأندرو دیكسون وایت( 

 عبدالرزاق َسنهوری

دان و  شناس، حقوقشریعت ( فقیه و۱۹۷۱-۱۸۹۵عبدالرزاق َسنهوری )

گذاری مدنی مصر، سوریه، عراق و اردن  وکیل مصری بود. در قانون



مشارکت داشت. از آثار او »الوسیط فی القانون المدنی« و »مصادر 

 الحق فی الفقه اإلسالمی« است.

ی تالش عملی او در انطباق سکوالریسم در جهان عرب و تدوین تجربه

مختلف اسالمی بسیار ارزنده است.  قوانین وضعی در کشورهای 

کوشش پیگیر در تبدیل شریعت اسالمی به قانون  عبدالرزاق سنهوری

گذاری عرفی و مدنی مدنی و وضعی کرده است. کارهای او در قانون

گذاری  رسمیت شناختن قانون مصر، سوریه، عراق و اردن موثر بود. به

 وضعی از سوی نمایندگان مردم، یکی از ارکان سکوالریسم است. 

عبدالرزاق َسنهوری بسیار پرکار بوده است و تالیفات فراوانی در تدوین  

 ای از تألیفات او: قوانین مدنی در جوامع اسالمی دارد. نمونه

های  بردارنده یادداشتهای شخصی )االوراق الشخصیة(، در یادداشت

چاپ قاهره، سال   ۱۹۶۹اوت  ۱۱تا  ۱۹۱۶اوت سال  ۱۴شخصی او از 

۱۹۸۸ 

استانداردهای   -محدودیت های قانون کار انگلستان در مورد آزادی کار 

تفسیرپذیر و حاکمیت سفت و سخت )القیود التعاقدیة علی حریة العمل فی 

امدة فی القانون( رساله  المعیار المرن والقاعدة الج –القضاء اإلنجلیزی 

 ۱۹۲۵دکترای سنهوری در رشته حقوق از دانشگاه لیون فرانسه، سال 

این رساله در فرانسه در مجموعه آثار مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه  

 لیون چاپ گردید. 

فقه خالفت و تکامل آن در جوامع شرق )فقه الخالفة وتطورها لتصبح  

در رشته علوم سیاسی از  عصبة امم شرقیة( رساله دکترای سنهوری

این رساله در فرانسه در مجموعه  ۱۹۲۶دانشگاه لیون فرانسه، سال 

آثار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه لیون منتشر گردید. بخش نظری آن  

 در قاهره چاپ شد.  ۱۹۸۹نیز به زبان عربی ترجمه و در سال 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abd_El-Razzak_El-Sanhuri


این   روابط در توضیح قوانین مدنی )الوسیط فی شرح القانون المدنی(، 

تا  ۱۹۵۶پژوهش عظیم در پانزده هزار صفحه، در ده جلد بین سالهای 

 به چاپ رسید. ۱۹۷۰

منابع حقوقی در فقه اسالمی و مقایسه آن با فقه غربی )مصادر الحق فی  

الفقه اإلسالمی مقارنة بالفقه الغربی(، در شش جلد و هزار و پانصد 

 منتشر گردید. ۱۹۵۹تا  ۱۹۵۴صفحه که بین سالهای 

 زكی نجیب محمود 

( روشنفکر و متفکر مصری و یکی  ۱۹۰۵-۱۹۹۳) زكی نجیب محمود

های برجسته در فلسفه مدرن عربی است. او از از پیشگامان و چهره

 دکترای فلسفه گرفت.  دانشگاه لندن

( positivismگرایی )او برای تبلیغ و ترویج دانش علمی و فلسفه اثبات

منطقی و تحلیلی در جهان عرب شناخته شده است. او معروف به  

"فیلسوف نویسندگان و نویسنده فیلسوفان" )أدیب الفالسفة وفیلسوف  

ای آشتی دادن های اجتماعی براألدباء( است. او تفسیر علمی را با انگیزه

گیرد. او "سنت عربی" را به عنوان های عربی با مدرنیسم بکار میسنت

که اجداد ما در آن زندگی می کردند.   کندمیپیکربندی تکنیکی تعریف 

( دوران  modernismگرایی منطقی را روح نوگرایی )اما، اثبات

 معاصر می داند.

رگذار بود و در زكی نجیب محمود نویسنده و فیلسوفی پرکار و تاثی

 های فلسفی و منطقی، هنری، فرهنگی، ادبی و تاریخی قلم زد: عرصه

 کتابهای فلسفی   -الف 

 گرایی منطقی )المنطق الوضعی(در باره اثبات

 ۱۹۵۱درباره منطق صوری، 

 ۱۹۵۲درباره فلسفه علوم، 

 ۱۹۵۱دیوید هیوم )دیفید هیوم(، 

 ۱۹۵۳المیتافیزیقا(،  افسانه متافیزیک )خرافة 

 ۱۹۸۲جایگاه متافیزیک )موقف من المیتافیزیقا(، 

http://www.arabphilosophers.com/English/philosophers/modern/modern-names/eZaki_Naguib_Mahmoud.htm


 ۱۹۵۶تئوری دانش، 

 ۱۹۵۶برتراند راسل )بیرتراند راسل(، 

 ۱۹۵۶اندیشه در دنیای جدید )حیاة الفكر فی العالم الجدید(، 

 ۱۹۵۹به سوی یک فلسفه علمی )نحو فلسفة علمیة(، 

 ۱۹۶۰شرق هنرمند )الشرق الفنان(، 

 ۱۹۶۱بن حیان، جابر 

 ۱۹۶۷نقطه نظرات )وجهة نظر(، 

 در باره نوگرائی عربی  -ب 

 ۱۹۷۳ی عربی )تجدید فی الفكر العربی(، نوسازی اندیشه

خردورزی و خردستیزی در میراث فکری ما )المعقول والالمعقول فی 

 ۱۹۷۵تراثنا الفكری(، 

صر(،  فرهنگ ما در رویاروئی با زمان معاصر )ثقافتنا فی مواجهة الع

۱۹۷۶ 

 ۱۹۷۹در باره زندگی ذهنی ما )فی حیاتنا العقلیة(، 

 ۱۹۸۰با شاعران، 

 ۱۹۸۰زمانه و فرهنگ آن، 

 ۱۹۸۰دیدگاه فلسفی، 

 ۱۹۸۱دغدغه های روشنفکران، 

 ۱۹۸۳ها )أفكار ومواقف(،  ها و نگرشاندیش

 ۱۹۸۳ای جدید یا یک فاجعه  )مجتمع جدید أو الكارثة(، جامعه

 ۱۹۸۵در یک رابطه، 

 ۱۹۸۶من درباره آزادی صحبت می کنم، 

 ۱۹۸۷دیدگاه اسالمی )رؤیة إسالمیة(، 

 ۱۹۹۰اعراب بین دو فرهنگ، 

 پوسته و مغز )قشور ولباب( 

 زندگینامه: 

 زكی نجیب محمود زندگینامه خود را در سه کتاب نوشته است:  

 ۱۹۸۲داستان نفس )قصة نفس(، 



 ۱۹۸۲داستان ذهن )قصة عقل(، 

 ۱۹۹۱برداشت )حصاد السنین(، های  سال

 کتابهای ادبی -پ 

 ۱۹۳۹سرزمین رویاها )أرض األحالم(، 

 ۱۹۴۳شکسپیر، 

 ۱۹۴۷بهشت احمق )جنة العبیط(، 

 ۱۹۴۷های شیشه، تکه

 ۱۹۵۰دمیدن خورشید از باختر )شروق من الغرب(، 

 ۱۹۵۵با انقالب دم درها )(، 

 ۱۹۵۵دوران آمریکا )أیام فی أمریكا(، 

 ۱۹۶۵روان )(، داستان یک 

 کمدی زمینی )الكومیدیا األرضیة( 

 کتابها به زبان انگلیسی  -ت 

 ۱۹۴۵(، Al-Akkad Poetryترجمه اشعار عباس محمود العقاد )

(،  Self Determinationرساله دکتری با عنوان تعیین سرنوشت )

۱۹۴۷ 

(،  The Land and People of Egyptسرزمین و مردم مصر )

1956 

 ترجمه ها   -ث 

 فلسفی  - ١

، این کتب ترجمه کتابی از افالطون  ۱۹۳۶چهار گفتگوی افالطون، 

 :The Trial and Death of Socratesاست که ترجمه انگلیسی آن 

Four Dialogues  .نام دارد 

 .The Rich and the Poor, H. Gفقیر و غنی هـ. گ. ولز )

Wales ،)۱۹۳۷ 

(، برتراند History of Western Philosophyتاریخ فلسفه غرب )

 ۱۹۵۴راسل، 



 Logic - The، این کتاب ترجمه ۱۹۵۹تئوری پژوهش،  -منطق 

Theory Of Inquiry  جان دیویی است. اثر 

 در همکاری با احمد امین  - ٢

 ۱۹۳۵تاریخ فلسفه یونان )قصة الفلسفة الیونانیة(، 

 ۱۹۳۶تاریخ فلسفه مدرن، 

اره ادبیات باستان و قرون وسطایی،  تاریخ ادبیات، در سه بخش درب

۱۹۴۳ 

 ۱۹۴۵درباره ادبیات مدرن، 

 ۱۹۴۸درباره ادبیات شرقی و غربی در قرن نوزدهم، 

 در نقد تاریخ و ادبیات فرهنگی  - ٣

 .The Art of Literary Study, H.Bهنِر ادبیات، چارلتون )

Charlton ،)۱۹۴۴ 

 ۱۹۴۴من آزادی را ترجیح دادم، وکتور کارفچنکو ، 

(، ویل دورانت، جلد اول،  The Story of Civilizationتاریخ تمدن )

۱۹۵۰ 

 ۱۹۵۱هند و همسایگان آن، 

 ۱۹۵۱ژاپن، 

 ۱۹۶۷میراث قرون وسطی، 

 عبد هللا القصیمی 

( نویسنده و متفکر اهل عربستان ۱۹۰۷ - ۱۹۹۶عبدهللا القصیمی )

های سکوالر و سعودی بود. از او به خاطر دفاع از آزادی بیان و نوشته

برانگیزترین اندیشمندان جهان  ای، به عنوان یکی از بحثگرایانهشک

ها را به  شود. او مسئلٔه وجود خدا را زیر سؤال برد و دینعرب یاد می

کشید و مورد انتقاد قرار داد، در نتیجه، آثار او در جهان عرب  چالش

ممنوع اعالم شد. دو بار در مصر و لبنان به جان او سوءقصد شد که هر  

 دو بار جان سالم به در برد. 



 نجیب محفوظ 

نویس مصری و  ( نویسنده و نمایشنامه۱۹۱۱-۱۹۸۸نَجیب َمحفوظ )

ش هم مصر باستان و هم جامعٔه هایبرندٔه جایزه نوبل ادبیات در رمان

های انتقادی نسبت به رژیم  مدرن مصر را توصیف کرده است. او دیدگاه

سلطنتی مصر، استعمار انگلیس و مصر کنونی داشته است. تعداد زیادی  

های برجستٔه او، در مورد مسائل اجتماعی از جمله درباره زنان  از رمان 

حله ما« )اوالد حارتنا،  های مو زندانیان سیاسی است. رمان »بچه

( از سوی مسلمانان سنتی کفرگویی و مخالف عقاید ادیان ۱۹۵۹

ها  ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسالم ارزیابی شد و در مصر سال

 ممنوع بود.

نجیب محفوظ به خاطر مخالفت با فتوای آیت هللا خمینی درباره قتل  

ضربات عمیِق   سلمان رشدی، هدف حمله بنیادگرایان قرار گرفت و با

 چاقو زخمی شد. 

 خالد محمد خالد 

( متفکر اسالمی معاصر مصری، ۱۹۲۰-۱۹۹۶خالد محمد خالد )

نویسنده کتابی درباره »مردان نزدیک پیامبر« )رجال حول الرسول( 

 است که دلیل شهرت وی شد. 

مجبور شد از عقاید خود   ۱۹۸۱تحت فشار مسلمانان سنتی، او در سال  

 در کتاِب »دولت در اسالم« )الدولة فی اإلسالم( را پس بگیرد.  

 مراد وهبه 

( استاد فلسفه در دانشگاه عین شمس قاهره  ۱۹۲۶مراد وهبه )متولد 

است. او فلسفه را در دانشگاه های قاهره و عین شمس تحصیل کرد و 

خود را از دانشگاه اسکندریه گرفت. او درباره سکوالریسم و   دکترای

روشنگری مطالب زیادی نوشته است و تالشی پیگیر در تبلیغ و ترویج  

 سکوالریسم در مصر و جهان عرب کرده است. 

او خواستار معرفی گسترده اندیشه ابن رشد و روشنگری برای نزدیکی 

« نیاز دموکراسیسکوالریسم پیشی »شرق و غرب است و در مقاله

https://www.copticsolidarity.org/2014/02/18/egyptian-philosopher-mourad-wahba-secularism-as-a-prerequisite-for-democracy/
https://www.copticsolidarity.org/2014/02/18/egyptian-philosopher-mourad-wahba-secularism-as-a-prerequisite-for-democracy/
https://www.copticsolidarity.org/2014/02/18/egyptian-philosopher-mourad-wahba-secularism-as-a-prerequisite-for-democracy/


سکوالریسم، رواداری، روشنگری و لیبرالیسم را چهار ستون و ارکان 

از این ارکان در مصر  کند هیچکدامشمارد و تاکید میدموکراسی می

امروزی وجود ندارد. تا زمانی که این چهار سنگ بنا توسط جامعه 

 مصر پذیرفته و بنا نشود، مصر آماده دموکراسی نخواهد بود. 

. پرفسور هبه شرط نخست برای دموکراسی را سکوالریسم سکوالریسم

شمارد و تاکید را یکی از عناصر اساسی دموکراسی میداند و آنمی

 کند که بدون سكوالریسم هیچ دموكراسی وجود ندارد. می

. شرط دوم هبه برای دموکراسی، تصریح رواداری در رواداری 

قراردادهای اجتماعی است که روابط بین فرد و دولت را مشخص 

 . کندمی

کند که روشنگری و تفکر عقالنی و نسبی، . وهبه تاکید میروشنگری 

 شرط دموکراسی است. سومین پیش

. به نظر هبه بدون لیبرالیسم، آزادی و گسترش فردگرائی،  رالیسملیب

 دموکراسی وجود ندارد.

 ای از آثار مراد وهبه: نمونه

  ۱۹۶۰مذهب در فلسفه هنری برگسون )المذهب فى فلسفة برجسون(، 

  ۱۹۷۷گفتگوهای فلسفی در مسکو )محاورات فلسفیة فى موسكو(، 

  ۱۹۹۶فلسفه خالقیت )فلسفة اإلبداع(، 

  ۱۹۹۷آینده اخالق )مستقبل األخالق(، 

  ۱۹۹۸معیارهای حقیقت مطلق )مالك الحقیقة المطلقة(، 

  ۲۰۰۵بنیادگرایی و سکوالریسم )االصولیة و العلمانیة(، 

 فؤاد زکریا 

از دانشگاه قاهره لیسانس،  ۱۹۴۹( در سال ۲۰۱۰-۱۹۲۷) فؤاد زکریا

دکترای فلسفه از  ۱۹۵۶کارشناسی ارشد فلسفه و در سال  ۱۹۵۲در 

 دانشگاه عین شمس گرفت. 

https://arabist.net/blog/2010/3/14/fouad-zakariyya-1927-2010.html


ه اشغال کویت  زکریا یکی از معدود روشنفکران برجسته عرب بود که ب

ست  تواننمیاعتراض کرد. او  ۱۹۹۰از سوی عراق در تابستان سال 

درک کند که چگونه بسیاری از متفکران عرب اشغال عراق را تحسین 

کردند، هرچند برای این عملیات قطعنامه های سازمان ملل متحد صادر  

شده بود. او از متفکران برجسته عرب مانند محمد حسنین هیکل، محمد 

بد جابری و حسن حنفی که کم و بیش از اشغال کویت از سوی عراق  عا

پشتیبانی می کردند، انتقادات جدی کرد. وی در انتقاد از این متفكران، به  

ویژه هیكل نوشت كه مسئله هیكل این است كه او هرگز از جو روانی 

اقتدارگرایی فاصله نگرفت و با آن مرزبندی نکرد. روشنفکران معاصر 

های سیاسی اند. پیروزیدام این ذهنیت اقتدارگرایانه افتادهعرب در 

 آید که از این ذهنیت دیکتاتوری رها شویم. زمانی بدست می

های اسالمی را چیزی جز یک  های حکومتپرفسور زکریا، تجربه

های محکوم نمی  رشته حکومت استبداد و بیداد حاکمان دینی بر توده

شریعت را سخنانی پوچ برای توجیه بیند. عدل، احسان و دیگر اصول 

 عملکرد ضدانسانی رهبران دینی می داند که هیچ واقعیت خارجی ندارد.

گرایی معاصر در جهان عرب  زکریا سخت نگران پذیرش گسترده اسالم

است و آن را پیروزی مفاهیم نادرست می داند. وی معتقد است که  

معاصر عرب به  مشکالت مختلف پیرامون مفهوم سکوالریسم در جامعه

وضوح نشان دهنده افول و نزول افکار اعراب در دو دهه گذشته است.  

از ویژگی های این نزول این است که تعداد زیادی از مردم عرب، از 

های نادرست هستند، بدون  گرایان، کورکورانه پذیرای ایدهجمله اسالم

د. این که نخست به اندازه کافی به تعمق یا تفکر در آن بپردازن

(Zakariyya, 2005:44) 

در دوران فعالیت دانشگاهی خود، تعداد زیادی کتاب به   زکریااستاد 

زبان عربی درباره فلسفه غربی و خردگرایی به طور کلی و موسیقی 

 آید: ای از انتشارات اصلی وی میمنتشر کرده است. در اینجا خالصه

 ها:نوشته

https://www.hindawi.org/contributors/90639697/


 ۱۹۶۳اسپینوزا )اسبینوزا(، قاهره: دار النهضه العربیه، 

 ۱۹۷۸العلمی(، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، اندیشه علمی )التفكیر 

 ۱۹۵۷انسان و تمدن )اإلنسان والحضارة(، 

ها )مع الموسیقى: ذكریات ودراسات(،  با موسیقی: خاطرات و پژوهش

 ۱۹٦۸قاهره، 

بازگشت اسالم در ترازوی خرد )الصحوة اإلسالمیة فی میزان العقل(،  

۱۹۷۸ 

 ۱۹۷۱الموسیقی(، قاهره تعبیر موسیقی )التعبیر 

تئوری دانش و موقعیت طبیعی انسان )نظریة المعرفة والموقف الطبیعی  

 ۱۹۶۲لإلنسان(، 

های مختلف اجتماعی )الجوانب الفكریة فی  های فکری در نظامجنبه

 ۱۹۷۱مختلف النُُّظم االجتماعیة(، قاهره، 

الفلوطین فى   گانان فِلوطین در باره روان )التساعیه الرابعهچهارمین نُه

 vi ۲۰۰۴النفس(، 

حقیقت و توهم در نهضت معاصر اسالمی )الحقیقة والوهم فی الحركة  

 ۱۹۸۶اإلسالمیة المعاصرة(، 

 ۱۹۷۸در خطاب به خرد عربی )خطاب إلى العقل العربی(، 

 ۱۹۸۸دنیای فلسفه )آفاق الفلسفة(، 

 ۱۹۹۱ریشارد واگنر )ریتشارد ڤاجنر(، قاهره، 

له: هیکل و بحران ذهن عربی )كم عمر الغضب: عصبانیت چندین سا

. این کتاب نقدی است بر ۱۹۸۳هیكل وأزمة العقل العربی(، کویت، 

 کتاب خریف الغضب )پاییز خشم( نوشته محمد حسنین هیکل. 

فرهنگ عرب و بحران خلیج فارس )الثقافة العربیة وأزمة الخلیج(،  

۱۹۹۱ 

رة التاریخ الكبرى:  قمار بزرگ تاریخ: شرط گورباچف چیست؟ )مقام

 على ماذا یراهن جورباتشوف؟( 

مالحظات انتقادی از مشکالت فرهنگی و فکری )آراء نقدیة فی مشكالت  

 ۱۹۷۵الفكر والثقافة(، 

نقد شرق شناسی و بحران فرهنگ معاصر عربی: بررسی برنامه درسی 

 )نقد االستشراق وأزمة الثقافة العربیة المعاصرة: دراسة فی المنهج(



 ، سری اندیشمندان نابغه غربی۱۹۵۶)نیتشه(،  نیچه

 ها: ترجمه

)هانز رایشینباخ: نشأة الفلسفة   هانس رایشنباخپیدایش فلسفه علمی، 

 viiالعلمیة.( 

تاریخ اجتماعی هنر، آرنولد هاوزر )أرنولد هاوزر: الفن والمجتمع عبر 

 viii ۱۹۷۳التاریخ(، 

تاریخ فلسفه غرب )برتراند راسل: حكمة الغرب(، سلسلة عالم المعرفة،  

 ix ۱۹۸۳كویت، 

 ۱۹۷۴جمهوریت، افالطون )أفالطون، الجمهوریة(، 

 x ۱۹۷۰خرد و انقالب )هربرت ماركوزه: العقل والثورة(، 

صد سال فلسفه بریتانیا )رودلف میس: الفلسفة اإلنجلیزیة فی مائة(، 

۱۹۶۳  xi 

های آن )هنتر مید: الفلسفة أنواعها ومشكالتها(،  های فلسفه و پرسشگونه

 xii ۱۹۷۵قاهره، 

 ۱۹۶۲ منطق و فلسفه علوم )پول موی: المنطق وفلسفة العلوم، 

 محمد ارکون 

( خود را ناقد بنیادی سنت و ایدئولوژی ۱۹۲۸ -۲۰۱۰محمد ارکون )

گرایی اسالمی، کند. او بر انساناسالمی و خاورشناسی غرب تعریف می

ی  تفسیر تاریخی قرآن و نقد عقل اسالمی تاکید دارد. عنوان رساله

گرایی عربی در »انساندر دانشگاِه سوربن  ۱۹۶۸دکترای او در سال 

نگار« )النزعة  ی فیلسوف و تاریخی نهم و دهم میالدی؛ مسکویهسده

االنسانیة العربیة فی القرن الرابع الهجری: مسکویه. مؤرخا وفیلسوفة( 

بود. از نظر او، در عصر زرین تمدن اسالمی مجالی کوتاه برای 

ری پدیدآمده بود؛  اندیشیدن و روادا جهانیگرایی، خردگرایی، اینانسان

اما این مجال چونان شهابی تندگذر از آسماِن تاریخ اسالم ناپدید شده بود. 

نگاری مسکویه و سپس  ی روِش عقالنی تاریخارکون با پژوهش درباره

گرایان دیگری چون ابوحیان توحیدی و ابوالعالء خردگرایان و انسان

ن امروزی بیدار ای گمشده را در وجدان مسلماکوشید خاطرهمعری می 

 کند. 

https://plato.stanford.edu/entries/reichenbach/index.html


کوشد نهادها«. میها و پیشگرایی و اسالم؛ جدالاو در کتاب »انسان

های مسلمان برای رهایی از استعمار به  علت اینکه مبارزات ملت

های خودکامه، تفسیرهای ایدئولوژیک و خشن از  گیری حکومتشکل

ی  اسالم، رکود اقتصادی و اجتماعی، سرکوب فرهنگی و فکری، هویت

ای موارد به جنگ داخلی انجامیده را شده و کژتابیده و در پارهمثله

 دریابد. 

ی متن قرآن است. او باور  های ارکون دربارهبخش مهمی از پژوهش

شناسند، نه مقدس است، نه چه مسلمانان امروز از متن قرآن می داشت آن

مات  اندیشید کلکه در سرشت وحی پرسش کند، میوحیانی. او بدون آن

شده همه شفاهی بودند و پیامبر خود هرگز قرآن را ننوشت. در وحی

نتیجه وحی مقدس، گفتاری شفاهی بود که به شکلی تکرارناپذیر برای  

یک بار در تاریخ روی داد. متن امروزی قرآن که مصحف عثمان 

های عده زیادی از  شود، متنی است حاصل گردآوری یادداشتخوانده می

بندی و ی سورهر اسالم. در شورای تدوین قرآن دربارههای پیامبگفته

بندی و ترتیب آیات و نیز ناسخ و منسوخ تصمیم گرفته شده است. آیه

ی سوم مسلمانان عثمان بن عفان شورای تدوین قرآن به دستور خلیفه

تشکیل شده است. بنابراین، تدوین متن نهایی و قطعی قرآن در شرایطی  

اندیشید سرشت گفتار  فته است. ارکون می سره سیاسی صورت گریک

شفاهی با متن نوشتاری متفاوت است. قرآن در تبدیل از گفتار شفاهی  

)وحی( به متن نوشتاری )مصحف( دگرگونی معنایی یافته است. گفتار  

چه قابل دسترس است همین  شفاهی، مقدس اما غیرقابل دسترس است. آن

وان با روش نقد تاریخی  تمتن نوشتاری است که نامقدس است و می

ها و تکوین آن بحث کرد و متن نهایی ها و روایتی ترجیح قرائتدرباره

و بسته شده را از نو گشود. )برای مطالع بیشتر به محمد ارکون، نقد  

مراجعه   ۱۳۹۷ی مهدی خلجی، تهران: نشر ایده، عقل اسالمی، ترجمه

 کنید(. 



شناسی و  جهان  12وواره ارکون نظام سنتی اجتهاد را در درون الگ

دید. از نظر او اجتهاد فقیهان بر درکی شناسی سنتی و منسوخ میمعرفت

از عقل، اجماع، حدیث و قرآن استوار است که در رویکرد عقالنی 

داد که عقل مورد مدرن به این چهار پدیده قابل دفاع نیست. او نشان می

رن فارغ از استناد استناد فقیهان عقلی شرعی است، در حالی که عقل مد

سره ایدئولوژیک است و در برابر ای یکبه شرع است. اجماع نیز پدیده

آورد. قرآن نیز متنی تاریخی است نه مقدس.  نقادی تاریخی تاب نمی

حدیث هم باید با روش نقد تاریخی خوانده شود و بیشتر بازتاب عقاید و  

چه یک مسلمان  ننیازهای ایدئولوژیک مردمان در دوران قدیم است نه آ

 تواند به شکلی عقالنی باور داشته باشد.امروزه می

کرد که سنِت گذشته با صفت  چیزی تعریف میارکون عقل اسالمی را آن 

تواند سراپا با  اسالمی تولید کرده است. عقل اسالمی مقدس نیست و می

طور که عقل مسیحی در دوران جدید عقل مدرن نقادی شود، همان

هایی  جی عقالنی قرار گرفته است. برای نمونه، دوگانهموضوع بازسن

مانند نجس/پاک، حالل/حرام، خوب/بد، واجب/حرام، مقدس/نامقدس و  

زنانه/مردانه، واقعی نیستند، مصنوعی و خیالی هستند. نظام فکری سنت  

ها که در پلکانی ارزشی  ها بنا شده است. این دوگانهی این دوگانهبر پایه

نشاند، باید از میان بروند و  و دیگری را فروتر می یکی را باالتر

هایی  ها آشکار شود. محمد ارکون در کتابسرشِت ناواقعی بودِن آن

- به تفصیل در نقد عقل حقوقی 13چون »اسالم؛ اصالح یا براندازی؟« 

فقهی، عقل تفسیری و عقل کالمی اسالمی نوشت. او پیوند میان امر 

 توضیح داد. را ق اسالمی مقدس، حقیقت و خشونت در سیا 

کرد که با اسالم و تاریخ ارکون روش خاورشناسان را از این رو نقد می

ی هایی را که در مطالعهآن برخوردی اروپامحورانه دارند و روش

گیرند، در پژوهش  جوامع غربی و متون یهودی و مسیحی به کار می

ای  می تافتهگذارند؛ گویی اسالم، متون و جوامع اسالاسالم کنار می

 
12 paradigm 
13 Islam: To Reform or to Subvert  )۲۰۰۶ ،لندن: انتشارات ساقی(  



شناسی علوم انسانی، هرمنوتیک و اندیشید روشاند. او میجدابافته

 ی اسالم اجرا شوند.  شناسی جدید همه باید در مطالعهزبان

 برخی از آثار ارکون: 

اسالم: دیروز و امروز )نگرشی نو به قرآن(، )همراه با:( لویی گارده،  

 ۱۳۶۹فرهنگ اسالمی، )مترجم:( غالمعباس توسلی، تهران: دفتر نشر 

فردا، )همراه با:( لویی گارده، )مترجم:( محمدعلی -اسالم: دیروز

 ۱۳۷۰اخوان، تهران: انتشارات سمر، 

 ۲۰۰۶اسالم؛ اصالح یا براندازی؟، لندن: انتشارات ساقی، 

گر:( هاشم صالح،  اعادٔه اعتبار به اندیشٔه دینی: گفتگوی بلند، )مصاحبه

 ۱۳۸۹، تهران: انتشارات نگاه معاصر، )مترجم:( محمد جواهرکالم

انسان گرایی در تفکر اسالمی، )مترجم:( احسان موسوی خلخالی،  

 ۱۳۹۵تهران: انتشارات نقد فرهنگ، 

اسالمی، )مترجم:( رحیم حمداوی، تهران:  -تاریخمندی اندیشٔه عربی

 ۱۳۸۹انتشارات سوین، 

تهران: انتشارات  چگونه قرآن بخوانیم، )مترجم:( حامد فوالدوند،  

 ۱۳۶۲عطایی، 

دانش اسالمی: قرائتی بر مبنای علوم انسانی، )مترجم:( عبداقادر 

 ۱۳۹۰سواری، تهران: انتشارات نسل آفتاب،  

  ۳شناسی محمد ارکون )ترین متون قرآنشناسی ارکون: مهممبانی قرآن

 جلد( )گردآوری و ترجمه:( محمدمهدی خلجی

دمهدی خلجی، تهران: انتشارات ایده،  نقد عقل اسالمی، )مترجم:( محم

۱۳۷۹ 

از  روایت محمد ارکون از سرگذشت خویشبرای مطالعه بیشتر به مقاله 

های آثار او به فارسی، مهدی خلجی، مراجعه ترین مترجمیکی از فعال

 کنید.

 خلیل عبدالکریم 

( نویسنده لیبرال و وکیل زبردست مصر  ۱۹۳۰-۲۰۰۲) خلیل عبدالکریم

ای نخستین آن  هکه کتابهای بسیاری در مورد تاریخ اسالم، به ویژه سده

http://www.bbc.com/persian/arts/2012/08/120819_l44_mohammed_arkoun_review.shtml
http://www.mafhoum.com/press2/77S26.htm


نوشته است. او از دانشگاه فواد اول )اکنون دانشگاه قاهره( در سال  

در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. او از نصر حامد ابوزید و   ۱۹۵۱

 عقایدش در دادگاه دفاع کرد.

که دنیای عرب به شیخ سرخ معروف است تمرکز   خلیل عبدالکریم

از اسالم است. او   کارش روی ترویج تفسیری لیبرال و غیرسیاسی

. او کندمیازترکیبی از عدالت اجتماعی و اسالم لیبرال طرفداری 

ویژه کتاب »جامعه یثرب؛ رابطه زن و مرد در زمان  بخاطر آثارش، به

العالقة بین الرجل والمرأة ،   –پیامبر و دو خلیفه نخستین« )مجتمع یثرب 

هایش  و پخش کتاب فى العهد المحمدی والخلیفی(، تکفیر شد و از انتشار

 جلوگیری شد.

 نوال سعداوی

( نویسنده، فعال اجتماعی، فمینیست و  ۲۰۲۱-۱۹۳۱نوال سعداوی )زاده 

لیسانس پزشکی و  ۱۹۵۵پزشک مصری است. سعداوی در سال 

جراحی را از دانشگاه قاهره و کارشناسی ارشد پزشکی را در سال 

گاه »عین شمس«  از دانشگاه کلمبیای نیویورک گرفت و در دانش ۱۹۶۵

شناسی پرداخت. او عالوه بر زبان عربی قاهره به پژوهش دربارٔه روان

 با انگلیسی و فرانسه آشنا است.  

است.  برانگیز بودهدر حاشیه ماندِن زنان، برای سعداوی، همیشه پرسش

ماندگی و ناآگاهی  او، نبود دموکراسی و آزادی در مصر را عامل عقب

ایی خوانندگان عرب با نوال سعداوی، با نخستین  داند. آشنهموطنانش می

رمان او بناِم »خاطرات یک زن پزشک« )مذکرات طبیبه( بود. وی پس  

های دیگری پرداخت از جمله »زنی در نقطه  از آن به نگارش رمان

صفر« )امرآٔه عندنقطٔه الصفر(، »دو زن در یک زن« )امرأتان فی  

نفت )الحب فی زمن النفط( و امرأه(، غایب )الغائب(، عشق در زمان 

چند داستان کوتاه دیگر. در ایران نیز با کتاب »چهره عریان زن عرب«  

ترین نماینده زنان  است. به گمان برخی، سعداوی بزرگشناخته شده

هایش بیش از همه به زندگی خود  نویس عرب است؛ که در رمانرمان 



سی ترجمه شده  های زیر از نوال سعداوی به فاراست. کتابپرداخته

 است: 

(. چهره عریان زن عرب. مترجمان: مجید  ۱۳۵۹سعداوی، نوال )

 فروتن، رحیم مرادی. تهران: کانون نشر اندیشه های نوین 

(. نیمه دیگر؛ نابرابری حقوقی زن در بوته نقد. ۱۳۸۲سعداوی، نوال )

مترجم: مهدی سرحدی. تهران: نشر ناقد. )عنوان کتاب در اصل »المرأة  

 واألخالق« یعنی زن، دین و اخالق است.(  والدین

 محمد سعید العشماوی

دیوان   ( نویسنده، اندیشمند، قاضی۱۹۳۲-۲۰۱۳محمد سعید العشماوی )

عالی مصر و متخصص حقوق تطبیقی و اسالمی و یکی از 

های  تأثیرگذارترین متفکران لیبرال بود. از او بیش از سی کتاب به زبان

 منتشر شد. عربی، انگلیسی و فرانسوی 

سعید العشماوی، بخاطر کتاب "حقیقت حجاب" در مصر تکفیر شد  و از 

 انتشار و پخش کتابش جلوگیری شد. 

 صادق جالل العظم 

کارشناسی ارشد  ۱۹۵۹در سال (  ۱۹۳۴ – ۲۰۱۶) صادق جالل العظم

فلسفه مدرن اروپا دریافت   دانشگاه ییل دردکترای خود را از  ۱۹۶۱و 

استاد فلسفه مدرن اروپا در دانشگاه دمشق و تخصص اصلی او  او  .کرد

آثار فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت بود. او در باره جهان اسالم و ارتباط  

مدافع پیگیر حقوق بشر و های جدی کرد. او آن با غرب نیز پژوهش

آزادی اندیشه و بیان بود.  العظم با تمرکز بر آثار کارل مارکس و  

جهان عرب    ایمانوئل کانت، کوشیده نظریات عصر روشنگری را در

شدن و سکوالر شدن جامعه تبلیغ و ترویج کند و راه را برای مدرن

 هموار کند.

های  و مذهبی و رسانهاو در کتاب »نقد اندیشٔه دینی« رهبران سیاسی 

برداری از احساسات مذهبی مردم سرزنش  پشتیبان آنها را برای بهره

https://www.goethe.de/en/uun/ver/gme/prt/20548883.html


های عرب دین دهد که چگونه رژیمکرده است. او با نقد مذهب، نشان می

کفایتی  را همچون ابزاری برای آرام کردن مردم عرب و پوششی بر بی

برند. آنها  می و ناتوانی خود که با شکست اعراب نمایان شده است بکار

با سوء استفاده از دین و مذهب سعی می کنند برتری مذهبی و معنوی بر  

 براسرائیل برای خود دست و پا کنند. 

 ها کتاب

 تئوری زمان کانت  -۱۹۶۷

انتقاد از خود پس از شکست. او در این کتاب از تأثیرجنگ    -۱۹۶۸

 کند. شش روزه بر اعراب را بررسی می

 نقد اندیشٔه دینی )نقد الفكر الدینی(  -۱۹۶۹

 مبنای استدالل کانت در تضاد   -۱۹۷۲

 چهار مقالٔه فلسفی  -۱۹۸۰

شناسی و شرق شناسی معکوس )استاالستشراق  شرق   -۱۹۸۱

 واالستشراق معكوساً( 

 سلمان رشدی و حقیقت ادبیات  :تابوی روان  -۱۹۹۲

 فراتر از ذهمیت تحریم )ما بعد ذهنیة التحریم(   -۱۹۹۲

 اسالم و سکوالر اومانیسم  -۲۰۰۴

 در دفاع از ماتریالیسم و تاریخ )دفاعا عن المادیة والتاریخ( 

 ابیشی جرج طر

( نویسنده، اندیشمند و مترجم سوری  ۱۹۳۹ - ۲۰۱۶جرج طرابیشی )

بود. وی در دانشگاه دمشق تحصیل کرد و در آنجا دکترا گرفت. مجله 

های بسیاری  دراسات ادبیه و مجله وحدت را منتشر ساخت و کتاب

نوشته و آثار بسیاری به ویژه از هگل، گارودی، فروید و . . . را به 

 .رده استعرب ترجمه ک

 تالیفات 

ها )من إسالم القرآن إلى إسالم الحدیث(،  از اسالم قرآن تا اسالم حدیث

 ۲۰۱۰دار الساقی، باالشتراك مع رابطة العقالنیین العرب،بیروت 

 ۲۰۰۶واژگان فلسفه )معجم الفالسفة(، صدر سنة 



اإلسالم(، دار  معجزه یا خفتن خرد در اسالم )المعجزة أو سبات العقل فی 

 ۲۰۰۸الساقی، باالشتراك مع رابطة العقالنیین العرب، بیروت 

: درباره دموکراسی، سکوالریسم، مدرنیته و مقاومت عربی ۱ها بدعت

: عن الدیموقراطیة والعلمانیة والحداثة والممانعة العربیة(.  ۱)هرطقات 

 ۲۰۰۶دار الساقی، باالشتراك مع رابطة العقالنیین العرب. بیروت 

اسالمی  -: سکوالریسم به عنوان یک مسئله اسالمی۲بدعت ها 

إسالمیة(، دار الساقی،  -: العلمانیة كإشكالیة إسالمیة۲)هرطقات 

 ۲۰۰۸باالشتراك مع رابطة العقالنیین العرب، بیروت 

نظریه اندیشه عرب: نقِد نقِد اندیشه عرب )نظریة العقل العربی: نقد نقد  

 ( ۱العقل العربی( )ج

اندیشه عرب: نقِد نقِد اندیشه عرب )إشكالیات العقل العربی: نقد   مسائل

 ۲۰۰۲(، صد ر، ۲نقد العقل العربی( )ج

وحدت اندیشه عرب: نقِد نقِد اندیشه عرب )وحدة العقل العربی: نقد نقد  

 ( ۳العقل العربی( )ج

اندیشه بازدارنده در اسالم: نقد نقد اندیشه عرب )العقل المستقیل فی 

 ۲۰۰۴(، صدر ۴نقد نقد العقل العربی( )جاإلسالم: 

سالخی میراث در فرهنگ معاصر عرب )مذبحة التراث فی الثقافة  

 ۱۹۸۹العربیة المعاصرة(، لندن، دار الساقی، 

سرنوشت فلسفه بین مسیحیت و اسالم )مصائر الفلسفة بین المسیحیة  

 ۱۹۹۸واإلسالم(، دار الساقی، 

شدن گ عرب در عصر جهانیاز رنسانس تا ارتداد: گسیختگی فرهن 

)من النهضة إلى الردِّة: تمزقات الثقافة العربیة فی عصر العولمة(، دار 

 ۲۰۰۰الساقی، 

ها )المثقفون العرب شناسی تودهروشنفکران عرب و میراث آنها: روان

 ۱۹۹۱والتراث: التحلیل النفسی لعصاب جماعی(، صدر 

بحران سکس و تمدن در شرق و غرب، مردانگی و زنانگی: بررسی 

های عربی )شرق وغرب، رجولة وأنوثة: دراسة فی أزمة الجنس  رمان 

 ۱۹۷۷والحضارة فی الروایة العربیة(، صدر  

های عربی )عقدة أودیب فی الروایة العربیة(، صدر عقده اُدیپ در رمان

۱۹۸۲ 



های عربی )الرجولة وأیدولوجیا  مردانگی و ایدئولوژی مردانه در رمان

 ۱۹۸۳ولة فی الروایة العربیة(، صدر الرج

خدا در سفرهای نمادگرایانه نجیب محفوظ )هللا فی رحلة نجیب محفوظ  

 ۱۹۷۳الرمزیة(، صدر 

بازی رویا و واقعیت: بررسی ادبیات توفیق الحکیم )لعبة الحلم والواقع: 

 ۱۹۷۲دراسة فی أدب توفیق الحكیم(، صدر 

 ۱۹۷۸ ادبیات از درون )األدب من الداخل(، صدر

های عربی )رمزیة المرأة فی الروایة العربیة(،  نمادگرایی زنان در رمان 

 ۱۹۸۱صدر 

زن در برابر زنانه: مطالعه ادبیات نوال سعداوی در پرتو روانکاوی  

)أنثى ضد األنوثة: دراسة فی أدب نوال السعداوی على ضوء التحلیل  

 ۱۹۸۴النفسی(، صدر 

ریة القومیة والدولة القطریة(،  گرایی )النظ دولت محلی و تئوری ملی

 ۱۹۸۲صدر 

 ۱۹۷۱مارکسیسم و ایدئولوژی )الماركسیة واالیدولوجیا(، صدر 

 ۱۹۶۳سارتر و مارکسیسم )سارتر والماركسیة(، صدر 

 ۱۹۶۹مارکسیسم و مسئله ملی )الماركسیة والمسألة القومیة(، صدر 

تی(،  درگیری سینو و اتحاد جماهیر شوروی )النزاع الصینی السوفیا

 ۱۹۶۹صدر 

 ۱۹۷۰استراتژی طبقاتی انقالب )اإلستراتیجیة الطبقیة للثورة(، صدر 

 ها ترجمه

  ۸امیل برهییه فی  -جلد )تاریخ الفلسفة  ۸امیل بریه در  -تاریخ فلسفه 

اثر   Histoire de la philosophieمجلدات(. این کتاب ترجمه 

Émile Bréhier ن برجسته دانافیلسوف فرانسوی و یکی از تاریخ

 فلسفه غرب است.  

هربرت مارکوزه )اإلنسان ذو البعد الواحد(، این کتاب   -انسان تک بعدی 

 One-Dimensional Man: Studies in the Ideology ofترجمه 

Advanced Industrial Society  اثرHerbert Marcuse   فیلسوف

 شناس آلمانی است.و جامعه



جان بول  -سارتر )الفوضى والعبقریة ژان پل  -هرج و مرج و نبوغ 

 سارتر(

شناسی، )المدخل إلى علم الجمال  درس گفتارهایی پیرامون فلسفه زیبایی

 Hegel's Introduction to Aestheticsهیغل(. این کتاب ترجمه  -

 فیلسوف بزرگ آلمانی است.  Friedrich Hegelاثر 

ی تاریخ ریازانوف )محاضرات ف -سخنرانی در تاریخ مارکسیسم 

 ,Karl Marx: Manریازانوف(. این کتاب ترجمه  –الماركسیة 

Thinker, and Revolutionist. A Symposium  اثرDavid 

Riazanov گر و آرشیویست آثار مارکسیستی، از دان، پژوهشتاریخ

 موسسان انستیتو مارکس و انگلس است.

فروید(. این  سیجموند -تعبیِر خواب، زیگموند فروید )الحلم وتأویله 

 Sigmundاثر  The Interpretation of Dreamsی کتاب ترجمه

Freud شناس روانکاو برجسته اتریشی است.عصب 

سیجموند فروید(، این   -آینده یک پندار، زیگموند فروید )مستقبل وهم 

است که فروید  دالیل   The Future of an Illusionی کتاب ترجمه

»روان آزردگی جهانی« نوع بشر است و  خود را مبنی براینکه دین 

ای از عالیم روان رنجوری در افراد تجلیات دینی را صرفاً باید نمونه

 کند.دانست، ارائه می

زیگموند فروید )النظریة العامة   -تئوری عمومی بیماریهای عصبی 

 سیجموند فروید(  -لألمراض العصابیة 

 سیجموند فروید( -زیگموند فروید )نظریة األحالم  -تئوری رویای 

سیجموند   -موسی و یکتاپرستی، زیگموند فروید )موسى والتوحید 

 است. Moses and Monotheismی فروید(. این کتاب ترجمه

سیجموند فروید(. این   -توتم و تابو، زیگموند فروید )الطوطم والحرام 

 Totem and Taboo: Some Points ofی کتاب ترجمه

Agreement between the Mental Lives of Savages and 

Neurotics .است 

 -زیگموند فروید )مدخل إلى التحلیل النفسی  -ای بر روانکاوی مقدمه

 A General Introduction toی ین کتاب ترجمهسیجموند فروید(. ا

Psychoanalysis  .است 



گویی و رویا در هنر، زیگموند فروید )الهذیان واألحالم فی الفن  پریشان

 سیجموند فروید(  -

زیگموند فروید )التحلیل النفسی لرهاب   -روانکاوِی هراِس کودکان 

 Analysis of aسیجموند فروید(، این کتاب ترجمه  -األطفال 

Phobia in a Five-Year-Old Boy .است 

 -های دوران جنگ و مرگ )أفكار ألزمنة الحرب والموت اندیشه

 Thoughts for the Times onسیجموند فروید(، این کتاب ترجمه 

War and Death .است 

سیجموند  -های آن، زیگموند فروید )قلق فی الحضارة تمدن و ماللت

است   Civilization and Its Discontents فروید(. این کتاب ترجمه

 پردازد. که به تضاد بین غرایز فردی و خواست و شایستگی اجتماع می

سه مقاله در مورد تئوری میل جنسی، زیگموند فروید )ثالث مباحث فی  

 Three Essaysسیجموند فروید(، این کتاب ترجمه  -نظریة الجنس 

on the Theory of Sexuality .است 

خا، زیگموند فروید )علم نفس الجماهیر سیجموند فروید(  شناسی تودهروان

 است. Mass Psychologyاین کتاب ترجمه 

 فاطمه مرنیسی 

( فعال حقوق زنان، نویسنده و ۱۹۴۰-۲۰۱۵) فاطمه مرنیسی

شناس مراکشی بود. او علوم سیاسی را در دانشگاه سوربن و  جامعه

ز کسب  سپس دانشگاه براندیس آموخت و از آنجا دکتری گرفت. او پس ا

شناسی در مدرک دکترا به رباط بازگشت و مشغول تدریس جامعه

 دانشگاه »محمد الخامس« شد.

شناسی، زنان و نقش آنان در اسالم و  مطالعات او بیشتر دربارٔه جامعه

فمینیسم اسالمی است. مرنیسی اولین زنی بود که شهامت زیادی برای  

قرآن و متون سنتی   هایی که در ارتباط با تفسیرپرداختن به موضوع

 آیند، نشان داد. اسالمی تابو به حساب می

های متعددی در مورد حقوق بشر، دموکراسی و برابری زن و او کتاب

اند. نخستین کتاب او به زبان ترجمه شده ۳۰مرد نوشت که به بیش از 

https://web.archive.org/web/20160309172357/http:/www.mernissi.net/index.html


منتشر شد. این   ۱۹۷۵نام »آنسوی حجاب« )ما وراء الحجاب( در سال 

های کالسیک از وضعیت زنان در یکی از تحلیل کتاب به سرعت به

 شمار آمد. جهان اسالم به

در کتاب »زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش« خانم مرنیسی با  

ای که  توجه به تاریخ صدر اسالم و تالش پیامبر اسالم برای ایجاد جامعه

داری و تبعیض جنسی به دور و در آن برابری و مساوات حاکم از برده

شد، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اسالم اصوال با حقوق  با

آنچه سبب   کندمیزنان مخالف است یا خیر؟ نویسنده در این کتاب تاکید 

شده است که زنان از حقوق خود محروم بمانند منافع اقتصادی و سیاسی  

 نخبگان است نه دستورات مذهبی.  

مرنیسی را پرنفوذترین  نجیب محفوظ، نویسنده معروف مصری، فاطمه 

 روشنفکر جهان عرب توصیف کرده است. 

است و از انتشار و   فاطمه مرنیسی در اکثر کشورهای عربی تکفیر شده

 هایش جلوگیری می شود. پخش کتاب

پوش )برگردان ملیحه  نشین و نخبگان جوشنهای زنان پردهکتاب

  ۱۳۸۰در سال ( ای(، زنان بر بالهای رؤیا )ترجمه حیدر شجاعیمغازه

در ایران منتشر شد اما، پس از مدتی به دستور سعید مرتضوی، قاضی 

 آوری شد. وقت، جمع

 لیال احمد 

در قاهره متولد شد و دوران کودکی خود را در   ۱۹۴۰لیال احمد در 

مصر گذراند. او دکتری خود را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد و پس  

یکا شد. ابتدا استاد بخش مطالعات از آن برای تحقیق و تدریس راهی امر

زنان و شرق نزدیک دانشگاه ماساچوست بود و پس از آن استاد  

مطالعات زنان در دانشگاه هاروارد شد و در آنجا به پژوهش و تدریس  

 ادامه داد.  



لیال احمد نخستین استاد مطالعات زنان در دین و صاحب کرسی استادی  

نشگاه هاروارد بوده است. او ویکتور توماس در مطالعات دین در دا

شناسی و مطالعات جنسیت  ها و مقاالت تأثیرگذاری در حوزۀ شرقکتاب

زندگی و کار  توان به ادوارد ِلین: مطالعۀجمله میو اسالم دارد که از آن

(، ۱۹۷۸) ۱۹های انگلیسیان دربارۀ خاورمیانه در قرن او و اندیشه

(،  ۱۹۹۲یخی جدال امروزی )های تارزنان و جنسیت در اسالم: ریشه

( و انقالب ۱۹۹۹عبور از مرز: از قاهره به امریکا )سفر یک زن( )

 ( اشاره کرد.  ۲۰۱۱آرام: تجدید حیات حجاب از خاومیانه تا امریکا )

کتاب انقالب آرام او تجزیه و تحلیل از حجاب زنان مسلمان در ایاالت 

کند و به ا نقد میمتحده آمریکا است. وی به سختی عقاید پان عربی ر

عقیده وی، این ایده که مصریان عرب هستند تا قبل از قرن اخیر شنیده 

 نشده بود.  

با  14های تاریخی جدال امروزی کتاب زنان و جنسیت در اسالم: ریشه

 ترجمۀ دکتر فاطمه صادقی به فارسی ترجمه شد.

 نصر حامد ابو زید 

شناس  ( متفکر آزاداندیش و قرآن۱۹۴۳ - ۲۰۱۰نصر حامد ابوزید )

مصری که برای کوشش خود برای تفسیر انسانی از قرآن مشهور است. 

ای با  نامهبا پایان ۱۹۷۷او از دانشگاه قاهره درجه کارشناسی ارشد در 

عنوان »مسئلٔه مجاز در قرآن و تفسیر عقلی قرآن در نظر معتزله«  

قلی فی التفسیر: دراسة فی قضیة المجاز فی القرآن عند )االتجاه الع

ای با نام »تأویل قرآن  با رساله ۱۹۸۱المعتزلة( و درجه دکترایش را در 

در نظر ابن عربی« )فلسفة التأویل: دراسة فی تأویل القرآن عند محیی  

الدین بن عربی( در رشتٔه زبان و ادبیات عربی گرفت. زمانی به 

سپانیا، مهاجرت کرد و سپس به دانشگاه لیدن هلند رفت  مادرید، پایتخت ا 
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شناسی آن دانشگاه  شد و تا پایان عمر در هلند  و استاد مطالعات اسالم

 زندگی کرد.  

های دینی داشت و از این نصر حامد ابو زید نگاهی نوگرایانه به آموزه

شناختی او به قرآن با  زبان-ها و رویکرِد هرمنوتیکروی نوشته

های شدیدی از سوی دست اندرکاران رسمی دین اسالم و شیوخ تمخالف

 االزهر روبرو بود. 

ترین نظریات نصر حامد ابوزید باور او به انسانی بودن یکی از اصلی

گفت برای برداشت قرآن باید از علوم رایج قرآن، بود. او همچنین می

آن میان های خود را از گیری کرد. نصر حامد ابو زید این نظریهبهره

در کتابی که با نام » معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن « )مفهوم  

است،  النص دراسة فی علوم القرآن( که به پارسی نیز برگردان شده

 مطرح کرده بود. 

 دانست:  او قرآن را کالم محمد می 

برای مومنان حتی کاغذ این کتاب هم مقدس است. اما برای  

ای در  من به عنوان یک محقق، این کتابی است که عده

ای  اند. من شاهد دریافت هیچ کلمهاش مشارکت داشتهساختن

ام. من به عنوان یک مسلمان  توسط محمد از سوی خدا نبوده

وان تفقط شاهد گزارش محمد از مواجه او با خدا هستم. می

 ها را متقاعد کرد که این کتاب محمد است. مسلمان

قرآن کالم محمد، بشری همچون خود ماست. کسی که مدعی 

کند و ما هم او را باور کردیم. اما شد از خدا وحی دریافت می

ما فقط کالم محمد را در اختیار داریم و لذا با امر انسانی 

 تند. ها مرا نکشروبرو هستیم. بر خالف انتظار، آن

های نصر حامد ابو زید باعث شد که معدودی از مفتیان مصری نظریه

او را مرتد اعالم کنند و دادگاهی در مصر او را به  ۱۹۹۵در سال 

جدایی از همسرش محکوم شد. هرچند این دادگاه بعداً حکم خود را پس  

گرفت لکن در پی صدور دستور ارتداد نصر حامد ابوزید از سوی  



الصبور شاهین، گروه جهاد اسالمی مصر به رهبری  کسانی چون عبد

ایمن ظواهری اعالم کرد آقای ابوزید را به قتل خواهد رساند و همین 

به همراه همسرش،   ۱۹۹۵مسئله باعث شد نصر حامد ابوزید در سال 

 مصر را ترک کند، و به کشور هلند مهاجرت کند. 

 این آثار از ابوزید به فارسی ترجمه شده است:  

ای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه مرتضی کریمی نیا )طرح معن

 نو( ترجمه: مفهوم النص دراسة فی علوم القرآن

رویکرد عقالنی در تفسیر قرآن، ترجمه احسان موسوی خلخالی  

 (۱۳۹۱)نیلوفر، 

( ۱۳۹۱چنین گفت ابن عربی، ترجمه احسان موسوی خلخالی )نیلوفر، 

(، ترجمه کتاب هكذا تكلم  ۱۳۸۶نی  و ترجمه سید محمد راستگو ) نشر

 ابن عربی

های ترس: زنان در گفتمان دینی، ادریس امینی، )نشر نگاه  دایره

 (، ترجمه کتاب دوائر الخوف قراءة فی خطاب المرأة ۱۳۹۷معاصر، 

نقد گفتمان دینی، ترجمه حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهرکالم 

 الدینی (، ترجمه کتاب  نقد الخطاب ۱۳۸۳)یادآوران، 

(،  ۱۳۹۶متن، قدرت، حقیقت، ترجمه احسان موسوی خلخالی )نیلوفر، 

 ترجمه کتاب النص السلطة الحقیقة 

نوآوری، تحریم و تاویل: شناخت علمی و هراس از تکفیر، ترجمه مهدی  

 (۱۳۹۲خلجی )آموزشکده توانا، 

محمد )ص( و آیات خدا: قرآن و آینده اسالم، ترجمه فریده فرنودفر )نشر 

 (۱۳۹۳، علم

 فرج فوده 

( متفکر برجسته، نویسنده، فعال حقوق بشر ۱۹۴۵ - ۱۹۹۲فرج فوده )

هدف گلوله اعضای   ۱۹۹۲منتقِد سنت اسالمی بود. فوده در هشتم ژوئن 

جماعت اسالمی مصر قرار گرفت و کشته شد. عامالن این ترور 

دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. وی پیش از انجام این ترور از سوی  

 ی از مشایخ االزهر، مرتد شناخته شده بود.  یک



شیخ احمد صبحی منصور درباره فرج فوده این گونه نوشت و این نوشته  

 چقدر برای ما ایرانیان آشناست: 

در اولین سالگرد درگذشت مرحوم فرج فوده گفتم که همانا  

فرج فوده هیچگاه به عنوان یک قربانی، فراموش نخواهد شد  

متفکران به عنوان الگو و نمادی از یک  بلکه او برای همه 

شخصیت مجاهد است که فقط با قلمش، به مواجهه طغیانگران  

و متجاوزانی رفت که هیچ حجتی در مقابل او نداشتند اال 

اینکه با گلوله تفنگ به او پاسخ دهند. در مقاالت قبلی که در 

مصر به چاپ رساندم از رابطه خود با مرحوم فوده گفتم، در  

زمانی که او از من دفاع کرد، من در زندان بودم ۱۹۸۷سال 

و ما دربارٔه تأسیس حزب المستقبل با هم مشارکت کردیم و 

این قضیه، عامل صدور فتوای قتل او و من شد. ترور  

ناجوانمردانه فرج فوده، لکه ننگی در تاریخ سلفیه، اخوان 

های تندرویی است که عملکردشان با المسلمین و تمام گروه

شعارهای تبلیغیشان، تناسبی ندارد. آنها به محض اینکه نتوانند  

آزار و غیرمسلح خود را قانع کنند، او را به قتل  مخالف بی

رسانند. خون مرحوم فرج فوده دامنشان را گرفت و آنها را می

مجبور کرد تا دربارٔه قتل من سکوت اختیار کنند در حالی که  

قه المطریه قاهره زندگی  من در دسترسشان بودم. من در منط

های آنهاست و در اطراف خانه من، کنم که یکی از پایگاهمی

چهار مسجد وجود دارد که در هجوم بر من از هم پیشی 

جویند. تذکر دادم که مرحوم فرج فوده، در یک سال آخر  می

زندگیش، روزانه با تهدیدات جانی، ربودن پسرش و از خواب  

ماری همسرش روبرو بود که تا پریدنهای شبانه به سبب بی

ماند. مدتی قبل از قتل، آنها پسرش احمد را  صبح بیدار می

ربودند و پلیس او را نجات داد. تمام این مصائب او را  

خوفناک نکرد بلکه ددمنشی و دژخیمی بیشتر شد تا جایی که 

بابت این صراحت کالمش، نگران شده و او را به تخویف 

فت که از اوضاع مصر نگران  نصیحت کردم. او به من گ

گفت که کند. میاست و مصر از بد به سمت بدتر گذار می



هرآن منتظر قتلش است و از وزارت کشور مصر خواست که 

گفت چه بسا ترورش در محافظانش را مرخص کند. او می

رسوایی و نمایاندن زشتی کردار مخالفانش، مؤثر بیفتد و این  

هد. او ـ رحمه هللا ـ برای قتل  اوضاع زشت و فاسد را تغییر د 

کرد، نه تنها ترسی نداشت بلکه با کمال  خود ثانیه شماری می

شجاعت منتظر آن لحظه بود. او فقط با قدرت قلمش آنها را  

کرد لکن، آنها در کمال فرومایگی و ترس، او را ترور نقد می

کردند. خداوند بزرگ مرتبه، فرج فوده را قرین رحمت خود 

خصیتی شجاع، بخشنده، قدرتمند در استدالل و  کند. او ش

صاحب سبک در نوشتار عربی بود. به شدت، صلح طلب بود  

کرد. خداوند استعدادی را  و با مردم متواضعانه برخورد می

در وجود او نهاده بود که بعد از چند دقیقه هر شنونده ای را به  

 دید که مواردکرد. او هیچ مشکلی نمیدوست خود تبدیل می

شخصیش را برای هر شنونده ای مطرح کند. چیزی برای 

کردند که از خارج  پنهان کردن نداشت. آنها او را متهم می

کند و به قدری دربارٔه این  مصر، مساعدت مالی دریافت می

کردند که خود من در ابتدا این افترا را باور  تهمت تبلیغ می

و آنها به من کردم در حالی که من به گمراهی آنها آگاه بودم 

بستند. بعدها وقتی با فرج فوده دوست  نیز چنین اتهاماتی می

اش شدم، زندگی متوسطش را دیدم لکن  شده و وارد خانه

بخشش او و آراستگی ظاهرش، باعث شده بود تا دیگران فکر 

کنند او میلیونر است! اما اصالً چنین نبود بلکه حتی وضعیت  

از بیشتر حقوقش به سبب   مالیش با مشکل مواجه بود چرا که

تبلیغات اخوان المسلمین، کاسته شد و او مجبور بود برای 

گشایش دفترکار مربوط به فعالیتهای سیاسیش از پس اندازش  

خرج کند و به همین مناسبت سیل اتهامات دروغ و افترائات  

از سوی دروغگویان به سوی او جاری شد. هر چقدر که فرج  

انمرد بود، دشمنانش فرومایه،  فوده، شجاع و دالور و جو

پست، دروغگو و سفاک بودند. آنها فرج فوده را در اوج 

سال سن   ۴۷دوران زندگیش ترور کردند او در آن موقع، 



داشت. مصر اکنون بیشتر از هر وقتی به او نیاز دارد. چه  

زیست، مثل ما چیزی جز حسرت بسا اگر تا امروز می

العالمین علی کل عال رب گشت. فالحمد هلل جل ونصیبش نمی

 حال.

 سید محمد القمنی 

آموخته رشته فلسفه دانشگاِه عین ( دانش۱۹۴۷سید محمود الِقمنی )متولد 

نگار مصری است. آثار او بر  شمس قاهره و فیلسوف سکوالر و تاریخ

اهمیت تفکر انتقادی تأکید دارد و او از مخالفان جدی بنیادگرایی اسالمی  

یی دین و دولت و رواداری و نقد سنت اسالمی و است و درباره جدا 

 های ارزنده نوشته است.عربی کتاب

اش با عنوان  سید محمود الِقمنی در سالهای اخیر یک بار به خاطر کتاب

»پروردگار این دوران« )ربِّ هذا الزمان( به اتهام ترویج شرک و الحاد 

در دادگاه محاکمه و تبرئه شد. به خواست دانشگاِه االزهر نیز کتاب  

  هافروشیدیگرش با نام »ممنون! بن الدن!« )شکراً بن الدن( از کتاب

 آوری شد. جمع

، درک دالیل شکست  ۱۹۶۷پس از شکست اعراب از اسراییل در سال 

اعراب دغدغه فکری او شد و از این روی به مطالعه میراث اسالمی  

روی آورد و کوشید رویکرد انتقادی به سنِت اسالمی را در گفتمان 

 گرایانه بگنجاند. قومی و عرب

، آقای الِقمنی به نقد  ۱۹۹۱پس از اشغال کویت به دست عراق در سال 

گرایی عربی تحت تأثیر جمال عبدالناصر پرداخت و سیاسی گفتمان ملی

در مقام الگوی فکری برای آزادی و رهایی کشورهای  –به لیبرالیسم 

 گرایش یافت.  –عربی 

- شناختیاو سرگدشت پیامبر اسالم )سیره نبوی( را با روش جامعه

ای با روزنامه الشرق االوسط  هکند. در مصاحبتاریخی مطالعه می

های  های فکری خود را تفسیر رویدادها و اندیشههای اصلی تالشهدف

چه  زدایی از آنکند. او تقدسسنِت اسالمی با روش تاریخی توصیف می



فکران مسلمان برای جبراِن انحطاط  مهِم روشن مقدس نیست را وظیفه

ی نقدی صریح و تند از  داند. در این راستا، واجتماعی و سیاسی می

شیوخ دانشگاِه االزهر کرد و آنها را به فساد سیاسی و مالی متهم نمود.  

او باور دارد پیوند روحانیِت اسالمی با قدرت سیاسی مانعی جدی برای  

های  بینانه از اسالم و گذار از عصبیتداشتن تصویری تاریخی و واقع

های  گی به روی ایدهساِز اسالمی و گشودهای هویتای، تعصبفرقه

 تجدد است.  

اندازی سیاسی پرداخت  از این رو، وی به مطالعه تاریخی قرآن از چشم

های سیاسی اسالمی دوراِن پیامبر را در درون بستر و درباره اندیشه

های دولِت پیامبر« تاریخی آن پژوهش کرد. »حزب هاشمی، جنگ

ر از  )الحزب الهاشمى، حروب دولة الرسول( و شماری دیگ

های  انداز روشهایش، فراورده نگرش به سنِت اسالمی از چشمنوشته

 مدرن پژوهش است.  

او باور دارد بنیادگرایِی اسالمی، صورتی مشوش، غیرعلمی و  

سازد. او در مجله روز الیوسف در بار از تاریخِ صدر اسالم میخشونت

ای پرافتخار بود؟« های با عنواِن »خود را نفریبیم: آیا تاریخِ ما گذشتمقاله

خواهند به گذشته بازگردند و آن را دوباره در  نوشت که بنیادگرایان می

ای به تمام و کمال قابِل  زمان حال بازسازی کنند، در حالی که هیچ گذشته

ها و بازسازی نیست و تاریخِ گذشته اعراب، سرشار از خشونت

ای  ود، فاجعههایی است که اگر بازگشت به گذشته ممکن بکژرفتاری

 آمد. بیش پدید نمی

های پیشیِن ها و اندیشهبا اعالم برائت از نوشته الِقمنیبا تهدید القاعده، 

ین خود در زمینه سنت اسالمی، گفته است که از این پس دیگر در ا

های خود را "الحادی" و  ها نخواهد نوشت. او این نوشتهزمینه

آمیز" توصیف کرده و گفته است از پانزدهم ژوییه به این سو،  "بدعت

های اسالمگرا دریافت کرده که در سه نامه تهدید به قتل از سوی گروه

نامه آخر به وی یک هفته مهلت داده شده برای حفظ جان خود از همه  

https://www.bbc.com/persian/news/story/2005/07/050726_mj-mkhalaji-qemniye.shtml


خواهد بدین شیوه  یش برائت بجوید. الِقمنی تأکید کرده که نمیهااندیشه

 اش را وقف خانواده و فرزندانش کند.  جان بسپارد و تصمیم دارد زندگی

 های الق منی:برخی از کتاب

اسرائیل: انقالب ، تاریخ ، هذیان )إسرائیل: التوراة .. التاریخ .. 

 ۲۰۰۰التضلیل( صدر، 

. اسرائیلیات آن قسمت از  ۲۰۰۲)اإلسرائیلیات(، صدر اسرائیلیات 

مناسک، مفاهیم و باورهای اسالمی است که  در قرآن و از احادیث 

ها و کتابهای ادیان پیشین به  نبوی نیامده است، بلکه مسلمانان از آموزش

 اند. ویژه یهود )بنی اسرائیل( و مسیحیت )نصاری(، زردشتی گرفته

و التراث(، قاهره، المرکز   ی )االسطورهو میراث فرهنگ اسطوره

 ۱۹۹۹، الحضاره لبحوث المصری

  ۲۰۰۱اسالمیات )اإلسالمیات(، صدر 

 ۱۹۹۸پرسشی دیگر )السؤال اآلخر( صدر، 

تاریخ ناشناخته حضرت ابراهیم )النبی إبراهیم والتاریخ المجهول(،  

 ۱۹۹۶صدر 

 ۱۹۹۶جنگهای دولت پیامبر )حروب دولة الرسول(، صدر، 

)النبی موسى وآخر أیام تل   عمارنهحضرت موسی و آخرین روزهای 

. عمارنه یا امارنه یک شهر باستانی در مصر  ۱۹۸۷العمارنة(، صدر، 

است که فرعون آخناتون آنرا بنا کرد و مدتی پس از مرگ او متروک  

 شده است.

 ۱۹۹۹لق(، صدر داستان آفرینش )قصة الخ

 ۲۰۰۵دینداران و دموکراسی )أهل الدین والدیمقراطیة(، صدر 

گروههای اسالمی: نگاهی از درون )الجماعات اإلسالمیة رؤیة من 

 .۲۰۰۴الداخل( صدر، 

 ۲۰۰۴متشکرم بن الدن !! )شكرا بن الدن!!(، 

 انتقاد اندیشمندان عرب به سکوالریسم 

سازی و رد و دفاع از مدرن  با گسترش اسالمگرایی مبارزه نظری در

ترین  ای گرفته است. عمدهسابقهسکوالریسم در جهان عرب شدت بی

تالش اسالمگرایان در وارونه جلوه دادن معنی سکوالریسم و انتساب  

http://www.amarnaproject.com/


هایی به آن است که به هیچ وجه صحت ندارد. از اینرو معنی ویژگی

فاقد وضوح  ها، همچون ایرانیان، سکوالریسم در گفتمان معاصر عرب

است. گرایش عمومی سکوالر در جهان عرب از جریانهای گوناگون 

های مختلف سیاسی و اجتماعی اختالف تشکیل شده است که در عرصه

گرایان  دارند. اما، همه آنها توافق دارند که راه حل ارائه شده توسط اسالم

گرایان خواسته یا ناخواسته، اساساً معنای  عملی نیست. اسالم

های  کنند. از خواندن نوشتهالریسم« را نادرست درک می»سکو

گرا به آسانی و روشنی می توان نتیجه گرفت  های مختلف اسالمجریان

که این نویسندگان در توصیف سکوالریسم، تمام مفهوم آنرا در حد 

اند. انتقادات به سکوالریسم و  باری تحریف و وارونه جلوه دادهتاسف

وار آن بسیار  کیشوت سکوالریسم و رد دُن نسبت اتهامات دروغ به

 گسترده است.  

شماری در جهان عرب از آغاز تا امروز از ماهیت اندیشمندان بی

تحریف و سوء تفاهم این گفتمان، با تجزیه و تحلیل مبسوط پرده برداری 

گرایان و هواداران آنها  های ادعای اسالماند. آنها دلیلو آنرا افشا کرده

اسالمی جائی ندارد را با دقت   ینکه چرا سکوالریسم در جوامعمبنی بر ا

 تجزیه و تحلیل و موشکافی کردند. 

مندترین دفاع از سکوالریسم را در این میان فؤاد زکریا در یکی از نظام

الحقیقة والوهم  های اسالمی معاصر ) کتاب »حقایق و توهم در حرکت
نموده است. او در این کتاب تاکید   فی الحركة اإلسالمیة المعاصرة(

گرایان آگاهانه و یا ناآگاهانه معنی سکوالریسم را اشتباه  کند که اسالممی

درک کنند. او انتقادات اسالمگرایان را به سکوالریسم به دو دسته تقسیم  

گونه و خالی از هر گونه پایه  . دسته اول، انتقادات غیرجدی، تبلیغکندمی

علمی. او دسته اول را انتقادات  انتقادات جدی و نیمه علمی و دسته دوم، 

نامد.  لفاظی )خطابیه( و دسته دوم را انتقادت علمی )علمیه( می-تبلیغی

(Zakariyya, 2005:23) 



 لفاظی -انتقادات تبلیغی

شک مطرح کنندگان آنهم از  این دسته انتقادات عمومن صحت ندارد. بی

گیرند.  آنرا در تبلیغات خود بکار میعدم صحت آن مطلع هستند ولی باز 

با توجه به زندگی مومنان در جوامع سکوالر و آزادی مذهب در این  

جوامع اتهام ضدیت سکوالریسم با دین ومذهب بی اساس است. 

ای و  های فرقهسکوالریسم غرب که خود از ضرورت رهائی از جنگ

مل عقیده و مذهبی بر آمده است، جدائی دین و دولت در عین آزادی کا

شک امروز یک مومن در کشورهای دین را در برنامه خود دارد. بی

 سکوالر غربی، از کشورهای عربستان یا ایران آزادتر است. 

 ضدیت با دین 

سکوالریسم هم در تجربه تاریخی و هم در استدالل نظری برتری آشکار 

ن  ساالری راهی جز ایساالری دارد. از اینرو، طرفداران دینبر دین

ندارند که سرخود و آگاه نسبتی نادرست به آن بدهند و نسبت نادرست را 

با استدالل فاتحانه رد کنند. این اتهام در سراسر جهان عرب، آنقدر 

 اند.  ها آنرا باور کردهتکرار شده است که به نظر می رسد برخی از توده

 



 توطئه غرب 

طئه غرب  کوشد سکوالریسم را توگرای عربی مییک جریان سنت

برای به زیر سلطه درآوردن اعراب نشان دهد، نه راه حلی برای رهائی  

 ها. های مذهبی و تمرکز بر سازندگی و رفاه تودهاز کشمکش

بر بستر این اتهام، زکریا سکوالریسم را ادامه سنت فکری اندیشمندان  

بین اسالمی می داند، زیرا آنچه که طرفداران سکوالریسم از آن  روشن

کنند خردگرایی، سنجشگری، استدالل و منطق و استقالل  اری میطرفد

توان آنها را در فکری است که همگی در تمدن اسالمی سابقه دارد و می

های معتزله، فارابی، ابن رشد و ابن هیثم یافت. به نظر پرفسور  اندیشه

ذکریا، مسلمانان الزم نیست اندیشه سکوالریسم را از اندیشمندان غرب 

توانند اندیشه اندیشمندان اسالمی را توسعه و تکامل بلکه می بگیرند

 (Zakariyya, 2005:41)دهند. 

 انتقادت جدی و قابل تفکر

هر چند اتهاماتی مثل ضدمذهب بودن سکوالریسم و یا توطئه غرب  

های روشنفکران مسلمان بودن آن غیر جدی است ولی برخی دغدغه

ای سکوالریسم را  طلبد. از آن میان عدهمیبحثی جدی و پژوهش عمیق 

دانند و استدالل می کنند جوامع اسالمی به  نیاز جامعه مسیحی غرب می

ای دیگر روشنفکران عرب را به عدم درک آن نیاز ندارند. عده

 کنند. سکوالریسم متهم می

 نیاز اروپا، غیرقابل اجرا در جهان اسالم

کنند که ظهور سکوالریسم در  ارمیای در انتقاد به سکوالریسم اظهعده

زمینه و شرایط اروپا نشان دهنده نیاز خاص اروپاست بر بستر پیش

خاص اروپا. بنابراین سکوالریسم یک پدیده منحصر به فرد در  

اروپاست و انطباق آن به دیگر مناطق غیراروپائی جهان کامالً اشتباه  

مالً متفاوت از جهان است. منطق اساسی این دیدگاه این است که اروپا کا

 معاصر مسلمان است. به این انتقاد، زكریا از سه جنبه پاسخ می دهد: 



که آیا اقتدار و اولیای امور مذهبی در اسالم با   کندمینخست، او بررسی 

آنچه در اروپا وجود داشت، متفاوت هستند یا نه. اگرچه سازمانی شبیه  

الم یافت شود، اما یك اقتدار  تواند در اسبه كلیسای كاتولیك اروپایی نمی

ی كشورهای مسلمان وجود دارد. آنها مردانی هستند قوی مذهبی در همه

های االزهر در قاهره  كه در امور مذهبی تخصص دارند، مانند شیخ

برای اهل سنت و کسانی که عناوین مثل آیت هللا العظمی، آیت هللا و 

مراجع دینی ارتباط  حجت االسالم والمسلمین دارند برای شیعه. این 

تنگاتنگی با سیاست دارند. از اینرو می توان نتیجه گرفت که مسیحیت 

قرون وسطایی و اسالم در جهت گیری کلی در اقتدار و شمول، اشتراک  

دارند. در نتیجه، عواملی که منجر به ظهور سکوالریسم در اروپا شد را 

.  (Zakariyya, 2005:35)می توان در جهان کنونی اسالم نیز یافت. 

ها و اوقاف را هم اضافه  به این سیاهه زکریا، من در مورد شیعه حوزه

 کنم.می

دوم، مخالفان سکوالریسم فکر می کنند که دین در اروپا با علم مخالف  

بود، در حالی که تمدن اسالمی هرگز دانشمندان را تحت تعقیب قرار 

اسالم وجود دارد.   نمی دهد و نگرش روادرانه، تسامح و تفاهم متقابل در

زکریا با استناد به محاکمات معتزله، ابن رشد، سهروردی و حالج و  

همچنین ممنوعیت کتاب های چارلز داروین، زیگموند فروید و کارل 

 .کندمیمارکس به عنوان نمونه، این نظر را رد 

که سكوالریسم فقط با شرایط ویژه   کندمیسوم، زكریا این ایده را رد 

شود و در تاریخ اواخر قرون وسطی اروپا مربوط می اجتماعی در

که قرون وسطی یک   کندمیاسالم مورد و اعتبارندارد. او استدالل  

 روش تفکر است نه یک دوره زمانی: 

از نظر تاریخی، می توان گفت قرون وسطی به یک تمدن  

ویژه و یک دوره خاص در تاریخ تعلق دارد. اما، به عنوان  

تواند در هر جائی تکرار وسطی می یک طرز تفکر، قرون

های فراوانی دارد. افرادی که  شود و در حال حاضر معادل

خود را صاحبان انحصاری حقیقت مطلق می پندارند و بر این  



ی بحث و اساس زندگی و رفتار می کنند، آنهائی که اجازه

دهند و یا آنهائی که متون مقدس را با گفتگوی آزاد را نمی

کنند، حتی اگر فکر قرون وسطائی نقل قول میذهنیت و طرز 

در سپیده دم قرن بیست و یکم زندگی کنند، باز هم دارای  

 ذهنیت قرون وسطایی هستند. 

بنابراین جهان اسالم نیاز به سکوالریسم دارد، دقیقاً همانگونه که در  

 اواخر قرون وسطی اروپا داشت. 

 ها از سکوالریسم عدم درک سکوالریست

از انتقادهای اندیشمندان عرب عدم درک سکوالریسم است.  یکی دیگر 

محمد ارکون برداشِت کمال آتاتورک و روشنفکران و نخبگان سیاسی  

را از اسالم و سکوالریسم "آگاهی ساده لوحانه"    ۱۸۸۰-۱۹۸۰سالهای 

خواند. به نظر ارکون سکوالرهای عرب در طول تحصیل در اروپا  می

و نتوانستند در طول زندگی از آن شفا دچار نوعی شوک فرهنگی شدند 

های عقب مانده آنها، آنها  یابند. تفاوت ژرف بین غرب پیشرفته و وطن

را بسیار تحت تأثیر قرار داد، و این باعث شد که آنها شیفته کشفیات  

خود در غرب شوند و علیه همه سنتهای بومی وطن خود طغیان کنند. او  

کلیه فعالیت های سیاسی همه   فرهنگی را برای-این پیشینه روانی

داند. او این دوره رهبران مسلمان تا پایان جنگ جهانی دوم مشترک می

ها ساده لوحانه اعتقاد نامد، زیرا این نسلرا دوره آگاهی ساده لوحانه می

داشتند که کافی است برای موفقیت نسخه تجویز شده در تمدن غرب را 

های  اعمال کنند. این نسل بگیرند و آنها را در کشورهای مسلمان 

روشنفکران مسلمان، درک کافی از تاریخ نداشتند تا بتوانند پیدایش و  

اجتماعی و محدویت فلسفی -گیری ایدئولوژی، کارکردهای سیاسیشکل

 سکوالریسم در غرب را دریابند. 

تر می کنند و به همه اسالمگرایان این درک آرکون را گسترده

و بر تاکید بر اینکه اسالم هم دین دنیا و هم دین دهند سکوالرها تعمیم می

آخرت است و سکوالرها درک درستی از سکوالریسم ندارند، تبلیغات  

 دهند. گسترده ضد سکوالریستی را سازمان می



 آسمان همان رنگ است 

برانگیزی در معرفی دموکراسی، اندیشمندان عرب تالش تحسین

اند. در نقد سنت و درک تاریخ  کردهروشنگری، سکوالریسم و رواداری 

ساز اندیشه غربی  های جدی برداشتند. بسیاری از آثار دوراناسالم قدم

های ژرفی در معرفی فلسفه، سیاست و را به عربی برگرداندند و کتاب

 تاریخ و نقد فرهنگ شرقی و عربی نوشتند. اما: 

،  اندیشمندان عرب همچون ما، در رسوب دادن اندیشه دموکراسی

 سکوالریسم و رواداری در اهماق جامعه موفق نشدند. 

اندیشمندان عرب همچون ما، نتوانستد بر تصویر نادرستی را که  

بنیادگرایان و مسلمانان سنتی از سکوالریسم دارند و در اعماق جامعه 

رسوب دادند، غلبه کنند. بنیادگرایان و مسلمانان سنتی سکوالریسم را  

کنند و با این دروغ آشکار  غرب معرفی میمخالفت با دین و توطئه 

 دهند. ها، ... را سازمان می ها، داعشالمسلمینها، اخوانهللاحزب

اندیشمندان عرب همچون ما، سخت با تکفیر، سانسور و ترور بنیادگران  

کنند. برخی جان خود را از فریب دست و پنجه نرم میها عوامو حکومت

های خویش  ه اعالم برائت از اندیشهاند و برخی مجبور بدست داده

اند. بنیادگرایان اسالمی عرب در اند و برخی مجبور به مهاجرت شدهشده

فکران بسیار مصمم هستند و در خاموش کردن حذف فیزیکی روشن

هرچند اندیشمندان عرب بسیار   اند.بسیاری از روشنفکران موفق شده

کوشا هستند ولی، دانشگاِه االزهر، به طور سنتی، هرازگاه، با صدور  

ناک و مسموم برای اذهان مسلمانان"  های "شبههای فهرست کتاببیانیه

کند و ناشران را از چاپ و پخش و یا چاپ و پخش دوباره را منتشر می

 دارد. آثاری که زمانی چاپ شدند، بازمی

اند  ندیشمندان عرب همچون ما، به طور وسیعی مجبور به مهاجرت شدها

 اند. های غربی آثار ارزنده خلق کردههای پژوهشی دانشگاهو در تیم

همانگونه که شکست انقالب اسالمی در ایران تجزیه و تحلیل مذهب و  

سنت را در دستور کار روشنفکران قرار داده است، فروپاشی خالفت  



ت اعراب از اسرائیل و رشد اسالِم بنیادگرا، در سه دوره  عثمانی، شکس 

گرائی عربی را به چالش  مختلف در جهان عرب سنت، مذهب و ملی

های  کشید. بحث نظری پرشور در جهان عرب در جریان است، اندیشه

روشنی شکل گرفت و آثار ارزشمند خلق شد و من به آینده خیلی  

 امیدوارم.

 

 اندیشمندان عرب در ترویج سکوالریسم:  برای مطالعه بیشتر تالش

ها و تحوالت  جای تاسف است که ما روشنفکران ایرانی، بحث

سکوالریسم در جهان عرب، ترکیه و هند را آنطور که باید و شاید دنبال  

ها، تحوالت و تجربیات هم به علت نزدیکی  کنیم. این بحثنکردیم و نمی

در این مناطق برایمان بسیار  فرهنگی و هم وجود اندیشه سیاسی اسالمی 

 آموزنده و راهگشاست. 
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