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هنر و  فرهنگ 

انديشمند نامی عرب: اسالم تا امروز مارتين لوتر نداشته است
صادق العظم معتقد است مشکل اصلی جوامع اسالمی آن است که نتوانسته اند اعتقادات دینی خود را با دنيای مدرن

همساز کنند. به گفته او بيشتر مردم مسلمان رشد و رفاه دنيای مدرن را توأم با افکار و عقاید قرون وسطایی
می خواهند.

صادق جالل العظم، فيلسوف سوری

روشنفکران دینی مدام بحث و جدل می کنند که چرا جوامع اسالمی در بحران و انحطاطی همه جانبه فرو رفته اند، آنها به همه چيز فکر
می کنند جز این که اشکال این جوامع دقيقا همين است که آنها "اسالمی" هستند و همچنان به اعتقاداتی پای بند هستند که با

روزگار آنها سازگار نيست.

صادق جالل العظم، فيلسوف و اندیشور نامدار سوری، در مصاحبه ای درباره رشد بنيادگرایی می گوید: «اسالمگرایان حامل سمتوم های
یک بيماری هستند. آنها شکست مدرنيته عربی را منعکس می کنند: ناتوانی در رشد و پيشرفت جامعه، ایجاد رفاه و بهروزی و...

اسالمگرایی نوعی دهن کجی به این مدرنيته ی شکست خورده است.»

صادق العظم مهم ترین و بانفوذترین چهره روشنگری در جهان عرب شناخته می شود. او در گفت وگویی کوتاه اما پرمایه با روزنامه "نویه
زوریشه تسایتونگ" چکيده نظریات خود را به اختصار و روشنی بيان کرده است.

او نقد فرهنگی را مهم ترین وظيفه روشنفکران جوامع عرب می داند و معتقد است که این نقد باید به گونه ای بنيادی و دليرانه از نقد
آموزه ها و بنيادهای دینی ناسازگار با ساختارهای مدرن شروع شود.

دويچه وله فارسی / فرهنگ و هنر
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األزهر: نماد محافظه کاری و گذشته گرایی در جهان عرب

صادق العظم خود این نقد را سالها پيش با نگارش کتاب پراهميت "نقد تفکر دینی" شروع کرد و به خاطر آن رنج ها و آزارهای زیادی از
سوی متعصبان متحمل شد تا آنجا که گروه های افراطی به مرگ او فتوا دادند. امروزه با گسترش موج بنيادگرایی و آشکار شدن دامنه و

ابعاد خطرناک آن، نظریات انتقادآميز این متفکر پژواکی تازه یافته است.

بيشتر بخوانيد: اهدای مدال گوته به اندیشمند سوری تبار

کوتاهی مراجع دینی

صادق العظم مراجع دینی رسمی مسلط در جهان اسالم، مانند "االزهر" در مصر یا خاندان سعودی با تفکر جزمی وهابی را متهم
می کند که با زور و تعصب از اصالح دینی در اسالم جلوگيری کردند و نگذاشتند که این دین با نيازها و مقتضيات زمانه هم ساز شود. آنها

از بيم از دست دادن اقتدار خود و رانده شدن اسالم به عرصه خصوصی با هرگونه نوگرایی در اسالم مخالفت کردند.

این مراجع بيم داشتند که با رشد سکوالریسم اسالم نيز به همان سرنوشت مسيحيت در غرب دچار شود، از عرصه عمومی کنار
گذاشته شود و در نتيجه اقتدار آنها خدشه بردارد. هم و غم آنها حفظ اقتدار معنوی و سياسی بود.

صادق العظم مراجع رسمی جهان اسالم را متهم می کند که زمينه را برای رشد بنيادگرایی فراهم کردند، به گونه ای که ویروس آن به
شکل یک "بيماری" در سراسر جوامع اسالمی منتشر شد. او تصریح می کند که فقه و اسالم سنتی الجرم به "داعش" ختم می شود

و هيچ مفری برای آن موجود نيست.

اصالح دین مهم تر از سکوالریسم

صادق العظم برقراری سکوالریسم، اصل جدایی دین از سياست، را بسيار مهم
اما غيرکافی می داند. او معتقد است که با حفظ اعتقادات اسالمی، برپایه فقه و
اصول شریعت، سکوالریسم غيرممکن است. او می گوید پيش از هرچيز خود این

تفکر باید اصالح و با مقتضيات دنيای مدرن سازگار شود.

نویسنده "نقد تفکر دینی" که خود را بيش از هر متفکری به ایمانوئل کانت مدیون
می داند، معتقد است تنها چيزی که می تواند جوامع اسالمی را از بحران و

آشفتگی کنونی نجات دهد، رفرم دینی بنادین است، کمابيش به همان گونه که
پروتستانتيسم کيش مسيحيت را برای پذیرفتن تمدن مدرن آماده کرد.

بيشتر بخوانيد: بنيادگرایی اسالمی از نگاه صادق جالل العظم (١)

به نظر صادق العظم رفرم "اسالم سنتی" باید توسط روشنفکران مسلمان صورت بگيرد، از این رو او از نقش اندیشمندانی مانند نصر
حامد ابوزید در مصر، محمد ارکون در ترکيه و محمد شحرور در سوریه ستایش می کند، اما دریغ می خورد که تالش های فکری این افراد

هرگز به صورت جریانی نيرومند و مؤثر در نيامد تا بتواند به گونه ای نهادین جوامع اسالمی را متحول کند.

به نظر او امروزه مهمترین وظيفه روشنفکران و اصالح طلبان جوامع اسالمی آن است که عقاید دینی خود را با موازین حقوق بشر و
آزادی های فردی همخوان کنند.

او تأکيد می کند که اسالم تا کنون مصلحی ژرف بين و دلير مانند مارتين لوتر، پایه گذار مذهب پروتستان، به خود ندیده است.

صادق جالل العظم را پدر معنوی تمام نویسندگان غيرمذهبی و نوگرای عرب می دانند. این اندیشمند نامدار سوری در ١٩٣۴ در دمشق
به دنيا آمد. او نه تنها به فرهنگ اسالمی و عربی مسلط است، بلکه از فلسفه و تفکر غرب نيز شناختی عميق دارد و آن را سال ها در

دانشگاه های معتبر تدریس کرده است.

صادق العظم به خاطر تالش روشنگرانه اش در راه گسترش دموکراسی و احترام به حقوق بشر، بارها مورد ستایش قرار گرفته است.
در ٢٨ اوت امسال در شهر وایمار آلمان، مدال پراعتبار گوته به او اهدا شده است.

ه: ن ي همين زم در 

اهدای مدال گوته به انديشمند سوری تبار
یكی از برندگان امسال مدال افتخار گوته صادق العظم، اندیشمند و فيلسوف سوری تبار است. او یكی از مخالفان سرسخت اسالم افراطی است

و تنها راه پيشرفت در كشورهای اسالمی را سكوالریسم می داند. (28.08.2015)  

بنيادگرايی اسالمی از نگاه صادق جالل العظم (١)
بنيادگرايى اسالمى يكى از پديده هاى عصر تجدد است كه نه تنها جهان اسالم، بلكه جامعه ى بين الملل را نيز به چالش خوانده است. اندیشمند

سورى «صادق جالل العظم» در كتاب خود بنام «ناگوارى در مدرنيته» به این پدیده پرداخته است. (01.06.2005)  
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 علی امينی

 اسالم, اصالح دينی, رفورميسم, بنيادگرايی, روشنگری, نقد فرهنگی

بيشتر  Google+  Twitter  Facebook  

: نظرتان را با ما در ميان بگذاريد

چاپ مطلب  

http://dw.com/p/1GZ7J 

مارتين لوتر: مردی که به قرون
وسطی فرمان ايست داد 31.10.2016

دنيای مدرن یا آنچه امروز به نام
تمدن غرب می شناسيم، ۵٠٠

سال پيش با اقدام تهورآميز یک
مصلح دینی شروع شد که به
رفورماسيون انجاميد. لوتر که

انسان را به خدا نزدیک تر
می خواست، زمينه طرد دین را از

ساحت عمومی جامعه فراهم
کرد.

باب ديلن برای دريافت جايزه نوبل
به استکهلم می رود 29.10.2016

باب دیلن پس از هفته ها
بی اعتنایی به خبر دریافت جایزه ی

ادبی نوبل، سرانجام سکوت را
شکست و در مصاحبه ای با

روزنامه ی "تلگرام" لندن گفت که
تصميم فرهنگستان سوئد برای او

"افتخار بسيار به ارمغان آورده
است."

ماريو وارگاس يوسا: فرهنگ
پوپوليستی جهان را فراگرفته

27.10.2016

نویسنده نامدار پرویی و برنده
جایزه نوبل ادبی معتقد است که

اهدا جایزه نوبل ادبی به باب دیلن
نتيجه رشد فرهنگ پوپوليستی و
مبتذل است. او محبوبيت دونالد

ترامپ در آمریکا و حزب راستگرای
آلمانی را هم در همين رابطه

می بيند.

بنيادگرايی اسالمی از نگاه صادق جالل العظم (٢)
بنيادگرايى اسالمى از پديده هاى عصر تجدد است كه نه تنها جهان اسالم، بلكه جامعه  بين الملل را نيز به چالش خوانده است. اندیشمند سورى

صادق العظم در كتاب خود بنام «ناگوارى در مدرنيته» به پدیده بنيادگرایی اسالمی پرداخته است. (29.06.2005)  

بنيادگرايى اسالمى از نگاه صادق جالل العظم (٣)
بنيادگرايى اسالمى از پديده هاى عصر تجدد است كه نه تنها جهان اسالم، بلكه جامعه  بين الملل را نيز به چالش خوانده است. اندیشمند سورى

صادق العظم در كتاب خود بنام «ناگوارى در مدرنيته» به پدیده بنيادگرایی اسالمی پرداخته است. (28.07.2005)  

ستون همين  ز  ا


