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  1391، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات خاورميانه

 90/7/14 : تاريخ دريافت       * اكبر عليخاني علي

 90/9/6 : تاريخ پذيرش         

 
 

   
 
 
 

 چكيده
هـاي    فؤاد زكريا، از فيلسوفان معاصر عرب، در آثار خود با نگاهي علمي و فيلسوفانه مشكالت و چالش  

مطلوب زكريا در اين زمينه كاستن از حـضور    .  دهد فكري و سياسي جهان اسالم را مورد توجه قرار مي
كند به ارايه يك قرائت پويا، عقالني و          دين در حوزه سياست است، اما چون ايده عملي ندارد سعي مي

ها ـ نه عمل مستقيم به آنهاـ بتواند راهكارهاي امـروزي          روزآمد از اسالم روي آورد تا با تكيه بر سنت
هـاي    زكريا در ديـدگاه   .  پذيري و تعامل با دنيا را جايگزين تندروي و خشونت سازد ارايه دهد و انعطاف

الملل را بيش از مباحث اعتقـادي و ايدئولوژيـك            هاي جوامع اسالمي و نظام بين خود توجه به واقعيت
 .دهد مورد توجه قرار مي

 شريعت، سياست، استبداد، سكوالريسم، حكومت اسالمي  فؤاد زكريا،: ها كليد واژه
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 مقدمه
اجتمـاعي در جهـان      ــ  هاي اخير، رويكرد فلسفي به مسايل سياسـي         رسد در دهه به نظر مي

طور جدي به بحـث و بررسـي          گيري داشته است و بسياري از فالسفه عرب به    عرب افزايش چشم
البته گاهي ايـن مباحـث بـه        .  اند  مسايل و مشكالت سياسي اجتماعي در كشورهاي خود پرداخته  

شود كه جنبه تخصصي خود را از دسـت     الملل مي حدي وارد مسايل جزيي اجتماعي يا روابط بين
او   2 .از جمله اينها دكتر فؤاد زكريا فيلـسوف معاصـر مـصري اسـت            1 .نمايد دهد و نامناسب مي مي

ضمن اينكه داراي تمايالت سكوالريستي است، از يك قرائت عقالني و پوياي متناسب بـا زمـان و        
گرايان سلفي و     هاي اسالم   تواند آرا و روش   كند، ولي نمي مكان از اسالم در عرصه سياست دفاع مي

هـاي سياسـت و اجتمـاع         هاي افراطي را بپذيرد و چون حضور اينها را در عرصـه           گرا و گروه سنت
كنـد و     بيند، گاه بر جدايي و كنار رفتن اسالم از حوزه سياست و حكومت استدالل مـي       ناگزير مي

ايم بـه     در مطلب حاضر، بيشتر سعي كرده.  خواند روي و گفتگو فرا مي گاه آنان را به عقالنيت، ميانه
مباحـث  .  تبيين آرا و افكار سياسي فؤاد زكريا بپردازيم و آن را مورد بررسي بيشتر و نقد قرار دهيم  

شـود و بـا بحـث جايگـاه و مـيزان دخالـت                مقاله از علم، تجدد و آزادي در جهان اسالم آغاز مي        
گرايي و خشونت، بحث بعدي است كـه       افراط. يابد اجتماعي ادامه ميـ  شريعت در مسايل سياسي

سياسـت و حكومـت     .  پردازد  به موضوعاتي چون خشونت، تندروي ديني و استبداد و تروريسم مي   
در انديشه زكريا موضوع بعدي كه تلقي حكومت اسالمي، حكومـت اسـالمي خلـط بيـن نـص و                

گذاري در حكومت اسالمي، شورا در اسالم، تـصدي حكومـت اسـالمي و راه مهـار                  واقعيت، قانون
از طـرف ديگـر، بررسـي اجمـالي تجربـه           .  رونـد   شـمار مـي     استبداد ديني از اجزاي اين بحث بـه       

 .هاي اسالمي در جهان امروز آخرين بحث مقاله است حكومت
هاي افراطـي مثـل       نكته مهم اينكه فؤاد زكريا در بستر جوامع اهل سنت باليده و ظهور جريان

هميـن دليـل      المسلمين جوان، وهابيت و القاعده را شاهد بوده اسـت، بـه          هاي نظامي اخوان شاخه
هاي او در خصوص مباحث سياسي اسالم متاثر از اين جريانـات اسـت، ضـمن              ها و ديدگاه تحليل

 .ها، جهان عرب مورد نظر اوست آنكه در اشاره به حكومت
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 علم، تجدد و آزادي در جهان اسالم
به نظر فؤاد زكريا، در مشكالت فراروي فكر و انديشه مرتبط با دين و ديانت بايد مباحث عقلي     

هم متناسب با فضاي عصر جديد، مورد توجه جريان بيداري اسالمي در جهـان اسـالمي قـرار                 آن
هاي سياسـي، اقتـصادي،           ساز در زمينه    گيرد؛ چرا كه اين جريان براي دين نقشي مهم و سرنوشت

بنابراين، چنين جرياني بايد    .  فرهنگي و اجتماعي قائل است و هدفش تحقق بيداري اسالمي است    
هـا و مطالعـات عميـق و          در تمام ابعاد زندگي بشر نقش فعالي به فلسفه بدهد تا با انجـام تحليـل     

رهـبران  .  جانبه در زندگي انسان معاصر يـاري دهـد    دقيق عقلي، دين را در دخالت گسترده و همه
جريان بيداري اسالمي اهل سنت به جاي توجه به نقش مباحث عقلي و فلـسفي در ايـن زمينـه،        

هـاي عميـق و ژرفـي        تنها به شعائر ديني و امور شكلي و ظاهري آن پرداختند، در حالي كه سوال
زكريا با توجـه   3 .وجود دارد كه بدون پاسخ باقي مانده است و فلسفه قادر به پاسخگويي به آنهاست

به سازگاري و تقابل نوع نگرش جريان بيداري اسالمي نسبت به علم و دانش از يك سو و اعتقـاد             
داند، مگر آنكه بر نحوه نگـرش دينـي      ديني از سوي ديگر، حل اين مشكل را به آساني ممكن نمي

فائق آيد و تسامح در عرصه فكر و انديشه را قوت بخـشد تـا مـانع از ركـود جوامـع مـسلمان در                     
گونـه از ديـن، عمومـاً ناشـي از            تفـسير خـشك و سـلطه      .  هاي مختلف فكر و انديشه گردد    زمينه
هاي استبدادي در اداره امور جوامع است و تنها با رفع مظاهر و تـسلط و اسـتبداد از رابطـه                  روش

 4 .توان به هدف ياد شده رسيد  بين حاكم و محكوم مي
ايـن     5 گرايـي، عـصرگرايي، تقليـد و نـوآوري،            فؤاد زكريا پس از تعريف و تبيين مفاهيم سنت     

گرايي و تجددگرايي مواجه هستيم يا مـسأله        كند كه آيا امروزه با مسأله سنت پرسش را مطرح مي
گرايـي بـه معنـاي تعبـد گذشـته و رد نـوآوري، امـروزه                    تقليد و نوآوري؟ وي معتقد است سنت      
گـيرد و     هاي امروزي آگاهي يابد، در ركاب آن قـرار مـي          غيرممكن است؛ زيرا هر كس از پيشرفت

گرايي به معناي     البته سنت .  آورد    گرايي بيرون مي  حضور در محيط فناوري امروزي، فردا را از سنت
 6 .هاي اصيل گذشته هم ممكن و هم مطلوب است استفاده از دستاوردها و ارزش

هاي غربي است، فؤاد زكريا ابتـدا         با توجه به اينكه بخش مهمي از فرايند تجدد، افكار و انديشه 
گونـه كـه      آنـ  تواند    نخست اينكه صرف وارداتي بودن يك چيز نمي    :  پردازد به طرح چند نكته مي
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دوم اينكـه،       مـذموم باشـد؛    ــ  كنند هاي سياسي تبليغ مي هاي گروهي تحت حاكميت نظام رسانه
اصالح افكار وارداتي تعبير مجازي است؛ چرا كه استعمال درست آن مربوط بـه عرصـه اقتـصاد و             

سوم اينكه همان كساني كه شـديدترين حمـالت را عليـه افكـار وارداتـي                    مبادالت تجاري است؛
هاي اقتصاد مملكت به روي       اند كه به شدت طرفدار بازگشايي دروازه      آورند، خود كساني عمل مي به

اي كه حـتي واردات تجربيـات و كارشناسـان متخـصص را               گونه  انواع كاالهاي خارجي هستند، به
رسـد، نـداي مـصونيت        كنند، اما همين كه نوبت به افكار و آراي نظري و علوم انساني مي تاييد مي

اي حـق مبـارزه بـا افكـار         به نظر زكريا هيچ جامعه.  دهند  گونه واردات سر مي جامعه را از خطر اين
عبـارت   به.  ها باشد وارداتي را ندارند، مگر آنكه اين موضع هماهنگ با رفتار آَن جامعه در ساير حوزه

اي فقط به ميزان و مقدار بستن درهاي اقتصاد و فرهنگ خـود در برابـر كاالهـا و         ديگر، هر جامعه
ايراد وارد بـر      7 .هاي وارداتي را سر دهد       توليدات خارجي، مجاز است نداي منع ورود افكار و انديشه

توان ابزار و وسايل و كاال را با انديشه و نگرش و فرهنـگ     اين ديدگاه زكريا، آن است كه چگونه مي
برابر دانست و رفتاري يكسان نسبت به آنها داشت؟ انديـشه و فرهنـگ، هويـت فـرد و جامعـه را              

چـرا بـه    .  اي شكل گرفته اسـت      ها در بستر تاريخي و اجتماعي هر جامعه    دهد كه قرن تشكيل مي
خواهد از ابزارها و وسايل صنعتي و رفاهي اسـتفاده كنـد، هويـت و فرهنـگ            بهاي اينكه ملتي مي

طـور مطلـق ناپـسند اسـت و آثـار             ها به   خود را نيز از دست بدهد؟ البته منع ورود افكار و انديشه       
نهد، ولي بايد هر فكر و انديشه ناسـازگار بـا فرهنـگ و         تري نسبت به ورود آن برجاي مي  نامطلوب

تر از همـه، درصـدد ايجـاد و             مباني جامعه را به خوبي شناخت، از آثار و تبعات آن آگاه شد و مهم 
هاي مبتني بر مباني و اصول جامعه و فرهنگ خويش برآمد، نـه اينكـه بـا شـناخت             توليد انديشه

اين همان كـاري اسـت كـه        .  هاي ديگران شيفته و مروج آن شويم ناقص و سطحي افكار و انديشه
 .دهند و آثار فراواني دارد برخي نسبت به سنت و گذشته خودي انجام مي

زكريا با اشاره به تعامل تمدن عرب با تمدن غرب در گذشته و امـروز، معتقـد اسـت تـاكنون              
در گذشـته و در عـصر طاليـي تمـدن           :  تمدن عرب دو نوع برخورد با تمدن غـرب داشـته اسـت      

اسالمي، برخورد با تمدن غرب از نوع تعامل و برخورد يك تمدن پويا با يك تمدن راكد بود؛ يعني      
طوري كه    انتها بود و تمدن غرب از حركت بازمانده بود، به      تمدن عرب در حال توسعه و حركت بي
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برعكس امروز تمدن ما به تمدني راكد تبديل شـده و تمـدن غـرب،        .  آغاز و پايان آن مشخص بود
تمدني پويا و بدون يك لحظه توقف و درنگ شده است، تا جايي كـه حـتي فـن ترجمـه نـيز در             
رساندن كميت قالب توجهي از دستاورد روزافزون اين تمدن به ما عاجز مانـده اسـت؛ هرچنـد در        

اتفـاق    صدر اسالم به خصوص عصر خالفت مأمون توانستيم به ياري اين فـن، اكثريـت قريـب بـه        
 8 .دستاوردهاي تمدني در ايران و هند و غرب را براي امت خود نقل و بازگو نماييم

هاي عملي مـشكلي در زمينـه مباحـث آزادي حـل                اعتراف به آزادي  :  فؤاد زكريا معتقد است   
كالم در خصوص تحقق آزادي نـه فقـط اعـتراف شـكلي و ظـاهري بـه                  كند؛ چرا كه جوهره نمي

عنـوان مثـال      سازد؛ بـه  ها را ممكن مي  مظاهر آزادي، بلكه تضمين مباني آن است كه تحقق آزادي
در كشوري كه به ظاهر و به صورت شكلي آزادي مطبوعات پايبند است و حتي مـصونيت قانونـي     

محتـوا    پردازي و چاپ مطالب بي كند، در صورتي كه آن مطبوعات مملو از دروغ  براي آنها ايجاد مي
توان آنها را مطبوعات آزاد ناميد، بلكه برعكس مطبوعاتي كه حقايق امـور و حـوادث را       باشند، نمي

هاي آزاد خواهنـد بـود، گرچـه در        رسانند، مصداق مطبوعات و رسانه به اطالع خوانندگان خود مي
به نظر وي، بدون معرفـت و آگـاهي،         9 .ها ندارند   اي باشند كه چندان ادعايي به آزادي رسانه جامعه

مادام كه فرد چگونگي صحيح فكر كردن را نداد، بيهـوده اسـت              .  معنا خواهد بود آزادي انديشه بي
همچنيـن، در   .  كه جامعه از او انتظار داشته باشد در سايه آزادي انديشه به جامعـه نفعـي برسـاند         

آزادي بيان اگر شخص نداند چه تفسيري از خود بايد داشته باشد و جهان اطراف خود يـا جامعـه        
اي براي او دارد؟ بدون شك معرفت، مبنايي اسـت          يا تاريخ خود را نشناسد، آزادي مزبور چه فايده

محتـوا خواهـد بـود؛ معرفـت راهـي اسـت              كه با نبود آن تمام انواع آزادي صرفا نفاق و سخني بي
سـازد و او را از جهـل و عبوديـت فريـب و                  سوي آزادي، اين حقيقت است كه انسان را آزاد مي   به

 10 .بخشد نيرنگ رهايي مي
 :پذيرد و اين امر، معلول دو عامل است   اي است كه از علم اثر مي به اعتقاد زكريا آزادي پديده

عمق بخشيدن به علم و پيشرفت در ميدان علوم و معارف از حيـث نـوع و كيفيـت آنهـا،                    .  1 
 كند؛ افزايد و ميزان آن را دو چندان مي تحقق بيش از پيش آزادي مي بر

اي كـه باشـند و        گسترش علوم و معارف در ميان آحاد مختلف جامعه از هر صنف و طبقـه .  2 
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پيشگيري از احتكار آن در دست گروهي خاص، موجب گسترش هرچـه بيـشتر آزادي و تعميـم            
 11 .شود مي آن

هاست و ربطي     فؤاد زكريا با رد ديدگاه برخي انديشمندان غربي كه معتقدند آزادي جزو ارزش     
هـاي علمـي، تنهـا و         هـا و كـاوش      باطن و حقيقت علم يعني بررسي     «:  به علم ندارد، معتقد است  

شـود،    دهد، اما نتـايجي كـه بـر آن بـار مـي            ها، به وظيفه خود ادامه مي صورت مستقل از ارزش به
ها از جمله آزادي مؤثر و دخيل است از اين رو قابل انكار نيست كه مبانـي     يقين در حيطه ارزش به

كنـد، بلكـه بيـن        طرفانه عمل نمي   ها بي علم و نتايج علمي آن در صحنه اجتماعي نسبت به ارزش
به نظر زكريا، آزادي و معرفت در تمـام       12 ».ها تبادل و تاثيرگذاري متقابلي وجود دارد علم و ارزش

يابد كـه آزادي      در نتيجه، آزادي در صورتي ارتقا و كمال مي  .  اي دموكراتيك دارد ابعاد آن خصيصه
از ايـن بـاالتر،     .  انسان از آن حيث كه انسان است مطرح باشد، نه از حيث فرد يا طبقه خاص بودن 

در مورد علـم نـيز چنيـن اسـت كـه در             .  ترين آفت آزادي است    آزادي محدود و مقيد خود بزرگ
منـد از     نتيجه اينكـه، افـزايش افـراد بهـره        .  يابد  صورت عام و غيراحتكاري بودنش فرصت ارتقا مي   

تـك آنهـا      كاهد، بلكه بـر سـهم مجمـوع افـراد و تـك              تنها از ميزان آن دو نمي  آزادي و معرفت نه
 13 .آورد مندي بيشتر از علم و آزادي را برايشان به ارمغان مي  افزايد و امكان بهره مي

 شريعت در اجتماع و سياست

هاي افراطي ديني ضمن تأكيد بر اينكـه اسـالم            فؤاد زكريا با اشاره به اينكه امروزه برخي گروه
نمايند، معتقد است كـه       هم دين و هم دنياست، مردم را به شعائر ظاهري و امور شكلي دعوت مي    

شناسي ثابت شده اخـالق   خصوص كه در فلسفه روان بايد كليت رفتار آدمي در نظر گرفته شود، به
. و رفتار اجتماعي نبايد به بعضي جزييات محدود شود، بلكه بايد كل ابعاد زندگي بشر را دربرگـيرد  

ريش، عدم اختالط زن و مـرد و امثـال ايـن امـور، مـسايلي                     به نظر زكريا مسأله عبادت، حجاب،  
جزيي است كه در رفتار اخالقي و اجتماعي انسان جنبه ثانوي دارد و اين امـور جزيـي بـا وجـود            
انبوهي از مشكالت كلي و عمده همچون تهديد از جانب صهيونيسم و آمريكـا و انبـوه مـشكالت             
اقتصادي و انحطاط اجتماعي و حاكميت خودخواهي و خودبرتربيني در جوامع عرب، چه ارزشـي         
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آيا صحيح است كه به امور شكلي و ظاهري دين توجه كافي مبـذول داريـم        .  تواند داشته باشد مي
اما مشكالت اساسي جهان اسالم را به حال خود رهـا كنيـم؟ فـؤاد زكريـا از انديـشمندان دينـي             

جانبه نـسبت   كند كه توازن بين ابعاد مختلف زندگي بشر را تحقق بخشند و نگاهي همه دعوت مي
به انسان داشته باشند و در تربيت افراد تنها به ظواهر و امور شكلي دين بسنده نكنند، بلكـه مثـالً       

كن نمودن مفاسد اقتصادي بپردازند؛ چـرا كـه حجـاب در              عالوه بر تأكيد بر حجاب زنان به ريشه  
 14 .اي نخواهد داشت سايه فقر و فالكت ثمره

ديـن و دنيـا بـودن       «و  »  صالحيت عام ديني  «زكريا معتقد است، هر گاه بخواهيم دو تئوري    
شويم؛ چـرا كـه در تئـوري اخيـر                را با هم مقايسه كنيم، با يك مشكل اساسي مواجه مي   »  اسالم

شود و همـه ايـن امـور مقهـور            مفهوم دنيا شامل سياست و اجتماع و معامالت تجاري و غيره مي    
پس اگر بخـواهيم بـراي عملـي نمـودن ايـن تئـوري بـه حـل                .  تغيير و پيشرفت روز افزون است

هاي زمانه و مشكالت ناشي از آن كه در حال دگرگوني روزافزون است بپردازيم، چون ايـن         چالش
هـا    دنيا با دنيايي كه وحي در آن نازل شده بود هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ شرايط و ويژگي        

تفاوت دارد، بدون شك با نوعي تعارض بين اين تئـوري و تئـوري صـالحيت عـام ديـن مواجـه                      
كند كه مبـاني و اصـول كلـي و كـالن اسـالم كـه                  در اينجا فؤاد زكريا توجه نمي      15 .خواهيم شد

 .فرازماني و فرامكاني هستند، مد نظرند و بايد در دنياي امروز مورد استفاده قرار گيرند
كـه مناديـان اجـراي      »  اسالم در هر زمان و مكـان صـالحيت دارد         «به نظر فؤاد زكريا، شعار   

كنند، در نحوه تفسير نيـاز بـه تجديـد            شريعت با سر دادن آَن احساسات مسلمانان را تحريك مي 
نظر دارد؛ چرا كه از بديهيات عقلي است كه در زندگي بشر هيچ چيز ثابـت نيـست و بـسياري از            

اند و از اين رو بيـن احكـام كلـي شـريعت و               طور ضمني پذرفته گرايان اين حقيقت را ولو به اسالم
اند و اجتهاد را براي اسـتخراج احكـام جزيـي و مـورد نيـاز روز از                    احكام جزيي و فرعي قائل شده

. انـد   احكام اصلي و كلي شريعت از باب تطبيق آنها با مقتضيات زمان و مكان مورد تأكيد قرار داده        
كند كه به استخراج فروع از اصول احكام در هر زمـان و مكـان اعتقـادي نـدارد؛               زكريا تصريح مي

هاي علـم و فنـاوري و اجتمـاع و اقتـصاد و غـيره بـر                    چراكه با روزافزون شدن تغييرات در ميدان
شود و معناي آن همان گسترده شدن اجتهاد است كه ايـن           هاي زندگي بشر افزوده مي پيچيدگي
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خود متناقض با ثابت ماندن احكام كل شريعت است؛ چرا كه اجتهاد امروزه عمدتاً بشري اسـت و           
رفته احكام كل شريعت كه در عصر نزول وحـي كارآمـد              كند و رفته   عقل بشر نقش اول را ايفا مي

بندد؛ زيرا در قبال آن همه تغييرات قادر به پاسخگويي نخواهـد              بود، از صحنه زندگي رخت بر مي
بود و غالباً اجتهادي مبتني بر عقل بشر است كه حالل مـشكالت اسـت و ايـن بـه معـني نفـي                    

ظاهراً زكريـا اصـل اجتهـاد را          16 .باشد  صالحيت احكام كلي و عام شريعت در هر زمان و مكان مي
كنـد و آن را متنـاقض بـا ثابـت مانـدن كـل                 پذيرد ولي بر گسترده شدن آن خدشه وارد مي       مي

داند، در حالي كه اگر اجتهاد، استخراج احكام مورد نيـاز روز از احكـام ثابـت شـريعت           شريعت مي
توسط عقل بشر باشد، تفاوتي ندارد كه از آن احكام ثابت، مثالً يكـصد حكـم اسـتخراج شـود يـا               

صـد عـالم و فقيـه بـه اجتهـاد             هزار حكم، و باز هم به حال احكام ثابت تفاوتي ندارد كه يـك        يك
رسد گسترده شدن دايـره اجتهـاد يـا پيچيـده و فـراوان                بنابراين، به نظر مي.  بپردازند يا يك هزار

 .شدن احكام مورد اجتهاد، تناقضي با اصول ثابت شريعت ندارد
هـا    ها و مكـان    داند كه در خصوص صالحيت اجرايي اسالم در همه زمان زكريا محل ترديد مي

به نظر  .  نص ديني مستقيم و روشن وجود داشته باشد تا مستند اين معناي عبارت فوق قرار گيرد       
او شعار فوق داراي دو تناقض اساسي است؛ اول اينكه انسان موجـودي متغـير و در حـال تحـول              

بنابراين، عقل انسان منكر    .  در نتيجه نياز به احكام متغير و متناسب با تغيير احوال خود دارد  .  است
وجود قواعدي است كه صالحيت اجرا در هر زمان و مكان را داشته باشد؛ چرا كه هم زمان و هـم        

همين عقل قائل   .  نشينان به شهرهاي صنعتي تبديل شده است      مكان ما تغيير كرده و از ديار باديه
لـذا بيـن ادعـاي      .  به لزوم تغيير قواعد حاكم بر زندگي متحول بشر را نيز خداوند خلق كرده است      

دوم اينكـه   .  صالحيت براي هر زمان و مكان و اعتراف بر حكم مذكور عقـل، تنـاقض خواهـد بـود       
رساند كه خداوند انسان را از نوآوري منع ابدي نموده و او را محكـوم             مفهوم عبارت فوق اين را مي

به جمود در اداره زندگي خود كرده و تنها اجازه تفسير نصوص ديني را براي اجراي آن بر حـسب       
در حالي كه همين معتقدان به شعار فوق تأكيـد دارنـد كـه انـسان             .  زمان و مكان به او داده است

تناقض اينجاست كه چگونه انسان گرامي داشـته    .  اهللا است و بر تمامي مخلوقات برتري دارد خليفه
گونـه    شده، در حالي كه مقيد و ملزم به پيروي از يك سلسله احكام ثابت و اليتغير اسـت و هيـچ           
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حقي در ايجاد قواعدي جهت اداره و تدبير زندگي خود متناسب با نگرش خـود نـدارد؟ آيـا ملـزم        
نمودن انسان گرامي داشته شده به پيروي از چارچوب كلي در هر زمان و مكان مـستلزم تناقـض         

نخست، انسان به وسيله يكي از همـان اصـول    :  در پاسخ زكريا و نقد ديدگاه او بايد گفت 17 نيست؟
كنـد    ثابت و اليتغير گرامي داشته شده است؛ دوم، دين جهت حركت و اصول كلي را مشخص مي

و طبيعي است كه انسان در امور جزيي زندگي خود يا مواردي كه شرع نـسبت بـه آنهـا سـاكت                 
گذاري دارد؛ سوم، اگر چـارچوب كلـي و ثابـت شـريعت پاسـخگوي نيازهـاي                    است، قدرت قانون

فزاينده انسان مسلمان نبود يا با قوانين ضروري زندگي او تناقض پيدا كرد، ايراد زكريا وارد خواهد         
 .بود، در حالي كه چنين چيزي تاكنون پيش نيامده است

جانبه اسالم انتقاد دارد كه معتقـد اسـت چنيـن           فؤاد زكريا از اين جهت نسبت به اجراي همه
امري اگر تحقق يابد، مايه تحجر و جمود فكري خواهد بود؛ چرا كه با عملي شـدن ايـن خواسـته          

جانبه دين ساير مظاهر تمدن امروزي از تلويزيـون           هاي افراطي و متحجر به بهانه اجراي همه گروه
هاي شهر و موسيقي و رقـص و آمـوزش مكاتـب              هاي موجود در ميدان    و سينما گرفته تا تنديس

آنـان  .  شـوند   برند و تعطيل فوري آن را خواستار مـي     فكري غيراسالمي و مانند آن را زير سؤال مي
و ايـن   !  استدالل خواهند كرد كه اسالم ما را بس است و نيازي بـه ديگـر مكاتـب فكـري نـداريم           

در اين صـورت، مقابلـه    .  معناي رد هرگونه نوآوري متناسب با مقتضيات زمان و مكان خواهد بود به
به زعم زكريـا، ايـن حـديث نبـوي كـه            .  ها بسيار سخت و حتي غيرممكن خواهد بود      با اين گروه

معنا »  اسالم فراگير «، بيانگر اين واقعيت است كه      »تريد شما به امور دنيوي خود آگاه«:  فرمايد مي
ها در امور دنيوي خود صاحب اختيارند؛ چرا كه بين امور دنيوي كه به انسان محـول    ندارد و انسان

اي از    رساند كه دين تنها جنبه   شده و امور دين كه شارع است، تميز قائل شده و اين واقعيت را مي
جانبه اسالم در جامعه با اين نـص       بنابراين، دعوت به اجراي همه.  جوانب مختلف زندگي بشر است

 18 .نبوي در تعارض است
ترين مستمسك مناديان حكومت اسالمي، الهـي بـودن احكـام شـريعت و                به نظر زكريا، مهم

او معتقد است مبنـاي  .  بشري بودن قوانين وضعي است كه اولي خطاناپذير و دومي خطاپذير است
اين توجيه ملزم بودن ما به انتخاب يكي از دو گزينه الهي يا بشري است، در حالي كـه ايـن مبنـا           
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مورد اشكال است؛ چرا كه احكام شريعت كلي و عام است و تطبيق عملي آن بر مسايل متغـير در      
هـاي فنـاوري روز آنقـدر         هر زمان مستلزم بـذل اجتهـاد و تفريـع نـامعقول اسـت و پيچيـدگي                 

طـور مثـال، در مـورد احـسان و            بـه .   شده كه مجالي براي تطبيـق آسـان وجـود نـدارد           گسترده
نيكوكاري، خود مسلمانان امروزه به دليل اجتهاد اختالف دارند كه به همان شكل قديم و سنتي و      

سازي اقتـصاد و رفـع اختـالف        در قالب صدقه مستقيم يا غيرمستقيم اعمال شود يا از طريق سالم
دهد سرنوشت احكام شريعت و نحوه اجراي آن را نـه            طبقاتي جامعه، كه خود اين بحث نشان مي

بنابراين چنين نيست كه ما فعالً مواجه با دو حكم الهي و بـشري       .  كند خداوند بلكه بشر معين مي
 19 .باشيم، بلكه هر دو حكم بشري است

 :كند فؤاد زكريا به دو ديدگاه كه در بين قائالن به اجراي احكام شريعت وجود دارد اشاره مي
آنهايي كه خواهان اجراي فوري احكام شريعتند و گام اساسي نخـست بـراي تحقـق ايـن                  .  1 

 دانند؛ مطلوب را اجراي حدود الهي مثل رجم و قطع دست سارق و غيره مي
دانند و معتقدند در آغـاز بايـد       آنهايي كه اجراي حدود الهي را آخرين گام در اين زمينه مي.  2 

زيرا در اين صـورت سـرقت        حداقل عدالت اجتماعي و اقتصادي و سياسي را در جامعه برقرار كرد؛
 .يا زنايي به علت فقر صورت نخواهد گرفت و مجرمان مستحق مجازات خواهند بود

داند؛ زيرا به نظر او تعجيـل در اجـراي            ناپذير مي   فؤاد زكريا نظر دوم را بسيار منطقي و خدشه 
زكريـا  .  آمـيز خواهـد شـد       سازي اقتصادي و اخالقي جامعه، موجب آثار فاجعـه    حدود قبل از سالم

اجراي حـدود جنبـه منفـي شـريعت         .  سازي مقدم بر اجراي حدود است       گيرد كه سالم نتيجه مي
هـا و     گيرد برقراري عدالت در همه زمينه است، اما جنبه مثبت آن كه تمام افراد جامعه را در بر مي

ابعد زندگي است و اكتفا به اجراي حدود در مرحله نخست به معني مهمل گذاشتن حقوق ديگـر         
 20 .شوند افرادي است كه مرتكب جرايم نمي

هـاي    هـاي حكومـت     فؤاد زكريا با پاسخ دادن به منتقدان به ديدگاه او مبني بر شكست تجربه    
سوء اجراي حكومت اسالمي با اصل مشروعيت اجـرا تفـاوت           :  گويند  كند كه مي  اسالمي اشاره مي

اند، اما اين     رو شده   هاي اسالمي در طول تاريخ با شكست روبه    يعني درست است كه حكومت.  دارد
دهد كه تا كـي       زكريا پاسخ مي  .  شود كه اصل وجود حكومت اسالمي را زير سؤال ببريم    دليل نمي
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هـاي مكـرر بـود و         بايد منتظر ماند و تجارب را يكي پس از ديگري عملي نمود و شاهد شكـست          
هايي كه در آينده در پي تـشكيل آن هـستيم، در اثـر              اساساً چه تضميني وجود دارد كه حكومت

در واقـع تنهـا     .  هاي قبلي نـشوند     طلبي و هواپرستي متصديان آن دچار سرنوشت حكومت    منفعت
زكريا به اين سـخن مخالفانـش       .  است كه متصل به وحي بود)  ص(حكومت موفق، حكومت پيامبر

كند كه ابتدا بايد اخالق و تقواي الهي را تقويت كنيم تـا هميـن اخـالق و تقـوي مانـع                   اشاره مي
هـا نفـر مـسلمان در         دهد كه تربيت اخالقي ميليون      هواپرستي حاكمان اسالمي شوند و پاسخ مي
از سوي ديگر، مگر حاكمان اسالمي شكست خـورده      . خالل مدت زماني كوتاه چگونه ممكن است

دانـستند    دانستند كه حيف و ميل و ظلم و اجحاف حرام است، مگر نمـي           در گذشته و حاضر نمي
فؤاد زكريا گفتگو و منـاظره بـا          21 .كه عدالت يك اصل اخالقي است، پس چرا به آن پايبند نبودند  

هاي گروهي بايد مجـال و     داند كه رسانه مناديان شريعت و طرفداران اجراي آن را يك ضرورت مي
سال اخير يك بار هم اتفـاق نيفتـاده كـه دو طـرف طـي                   40 در طول .  زمينه آن را فراهم نمايند

مايه تعجب اسـت كـه دو      . اي رودرروي همديگر به نقد و بررسي نظرهاي همديگر بپردازند مباحثه
طرف تنها در خالل جلسات خصوصي خود به نقد يكديگر پرداخته و از مقابله حضوري با يكديگـر  

 22 .كنند و تبيين صحت و سقم نظرهاي همديگر خودداري مي

 گرايي افراط
 گري خشونت و افراطي. 1 

سال حكومـت نظـامي در مـصر و           30 فؤاد زكريا معتقد است كه ارتباط تنگاتنگي بين دوران  
گرايي و خشونت ديني در اين كشور وجود دارد؛ چرا كه در آن دوران رابطه بين         گيري افراط شكل

حكومت و ملت همانند رابطه بين فرماندهان نظامي و سربازان زيردست بود و نتيجه اين شد كـه           
به نظر زكريا بين حكومـت      .  شهرونداني مطيع و ناتوان از نقد و مناقشه و تفكر مستقل پديد آمدند 

گرايي ديني اين وجه مشترك وجود دارد كـه در هـر دو تفكـر، سـلطه و اطاعتـي                نظامي و افراط
شود با هر گونـه رأي       كوركورانه و اعتقاد به برخورداري از حقيقت مطلقه، حاكم است و موجب مي

در اين گفتمان، قدرت بر منطـق و        .  مغاير با آن مخالفت شود و آن نظر به خيانت كفر متهم گردد 
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گيرد و روحيه نقـد و    ها از طريق قلع و قمع مخالفان صورت مي تعلق حاكميت دارد و حل اختالف
همچنـان كـه خـشونت و ميـل بـه آن جـزو ذات هـر دوي                   .  انتقادپذيري در جامعه غايب اسـت  

هاي افراطي ديني نيست، بلكـه جزيـي         اي عرضي در گروه به نظر زكريا خشونت پديده 23 .آنهاست
شود، تا جايـي   جدانشدني از ذات آنهاست و تنها راه نيل به هداف آنان در همين پديده خالصه مي

بـه نظـر او، اسـاس و ريـشه ايـن خـشونت در               .  كه ممكن است به شكل عمليات انتحاري در آيد  
چون و چرا، و شجاعت مافوق تصور امال شده از سـوي گـروه         عواملي همچون اطالعت مطلق و بي

در واقع ايمان در چنين مواردي به صورت عامل تخديركننده فرد و عقـل           .  شود متبوع خالصه مي
دهد كه هر دستوري از بـاال رسـيد           اي كه او را در يك سازمان هرمي قرار مي    گونه آيد، به او در مي

 24 .بدون مناقشه آن را بشنود و تصديق و اجرا كند
افتد كه خيل عظيمي از جوانان عرب در مبارزه با ظلـم     از ديدگاه فؤاد زكريا به ندرت اتفاق مي

و حكومت غاصب مجذوب يك جريان فكري خاص شوند، تا جايي كه اخالص آنان نسبت بـه آن        
با توجه به اينكه امروزه جوانان عـرب از مـشكل بحـران            .  فدايي و شهادت برسد جريان تا حد جان
آمـيز و     برند، چنين رخدادي قابل تحسين است، منتها نبايد با آن برخورد انفعـال         معنويت رنج مي

در واقع عواملي   .  احساساتي داشته باشيم، بلكه بايد با تامل و درنگ به عامل اساسي آن توجه نمود    
كه سبب چنين گرايشي شد و قتل انورسادات به دست گروه جهاد اسالمي را سـبب شـد، حـال               

پوشـي كردنـد و بـه عوامـل فرعـي همچـون               اكثر تحليلگران ما از اسباب حقيقي اين قتل چشم       
 25 .اشتباهات سادات پرداختند

فؤاد زكريا معتقد است حربه تكفير كـه افراطيـون از آن در جهـت سـركوب مخالفـان بهـره                      
خطـر يـا نقـد تفكـر          شوند تا اينكه آن را امري بي        برند، تنها به نگرش و تفكر آنان محدود نمي مي

مقابل بدانيم، بلكه قائل شدن به آن به معني محكوميت كامل طرف مقابل و حالل شمردن خـون   
بنابراين، متوجه ساختن حربه تكفير به يك طرف به معني محو او از صـحنه وجـود          .  و مال اوست

هاي مذهبي، بسان زندان و شـكنجه و    در واقع تكفير ديگران از سوي گروه.  يعني حكم اعدام است
هـاي    هاي سياسي است و مـشكل اينجاسـت كـه گـروه          ها و نظام اعدام مخالفان از سوي حكومت

اند، با حربه تكفير، مخالفـان خـود را از صـحنه             ديني افراطي مادام كه حكومت را به دست نگرفته
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دارند، اما به محض رسيدن به قدرت و حكومت، عمالً به قلع و قمع و سـركوب       جامعه دور نگه مي
پردازند و حتي خشونت آنها در اين زمينه به مراتب شديدتر از موارد مـشابه در سـاير          مخالفان مي

دانند كه عملشان خـشونت و        ها گاه مي   شود؛ زيرا ساير حكومت هاي سياسي و نظامي مي حكومت
رغـم عـذاب وجدانـشان بـه آن اقـدام             بينند، به   مصداق ظلم است، اما چون مصلحت را در آن مي   

هاي ديني كه آن را مايه ثواب در دنيا و آخرت دانـسته و بـا وجدانـي        نمايند، برخالف حكومت مي
 26 .پردازند آَرام و راضي به شكنجه و قتل و سركوب مخالفان مي

به نظر فؤاد زكريا هر گروهي كه به حق بخواهد اسالمي باشد، بايـد اولويـت كـار خـود را بـه              
هاي اسالمي مستبد برچسب اسالمي بر آنهـا            زدودن اموري بدهد كه در دوران حاكميت حكومت

گـذاري را     زده شده و با گذشت زمان به صورت اصل و قاعده شرعي در آمده است، نه اينكه قـانون 
نياز اوليه اسالم اين است كه قوانين آن مجدداً مـورد تجديـد نظـر واقـع        .  براساس آنها پيش گيرد

هاي ارتجاعي رونق     در حالي كه بر عكس، ديدگاه    .  اي كه قادر به حل مسايل روز باشد گونه شود، به
مسأله ديگر ايـن اسـت      .  هاي واقعي متناسب با مسايل روز و آينده خبري نيست        يافته و از ديدگاه

گراها و غير آن، همـه   گراها و ملي كند، فراگير است و اسالم كه خطري كه در آينده ما را تهديد مي
مثابه   هاي فكري و اسالمي به همديگر به      از اين رو نبايد جريان.  را در دامن خود گرفتار خواهد كرد

گـرا، ناشـي از       هاي فكري اسالم دشمن نگاه كنند؛ چرا كه وضع موجود ما به خصوص ميان جريان
تعطيل نگرش عقلي بين آنهاست و تنها راه حل اين مشكل، ايجاد فـضاي گفتگـو جهـت تبييـن           

 27 .ها و رفع استبداد فكري حاكم بر جوامع است گيري افكار و موضع

 تندروي ديني، استبداد و دموكراسي. 2 

كند كه در هر زمان و مكاني كه دموكراسـي سياسـي وجـود              فؤاد زكريا به اين نكته اشاره مي
ماند؛ چرا كه در دموكراسي و نظام مبتنـي    داشته باشد، مجالي براي ظهور تندروي ديني باقي نمي

همين كـه   .  شود  بر آن، تعقل حاكم است و سلطه مطلق از هر جانب كه باشد، معدوم و مقهور مي       
شود،   هاي دموكراسي به فرد حق اختيار و انتخاب آزاد مشرب سياسي و اجتماعي داده مي    در نظام

هـاي مختلـف      مستلزم به رسميت شناختن سطوحي از تعقل و تفكر آزاد جهت بررسـي مـشرب             
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در نتيجه، تندروي به هر يك از اشكال آن بـه   .  موجود در جامعه از سوي آن فرد و ساير افراد است
هـاي خـونين فروكـش        خود، بدون نياز به قلع و قمع يا بـه راه انـداختن درگـيري         تدريج و خودبه

هاي ديـني تنـدرو و        همين امر سبب شده كه نوعي دشمني بين جنبش .  رود كند و از بين مي مي
طـور مكـرر بـر        هاي ديني تندرو،  بـه       از اين رو در ادبيات گروه.  هاي دموكراسي حاكم شود نظامي

اصطالحي وارداتي است و ريشه غربـي و يونـاني دارد و            »  دموكراسي«شود كه واژه   اذهان القا مي
در .  اي در جهت نفي دموكراسي اسـت    اين القائات، بهانه.  متناسب با وضع جوامع اسالمي ما نيست

واقع به دليل بها دادن به عقالنيت و تعقل و احياي روحيه نقد مبتـني بـر مباحـث علمـي آزاد و                 
رود و مفهـوم      هاي دموكراسـي از بيـن مـي        بدون قيد و شرط، زمينه ظهور تندروي ديني در نظام

همـان  .  بنـدد   از جامعه داراي دموكراسـي رخـت بـر مـي        »  سلطه مطلق غير قابل بحث و جدال«
نتيجه اينكه، نظام دموكراسـي بـه       .  هاي فكري و ديني تندرو مروج آن هستند مفهومي كه حركت

بنـابراين، در   .  سـازد   ها و اسباب ظهور آن را نابود مي    پردازد، بلكه ريشه مبارزه با تندروي ديني نمي
چـون  .  هاي تندرو مطرح نيـست      كشي و ظلم نسبت به اين نوع حركت  نظام دموكراسي بحث حق

 28 .يابندتا مورد اجحاف قرار گيرند مجال براي ظهور نمي
گـيري تنـدروي دينـي        برخالف نظامهاي دموكراسي، در نظامهاي استبدادي مقدمات شـكل        

رسـد منتهـا ايـن        شود و فضا و آزادي براي قد علم كردن اين تندروي به اوج خود مـي      تقويت مي
هـايي از تجـاوز از حـد و مـرز حقيقـت              قيد و شرط نيست؛ چرا كه به محض بروز نشانه آزادي بي

هاي ديـني افراطـي ديگـر بـا ضـربات             مطلقه نظام سياسي حاكم، اين تندروها فوراً از سوي گروه      
هاي مزبور ناچار     نكته قابل اشاره اين است كه گروه   .  گيرند  مهلكي مورد قلع و قمع سياسي قرار مي

از تجاوز از حد و مرز سياسي حاكمند؛ زيرا تندروي چيزي نيست كه قابل تحديد و مهار باشـد تـا    
بـدين ترتيـب، رابطـه ميـان        .  بتوان خط قرمزي براي آن معين كرد و تجاوز از آن را قدغن نمـود      

چـرا كـه اسـتبداد سياسـي در آن          .  استبداد سياسي و تندروي ديني بسيار پيچيده و مبهم است        
ن رونـق     بدين نحو كه در آغاز ظهور تندروي، به آ   .  واحد هم به نفع تندروي و هم به ضرر آن است

دهد سپس در قالب عملياتي خـونين و دردنـاك آن را خفـه نمـوده و بـه                بخشد و مجال مي  مي
كشاند، اما با وجود اين، اگر از تندروهاي ديني سؤال شود كـه كـدام يـك بـراي شـما               نابودي مي
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دانيد؛ حاكم اسـتبدادي كـه زمينـه رشـد شـما را               تر است و او را دشمن بزرگ خود مي   خطرناك
اي كه به شما كاري       زند يا نظام دموكراسي   فراهم نموده و متعاقب آن به قلع و قمع شما دست مي

كنـد؟ بـه يقيـن در جـواب           هاي رشد و ظهور را براي شما فـراهم نمـي            ندارد ليكن از ابتدا زمينه 
دشمن ما به معناي واقعي نظام دموكراسي است و اين امر در تجربه تاريخ به اثبـات  :  خواهند گفت
 29 .رسيده است

فؤاد زكريا معتقد است، برخالف رابطه بين نظام دموكراسي و استبداد ديني كه تضاد و تبايـن      
گونه توافقي بين آن دو وجود ندارد، بين استبداد سياسي و تندروي يا استبداد دينـي           است و هيچ

توان زوال حاكميـت عقـل و تعقـل در جامعـه،              ترين آنها مي  نقاط مشتركي وجود دارد كه از مهم
. فقدان فضاي نقد و مناظره، و تأكيد بر سلطه مطلقه مبتني بر يـك حقيقـت مطلقـه را نـام بـرد              

براساس اين نقاط مشترك هر يك از اين دو پديده سياسي و ديني پشتيبان ناخودآگاه يكديگرنـد    
دهـد كـه در آغـاز         زكريا توضيح مـي  .  حتي اگر ظاهراً به جدال و مبارزه خونين با يكديگر بپردازند

گرفت خود دين به معنـاي عـام كلمـه         اي كه بايد مورد پيروي قرار مي ظهور دين، حقيقت مطلقه
بود، اما بعدها و به تدريج كه مذاهب متعددي در هر يك از اديان ظاهر شد دايره حقيقـت مطلقـه    

عنوان حقيقت مطلق معرفـي شـدند و رونـد         تر شد و تنها آراي صاحبان مذاهب خاص به نيز تنگ
اي   محدود شدن حقيقت مطلق مطرح همچنان ادامه يافت تا اينكه تفسير يك جماعـت يـا فرقـه        

هـاي   ها يا فرقه عنوان تنها حقيقت مطلق مطرح شد و ديگر جماعت خاص از بين فرق يك مذهببه
همين روند تنگ شدن دايره حقيقـت مطلـق در          .  همان مذهب مصداق كفر و الحاد دانسته شدند

گيري يك كودتـاي نظـامي در كـشوري          نظام استبداد سياسي مشهود است؛ چرا كه مثالً با شكل
عنوان حقيقت مطلق مطرح و جـز آن مـصداق فـساد و             معين، خود كودتا و انقالب ناشي از آن به

شود و متعاقب بروز تحوالت سياسي تحت عنوان اصالحات مـورد قبـول        خيانت به وطن اعالم مي
عنـوان حقيقـت مطلـق       رسد كه تنها انديشه و نظر خود حاكم به گيرد و باالخره بدانجا مي قرار مي

 30 .شود معرفي مي
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 تروريسم. 3 
پس .  بحث خشونت و تروريسم از مباحث عميق و جدي در حوزه انديشه سياسي اسالم است        

از ظهور پديده تروريسم و به خـصوص حـوادث يـازده سـپتامبر، ايـن موضـوع ابعـاد جديـدتر و                    
اي در دست آمريكـا تبديـل         تري به خود گرفت، به خصوص كه مبارزه با تروريسم به بهانه   پيچيده

در ايـن بحـث بـه اجمـال علـل و            .  شد تا اهداف سياسي، نظامي و اقتصادي خود را دنبـال كنـد       
 .دهيم هاي تروريسم را از ديدگاه زكريا مورد بحث قرار مي زمينه

. دانـد   فؤاد زكريا اولين عامل و زمينه تروريسم را جلب توجه جهانيان مي:  جلب توجه جهانيان
كند كه از لحظات نخستين ظهور خشونتهاي موسوم به تروريسم از سوي           او به اين نكته اشاره مي

هـاي    اي تحت نفوذ قـدرت      طراحان اين عمليات چنين اعالم شد كه در جهاني كه ابزارهاي رسانه    
گـيرد و غالـب اخبـار         بزرگ است و مسايل ملل محروم و مستضعف چندان مورد توجه قرار نمـي      

شود و نسبت به آنها نوعي فقدان شنوايي در دنيا حاكم اسـت، تنهـا راه             مربوط به آنها سانسور مي
جلب توجه جهانيان و بيدار كردن آنها از غفلت تحميلي اين است كه با صداي بلند بـه روي آنـان      

 .داد بزنيم تا به مسايل محرومان و مستضعفان توجهي مبذول دارند
تواند مورد قبول باشد؛ چرا كـه      فؤاد زكريا خود نيز معتقد است كه اين توجيه در عالم واقع مي

برد و بايد در بين جمعي از افراد كر با صداي بلند فريـاد كـشيد        جهان در كري و كوري به سر مي
كند كه آيا عمالً جلب توجـه جهانيـان بـه         اما اين پرسش را مطرح مي.  تا متوجه خواسته ما شوند

دهـد كـه ايـن        مسايل خودمان از طريق عمليات تروريستي به نفع ما بود يا خير؟ زكريا پاسخ مي       
چـرا كـه    !  ايم، اما در جنبه منفي آن و نـه مثبـت     جلب توجه حاصل شده و در اين باره موفق بوده

گـيري و انفجـار هواپيمـاي         اي همچون كشتن يك گروگـان يـا گروگـان           ارتكاب اعمال وحشيانه  
كند اما باعـث      مسافربري و اعمالي از اين قبيل، درست است كه توجه جهانيان را به خود جلب مي

به اعتقاد زكريا، درست است كه فجايـع    .  شود هاي آنان مي تنفر و انزجار آنان از اين افراد و خواسته
تـر از عمليـات فـوق اسـت، امـا برانگيختـن               به عمل آمده از سوي دشمنان ما به مراتب دردنـاك   

تواند آنان را به طرفداري از مسايل مـورد اهتمـام          آميز، نمي احساسات جهانيان با عمليات خشونت
 31 .افراد مرسوم به تروريست قانع سازد



15
3

 

 

 

  1391، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات خاورميانه

بـراي توجيـه     ــ  حـسب اصـطالح رايـج غـرب        ــ  هـا   از ديگر داليلي كه تروريست: مقاومت
ها در برابـر      شوند، آن است كه اعراب و به خصوص فلسطيني       هاي خود بدان متوسل مي خشونت
تريـن    تـرين و پيچيـده      تواننـد بـا قـوي       يابند و نمي هاي جهاني خود را ضعيف و ناتوان مي قدرت
كنند كه آمريكا، انگليس، آلمـان        هاي روز به جنگ آنان بروند، و از سوي ديگر مشاهده مي    سالح

هـاي نظـامي، اقتـصادي و نـيروي           و ديگر كشورهاي صنعتي بزرگ، اسراييل را در تمـام زمينـه      
بينند كه با عمليـات شـهادت طلبانـه و انتحـاري بـه            دهند، لذا خود را ناچار مي انساني ياري مي

داند؛ چرا كـه مستـضعفاني كـه          فؤاد زكريا اين توجيه را كامالً قابل هضم مي  .  مقابله با آنان بروند
هايي بـراي مقابلـه بـا         ها نيستند، به ناچار بايد به دنبال راه    حاضر به تسليم در برابر مطامع قدرت

امـا از نظـر زكريـا، ايـن هـم           .  دشمنان خود بگردند تا نوعي توازن در روابط دو طرف برقرار شود  
گر اين امر باشد كه قشر ضعيف و فاقد امكانات و نيرو به هـر كـاري كـه دلـش                  تواند توجيه نمي

بخواهد دست بزند؛ چرا كه مقابله با دشمنان صرفاً به منظور اثبـات وجـود خـود نيـست، بلكـه                  
بنـابراين،  .  هدفي مورد نظر است كه همان تضعيف دشمن و تهديد مصالح و منافع واقعي اوسـت    

تر اسـت سـپس بـه راه          بايد ابتدا خوب فكر كرد كه چه راهي براي رسيدن به اين هدف مناسب     
  32 .انتخاب شده اقدام كرد

هـا در توجيـه رفتـار         فؤاد زكريـا بـه يكـي ديگـر از عواملـي كـه تروريـست               :  المللي نفاق بين
المللي اخالق دچار نفاق و       كند و آن، اينكه معيارهاي بين  دهند اشاره مي آميز خود سر مي خشونت

هـاي بـزرگ را       بدين نحو كه تروريسم دولتي اعمـال شـده از سـوي قـدرت          .  دورويي گشته است
هاي فردي يا گروهي بعضي افراد را آن هم در ابعـاد بـسيار           داند، ولي خشونت مشروع و قانوني مي

به نظر زكريا اين توجيه كامالً صحيح است زيـرا امـروزه و بـه            .  كند محدود و به شدت محكوم مي
هـاي بـزرگ معيارهـا و         اي غـرب و قـدرت       خصوص پس از جنگ جهـاني دوم، ابزارهـاي رسـانه       

اند و كامالً تك بعدي و يك جانبـه      ها داده اي درباره تروريسم به خورد ملت كننده هاي گمراه مالك
خـوي و     هاي متمدن و پيشرفته و ديگران را درنـده          در نتيجه خودشان را انسان  .  نگرد به قضيه مي

با وجود اين، زكريا معتقد است كه صرف نفـاق اخـالق در سـطح                .  كنند  طلب معرفي مي خشونت
چرا كه اين انـسان     .  هاي مسلمانان موسوم به تروريسم باشد  گر خشونت تواند توجيه المللي نمي بين
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هـاي    آرماني است كه بايد فكر و عقل و خود را به كار اندازد و عميقاً بررسي كند كـه از ميـان راه              
  33 .خشن در برخورد با دشمنان خود، كدام گزينه را بايد انتخاب نمايد

. كنـد   نااميدي از نجات چهارمين عاملي است كه فؤاد زكريا به آن اشاره مـي  :  نااميدي از نجات
نسبت به اعمال ارتكابـي     ـ  طبق اصطالح غرب  ـ  هاي عرب   به زعم او از جمله توجيهات تروريست  

كنيم كه سراسر خشونت و زورگويي است، بـه    خود، اين است كه حال كه ما در جهاني زندگي مي
فكر جلب موافقت افكار عمومي بودن، و تحصيل فوايد و اجتناب از ضرر و زيان در حين يا ارتكاب        

راه گريزي براي مظلومان نيـست كـه هماننـد سـتمگران و جبـاران               .  معنا خواهد بود  عمليات، بي
كند حال كـه      دنياي خود و با منطق خود آنها، به خشونت متوسل شدند؛ چرا كه عدالت حكم مي    

فـؤاد زكريـا    .  ايم، دنيا را هم بايد با خود در اين نابودي همراه كنيم       ما در معرض نابودي قرار گرفته
پردازد و معتقد است كـه چنيـن ديـدگاهي اگرچـه عـاري از                پس از ذكر اين دليل به نقد آن مي

رسد، ليكن مرتكبان تروريسم و مروجان ديـدگاه فـوق بايـد مـسئول           تناقض و منطقي به نظر مي
اند و به دنبال كسب       نتايج حاصل از آن هم باشند؛ چرا كه گروهي جنگ عليه جهان را اعالم كرده  

نوع خود نيستند و اين بدين معناست كه آنان ديگر خواهان برقراري حـق           تاييد احدي از افراد هم
اند و بسان يـك شـخص نااميـد از دنيـاي خـود دسـت بـه                     و عدالت نبوده و از دنيا مأيوس شده      

به نظر زكريا عالوه بر اينكه چنين اقداماتي موجب اتحاد بيگانگان در مقابله بـا        .  زنند خودكشي مي
  34 .ما خواهد بود، زيان ما و منافع آنان را نيز در پي خواهد داشت

 سياست و حكومت
 دين و سياست. 1 

داند كه تفكر علمي سكوالر و تفكر ليبرالي          حسن حنفي، فؤاد زكريا را جزو جريان سكوالر مي
حل مشكالت فرهنگي و سياسـي جهـان          رسد فؤاد زكريا تنها راه   به نظر مي 35 .را جمع كرده است

ديده است، به خصوص به تجربه اروپا در عصر         اسالم را سكوالريسم يا جدايي اسالم از سياست مي
كند كه نجات اروپا از تاريكي قرون وسطي و قدم نهادن در عصر جديد و          روشنگري نيز استناد مي

وادي رشد و توسعه، جز با رهايي از سلطه قدما و كليسا حاصل نشد و از اين زمان به بعد بود كـه           
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البته آنچه در اروپـا بـه تفكيـك ديـن از سياسـت              .  عقل و تجربه بشر ارزش و جايگاهي پيدا كرد     
آنچه مال قيصر است به قيصر و آنچه مال خداست        «كمك كرد، اين جمله حضرت مسيح بود كه 

با اين همـه زكريـا معتقـد        .  اي نداريم  ، در حالي كه ما در اسالم شبيه چنين جمله»به خدا بدهيد
اكنون نسبت بـه اسـالم در كـشورهاي           است جوهره شرايط حاكم بر مسيحيت قرون وسطي، هم      

دكتر محمود رجب معتقد است كه زكريـا بـه دنبـال آشـتي دادن اسـالم و                 .  اسالمي حاكم است
سكوالريسم است بدون اينكه هيچ يك از آن دو از صحنه خارج شود، همانند مصطفي نحـاس يـا       
جمال عبدالناصر كه قبالً متدين به اسالم و مؤمن و باتقوا بودند ولي به جدايي اسـالم از سياسـت       

هاي سياسي سكوالر مصر كه هيچ عنادي بـا اسـالم نداشـتند و        باور داشتند يا همانند برخي نظام
اين سـخن محمـود رجـب درسـت بـه نظـر             .  شدند نقش مهم اسالم را در زندگي افراد منكر نمي

رسد، ترديدي نيست كه سكوالريسم با ايمان و تدين و تقـوا منافـاتي نـدارد و تجربـه نـشان              نمي
دهد اغلب قايالن به سكوالريسم مؤمن و متقي هستند، اما آنچه مانع آشتي بين سكوالريـسم            مي

به عبارت ديگر محـل نـزاع در ايـن          .  شود، حضور اسالم در عرصه سياست است    گرايي مي و اسالم
. بلكه محل نزاع حضور اسالم در حوزه سياست و حكومـت اسـت          .  بحث، دين و ايمان افراد نيست

توان پذيرفت كه زكريا به يـك سكوالريـسم معتـدل دعـوت               البته اين سخن محمود رجب را مي  
كند، ضمن اينكه در جهت ارايه يك قرائت روزآمد و عقالني از اسـالم در حـوزه سياسـت نيـز          مي

هايي براي جداكردن اسـالم از عرصـه سياسـت و             به هرحال اگرچه وي تالش  36 .نمايد حركت مي
هاي عملـي     شود به حضور اسالم در عرصه    دهد، ولي در مواردي خود مجبور مي حكومت انجام مي
اسالم از همان آغاز ظهور بيش از       «او اين نظر شاخت و بوزورث مبني بر اينكه   .  زندگي اذعان كند

كند و آن را متـاثر از مـسيحيت و            را رد مي  »  آنكه دين ايمان و عقيده باشد دين عمل بوده است     
كند كه اسالم دين عمل است به همـان           گونه بيان مي داند، ولي ديدگاه خودش را اين نادرست مي

 37 .اندازه كه دين عقيده است

 تلقي حكومت اسالمي. 2 

كند كه دعوت به اجـراي شـريعت     در بحث حكومت اسالمي فؤاد زكريا اين بحث را مطرح مي
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اي است و آن خود ملـل مـسلمان هـستند و         اسالمي بدون شك مبتني بر پشتوانه بسيار گسترده
اي   داننـد، امـا چنيـن پـشتوانه         اين وسعت درخواست را نيز دليلي بر ضرورت اجراي شريعت مـي       

تواند مالك و معيار براي موفقيت اين دعوت قرار گيرد كـه از آگـاهي فكـري و قـدرت                  زماني مي
كنندگان دليل بر نقـض بيـداري و          تفكر غيراحساساتي برخوردار باشد و اتفاقاً همين كثرت دعوت  

: زكريا معتقد است عوامل زير سبب به وجود آمـدن چنيـن كثرتـي بـوده اسـت                 .  آگاهي آنهاست
هاي مستبد سياسـي؛ و سـوم،        نخست، دور نگه داشتن عقل از صحنه زندگي؛ دوم، حاكميت نظام

هـا و     هاي ديني كه برخي از آنها مورد تاييد حكومـت  هاي ناهماهنگ در برابر جريان اتخاذ سياست
هايي كه امـروزه بـه نفـع        گيري عالوه بر اينكه جهت.  گرفتند برخي ديگر مورد اجحاف آنها قرار مي

دهـد    دهد بيشتر بر جنبه شكلي اسالم تأكيد دارد تا جنبه محتوايي؛ و اين نشان مي      اسالم رخ مي
تـر از حـل مـشكالت         اند تا جايي كه اجراي حد شرب خمر را باالتر و مقدم ظاهر اسالم را شناخته

هايي نـشانه ضـعف فكـري ملـل           گيري  دانند، و قطعاً چينن جهت      پيچيده اقتصادي و سياسي مي
اي بـراي     خيز است كه دين را وسيله       مسلمان است و علت آن عالوه بر فوق تالش كشورهاي نفت  

  38 .اند محتواي خود در خارج قرار داده حفظ منافع خود در داخل، و انتشار ايدئولوژي بي
ـات دو              به نظر فؤاد زكريا اشكال ديگري كه بر توجيه لزوم برقراري حكومت اسالمي، از طريق اثب
گزينه حكم الهي و نه حكم بشري وارد است، اين است كه نصوص الهي نـه قـدرت تفـسير خـود را                

توانند مضامين خود را اجرا كنند، بلكه بشر تصدي ايـن دو امـر را بـه عهـده دارد و از                       دارند و نه مي
لذا حكومت اسالمي متضمن دخالت مجدد بشر و ناگزير دخالت هوا و    . طرفي هم بشر جايزالخطاست

بنابراين ما نه بين حكم الهي و نه حكم بشري، بلكـه         .  هوس شخصي و گروهي او در حكم الهي است
پندارد و به احكام خود      يكي كه خود سخنگوي وحي الهي مي:  بين دو نوع حكم بشري مخير هستيم

كند بشر محض است و از طريـق تجربـه و       دهد، و ديگري كه اقرار مي رنگ و بوي الهي و قداست مي
هاي شكل گرفته   تاريخ حكومت.  ورزد آزمون و خطا به تدريج نسبت به رفع نقاط ضعف خود اقدام مي

  39 .ها از مصاديق نوع نخست است ترين حكومت در جوامع ما ثابت كرده است كه سفاك
هايي كه داراي تاثير عاطفي بـر دل       به اعتقاد زكريا مناديان برقراري حكومت اسالمي از عبارت

اينـان  .  كنند بدون آنكه كسي به فكـر نقـد و بررسـي محتـواي آن بيفتـد                   مردم است، استفاده مي 
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زكريـا ايـن سـخن را       .  گويند مالك حكم خداست و در هر چيزي بايد به حكم خدا رجوع كـرد  مي
هاي موجود بـراي حـسن        بين منبع حكومت و تضمين   «:  گويد داند و در پاسخ به آن مي مغلطه مي

هـا ربطـي بـه آن قـانون           شود، قانون منبع است ولي تـضمين  اجراي آن حكومت در نظر گرفته مي
اساسي ندارد و اين قوانين وضعي فرعي است كه شكل و طريقه اجراي بهـتر آن قـانون اساسـي را               

حال درست است كه اسالم منبع حكومـت اسـالمي اسـت و از سـوي خداونـد            »  .كند تضمين مي
تواند حسن اجراي خود را تضمين كند، بلكه بايد آن را خوب           تشريع شده است، اما خود اسالم نمي

هايـي    اند به ايجاد تـضمين      رو بوده هايي كه با آن روبه اجرا كنند و مسلمانان در اثر تجارب و شكست
براي اين امر اقدام نمايند و بديهي است كه اين اقدامات كامالً بشري است و ربطي به خدا و اسـالم        

ها را    لذا اين حكم بشر است كه حكومت .  ندارد تا شعار حاكميت دين خدا در تمام امور را سر بدهيم
  40 .كند و اسالم و دين خدا در حكم يك منبع براي حكومت است كنترل مي

 حكومت اسالمي؛ خط بين نص و واقعيت. 3 

هـايي از شكـست تجـارب سـابق و فعلـي              پردازد كه بـا وجـود نـشانه         زكريا به اين بحث مي    
هاي منادي برقراري حكومت اسالمي همچنان بـا اسـتفاده از نـصوص        هاي اسالمي، گروه حكومت

كننـد    هايي مثل عدالت اجتماعي در قالب حكومـت اسـالمي معرفـي مـي        ديني و با طرح موضوع
درسـت  .  بدون آنكه واقعيت موجود و تجارب مكرر شكست خورده در اين زمينه را در نظر گيرنـد        

هاي مستبد و ظالم تمسك كند كـه در ايـن كـشورها              مثل كسي كه به قانون اساسي خوب نظام
عدالت و مساوات برقرار است چون قانون اساسي آنها به بهترين نحو اين موضوعات را ترسيم كرده     

آيا چنين توجيهي مورد قبول است؟ اينها در واقع نصوص ديني را منهاي واقعيـت تاريخـي        ! است
گيرند، و حال آنكه نصوص ديني را بايد در عمل مورد بررسي قـرار داد و سـنجيد كـه             در نظر مي

بـه عبـارت ديگـر،      .  بينيم  هاي اسالمي نمي    البته در عمل وضعيت مناسبي در طول تاريخ حكومت
هاي سياسي مهمي مثل عدالت، آيـات و احاديـث            پذيرد كه در حوزه حكومت يا موضوع زكريا مي

گـاه اينهـا عملـي        درست و ارزشمندي وجود دارد، ولي معتقد است در تاريخ جهـان اسـالم هيـچ     
  41 .اند اند و حتي مورد سوءاستفاده حاكمان قرار گرفته نشده
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هـاي اسـالمي در طـول         ممكن است در نقد تجارب شكست خورده حكومت       «:  گويد زكريا مي
اند اسالم را آنگونـه       هاي سياسي اسالمي نتوانسته  تاريخ چنين استدالل شود كه درست است نظام

كه هست پياده كنند، اما سوء اجراي اسالمي از سوي افراد خاص، دليـل بـر ضـعف خـود اسـالم           
نيست و اسالم قادر است در صورت اجراي صـحيح و حـساب شـده، جامعـه را رونـق و سـامان                        

اما زكريا معتقد است كه صرف عدم تحقق اسالم در مقام عمل در طـول دوران تاريخـي        »  .بخشد
تاكنون موجب شك عميق ما نسبت به امكان تحقق آن در عصر حاضر است و قـدرت اسـالم بـر          

برد؛ چرا كه سيره جاري مسلمانان بـر ايـن بـوده و               تاثيرگذاري بر آحاد مسلمانان را زير سؤال مي 
  42 ».هاي آن به دور باشند هست كه از اسالم و ارزش

 گذاري در حكومت اسالمي قانون. 4 

دانـد كـه از يـك سـو           فؤاد زكريا نخستين مساله اساسي در تفكر ديـني معاصـر را ايـن مـي           
ها كـه در    گذارِ دين خود اهللا است اما از سوي ديگر، مجري و مفسر اين قانون الهي جز انسان قانون

دانـد كـه مـا        سپس اين نكته را قابل بحـث مـي       .  شوند كسي ديگر نيست علماي دين خالصه مي
چگونه و از كجا اطمينان يابيم كه شخـصيت فكـري مفـسران ديـن و مجريـان قـانون بـر رونـد                 

عامل تقويت اين نگراني    .  طرفي در جريان تفسير و اعمال قانون تاثير منفي نگذارد    داري و بي امانت
هاي اسالمي است كه هر يك از آنهـا مدعـي          گير و گسترده بين علما و جنبش هاي چشم اختالف

بـه نظـر    .  تفسير و اجراي صحيح اسالم هستند و تفسير و عملكرد هر كدام با ديگري تفـاوت دارد    
 :تواند در ايجاد چنين اختالفي نقش داشته باشد زكريا يكي از سه عامل زير مي

الـشعاع خـود      گرايي دنيوي هر يك از اين مذاهب كه روند تفـسير ديـن را تحـت             مصلحت. 1 
 دهد؛ مي قرار

هاي شخصي و مورد قبول سابق مفسر، كه طبعاً ناشي از يـك سـري منابـع         افكار و انديشه.  2 
 دهند؛ ديگر غيرديني است كه باالخره در تفسير و اجراي دين او را تحت تاثير خود قرار مي

نوع نظام حكومتي متبوع شخص مفسر دين كه مفسر تحت تـاثير جهـت بخـشي آن بـه              .  3 
  43 .پردازد تفسير دين مي
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علت اشتباه و خطا در نحوه        خورد كه صرفاً به   اي آراي ديني به چشم مي به نظر فؤاد زكريا پاره
ورزي كامالً خارج از مفهوم واقعي دين تفسير شده است، امـا بـا ايـن       تفسير دين يا به دليل غرض

انـد و ايـن امـر ناشـي از عامـل              وجود صاحبان آن آرا مدعي نمايندگان واقعي خود از جانب دين        
هاي فكري ديـني،      ها و حركت    مهمي است كه موجب شده بسياري از بنيانگذاران و بانيان جنبش 

بين منبع الهي يا نصوص ديـني و شخـصي خودشـان نوعـي خلـط و آميختگـي ايجـاد نماينـد                    
دانند و در نتيجه بـه آن جنبـه قداسـت الهـي               اي كه آراي خود را در حوزه دين، ديني مي گونه به
بخشند و از جوانان انتظار دارند كه به همان اندازه كه مطيـع و فرمـانبردار و تعـاليم مـسلم و                     مي

هـا و اسـتنتاجات آنـان نـيز چنيـن             شمارند براي ديـدگاه     اصيل دين هستند و آنها را مقدس مي     
هـاي    روند كه خود را امير و راهبر جماعـت       قداستي قايل شوند و اطاعت نمايند و تا آنجا پيش مي

در واقع مفـسران مزبـور      .  شوند  چون و چراي مردم مي      كنند و خواهان انقياد بي مسلمين تلقي مي
در پوشش قداست ديني، براي خود نوعي چتر حمايت ايجاد نموده و در سايه آن، عقول و اذهـان        

اهللا منحرف نموده و به سمت كالم خود كـه انـساني بيـش نيـستند سـوق              پيروان خود را از كالم
نظران ديني را در اين زمينه همان ايمـان و تديـن      عامل و رمز موفقيت اين گونه صاحب.  دهند مي

گونه كه ايمان اساس و پايه هر اعتقاد و ديـن اسـت ممكـن اسـت ايـن عامـل                       است يعني همان
طوري كه پـيروان   اي جهت داده شود كه به اشخاص مرتبط با آن عقيده نيز سرايت كند، به گونه به

آن عقيده ايمان خود را به عقيده مزبور به سركردگان و متوليان تفسير و اجراي احكام آن عقيـده         
شود و دو نتيجه      اينجاست كه ايمان افراد نسبت به اين علما تبديل به اطاعت مي  .  نيز تعميم دهند

شوندگان، قدرت عجيـب و بـاورنكردني تاثيرگـذاري بـر اذهـان               يكي اينكه به اطاعت : را در بردارد
كه پيروان را از كسب و تحصيل معارف ديني از منابع و اشخاص          بخشد و ديگر اين پيروان آنان مي

  44 .كند دارد و آنان را مقهور اراده او مي ديگر باز مي

 شورا در اسالم. 5 

زكريا معتقد است اگر بخواهيم شورا را با مظاهري همچون آزادي مخالفان، آزادي مطبوعـات،        
تفكيك و استقالل قواي حكومت و آزادي تشكيل احزاب تشكيل احزاب سياسي در نظـر بگيريـم      
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هاي فكري بشري دانست و ايـن كـه بعـضي نويـسندگان          قطعاً بايد آن را مديون مذاهب و جريان
انـد ادعـايي نادرسـت        هاي آن در تاريخ اسـالم يافتـه    ادعا دارند كه عين اين شورا را با همه ويژگي

است؛ چرا كه اصل استقالل قواي قضاييه و مقننه و مجريه از همديگر و آزادي مطبوعات و احزاب       
در قديم مطبوعـات و احـزاب      .  يابيم اي از آن در اسالم نمي سياسي، از امور مستحدثه بوده و سابقه

توانيم با اجتهاد و      هاي امروزي را مي     سياسي وجود نداشته است، اما اگر منظور اين باشد كه پديده
در واقـع كـاري كـه      . تأمل از نصوص ديني و مفاهيم باطن آن استخراج كنيم، حرف درستي است

كنند، اين است كـه       فقها و انديشمدان اسالم درباره استخراج اين مظاهر نوين از نصوص ديني مي     
خواهند از آنها استفاده نمايند و        كنند تا آنچه كه خود مي    رأي و نظر خود را بر نصوص تحميل مي

يكبار هم اتفاق نيافتاده كه فقيهي توانسته باشد قبل از اكتشاف يا اخـتراع يـك پديـده آن را بـه                 
  45 .بيني كند استناد نصوص ديني پيش

 تصدي حكومت اسالمي. 6 

فؤاد زكريا معتقد است طرفداران اجراي احكام شريعت و برقراري حكومت اسـالمي هنـوز بـه        
اند كه بر فرض تحقق چنين رؤيايي چه كسي متولي آن خواهد         اين مساله مهم و حياتي نپرداخته

گويم كه در اين صورت همانند يهـود          اند، مي  اگر گفته شود فقهاي دين شايسته اين منصب«.  بود
نماييم و اگر گفته شود اين مهـم بـه متخصـصان             و نصاري، مشتي كاهن و پاپ بر خود حاكم مي

گشايند كه اجراي احكـام       اي لب به اعتراض مي گويم كه در اين صورت عده واگذار خواهد شد، مي
اي افراد الئيك، فريب و دروغي بيش نيست و اگـر گفتـه شـود كـه              شريعت آن هم به دست عده

تصدي حكومت اسالمي را به اشخاص كه جامع بين معلومات فقهـي و علـوم و فنـون روز باشـد                 
اي برخوردارند كه هـم     العاده كنيم، خواهيم گفت كه چنين اشخاصي از چه قدرت خارق محول مي

قادر به فراگيري همزمان فقه و علوم جديد هستند و هم مشكالت ناشي از اداره جامعـه مملـو از                 
جـا تـا حـدي دچـار          رسد زكريا در ايـن      به نظر مي   46 ».مسايل پيچيده روز را تحمل خواهند كرد

شود، در پاسخ فؤاد زكريا بايد گفت كه اوالً حكومت يك نظام گسترده پيچيـده      مغلطه و جدل مي
با اجزاي مختلف است كه هر كدام كار ويژه خاص خود دارند، بنـابراين الزم نيـست حـاكم تمـام          
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شـود؛    علوم قديم و جديد را بداند بلكه اين تخصص بين اجزاي مختلف نظام حكومتي تقسيم مـي  
ثانياً به نظر نگارنده اسالمي يا غيراسالمي بودن حكومت به اشخاص بستگي ندارد بلكه به قوانيـن          

اگر قوانين برآمـده از اسـالم بـود و بـه آنهـا عمـل شـد                   .  ها و عملكرد حكومت ربط دارد    سياست
حكومت اسالمي است و تفاوتي ندارد كه چه كسي در رأس آن قرار دارد و عكس آن نـيز صـادق          

 .الفارق است است؛ ثالثاً مقايسه فقيه متخصص در اسالم با كاهن و پاپ، قياس مع

 راه مهار استبداد ديني. 7 

هاي نظري فلسفي در حوزه دين تنها راه مهـار و     به نظر زكريا ميدان دادن به مباحث و تحليل
خنثي نمودن استبداد ديني است؛ چرا كه فلسفه از طريق نقد و انتقاد عميق و حـساب شـده بـه          

بخشد و به بسياري از مسايل كه معموالً اذهان پيروان جـرأت مطـرح كـردن آن را         تفكر عمق مي
در حالي كه با بقاي استبداد ديني و حذف نقش فالسفه در ديـن، مـردم بـه         .  دهد ندارد پاسخ مي

جـواب مانـدن، بـه        اطاعت كوركورانه دچار شده و بسياري از سؤاالت مطرح در ذهنشان در اثر بي    
برخي سؤاالت احتمالي در اين زمينه كه در ذهـن افـراد پديـد            .  شود كننده تبديل مي عامل ويران

اي كـه     گونـه   آيد آن است كه اوالً نصوص ديني تا چه اندازه از ذهن بشر تاثيرپـذير اسـت، بـه               مي
روشن شود باالخره براي اينكه ذهن بشر از طريق نصوص ديني به ايفاي نقـش در زنـدگي بـشر                 

تواند هرگونه تصرف و دخلي در آن نصوص و شريعت الهي بنمايند يا اينكه چنيـن        بپردازند آيا مي
بـاره وجـود دارد       دخل و تصرفي داراي حد و مرز مشخصي است؟ ثانياً اگر حد و مرز معين در اين   

به عبارت ديگر حد فاصل بين اهداف شريعت و تفـسيرهاي ارايـه            . قدر است ميزان و اندازه آن چه
شده از سوي افراد بشر بر طبق ميزان فهم آنان كه البته محدود و سطحي است كـدام اسـت؟ بـه       

شود ممكن اسـت      نظر زكريا پاسخ به اين سؤاالت كه تنها در حيطه روش تفكر فلسفي مطرح مي     
نتواند راه حل و پاسخ قطعي ارايه نمايد، اما دست كم قادر است بسياري از ابعـاد و جوانـب مبهـم       
آن را روشن سازد و به زندگي معاصر جهان عرب افقهاي فكري و روشني بخـشد كـه مـورد نيـاز          

امروزه ما شاهديم كه گروه زيادي از جوانان مراحل سني مختلـف، بـا        «:گويد زكريا مي.  مبرم است
نظـر بـه ميـدان        اي تنـگ    هـاي عـده     شور و شوق پاك و خالص جهت خدمت به اهداف و برنامـه     
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اند كه اين عده دين را بر وفق اهداف خودشان تفـسير نمـوده و از عنـصر ايمـان و تديـن                    شتافته
  47 .»كنند جوانان سوءاستفاده مي

 هاي اسالمي در جهان امروز حكومت

كند از پرداختن به      فؤاد زكريا كه معموالً مباحث علمي خود را با رويكردي كاربردي مطرح مي
هاي سياسي كشورهاي جهان اسالم در حال حاضر غافـل نمانـده و بـه اجمـال از زوايـاي                      تجربه

البته اغلب ايـن مباحـث      .  مختلف سياست و حكومت را در اين كشورها مورد بحث قرار داده است    
. تواند زواياي فكري زكريـا را بـراي مـا روشـن سـازد               كلي و غيرعميق است ولي اشاره به آنها مي     

طـور خالصـه ايـن        اند به   نتيجه مشترك او از كشورهايي كه قصد برقراري حكومت اسالمي داشته   
هاي مـورد     هاي سياسي آنها خبري از آزادي و عدالت و برابري نبود و كليه ارزش     است كه در نظام

  48 . اند طلبان را زير پا گذاشته مطالبه اديان و فالسفه و اصالح
هـاي    كند كه معتقدند تجربه زكريا به توجيه مناديان لزوم برقراري حكومت اسالمي اشاره مي

شكست خورده در دنياي اسالم نتيجه اشتباهات شخص حكـام بـوده امـا اسـالم قـادر بـر اداره              
اين توجيـه حـق اسـت امـا هـدف بـاطلي را دنبـال                  «:دهد  زكريا پاسخ مي. جوامع بشري است

هاي شكست خورده را نبايـد بـه         آري اسالم مسئول اشتباهات مسلمانان نيست و تجربه.  كند مي
حساب شريعت اسالم گذاش، اما سئوال اين است كه از كجا معلوم كه برقراري حكومت اسالمي        

گـرا    هـاي اسـالم     آيا گـروه  .  در كشورهاي ديگر نيز به چنين اشتباهات شخصي حكام دچار نشود  
هـاي    بينيم كه همان حكومت     اند؟ آيا نمي  تمهيداتي براي اجتناب از تكرار اشتباهات تدارك ديده
اند كه حكومت آنها عين آن چـيزي اسـت            اسالمي هنوز هم همچنان منادي و مؤكد اين مطلب 

كه اسالم خواهان آن است و قويترين ادله را بـر ايـن امـر از سـوي علمـاي ديـني خـود ارايـه                          
اند فقط مـا قـادر       دهند؟ از كجا يقين داريم كه از بين تمام كساني كه در اين وادي قدم نهاده مي

  49 »به تحقق جوهر اسالم باشيم؟
به نظر فؤاد زكريا در عصر كنوني ابزارهاي كنترل فكر و تعقل و سيطره بر آن بـه حـد اعـالي       

اند ملل تحت سلطه خود را به عادل و حق بودن نظـام     زمان توانسته ها هم دولت.  خود رسيده است
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سياسي خود قانع سازند تا جايي كه با وجود ناممكن بودن تعدد و گوناگوني حق و حقيقت موفـق  
امـروزه ديگـر معيـار      .  نثار را در راه اهداف خودشان تربيـت نماينـد       اند افرادي متعصب و جان شده

هـاي سياسـي و ايـدئولوژيك نيـست و حقيقـت              ها و رقابت    تشخيص حق يا ناحق بودن درگيري
هاي سياسي ندارد و تعدد حقيقت امري طبيعـي گـشته و رسـميت             مطلق واحد جايي در تحليل

هاي غيرمنطقي در جهت ايجاد يقيـن كـاذب در ذهـن        يافته است و اين نتيجه به كارگيري روش
كوشـند    هاي جهان عرب مـي     همچنين زكريا معتقد است حاكمان و حكومت 50 .ها بوده است ملت

عنـوان گنـاهي بـزرگ و نابخـشودني و رذيلـت قـشر متفكـر و                   نقد و مخالفت يا بازخواست را به      
مانـدگي و     انديشمند جلوه دهند و در نتيجه اطاعت را كه يك رذيلت بزرگ و عامل معنوي عقـب      

كند كه اطاعت يك      زكريا تأكيد مي .  دار نمايند سرسپردگي منفي در جامعه و بين افراد است ريشه
رذيلت است و سبب شده انسان عرب به تملق و خضوع و سرسپردگي در برابـر تمـام زمامـداران                

به نظر ايـن فيلـسوف      .  سوق داده شود و او را از هرگونه استقالل در شخصيت محروم نموده است       
گير و مسري است كه حتي حكام جامعه را نيز مقهور خود ساخته است چرا كه      اطاعت وبايي همه

اند و همواره تحت مراقبت نگهبانان شخـصي         طلبي خويش آنان نيز مطيع حس استبداد و جبروت
عالوه بر اينكـه در     .  پردازند تا مبادا كرسي حكم را از دست بدهند   و نيروهاي امنيتي به فعاليت مي

  51 .الملل نيز محكوم و سرسپرده ديگران هستند عرصه روابط بين
چرا كه ميزان تـسامح و تـسامل       . به نظر زكريا در جهان عرب عنصر ترس و خوف حاكم است

تر از سابق شده و آزادي انديشه به اوج محـدوديت خـود رسـيده                  رنگ در عرصه فكر و انديشه كم
است و بسياري از موضوعاتي كه تا چندي پيش در فضايي همراه بـا سـعه صـدر مـورد بحـث و                      

از ديـدگاه زكريـا قـرن       .  گرفت امروزه به اموري ممنوع و قدغن تبديل شده اسـت      مناقشه قرار مي
شود به دوران ارتداد فكري و انحطـاط و    حاضر كه اصطالحاً عصر نهضت در جهان عرب ناميده مي

نظري حاكـم     ماندگي شديد تبديل شده است و ما نه تنها شواهدي بر عدم نجات از اين تنگ    عقب
در اين دوران داريم بلكه تمام داليل و قراين موجود حاكي از اين است كه بر شدت و گـستردگي          

بـه  .  آن افزوده خواهد شد و در نهايت به نوعي انسداد تام در عرصه تفكر عقلي منجر خواهد گرديد
كند سبب شده حاكميـت عقـل و          نظر زكريا سلطه و استبداد سياسي كه در جهان عرب غوغا مي
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قواي تفكر بيش از پيش در برابر اين استبداد سياسي خاضع و مقهور گردد همچنـان كـه قـدرت         
  52 .نقد و معارضه فكري تضعيف شد و اين امر به موازات غياب معارضان سياسي رخ داده است

فؤاد زكريا در خصوص حدود اختيـارات و مـسئوليت حاكمـان مطلـق و مـستبد كـشورهاي              
 :كند مختلف جهان اسالم به چند نكته اشاره مي

رتبـه از سـوي خـود او انتخـاب            هاي سلطنتي كارگزاران نزديك حاكم و عـالي   در حكومت.  1 
اگر موافق ميل او عمل كنند در سمت خـود     .  شوند و اوست كه قدرت بر عزل و نصب آنها دارد مي

 .شوند مانند و اال عزل مي باقي مي
واقعيت امور گوياي اين حقيقت است كه حاكم مطلق از جزئيات آنچـه در كـشور و نظـام            .  2 

گذرد و از رفتارهاي كارگزاران خود آگاه است ليكن چـون حـامي نظـام او هـستند از            سياسي مي
هاي فـساد و      اي از تمرد آنان ديد فوراً پرونده پوشد ولي همين كه نشانه حيف و ميل آنها چشم مي

 .نمايد كند و آنان را عزل مي جرايم آنان را براي ملت برمال مي
اطـالع    بر فرض كه حاكم مطلق، از رفتار و سياست اتخاذ شده از سوي كارگزاران خود بـي         .  3 

چرا كه حـاكم مـسئول      .  تواند عذر موجهي براي او در برابر بازخواست ملت باشد    باشد اين امر نمي
باشد و ساختار نظام استبدادي او اقتضا نمـوده كـه محيطـش بـسته                 عدم اطالع و جهل خود مي

هـاي امنيـتي و اطالعـاتي اكتفـا           هاي رسيده از سـوي معاونـان و دسـتگاه        باشد و تنها به گزارش
لذا خود را با اختيار در زنداني قرار داده است كه مانع اطالع او از حقايق موجود در جامعه        .  كند مي
 .شود و خود هم به آن راضي است مي

شود حاكم از اوضاع جامعه باخبر است و اما به اقتضاي مصلحت نظام حاكم           اينكه گفته مي. 4 
زيرا خـود حـاكم و      .  و براي حفظ توازن قدرت قادر به تغيير آن اوضاع نيست باز قابل قبول نيست   

نظام استبدادي او سبب ايجاد چنين اوضاعي در جامعـه شـده كـه جامعـه بـه جنگلـي مملـو از                
 .حيوانات درنده تبديل شود

چرا كه بر فرض صحت اين     »  كارگزاران مأمور و معذورند«اين توجيه قابل قبول نيست كه .  5 
لذا حتي اگر هم نقش تماشاگر را داشـته باشـد و در              .  مدعا كارگزار حكومت در آن مشاركت دارد  

ارتكاب جرايم و فسادهاي حكومتي شريك نباشد باز به دليل پـذيرش عـضويت در نظـام سـلطه            
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لذا چگونه ممكن است شخصي فاضل و خيرخواه باشد اما نظام ظلـم    .  مسئول و شريك جرم است
  53 .و ستم را در امر حكومت ياري دهد

به اعتقاد فؤاد زكريا در كشورهاي جهان سوم از سوي حكام استبدادي و كـارگزاران آنـان دو                
شود كه هدف از آن مبرا سـاختن     توجيه نسبت به خطاها و جرايم ارتكابي حكومت خودمطرح مي

ايـن دو توجيـه يكـي بـراي رفـع           .  حاكم مستبد و اعوان او از هرگونه سرزنش و بارخواست اسـت   
تناقض بين دفاع طرفداران حاكم و جرايم ارتكـابي اوسـت و ديگـري جهـت رفـع تنـاقض بيـن                     

در مورد نخست اين شعار سـر    .  گيرد حكومت مطلقه حاكم و جرايم ارتكابي اطرافيان او صورت مي
حاكم كنـار   «دهند كه     و در مورد دوم شعار مي     »  حاكم از اين ماجرا خبر ندارد«شود كه  داده مي

در مورد نخست طرفداران نظام يا حـاكم مـستبد يـا خـود حـاكم در           »  دهد آيد و مجال نمي نمي
دهـد و از      هايي از سوي حاكم در حق ملت رخ مـي    بينند كه بالفعل ستم موارد اضطراري چون مي

دهند كه تقصير متوجه اطرافيان حاكم اسـت       لذا شعار مي.  مانند سوي ديگر از تفسير آن عاجز مي
حاكـم  «سازند و او خبر ندارد و حتي گاهي از اين باالتر رفته و شعار         مطلع نمي»  ماوقع«كه او را 

كند كـه    دهند با اين توجيه كه مصالح حفظ نظام و توازن در قدرت اقتضا مي را سر مي»  تواند نمي
  54 .حاكم نسبت به رفتار اطرافيان خود اعتراض از خود نشان ندهد

يكي اسالم واقعي كه به دنبال تحقق عـدالت و مـساوات و      : به اعتقاد زكريا دو نوع اسالم داريم
به نظر او تحقق اسالم واقعـي    .  هاي نفتي است مشاركت مردمي است و ديگر اسالم متكي بر ثروت

چون در حال حاضر شرايط حاكم بـر جوامـع اسـالمي بزرگتريـن           .  فعالً در حد رويا و تخيل است
به نظر زكريا اينكه واعظـان      .  مانع و سد راه اسالم نوع اول است و اين مانع همان اسالم نفتي است 
دارند قابل نقد مسيحيت بـراي        ديني ما را از توطئه مسيحيان غرب براي نابودي اسالم بر حذر مي

غرب است و آنها نگران فرا رسيدن روزي هستند كه ملل مسلمان در برابـر اسـالم نفـتي متمـرد            
لذا نسبت به نابودي اسالم موجود كه اسالم نفتي است از سوي        .  شوند و اسالم واقعي را اجرا كنند

  55 .كننده منافع آنهاست نگراني وجود ندارد مسيحيان غرب كه تأمين
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 گيري نتيجه
هاي فراواني بـوده      فؤاد زكريا از جمله مهمترين فيلسوفان جهان عرب است كه منشأ اثرگذاري 

توان جزو انديشمندان معتدل سكوالر دانست كه سعي در عملي كردن سياسـت در    او را مي.  است
زكريا در درجه اول تالش دارد حوزه سياست و حكومت را علمي كند و ديـن را   .  جهان اسالم دارد

از آن خارج سازد اما احتماالً درك كرده كه اين كار نشدني است به همين دليل به راهبرد بعـدي        
كنـد تعـب،     روي آورده و آن، ارايه قرائتي علمي و عقلي از دين اسالم است، ضمن اينكه تالش مي

شـوند    گرايان با اسـتناد بـه اسـالم بـه آنهـا متمـسك مـي              جمود، خشونت و استبداد را كه اسالم
ها را بدون توجه به       غيراسالمي نشان دهد و اجراي هم جانبه شريعت به خصوص حدود و مجازات 

هاي دوگانه زكريا موجب شـده مباحـث او متناقـض            تالش.  شرايط زماني و مكاني غيرعملي بداند
پردازند اما چون آن      گر شوند زيرا در بخشي از مباحث خود به ني ارتباط اسالم و سياست مي   جلوه

كند قرائتي پويا و زنده از اسالم ارايـه         بيند در بخش ديگري مباحث خود سعي مي را غيرعملي مي
تر باشد و افراد خود را صاحب حقيقت مطلق و نماينـده   دهد تا در عرصه سياست و حكومت موفق

 .خدا در زمين و مسئول دين خدا ندانند
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 :ها پاورقي

 .111 -113 ص  ، ص1984 ، )مكتبي مصر(مصر دارالمصر للطباعي كم عمرالغضب، فؤاد زكريا، : ك.براي نمونه ر. 1 

در مقطع ليسانس رشته فلـسفه از دانـشگاه قـاهره           . در شهر پورت سعيد كشور مصر به دنيا آمد 1972 فؤاد زكريا در سال . 2 

عنوان رييس دانشكده ادبيـات       ليسانس به اتمام رساند و به    تحصيالت خود را در مقطع فوق 1952 التحصيل شد، در سال  فارغ

دكتري خود را در رشته فلسفه عمومـي از هميـن دانـشگاه اخـذ            1956 مصر منصوب شد، در سال »  الشمس عين«دانشگاه 

» المللي تربيت و فرهنگ و علـوم      سازمان بين«پس از آن مدتي در .  بود»  )الحقيقي (مشكلي «موضوع رساله دكتري او .  كرد

رييـس گـروه فلـسفه دانـشگاه          1974 در سال   .  فعاليت كرد و بار ديگر به قاهره بازگشت تا تدريس دانشگاهي را از سر بگيرد    

همچنيـن فـؤاد    .  را نيز به عهده داشـت       االنسانيه  تراثو  الفكر المعاصر   هاي  وي در اين زمان سردبيري مجله. الشمس شد عين

هـا كنفرانـس     عنوان مشاور امور فرهنگي و علوم انساني در كميته ملي يونسكو در مصر انتخاب شد، ضمن اينكه در ده زكريا به

جهت تدريس در گـروه فلـسفه        1974 زكريا در سال .  و ميزگرد علمي تدارك ديده شده از سوي يونسكو شركت فعال داشت

او در ايـن كـشور      .  در آنجا به تـدريس و فعاليـت علمـي پرداخـت             1991 دانشگاه كويت به اين كشور عزيمت كرد و تا سال   

هاي علمي را به عهده داشت كه به صورت ماهيانه از سوي شوراي ملي فرهنـگ، هـنر و       اي از كتاب مسئوليت انتشار مجموعه

بعدها دانشگاه كويت جهت بزرگداشت خدمات علمي و تحقيقاتي فؤاد زكريا، كتابي را بـا عنـوان     .  شد ادبيات كويت منتشر مي

صفحه به اهتمام دكتر عبداهللا عمر منتـشر كـرد كـه در چهـار فـصل، آرا،                     746 در  دكتر فؤاد زكريا، محقق، روشنفكر و ناقد 

هـاي انگليـسي و فرانـسه         فؤاد زكريا به زبان   .  دهد  هاي علمي و پژوهشي او را مورد مطالعه و تبيين قرار مي ها و فعاليت  انديشه

سـليمان العـسكري؛    :  ك.ر. (هاي فلسفي، فلسفه غرب و مسايل جهان اسالم است     مسلط است و داراي آثار متعددي در زمينه

عبـداهللا    100 ، ص   1999 ، نوفمـبر    492 العـدد   مجلـه العربـي،     »  فؤاد زكريا و نمازي القصيبي تقديراً للشجاعي و االسـتناره  «
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