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چكیده:
عادل ضاهر -فیلسوف لبنانی -از معدود متفکرانی است که با رویکردی فلسفی به بحث نسبت دین و سیاست پرداخته؛ با این
حال افکار و آرای این فیلسوف در ایران ناشناخته است .در سالهای اخیر یکی از کتب کمحجم ضاهر در این موضوع به
فارسی ترجمه شد که دورنمایی از دیدگاه ضاهر نشان میدهد و به بیان خود ضاهر ،صرفاً طرحی از یک پژوهش است .این
اثر پرسشهای بسیاری را پیرامون دیدگاه ضاهر مطرح میسازد که پاسخگویی به آن نیازمند مراجعه به آثار مفصلتر ضاهر
در این باب ،و واکاوی جوانب و زوایای این دیدگاه است .به اختصار میتوان دفاع از عقالنیت را محور اصلی پروژه فکری ضاهر
دانست .ضاهر معتقد به تقدم منطقی و معرفتشناختی عقل نسبت به سایر منابع معرفت است و از این رو با هر دیدگاهی که
عقالنیت را انکار کند و یا آن را تابع امور دیگری بداند ،مخالف است .او برای فلسفه جایگاه اجتماعی قائل است و وظیفه
اجتماعی فلسفه را نقد معرفتی و اخالقیِ گفتمانهایی میداند که به تضعیف عقالنیت میانجامد .از نظر ضاهر دیدگاه
طرفداران حکومت دینی ،دیدگاهی خردستیز و ناسازگار با عقالنیت است؛ بنابراین نقد فلسفی اسالمگرایی در دستور کار او
قرار میگیرد .از نظر ضاهر تنها دیدگاه سکوالر به لحاظ عقالنی موجّه است ،بنابراین افول سکوالریسم در جهان اسالم او را به
دفاع از سکوالریسم وامیدارد .تفاوت ضاهر با سایر مدافعان سکوالریسم در آن است که موجّهسازی سکوالریسم و دفاع
عقالنی از آن را بر رویکرد فلسفی -یعنی رویکردی مفهومی و معرفتشناختی -مبتنی میسازد.

