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 چکیده

هدف بررسی دیدگاه عادل ضاهر در خصوص نسبت دین و سیاست انجام گرفت. در این پژوهش پژوهش حاضر با 

به طور مشخص دیدگاه ضاهر درباره نسبت دین و سیاست چیست؟ هایی از این دست مواجه بودیم: پرسشبا 

؟ داندمنطقی می گرایی را دارای ناسازگاری و تناقضو چرا اسالم سازدوارد می گراییاسالمضاهر چه نقدهایی به 

چه نقدهایی بر دیدگاه ضاهر وارد و کند؟ ساختن دیدگاه سکوالر به چه دالیلی استناد میضاهر برای موجّه

آوردن ساختار کلی دیدگاه ضاهر، از روش تحلیل مضمون دستهای فوق و بهگویی به پرسشبرای پاسخ است؟

شده یکدگذار یهابخش مونمض ،منابع پژوهشذاری کدگمطالعه و پس از برای این منظور، ایم. کمک گرفته

بندی گردید. در گام دهنده و مضامین فراگیر دستهاستخراج گردید. سپس مضامین پایه ذیل مضامین سازمان

آمده از روابط مضامین، ساختار مباحث این دستشده و مطابق الگوی بهاستخراج بعد با ترسیم شبکه مضامینِ

یق، نگارش متن نهایی و تحقهای پرسشبا  آمدهدستبه یجمرتبط کردن نتاهایت با . در نشدپژوهش مشخص 

دهد که پروژه فکری ضاهر دارای سه سویه شبکه مضامین نشان می .صورت گرفتدیدگاه ضاهر گزارش تحلیلی 

 و منطقی تقدم به معتقددانست. ضاهر  ضاهر فکری پروژه اصلی محورتوان را می عقالنیت از دفاعکلی است. 

 انکار را عقالنیت که دیدگاهی هر با رو این از و است معرفتاحتمالی  منابع سایر به نسبت عقل شناختیمعرفت

 اجتماعی وظیفه و است قائل اجتماعی کارکرد فلسفه برای او. است مخالف بداند، دیگری امور تابع را آن یارده ک

. از نظر ضاهر دیدگاه انجامدمی عقالنیت تضعیف به که داندمی هاییگفتمان اخالقیِ و معرفتی نقد را فلسفه

گرایی سویه اسالمبا عقالنیت است؛ بنابراین نقد فلسفی  ناسازگارطرفداران حکومت دینی، دیدگاهی خردستیز و 

ارد که منجر گرایان وجود دضاهر مدعی است باورهای مشترکی میان اسالم. دهددیگر پروژه ضاهر را تشکیل می

و یا با دالیل فلسفی ناسازگار است؛ ضروری بودن پیوند اسالم و سیاست، تقدم  شدهبه تناقض درونی دیدگاه آنها 

به عنوان سه باور مشترک میان  دینی شناختی دین بر اخالق، و اجتهادناپذیری نصوصمنطقی و معرفت

با توجه به تقسیم انواع حکومت به دینی و نین همچدهد. گرایان محور اصلی نقدهای ضاهر را شکل میاسالم

داند. می هموجّ عقالنیبه لحاظ را  سکوالردیدگاه  تنهاضاهر دیدگاه حکومت دینی، منطقی  ناسازگاریغیردینی و 

. دفاع عقالنی دارداو را به دفاع از سکوالریسم وامی طی چند دهه اخیر، افول سکوالریسم در جهان اسالم بنابراین

دالیل موجود در دفاع از پس از برشمردن ضاهر . آیدبه شمار می ضاهراز سکوالریسم سویه سوم پروژه فکری 

شود که کند و مدعی میمی بندیآنها را ذیل عنوان دالیل غیرفلسفی در توجیه سکوالریسم دسته ،سکوالریسم

ضاهر با سایر مدافعان سکوالریسم در اصلی تفاوت ساختن دیدگاه سکوالر ناکافی است. ای موجّهاین دالیل بر

یعنی رویکردی -سازی سکوالریسم و دفاع عقالنی از آن را بر رویکرد فلسفی موجّهاو است که همین نکته نهفته 

اداتی را که توسط متفکران انتقحاضر همچنین  در انتهای پژوهش سازد.مبتنی می -شناختیمفهومی و معرفت

 بندی دیدگاه ضاهر پرداختیم.زبان به آرای ضاهر وارد شده، ذکر و بررسی کرده و به جمععرب

 خردستیزی عقالنیت، ،دینی حکومت گرایی،اسالم سکوالریسم، سیاست، و دین ضاهر، عادل ها:کلیدواژه

  


