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پيشگفتار

 آنچه در اين دفتر آمده، همانند ساير نوشته های من، از اخلقگرايی می پرهيزد
 و نقد خشونت را با س,,رزنش اخلق,,ی يکس,,ان نمي انگ,,ارد. ه,,دف م,,ن، تقبي,,ح
 خشونت در رفتار گروهی از مسلمانان و موعظه دربارة «تق,,وا»، «پارسامنش,,ي»،
 «تساهل» و حل منازعات از «راه های مس,,المت آميز» نيس,,ت. دي,,د ت,,اريخ گرا،
 منطق متعارض و تراژيکِ  حرکت عينیِ  تاريخ را بر نيت های خي,,ر، آرزوه,,ای
 بزرگ، و تمايلت فردی انسانها مقدم می شمارد. «تراژي,,ک» هم,,ان مص,,يبت و
Qشوربختی نيست، بلکه آگاهی نسبت به سويه هايی از هستی است که  از کنترل 
 ارادة خودمختار خارج اند و منطقی ن,,اگزير دارن,,د. ديالکتي,,ک تاري,,خ  ب,,ه آم,,ال
 قربانيانی ک,ه ب,ه مس,لخ مي فرس,تد کم اعتناس,ت و ب,رای بلن,دپروازي های م,ا،
 غافلگيري ه,,ای تل,,خ و ش,,يرينِ  بس,,يار در آس,,تين دارد. قرب,,انی و قرب,,اني کWش
 مفاهيمی نس,بي اند؛ «بي گناهي» و «ستم» جا عوض مي کنند؛ و خوانن,,ده، اگ,ر
 نيک به آيرونی برخی جملت اي,,ن دف,,تر  ت,,وجه نش,,ان ده,,د، در مي ياب,,د ک,,ه
 هرچند کاهش خشونت خواست منتقد است اما او دستيابی به اين ه,,دف را ب,,ه
 ارادة فرديِ  نيک انديشان، نصايحِ مصلحان، و نسخه های ايدئولوگ های راس,,ت و

چپ وابسته نمي داند. 
 

 بی شک، تحقق صلح، آزادي، و ع,,دالت، ي,,ا تحق,,ق ه,,ر يوتوپي,,ای معط,,وف ب,,ه
 بهروزی انسان،  محرک عمل هر منتقد يا کنشگر سياسی در پهنة تاريخ اس,,ت.
 اما زنجيرة بي انتهای کنش ها و واکنش ها، و ساختارهای بزرگ تری که محص,,ول
 اين سلسله اعمال اند، منطقی را شکل مي دهند که همواره از چنگ  وجدان های
 فردی و اراده ه,,ای منف,,رد مي گري,,زد. فه,,م آن منط,,ق در ک,,وران عم,,ل ميس,,ر

 ها و گاه قرنها بايد به تدريج بر چن,,د و چ,,ون اش ن,,ورنمي شود، بلکه گذر  دهه

5نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 بيفشاند. عمر کوتاه انسانی و فراموشی های ناگزيرِ  حافظة تاريخی نيز درک آن
 منطق را دشوارتر مي کند. ما همه انسانيم و برای درده,,ای خ,,ود مره,,م ف,,وری
 می طلبيم. اما در اينجا، پيش از جستجوی مرهم، و قبل از دادن حكم برائت ي,,ا
 محکوميت به  برخی رويدادها و رفتارها، می کوشيم  نسبت ب,,ه ب,,افت تراژي,,ک

بروز خشونت در تاريخ دل آگاه باقی بمانيم. 

عبدی کلنتری  

6نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



فصل اول

اخلق جهاد

 در رسانه های غرب بار ديگر صحبت از خش,,ونت دين,,ی اس,,ت. در ش,,هريور م,,اه
 رهبر يکی از اديان تک خدائی، معتقدانk يک دين تک خ,,دائی ديگ,,ر را، ۱۳۸۵

 خطاب قرار داد تا نگاهی عقلنی و انتقادی به ريشه های بروز خشونت بيفکنن,,د
همچنانکه يهوديت و مسيحيت چنين کرده اند.

 اين بحث ها از دو نظرية متضاد دربارة رابطة خشونت و دين برمی خيزند. نظري,,ة
 اول برآن است که بروز خشونت از سوی بعضی از مس,,لمانان ب,,ه ط,,ور اساس,,ی
Qناش,,ی از ب,,ی ع,,دالتی در جه,,ان و رابط,,ة ن,,ابرابر ق,,درت و ث,,روت مي,,ان غ,,رب 
 استعماری و جهان مستعمره يا اشغال شده است. نظرية دوم برآن است ک,ه ب,ه
 شهادت تاريخ و تئولوژی، خشونت، ذاتی آن اديان ابراهيمی اس,,ت ک,,ه هن,,وز در
 آن ها رفورم صورت نگرفته است. آنها جهانگستر و قدرتمدارند تا زم,,انی ک,,ه در
 آستانة عصر جدي,,د ق,,رار گيرن,,د. يه,,وديت و مس,,يحيت ني,,ز برخ,,وردار از اي,,ن
 خشونت بوده اند اما در قرن های اخير به دنبال انکشاف مtدرنيsت و سکولريس,,م

در غرب، از خشونتk دينی فاصله گرفته اند.

 ما در اين جا به نظرية اول می پردازيم و در يکی از فص,,ل  های آين,,ده ب,,ه نظري,,ة
دوم يعنی تئولوژی سياسی اسلم.

دفاع مقدس
  رئيس جمهور وقت ايران در شهر نيويورک در برابر پرسش,,ی۱۳۸۵در شهريور 

 در خصوص خشونت قرار گرفت. پرسش خبرنگار برنامة خ,,بری تلويزي,,ونی ک,,ه
 دهها ميليون بيننده دارد اين بود: «به ت,,ازگی در کش,,ور ش,,ما ه,,زاران نف,,ر در
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 جوخه های خودکشی [استشهادي] ثبت نام کرده اند. احساس شما چه خواه,,د
بود اگر فرزندان خود شما بخواهند به اين جبهه بپيوندند؟»

 اين بهترين فرصت برای رئيس دولت ايران بود تا به مردم دنيا توضيح دهد چرا
 او و طرف,دارانش ب,ه عن,وان مس,,لمانان راس,تين از عملي,اتk انتح,,اری حم,ايت
 می کنند. پاسخ اين بود: «تصور کنيد آمريکا مورد حمله قرار گرفته باشد. ش,,ما
 دوست داريد فرزندتان چگونه عمل کند؟ بی شک دفاع از کشورش. هنگامی که
 شما سلحی در اختيار نداريد، قدرتی نداريد، چه کاری از عهدة تان برمی آي,,د؟
 خودتان را فدا می کنيد. اين چيز بدی نيست. ما از جنگ بيزاريم اما جنگ را به
 خاورميانه تحميل کرده اند. چه کسی صدها هزار س,,رباز از فاص,,لة دهه,,ا ه,,زار

کيلومتر به اين منطقه فرستاد؟»

 آنچه رئيس جمهور ايران برآن پافشرد ماهيت دف,,اعی جه,,اد در براب,,ر متج,,اوز
 است. البته اين مقاومت می تواند تا خاک نيروی اشغالگر که همان «امپراتوري»
 باشد گسترش يابد، چنانکه حملة جهادی يازدهم سپتامبر نشان داد و منتقدان
 چپ آمريکائی آن را «بازتاب» (بلWو ب�ک) خواندند (چالمرز جانسن در کت,,ابی ب,,ا
 همين نام). توجيه اخلقی چنين ض,,ربة مرگب,,اری آن اس,,ت ک,,ه متج,,اوز، ب,,ی
 نهايت زورمندتر و مجهزتر از قربانی است و با نبرد متعارف نمی توان او را عق,,ب

راند.

آينة خشونت
 ژان پل سارتر فيلسوف مارکسيست , اگزيستانسياليستk فرانسوی در پيش,,گفتار
 پرآوازه اش بر کتاب «نفرين شدگان زمين» اثر فرانس فانون به ت,,وجيه همي,,ن
 نوع خشونت می پردازد؛ خشونتی که در اصل به هيچ وجه ماهيت دينی ن,,دارد.
 بستر بحث او رابطة دوسوية سرور و بنده است. مرد اروپايی است که ب,,ه دس,,ت
 خودش غريزة کشتن را در ناخودآگ,,اه بومی استثمارش,,ده می نش,,اند. زخمی ک,,ه
 برتن سرور می نشيند خش,,ونت خ,,ود اوس,,ت در آئين,,ه. س,,ارتر می نويس,,د: «در
 الجزاير و آنگول، بوميان دست به کشتار اروپائيان زده ان,,د؛ اي,,ن  لحظ,,ة ت,,اريخی
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 بازگشتk تير رها شده است: مرحلة سوم خشونت که ما را از  ه,,م می درد ب,,دون
آنکه دريابيم اين خود ما بوديم که ابتدا تير را رها کرديم..»

دست های آلودة همة ما
 چه توجيه اخلقی برای قربانی کردن شهروندان غيرنظامی از س,,وی ي,,ک مب,,ارز
 ضد استعماری يا يک مجاهد ارائه می شود؟ سارتر می نويسد: «وقتی برادر تو در
 سپاهی می رزمد که به نژادکشی پرداخته، خود تو بی ش,,بهه در ش,,مارQ جلدان
 قرارگرفته ای.» مايکل نيومن استاد فلس,فة دانش,گاه ترن,ت آنت,,اريو می نويس,د:
 «فلسطينی ها هرگز ق,,ادر نيس,,تند ب,,ا تاکتيک ه,,ای نظامی متع,,ارف اس,,رائيل را
 شکست دهند. هر يهودی اسرائيلی، از جمله تک تک کودکان آنها که روزی ب,ه
 ارتش خواهند پيوست، ابزار خشونت علي,,ه م,,ردم فلس,,طين ان,,د... کس,,انی ک,,ه
 ضعيف هستند حق دارند برای حفظ خود و قوم شان حتا کودکان دشمن را به

 ۱قتل برسانند.»

ترور به مثابه ضرورت و تعهdد
 هربرت مارکوزه فيلسوف مارکسسيت مکتب فرانکفورت، در ميانة ده,,ه شص,,ت
 ميلدی نوشت: « به گمان من کسانی که بر آنه,,ا س,,تم روا ش,,ده و اقليت ه,,ای
 تحت سلطه براساس «قانون طبيعي» (ن�چرال ل) حق مقاومت دارند؛ حق,ی ک,ه
 به محض آنکه ابزار قانونی کارآيی اش را از دست دهد، می تواند ب,,ه ش,,کل فرا,
 قانونی به اجرا گذاشته شود. قانون و نظم همواره و همه جا قانون و نظم کسانی
 است که سلسله مراتب موجود راحف,اظت می کنن,د ... ب,ا اس,تفاده از خش,ونت،
 [اقليت های تحت ستم] دور تازه ای از اعمال قهرآمي,,ز را آغ,از نمی کنن,د بلک,ه
 زنجير خشونتk موجود را می شکنند.» مارکوزه در جای ديگری می نويس,,د: «در
 مواقع تاريخی معين، خشونت يا قهر عنصر لزم و اص,,لی پيش,,رفت (پروگ,,رس)
 است ... اگر ترور به نفع کليت باشد و عليه منافع خاصQ اس,,تثماری، اي,,ن ت,,رور

يک ضرورت و يک تعهد است.»

۲۰۰۲ آوريل CounterPunch , ۹  نشريه و سايت ۱
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عقل و خشونت درتاريخ
 از اصل قربانی کردن يک عزيز در مناسکی روحانی، يا قربانی شدن اس,,حاق ب,,ه
 دست حضرت ابراهيم تا فلسفة تاريخ هگل، امر منفی به مثابه سوية تخريب گر
 تاريخ همواره در پشت هرپدي,,دة مثب,,ت حض,,ور دارد. دو فيلس,,وف فرانس,,وی و
 آلمانی که از آنها نقل کرديم هردو شاگردان فک,,ری غ,ول فلس,فة آلم,,ان هگ,ل
 هستند و همچون متفکران ديگری که به خشونت در تاريخ انديشيده اند، نقطه

رجوع شان موضوع ديالکتيک سرور و بنده نزد هگل است.

 «موتور تاريخ برای هگل امر منفی (نگk,,اتيويتي) اس,,ت و ام,,ر منف,,ی در نه,,ايت
 همان مرگ است.» (تری ايگلتون) اين پاسخ می تواند در مقاب,,ل پ,,اپ بن,,ديکت
 شانزدهم نهاده شود که انگشت اتهام را به سوی مسلمانان دراز ک,,رد و از آن,,ان
 خواست که به ندای صلح جوئی خ,,رد ي,,ا عق,ل گ,وش فرادهن,د. پاس,خ هگ,ل،
 مارکس، نيچه، فرويد و بسياری از متفکران مدرن اروپايی آن است ک,,ه خ,,ود او
 بر روی آتش فشان خشونت مدرن ايستاده است. چه ما به پيروزی نهائی عق,,ل
 در تاريخ اعتقاد داشته باشيم چه نداشته باشيم، امرمنفی، آنس,,وی س,,کة عق,,ل،
 ضمانت می کند که مسير ما همواره از ميان مسلخ می گذرد. سارتر از اي,,ن ه,,م
 فراتر می رود و می نويسد هنگ,,امی که فران,,س ف,,انون از «پاي,,ان اروپ,,ا» ص,,حبت
 می کند (و ما امروز بايد بگوئيم پايان آمريکا يا پايان «غرب») او فق,,ط همچ,,ون
 يک پزشک «تشخيص بيماري» می دهد. بيمار درح,,ال م,,رگ اس,,ت و پزش,,ک
 چندان علقه ای به حفظ او ندارد. او کارهای مهم تر ديگری دارد! اروپا، آمريکا
 و غرب می ميرند تا دنيای «بومي» شکوفائی آغاز کند. شايد اين بار زي,,ر پرچ,,م
 اسلم ( با همان شعار فانون «هجوم م,,ا ب,,ه پهن,,ة يونيورس,,اليته»): وع,,ده داده

می شود که در غروبQ خونين عصر روشنگری، اين آفتاب طلوع می کند.

لحظة معراج
 اما اگر لحظة تاريخی طلوع «شرق» يا اسلم نيز گذشته باشد ي,,ا س,,رابی بي,,ش
 نباشد، آنگاه امرQ جهاد معطوف به پايان تاريخ خواهد شد. در اينجا اخلقQ فردی
 ترور، لحظة قدسی پيوستن به نور و عدالتk آن جهانی را نويد می ده,,د. باي,,د از
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 خود سوآل کنيم: آيا می توانيم ميان «خشونت جهاد» و «خشونت ترور» تفاوت
Qقائل شويم، به همان نحو که ميان «ض,,رورت قه,,ر انقلب,,ي» و «پ,,اتولوژی قه,,ر 
 آنارشيستي» تمايز قائل هستيم؟ به گمان ما نمی ت,,وان، و اي,,ن ه,,ردو در ج,,ان
 يکديگر سرشته اند. ما را از هيچکدام گريزی نيست. در اولی عام,,ل ض,,رورت و
 اجتناب ناپذيری تراژيک حرکت تاريخی نهفته؛ در دومی عامل ذهنيت منفص,,ل
 و زخم خوردة انسان «زير زميني»، انس,,انی ک,,ه از امي,,د روی برت,,افته و ب,,ه دو
 حرکت يا دو نياز می انديشد. دو حرکت و دو ني,,ازQ ب,,ه نه,,ايت انس,,اني: انتق,,ام و

عروج.

***

منزه طلبی و خشونت
 مجسم کنيد: يک مؤمن جوان که اکنون خ,,ود را «مط,,رود» هم,,ان دس,,تگاهی
 می يابد که تاچندی پيش در رکاب اش می جنگيد، به نحوی قابل پي,,ش بين,,ی
 ليست شکوائيه هايی را می آورد ک,ه پي,ش از او س,اير بري,دگان از رژي,,مQ تق,,وا و
 فضيلت نيز آورده بودند: اينکه کارگزاران رژيم ت,,ن ب,,ه م,,ال و مق,,ام داده ان,,د و
 ايثارگران يا اصول گرايان واقعی ای همچون او را ديگر به بازی نمی گيرند. آنه,,ا
 از گوشه و کنار دستگاههای فرهنگی رژيم به بيرون پرتاب می شوند، گاه حتا به
 خارج از کشورشان می روند و ديگر برنمی گردند ت,,ا از ج,,ور زم,,انه و ب,,ی ارزش
 شدن آرمانهای انقلب و رهبرش سفرة دل بگشايند. «درد دين» را اين برادران

دارند نه آنها که سوار بر اتوموبيل های لوکسQ حکومتی دم از معنويت می زنند!

 فاشيست های ايثارگر همواره در روابط مري,,د و م,,رادی گ,,ام می زنن,,د و هري,,ک
 درميان شهيدان زنده يا مرده برای خود قطبی دارد. آنه,,ا ب,,ا اي,,ن لح,,ن س,,خن
 می گويند: «زمانه زشت روی ما همچنان در ورطه ما و منی دست و پا می زند و
 از فرزانگان و کسانی که از خلف آم,د ع,,ادت ک,ام طلبي,ده و از زل,,ف پريش,ان
 جهان کنونی کسب جمعيت کرده و سپس به وادی انس رفته اند، همچنان ب,,ه
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   يا: «من دانشی را که نه در کتابها ي,,افت می ش,,ود و ن,,ه در۲بدی ياد می کند.»
 نزد مدعيان حکمت از آن بزرگمرد فرا گرفتم به ق,,در وس,,ع خ,,ويش البت,,ه و از
 آنچه بودم فراتر رفتم و به ساحتی از آزادگی رسيدم که هر چن,,د بن,,ای نس,,بت
 مرا با هر آنچه دنيوی است، فرو ريخت اما ربط و تعلق م,,را ب,,ه ام,,ور معن,,وی و
 اخروی صدچندان کرد و شWکر وی در اين مقال گفتنی نيست و هيچ ش,,اگردی

 ۳از عهده شکر استاد خود برنمی آيد.»

 مشکل اين منزه گرايان دينی تنها برخوردهای شخصيتی و رقابت های گروه,,ی
 و جاه طلبی های حقير نيست. بعضی از آنها ب,,ه واق,,ع ايث,,ارگر و «اص,,ول گ,,را»
 هستند و از همين رو نيز به مراتب خطرناک تر. اين منزه طلبی دين,,ی در ام,,ر
 سياست، هرگز در نمی يابد که سياستk مبتن,,ی ب,,ر فض,,يلت هميش,,ه موق,,تی و
 هميشه در شرايط بحرانی کارساز است و در شرايط عادی، مقام پرستی، منزلت
 يابی و امتيازات مادی بخشی ذاتی از مکانيسم قدرت و منطقQ مادی اين قدرت

در يک نظام غير دموکراتيک است.

 چاره «فساد قدرت» بی شک اصول گرايی و من,,زه طل,,بی بيش,,تر نيس,,ت بلک,,ه
 تعبيه قواعد و قوانين غير شخصی، سکولر و دموکراتيک در نهادهای سياسی و
 فرهنگی است به نحوی که «شخصيت» انسانها تابع کارکرد عينی مقام دول,,تی
 باشد. خوب که بينديشيم خواهيم ديد که خطر «فساد قدرت» به مراتب کم,,تر
 از خطرQ فاشيسم اصولگرای اين ايثارگرانk منزه طلب است. افرادی که به ماديات
 اين جهان بيشتر از «اصول» دل می بندند به همان نسبت کم,,تر ب,,رای پ,,الودن

جهان از فساد دست به خشونت خواهند زد!

 فاشيسم اصول گرای دينی را (که اسم ديگ,,رش می توان,,د تروريس,,ت انتح,,اری
 باشد) چگونه می توان باز شناخت؟ از اينکه نس,,بت ب,,ه «فرع,,ونيت زم,,انه» دل
 چرکين است. از اينکه معتقد است مردم سودا زده عالم پندار شده اند. مهم,,ات
 کلمی اين افسرده دلن را واژگان ادبيات عرفانی ما به وفور فراهم کرده. آنه,,ا از

در رثای احمد فرديد  يوسف علی ميرشکاک، ۲
  همان۳
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 اينکه عده ای نام های مقدس را، ن,,ام پي,,امبر ي,,ا امام,,ان را، ب,,ا ش,,وخی و هج,,و
 می آليند و از اينکه ارزش ها نسبی شده اند ش,اکی ان,,د. اي,,ن ب,,رادران هم,,ه در
 انتظار نوعی «ظهور» هستند، فرا رسيدن ساحتی قدسی که وعده اش از پي,,ش
 داده شده و اکنون می توان توسط عمل انقلبی (يا انتح,,اري) فرارس,,يدن اش را
 تسريع کرد. اين تنها راه برونرفت از ظلمت است، ظلمتی که نامه,,ای ديگ,,رش

تجدد، سکولريسم، تفکر بشر انگارانه و الحادی، وآمريکا است.

***
يازدهم سپتامبر

 کشتار جمعی يازدهم سپتامبر در نيويورک، رويدادی بود که فرهن,,گ سياس,,ی
 ايالت متحده را متحول کرد و اذهان عمومی اين کشور را، که پيش از آن کمتر
 سياسی و ايدئولوژيک و بيشتر معطوف به درون آمريکا بود، به طور جدی تکان
 داد. طی اين شش سال دو واقعيت در افکار عمومی آمريکا وضوح بيشتری يافته
 است. اول اينکه نقشی ک,,ه اي,,الت متح,,ده در جه,,ان ب,,ازی می کن,,د می توان,,د
 واکنشی برانگيزد که آمريکاييان در خاک کشورخودشان آنرا تجربه کنند. ديگر
 اينکه در آن سوی اقيانوس هايی که اطراف آمريکا را گرفت,,ه، م,,ردم و نظامه,,ای
 اعتقادی ای وجود دارند که موجوديت آمريکا و ارزش های فرهنگی و تمدنی آن

را به رسميت نمی شناسند و با آن سرجهاد دارند.

 اريک هابزبام تاريخنگار بزرگ بريتانيايی در کتاب زندگی نامة خود اظهار عقيده
 می کند که رويداد يازدهم سپتامبر «يک درنگ انکارناپذير و دراماتيک در تاريخ
 جهاني» بود. هابزبام می نويسد، «به احتمال زياد، هيچ واقعة غيرمترقبة ديگ,,ری
 در تاريخ جهانی، شاهدان بيشتری نداشته که به طور مستقيم [زنده بر ص,,فحة

 ۴تلويزيون] آن را ناظر بوده باشند.»

 از کتاب هابسباوم، در اينجا:۴۱۱  نگاه کنيد به ص ۴
Eric Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth Century Life, 2002, The New Press paperback edition 2005, 
p.411.
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  نفر به۲۷۴۹، در کمتر از دوساعت، ۲۰۰۱در حملة تروريستی يازدهم سپتامبر 
  مامور آتش نشانی و امدادk ش,,هر نيوي,,ورک. در اي,,ن۳۴۶قتل رسيدند، از جمله 

 رويداد، مهمترين مرکز تجاری آمريکا همراه با محلت اطراف آن در قلب ش,,هر
  م,,رد ج,,وان مس,,لمان اه,,ل۱۹نيويورک نابود شدند. عاملن يازدهم س,,پتامبر، 

 خاورميانه و مصر بودند. اريک هابزبام می نويسد، «من واقعة ي,,ازدهم س,,پتامبر را
 به طور زنده برصفحة تلويزيون، هنگامی که در يک بيمارستان در لندن بس,,تری
 بودم، نظاره کردم. برای يک تاريخنگار سالخورده و شکاک ک,,ه در س,,ال انقلب
 اکتبر روسيه متولد شده، يازدهم سپتامبر همة خصوصيات ب,,دی را ک,,ه مع,,رف
 قرن بيستم بود با خود داشت: کشتار جمعی، تکنولوژی پيشرفته اما ن,,امطمئن،
 و اعلم اين خبر که نبردی در مقياس جهانی و تاپای مرگ ميان قوای پرودگار
 و شيطان بار ديگر درحال وقوع است، آنهم در حالی ک,ه زن,دگی واقع,ی ش,بيه

  ۵صحنه های فيلم های خيره کنندة هاليوودی شده بود.»

 در فرهنگ سياسی آمريکا به جای واژگانی چون «تهديد س,,رخ» و «امپرات,,وری
 شرs» که در دوران جنگ سرد ب,,ا کمونيس,,م مرس,,وم ب,,ود، ک,,ارزار تبليغ,,اتی ب,,ا
 عبارات «تروريسم جهادي»، «محور شرارت» و «رژيم های شرور» جل,,و می رود.
 منظور از رژيم های شرور به طور عمده رژيم های اسلمی ضد آمريکايی است که
 از سازمان ها و جنبش های اسلم سياسی در دنيا حمايت م,ادی ي,ا معن,,وی ب,ه
 عمل می آورند و آنها را عليه منافع آمريکا و اسرائيل تجهيز می کنند. همچني,,ن
 برای نخستين بار دولت آمريکا يکی از هدف های خود را استقرار دموکراسی در

خاورميانه يا «تحول دموکراتيک» در آن منطقه اعلم کرد.

 به عقيدة اريک هابزبام، در حاليکه خارج از مرزهای ايالت متحده، جه,,ان تنه,,ا
 يک حملة تروريستی ديگر را ,, به همراه تحقير آمريکا در برابر چشمان عم,,وم
 ,, نظاره می کرد، واشنگتن به طرز اغراق شده ای بانگ برآورد که از اي,,ن پ,,س
 همه چيز دگرگون شده و به دنبال اين گفته، خود قصد کرد ک,,ه هم,,ه چي,,ز را

     هابزبام، همانجا ۵
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 دگرگون کند. آمريکا يک تنه خود را محافظ و پليس نظم جهانی اعلم ک,,رد و
هرآنکس را که در اين گفته ترديد روا می داشت «دشمن» خواند.

 رويداد يازدهم سپتامبر مثل يک بازی دامينو، که حرکت مهرة اول، تک,,انی ب,,ه
 مهرة دوم می دهد و مهرة دوم حرکت های نوبتی مهره های بعدی را يک به ي,,ک
 سبب می شود، رش,,ته ای از وق,,ايع دوران س,,از را ب,,ه دنب,,ال داش,,ت. س,,رنگونی
 حک,,ومت اس,لمی طالبان در افغانس,تان، ب,ی ثب,,اتی و زمي,ن ل,رزة سياس,ی در
 جمهوری اسلمی پاکستان، سرنگونی رژيم بعثی در ع,,راق و اش,,غال نظ,,امی اين
 کشور، و سرعت گرفتن روند اتمی شدن جمهوری اسلمی ايران، از مهمترين اين

وقايع بودند.

 مفاهيمی که فقط در محافل دانشگاهی و در رش,,ته های عل,,وم سياس,,ی و ش,,رق
 شناسی به گوش می رسيد، مانند «برخورد تمدن ها» و «اسلم در برابر غ,,رب»،
 به ناگهان از طريق رسانه ها وارد تخيل سياسی مردم کوچه و بازار ش,,د. ام,,روزه
 هرآمريکايی، حتا در دورافتاده ترين نقاط اين کشور، با واژه ه,,ايی نظي,,ر جه,,اد،
 حزب ال، ترور انتحاری، القاعده، و بمب هسته ای «اسلمي» آشنا است که ب,,ه
 طرز مبهمی با تصاوير مردان خشمگين ريشو و ق,,رآن ب,,ه دس,,ت، س,,اختمانهای

منهدم شده و زنان پوشيده در حجاب، آميخته شده اند.

 نظير اين هيجان زدگی رسانه ای، يک بار پيش از آن ب,,ه هنگ,,ام وق,,وع انقلب
  روز۴۴۴اي,,ران و س,,رنگونی ديکت,,اتورQ م,,ورد اعتم,,اد واش,,نگتن، و ني,,ز ط,,ی 

 گروگانگيری کارکنان سفارت آمريکا در ايران، اتفاق افتاده ب,,ود. ام,,ا دور ب,,ودن
 جغرافيايی آن رويدادها و امنيت کاذبی که شهروندان آمريکايی همواره تا پيش
 از يازدهم سپتامبر احساس می کردند، آن وقايع را به دس,,ت فراموش,,ی س,,پرده

بود. يازدهم سپتامبر، هراس را به خاک خود آمريکا وارد کرد.

 مردم آمريکا که به طور سنتی نسبت به اوضاع سياسی يا فرهنگی جهانk خارج
 از مرزهای خود بی توجه بودند، از آن تاريخ تاکنون به طرز بی سابقه ای نسبت
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 به آنچه در خاورميانه می گذرد حساس شده اند. رسانه های جمع,,ی و کتابه,,ای
 پرفروشQ عوام پسند در مورد موضوع هايی چ,,ون اس,,لم، تاري,,خ اع,,راب، مس,,ألة
 فلسطين، حکومت دينی در ايران و موض,,وع تروريس,,م بس,,يار نوش,,ته ان,,د و در
 نتيجه فرهنگ سياسی مردم عادی آمريکايی را متحول کرده اند. پس از اينک,,ه
 ارتش آمريکا درگير دو جنگ سراسری در خاورميانه شد، وقايع اي,,ن منطق,,ه و
 جنبش های اسلمی، به عنوان مهمترين خط,ر ب,,رای آمريک,,ا و مح,,ور سياس,ت
 خارجی دولت جورج بوش، توجه بيشتری را به خ,,ود جل,,ب می کن,,د. در خ,,ود
 آمريکا اکنون مردم با کنجکاوی و پرسش بيشتری ب,,ه اقليت ه,,ای دين,,ی نگ,,اه

می کنند.

 از عواقب مهم واقعة يازدهم سپتامبر در آمريکا، از ميان رفت,,ن آرام,,ش زن,,دگی
 مسلمانان آمريکايی است، به ويژه کسانی که اصليت عربی يا پاکس,,تانی دارن,,د.
 زندگی آنها به يکباره زير ذره بي,,نQ پلي,,س ف,,درال (اف ب,,ی آي) ق,,رار گرف,,ت و
 مراسم مذهبی و رفتار فرهنگی آنها، رفت و آمد و مسافرت های آنها، امور شغلی
kو کسب و کارشان، همه موضوع بررسی های پليس,,ی و امني,,تی ش,,د. مه,,اجران 
 خاورميانه ای که هنوز شهروند نشده ان,,د بي,,ش از هم,,ه دس,,تخوش ه,,راس از
kدولتی قرار گرفتند. پ,,ذيرش دانش,,جويان خ,,ارجی کم,,تر ش,,د، اس,,تادان kپيگرد 
 خارجی  کمتری اجازة ورود به آمريکا را پيدا کردند، و هنرمندان و نويسندگانی
 که ب,,ه جش,,نواره های فرهنگ,,ی دع,,وت می ش,,دند، ب,,ا م,,أموران ادارة مه,,اجرت
 مشکلت بسيار پي,,دا می کردن,,د و در م,,واردی حت,,ا از ورود ب,,ه آمريک,,ا چش,,م

پوشيدند.

 گزارش رسمی ای که هيأت ويژة بررسی عللQ حمل,,ة ي,,ازهم س,,پتامبر، در س,,ال
  منتشر کرد و ماهها در صدر ليست پرفروش ترين کتاب های آمريکا قرار۲۰۰۴

 داشت، به آمريکاييان هشدار می داد ک,,ه س,,ازمانهای امني,,تی و اطلع,,اتی آنه,,ا
 مسؤلنه عمل نکرده اند و بوروکراسی اين تشکيلت و عدم مرکزيت آنها ض,,عف
 بزرگی برای امنيت ملی است. طبق همه پرسی های متعدد، بيشتر مردم آمريکا
 ديگر آن احساس امنيتی را که هميش,,ه در خ,,اک کش,,ور خودش,,ان داش,,تند از
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 دست داده اند. در اين همه پرسی ها، بسياری از مردم، از احتمالQ تک,,رار ف,,اجعه
 يازدهم سپتامبر در ابعادی وسيع تر، به عنوان يک احتمال واقعی ن,,ام می برن,,د.
 «امنيت ملي» يا امنيت شهروندان در برابر تروريسم موضوع مهمی در تبليغ,,ات
 سياسی شده است. دکترين جورج بوش در سياست خارجی، داير بر جنگ های
 «پيشگيرانه»، يا مداخلة نظامی پيشاپيشQ ارتش آمريک,,ا در کش,,ورهايی ک,,ه ب,,ه
 تخمين دولت، تهديدی جدی به شمار می روند، در انتخابات رياس,,ت جمه,,وری

  مش,,روعيت بيش,,تری پي,,دا ک,,رد. آس برن,,دة ج,,ورج ب,,وش در آن۲۰۰۴س,,ال 
 انتخابات و پيام او در سالگرد ي,,ازدهم س,,پتامبر همي,,ن ب,,ود: اگ,,ر آمريکايی ه,,ا
 می خواهند در خانه شان خواب راحت داشته باشند و هرصبح بی دغدغه راه,,ی
 کارشان شوند، رهبرQ آنها بايد بدون ذره ای ترحم دشمن را پيش از آنک,,ه ني,,رو

بگيرد، در آنسوی مرزها و در لنة خودش، تار و مار کند.

 دوسال پيش در سالگرد يازدهم سپتامبر، در خبری مرتب,,ط ب,,ا امني,,تk داخل,,ی
kست» در صفحة اول خود اعلم کرد ک,,ه ره,,بری مش,,ترکtآمريکا، «واشنگتن پ 
 سه نيروی نظامی در پنتاگون، دستورالعملی را تدوين ک,,رده ان,,د ک,,ه طب,,ق آن،
Qنظامی اجازة استفاده از بمب kبرای پيشگيری از يک حملة تروريستی، فرماندهان 
 هسته ای را خواهند داشت. در اين سند آم,,ده ک,,ه چن,,انچه دش,,منی ش,,ناخته
 شده، دارای سلحهای هس,,ته ای، ش,,يميايی و بيولوژي,,ک باش,,د، ره,,بران س,,ه
 نيروی نظامی حق دارند با تصويب رييس جمهور، برای نابودی سلحهای دشمن
kمش,,ترک kعملي,,ات Qاز بمب اتمی استفاده کنند. متن اين سند با عنوان «دکترين 

هسته اي» بر روی سايت اينترنتی پنتاگون در دسترس همگان قرار گرفت.

 يازدهم سپتامبر يک چهرة محبوب القلوب و کاريزماتيک ديگ,,ر را ب,,ه فهرس,,ت
 رهبران جنبش های اسلمی اضافه کرد: اسامه بن لدن. گفته می ش,,ود پرف,,روش
 ترين و محبوب ترين پوسترها و تی ش,,رت ها در مي,,ان جوان,,ان ع,,رب، تص,,اوير
 رهبران انقلب ايران، رهبران حزب ال لبنان، و اکنون ره,,بر ش,,بکة القاع,,ده را

برخود دارند.
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  جنبش القاعده، بي,,انيه ای ک,,ه تأس,,يس اي,,ن ش,,بکة مق,,اومت۱۹۹۸در بيانية 
 اسلمی را به جهان اعلم می کند، بر سه واقعيت تأکيد شده است. ي,,ک) اي,,الت
 متحده و دست نشاندگان اش، شبه جزي,,رة عربس,تان ,, ي,,ا ب,ه تع,,بير القاع,ده
 «سرزمين مقدس مسلمانان» ,, را زير کنترل خود دارن,,د و از من,,ابع آن ب,,رای

 ص,,دمات و) ۱۹۹۸اقتصاد خود بهره می گيرند؛ دو) ايالت متحده تا اين تاريخ (
 خسارات جبران ناپذيری به سرزمين و مردم عراق وارد کرده [جنگ اول خلي,,ج
 و تحريم اقتصادی متعاقب آن] و طی ساليان اين سياست را تشديد کرده است؛
 سه) هدف ايالت متحده نه تنها بهره کشی اقتصادی به نفع خود بلکه خ,,دمت

 ۶به منافع اسراييل و ابقای رژيم اشغالگر صهيونيستی است.

 القاعده در بيانية تأسيسی خود اين س,,ه واقعي,,ت را نش,,انة اعلم جن,,گ کام,,ل
 «صليبيون» عليه «مردم مسلمان» می داند و هدف استراتژيک شبکة القاعده را

بيرون راندن کامل ابرقدرت صليبی از سرزمين های مسلمانان مقرر می کند.

 س,,اموئل هانتينگتون در کت,,اب مع,,روف و پرف,,روش خ,,ود «برخ,,ورد تم,,دن ها و
 بازسازی نظم جهاني» می نويسد، «درحاليکه آسيايی ها به طرز روزافزونی، خود
 را به يمن توسعة اقتصادی در جهان مطرح کرده اند، همزمان مسلمانان به طرز
 گسترده ای به [احياي] اسلمی روی آورده اند که برای آنها سرچش,,مة ه,,ويت،

۷معنای زندگی، ثبات، مشروعيت، توسعه [ی اقتصادي]، قدرت، و اميد باشد.» 

 هانتينگتون، اين جنبش عظيمQ «اميد، هويت، معنا، و قدرت» را «خيزش ن,,وين
Theاسلمي» (  Islamic  Resurgence،نام می گ,,ذارد. ب,,ه عقي,,دة هانتينگتون ( 

 «خيزش نوين اسلمي» يک جنبش بزرگ فکری، فرهنگی، اجتماعی و سياسی
 است که مtدرنيت,,ة تکنيک,,ی را می پ,,ذيرد ام,,ا فرهن,,گ غرب,,ی را ط,,رد می کن,,د.
 «خيزش نوين اسلمي» جنبشی تندرو و افراطی نيست، بلکه بدنة اص,,لی آن را
 انبوه مسلمانانی شکل می دهند که با ترکيب جمعي,,تی ج,,وان خ,,ود ب,,ه دنب,,ال

 از کتاب هاليدی، در اينجا:۲۱۷ نگاه کنيد به ص  ۶
Fred Halliday, Two Hours that Shook the World, Saqi Books, 2002.

 از کتاب ساموئل هانتينتگتون، در اينجا:۱۰۹نگاه کنید به صفحه ۷
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996, Simon & Schuster 
paperback edition, 2003. p.109  
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 امکانات شغلی و رفاه و زندگی شرافتمندانه ای هستند که از آن ها دري,,غ ش,,ده
 است. «بنيادگرايي» تنها يکی از شاخه های اين جنب,,ش وس,,يع تم,,دنی اس,,ت.
 شاخص اين جنبش، حضور بيشتر اسلم در حوزه ه,,ای اجتم,,اعی و گفتاره,,ای
 فرهنگی , سياسی است. رشد اين جنبش از پايين و در ميان مردم عادی ط,,ی
 ربع قرن اخير چنان بوده که اکنون رهبران و دولت های بيشتری در کش,,ورهای
 اسلمی، مشروعيت خود را در حمايت دينی , سياسی تودة مسلمان می بينند و
 از سمبوليسم و زب,,ان دين,,ی در گفتاره,,ای سياس,,ی خ,,ود به,,ره می گيرن,,د. در
 کشورهای اس,,لمی گرايش ب,,ه س,,مت نهاده,,ای آموزش,,ی، حق,,وقی، و خ,,دمات

اجتماعی با تمرکز بر ارزش های اسلمی به مرور زمان بيشتر شده است.

 در يک سر طيف «خيزش نوين اسلمي»، جنبش های اصلح طلبان ميانه رو، و
 در سر ديگر آن سازمانهای رزمندة مقاومت مسلحانه و دولت های حامی آنها قرار
 دارند. به عقيدة ساموئل هانتيگتون، «خيزش نوين اسلمي»، ک,,ه ش,,روع آن ب,,ه

  ميلدی باز می گردد، جنبشی بين المللی، فرامرزی و فراملي,,تی۱۹۷۰سالهای 
 است. اين جنبش نخست در حيطه های فرهنگی ريش,,ه می دوان,,د و س,,پس ب,,ه

 ۸پهنه های اجتماعی (اسلمی کردنk جامعة مدني) و سياسی می گسترد.

 دو تن از کسانی که گزارش رسمی کميسيون تحقيق از رويداد يازدهم س,,پتامبر
 نوش,,تند:) ۲۰۰۶را فراهم کردند در روزنامة «نيويورک تايمز» (ده,,م س,,پتامبر 

 «مسألة دراز مدت در برابر آمريکا آن است که جل,,وQ راديک,,اليزه ش,,دن جوان,,ان
 مسلمان , از جاکارتا گرفته تا لندن , را بگيرد و اي,,ن ک,,ار را ب,,ا فراه,,م ک,,ردن
 امکانات انجام دهد نه آنکه يأس و سرخوردگی را باعث شود. جوانهای مس,,لمان
 بی شماری در دنيا هستند که نه شغلی می توانند پيدا کنند و نه امي,,دی ب,,رای
 شان باقی مانده؛ آنها نسبت به حکومت های خود، يا نسبت ب,,ه اوض,,اع ع,,راق و

سياست خارجی آمريکا لبريز از خشم اند.» 

 ۱۱۱ هانتيتگتون، همانجا ص ۸
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 آگاهی از شرايط قربانيان سياست های آمريکا در ساير نقاط جهان و همدردی با
 آنها هنوز نقش مهمی در آگاهی اجتماعی شهروندان آمريکايی ب,,ازی نمی کن,,د.
 البته، هم اکنون از هر ده آمريکايی شش نف,ر مخ,الف جن,گ ع,راق و عملک,,رد
 بوش در اين کشور است. مخالفت قانونی ب,,ا کابين,,ة ب,,وش ک,,ه می خواه,,د زي,,ر
 عنوان امنيت ملی و پيشگيری از تروريسم، آزادی های مدنی را محدود کند نيز
 به قوت خود باقی است. اما اين مخالفت های داخلی تنها از زاوي,,ه من,,افع خ,,ود

مردم آمريکا و امنيت و آزادی آنان صورت می گيرد.

 شبکة غيرمتمرکز القاعده، به عنوان يک,,ی از جريان ه,,ای نظ,,امی درون جنب,,ش
 وسيع تر خيزش نوين اسلمی عليه تفوق غرب، ايده ها و تحليل های سياسی اش
 را از ايدئولوژی های همان جنبش بزرگ می گيرد. القاعده، با آنکه فرقه ای سنی
 است، چنانکه از بيانيه ه,,ای متع,,دد آن برمی آي,,د، از لح,,اظ گراي,,ش سياس,,ی و
 ايدئولوژيک، وجوه مش,,ترک بس,,يار ب,,ا جنبش ه,,ای ح,,زب الله,,ی و دولت ه,,ای

تئوکراتيک دارد.

 در بيانيه ای که يک ماه پس از رويداد يازهم س,پتامبر در جه,ان منتش,ر ش,د،
 رهبر القاعده اعلم کرد، «م,,ن ب,,ا م,,ردم آمريک,,ا اي,,ن چن,,د کلم,,ه را در مي,,ان
 می گذارم: قسم به خدای بزرگ که آمريکا هرگز در صلح نخواه,,د زيس,,ت مگ,,ر
 آنکه نخست صلح به مردم فلسطين بازگردانده، و ارتش کفار از سرزمين محمد

۹خارج شده باشند.»

*

۲۳۴ هاليدی، همانجا، ص  ۹
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فصل دوم

هراس اروپا از اسلم

 هرچه زمان می گذرد، در گفت,,ار سياس,,ی غرب,,ی حض,,ور مس,,لمانان در جوام,,ع
 اروپائی و نيز تاحدی در آمريکا، همچون يک هشدار و يک خطر انعک,,اس پي,,دا
 می کند. سياست مداران و رهبران دينی مسيحی و يهودی، برای آنک,,ه آش,,کارا
 نژادگرا به نظر نرسند، هميشه در ابتدای کلم شان ميان دين اس,,لم، اک,,ثريت
 صلح جوی مسلمان، و «اقليتی که دين را ربوده و حربة ترور و خش,,ونت ک,,رده
 اند» تمايز می گذارند. اما پس از اين تعارف مقدماتی، هرآنچه به دنب,,ال می آي,,د
 به نظر می رسد همان ترس خفته از هجوم مس,,لمانان باش,,د ک,,ه در ناخودآگ,,اه
 جامعة مسيحی از سده های هفتم و هش,,تم ميلدی ب,,ا جهانگش,,ائی های لش,,کر

مسلمانان آغاز شد.

 پاپ بنديکت شانزدهم به تازگی مسألة تقابل مسيحيت و اسلم را زن,,ده ک,,رد و
 بار ديگر تصوير اسلم را به عنوان «دين شمشير» به چشم مردم اروپ,,ا کش,,اند.
 در شرايطی ک,,ه ص,,دهاهزار مس,,لمان در اروپ,,ا ب,,ا ارزش ه,,ای جامع,,ة س,,کولر
 کشورهای مهمان نمی سازند و هويت گروه,,ی خ,,ود را از دي,,ن خ,,ود و جامع,,ة
 بزرگ ترQ مسلمان کسب می کنند، تصوير اسلم به عنوان دي,ن شمش,ير و دي,ن
 جهاد می تواند مسلمانان را بالقوه به عنوان خص,,م اروپ,,ا و آمريک,,ا جل,,وه ده,,د.
 جوامع چندفرهنگی و روادار اروپائی به تدريج خود را در برابر اسلم در موقعيت
 دفاعی تصور می کنند. اگر اسلم و تعاليم قرآنی نتوانند با فرهن,,گ اروپ,,ائی ب,,ه

سازش برسند، معنی اش آن است که اروپا بايد در برابر اسلم تسليم شود.

 منتقدان اشاره می کنند که اين خود جوام,,ع اروپ,,ائی ب,,وده ان,,د ک,,ه ب,,ه خ,,اطر
 نژادپرستی پنهان و ذهنيت چندصد سالة استعماری از پذيرش واقعی مسلمانان
 در ميان خود و به مثابه شهروند درجة يک اروپائی خود داری کرده اند. اروپا ب,ا
 مسلمانان خود همانند خدمتکار و نان خوری که قدر ص,,دقه را نمی دان,,د رفت,,ار
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 می کند، مسلمانان را تحقير می کند و در نتيجه نبايد شگفت زده شد ک,,ه چ,,را
 نسل دوم و سوم مهاجران مسلمان به جستجوی هويت اصيل ديگ,,ری ب,,ه ج,,ز

هويت اروپائی هستند.

 چه اين انتقاد درست باشد يا نباشد نتيجه يکی است: تض,,اد بخش,,ی از جامع,,ة
 مسلمان با فرهنگ و سياست اروپائی , آمريک,,ائی، آنه,,ا را از لح,,اظ فرهنگ,,ی و
 ايدئوژيک به ايدئولوژی اسلمگرائی نزديک می کند ک,,ه از خاورمي,,انه و آس,,يای
 شرقی، جهاد فرهنگی و سياس,,ی اش را علي,,ه غ,,رب جل,,و می ب,,رد . بس,,ياری از
 پيشوايان و رهبران دينی در مساجد اروپا و آمريکا خود مهاجرانی از کشورهای
 اسلمی اند که در در اماکن دينی، غرب س,,تيزی را م,,وعظه می کنن,,د و روحي,,ة

جهادی را در شاگردان جوان و تحصيل کرده شان می پرورانند.

دين صلح يا دين شمشير؟
 آيا هراس اروپا از اس,,لم ريش,,ه در واقعي,,ت دارد ي,,ا انعکاس,,ی از نژادپرس,,تی و
 روحية استعماری خود اروپا است؟ آيا اسلم دين صلح است يا دين شمشير؟ يا
 اينکه برحسب مصلحت و منافع امت هم آن اس,,ت و ه,,م اي,,ن. بن,,ابه مص,,لحت
 گفته می شود هدف نهائی برقراری صلح و آشتی ميان ملت هاس,,ت، و همچني,ن
 گفته می شود مبارزه با فس,ادk روی زمي,ن، جه,اد ب,ا کف,ر، و ش,,هادت ب,الترين
 وظيفه ها است. آيا محاربه با دشمنان اسلم، يا کسانی که تصور می شود دشمن
 اسلم هستند، يک جان ماية اصلی دين است ي,,ا جنب,,ة فرع,,ی و غي,,ر اساس,,ی

دارد؟

جزای کافران
 در قرآن کريم چنين آمده است: «با کسانی که با شما جن,,گ می کنن,,د، در راه
 خدا بجنگيد و تعدی مکنيد...هرجا که آنها را بيابيد بکشيد و از آنجا که شما را
 رانده اند، برانيدشان، که فتن,,ه از قت,,ل ب,,دتر اس,,ت... چ,,ون ب,,ا ش,,ما جنگيدن,,د
 بکشيدشان، که اين است پاداش کافران.» (سورة البقره) «مومنانی که بی هي,,چ
 رنج و آسيبی از جنگ سرمی تابند با کسانی که به م,,ال و ج,,ان خ,,ويش در راه
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 خدا جهاد می کنند برابر نيستند. خدا کسانی را که به مال و جان خويش جهاد
 می کنند بر آنان که از جنگ سرمی تابند به درج,,تی برت,,ری داده اس,,ت. و خ,,دا
 همه را وع,,ده های نيک,,و داده اس,,ت. و جهادکنن,,دگان را ب,,ر آنه,,ا ک,,ه از جه,,اد
 سرمی تابند به مزدی بزرگ برتری نهاده است.» (سورة النس,,ا) «ج,,زای کس,,انی
 که با خدا و پيامبرش جنگ می کنند و در زمين به فساد می کوش,,ند آن اس,,ت
 که کشته شوند، يا بر دار گردند يا دستها و پاهايش,,ان يک,,ی از چ,,پ و يک,,ی از
 راست بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند.» (المائده) «چ,ون ب,ا ک,افران

روبرو شديد گردنشان را بزنيد.» (محمد)

تفسيرمتن مهم تر از متن است
 در فصل پيشين به توجيهات اخلق,,ی خش,,ونت، دف,,اع مق,,دس، جه,,اد و ت,,رور
 انتحاری و استشهادی پرداختيم. در اينج,,ا ت,,وجه ش,,ما را ب,,ه دو نکت,,ة ج,,امعه
 شناسانه جلب می کنيم. نکتة اول آن است که «تفسير هر متن هميشه مهم ت,,ر
 از خود متن است»؛ و نکتة ديگر آن که : «ادغام دين و سياس,,ت، دي,,ن را ت,,ابع

سياست می کند.»

 اگر تصور کنيم متن چند آيه و حديث، مستقيم و بدون واس,,طه ذات و اس,,اس
 يک دين را نشان می دهد، دچار اين خطا شده ايم که برداشت از يک متن را از
 زمينه و بستر دريافت آن جدا ک,,رده اي,,م. ب,,ه عب,,ارت ديگ,,ر متن,,ی را از بس,,تر
 تاريخی و اجتماعی مشخص کسانی که آن متن را می خوانند جدا کرده ايم. اما
 متون معنی ثابت و جاودانی ندارند. يک وضعيت مشخص تاريخی ي,,ا اجتم,,اعی
 راه را برای تعبير يا تفسير مشخص از يک متن کانونی باز می کند. ي,,ک تفس,,ير
 زمانی پذيرفته می شود و راهنمای عمل می گردد که من,,افع م,,ادی و معن,,وی و
 وضعيت خاص يک گروه آن را ايجاب کند. تفسير است ک,,ه وج,,ود اجتم,,اعی و
 عمل اجتماعی را توجيه می کند. اگر اين اصل جامعه شناسانه را بپذيريم، باي,,د
 همچنين قبول کنيم که هر تفسير دين,,ی خ,,ود ي,,ک تفس,,ير اي,,دئولوژيک ه,,م
 هس,,ت. هرتفس,,ير کلمی ي,,ا تئولوژي,,ک از آموزه ه,,ای دين,,ی در دني,,ای م,,درن،
 تفسيری ايدئولوژيک و در نتيجه سياسی است. ب,,رای نمون,,ة اي,,دئولوگ اس,,لم
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 سياسی آيت ال مطهری در چهار سخنرانی معروف به تفسير مفه,,وم «جه,,اد»
پرداخته و شرايط عمل جهادگرا را از ديدشيعی خود روشن کرده است.

 به اين ترتيب پرسش ما اين خواهد بود که در شرايط مش,خص، مثل¢ در اي,,ران،
 يا در لبنان، در مناطق اشغالی فلسطين يا مناطق فقر زدة پاکستان و افغانستان
 و کشمير و شرق آسيا، و سرانجام در «گتو» های فقير ش,,هرهای اروپ,,ائی ک,,دام
 تفسيرها به تدريج دس,,ت ب,,ال را خواهن,,د گرف,,ت؟ جه,,ادگرائی ي,,ا همزيس,,تی

مسالمت آميز با غرب؟

يکی بودن دين و سياست
 گفتيم نکتة دوم جامعه شناسانه آن است که : ادغام دي,,ن و سياس,,ت، دي,,ن را
 تابع سياست می کند. ادغام دين و سياست ب,,ه ايج,,اد پدي,,ده ای می انجام,,دکه
 توضيح آن بايد توسط فلسفة سياسی و علم سياست صورت بگي,,رد ن,,ه تفس,,ير
 دينی. برای نمونه بررسی نقش خلفت در تاري,,خ، جهانگس,,تری امپراتوری ه,,ای
 اسلمی و امروزه تشکيل دولت مدرن اسلمی همه بايد با منطقQ فلس,,فه و عل,,وم
سياسی بررسی شوند. مارشال هاجسون يکی از اسلم شناسان پ,,رآوازة غرب,,ی (

 نوشته است: «اگر در قرن شانزدهم ميلدی {يعنی پانصدسال) ۱۹۶۸ - ۱۹۲۲
 پيش} کسی از کرة مريخ به زمين می آمد به اين نتيجه می رسيد که همة دني,,ا
 به زودی مسلمان خواهد شد. چنين قضاوتی نه تنها براساس امکانات سياسی و
 استراتژيک تمدن اسلمی می بود، بلکه بر اساس خلقيت و زنده ب,,ودن فرهن,,گ

)۹۷عام جهانی اسلم نيز بود.» («بازانديشی تاريخ جهانی، ص 

 به عقيدة اين اسلم شناس، تمدن سراسری اسلمی تا آس,,تانة عص,,ر جدي,,د پ,,ر
 رونق و شکوفا بود. در طی دوران شکوفائی، «همة س,,رزمين هايی ک,,ه از لح,,اظ
 تاريخی اهميت کليدی داشته و دارای فرهنگ شهری پيش,,رفته بودن,,د، از آت,,ن
 گرفته تا بنارس، به نحوی زير حکومت اسلم اداره می شدند.» (همان) تا دوران
 «عصر جديد» سه امپراتوری عثمانی، صفوی و امپراتوری مغول يا تيم,,وری (در
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 سرزمين های شمالی هند) بربخش بزرگی از تمدن جهانی حکم می راندن,,د و ب,,ا
دنيای مسيحيت در غرب و تمدن های چين و ژاپن در شرق رقابت داشتند.

 اين رونق تا آغاز عصرجديد اروپائی ادامه داشت اما سرانجام اروپا به مدد فلسفه
 و علم و تکنولوژی با س,,رعتی تص,,اعدی پيش,,ی گرف,,ت و اف,,ول امپراتوری ه,,ای
 اس,,لمی آغاز ش,,د. تم,,دن اس,,لمی هرگز نتوانس,,ت ب,,ه ط,,ور درون زا و از درون

فرهنگ خود همان مسير علم و فرهنگ و توسعة غربی را بسازد و پی بگيرد. 

 شيعيان و سنيان هردو بر وحدت جامعة دينی و جامعة سياسی تأکيد دارند. در
 تاريخ اسلم وحدت اين دو به نام «خلفت» شناخته می شد. مرز دنيای خلفت
 با بيرون از خودش با جدائی «دارالسلم» و «دارالحرب» مشخص می گش,,ت. از
 آنجا که جدائی دين و دولت هرگز در اسلم متحقق نش,,د، بس,,ياری از مف,,اهيم
 آن نيز معنای دوگانه ای دارند يعن,,ی ه,م در ح,,وزة اخلق ف,,ردی و خصوص,ی
 معنی دارند و هم در حوزة اجتماعی و سياسی. برای مثال، مفاهيمی چون فتنه،
 جهاد، قkتال، و فتوحات در ارتباط با قدرت و زورسلح می توانن,,د م,,ورد تفس,,ير
 قرار گيرند. همينطور مفاهيمی چون مشرک، منافق، و محارب نيز تنها مف,,اهيم
 اخلق فردی نيستند بلکه همزمان مفاهيم سياسی اند و در نتيجه مصداق آنه,,ا

جبهه های دوست و دشمن را مشخص می کند.

 حال اگر جنبه های سياسی و ايدئولوژيک اسلم جهادی با ويژگی ه,,ای ع,,ام ت,,ر
 فرهنگی ,, مثل¢ جايگاه زنان در جامعه ,, و ارزش های تم,,دنی ,, مثل¢ عف,,ت و
 آبروداری يا فحشا و فساد ,, در آميزد، آنگاه ما با همان چيزی روبرو می ش,,ويم
 که به آن «برخورد تمدن ها» می گوين,,د. بس,,ياری از ره,,بران دين,,ی و سياس,,ی
 اسلمی نيز بارها تأکيد کرده اند که اس,,لم، تم,,دنی برت,,ر و ب,,ديلی به,,تر ب,,رای
 «غرب» است. اين رهبران هرگز وجوه مشترک دين,,ی ي,,ا گرايش ه,,ای تم,,دنی

همسو در اسلم و غرب را نمی بينند.
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احيای خلفت؟
 حال برگرديم به موضوع هراس غرب از اس,,لم. متفک,,ر اص,,لح طل,,ب مس,,لمان
 عبدالکريم س,,روش در دو س,,خنرانی درب,,ارة تش,,يع و دموکراس,,ی ب,,ه گرايش,,ی
 خطرناک اشاره کرده است که می ت,,وان آن را ادغ,,ام مفه,وم خلف,,ت (س,,ني) و
 وليت (شيعي) ,, و نيز مفهوم امامت در شيعة دوازده امامی ,, نام گذاشت: يک
 فلسفة سياسی برای عصر جديد. اشاره می کنيم ک,,ه اص,,ل يک,,ی ب,,ودن دي,,ن و
 دولت و ايدئولوژی جهادگرائی در ق,,رن بيس,,ت و يک,,م و اقتص,,اد جه,,انی ش,,ده
 س,,رمايه ب,,ه ايج,,اد پدي,,ده ای منج,,ر ش,,ده ک,,ه م,,ا آن را اس,,لمگرايی م,,درن
 می خوانيم؛ اسلمی که از دستاوردهای وارداتی علوم مدرن به ويژه تکنولوژی ي,,ا
 تکنيک در خدمت مقاصد دينی و سياسی به,,ره می گي,,رد و ب,,ا تحکي,,م دول,,ت
 مرکزی ملی، گسترش صنايع نظامی و جنگ افزار و ساير تکنيک های م,,درن در
 سياست و کشورداری، با تکميل پروژة ملی گرائی جهان سومی می خواهد بديلی
 در برابر قدرت غرب بازسازی کن,د. اردوگ,,اه ت,ازه ای ک,ه از درون و بي,رون ب,ه
 مصاف اروپا و آمريکا خواهد رفت. پس دوب,,اره می پرس,,يم: آي,,ا ه,,راس اروپ,,ا از
 اسلم انعکاسی از نژادپرستی و روحية استعماری خود اروپا اس,,ت ي,,ا ريش,,ه در

 واقعيت دارد؟
 

***

صعود شيعيان؟
 چندی پيش حtسنی مب,,ارک رئي,,س جمه,,ور خودکام,,ة مص,,ر در مص,,احبه ای
 تلويزيونی گفت: «بيشتر شيعيان به کشوری که در آن زندگی می کنن,,د وف,,ادار
 نيستند بلکه وف,,اداری اص,,لی آنه,,ا ب,,ه اي,,ران اس,,ت.» منظ,,ور حس,,نی مب,,ارک

جمهوری اسلمی يا رژيم فقاهتی شيعی در ايران بود.

 نظير همين واهمه دوسال پيش از سوی ملک عبدال پادشاه اردن ابراز شد ک,,ه
 به متحدان خود در منطقه، و به پشتيبان اصلی ش,,ان اي,,الت متح,,دة آمريک,,ا،
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 هشدار داد که حوزة جغرافيايی وسيعی از دريای مديترانه تا اقي,,انوس هن,,د در
 معرض خطری جدی است. کدام خطر؟ خطر قيادت زير حاکميت شيعيان! اين
 خطر به ويژه در منطقة نفت خيز خليج فارس بايد ج,,دی گرفت,,ه ش,,ود. مل,,ک

عبدال خود را از اخلف مستقيم پيامبر اسلم می داند.

دولت های «نوپدرسالر» در خاورميانه
 برای شناسايی ن,,وع رژيم ه,,ائی ک,,ه در مص,,ر، اردن، عربس,,تان س,,عودی، ش,,يخ
 نشين های خليج فارس، پاکستان و نيز ايران زم,,ان پهل,,وی ح,,اکميت داش,,ته و
 دارند، م,,ا از عن,,وان «نوپدرس,,الري» ي,,ا پدرس,,الری ن,,و {ب,,ه زب,,ان انگليس,,ی
 «نئوپاتريارکي»} استفاده می کنيم. اين اصطلح ساختة متفکر سرشناس ع,,رب
 «هشام شرابي» است. هشام شرابی متولد فلس,,طين و تحص,,يل ک,,ردة لبن,,ان و
 آمريکا است و در دانشگاههای سوريه و آمريکا تدريس کرده است. او در کت,,اب
بسيار مهمی با عنوان «نوپدرسالري» که حدود بيست سال پيش منتشر ک,,رد (

 وجوه اصلی ديکتاتوری ه,,ای وابس,,ته و س,,رکوبگر را ک,,ه در کش,,ورهای) ۱۹۸۸
 اسلمی برسرکار بودند برشمرد و سپس به واکنش ه,,ای مق,,اومت در براب,,ر اي,,ن

رژيم ها، از جمله مقاومت اسلم سياسی، نيز پرداخت.

 اگر نظرية هشام شرابی را بخواهيم در چند جمله خلص,ه کني,م آن اس,ت ک,,ه
 رژيم های نوپدرسالر در ظاهر رژيم هايی مدرن و متجدد هس,,تند و ن,,ه س,,نتی؛
 سکولر و عرفی هستند نه دينی؛ آنها وابسته و گاه دست نشانده اند زي,,را ب,,رای
 سرکار ماندن به حمايت ابرقدرت خارجی نياز دارند. از همين رو آنها رژيم هائی
 پليسی و به شدت سرکوبگرند و علرغم اقدام ب,ه «تج,دد» آمران,ه از ب,ال جل,,و
 هرگونه خلقيت فرهنگی را ب,,ه خ,,اطر ه,,راس از رش,,د دموکراس,,ی می گيرن,,د.
 بنابراين، «پدرسالري» سنتی جوامع اسلمی خود را در شکلی نو و «متجدد» يا

«مدرنيزه شده» بازتوليد می کند.
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مدرنيزاسيون آمرانه و رژيم ترور دولتي
 در رژيم «نوپدرسالر» { رژيمی همانند مصر يا اردن ي,,ا رژي,,م پهل,,وي} هم,,ان
 ساختارهای سياسی و ذهنی پيش مtدرن اکنون بر اقتصاد و فرهنگ,,ی م,,درن و

متجدد به شيوة آمرانه حکم می رانند.

 معنی ديگر روی کارآمدن «نوپدرسالري» آن است که نهض,,ت های ب,,ه راس,,تی
 دموکراتيک و مردمی و خواهان تجدد، نظي,,ر جنب,,ش مش,,روطيت در اي,,ران ي,,ا
 نهضت «بيداری عرب» با شکست مواجه شده اند. اين نهض,,ت های دموکراتي,,ک
 در صدد بودند تحولی شبيه به تحول دموکراتيک غربی را به نحوی وارد جه,,ان

نيمه فئودال و فرهنگ و روابط پدرسالر «شرقي» کنند و موفق نشدند.

 در عوض مدرنيت از طريق مدرنيزاسيونk دولت مرکزی از بال و با مشت آهني,,ن
 قدرت خودکامه به جلو برده شد در حاليکه جلو رشد روشنگری فرهنگی مدرن
 از همان ابتدا گرفته شد. بنابراين پدرسالری نو نه ب,ه معن,ی حقيق,ی م,درن و

متجدد است، و نه تمامن سنت¦ی.

 هشام شرابی در توصيف ويژگی های اين نظام { هم ويژگی های عام فرهنگ,,ی و
 هم فرهنگ سياسی مدرن} از واژة «آنتروپي» استفاده می کند که در اينجا هم
 به معنی وضعيت نامتعين و بی نظم است و ه,,م ب,,ه معن,,ی رخ,,وت و از دس,,ت
 دادن انرژی های س,,ازنده، يعن,,ی کرخ,,تی و از تح,,رک وامان,,دن و ل�خ,,ت ش,,دن
 فرهنگی. آنتروپی در معنايی که هشام شرابی به کار می گيرد کم خونی، ن,,ازائی
 و بی ثمری معن,,ی می ده,,د. در زمي,,ن فرهنگ,,ی نظ,,ام نوپدرس,,الر، فرهن,,گ و

انديشه بی ريشه و فاقدk ضرورت های ارگانيک است.

 ساختار طبقاتی اين جوامع فاقد يک بورژوازی مقتدر و مبتکر است که همانن,,د
 غرب سکان های صنعت و تکنولوژی را به دس,ت گي,,رد و ج,,امعه را ب,ا انباش,,ت
 مدام سرماية صنعتی پرتحرک و زاينده کند. پرولتاري,,ايی وج,,ود ن,,دارد ک,,ه در
 ارتش منظم ميليونی اش در کارخانه ها ب,,ه تولي,,د ارزش بپ,,ردازد. فراورده ه,,ای
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 مادی و معنوی، ع,,اريتی، واردات,,ی ي,,ا «مونتاژش,,ده» هس,,تند. هرآنچ,,ه هس,,ت
 اقشارميانی نيمه سنتی , نيمه مدرن است که از روستا به شهر آم,,ده ان,,د و ب,,ا
 گرفتن دستمزد از دولت خودک,,امه ب,,رای آن نق,,ش رعي,,ت را ب,,ازی می کنن,,د.
 فرهنگ {به اصطلح} «متجدد» در چنين جامعه ای به همين تعبير نه غرب,,ی
 بلکه غرب,,زده اس,,ت و مي,,ان اعتق,,ادات س,,نتی م,,ردم و ظاهرمس,,تفرنگ دول,,ت
 نوپدرسالر همواره تضاد وجود دارد. همين تضاد سرانجام به رويارويی خش,,ونت
 آميز جنبش های خ,,رده ب,,ورژوای ش,,هری ب,,ا رژيم ه,,ای س,,رمايه داری وابس,,ته
 می انجامد. برخلف جامعة رنسانس اروپا {عصر نوزايی فرهنگ,,ي}، وج,,ه اص,,لی
 جامعة نوپدرسالر نازايی است؛ هم در اقتص,,اد و ه,,م در فرهن,,گ. نيروي,,ی ک,,ه
 اقتصاد و فرهنگ را می خواهد نگه دارد و به جلو سوق ده,,د، دول,,ت خودک,,امه
 است و از آنجا که اين کار را در وابستگی اقتصادی انجام می دهد دس,,تاوردهای
 فرهنگی آن هم هرگز در زمين بومی ريشه نمی گيرد و در براب,,ر خ,,ود در مي,,ان

اقشار سنتی مقاومت ايجاد می کند.

 بقای ساختار سياسی جامعة نوپدرسالر به حمايت نظامی يک ابرقدرت خ,,ارجی
 وابسته است و تنها نهاد واقعن کارامد و «پيشرفته» در چيني,,ن نظامی دس,,تگاه
 امنيتی و پليسی آن است که در بعضی از کشورهای عرب,,ی ب,,ه آن «مخ,,ابرات»

می گويند. رژيم های نوپدرسالر در اساس رژيم های ترور دولتی اند.

قيام پوپوليسم اسلمی در برابر نوپدرسالری و «امپراتوري»
 ظهور و رشد جنبش های مقاومت اسلمی را بايد در چنين زمينه ای درک کرد.
 از مقاومت های ضداستعماری پ,,س از جن,,گ جه,,انی دوم در الجزاي,,ر و مص,,ر و
 سودان گرفته تا مقاومت های اسلم سياسی در رژيم های س,,رمايه داری وابس,,ته
 توسط رهبران و جنبش هايی چون سيد قطب، حسن بن¦ا و اخوان المسلمين در
 مصر؛ مجاهدين و طالبان و القاعده در افغانستان و پاکس,,تان، ف,,دائيان اس,,لم و
 جنبش انقلبی آيت ال خمين,,ی و ح,,زب ال در لبن,,ان. هم,,ة اي,,ن جنبش ه,,ا
 «اسلم» را هم به عنوان جهان بينی و ايدئولوژی سياسی و هم به عن,,وان وج,,ه
 اص,,لی «ه,,ويت فرهنگ,,ي» در براب,,ر «غ,,رب» و «اس,,تکبار» (امپرياليس,,م ي,,ا
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 «امپراتوري») مط,,رح می کنن,,د. هم,,ة اي,,ن جنبش ه,,ا را می ت,,وان جنبش ه,,ای
جهادگرای اسلم سياسی در قرن بيستم و بيست و يکم نام گذاشت.

 صعود شيعيان به عنوان نيروی هژمونيک {يعنی نيروی دارای س,,رکردگي} در
 مقياس فرامل¦ی پديدة نوظهوری در اين مجموعه است که تنها در زمان حاضر و

به ويژه پس از اشغال عراق توسط آمريکا مطرح شده است.

  سرنگون شد، م,,ردم۲۰۰۳وقتی که رژيم بعثی صدام حسين در عراق در سال 
 عراق از اين فرصت برای استقرار دموکراسی ليبرال بهره نگرفتن,,د. آنه,,ا از اي,,ن
 فرصت استفاده کردند تا بی عدالتی را در موازنة قدرت مي,,ان دس,,تجات قومی ,
 مذهبی جبران کنن,,د. اي,,ن ن,,تيجه ای اس,,ت ک,,ه پژوهش,,گر سياس,,ی ايران,,ی ,
 آمريکائی «ولی نصر» می گيرد. ولی نصر معتقد است دولت بوش ب,,ا آزاد ک,,ردن
 اکثريت شيعه در عراق و قدرت بخشيدن به آنه,,ا، ب,,ه تجدي,,د حي,,ات سياس,,ی
 شيعيان کمک کرد. کمکی بزرگ که در سال های آينده موازنة قدرت برا مي,,ان

اقليت و اکثريت در عراق و خاورميانه تعيين خواهد کرد.

 خاورميانه ظرف سال ها و دهه های آينده اگر دموکراتيک تر نش,,ود ب,,دون ش,,ک
 شيعی تر خواهد شد. در عراق، اح,,زاب سياس,,ی ش,,يعی نظي,,ر «ش,,ورای ع,,الی
 انقلب اسلمي»، «حزب الدعوه» و «حزب فضيلت» از کمک های رژي,,م ش,,يعی
 ايران بهره می گيرند. رهبران اين احزاب سال های تبعيدشانرا در ايران گذران,,ده
 ان,,د. س,,ازمان های نظ,,امی نظير «بريگ,,اد ب�,,در» توس,,ط س,,پاه پاس,,داران انقلب
 اسلمی ايران تعليم ديده و مجهز شده اند. مقتدا صدر رهبر «ارتش م�هدي» نيز

به تازگی با ايران روابط حسنه برقرار کرده است.

 ش,,بکه های ارتباط,,ات م,,اهواره ای، تلويزي,,ونی و رادي,,ويی ش,,يعيان ع,,راق ب,,ا
 کمک های فنی و مالی ايران مشغول به کار هستند. مدرس,,ة حق,,انی در ق,,م ک
 يکی از مراکز اصلی تعليمات ايدئولوژيک برای کادرهای امني,,تی و نظ,,امی رژيم
 ايران است، پايگاهی است برای رهبران دينی و سياس,,ی ع,,راق نظي,,ر آي,,ت ال
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 محمد علی تسخيری. روابط مي,,ان ق,,م و نج,,ف طي,,ف وس,,يعی از فعاليت ه,,ای
 حوزوی، دين,,ی، سياس,,ی، اي,,دئولوژيک و نظ,,امی را در برمی گي,,رد. تبعي,,ديان و
 مهاجران شيعی عراقی که از ستم صدام و سياست های کشت و کشتار ش,,يعيان
 در دهة نود ميلدی به ايران پناهنده شده بودند اکنون به کشورش,,ان بازگش,,ته
 اند و حلقه های دوستی و ارتباطات سياسی را ميان قم و نجف وکربل محکم تر
 می کنند. بسياری از سايت های اينترن,,تی ره,,بران دين,,ی عراق,,ی از ق,,م اداره و

سازماندهی می شوند.

 از زمان اشغال عراق توسط آمريکا صدها هزار ايرانی به زي,,ارت ام,,اکن مق,,دس
 نجف و کربل رفته اند. اگر نقش ايران را در رشد و تحکيم و تق,,ويت ح,,زب ال
 لبنان نيز بر اين تصوير اضافه کنيم خواهيم ديد که مثلث قم , نج,ف , بي,,روت
 بی شک حوزه نفوذش را به کشورهائی چون بحرين، اردن، سوريه، فلس,,طين و

حتا عربستان سعودی نيز خواهد گسترد.

 صعود شيعيان در صحنة تآتر سياسی خاورميانه ب,,ه جوان,,ان ايران,,ی و عراق,,ی و
 شايد جوانان کشورهای نوپدرسالر خاورميانه تا شاخ آفريقا هويتی «اص,,يل» را
 مژده می دهد ک,ه از مرزه,ای مل,ی فرات,,ر می رود. در فق,دان جه,ان بينی ه,,ای
 سکولر و مدرن، اين جوانان می توانند حتا از رهبران کشورهای خودش,,ان ه,,م
 ناراضی باشند اما به داشتن چينن هويتی افتخار کنند و آن را همچ,,ون بيرق,,ی

برای مبارزه با نفوذ فرهنگی و سياسی «غرب» بال ببرند.

 اما صعود سياسی و ايدئولوژيک شيعه آيا می تواند به معن,,ی ن,,وزائی فرهنگ,,ی و
 تحول دموکراتيک هم باشد؟ پس از جنگ فرسايشی ايران و ع,,راق و مش,,کلت
 اقتصادی کشورهای نفتی خاورميانه به نظر می رسيد اسلم سياسی به ويژه نوع
 پيروزمند شيعی آن انرژی خود را از دس,,ت داده و ب,,ه س,,رعيت رو ب,,ه تحلي,,ل
 می رود. سرنگونی صدام و طالبان خون تازه ای به رگ های اين جنبش ريخته و
 اقتصاد نفتی به زودی آن را به تکنولوژی هسته ای نيز مجهز خواهد ک,,رد. آي,,ا
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 اقتصاد و فرهنگ اين حوزه نفوذ شيعی از حالت آنتروپيک خارج خواهد شد ي,,ا
نوپدرسالری را در شکل اسلمی و ضدغربی خود باز توليد خواهد کرد؟ 

*
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فصل سوم

حسين، يزيد، و خيالوارة مظلوميت

 بر اساس چه معياری مي توانيم روشن سازيم که آيا خلف,,ت حس,,ين «برح,,ق»
 ۶۸۰بود ي,,ا خلف,,ت يزي,,د؟ يزي,,د، خليف,,ة رس,,می اکثريت مس,لمانان در س,ال 

 ميلدی، متهم به «شراب خواری و سگ بازي» شده است. اين صفات را حس,,ين
 ابن علی (در نامه ای به معاويه) به يزيد نسبت مي دهد. در دستگاه ق,,درتی ک,,ه
 مي رفت جانشين امپراتوری ساسانی شود و دوران شکوه و گسترش اسلم را در
 جهان بياغازد، فرهنگ آريستوکراتيک شراب، جنگاوری، ش,,عر و هن,,ر، و اهل,,ی
 کردن حيوان، بايد امری عادی تلقی مي شد و درجة پيش,,رفته ت,,ری از فرهن,,گ
 شهری را در برابر طرز تفکر بستة باديه نشين به نمايش مي گذاشت. بگ,,ذريم از
 اينکه «شراب خواری و سگ بازي»، چيزی در بارة درايت سياسی ي,,ا نظ,,امي ی

خلفا و سرداران اسلم نمي گويد.

چه کسی خلفت را «غصب» کرده بود؟
 خلفت يزيد برحق بود يا خلفت حسين؟ آيا عثمان، معاويه، و يزيد «غاص,,ب»
 بودند؟ «برحق» اشاره به مشروعيت نظامِ  خلفت دارد. در تاريخ نگ,,اری ش,,يعه،
 پيشاپيش چنين فرض گرفته مي شود که حقانيت و مش,,روعيت ب,,رای ره,,بری
 امت مسلمان در انحصار بنی هاش,,م و خان,,دان رس,,,ول، ي,,ا «اه,,ل بي,,ت»، باي,,د
 مي بود. در نتيجه هرآن کس که خارج از اين حلقه به امامت ي,,ا خلف,,ت برس,,د،
 ولو آنکه با اجماع ريش سفيدان قريش «انتخاب» شده باشد، باز هم «غاص,,ب»
 به شمار مي آيد. هيچ استدلل عقلی برای اين خاص بودگی اهل بيت پي,,امبر از
 سوی شيعيان ارائه نشده مگر بحث های متافيزيکی در بارة «فض,,ايل»ی فرض,,ی
 که به نحوی معجزه آسا از شخص رسول به جان اهل بيت او حلول کرده و آنها
 را از زن و مرد در زمرة «معصومين» قرار داده: جايگاهی ميان انسانهای عادی و
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 فرشتگان. امام حسين معتقد بود، «ما معدن رسالت، محل رفت و آمد ملئک,,ه،
 )۱و جايگاه رحمت هستيم. خداوند با ما آغاز کرده و با ما خاتمه داده است.» (

 بي طرفانه که بنگريم، در اينج,,ا، اک,,ثريت «سt,,,ني» بلن,,دنظري ی بيش,,تری ب,,ه
 نمايش مي گذارند هنگامی که امرQ جانشيني ی  پي,,امبر را ب,,ه ک,,ل قبيل,,ة قري,,ش
 تعميم مي دهند؛ روشی که از لحاظ سياسی مدبرانه تر و اخلق,,ی ت,,ر اس,,ت، ب,,ا
 امت رابطة دموکراتيک تری برقرار مي کند، و اصل «شور و مشورت» در گزينش
 جانشين را به نحو شايسته تری به اجرا مي گذارد. گذشته از اينک,,ه اي,,ن روش،
 راه را ب,,رای پ,,ذيرش بع,,دی  اس,,لم در س,,رزمين های غيرع,,رب ني,,ز هم,,وارتر
 مي سازد.  ايرادی که از سوی برخی شيعيان ب,,ه «م,,وروثي» ش,,دن خلف,,ت در
 دستگاه امويان گرفته شده، بيشتر از آنکه از زاوية مساوات طلبی قبيله ای باشد
 نشانگر رق,,ابت ب,,ر س,,ر ق,,درت اس,,ت، زي,,را خ,,ود آنه,,ا ني,,ز ام,,امت را م,,وروثی
 مي خواستند اما نه در خاندان بنی اميه، بلک,,ه در خان,,دان بنی هاش,,م. مس,,اوات
 طلبان واقعی، خوارج بودند که برای گزينش رهبر امت، اهمي,,تی ب,,ه وابس,,تگی

خونی و خويشاوندي های قبيله ای نمي دادند.

«قيام» يا «فتنه»؟
 واقعة کربل از ديدگاه جامعه شناسی تاريخی، در اساس يک واقعة سياسی اس,,ت
 که، مانند بس,,ياری م,,وارد مش,,ابه، ن,,زاع داخل,,ی و جن,,احی ب,,ر س,,رقدرت را در
 حکومت اسلمی به نمايش مي گ,ذارد. اي,,ن واقع,,ه س,پس در خي,الوارة سياس,ی

شيعه تبديل به افسانه يا اسطورة دادخواهی در برابر «ظلم» مي شود. 

 جريانات سياسی , عقيدتي ای که در اقليت و درحاش,,يه ان,,د و خ,,ود را قرب,,انی
 ) هايی نياز دارند تا حق,,انيتimaginaryتبعيض مي بينند، به چنين خيالواره (

 و «مظلوميت» خود را به کرسی بنشانند. برعکس، به هنگام برکشيدن و اثب,,ات
 برتری و اقتدار عقيدتی، آنها تأکيد خود را بر «فتوحات» حزب خويش مي نهند

.۴۵۲، جلد دوم، ص ۱۳۷۸، قم: انتشارات الهادی، چاپ دوم، تاريخ سياسی اسلم - رسول جعفريان، ۱
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 که خود بايد دليل مشروعيت نيز تلقی گردد. غزوات و مغ,,ازی رس,,ول اک,,رم از
زمرة عوامل مشروعيت ساز اخير است.

 اگر نخواهيم ذات گرايانه به اس,,لم بنگري,,م، ب,,ازهم در چش,,م ان,,دازی ت,,اريخی،
 «اسلم» را مي توانيم چنين تعريف کنيم: «فتوحات». حضور اسلم يونيورس,,ال
 در پهنة تاريخ ,, اسلمی که برای دوام خود، به ضرورت مي بايس,,ت از ص,,حرای
 حجاز و شبه جزيرة عربستان فرامي گستريد ,, تنها به م,,دد «فتوح,,ات» ميس,,ر
 شد. بدون فتوحات، اس,,لم همچ,,ون بس,,ياری باوره,,ای مش,,ابه در مي,,ان ب,,اده
 نشينان، در محل تولد خود فرومي مرد. در تاريخ اسلم دين از سياست (قدرت)
 جدا نبوده است. درصدر اسلم، مشروعيت سياسی و مشروعيت دينی در وج,,ود
 اميرالمؤمنين تجسم مي يافت. امويان به درس,,تی خ,,ود را وارث عثم,,ان خليف,,ة
 س,وم مي دانستند و فرزندان علی ابن ابيطالب ني,,ز ب,,ه درس,تی خ,,ود را وارث,,ان
 خليفة چهارم. اما اگر اختلف جناحی و خانوادگی «س,ن¦ی , ش,,يعه» را نادي,,ده
 بگيريم، در حقيقت ام,,ر و در چش,,م اک,,ثريت مس,,لمانان ق,,رن هفت,,م و هش,,تم
 (ميلدي)، همان کس که صاحب ق,,درت ب,,ود ص,,احب مش,,روعيت ني,,ز ب,,ود. از

 مدعيان امامت و خلفت، با ارزيابی  قوای خود،  يا دســت بــههمين رو، 
.شمشير مي بردند يا به مصلحت و موقتاo تن به بيعت مي سپردند

 امام حسن همچون پدرش تنها درميان «شيعيان» محبوبيت داشت نه در ميان
 اکثريت مسلمان؛ در نتيجه سياست مماشات با قدرت غالب (خلفت معاويه) را
 در پيش گرفته بود. امام حسين نيز، به ناچار همين رويه را دنبال کرد تا اينک,,ه

 قرار گرفت. مرگ ناگهانی مع,,اويه و خلءيک فرصت تاريخی به ناگاه در برابر 
 قدرتی که در شهر کوفه حس مي ش,,د، امک,,ان قي,,ام علي,,ه اموي,,ان را از طري,,ق
 تصرف اين شهر ميسر مي ساخت. حسين مي دانست حتا اگر با امويان بيعت هم
 بکند، اين برای او ضمانت جانی فراهم نخواهد کرد، چنانکه برای ب,,رادرش ني,,ز

نکرده بود. 
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 تصميم حسين يک قمار حساب ش,,ده و ب,,دون ش,,ک جس,,ورانه ب,,ود، ام,,ا اي,,ن
 تصميم به هيچ وجه ب,,ی مق,,دمه و غيرعقلن,,ی گرفت,,ه نش,,د. او ب,,ا س,,رداران و
 رهبران جناح خود رای زنی کرد. سپس برای س,,نجيدن ج,,وs سياس,,ی ک,,وفه و
 ميزان حمايتی که مي گيرد، سردار مورد اعتماد خود مtسلم ابن عقيل را ب,,ه اي,,ن
 شهر گسيل داشت. برخی تاريخ  نگاران ذکر مي کنند که طی بيش از ي,,ک م,,اه

 ) ما نمي دانيم تا چه اندازه۲مtسلم موفق به جلب حمايت هجده هزار کوفی شد.(
 مي توان به اين آمار بها داد اما عزيمت امام حسين و لشگر کوچک اش به سمت
 کوفه تنها پس از کسب اطمينان از حمايت کوفيان صورت گرفت. در چش,,م او،
 شانس پيروزی  انقلب شيعی بيش از احتمال شکس,,ت آن ب,,ود؛ و او ت,,ا پاي,,ان

قيام نشان داد که يک انقلبی است. 

 آنچه حمايت کوفيان را از حسين تضعيف و سپس خنثا ک,,رد ت,,دبير ب,,ه موق,,ع
 يزيد و رشادت سردار او ابن زياد بود که برای جلوگيری از فتنة توطئه گران ب,,ه
 کوفه اعزام شد. تاريخ نگاری شيعه از بکار بردن صفاتی چون دراي,,ت و رش,,ادت
 در مورد مسلمانانِ  اکثريتی پرهيز دارد. در روايت آنها، قتل معاويه «هلک,,ت»
 اس,ت و س,,رداران مس,,لمان زي,,رک و ک,اردانی چ,ون اب,ن زي,,اد «ملع,ون» ن,ام
 مي گيرند! حال آنکه مرگ خودي ه,,ا «ش,,هادت» ب,,ود و «رش,,ادت» تنه,,ا از آن
 جنگجويان خودی. در اين روايت، منظور از «ظلم» در حقيقت پيگرد، سرکوب،

و گاه قتل سرداران شيعی توسط جناح اکثريت بود.

 اما باز هم اگر از ديد اسلم يونيورسال در پهنة تاري,,خ ب,,ه واقع,,ه بنگري,,م، قي,,ام
 حسين «فتنه» ای بي,,ش نب,,ود ک,,ه دارالس,,لم را در براب,,ر دارالح,,رب از درون
 تضعيف مي کرد. شورش مساوات طلبان خارجی (خوارج) ني,,ز از همي,,ن دس,,ت

 ) در۳بود که شيعيان در سرکوب آنها با دستگاه خلفت اموی همکاری کردن,,د.(
 حقيقت، انشعاب بزرگ خوارج که به تضعيف استراتژيک جناح شيعی انجامي,,د،
 نتيجة کم سياستی علي اب,ن اب,ی ط,الب ب,ود. قاع,,دتا¢، اي,,ن جنگه,ای داخل,,ی و

  - نگاه کنيد به تحليل هوشمندانه و غيرمتافيزيکی  تاريخ نگار شيعی آقای جعفريان در اين خصوص، منبع بال،۲
.۴۶۹ص 

.۱۷۷، ص ۱۳۶۹،  انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم تاريخ اسلم - علی اکبر فياض، ۳
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 جناحی، از ديدگاه قدرت حاکم فقط مي توانست به تضعيف کل نظام بيانجامد و
 از منظر مصلحت نظ,,ام، ج,,ز فتن,,ه نمي ش,,د نامی ب,,دان داد. «فتوح,,ات» ب,,دون
 «کشورداري» دوامی نمی داشت و سلسله های اموی و عباسی اند که بايد امتي,,از

بقا و شکوه امپراتوری اسلمی را به حساب شان واريز کرد.    

وليت ظاهری و وليت باطني
 گفتيم که درصدر اسلم، مشروعيت سياسی و مشروعيت دينی توأمان در وجود
 اميرالمؤمنين تجسم می يافت. در تاريخ شيعه، وليت و ام,,امت در اک,,ثر م,,وارد
 يکی بوده است. آن کس که ولی  معنوی و باطنی مسلمانان اس,,ت از اي,,ن ح,,ق
 برخوردار است که امام امsت نيز باشد. اميرالمؤمنين، مقام وليت اين جه,,انی در
 گسترة سياست و جامعه بود که تصدی آن مستلزم داش,تن اقت,,دار روح,انی ي,ا
 فضايل معنوی نيز بود. نظرية «وليت» خويشاوندی نزديکی با الهيات سياسی
 و فق,,,ه سياس,,,ی دارد. در م,,,ورد فق,,,ه سياس,,,ی، محمدمجتهدشبس,,,تری،
 الهيات شناس اصلح طلب، هشدار داده است که در عصر مدرن، «فقه سياس,,ی
 بس,تر عقليی  خود را از دست داده است» و از آن جز خشونت و ستم پيش,,گی
 چيزی برنمی آيد. فقه سياسی سرکوبگر حقوق بشر است و برنش,,اندن فقي,,ه ب,,ه
 مقام امامت و وليت با تأمين عدالت همخوانی ندارد. به باور آقای شبستری، نه
 در حيطة سياست و نه در زمينة قوانين و نظام حقوقی، در جهان م,,درن نباي,,د
 به فقه اسلمی متوسل شد. فقه تنها به طور محدود مي تواند در زمينة عبادات و

)۴معاملت کاربرد داشته باشد.(

  عبدالکريم سروش، فيلسوف و مصلح شيعی، تلش کرده است با جدا کردن دو
 مفهوم «وليت باطني» و «وليت ظاهري»، مشروعيت دين,,ی را از دومي س,,لب
 کند و از اين راه خطر استبداد دينی را در جامعه (ی م,درن مس,,لمان) ک,اهش
 دهد. به عقيدة آقای سروش، وليت در بستر عرفان نظری امری است خصوصی
 و باطنی و اين مقام کسانی را بايس,,ته و شايس,,ته اس,,ت ک,,ه مي ت,,وان همچ,,ون
 پيامبران آنها را «انسان کامل» خطاب کرد. در اين پهنة «باطني»، انسان کامل

.۱۸۲، ص ۱۳۸۱، طرح نو، نقدی بر قرائت رسمی از دين - محمد مجتهد شبستری، ۴
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 که در حقيقت به اوصاف الهی نائل آمده، مي تواند و بايد طلب کند که مريدان
 در او «ذوب شوند». به گفتة آق,,ای س,,روش، «وظيف,,ة مري,,د در مقاب,,ل چني,,ن

  است، اطاعت محض است. برای مريد کمترين اعتراضولی خداوندرهبری که 
 )  اينه,,ا هم,,ه در پهن,,ة۵و انتق,,اد و تخلف,,ی در مقاب,,ل ش,,يخ مج,,از نيس,,ت.» (

 خصوصی و «باطن» است و نبايد آن را به اجتماع و سياست تس,¬ری داد. آق,,ای
 سروش توضيح نمي دهد چرا. چرا يک انسان با فضيلت و با عصمت که از «ن,,ور
 الهي» فيض برده، و به همين دليل از ديگران کمتر خطاپذير است، نمي توان,,د

جامعه ای را راهبر باشد. 

 عبدالکريم سروش مي نويسد، «وقتی مردم با علی بيعت کردند سخنی از وليت
 معنوی و عصمت امام علی و نظرية انسان کامل در ميان نب,,ود. س,,خن ب,,ر س,,ر

 ) معنی گفتة آقای سروش اي,,ن۶وليت ظاهری و رياست دنيوی , دينی بود.» (
 است که، به زعم او، حتا «معصوماني» چ,,ون عل,,ی و حس,,ن و حس,,ين و س,,اير
 امامان نيز در مقام امامت و ره,,بری سياس,,ی، جايزالخط,,ا بودن,,د و نمي بايس,,ت
 اطاعت بی چون و چرا از رعايای خود بخواهند. پيش تر دي,,ديم ک,,ه خ,,ود ام,,ام
 حسين  معتقد بود که او، «معدن رسالت، محل رفت و آم,,د ملئک,,ه، و جايگ,,اه
 رحمت» است و خداوند با خاندان او شروع کرده و ب,,ا ه,,م ايش,,ان ني,,ز خ,,اتمه

 ، يزيد در برابر او استحقاق رهبری جامعة سياس,,یبه همين دليلخواهد داد و 
را ندارد. نظرية آقای سروش اين امتياز را از حسين، در برابر يزيد، مي گيرد!

 جدا کردن وليت ظاهری و باطنی، صرف نظر از تضاد منطقی، از ديدی جامعه
 شناختی نيز چندان معتبر به نظر نمي رسد. گويی هس,,تی  انس,,انی ب,,ه دو ن,,وع
 هستی «باطني» و هستی  اجتماعی تقسيم مي شود و «باطن» انسان از هستی
 اجتماعی  او جدا است. گويی اخلقيات («فضايل معنوي» و «ص,,فات اله,,ي»)
 پهنه ای خارج از اجتماع را تش,,کيل مي دهن,,د و از ج,,ای ديگ,,ری، مثل¢ «ع,,الم

.۲۶۰ مؤسسه ی فرهنگی صراط، ص بسط تجربه ی نبوی، - عبدالکريم سروش، ۵
.۲۷۲ - همان، ص ۶
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 غيب»، متعين مي شوند. به راستی گاه مصلحان م,,ا از مردم,,انِ  ع,,ادی  ک,,وچه
بازار نيز خرافی تر مي نمايند! 

 اما حقيقتا¢، اگر مريدان و شاگردان شيوخ، بنا به گفتة آقای سروش، «ض,رورت»
 داشته باشدکه در وليت باطنی  قطب خود «ذوب» و «فناشوند»، طبيعی است
 که عرفان اجتماعی يا سياسی جريان خطرناکی خواهد بود! و نکتة مهم تر اي,,ن
 است: تا زمانی که جامعه ای شيعی خود را مغب,,ون و مظل,,وم بپن,,دارد، عرف,,ان
 باطنی همدست عرفان اجتماعی و سياسی باقی خواهد ماند. اين اجتناب ناپذير
 خواهد بود که اگر دادخواهی و قيام عليه ظل,,م، رن,,گ دين,,ی ب,,ه خ,,ود بگي,,رد،
 رهبری سياسی و نظامی، از کاريزمای دينی يا عرفانی در عرصة نبرد حق علي,,ه

باطل بهره خواهد گرفت. 

 در انقلب بهمن پنج,,اه و هف,,ت، آي,,ت ال خمين,,ی ,, تئول,,وگ و فقيه,,ی ک,,ه
 ادعاهای عارفانه نيز يدک مي کشيد,, و جنبش اسلمگرای او، به نحو مؤثری از
 اسطورة عاشورا بهره بردند و اين بار ب,,ه ج,,ای ش,,هادت در ص,,حرای ک,,ربل، ب,,ا
 پيروزی انقلب، دولتk تئوکراتيکِ  شيعی را در ايران تأسيس نهادن,,د. تأس,,يس
 دولت، به معنی انتقال از مرحلة «فتوح,,ات» ب,,ه «کش,,ورداري» اس,,ت. چن,,دی
 نگذشت که نقش های حسين و يزيد، برهم منطبق شدند و عرفان اجتماعی نيز
 در اين ماجرا سهم خود را بازی کرد و هنوز هم مي کند، عصبيتی که مي خواهد
«تا انقلب مهدي» در وجود پيشوايان و شيوخ سياسی , دينی خود ذوب شود.

*
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فصل چهارم

ترور مقدس

 «ترور مقدس» عبارتی است که دکتر حسن عباس,,ی يک,,ی از م,,ديران بالرتب,,ة
مسايل استراتژيکk جمهوری اسلمی ايران در دفاع از آن سخن رانده است.

 {صدای دکتر حسن عباسی بر نوار صوتی : «اگر می می شود کاری کرد که اي,,ن
 جبهه به ترور و وحشت بيفته، و ب,,ه ه,,راس بيفت,,ه، اي,,ن ت,,رور مقدس,,ه. بروي,,د
 بنويسيد عباسی تئوريسين خشونت! تئوريسين تروريسم مقدس. اين تروريس,,م

مقدسه. »}

 دکتر عباسی از نظريه پردازان حکومت اسلمی ايران اس,,ت ک,,ه م,,دتی رياس,,ت
 سازمانی به نام «مرکز بررسی های دکترينال امني,,ت ب,,دون م,,رز» را ب,,ه عه,,ده
 داشت. عنوان «بدون مرز» حاکی از اعتق,,اد او ب,,ه مب,,ارزه ای ف,,را , ملي,,تی ي,,ا
 «انترناسيوناليستي» است. او معتقد است ب,,رای مق,,اومت در براب,,ر هژم,,ونی ي,,ا
 سرکردگی غ,,رب در جه,,ان، و ب,,رای تحق,,ق ع,دالت، باي,,د جبه,,ه ای ب,,زرگ از
 مقاومت در سطح جهانی (گلوبال) ايجاد ش,,ود. اي,,ن نظري,,ه پ,,رداز اعتق,,اد دارد
 عدالت در درون مرزهای ملی تحقق پ,,ذير نيس,,ت، مگ,,ر آنک,,ه نخس,,ت ع,,دالت
 جهانی تحقق پيدا کرده باشد. (سخنرانی در همايش جبهة مقاومت بين المللی

)۱۳۸۵ مهر ۲۸,, دانشگاه تهران، 

عدالت فرامليتي
 انترناسيوناليسم حسن عباسی تابع جزم انديشی دينی نيس,,ت. بن,,ا ب,,ه گ,,زارش
 خبرگزارسی فارس آقای عباسی «جهان را به دو دس,,ته مستض,,عف و مس,,تكبر
 تقسيم می کند و اظهار می دارد: وجه اش,,تراك هم,,ه م,ا از جمل,,ه اي,,ران، كوب,,ا،

فلسطين، كره شمالی، سوريه و ونزوئل استضعاف است.»
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 جهادگرايان اسلم، تحصيلت سکولر و مدرن دارن,,د. بس,,ياری از آنه,,ا م,,دارک
 دکترا و مهندسی کسب کرده اند. آنها عناصر اس,,لم سياس,,ی خ,,ود را از من,ابع
 متفاوت دينی و غير دينی اخذ می کنند و آنقدر با اسلم ص,,لح طل,,ب و لي,,برال
 آشنائی دارند که به درستی بدانند ليبراليسم، به مقاصد دين,,ی و سياس,,ی آنه,,ا
 (جبهة استضعاف) خدمت نمی کن,,د. ب,,ه اي,,ن تع,,بير، آنه,,ا س,,نتی ي,,ا بني,,ادگرا
 نيستند، مدرن اند. جهادگرائی مدرن، جه,,انی ش,,دن س,,رمايه را درک می کن,,د.
 جهادگرائی مدرن از ميان اقشار تحصيل کردة شهری برمی خيزد که اعضای آن
 در موارد بسياری تحصيلت شان را در غرب به انجام رسانده و سپس به کش,,ور

خود بازگشته اند تا مقاماتk بالی دولتی را اشغال کنند.

 دکتر عباسی پيوسته در دانشگاههای ايران سخنرانی می کند و سلسلة مق,,الت
 او در روزنامة «همشهري» به چاپ می رسد . اين نظريه پ,,رداز مس,لمان اعتق,,اد
 دارد تشکيل استکبار جهانی از چهار مرحلة «تمدن، امپراطوری،  امپرياليس,,م و
 هژموني» گذشته است. به عقيدة دکترعباسی پايه های نظرية جنب,,ش مق,,اومت

جهانی را «عدالت جهانی، آزادی جهانی و مردم سالری جهاني» می سازند.

 حسن عباسی می گويد: «ممكن است مسلمان مستكبر هم داشته باش,,يم مث,,ل
 مصر، اردن وعربستان، اما چاوز [رهبر ونزوئل] برای ما مردمي تر و ضداستكبارتر
 است؛ چون در زمان حمله وحشيانه رژيم صهيونيستی به لبن,,ان س,,فيرش را از
 اسراييل فراخواند، اما همين مصر، اردن و عربستان ب,,ه اولم,,رت [نخس,,ت وزي,,ر
 اسرائيل] نامه نوشتند و از او درخواست كردند كه حزب ال را از بين ب,,برد. ب,,ه
 عنوان شخصی آزاد كه وابستگی جناحی ندارم، از دول,,ت و م,,ردم كوب,,ا ك,,ه در
 پرونده هسته ای از ايران حمايت كرده اند و از ونزوئل كه با تمام وجود در آژانس

بين المللی انرژی اتمی در حمايت از ايران ايستاد، تشكر مي كنم.»

 {صدای دکتر حسن عباسي: «حربة اسلم اينجا چيس,,ت؟ ق,,رآن چ,,ی می گ,,ه؟
 (نقل ق,ول از ق,رآن , اذن ال,ذين يوق,اتلون). اذن داده ش,د ک,ه مق,اتله کني,د،
 بجنگيد، وقتی حيثيت شما را دچار هجوم می کنن,,د.(وق,,اتلوهم ح,,تی لتک,,ون
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 فتنه) خشونت هست يا نه؟ خشونت تا کجا بده؟ اين اس,,لمی که ش,,ما می گي,,د
 دين صفا و صلح و صميميته، چه قدر آية جهاد و ش,,هادت داره؟ مگ,,ر يک,,ی از
 فروع دين اش جهاد نيس,,ت؟ جه,,اد و ش,,هادت! خطب,,ة بيس,,ت و هف,,ت نهي,,ج

البلغه. جهاد دری از درهای بهشته. }

هالوکاست دروغ نيست (اما ...)
 اين نظريه پرداز دولت ايران اعتق,,اد دارد ک,,ه رويداد هالوکاس,,ت واقعي,,ت دارد و
 دروغ نيست او می گويد: «بررسی های ما در ميان اسناد نشان می دهد که کشته
 شدن شش ميلي,,ون نف,,ر در کوره ه,,ای آدم س,,وزی ص,,حت دارد و خ,,ود غ,,رب

مسيحی نيز بدان اعتراف کرده است.»

 ام,,ا ب,,ه گفت,,ة دک,,تر عباس,,ی «يه,,,ود از صهيونيس,,م ج,,دا نيس,,ت». او
 می گويد«يهوديان در تمام تمدن های بزرگ دنيا نفوذ داشته ان,,د و جنايت ه,,ا و
 کشتارهای بزرگی مرتکب شده اند. ازجملة اين تمدن ها هخامنشيان بود که ب,,ه
 ويژه در زمان خشايارشاه تحت سلطه يهوديان بود... امروز نيز خط قرم,,ز آزادی
 بيان در امپراتوری آمريکا يهود است. شما در آمريکا به راحتی می توانيد عک,,س
 رئيس جمهور اين کشور را پاره کنيد اما چيزی عليه يهود نمی توانيد ب,,ه زب,,ان

بياوريد.»

حقوق بشر
 دکتر عباسی ب,,ر خلف بنيادگراي,,ان دين,,ی اعتق,,اد ن,,دارد ک,,ه «حق,,وق بش,,ر»
 مفهومی غربی و بی ارتباط با اسلم است، اما بر اين باور است که مفاهيمQ حقوق
 بشر و جامعه مدنی در حال حاضر حرب,,ه ای ش,,ده ان,,د ب,,رای نف,,وذ فرهنگ,,ی و
 سياسی غرب از درون. او معنقد است آمريکائی هائی ک,,ه از نق,,ض حق,,وق بش,,ر
 توسط رژيم ايران انتقاد می کنند، خود «مج,,ری ط,,رح گوانتان,,امو، اب,,وغريب در
 عراق و شكنجه گاه های هوايی بين قاره اي» بوده اند. حسن عباسی می نويس,,د:

 ۱۵۰«آمريكا خود يكی از غيردموكراتيك ترين كشورهای جهان است. در طول 
 سال گذشته، در اين كشور تنها از دو حزب، دو نفر کانديدا می شوند و در ي,,ك
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 سيستم رفراندوم بسيار ضعيف و ناعادلنه، درنهايت يكی از آنها وارد كاخ سفيد
  درصد كشورهای دوست و هم پيمان آمريك,,ا در جه,,ان را۹۰می شود. بيش از 

 حكومت های ديكتاتوری سلطنتی يا جمهوری های كودتايی سرهنگان و ژنرال ها
 تشكيل می دهند. در سال های اخير، در هر نقط,,ه از جه,,ان ك,,ه ب,,ا اس,,تفاده از
 قواعد نسبی دموكراسی، رأی مردم برتافته ش,,ده اس,,ت، ن,,تيجه ب,,رای آمريك,,ا،

غيرقابل تصور و فاجعه بار بوده است. .» 

ليبراليسم غربي
 ب,,,ه عقي,,,دة اي,,,ن تحليلگ,,,ر اس,,,تراتژيک رژي,,,م اس,,,لمی ، در كش,,,ورهای
 اسلمی ليبراليزاسيون به معنی «اباحی گرسازي» و تعديل و نفی شريعت اسلم
 است. او می گويد «ليبراليسم» در كشورهای عربی به غل,,ط ب,,ه «حرsي,,ت» و در
 ايران نيز به غلط به «آزادي» ترجمه می شود. حسن عباسی اعتقاد دارد آمريك,,ا
 ارزش های ساختاری غرب را در قالب يك بسته بن,,دی فرهنگ,,ی , اجتم,,اعی ,
 سياسی، تحت عنوان «جامعه مدني» وارد جه,,ان اس,,لم می کن,,د. اي,,ن ک,,ار از

 ها )صورت می گيرد.NGOطريق ايجاد و گسترش سازمانهای غير دولتی (

مدرنيت و انحطاط
 حسن عباسی معتقد است «بشريت انديشه ای خطرناک تر، پيچيده تر و مهلک
 تر از مدرنيته نديده است... خشن  ترين انديشه بشری، انديش,,ه ش,,يطانی م,,درن
 است و شيطان پشت  سر مدرنيته پنهان شده است. روشنفكران، مبلغان شيطان
 هستند، زيرا ذات مدرنيته, ذات سوسياليسم, ذات ناسيوناليسم, ذات ليبراليسم,
 ملي  گرايی و نظام مشاركت و آنچه آزادی ناميده مي  شود، عين حركت ش,,يطان

است.»

 انحطاط مدرنيت از جمله در مفهوم «بشرمحوري» (هيومانيس,,م) اس,,ت ک,,ه در
 تقابل با «خدا محوري» جه,,ان اس,,لم ق,,رار می گي,,رد. ب,,ه نظ,,ر او م,,دل غرب,,ی
 بشرمحوری، حقوق انسان را «خودبنياد» و «طبيعي» می نماياند، نه در ارتب,,اط
 با عالم قدسی. جلوه های دنيای متجدد و مدرن از نظ,,ر دک,,تر عباس,,ی، ام,,وری
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 چون سکس، خشونت، قم,,ار و ش,,راب خ,,واری هس,,تند ک,,ه حض,,ور آنه,,ا را در
توليدات فرهنگی غرب می توان ديد.

ترور مقدس و انقلب مداوم (انقلب انفyسي)
 دکتر عباسی معتقد است: «غربى ها هي,,چ گ,,اه جنگ ه,,اى ص,,ليبى را فرام,,وش
 نكردند. ... امپراطورى عثمانى را از درون متلشى كردند. مجددا¢ دولت يه,,ود را
 در فلسطين به وجود آوردند و بيت المقدس را اشغال كردند ..قتل عام مسلمين
 توسط صرب ها جنگ صليبى بود. جنگ صليبى هيچ وق,,ت تم,,ام نش,,ده اس,,ت.

  كه بن گوري,,ون دول,,ت يه,,ود را ش,,روع۱۹۴۷دورانى سكوت بوده، ولى از سال 
كرد، اين جنگ مجددا¢ با شتاب بيشترى آغاز شد.»

 جبهة مقاومت در برابر جنگ های صليبی را يک انقلب م,,داوم ش,,کل می ده,,د:
 «انقلب انفسی، يك انقلب مداوم است.» انقلب انفس,,ی ت,,ا آخرالزم,,ان ادام,,ه
 خواه,,,د داش,,,ت: «ويژگ,,,ی آخرالزم,,,ان در اي,,,ن اس,,,ت ك,,,ه حض,,,رت
 م�هدي(عجsل  ال  فرجهt) در انقلب جه,,انی خ,,ود، حكومت  ه,,ای ج,,ور را متلش,,ی
 مي  كند و انقلب انفسی صورت مي  دهد و آن روز بايد شيطان خ,,ود را بيش,,تر و
 بهتر نشان دهد. حركت  ه,ايی ك,ه ام,,روز در ص,حنه جه,ان مش,اهده مي  ش,ود،
 حكايت از اي,,ن دارد ك,,ه ش,,يطان روزب,,روز غليظ  ت,,ر و ك,,ثيف  تر خ,,ود را نش,,ان
 مي  دهد. اسلم پس از هزار و چهارصد سال، شيطان را تحقير كرد و شيطان در
 پاس,,خ، ط,,رح ج,,امع اسلم  س,,تيزی را آم,,اده ك,,رد ك,,ه در اي,,ن ط,,رح غرب,,ی،
 اساسي  ترين مسأله، قداست  زدايی از اسلم است. .. تنها پديدة مقدسQ باقي  مانده
 در عالم قرآن است ... مسيحيت و يهود، از قداست تهی ش,,ده ...ج,,اده م,,درنيته
 زمانی صاف مي  شود كه [ديگر] چيز مقدسی وجود نداشته باشد... فق,,ط جه,,اد

مي  تواند مانع حركت شيطان شود.»
 {صدای دکتر حسن عباسي بر نوار ويدئو: «تا کجا خشونت منفی است؟ تا کجا
 ما بايد ... (به نوار صوتی مراجعه کنيد) افتخار می کنم که اون تروريست خ,,ارج
 از کشور، يعنی حزب ال لبنان، اون تربيت شدة دست ماست. افتخ,,ار می کن,,م!
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 اگر بشود در جبهة کفر و در ميان دشمنان خدا رعشه انداخت و آنها را لرزان,,د،
اين افتخار ماست. ما به اين تروريسم افتخار می کنيم. } 

 ديدگاههای سياسی و ايدئولوژيک دکتر حس,,ن عباس,,ی نم,,ونه وار اس,,ت. اي,,ن
 ديدگاهها نظامی عقيدتی را شکل می دهد که به طور روزافزون در ميان جوان,,ان
 مسلمان راديکال در جهان، از جمله در کشورهای غربی، ريشه می گيرد. اشغال
 عراق و افغانستان، سرکوب مردم فلسطين، و ديکتاتوری های خودکامة طرف,,دار

غرب در کشورهای مسلمان، به رشد اين نظام عقيدتی کمک می رسانند..

 {صدای دکتر حسن عباسي بر نوار ويدئو: «جبهة کفر، جبهة دش,,منان خ,,دا، و
 جبهة دشمنان مسلمانان ,,, اگر می شود کاری کرد که اي,,ن جبه,,ه ب,ه ت,,رور و
 وحشت بيفته، و به هراس بيفته، اي,,ن ت,,رور مقدس,,ه. بروي,,د بنويس,,يد عباس,,ی
 تئوريسين خشونت! تئوريسين تروريسم مقدس. اين تروريس,,م مقدس,,ه. ح,,زب
 ال لبنان تربيت شدة همين دستگاه است. خوب دق,,ت کني,,د! اي,,ن دس,,تگاه را
 می بينيد؟ حزب ال لبنان، حماس، و جه,اد اس,لمی را همي,ن دس,تگاه تربي,ت
 کرده. مطمئن باشيد اگر آن جوان بيرون مرزها اينگونه می توان,,د بايس,,تد، اي,,ن
 توانائی را داريم که بازهم همينجا، همان جوانان را تربيت کني,,م و ت,,وی ده,,ن

استکبار بزنيم. » صدای حضار بلند می شود: ال اکبر، ال اکبر، ال اکبر.}

بومی گرايی ضداستعماری مريم جميله
 در ميان سخنگويان اسلم، تعداد زنانی که صدای آنها برtد زيادی داشته باشد و
 نوشته ها و کتاب های شان به اندازة مردان از نفوذ و اعتبار برخ,,وردار باش,,د، ب,,ه
 تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. در اين ميان، نام مريم جميله ب,,دين لح,,اظ
 شناخته شده است که مقاله ها و کتاب ه,,ای او در مي,ان مس,,لمانان خوانن,,دگان
 بسيار دارد و اين نوشته ها به زبان های متعدد ترجم,,ه ش,,ده ان,,د از جمل,,ه اردو،

عربی، فارسی، ترکی، بنگالی، و اندونزيايی.
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 مريم جميله تعليمات اسلمی خود را به ط,,ور عم,,ده در پاکس,,تان زي,,ر زع,,امت
 مولنا مودودی، گذرانده است. از مي,,ان کتابه,,ای او ک,,ه ب,,ه زب,,ان انگليس,,ی در
 پاکستان و هند منتشر شده اند می توان از اين ها ن,,ام ب,,رد: «اس,,لم در تئوری و

 ، «اس,,لم و)۱۹۸۲، «اسلم و جامعة غربي» (دهل,,ی ن,,و، )۱۹۷۶عمل» (لهور، 
 ،)۱۹۷۸، «غرب گرايی در برابر مس,,لمانان» (له,,ور، )۱۹۷۱مدرنيسم» (لهور، 

 ، «اسلم و انسان)۱۹۸۳«اسلم در برابر اهل کتاب در گذشته و حال» (لهور، 
 ، و «اسلم و زن مسلمان در ش,,رايط امروزي,,ن» (له,,ور،)۱۹۷۶مtدرن» (لهور، 

۱۹۷۶.(

اسلم و سکولريسم
  در ش,,هر نيوي,,ورک، در ي,,ک خ,,انوادة يه,,ودی۱۹۳۲مري,,م جميل,,ه در س,,ال 

 آمريکايی به دنيا آمد و در جوانی با تعاليم يهوديت، مسيحيت، و به,,اييت آش,,نا
 شد و همة آنها را تسليم و مقهور سکولريسم غربی شناخت. او در خاطرات اش
 می نويسد سرسپردگی رهبران جنبش بهاييت به صهيونيسم او را از اين جنبش

  س,,الگی ب,,ه اس,,لم روی آورد و ن,,ام خ,,ود را ب,,ه «مري,,م۲۷گريزان کرد. او در 
 جميله» تغيير داد. به عقيدة او، اس,,لم تنه,,ا دين,ی ب,,ود ک,ه موف,,ق ش,ده ب,,ود

  سالگی ب,,ه۲۸مأموريت حضرت ابراهيم را به نحو احسن به اجرا گذارد. در سن 
 دع,,وت مولن,ا م,,ودودی، و ب,ا حم,,ايت دوس,تان مس,,لمان اش در نيوي,,ورک، و
 همچنين به تشويق دوست وحامی ديگرش دکتر س,,عيد رمض,,ان، دام,,اد حس,,ن
 البنا بنيانگذار جنبش اخوان المسلمين، به پاکستان مهاجرت کرد؛ مريم جميله
 پس از دوسال زندگی با خانوادة مولنا معدودی، با يکی از همک,,اران او ب,,ه ن,,ام

محمد يوسف خان ازدواج کرد.

 نگرانی اصلی مريم جميله در آثارش آن است ک,,ه اس,,لم ب,,ا پ,,ذيرش تج,,دد و
 ارزش های فرهنگ غربی، و زندگی مtدرن، روح و توان يا اصالت خود را از دست

بدهد. او حامی سنت اسلمی در تماميت خود است و در اين رابطه می نويسد:
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 «لزم است که اسلم را در تماميت اش بپذيريم؛ نه تنها قرآن، حديث، وس,,نت،
 بلکه هرچهار امام و تفسيرهای ارتدکس سنتی آنها را همراه با ميراث تصوف ي,,ا
 عرفان، کلية هنرها و علومی که در تمدن اسلمی توسعه پيدا کرده ان,,د، و تم,,ام

 ؛ سالی ک,,ه۱۹۲۴ميراث زيبايی شناختی و فرهنگی سراسر تاريخ اسلم تا سال 
 کمال آتاتورک خلفت را برانداخت و کش,,ورش را تب,,ديل ب,,ه دول,,تی يکپ,,ارچه

۱سکولر کرد.»

 انتقاد مريم جميله از سکولريسم در جه,,ان اس,,لم ش,,امل آن گ,,روه از اص,,لح
 طلبان دينی نيز می شود که از اوايل قرن بيستم ميلدی تا کنون سعی داش,,ته
 اند ارزش های ليبرالی غربی را که همان ارزش های سکولريسم و تج,,دد ب,,وده،
 وارد پيکرة آموزه های اسلمی کنند و اسلم را به هم,,ان مس,,يری بکش,,انند ک,,ه
 مسيحيت و يهوديت در غرب پيمودند. او اين مصلحان را ب,,ه «غ,,رب پرس,,تي»
 متهم می کند، به اين معنی که آنها قصد دارن,,د دي,,ن را از زن,,دگی اجتم,,اعی و
 سياسی حذف کنند و محدود به اعتق,,اد شخص,,ی اف,,راد س,,ازند. مري,,م جميل,,ه
 اعتقاد دارد اين گرايشی است که جامعة اسلمی را در برابر قيادت و استعمار بی
 دفاع می کند. مريم جميله در کت,,اب «اس,,لم و مدرنيس,,م» ب,,ا ق,,اطعيتی ض,,د
 استعماری می نويسد، «مدرنيست های بومی ما قصد دارند اسلم را در قالب ه,,ای
 سکولريس,,م مt,,درن بريزن,,د و ب,,ا اي,,ن ک,,ار ب,,ه ميس,,يونرهای مس,,يحی و
 امپرياليست های خارجی ياری رسانند. در حقيقت مدرنيست های م,,ا م,,ؤثرترين

عاملنk اجرايی اهداف امپرياليست ها هستند.»

 از همين زاويه، مريم جميل,,ه از محم,,د عب,ده و اميرعل,,ی، آغ,,ازگران تج,,دد در
 اسلم به شدت انتقاد می کن,,د. او می نويس,,د: «تماي,,ل ش,,يخ محم,,د عب,,ده ب,,ه
 همکاری با اهداف امپرياليسم انگليس و سازش اسلم با زندگی مtدرن، جز زيان
 نتيجه ای نداد. او درها را گشود تا غرب زدگان يک به يک فعاليت اش را دنبال
 کنند.» مريم جميله معتقد است اصلح طلبان، دچار عقدة حق,,ارتk بومی ان,,د و
 می پندارن,,د ب,,ا کس,,ب ارزش ه,,ای غرب,,ی از عق,,ب مان,,دگی ب,,ه در می آين,,د. او

 نگاه کنيد به فصل سوم از کتاب زير (ساير نقل قول ها از همانجا):  ۱
John L. Esposito and John O. Voll, ed. Makers of Contemporary Islam, Oxford University Press, 2001
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 می نويسد، «پيشاهنگان تجدد و غربی شدن در جهان اسلم، افرادی نظير س,يد
 احمدخان، شيخ محمد عبده، قاسم امين، ش,,يخ عل,,ی عب,,دالرازق، دک,,تر طاه,,ا
 حسين، ضيا گوکالب، و مصطفا آتاتورک، همه افراد ميان مايه ای هستند که در
 چنگال عقدة حقارت عظيمی دست و پا می زنند؛ حقارتی ناشی از عقب ماندگی

و تسليم و تحقير شرق در بارگاه غرب امپرياليست.»

تجدد
 مريم جميله مفاهيمی چون «پيشرفت» (پروگرس)، توس,,عه، و مدرنيزاس,,يون را
 به نوع جديدی از بت پرستی تشبيه می کند. اين ايدئولوژی ها به زغ,,م او، هم,,ه
 به نسبی گرايی فرهنگی و سکولريسم خواهند انجاميد. او اعتق,,اد دارد، رابط,,ة
 اسلم با مدرنيت، تنها مسأله ای نظری نيست، بلکه مسألة مرگ و زندگی است
 که ايمان اسلمی را تا ريشه مورد تهديد قرار داده اس,,ت. ب,,ه عقي,,دة او، تم,,دن
 کنونی غرب از يک سو محصول سکولريس,,م و اص,,لحات دين,,ی مس,,يحی و از
 سوی ديگر ناسيوناليسم محلی يهوديت است. اي,,ن تح,,ولت دين,,ی و فرهنگ,,ی
 همزمان بخش جدايی ناپذير توسعة سياسی و گسترش امپرياليستی غرب بوده
 است. دنبال کردن اين مسير برای اسلم، در حکم «خودکشی فرهنگي» اس,,ت.
 اين راه، نه تنها مرهمی بر عقدة حقارت فرهنگی مسلمانان نمی گذارد، بلک,,ه ب,,ه
 بحران هويت و شيزوفرنی فرهنگی آنها دام,,ن می زن,,د و ح,,س تعل,,ق را از آنه,,ا
 می گيرد؛ تعلق به جامعه يا کمونيتة وسيع تری که همان امت باشد. امپرياليسم
 سياسی از امپرياليسم فرهنگی جدا نيست. سرسپردگی به ارزش ه,,ای فرهنگ,,ی
 غرب، عقدة حقارت فرهنگی و تنفر از خ,,ود، ب,,اعث س,,ترون ش,,دن ارزش ه,,ای
 معنوی و اخلقی بومی می شود که نه تنها رهايی بخش نيست بلک,,ه قي,,ادت ب,,ه

استعمار را تشديد می کند.

ضدکولونياليسم
 مريم جميله می پرسد: «چرا مس,,لمانان چني,,ن آس,,ان در براب,,ر غ,,رب ب,,ه زان,,و
 درآمدند؟ و چرا هنوز در موقعيتی فرودست به سر می برند؟ آيا اين اسلم اس,,ت
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 که به ذات خود دارای نقصان است؟» در پاسخ، مري,,م جميل,,ه س,,رزنش را ه,,م
 متوجه خود مسلمانان می کند و هم متوجه استعمار يا کولونياليسم اروپ,,ايی. او

می نويسد:

 «تنگنای کنونی ما برآين,,د مس,,تقيم و اجتن,,اب ناپ,,ذير به,,ره کش,,ی درازم,,دت
 استعماری است. [البته] خود مسلمانان باي,,د در وهل,,ة اول مس,,ؤليت س,,قوط و
 انحطاط را به گردن بگيرند. اما نيروهای امپرياليستی نيز وظيفة فرهنگ زداي,,ی
 از ما را به شيوه ای علمی و روش مند چنان عملی ساختند که ما هرگز نت,,وانيم
 دوباره قد راست کنيم و نيروی حياتی خود را بازبشناسيم. در عوض، گروهی از
 زبدگان ليبرال را در ميان ما به وجود آوردن,,د ک,,ه ايم,,ان و مي,,راث فرهنگ,,ی و
 تاريخی خود را با ديده ای بی تفاوت می نگريستند. طولی نکشيد که همين ب,,ی

تفاوتی به تحقير آشکار فرهنگ خودی تبديل شد.»

 به گمان مريم جميله، مدرنيته معادل شکست و قيادت مردمان غير غربی ب,,ود.
 آشنايی مريم جميله با فرهنگ آمريکايی به او کمک می کند که اي,,ن وض,,عيت
 قيادت آميز توأم با احساس حقارت و تنفر از خود را با وضعيت سياهپوستان در
 جامعة آمريکا مقايسه کند و درس های مشابهی از تجربة جنب,,ش آزاديخواهان,,ة
 سياهان فراگيرد. جميله قيادت فرهنگی را به مراتب از قيادت سياسی مهلک تر
 ارزيابی می کند. قيادت فرهنگی، مقاومت سياسی در براب,,ر اس,,تعمار را از ت,,وان
 می اندازد. مريم جميله برای اثبات اين نظر، به نوشته های م,,ردان سفيدپوس,,ت
 اروپايی که عاملن استعمار در مصر، هندوستان، پاکس,,تان و کش,,ورهای ديگ,,ر
 بوده اند رجوع می کند تا نشان دهد آنها ب,,ه بومي,,ان زي,,ر س,,لطة خ,,ود چگ,,ونه

می نگريستند و چه طرح های برای فرهنگ زدايی آنها به اجرا می گذاشتند.

علما و روشنفکران
 در برابر روشنفکران سکولر و شيفتة ارزش های غرب,,ی، مري,,م جميل,,ه از نق,,ش
 حياتی علمای اسلم دفاع می کند. او آنان را دانشمندان و عالمانی می دان,,د ک,,ه
 نه تنها بايد بار حفظ و انتقال ايمان دينی را به دوش بکشند بلکه بايد در براب,,ر
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 نفوذ استعماری نيز استقامت کنند. مريم جميله روش,,نفکران را مته,,م می کن,,د
 که، با کسب تعليم و تربيت در مدارس و دانش,,گاههای غرب,,ی، ب,,ه خ,,ود اج,,ازه
 می دهند آموزه های اسلم را مورد تفسير قرار دهند بدون آنکه چنين صلحيتی
 داشته باشند. او می نويسد: «اگر معضلی وجود داشته باشد که محت,,اج دان,,ش و
 تخصص است، چگونه امکان دارد راه حل را کسانی مگ,,ر همانه,,ا ک,,ه تعليم,,ات
 لزم را ديده اند، ارائه کنند؟ چطور ممکن است کسانی که چيزی از ش,,ريعت و
 فقه نمی دانند، به خود اجازة اجتهاد بدهن,,د؟»  مري,,م جميل,,ه ب,,ه روش,,نفکران
 پيشنهاد می کند که آنها باي,د ت,,وجه خ,ود را ب,ه نق,د م,درنيته و کولونياليس,م
 معطوف بدارند. مدرنيت و تجددی که با شعارهای ترقی و پيشرفت، همواره ب,,ه
 تضعيف ريشه های فرهنگی و دين,,ی ب,,ومی می پردازد. مري,,م جميل,,ه می نويس,,د:
 «اين به مراتب تهديدی خطرناک تر از اش,,غال س,,رزمين های فلس,,طين توس,,ط

صهيونيست هاست.»

مقاومت «ضد استعماري»
 اکنون مدتی است که اين نوع مقاومت فرهنگی و سياسی «ضداستعماري» ک,,ه
 مريم جميله مبلغ آن است، درکشورهای اسلمی شدت و حدت گرفته است. ب,,ه
 گفتة برخی از تاريخ نويسان، تأثير انقلب ايران، هم به عنوان جنبشی سياس,,ی
 و ضدk امپرياليستی و هم به عنوان يک جنبش فرهنگی  فرامليتی، در گس,ترش
 اين نوع مقاومت غيرقابل انکار است. مقاومت فرهنگی بومی گرا، از همان ابتدا با
 سرکوب جنبش روشنفکران سکولر آغاز شد و با پيگرد زنان روشنفکر مدرن، و
 حبس يا تبعيدk آنها (و در مواردی فتوای قت,,ل آنه,,ا) ادام,,ه پي,,دا ک,,رد، س,,پس
 همين تبعيدی ها در کشورهای غربی نيز در مع,,رض اتهام,,ات وط,,ن فروش,,ی و

«تضعيف مقاومت فرهنگی ضد استعماري» قرار گرفتند.

 مأمون ف�ندی، رئيس بخ,,ش خاورمي,,انه در «انس,,تيتوی بي,,ن الملل,,ی مطالع,,ات
 استراتژيک» دربارة اين نوع جهادهای به اصطلح ضداس,,تعماری ب,,ر اي,,ن ب,,اور
 است که جهاديان اکنون به مرحله ای از مبارزه رسيده اند که گم,,ان می کنن,,د
 هرچه بيشتر به کشتار در ميان خودشان دام,,ن بزنن,,د (کش,,تار عراق,,ی توس,,ط
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 عراقی، افغانی توسط افغانی، مسلمان توسط مسلمان) چنين تاکتيک ه,,ايی ب,,ه
 ضرر آمريکا تمام خواهد شد. او می گويد: «آنها گمان می کنند ب,,ا اي,,ن ک,,ار ب,,ه
 آمريکا ضربه می زنند. اکنون همة دنيا نگران اورانيوم غنی شده است. اما خط,,ر

واقعی، اسلم غنی شده است. شيعی گرايی و سنی گرايی غنی شده است.»

 مآمون فندی احساسات «ض,,د اس,,تعماري» بس,,ياری از بومی گراي,,ان را چني,,ن
 خلصه می کند: آنه,,ا ب,,ا حم,,ايت از حرکت ه,,ای ره,,بران سياس,,ی مس,,لمان و
 جهادگرايان می گويند: «شما داريد با غرب همان کاری را می کني,,د ک,,ه م,,ا دل

مان می خواهد اما خودمان توان اش را نداريم.»

 يک نويسندة اهل عربستان سعودی ب,,ه ن,,ام وجيه,,ه الهوي,,در در انتق,,اد از اي,,ن
ذهنيت چنين نوشته است:

 وقتی که نمی تونی يک باغ آباد تو شهر خودت پيدا کنی ول,,ی س,,رهرکوچه ای
که نگاه می کنی يک مسجد می بينی ,, بدون که توی يک کشور عرب هستی.

 وقتی می بينی که مردم با همة ظواهر و دنگ و فن,,گ مt,,درن ش,,ون، هن,,وز در
 قرون گذشته زندگی می کنن ,, تعجب نکن، بدون که توی ي,,ک کش,,ور ع,,رب

هستی.

 وقتی می بينی که دين روی علوم کنترل داره ,, مطمئن ب,,اش ک,,ه ت,,وی ي,,ک
کشور عرب هستی.

 وقتی می بينی روحانيون رو «عالم» و «دانشمند» خط,,اب می کن,,ن ,, ش,,گفت
زده نشو، تو توی يک کشور عرب هستی.

 وقتی می بينی که حاکم کشور تبديل شده به رهبری خدامانند که هيچ وقت از
 مسند قدرت پايين نمی آد، و هيچ کس ه,,م ح,,ق ن,,داره از اون انتق,,اد کن,,ه ,,

دلخور نشو، تو توی يک کشور عرب هستی.
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 وقتی که می بينی عدة زي,,ادی عب,,وديت را ب,ه آزادی ترجي,ح می دن ,, دل ات
نسوزه، تو توی يک کشور عرب هستی.

 وقتی می شنوی که روحانيون می گن دموکراسی کفره، ول,,ی از هرفرص,,تی ک,,ه
 دموکراسی فراهم کنه استفاده می کنن تا قدرت و مقام بالتری رو قبض,ه کن,ن

,, تعجب نکن، تو توی يک کشور عرب هستی.

 وقتی می بينی يک زن نصف يک مرد ارزش داره يا حتا کمتر ,, مبه,,وت نش,,و،
تو توی يک کشور عرب هستی.

 وقتی ترس و دهشت مدام در عمق چشمای مردم خونه کرده ,, خيالت تخ,,ت
۲باشه، تو توی يک کشور عرب هستی.

*

 نگاه کنيد به: ۲
Thomas Friedman, The Silence that Kills, The New York Times, March 2, 2007, p. A17
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فصل پنجم

چرا غرب از «بمب اسلمي» می ترسد؟

 از ميان کشورهايی که در غرب به آنها «کشورهای مس,,لمان» می گوين,,د، تنه,,ا
 جمهوری اسلمی پاکستان است که صاحب بمب ه,,ای هس,ته ای اس,ت. همي,ن
 کشور، از لحاظ سياست داخلی، يکی از بی ثبات ترين ها در خاورميانه است که
 آيندة ناروشن آن می تواند به ديکتاتوری نظامی ای خشن ت,,ر از گذش,ته، ي,,ا ب,ه

  ب,,ه ط,,ور رس,,می به۱۹۹۸هرج و مرج داخلی بيشتر بينجامد. پاکستان در سال 
 جمعی پيوست که در سياست بين الملل آن را «باشگاه هسته اي» می نامن,,د و
 دربرگيرندة هشت کشورِ  دارندة سلحهای اتمی اس,,ت. احتم,,ال اينک,,ه ني,,روی
 هسته ای جمهوری اسلمی پاکستان به دست اسلمگرايان افراط,,ی بيفت,,د ک,,م
 نيست زيرا بخش مهمی از ارتش و نيروهای امني,,تی پاکس,,تان، از زم,,ان ژن,,رال
 ضياء الحق، رييس جمهور بنيادگرای اين کش,,ور، از مي,,ان اس,,لمگرايان گزي,,ن
 شده اند. ارتش و نيروهای امنيتی پاکستان بودند که «طالبان» را س,,ازمان داده
 و مسلح کردند تا آنها توانستند قدرت را در افغانستان ب,,ه دس,,ت بگيرن,,د و ب,,ه

مدت پنج سال حکومت کنند.

 طالبان که زير عنوان «امارات اسلمی افغانستان» بر اين کشور حکم می راندن,,د،
 در صدد استخدام دانشمندان روسی متخصص نيروی هسته ای برآم,,ده بودن,,د.
 «امارات اسلمی افغانستان» همچنين پايگاه اصلی  «القاع,,ده» ب,,ود. اس,,امه ب,,ن

  در ص,,دد کس,,ب ني,,روی۱۹۹۳لدن ره,,بر ش,,بکة جه,,ادی القاع,,ده، از س,,ال 
 اتمی بوده است. «بن لدن در اين سال قصد داشت مقداری اورانيوم که از دولت
 آفريقای جنوبی دزديده شده بود، خريداری کند، اما موفق به اين کار نشد. يک

 ، ب,,ن لدن در افغانس,,تان ب,,ا دو ت,,ن از۲۰۰۱ س,,پتامبر ۱۱ماه پيش از روي,,داد 
 کارکنان بازنشستة برنامة اتمی پاکستان ملقاتی داشت. طب,,ق گ,,زارش مقام,,ات
 امنيتی پاکستان و آمريکا، بن لدن در اين ملقات قصد داشت برای ساختن ي,,ا
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 ،Weekويک خريدن بمب هسته ای از پاکستانی ها کمک بگيرد.» (هفته نامة 
)۲۰۰۵ آوريل ۱۵

مفهوم تازة مسابقة تسليحاتی در اوان قرن بيست و يکم
 تا پيش از انحلل اردوگاه کمونيستی ,, نامی که ب,,ه اتح,,اد جم,,اهير ش,,وروی و
 «اقمار» آن در اروپای ش,,رقی اطلق می ش,,د ,, مفه,,وم «مس,,ابقة تس,,ليحاتي»

 ) به معنی رقابت اتمی ميان آن اردوگاه و ايالت متحدةarms race(آرمز رQيس , 
 آمريکا بود. ائتلف چين مائويستی با آمريکا از زمان رياست جمه,,وری ريچ,,ارد
 نيکسون به بعد، اين مسابقه را حادتر و خطير تر کرده بود و به همين مناسبت،
 يکی از مهمترين و بزرگترين جنبش های مردمی و دموکراتيک در سراسر اروپا و
 آمريکا، جنبش منع تسليحات هسته ای بود. در عين حال، اين برداشت وج,,ود
 داشت که نبرد هسته ای مي,,ان ابرق,,درت ها ب,,ه معن,,ی ن,,ابودی جمع,,ی اس,,ت؛
 بنابراين، اعضای دو پيمان نظامی رقيب، پيمان ناتو و پيمان ورشو، نهايت تلش
 خود را می کردند تا سلح اتمی در عمل به کار گرفته نشود يا به دست نيروهای

«غير مسؤل» نيفتد.

 اين تصوير در دهة آخر قرن گذشته به تمامی دگرگون ش,,د. ب,,ا انحلل اردوگ,,اه
 کمونيستی، چيزی به نام «بازار آزاد تسليحات هسته اي» وارد معادلت امنيتی
 بين المللی شد. در اين بازار آزاد، علوه بر تسليحات، دانشمندان هسته ای ني,,ز
 نوعی کال به حساب می آيند. به ناگه,,ان مفه,,وم «مس,,ابقة تس,,ليحاتي» معن,,ی
 کامل¢ تازه ای پيدا کرد. اکنون رقابت ميان اي,,الت متح,,ده ب,,ود از ي,,ک س,,و، و
 مجموعه يا شبکه ای از سازمانها و دولت های ضدآمريکايی از سوی ديگر، که در
 بازار «آزاد» اما غيرقانونی و زيرزمينی تسليحات، مشتری انواع سلحهای هسته

ای، بيولوژيک، شيميايی، و «دانش» مربوط به آنها، شده بودند.

«فروشگاه بزرگ»
 «فروشگاه بزرگ» اين بازار غيرقانونی، روس,,ية مابعد, کمونيس,,م ب,,ود. روس,,يه،

  هزار کلهک اتمی است که از نظام پيشين به ارث برده است. ه,,اوارد۲۲دارندة 
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 بيکر، عضو ارشدk کابينة رانالدريگان در سالهای آخ,,ر جن,,گ س,,رد، ش,,ش س,,ال
 پيش گزارشی برای دولت جورج بوش تهيه کرد که در آن ش,,رايط نگه,,داری از
 کلهک های اتمی در روسيه توصيف شده است. سيستم مح,,افظت از تس,,ليحات
 اتمی در روسيه دارای ضعف های جدی است از جمله نگهبان,,ان ناراض,,ی ای ک,,ه
 گاه پرداخت حقوق شان ماهها به تعويق می افتد. هاوارد بيک,,ر در گ,,زارش خ,,ود
 نوشت، «انبارهای تسليحات روسيه و حفاظت آنها، در چنان وضعيت بدی است

که من متحيرم چرا دنيا از اين خطر، دچار هيستری نشده است!»

  ميليارد دلر ب,,ه۱۰از زمان فروپاشی شوروی تا کنون، ايالت متحده در حدود 
 روسيه کمک کرده تا سيستم محافظت از کلهک ها را بهبود ببخش,,د. ام,,ا اي,,ن
 مبلغ به هيچ وجه کفايت نمی کن,,د. علوه ب,,ر ب,,زرگ تري,,ن انب,,ار کلهک ه,,ای

  ت,,ن اوراني,,وم غن,,ی۱۱۰۰اتمی در دنيا، تخمين زده می شود که روسيه بيش از 
  تن پلوتونيوم در تصاحب خود دارد که با آنها می شود شصت ه,,زار۱۶۰شده و 

کلهک اتمی جديد ساخت.

 اين مواد هسته ای در بيش از صد نقطة مختلف در خاک روسيه ذخي,,ره ش,,ده
 ، در۱۹۹۲ان,,د. ب,,ه هنگ,,ام جن,,گ داخل,,ی در جمه,,وری گرجس,,تان در س,,ال 

  پاند اورانيومQ آماده۲۲گزارشات آمده بود که در يک مرکز پژوهش اتمی، حدود 
 برای ساختن سلح، بدون محافظ مانده و خود دانش,,مندان ب,,ا چ,,وب و بي,,ل و

 ، هم,,ان) در س,,الويککلنگ از اين اورانيوم ها محافظت می کردند! (هفته نامة 
 ، چهار پاند اورانيوم غنی شدة پيشرفته از يک مرکز تحقيق,,ی جمه,,وری۱۹۹۷

گرجستان به سرقت رفت.

 خطر دزدی و قاچاق مواد اتمی ظرف اين سالها کمتر نشده است. س,,ازمان بي,,ن
  ت,,اکنون۱۹۹۳ مورد قاچاق مواد هسته ای را از س,,ال ۱۷۵المللی انرژی اتمی، 

  پان,,د۸، پليس دولت چک موفق ب,,ه کش,,ف ۱۹۹۴گزارش کرده است. در سال 
 اورانيوم غنی شدة پيشرفته در يک اتوموبيل در يکی از خيابانه,,ای پ,,راگ ش,,د.

  درصد از مقدار لزم برای ساختن يک بمب اتمی است.۱۵اين اندازه از اورانيوم، 
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 يک سال بعد، پليس چک در دو مورد ديگر نيز موفق به کشف مق,,دار کم,,تری
اورانيوم شد. (همان منبع)

دانش و مهارتی که در انتظار «سوخت» نشسته است
 مقامات امنيتی آمريکا اکنون به اي,,ن ن,,تيجه رس,,يده ان,,د ک,,ه س,,رهم ک,,ردن و
 ساختن يک بمب هسته ای يا يک بمب ضعيف تر ک,,ه ب,,ه آن «بم,,ب ک,,ثيف»

 ) می گويند، به مراتب ساده تر و کم خطرتر از خريدdirty bomb(درتی بامب , 
 يک کلهک اتمی آماده است. براساس اطلعات علمی علنی  موجود، تع,,دادی از
 دانشجويان دانشگاههای آمريکا موفق شده اند طرح بمب هس,,ته ای را بريزن,,د.
 آنچه ساختن بمب هسته ای را دشوار می کند، کمي,,ابی س,,وخت آن اس,,ت، ن,,ه
 تکنيک ساختن اش. اورانيوم بايد در حد بسيار پيشرفته ای غنی شود ت,,ا ب,,رای

  پاند از اي,,ن۴۴بمب آماده باشد، و برای ساختن يک بمب هسته ای، دست کم 
 نوع اورانيوم لزم است. غن,ی ک,ردن اوراني,وم، ب,ه دلي,ل هزين,ة بس,يار زي,,اد و
 تس,,هيلت پيش,,رفتة غن,,ی س,,ازی، از عه,,دة س,,ازمانها و گروهه,,ای تروريس,,تی
 برنمی آيد. تنها دولت ها قادر به غنی سازی هستند. اما زمانی که اوراني,,وم غن,,ی
 شده يا «سوخت» آماده شد، از آن پس، مثل هر کالی گران قاچ,,اق، مس,,,أله،
 فقط شبکة مخفی توزيع است که عرضه کننده را ب,,ه مش,,تری پيون,,د می ده,,د.
 يکی از اين مشتريان، رژيم ايران بود که پس از شکست در جنگ «ح,,ق علي,,ه
 باطل» و «نوشيدن جام زهر» از سوی رهبری رژيم (پ,,ذيرش ش,,رايط ص,,لح ب,,ا
 صدام حسين)، به مدت هجده سال در صدد ابتياع س,,لحهای هس,,ته ای ب,,ود.
 پس از افشاشدنِ  اين اقدامات، ره,,بری جدي,,د اعلم ک,,رد تهي,,ة بم,,ب اتمی ب,,ا
 دستورات قرآن و پيامبر مباينت دارد. رهبری هنوز تصريح نکرده است ک,,ه آي,,ا
 «دانش» تهيه بمب، يا اهدا «سوخت» ب,,ه نيروه,,ای ح,,ق علي,,ه باط,,ل ني,,ز ب,,ا

دستورات پيامبر مغايرت دارد يا خير.

ـ|م» «حق مسـل
 ، يک ژنرال روسی ب,,ه ن,,ام «الکس,,اندر لب,,د» در مص,,احبه ای ب,,ا۱۹۹۷در سال 

 خبرنگار برنامة تلويزيونی «سيکستی مينيتز» در آمريکا، اعلم کرد حدود ي,,ک
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 دوجين بمب هسته ای روسی مفقود شده اند. او گفت، «م,,ن اطلع ن,,دارم آي,,ا
 اين بمب ها نابود شده اند، يا به جای ديگری منتقل شده اند، يا اينکه دزديده و
 فروخته شده اند.» ژنرال لبد در دولت بوريس يلتس,,ين ب,,الترين مق,,ام امني,,ت

ملی به شمار می رفت.

 ه,م اکن,ون س,ی و دو کش,ور در جه,ان، در مجم,وع ب,ه آن ان,دازه اوراني,وم و
  ه,,زار بم,,ب۲۴۰پلوتوني,,وم غن,,ی ش,,ده در اختي,,ار دارن,,د ک,,ه بت,,وان ب,,ا آنه,,ا 

 اتمی ساخت. نظام دو قطبی پس از جنگ جه,انی دوم از مي,,ان رفت,,ه و جه,,ان،
 صحنة انکش,,افk بيش,,تر نظ,,ام س,,رمايه داری اس,,ت ک,,ه در گس,,ترة جه,,انی ي,,ا
 «گلوبال» خ,,ود، م,دام ن,ابرابری را ,, در ث,,روت و ق,,درت ,, بازتولي,د می کن,د.
 «مسابقة تسليحاتي» در معنای ت,,ازة خ,,ود، مب,ارزه ای اس,,ت مي,,ان س,,روران و
 بندگان جديد. فرادس,,تان خواه,,ان تض,,مين امني,,ت س,,رمايه ان,,د و فرودس,,تان
 خواهان سهمی از منافعی که از آنه,,ا دري,,غ ش,,ده اس,,ت، ي,,ا آن «ع,,دالتي» ک,,ه
 رهبران شان وعده می دهند. آنها به خيابانها سرازير می شوند و با دفاع از «ح,,ق
 مسلم» شان در تصاحب تکنولوژی  هسته ای، آتش مس,,ابقة تس,,ليحاتی را ني,,ز

زنده نگه می دارند. 

پيوست:
حق مسـلم� ماندن بر صفحة روزگار!

 ، پس از مذاکرات دولت ايران با نمايندگان اتحادي,,ة۲۰۰۷جمعه  سی ام نوامبر 
 اروپا بر سر برنامة غن,,ی س,,ازی اوراني,,وم، هن,,وز ايرانی ه,,ا موف,,ق نش,,ده بودن,,د
 اروپاييان را قانع کنند که قصد ساختن سلحهای هس,,ته ای را ندارن,,د. ح,,اوير
 سولنا مدير سياست خارجی اتحادية اروپا به خبرنگاران گف,,ت، «راس,,ت اش را
 بگويم. بعد از پنج ساعت گفت و گو، انتظار من بيش از اينها بود. حال [نس,,بت

)۲۰۰۷، يکم دسامبر نيويورک تايمزبه اين مذاکرات] دلسرد شده ام.» (

57نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 يک هفته پيش از اين نيز سازمان بين المللی انرژی اتمی گزارش داد که اي,,ران
 از آستانة به کارگيری سه هزار سانترفيوژ توليدکنندة اورانيوم غنی شده گذشته
 است؛ آستانه ای که گفته می شود می توان از آن پس، م,واد لزم را ب,رای تهي,ة
 سلح هسته ای توليد کرد. سازمان انرژی اتمی هن,,وز ق,,ادر نيس,,ت در گ,,زارش
 خود با قطعيت اطمينان دهد ک,,ه تس,,هيلت اتمی اي,,ران منحص,,را¢ ب,,رای تولي,,د

سوخت صلح آميز است.

 در چنين موقعيتی، اصرار دولت ايران بر ادامة غنی سازی اورانيوم، با احتس,,اب
 برانگيختن دولت های اس,,راييل و اي,,الت متح,,ده، ب,,ی ش,,باهت ب,,ه ي,,ک قم,,ار
 خطرناک نيست. درست همانگونه که عده ای در ايران، در چنين شرايط تن,,ش
 آميزی، ادامة فعاليت غنی سازی و توليد انرژی هسته ای را «حق مس,لم» خود
 می دانند، شهروندان کشور اسراييل نيز اين را ح,,ق مس,,لم خ,,ود می دانن,,د ک,,ه

نخواهند از صفحة روزگار محو شوند!

 دولت اسراييل يکی از قوی ترين و مجهزترين نيروهای خاورميانه را در اختي,,ار
 دارد. اين دولت يکی از دو قدرت اتمی  منطقة خاورميانه است. با اين هم,,ه، ب,,ه
 خاطر مساحت محدود و جمعيت کم خود، م,,ردم اس,,راييل و ره,,بران آنه,,ا، ب,,ا
 طيف وسيعی از عقايد سياسی مختلف، تأکيد دارند ک,,ه ي,,ک تهدي,,د نظ,,امی به
 شکل حملة اتمی عليه کشورشان، برای آنها يک مسألة وجودی است، يعنی ب,,ود
 و نبود آنها به اين مسأله بستگی دارد. نظريه پردازان اسراييلی تأکي,,د می کنن,,د
 که مساحت کشورشان اجازه نمی دهد آنها پس از حملة نخست، دست به بسيج
 و حملة متقابل بزنند زيرا با همان ضربة اتمی اول، موج,,وديت آنه,,ا «از ص,,فحة
 روزگار محو خواهد شد»، درست به همان نحو که آقای محم,,ود احم,,دی ن,,ژاد
 خواست قلبی خود و سران حکومتش را بيان کرده بود. در چنين حالتی، ديگ,,ر
 هرگز فرصتی برای ادامة نبرد و جبران خسارات و تلف,,ات ب,,رای اس,,راييل ب,,اقی

نخواهد ماند.
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 ) مي,,ان کش,,ورهای دارایNPT«پيم,,ان من,,ع گس,,ترش ني,,روی هس,,ته اي» (
 تسليحات اتمی و کش,,ورهای غي,,ر اتمی تم,,ايز می گ,,ذارد و گ,,روه اول را موظ,,ف
 می کند که از انتقال تکنولوژی هس,,ته ای نظ,,امی به س,,اير کش,,ورها خ,,ودداری
 کنند. کشورهای غيراتمی، طبق مفاد اين پيم,,ان «دارای ح,,ق مس,,لم تحقي,,ق،
 توليد، و استفاده از انرژی هسته ای ب,,رای مقاص,,د ص,,لح آمي,,ز» هس,,تند. تنه,,ا
 تضمين استفادة مشروع از اين حق مسلم، آن است که در همة ش,,رايط، برنام,,ة
 هسته ای صد در صد علنی باشد و سازمانهای شهروندی غيروابسته ب,,ه دول,,ت،
 به همراه سازمان بين المللی ان,,رژی اتم,ی، ب,ر فعاليت ه,ای اتمی اي,,ن کش,ورها
 نظارت داشته باشند. با اين همه، يک کشور پ,س از کس,,ب دان,,ش و ف,ن آوری

  روزه از عض,,ويت در «پيم,,ان من,,ع۹۰هسته ای، حق دارد با دادن يک اخط,,ار 
 گسترش نيروی هسته اي» کناره بگيرد و از آن پس مقيد به هيچ نوع بازرس,,ی
 و کنترلی نباشد. کشوری که به شيوة غيردموکراتيک اداره شود، می تواند از اين

امکان استفاده کند و همانند کرة شمالی، صاحب بمب اتمی گردد.

 سخنگويان تئوکراسی شيعی در ايران بارها اظهار کرده اند که هدف آنها کسب
 انرژی هسته ای برای اهداف صلح آميز است. اما کارنام,,ة ايش,,ان خلف اي,,ن را

 ، بيش از يک دهه تلش پنهانی برای خري,,دk غي,,ر۲۰۰۲نشان می دهد. تا سال 
 ق,,,انونی تس,,,هيلت اتمی از ش,,,بکة زيرزمين,,,ی عب,,,دالقادرخان، دانش,,,مند
 اتمی پاکستانی، و همچنين حمايت مالی و نظامی از سه جبه,,ة جه,,اد اس,,لمی،
 حزب ال لبنان، و حماس ,, که هيچکدام موج,,وديت اس,,راييل را ب,,ه رس,,ميت
 نمی شناسند ,, اين تئوکراسی را به عنوان مهمترين و خطرناک تري,,ن دش,,من
 کشور اسراييل به دنيا شناسانده است. در چشم مردم و دولت اسرائيل، اين يک
 خطر واقعی است که خاطرة تاريخی هالوکاست را برای آنه,,ا زن,,ده می کن,,د. ب,,ه
 همان نحو که زمانی، خطر بمب های شيميايی يا بيولوژيک صدام حسين بر دل
 مردم مناطق مرزی ما هراس می افکند، چيزی شبيه به همين هراس اکنون ب,,ه
 طور روزافزون در ميان مردم اسراييل ريشه می گيرد. آنه,,ا می پندارن,,د ره,,بران
 ايران به طور قطع در صددند که کشورشان به يک نيروی هژمونيک در منطق,,ه
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 تبديل شود. شهروندان ايران، چنانچه خود را يهودی س,,تيز نمی پندارن,,د، باي,,د
اين احساس شهروندان اسراييلی را درک کنند.

 به هنگام جنگ ويتنام، برخی از شهروندان ص,,لح طل,,ب آمريک,,ايی، هيأت ه,,ای
 دوستی تشکيل می دادند و به ويتنام سفر می کردند تا ميان شهرها و شهروندها
 پيمان دوستی ببندند. دوستی يا خويشاوندی سمبوليک يک شهر از يک کشور
 با شهری از يک کشور ديگر، شيوه ای مؤثر برای نشان دادن همبستگی جهانی
 شهروندی، مستقل از دولت ها است. اگر اين امکان وجود می داشت که هيأتی از
 آزاديخواهان و صلح دوستان ايرانی به يکی از شهرهای اسراييل سفر کند و ب,,ه
 طور سمبوليک ميان شهر خود و شهر آنها پيمان ب,,رادری ي,,ا خ,,واهری ببن,,دد،
 ترس ها فرومی ريخت. يک جنبش دموکراتيک شهروندی، بن,,ا ب,,ه تعري,,ف، ي,,ک
 جنبش صلح طلب و مستقل از دولت است، ن,,ه ي,,ک جمعي,,ت ناسيوناليس,,ت و
 مدافع «حق مسلم» ای ک,,ه عوامفريب,,ان و دماگوگ ه,ا هي,,زم بي,ار معرک,,ه اش

هستند.

 خواست آزاديخواهان منطقة خاورميانه، با زبانی روش,ن، ب,,دون ابه,,ام و ف,,ارغ از
 دوپهلو گويی، بايد اين باشد که رژيم های سرکوبگر و تئوکراسی های فاشيس,,تی
 تحت هيچ شرايطی به نيروی هسته ای دست پيدا نکنند؛ به ويژه اگر اين اقدام
 مسابقه ای را ميان آنها دامن زند که هريک بخواه,,د از ديگ,,ری پيش,,ی بگي,,رد.
 تنها يک دولت دموکراتيک، که نمايندة واقعی شهروندان آزاد خود است و قصد
 محو کردن هيچکس را از صفحة روزگار ندارد، می تواند ضامن حقوق مسلم اين

شهروندان باشد. 

*
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فصل شـشم

جهادی های لندن و دکترهای استشهادي

 ريشة خشونت در خود عمل نيست بلک,,ه در م,,وعظه و تروي,,ج خش,,ونت اس,,ت؛
 ريشة خشونت در گفتار و کلم است، کلمی که مريدان را وا می دارد تا دست به
 خشونت بزنند. نويسندة معروف بريتانيايی , آمريکايی، کريستفر هيچن,,س، ک,,ه
 اکنون مقيم آمريکا است، به تازگی سفری ک,,رده ب,,ه محله ه,,ای ج,,وانی اش در

شمال لندن. آنچه شاهدش می شود او را به حيرت می اندازد.

فينزبری پارک
 محلة «فينزبری پارک» در شمال لندن، زمانی محله ای کارگری بود که در آن
 مهاجران ايرلندی، قبرسی، ترکی، و يونانی در کن,,ار يک,,ديگر ب,,ه آرامی زن,,دگی
 می کردند. د رميان کبابی های ترک,,ی و يون,,انی، اغ,,ديه فروش,,ی های هن,,دی، و
 دکه های ماهی و سيب زمينی سرخ کرده، هرکسی سر به کار خودش داش,,ت و
 ميان اقليت ها منازعه ای نبود. نه ميان ترک ها و يونانی ها؛ نه ميان ايرلندی های
 کاتوليک و پروتستان ها. با آنکه هم ايرلن,,د و ه,,م ق,,برس از مس,,تعمرات س,,ابق
 بريتانيا بودند، تصور اينکه فرزندان مهاجرهای مس,,تعمراتی س,,ابق بخواهن,,د در
 اتوبوسی که همسايه های شان را به خانه و محل ک,,ار می ب,,رد و می آورد، بم,,ب
 بگذارند به ذهن کسی خطور نمی کرد. اما اي,ن روزه,,ا هم,,ه چي,ز تغيي,,ر ک,رده

است.

 کريستوفر هيچنس در بازگشت به محلة جوانی اش، در جادة «بل,,ک س,,تاک»،
 زنانی را می بيند که سرتاپا در حجاب پنهان شده اند؛ يا در چ,,ادر ي,,ا در برق,,ع.
 اين ها بومی های الجزايری، بنگلدشی، يا اهالی ديگر کشورهای فقي,,ر مس,,لمان
 هستند که از مصائب و نزاع های کشور خودشان گريخته اند و به بريتاني,,ا آم,,ده
 اند. از کشور خودشان آواره شده اند و لندن را خانة خود کرده اند. در حقيق,,ت،
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 آنها جنگ فرهنگی را به رژيم های کشور خودشان باخته ان,,د، هم,,ان رژيم ه,,ای
 خاورميانه ای يا آسيايی که در چشم اين مهاجران به ح,,دs ک,,افی اس,,لمی نبوده
 اند. برخلف ايرلندی ها و قبرس,,ی ها، اي,,ن مه,,اجران ت,,ازه، نزاع ه,,ای سياس,,ی و
 فرهنگی خودشان را به همراه خود به لندن می آورند، آنهم از طريق دين,,ی ک,,ه

۱پروايی از سخن خشونت آميز ندارد.

خط امام ابوحمزه المصري
 مردی که پليس در چندين کش,,ور مختل,,ف او را ب,ه ن,ام «اب,,وحمزه المص,ري»
 می شناسد، تا همين پارسال امام مسجد «فيشبری پارک» بود. سال پيش، او را
 به جرم تدارک قتل عمد و تحريک,,اتk ح,,اوی تنف,,ر ن,,ژادی دس,,تگير کردن,,د. او
 ظاهری به يادماندنی داشت : دو دست از کار افتاده و يک چشم ک,,ور! نابين,,ايی
 ي,,ک چش,,م و از کارافت,,ادگی دس,,تهای اش نتيج,,ة درگيری ه,,ای م,,ذهبی در
 افغانستان بود. چشم مصنوعی مات و بی رن,,گ اش را ب,,ا حرک,,ات چنگک,,ی ب,,ه
 جای دست، با ژست های تئات,,ری ب,,ه نم,,ايش می گذاش,,ت. ام,,ا عليرغ,,م ظ,,اهر
 ناخوشاينداش، برای جهاديان، مهمانداری بی ريا و گشاده دست بود. مس,,جد او
 سرپناهی بود برای مهمانانی که می بايست در تدارک جهاد، ج,ايی ش,بها را ب,ه
 سرکنند. در ميان اين مهمانان مردی بود به نام «ريچارد ريد» ک,,ه در دس,,امبر

، قصد ربودن هواپيمايی را در راه پاريس , ميامی داشت.۲۰۰۱سال 

 مهمان ديگر امام، زکريا موسوی بود که بعدها در آمريکا ب,,ه عن,,وان تنه,,ا عض,,و
 باقيمانده از گروه تروريست های يازدهم سپتامبر محاکمه و محکوم ش,,د. اف,,راد
 ديگری که زي,,ر س,اية ام,ام اب,وحمزه المص,,ری باليدن,د، فهرس,ت باش,کوهی را
 می سازد: احمد رسام که قص,,د داش,,ت در ش,,ب س,,ال دوه,,زار، فرودگ,,اه ل,,وس
 آنجلس را منفجر کند. نزار طرابلسی، اهل تونس که نقشه داشت با يک کمربند

مواد منفجره وارد سفارت آمريکا در پاريس شود.

 تهيه شد:۲۰۰۷ اين مطلب با استفاده از فاکت های مقاله ای از کريستوفر هيچنس در ماهنامه ی «ونيتی فر» به تاريخ جون  ۱
Christopher Hitchens, "Londonistan", Vanity Fair, June 2007, p. 88
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 ، ي,,ک سلسله بم,ب در سيس,تم نق,ل و۲۰۰۵در تاريخ هفتم ماه جولی س,ال 
kانتقال شهری لندن منفجر شد. چندی بعد معلوم شد که يکی از بم,ب گ,ذاران 
 انتحاری، از مريدان ابوحمزه بود. دو فرد ديگر که قصد داشتند دو هفته پ,,س از
 اين تاريخ به همان شيوه اقدام به عمليات انتحاری کنند نيز از کسانی بودند که

از ابوحمزه تأثير گرفته بودند.

اقدامات جهادي
 جهادی های بريتانيا در صحنة بين المللی مقام خاصی پيدا کرده ان,,د. در س,,ال

 ، ش,,ش ش,,هروند بريتاني,,ايی ک,,ه اص,,ليت پاکس,,تانی و آفريق,,ای ش,,مالی۱۹۹۸
 داشتند، به همراه دو تن ديگر از اهالی بريتانيا در کشور يمن توسط دولت اي,,ن
 کشور دستگير شدند. جرم آنها طراح,,ی آدم رب,,ايی (جه,,انگردان بريتاني,,ايي) و
 حمله به مراکز وابسته به بريتانيا در بندر ع�د�ن بود، همان محل,,ی ک,,ه دو س,,ال
 بعد شاهد انفجار و به آب فرورفتن کشتی آمريکايی «ي,,و اس اس کW,,ول» ش,,د.
 يک از متهمان يمن، پسر امام ابوحمزه و متهم ديگ,,ر پس,,رخواندة او بودن,,د. ت,,ا

  دو ي,,ا س,,ه ت,,ن بريتاني,,ايی ک,,ه در ص,,فوف طالب,,ان در افغانس,,تان۲۰۰۱سال 
 می رزميدند، کشته شده بودند. يک سال بعد، ويدئويی در جهان پخش شد ک,,ه
 نشان می داد چگونه سر دانيل پرل خبرنگار جوان والس,,تريت جورن,,ال را از ت,,ن
 اش جدا کردند. طراح بدام انداختن و قتل دانيل پرل خود يکی از اهالی بريتانيا

 Londonبه نام «احمد عمر سعيد شيخ» بود که در «مدرس,,ة اقتص,,اد لن,,دن» (

School  of  Economicsدرس خوانده بود. سال بعد، دو بريتانيايی ديگ,,ر ب,,ه ( 
 نام های «آصف محمد حنيف» و «عمرخان شريف» رستورانی را به ن,ام «م,ايکز

پليس» در شهر تل آويو منفجر کردند.

  کشته و ص,,دها مج,,روج ب,,ه ج,,ا۵۲ در لندن ۲۰۰۵بمب گذاری هفتم جولی 
 گذاشت. يک,,ی از بم,,ب گ,,ذاران، «ش,,هزاد تن,,وير»، از اه,,الی ش,,هرک لي,,دز در
 يورکشاير و از علقه مندان بازی کريکت بود. خانواده اش ي,,ک اغ,,ديه فروش,,ی
 ماهی و سيب زمينی سرخ کرده را صاحب بودن,,د. از اي,,ن بريتاني,,ايی ت,,ر ديگ,,ر
 امکان ندارد! با اين همه، بنا به گفتة رئييس سابق ادارة امنيت بريتاني,,ا، ه,,زار و
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 ششصد مظنون شناخته شده در بريتانيا زن,,دگی می کنن,,د ک,,ه حاض,,رند پ,,ا در
 جای پای شهزاد تنوير بگذارند. بيش از ص,,دهزار نف,,ر از ش,,هروندان بريتاني,,ايی

 موجه بوده است.۲۰۰۵اعتقاد دارند بمب گذاری های 

مدرسة يهودی ستيزي
Undercoverدر يک فيلم مستندبه ن,,ام «مس,,جد مخف,,ي» (  Mosqueک,,ه در ( 

 مراکز اسلمی علنی در بيرمنگام و لندن فيلمبرداری شده، ما شاهد خطابه ه,,ای
 پرشورِ  مردان ريشويی هستيم که به طور علن,,ی ن,,ابودی کف,,ار، پرت,,اب ک,,ردن
 همجنسگرايان از بالی ک,,وه، کت,,ک زدن زن,,ان غيرمطي,,ع، و ن,,ابودی مايمل,,ک
 يهودی ها و هندی ها را تبليغ می کنند. يکی از اين واعظان به نام شيخ الفيض,,ل
 فرياد می زند : «بايد مغازه ها وکسب و کار يهودی ها را با بمب نابود کني,,د. باي,,د

يهودی ها را به درک واصل کنيد.»

 در بخش غربی لندن مدرسه ای وج,,ود دارد ب,,ه ن,,ام مدرس,,ة مل,,ک فه,,د. اي,,ن
 مدرسه دارای ششصد و پنجاه دانش آموز است و ب,,ا هزين,,ه و م,,ديريت دول,,ت
 عربستان سعودی می چرخد. طبق گفتة مردی به نام «کالين کوک» ک,,ه تح,,ت
 تأثير «کت ستيونس» اسلم آورده و در اين مدرسه ب,,ه م,,دت ن,,وزده س,,ال ب,,ه
 تدريس اشتغال داشته، مواد درسی اين مدرسه، می آموزانند که يهودی ه,ا اه,ل
 جادوگری و شيطان پرستی ان,,د. اي,,ن م,,واد درس,,ی دان,,ش آم,,وزان را تش,,ويق
 می کنند که انحرافات يهوديت و مسيحيت را برشمارند. ب,,ه گفت,,ة دو نويس,,ندة
 سرشناس بريتانيائی، مونيکا عل,,ی و حني,,ف قريش,,,ی،که خ,,ود ب,,ه اقليت ه,,ای
قومی تعلق دارند، يهودی ستيزی امری رايج در ميان مسلمانان بريتانيايی است.

 عمل خشونت ب,,ار در زمين,,ة فرهن,,گk مبل,,غQ خش,,ونت ش,,کوفا می ش,,ود. ريش,,ة
 خشونت در خود عمل، يا در انتقام های فردی نيست. ريشة خشونت در گفت,,ار،
 کلم، و آموزشی است که مريدان يک فرقة عقيدتی را وا می دارد ت,,ا دس,,ت ب,,ه

خشونت بزنند.
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دکترهای استشهادي
 دکتر استشهادی پزشکی است که جان انسان ها را می گيرد. اين ک,,ار را از روی
 ايمان قلبی، اعتقاد راسخ دينی، و در جبهة نبرد حق عليه باطل می کند. دک,,تر
 استشهادی قسم خورده است , به ال , و نسخة او ش,,فای ج,,اودانه می بخش,,د.

مريض او جامعة بيمار غربی است.

 دکتر بلل عبدال که به همراه مهندس کفيل احمد با اتوموبي,,ل جي,,پ حام,,ل
 مواد آتشزا به فرودگاه بين المللی گلسکو در سکاتلند حمل,,ه بردن,,د، از س,,ران
 شبکه ای از پزشکان جهادی بود که مقامات پليس تاکنون توانسته ان,,د ش,,روع

  در شهرک دانشگاهی کمبريج ردگيری کنند (بن,,ا۲۰۰۵فعاليت آنها را از سال 
  جولي). گمان می رود اقدام برای منفجر کردن دو۶به گزارش نيويورک تايمز 

 کلوب شبانه در لندن نيز توسط همين شبکه به اجرا گذاشته شده بود. در اي,,ن
 عمليات که ناکام ماند، قرار بود دو اتوموبي,,ل مرس,,دس بن,,ز ممل,,و از موادنف,,تی
 آتش زا، کپسولهای گاز، و مقدار زيادی ميخ، در دو محلة پر رفت و آم,,د لن,,دن
 منفجر ش,,وند. در عملي,,ات گلس,,کو، يک,,ی از اي,,ن استش,,هاديون پ,,س از آنک,,ه
 اتوموبيل حامل مواد محترقه اش را در دروازة فرودگ,,اه ب,,ه آت,,ش کش,,يد، دوان

دوان در خيابان با بدن سوخته فرياد می کشيد: «ال، ال».

يک تخصص مثل تخصص های ديگر
 تصور اينکه يک دکتر، يک مهندس، يا يک ف,,رد تحص,,يل ک,,رده از خ,,انواده ای
 مرفه بخواهد دست به عمل تروريستی بزند ممکن است برای بسياری از م,,ردم
 مبهوت کننده يا شوک آور باشد. اما نگاهی به تاريخ معاصر نشان می ده,,د ک,,ه
 رهبران و فعالن جنبش های سياسی با ايدئولوژی های گون,,اگون چ,,پ، راس,,ت،
 آنارشيستی، کمونيستی، يا اسلمی، از مي,,ان تحص,,يل کردگ,,ان و روش,,نفکران
 متعلق به طبقات متوس,,ط ي,,ا مرف,,ه برخاس,,ته ان,,د. جنبش ه,,ای انقلب,,ی ض,,د
 استعماری و ناسيوناليستی، يا جنبش چريکی شهری، به طور اخص اين چني,,ن
 ان,,د. آنه,,ا ب,,رخلف جنبش ه,,ای ک,,ارگران ص,,نعتی (جنبش ه,,ای کلس,,يک
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 مارکسيستي)، برای منافع صنفی , سياسی نيست که می رزمند بلکه هدف آنها
 نابودی، يا تضعيف و ض,ربه زدن ب,ه «سيس,تم» اس,ت. ب,ه ط,ور معم,ول، اي,,ن
 حرکت ه,,ای خش,,ونت آمي,,ز را تنه,,ا مخالف,,ان آنه,,ا ب,,ا ص,,فات «خرابک,,ار» و
 «تروريست» می شناسند. طرفداران شان آنها را تاکتيک ه,,ای ن,,برد در جنب,,ش

آزاديبخش ملی تلقی می کنند.

آيا جهاد شکلی از مقاومت ضداستعماری است؟
 چه گوارا انقلبی ب,,زرگ آمريک,,ای لتي,ن پزش,,ک ب,ود. ج,,ورج حب,ش يک,,ی از
 مهمترين رهبران جنبش آزاديبخش فلسطين ي,,ک پزش,,ک مارکسيس,,ت ب,,ود.
 ايمن الظواهری نظريه پرداز جنبش القاعده نيز ي,,ک پزش,,ک مص,,ری اس,ت. در
 ظاهر امر، به نظر می رسد تفاوت عمده ای که ميان تروريست های جنبش ه,,ای
 آزاديبخش دهه های پيش و جهادگرايان امروز وجود دارد آن است که گروه اول
 ن,,ابودی ش,,هروندان ع,,ادی غرب,,ی را ه,,دف نداش,,تند (ب,,ه اس,,تثنای برخ,,ی
 آنارشيس,,ت ها و نيهيليس,,ت های اواخ,,ر ق,,رن ن,,وزدهم). در دهه ه,,ای گذش,,ته،
 سازمانهای چريک شهری اقدام به سرقت بانکها، ربودن رهبران سياسی، يا قتل
 مش,,اوران نظ,,امی و امني,,تی می کردن,,د. ام,,روزه ش,,اهديم ک,,ه جهادی ه,,ا
 آسمانخراش ها، پل ها، تونل ها، فرودگاهها، و به طور کلی مراکز تجمع و رف,,ت و
 آمد شهروندان عادی را هدف قرار می دهند. جهادی ها به ترور انتح,,اری افتخ,,ار
 می کنند. آيا اين تفاوت دليل بينشی دارد (اسلم) يا دلي,,ل ج,,امعه ش,,ناختی
 (تحول نظام جهانی سرمايه از رابط,,ة ن,,ابرابر مي,,ان دول,,ت , ملت ه,,ا ب,,ه ش,,کل
 جديدی از تسلط غيردولتی سرمايه در جهان که مقاومت سازمانداده شدة ت,,وأم

با برنامه را دشوار می کند)؟ يا مجموعه ای از هر دو عامل است؟

 اگر امروزه شخصی در کشوری چون هند، پاکس,,تان، ترکي,,ه، ي,,ا حت,,ا در قل,,ب
 لندن و نيويورک، شب را در جعبه ای مقوايی کنار خيابان به ص,,بح رس,,اند، ب,,ه
 خاطر آن نيست که دولت اش دست نش,,اندة ي,,ک ق,,درت اس,,تعماری خ,,ارجی
 است. سرنوشت او را دست نامرئی سرماية فرامليتی و تکنولوژی نوين توليد رقم
 زده است. تحصيل کردگان و روشنفکرانk سياسی اين کشورها، مثل روشنفکران
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 همة جوامع سرمايه داری، از لحاظ اي,,دئولوژيک مي,,ان فرادس,,تان و فرودس,,تان
نوسان می کنند و سرانجام جانب يک طبقه را می گيرند.

 ايدئولوژی رسمی جهانی شدن (گلوباليزيشن)، چنين تبليغ می کند ک,,ه حرک,,ت
 آزاد سرمايه فراس,,وی مرزه,,ای مل,,ی، ب,,ه هم,,راه تکنول,,وژی ارتباط,,ات، جه,,ان
 متحدی را می آفريند که در آن همة کش,,ورها ب,,ه تس,,اوی می توانن,,د ب,,ه رون,,ق
 اقتصادی و رفاه برس,,ند و م,,ردم آنه,,ا در محيط,,ی دموکراتي,,ک، چن,,دفرهنگی،
 تکثرگرا، و صلح آميز زندگی کنند. آيا واقعيت جهان امروزی بر ص,,حت چني,,ن
 ادعايی گواهی می ده,,د؟ م,,اه گذش,ته در بريتاني,,ا، هف,ت رزمن,,دة جه,,ادی ب,,ه

  سال محکوم شدند، جرم آنها، طراحی حملت انتح,,اری ب,,ه۲۶ تا ۱۵زندانهای 
 بازار سهام نيويورک و دفاتر مرکزی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی بود.

  جولي) اهميت حقيق,ی و نم,,ادين اي,,ن نهاده,,ای مح,,وری۶(نيويورک تايمز، 
سرماية مالی بر کسی پوشيده نيست.

 مي,,ان بريتاني,,ا و آس,,يای جن,,وب غرب,,ی رابط,,ه ای ت,,اريخی وج,,ود دارد. هن,,د،
 بنگلدش، وپاکستان، ج,,زو مس,,تعمرات س,,ابق امپرات,,وری بريتاني,,ا هس,,تند. از
 جمعيت تقريبا¢ دوميليونی مسلمان در بريتانيا، حدود هفتص,,دوپنجاه ه,,زار نف,,ر
 اصليت پاکستانی دارند. منطقة کشمير که بسياری از مس,,لمانان بريتاني,,ايی در
 آن ريشه دارند يکی از مراکز وهابی گری است که شاخة مهمی از اس,,لم س,,نی

به حساب می آيد.

 يک پزشک جهادی در طول زندگی اش چه ها ديده اس,,ت؟ بيم,,اری ي,,ا م,,رگ
چند تن از هموطن ها و همدينان اش را شاهد بوده؟

 البته نبايد پنداشت که همة مسلمانان بريتاني,,ا بني,,ادگرا ي,,ا جه,,ادگرا هس,,تند.
) بريتانيا  مسلمانان  نمايندةMuslim Council of Britainشورای  را  خود  که   ( 

 اکثر مسلمانان اين کشور معرفی می کن,,د، هم,,واره تروريس,,م را محک,,وم ک,,رده
 است. اقبال ساکرانی، دبيرکل اين شورا که لقب «سk,,,ر» ه,,م دارد، از مش,,اوران
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 نزديک تونی بلر، نخست وزير سابق بريتانيا بود. اما روشن نيست که اي,,ن ش,,ورا
تا چه اندازه مورد پذيرش و احترام جوانان مسلمان باشد.

آيا جهاد از ارزش های دينی و فرهنگی بر می خيزد؟
 در ميان اسلمگرايان، می توان نوعی روان پريش,,ی ارزش,,ی و دين,,ی را مش,,اهده
 ک,,رد ک,,ه نش,,ان می ده,,د در براب,,ر ته,,اجم فرهنگ,,ی «غ,,رب» (سکولريس,,م،
 دموکراس,ی، م,ادی گراي,,ی، براب,,ری خواهی ه,ای زن,ان و همجن,س خواه,,ان و
 ديگرانديشان، برهنگی، اخلقيات اين جهاني)، امنيت وج,,ودی آن,,ان ب,,ه خط,,ر
 افتاده است. مهم نيست که صاحب اين روان چه اندازه «تحصيلت دانشگاهي»
kدارد. اين تحصيلت تخصصی به هيچ وج,,ه ب,,رای روان او آن امني,,ت و ه,,ويت 
 ريشه داری را که جامعة کوچک و بستة دينی فراه,,م می کن,,د، پدي,,د نخواه,,د
 آورد. حتا موفقيت مالی و ثروت نيز در جامعه ای از لح,,اظ فرهنگ,,ی و ارزش,,ی

«غربي» شده او را به آرامش نخواهد رساند.

 هشتمين عضو شبکة پزشکان جهادی ک,,ه در اس,,تراليا دس,,تگير ش,,د (و هن,,وز
 مشخص نيست تا چه ان,,دازه در عملي,,ات استش,,هادی م,,داخله داش,,ته)، دک,,تر
 محمد حنيف است که بنا به گفتة برادرش «يک انسان مذهبی م,,درن» اس,,ت.
 دکترحنيف هرگز به سينما نمی رفت و فيلم سينمايی نمی دي,,د، پن,,ج ن,,وبت در
 روز نماز می خواند، و ريش خود را هم اصلح نمی کرد. دکتر محم,,د حني,,ف در

  از دانشگاه علوم پزشکی راجيو گاندی در هند فارغ التحصيل شد و۲۰۰۲سال 
 جولي)۴ (نيويورک تايمز، ۱.سپس در بريتانيا و استراليا به کار پرداخت

 تحليلگری در روزنامة نيويورک تايمز می نويسد دو جري,,ان در اينج,,ا دس,ت ب,ه
 دست هم داده اند: احساس تحقير ش,,دن، و زن,,دگی اتمي,,زه ش,,ده [در جامع,,ة
 غربی يا غربزده]. تصور اسلمگرايان از هويت خود آن است که دينQ آنه,,ا کام,,ل
 ترين دين در ميان اديان تکخدايی است و قرآن، حرف آخر خدا و کام,,ل تري,,ن
 پيام الهی است. مثل سيستم کاربردی کامپيوتر، ک,,ه هميش,,ه آخري,,ن نس,,خة

 نگاه کنيد به: ۱
The New York Times, July 4 and July 6, 2007
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 نرم افزارآن پيشرفته تر از نسخه های پيشين است، جوانان مسلمان با اين اعتقاد
 بزرگ می شوند که اسلم در مقايسه با مس,,يحيت و يه,,وديت، ش,,کل پيش,,رفته
 تری از همان سيستم کاربردی تکخدايی است. اما م,,ردان ج,,وان مس,,لمان، ب,,ه
 ويژه مردان تحصيل کردة مسلمان، به طور روزمره ب,,ا اي,,ن واقعي,,ت دس,,ت ب,,ه
 گريبان اند که با سيستم های کاربردی ناقص ترQ تکخدايی، مردم به مراتب مرفه
 تر، قدرتمندتر، و دموکراتيک تر زندگی می کنند. به گفتة اين تحليلگ,,ر، همي,,ن
 واقعيت با خود احساسی از حقارت و ناهمخوانی روحی به وجود می آورد. چطور
 چنين چيزی ممکن است؟ چه کسی با ما چني,,ن ک,,رد؟ ص,,ليبيون! يهودی ه,,ا!

غرب استکباري!

خاک اروپا و آمريکا صحنة کارزارهای استشهادي
 اين روزها در بريتانيا بيش از صدنفر در ارتباط با بيست و چن,,د م,,ورد فع,,اليت
 جهادی محکوم شده اند يا در انتظار حکم دادگاه هستند. حکم ش,,ش ت,,ن ک,,ه

  داشتند به زودی صادر۲۰۰۵ جولی ۲۱قصد منفجرکردن متروی لندن را در 
 خواهد شد. دو هفته پيش از آن تاريخ، در هفت,,م ج,,ولی هم,,ان س,,ال، چه,,ار

  نفر را به۵۶جهادی انتحاری موفق شده بودند با همان روش و در همان مکان 
 قتل برسانند و هفتصد نفر را زخمی سازند. جهادی هايی که قصد منفجر ک,,ردن
 چند هواپيمای مسافربری را بر فراز اقيانوس آرام داشتند، هنوز منتظر تش,,کيل

دادگاه خود هستند.

  دو دادگاه در بريتانيا به جرائم چهار مظنون جهادی رس,,يدگی۱۳۸۶در تيرماه 
  از هلند به بريتانيا رفته بود،۲۰۰۲ ساله، که در سال ۳۷می کرد. عمرالتميمی، 

 به هنگام دستگيری در منچستر مقدار زيادی دستورالعمل و راهنمای س,,اختن
 بمب و تشکيل گروهک های زيرزمينی تروريستی در اختيار داش,,ت. در دادگ,,اه
 ديگر، سه تن ب,,ه ج,,رم اداره ي,,ک وبس,,ايت انتح,,اری و تبلي,,غ جه,,اد مح,,اکمه

می شوند.
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 «در چند نظرخواهی در بريتانيا، معلوم شده که بيش از صدهزار تن [مس,,لمان]
 ج,,ولی، ص۵از حملت تروريستی جهادی دفاع می کنند.» (فاينانشال تايمز، 

 آشنايی و پيوستن به جنبش های جهادی، ب,,ه ط,,ور معم,,ول در دانش,,گاهها،) ۵
 مساجد، زندانها، و حتا بيمارس,,تانها روی می ده,,د. در نظرخ,,واهی ديگ,,ری ک,,ه

  درص,,د از جوان,,ان مس,,لمان بريتاني,,ا گفتن,,د ک,,ه ترجي,,ح۳۷اخيرا¢ انجام ش,,د، 
می دهند در جامعه ای با قوانين اکيد شريعت اسلمی زندگی کنند.

 چه شد که خاک اروپا صحنة کارزار جهادی شد؟ آيا فقط اشغال نظ,,امی عراق و
 سرنگونی طالبان در افغانستان توسط آمريکا و متحدش بريتانيا بود که اين فضا

را به وجود آورد؟

 پژوهشگر فرانسوی ژيل کپل در کتاب خ,,ود ب,,ه ن,,ام «جه,,اد، ردگي,,ری اس,,لم
 ، روزی مه,,م و۱۹۸۹سياسي» اظهار عقيده می کند ک,,ه روز چه,,اردهم فوري,,ة 

 تعيين کننده بود در انتقال صحنة جهاد به کشورهای اروپ,,ايی، ي,,ا ب,,ه عب,,ارتی
 جهانی شدن جهاد. در اين روز آيت ال خمينی فتوای قت,,ل س,,لمان رش,,دی را
 صادر کرد. فتوای چهاردهم فوريه، مرکز اپوزيسيون اس,,لمی را از جن,,وب غرب,,ی
 آسيا جابجا کرد و آن را در قلب اروپا نش,,اند، يعن,,ی خ,,ارج از مرزه,,ای س,,نتی
 جهان اسلم. ژيل کپل می نويسد: «ب,,ا ي,,ک ض,,ربه، دارالس,,لم جه,,انی ش,,د، و
 سياست های آن به نحوی توسعه يافت که مه,,اجران مس,,لمان در غ,,رب را ني,,ز
 دربرگيرد، مهاجرانی که نخس,,ت گروگ,,ان [و قرب,,اني] و س,,پس فع,,الن ک,,ارزار
 جهانگستر برای به دست گرفتن سرنوشت اسلم شدند. ط,,ی ده,,ة بع,,د، غ,,رب

 ۲ميدان جنگ جديدی برای اين نيروهای متخاصم شد.»

يک ايدئولوژی برای نبردهای آينده
 ايدئولوژی استشهادی را می توان با يک فورمول ساده بيان کرد: «تنفر از غ,,رب
 + اسلم». دارندگان ذهنيت استشهادی همه تروريست نيستند اما اعتقاد دارن,,د
 که آنچه اسلم تاکنون و در آينده به آنها عطا کرده و خواه,,د ک,,رد، ب,,ه مرات,,ب

 کتاب ژيل کپل، در اينجا:۱۸۵ نگاه کنيد به ص  ۲
Gilles Kepel, Jihad, The Trail of Political Islam The Belknap Press of Harvard University Press, 2002, p. 185
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 ارزشمندتر از هرچيزی است که غرب می تواند به آنها بدهد. دکتر استشهادی يا
 مهندس استشهادی، سمبول انسان متدينی است که تحصيلت تخصصی غربی
 را کسب کرده اما از لحاظ عاطفی با غرب مشکل دارد، مشکلی که گاه به تنف,,ر
 پهلو می زند. او می خواهد دان,,ش و تخص,,ص خ,,ود را ن,ه در ج,,امعه و فرهنگ,,ی
 کفرآلود، بلکه در ميان امت و در «کمونيته»ء سرفراز دينی اش به ک,,ار بگي,,رد.
 دانش آموختگان و متخصصان مtدرن استشهادی در ميان ما فراوان اند. نه س,ال

 ، روح فتوای امام در شهرهای اروپا گشت می زند.۱۹۸۹پس از چهاردهم فورية 
 سلول های جهادی پراکنده و منفردن,,د و از راهه,,ای مج,,ازی بايک,,ديکر تم,,اس
 می گيرند. ضربات آنها هنوز کاری نيست. ام,,ا ت,,ا ي,,ک ده,,ة ديگ,,ر، هنگ,,امی که
 اسلم نفتی به اسلم اتمی تبديل شود، آيا صحنة نبرد اروپا نيز شکل ديگری به

خود نخواهد گرفت؟ 

*
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فصل هفتم

کارکرد سنگسار در جامعة ديني

 ، جعفر کياني در نزديکي تاکستان در استان قزوين۲۰۰۷در تاريخ پنجم ژوييه
 به جرم زنا سنگسار شد. شريک زندگي او مtک,µرمة ابراهيمي که يازدهمين سال
 زندان را سپري مي کند، نيز منتظر نوبت سنگسار خ,,ود اس,,ت. طب,,ق اعلمي,,ة

  ژوييه) صادر شده، هفت زن و۹سازمان عفو بين الملل که به همين مناسبت (
 يک مرد ديگر نيز به سنگسار محکوم ش,,ده ان,,د: اش,,رف کله,,ري، زن,,ي ب,,ه ن,,ام
 خيريه، شمامه قرباني(ملک)، کبري ن.، صغرا م,,وليي، زن,,ي ب,,ه ن,,ام ف,,اطمه، و
 عبدال ف. تئوکراسي در ايران از همان سال اول موجوديت خود، لين,,ج ک,,ردن
 کساني را که رفتار جنسي آنها با موازين اخلق اسلم خوانايي ندارد، در ق,,انون
 کيفري رسميت بخشيد. از تعداد کساني که ظرف بيست و هشت سال اخير در

ايران سنگسار شده اند آمار دقيقي در دست نيست.

هنجارهای پدرسالر
 سنگسار به عنوان مجازات زنا، يا زناي مtحصنه در اسلم، زماني قابل فهم تر مي
 شود که در چارچوب هنجارهاي يک فرهنگ پدرسالر درک ش,,ود. در فرهن,,گ
 پدرسالر، که اخلقيات ديني هنجارهاي آن را موکد م,ي کن,د، زن,ان مايمل,,ک
 مردان هستند ,, ملک پدر ي,,ا ش,,وهر. احس,,اس تمل,,ک ب,,ر ني,,روي جنس,,ي ي,,ا
 سکسوآليتة زنان، احساس حسادت نسبت به مردان ديگري که ممکن است اين
 مايملک را بربايند، پوشاندن زنان، و سرانجام تنفرQخشونت بار نسبت ب,,ه زن,,ان و
 مرداني که از قيد اين تملک گريخته باشند، ساختار رواني جامعة مرد س,,الر را

مي سازد.

 نظام فقهي و شريعت اسلم، اين اخلقيات را به شکل قانون در جامعه م,,دون و
 کWدبندي مي کند. توجيه اخلقي قتل هاي فقهي در اين زمينه آن است که اين
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 تنها راه دفاع از تقدس خانه و خانواده به عن,,وان ش,,يرازة اص,,لي ج,,امعه اس,,ت.
 هرچه جامعه سنتي تر باشد و کمتر مtدرن، «خانواده» گسترده تر است و ارزش
 هاي قبيله اي يا طايفه اي و قومي در آن قوي ت,ر. حف,ظ حي,ثيت خ,,انواده ي,,ا
 قبيله و «آبرو داري» در چشم ساير اعضاي قوم، ني,,ز عام,,ل مهم,,ي در کن,,ترل

سکسوآليتي زنان است.

فحشا در مرز خانه و آن سوی خانه
 در جامعة مردس,الر، هنجارشکس,تن و تخط,ي از مرزه,,اي م,الکيت م,رد، ن,ام
 «فحشا» به خود مي گيرد. معني فحشا آن است که زن کنترل سکسوآليته اش
 را خود در دست گرفته است. به عبارت ديگ,,ر، مح,,ل و زم,,ان ب,,روز احس,,اس و
 رفتار جنسي زن، در حصار معيني محدود نش,ده اس,ت. زن اس,ت ک,ه مح,ل و

زمان رفتار جنسي خود را تعريف مي کند.

 حصار کنترل سکسوآليتي، در شکل سنتي خود، «منزل» و «خانه» نام دارد. در
 چارديواري منزلي که به مرد تعلق دارد است که بايد مايملک او دست نخ,,ورده
 باقي بماند. زن نيز در چارديواري خانه است ک,,ه «آزاد» ب,,ه حس,,اب م,,ي آي,,د.
 هرچه ديوارهاي «خانه» بلندتر باشند، زن «آزاد» تر است. بي,,رون از خ,,انه، زن
 به طور بالقوه فاحشه است، حتا زماني که حرک,,ت او در حج,,اب و زي,,ر نظ,,ارت
 مرد صورت مي گيرد. بيرون خانه، زن از نگاه خريداران و سارقان ديگر در امان

نيست.
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 رابطة خانه، بيرون خانه، و فحشا، در قرآن چني,,ن توص,,يف ش,,ده اس,,ت : «و از
 زنان شما آنان که مرتکب فحشا مي شوند، از چهار تن از خودتان ب,ر ض,د آنه,ا
 شهادت بخواهيد. اگر شهادت دادند، زنان را در خانه محب,,وس داري,,د ت,,ا م,,رگ

)۱۵شان فرا رسد، يا خدا راهي پيش پاي شان نهد.» (سورة نساء، آية 

 قرآن کلم مردي است ک مردان را خطاب قرار داده است. قرآن اوامر يک م,,رد
 به مردان قبيله اي است که برده و عبد او هستند. خ,,انه ج,,ايي اس,,ت ک,,ه اگ,,ر
 تبديل به محبس شود، امکان بازگرداندن مايملک يا امکان پاک کردن و تطهير

جنس ناپاک هنوز وجود دارد.

پاک و ناپاک
 پاک و ناپاک مرز رفتار منع شده را به نحو نمادين (س,,مبوليک) مش,,خص م,,ي
 کند. همانند کارکردهاي ارگانيک بدن انسان که ذهنيت ديني آنها را به ط,,اهر
 و نجس تقسيم مي کند، اين کارکردها به «بدن» جامعة ديني نيز تعمي,,م داده
 مي شود. خون ماهيانة زن، مايعاتي که به هنگام همخوابگي به تح,,رک در م,,ي
 آيند و در ذهنيت ديني به نحوي ناخودآگاه با فض,,ولت ديگ,,ر درم,,ي آميزن,,د،
 هميشه مراسمي را براي تطهير الزامي مي کنند، مراسمي همچون غس,,ل ه,,اي

ويژه.

 حتا خود عمل عشق ورزي که در خرده فرهنگ هاي رمانتيک عصر مدرن يکي
 از والترين ارزش ها به شمار مي رود، در جامعة ديني عملي اس,,ت ک,,ه حام,,ل
 نوعي نجاست است، عملي که بايد آنرا سپس به نحو مناسکي شس,,ت و تطهي,,ر
 کرد. آزادي انتخاب جنسي زنان، يا «فحشا» در جامعة ديني، فق,,ط ي,,ک ج,,رم
 مثل سرقت يا قتل نيست، بلکه جرمي است که بدن جامعه را متعفن مي کن,,د
 و مجازات آن نيز بايد مناسکي تطهيرکننده، همچ,,ون غس,,ل جمع,,يQ مومن,,ان،

باشد.
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  يا «قتل شرافتی» [فرهن,,گ عل,,وم انس,,انیآنور کيلينگقتل براي حفظ عفت (
 داريوش آشوری]) از همين نوع مناسک تطهير کننده است. هنگامي که تص,,ور
 شود زن يا دختري با عمل خود خانواده اش را دچار بدنامي کرده، اعضايQ م,,رد
 خانواده آن دخ,,تر را ب,,ه قت,,ل م,,ي رس,,انند ت,,ا لک,,ه را پ,,اک کنن,,د. نگران,,ي از
 پديدآمدن اطفال «نامشروع» نيز به احساس آلودگي جامعة دين,,ي اض,,افه م,,ي
 کند. جلوگيري از چنين امکاني، از دليل ديگر براي قت,,لQ تطهيرکنن,,ده اس,,ت.
 طبق تخمين صندوق کمک جمعيتيQ سازمان ملل متحد، در جوام,,ع س,,نتي از
 جمله تع,,دادي از کش,,ورهاي مس,,لمان و ني,,ز در مي,,ان اقلي,,ت ه,,اي مس,,لمان
 کشورهاي اروپايي، هرساله در مجموع حدود پنج هزار دختر و زن ب,,راي حف,,ظ

عفت و آبرو به قتل مي رسند.

احساس خطر و سياسی شدن اخلقيات دينی
 سنگسار به جرم زناي محصنه، که در اسلم به آن «ر�ج,,م» م,,ي گوين,,د ني,,ز از
 همان نوع قتل براي حفظ عفت (آنور کيلينگ) است که مجري آن اين ب,,ار ب,,ه
 جاي اعضاي خانواده و قبيله، فقها و دادگاههاي شرع اند؛ و به جاي عف,,ت ي,,ک
 قبيله، حفظ عفت امت در نظر است. چرا و چگونه کارکرد قبيله اي به ک,,ارکرد
 نظام قانوني تبديل مي ش,,ود؟ ب,,ه عب,,ارت ديگ,,ر، چگ,,ونه اخلقي,,ات دين,,ي ب,,ه

سياست دولتي تبديل مي شود؟

 گاه اخلقيات ديني، سياسي مي شود درست به دليل آنکه جامعة سنتي ديگ,,ر
 کامل¢ سنتي نيست و دردهاي اولية مtدرنيت را تجربه مي کند. مليان و قيsم,,ان
 دين احساس خطر مي کنند. بس,¬ام طيبي اسلم شناس سوري , آلماني اعتقاد
 دارد در مواردي که ميان باور اخلق,,يQ ب,,اطني ش,,ده و تجرب,,ة عين,,ي اخلق در
 جامعه، ناهمخواني به وجود آيد، اين ناهمخواني مي تواند منجر به ب,,روز اس,,لم
 سياسي شود. بسام طيبي از نمونة مصر مث,,ال م,,ي آورد ک,,ه وق,,تي مس,,لمانان
 روستا به مراکز شهريQ بزرگ چون قاهره مي آيند و واقعيت ه,,ايي متف,,اوت ب,,ا
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 نمادهاي ديني خود را تجربه مي کنند، عاصي مي شوند و مي خواهند واقعي,,ت
۱را تغيير شکل دهند.

 به همين نحو مي توان پيشنهاد کرد که اخلقياتk دينيQ سياس,,ي ش,,ده، ن,,وعي
 چاره جوييQ پاسداران سنت است تا مراحل گذار به مt,,درنيت را ب,,دون از دس,,ت
 دادن هويت فرهنگي از سربگذرانند. اين رفتار دفاعي و احساس خطر در جامعة
 سنتي (به ويژه در ميان مردان)، حت,,ا در مي,,ان مه,,اجران مس,,لمانk کش,,ورهاي

اروپايي نيز مشهود است.

راههای تحول
 همچنانکه که گفتيم مجازات قتل براي حفظ پاکي جامعة ديني ي,,ا ط,,ايفه اي،
 از خصوصيات فرهنگ مردسالر است و از ميان رفتن اين رفتار اجتماعي تنها با
 تغييرات فقهي يا حقوقي امکان پذير نيست. ما با هنجارهاي فرهنگي و اخلقي

جامعه سروکار داريم.

 هنگامي که پدرسالران جامعه اي اين را وظيفة خود مي دانند که به هرقيمتي
 از پاکيزکي هويت قومي و آلوده نشدن آن به چيزي که ماية ننگ اس,,ت، دف,,اع
 کنند، ما با هنجارهاي ديرپايي روبروييم که تغيير آنها متضمن تغييرات تمدني
 است. يکي از آخرين نمونه هاي مراسم لينچQ تطهير کنن,,ده، همي,,ن امس,,ال در
 شمال عراق روي داد که در آن دختري هفده ساله را کش,,ان کش,,ان ب,,ه مي,,ان
 جمعيت بردند، با لگد به جان او افتادند و سرانجام با سنگ س,,رش را متلش,,ي

کردند.

 فرقة يزيدي در شمال عراق، داراي ديني است که اصول اعتق,,ادي آن آميخت,,ه
 اي از اسلم، يهوديت، مسيحيت، زرتشتيت، و عقايد گنوستيکي است (روزنام,,ة

 ). جامعة يزيدي متشکل است از سيصدو پنج,,اه ه,,زار۲۰۰۷ مه ۷، اينديپندنت

 کتاب بسام طيبي، در اينجا:۳۴ نگاه کنيد به ص  ۱
Bassam Tibi, Islam Between Culture and Politics, Palgrave Publications, 2001, p.34
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 نفر که به زبان کردي صحبت مي کنند و مح,,ل زيس,,ت آنه,,ا اس,,تان نين,,وا در
شمال عراق است.

 «دعا اسواد دخيل» دختري هفده ساله از اعضاي قوم يزيدي بود که به منظ,,ور
 ازدواج با مردي مسلمان، تغيير مذهب داده و مسلمان شده بود. او با اي,,ن ک,,ار،
 هم پاکي هويت قومي را آلوده بود و هم غرور پدران و برادران و اعض,,اي م,,ذکر
 طايفة خود را جريجه دار کرده بود. اعضاي خانوادة دtع,,ا اس,,واد او را ب,,ه همي,,ن
 جرم از خانه بيرون کشيدند و کشان کشان در خيابان، در ميان دو هزار نف,,ر از
 اعضاي طايفة يزيدي، با مشت و لگد به ميدان شهر بردن,,د و ش,,روع ب,,ه س,,نگ
 زدن به او کردند. دعا اسواد، با موهاي س,,ياه و پيراه,,ن قرم,,ز رن,,گ، ب,,ر زمي,,ن
 افتاده، سعي مي کند سرو صورت اش را بپوشاند درحاليکه شلوار او را ت,,ا نيم,,ة
 باسن اش پايين کشيده اند. مردي با سنگي بزرگ سر او را متلشي م,,ي کن,,د.
 همة اين واقعه بر روي ويدئوي دستي فردي در ميان جمعيت، مستند مي شود

و روي اينترنت در دسترس قرار مي گيرد.

 به اين ترتيب مشاهده مي کنيم که سنگسار به عنوان مجازات زنا، پيش از آنکه
 مسأله اي حقوقي باشد، مسأله اي فرهنگي و تمدني است. با اين حال، برخي از
 اسلمگرايان، در برابر ملمتk تمدنهاي امروزي و تصويري که از آن,,ان در اذه,,ان
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 جهاني منعکس مي شود، بر اين گمان هس,تند ک,ه ب,ا تلطي,,ف مج,,ازات زن,,اي
 محصنه، مي توان به اسلم چهرة انساني تري بخشيد. آنها به جاي قت,,ل فقه,,ي
 توسط سنگسار، که از احاديثk پي,,امبر و امام,,ان و ني,,ز از ت,,ورات گرفت,,ه ش,,ده،
صدضربة شلق را توصيه مي کنند که حکم آن به صراحت در قرآن آمده است.

 کلم مردي که قرآن را به بردگان يا بندگان اش ديکته کرده، چني,,ن ام,,ر م,,ي
 دهد: «زنان و مردان زناکار را هريک صد ضربه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت
 ايمان داريد، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترح,,م گردي,د. و

)۲: ۲۴بايد که به هنگام شکنجه کردن شان گروهي از مؤمنان حاضر باشند.» (

 ضربات شلق اگر به کف پا وارد شود مي تواند به فلج دائم يا خونريزي داخل,,ي
 منجر گردد. بربريتk پدرسالر از زبان آمرQ خود، که «قاهري است بالتر از هم,,ة

 )، دس,,تور م,,ي۴۳: ۴۱) و «صاحب عقوب,,تي درد آور» (۶:۱۸بندگان خويش» (
 دهد که «نبايد دستخوش ترحم گرديد.» صد ض,,ربة ش,,لق ب,,ه ج,,اي قت,,ل ب,,ا
 سنگ! اين نهايت «تلطيفي» است (حيلة فقهي)، که مي توان در قصاص عم,,ل

زنا به به کار برد.

 بربريتk پدرسالر همچنين مي طلبد که قصاص و ش,,کنجه در ملء ع,,ام انج,,ام
 شود ,, جايي که مومنان حضور داشته باشند ,, که نشان مي دهد عمل تطهير
 اخلقي، عملي طايفه اي و جمعي است. اين نوع مناسک خشونت بار در جوامع
 پيش مtدرن کارکرد تحکيم همبس,,تگي اجتم,,اعي را داش,,ته اس,,ت. در جامع,,ة
 ديني، همبستگي اخلقي هرگز از راه قرارداد ميان افراد آزاد و برابر صورت نمي
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 گيرد، بلکه از طريق مناسک تطهير کننده است که همبستگي اخلقي ابقا م,,ي
شود.

 راه بهتر، البته جايگزين کردن حقوق است در جايي که شرعيات اجرا مي شود.
 نبايد نظام فقهي را با حقوق اشتباه گرفت. منشاء ح,,ق و ص,,احب ح,,ق، انس,,ان
 است. حقوق انساني از جايي آغاز مي شود که احکام اله,,ي ب,,ه پاي,,ان رس,,يده

باشند.

*
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فصل هشتم

نقد عرفان اجتماعي

 همة اديان در کنار جريان رسمی و نهادی شدة خود، شاخه های عرف,,انی خ,,اص
 خويش را هم پديد می آورند. در هر فرهنگ دينی، در جوار علوم کلمی و فق,,ه،
 حضور بينش های شهودی هم به چشم می خورد. در دين اسلم، شخص م,,ؤمن
 برای راز و نياز با ال، حضور در ساحتی قدسی و نائل شدن به ح,,ق و حقيق,,ت،
 می تواند به جای پيروی از شريعت، در وادی «طريقت» گام بس,,پارد. در تاري,,خ
 کشور م,,ا، عرف,,ان در ش,,کل نظ,,ری خ,,ود، ب,,ه ش,,کل مجموعه ه,,ائی ازحکم,,ت
 نظري(تئوسوفي) و بدنه ای بزرگ از ادبي,,ات کلس,,يک برجامان,,ده؛ و در ش,,کل
 اجتماعی اش به ش,,کل فرقه ه,,ای دراوي,,ش و مري,,دانی ظه,,ور ک,,رده ک,,ه گ,,رد
 «قطب» های محلی جمع آمده و سلوک خاص آن فرقه را پاس می داش,,ته ان,,د؛
 مهمتر از آن، عرف,,ان اجتم,اعی ب,ه ش,کل جنبش ه,,ای ح,,ق طل,ب و مس,,اوات
 خواهانه، بخش مهمی از تاري,,خ جنبش ه,,ای اجتم,,اعی و سياس,,ی م,,ا را ش,,کل

می دهد.

 پرسش هائی را در مورد عرفان اجتم,,اعی در مي,,ان می گ,,ذاريم. اي,,ن پرس,,ش ها
 مربوط اند به نقش عرفان در زندگی اجتماعی امروزين ما ,, ب,,ه وي,,ژه در پهن,,ة
 اخلق عملی و در فرهنگ سياسی ,, و تلقی يا تضاد آن با تج,,دد و م,,درنيت.
 مدرنيتی که برداشت های ت,,ازه ت,,ری از مف,,اهيم آزادی، آزاد انديش,,ی، فرهن,,گ

دموکراتيک، عدالت و «حقيقت» پديد آورده است.

 پرداختن به عرفان، همانند بسياری ديگر از سنت های فرهنگی جامعة ما که در
 آگاهی جمعی عوام و خواص حض,ور دارن,د ,, نظي,ر موس,يقی س,نتی، ادبي,ات
 اساطيری، ادبيات تغزلی، و فولکلور ,, می تواند رابطة روشنفکران «لئي,,ک» ي,,ا
 سکولر ايرانی را با اين بخش های فرهنگ سنتی روشن کند. می توان ب,,ا دو ي,,ا
 سه پرسش آغاز کرد: نخس,,ت اينک,,ه آي,,ا می ت,,وانيم ب,,ا بين,,ش امروزي,,ن خ,,ود،
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 دريافت ها و مفاهيمی را که زادة دوران ت,,اريخی م,,ا هس,,تند ب,,ه عرف,,ان نس,,بت
 دهيم؟ دوم اينکه آيا مفاهيم و الگوهای رفتاری عرفان و عارف,,ان، ک,,ه در دوران
 خود، مظهری از مقاومت در برابر جزم انديشی و خودکامگی بوده اند، در عص,,ر
 ما کماکان همان قابليت ها را حفظ کرده اند؟ به عبارت ديگر، ک,,دام جنبه ه,,ای
 سنت عرفانی قابليت همزيستی با تجربة زيستی  امروز ما را دارد و می تواند آن
 را غنی تر کند؛ کدام جنبه ها به ضد خود ب,,دل ش,,ده و ک,,دام هن,,وز می توانن,,د
 محل برخورد تعابير گونه گون باشند؟ آي,,ا می ت,,وان بخش,,ی از اي,,ن س,,نت های
 فرهنگی را در يک پروژة رهائی بخش به نحو سازنده ای ادغام ک,,رد؟ ي,,ا اينک,,ه
 آنها بازمانده ای از يک دوران سپری شده اند که تنها می توانن,,د ب,,ه م,,وزة آث,,ار
 هنری تعل,,ق داش,,ته باش,,ند؟ در ط,,رح اي,,ن پرس,,ش ها، م,,ا ت,,وجهی ب,,ه ارزش
 زيباشناختی آثار عرفانی ,, آن تخيل شگفت و جنون آسا در برخورد با واقعيت،

خWرد کردن پندارهای مرسوم و بازی اعجاب آور با زبان ,, نخواهيم داشت.

تضاد با انسانگرائی (اومانيسم)
  در ميان بخشی از روش,,نفکران ايران,,ی،۱۳۵۷در سالهای پيش از انقلب بهمن 

 به ويژه آنهائی که به مارکسيسم روسی عنايت داشتند و می خواس,,تند تع,,بيری
 ماترياليستی از عرفان به دست دهند، مرسوم بود که عرفان را به طور عام تنه,,ا
 يک معرفت شهودی و وجه مشترک نوع انسان تعريف کنن,,د، معرف,,تی ک,,ه ب,,ر
 علوم عقلی و فلسفه متکی نيست. آنها باورهای مت,,افيزيکی اس,,لمی را ف,,رع ب,,ر
 عرفان، يا حتا زائد، می دانستند! اما چنين تعريفی خص,,لت دين,,ی و خداباوران,,ة
 عرفان را ناديده می گيرد يا آن را فرعی می پندارد. يعن,,ی متافيزي,,ک نهفت,,ه در
 عرفان، و مفهوم يک وجود فراباش,,نده در مقي,,اس کيه,,انی در آن را پدي,,ده ای
 ثانوی تلقی می کند. اما برداشت درست اين است ک,,ه عرف,,ان هرچن,,د ن,,وعی از
 معرفت غيرعقلنی است اما هر معرفت غير عقلن,,ی و ش,,هودی ای را نمی ت,,وان

عرفان نام گذاشت.

 معرفت شهودی که به طور عمده در هنرها، به وي,,ژه ش,,عر، تجل,,ی می ياب,,د، در
 عصر مدرن، و نيز در شرايط پسا مدرن، به طور غالب خصلتی غيردينی دارد: با

81نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 اعتقاد به اينکه وجود بر ماهيت مقدم است و ب,,دين س,,ان «معن,,ا» ی جه,,ان و
 هستی، نه از فراسوی آسمان ها، بلکه از وجود اجتماعی انسانها (يا حتا از چيزی

  که خصلت متافيزيکی ندارد) ناش,,ی می ش,,ود. در اينج,,ا، پي,,ش ازBeingبه نام 
 آنکه ابزار عقلنی و نظری ما به کار افتد پديده ها در آگاهی ما «حضور» دارن,,د؛
 شناختی که به تئوری نياز ن,,دارد، ش,,ناختی ش,,عرگونه. اي,,ن معرف,,ت، معرف,,تی
 عرفان نيست. معرفت عرفانی ناظر بر شناخت خدا است. «گنوسيس» تنه,,ا ب,,ه
 معنی معرفت شهودی نيست، بلکه معرفت ش,,هودی نس,,بت ب,,ه خ,,دا اس,,ت. از
 لحاظ جهان بينی نيز، حتا در مانی گری و ساير طريقت های ثنويت گرا، جه,,ان
 خوب و برتر، جهان خاکی نيست بلکه جهان ماوراء است، جائی که پيوند با حق
 ص,,ورت می گي,,رد. در گنوستيسيس,م، جه,ان و کائن,ات آنط,ور ک,ه م,ا آنه,,ا را
 می شناسيم، چه بسا نه آفريدة خدا بلکه آفري,,دة ش,,يطان (دمي,,ورج) باش,,د. در
 نتيجه، رهائی از مادsه، و رهائی از پليدی اين جهان، تنها راه بازگشت ب,,ه س,,وی
 خدا خواهد بود. در ذن بوديسم پدي,,ده های واقع,,ی و تجرب,,ی خ,,الی از ارزش و
 اعتبار هستند. کبال (عرفان يهودي) شايد انعطاف پذيرترين شکل عرفان باش,,د
 زيرا در آن مفه,,وم خ,,دا توض,,يح ناپ,,دير و فاق,,د معن,,ی جل,,وه می کن,,د و از آن
 همچون مغاکی نامتناهی ياد می ش,,ود. ب,,رخلف ادع,,ای بعض,,ی از روش,,نفکران

سکولر، هيچکدام از اين گرايش ها «طبيعت گرا» و «انسان گرا» نيستند.

 شناخت معنی حروف الفبا در کبال (و در «حروفيه» ی ايراني)، طري,,ق آگ,,اهی
 به حکمت خداوندی است. بينش اشراقی نيز به سلسله مراتبی از انوار باور دارد
 که اعل مرتبة آن نورالنوار است. به نظر می رسد در تمام بينش های عرفانی اين

  ) برآمدهthe Oneديدگاه بنيادی که تمامی مراتب وجود همه از يک منشأ يکتا (
 اند و هدف سلوک عملی اين جهانی بايد بازگشت به «اصل» باشد هرگ,,ز م,,ورد
 سوآل نبوده است. زمانی در ازل ميثاقی ميان انسان و آفريدگارش بسته ش,,د و
 با هبوط از هم گسست. عرفان، روايت يا «نارتيو» وحدت دوباره ب,,ا خ,,دا اس,,ت.
 پس نمی ت,,وان مف,,اهيمی نظير انس,,ان گ,,رائی (اومانيس,,م)، ط,,بيعت گ,,رائی، ي,,ا

«ماترياليسم» را به عرفان منسوب کرد.
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عصبيت و خشونت
 روش جامعه شناسان آن است که ب,,ا روش,,ن ک,,ردن زمين,,ة تاري,,خ و اجتم,,اعی
 (زمينة مادي) بينش های عرفانی در ايران، ما را از ج,,دل های اسکولس,,تيکی و
 تلقی های ايده آليستی از عرفان بر حذر دارن,,د. ام,,ا اينک,,ه تاريخچ,,ة اجتم,,اعی
 عرفان چه درس هائی می تواند برای يک پروژة آزادی خواه در ايران امروز داشته

باشد، محل جدل است. شايد بتوان دو ديدگاه کلی را تميز داد:

  به شهادت تاريخ، عرفان و تص,,وف در اي,,ران دارای هس,,ته ای شورش,,ی ويک)
 اعتراضی بوده است که از قشريت دينی تبرsی جسته، در خدمت آرمانهای ظل,,م
 ستيز و عدالت خواه در آمده است. از همين رو، روش,,نفکران دم,,وکرات و چ,,پ
 نيز اگر بخواهند نفوذ خود را در ميان مردم گسترده تر سازند به,,تر اس,,ت اي,,ن
 جنبه ها را برجستگی ببخشند. حتا سوسياليست ها هم می توانند از آن ب,,ه نف,,ع
 پروژة خود بهره بگيرند. علوه بر اي,,ن، جنبش ه,,ای ع,,دالت خواه,,انه ای ک,,ه از
 عرفان اصيل اسلمی مايه می گيرند مبيsن نوعی سوسياليسم تخيلی ان,,د. عرف,,ان
 به شکل اصيل خود حامل شکيبائی و تحمل عقايد دگرانديش و بنابراين حامل

دموکراسی و معارض با جبsاريت است.

  عرفان در تاريخ پيش , مدرن، و پيش از سرمايه داری، هنگ,,امی که پرچ,,مدو)
 جنبش های شورشی روستائی يا شهری عدالت خواه ب,,وده، نقش,,ی مثب,,ت ايف,,ا
 کرده است. اما در عصر مدرن، به عن,,وان پ,,روژه ای اجتم,,اعی ي,,ا سياس,,ی (ن,,ه
 استتيک و هنري) پديده ای ارتجاعی اس,ت. حت,ا در ج,ائی ک,ه عرف,ان پرچ,م
 جنبش های پوپوليستی ضد سرمايه داری و ضد امپرياليس,,تی مس,,اوات طلب,,انه
 است، بالقوه خصلتی فاشيستی دارد. پروژه های سياسی عص,,ر م,,درن (ب,,ه ط,,ور
 عمده ليبراليسم و سوسياليسم) تفاوتی ماهوی ب,,ا جنبش ه,,ای شورش,,ی پي,,ش
 مدرن دارند و اطلق مف,,اهيمی که فق,,ط زادة م,,درنيت ان,,د و ب,,ه ط,,ور اساس,,ی
 مشروعيت عصر مدرن به آنها وابسته است، به جنبش ها و احکام نظ,,ری پي,,ش

مدرن از نظر روش غير تاريخی و از لحاظ سياسی مهلک است. 
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 در دفاع از ديدگاه دوم بايد تأکيد کنيم که نمی توان با توس,,ل ب,,ه ي,,ک تقلي,,ل
 گرائی اقتصادی و طبقاتی مدعی بود که تح,,ت هرش,,رايطی باي,,د از بينش ه,,ای
 ايدئولوژيک اقشار ستم ديده حمايت کرد. جنبش های شورشی دينی از اس,,اس
 با جنبش های مدرن تفاوت دارند. ايدئولوژی ها «فقط» خصلت آرمانی، روبن,,ائی

و ثانوی ندارند، بلکه عملکرد و نتايج جنبش را تعيين می کنند.

 در جنبش های شورشی دينی، يا عرفان اجتماعی، عنصر واض,,ح م�ه,,دی گ,,رائی
 (اصل «غيبت») وجود دارد و نيز عنصر بسيار قوی فره وشی  رهبر, مtراد، و اين
 دو عنصر در رابطه با يکديگرند. رهبر فرهمند (کاريزماتيک) همواره نماينده ي,,ا
 رابط امام غايب است ,, اگر خود او نباش,,د ,, و از همي,,ن رو می توان,,د بش,,ارت
 دهندة عدالت اجتماعی باشد. مبارزه با ظلم زير عنوان مبارزه با دجs,,ال ص,,ورت
kش,,ديد Qمی گيرد. سرسپردگی مريدان به پيشوا (پي,,ر، م,,راد، قط,,ب) حام,,ل ب,,ار 

خردگريز تا حدs خودباختگی کامل است.

 خصلت راديکال و ستيزه گر جنبش های دينی به ميزان زيادی ناشی از عصبيت
 نهفته در آن ها است. پذيرش آموزة ارتجاعی «شهادت» نيز بخش جدائی ناپذير
 اين عصبيت و خودباختگی است. شهادت به سادگی به معنی سرباختن بر س,,ر
 آرمان نيست، بلکه به معنی پيوند دوباره با حقs، «بازگشت به اصل خ,,ويش»، و
 وصال معشوق , آفريدگار است. «عاشق بودن» شرط آن است اما ن,ه عش,,ق ب,,ه
 اين دنيای خاکی، اين طبيعت و اين انسان خطاپذير، بلکه به مطلق، به نور، ب,,ه
 ذات باری تعالی. لزم به گفتن نيست ک,,ه در عص,,ر م,,درن آم,,وزة ش,,هادت ب,,ه
 همين دليل تا چ,,ه ان,,دازه خص,,لت فاشيس,,ت گ,,ونه دارد. عم,,ل خي,,ل عظي,,م
 «عاشقان» جوانی که در جنگ ايران و عراق روی مين های دشمن جان باختند

از همين باورها آب می خورد.

تضاد با مدرنيت
 ما مجاز نيستيم مفاهيم عصر مدرن نظير انسان گرائی (اومانيسم)، دموکراس,,ی،
 آزادی فردی، آزادی عقيده و بيان به مث,,ابه ح,,ق، دگرانديش,,ی، سوسياليس,,م و
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 نظاير آنها را به دلخواه بر هرجنب,,ش ظل,,م س,,تيز و مس,,اوات طل,,ب (ي,,ا «ض,,د
 امپرياليسم و صهيونيسم») اطلق کنيم. اين مفاهيم از لحاظ تاريخی متعلق به
 يک پرسشواره (پروبلماتيک) جديد هستند که خارج از آن به کلی معن,,ی خ,,ود
 را از دست می دهند. بخش جدائی ناپذير اين پرسشواره، انگ,,ارة ج,,دائی قطع,,ی
 حوزة دين از حوزة ادارة امور جامعه است. مفاهيم حق، برابری در براب,,ر ق,,انون،
 تقسيم عادلنة ثروت، مسؤليت شهروند و غيره ب,ا مس,,اوات طل,بی و پوپوليس,م
 فرقه ها و جنبش های دينی يک,,ی نيس,,تند. تمامی جنبش ه,,ای شورش,,ی دين,,ی
 (سربداران، حروفيه، نقطويون، بابيه ...) واجد عصبيت های فرق,,ه ای ب,وده ان,د و
 زمانی که موفق به تشکيل حکومت های محلی می ش,,دند از تحمي,,ل اخلقي,,ات
 خود دريغ نمی کردند. گاه نيز بر سر «رهبري» به رقابت های خونين درون فرقه

ای دست می زدند.

 در سياست و اخلق عملی، می توان از دو منظر به عرفان نگريست و ه,,ردو ب,,ار
 آن را ناهمخوان يافت. از منظر مدرن و از منظر پسامدرن. آن کس که آزادی و
 دموکراسی را از منظر دفاع از پروژة تجدد و مدرنيت می خواه,,د، ب,,ا توس,,ل ب,,ه
 عقل به عنوان واپسين معيار شناخت و داوری، با فعاليت برونگ,,را و عقلن,,ی در
 حيطه های اقتصادی و تکنيکی، تنظيم عقلنی وقت (تايم) و مکان (سپيس)، با
 پذيرش منطق همسانی (آيدنتيتي) در کاربرد زبان و مفاهيم، با تدوين عقلن,,ی
 قوانين و حقوق صوری (فورمال)، ايجاد جامعة مدنی بر اساس پيمان اجتماعی؛
 و به وجود آوردن «حوزة عمومي» ارتباط آزاد و تحريف نشده ميان شهروندان،

ناگزير راه و رسم عرفان را نقيض هستی اجتماعی خود می يابد.

تضاد با پسامدرنيسم
 اما آن کس ک,,ه در ش,,رايط پس,,امtدرن، از منظ,,ر نق,,د م,,درنيت، در جس,,تجوی
 آزادگی است عرفان را چگونه می يابد؟ پtست مدرنيسم، اي,ن منظ,ر خردگري,,ز و
 زيبائی شناختی (گرا) که مخالف انگارة «حقيق,,ت» و مرکزي,,ت هرگ,,ونه کلم و
 منطق (لوگوس) است، شايد در نگاه اول با عرفان نزديکی نشان دهد، ام,,ا اي,,ن
 نزديکی ظاهری است. بينش آيرونيکk پسامدرن ب,,رای تاري,,خ غ,,ايتی (تيل,,وس)
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 قايل نيست. از اين رو نمی تواند «وصل» را هدف رفتار انسان بنماياند، خواه اين
 وصل يکی شدن آنجهانی با خدا باشد يا يگانی اينجهانی ب,,ا «بن,,ی آدم» ! تنه,,ا
 شک، سوآل، ندانستن، نسبی بودن حقيقت ها و گفتارها در گسترة زمان و زبان

است که در نهايت انسانی با اين بينش را از زبان مرسوم می راند.

 اين «علم لدني» عارف نيست. عارفی که با وقوف به حقيقتی دست ناپ,,ذير ک,,ه
 عقل را بدان راهی نيست به «بی زباني» می رسد. برخلف يک سالک، انسانی با
 بينش پسامدرن، مقاماتی را از سر نمی گذران,,د (همچ,,ون ايم,,ان، ت,,وبه، خ,,وف،
 اطاعت و عشق). او سرQ آن دارد تا سرريزQ شور شهوانی و تمنا (ديزاير) را جش,,ن
 بگيرد، نه آنکه همچون رابعة عدويه در فصل بهار در و پنجره ببندد ت,,ا زيب,,ائی
 جهان وی را از عشق به «او» غافل نکند! چنين انسانی «کشف اسرار» نمی کند.
 «حيرت» او ناشی از امکان ناپذيری شناخت حکمت خدا نيست، بلکه ناش,,ی از
 آن است که هيچ حکمتی نيست که چرائی نهائی پديده ها را توض,,يح ده,,د. ن,,ه
kخدائی هست، نه جهان ديگری، و انسان نه اينجا و ن,,ه آنج,,ا «خ,,انه» ای از آن 

خود ندارد.

شعرگونه، نه عارفانه
 اگر اين تعبير درست باشد، می توان نتيجه گرفت که امروزه نگ,,اه ش,,عرگونه ب,,ه
 جهان و شعرگونه زيستن به طور الزامی خصلتی غيرعرفانی به خود می گي,,رد؛ و
 آن کس که در فضای فرهنگی ايران مدعی عارف بودن است، در واقع مظه,,ری
 از آن دوگانگی نهفته در ناخودآگ,,اهی اس,,ت ک,,ه در عم,,ق نيازمن,,دی م,,ادی و
 روحی و جنسی، تظاهر به بی نيازی می کن,,د و می خواه,,د قلن,,در و دروي,,ش و
«عاشق» باشد، در شرايطی که دين و دنيا برايش از هر اميدی تهی شده است.

نوشتة بال نخستين بار در اينجا به چاپ رسيد:
 ميلدي)۱۹۹۰ (۱۳۶۹/ درگسترة تاريخ و سياست  شماره هفتم , زمستان کنکاش  

ابعاد اجتماعی و سياسی عرفانپيوست : 
 در مطلب پيشين از عرفان اجتماعی سخن رانديم و به مشکلت حض,,ور آن در
 جهان مدرن و همزيستی آن با تجدد اشاره کرديم. تعدادی از شنوندگان م,,ا در

86نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 راديوزمانه اين انتقاد را مطرح کردند که عرف,,ان را نمی ت,,وان و نباي,,د ب,,ه پهن,,ة
 اجتماع و سياست کش,,اند؛ و ق,,رائت تاري,,خ جنبش ه,,ای اجتم,,اعی، ب,,ا تحلي,,ل
 باورهای عرفانی بنيانگذاران و پيروان آنها، به حيثيت معنوی و اخلق,,ی عرف,,ان

آسيب می رساند.

  می نويسد: «عرفان يک تجربة شخصی و فردی اس,,ت وملکوتسايت اينترنتی 
 بدون هيچ ترديدی ورود آن به عرصة سياست و اجتماع مخ,,رب اس,,ت. تجرب,,ة
 عرفانی و دينی، پس,,زمينة زن,,دگی معن,,وی و روح,,ی انس,,ان را می س,,ازد و جل
 می دهد و در قلب آن تعاليم اخلقی دين و عرفان نشسته است. عرفان [همان]
 تعاليم اخلقی دين است فارغ از قيد و بند احک,,ام و رس,,وم ش,,رعی ... گفتم,,ان

عارفانه، زمين تا آسمان با فضای اجتماع و سياست فرق دارد.»

 در پاسخ اين انتقاد بايد گفت اگر تنها سليقة شخصی مطرح باشد، شايد ارج,,ح
 آن باشد که بينش عرفانی در حيطة اخلق فردی باقی بمان,,د. در اي,,ن ص,,ورت،
 انسانی که برای رستگاری در اين وادی پا می گذارد، برای رسيدن ب,,ه ح,,ق، ب,,ه
 تنهائی در ساحتی شهودی و قدسی سير می کند و در اي,,ن س,,لوک، م,,ددکار او

نيز شاعران و عارفان بزرگ همچون حافظ و مولوی خواهند بود.

 اما تاريخ حرکتی مستقل از سليقه های فردی دارد. اخلقيات خصوصی، پسند و
 ناپسندk ما، تأثير مس,,تقيمی بر آنچ,,ه در پهن,,ة اجتم,,اع و سياس,,ت رخ می ده,,د
 ندارند. عرفان و حکمت الهی {تئوسوفي} يک جهان بينی اس,,ت. اي,,ن جه,,ان
 بينی حامل يک کيهان شناسی {کاس,,مولوژي} و ي,,ک مجم,,وعه از مف,,اهيم و
 اصطلحات خاص است برای توضيح پيدايش جهان، فلس,,فة آفرين,,ش، ه,,دف و
 مسير انسان بر روی زمين، و سرانجام پايان سير د�و�رانی تاريخ در اتح,,اد مج,,دد
 با آفريدگار. انواع حکمت های الهی، پديده هائی اجتماعی اند زي,,را ب,,رای ت,,داوم
 خود می بايد در درون يک گروه قومی , فرهنگی {گروه اkتنوکالچرال} به حي,,ات
 خود ادامه دهند. در کشورهای اسلمی اين گروهه,,ا نام ه,,ائی چ,,ون «م,,والي» و
 انواع فرقه های برادری يا «اkخوان» برخود داشته اند که هريک به گkرد يک قطب
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 يا مراد جمع می شدند و به افعال و رياضت های خاص آن فرقه تأسی می کردند.
 تأثير اجتماعی و سياسی فرقه های عرفانی زمانی احساس می شد که ک,,ارگزاران
 رسمی شريعيت، اعم از آنکه به دستگاه خلفت وابس,ته بودن,د ي,ا ب,ه فرقه ه,ای
 رقيب تعلق داشتند، حکم به تکفير شيوخ يا عارف,,ان سرش,,ناس می دادن,,د زي,,را

نفوذ فرقه ای اين عارفان را تهديدی برای قدرت و منزلت خود می پنداشتند.

اهميت اجتماعی و سياسي
 برای نمونه، لوئی ماس,,ينيون در تحقيق,,ات پردامن,,ه اش درب,,ارة زن,,دگی و آث,,ار

  ميلدی ب,,ه۹۲۲حسين ابن منصور حلج، عارف بزرگ مس,,لمان ک,,ه در س,,ال 
 فرمان قاضی بغداد اعدام شد، نشان می دهد که چگونه آموزه های حلج در ب,,ارة
 آداب و فرائض دينی، عبادت، و شهادت، به يک بح,,ث حق,,وقی بس,,يار دقي,,ق و
 پيچيده در ميان جناحهای معتزله (از زبان اميرحسين ميبدي)، اماميه (از زبان
 ابن بابويه) و فرقه های سtنی و همچنين، پس از مرگ حلج در س,,ده های بع,,د،

 فرقه ه,,ای عرف,,انی از س,,وی نماين,,دگان). ۱در مکت,,ب اب,,ن عرب,,ی برانگيخ,,ت (
رسمی شريعت به صفاتی چون ملحده، زنادقه و نظائر آنها ملقب می شدند.

 محمد آرکون اسلم شناس الجزائری الصل دربارة اهميت اجتماعی و سياس,,ی
 جنبش های عرفانی می نويسد: «چنانچه بخواهيم به اهميت تنش ها و مجادلتی
 که توسط نوآورانی چون حلج ايجاد می شد پی ب,,بريم، نمی ت,,وانيم جنبه ه,,ای
 اجتماعی و سياسی جنبش های عرفانی را ناديده بگيريم. مخاطبان و مش,,تريان
 حاضر, آماده برای اين عارفان، ب,,ه ط,,ور آش,,کار، عب,,ارت بودن,,د از مستض,,عفان
 شهری که از حاشية اجتماع می آمدند و از امتيازات اجتماعی نصيبی نداش,,تند.
 امتيازاتی که طبقات مرفه تجار، زمين داران، و ديوانيانk حامی قدرت در اختي,,ار
 داشتند. رابطة عرفان با طبقات کارگر پس از قرن يازدهم ميلدی متحول شد و
 س,,مت و س,,وی آن مت,,وجه انجمن ه,,ای متع,,رض و تن,,د رو نظي,,ر انجمن ه,,ای
 «فتوت» و «عياران» شد. در دوران بعد، از قرن س,,يزدهم ت,,ا ن,,وزدهم ميلدی،

   (مقالت به قلم نويسندگان مختلف، ويراستار و مترجم، مرلين ل.مطالعاتی درباره ی اسلم لوئی ماسينيون، برايندهای فقهی آموزه ی حلج، در کتاب   ۱
۱۴۰، ص ۱۹۸۱شوارتز)، به زبان انگليسی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
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 شيوخ و اوليای محلی {مtرابطون} توانستند با مردم روستا و کوهپايه ه,,ا پيون,,د
 برقرار کنند؛ مردمی که کنترل آنها توسط مقامات وقت امکانپذير نبود. چن,,انچه
 در مغرب (مراکش) آنها در مراحل نهائی حکمرانی خان,,دان «مريني,,ون» (بن,,ی
 مرين) ظهور کردند. در اين دوران، عرفان تبديل ب,,ه جنبش ه,,ای گون,,اگونی از
 انجمن های برادری {يا اkخوان} شد که تبلور و بيان کنندة رقابت های قبيله ای
 و طايفه ای بود و خود را در مناسک و مراسم خاصQ هر انجمن ب,,روز می داد. در
 سراسر جهان اسلم، انجمن های برادری يا «اخوان» ب,,رای منزل,,ت اجتم,,اعی و
 جلب مريد و کسب پاية سياسی تلش می ورزيدند. آنها اين وظيفه را با گس,,يل
 هيأت های تعليم ديدة مtرابطون به مراکز آموزشی انجام می دادند. هرکدام از اين
 مراکز، که «زاويه» خوانده می شد، در پيوند ب,,ا يک,,ی از پيشکس,,وتان ي,,ا اولي,,اء
 بنيانگذار آن فرقه قرار داشت. اين اولياء در هرگوشه ای با برکات خود، به ياری
 معج,,زات و کرام,,اتی ک,,ه داش,,تند س,,عی در جل,,ب اعتم,,اد اه,,الی می کردن,,د؛
 مردمی که بی سوادی و کمبود دان,,ش آنه,,ا از زب,,ان عرب,,ی، ب,,ه وي,,ژه در مي,,ان
 بربرهای ساکن مغرب (مراکش) و شمال آفريقا و نيز جنوب صحرای آفريقا، آنها

)۲را مستعد پيوستن به اين انجمن ها می کرد.» (

 محمد آرکون اعتق,,اد دارد در دوران جدي,,د پ,,س از ايج,,اد دولت ه,,ای مل,,ی در
 کشورهای اسلمی، تلش هائی که در جهت اي,,دئولوژيک ک,ردن اس,لم ص,ورت
 گرفت، بر آموزه های عرفانی نيز تآثيرگذار بود. بايد پذيرفت، اگ,,ر بخ,,واهيم ب,,ی
 طرف,,انه نگ,,اه کني,,م، چگ,,ونگی اي,,ن ت,,آثيرات و برآين,,دهای سياس,,ی آنه,,ا در
 جنبش های جهادی، هنوز به طور کافی توس,,ط ج,,امعه شناس,,ان و تاريخ,,دانان

انجام نگرفته و نيازمند تحقيقات بيشتری است.

پاية طبقاتي
 آنچه محمد آرکون در مورد پايه ه,,ای طبق,,اتی جنبش ه,,ای عرف,,ان اجتم,,اعی،
 پيش از دوران مدرن، عنوان می کن,د، يک,ی از موض,وعات اص,لی تاريخنگ,ارانی
 است که توجه خاصی به نقش مبارزات طبقاتی و جنبش های شورشی و انقلبی

۸۲، ص ۱۹۹۴، به زبان انگليسی، انتشارات وست ويو، بازانديشی اسلم محمد آرکون،  ۲
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 در تاريخ داشته اند. فردريک انگلس، دوست و همکار کارل مارکس، يک,,ی از دو
 بنيانگذار روش ماترياليسم تاريخی در علوم اجتماعی، توجه خاص,,ی ب,,ه جه,,ان
 بينی های پان تئيستی، به ويژه نزد جيوردان,,و برون,,و و ب,,اروخ س,,پينوزا داش,,ت.
 اسپينوزا يکی از مهمترين متفکران دوران گذار به مدرنيت در اروپ,,ا اس,,ت ک,,ه
 سيستم فلسفی ا ش طی سی سال گذشته توسط فيلسوفان مارکسيت برجسته
 ای چون لوئی آلتوسر و آنتونيو نگری و همفک,,ران آنه,,ا م,,ورد ت,,وجه و ارزي,,ابی

مجدد قرار گرفته است.

 بسياری از مشايخ تصوف از ميان اقشار و اص,,ناف چوپ,,ان، آهنگ,,ر، خ,,راز، ب,,زاز،
 قصاب، خرمافروش و نظائر اينها برآمده بودن,,د. آنچ,,ه محم,,د آرک,,ون در م,,ورد
 مtرابطون شمال آفريقا می گويد، نظيرش را در سرزمين های مرک,,زی اس,,لم ب,,ه
 شکل فرقه های دراويش ملحظه می کنيم. درويش، که به معنی فقي,,ر و س,,الک
 است، علوه بر اخلق عملی حق گوئی و قن,,اعت، در سياس,,ت ني,,ز پاي,,ة اص,,لی
 طبقاتی جنبش های شورشی ای نظير سربداران (خراسان)، مرعشيان(خطه های
 شمال ايران)، و حروفيون (آذربايجان) را، علي,,ه زمين,,داران، اش,,راف، و دس,,تگاه

روحانيت شکل می داد.

 شيخ و پيشوای جنبش مرعش,,يون، ميرقوام,,دsين مرعش,,ی، در ق,,رن چه,,اردهم
 ميلدی خود به رياست دولت محلی طبرس,,تان رس,,يد. بن,,ا ب,,ه نوش,,تة محق,,ق
 ايرانی سعيد امير ارجمند، در توضيح نحوة سياسی ش,,دن فرقه ه,,ای ص,,وفيانه،
 بايد گفت که: «در صوفی گری، رستگاری با دنبال کردنk نمونة زندگی يک پير

 يک,,ی از) ۳يا مراد حاصل می شود، نه با مجموعه ای از اص,,ول اخلق عمل,,ی.» (
 مهم ترين نتايج گسترش صوفی گری، قدرت گيری و تآثير روزافزون تعدادی از
 شيوخ بود که، نه به عن,,وان آورن,,دة آم,,وزة ت,,ازه ای در دي,,ن، بلک,,ه ب,,ه عن,,وان
 اشخاص، با نفود معنوی خود می توانستند به حاکمان وقت مشروعيت ببخشند.
 «دعای خير» اين شيوخ از سوی امرا طلب می ش,,د. بن,,ا ب,,ه گفت,,ة س,,عيد امي,,ر
 ارجمند، در کتاب ارزشمندش به نام «س,,اية خ,,دا و ام,,ام غ,,ايب»، در جنب,,ش

۶۶، به ويژه فصل دوم، ص ۱۹۸۴، به زبان انگليسی، انتشارات دانشگاه شيکاگو؛ سايه ی خدا و امام غايب سعيد امير ارجمند،  ۳
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 مرعشيه عنصر مهدويت وجود نداش,,ت، در ح,,اليکه در جنبش ه,,ای س,,ربداران،
)۴حروفيه، نوربخشيان، مشعشعيان، و صفويه، مهدی گرائی حضور کامل دارد. (

 شاخه هايی از نهضت اسماعيلی، جنبش حش¦اشين، و نهضت حسن صباح ني,,ز از
 زمرة اين جنبش های شورشی اند ک,,ه ش,,رح تاري,,خ آن,,ان خ,,ود مبح,,ث ب,,زرگ
 ديگری است. آخرين نمونة مه,,م اينگ,,ونه نهض,,ت ها در دوران پي,,ش از تج,,دد،

جنبش پيروان شيخ صفی الدين اردبيلی است.

 اکنون موضوعی که می تواند پيشاروی ما برای تفحص های آينده باش,,د، حض,,ور
اين عرفان در جهان مدرن است.

 
*

۸۵-۶۹ سعيد امير ارجمند، همان، صص  ۴
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فصل نهم

سکولريسم و اسلم

 همة جوامعی که در جهان معاص,,ر ب,,ر عقب مان,,دگی ف,,ائق آم,,ده ان,,د از مس,,ير
 سکولريسم گذشته اند. محمد آرکون اسلم شناس بزرگ الجزايری , فرانسوی،
 بر نمونة ترکيه انگشت می گذارد، نمونه ای که شباهت های بسيار با اي,,ران دارد،
 و ما را نسبت به دو واقعيت آگاه می کند: حرکت آتاتورک به عنوان تنه,,ا نمون,,ة
 پيروزمند سکولريسم در يک فرهنگ اسلمی ، يک حرکت تمدن ساز بنيادی و
 از لحاظ ت,,اريخی بازگش,,ت ناپ,,ذير ب,,ود. ديگ,,ر اينک,,ه، راه و روش آن ب,,ه ط,,رز
 خطرناکی به حذفk جهان معنائی و س,,مبوليکی پرداخ,,ت ک,,ه ب,,القوه می توان,,د

برآيندهای تخريبی داشته باشد. به گفته های او توجه کنيم:

فرازهائی از محمد آرکون
 ب,,ه ي,,ک تحلي,,ل) ۱۹۳۸-۱۸۸۱نمونة ترکيه و حرکت مصطفا کمال آتاتورک (

 همه جانبه نياز دارد زيرا غرب ترکيه را با نظر مساعد می نگرد، از آن رو که اين
 کشور با جسارتی بی نظير به سمت يک ارزش غربی که هم,,ان «سکولريس,,م»
 باشد حرکت کرد. بخش های ديگرQ جهان اسلم از نگاه غرب چي,,زی از حرک,,ت
 تمدن درک نکرده و درهايشان را به روی پيشرفتِ  انديشه ها و نهادها بسته اند

[...] اسلم امروزه مانعی است بر سر راه ارتباط فکری با غرب.

 حرکت آتاتورک پس از شکست امپراتوری عثمانی (که در جنگ جهانی اول ب,,ا
 آلمان متحد شده بود) و پس از کسب قدرت چه بود؟ آت,,اتورک، ک,,ه در چش,,م
 هموطنان اش قهرمانی است تمدن ساز و پدر ترکية مدرن، بی هي,چ ش,بهه ای
 کشورش را از خاک محافظه کارQ عثمانی برکند و ب,,ه دني,,ای تج,,دsد و مt,,درنيsت
 رساند، البته با روش ها و باورها و الگوهايی که ت,,ا همي,,ن ام,,روز مح,,ل بح,,ث و

جدل است.
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 برای ارزيابی کاملQ بtرد و برآيندهای حرکت سکولرسازQ آتاتورک، لزم اس,,ت ب,,ه
  کمال آتاتورک با چه نوع۱۹۳۸ و ۱۸۸۱دو پرسش پاسخ دهيم: ميان سالهای 

 اسلمی آشنائی داشت؟ يعنی در زمانی که برنامة ک,,ار خ,,ود را ت,,دارک می دي,,د
 اسلم را چگ,,ونه درک می ک,,رد؟ ديگ,,ر اينک,,ه او در آن زم,,ان چ,,ه برداش,,تی از

سکولريسم داشت که با آن دست به تغييرات اجتماعی زد؟

 ديدگاههای آتاتورک دربارة اسلم از ي,,ک س,,و، و سکولريس,,م از س,,وی ديگ,,ر،
 مشابه همان ديدگاههای تيپي,,ک و نم,,ونه واری اس,,ت ک,,ه اغل,,ب روش,,نفکران

  با نوعی آگ,,اهی س,,اده لوح,,انه ب,,ه آنه,,ا۱۹۴۰ و ۱۸۸۰مسلمان ميان سالهای 
 رسيده بودند. اين گروه که پای شان به مدارس و دانشگاههای اروپايی باز ش,,ده
 بود، به نوعی از شوک فرهنگی مبتل ش,,ده بودن,,د ک,,ه هرگ,,ز در زن,,دگی ش,,ان

نتوانستند به طور کامل بر عواقب آن فائق آيند.

 جامعة مسلمانی که آنها در آن پرورده شده بودند، چه در ترکيه و چه در ديگ,,ر
 نقاط، در چنگال انبوهی از منعياتk دينی، خراف,,ی و جادوب,,اور ب,,ود و آکن,,ده از
 نابرابری های آشکار اجتماعی، سياست های خودسرانة بومی و استعماری، و عقب

ماندگی های شديد فرهنگی.

 همة اين ضعف ها در تضاد چشم گيری بود با ارزش های غربی نظير آزادی ه,,ای
 جمهوری خواهانه، پويايی اقتصادی و خلقيsت فرهنگی، وسعت دي,,د ت,,اريخی و
 اراده به دانستن و آم,,وختن، پ,,اکيزگی و س,,هولتk اس,,تفاده از ام,,اکن عم,,ومی و
 خصوصی، توسعه و غنای شهرهايی چون پاريس، لندن، بروکسل، رم، و مارسی،
 شهرهای اصلی و پرشکوهی ک,,ه مس,,لمانان ج,,وان ب,,رای تحص,,يل ب,,ه آنه,,ا پ,,ا

می گذاشتند.

 آتاتورک در آکادمی نظامی تولوز در فرانسه دوره دي,,ده ب,,ود. ش,,يفتگی او ک,,ه ب,,ا
 اکتشاف همراه بود، آميخته می شد با نوعی شورش ک,,ور علي,,ه ي,,ک سرنوش,,ت
 تاريخی ناحق يا ناعادلنه. روشنفکران ديگر ني,,ز نمونه ه,,ای مش,,ابهی از همي,,ن
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 درام تاريخی را به نمايش گذاشته اند. تحتاوی و طاها حس,,ين در مص,ر، ک,اتب
 ياسين در الجزاير، بورقيبه در تونس و بسياری ديگر که يا با کتاب هاش,,ان و ي,,ا
 در عمل هريک به شيوة خود نمايشگر اي,,ن درام ت,,اريخی ب,,وده ان,,د، درامی ک,,ه
 همچنان ب,,ا پيچي,,دگی فزاين,,ده ای، و در مقي,,اس انس,,انی روزافزون,,ی، خ,,ود را

برصحنه آشکار می کند.
[...]

حمله به نمادهای فرهنگ دينی و سنت
 عمل آتاتورک فراگير بود. او به از ميان برداشتن رژي,,م س,,لطانی قن,,اعت نک,,رد،
 رژيمی که در آگاهی جمعی مردم به مق,,ام مق,,دس خلف,,ت ارتق,,ا ي,,افته ب,,ود و
 براندازی آن با اعتراض علمای دانشگاه الزهر در قاهره روبرو شد و به طور کلی

به آگاهی مسلمانان يک شوک سراسری وارد کرد.

 آتاتورک به کليsت جهانk معنائی و نشانه های ارتباطی مس,,لمانان حمل,,ه ب,,رد. او
 الفبای عربی را با الفبای لتين عوض کرد، عم,,امه و فين,,ه را برداش,,ت و کله را

جايگزين آنها کرد. به جای فقه و شريعت، قوانين کشور سوئيس را برنشاند.

 انواع مراسم رسمی ، آشپزی، مبلمان خانه، معماری، شهرنش,,ينی، تق,,ويم، و ب,,ه
 طور کلی تمام نظامهای نشانه شناختی (سميولوژيک) که حس و ذائقة فردی و
 جمعی را متأثر می سازد و شکل های بی واسطة ادراک جه,,ان را تح,,ت کن,,ترل
 خود دارند، به طور رسمی از ميان رفتند و در عوض نظامهای اروپائی ب,,ه فاص,,لة
 کوتاهk چند سال جای آنها را گرفتند. اي,,ن اق,,دامات ي,,ادآورQ انقلبي,,ان در انقلب
 کبير فرانسه است که تصور می کردند می توان خدای مسيحيت را با يک «وجود

متعالي» [غير ديني] جايگزين کرد.

 سمبول ها نقشی حياتی در ساختن نظام تازه ای از زبان و نشانه ها بازی کردند،
 نظامی که قرار بود نظم سياسی، اجتماعی و قض,ائی ت,ازه ای از درون آن پ,,ا ب,ه
 جهان بگذارد. با بررسی اين جنبه، در حقيقت می توان موفقيت پردوام و مک,,رر
 اديان سن¦تی را در مقابل شکست کامل يا نسبی انقلبهای سنت ش,,کن توض,,يح
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 داد. چنين توضيحی می تواند از طريق تحليلQ مورد به موردk کارکرد سمبول ها و
 نشانه ها، و به کارگيری هوشمندانة آنها توسط پيامبران پيشين و رهبران دنيای
 معاصر، صورت گيرد. به نظر می رسد سمبول ها برحسب اينکه در چه بستری به
kکار گرفته شوند نقشی متف,,اوت ب,,ازی می کنن,,د؛ نق,,ش آنه,,ا در ي,,ک فرهن,,گ 
 شفاهی که به نح,,وی رازگ,,ونه س,,امان گرفت,,ه، متف,,اوت اس,,ت از نق,,ش هم,,ان
 سمبول ها در يک نظام «لوگوسنتريک» (يعين نظامی واژه مدار، نوشتاری، عقلی
 و منطقي) در يک فرهنگ کتبی که در چارچوب ي,,ک بين,,ش ت,,اريخگرا عم,,ل
 می کند. انقلب آتاتورک مترادف بود با پيروزی عقل پوزيتيويستی و ت,,اريخگرا،
 که به طور ريشه ای از آگاهی  افسانه باور (ميتيک) بريده ب,,ود، يعن,,ی آن ن,,وع
 آگاهی ای که تودة مؤمنان، اعم از عالم,,ان و عامي,,ان، ب,,ا آن زن,,دگی می کنن,,د.
 جدائی ايدئولوژيک ميان رهبران انقلبی [نظير آتاتورک] و توده های مردمی ک,,ه
 آنها کمر به آزادی شان بسته اند، به سرماية س,,مبوليک موج,,ود در س,,نت های

کنونی آسيب وارد می کند.

 سمبول ها [پس از تهاجم سکولريسم] به ناگهان تبديل به يک مش,,ت علم,,ت
 معمولی شدند ک,,ه توس,,ط آنه,,ا می ش,,د «متج,,ددها» را از «مح,,افظه ک,,اران»

 ۱۹۵۴بازشناخت. سپس طی مبارزات ضد استعماری در الجزاير ميان س,,الهای 
 ، معنی اين علئم برعکس شد، به اين۱۹۷۹، و در انقلب ايران پس از ۱۹۶۲و 

 شکل که حجاب برای زن,,ان، ري,,ش و س,,بيل ب,,رای م,,ردان، تک,,ثير مس,,اجد، و
 بازگشت به پوشاک و خوراک و رفتارQ تجويز ش,,ده از س,,وی ش,,ريعت، در حک,,م
 مقاومت سياسی در برابر دولت های فاقد مشروعيت تلقی می شد، مثل دولته,,ای
 استعماری در الجزاير و دول,,ت س,,کولر در اي,,ران زم,,ان ش,,اه. پ,,س از پي,,روزی

جنبش های مقاومت، همان علئم بيانگر هويت ملی و هويت مذهبی شدند. 
[...]

 نمونة ترکيه که در نتيجة حرک,تk آت,,اتورک تح,,ولی عظي,م پي,,دا ک,,رد، زمين,,ة
 باروری است برای مطالعة انحطاط سمبول ها و تبديل آنها به علماتk [مtدرن] و
 سپس تلش برای احيای سمبول ها در بستری ايدئولوژيک ک,,ه تأم,,ل و تعم,,ق
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 می طلبد و در عين حال ما را نسبت به بازگشت ناپذيری تاريخQ جوام,,ع هش,,يار
 می کند. در نمونة ترکيه، وزن اسلم بيش از هرجای ديگ,,ری در براب,,ر آم,,ادگی
 اين کشور برای پيوستن به اروپا و اروپائی شدن، سنگينی اش را نشان می دهد.
 مسلمانانی که به غنای انديشه در اسلم معاصر توجه دارند بايد با ص,,رف وق,,ت

بسيار، مورد ترکيه را مطالعه کنند.

 (به زبان انگليسي) , انتشارات وست ويو، کولورادو.بازانديشی اسلممنبع: 
 

*
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فصل دهم

جهانی شدن ارزش ها و پايان نوستالژي

 از زمان جنبش مشروطيت تاکنون که کشور ما خواسته است از عق,,ب مان,,دگی
 بيرون آيد و در مسير تجدد راه بسپرد، دشواری های اين راه را در تضاد سن¦ت با
 تجدsد ديده است. اين تضاد با نام های ديگری هم شناخته می شود: بومی در برابر
 غربی؛ اسلم در برابر سکولريسم؛ شريعت در براب,ر ق,انون؛ «ه,,ويت ب,ومي» در

برابر «جهان وطني»، و «اصالت» در برابر «خود باختگی فرهنگي».

 عقب ماندگی در زندگی مردم به شکل کميابی نان و ارزاق و گرانی کالها ب,,روز
 می کند. عقب ماندگی به ش,,کل بيک,,اری و فق,,ر ظ,,اهر می ش,,ود. ج,,بران عق,,ب
 ماندگی، تنها با کسب تکنولوژی و توليد صنعتی تحقق نمی يابد بلک,,ه همزم,,ان
 شامل انتقال ارزش های فرهنگی هم می شود. اما ورود ارزش های فرهنگی مtدرن
 از غرب، به معنی کم رنگ شدن ي,,ا از مي,,ان رفت,,ن ارزش ه,,ای خ,,ودی اس,,ت.
 حاميان سنت، روش,,نفکران ب,,ومی ، و ره,,بران دين,,ی خواه,,ان از دس,,ت رفت,,ن
 ارزش های گذشته نيستند. آنها پيشرفت مادsی غرب را می طلبند اما ارزش ه,,ای
 فرهنگی و راه و روش های رفتاری و اخلقی غربی را ط,,رد می کنن,,د. رژيم ه,,ای
 اسلمی در خاورميانه، شرق آسيا و ش,,مال آفريق,,ا نماين,,دة ط,,رز فک,,ر و جه,,ان
 بينی ه,,ائی هس,,تند ک,,ه ب,,ا ب,,ومی گرائی و حف,,ظ س,,نت می خواهن,,د آخري,,ن
 دستاوردهای تکنيکی مtدرن را به سرزمين خود وارد کنن,,د و در نظ,,ام س,,رمايه
 داری جهانی، جای پای محکمی بيابند، اما همزمان جلوی نفوذ ارزش های مtدرن

غربی را بگيرند.

مدرنيت : الگوی واحد يا الگوهای متعدد؟
 روشنفکران و ايدئولوگ های وابسته به اين رژيم ها استدلل می کنند که می توان
 مtدرن شد اما «غربي» نشد. آنها اعتقاد دارند مtدرنيsت فقط يک الگو ندارد بلک,,ه
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 هر کشوری می تواند از راه متفاوتی وارد عصر تجدد شود. آنها معتقد به «تع,,دد
 الگوهای مtدرنيت» هستند. پس پرسشی که در مقابل روشنفکران و دلس,,وزان و
 چاره جويان کشوری توسعه نيافته چون ايران قرار می گي,,رد آن اس,,ت ک,,ه آي,,ا
 الگوی ايرانی يا راه اسلمی رسيدن به مدرنيت وجود دارد يا آنکه م,,درنيت تنه,,ا
 يکی است و الگوی آن هم هم,ان الگ,وی واح,,د تح,ول جوام,ع اروپ,ائی اس,ت.

{تجدsد با الگوی واحد يا تجدsد با الگوهای چندگانه؟}

تغيير ارزش ها
 تغيير در ارزش ها به معنی تغيي,,ر در ط,,رز فک,,ر م,,ردم ع,,ادی اس,,ت. تغيي,,ر در
 ارزش ها در يک جامعة سنتی دس,تکم از دو راه ص,,ورت می گي,رد: يک,,ی اينک,,ه
 اهالی متوجه شوند پديده ای تازه برای زندگی آنها مفيد است. برای مث,,ال اگ,,ر
 يک روستائی قانع شود که کودشيميائی کkشت را بال می برد، او از لحاظ فک,,ری
 و ارزشی، مقاومت نمی کند و پديدة نو و مtدرن را می پذيرد. به همين ترتي,,ب او

ممکن است تراکتور و پودر رخت شوئی را هم که سوغات غرب است بپذيرد.

 راه دوم آن است که بزرگان و ريش سفيدان ق,,وم، راه و رس,,م جدي,,د را قب,,ول
 کنند. در نتيجه مردم نيز از آنها پيروی خواهند کرد. به اين ترتيب آنچه ت,,ازه و
مtدرن است وارد بافت زندگی و فرهنگ سنتی می شود و آن را متحول می کند.

مراحل گذار
 هرچه زمان بگذرد راههای تغيير در ارزش ها بيشتر می ش,,ود. در هم,,ان جامع,,ة
 سنتی اگر گروهی راديوی ترانزيستوری به دست ش,,ان بيفت,,د، کان,,ال ت,,ازه ای
 برای ارتباط با جهان مدرن پيدا می کنند. اگر به روس,,تاها ب,,رق کش,,يده ش,,ود،
 آنگاه راديو و تلويزيون صدا و سيمای جهان مدرن را واردk ب,,افت جامع,,ة س,,نتی
 خواهند کرد. در سالهای سی تا پنجاهk شمسی درکشورما، راديو و تلويزيون ملی

يکی از نقش های اصلی را در اشاعة تجدsد و مtدرنيت بازی کردند.
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 اگر راه و ترابری توسعه يابد، رفت و آمد به شهرهای بزرگ، کانالQ ديگری ب,,رای
 تحول در ارزش ها و سنت ها باز می کند. اگر توليد کالئی و سپس توليد صنعتی
 گسترش يابد، آنگاه کار در کارخانه يا در پروژه های شهرس,,ازی، پرب,,ارتر از ک,,ار
 روی زمين خواهد بود. مهاجرت يک روستائی يا يک شهرستانی که به کلنشهر
 آمده، افق ديد و ارزش ه,,ای او را دگرگ,,ون می کن,,د. شهرس,,ازی و شهرنش,,ينی
 الگوی اصلی يا مtدل «آرکه تايپي» عصرجديد است. اين تحول همچنين بخشی

از منطق حرکت تاريخی جوامع محسوب می شود.

 پس اگر به پرسشی که در ابتدا مطرح کرديم باز گرديم، بايد بگوئيم هم,,ة اي,,ن
 راهها که دنيا و ارزش های ما را تغيير می دهند، الگوهای واحد و مکرsری هستند
 که از غرب آمده اند و در چين و هند و بنگلدش و ايران با همان منطق درونی
kتکرار شده اند. اين الگوها در دوس,,دة گذش,,ته ت,,ا همي,,ن ام,,روز، مس,,ير واح,,د 

رسيدن به تجدsد را به کشورهای عقب مانده نشان داده اند.

عوامل گذار
 وقتی که صحبت از پذيرش ادوات تجدsد نزد بوميان کرديم، پرسش ديگ,,ر اي,,ن
 است که چه کسی اين ادوات را نزد آنها می برد؟ چه کسی از قبل فرستنده های
 راديو و تلوزيون برپا می کن,,د و ج,,اده و کارخ,,انه می س,,ازد؟ چ,,ه کس,,ی س,,واد
 خواندن و نوشتن، وراه و روش جديد کشت و ص,,نعت و بهداش,,ت را ب,,ه م,,ردم
 بومی عرضه می کند؟ آنکس که قدرت و بودجه دارد و نيز اراده ب,,ه تح,,ول. اي,,ن
 فرد می تواند رضاشاه يا آتاتورک يا استالين باشد که با کمک قشر تحصيل کردة

از فرنگ (غرب) برگشته کمر به دگرگون کرده جامعة سنتی می بندند.

 يا اينکه برعکس عامل گذار می تواند فردی باشد که ق,درت سياس,ی ن,دارد ام,ا
 سرمايه دارد. سرمايه ای که اگر امنيت حقوقی آن تضمين شده باشد می توان,,د
 در راههای سازنده و سودآور به کار افتد و اش,,تغال و ن,,ان فراه,,م کن,,د. چني,,ن
 فردی ابزار توليد کالئی و سپس توليد صنعتی را ابتدا بايد از غرب بگيرد. او نيز
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 برای به کارانداختنQ چرخ اقتصاد، در مراحل نخست محتاج قشر تحصيل ک,,ردة
از فرنگ برگشته است.

ارزش های بومی و رابطة آنها با ترکيب قدرت
 گفتيم که مردم در يک بافت ب,,ومی ، الگوه,,ای رفت,,اری خ,,ود را از پيش,,وايان و
 ريش سفيدان خود کسب می کنند. فقط در فرهنگ متجدد و سکولر است ک,,ه
 افراد عقل و دانش خود را پيشوا می گيرند. پيشوائی يعنی داشتن نفوذ کلمQ ي,,ا
 داشتن «اوتوريته». در جامعة سنتی پيشوايان روحانی و علم,,ا، حت,,ا واعظ,,ان و
 خطيبان از اين نفوذ برخوردار هس,,تند. آنه,,ا ص,,احب ات,,وريته ای هس,,تند ک,,ه
 روشنفکران متجدد از آن بی بهره اند. رابطة قشر روحانی ب,,ا ارزش ه,,ای مt,,درن

رابطه ای دوگانه است.

 برای نمونه، تاريخچ,,ة فرهن,,گ شهرنش,يتی و م,دنيت در اي,,ران معاص,,ر نش,,ان
 می دهد که يک روح,,انی ب,,ه راح,,تی حاض,,ر اس,,ت وس,,يلة نقلي,,ه اش را ک,,ه از
 چارپايان بود با موتورسيکلت عوض کند، يا به فرزندش مسواک کردن به ش,,يوة
 غربی را بياموزد و با آب لوله کشی،که دانش سکولر مهيا کرده، وضو بگيرد، اما
 هم او حاضر نيست ادبQ دست دادن با زنان را که در کشورهای متمدن مرسوم
 است بپذيرد. او همچنين ممکن است مردم را به استخاره با قرآن و ذکر حديث
 در حل مسائل روزانه تشويق کند و درهمانحال گروهی از متخصصانk همکي,,ش

را برای کسب انرژی اتمی به کار بگمارد.

 پس همانطور که گفتيم، رابطة قش,,ر روح,,انی ب,,ا ارزش ه,,ای مt,,درن رابط,,ه ای
 دوگانه است. مثل هرقشر ممتاز ديگری آن بخش از ارزش ها و الگوهای رفتار را
 که قدرت او را افزايش ده,,د می پ,,ذيرد و آن بخ,,ش را ک,,ه از اي,,ن ق,,درت ک,,م
 می کند مردود می شمارد. ما می توانيم از خود بپرس,,يم در اي,,ن معادل,,ة ق,,درت،

ارزش ها و مفاهيم ديگر چه نقشی دارند.
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 ارزش ها و مفاهيمی چون قضا و قدر، استخاره و ف,,الگيری، چش,,م ب,,د، ص,,دقه و
 دخيل بستن، در معادلت قدرتِ  پيشوايان سنتی چه نقش,,ی ب,,ازی می کنن,,د؟
 همينطور ارزش هائی چون عورت، ناموس و بکارت، ي,,ا الگوه,,ای رفت,,اری چ,,ون
 آداب طهارت و احکام تخل¦ی، غWسل، پيشنمازی و تقليد، در تحکيم روابط قدرت
 چه نقشی دارند؟ آيااز دست دادن اي,,ن ارزش ه,,ا ن,,وعی خودب,,اختگی فرهنگ,,ی

است؟ آيا آنها بخشی از هويت ما را تشکيل می دهند؟

 بی ترديد اگر روزی يکی از پيشوايان و مراجع، دست اش را از زير عب,,ا در آورد
 و دست زنی همتراز را بفشارد، با اين کار يک ارزش تمدنی مt,,درن را ب,,ه مي,,ان
 مردم برده است. ولی آيا با همين يک حرکت س,,اده، او ض,,ربه ای ب,,ر پايه ه,,ای

پرزور طبقه ای نمی زند که خود عضوی از آن است؟

پايان نوستالژيا
 با نگاهی سريع به يک متروپوليس يا کلن شهر، در کشوری فقر زده و توس,,عه
 نيافته، از حضور چشمگيرQ بزرگراهها و آس,,مان خراش ه,,ای مt,درن ب,ه ش,گفتی
 می رسيم و از خود می پرسيم چگونه ممکن است يک اليگارشی سنتی با قشری
 ترين جهان بينی ها و واپس مانده ترين ارزش ه,,ای فرهنگ,,ی، پ,,ذيرای آخري,,ن
 نمادهای جهان مدرن و پسامدرن شود؟ چگونه ممکن است س,,نت گراي,,ان، در
 لباس سرداران سازندگی، به معماران و شهرسازان ميدان فراخ,,ی از خلقي,,ت و
 توسعه بدهند؟ آيا روشنفکران بايد در برداشتk خ,,ود از اي,,ن اليگارش,,ی تجدي,,د
 نظر کنند و به آن مشروعيتی ببخشند که گمان می رفت لياقتش را ن,,دارد؟ آي,,ا
 اين خود روشنفکران نيس,تند ک,ه اس,ير برداش,ت های ق,البی گذش,ته ان,د و از
تحولت زمانه در فرهنگ و سياستk يک تئوکراسی بنيادگرا بی خبر مانده اند؟

 از سوی ديگر، آيا می توان نشانه ها و علئم اين معماری شهری را خارج از بستر
 سياسی و اقتصادی آن معنا کرد؟ آيا «فضا» ی زيست م,,ا، معم,,اری ای ک,,ه در
 آن زندگی می کنيم، در آن از کنار يکديگر عبور می کنيم و با يکديگر چهره ب,,ه

چهره می شويم، می تواند از محتوای ايدئولوژيک تهی باشد؟
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 پيش از آنکه سعی کنيم برای اين پرسش ها پاسخی بيابيم، کاری که خود چند
 برنامة مستقل می طلبد، بايد اين نکته را روشن سازيم که در آستانة قرن بيست
 و يکم، حتا در کشوری فق,,ر زده و توس,,عه ني,,افته، ديگ,,ر هم,,ة اي,,دئولوژی های
kبازگشت گرا و معطوف به يافتن چيزی به نام هويت بومی ، در عمل به بن بست 
 کامل رسيده اند. هرچند در ميان روشنفکران و هنرمندان و ساير اقش,,ار م,,ردم
 هنوز هم گرته هائی از عادات روستائی يا زيبا شناس,,ی و اخلقي,,ات عرف,,انی ب,,ه
 چشم می خورد، اما در زم,,ان جه,,انی ش,,دن ارزش ه,,ا، و در پهن,,ة ب,,زرگk ي,,ک
 فرهنگ جه,,انی ک,,ه پش,,توانة س,,رماية م,,الی جه,,انی را ه,,م ب,,ا خ,,ود دارد، در
 عرصه های سياست، اقتصاد، کشورداری و توسعة شهری ديگ,,ر نمی ت,,وان س,نت
 گرا باقی ماند. حتا بنيادگرائی در سياس,,ت ني,,ز می باي,,د ب,,رای بق,,ای خ,,ود، ب,,ه
 آخرين تکنيک ها مجهز شود. اين حکم از دل ض,,رورت ت,,اريخی تح,,ول جامع,,ة

سرمايه داری متأخر بيرون می آيد.

شوک مWدرن
 پيشتر به اين نکته اشاره کرديم که شهرسازی و شهرنش,,ينی الگ,,وی اص,,لی ي,,ا
 مtدل آرکه تايپی  عصر جدي,,د اس,,ت. عص,,ری ک,,ه، در مغ,,رب زمي,,ن، ب,,ا خ,,ود
 عقلنيت، سکولريسم و آزادی فردی را ه,,م ب,,ه ارمغ,,ان آورد. ش,,هر مt,,درن در
 بزرگراهها، پل ها و آسمانخراشها چهره نشان می دهد؛ در نزديکی و همزيستی با
 ماشين و در مجاورتk سيمان و آهن و شيشه. درکش,,ورهای توس,,عه ني,,افته ای
 چون ايران ک,,ه تح,,ول شهرنش,,ينی بس,,يار س,,ريع ت,,ر از تح,,ول در ارزش ه,,ای
 فرهنگی اتفاق می افتد، نخستين واکنش ها از سوی اقشار س,,نتی و روش,,نفکران
 متعلق به آنها، به شکل غم غربت، نوستالژيای بازگشت به سکوت، صفای روستا
 و خلوت خانة سنتی بروز می کند. با نگاهی روستائی يا عارف مس,,لک، گناه,,ان
 کلن شهر اين هاست: گسسته از طبيعت، بري,,ده از زمي,,ن، گي,,اه و حي,,وان؛ پ,,ر
 ازدحام؛ پر دود و پرصدا؛ مادی گرا و تجارت زده، بی ريشه و در ان,,زوا؛ ع,,اری از

معنويت!
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تراژدی گذار
 از جائی دور به شهر آمدن، در کلن شهر ماندن و زيستن برای ذهنيت س,,نتی
 می تواندحکم «تبعيد فرهنگي» را داشته باشد. زيستن در ميان غريبه ها که گاه
 حتا به زبان يآ لهجه ای ديگر سخن می گويند، و اجبار به تقليد از رفتاری که از
 عمق وجود ما بر نمی آيد، به تدريج ما را ش�قه ش�قه می کند. م,,ا را ش,,يزوفرنيک
 می کند. مارشال بQرمن متفکر نيويورکی اشاره می کند در يکی رمانهای ژان ژاک
 روسو به نام «الوئيز جديد»، قهرمان رمان که جوانی است به ن,,ام س,,ن پ,,رو ب,,ه
 نامزدش در دهکده نامه می نويسد و می گويد ک,,ه چق,,در دوس,,ت اش دارد، ام,,ا
 همزمان اعتراف می کند که در اين شهر بزرگ نمی دان,,د از ام,,روز ت,,ا ف,,ردا چ,,ه
 خواهد شد، به چه دل خواهد بست و به که عاشق خواهد شد. ديگر همه چي,,ز

پيش بينی ناپذير است.

 در هنر و ادبيات توده پسند با نمونه های مش,ابه ب,ی ش,,ماری روب,رو می ش,ويم.
 شخصيت راستينياک در رمان «بابا گوريو» ی بالزاک؛ ژولين سورل در «سرخ و
 سياه» استاندال؛ راسکولنيکوف در «جنايت و مکافات» داستايوسکی. هنر ت,,وده
 پسند خودمان چهره های آرکی تايپی خودش را دارد: قيصر (در از دست رفت,,ن
 ارزش ه,,ای س,,نتی ن,,اموس و ج,,وانمردي)، داش آک,,ل و رش,,يد همچ,,ون
 سامورائی های ايرانی که زمانه شان سپری شده است و ديگر کسی برای پهلوانی

و جوانمردی آنها تره هم خرد نمی کند.

 «انسان تبعيدي» غلمحسين ساعدی ک,,ه در تبعي,,د، مس,,ألة زب,,ان و خلقي,,ت
 هنری در ي,,ک کلنش,,هر بيگ,,انه، س,,رانجام او را ب,,ا زوال خ,,ود روب,,رو می کن,,د.
 نمونه هائی اينچنين را روشنفکر ايرانی داريوش ش,,ايگان ب,,ه ن,,ام «موتاس,,يون»
 می شناسد، اصطلحی ژنتيکی برای ناهنجاری يا حتا ناقص الخلق,,ه ب,,ودن. اي,,ن
 برخوردها با شوک تجدد، در فرهنگ عوام گاه به شکل طنز ظاهر می شود. برای
 مثال در فيلفارسی، آن کاراکتر دهاتی ک,,ه مجي,,د محس,,نی نماين,,ده اش ب,,ود،
 کاراکتر آرکی تايپی «آقای هالو»؛ يا «باقرزاده» در س,,ريالهای ص,,مدآغا، «آق,,ای

قاطبه»، اسمال در نيويورک.
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شهرساز� تخريب گر
 اما يکی از مهمترين کاراکترهای آرک,,ی ت,,ايپی م,,درن، ک,,ه اي,,ن بtع,,د تراژي,,ک

  ي,,اdeveloperمدرنيت را به نم,,ايش می گ,,ذارد، ک,,اراکتر شهرس,,از (دی وQل,,وپر 
masterم�ستربيلدر   builderاست. کسی که همزمان، هم سازنده است و ه,,م (  

 تخريب گر. مارشال برمن در کتاب کلسيک و پرآوازه اش «هرآنچه جامد است
 در هوا ذوب می شود»، در فص,,لی ک,,ه عن,,وان «ت,,راژدی توس,,عه» را دارد، اي,,ن
 کاراکتر را از طريق تراژدی «فاست» گوته به خ,,وبی بررس,,ی می کن,,د. يک,,ی از
 جنبه های «فاستي» عصر مدرن، شهرنشينی و به طبع شهرسازی است. درست
 در شهرسازی مدرن است که فرايندk سازندگی و تخريب را باهم می بينيم. وقتی
 که قرار است شاهراه و بول,,وار س,,اخته ش,,ود، معن,,ی اش اي,,ن اس,,ت ک,,ه تم,,ام
 ساختارهای سنتی، کوچه های باريک و روابط مردمی که از طريق اي,,ن کوچه ه,,ا
 رفت و آمد و ملقات می کردند و نوع خاصی از مراودة اجتماعی چهره به چه,,ره

داشتند، بايد از ميان برود.

 وقتی قرار است ساختمان های عظيم و آسمانخراش ها ساخته ش,,وند، خانه ه,,ای
 سنتی و ساکنان شان بايد جا را خالی کنند. هياهو ج,,ای س,,کوت را می گي,,رد.
 باغ ها بايد از ميان بروند تا ساختمانها بال روند. رابطه با زمي,,ن بري,,ده می ش,,ود.
 رودها آلوده می شود. فاضلب و زباله و جهان زيستی تازه ای به نام زاغه نش,,ين
 يا «حلبی آباد» زيور متروپوليس می شود. «فاست» در راه «سازندگی و توسعه»
 عشق خود را به کشتن می دهد! معمار و شهرساز در حقيق,,ت ک,,اراکتر جکلي,,ل

و هايدی عصر مدرن است.

 داريوش شايگان در کتاب نوستالژيک خود «آسيا در برابر غرب» غ,,م معم,,اری
 سنتی خانه های قديمی را می خورد که می شد در هر گوش,,ه و کن,,ارش خل,,وتی
 داشت برای تعمق و تفکر، بدون آنکه «جدا» از ساير ساکنان خانه زندگی ک,,رد.
 آنگاه آپارتمان سازی و بساز و بفروشی از راه می رسد تا تيشه ب,,ه ريش,,ة س,,نت

بزند. يک «موتاسيون» ناهنجار ديگر!
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 نکته اين جاست که تمام اين تحولت،که در اروپ,,ا ط,,ی زن,,دگی چن,,د نس,,ل و
 چندصدسال اتفاق افتاد، در کشورهای «جهان سوم» طی زن,دگی ي,,ک نس,ل و
 در يکی دو دهه اتفاق می افتد، و به همين خاطر س,,رعت سرس,,ام آورش ب,,اعث
 می شود که کسانی که اين تجربه ها را از سرمی گذرانند، به قول مارش,ال برم,ن،
 دست به دامن اسطوره های نوستالژيک و غم غربت يک بهش,,ت گمش,,دة پي,,ش
 مtدرن باشند. يا به شکل بنيادگرائی مذهبی، يا عرفان، يا ناسيوناليسم فرهنگ,,ی
 و سياسی. غم غربت و نوستالژيای گذشته طبعن نه تنها در فرهنگ عوام، بلک,,ه
 در پهنة روشنفکری و تفکر هم بروز می کند و باعث محبوبيت روشنفکران ض,,د

مدرن همچون آل احمد و فرديد می شود.

 اما در کشور ما ايدئولوژی ضدمدرن قيام کرد و به پيروزی رسيد، پشت ماش,,ين
 قدرت و ثروت نشست و مهاراقتصاد رانتی را در چنگ خود گرفت. با اين کار به
 جهان مدرن پرتاب شد. برای بقای خ,,ود می بايس,,ت س,,رماية ران,,تی اش را ب,,ه
 سرماية مالی جهانی پيوند دهد. به تکنيک مدرن و علم مدرن نيازمند ش,,د. ب,,ه
 جای تخريب می بايست بسازد. اين آزمون «سازندگي» را چگ,,ونه می خواه,,د از

سر بگذراند؟ مtدرنيت او از چه قماشی است؟

*
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فصل يازدهم

جايگاه دين در جامعة مWدرن

 جوامع مدرن و متجدد، جوامعی «سکولر» هستند. در اينجا کلمة «سکولر» را
 به معنی «غير دينی، غير الهی، انسانی، و اين جهاني» به ک,,ار می بري,,م. ب,,رای
 مثال، اگر بگوئيم: «سکولر شدنk آموزش و پرورش يا سکولر شدنk اخلقي,,ات،
 دين را به عقب نشينی وا می دارد.» منظورمان اي,,ن اس,,ت ک,,ه اص,,ول تعلي,,م و
 تربيت در نظام آموزشی، يا معيار ارزيابی اعمال نيک و بد در نظ,,ام اخلق,,ی، از
 منابع غيردينی و غيرالهی گرفته می ش,,وند ,, ن,,ه از ش,,ريعت، فق,,ه ي,,ا تع,,اليم
 عرفانی. در جوامع مدرن به طور عام اين حکم پذيرفته شده است ک,,ه س,,کولر
 شدن به معنی جدائی دين از دولت اس,,ت. در اينج,,ا توض,,يح خ,,واهيم داد ک,,ه
 سکولرشدن فراتر از اين حکم می رود ونه تنها حذف دين از ح,,وزة سياس,,ت را
 می طلبد بلکه به معنی محدود شدن نفوذ دين در جامعة م,دنی، در فرهن,گ، و

در وجدان وهويت فردی نيز هست.

فراتر از جدائی دين و دولت
 در جوامع اروپائی، ک,,اربردk مt,,درنk مفه,,وم جامع,,ة م,,دنی، در کن,,ار «دول,,ت» و
 «خانواده» معنا می شود. روش,,نفکران اس,,کاتلندی عص,,ر روش,,نگری ,, کس,,انی
 همچون آدام فرگوسن، ديويد هيوم، و آدام سميت ,, و سپس فيلسوف آلم,,انی
 هگل، کل جامعه را به سه حوزة خانواده، جامعة مدنی، و دولت تقس,يم کردن,,د.
 جامعة مدنی در ميان حيطة خصوصی خانواده و حيطة سياسی دولت قرار دارد.
 جامعة م,دنی، مص,,ون از دخ,,الت دول,,ت، مح,,ل فع,,اليت اقتص,,ادی و فرهنگ,,ی
 شهروندان آزاد، است. به دنبال روند سکولر شدن، نفوذ دين در جامع,,ة م,,دنی
 کاهش می يابد. عملکرد اقتصاد، آموزش و پرورش، رس,,انه های جمع,,ی، اح,,زاب
 سياس,,ی و اتحاديه ه,,ای ص,,نفی، نهاده,,ای فرهنگ,,ی و هن,,ری، تفريح,,ات و
 س,,رگرمی ها، ب,,ه ط,,ور آگاه,,انه از دخ,,الت دي,,ن مص,,ون نگهداش,,ته می ش,,وند.
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 فعاليت های مدنی تابع قوانين مدنی می شوند نه ت,,ابع ش,,ريعت ي,,ا فق,,ه. هرچ,,ه
 تجدد و مدرنيت بيشتر قوام بگيرد، دي,,ن بيش,,تر از اجتم,,اع ب,,ه س,,مت حري,,م
 خصوصی رانده می شود. در پهنة فرهن,,گ و ج,,امعه، دي,,ن مرکزي,,ت خ,,ود را از
 دست می دهد. در کشورهائی چون آمريکا، کانادا، يا مجموعة کشورهای اتحادية
 اروپا، فرهنگ جامعه در وهلة نخس,,ت ب,,ا ويژگ,,ی دين,,ی آن تعري,,ف نمی ش,,ود.
 نمی توان به فرهنگ آمريکائی يا فرهنگ اروپائی همزمان صفت فرهنگ دينی يا
 فرهنگ مسيحی يا يهودی اطلق کرد. اما در ايران شايد بت,,وان ادع,,ا ک,,رد ک,,ه
 فرهنگ ايرانی هنوز به طور غالب فرهنگی دينی است. اين حک,,م ه,,م از س,,وی

مدافعان سرسخت دين ادعا می شود و هم از سوی منتقدان فرهنگ اسلمی.

چرا انسان ها به دين نياز دارند؟
 بسياری از مصلحان دينی و روشنفکران س,,کولر ک,,ه از ج,,دائی دي,,ن و دول,,ت
 استقبال می کنند، همزمان اعتقاد دارند دين را نمی توان از پهنة ج,,امعه ح,,ذف
 کرد زيرا دين به يک نياز هميشگی بشری پاسخ می دهد. اين اعتقاد بر دو پيش
 فرض فلسفی (انسان شناسی فلسفي) وجامعه شناختی استوار است. يکی اينکه
 هر فرد برای وجود خود در اين جهان، معنی و غايتی می طلبد. انسانها به ط,,ور
 معمول هستی خود را در جهان «بی هوده» نمی دانند. دين حضور انس,,ان را در
 جهان، بخشی از يک طرح مقدر کيهانی (کازميک) ترسيم می کند ک,,ه ط,,راح و
 خالقی دارد، خالقی که آگاهانه مقصود و غايتی را دنبال می کند. انسان در اي,,ن
 طرح، جايگاه ويژه ای دارد. انسان به طور ط,,بيعی ب,,ه رس,,تگاری می انديش,,د و

خارج از دين راه رستگاری بر او بسته است.

 پيش فرض جامعه شناسانه آن است که انسانها برای همزيس,,تی در ج,,امعه ب,,ه
 اصول اخلقی نياز دارند. بهتر گفته باشيم، آنچه ج,,امعه را پابرج,,ا نگ,,ه می دارد
 نظامی از ارزش های مشترک است که همچ,,ون س,,يمان، همبس,,تگی ج,,امعه را
 حفظ می کند. آنچه ما نام «جامعه» روی اش می گذاريم همي,,ن نظ,,ام اخلق,,ی
 (مورال اWردر) است. دين در عصر م,,درن می توان,,د ب,,ه به,,ترين ش,,کل م,,واد آن
 سيمان را فراهم کند. حال اگر جامعة پيچيده و متنوع مدرن نخواه,,د تنه,,ا ب,,ه
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 يکی از اديان، جايگاه ويژه ای ببخشد، مصلحان اجتم,,اعی باي,,د عناص,,ر اص,,لی
 دين را گرفته و آن را به شکل يک «دين مدني» (س,,يويل رليج,,ن) ب,,ه ج,,امعه
 عرضه کنند. دين مدنی نظامی اخلقی در چارچوب ملی اس,,ت ک,,ه عناص,,ری از
 نظام ارزشی دينی را با عناصری از جهان بينی ناسيوناليسم به هم می آميزد. در
 آمريکا که جامعه ای سکولر است، ايدئولوژی يا تصور «دين مدني» مقام وي,,ژه
 ای دارد. (در يکی از برنامه های آين,,ده ب,,ه «دي,,ن م,,دني» در آمريک,,ا خ,,واهيم

پرداخت.)

برجسته شدن کارکرد خصوصی دين در برابر نقش اجتماعی آن
 دو پيش فرضی که هم اکنون ذکر کرديم، مورد قبول همة متفکران عصر مدرن
 نيست. شاخه هائی از فلسفة مدرن اعتقاد دارند که کارکرد «معنا بخ,,ش» دي,,ن
 تنها برای حفظ انسان ها از گزند ناامنی وجودی است. اگ,,ر دي,,ن ي,,ا ي,,ک نظ,,ام
 اعتق,,ادی مت,,افيزيکی نباش,,د، انس,,ان پش,,توانه و تکي,,ه گ,,اه خ,,ود را در براب,,ر
 «ناشناخته» و «نامتن,اهي» از دس,ت می ده,د و از لح,اظ روح,ی ب,ی خانم,ان
 می شود. خلقت خدا توسطk انسان، عملی است معنا دهنده به جهان؛ جهانی که
 در اصل فاقد معنا است. «معنائي» که به اي,,ن نح,,و خل,,ق می ش,,ود انس,,ان را از
 هراس نيهيليسم می رهاند. نيهيليسم همان آگاهی به بی معنائی غائی جه,,ان و
 فقدان «طرح و طراح» است. در برابر قطعيت مرگ و نبودن غ,,ايت در هس,,تی،

دين به ما وعدة زندگانی جاودان در جهانی ديگر را می دهد.

 در جامعة مدرن، با وجود آنکه مقام شناخت شناسانه (اپيس,,تميک)ی ادعاه,,ای
 دين در برابر قطعيت تئوری های علمی رنگ باخته است، اما کارکرد معنادهن,,دة
 دين هنوز در وجدانهای فردی حضوری پرتوان دارد. آيا بايد نتيجه گرف,,ت ني,,از
 به رستگاری اخروی در «ذات» انسان نهفته است که حتا تسکينQ دروغين را بر
 هشياری هراس آور ترجي,,ح می ده,,د؟ ي,,ا اينک,,ه اي,,ن «ذات» ه,,م ط,,ی تاري,,خ
 دگرگون خواهد شد؟ بينش مدرن به «ذات» ها، «سرشت» ها، و «طبيعت» ه,,ای

ازلی و ابدی اعتقادی ندارد.
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 در مورد پيشفرض ج,,امعه شناس,,انة ض,,رورت ي,,ک «نظ,,ام ارزش,,ي» در حف,,ظ
 اجتماع (مکتب اميل دورکيم و جامعه شناسی کارکرد گرا)، منتقدان برآنند که
 جامعه تنها يک «نظام همبستة ارزش,,ي» نيس,,ت بلک,,ه مجم,,وعه ای اقتص,,ادی
 اجتماعی فرهنگی است ح,,اوی تض,,ادها و تناقض ه,,ا، ح,,اوی طبق,,ات و من,,افع
 گوناگون و «فرهنگ»نيز خود به خرده فرهنگ های متفاوت و گاه متضاد تقسيم
 می شود. مشروعيت نظامه,,ای اجتم,,اعی از کارکرده,,ای اقتص,,ادی و سياس,ی و

ايدئولوژيک آنها نشأت می گيرد نه از نظامهای اخلقی شان.

هويت دينی در مقايسه با هويت های مدرن
 اين درست است که انسانها بنا بر ضرورتk باهم بودن، هرگ,,ز نمی توانن,,د ب,,دون
 يک نظام اخلقی در اجتم,,اع زن,,دگی کنن,,د. ام,,ا در جامع,,ة م,,درن، نظامه,,ای
 اخلقی منحصر به دين نمی شود. نظام های اخلقی دينی، خود بخش,,ی از ي,,ک
 کيهانشناس,,ی مت,,افيزيکی (کاس,,مولوژي) بزرگ تران,,د. اگ,,ر آن کيهانشناس,,ی
 مت,,افيزيکی ب,,رای تع,,داد زي,,ادی از انس,,انهای جامع,,ة م,,درن ديگ,,ر معق,,ول و
 باورکردنی نباشد، اعتبار نظام اخلقی وابسته ب,ه آن ني,ز ک,اهش می ياب,د ي,ا از
 ميان می رود. اخلق مدرن بر نظامهای فکری عقلی متکی است. کسانی ک,,ه در
 کشورهای صنعتی مدرن زندگی کرده اند می دانن,,دکه دي,,ن و م,,ذهب بخش,,ی
 اساسی از زندگی روزم,,ره را تش,,کيل نمی ده,,د. ن,,ه در زب,,ان گفت,,اری و ن,,ه در
 مراودات اجتماعیِ  چهره به چهره و نه در روابط ساختاری يا نهادی شده، دين
 حضورQ بارز ندارد. يکی از دلي,,ل اي,,ن غيب,,ت، آن اس,,ت ک,,ه جامع,,ة م,,درن در
 انسانها، از همان اوان کودکی، ساختاری قوی از فردي,ت (اين,,دی وي,دوآليتي) و
 امکان انتخاب آزاد در باورها و عقايد تعبيه می کند. ب,,ه ج,,ای روحي,,ة ط,,اعت و
 بندگی و خاکساری، استقلل رأی و اعتماد ب,,ه نف,,س تش,,ويق می ش,,ود. ش,,کل
 گرفتن هويت در جامعة مدرن به طور بنيادی با شکل گيری ه,,ويت در جامع,,ة
 ماقبل مدرن تفاوت دارد. فرديت هرگز تحت الشعاع همرنگی با عناص,,ر س,,نتی،
 قومی، يا دينی نيست. در جامع,,ة ماقب,,ل م,,درن، توس,,ط مکانيس,,م هائی چ,,ون
 «احساس گناه»، «قبول شرم» و «روس,,ياهي» و «تق,,دير» و «خواس,,ت خ,,دا»،
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 هويت و شخصيت افراد کنترل می شود. در جامعة مدرن اين قيد و بندها نيست
 و هويت ها متنوع و تغييرپذيران,,د. تص,,ور اينک,,ه کس,,ی ب,,ه خ,,اطر تغيي,,ر نظ,,ام
 اعتقادی اش «مرتد» يا «ملح,,د» خط,,اب ش,,ود، مض,,حک و ب,,ی معن,,ی جل,,وه

می کند.

 اگر از زبان تشبيه استفاده کنيم، هويت چندبعدی را می توان به پوشش انسانها
 تشبيه کرد. در جامعة مدرن، زنان و مردان می توانند از انواع رنگ ها و مدل ها و
 فابريک ها، با تنوع بی نهايت در بtرش و دوخت، به انتخ,,اب خ,,ود به,,ره گيرن,,د.
 حال اين را مقايسه کنيد با دوام زمانی و يک نواختی چادر يا مانتوی همس,,ان،
 يا ريش و ردا و سرپوش همسان. يک سانی ظاهری و همرنگ,,ی تحمي,,ل ش,,ده،
 انعکاسی از هويت قالب گرفته شده است. در جامعة مدرن، قالب ه,,ويت دين,,ی،

تنها يکی از لباسهاست در گنجه ای مملو از صدها لباس متنوع ديگر.

پروژة ناتمام روشنگری درکشور ما
 سکولر شدن جوامع در تاريخ جهانی، نخس,,تين ب,,ار در اروپ,,ا در پاي,,ان ق,,رون
 وسطا و به هنگام گذار جامعه از فئوداليسم به سرمايه داری ب,,ه وق,,وع پيوس,,ت.
 جنبش روشنگری و انقلبات علمی و صنعتی در اين دوران آغاز شد ک,,ه مق,,ارن
 بود با تضعيفk« نقش مسيحيت در فرهنگ ج,امعه. در اي,,ران م,ا چني,ن تح,ولی
 نداش,,ته اي,,م. ام,,ا ش,,روع ک,,م رن,,گ آن را در جنب,,ش مش,,روطيت و حرک,,ت
 منورالفکران آن می بينيم که در اوايل قرن بيستم، به تقليد از اروپا، آغاز ش,,د و
 سپس در دوران سلطنت خاندان پهلوی به شکل ناقص ادامه پيدا کرد. آش,,نائی
 ما با انقلبات علمی و صنعتی اروپائی و با دانش نوين، با استقرار نظام آم,,وزش و
 پرورش مدرن غربی در ايران آغاز شد. فرهنگ مشروطيت ت,,ا همي,,ن ام,,روز در
 کشور ما به شکل پروژة ناتمام تجدد با موانع ب,,ی ش,,مار روب,,رو ب,,وده؛ فرهن,,گ
 دينی از موانع اصلی تکميل پروژة روشنگری و روش,,ن انديش,,ی در اي,,ران ب,,وده

است.
*
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فصل دوازدهم

اسلم و تجدد پس از آتاتورک

 کشور دوست و همساية ما ترکيه نمونه ای است يگانه از يک کشور مسلمان که
 در آستانة پيوستن به اتحادية اروپا قرار دارد. چگ,,ونگی لي,,برال ش,,دن، اروپ,,ائی
 شدن، يا «غربی شدن» يک کشور مسلمان هميشه می تواند ح,,اوی درس ه,,ائی
 باشد برای ديگر جوامع مسلمان: جوامعی که در چنبر ديکتاتوری های خودکامة
 وابسته به غرب، يا در چنبر ديکتاتوری های تماميت خواهk ضدغرب دس,,ت و پ,,ا
 می زنند. هرچند هنوز بقايای بينش های استعماری اروپائی با پيوستن ترکيه ب,,ه
 اتحادية اروپا مخالفت می کند ,, و ما اين مخالفت ها را ب,,ه ط,,ور رس,,می و غي,,ر
 رسمی از جانب سخنگويان فرانسوی، هلندی، يا دانمارکی می ش,,نويم ,, ام,,ا ب,,ا
 ادغام هرچه بيشتر ترکيه در بازار جهانی سرمايه، اين مقاومت ه,,ا ب,,ه تدري,,ج از
 ميان برداشته می شود. حتا پاپ بنديکت رهبر کاتوليک های جهان که تا همين
 چندی پيش مدافعQ سرسختk حفظ هويت «مسيحي» اروپ,,ا ب,,ود، س,,رانجام ب,,ه
 ترکيه رفت، به زبان ترکی با مسلمانان خوش و بش کرد، کنار علی بردک اوغل,,و
 رهبر مسلمانان ترک، در مسجد آبی کفش هايش را در آورد، رو به مکه ب,,ه دع,,ا
 ايستاد و با سرفرود آوردن در برابر منطق سرماية جهانی پذيرفت که مس,,لمانان

هم می توانند بخشی از تمدن مدرنk اروپائی باشند.

هراس از ترکان
kهراس اروپا از مسلمانان سابقه ای چندصد ساله دارد. خ,,اطرة شکس,,ت جه,,ان 
 مسيحی به دست ترکان و از دست دادن شهر قسطنطنيه همواره جای خ,,ود را
 به شکل هراسی پنهان در آگاهی اروپائی نگه داشته است. شرق شناس پ,,رآوازة
 انگليسی , آمريکائی برنارد لوئيس حدود پنجاه سال پيش نوشت: «برای بيشتر
 تحصيل کردگان اروپای غربی، کلمات ترک و ترکی عواطفی را زنده می کند که
 از صدهاسال نبرد [ميان اسلم و مسيحيت] ناشی شده؛ ب,,رای بيش,,تر س,,اکنان
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 اروپای شرقی نيز تص,,وير اس,,تثمارگران ت,,رک، بخش,,ی از آگ,,اهی ت,,وده ای ي,,ا
   اين اسلم بود که با زور شمش,,ير توانس,,ت س,,رزمين های۱فولکلور شده است.»

 سوريه، مصر، آفريقای شمالی و اسپانيا را از چنگ جهان مسيحی ب,,ه در آورد و
 به خود ادغام کند. جنگهای صليبی واکنشی به اين کشورگشايی ها بود ک,,ه ب,,ه

نوبة خود در حملت امپراتوری عثمانی به اروپا پاسخ گرفت.

 ميراث روشنگری مtدرن، اروپا را سرور جه,,ان ک,,رد. در عص,,ر جدي,,د، روي,,اروئی
 امپراتوری عثمانی با غرب نمی توانست با حف,,ظ ع,,ادات و ادوات س,,نت ص,,ورت
 گيرد. مصاف با غرب، از راه تقليد از آن و با شروع اص,,لحات در زم,,ان س,,لطان
 محمد دوم در امپراتوری عثمانی آغاز ش,د. تح,ت ره,,بری او و جانش,ينان اش،
 اصلحاتی چون تساوی حقوقی رعايا، گسترش حق مالکيت خصوصی، بازسازی

نظام آموزشی، و بازسازی بوروکراسی و ارتش شروع شد.

سکولريسم آمرانه در زمان جمهوري
 ۱۹۲۳اما تنها با تأس,,يس جمه,,وری ترکي,,ه توس,,ط کم,,ال آت,,اتورک در س,,ال 

 ميلدی بود که تجدد، زير نظارت آمرانة ارتشيان ج,,وان، در ج,,امعه ش,,روع ب,,ه
 نهادی شدن کرد. دين زير کن,,ترل و ت,,ابعيت دول,,ت ق,,رار گرف,,ت و ب,,ه ح,,وزة
 خصوصی رانده شد. قوانين مدنی تازه تدوين شدند. طرز لباس م,,ردان و زن,,ان،
 شکل و شمايل ساختمانها و شهرها، و توليدات فرهنگی نيز به رنگ اروپ,,ائی در
 آمد. هربار که دين قصد ورود به عرصة عمومی  و سياست را کرد، ارتش دوب,,اره

آن را عقب راند.

سالهای جنگ سرد
  به پيم,,ان «ن,,اتو» پيوس,,ت ک,,ه اتح,,اد نظامی کش,,ورهای۱۹۵۲ترکيه در سال 

 سرمايه داری عليه اتحاد جماهير شوروی و اقم,,ار آن ب,,ود. س,,ربازان ترک,,ی در
 جنگ کWره همسنگر با آمريکائی ها عليه کمونيسم جنگيدند. ايدئولوژی «تج,,دد
 آمرانه»، همزمان اي,,دئولوژی ض,,ديت ب,,ا کمونيس,,م و جنبش ه,,ای ک,,ارگری در

 نگاه کنيد به: ۱
Bernard Lewis, From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East, Oxford University Press, 2004. p.115
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 جهان بود. ترکيه، در کنار ديکتاتوری های نظامی جهان سومی در يونان، اس,,پانيا،
 آمريکای لتي,,ن و آس,,يای جن,,وب ش,,رقی، متح,,دی ط,,بيعی ب,,رای واش,,نگتن
 محسوب می شد. کماليسم و فاشيسم به عنوان ايدئولوژی های مدرن و س,,کولر،
 وجوه مشترک بسيار داشتند که واشنگتن در مبارزه اش با اردوگاه کمونيس,,تی

شرق می توانست از آنها سود بگيرد.

عقب نشينی سنت ها در برابر سرمايه
 با از ميان رفتن اردوگاه کمونيستی در دهة آخر قرن بيستم و دور تازة جه,,انی
 شدن سرمايه، در ساختار سياسی ترکي,,ه تح,,ولتی ب,,ه وج,,ود آم,,د. گشايش,,ی
 سياسی به دنبال گشايش اجتناب ناپذير اقتصادی خ,,ود را نش,,ان داد. س,,رمايه
 داری در ترکيه، در روند ادغام بيشتر با سرماية جه,,انی، دريچه ه,,ای اقتص,,اد را
 بازتر کرد. تجارت، با تحرک بيشتر سرماية مالی به همراه سرمايه گذاری داخلی
 رونق گرفت؛ درهای ترکيه بيشتر از هميشه به روی بازارهای جهانی باز ش,,د. از
 طريق توليد کالهای مصرفی برای صادرات به اروپا، آمريکا و س,,اير کش,,ورهای
 خاورميانه و آسيای مرکزی، شهرهای کوچک به مي,,دان مغناطيس,,ی بازاره,,ای
 جهانی پرتاب شدند. تماس اقتصادی به دنبال خود تم,,اس بيش,,تر فرهنگ,,ی را

باعث می شود.

 استانبول که هميشه محلی تلقی شرق و غ,,رب ب,,ود، ب,,از ه,,م ه,,ويت «جه,,ان
kوطن» (يا کازموپوليتن) خود را در ابعاد تازه تری تثبيت کرد، ب,,ا سربرکش,,يدن 
 آسمانخراش های مالی بزرگ، با موزه ها و مراکز هن,,ری زن,,ده، ب,,ا غن,,ای بيش,,تر
 فرهنگی در بده بستان با غرب، و با زندگی شبانة پرهيجان که ويژگی های همة

متروپوليس ها در جهان را شکل می دهند.

 سرمايه همواره و در هر شرايطی جزميت ها را می شکند. رفتار و ع,,ادات س,,نتی
 جای خود را به فردگرائی می دهد و ارزش های جهانی طبقة متوسط ش,,هری ,,
 حتا زمانی که مردم دم از دين و مذهب می زنن,,د ,, بيش,,تر در فرهن,,گ رخن,,ه
 می کند. هم اکنون در ترکيه بيش از سيصد کان,,ال تلويزي,,ونی و ه,,زار ايس,,تگاه
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 راديوئی فعال اند که همه چيز، از برنامه های غربی گرفته تا موس,,يقی محل,,ی و
 برنامه های ويژة مسلمانان را به مي,,ان م,,ردم می برن,,د. پرس,,ش و ش,,ک در ب,,ارة
جزميت های ناسيوناليستی و دينی، بحث های داغی را در رسانه ها دامن می زند.

 تجدد که تا يک دهة پيش هميشه از بال به پ,,ائين و ب,,ه ش,,يوة آمران,,ه توس,,ط
 جانشينان آتاتورک پياده می شد، اکنون در هم,,ة س,,طوح اجتم,,اع از ن,,و م,,ورد
 تعبير قرار می گيرد. نتيجة اجتناب ناپ,,ذير اي,,ن تح,,ولت، پلوراليس,,م بيش,,تر و

تضادهای تازه تر است.

اوليگارشی سکولر و اسلم ليبرال درعصر جهانی شدن سرمايه
 جالب اينجاست که نزديکی بيشتر به غرب، رابطة عاطفی عشق و نفرتk ت,,وأم را
 نسبت به همان غرب و به ويژه آمريکا تشديد می کن,,د. اي,,دئولوژی تج,,ددگرای
 «کماليسم» همانند بسياری از ايدئولوژی های جهان سومی در عصر مدرن، ي,,ک
 ايدئولوژی افراطی ناسيوناليستی نيز هست. ايدئولوژی ای که به «ت,,رک ب,,ودن»
 خود افتخار می کند و در حفاظت از مرزهای پرگوهرش از قتل عام قوم کرد نيز

ابائی ندارد. 

 هنگامی که منطق جهانی شدن سرمايه خود را ب,ه س,,اير نق,اط جه,,ان تحمي,,ل
 می کند، به تدريج قدرت انحصاری زبدگانk جمهوری تضعيف می شود؛ فرزن,,دان
 خلف آتاتورکk پدرسالر، که در سطوح مختلف جامعة سکولر ترکيه، در ارتش،
 قوة قضائيه، دانشگاهها و بوروکراسی دولتی ريشه دوانده اند، به خشم می آين,,د.

آنها «ليبراليسم غربي» را تاب نمی آورند.

 نتيج,,ة متن,,اقض آن اس,,ت ک,,ه از درون س,,کولرترين بخ,,ش جامع,,ة ترکي,,ه،
 احساسات ضد غربی و ضد ليبرال سربر می کشد. تهدي,,دی ک,,ه س,,ه چه,,ار روز
 پيش عليه جان اورهان پاموک شد نه از سوی افراطيان مذهبی بلک,,ه از ج,,انب

ناسيوناليست های افراطی صورت گرفت. 
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 ) شايد واکنشی عليه اينAKPبه قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعة اسلمی (
 خودکامگی سکولر باشد. همين حزب مي,,انه روی اسلمی اس,,ت ک,,ه در جه,,ت
 نهادی کردن اصلحات و پيوستن به اتحادية اروپا تلش می کند. در تازه تري,,ن

  درص,,د از۴۵نظرخواهی توسط «بنياد مطالعات اقتصادی و اجتماعی ترکي,,ه»، 
 مردم خود را در وهلة اول «مسلمان» و سپس «ترک» به حساب آورده اند. اين

 ، افزايشی نWه درصدی داش,,ته اس,,ت. ام,,ا همزم,,ان،۱۹۹۹رقمی است که از سال 
  درص,,د ک,,اهش پي,,دا ک,,رده اس,,ت.۹ درصد به ۲۱حمايت از قوانين شريعت از 

 درصد زنانی که هنوز حجاب اسلمی را برمی گزينند يک چهارم کمتر شده و ب,,ه
 يازده درصد رسيده است. همسران رهبران ح,,زب ح,,اکم همچن,,ان ب,,ا حج,,اب

اسلمی در جامعه ظاهر می شوند.

 اين شيوه از «سکولر» شدن يا «ليبرال» شدنk ع,,ادات و رفت,,ار دين,,ی حاص,,ل
 چيست؟ حرکت سرمايه را دنبال کنيد و به رفتار طبقات متوسط تازه به دوران
 آمده در جامعة مصرفی نگاه کنيد. به زنانی نگ,,اه کني,,د ک,,ه ب,,ا ظ,,اهر پوش,,يدة
 اسلمی، ب,,ا اش,,تياق در بازارچه ه,,ا و بوتيک ه,,ا می چرخن,,د و آخري,,ن مt,,دهای
 اسلمی را وارسی می کنند. به مراکز توريستی و هتل های کنار دري,,ا نگ,اه کني,د
 که با رعايت کامل جدائی زن و مرد برای شنا، همان رابطة اقتصادی و فرهنگی
 تعطيلتk ساحلی در کاليفرنيا يا فلوريدا را نسخه ب,,رمی دارد. ب,,ه فرزن,,دان اي,,ن
 طبقات نگاه کنيد، پسران و دخترانی ک,,ه ب,,ه به,,ترين م,,دارس اروپ,,ا، کان,,ادا و
 آمريکا می روند و دانش سکولر غرب را می آموزند. لعابی دينی بر پيک,,ر س,,خت
 جانk رابطة اجتماعی سرمايه، که هم,,واره خ,,ود را در مقي,,اس جه,,انی بازتولي,,د

می کند.
منبع آمار در فصل بال::
Soli Ozel, Turkey Faces West
The Wilson Quarterly
Woodrow Wilson International Center for Scholars
Volume XXXI, Number 1, p.18
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فصل سيزدهم

مسلمان «سکولر» چه کسی است؟

 در آمريکا سندی منتشرشد که امضا کنندگان آن خ,,ود را ۲۰۰۷در ماه مارس 
 «مس,,لمانان س,,کولر» و «اف,,راد س,,کولری ک,,ه اهلي,,ت آنه,,ا از کش,,ورهای
 اسلمی است» معرفی کردند. در ميان اي,,ن جم,,ع، علوه برکس,,انی ک,,ه خ,,ود را
 مسلمان می دانند، کسانی نيز بودند که ب,,ه خ,,اطر عقايدش,,ان تکفي,,ر و از دي,,ن
 رانده شده يا خود کناره گرفته بودند. در اين جا، متن اين سند را می آوريم تا از
 اين طريق، اين پرسش را مطرح سازيم ک,ه تح,,ت چ,,ه ش,رايطی می ت,,وان ه,م
 مسلمان بود و هم فردی سکولر. تعريف «مسلمان سکولر» چه می تواند باش,,د

و آيا مصداق های آن را می توان در ايران يافت؟

اعلمية «اجلس اسلم سکولر»
، ايالت فلوريدا۲۰۰۷مصوبة پنجم مارس 

 ما [امضاکنندگان اين س,,ند] ش,,امل مس,,لمانان س,,کولر و اش,,خاص س,,کولری
 هستيم که اهلي,,ت آنه,,ا از کش,,ورهای مس,,لمان اس,,ت. در مي,,ان م,,ا، مؤمن,,ان،
 شکاکان، و بی دينان حضور دارند. همة ما توس,,ط مب,,ارزه ای ب,,زرگ گ,,رد ه,,م
 آمده ايم، نه مبارزه ميان غرب و اسلم، بلکه مبارزه ميان آنکه آزاد است و آنکه
 آزاد نيست. ما حاميان آزادی تخطی ناپذير وجدان فردی هستيم. ما به تس,,اوی
 همة انسانها ب,,اور داري,,م. م,,ا ب,,ر ج,,دايی دي,,ن از دول,,ت، و ب,,ر رع,,ايت حق,,وق

جهانشمول بشر، پامی فشاريم.

 ما در تاريخ غنی و پربار جوامع پي,,ش از اس,,لم و جوام,,ع اس,,لمی ، س,,نت های
 آزادی، عقلنيت، و رواداری را مشاهده می کنيم. اين ارزش ه,,ا ب,,ه غ,,رب ي,,ا ب,,ه
 شرق تعلق ندارند؛ آنها ميراث اخلقی مشترکk بشريت اند. اگر نقض حق,,وق ي,,ا
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 [تخطی از] رفتار عقلی در اسلم مورد انتق,,اد ق,,رار گي,,رد، م,,ا آن انتق,,اد را ب,,ه
استعمار، نژادگرايی، يا به اصطلح «اسلم ستيزي» نسبت نمی دهيم.

ما از همة حکومت های جهان می خواهيم که:
 ,,, طبق اصل هجدهم اعلمية جهانی حقوق بشر رفتار کرده و قوانين شريعت،
 دادگاههای صادرکنندة فت,,وا، حک,,ومت روحاني,,ان، و دي,,ن دول,,تی را، در هم,,ة
 اشکال خود، م,,ردود اعلم کنن,,د؛ و هم,,ة مجازات ه,,ايی را ک,,ه ب,,ه س,,بب {ب,,ه
 اصطلح} «توهين به مقدسات» و ترک دين يا ارتداد، حکم شان ص,,ادر ش,,ده،

مردود اعلم کنند.

 ,,, اعمالی نظير ختنة زنان، قتل برای حفظ ناموس، حجاب اجب,,اری، و ازدواج
اجباری، که استثمار زنان را تداوم می بخشد، از ميان بردارند.

,,, اقليت های جنسی و جنسيتی را از گزند پيگرد و خشونت محافظت کنند.

 ,,, شيوة تعليم و تربيت فرقه ای و مذهبی ای که تعصب و عدم رواداری نسبت
به غيرمسلمانان را می آموزد، مورد اصلح قرار دهند.

 ,,, و ح,,وزه ای عم,,ومی (پابلي,,ک س,,فير) ب,,ه وج,,ود آورن,,د ک,,ه بت,,وان در آن
هرموضوعی را بدون ترس و ارعاب مورد بحث قرار داد.

 ما خواهان آنيم که اسلم از قيادت ج,,اه طلبی ه,,ای تم,,اميت خواهان,,ة م,,ردان
قدرت طلب و سلطة منعيات خشک انديشانه رهايی يابد.

 ما به همة دانشگاهيان و انديشمندان در هرکجا که هستند توصيه می کني,,م ب,,ا
 دليری، سرچشمه ها و منابع اسلم را مورد پژوهش قرار دهند و در اش,,اعة اي,,ده
 آل های تحقيق علم,ی  و جس,,تار معن,ویِ  آزاد، از طري,,ق ترجم,,ة مت,ون مي,ان

فرهنگ ها، از راه چاپ و رسانه های همگانی، تلش ورزند.
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 ما خطاب به مسلمانان می گوييم: اسلم به عنوان يک دي,,ن و ايم,,ان شخص,,ی،
 آينده ای شريف خواهد داشت، ام,,ا ب,,ه عن,,وان مش,,ربی سياس,,ی از اي,,ن آين,,ده
 محروم است. خطاب ب,,ه مس,,يحيان، يهودي,,ان، بودايي,,ان، هن,,دوان، بهايي,,ان، و
 پي,,روان تمامی ادي,,ان غيراس,,لمی می گوييم: م,,ا در کن,,ار ش,,ما، و ب,,ه عن,,وان
 شهروندانی مساوی با شما، ايستاده ايم. و خطاب به بی دينان: م,,ا از آزادی ب,,ی

قيد و شرط شما در پرسشگری و سرپيچی عقيدتی حمايت می کنيم.

 تک تک ما، پيش از آنکه عضوی از امت، بدن عيس,,ا مس,,يح، ي,,ا ق,,وم برگزي,,ده
 باشيم، همه اعضای جامعة وجدان هستيم، کسانی که خود برای خويشتن راه و

*رسم تعيين می کنند.

سکولريسم در عمل
 مضمون سندی که متن آن را در بال خوانديم، در کشورهای دموکراتيک غرب,,ی
 چندان بحث انگيز نيست؛ حتا اصول آن در قوانين اصلی، هم در نص ق,,وانين و
 هم در روح آنها، پذيرفته شده است. برای مثال قانون اساسی آمريکا و مصوبات
 آن به طور آگاهانه با عطف به باورهای سکولر تدوين شده اند. اما همين س,,ند
 در کشورهای اسلمی  برای امضاکنندگان اش می تواند عواقب خطرناکی در پ,,ی

 می توان پرسيد در يک کشــور مســلمان، بــه جــز افــرادداشته باش,,د. 
 سکولری که پابنــد ديــن نيســتند، از ميــان مســلمانان، يــا از ميــان
 روشنفکران دينی، چه کسانی قادرند متنی اينچنين تدوين کنند و پای

  می دانيم که احکام شريعت ريشه در ق,,رآن دارن,,د. در چ,,هآن امضا بگذارند؟
 شرايطی می توان از فرد مسلمان انتظار داشت قوانين شريعت، احکام ش,,رعی، و
 فتاوی مراجع يا حتا خود مرجعيت را ناديده بگيرد؟ آيا اين انتظاری واقع بينانه

است؟ آيا اگر فرد مسلمان چنين کرد، می توان او را کماکان مسلمان دانست؟

 محمد آرکون، اسلم شناس الجزايری , فرانسوی، در تع,,اريف متع,,ددی ک,,ه از
لغت اسلم، و نيز از مفهوم «اسلم» ارائه می کند، از جمله می نويسد:

 نگاه کنيد به: *
Secular Islam Summit, The St. Petersburg Declaration, St. Petersburg, Florida, March 5, 2007
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 «آيات متعددی در قرآن وجود دارد که ابراهيم را به عنوان يک مسلمان معرفی
 می کند. واژة مسلمان (مtسلkم) در قرآن ب,,ه ف,,ردی اش,,اره دارد ک,,ه عم,,ل اش از
 عبوديتk عاشقانه به خدا برمی خيزد، که تبلور آن حرکت حضرت ابراهيم اس,,ت
 به هنگام پذيرش خواست خدا داير بر قربانی کردن پس,,رش. وق,,تی ک,,ه ق,,رآن
 می گويد ابراهيم نه يهودی بود و نه مسيحی، بلکه مسلمان بود، روشن است که
 منظور، آن اسلمی نيست که علما و فقها در تفسيرات خود از قرآن و آموزه های
 محمد تعريف می کنند. در چنين بستری، «مسلمان» نمايانگر آن رويکرد دينی
 آرمانی ای است که سمبول آن رفتار حضرت ابراهيم در متابعت از ميثاقی است
 که در انجيل و قرآن توصيف شده است. از همين رو است که ابراهي,,م را «پ,,در
 مؤمنان» خوانده اند. او تجسsم رفتار دينی ای است که تک خداباوری را «پي,,ش
 از» از تثبيت مناسک و قوانين بنياد می گذارد؛ مناسک و قوانينی که سپس سه
 دين تک خدايی را تعريف و متشخص می کنند. اين رفتار يا روالQ آغازينQ دينی،
 بنيان ميثاقی است که نه در زمان تاريخی و نه در مک,,ان جغرافي,,ايی، بلک,,ه در
 زمان , مکانk بی نهايتk ضمير صورت می پذيرد؛ روالی که توس,,ط [ام,,ر] مطل,,ق
 [يا وجود مطلق]، فراخوانده می شود و ورای ه,,ر زب,,ان، ق,,انون، ي,,ا س,,نت ق,,رار
 می گيرد ,,, اين روال در زبان عربی و در قرآن «اسلم» نام می گي,,رد. [ام,,ا] در
 ق,,رآن، اي,,ن واژه (اس,,لم) از هم,,ان ابت,,دا ويژگی ه,,ای مناس,,کی، حق,,وقی، و
 معناشناختی ای نيزکسب می کند که سپس توسط علما و فقها برجسته شده و
 انتظام می گيرد تا به شکل مجم,,وعه ای از عقاي,,د و ض,,دعقايد، دي,,ن اس,,لم را

۱بسازد؛ اين نيز «اسلم» نام گرفته است.»

 آنچه از محمد آرکون نقل کرديم اشاره دارد به حداقلQ حداقل ها که همان اصل
 توحيد به انتزاعی ترين شکل خود است؛ مقدم بر نبوت، نصوص، و سنن. حيطه
 ای بدون زمان و مکان متعين، يعنی حيطه ای مبرا از ت,,اريخيت. ب,,رای انس,,ان
 زمينی که به نحوی آنتولوژيک (يا آنتيک) دارای تعين تاريخی است (زمان مند
 است)، اين حيطه ای «ناممکن» است. هستی انسان همواره زمانمند است. يا به

 نگاه کنيد به: ۱
Mohammad Arkoun, Rethinking Islam, Westview Press, 1994, pp.15-16
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 تعبيری هستی و زمان از يک جن,,س ان,,د. ام,,ا «ب,,اور» ب,,ه اي,,ن ن,,اممکن، ف,,رد
 مسلمان را آزاد می کند تا در عرصة تاريخ «مستقل» از اسلمهای تاريخی عمل
 کن,د. ب,ه اي,ن تع,بير او می توان,د در ب,اور خ,,ود ه,م «مس,لمان» باش,د و ه,م

«سکولر».

 اشاره ای در حاشيه لزم است: «مستقل» در اينجا نسبی است. با بينش م,,ادsی
 ما که بينشی جامعه شناختی است، حتا در عصر مدرن ني,,ز مف,,اهيم ارادة آزاد،
kذهني,,ت مس,,تقل، «دلي,,ری در بک,,ارگرفتن عق,,ل»، افس,,انه های اي,,دئولوژيک 
 ليبراليسم کلسيک اند. «رفتار عقلي» هميشه تابع نس,,بيت ت,,اريخی و اجم,,اع
 («کان سkن سوس») فرهنگی است. در حالت حداقل ترين، فرد به معنی اخ,,ص
 مسلمان نيست، بلکه انسانی است دينی يا معنوی که به دليل تولد در جامعه يا
 خانواده ای مسلمان، به اسلم تعلق,,ی ع,,اطفی و روح,,ی دارد. ب,ا همي,ن ان,دازه
 اعتقاد، او می توانست به دين و آيين ديگری تعلق داشته باشد. عهد عتيق، عهد
 جديد، قرآن، يا حتا متنی کانونی در ادبيات عرفانی، همه «يک کتاب» ان,د ک,ه

می توانست به هرزبانی نوشته شده باشد.

دين تاريخي
 «حداقل» در دين تاريخی چه مشخص,,اتی می توان,,د داش,,ته باش,,د؟ بس,,ياری از
 مسلمانان ليبرال و آموزش ديده در مکاتب غرب,,ی، علوه ب,,ر خ,,دای مس,,لمانان
 (خدائی انتزاعی که متمايز است از خ,,دای تجسs,,د ي,,افته در مس,,يحيت)، اص,,ل
 نبوت و اصل خاتميت را ذکر می کنند. اين حداقل آنها را از قيادت علما و فقه,,ا
 آزاد می کند اما نه از شرعيات. مسأله اين نيست که شريعت در سياست دخالت
 نکند. از منظری جامعه شناختی، احکام شرعی متضمن وجود نظ,,ام اجراي,,ی و
 حقوقی شرع به عنوان يک «ساختار اجتماعي» اس,,ت. س,,اختارهای اجتم,,اعی،
 اموری خصوص,,ی و وج,,دانی نيس,,تند، بلک,,ه نهاده,,ايی ب,,ا کارکرده,,ای معي,,ن
 اجتماعی اند. حذف شريعت همچون ساختار، به معنی حذف ش,,ريعت از پهن,,ة
 زندگی اجتماعی است. فردی که برای شريعت هيچ ضرورتی قايل نباشد ي,,ا آن
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 را هميشه در مرحلة ثانوی، واسطی ميان ساختارهای سکولر عقل,,ی و وج,,دان
فرد مؤمن بداند، آيا کماکان مسلمان شناخته خواهد شد؟

 اصل خاتميت نيز با سکولريسم در تضاد قرار می گيرد. نه فق,,ط از اي,,ن رو ک,,ه
 فاقد بنياد عقلی است (اينکه چرا موسا، عيسا، محمد يا ه,,ر ف,,رد ديگ,,ری باي,,د
 «آخرين» باشد و چرا فرستادة ديگ,,ری ظه,ور نخواه,د ک,رد، حکمی اس,ت ک,ه
 «اثبات» آن در دور باطل استدللی می افت,,د: خ,,دای م,,ن از زب,,ان پي,,امبر م,,ن

 ؟ ,,, زيرا خدای من مدعی است.» اصل خ,,اتميتA ,,, چرا Aمدعی است که 
 از اين رو ناقض سکولريسم است که خاتميت ي,,ا ک,,انونيت پي,,امبری در ادي,,ان
 ديگر را از مشروعيت می اندازد و خود را به مق,,امی برتر فرامی کش,,د. ب,,ه س,,خن
 ديگر، مدعی حقيقتی می شود که اديان ديگر، به ويژه اديان تک خدايی ديگ,,ر،
 آن را بی اساس می دانند. به محض آنکه فردی خود و همکيشان خود را حام,,ل
 «حقيقتي» انحصاری بداند ک,,ه رس,,تگاری اش ب,,دان وابس,,ته اس,,ت، و ب,,ی آن
 حقيقت لعنت ابدی به انتظارش نشسته، او اصل تساوی انسانها در سکولريس,,م

را مردود اعلم کرده است.

سکولر يا ليبرال؟
 برخی از مصلحان دينی چنين اس,,تدلل می کنن,,د ک,,ه اگ,,ر ه,,دفk همزيس,,تی
 اجتماعی، زيستن در صلح توأم با عدالت باشد، برای رسيدن ب,,ه اي,,ن دو ه,,دف
 {يعنی صلح و عدالت} «سکولر شدن» فرهنگی يا سکولر شدن مؤمنان شرط
 لزم نيست. اين مصلحان، سکولر شدن را تا آن اندازه می پذيرن,,د ک,,ه دي,,ن از
 دولت جدا، و نظام حقوقی جامعه نيز تا اندازه ای نس,,بت ب,,ه فق,,ه، از اس,,تقلل
 برخوردار باشد. از ديد اين مص,,لحان دين,,ی، ام,,ور اعتق,,ادی و وج,,دانی، جه,,ان
 بينی های (غير عقلي) ميتولوژيک يا ميتوپوئتيک در اديان و در عرفان، مغايرتی
 با رواداری اخلقی ي,,ا دموکراس,,ی سياس,,ی ندارن,,د. س,,کولر نب,,ودن در حيط,,ة
 باورهای شخصی، نه خطری را متوجه همزيستی صلح آميز اجتماعی می کن,,د و

نه به تبعيض عليه دگرانديشان می انجامد.
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 از ديدی تاريخی و جامعه شناختی، اين استدلل زمانی حقيق,,ت پي,,دا می کن,,د
 که در فرهنگ و سياست، «فردگرايي» ي,ا اس,تقلل رأی، چن,ان رش,د ک,رده و
 گسترش يافته باشد که حتا متديsن ترينQ انسانها، در حوزة اخلق عمل,,ی ب,,رای
 خود ميزان زيادی از آزادی انديشه، مج,,از ب,,ودنk ش,,ک و پرسش,,گری، و آزادی
 عمل قايل باشد. به عبارت ديگر، رابطة فرد با امر قدسی ب,,ه «مي,,انجي» ني,,ازی
 نداشته باشد. جامعه ای که اين اندازه از «فرديت» (يا بهتر گفت,,ه باش,,يم اي,,دة
 فرديت يا خيالواره ,,, «ايماجيناري» ,,, ی فرديت) را در وجدان اعضای خ,,ود
 باطنی کرده باشد، همان جامعة ش,,هروندی لي,,برال (در تاري,,خ اروپ,,ا، «جامع,,ة

بورژوايي») است.

 فرد مؤمن در اين جامعه، فردی است «لي,,برال» (آزاد ان,,ديش، روا دار، ف,,ارغ از
 عبوديت و جزم انديشی )، بدون آنکه الزاما¢ سکولر و «غيرديني» باشد. جامع,,ة
 ليبرال راه را باز می کند که در مرحله ای پيشرفته تر، فرد بتواند رفت,,ار خ,,ود را
 به روالی «آيرونيک» جلوبرد. (آيرونيک = روالی که بر اصول جامدمبتنی نيست،
 فاقد بنياد، خود پرسشگر، رندی پسامتافيزيکی، منش سقراطی يا کرکگوری در
 شرايط پسامدرن) روال آيرونيک می تواند سکولر باشد يا نباشد، ي,,ا ب,,ه عب,,ارت
 بهتر تضاد سکولر و غيرس,,کولر ديگ,,ر براي,,ش اهمي,,تی را ح,,ائز نيس,,ت. روال
 آيرونيک در فرهنگ پيشمtدرن يا در فرهنگ دينی قابل حص,,ول نيس,,ت. چ,,را؟
 زيرا روال آيرونيک نمی تواند برسر خير و شر، بهشت و دوزخ، معصوم و مفس,,د،
 راهب و روسپی، پيامبر و پاانداز، وسرانجام يزدان و اهريمن، با جمع به ت,,وافقی
 پايدار برسد! روال آيروني,,ک ح,,ق را ن,,امتعين، حقيق,,ت را متک,,ثر، و ن,,اموس را

نسبی می کند. روال آيرونيک هويت , گريز است.

هويت فردی، هويت گروهی، و هويت ديني
 وقتی که می پرسيم، «در چه شرايطی اس,,ت ک,,ه ف,,رد م,,ؤمن ب,,رای حض,,ور در
 ساحت قدسی، يا برای تدارک ملزوم,,ات رس,,تگاری اخ,,روی، ب,,ه مي,,انجی ني,,از
 ندارد؟»، منظور ما از «ميانجي» فقط مرجعيت و زعامت علما، فقه,,ا، ش,,يوخ، و
 ساير مراجع عقيدتی نيست. علوه بر اينها، ميانجی (وساطت يا «ميدی ايشن»)

122نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 آن ساختارها و نهادهای فرهنگی ای است که همبستگی ارزش,,ی ي,,ا هنج,,اری
 يک «کمونيته» را تضمين می کند، و ف,,رد «ه,,ويت» خ,,ود را از آنه,,ا می گي,,رد.
 «هويت» هميشه به طور جمعی متعين می شود. هويت در وساطت و با وساطت
 تعيtن می پذيرد . هرچه جامعه پيچي,,ده ت,,ر ي,ا م,درن ت,,ر باش,د، هويت ه,ا ني,ز

گوناگونی بيشتر کسب می کنند.

 در جامعة پيشرفتة شهری يا صنعتی، برخلف جوامع کوچ,,ک س,,نتی، انس,,انها
 دارای هويت ه,,ای متع,,دد و گ,,اه متض,,اد هس,,تند. هم,,ة اي,,ن هويت ه,,ا توس,,ط
 ساختارهای جامعه به فرد «داده» می شوند. قاعده آن است که فرد «به دلخواه»
 هويت خود را مشخص نمی کند. هويت فردی، در جم,,ع تعري,,ف می ش,,ود. حت,,ا
 ميزان «استقلل» يا «سرپيچي» از هنجارها را هم ساختارهای جمع,,ی متعي,,ن
 می کند. هنجارهای رفتار اجتماعی، هنجارهای اخلق عملی، و حتا پيش ت,,ر از
 آنه,,ا س,,اختارهای معرف,,تی و معناش,,ناختی، و س,,اختارهای زب,,انی، مق,,دم ب,,ر
 ذهنيت های فردی اند. هر فرد سپس اين داده های پيشينی را با «تجربة فردي»
 می آميزد و آنگاه از «ديد خود» برای عمل اش «معنا» قاي,,ل می ش,,ود، معن,,ايی

که حضور او را در جهان توضيح می دهد يا توجيه می کند.

 «هويت» (يا «بح,,ران ه,,ويت») توس,,ط مي,,زان همگراي,,ی «تجرب,,ة ف,,ردي» ب,,ا
 هنجارهای گروهی متعين می شود. هويت دينی ني,,ز ش,,کلی از ه,,ويت گروه,,ی
 است و مثل همة هويت ه,,ای گروه,,ی در رابط,,ة اختلف,,ی («ديفرنش,,يال») ب,,ا
 هويت های ديگر خود را تعريف می کند. هر جامعة دينی ي,,ا «کمونيت,,ة دين,,ي»
 هويت جمعی خود را در اختلف با هويت ه,,ای جمع,,ی ديگ,,ر تعري,,ف می کن,,د.
 هويت اسلمی ، ق,,ايم ب,,ه ذات نيس,,ت بلک,,ه در رابط,,ة اختلف,,ی ب,,ا هويت ه,,ای
 مسيحی، يهودی و غيره تعريف می شود: برای مثال مtس,,لم در براب,,ر ذkمی ي,,ا در
 برابر مtشرک («اين فيدل»). اصل تساوی در سکولريسم ي,,ا ليبراليس,,م ,,, ب,,ه

عنوان برابری صوری (فورمال) ,,, مستلزم انتزاع از هويت های گروهی است.
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ساختار سياسی آرکه تايپی «مدينه»
همچون مانعی بر سر راه سکولريسم 

 جامعة دينی، معانی فرهنگی و کW,,دهای رفت,,اری خ,,ود را از دو ح,,وزة اص,,لی و
 متفاوت اخذ می کند. يک حوزه، حوزة کانونی تأسيس است. اي,,ن ح,,وزه ش,,امل
 متون کانونی و روايت های اصلی مؤسسان جامعة دينی است که در ادي,,ان ت,,ک
 خدايی به کتاب مقدس، بيوگرافی ايده آليزه شدة مؤس,,س ي,,ا پي,,امبر، و س,,اير
 روايت های «ميتي,,ک» ظه,,ور آغ,,ازين آن دي,,ن اش,,اره دارد. ح,,وزة دوم، ب,,افت
 فرهنگی محلی يک قوم، طايفه، يا ملت در بtع,,د ت,,اريخی اس,,ت ک,,ه از مک,,ان و
 زمانی به مکان و زمان ديگ,,ر، يعن,,ی از فرهنگ,,ی ب,,ه فرهن,,گ ديگ,,ر گون,,اگونی
 می پذيرد. حوزة اول را دين شناسی تاريخی يا جامعه شناسی دين، و حوزة دوم

را انسان شناسی فرهنگی پژوهش می کنند.

 هرچه به کانون های مرجعيت و «اتوريته» دينی نزديک تر باشيم، مثل¢ مراکزی
 چون واتيکان، ق,م، ک,ربل، نج,,ف و ش,,هرهای ب,,زرگ و م,تراکم نظي,,ر ق,اهره و
 دانشگاه الزه,,ر، ح,,وزة اول از ق,,درت مش,,روعيت بخ,,ش بيش,,تری (سياس,,ی و
 فرهنگي) برخوردار است. اما هرچه از حوزه های کانونی دورتر برويم، برای مثال
 دهکده های دورافتاده يمن يا اندونزی يا صحرای آفريقا، نقش فرهن,,گ قومی ي,,ا

اتنيک، بر رفتار جمعی تأثيرگذارتر است.

 حوزة اول، حوزة معانی فرهنگ,,ی جهانش,,مول (يونيورس,,ال) اس,,ت؛ ح,,وزة دوم،
 حوزة مناسک و آيين ها و س,,مبول های محل,,ی ک,,ه نباي,,د آنه,,ا را تعمي,,م داد و

معرف کل دين شناساند.

 محمد آرکون در مورد حوزة اول در اسلم، به يک س,,اختار اي,,دئولوژيک اش,,اره
 می کند که اسم آن را «تجربة مدينه» گذاشته است. آرکون می نويسد: «هرچ,,ه
 ب,,ر اهمي,,ت تجرب,,ة م,,دينه تأکي,,د کني,,م ناک,,افی اس,,ت. اي,,ن ي,,ک خي,,الواره
 (ايماجيناري) سياسی , دينی است که من آن را تجربة مدينه می نامم که نقش
 و قدرت آن مرتب تکرار می شود. هم,,ة فعاليت ه,,ای ح,,ائز اهمي,,ت در [تاري,,خ]
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 منظ,,ور آرک,,ون از ۲اسلم، ناشی از همين خي,,الواره [ی آغ,,ازين] ب,,وده اس,,ت.»
 «تجربة مدينه»، روايت يا تصوsر تثبيت شده و مدام نقل ش,,ده ای اس,,ت ک,,ه از

  ميلدي) به ما رسيده است؛ زمانی که اسلم۶۳۲Q-۶۱۰سالهای استقرار اسلم (
 قبيله ای مک¦ی، به اسلم يونيورسال مدينه تغيير ماهيت می دهد و آغ,,از تاري,,خ
 اسلم جهانی و گسترش سياسی و س,,رزمينی آن را رق,,م می زن,,د. در رابط,,ه ب,,ا
 پرسشی که در ابتدا مطرح کرديم، «مسلمان سکولر»، ف,,رد م,,ؤمنی اس,,ت ک,,ه
 مشروعيت اين الگوی تکرار شونده يا آرکه تايپی را از جامعة سياس,,ی اي,,ده آل،
 مورد سوآل قرار می دهد. از سوی ديگر، جنبش های جهادگرا و تئوکراس,,ی های
 مtدرن، به «تجربة مدينه» به عنوان مهم تري,,ن عام,,ل مش,,روعيت بخ,,ش ب,,رای
 اقتدار سياسی خود نياز دارند. رويکرد به شريعت نيز به همين ترتيب مش,,خص
 می شود. ما در ابتدا اين سوآل را مطرح کرديم که «در چه شرايطی می ت,,وان از
 فرد مسلمان انتظار داشت قوانين شريعت و فتاوی مراج,,ع (مث,,ل فت,,وای قت,,ل
 کسانی که به پيامبر و خدا و اسلم اهانت کرده ان,,د) را نادي,,ده بگي,,رد؟» عزي,,ز
 العظمه در کتاب معروفش به نام «اسلم ها و مدرنيته ها» می نويس,,د: «ش,,ريعت
 تنها نامی است بر يک چتر پوششی، که مجموعة متنوعی از تع,,ابير گون,,اگون را
 پوشانده که به هيچ رو معنی واحدی ندارند. اکثر احکام شرعی دارای قطعيت و
 حتميت ای نيستند که به آنه,,ا نس,,بت داده می ش,,ود. در اک,,ثر م,,وارد، ق,,وانين

۳اسلمی مجموعه ای از احکام عام مبتنی بر اختلف ديدگاهها است.»

 اگر توصيف عزيز العظمه را از شريعت بپذيريم، مسلمان س,,کولر، ف,,رد م,,ؤمنی
 است که «شريعت» را نسبی و تجديد نظرپذير می شناسد. اگر چني,,ن باش,,د، او
 بايد بتواند پای سندی را که در ابتدای اين مقاله آورديم امض,,ا کن,,د و بگوي,,د :
 «همة مجازات هايی که به سبب «توهين به مقدسات» و ترک دي,,ن ي,,ا ارت,,داد،
 حکم شان صادر شده، مردود اند و شهروندان مسلمان از هرنظر ب,,ا مس,,يحيان،

يهوديان، بوداييان، هندوان، بهاييان، زرتشتيان، و بی دينان برابر اند.»
**

۸۹ همان، ص ۲
 نگاه کنيد به: ۳

Aziz Al-Azmeh, Islam and Modernities, 1993 (Second Edition, 1996), Verso, p. 133.
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فصل چهاردهم

روشنفکران دينی و تبعيض

 سميناری در حسينية ارش,,اد ته,,ران برگ,,زار ش,,د ک,,ه در آن ۱۳۸۶در شهريور 
 روشنفکران دينی سرش,ناس اي,,ران زي,,ر عن,,وان «آس,يب شناس,ی روش,,نفکری
 ديني» مشکلتی را که تجدد و عص,,ر م,,درن پي,,ش پ,,ای آنه,,ا گذاش,,ته، م,,ورد
 بررسی قرار دادند. اما در ميان مباحث مطرح شده، از مسألة تبعيض در جامع,,ة
 دينی سخنی به ميان نيامد. رفع تبعيض يکی از مهمترين چالش هايی است که
 مدرنيته در هرجامعة سنتی ي,,ا دي,,ن م,,دار ب,,ر س,,ر راه دي,,ن داران متعه,,د ب,,ه
 دموکراسی می گذارد. محمدرضا نيکف,,ر، در مق,اله ای ک,ه ب,ه مناس,بت همي,ن
 سمينار نوشته شده می نويسد: «آنچه مهم است، نق,,د تبعي,,ض اس,,ت. مي ت,,وان
 جهانی را بدون تبعيض تصور کرد و پرسيد که اگر دين,,ی در آن پ,,ا مي گرف,,ت،
 چگونه مي بود آن دين؟ روش,,نفکر دين,,ی مي توان,,د ب,,ا تص,,وری از آن، الهي,,ات
 سياسی و ديگر شکلهای بروز دين های عالم تبعيض را نقد کند. امکان های نق,,د

از زاويه رد ستم و تبعيض فراوان اند.»

تبعيض و «هويت»
 تبعيض به معنی جدا کردن خود از ديگری، يا برتر دانستن خودی ب,,ر ديگ,,ری،
 انواع گوناگون دارد، از جمله تبعيض نژادی و قومی، تبعيض جنسيتی، تبعي,,ض
 عقيدتی، تبعيض ملی، و تبعيض دينی. تبعيض نه تنها جداسر و ج,,دايی طل,,ب
 است، بلکه با خصومت نيز همراه می شود. اين خص,,ومت می توان,,د ب,,ه خش,,ونت
 بينجامد. تبعيض خشونت آميز گاه اشکال مرگبار پيدا می کند. تبعي,,ض زم,,انی
 بروز می کند که يک گروه بخواهد هويت خود را تشخص ببخشد و متمايز کند،
 يا اين هويت را در ميان هويت های ديگر برکشد و امتياز وي,,ژه براي,,ش ت,,دارک
 ببيند؛ يا اينکه آن گروه هويت خود را در خطر ببين,,د و بخواه,,د ب,,ه دور خ,,ود
 حصار بکشد. با تبعيض، مرزبندی های هويتی پر رنگ تر و اختلف ه,,ا برجس,,ته
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 تر می شوند. هويت گروهی هرچه جامدتر و تص,,لب ي,,افته ت,,ر باش,,د، کم,,تر در
 معرض خطر امتزاج، «آلودگي»، و رقيق شدن خواهد بود. هويت تثبيت ي,,افته،
 برای اعضای گروه امنيت روحی يا امنيت وجودی می آورد و چه بس,,ا آنه,,ا را از

هراس مرگ و ناشناخته های جهان ماوراء نيز رها سازد.

تبعيض و «انحصار حقيقت»
 يکی از اشکال مهم تبعيض را می توانيم در رابط,,ة ادي,,ان ب,,ا يک,,ديگر مش,,اهده
 کنيم. برنارد لوييس، پژوهشگر شرق شناس بريتانيايی , آمريک,,ايی می نويس,,د:
 «تعريف يهوديت از هويت خود و ديگری، که در عقيده و عم,,ل ب,,روز می کن,,د،
 توسط دو دين ديگری که به دنبال آن آمدند يعنی مسيحيت و اسلم ,, که ب,,ه
 مدت هزار و چهارصدسال دنيای حوزة مديترانه را در تصرف خ,,ود داش,,تند ي,,ا
 برسرش منازعه می کردند ,, اقتباس شد. اين س,,ه دي,,ن، مي,,راث بزرگ,,ی را ب,,ه
 اشتراک در تصاحب خود داشتند که همان ميراث [فرهنگی , ديني] خاورميانة
 باستان و يونان و روم قديم، درکنار مکاشفات و سنن نبوی قوم يه,,ود ب,,ود. ام,,ا
 پنداشت های متقابل و رويکردهای اين سه دين در قبال يکديگر بسيار متف,,اوت

۱بود.»

 برنارد لوييس در اينجا تمايزی قايل می ش,,ود مي,,ان «جهانش,,مولی حقيق,,ت» و
 «انحصار حقيقت». دين يهود [و بعدها سکولريسم مدرن] مدعی هس,,تند ک,,ه
 حقيقت های آنها جهان شمول اند يعنی قابل انطباق ب,,ا نيازه,,ای هم,,ة انس,,انها
 هستند، اما ادعا نمی کنند که فقط خود آنها حقيقت را در انحصار خويش دارند.
 درح,,اليکه مس,,يحيت و اس,,لم، ه,,م م,,دعی انحص,,ار حقيق,,ت هس,,تند و ه,,م
 جهانش,مولی آن. در انحص,ار داش,تن حقيق,ت دين,ی ب,ه معن,ی آن اس,ت ک,ه

رستگاری اخروی، خارج از حيطة آن حقيقت امکان پذير نيست.

 برنارد لوييس می نويسد: «پنداشت يهودی از ديگ,,ری [مردمی ک,,ه ب,,ه کي,,ش و
 آيين ديگری تعلق دارند] با پنداشت مشابه مس,,يحيان و مس,,لمانان از ديگ,,ری،

 نگاه کنيد به: ۱
Bernard Lewis, Islam and the West, Oxford University Press, 1993, p. 175
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 تفاوت دارد و، از اين نظر، يهوديت به ادي,,ان آس,,يای ش,,رقی و آس,,يای جن,,وبی
 نزديک تر است ,, اين تفاوت آن جاست ک,,ه يهودي,,ان ادع,,ا می کنن,,د حق,,ايق
 ايمان آنها جهانشمول است، اما مدعی نيستند اين حقايق انحصاری ان,,د. آيي,,ن
 يهود فقط برای يهودی ها و کسانی که خود داوطلبانه می خواهن,,د ب,,ه يه,,وديت
 بپيوندند، معتبر است. طبق گفت,,ة معروف,,ی از تلم,,ود، پارس,,ايان هم,,ة اق,,وام و
 مذاهب به بهشت خواهند رفت [چ,,ه يه,,ودی باش,,ند چ,,ه نباش,,ند]. روحاني,,ان
 يهودی به شما می گويند قبل از آنکه ده فرمان به حضرت موس,,ا داده ش,,ود، در
 زمان حضرت نوح هفت فرمان صادر شده بود که به تم,,ام اق,,وام انس,,انی تعل,,ق
 داشت. فقط دو فرمان آن، يعنی منع بت پرستی و کفرگويی، خصلت تئولوژيک
 داشتند؛ ساير فرمان ها، از جمله ممنوع بودن قتل، دزدی، و ظلم، همه به قواعد
 بنيادی همزيستی اجتماعی مربوط می شدند. به دلي,,ل اينک,,ه يه,,وديت ادع,,ای
 انحصار حقيقت را ندارد، طبق اين آيين، آمرزش و رستگاری اخروی ني,,ز ب,,رای
 غيريهوديان [به طرز مشابهي] قابل حصول است، البته در چارچوب باور به تک

۲خدايی و اخلقيات آن.»

 برخلف يهوديت و آيين های خارج از اديان سامی، در مسيحيت و اسلم، دي,,ن
 داران مدعی انحصار حقيقت و جهانشمولی حقيقت دينی شان هستند و تبلي,,غ
 و ترويج اين حقيقت، وظيفة الهی آنها تلقی می شود. اگر آيينی برآن باشد ک,,ه
 به تنهايی، متولی آخرين کلم خدا است، از ديد خود، دو گروه را به طور اخص
 «کذاب» معرفی می کند. يک دسته اديان و مذاهبی ک,ه پ,س از آن آم,ده ان,د.
 دستة ديگر، گروههايی اند که از دين مبين برگشته اند. بر اين اس,,اس، اف,,راد و
 گروهه,ايی ب,ا عن,,وان «الح,,ادي»، «رافض,ي»، ي,,ا «به,ايي» ه,دف ش,ديدترين

تبعيضات قرار می گيرند.

تبعيض و «کفر» 
 برنارد لوييس می نويسد: «مسيحيت و اسلم، هريک جداگانه مدعی بوده اس,,ت
 که خود به تنهايی متولی آخرين کلم خدا و آخرين کتاب او ب,,ه بش,,ريت ان,,د.

۱۷۵ همان، ص  ۲
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 هيچ يک از اين دو دين، رستگاری واقعی را خ,,ارج از م,,رام خ,,ود ب,,ه رس,,ميت
 نمی شناسد. طی چهارده قرن مق,,ابله مي,,ان اس,,لم و مس,,يحيت، ب,,زرگ تري,,ن
 نزاع ها ميان اين دو، و آشتی ناپذيرترين اختلف ها ميان پي,,روان اي,,ن دو دي,,ن،
 ناشی از تفاوت های آنها نبود بلکه درست از مشابهت آنها برمی خاست. بس,,ياری
 از اديان ديگر، به طور فعال در صدد جلب ديگران به کيش خود نيستند. مسلما¢
 آنها دست رد به سينة مشتاقان نمی زنند اما بار اين مسؤليت و وظيفة دين,,ی را
 نيز بر دوش خود احساس نمی کنند که مردمان ديگر را، در اقصا نق,,اط دني,,ا، از
 آيين های ديگر برگردانند و به کيش خودشان بگروانن,د. برعک,س، مس,يحيان و
 مسلمانان، هريک بر اي,,ن ب,,اور بودن,,د ک,,ه حقيق,,ت آيي,,ن آنه,,ا، تنه,,ا حقيق,,ت
 جهانشمول است و مأموريت مقدس آنها اين اس,ت ک,,ه اي,,ن آيي,ن را ب,ه تم,,ام

 در بسياری از اديان، از جمله آيين های پرطرفدار هندو ۳بشريت تس,ری دهند.»
 و کونفوسيوس، لفظ «کافر» و لمذهب (اينفيدل) معنای چندانی ن,,دارد. وق,,تی
 آيينی ادعای انحصار حقيقت و جهانشمولی آن را داشته باشد، به طور منطق,,ی
 «ديگ,,ري» را ض,دحقيقت تلق,ی می کن,,د و ب,رای شناس,ايی و خوارداش,,تنQ آن

ديگری (غير خودي) از الفاظ کفر، الحاد، رفض، و نظاير آنها استفاده می کند.

تبعيض و «ارتداد»
 با وجود اين وجه تشابه ميان مسيحيت و اسلم، از يک تفاوت بنيادی ميان اين
 دو نبايد چشم بپوشيم. دو مفهوم الح,,اد (ه,,ه ره س,,ي) و ارت,,داد و ت,,رک دي,,ن
 (اپاس ته سي)، با شدتی که در مسيحيت مط,,رح ب,,وده ان,,د، در اس,,لم مط,,رح
 نبودند. از لحاظ تاريخی، تاجايی که به شاخه ها و شعبه های درون,,ی ي,,ک دي,,ن
 مربوط بوده، و نيز رفتار در قبال اقليت يهود، اسلم در مقايسه با مسيحيت ب,,ه
 مراتب مداراجوتر بوده است. دليل آن بوده که در اس,,لم، ب,,رخلف مس,,يحيت،
 مرکزيت سلسله مرات,,بی وج,,ود نداش,,ته اس,,ت. پ,,اپ اعظمی در ک,,ار نب,,وده. در
 مسيحيت، انشعاب و گسست کامل (س,,کيزم/ س,,يزم) وج,,ود داش,,ته؛ اس,,تقلل
 کليسای ارت,,دکس، اس,,تقلل کليس,,ای يون,,انی از روم,,ی، و پ,,س از آن ج,,دايی
 پرتستانتيسم از کاتوليسيسم، شقاق های جدی و دوران سازی بوده اند که اصل

۱۷۵  همان، ص ۳
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 دين را شقه می کرد. معادل چنين انشعاب های بزرگی در اسلم وج,,ود نداش,,ته
است.

 به عقيدة برنارد لوييس، بيشتر ادبي,,ات ج,,دلی و پولميک ه,,ای درون,,ی اس,,لم،
 توسط مسلمانان عليه خودشان نوشته شده، نظي,,ر مناقش,,ات تئولوژي,,ک مي,,ان
 فرقه های شيعی، سنی، علوی، اسماعيلی، دروز، و غيره. اين ج,,دل های کلم,,ی،
 عميق تر و پيچيده تر از جدل های مشابه مسيحيان عليه يهوديان ب,,وده اس,,ت.
 هرچند انحراف فرقه ای در اسلم خطرناک تلقی می شده، اما انشعاب بزرگ ب,,ه
 معن,,ی مس,,يحی آن ک,,ه عق,,وبت ارت,,داد کام,,ل را طل,,ب می ک,,رده، در جوام,,ع
 اسلمی وجود نداشته اس,,ت. ب,,ه همي,,ن روال، م,,دارای درون , دين,,ی در مي,,ان
 فرقه های اسلمی به مراتب بيش,,تر از مس,,يحيان ب,,وده اس,,ت. در تاري,,خ اس,,لم،
 معادلQ تفتيش عقايد و آدم سوزی های قرون وس,,طای مس,,يحی وج,,ود نداش,,ته

است. تبعيض تنها متوجه عمل خروج از دين می شده.

تبعيض و «پيگرد»
 برنارد لوييس با تأييد اينک,,ه جامع,,ة اس,,لمی طی تاري,,خ ب,,ه مرات,,ب از جامع,,ة
 مسيحی مداراگرتر بوده، هشدار می دهد که اين مدارا گ,ری را نباي,د ب,ه معن,ی
 نبودن تبعيض تلقی کنيم. تبعيض وجود داشت اما پيگرد (پرس,,ه کيوش,,ن) ب,,ه
 معنی مسيحی آن وجود نداشت. مسلمانان دگران,,ديش ني,ازی نمی ديدن,,د ک,,ه،
 مثل آنچه در جوامع مسيحی رايج بود، از زير تيغ دهشتk راست کيشی رسمی و
 حمايت شده از سوی حکومت مرکزی، بگريزند و ب,,ه س,,رزمين های ديگ,,ر پن,,اه
 ببرند. برنارد لوييس اضافه می کند، «خصلت و ميزان مدارای مسلمانان را نباي,,د
 نادرست درک کنيم. اگر منظور ما از مدارا، فقدان تبعي,,ض باش,,د، در آنص,,ورت
 حکومت های اسلمی مداراگر نبودند، و درحقيقت چنين تساهلی، نه تنها امتي,,از
 محسوب نمی شد، بلکه به معنی قصور از انج,,ام وظيف,,ه تلق,,ی می گش,,ت. هي,,چ
 گونه برابری، نه در عمل و ن,,ه در نظ,,ر، مي,,ان کس,,انی ک,,ه کلم ال را اط,,اعت
 می کردند و آنها که به انتخاب خود از کلم ال تخطی می ورزيدند، قابل تحم,,ل
 نبود. تبعيض جنبة ساختاری و سراسری داشت و توسط آموزة دينی و فقه و با
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 رضايت عمومی بر جامعه تحميل می شد. اما از طرف ديگر، پيگرد بس,,يار ن,,ادر و
 غيرمعمول بود. ما در تاريخ اسلم مواردی مشابه با کش,,تارهای جمع,,ی، تغيي,,ر
 دين به زور شمشير و آدم سوزی هايی که در تاريخ مسيحيت، پيش از برآم,,دن

 بايد به گفتار برنارد لوييس اي,,ن را اض,,افه  ۴سکولريسم، رايج بود، نمی بينيم.»
 کنيم که تحميل مذهب به زور شمشير و قت,,ل ع,,ام، در م,,واردی، از جمل,,ه در
 عصر صفوی برای استقرار شيعه گری، در تاريخ ما نيز به وقوع پيوسته اما نه ب,,ا
 دامنة آنچه در مسيحيت روی داده است. گذشته از اين، طی دو سه دهة اخي,,ر
 در کشور ما، با نهادی شدن الهيات سياسی شيعی، مفهوم مدارای اس,,لمی نيز
 دستخوش تحول شده است. مرز مجاز و غير مجاز تنها جنبة دينی و تئولوژيک
 ندارد بلکه با وفاداری به نظام سياسی و بيعت با کادر رهبری آن در آميخته، به
 نحوی که شباهت آن به مسيحيت سياسی ق,,رون وس,,طا بيش,,تر ش,,ده؛ ارت,,داد
 دينی و ارتداد سياسی يکی شده، هردو به معن,,ی خي,,انت ب,,ه نظ,,ام سياس,,ی و
 دشمنی با اسلم دانسته می شوند. اگر زمانی ملح,,دان و زن,,ديقان ت,,ا ان,,دازه ای
 ش,,امل م,,دارای اسلمی می ش,,دند، اکن,,ون همانه,,ا در مق,,ام معان,,د سياس,,ی و
 اي,,دئولوژيک، ب,,ا عن,,وان مفس,,د، مح,,ارب، و من,,افق، خ,,ارج از ح,,وزة م,,دارای

اسلمی قرار می گيرند.

از «مدارا» تا برابري
 تفاوت اساسی ميان مدارا يا تساهل دينی از يک سو و برابری س,,کولر از س,,وی
 ديگر در اين است که، به گفتة برنارد لوييس، «مدارا يعن,,ی گ,,روه ح,,اکم، چ,,ه
 دينی باشد يا نژادی يا از نوعی ديگر، اين اجازه را به اعضای بعض,,ی از گروهه,,ا
 می دهد که تا اندازه ای از حقوق و امتيازات اعضای خ,,ودی برخ,,وردار باش,,ند.»

 اما ن,ه ت,,ا آن ان,,دازه ک,ه از هرلح,اظ براب,,ر محس,,وب ش,وند.) ۱۷۹(همان، ص 
 درحالی که برابری سکولر شامل همة حقوق سياس,,ی و م,,دنی می ش,,ود. ج,,ان

  ميلدی۱۶۸۹لک، فيلسوف انگليسی در «نامه ای دربارة مدارا» ک,,ه در س,,ال 
 به چاپ رس,,يد، اص,,ل براب,,ری س,,کولر را در جامع,,ة مس,,يحی چني,,ن توض,,يح
 می دهد، «نه فرد مسلمان، نه يهودی، و نه فرد بی دين، هيچيک نبايد به خاطر

۱۸۲ همان، ص  ۴
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 باورهای خود از حقوق مدنی و [ش,,رکت در] جامع,,ة سياس,,ی مح,,روم ش,,وند.»
 اصلی که جان لک برآن تأکيد می گذارد، يعنی برابری سکولر، برای اولين ب,,ار

در قانون اساسی ايالت متحدة آمريکا ضمانت حقوقی پيدا کرد.

 با آنچه دربارة تبعيض در جامعة دينی گفتيم، روشن می ش,,ود ک,,ه روش,,نفکری
 دينی، نه تنه,,ا می باي,,د م,,داراجويی و تس,,اهل را ب,,ه جامع,,ة دين,,ی ب,,ه نح,,وی
 بازگرداند که شامل کلية اقليت ها، از جمله بهايي,,ان، و ب,,ی دين,,ان، و همچني,,ن
 اقليت های جنسيتی بشود، بلکه مهمتر و فرات,,ر از آن، باي,,د تلش ورزد براب,,ری
 حقوقی کامل آنها را هم در عرصه های سياست و جامعة مدنی تضمين کن,,د. در
 غير اين صورت، هم دين داری او و هم روش,,نفکری اش، در براب,,ر ظرفيت ه,,ای

برابری خواهانة مدرنيتk سکولر رنگ می بازند. 

اعتدال گرايان کجا هستند؟
 «عيان هرسی علي»، روشنفکر سوماليايی که در دامن اسلم پ,,رورده ش,,ده ام,,ا
 پس از مهاجرت به اروپا به نقد خرافات و تبعيضات در ميان مسلمانان پرداخت,,ه
 است، در نخستين کتاب خود «باکره در قفس» می نويسد: «بارها و باره,,ا و ب,,ه
 حدی که ديگر دل به همزن شده، به ما گفته اند يک اسلم واحد وجود ن,,دارد.
 اسلم ها، به تعداد مردمان مسلمان، با يکديگر تفاوت دارند. يکی اسلم را هويت
 می پن,,دارد، ديگ,,ری آن را فرهن,,گ می خوان,,د، س,,ومی تنها و تنه,,ا ي,,ک دي,,ن
 [شخصي] اش می شناسد. فرد ديگری می آيد و می گويد اسلم هرسة اينهاست:
 هويت، فرهنگ، دين، به اضافة راهنمايی ب,,رای عم,,ل سياس,,ی و اجتم,,اعی. ب,,ا
 وجود همة اين تفاوت ها، مسلمانها بر اين اعتقاد پا می فشارند که اصول دي,,ن را
 نمی توان مورد سوآل قرار داد، يا در آنها دخل وتصرف کرد، يا ب,,ا آنه,,ا مخ,,الف
 شد. منابع اسلم قرآن و گفته ها و کرده های پيامبر اس,,ت و ه,,ر ف,,رد مس,,لمان
 موظف است در اخلقيات و رفت,,ارش احک,,ام آنه,,ا را رع,,ايت کن,,د.» (ب,,اکره در

)۹، ص ۲۰۰۲قفس، 
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 خانم هرسی علی می پرسد آيا يک مسلمان ميانه رو يا اعتدال گ,,را، می توان,,د و
 حق دارد اصول بنيادين را مورد شک و پرسش قرار دهد؟ شک و پرسشی از آن
 نوع که اعتدال گرايان را قادر سازد جلوی تبعيضات را بگيرن,,د و از دي,,ن خ,,ود
 چهره ای صلح جو و انسانی به جهان عرضه کنند. هرب,,ار ک,,ه زي,,ر ن,,ام ع,,دالت
 اسلمی، شاهد جنايتی می شويم، عيان هرسی علی می پرسد، «اعت,,دال گراي,,ان

کجا هستند؟ چرا از آنها صدايی برنمی آيد؟»

سـه نمونه از عدل اسلمی در روزهای اخير
 عيان هرسی علی در جای ديگری می نويسد، «طی هفته های اخير سه روي,,داد،
 با انعکاسی گسترده، چهره ای از عدالت در اس,,لم را ب,,ه نم,,ايش گذاش,,ت ک,,ه
 می بايد هر مسلمان اعتدال گرا را به وحشت اندازد. زن ج,,وان بيس,ت س,اله ای
 در شهر قطيف در عربستان سعودی به مقامات شکايت می برد که توس,,ط چن,,د
 مرد ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته اس,,ت. قاض,,يان، خ,,ود اي,,ن قرب,,انی را
 مقصر اعلم می کنند. جرم اين زن مراودة نزديک در اتوموبيل با مردی بوده که
 خويشاوند او نيست و همين عمل در عربستان سعودی جرم محسوب می ش,,ود.

  ضربه شلق با ترک,,ة خي,,زران۲۰۰ماه گذشته، زن جوان به شش ماه حبس و 
 محکوم شد. دويست ضربة شلق می تواند يک مرد قوی را بی جان کند. آنط,,ور
 که مرسوم است، زنان در هر وعده بيش از سی ضربه نبايد دريافت کنند، که به
 اين معنی است که زن جوان در هفت نوبت مکرر طعم عدالت اسلمی را خواهد
 چشيد. هنگامی که او از زندان آزاد شود، زندگی اش هرگ,,ز ب,,ه روال ع,,ادی ب,,از
 نخواهد گشت. در گزارش ها آمده بود که برادرش قصد کشتن او را داش,ته زي,,را

ناموس خانواده لکه دار شده است.

 مورد دوم از عدالت اسلمی در کشور سودان به اجرا درآمد که طی آن يک خانم
  سالة بريتانيايی به نام جيليان گيبونز به پانزده روز زندان محکوم ش,,د۵۴معلم 

 و سسپس مورد عفو دولت قرار گرفت. او نيز در ابتدا قرار بود چهل ضربه شلق
 بخ,,ورد. ج,,رم اش آن ب,,ود ک,,ه در کلس درس ب,,ه تقاض,,ای کودک,,ان ک,,ه
 می خواستند برای خرسک اسباب بازی نامی انتخاب کنند، اجازه داده بود آن نام
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 «محمد» باشد که نام يکی از شاگردان کلس بود. اين عمل توسط اسلمگرايان
کفرآميز و توهين به مقدسات تلقی شد. 

  س,,الة۴۵سوم، مورد تسليمه نسرين بود. خانم تسليمه نس,,رين ي,,ک نويس,,ندة 
 بنگلدشی است که شجاعانه از حقوق زنان در جهان اس,لم دف,اع می کن,,د. ب,ه
 خاطر تهديدات عليه جان اش، مجبور به ترک بنگلدش و اقامت در هندوستان
 شد. اما اکنون مسلمانان هند خواهان اخراج او هس,,تند و ي,,ک گ,,روه مس,,لمان
 برای سر او جايزه ای پانصدهزار روپيه ای مقرر کرده است. ماه آگست گذش,,ته،
 جمعی مسلمان در شهر حيدرآباد به او حمله ور ش,,دند. تس,,ليمه نس,,رين ط,,ی
 هفته های اخير، از بيم جان مجبور به ترک کلکته و سپس راجستان شده است.
 مهلت اقامت تسليمه نسرين سال آينده به پاي,,ان می رس,,د. او ه,,راس دارد ک,,ه

۳۱، ص ۲۰۰۷ دس,,امبر ۷اجازة اقامت اش را تمديد نکنند.» (نيويورک ت,,ايمز، 
A(

چرا سکوت؟
 پرسشی که عيان هرسی علی مطرح می کند اين است: چرا در اين س,,ه م,,ورد و
 موارد مشابهی که شاهد اين نوع «عدالت اسلمي» بوده ايم، مسلمانان ميانه رو
 يا اعتدال گرا ساکت نشستند؟ اگر مواردی از اين دست «اس,,تثنا» باش,,ند و ن,,ه
 نمايندة «اسلم حقيقي»، چرا صدايی از ميان مسلمانان ب,,ه گ,,وش نمی رس,,د و
 اعتراض نمی کند و نمی گويد آنچه برسر قربانيان اي,,ن ع,,دالتهای اس,,لمی آمده،

جنايت است؟

 به طور معمول، هربار که گزارش هايی اين چنين در رسانه های غرب,,ی منعک,,س
 می شود، اعتدال گرايان با اصول گرايان همصدا شده، شکوه به آس,,مان می برن,,د
 که «تصوير تحريف شده» ای از مسلمانها به دنيا عرضه ش,,ده اس,,ت. ب,,ا ش,,هيد
 نمايی خود را قربانی توطئه استعمار، رسانه های يهودی، و آمريکا می دانن,,د ک,,ه

قصدشان بدنام کردن مسلمانان است.
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 يک مسلمان اعتدال گرا (ملی , مذهبي) می گويد، « در طول تاري,,خ ش,,اهان و
 امپراتوران به نام اسلم اعمالی را انجام دادند، اين ربطی به اسلم ندارد. منظ,,ور
 من قرآن و سيره پيغمبر است. جهاد مقدس يعنی اينکه فرد موظف است هم,,ه
 آنانی را که به دين او نيستند با شمشير ب,,ه دي,,ن خ,,ود بي,,اورد و اگ,,ر نيامدن,,د
 بکشد. اين نوع جهاد در اسلم نيست. . . يهوديان بنی قريضه در جنگ اح,,زاب
 پيمان شکنی می کنند. و چون پيمان می شکنند به طرف مقاب,,ل گراي,,ش پي,,دا
 می کنند و به پيشنهاد" سعد بن عباده" ک,,ه ف,,رد م,,ورد اعتم,,اد آنه,,ا ب,,ود ق,,رار
 می شود بر مبنای "تورات" در مورد آنها قضاوت شود ک,,ه ب,,ر اي,,ن مبن,,ا م,,ردان
 کشته می شوند و زنان نيز اس,,ير. . .اص,,ل ق,,رآن در م,,ورد کش,,تن خيل,,ی بش,,ر
 دوستانه عمل کرد . . .روی تم,,دن اس,,لمی می توانيم بح,,ث کني,,م، ام,,ا روش و
 سيره امامان و پيامبر وقرآن مشخص است.» ظاهرا¢ اي,,ن مس,,لمانِ  مي,,انه رو از
 کردة پيامبرش شرمگين است، پس آن را يک سره به «سعد بن عباده» نس,,بت
 می دهد که به قول او مورد اعتماد خود يهويان بود و قتل ع,,ام آنه,,ا ني,,ز طب,,ق
 کتاب خودشان تورات صورت گرفت و ارتباطی به دين جديد نداش,,ت! اي,,ن ال
 پرست تيپيک با چنين ميزانی از صداقت، مايل است به غرب درس اخلق ه,,م
 بده,,د. او می گوي,,د، «ام,,روز در غ,,رب ديگ,,ر سوسياليس,,م، ليبراليس,,م، لي,,برال
 دموکراسی و ... جذابيتی ندارد. اسلم شايد بتواند اين جذابيت را ايجاد کن,د، از
 اين رو کليسا احساس خطر می کند.» (گفتگوی روز با تق,,ی رحم,,انی , « ل,,زوم

تجديد نظر در رفتار ديني»، سايت ملی مذهبی دات اورگ)

 ، پ,,س از آنک,,ه عي,,ان هرس,,ی عل,,ی در مص,,احبه ای ب,,ا يک,,ی از۲۰۰۳در سال 
 روزنامه ه,,ای هلن,,دی، از بعض,,ی اعم,,ال پي,,امبر اس,,لم انتق,,اد ک,,رد، س,,ازمان

  حک,,ومت اس,,لمی را نماين,,دگی می کن,,د، خواه,,ان۵۷«کنفرانس اسلمي» که 
 اخراج او از پارلمان هلند شد. همين سازمان، که به هنگام چاپ کاريکاتوره,,ای
 دانمارکی يک دم ساکت نمی شد، در بارة آن سه مورد از عدالت اسلمی که ذکر
 کرديم، يک کلمه زبان به اعتراض نگشوده است. چ,,را اي,,ن اعت,,دال گراي,,ان، در
 برابر تبعيضات اسلمی هميشه زبان شان بند می آيد؟ فق,,ط اي,,ن نغم,,ة مک,,رر و

135نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 مللت آور را می شنويم که دين آنها دين صلح بوده و خشونت هرگز در قرآن و
«سيرت پيامبر» وجود نداشته است.

 اعتدال گرايی همانند اصول گرايی، اخلقی نيست بلکه سياســی
است

 پرسش عيان هرسی علی بر محور اين ابهام شکل گرفته که چرا ي,,ک مس,,لمان
 اعتدال گرا نمی تواند وجدان فردی را بر ملحظات ديگر مقدم ب,,دارد. در ق,,رآن
 آمده است که به هنگام شلق زدن زن و مرد زناکار هرگز دچار رأفت و ش,,فقت
 نشويد («مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گرديد. و باي,,د

که به هنگام شکنجه کردن شان گروهی از مؤمنان حاضر باشند.» ).

 عيان هرسی علی می پرسد اگر مسلمان اعتدال گرا معتق,,د باش,,د ک,,ه در براب,,ر
 کلم ال، او حق ندارد به ندای درونی خودش گوش سپارد و از خود رقت قل,,ب
 نشان دهد، پ,,س ديگ,,ر «اعت,,دال» او در چيس,,ت؟ اگ,,ر «ط,,اعت» و «تس,,ليم»
 همواره بر فراز وجدان انسانی و ن,,دای ب,,اطنی حک,,م برانن,,د، اس,,لم مي,,انه رو و
 معتدل، به زعم هرسی علی، بايد يک آرزو باشد. شايد خود اين اعتدال گراي,,ان
 «استثنا» باشند و «چهرة حقيقی اسلم» ارتباطی به نيات حسنة آنه,,ا نداش,,ته
 باشد! اما اگر نخواهيم رفتارها و ساختارهای احساس را ب,,ا دي,,دی اخلقگراي,,انه
 توضيح دهيم، بايد نتيجه بگيريم که اعتدال گرايی نيز مانن,,د اص,,ول گراي,,ی در

اسلم، طبق بازی قدرت عمل می کند و تابع منطقی سياسی است.

نمونة شيعيان
 برای نمونه، تشيع در تاريخ اس,,لم از ابت,,دا ي,,ک جري,,ان سياس,,ی ب,,وده اس,,ت.
 مشخصة اصلی (يا «هويت») آن، جدا سری و انشعابات متعدد بر س,,ر «ره,,بری
 سياسي» جامعة مسلمان بوده است و نه صرفا¢ اختلفات تئولوژيک. طی تاري,,خ،
 اختلفات فرقه ای درون شيعه نيز تابع همين اصل بوده است: دعوا بر سر ي,,ک
 «حق سياسي» که همان مقام امامت باشد. اين مقام، مث,,ل ه,,ر مق,,ام سياس,,ی
 ديگری، در وهلة اول با قدرت و ثروت دنيوی تعريف می شد، نه ب,,ا ي,,ک رواي,,ت
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 متافيزيکی. گذشته از اين، سياسی بودن تشيع به ضرورت از خص,,لت اعتراض,,ی
 يا «اپوزيسيوني» آن در قبال خلفت های رسمی (اموی، عباسی و ...) نيز ناش,,ی

می شد.

 انواع مهدويت های شيعی نيز در بستر اختلفات فرقه ای بر س,ر ق,درت و مق,ام
 امامت پديد آمدند و تثبيت شدند. اين الهيات از ب,,دو تأس,,يس خ,,ود الهي,,ات
 سياس,,ی ب,,ود. «غيب,,ت» ه,,ای رن,,گ و وارن,,گ، و آخرت ه,,ای متع,,دد همانق,,در
 مفاهيمی دنيوی و سياسی اند که وليت وخلفت در بستر تاريخ بوده ان,,د. حت,,ا
 نحوة مردن بعضی از اين امامان نيز اموری ص,,رفا¢ سياس,,ی و مرتب,,ط ب,,ا ق,,درت
 دنيوی بوده (خوردن ميوه زهر آلود، نوشيدن شربت زهرآهگين، سوءقصد وترور
 , راههای پيش پا افتادة معدوم کردن رقيب در توطئه های سياس,,ی ک,,ه ظ,,اهرا¢

کرامات و معجزات هم در برابرشان بی تأثير بوده است).

 اعتدال گرايی به معنی رفورم و اصلح دينی، انکار مف,,اهيم اي,,ن ن,,وع الهي,,ات
 است. مسأله سياسی است. اگر روزی شاهد شويم که يک مسلمان ميانه رو، ب,,ه
 جای عذرهای بدتر از گناه حاکی از اينکه اين يا آن حديث را ب,,ه نادرس,,ت ب,,ه
 پيامبر نسبت می دهند و معنی «حقيقي» آن سوره چنين است و چنان نيست،
 زبان باز کند و به سادگی اعتراف کند که به نظر او محمد در آنجا اشتباه ک,,رد،
 يا او با نظر محمد در آنجا مخالف است، يا آن عم,,ل محم,,د (کش,,تار يهودي,,ان
 مثل¢) جنايتی بود که نبايد تکرار شود، ب,,ی ش,,ک چني,,ن جس,,ارتی، ن,,ه از روی
 وجدان و اخلق فردی بلکه، باز هم منطبق با تاريخ ش,,يعه، حاص,,ل محاس,,بات

سياسی برای عوض کردن موازنه های قدرت خواهد بود. 

***
در انتقاد از اخلق گرايي

 يادداشت زير انتقادی اس,,ت از نوش,,تة اخي,,ر محمدرض,,ا نيکف,,ر ک,,ه ب,,ا عن,,وان
  در س,,ايت های«عزيمت از آزادی زن به قصد آسيب شناسی روشنفکری ديني»

 راديو زمانه، نيلگون، و گويا به چاپ رسيد. محمدرضا نيکفر مشکل روش,,نفکری
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 دينی ايران را کمبود اخلق، نداشتن شجاعت اخلقی در تفس,,ير س,,نت و نق,,د
 راديکال آن می داند و نيز در کمبود خصلتی به نام «پارسايي» که بايد از قدرت
 تبری بجويد. از نظر محمدرض,ا نيکف,,ر، الگ,,وی آرم,انی و اي,,ده آل روش,نفکری
 دينی، که هنوز به فعل درنيامده، در شرايط کنونی کشور ما، بايد «اخلق م,,دار
 و پارسا و آزاده» باشد و در نخستين گام عملی خود، از نقد تبعيض در دين ب,,ه

ويژه تبعيض ضدk زن آغاز کند.

نمونة واقعی و نمونة ايده آل
 مقالة محمدرضا نيکفر که برای سمينار «آس,,يب شناس,,ی روش,,نفکری دين,,ي»
 نوشته شده، حاوی تشخيص های درست است اما نسخه ای که تجويز می کن,,د،
 به گمان من، با واقعيات فرهنگی و سياسی کنونی اي,,ران نمی خوان,,د و گراي,,ش

غالب بر آن نيز اخلق گرايی و سانتی مانتاليسم اومانيستی است.

 آنچه ما به عنوان نمونة ايده آل توصيه می کنيم نمی تواند چنان با نمونة واقع,,ی
 و موجود يک پديده متفاوت باشد که مراحل تکوينی، تاريخچه، و سنت های آن
 را ناديده بگي,رد، آن را «تعطي,ل» کن,د، و عزيم,تی از ج,,ای ديگ,ر و ب,ه کل,ی
 متفاوت برای شکل ايده آل آن متصور شود. تحليل بحران روشنفکری دين,,ی و
 راههای برونرفت از آن (که اين روزها زير عنوان کليشه ای و از, فرط , تک,,رار ,
 دلبهم زنk «آسيب شناسي» مطرح می شود)، به هرشکل که انجام گي,,رد، نباي,,د
 تحول تاريخی اين مفهوم و قشری که حامل آن است را ناديده بگيرد. از ديدگاه
 جامعه شناسی روشنفکران در کشور ما، «روشنفکر ديني»، اسم رمز يا «ک,«,,د»
 برای مفهوم ديگری است به نام «ايدئولوگ اسلمي». دو وجه اين مفهوم، يک,,ی
 ايدئولوژی است و ديگری اسلم، ام,,ا ت,,اکنون نق,,ش اي,,دئولوژی در آن اهمي,,ت

بيشتری از «اسلم» داشته است.

 ايدئولوژی، چه سکولر باشد چه دينی، سيستمی از اصول عقايد و جه,,ان بين,,ی
 است که با «قدرت» و «منافع» گروه های اجتماعی در جامعه سرو کار دارد و با
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 ارائة پروژه های فرهنگی يا سياسی، در جهت تحول جامعه به سمت يک ه,,دف
معين عمل می کند.

 شروع ديسکورسQ ايدئولوژيکk روشنفکری دينی ب,,ا آل احم,,د و ش,,ريعتی، و ب,,ه
 نوعی ديگر با فرديد، آغاز می شود و به طور اخص در برابر سه ديسکورسQ تجدد
 دينی ليبرال، تجدد آمرانة غربی، و تجددk ضددينی کمونيستی، موضع می گي,,رد
 وديسکورس تازه ای را به ميدان می آورد که بر مفاهيم کليدی هويت، بازگشت
 به خود، و مبارزه برای عدالت و جامعة توحيدی استوار است. در مقطع معين,,ی
 از تاريخ کشور ما و کشورهای نظير در جهان سوم، اين ديسکورس، انقلبی بود
 و شايد هم «ضد کولونياليستي» و «ضد امپرياليستي». اي,,ن ملغم,,ه ای ب,,ود از
 الهيات آزادی کاتوليک ها، دو رويکردk متضادk فلسفة وجود نزد هايدگر و س,,ارتر،

فلسفة تاريخ هگل و تحزب لنينی.

 بحران روشنفکری دينی، از زمانی آغاز می شود که مشروعيت اي,,ن اي,,دئولوژی،
 بنا به دليلی که فعل¢ به آنها کاری نداريم، مورد پرسش ق,,رار می گي,,رد. تح,,ول
 پساانقلبی اين ديس,,کورس اي,,دئولوژيک ب,,ه س,,مت «ليبراليس,,م اس,,لمي» ي,,ا
 «اصلح طلبي»، و ناروشن بودن خطوط عقيدتی تازه ای که اين بار می خواه,,د
 در درون همان پروژة استقلل از شرق و غرب و حف,,ظ ه,,ويت اس,,لمی و فاصله
 نگهداشتن با سکولريسم، به نحوی که هنوز روش,,ن نش,,ده، پ,,روژة دموکراس,,ی
 [ديني] را در ايران پياده کند، اکنون روشنفکری دين,,ی را دچ,,ار چن,,دپارگی و

بحران کرده است.

عزيمت تازه و «پارسايي»
 محمدرضا نيکفر در مقالة مورد بحث ما «روشنفکر» را ط,,وری تعري,,ف می کن,,د
 که از ابتدا متجدد، ترقی خواه، و منتقد قدرت است. چ,,ه اي,,ن تعري,,ف درس,,ت
 باشد يا نباشد، با آن نمی توان سراغ روش,,نفکر دين,,ی ايران,,ی ب,,ا آن س,,ابقه ک,,ه
 گفتيم رفت. به خاطر همان س,,ابقه، رفت,,ار فک,,ری و سياس,,ی روش,,نفکر دين,,ی
 [اکنون ليبرال] را نمی توان تنها در اختلف او ب,,ا س,,نت، تش,,رع، و اص,,ولگرايی
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 دينی خلصه کرد. شکل ايده آل و تجويز شده در اين مقاله ني,,ز ک,,ه می طلب,,د
 روشنفکر دينی ما از قدرت تبری بجويد و به «پارسايي» غير سياسی روی آورد
 نيز عملی به نظر نمی رسد، زيرا روشنفکری دينی ما چه در مرحلة انقلبی و چه
 در مرحلة پساانقلبی و ليبرال شده اش، دارای پروژه تحول اجتماعی است؛ چه
 حزبی عمل کند يا نکند، در روند سياسی کشور به نفع اصلحات دخ,,الت دارد،
 و هراندازه هم که پارسايی پيشه کند، عمل اجتم,,اعی او از زه,,دگرايی عارفان,,ة
 کرکه گور فاصله دارد (کرکه گور يکی از دو الگويی که محمدرض,,ا نيکف,,ر آن را
 به روش,نفکران دين,ی توص,يه می کن,د. الگ,وی ديگ,,ر س,,پينوزا اس,ت. يک,ی از
 روشنفکران دينی ايران، دوست من احمدص,,دری ج,امعه ش,ناس، از ش,,يفتگان
 سرسخت کرگه گور است و به احتمال زياد در اخلق خصوصی مريد او؛ اما اين
 اخلقيات باعث نشد که او پشت سر خاتمی در شيکاگو نماز نخواند و در ک,,ارزار
 انتخاباتی رياست جمهوری به طور فعال به نفع هاشمی رفسنجانی تبلي,,غ نکن,,د.

اين هم از پارسايی عارفانة کرکه گوري!).

 «پارسايي» مفهومی است ناروشن و تعريف نشده که ب,,ه ق,,ول خ,,ود محمدرض,,ا
 نيکفر می توان از آن «هنجارگذارانه استفاده [يا سؤاستفاده] ک,,رد». درس,,ت ب,,ه
 همان نحو که نزد اصولگرايان ديانت و سياست يکی است، نزد روش,نفکر دين,ی
 نيز تقوا و سياست می تواند درهم سرشته باشند، همانطور که عدالت خ,,واهی و
 جهاد می توانند يکی شوند. جهاد و عدالت خواهی الزاما¢ خشونت بار ي,,ا انقلب,,ی
 نيستند، اما به هرحال معطوف به عمل اجتماعی و سياسی اند، يا همانطور ک,,ه
 محمدرضا نيکفر به نقل از هانا آرنت می آورد به حوزة «ويتا اکتيوا» مرب,,وط ان,,د.
 يک روشنفکر دينی می تواند ادعا کند درست به دليل پارسايی است که در برابر
ظلم ساکت نمی تواند باشد و از روی تقوا است که در راه عدالت مبارزه می کند.

 گذشته ازاين، چه ضرورتی وجود دارد که روشنفکر معاند با قدرت «پارسا» ه,,م
 باشد؟ آيا خيال می کنيد ادوارد سعيد يا نوآم چامسکی يا اسقف توتو، منتق,,دان
 قدرت، افرادی «پارسا» هم بودند؟ چه اهميتی داشت که اخلقي,,ات خصوص,,ی
 آنها پارسايانه می بود يا نمی بود؟ تقوای خصوصی نلس,,ون مان,,دل ب,,رای م,,ا چ,,ه
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 اهميتی می تواند داشته باشد وقتی که شاهد می شويم او به خاطر فض,,يلت های
 اش به قدرت می رسد و با فضيلت نيز آن را تسليم می کند و کن,,ار می رود. اگ,,ر
 «فضيلت» را به معنی ارسطويی آن در سياست درک و به روشنی تعريف کنيم،
 به گمان من ايرادی هم ندارد که ما نيز در ايران پروژه ای کمونيتارين به سبک
 «السدر مک اين تاير» داشته باشيم که معطوف به امر ني,,ک (خي,,ر اجتم,,اعي)،
 عدالت، و منتقد اتميسم از خود بيگانه کننده باشد. اما چنين پ,,روژه ای بس,,يار
 متفاوت خواهد بود از ليبراليسم های اسلمی و سکولر دوستان اصلح طلب م,,ا.

مشارکت ارسطويی در سياست، امری اخلقی است.

 محمدرضا نيکفر توضيح نمی دهد چگونه روشنفکر دينی ايرانی بايد همزمان به
 شيوة کرگه گور پارسا باشد و به ش,,يوة هانا آرن,,ت از زاوي,,ة زن,,دگی عمل,,ی وارد
 جهان فرهنگ و سياست شود و به شيوة کانتی با نيروی داوری و خ,,رد عمل,,ی
 «قضاوت گر» باشد. آيا کرکه گورQ آيرونيک، «قضاوت گ,,ر» ه,,م ب,,ود؟ پارس,,ايی
کرکه گوری و «زاوية پراگماتيستي» توصيه شده، چه ارتباطی با يکديگر دارند؟

اخلق گرايي
 همين اصرار بر مفاهيم شعارگونه و «اخلق گرايي» است که مرا به نوشتن اين
 يادداشت انتقادی واداشت. يکی از متفکران مهم کشورما توصيه می کند که، «با
 تکيه بر اخلق، با تکيه بر ايدة آزادي» می توانيم «جايگاهی ارجمند» در جهان
 مدرن داشته باشيم. يا، «روشنفکر دينی می تواند به جای صحيح، دقيق، عينی،
 منطبق بر واقع، و همانندهای اينها [بد ] را معي,,ار ق,,رار ده,,د.» و  ارزش ه,,ايی
 چون انسانيت، اخلق، عدالت، مدارا، و صلح [خ,,وب !] را معي,,ار ق,,رار ده,,د.» و

«حرف عشق در دفتر نباشد.»

 ملحظه می کني,,د؟ ب,,ازهم «عش,,ق»، «انس,,انيت»، «م,,دارا» و «اخلق». گ,,ويی
 روشنفکران ما به اندازة کافی از اين ش,,عارها نمی دهن,,د و ح,,ال باي,,د آنه,,ا را از
 «دقت، صحت، و حرف زدن منطبق با واقعيت» برحذر داشت! در اي,,ن مق,,اله و
 مقالة «فرهنگ بدون مرکز»، تب ريچارد رورتی به سراغ محمدرضا نيکف,,ر ه,,م
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 آمده و او را به اين باور رسانده که گذشته و س,,نت را می ت,,وان چن,,دان ج,,دی
 نگرفت، تعين های تاريخی يا گفتاری (ديسکورسيو) را می توان کنارگذاشت و به
 دلخواه تعبير تازه ارائه داد، ب,,ه دلخ,,واه تاري,,خ نوش,,ت و ب,,ه دلخ,,واه «چرخ,,ش
 فرهنگي» ايجاد کرد. او به روشنفکران دينی توصيه می کند که ب,,ر س,,ر تفس,,ير
 متون و احک,,ام دي,,ن، وارد ب,,ازی «حقيق,,ت» ب,,ا متولي,,ان س,,نتی دي,,ن، يعن,,ی
 روحانيت و حوزه و علما، نشوند که در اين ميدان بازنده خواهند ش,,د. ب,,ه نف,,ع
 آنهاست که به جای دادن تفسير معتبرتر، به جای دفاع از حقيق,,ت تفس,,يرهای
 خود از سنت، از چي,,زی ب,ه ن,ام «خي,ر» دف,اع کنن,د و هم,ان ليس,ت ک,ذايی

«انسانيت، اخلق، مدارا و ... » راسرلوحة کار قرار دهند.

 مجسم کنيد روش,,نفکری ک,,ه ب,,ه ش,,ما می گوي,,د مطمئن نيس,,ت حرف ه,,ايش
 حقيقت دارند يا ندارند، او صرفا¢ از روی خيرخواهی اين حرف ها را می زند. چون
 «اخلق» (اخلق چه کسي؟) به او می گويد بايد اين حرف ها را بزند ول,,و اينک,,ه
 حقيقت هم نداشته باشد. ممکن است اين ک,,ار پارس,,ايانه باش,,د ام,,ا ب,,ی ش,,ک
 روشنفکرانه نيست. کار روشنفکری در عمل، مستقل از نيت قلبی روشنفکر، ب,,ه
 کرسی نشاندن يک رژيم حقيقت است در برابر رژيمی ديگر. روش,,نفکر پي,,ش از
 آنکه قلم اش را برکاغذ بگذارد يا دهانش را باز کند، در بازی ديسکورسيو قدرت
 درگير شده است. هرچه او بيشتر بر مکانيسم اين بازی وق,,وف داش,,ته باش,,د (و
 وقوف او مانند هر آکتور تاريخی به هرتقدير محدود و تعيtن يافته اس,,ت)، به,,تر
 می تواند در بازی قدرت مانور دهد؛ و برعکس هرچ,ه بيش,تر خ,ود را ب,ه دام,ن
 اخلقگرايی اومانيستی بين,,دازد، ن,ه تنه,,ا «آزاد» ت,,ر نمی ش,,ود، بلک,,ه از هم,,ان

«قدرت»، بيشتر بازی می خورد.

تئوری های «امتناع تفکر» و «تصلب سنت»
 محمدرضا نيکفر در اين مقاله و مقالة «فرهنگ بدون مرکز» (زم,,ان ن,,و) و ني,,ز
 تعدادی از برنامه های راديو زمانه، به طور سربسته از نظريه های «امتناع تفک,,ر»
 و «تصلب سنت» انتقاد می کند، بدون آنکه از مؤلفان آنها ن,,امی ببرد. ب,,ه گم,,ان
kمن، شايسته آن است که روشنفکران ما هرگاه از ديدگاههای يک,,ی از همتاي,,ان 
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 خود صحبت به ميان می آورند، برای پرهيز از لحن تحقيرآميز و تفرعن بی ج,,ا،
 نام آن روشنفکران را ذکر کنند. هيچ دليلی وجود ندارد که در اينجا نام آرامش

دوستدار و جواد طباطبايی، که به تفصيل در اين باره نوشته اند، آورده نشود.

 نخست به يک کم دقتی اش,اره کني,م. محم,د رض,ا نيکف,ر می نويس,د، «گفت,ه
 می شود [!] که ترکيب روشنفکری و ديانت تناقض آميز و از اي,,ن نظ,,ر ممتن,,ع

است.»

 بايد يادآور شد که آرامش دوستدار نه مخالفتی با ديانت نشان داده و ن,,ه آن را
 به خودی خود مغاير با روشنفکری دانسته است. آنچه او ترکيب شان را ممتنع
 می داند روشنفکری و «دين خويي» است، نه دي,,انت. اي,,ن ج,,ا نمی ت,,وانيم وارد
 جزييات بحث و ارتباط های مشخص و تاريخی دين خويی و اسلم بش,,ويم، ام,,ا

به هرحال اين تمايز، در فهم آراء آرامش دوستدار، اهميت کليدی دارد.

 ديگر اينکه، اين خود محمدرضا نيکفر است که در مقدمة مق,اله اش می نويس,,د
 روشنفکری دينی در معنای ايده آل خود، با پ,,ذيرش پ,,ارادايم اخلق ب,,ه ج,,ای
 علم، «می تواند بر ناهمسازی روشنفکری و ديانت غلبه کند.» به عبارت ديگر، تا
 جايی که بحث در حيطة علوم و دانش ها است، ب,,ه نظ,,ر می رس,,د محم,,د رض,,ا

نيکفر به «ناهمسازی روشنفکری و ديانت» باور دارد.

 در همين رابطه، محمدرضا نيکفر به درستی اشاره می کند که «ما اسلم شناس
 نداريم»، زيرا «تفکر تأمل گر» و «روش مدرن»، و انواع دانش های غربی ک,,ه ب,,ا
 پسوند «شناسي» مشخص می شوند (بخوان «علم» در وسيع ترين معنای خود)
 نداشته ايم. همة توصيفات مختصر او برای روشن کردن اين ادعا درست اند. اما
 آيا محمدرضا نيکفر متوجه نيست که با اين کار دارد تئوری «امتن,,اع تفک,,ر» را
 مؤکد می کند؟ او دارد «آنچ,,ه را ک,ه نداش,ته اي,,م»، و دلي,,ل اي,,ن نداش,تن را،
 توضيح می دهد. اين کار را تاکنون در حيطة فرهنگ خواص هيچ ک,,س به,,تر و
 نافذتر و مفصل تر از آرامش دوستدار نکرده است. محمدرضا نيکفر حتا فراتر از
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 دوستدار می رود و ادعا می کند، «ما هنوز شرايط تفسير صحيح را نداريم»؛ و از
 آنجا که نقد (کريتيک) خود بر فهم و تفسير متکی است، شرط وجود نق,,د ني,,ز

ممتنع می شود.

 محمدرضا نيکفر درست همانند آرامش دوستدار معتقد است، «شک و پرس,,ش
 و انتقاد در مورد متن های کانوني» در فرهنگ دينی ما ت,,ا ام,,روز ممن,,وع ب,,وده
 است، و در نتيجه، اکنون «بنية علمی اين کار [هنوز] وجود ندارد، چه به لح,,اظ
 نبود افراد متخصص، چه ب,,ه لح,,اظ فق,,دان فرهن,,گ و نه,,اد علمی لزم در اي,,ن
 عرصه.» خوب، اگر محمدرضا نيکفر در رد تئوری امتناع تفکر، بر اين باور است
 که اين تئوری چيزی جز همين بررسی های تاريخی مشخص است و به نح,,وی
 مرموز به يک ذات ثابت و تحول ناپذير و غيرتاريخی (اس,,ن شاليس,,م) در نه,,اد

فرهنگ اشاره دارد، بی شک برداشتی خطا از آن تئوری دارد. 

آيندة روشنفکری ديني
 به نظر من، هدف روشنفکری دينی مثل هرنوع روشنفکری ديگری، بايد تن,,وير
 افکار باشد در وسيع ترين شکل خود. اما از آنجا که تودة جامعة دينی گوش به
 رهبر دينی می سپارد، روشنفکر دينی برای رس,,يدن ب,,ه ت,,وده، ب,,ه «وس,,اطت»
 (می دی يی شن) نياز دارد. اين وساطت را س,,نت و روح,,انيت فراه,,م می کن,,د.
 روشنفکر دينی بايد بتواند در «ح,,وزه» و در نه,,اد رس,,می دين ت,,أثير بگ,,ذارد و
 باعث تحول درونی آن شود. ب,,رای اي,,ن ک,,ار، وظ,,ايف «روش,,نفکري» او بس,,يار
 سنگين خواهد بود، شايد حتا سنگين تر از همتايان يهودی و مسيحی اش. زيرا
 او نه تنها بايد تئولوژی و فقه اسلم و شاخه های آن را بشناس,,د، بلک,,ه باي,,د ب,,ا
 همين ميزان دانش در مسيحيت هم آشنا شود و س,,ير تح,,ول درون,,ی آن را در

مواجهه با مدرنيت به درستی درک کند.

 روشنفکر دينی بايد با فلسفة اسکولس,,تيک آش,,نا باش,د ت,,ا بتوان,د ج,,ای پ,,ای
 «مدرن» آن را در آثار فيلسوفان مهم غربی تشخيص دهد. نه تنها باي,,د يون,,انی
 ش,,ناس باش,,د و تح,,ول فلس,,فة يون,,انی را در آگوس,,تين و آکوين,,اس و س,,اير
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 تئولوگ های فلسفی درک کند، بلکه بايد فيلس,,وفان ام,,روزی ای را ک,,ه از اي,,ن
 سنت ها درس می گيرند (نظير چارلز تيلر و السدر مک اي,,ن ت,,اير) ه,,م مط,,العه

کرده باشد.

 و سرانجام، شايد دشوار تر از همة توصيه های بال، آنجا که «روشنفکري» فق,,ط
 تفکر است و نه هيچ چيز ديگر، روش,,نفکر دين,,ی باي,,د بتوان,,د از دي,,ن «فاص,,لة
 وجودي» بگيرد، پارسايی و ايم,,ان قل,,بی (ش,,يعی، اس,,لمي) را «ب,,ه تعلي,,ق در
 آورد»، از آن فاصلة معرفتی بگيرد، و با آخرين ابزارهای نظری دانش های غربی،
 از جمل,,ه ج,,امعه شناس,,ی ت,,اريخی، آن,,تروپولوژی فرهنگ,,ی، زب,,ان شناس,,ی،
 هرمنوتيک، ساختارشکنی، و غيره ,, کاری که مثل¢ محمد آرکون می کند ,, به
 تفسير و نقد سنت فرهنگی بپردازند. روشنفکر دين,,ی نمی توان,,د و نباي,,د نق,,ش
 اراسموس، کالوين، و لوتر را بازی کند؛ اما بايد با کار روشنفکری خود زمين,,ه را
 برای اصلحگرانی از آن نوع فراهم کند. بهتر است ايده آل اين باشد، ن,,ه ع,,ارف
 مسلکی گوشه گيرانه و آن نوع از پارسايی که ب,,ه دي,,نQ علم,,ا، س,,نت، و جه,,ان

پرهياهوی قدرت و سياست بی اعتنا است.
 

*
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پانزدهمفصل 

«به اسم دموکراسی»
اعترافات تلويزيوني

 چهره ای تکيده در ردا و سرپوشQ سياه، جلوی ص,,حنه آورده می ش,,ود ت,,ا اق,,رار
 کند. صدای او را می شنويم که می گويد: «من يک ساحره ام. ب,,ا ش,,يطان عه,,د

بسته بودم. شيطان آمريکاست. ما دشمن اسلم ايم.»

 ساحران در تاريخ تفتيش عقايد اروپايی (انکيزيسيونk مسيحي)، مردان و زن,,انی
 بودند که زير شکنجه اعتراف می کردند که با نيروهای شرک در تماس بوده اند.
 آنها را محاکمه می کردند و سپس می س,,وزاندند. ام,,روزه، در الهي,,ات سياس,,ی
 اسلم، شيطان پرستان افرادی هستند که توس,,ط ش,,بکه های مرم,,وز داخل,,ی و
 خارجی، تبليغات شان را به نام دموکراسی انجام می دهند. شيطان با همين نام،

«به اسم دموکراسي»، روح شما را تسخير می کند.

کمدی الهي
 تئاتری که شاهد آن هستيم هم مضمون دين,,ی دارد و ه,,م مض,,مون سياس,,ی.
 نمايشنامه نويس يا نمايشنامه نويس,,ان، مؤمن,,انی هس,,تند ک,,ه قلب,,ا¢ و ص,,ادقانه
 معتقدند «دشمن» هم دين آنها را نشانه گرفته و هم ق,,درت سياس,,ی ش,,ان را.
 آنها شامة تيزی دارند. خطر واقعی است، هرچند ک,,ه خ,,ود س,,احران هن,,وز ب,,ه
 درستی به ماجرا پی نبرده اند. نخست ساحران را بايد وادار کرد که حقيق,,ت را
 به روشنی ببينند و خود با زبان خويش به آن معترف شوند؛ سپس با س,,وزاندن

آنها در برابر چشم همگان، بايد سحر کلمة شيطانی دموکراسی را باطل کرد.

 بازيگر روی صحنه که بايد نقش واقعی خودش را ايف,,ا کن,,د، چني,,ن می گوي,,د:
 «سياست سازان [ش,,يطان] در واش,,نگتن کس,,اني اند ک,,ه در نهاده,,ای دول,,تی،
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 کنگره آمريکا، نهادهای اطلع,,اتی، رس,,انه های گروه,,ی، بنياده,,ا، دانش,,گاه ها و
مراکز تحقيقاتی فعاليت مي کنند. اينها طيف خيلی وسيعی را در بر مي گيرند».

 نور روی جادوگر ديگری بر صحنه می افتد. او گناهش را چنين اعتراف می کند:
 «يک بtعد پروژه [ی شيطان] برنامه های آشکار است، يک بعد ديگر، نهادسازی،
 فرهنگ سازی و شبکه سازی [است]؛ ولی بعد سوم، در واقع اه,,داف دراز م,,دت
 بنياد [شيطاني] سوروس است که محتوای آن پياده ک,,ردن فلس,,فه [ی ش,,رک
 آميز و شيطاني]جامعه باز است.» بينندگان ممکن اس,,ت ب,,ه ي,,اد ص,,حنه ای از
 يک کمدی سياسی ديگربيفتند: هوگو چاوز رئيس کشور ونزوئل و رفي,,ق نف,,تی
 محمود احمدی نژاد، در پشت تريبون سازمان ملل، با اشاره به جورج بوش ک,,ه
 لحظاتی قبل تريبون را ترک کرده بود، با طنز مذهبی , روستايی خود، حض,,ور
 «شيطان» را به مهمانان يادآوری کرد. منظور او ج,,ورج ب,,وش ب,,ود. ج,,ايی ک,,ه
 چاوز ايستاده بود، درست همان نقطه ای بود که در آن برخی، هاله ای نورانی را

به گرد سر رئيس دولت ايران رؤيت کردند.

دوست و دشمن
 کارل شميت حقوقدان برجسته و نظريه پرداز بزرگ کاتوليسيسم سياسی (ک,,ه
 پس از روی کار آمدن حزب ناسيونال سوسياليست در آلمان از مشروعيت رژيم
 هيتلری و نقش هيتلر به عنوان بالترين مرجع قانونگذار دفاع ک,,رد) در رس,,الة
 معروفی به نام «دربارة مفهوم امر سياسي» چنين نظر می دهد که در سياس,,ت،
 ضروری است همواره ميان «دوست» و «دشمن» تم,,ايز مطلق,,ی برق,,رار باش,,د.
 برهمين اس,اس، آن سياس,ت های لي,برالی ک,ه ب,ر مف,اهيم گفتگ,و و مص,الحه
 (کامپرومايز) تأکيد دارند بايد به دور ريخته شوند. دولت نمی تواند در حوزه های
 خانواده، دين، و اقتصاد، مداخله نکند. يا اگر به زبان رايج امروز بگ,,وييم، دول,,ت
 نبايد «جامعة مدني» را به اختيار خود رها کند تا «دشمن» در آن فعال ش,,ود.
 کارل شميت در رسالة پرآوازة ديگرش ب,,ه ن,,ام «الهي,,ات سياس,,ي» (تئول,,وژی

 اين جملة معروف را دارد: «رهبر خودمخت,,ار («س,,اورQين» ,) ۱۹۲۲سياسی ,, 
 فرمانفرما) کسی است که م,وقعيت اض,,طراری را [از لح,اظ سياس,ي] مش,خص

147نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 می کند.» وضعيت استثنايی يا اض,,طراری زم,انی اس,ت ک,ه موج,,وديت جامع,ة
 سياسی مورد تهديد واقع می شود، وضعيتی که در آن مص,,لحت نظ,,ام هميش,,ه
 بايد مهمتر از محدوديت های قانونی يا حقوقی تلقی شود. دولت حق دارد به نام
 مصلحت نظام دست به اقدامات فراقانونی بزند. در الهيات سياس,,ی، ق,,انونيت و

استقلل قوا (تفکيک سه قوا) هرگز نسبت به امر سياسی دست بال را ندارند.

 بنابراين، الهيات سياسی به طور خلصه يعن,,ی تم,,ايز ق,,اطع و س,,ازش ناپ,,ذير
 ميان دوست و دشمن، اطلق بار دينی خي,,ر و ش,,ر ب,,ه اين,,دو، ب,,ه نح,,وی ک,,ه
 دوست، همکيش است و دشمن، همدست با شيطان؛ انتقال اين مفاهيمQ دين,,ی
 به حوزة سياست داخلی و خارجی (يا احيای مفهوم دينی آنها، اگر ادعای کارل
 شميت درست باشد که مفاهيم مدرن، همان مفاهيم الهيات اند که «سکولر»
 شده اند)، و سپس با اتکا به مفهوم وضعيت اضطراری يا مصلحت نظام، اختي,,ار
 دادن به ارگان يا مقام رهبر خودمختار برای گرفتن «تصميم» سياسی فراسوی
 چارچوب های فورمال قانونی. «تهديد» و «دشمن» دو مفهوم کلي,,دی الهي,,ات

سياسی است.

 متفکر ايرانی مقيم آلمان محمدرضا نيکف,,ر، در رس,,الة مهمی ب,,ه ن,,ام «ايم,,ان و
 تکنيک» می نويسد: «دين، پديدآورندة دوپارگی مؤمن , كافر است. سياست در
 معنايی اقتدارجو يا در معنای ويژه ای كه در مقابلQ اقتدارجويی مي ياب,,د، جه,,ان
 را به دوست و دشمن تقسيم مي كند. هرگ,,اه دوپ,,ارگی دين,,ی م,,ؤمن , ك,,افر و
 دوپارگی سياسی دوست , دشمن برهم انطباق يابند، با پديدة الهي,,اتk سياس,,ی
 مواجه هستيم. پديداری آشكارQ آن درج,,ايی اس,,ت ك,,ه دي,,ن ب,,ه نح,,وی اكي,,د
 سياسی و سياست به نحوی اكيد دينی شود . . . آنچه دي,,ن را ب,,ه س,,متk اي,,ن
 جريان مي كشاند، غري,زة ق,درت اس,ت. خواس,تk ق,درت در آن، نيروبخ,ش ب,ه
 عقلنيتk ابزاری آن است. اين عقلنيت، اسلم را دارای اين قابليت مي كن,,د ك,,ه

وجهk اتصالQ محكمی با جنبة ابزاری عصرQ جديد بيابد.»
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اعترافات برآمده از شکنجه: حقيقت يا کذب؟
 يکی از ارزش های مهم در الهيات سياسی اسلم، به گفتة محمدرضا نيکف,,ر، «
kگفتگ,,و و تص,,ميم های تجدي,,د Qتعهد و بيعت و مت,,ابعت، در مقاب,,ل kارزش بودن 
 نظرپذيرQ جمعي» است. طبق اين ارزش، فعالن سياسی يا فرهنگی، به ضرورت،

در بيعت با شبکه های ارتباطی دوست يا دشمن هستند.

 اما تمايزی که محمدرضا نيکفر به آن اشاره می کن,,د در ه,,ر حيط,,ة مرتب,,ط ب,,ا
 ) صدق می کند و منحصر به الهيات سياسی اسلمthe political«امرسياسي» (

 نيست. همة روشنفکران، از جمله روشنفکران سياسی، در ش,,بکه های ارتب,,اطی
 دوست و دشمن عمل می کنند. هيچکس «غير متعهد» نيس,,ت. پ,,س آي,,ا باي,,د

نتيجه گرفت که در «اعترافات تلويزيوني» حقايقی نهفته است؟

 تئوکراسی شيعی در ايران سابقه ای بيست و هشت س,,اله در گرفت,,ن اعتراف,,ات
 تلويزيونی و تواب سازی دارد. يروان,د آبراهامي,ان، تاريخ,,دان و مؤل,ف کتابه,,ای
 «ايران بين دو انقلب» و «خمينيسم»، در تحقيقی که درباره «اعترافاتk برآمده

از شکنجه» به عمل آورده می نويسد:

 ، تلويزيون ايران برای بينن,,دگان اش۱۹۸۳«در آستانة روز اول ماه مه در سال 
 برنامه ای نامنتظره تدارک ديده بود. ره,,برای س,,المند و پرس,,ابقة ح,,زب ت,,وده
 اعتراف می کردند که به جنايت های بزرگی دست زده اند، از جمله اشاعة «ي,,ک
 ايدئولوژی بيگانه». اعترافات تلويزيونی به خودی خود چيز ت,,ازه ای نب,,ود. از دو
 س,,ال پي,,ش ت,,ر از آن، گروهه,,ای چن,,دی از مخالف,,ان سياس,,ی (مائوئيس,,ت ها،
 مصدقی ها، طرفداران سابق خود خمينی، س,,لطنت طلب,,ان، و اعض,,ای س,,ازمان
 مجاهدين) همه «معترف» شده بودند که دست به «توطئه های ش,,ومي» زده و
 «با نيروهای خ,,ارجی رواب,,ط خائن,,انه» برق,,رار ک,,رده بودن,,د. . . اي,,ن اعتراف,,ات
 تلويزيونی با سروصدا و جنجال در رسانه ها به چاپ رسيد، به وي,,ژه، در روزنام,,ة

 همانن,,د. ۱۹۸۴ ت,,ا هف,,دهم ژانوي,,ة ۱۹۸۳اطلع,,ات از تاري,,خ يک,,م م,,اه م,,ه 
 ، اي,,ن۱۹۵۰ و ۱۹۳۰دادگاهه,,ای نمايش,,ی مس,,کو و اسلنس,,کی در س,,الهای 
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 اعترافات ابراز عقايد زيادی را باعث شد. سلطنت طلبان آن را تمهيدی در پرده
 پوشی روابط جمهوری اسلمی با شوروی ارزيابی کردند [زيرا از نظر آنه,,ا رژي,,م
 اسلمی «چپ» و «کمونيستي» بود]. مجاهدين خلق اعلم کردند که اعتراف,,ات
 رهبران حزب توده [حقيقت دارد و] بار ديگر ث,,ابت ک,,رد ک,,ه آنه,,ا چ,,ه ان,,دازه
 «اپورتونيست»، «خود محور» و «فاقد اصول» هستند. چپگرايان [ضد توده اي]
 استدلل کردند که حزب توده تا آن زمان چن,ان ب,ه جمه,,وری اس,لمی نزديک
 شده بود که يک تکان ضعيف می توانست آن را کامل¢ به صف مليان پيوند زند.
 خود حزب توده اعلم کرد که رهبران اش به وس,,يلة داروه,,ای مخصوص,,ی ک,,ه

موساد، «ام آی فايو»، و «سی آی اk » فراهم کرده بودند، مغزشويی شده اند.»

 يرواند آبراهاميان ادامه می دهد: «اما سروصداها که فرو نشست، روشن ش,د ک,ه
 مسؤلن، اين اعترافات را با شيوة سرراست تری ب,,ه دس,,ت آورده بودن,,د: فش,,ار
 فيزيکی شديد. قرائن شکنجة فيزيکی بعدا¢ از سوی دبير اول حزب توده عرض,,ه

شد و در گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل منعکس گشت.»

 torturedاعترافات تلويزيونی را بايد در مقولة «اعتراف,,ات برآم,,ده از ش,,کنجه» (

confessionsبه حساب آورد. اول اينکه، ظاهر شدن روبروی دوربين تلويزي,,ون ( 
 هرگز خواست متهم نيست و هيچکس به دلخ,,واه حاض,,ر نخواه,,د ش,,د ب,,ازيگر
 چنين تئاتری باشد. پس، از همان ابتدا چنين نمايشی را بايد ب,,ه عن,,وان تئات,,ر
 سياسی ارزيابی کرد. دوم اينکه، تحول يک شبة بازيگری که بايد نقش خ,,ودش
 را بازی کند، نشانة غيرعادی بودن وضعيت است. بازيگر ظ,,رف چن,,د هفت,,ه ي,,ا
 چندماه، زير دست کارگردانان نمايش (بازجويان)، به يکباره همچ,,ون مکاش,,فه
 ای عارفانه به حقيقت دست پيدا می کند و همة باوره,,ای ي,,ک عم,,ر و تج,,ارب
 عملی زندگی اش را که ساختار ذهن,,ی و رفت,,اری او را ت,,ا پي,,ش از دس,,تگيری
 شکل داده ب,ود، ب,ه ناگه,ان فاق,د اعتب,ار می بين,د. احس,ان ط,بری، روش,نفکر
 مارکسيست، در نمايش خود اعلم کرد که با مطالعة آث,,ار آي,,ت ال مطه,,ری و
 «کشف السرار» امام خمينی به اين نتيجه رسيده که تمامی افکار و نوش,,ته های
 سراسر عمرش جعل و خطا بوده است. بازيگر کمدی الهی , شيعی، احساس,,ی
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 از هويت خود ندارد يا اين هويت را از ياد برده و روی ص,,حنه ش,,خص ديگ,,ری
 شده است. اين خود زنی، ناشی از ترور روانی او در محبس، احساس انزوا، يأس
و افسردگی شديد است که گاه از فشارهای فيزيکی نيز تخريب کننده تر است.

هدف ها و انگيزه ها
 برخلف نمايش های تلويزيونی دهه های پيش، در اينجا هدف در وهلة اول تواب
 سازی نيست. «اعترافات» دو شهروند آمريکايی که برای تقويت جامعة مدنی در
 ايران تلش می کردند، هم نشاندهندة اضطرابی سياسی است ناش,,ی از مداخل,,ة
 استکبار در بی ثبات کردن پايه های رژيمی که مشروعيت اش را از دست داده؛ و
 هم کوششی در جهت به کارگيری احساسات ناسيوناليس,,تی و {ب,,ه اص,,طلح}
 «ضد امپرياليستي» برای اثب,ات اي,,ن نکت,ه ک,ه آمريک,,ا قص,د بران,,دازی دارد و

  مرداد به نحو ديگری، اينبار توسط روش,,نفکرانی ک,,ه آل,,ت دس,,ت۲۸سناريوی 
 شده اند، در حال اجرا است. در ذهن بخش های سنتی يا مذهبی جامعه، رابطة
 اين روشنفکران با نهادهای فرهنگی آمريکايی و نمايش اعترافات می تواند اثبات
 رابطه های شيطانی با ابرقدرتی باشد که به فرم,,ان يهودي,,ان، کم,,ر ب,,ه ن,,ابودی

اسلم بسته است.

 الهيات سياسی اسلم در کشور ما با اجرای کم,,دی ها و تراژدی ه,,ای سياس,,ی،
 اين پيام را منتقل می کند که به گفت وشنود يا مصالحه در جامعة م,,دنی و در
 «حوزة عمومي» ارتباطات، اعتقادی ندارد بلکه در اين حوزه با «دشمن»، يعنی
 آنها که «به اسم دموکراسي» عمل می کنند، با زبان زور و ارعاب، يا به قول امام
 با «تو دهني» صحبت خواهد کرد. تئوکراسی شيعی با منطق «دش,,منQ دش,,من
 من، دوست من است» با رژيم های کوبا و ونزوئل عهد دوستی بس,ته اس,ت. آي,ا
 مخالفان اين تئوکراسی، که می خواهند به طور صلح آميز و بدون داش,,تن اب,,زار
 زور و ارعاب، به تغييرات دموکراتيک دس,,ت پي,,دا کنن,,د، می توانن,,د ب,,ا همي,,ن
 منطق، به نحو مصلحت گرايانه ای از دش,,من قس,,م خ,,وردة تئوکراس,,ی، يعن,,ی

ايالت متحده، به طور مشروط ياری بگيرند؟
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 در بخش «دوزخ» از کمدی الهی دانته، در حلقة هشتم از نW,,ه حلق,,ة دوزخ ,,,
 يک درجه مانده به پست ترين منطقة آن که در مج,,اورت خ,,ود ش,,يطان ق,,رار
 گرفته ,,, گناهکاری عقوبت می شود که از زير چانه تا نشيمنگاه، م,,دام از ه,,م
 دريده می شود و فضولت بدن او در اطراف اش پخش می ش,,وند. اي,,ن ف,,رد ب,,ه
 خاطر شهوت و زنبارگی، و ادعای رسالت و خاتميت، جزا می بين,,د. در نزديک,,ی

اش فرد ديگری به نام علی نيز به عقوبتی مشابه گرفتار شده است.

 اکنون، در انتقامی نمادين، پيروان اين ساکن حلقة هشتم دوزخ، تصميم گرفت,,ه
 اند کمدی های الهی , سياسی خود را برصحنه ببرن,,د ک,,ه ب,,ازيگرانش، بيع,,ت
 کنندگان با شيطان بزرگ اند. اين ب,,ازيگران ب,,ا زب,,ان خ,,ود، ق,,درت اس,,تکبار و

نخوت مسيحی , يهودی او را برای مستضعفان جهان افشا می کنند.

دوست و دشمن در سياست بين الملل
 همة دولت های سرمايه داری از بدو تأس,,يس خ,,ود، از زواي,,ة من,,افع مل,,ی وارد
 روابط بين المللی شده اند. «همبس,,تگی مس,,المت آمي,,ز ملت ه,,ا»، و همک,,اری
 نمادين آنها در سازمان ملل متحد، هميشه تابع بلوک بندی های قدرت و روبط
 بالسری يا «هژمونيک» ميان کشورهای متروپول و کشورهای جهان سوم بوده
 است. عملکرد ايالت متحده در خاورميانه طی نيم قرن اخير توس,,ط دو عام,,ل
 اصلی هدايت شده است: نفت و امنيت. اين دو عامل حتا پس از پاي,,ان گرفت,,ن
 دوران جنگ سرد، اهميت خود را ب,,رای اي,,ن کش,,ور حف,,ظ ک,,رده ان,,د. جه,,ان
 سياست در هرشرايطی جهان دوست و دشمن، جهان «ما» و «آنها»، ي,,ا جه,,ان
 خودی و غيرخودی بوده است. ايدئولوژی ليبراليسم چنين تبلي,,غ می کن,,د ک,,ه
 نبرد سياسی و فرهنگی ميان ايالت متحده و تئوکراسی شيعی در اي,,ران، ن,,برد
 ميان «جامعه باز» و «جامعه توتاليتر» است، درست به همان گونه که در زمان
 جنگ سرد چنين جدالی ميان دو اردوگاه متخاصم در جه,,ان ح,,اکم ب,,ود. ام,,ا

نبرد اين دو نظام به مراتب پيچيده تر از اين تصوير ساده است.
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خودی و غير خودی در جامعة باز
 در ايالت متحده، در دوران تف,,تيش عقاي,,د س,,ناتور م,,ک ک,,ارتی، ب,,ا حم,,ايت
 رس,,می دولت، مخالف,,ان و ناراض,,يان، ب,,ه وي,,ژه روش,,نفکران چ,,پ و فع,,الن
 اتحاديه های کارگری، درست همانند ساحره های شهرک سيلم، مرتد و «خائن»
 خوانده شدند و از اجازه کار و فعاليت در جامعه مدنی محروم. ع,,ده ای ب,,ه ن,,ام
 جاسوس به زندان افتادند يا اعدام شدند. هم اکنون در ايالت متحده، زن,,دانيان

سياسی به نام زندانی سياسی به رسميت شناخته نمی شوند.

 دولت ايالت متحده که از جنبش های دانشجويی اروپای شرقی و چين در زمان
 جنگ سرد حمايت می کرد، به هنگام اعتراضات دانشجويی خود آمريکا در دهة

  ميلدی، اي,,ن اعتراض,,ات را ب,,ه ش,,دت س,,رکوب ک,,رد. در يک,,ی از اي,,ن۱۹۶۰
 تظ,,اهرات، ک,,ه در فيلمی از اي,,ن دوران ني,,ز مس,,تند ش,,ده، در براب,,ر ده ه,,زار
 دانشجوی معترض، دوازده هزار پليس باطوم به دست به اضافة قوای نظ,,امی در
 ماشين های ارتشی، صف کشيده به جان دانشجويان افتادن,,د و تظ,,اهرات را ب,,ه
 خون کشيدند. در اي,,الت متح,,ده، اتحاديه ه,,ای ک,,ارگری بس,,يار ض,,عيف، و در
 مواردی زير کنترل مافيا قرار دارند. تنها ح,,دود س,,يزده درص,,د از ک,,ارگران در
 آمريکا موفق به تشکيل اتحاديه ش,,ده ان,,د. تاريخچ,,ة مب,,ارزات اتح,,اديه ای در

آمريکا، تاريخچه ای خونين و تلخ است.

 دولت ايالت متحده به هنگام جنگ يا در زمانی که مقامات امنيتی وضعيتی را
 تهديد آميز ارزيابی کنند، آماده است که ق,,وانين خ,,ود را ب,,ه تعلي,,ق درآورد ي,,ا
 تعطيل کند. اردوگاه بازداشت اجباری شهروندان ژاپنی در جن,,گ جه,,انی دوم،
kحوزه های ماوراء قانون، مانند بازداشتگاه گوانتانامو، يا اتاقهای شکنجه سی آی ا 
 در اروپ,,ا، مص,,ر، و س,,وريه، و اس,,تراق س,,مع مکالم,,ات تلفن,,ی ش,,هروندان، ي,,ا
 «اختيارات ويژه» رئيس جمهور کنونی، نمونه هايی از اين واقعيت است. پ,,س از
 رويداد يازدهم سپتامبر در بسياری از سخنرانی های مهم رئيس جمهور آمريک,,ا

مفاهيم الهيات مسيحی (اوانجليکال) برجسته شد.
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 در پس پشت هرنظام ليبراليستی همواره چهرة عبوس الهيات سياس,,ی آم,,اده
 است تا به هنگام احساس خطر و «تهديد» (داخلی يا خارجی، واقعی يا خيالي)
 از حالت غيرفعال به شکل فعال ظاهر شود. فاشيسم همان «وضعيت استثنايي»
 يا وضعيت اضطراری نظام سرمايه داری ليبرال به هنگام بحران است. نزاع ه,,ای
Qکش,,ورهای م,,تروپول و فاشيس,,م Qفرهنگی، امنيتی، و سياسی مي,,ان ليبراليس,,م 
 ناسيوناليستی يا دينی در جهان سوم، همان «جن,,گ آينه ه,,ا» س,,ت ک,,ه يک,,ی

تصوير ديگری را در خود منعکس می کند.

منابع
Carl Schmitt, The Concept of the Political, University Of Chicago Press; Expanded edition 2007

Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, University of 
Chicago Press Ed edition, 2006

۱۳۸۴، شهريور  نيلگون، سايت ايمان و تکنيکمحمدرضا نيکفر،

  دفتر نهم، بهارکنکاش (در گسترة تاريخ و سياست)، مترجم: عبدی کلنتری، تاريخنگاری در خدمت سياستيرواند آبراهاميان، 
۱۳۷۲) ۱۹۹۳(

*

154نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



فصل شانزدهم

روشنفکران در تبعيد

 ، هرچند از۱۳۵۷جامعة تبعيدی ايران تا ده , پانزده سال پس از انقلب بهمن 
 لحاظ گرايش های سياسی متنوع بود، اما در رابطه با حکومت کشوری که از آن
 تبعيد شده بود، يکپارچگی داشت. جامعة شکست خورده تبعيدی، که در ميان
 خون و آتش و از کنار اجساد همقطاران به خاک افتاده، جان اش را از زير تيغِ 
 اسلم به در برده و در شهرهای اروپا و آمريکا با دشواری و تنگدس,,تی، مس,,تقر
 ش,,ده ب,,ود، می خواس,,ت ب,,ه هرقيم,,تی ش,,ده جه,,ان را از آنچ,,ه در وط,,ن اش
 می گذشت با خبر کند. در آن سالها، جامعة تبعيدی، نه راديو, تلويزيون ماهواره
 ای در اختيار داشت و نه رسانه های کامپيوتری و اينترنت. پست الکتروني,,ک ي,,ا
 «ای ميل» که عدة انگشت شماری آن را دي,,ده و از آن خبرداش,,تند، همچ,,ون
 اختراع عجيبی در داستان های علمی , تخيلی به نظر می رسيد. پيش,,رفته تري,,ن
 وسيلة حروف چينی در آن زمان، يک ماشين تايپ برقی «آی بی ام» ب,,ود ک,,ه
 ارزان ترين اش در آمريکا به بهای ه,,زار دلر ب,,ه ف,,روش می رس,,يد و ب,,ه ج,,ای
 کليدهای فنری قديمی و حروف زشت، از گ,,وی ح,,روف فارس,ی  زيب,,ا اس,تفاده
 می کرد. در آن سالها، روشنفکران و نويسندگان سرشناس م,,ا در تبعي,,د، ب,,رای
 امرار معاش، در رستوران ها به ظرف شويی و پادويی می پرداختند و موفق ترين
 آنها شايد می توانست رانن,دة تاکس,,ی ش,,ود ي,,ا دک,ه ای ب,راه بين,دازد و کب,,اب
 بفروشد. ميان «تبعيد» و «وط,,ن» مغ,,اکی پرنش,,دنی وج,,ود داش,,ت. «تبعي,,د»
 بليطی يک طرفه بود که بازگشتی نداش,,ت. غلمحس,,ين س,,اعدی نوش,,ت، «در

  درالفباتبعيد، تنها نوشتن باعث شده که م,,ن دس,,ت ب,,ه خودکش,,ی نزن,,م.» (
 تبعيد، شمارة هفتم) در آن سالها، بازگشت تبعيدی فقط ب,,ه ي,,ک معن,,ی قاب,,ل

تصور بود، به معنی «تغيير رژيم».
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برزخ ساعدي
 غلمحسين ساعدی نويسندة برجس,,تة ايران,,ی، دوران تبعي,,دش را ب,,ه «ب,,رزخ»
 تشبيه کرده است. او می نويسد، «دنيای برزخ را [فقط] برزخيان می شناس,,ند؛ و
 آنان که به تصور دربارة اين کوير آوارگی [تبعيد] زبان به سخن می گشايند، بی
 آنکه سفری هرچند کوتاه به آن ديار کرده باشند، چنانند که حافظ گفته است:
 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. نخاع شوکی سرگشتگان اين وادی، اميد و

نااميدی است.» (الفبای در تبعيد، شمارة دوم)

 ساعدی وضعيت تبعيدی را با وضعيت «مهاجر» مقايسه می کند. مه,,اجر کس,ی
 است که که محل سکونت اش را خود انتخاب کرده، می رود و می آي,,د و ک,,اری
 به سياست ندارد. به گفتة ساعدی، «مه,,اجر خي,,ال می کن,,د نخ,,اع ش,,وکی اش
 دست نخورده باقی مانده، خوش است، می خندد، شوخی می کند . . . به موزه ها
 سرمی زند، به سينما علقه مند اس,,ت؛ ق,,دم زدن، ک,,راوات بس,,تن، در پارک ه,,ا
 نشستن، قسمتی از عمرکشی او است. خيال می کند که ريشه در خ,,اک دارد و

نمی داند که ريشة کنده شده، آخر سر می پوسد.»

 اما تبعيدی، آواره ای است که قدرت انتخاب ن,,دارد؛ پناهن,,ده اس,,ت. ب,,ه گفت,,ة
 ساعدی، «با اين که می داند از خطر ج�سته اس,,ت، اش,,ک ب,,ه آس,,تينِ  نداش,,ته
 خشک می کند که چرا چنين شده است، چرا جاکن شده اس,,ت. نمی دان,,د چ,,ه
 خاکی برسرکند. او خاک وطن را دوس,,ت دارد، تکي,,ه گ,,اه او ب,,اد ص,,با نيس,,ت،

گردباد است، [اما] افسار زندگی اش کامل¢ بريده است.» (همان)

 ساعدی در شرح احوال خود می نويسد، «من به هيچ صورت نمی خواستم کشور
 خود را ترک کنم، ولی رژي,,م توت,,اليتر جمه,,وری اس,,لمی که هم,,ة اح,,زاب و و
 گروههای سياسی و فرهنگی را به شدت سرکوب می کرد، به دنبال من هم بود.
 ابتدا با تهديدهای تلفنی شروع شده بود. در روزهای اول انقلب ايران بيش,,تر از
 داستان نويسی و نمايشنامه نويسی که کار اصلی من اس,,ت، مجب,,ور ب,,ودم ک,,ه
 برای سه روزنامة معتبر و عمدة کشور هرروز مقاله بنويسم. يک هفته ن,,امه ه,,م
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 به نام "آزادي" مسؤوليت عمده اش با من بود. در تک تک مقاله ها، من رو در رو
 با رژيم ايستاده بودم. پيش از قلع و قمع و نابود کردن روزنامه ه,,ا، بع,,د از نش,,ر
 هرمقاله، تلفن های تهديد آميزی می شد تا آنجا که من مجبور شدم از خانه فرار
 کنم و مدت يک سال در يک اتاق زير ش,,يروانی، زن,,دگی نيم,,ه مخف,,ی داش,,ته

باشم.»

 غلمحسين ساعدی ادامه می دهد، «ابتدا پدر پيرم را احضار کردند و گفتند ب,,ه
 نفع اوست که خودش را معرفی کند. به ب,,رادرم ک,,ه ج,,راح اس,,ت م,,دام تلف,,ن
 می کردند و از من می پرسيدند. يکی از دوستان نزديک من را که بيشتر عمرش
 را به خاطر مبارزه با رژيم شاه در زن,,دان گذران,,ده ب,,ود، دس,,تگير و بع,,د اع,,دام
 کردند و يک شب به اتاق زيرشيروانی من ريختن,,د ول,,ی زن همس,,ايه قبل¢ م,,را

خبرکرد و من از راه پشت بام فرار کردم.»

 «تمام شب را پشت دکورهای يک استوديوی فيلمسازی قايم شدم و ص,,بح روز
 بعد چند نفری از دوستانم آمدند و موهای سرم را زدند و سبيلهايم را تراشيدند
 و با تغيير قيافه و لباس به مخفی گاهی رفتم. مدتی با عده ای زن,,دگی جمع,,ی
 داشتم ولی مدام جا عوض می کردم. حدود شش , هفت ماه مخفی گاه ب,,ودم و
 يکی از آنها خياطخانة زنانة متروکی بود که چندين ماه در آنجا ب,,ودم. هميش,,ه
 در تاريکی مطلق زندگی می ک,,ردم، چ,,راغ روش,,ن نمی ک,,ردم، پرده ه,,ا هميش,,ه
 کشيده بود، همدم من چرخ های بزرگ خياطی و مانکن های گچی بود. اغلب در
 تاريکی می نوشتم. بيش از هزار صفحه داستانهای کوتاه نوش,,تم. در اي,,ن مي,,ان
 برادرم را دستگير کردند و مدام پدرم را تهديد می کردن,,د ک,,ه ج,,ای م,,را پي,,دا
 کنند. آخرسر دوستان ترتيب فرار مرا دادند و من با چشم گريان و خشم فراوان
 و هزاران کلک، از راه کوهها و دره ها از مرز گذشتم و به پاکستان رس,,يدم و ب,,ا
 اقدامات سازمان ملل و کمک چند حقوقدان فرانسوی ويزای فرانسه گرفتم و به
 پاريس آمدم؛ و اکنون نزديک به دو سال است که در اينجا آواره ام.» (الفب,,ا در

تبعيد، شمارة هفتم)
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 سرگذشت تبعيد دکتر غلمحسين س,,اعدی، قص,,ة نم,,ونه وار ص,,دها نويس,,نده،
 روزنامه نگار، هنرمند، فيلمساز، و ه,,زاران فع,,ال سياس,,ی و اعض,,ای اقليت ه,,ای

دينی و قومی ای چون يهوديان، بهاييان و کردهای سtنی است.

آغاز شکاف در جامعة تبعيدي
 در ابتدای  اين بحث گفتيم: جامعة تبعيدی ايران تا ده , پ,,انزده س,,ال پ,,س از

 ، هرچند از لحاظ گرايش های سياس,,ی متن,,وع ب,,ود، ام,,ا در۱۳۵۷انقلب بهمن 
 رابطه با حکومت کشوری که از آن تبعيد شده بود، يکپارچگی داشت. با ش,,روع
 دوران رياست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به تدريج دراين يکپارچگی

شکاف افتاد. به چه صورت؟

 امکاناتی فراهم شد تا برای نخستين بار از شروع تبعيد، عده ای از روش,,نفکران
 يا فعالن سياسی  سابق بتوانند برای دي,,دار ب,,ه اي,,ران س,,فر کنن,,د و برگردن,,د.
 همينطور گروه زيادی از روشنفکرانِ  مخالف با رژيم که در ه,,راس داي,,م ت,,رور
 دولتی به سر می بردند، توانستند در جلس,,ات فرهنگ,,ی  خ,,ارج کش,,ور ش,,رکت
 کنند و راه مبادلة فکری و فرهنگی را ميان داخ,,ل و خ,,ارج از کش,,ور هم,,وارتر
 کنند. گردهمايی های آکادميک در آمريکا و اروپ,,ا ص,,ورت گرف,,ت ک,,ه در آنه,,ا
 دانشگاهيان ايرانی مقيم خارج، با دعوت از دانشگاهيان و محققان داخل کشور،
درصدد برآمدند ارتباطات تحقيقی و پژوهشی  داخل و خارج را گسترش دهند.

 برگ,,زار کنن,,دگان گردهمايی ه,,ای دانش,,گاهی، معم,,ول¢ از روي,,ارويی  مس,,تقيم
 سياسی يا ايدئولوژيک با حکومت ايران و انتقادهای علنی خ,,ودداری می کردن,,د
 تا از يکسو رژيم ايران مزاحمتی برای شرکت محققان ايران,,ی فراه,,م نکن,,د و از
 سوی ديگر، روش دموکراتي,,ک برگ,,زاری  اي,,ن ن,,وع کنفرانس ه,,ا را ک,,ه ظ,,اهرا¢
 می بايد از انحصارطلبی ايدئولوژيک پرهيز کند، در عمل به اجرا گذاشته باش,,ند.
 گروه زيادی از دانشگاهيان مقيم آمريکا و اروپا نيز امکان مشارکت و س,,خنرانی
 در کنفرانس های فرهنگی، سياسی، و اقتصادی  داخل ايران را پيدا کردن,,د ک,,ه
 غالبا¢ تسهيلت آن توسط دانشگاههای اسلمی ايران ي,,ا انجمن ه,,ای وابس,,ته ب,,ه

158نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 وزارتخانه های دولت فراهم می شد. آيا فضای سياسی و فرهنگی ايران به يکباره
 عوض شده بود؟ آيا از انحص,,ارگری اي,,دئولوژيک و س,,رکوب سياس,,ی حک,,ومت
 کاسته شده بود؟ آيا سانسور و ترور فرهنگی تخفيف پيدا کرده بود؟ آيا ش,,رايط
 کار روشنگرانه و انتقادی در ايران بهبود يافته ب,,ود؟ آي,,ا اس,,تحاله هايی درح,,ال

صورت گرفتن بودند؟

«استحاله ها» و واکنش تبعيدي
 تعداد زي,,ادی از روش,,نفکران و نويس,,ندگان تبعي,,دی ب,,رای هميش,,ه ب,,ه اي,,ران
 بازگشتند زيرا به اين نتيجه رسيده بودن,د ک,ه فض,ای ت,ازة فرهنگ,ی در دوران
 رياست جمهوری رفسنجانی با همة کمبودها اين اج,,ازه را می ده,د ک,ه تروي,,ج
 مtدرنيت، جامعة مدنی، و دموکراسی امکانپذير باشد. به زعم آنها، ديگر ضرورتی
 نداشت که عده ای روشنفکر تبعيدی بخواهند از خارج کشور، بدون ارتب,,اط ب,,ا
 مخاطبان وسيعتر ايرانی، دست به کارهای روشنگرانه بزنند. اصرار تبعيدی ها بر
 جداسری، آنها را محکوم به انزوا، فقدان تأثير جدی، و جدا افت,,ادن ت,,دريجی از
 معضلت ايران، و نهايتا¢ بی ربطی و فراموش شدگی می کرد. ب,,ار ديگ,,ر ب,,ه ي,,اد
 بياوريم که آن سالها نه اينترنتی در کار بود، نه ای ميلی و نه تلويزيون م,,اهواره

ای.

 نشريات تبعيدی در اروپا غالبا¢ تاکيد می کردند که مرز ميان روشنفکران وابسته
 به رژيم و روشنفکران مخالف را نبايد مخدوش ک,,رد و ت,,ا ح,,د امک,,ان باي,,د ب,,ا
 تبليغات رژيم برای جلب همکاری  تبعيديان و به آشتی و تسليم کشاندن آنه,,ا
 مبارزه کرد. اگر اين مرز مخدوش شود هم ميان روش,,نفکران و آزادی خواه,,ان
 مخالف رژيم اختلف و شکاف می افتد و هم به ظرفي,,ت اپوزيس,,يون در مب,,ارزة
 خود آسيب می زند و هم در مشروعيت کار افشاگرانة فرهنگ,,ی در تبعي,,د خل,,ل
 وارد می کن,,د. عب,,اراتی چ,,ون «دي,,الوگ»، «آش,,تی و تف,,اهم مل,,ي»، «تحمي,,ل
 انتخابات آزاد به رژيم» و نظير اينها، کارکردی جز مش,,روعيت دادن بيش,,تر ب,,ه
 رژي,,م اس,,لمی، و مش,,روعيت زداي,,ی از مب,,ازرات آزادی خواهان,,ة تبعي,,ديان

نمی توانست داشته باشد.
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 چه عواملی باعث شد ک,,ه بعض,,ی از روش,,نفکران تبعي,,دی ن,,تيجه بگيرن,,د ک,,ه
 «اوضاع عوض شده» و بايد سعی کرد حرف ها و انتقادها را تا حد ممکن با زبان
 «مليم» تر و «غيرپرخاشجويانه»، در نشريات داخل ايران به چاپ رساند؟ چ,,را
 بعضی از روشنفکران تبعيدی به اين نتيجه رسيدند که تنه,,ا تح,,ول اجتم,,اعی
 ممکن در ايران بايد از درون خود اين رژيم صورت بگيرد و خواهان «انتخاب,,ات

آزاد» و رفورم داخلی رژيم شدند؟

ليبراليسم رفسنجانی و «ليبراليسم» خاتمي
 پس از شکست در جنگ ايران و عراق، نوشيدن «جام زهر» و پذيرش قطعنامة

  و۱۹۸۰سازمان ملل دائر بر آتش بس و صلح با صدام حسين، در اواخ,,ر ده,,ة 
 ، حک,,ومت اي,,ران سياس,,ت اقتص,,ادی  ت,,ازه ای در پي,,ش گرف,,ت و۱۹۹۰اوايل 

 برخلف سالهای پيشتر که تأکيد بر خودکفايی، حمايت دولتی، و جي,,ره بن,,دی
 مواد مصرفی بود، تصميم گرف,,ت ب,,ه مباش,,رت جناح هاشمی رفس,,تجانی رئي,,س
 جمهور وقت، با سياست «خصوصی کردن»، «دروازه های باز»، و جلب سرمايه و
 وام های خارجی، به وضع اقتصادی رونقی ببخشد. اسم اين سياست را «تع,,ديل
 اقتصادي» گذاشتند. اين سياست در اوايل کار، که ايران تازه از جنگ ب,,ا ع,,راق
 فارغ شده بود، به طور نسبی، نتايج مثبتی در بال ب,,ردن تولي,,د و رون,,ق بخ,,ش
 خصوصی داشت (طبعا¢ با افزايش شکاف طبقاتی، اما اميددهندة اينکه به ج,,ای
 بازاريان سنت گرا و خرده بورژوازی، سرانجام يک «ب,,ورژوازی اس,,لمي» م,,درن

بتواند پايه های رژيم را شکل دهد).

 ليبراليسم اقتصادی الزاما¢ به معنی ليبراليسم سياسی و گشايش فرهنگی نب,,ود.
 اما يکی از هدف های تازة حکومت، يعنی جلب سرمايه و نيروی ک,,ار متخص,,ص
 ايرانيان مقيم خارج (استراتژی «بازگرداندن مغزها»)، می بايست ظاهر م,,وجهی
 می داشت. از اين رو، دعوت از بازرگانان و سرمايه گ,,ذاران و متخصص,,ان مقي,,م
 خارج، همراه شد با برطرف شدن بسياری از موانع رفت و آمد دانشگاهيان و ت,,ا

حدودی هم روشنفکرانِ  ناراضی و مخالف به داخل و خارج کشور.
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 آقای هاشمی رفس,,نجانی در س,,خنرانی هايش در م,,ورد مس,,ايل حساس,,ی چ,,ون
 حجاب زنان، تجمع و اختلط جوانان در پارکها و کوهنوردی ها، محدوديت های
 معاشرتِ  پيش از ازدواج، موسيقی و غيره، روش «تس,اهل» را توصيه ک,,رد؛ در
 حاليکه شهردار تهران ب,,ا پ,,اک ک,,ردن ش,,عارهای «انقلب,,ي» از در و ديواره,,ا و
 آراستن شهر و انتشار روزنامة «مستقل و غير اي,,دئولوژيک همش,,,هري» جاذب,,ة
 شهر را برای جلب رضايت مردم، به ويژه طبقة متوسط، از جمله خارج نشينان،

بيشتر می کرد.

 بعضی از جناحهای رقيب در درون حکومت، همان انقلبيون اصيل خط امام که
 بعدها به اصولگرايان شهرت يافتند، در عين در دست داشتن اهرم ه,,ای ق,,درت،
 ح,,ال ب,,ه نح,,وی در «اپوزيس,,يون» ق,,رار گرفت,,ه بودن,,د. اي,,ن جناحه,,ا، ب,,ا
 گروهبندی های تازه تر و انتشار روزنامه های جناحی خودشان، شروع ب,,ه انتق,,اد
 علنی و انعکاس دادن نارضايتی های مردم فرودست کردند. در نتيج,,ة مب,,ارزات
 جناحی، ژورناليسم سياسی تا اندازه ای فضای تنفس آزاد پيدا ک,,رد. در زمين,,ة
 توليدات فرهنگی و هنری، وزير جديد ارشاد آقای خ,,اتمی، س,,خت گيری ه,,ای
 سانسور را کمتر کرد، و همين اقدام دست نويسندگان و هنرمن,,دان غيروابس,,ته
 به دستگاه را بازتر گذاشت. بار ديگر مسألة حقوق ص,,نفی نويس,,ندگان و احي,,اء
 «کانون نويسندگان» مطرح شد. اين «بازگشايي» ها مصادف بود با سفر و ديدار
 روشنفکران و دانشگاهيان تبعيدی و اين تحول مهم که بعضی از آنها ديگر خود
 را «تبعيدي» محسوب نکنند. اين عده م,,دعی ش,,دند، «اوض,,اع ب,,ه آن ب,,دی و
 تيرگی که اپوزيسيون خارج از کشور و تبعيدی ها تبليغ می کنند ه,,م نيس,,ت و

می شود در ايران کارهای زيادی کرد.»

کار آکادميک يا کار روشنفکري
 بی ترديد در اين تاريخ، و تا سالها پس از آن، در ايران عرص,,ه های مح,,دودی از
 کار آکادميک و دانشگاهی به وجود آمده بود، که استادان ايران,,ی  دانش,,گاههای
 خارج می توانستند از آن سود بگيرند و به تحقيق بپردازند. آنها برای پروژه ه,,ای
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 تحقيقی خود، بناگزير با مقامات دولتی نيز سرو کار پيدا می کردن,,د. ب,,رای اي,,ن
 پژوهشگران امکانپ,,ذير نب,,ود ک,,ه ط,,الب تس,,هيلت و همکاری ه,,ای لزم ب,,رای
 تحقيقات خود باشند (مص,,احبه، آم,,ارگيری، پرسش,,نامه پرک,,ردن و تحقيق,,ات
 ميدانی، عکس برداری، ديدار از مراکز توليد، و غيره) و همزمان بخواهند نق,,ش

يک منتقد افشارگر (کار روشنفکری در حوزة عمومي) را هم بازی کنند.

 تفاوت ميان کار دانشگاهی و کار روشنفکری (نق,,د فرهن,,گ و سياس,,ت) ب,,اعث
 شکاف و دو دستگی ميان روشنفکران تبعيدی می شد. روشنفکران و سياسيونی
 که تازه از هراس ترورهای خارج از کشور کمر راس,,ت می کردن,,د (تخمي,,ن زده
 شده که در سالهای تبعيد، بيش از دويست نفر از رهبران و فعالن سياسی مهم
 تبعيدی توسط عوامل حکومت اسلمی به قتل رس,,يدند) و ت,,ازه پ,,س از س,,الها
 دربه دری و آوارگی داشتند به وضعيت خود سروسامانی می دادن,,د، ب,,ه ناگه,,ان
 ديدند که تعداد زيادی استاد از دانشگاه هايآمريکايی و اروپ,,ايی، از تاري,,خ دان و
 جامعه شناس و اقتصاددان گرفته تا متخصص مطالعات فمينيستی، چم,,دانها را
 بسته و راهی ايران شده بودند تا با کوله باری از مقالت و کتب تحقيقی دوب,,اره
 به محل اقامت و تدريس شان برگردند. روشنفکران سياس,,ی ک,,ه مش,,اغل ام,,ن
 دانشگاهی نداشتند ب,,ا تلخ,,ی از حرم,,ت تبعي,,د و تبعي,,دی س,,خن می گفتن,,د.
 «حرمت تبعيد» اصطلحی بود که در يکی از نش,,ريات تبعي,,دی باره,,ا ب,,ه ک,,ار

رفت.

 جوانه های جنب,,ش دوم خ,,رداد در اي,,ن دوران ش,,کل گرف,,ت. دو ده,,ه پ,,س از
 انقلب، نسل تازه ای به پهنة فعاليت های فرهنگی پ,,ا می گذاش,,ت ک,,ه خ,,اطرة
 تاريخی و زخم های مرحم ناپذير روشنفکران تبعيدی را با خود حمل نمی ک,,رد.
 بلوغ فکری و سرماية روشنفکری اين نسل، در فضاهای ديگری به دس,,ت آم,,ده
 بود. علوه براين ش,,کاف نس,,,لی و س,,نی، روي,,داد دوران س,,از ديگ,,ری درح,,ال
 انکش,,اف ب,,ود: روي,,داد «جه,,انی ش,,دن» (گلوباليزيش,,ن) و انقلب ديجيت,,ال و
 کامپيوتری و طلوع عصر اينترنت. عص,,ر ايمي,,ل، تلف,,ن هم,,راه، عکاس,,ی ف,,وری
 ديجيتال، «چت روم»، «وبلگ»، شبکة ارتباط مجازی، و در مجموع، فرهنگ و

162نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 سياس,,ت در فض,,ای مج,,ازی. نس,,ل ت,,ازه، نس,,ل اين,,ترنت ب,,ود و ب,,ه پيش,,واز
 «پروسترويکا» ی دوران رياست جمه,,وری خ,,اتمی می رفت. گ,,ويی ي,,ک «به,,ار
 آزادي» ديگر از راه می رسيد ,, درست بيست سال پس از به,,ار آزادی اول ک,,ه
 عقيم ماند و به خون کشيده شد. آيا بهار آزادی دوم سرنوشتی ديگر می داش,,ت

يا سرابی بود که تاريخ را تکرار می کرد؟

نامة فرج
 ، فرج سرکوهی، روزنامه نگار، منتقد فرهنگی، و سردبير۱۳۷۵در زمستان سال 

 نشرية «آدينه» توسط مأموران امنيتی ايران ربوده شد و مدت چهل و چهار روز
 زير شکنجه قرار گرفت تا به جرايمی چون جاسوسی برای آلمان و روابط جنسی
 نامشروع «اعتراف» کند. فرج سرکوهی در فرصت کوتاهی موف,,ق ش,,د گ,,زارش
 اين واقعه را در نامه ای شتابزده روايت کند و آن را پنهانی به دست دوس,,تانش
 در اروپا برساند. ترجمة اين نامه در دنيا انعکاس وسيعی پيدا کرد و به نوبة خود
 باعث شد ن,ام و چگ,ونگی رب,وده ش,دن و ب,ه قت,ل رس,يدن دهه,ا نويس,نده و
 روشنفکر افشا گردد. فرج سرکوهی در نامة تکان دهنده اش، که حقيقتا¢ سندی
 است تاريخی، اشاره می کند که يکی از هدف های دستگاههای امنيتی اس,,لمی،
 بدنام و بی اعتبار کردن روشنفکران سکولر، ترساندن آنها، و س,,رانجام ن,,ابودی

معنوی و حتا جسمی آنها است.

 ناصر پاکدامن در اوان رياست جمهوری محمد خاتمی نوشت، «برخی از مفسران
 و ناظران خارجی در گفتگو از خاتمی، وی را گورباچف جمهوری اسلمی خوانده
 ان,,د؛ يعن,,ی مبش,,ر در رس,,يدن دوران «ش,,فافيت» و «بازس,,ازي» در جمه,,وری
 اسلمی. اين قياسها راه به جايی نمی برد. همان اندازه که رفس,,نجانی اميرک,,بير
 بود، اين يک هم گورباچف است. اصل¢ تاريخ ج,,ای قي,,اس نيس,,ت. هي,,چ ک,,س
 ديگری نيست، نمی تواند هم باشد؛ و اگر خواست باشد مصداق آن کلم مارکس
 می شود: بار اول تراژدی و بار دوم کمدی. پس شايد در اين معن,,ی رفس,,نجانی
 اميرکبير بار دوم باشد. اما خاتمي؟ . . . خاتمی را "منتخب مردم" قلم,,داد ک,,رده
 اند و وی خود را "فراجناحي" می داند اما با توجه به بافت و س,,اخت و پرداخ,,ت
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 قدرت در جمهوری اسلمی، "فراجناحي" تنها به يک تعارف بی مزه می مان,,د. . .
 داعيه های نوخواهی و نوآوری خاتمی هم نمی تواند سرنوشت خوشتری از ديگ,,ر
 اصلح طلبی ها داشته باشد. وی اگر بر سخنان خود پايبند بمان,,د خ,,واه ن,,اخواه
 می بايد از نهاد روحانيت، يعنی از نمايندگی رسمی تشيع، جدايی گي,,رد و اته,,ام
 تکفير و ارتداد را بر دوش کشد و اگر هم طاقت و جرئت تحمل عقاي,,د خ,,ود را
 ندارد، بايد دم فروبندد و بر سيطرة نظام مستقر روحانيت گردن نه,,د.» (چش,,م

)۱۳۷۶، تابستان ۱۸انداز، شمارة 

 محس,,ن يلف,,انی، نويس,,ندة برجس,,تة تبعي,,دی، ب,,ه هنگ,,ام «پرس,,ترويکا» ی
 خاتمی نوشت، «همة قراين حکايت از اين دارد که مخالفان رژي,,م اس,,لمی، ب,,ه
 دنبال برگزاری انتخابات اخير و در برابر چشم انداز هرچند گن,,گ و مبهمی ک,,ه
 محمد خاتمی عرضه کرده است، برسر يک دوراهی قرار گرفته اند . . .[آي,,ا باي,,د
 مطابق با ظرفيت کنونی جامعه، به جنبشِ  اسلمی  اصلحات از درون] ت,,ن در
 داد و بدان پيوست و در آن شريک شد، يا آنکه بايد انتخاب محمد خاتمی را، ب,,ا
 همة وعده ها و امکانهای احتمالی اش، همچون يک رويداد فرعی و سطحی، که
 در ماهيت و مسير اصلی رژيم تغيير اساسی نخواهد داد تلقی ک,,رد؟ . . مس,,لما¢
 کسانی هستند که طرح مسأله را در اين شکل صريح و ساده نشانة ساده لوحی
 و بی خبری ما از واقعيت در هم پيچيده و متناقض شرايط ايران می دانند و ب,,ه
 ما ايراد می گيرند که شيوه های رو در رويی با رژيم اسلمی به اي,,ن دو راه خت,,م
 نمی شود. ليکن ما تأکيد می کنيم که در بزنگاه کنونی چاره ای ج,,ز ص,,راحت و
 قاطعيت نيست. چرا که موضع گيری های دوپهلو و واکنش,,های مبه,,م تنه,,ا ب,,ه
 گسترده شدن بيش از پيش منطقة خاکس,,تری حاي,,ل مي,,ان رژي,,م و مخالف,,ان
 منجر می شود که عمل¢ در تصرف و کنترل رژيم است و هموست که از آن سود
 می برد و بالمآل بر عمر خود می افزايد. ديگران، ي,,ا ب,,ه اص,,طلح دگرانديش,,ان و
 غيرمذهبی ها، با ورود به اين منطقة خاکستری تنها از آب,,رو و اعتب,,ار خ,,ود ب,,ه
 سود رژيم مايه می گذارند و جز در ح,,وزة من,,افع شخص,,ی و ملحظ,,ات ف,,ردی
 نصيبی نمی برند. . . نيازی به يادآوری ندارد که اگر ما از صراحت و ق,,اطعيت در
 مخالفت با رژيم و لزوم تغيير آن سخن می گوييم، به هيچ وجه منظورمان تأييد
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 و يا توصية روشهای قهرآميز و خشونت بار برای سرنگون کردن نيست. مردم ما
 با پرداختن بهايی گزاف به نتايج خطرناک و ويرانگر اين روشها پی ب,,رده ان,,د و

آنها را همچون بيماری های دوران کودکی کنار نهاده اند.»

 محسن يلفانی در ادامه بحث خود، به واقعي,,تی اش,,اره می کن,,د ک,,ه باي,,د ب,,رای
 هرکس که نام روشنفکر بر خود می نهد بديهی باشد، «بر سر اين دوراه,,ی باي,,د
 به خاطر آورد که رژيم اسلمی در تماميت خود و باهم,,ة جناحه,,ا و گرايش,,های
 گوناگون درون آن که اينک در پ,,ی کس,,ب من,,افع بيش,,تر ب,,ه س,,ر و کل,,ة ه,,م
 می زنند، مسؤول و مسبب جنايتها، فاجعه ها، شکس,,ت ها و خس,,رانهای عظي,م و
 جبران ناپذيری است که ط,,ی دو ده,,ة [و اکن,,ون س,,ه ده,,ه] ميه,,ن م,,ا را ب,,ه
 جهنمی از فتنه و بل تبديل ک,,رده اس,,ت: هج,,وم دي,,وانه وار ب,,ه هم,,ة نهاده,,ا و
 نيروهای آزاديخواه، کش,,تار و امح,,اء وحش,,يانة ه,,زاران پاکب,,اخته و ب,,ی گن,,اه؛
 کشاندن مملکت به جنگی بيهوده و جاه طلبانه که جز نابود کردن صدها ه,,زار
 نفر از مردم و انهدام بزرگترين منابع حياتی مملکت و ننگ و تحقير ملی نتيجه
 ای نداش,ت، اتلف درآم,دهای عم,ومی در راه ه,دف های جن,ون آمي,,زی چ,,ون
 تحميل و صدور انقلب اسلمی، توسل به تروريسم در داخل و خارج از کش,,ور،
 سرکوب مستمر و بی وقفة آزادی های فردی و اجتماعی، لجن مال کردن ش,,أن
 و حيثيت انسانی، سپردن دستگاه عدالت و آموزش و پرورش ب,,ه دس,,ت ک,,ودن
 ترين و بی شعور ترين عناصر، تحميل جاهلنه ترين روشها بر زندگی روزم,,ره و
 خصوصی مردم و اعمال نوعی سياست آپارتايد در مورد افراد ب,ی دي,,ن ي,,ا غي,ر
 مذهبی و حتی مذهبيانی که با نظام مخالفند، و در ن,,تيجه بي,,رون ران,,دن اي,,ن
 افراد از دايرة شهروندی و محروم کردنشان از حقوق اولي,,ة اجتم,,اعی.» (چش,,م

)۱۳۷۷، بهار ۱۹انداز، شمارة 

بحران مشروعيتی که به بحران قدرت تبديل نشد
 روشن بود که حکومت اسلمی ايران، ک,,ه هج,,ده س,,ال پي,,ش ت,,ر از درون ي,,ک
 انقلب وسيعا¢ توده گير روی کار آمد، و به اعتب,,ار همي,,ن انقلب از مش,,روعيت
 برخوردار شد، در آستانة روی کار آمدن اصلح طبان به رهبری محمد خ,,اتمی،
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 با بحران جدی مشروعيت روبرو شده بود؛ بحرانی که ب,,القوه می توانس,,ت نقط,,ة
 پايانی برای اسلم سياسی به عنوان يک جنب,,ش و ي,,ک اي,,دئولوژی باش,,د. ام,,ا
 اصلح طلبان موفق شدند کشتی در حال غرق ش,,دن را نج,,ات دهن,,د. بح,,ران
 مشروعيت به آن معنی بود که اسلم سياسی برخلف ادعای پيروان آن، م,,دلی
 از يک جامعة ايده آل برای عرضه نداشت، و به عن,,وان ي,,ک نهض,,ت سياس,,ی و
 ايدئولوژيک، به رغم رسيدن به قدرت و امکانات مس,,اعد بس,,يار، ن,,ه تنه,,ا ي,,ک
 جامعة عادل وسالم، بلکه حتا يک وضعيت ميانه حال با درج,,ة قاب,,ل قب,,ولی از
 توسعه و آرامش اجتماعی و شکوفايی فرهنگی را نيز پديد نياورد. نه رفاه نسبی
 و آيندة امن، نه روحية آفرينندگی و ش,,کوفايی، و ن,,ه ش,,ور درون,,ی ب,,رای ي,,ک
 زندگی معنوی بهتر. اما بحران مشروعيت به بح,,ران ق,,درت تب,,ديل نش,,د، زي,,را
 جناحی بر سرکار آمده بود که می توانست ب,,دون ذره ای تغيي,,ر در ويژگی ه,,ای

اصلی قدرت، مشروعيت را به نظام بازگرداند. اين ويژگی ها چه بودند؟

 اسلم سياسی در ايران از همان ابتدای تسخير هژم,,ونی، بنيانگ,,ذارِ  نظ,,امی بود
 ماهيتا¢ غيرليبرال و فراقانونی (مقتضيات قدرت، مقدم بر قانونيت). دو خصيص,,ة
 اصلی آن، پوپوليسم ضدامپرياليستی (ضد غرب,,ي) و فاشيس,,م دين,,ی (کلريک,,ال
 فاشيسم) وجوه ذاتی آن بودن,د. خصيص,,ة اول در ش,عارها و وع,,ده های ع,,دل و
 قسط اسلمی و دفاع از پابرهنه ها و مبارزه با توسعه طل,,بی ابرق,,درت ها خ,,ود را
 نشان می داد و خصيصة دوم در تحکيم کمونيت,,ة ي,,ا ام,,ت اس,,لمی، مت,,ابعت از
 پيشوا، شهادت، بلعيده شدن جامعة مدنی توسط جامعة سياسی، کنترل اخلق
 عملی شهروندان، تابعيت قوانين از شرع و سرکوب کفر (محاربه با خ,,دا، فس,,اد
 اخلقی روی زمين، محاربه با حاکميت اسلم) و ميليتاريسمِ  م,,درن. برخ,,ی از
 روشنفکران به اين نتيجه رسيده بودند که اسلم در تمامی تاري,,خ خ,,ود چي,,زی
جز اين نبوده است: قدرت برهنه که خود را در نهادهای دينی بازتوليد می کند.

 در نبرد جناحی ميان خودی ها، اين ويژگی های فرهنگ,,ی و سياس,,ی (پايه ه,,ای
 هژموني) هرگز محل نزاع جدی قرار نگرفت، مگر توسط تعداد بسيار کوچکی از
 روشنفکران از جان گذشته نظير اکبر گنجی. ام,,ا اک,,بر گنج,,ی نمون,,ة تيپي,,ک
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 روشنفکر اصلح طلب نبود. او از خطی عبور کرده بود که به راستی مش,,روعيت
زدايی می کرد. گنجی خطرناک بود، اما جنبش دوم خرداد هرگز.

 برای اولين بار از سوی يک روشنفکر دينی، گفت,,ار ي,,ا ديس,,کورس سياس,,ی ای
 مطرح می شد که طرح «تأسيس» را به ميان می گذاش,,ت: تأس,,يس جمه,,وری.

تأسيس نظامی که هرگز در ايران وجود نداشته است. 

*
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فصل هفدهم

از اصلحات تا انقلب

 موضع گيری قاطع آيت ال خامنه ای در س,,خنرانی نم,,از جمع,,ة ن,,وزدهم ژوئن
 يک بار ديگر واقعيتی را مؤکد ک,,رد ک,,ه بس,,ياری از «اص,,لح طلب,,ان» و۲۰۰۹

 هواداران شان هميشه آنرا انکار کرده و هنوز هم مي کنند: تحقق دموکراس,,ی در
 نظام پوپوليس,,تی , فاشيس,,تی و اس,,لمگرای اي,,ران از راه رف,,ورم در چ,,ارچوب
 نهادهای موجود امکانپذير نيست. آنچه امکانپذير است استمرار اي,,ن نهاده,,ا ب,,ا
 «ظاهري» از اصلحات نيمبند است که رژي,,م را ماهيت,,ا¢ دس,,ت نخ,,ورده ب,,اقی
 مي گذارد. اين تجربة دوران خ,,اتمی بود و مي توانس,,ت ب,,ه خ,,وبی ب,,ار ديگ,,ر ب,,ا
 موسوی يا کروبی تکرار شود؛ و البته شبه کودت,,ای دوازده ژوئن (تقل,,ب ب,,زرگ
 انتخاباتي) نشان داد که بلوک قدرت حاکم، آنکه هميشه و از ابتدا دست ب,,ال را
 در اين رژيم داشته (خ,,ط اص,يل ام,,ام خمين,ي)، مص,,مم ش,ده همي,ن ح,,د از
 «اصلحات» را هم قبول نکند حتا به بهای شکاف در هي,,أت ح,,اکمه، و احيان,,ا¢
 خونريزی بسيار، تا قدرت به دست بلوک تازه ای از اسلمگرايان لي,,برال نيفت,,د

که منافع طبقاتی شان آنها و رژيم را به غرب نزديک تر مي سازد.

 چه شد که بلوک قدرت حاکم (خط امام) ,, نيرويی که در نظام اسلمی از ابتدا
 تا کنون دست بال را داشته ,, حاضر ب,,ه مص,,الحه ب,,ا اص,,لحگرايان «خ,,ودي»
 نشد؟ آيا شکاف درون هيأت حاکمة نظام به مرحله ای بحرانی و سازش ناپ,,ذير

رسيده بود؟

 از زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، درون هيأت حاکمة ايران به تدريج
 بک بلوک قدرت سرماية بزرگ شکل گرفت و رو به رشد گذاش,,ت. اي,,ن هم,,ان
 بخشی از هيأت حاکمه است که با نامه,,ای «آقازاده ه,,ا» ي,,ا «اش,,رافيت نظ,,ام»
 شناخته مي شود و همواره از ارکان رژيم اسلمی محسوب مي شده اس,,ت. من,,افع
 اين بخش ايجاب مي کرد که دي,,ر ي,,ا زود راهه,,ای مبادل,,ة اقتص,,ادی ب,,ا غ,,رب
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 هموارتر شود و بسياری پيش بينی مي کردند که «راه توسعة چيني» ب,ه معن,ی
 ليبراليسم اقتصادی و مشت آهنين سياسی و ضدليبرال به,,ترين تبل,,ور ه,,ويت

اقتصادی و سياسی اين جناح خواهد بود.

 اما نئوليبراليسم اقتصادی در کشورهای فقي,,ر جه,,ان س,,وم هم,,واره انب,,وهی از
 اقشار فرودست را فقيرتر و بی خانمان تر مي کند و صدای اعتراض محروم,,ان را
 عليه «فساد»، «رانت خواري»، و امتيازات آقازادگان، و همچنين عليه «غ,,رب»،
 «امپرياليسم»، و «استکبار جه,,اني» برمي انگيزان,,د. ش,,کافها افزاي,,ش مي ياب,,د و
 جامعه قطبی تر مي شود. همزم,,ان ام,,ا طبق,,ات متوس,,ط ش,,هری از بازگش,,ايی
 درهای اقتصاد به سمت «جه,,ان آزاد» س,,ود مي برن,,د و از آزادی ه,,ای مح,,دود
 مدنی و فرهنگی و آمد و شد با غرب، رضايت بيشتری کسب مي کنند. در حالت
 فقدان دموکراسی واقعی، تحصيل کردگان، هنرمندان، روشنفکران، دانشجويان،
 و متجددان چ,,اره ای ندارن,,د ج,,ز آنک,,ه ب,,ه حم,,ايت از جن,,اح {ب,,ه اص,,طلح}

«ليبرال» هيأت حاکمه برخيزند. 

 پي,,روزی محم,,ود احم,,دی ن,,ژاد بر هاشمی رفس,,نجانی در انتخاب,,ات جن,,احي ی
 چهارسال پيش نشانة پيروزی جناح پوپوليست خط امام بود اما انتخابات هفت,,ة
 گذشته برای نخستين ب,ار اي,,ن ه,,راس را در خ,ط ام,ام ايج,,اد ک,رد ک,ه م,وج
 اعتراضی طبقات متوسط مرزهای مج,,از را دره,,م ش,,کند و خودی ه,,ايی نظي,,ر
 موسوی و کروبی را نيز با خود ببرد. خط امام برای نخستين بار در تاريخ نظ,,ام
 مقدس، تصميم به حذف خودی های بلوک رقيب ک,,رد، اق,,دامی که ب,,ه درس,,تی
 بايد آنرا کودتای «خط امام» عليه خودی های اصلح طلب دانست. همين اقدام
 به طور مؤثری راه «اصلحات» را مسدود کرد و رهبری «خ,,ودي» ی آن را ب,,ه
 خارج از نظام پرتاب نمود. جناح خودی موسوی , کروبی، علرغم مي,,ل ب,,اطنی
 خود، به رأس جنبشی پرتاب شدند که اکنون، به ناچار و ب,,ا تحري,,ک رژي,,م، از
 چارچوب اصلحات خارج شده و حالت انقلبی به خود گرفته اس,,ت. اص,,لحات

سبز به انقلب س,بز اعتل يافته است.
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دو واکنش از جناح راست
 نو محافظه کاران آمريکايی به نبرد دو بلوک قدرت ح,,اکم در اي,,ران و مب,,ارزات

انتخاباتی , خياباني ی آنها دو برخورد کامل¢ متفاوت نشان داده اند.

 گروهی از نو, محافظه کاران آمريکا از نگاه و رويکرد باراک اوباما ب,,ه خاورمي,,انه
 دل پری دارند. آنها اصرار دارند به کاخ سفيد ثابت کنند که دس,,ت آش,,تی دراز
 کردن به سمت رژيم اسلمی برای آمريکا و اسراييل ع,,واقب مرگب,,ار ب,,ه دنب,,ال
 خواهد داشت. به گمان آنها سياست خارجی باراک اوباما ب,,ه اي,,ن ت,,وهم دام,,ن
 مي زند که رژيم اسلمگرای ايران مي تواند «ليبراليزه» يا «دموکراتيزه» شود، ب,,ا
 غرب کنار بيايد، حضور اسراييل را در منطق,,ه بپ,,ذيرد، و از حم,,ايت تش,,کيلت
 نظامی اسلمی در فلسطين دست بردارد. تنها چيزی که مي توان,,د اي,,ن ت,,وهم را
 بزدايد آن است که رژيم ايران ماسک را برداش,,ته، چه,,رة واقع,,ی اش را نماي,,ان
 سازد. و اين چيزی نيست جز احمدی نژاد در قدرت. احم,,دی ن,,ژاد اس,,ت ک,,ه
 مي تواند راه غلط اوباما را به مردم آمريکا و اسراييل نشان دهد. (لبی اسراييل و
 روشنفکرانی نظير دانيل پايپز در اين جناح قرار مي گيرند. رئييس موساد نيز در

مصاحبه ای همين نظر را تأييد کرد.)

 اما گروه ديگری از نو, محافظه کاران آمريکايی، همصدا با ليبرالها، ب,,ا ش,,م تي,,ز
 خود به ماهيت طبق,,اتی ن,,زاع در اي,,ران پ,,ی ب,,رده ان,,د. آنه,,ا جنب,,ش س,,,بز و
 هوادارانش را در درون هيأت حاکمه به درستی نشانة بازگشايی فضای پيوند ب,,ا
 اقتصاد گلوبال و ادغام بيشتر در نظ,,ام نئو, لي,,برال جه,,انی ارزي,,ابی مي کنن,,د،
 چيزی که در حال حاضر نه تنها به نفع طبقات متوسط شهری و بخش ض,,عيف
 سرماية خصوصی در ايران است، در نهايت به نفع منافع هيأت حاکم,,ة آمريک,,ا
 نيز هست. اين دسته از نئوليبرالهای آمريکايی علقة خاصی به «دموکراسي» يا
 منافع محرومان در ايران ندارند هرچند در بيانيه های خود طبق معمول از زبان
 «آزادی، حقوق بشر، دموکراسي» م,دد مي گيرن,د. آنه,ا ط,ی روزه,,ای اخي,,ر از
 طريق دو مجلس کنگرة آمريکا و رسانه های راستگرای آمريکايی به کاخ س,,فيد
 فشار آورده اند که جهت گيری قاطعانه تری در دفاع از جنبش مردم بگيرد. ب,,ه
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 زغم آنها اوباما بايد از بی طرفي ی کنونی اش دست بردارد و (همانند ريگ,,ان در
 مقابل اردوگاه کمونيسم) به طور فعال از انقلب سبز و «مخمل,,ي» اي,,ران دف,,اع

کند.

چپ ايران و «انقلب سبز»
 بخشی از چپگرايان سنتی (استالينيست) ايرانی و متحدان ش,,ان در کش,,ورهای
 غربی، همواره دو عامل را در مشی سياسی خود اص,,ل ش,,مرده ان,,د: ض,ديت ب,ا
 سياستهای آمريکا و جداسری از نظام گلوبال نئوليبرال. همين برای آنه,,ا ک,,افی
 بوده است تا از رژيم های پوپوليستی ي,,ا «پوپوليس,,تی , فاشيس,,تي» در جه,,ان
 سوم که اين دو شرط را دارا هستند حمايت کنند. «دموکراسی، حقوق بش,,ر، و
 آزادی های ليبرالي» برای آنها کمترين اهميت را داش,,ته، ب,,ه وي,,ژه زم,,انی ک,,ه
 ايالت متحده به رهبری جورج بوش ني,ز از همي,ن زب,ان در سياس,ت خ,ارجی
 خود مدد مي گرفت. استالينيست های کهنه کاری ک,,ه ميخايي,,ل گورب,,اچوف را
 «خائن» و مسؤل سقوط اردوگ,,اه ض,,د غ,,رب مي ش,,ناختند، آش,,کار ي,,ا پنه,,ان
 خدمات خود را در اختيار رژيم های پوپوليست جهان س,,ومی قرار داده ان,,د و در

عمل به همدستان و همکاران فاشيسم جهان سومی بدل شده اند.

 چپ دموکراتيک و سوسياليستهای کاسموپاليتن ايرانی مي بايد همچون گذشته
 صفوف خود را از استالينيست های کهنه کار و بومی گرايان {به اصطلح} پست
 کولونيال، جدا کنند و در مرحلة کنونی از انقلب س,,بز طبق,,ات متوس,,ط دف,,اع
 نمايند، نه از «خط امامی ه,,ا» (ي,,ا هم,,ان پوپوليس,,م «ضدامپريالس,,تي»). چ,,پ
 دموکراتيک ايران مي داند که محرومان ميليونی ای که به محمود احمدی ن,,ژاد
 رأی داده اند دشمن نيستند بلکه قربانی عوام فريبی های بل,,وک ق,,درت ح,,اکم
 شده اند. مانع دموکراسی، تنها همين بلوک و س,,تون فق,,رات نظ,,امی امنيتی آن
 يعنی نيروهای بسيج و سپاه است. انقلب س,بز هرگز پيروز نخواهد شد اگر اين

ستون فقرات در هم شکسته نش,,ود.
۱۳۸۸ خرداد ۳۱
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پيوست ــ دو پاسخ دربارة وضعيت کنوني
 در سايت راديو زمانه پای مطلب «از اصلحات تا انقلب»  کامنت هايی گذاشته

شده؛ اين پاسخ به دوتای آنهاست.

 در پاسخ آقای فرهت ,, کماکان به آنچه پيش از انتخابات نوشتم باور دارم (ب,,ه
 عنوان يک نظر شخصی به دور از سرزنش دوستانی که رأی دادن,,د). اگ,,ر ف,,ردا
 شورای نگهبان رأی به ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد بدهد و آق,,ای
 ميرحسين موسوی با تأييد وفاداری به نظام و خط امام و ولي,,ت فقي,,ه دوب,,اره
 نامزد شود، بازهم بر اين باور خواهم بود که به عن,,وان ي,,ک روش,,نفکر س,,کولر

چپ نمی توانم مهر تأييد بر مشروعيت يک تئوکراسی فاشيستی بگذارم.
.

 هم کودتای انتخاباتی , سياسی خط امامی ها و هم واکنش مردم که ظرف چند
 روز به يک جنبش تبديل شد، دو رويدادی بودند که نه من، نه شما، و نه هي,,چ
 فرد ديگ,,ری می توانس,,ت آن,,را پي,,ش بين,,ی کن,,د. س,,ناريوی م,,وجه ت,,ر هم,,ان
 «خاتمی دوم» در هيأت کابينة موسوی ب,,ود ک,,ه نهاده,,ا و ارک,,ان اص,,لی نظ,,ام
 مقدس را دست نخورده باقی می گذاشت. کودتا يک قمارسياسی بزرگ و ب,,دون
 طرح قبلی از سوی بخشی از هيأت حاکمه عليه بخش ديگر بود. اگر کودتاگران
 می توانستند واکنش مردم را پيش بينی کنند شايد دست به آن قمار نمی زدن,,د

و به «خاتمی دوم» رضايت می دادند.
.

 هدف من در مقالة بال (که به عمد کوتاه و شماتيک نوشته ش,,ده) آن ب,,ود ک,,ه
 بگويم حال کار از کار گذشته اس,ت و «اص,,لحات» از خ,,ط ممن,,وع ب,,ه بي,,رون
 پرتاب شده. اين خواست «اصلحات» نبود که چنين شود، کودت,,ا ب,,ا او چني,,ن
 کرد. شرکت در يک انتخابات فرمايشی هرگز يک «جنبش» نيست. ام,,ا اکن,,ون
 واکنش مردمی شکل جنبش به خود گرفته و به احتمال زي,,اد ب,,ه ي,,ک حرک,,ت
 انقلبی (کامياب يا ناکامياب) تبديل خواهد شد. تاکتيک انقلبی (و صلح آمي,,ز)
 روز سوگواری حرک,,ت م,,ؤثری در جه,,ت اعتلی جنب,,ش ب,,ود. خ,,بر از اعتلی
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 بيشتر، اعتصاب سراسری و تعطيل بخشی از خدمات، می رسد. شايد گام بع,,دی
 جداشدن بخشی از بدنة نيروهای نظ,,امی و ش,,کل گي,,ری جوخه ه,,ای م,,ردمی و
 درگيری های خيابان به خيابان باشد. شايد هم جنبش انقلب,,ی در نطف,,ه خف,,ه

شود.
.

 در اين معادلت نقش آقای ميرحسين موسوی (و همس,,ر و ه,,م رزم,,ش خ,,انم
 زهرا رهنورد) نيز به تمامی تغيير کرده اس,ت. او اکن,,ون در م,,رز نظ,ام و بي,,رون
 نظام ايستاده و مانور می دهد. بيعت دوب,,ارة او ب,,ا «ره,,بر» ب,,ه معن,,ی شکس,,ت
 جنبش مردمی است. پايداری او زمانی به دموکراسی خواهد انجاميد ک,,ه ارک,,ان
 قدرت نظامی و امنيتی رژيم خنثا شوند، وگرنه انتخاب مج,,دد وی فق,,ط نم,,ای
 ويترين را عوض خواهد کرد. حال که آقای ميرحسين موسوی داوطلب شهادت

شده، طبعا¢ احترام من هم نسبت به او افزون شده است. 

 در پاسخ آقای فرهاد , کاربرد «خط امام» و «خمينيسم» در اينجا و نوشته های
 پيشين من، تأکيد دوباره بر خص,,لت پوپوليس,,تی , فاشيس,,تی و «جنبش,,ي»ی
 بلوک قدرت اصلی در هيأت حاکمة اي,,ران اس,,ت. اينک,,ه اي,,ن خ,,ط ب,ه راس,,تی
 ضداستکباری، ضدغرب، خلق گرا، و «انقلبي» است و از حمايت بخش بزرگ,,ی
 از محرومان و مستضعفان (حتا خارج از ايران) نيز به,,ره می ب,,رد. آنه,,ا نماين,,دة
 منافع محرومان نيستند اما با «حمايت» ارباب منشانة خود بخشی از اين اقشار
 را زير چتر خود پناه می دهند. خصوصيات ديگر: نگاه فرامليتی، يهودی ستيزی،
 حامل کيش رهبر, پيشوای کاريزماتيک، و گاه تمايلت مه,,دی گراي,,انه، تش,,نة
 تکنولوژی معطوف به قدرت، و به,,ره ور از تکنيس,,ين ها و متخصص,,ان تحص,,يل
 کردة مؤمن به همين تم,,ايلت. آق,,ای خ,,امنه ای (روش,,نفکر/ انقلب,,ی دين,,ی /
 خطيب / پيشوا) چهرة وحدت بخش اي,,ن جن,,اح اس,ت و ني,,ز آش,تی دهن,,ده و
 ميانجی اين بلوک با جناح ديگر هيأت حاکمه که سرماية بزرگ و اقتصاد ب,,ازار

را نمايندگی می کند (اشرافيت نظام) و دست بال را (هنوز) ندارد.
.

173نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 استحالة رفورميستی «نظام»، چنانچه روزی متحق,,ق ش,,ود، ب,,ه معن,,ی ش,,يفت
 قدرت از خمينيست ها به اشرافيت نظ,,ام اس,,ت، همانه,,ا ک,,ه خ,,ود روزی خ,,ط
 امامی بودند اما ديگر نيستند. اولی ها استخوانی و مب,,ارز و م,,ؤمن ان,,د؛ دومی ه,,ا
 فربه و چموش. به گمان من اين اشتباه است که ساختار قدرت را به «احم,,دی
 نژاد» و باند مافيايی سران سپاه و بس,,يج ک,,اهش دهي,,م ک,,ه از قk,ب,µ,,ل ق,,درت
 سياسی، بخش هايی از اقتصاد را نيز قبضه کرده اند و هيچ ارتباط ارگانيکی ني,,ز
 با مردم ندارند. اين اشتباه در تحليل ساختار دولت منجر به اش,,تباه در تحلي,,ل
 سياسی ني,,ز خواه,,د ش,,د: اينک,,ه ح,,ذف «احم,,دی ن,,ژاد» در رأس، راهگش,,ای

دموکراسی در بدنة نظام و در جامعة مدنی است. 

*
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فصل هجدهم

گوريل ها و ليبرال ها

 اين واقعيت که اسلم گرايان حاکم بر ايران ب,,رای «ترغي,,ب» مخالف,,ان خ,,ود از
 زبان ويژه ای به نام «تعزير اسلمي» استفاده می کنند برکسی پوش,,يده نيس,,ت.
 سی سال است که قربانيان نظام مقدس، مزة گفتمان چماق و شلق و تجاوز ,,
 يا همان تعزير اسلمی ,, را چشيده اند و از راه پوست و استخوان شان، واژگ,,ان
 و جملت و معانی اين ديسکورس قديمی  هزار و چارصد ساله را از ن,,و آم,,وخته
 اند. اما اينکه همين حاکمان اخيرا¢ تصميم گرفته اند روش اقن,,اعی  خ,,ود را در
 مورد همقطاران خودی نيز به کارگيرند، نالة کم رمق خودي ها را  درآورده ک,,ه،
 «با ما چرا؟ ما که محارب و کافر و سکولر نيستيم! ما که فق,,ط می خ,,واهيم ب,,ا
 شما ديالوگ داشته باشيم. درون همين نظام مقدس، نه يک کلمه بيش نه يک
 کلمه کم، چرا ما را به بازی نمی گيريد؟» برخی از اين خودي ها، بن,,ا ب,,ه گفت,,ة
 محمدرضا نيکفر،  به اين نتيجه رسيده اند ک,,ه، «خي,,ر، ب,ا گوريل ه,,ا نمی ت,,وان

شطرنج بازی کرد!»  

و کج فهمی نيز درست از همين تمثيل «بازی شطرنج با گوريل» برمی خيزد. 

گفتمان گوريل ها و گفتمان ليبرال ها
 گوريل انسان نيست و طبعا¢ زبان آدم سرش نمی شود. دين و ايمانی هم ن,,دارد.
 گوريل عقلنی عمل نمی کند. «قواعد بازي» يا هنجارهای يک گفتگوی ش,,فاف
 و معطوف به حقيقت را نمی تواند بياموزد، حقيق,,تی ک,,ه از تعام,,لِ  مي,ان ذهنی
 شرکت کنن,,دگان ب,,ه دس,,ت می آي,,د؛ حقيق,,تی ک,,ه ثم,,رة گفتگ,,وی ش,,فاف و
 غيرمغرضانه و فاقد پيشداوری است. ديالوگی که هدف استراتژيک کسب قدرت

را ندارد، بلکه دستور کارش را تفاهم و رسيدن به صلح تشکيل می دهد.
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 فيلسوفان ليبرال غربی ,, از کانت تا هابرماس و رالز ,, اي,,ن قواع,,د را ب,,رای م,,ا
 تشريح کرده اند. يورگن هابرماس چنين گفتگوی ايده آلی را «وضعيت اي,,ده آل

Idealسخن گويي» (  Speech  Situationنام گذاشته است. ش,,هروند م,,درن و ( 
 صلح طلب هابرماسی به طور ايده آل بايد قادر باشد ب,,ه هنگ,,ام دي,,الوگ، من,,افع
 شخصی يا گروهی يا طبقاتی خود را موقتا¢ فراموش کند، به قدرت نينديش,,د، و
 بتواند آنچه را که در ضميرش می گذرد به نحوی منطقی و «عقلني» به بح,,ث
 بگذارد. او بايد بتواند به طرف مقابل خود گوش بس,,پارد و منط,,ق او را درياب,,د.
 زبان و استدلل در اين وضعيت هابرماسی، جايی برای احساسات و س,,وءتفاهم و
 خشم باقی نمی گذارد. در اين گفتگوی متمدنانه، کسی را دردی آزار نمی ده,,د.
 کسی نالن، هراسان، زخم خورده، بی خواب، خراب، ش,,رمگين، برهن,,ه، تش,,نه،
 بی زبان، يا زبان بريده نيست؛ زيرا «وضعيت ايده آل سخن گويي» يک موقعيت
 ايده آلی و هنجارگذار است؛ مدل است؛ دفترچة راهنم,,ايی ب,,رای جل,,وگيری از
 بروز خشونت در تعامل ش,,هروندی اس,,ت ,, در پهن,,ة همگ,,انی ي,,ا در «جامع,,ة

مدني».

 محمدرضا نيکفر می نويسد، «سلطانی هم که مدعی خردوزری است، گفت وگ,,و
 را با اين ادعای ضمنی مي آغازد که نظ,,رش درس,,ت اس,,ت، ب,,ه اي,,ن دلي,,ل ک,,ه
 درست است، نه اينکه چون او شاه است. پنداری که به ط,,ور ض,,منی مي گوي,,د
 آماده است در جايی حاضر شود که از رخت و تخت کسی معلوم نشود که چ,,ه
 مقامی دارد، توجه فقط به سخن باشد و اينکه چه کسی بهتر استدلل مي کن,,د.
 به موقعيتی که در آن پای زر و زور و تزوير در مي,,ان نباش,,د و هنج,,ارQ "دلي,,ل،

قوی بايد و معنوي" قاعده گذار باشد، موقعيت ايده آل گفت وگو مي گويند.»

 بوده اند انگشت شمار سلطينی که خردورز هم می توان به شمارش,,ان آورد ام,,ا
 آنها هرگز رخت و تخت خ,,ود را ب,,رای خ,,ردورزی ت,,رک نمی کردن,,د. ن,,ه تنه,,ا
 سلطين، بلکه فيلسوفان نيز ,, ک,,ه ام,,روزه در آزادتري,,ن نهاده,,ای دانش,,گاهی
 غرب درمقام استاد، با انواع قدرت ها، و دعوای مواد درسی دست به گريبان ان,,د
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 ,, بله، فيلسوفان ليبرال نيز هرگز بی رخت و تخت و کرس,,ی ب,,ه مي,,دان خ,,رد
ورزی يا حتا کلس درس نمی روند!

 محمدرض,,ا نيکف,,ر می نويس,,د، «در س,,نت فلس,,فی، حقيق,,ت، مس,,ئلة ش,,ناخت
 است. هابرماس به حقيقت به چشم ادعايی مي نگرد که بايس,,تی در گفتم,,ان ب,ه
 اثبات رسد. شرکت کنندگان در گفتمان دروغ نمي گويند و در بيان عقايدشان و
 عرضة شاهد و مثال و آوردن استدلل آزاد هستند. پس در گفتم,,ان، راس,,تی و
 درستی و آزادی در پيوند قرار مي گيرند. بر اين قرار مي توان گفت که هابرم,,اس
 پلی زده است ميان شناخت و اخلق و اين امک,ان را فراه,م ک,رده ک,ه دان,ش،

اخلق و سياست را درآميخته ببينيم.»

 پلی که هابرماس زده است ميان «شناخت و اخلق» يک پل فرضی است؛ آنچه
 در واقعيت امر تجربه می کنيم پل,ی اس,ت ک,ه مي,ان «ش,ناخت و ق,درت» زده
 می شود تا آن سوی پل، ما را به سمت «حقيقتی مشخص» راه,,بر ش,,ود. نکت,,ه
 اين نيست که «شرکت کنندگان در گفتمان دروغ نمي گويند»؛ نکت,,ه آن اس,,ت
 که در تعامل اجتماعی، حقيقت انس,,انها از پي,,ش توس,,ط ديسکورس,,ی ک,,ه ب,,ر
 سوبژکتيويتة آنها مقدم است و از اختيار آنها خارج ,, توسط همة آنچه ک,,ه در
 دسترس خودِ آگاه س,وژه نيست ,, متعين می ش,ود، از جمل,,ه توس,ط ق,درت و
 ايدئولوژی. (همين نکته در ساير مقالت اخير محمدرضا نيکفر به درستی مورد

تأييد قرار می گيرد.)
 

«گوريل ها» هم آدم اند، مسلمان  اند
 از اين زاويه که به حوزة فرهنگ و سياست در کشورمان نگاه کنيم، در می يابيم
 که گوريل های ما، موجودات بی عقل و بی زبان و نادانی نيستند که فقط هدف
 شان پراکندن «وحشت» باشد. معان,,دان سياس,,ی  م,,ا، حيوان,,اتی عظيم جث,,ه و
 کوچک مغز با بازوهای ستبر نيستند که با لگد به زير بساط شطرنج می زنند و از
 حلقوم شان صدايی نامفهوم در دل ها رtعب می پراکن,,د. ن,,ه، آنه,,ا ه,,م مث,,ل م,,ا
 «آدم» اند، مسلمان اند، سود و زيان خود را می شناسند، عق,,ل مع,,اش دارن,,د و
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 هوش آنکه دريابند ک,,ی دوس,,ت اس,,ت و ک,,ی دش,,من. آنه,,ا ني,,ز حس,,ابگرانه و
 «عقلني» می انديشند اما با اهدافی متفاوت از اهداف ما. شطرنج را ه,,م خ,,وب
 می فهمند، فقط علقه ای به اين بازی ندارند، نفعی در آن نمی بينند. «علق,,ه و
 منفعت» : همان چيزهايی که هر انسان اجتماعی به ن,,اگزير ب,ا آنه,,ا وارد پهن,,ة
 اجتماعی می شود؛ همان چيزهايی که ق,,رار اس,,ت در «پش,,ت حج,,اب غفل,,ت»
 (جان رالز) يا در «وضعيت ايده آل سخن گويي» (هابرماس) غ,,ايب بمانن,,د، ام,,ا
 هرگز نمی مانند! شطرنج دوستان نيز به اين خاطر اين بازی را می پس,,ندند ک,,ه

منفعتی خاص در آن می بينند نه «خير عام و جهانشمول» را.   

 اين حائز بيشترين اهميت است که ما «گوريل» های خود را بشناس,,يم، ب,,دانيم
 آنها کی اند، از کجا می آيند، عقايدشان و ايدئولوژی و منافع شان چيس,,ت و در
 نتيجه چگونه بايد با آنها گفتگو کرد يا نکرد. محمدرضا نيکفر می پرسد، «با ک,,ه
 بايد گفت وگو کرد؟ چه کسی نمايندة جامعة اسلمی است؟ چه کس,,ی مي توان,,د

به نام اسلم سخن گويد؟ »

 چه کسی مي تواند به نام اسلم سخن گويد؟ هر مسلماني! آنکه وارد گفت و گو
 می شود می تواند به نام اسلم سخن گوي,,د و آنک,,ه از گفتگ,,و م,,ی پرهي,,زد ني,,ز
 همينطور. طبعا¢ آنکه «قدرت» دارد در موقعيت بهتری است! اگر موضوع بح,,ث
 گفتگ,,وی دولت ه,,ا باش,,د، می داني,,م ک,,ه چني,,ن گفتگ,,ويی تقريب,,ا هميش,,ه
 «غيرهابرماسي» است زيرا منافع ژئوپولتيک و اهداف استراتژيک دولت ه,,ا را در
 نظ,,ر دارد. «غ,,رب» (جه,,ان ليبرال , دموکراتي,,ک)، طبع,,ا¢ ترجي,,ح می ده,,د ب,,ا
 «اسلم» بازاری های ميليونر، تجار فرش و پسته، و آخون,,دهای ش,,به م,,درن ب,,ا
 همسران بوتيک ب,,رو و فرزن,,دان وبلگ نويسش,,ان ب,,ه گفتگ,,و بپ,,ردازد؛ ام,,ا ب,,ا
 نخاله های ض,د اس,تکباری هس,ته ای ه,م می توان,د وارد مع,امله ش,ود. برخ,ی
 لبی های ايرانی , آمريک,,ايی در اي,,الت متح,ده ترجي,,ح می دهن,,د ک,اخ س,فيد
 مستقيم با بي,,ت ره,,بر و قدرتم,,داران اص,,لی وارد گفتگ,,و ش,,ود ت,,ا ب,,ا نيمچ,,ه
 اصلحگرا, نيمچه اص,,ول گراها. پي,ش از اي,,ن انتخاب,,ات تقل,بی ب,ا کاندي,,داهای
 جعلی، آنها برای احمدی نژاد کمپين می کردند. در چنين گفتگ,,ويی ب,,ی ش,,ک
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 منافع نظام مقدس نيز ملحوظ خواهدشد. اهميتی ندارد که چه کس,,ی در ک,,اخ
 سفيد باشد، نظام جهانی سرمايه هميش,,ه تلش خواه,,د ک,,رد حتاگوريل ه,,ايی
 چون کره شمالی را هم به مدار خود بکشد. اسم اين نوع مذاکرات و معاملت را

) گذاشته اند. Grand Bargainدر محافل ديپلماتيک آمريکا «مصالحة بزرگ» (

 اما اين احتمال هم وجود دارد که خط امامی ه,,ای راس,,تين، از روی اعتق,,اد ب,,ه
 همان «عدالت اسلمي» و منافع مستض,,عفان، ايم,,ان ب,,ه ظه,,ور ام,,ام زم,,ان، و
 مبارزه با استکبار و کفر و «صهيونيسم»، منطقه را به هم بريزند. اين ني,,ز ب,,دان
 معنی نيست ک,,ه فاشيس,,م اس,,لمی قواعد ب,,ازی ديگ,,ران را نمی شناس,,ند. آنه,,ا
 می توانند وارد گفتگويی عقلنی و اس,,تراتژيک ب,ا روس,يه و چي,ن بش,وند. آنه,ا
 گوريل های ب,,ی دي,,ن و ب,,ی م,,رام نيس,,تند. برعک,س! ق,درت، من,افع، و اس,,لم

راستين شان ايجاب می کند آنگونه رفتار کنند که می کنند. 

راه حل هابرماسی برای گوريل های غيرهابرماسي
 کيفرخواست دادستانِ دادگاه نمايشی  در ته,,ران ,, ک,,ه در آن يورگن هابرم,,اس
 متهم به توطئه عليه نظام شد ,,  شايد به زبانی عاميانه يا ناشيانه نوشته ش,,ده
 باشد. استناد آن به شهادت يک «جاسوس اسراييلي» شايد مضحک و پ,,وچ ب,,ه
 نظر رسد. اما مضمون آن واقعی است. («جاسوس اس,,راييلي» =  هم,,ان ج,,وان
 خودنما و بی سوادی که قصد داشت با اهدای سوغات «پtس,,ت کولونياليس,,م» و
 «فوکو» به حسين شريعتمدار و محمود احمدی ن,,ژاد، و «افش,,ای حق,,وق بش,,ر
 غربي» ,, يعنی پرونده سازی برای فعالن حقوق بشر و منتق,,دان رژي,,م ,,  راه
 واقعی مبارزه با «مدرنيته» و«امپراتوري» را به رژيم اسلمی بياموزد؛ و از اين راه

نان و مقامی برای خود دست و پاکند). 

 مضمون کيفرخواست واقعی است زيرا «تهديد بران,,دازی نظ,,ام» حقيق,,ت دارد؛
 اعم از براندازی نظامی يا بران,,دازی ن,,رم و مس,,المت آميز. (ب,,رای آنه,,ا چ,,ه ف,,رق
 می کند که به طور «مسالمت آميز» سقوط کنند يا با زور؛ سقوط، سقوط است؛
 و آقای خامنه ای صراحتا¢ با همين کلمة «سقوط» به بلوک قدرت هش,,دار داد.)
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 نظام مقدس، تهديد را در اطراف خود ديده و با شم قوی خود خطرش را ح,,س
 کرده است. «جهان ليبرال» يا جهان گلوبال (نئوليبرال) اگر نتواند با گوريل های
 اسلم گرا وارد ديالوگ شود، آماده است (اگ,,ر ن,,ه ب,,ا «ش,,اک ان,,د آو» ,, دانال,,د
 رامزفلد ,, بلکه) با فشردن تدريجی گلوی آنها زير پای خود، راه تنفس ش,,ان را
 مسدود کند. به اين می گويند: مداخلة بش,,,ر دوس,,تانه؛ و اي,,ن هم,,ان  راه ح,,ل
 رالزی و هابرماسی است برای آن واحدهايی از «جامعة جهانی ملل متح,,د» ک,,ه

چموش اند و طبق قواعد بازی (شطرنج) عمل نمی کنند. 

 آيا بيهوده نيست بپرسيم کدام اسلم «راستين» است؟ اس,,لم راس,,تين هم,,ان
 است که به اصل خود وفادار مانده و نمی خواهد مثل يهوديت و مسيحيت لن,,گ

بيندازد و تسليم مدرنيتة فرهنگی شود.  

 محمدرض,,ا نيکف,,ر می نويس,,د، «هابرم,,اس تخص,,ص وي,,ژه ای در برخ,,ورد ب,,ا
 موقيعت های غيرهابرماسی ندارد.» رال,,ز و هابرم,,اس ش,,ايد «تخص,,ص» نداش,,ته
 باشند اما راه حل دارند: در برخورد با موقعيت ه,,ای غيرهابرماس,,ی (غيرليبرال ,
 دموکراتيک)، باي,,د عض,,و خ,,اطی  جامع,,ة مل,,ل را گوش,,مالی داد. ج,,ان رال,,ز و
 يورگن هابرماس مدعی اند در راستای نظرية ايمانوئل ک,,انت (در رس,,الة «ص,,لح
 هميشگي»)، می توانند حکم دهند که در چ,,ارچوبی حق,,وقی و اخلق,,ی، عض,,و
 بي تربيت و گوريل کردارِ  جامعة ملل را بايد به شدت تن,بيه ک,رد. اي,ن ک,ار ب,ه
 سود صلح جهانی است.  حتا اگر دولتی برای جامعة جهانی تهديدی ب,,ه ش,,مار
 نيايد، صkرف اينکه به مردم خود تجاوز می کند و حق,,وق آن,,ان را پام,,ال، زمين,,ة
 حقوقی لزم را فراهم می آورد تا جامعة ملل با دخالت نظ,امی از حق,وق اعض,ای
 جامعة بشری دفاع کند. بنی آدم (ليبرال) اعضای يک پيکرند! هابرماس با همين
 استدلل از جن,,گ خلي,,ج ف,,ارس پش,,تيبانی ک,,رد. در گفتمان هابرماس,,ی، اي,,ن
 «امپرياليسم» هار و جهانخوار نيست که برای «غارت» به سراغ شما می آيد؛ ن,ه!
 اين ليبراليسم دموکراتيک مجتمع فرامليتی است ک,,ه در چ,,ارچوبی حق,,وقی و
 اخلقی (بازی ش,طرنج مدرن) تانک ه,ا و جنگن,ده های خ,,ود را ب,ه س,راغ ت,ان
 می فرستد تا با پيکر پروار شما همان کاری را بکنند که شما با جوانان متجدد و
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 زيبای ما در کهريزک کرديد! اين مدرنيته است و سکولريس,,م؛ و ش,,ما، ول,,ی و
 فقيه شما، قضات شرع شما، سپاه و بسيج شما، همه ک,,امل¢ ح,,ق داري,,د ک,,ه از

شنيدن اسم  مدرنيته فغان «انقلب مخملي» تان به آسمان برود. 

 و تکليف «م,ا» چيس,ت؟ م,ا دموکرات ه,,ا، س,کولرها، مس,المت جوها، چپ ه,ا،
 جمهوري خواه ها، و متجددهای ايرانی ,, تکليف ما در قبال دع,,وای گوريل ه,,ای
 اسلمگرا و ليبرال های انسانگرا چيست؟ م,,ا ک,,ه نظري,,ة «مداخل,,ة بشردوس,,تانة
 نظامي» را حتا با پشتوانة دو غول بزرگ فلسفة سياسی معاصر برنمی تابيم چ,,ه
 کنيم؟ اسلمگرايان به بازی ما علقه ای ندارند. نه «عقلنيت» و نه «گفتم,,ان»
 ما توجه شان را جلب نمی کند. اگر لب فروبنديم س,,ی س,,ال ديگ,,ر ب,,ا گفتم,,ان
 خودشان ما را تغزير می کتند. اگر سکوت را بشکنيم، آنگاه به چه زب,,انی س,,خن

بگوييم که گوريل های ناب محمدی بتوانند آنرا «درک کنند»؟ 

پرسش و پاسخ:

 سلم ,, می نويس,,يد: «هابرم,,اس ب,,ا همي,,ن اس,,تدلل از جن,,گ خلي,,ج ف,,ارس
  هابرماس ج,,زو منق,,دين حمل,,ه ب,,ه٬پشتيبانی کرد». تا جايی که خاطرم هست

عراق بود. لطفا برای ادعای بال منبع ذکر کنيد.
 Aug 16, 2009-- مانی ب، 

 خشونتهايی که در ايران جريان دارد اتفاقا جز همي,,ن "تربي,,ت" ک,,ردن جه,,انی
 است که شما همه را به آن فرا می خوانيد، حال چه به اسم هابرماس و حمايتش
 از جنگ خليج ف,,ارس ي,ا چ,,ه در اته,ام انقلب مخمل,ی ب,ه او ک,ه نوش,ته های
 اينچنينی دست مايه شان است. در ضمن طرفداری هابرماس مبتن,,ی ب,,ر نق,,ض
 قوانين بين المللی از طرف صدام در حمله به کويت بود و نه ب,,ه اس,,م "م,,داخله
 بشردوستانه"، به همين دليل هم مخالف جنگ آمريکا با عراق بود چون کامل از

181نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 انگيزه های داخلی حکومت بوش آگاه بود. القص,,ه، گوري,,ل جزي,,ی از ماس,,ت در
"ديگري" کردن هايمان، فرقی ندارد نگاهمان از کدام طرف به کدام طرف باشد.

 Aug 17, 2009-- خشايار، 

 برای مانی ب، توضيحی می دهم دربارة مواضع يورگن هابرماس دربارة جنگ های
 خليج همراه با لينکی به يک مصاحبه از او که م,,ن هف,,ت س,,ال پي,,ش ترجم,,ه
 کردم. پيش تر بگويم خشايار اشتباه می کن,,د ک,,ه مواض,,ع ليبرال ه,,ا را دائر ب,,ر
 مداخلة نظامی بشردوستانه به من نسبت می دهد. شايد دليل بدفهمی، ناآشنايی

با نوآنس های زبان فارسی ,, آنهم در اين شکل استايليزه شده ,, باشد. 

  دفاع کرد؛ همچنين از جن,,گ۱۹۹۹هابرماس از مداخلة ناتو در کوزوو در سال 
  ب,,رای بي,,رون ران,,دن ص,دام از ک,,ويت. ت,,وجيه او هم,,واره۱۹۹۱خليج در سال 

 «شکستن و تخطی از قانون بين المللي» است. در اين مصاحبه ک,,ه ي,,ک س,,ال
 قبل از تهاجم ايالت متحده به عراق صورت گرفته، می گوي,,د پي,,ش ش,,رط های
 ش,,ورای امني,,ت ب,,رای مداخل,,ة نظ,,امی مورد پ,,ذيرش او ني,,ز هس,,ت و مداخل,,ة
 نظامی بايد همراه با تعهدی دراز مدت برای بازسازی توأم باشد. اشغال نظامی در

  از سوی ايالت متحده يک جانبه صورت گرفت اما چندماه پ,,س از۱۹۹۳سال 
 آغاز جنگ، شورای امنيت سازمان ملل بر آن مهر تأيي,,د گذاش,,ت و از آن پ,,س

(بنا به گفتة پری اندرسن) هابرماس ديگر مخالفت چندانی از خود نشان نداد. 

 همانطور که در مق,,اله آم,,ده، دفاع هابرم,,اس از اي,,ن ن,,وع م,,داخلت نظ,,امی در
 چارچوب نظرية کانتی و مصوبات نهادهای بين المللی نظير سازمان ملل صورت
 می گيرد و نه دفاع از سياست های ايالت متح,,ده. هابرم,,اس ک,,م و ب,,ش منتق,,د
 سياست های يک جانبة آمريکا بوده است. به هررو، من با هابرماس و ج,,ان رال,,ز
 هم رأی نيستم و نهادهای بين المللی را نيز بی طرف نمی دانم. برای ي,,ک نق,,د
 سراسری و تفصيلی از اين مواضع که مورد تأييد من هم هست به مقالة معروف
 پ,,ری اندرس,,ون درب,,ارة «فيلس,,وفان نظ,,امي» (نوربرت,,و ب,,ابيو، ج,,ان رال,,ز، و

رجوع کنيد.» ۳۱يورگن هابرماس) در «نيولفت ريويو 
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.
 در مورد نظرية کنش ارتباطی هابرماس نيز همينطور: آنچ,,ه در توص,,يف انس,,ان
 «نالن، هراسان، زخم خورده، بی خواب، خراب، ش,,رمگين، برهن,,ه، تش,,نه، ب,,ی
 زب,,ان، ي,,ا زب,,ان بري,,ده» نوش,,تم، بيش,,تر از آنک,,ه توص,,يف اس,,يران جمه,,وری
 اسلمی باشد، وصف انسان فقرزدة جهان سومی است که شرايط پيش,,ين تم,,دنی
 را برای ورود به ديسکورس هابرماسی ندارد و اگر نظرية کن,,ش ارتب,,اطی معت,,بر
 هم باشد تنها برای کشورهای بسيار پيشرفتة اروپايی است و هيچ ارتب,,اطی ب,,ه
 «ما» ندارد. (کسانی که نوشته های ديگر مرا خوانده باشند به راحتی ه,,م رأي,,ی
 مرا با کمونيتارين هايی چون السدر مک اين ت,,اير، ماي,,ل وال,,زر، چ,,ارلز تيل,,ر، و
 مارکسيست هايی چون پری اندرسن و فريدريک جيمسون تشخيص می دهن,د.)
 فاشيسم اسلمی که در برخی محاف,,ل دانش,,گاهی سالهاس,,ت رس,,ما¢ ي,,ا خجالت,,ا¢
 تبديل به «ديگري ی ملوس و ضد لوگوس» شده، و آن نوع نادانی  تاريخی ک,,ه
 عقب ماندگی را هميشه برآيند کولونيانيسم می فهم,د، ب,ه ط,رز روزاف,,زون م,را
 نسبت به ميراث مدرنيته (غ,,رب , اروپ,,ا) هوش,,يارتر س,,اخته؛ م,,درنيته ای ک,,ه
 روشنفکران ايرانی هنوز حتا آغاز به مطالعه و ش,,ناخت آن ه,,م نک,,رده ان,,د چ,,ه

برسد بخواهند جسارت(فضولي) انتقاد از آنرا مقلد باشند. 
لينک مصاحبه:

http://www.nilgoon.org/pdfs/habermas02.pdf
 Aug 17, 2009-- عبدی کلنتری، 

 پرسش ,, جمهوری اسلمی مملکت ديگری را تسخير نکرده است که اس,,تدلل
 سازمان مللی بر آن صادق باشد.مسيله فقط اي,,ن نيس,,ت ک,,ه م,,ن "نوانس ه,,ای
 فارس,ي" زب,,ان ش,ما را درس,ت مت,,وجه ش,ده ام ي,ا ن,ه. اس,تدلل نس,نجيده و
 احساساتی مقاله تان همچون حمايت دو غول فلسفه سياسی از فرستادن تانک
 و جنگنده برای درهم شکس,,ت پيک,,ر (گوريل ه,,ا؟!) نش,,اندهنده ب,,ی مس,,وليتی
 شماست در موقعيتی که صدها بی گناه با اتهاماتی با همين مض,,مون در اي,,ران
 گرفتار هستند و مليون ها نفر در خاورميانه قربانی جنگ هستند و خواهند بود.
 مقاله شعار گونه، خشونت طلب و غير دقيق شما فقط سوخت بيش,,تری ت,,امين
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 می کند برای اين خرمن. فعل بايد به گوريل درون خود بيشتر بپردازي,,د ت,,ا ب,,ه
گوريل نشان دادن ديگران.

 Aug 17, 2009-- خشايار، 

 از دو کامنت دوست مان خشايار آيا بايد نتيجه بگيريم: دليل آنکه اس,,لمگرايان
 سی سال تمام دمی از جنايت فروگزار نکرده اند آن است که دارند در براب,,ر ب,,ی
 عدالتی  بزرگ تری واکنش نشان می دهند؟ تقصير خودشان نيس,,ت طفلی ه,,ا،
 کويت را ک,,ه نگرفت,,ه ان,,د! ريش,,ة ب,,دبختی، لوگوسنتريس,,م خش,,ن اي,,ن قل,,م و

گوريل هايی نظير اوست؟ 

شايد. 
شايد هم نه.

 اگر زبان و «ايمجري» در فرازی «خشن» می شود و همزمان اي,,ن را می رس,,اند
 که «م,,درنيته» و «سکولريس,,م»، هنجارگذارن,,د (لوگ,,وس، منط,,ق، عقلني,,ت،
 قانون، پليس) و تصوير جنگنده و «تج,,اوز» می آي,,د (تج,,اوز در براب,,ر تج,,اوز) و
 واژه هايی نظير «متمدنانه»،«گفتمان»، و «دي,,الگوگ» ب,,ار مبه,,م ي,,ا آيروني,,ک
 می گيرند که آن سويش ممکن است انسانی «بی زبان» يا «زبان بريده» نشسته
 باشد (يا حرام,,زادة دو نبش,,ی ک,,ه ح,,ق اش را ک,,ف دس,,ت اش می گذارن,,د، ي,,ا
 شهيدنمای شکنجه گری که کيفرخواست پست کولونيال ص,,ادر می کن,,د)، اگ,,ر
 آن شعر سعدی که بر ديوار سازمان ملل حک شده با يک پرانتز کوچک خود را
 نقض کند و به عملکرد اين نهاد هابرماسی نورکی سريع بيندازد، و بسياری ديگر
 از اين «افکت» های زبان و سياق نوشتن، جملگی قاعدتا¢ بايد اين را به خوانن,,دة
 هشيار (و شنونده ای که موسيقی را هم دارد) برس,,اند ک,,ه نويس,,نده ب,,ه ه,,ردو
 سوی معادله انديشيده و اگر خودش و احساس شخصی اش به اين س,,و بغلط,,د
 يا به آنسو، دست کم «تراژدي» موقعيت را، که هم,,ان ديالکتي,,ک تاري,,خ اس,,ت،
 فهميده و آنرا منتقل کرده و اين بايد تسليی باشد ب,,رای خ,,ود او ک,,ه می دان,,د

184نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 پاسخ همة سوآل ها را نمی داند ,, اين ها همه را، اگر فقط ده تن بگيرند، رضايت
 او حاصل شده؛ ولی آيا می گيرند؟ بله، پيشينة هر بربريتی را يک بربريت ديگ,,ر
 شکل می دهد. آيا ما محکوميم به انتخاب يکي؟ اسلمی ها و بومی ها مال ش,,ما،
 مدرنيته مال ما؟ اگر هم اين طور باشد، که نيست، دست کم اين دومی می تواند
 خودش را در آينه ببيند، مگر نه؟ ريفلکسيويتي! پرسش هايی اينچنين است که
 به طور روزافزون مرا نسبت به ميراث مدرنيته (غرب , اروپا) هوشيارتر س,,اخته،

 Aug 17, 2009شما را نمی دانم. /// -- عبدی کلنتری، 

*
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فصل نوزدهم

جنبشی برای تأسيس جمهوري؟

 ۲۰۰۹ ژوييه ۲۴ـ ۲۳ـ ۲۲سخنان عبدی کلنتری در روز سـوم گردهمايی اعتصاب غدا 
  امضاکننده در ميان اعتصاب۲۷در مقابل سازمان ملل متحد در نيويورک. او يکی از 

کنندگان است.
 

 نکتة اصلی صحبت چنددقيقه ای من در اينجا، اي,,ن آرزو و اي,,ن خ,,وش بين,,ی
 است که جنبش بزرگ سبز می تواند تبديل بشود به جنبشی برای تأسيس يک
 جمهوری واقعی. اگر نه همين لحظه، همين امروز، ولی با توجه ب,,ه آنچ,,ه ط,,ی
 هفته های اخير ديديم و گستره و عمق اين جنبش، قطعا ديگ,,ر م,,ا از مح,,دودة
 دور باطل رقابت های خودی ها در بال ,, در چارچوب نظامی که اساسا¢ و به ط,,ور

بنيادی بر تبعيض بناشده ,, داريم عبور می کنيم.

 اين اميد من بر اساس دو ملحظه اس,,ت: يک,,ی اينک,,ه ريش,,ه بح,,ران فعل,,ی در
 ناسازگاری اصل جمهوريت با نهاد وليت است و نهادهای غيرمنتخ,,ب ديگ,,ر. و
 دوم اينکه، تا زمانی که ق,,درت واقع,,ی در دس,,ت اي,,ن نهاده,,ای غيرمنتخ,,ب و
 ضدجمهوريت باشد، هر امتيازی که ما امروز بگيريم، هر مصالحه ای ک,,ه ام,,روز
 حاکمان به آن تن بدهند، فردا می توانند از ما پس بگيرند. کما اينکه در گذشته

هم بارها اين کار را کرده اند. 

 کسانی که کتاب «حکومت اسلمي» آيت ال خمينی را خوان,,ده ان,,د می دانن,,د
 آنچه ما امروز از ده,,ان مراجع,,ی چ,,ون  ي,,زدی، جن,,تی، مص,,باح، و خ,,امنه ای
 می شنويم همان اصولی است که در آن کتاب به روشنی و بارها تصريح شده اند
 (اصل وليت، نظرية عدالت فقيه «عادل»، و اصل مشروعيت نظام). اص,,ولی ک,,ه
 کامل¢ در تضاد ب,ا مفه,وم جمه,,وری و مش,روعيت رأی م,,ردم اس,ت. متأس,فانه
 بنيانگدار اين «نظام مقدس» هرگز جمهوريخواه نبود. او به درس,,تی خ,,ودش را
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 ميراث دار فضل ال نوری، مجتهد ضدمشروطه می دانس,,ت. در تم,,ام اي,,ن س,,ه
 دهه، آنچه به اسم «جمهوريت» نظام می شناسيم تنها روکشی ن,,ازک ب,,وده ب,,ر
 بدنة واقعی و محکم نظام که همان نهادهای غيرمنتخب و اقتدار ولي,,ت باش,,د.
 ما نظامی داشته ايم که فقط در لفظ جمهوری بود. وقايع چند هفتة اخي,,ر اي,,ن
 اين پرده را کنار زد تا ما نظام را برهنه ببينيم، نظامی که ذاتا¢ مبتنی بر تبعي,,ض
 است! تا ما مکانيسم های اصلی قدرت را در آن را مشاهده کني,م! ح,,ال جنب,ش
 س,بز، برای اولين بار اين امکان را فراهم کرده که يک بار ديگ,,ر «جمه,,وريت»
 برای ما معنی واقعی خودش را پيدا کند. اين احتم,,ال ديگ,,ر تخيل,,ی و زودرس
 نيست که آينده ای را تصور کنيم که اي,,ن نهاده,,ای غيرمنتخ,,ب ب,,ه تم,,امی از

قانون اساسی حذف شوند.    

ضعف و محدوديت های کنوني
 البته من هم مثل هرآدم واقع بينی متوجه محدوديت های لحظة فعل,,ی هس,,تم.
 جنبش مدنی مردم ضعيف و بی سازمان و ب,,ی دف,,اع اس,,ت. دهه,,ا ه,,زار گ,,راز
 امنيتی و مسلح بوی خون به مشام شان خورده و منتظ,,ر فرص,,ت نشس,,ته ان,,د.
 رهبری جنبش مدنی از حلقة «خودی ها» است و ناخواس,,ته ب,,ه اي,,ن م,,وقعيت
 پرتاب شده؛ در اين شرايط بايد از هرامک,,ان، از هرکم,,ک ن,,اچيز از ب,,ال، از ه,,ر
 اختلف کوچک سود گرفت تا بشود امتيازی به دست آورد و يک گام هم ش,,ده

جلو رفت. آزادی چند رسانه، آزادی زندانيان، و از اين قبيل. 

 اين که جنبش سبز در لحظة حاضر در ميان حاکميت متحدانی دارد هم امتياز
 آن محسوب می شود و هم (اگر کمی به آينده فکر کنيم) محدوديت آن را نشان
 می دهد. به همان اندازه  که جنبش به بل,,وغ بيش,,تر می رس,,د و خواس,,ته هايش
 مشخص تر می شود، بايد کمتر به زد و بن,,دهای باليی ه,,ا و س,,ازش های پش,,ت
 پردة «خودی ها» اتکاء داشته باشد. اگر جنبش سبز را ما با جنبش ه,,ای ب,,زرگ
 حقوق مدنی در آمريکا و آفريقای جنوبی و هند مقايسه می کنيم، رهبري ی آن
 هم بايد انسانهايی در شمار مارتين لوترکينگ و نلسون ماندل باشند. به نظر من
 اين جنبش نمی تواند مدافع اصل جمهوريت باقی بماند اما رهبری آن در آينده،
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 در هرموقعيت بحرانی در آينده، مجب,,ور باش,,د ب,,رود کفش ه,,ايش در بي,,اورد و
 پشت سر اين فقيه و آن آيت ال دول راست شود و نماز بگذارد. آنهم جايی که
 چند قدم آنطرف تر، کس,,انی چ,,ون فلحي,,ان و محس,,نی اژه ای و حس,,ينيان و
 عسگر اولدی و ساير آدمخواران رژيم فقاهتی هم نشسته ان,,د و س,,همی از اي,,ن
 ائتلف می برند. جای اين افراد در رهبری جنبش مدنی مردم نيست. کسانی که
 اگر به خاطر بياوريد هنوز اسم شان، در کنار اسم آقای رفسنجانی، در فهرس,,ت
 اسامی تحت پيگرد قانونی در اروپاست برای ترورهای مخالفان، از جمله قتل عام
 ميکونوس. برخی از اين پرونده ها هنوز بازند. کس,,انی ک,,ه س,,ابقة تاري,,ک ش,,ان

 تاريکخانةبوسيله نويسندگان شجاعی چون اکبر گنجی افشا شده (در کتابهای 
). عاليجنابان سرخپوش و اشباح

 جنبش سبز طی همين چهار, پنج هفته به اندازه چندين سال از آن انتخاب,,ات
 فرمايشي ی هميشگی فاصله گرفته؛ انتخاب,,اتی ک,,ه مث,,ل ص,,فحة خ,,ط خ,,ورده
 هرچهارسال يکبار همان صدای تکراری را مرتب به گوش م,,ا می رس,,اند. ديگ,,ر
 «خاتمی دوم» و «خاتمی سوم» راه حل خروج از اين بحران نيست. کافی نيست

که رأی مردم شمرده بشود؛ اين رأی بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد. 

 چه فايده که سيزده ميليون، بيست ميليون، يا چهل ميليون شهروند به کس,,ی
 رأی بدهند، او رئيس جمهور شود و اعلم کند به اصول جمهوريت وفادار اس,,ت
 اما همزمان از پشت سر او، از بالی س,ر او، اهرم ه,,ای اص,لی ق,درت و ث,,روت و
 ادارة کشور و اجرای عدالت در دست ارگانه,,ای غيرمنتخ,,ب و ولي,,,ت پناه,,ان

باشد؟! 

 چه فايده که چهار سال بعد طبق قوانين نظام ولي,,ت، ب,,ازهم ب,,رای م,,ا ن,,امزد
 دستچين کنند؟ نه تنها ب,,رای رياس,,ت جمه,,وری، بلک,,ه ب,,رای مجل,,س، ب,,رای
 انجمن های شهر و روستا، برای پست شهردار و استاندار و رئيس دانش,,گاه! اي,,ن
 چه جمهوری ای خواهد بود که بسيجی ها و اطلعاتی ها در هر اداره و وزارتخانه
 و کارخانه و دانشگاه دفتر نظارتی داش,,ته باش,,ند؛ ک,,ه چش,,م و چم,,اق «ب,,رادر
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 بزرگتر» و رهبر و ولی، بيست و چهار ساعت روی ج,,زئی تري,,ن حرک,,ت م,,ردم
متمرکز باشد؟  

همه بايد در بازسازی جامعة مدنی ايران سهيم باشند، 
نه فقط خودی ها

 اگر ما امروز با مادر داغدار سهراب اعرابی و خانوادة ندا آقا سلطان و بازمان,,دگان
 دهها قربانی ديگر در سرکوبهای اخير همدردی می کنيم، آيا نبايد از صحنه های
 مشابه سالهای گذشته هم يادی بکنيم. مجسم کني,,د، پرس,,تو فروه,,ر را ت,,ک و
 تنها در سردخانة پزشکی قانونی ,, چون اجازه نمی دادند کسی هم,,راه او باش,,د
 ,, که تک و تنها بايد به جنازة قصابی شده و لش لش مادرش و پ,درش نگ,اه
 کند برای تأييد هويت قربانيان! مجسم کنيد خانم شيرين عب,,ادی را ک,,ه ب,,رای
 مطالعة پروندة قتل فروهرها، او را نشانده اند در يک اتقاق دربسته و او در ميان
 انبوه مدارک، فهرستی را پيدا می کند که در آن، اسامی کسانی ک,,ه قرارب,,وده در
 آن قتلهای زنجيره ای ذبح بشوند آمده، و بعد چشم خ,,انم عب,,ادی می افت,,د ب,,ه
 اسم خودش در آن فهرست! فرياد خاموش اين زن شجاع در آن اتاق دربسته به
 گوش کدام رئيس جمهور رسيد؟ که وقتی اعترافات قاتلن فروهرها را جل,,ويش
 می گذارند، می خواند که با هرضربة چاقو که به قلب خانم فروهر فرو می کردن,,د،
 فرياد می زدند «يا زهرا، يا زهرا!» اين فتواهای فقاهتی و وليتی را چه کسانی و

با چه باورهايی صادر کرده بودند؟ 

 چرا با سهراب مخت,,اری هم,,دری نکني,,م؟ در همي,,ن ش,,هر نيوي,,ورک ب,,ود ک,,ه
 محمدمختاری پدر سهراب، يک,,ی از به,,ترين و ب,,ا اس,,تعدادترين نويس,,ندگان و
 شاعران ايران، شبی مهمان ما بود و با خ,,وش بين,,ی از ظرفي,,ت اص,,لح طل,,بی
 حرف می زد، و به ايران که برگشت، چند هفته بعد خبرآوردن,,د ک,,ه جس,,د او و
 پوينده و چند نويسندة ديگر را که با سيم خفه کرده بودن,,د، در اط,,راف ته,,ران
 پيدا کرده اند. و اين نمونه ها يکی و دوتا و ده تا و بيست تا نيست؛ صدها نمونه
 است از اين ترورهای فقاهتی ,, به فتوای همين آقايان «نگهبان» و «خ,,بره» و
 «تشخيص مصلحت» نظام، به فتوای ولی و فقيه ,,  در داخل و خارج از اي,,ران
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 طی اين سی سال. جمهوريت نظام کجا بود وقتی اي,,ن فتواه,,ا ص,,ادر می ش,,د؟
 بيست ميليون رأی مردم (از جمله رأی همين قربانيان) به آق,,ای خ,,اتمی، چ,,ه

تأثيری در سرنوشت آنها داشت؟

 هدف من از اين اشاره ها فقط اين نيستم که بگويم اين جنايتها فجي,,ع ب,,ود ت,,ا
 شما منقلب ش,,ويد. می خ,,واهم ت,,وجه ش,,ما را ب,,ه فق,,اهتی ب,,ودن اي,,ن سلسله
 رويدادها جلب کنم. به نظرية از لحاظ حقوقی ارتجاعی ای به نام «فقيه عادل»
 يا «قاضی شرع عادل». نه وکيل، نه هيأت منصفه! نه پروس,,ه ای ق,,انونی ب,,رای
 نظارت مردمی و دموکراتيک بر انتخاب قضات دادگستری از پايين ترين س,,طوح
 تا ديوان عالي! فقط عدالت فقيهانه! کسانی که مرتکب اين جنايت ها می ش,,دند،
 پيش تر نمازشان را به جا می آوردند، دعای ش,,ان را می خواندن,,د، و بع,,د راه,,ی
 مأموريت خود می شدند. چون به آنها گفت,,ه بودن,,د باي,,د ب,,ا دش,,منان اس,,لم و
 محارب اين گونه رفتار کرد. چون اين عين عدالت است. عدالت فقيه عادل. اين
 بنيانگذار نظام بود که در کتاب «حکومت اسلمي»، نه يک بار، نه دوب,,ار، بل,,ک
 دهها بار تکرار می کند، پيامبر ما، امام ما به دشمن اسلم رح,,م نمی ک,,رد، ح,,د
 می زد (دست می بريد)، رجم می ک,,رد (سنگس,,ار)، و می کش,,ت. چ,,ه فاي,,ده ک,,ه
 رئيس جمهور از ما باشد ام,,ا تمامی نظ,,ام ع,,دالت و داد در کش,,ورما ب,,ه دس,,ت

بيدادگرانی چون قاضی مرتضوي!

 يک نسل کامل ,, و در اين گفت,ه هي,چ اغ,,راق نيس,ت ,, ي,,ک نس,ل کام,,ل از
 روشنفکران سکولر را يا کشتند، يا به س,,کوت کش,اندند، ي,,ا آواره کردن,د و ب,,ه
 تبعيد فرستادند. صدها نفر را با « تعزير اس,,لمي» و ب,,ه زور ش,,کنجه «ت,,واب»
 کردند، يکی از دهشتبارترين و تلخ ترين نوع کشتن شخصيت يک انسان که از
 مرگ هم خفت بار تراست، چون «ايمان راستين» داشتند، با کمک و دستياری
 همين آقای حسين شريعتمداری که خودش علنا¢ به آن افتخ,,ار ه,,م می کن,,د و
 دهها توابساز ديگر که حال ساکت اند و سرشان را پايين نگهداشتند. اين زالوها
 و کفتارهای «مؤمن» را همان نظام وليت و فق,,اهت پروران,,ده اس,,ت ک,,ه ش,,ما

می خواهيد تا ابد سرسپردة آن باقی بمانيد!

190نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



جنبش سبز می تواند به جنبشی برای تأسيس جمهوری فرابرويد
 چرا بايد ديسکورس روش,,نفکران اص,,لح طل,,ب مث,,ل هفت,,ة پي,,ش (در لن,,دن)
 ساعتها صرف بحث در اين باره شود که آيا ح,,ق ب,,ا آي,,ت ال ي,,زدی اس,,ت ک,,ه
 می گوي,,د مش,,روعيت نظ,ام ص,د در ص,د از ج,انب ال می آي,,د ي,,ا ب,ا آي,,ت ال
 رفسنجانی است که می گويد پنجاه درصد از مردم و پنجاه درصد از ال. منظ,,ور
 هردوی آنها از ال و اسلم، فقط خودشان هستند و شخص ولی فقيه و ش,,ورای
 نگهبان! (ما که می دانيم «ال» هيچ نقشی در سياس,,ت س,,ی س,,الة اي,,ن نظ,,ام

نداشته است!) 

 ما روشنفکران نبايد هراس از اين داشته باشيم که بگوييم جمهوريت با ولي,,ت
 نمی خواند. من به عنوان يک روشنفکر سکولر و آزاديخواه نمی توانم برای کسی
 که، چپ و راست، خود را سرسپردة «وليت» می خواند، صفتی به ج,,ز مرتج,,ع
 قايل باشم. هشت سال پيش، اکبرگنجی روشنفکر شجاع و آزادة ما (نه از لندن،
 نه از پاريس، نه از آمريکا، بلکه) از قعر سياهچالهای نظام مقدس، زير شکنجه و
 در آستانة مرگ، «مانيفست جمهوری خواهي» اش را نوشت و انتشار داد. اي,,دة
 جمهوری ايدة زودهنگامی نيست. نه تنها امروز زود نيست، هشت سال پيش هم

زود نبود. 

 سی سال است که تحقق اين ايده به عقب افتاده است. نظري,,ة ولي,,ت يک,,ی از
 ارتجاعی ترين و عقب مانده ترين آموزه های سياسی اس,,ت ک,,ه حت,,ا در هم,,ان
 زمان مشروطيت هم ارتجاعی بود چه رسد به قرن بيست و يکم. ما مردم اي,,ران
 سفيه و عقب مانده نيستيم که به وليت احتياج داشته باش,,يم. م,,ا ش,,هرونديم،
 جمهوری حق ما است. روشنفکران ما، دانشگاهيان م,,ا، و هنرمن,,دان م,,ا ص,,غير
 نيستند که به «ارش,اد» نياز داشته باشند. اين حق مدنی ما اس,,ت ک,,ه آزادان,,ه
 فکر کنيم، آزادانه بحث کنيم و کتابهامان را بدون هراس از سانس,,ور و ارش,,اد و
 حبس منتشر سازيم. آرايی که مردم به صندوق می ريزند نه تنه,ا باي,,د ش,,مرده
 شود بلکه بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد؛ رئيس جمه,,ور در نظ,,ام ولي,,ت
 ديگر رئيس جمهور نيست بلکه مستخدم ب,,ی اختي,,ار بارگ,,اه ولي,,ت و فق,,اهت
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 اس,,ت. خواس,,ت جمه,,وری زودرس نيس,,ت. اي,,ن ح,,ق ماس,,ت. م,,ا جمه,,وری
 می خواهيم و نه تئوکراسي!  جمهوری بله، دين سالری نه! جمهوری بله، فقي,,ه
 سالری نه! جمهوری بله، شيعه سالری ن,,ه! ب,,ه امي,,د روزی ک,,ه جمه,,وری ای

داشته باشيم منهای وليت دينی.

*
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فصل بيستم

پيش گفتار رسالة الهی ـ سياسي
اسپينوزانوشتة 

عبدی کلنتريترجمة 

 ] اگر آدميان مي توانستند هميشه ام,,ور زن,,دگی خ,,ود را ب,,ر اس,,اس داوری۱ [
 هوشيارانه سامان ببخشند، يا اگر بخت همواره به ياری آنها مي آم,,د، هرگ,,ز ب,,ه
 دام خرافه [دين عوام] در نمي افتادند. اما از آنجا که بيشتر انس,,ان ها ب,,ه چن,,ان
 تنگناهای استيصال آميزی گرفتار مي آيند که امکان قض,اوتی اس,توار را از آنه,ا
 سلب مي کند، و به اين خاطر که خوش بي,,اری و اقب,,ال، هم,,ان چيزه,,ايی ک,,ه
 انسان ها سيری ناپذير خواهان شان ان,,د، چني,,ن کمي,,اب اس,,ت، آنه,,ا ب,,ه ط,,رز
 اسف باری ميان دو نيرو در نوسان مي مانند: اميد و هراس. از همين رو است که
 بيشتر انسان ها همواره آماده اند تا هرچيزی را باور کنند. هنگامی که فکر انسان
 به دام ترديد گرفتار آمده، تکان کوچکی مي تواند آن را به هرجهتی سوق دهد،
 به ويژه زمانی که ميان اميد و هراس معلق است؛ اما در اوقات ديگر [که بي,,م از

ميان رفته] همين انسان مي تواند از خود مطمئن باشد و پرافاده گردن بفرازد.

 ] گمان مي کنم همگان بر اين نکته ها وقوف دارند، گرچ,,ه همچني,,ن اعتق,,اد۲[
 دارم که بيشتر مردم نسبت به خود ناآگاه اند. چون، هرکس که به اندازة ک,,افی
 در ميان خليق زيسته باشد متوجه شده است که وقتی اوضاع موافق حال آنه,,ا
 است، بيشتر مردم، هر اندازه هم که نادان باشند، چنان باد به سرشان مي افتد و
 احساس زرنگی مي کنند که کمترين توصيه ای را توهين ب,,ه خ,,ود مي پندارن,,د.
 اما به محض آنکه اوضاع عوض شود، چنان مش,وsش مي شوند که حاضرند ب,,رای
 راهنمايی به هرکسی رو آورند. [در چنين اوضاع نامساعدي] ه,,ر پيش,,نهادی را
 پذيرا مي شوند ولو آنکه غيرعاقلنه، مسخره، يا پوچ باشد. اف,,زون ب,,ر آن، ع,,ادت
 شان شده که با کوچک ترين دستاويز، يک لحظه انتظار داشته باشند همه چي,,ز
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 به خوبی و خوشی خاتمه يابد و لحظه ای ديگر هراس به دل شان مي افت,,د ک,,ه
 وضع به نهايت خطير خواهد شد. زيرا هنگامی که دچار تش,,ويش ان,,د، هرآنچ,,ه
 آنها را به ياد چيزی خوب يا  چيزی بد در گذشته بيندازد، در حکم پيش بينی
 آينده ای است با نتيجة خوب يا بد، و به اين نح,,و چني,,ن پيش,,امدی را خ,,وش
 شگون يا بدشگون تلقی مي کنند هرچند که در گذشته صدها بار [چنين آينده
 نگری اي] باعث سرخوردگی  آنها شده باشد. از سوی ديگر، اگر شاهد واقعه ای
 غيرمتعارف شوند که سبب سرگشتگی گردد، آن را به مصيبتی تعبير مي کنن,,د
 که خشم خدايان يا ناخش,,نودی  رب الع,,المين را نش,,ان مي ده,,د، و در ن,,تيجه
 خيال مي کنند اگر به جبران آن، ورد و دعا نخوانند و قرب,,انی پيش,,کش نکنن,,د
 مرتکب معصيت شده اند، چون اين خليق به خراف,,ات خ,,و گرفت,ه ان,د و دي,,ن
 [حقيقي] را درني,,افته ان,,د. ه,,زاران ک,,ار و عم,,ل از همي,,ن دس,,ت ب,,رای خ,,ود
 مي تراش,,ند و ن,,زد خ,,ود تع,,ابير عجي,,ب و غري,,ب از [عملک,,رد] ط,,بيعت اب,,داع
 مي کنند، گويی که طبيعت ب,,ه تم,,امی همچون آنه,,ا ش,,عورش را از دس,,ت داده

است.

 ] پس چون چنين است، فورا¢ مشاهده مي کنيم که همان کسانی که اشتهايی۳[
 سيري ناپذير برای چيزهايی نامعلوم دارند به انواع خراف,,ات ت,,ن مي س,,پارند، ب,,ه
 ويژه اينکه همة انسان ها وقتی که خود را در خطر مي بينند و نمي توانند از خود
 محافظت نمايند به درگاه خدا عجز و لبه مي کنند و ب,,ا استغاص,,ه و اش,,ک های
 زنانه درخواست کم,,ک اله,,ی دارن,,د. قس,,م ي,,اد مي کنن,,د ک,,ه از عق,,ل ک,,اری
 برنمي آيد و حکمت انسانی ثمری ندارد زيرا عقل وحکمت ق,ادر نيس,تند راه,,ی
 مطمئن به آنها نشان دهند که به خواسته های بی مقدارشان نائل آيند. از سوی
 ديگر، آنها خيال مي کنند که پرت و پله,,ای ه,,ذيان آمي,,ز تخيلت و آنچ,,ه در
 خواب مي بينند، و انواع لطائلت کودکانه ای که ب,,ه فکرش,,ان خط,,ور مي کن,,د،
 جملگی پاسخ هايی از جانب خداونداند و پروردگار را تم,,ايلی ب,,ه عق,,ل و ش,,عور
 نيست، و به جای آنکه احکام خود را بر ذهن و شعور انسان نقش کن,,د، آنه,,ا را
 در طومارهای شکمبة حيوانات مي نگارد، و ابلهان، ديوانگان، و پرندگان هس,,تند
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 که با غريزه و الهام الهی اين احکام را به نحوی ب,,ر انس,,ان ها ف,,اش مي س,,ازند.
خوف است که انسان ها را چنين غيرعقلنی مي کند. 

 ] به اين ترتيب، خرافات در ترس ريشه دارد و ترس آن را تغ,,ذيه مي کن,,د و۴[
 دوام مي بخشد. هرکس بخواهد بيشتر در اين خصوص آگاهی يابد و نمونه ه,,ای
 مشخص را بيازمايد، مي تواند به مثال اسکندر کبير رجوع کند. هرچند اس,,کندر
 ذاتا¢ آدمی خرافی بود اما فقط زمانی به مشورت پيشگويان روی آورد که از بخت
 خود در دروازه های شوش به هراس افتاد (نگ,,اه کني,,د ب,,ه تاري,,خ اس,,کندر، اث,,ر

 ). اما پس از پيروزی بر داريوش، او ديگ,,ر ني,,ازی ب,,ه۴: ۵کوينتوس کورتيوس، 
 رم,¬ال ها و طالع بينان نداشت، تا آنکه به هنگام شورش باکتريان ها و تحريک,,ات
 اهالی اسکيتيا، همان زمان که زخم خورده در بستر افتاده ب,ود، دوب,اره ب,ه آنه,ا

 )، «اسکندر بار ديگر روی۷: ۷پناه آورد. همانطور که کورتيوس خود مي نويسد (
 به خرافه آورد، همان چيزی که عقل انسانی را به ريشخند مي گي,,رد، و خط,,اب
 به اريستاندر، همان فردی ک,,ه اس,,کندر ه,,راس زودب,,اورانه اش را ب,,ه دس,,ت او
 سپرده بود، فرم,,ان داد ب,,ا نث,,ار قرب,,انی آين,,ده را پيش,,گويی کن,,د.» نمونه ه,,ای
 بيشماری از همين قماش مي توان به دس,,ت داد ک,,ه ب,,ه وض,,وح  کام,,ل نش,,ان
 مي دهند مردم تا بدان اندازه تسليم زودباوری مي شوند که خوف ب,,ر آنه,,ا غلب,,ه
 کرده باشد؛ و چيزهايی که تحت تأثير دين کاذب هم,,واره پرس,,تيده ان,,د هي,,چ
 نبوده مگر اوهام و خيالتِ  برآمده از اذهان مستأصل و ترس خورده. پيش,,گويان
 بيش از همه بر مردم عادی تأثير مي گذارند و بر س,,لطينی ک,,ه قلم,,رو ش,,اهی
 آنها به بزرگ ترين مصيبت ها دچار آمده است. اما فکر مي کنم همة اين چيزه,,ا
 به اندازة کافی برهمگان شناخته است و نيازی نيست ک,,ه بي,,ش از اي,,ن ب,,ر آن

تأکيد بگذارم.

 ] چون خوف علت خرافات اس,,ت، ب,,ه س,,ادگی ن,,تيجه گرفت,,ه مي ش,,ود ک,,ه۵[
 هرکسی به طور طبيعی مي تواند در معرض آن قرار گيرد (علرغ,,م اي,,ن تئوری
 که خرافات ناشی از شناخت نادرس,,ت خداون,,د اس,,ت). همچني,,ن ن,,تيجه باي,,د
 گرفت خرافات همان اندازه متنوع و کم ثبات است که بلندپروازی های ب,,ی پاي,,ة
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 ذهن و تأثرات قوی ای که تنها به مدد امي,,د و تنف,,ر، ي,,ا خش,,م و نيرن,,گ دوام
 مي آورند. چنين کم ثباتی ای از عقل برنمي آيد بلک,,ه تنه,,ا از احساس,,ات ناش,,ی
 مي شود، در حقيقت از احساسات بسيار قوی. در نتيجه مردم به سادگی ب,,ه دام
 خرافه مي افتند ولی تضمينی نيست ک,,ه هم,,واره در قي,,د هم,,ان خراف,,ه ب,,اقی
 بمانند. در واقع، از آنجا که مردم عادی همه جا در شرايط مص,,يبت بار مش,,ابهی
 مي زيند [و در اين شرايط تغييری حاصل نمي شود]، برای مدتی طولنی از يک
 خرافة واحد پيروی نمي کنند. آنها به شکل های جدي,,دی از زودب,,اوری و س,,اده
 لوحی رضايت مي دهند تا زمانی که از اين خرافه های تازه سرخورده شوند. اي,,ن
 نااستواری  ذهنی باعث شورش ها و جنگ های سبعانة متعدد شده اس,,ت. زي,,را،
 همانطور که از آنچه گفتيم به روشنی پيداست، و همانطور که کورتيوس ک,,امل¢

 )، «هيچ چيز بيشتر از خرافات ب,,ر اذه,,ان۴:۱۰به درستی متوجه شده (همان، 
 توده ها حکم نمي راند.» به اين ترتيب، در زير ظ,اهر م,,ذهب، م,,ردم ب,,ه آس,,انی
 سلطين خود را گاه ب,,ه عن,,وان خ,,دايان مي س,,تايند و در م,,وارد ديگ,,ر هم,,ان
 سلطين را نفرين مي کنند و آنها را همچون بليی کيهانی که بر بش,,ريت ن,,ازل

شده مورد لعن قرار مي دهند.

 ] برای فائق آمدن بر اين مش,,کل ها، تلش زي,,ادی وق,,ف آراي,,ش دي,,ن، چ,,ه۶[
 صادق چه کاذب، و زيور بخشيدن به آن شده است، همراه با جلل و جبروت و
 تشريفات، با اين هدف که افراد آن را از همة چيزهای ديگر با ابهت ت,,ر بيابن,,د و
 متعصبانه و با بالترين درجة وفاداری از آن پيروی کنند. مس,,لمانان اي,,ن تلش
 را به نحو بسيار مؤثری سازمان داده اند. در دين,,داری ب,,ه ش,,يوة آنه,,ا ک,,ه حت,,ا
 جروبحث دربارة دين عملی گنهکارانه اس,,ت، آنه,,ا ذه,,ن ه,,ر ف,,رد را چن,,ان ب,,ا
 پيش داوري ها و تعصبات مي انبارند که ديگر جايی برای عقل و منطق نمي ماند،

چه رسد به شکاک,¬يت.  

 [پدر اسپينوزا، ميکائيل اسپينوزا، تاجری معتبر در آمس,,تردام ب,,ود ک,,ه توس,,ط
 کشتي های هلندی با مغرب، پرتقال، مسير جزاير قناری در شمال غربی آفريقا،
 و برزيل معاملت تجاری داشت. پسرعموی اسپينوزا، ياکوب (يعقوب) اس,,پينوزا
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 نيز سالهای مديد در خاورميانه سکنا داشت. از اين طريق، معلومات اسپينوزا از
 سرزمين های اسلمی به مراتب بيشتر از اکثر تحص,يل کردگان اروپ,,ای غرب,,ی در

عصر خودش بود، هرچند اين دانش، سمپاتی  خاصی در او برنمي انگيخت.]

 ] محرمانه ترين راز دولت پادشاهی که برای وجود آن اساسی اس,,ت، همي,,ن۷[
 فريب دادن مردم است و هدايت ترسی که آنها را در چنگ گرفته به زير بي,,رق
 دين، به نحوی که اين مردم برای قيادت خ,,ويش حاض,,ر ب,,ه جنگي,,دن ش,,وند،
 گ,ويی ک,ه ب,,رای رس,,تگاری  خ,ويش مي جنگن,د، و اي,,ن را هرگ,,ز تحقيرآمي,,ز
 نمي يابند، بلکه برعکس به نهايت پرافتخار مي پندارند ک,,ه خ,,ون خ,,ود را در راه
 سرافرازی  يک تن بر زمين بريزند و زندگی شان را قربانی [سلطان] کنن,د. ام,ا
 در يک جمهوری آزاد (ريپوبليکا)، برعکس، هر تلش,,ی در اي,,ن جه,,ت [فري,,ب
 خلي,,ق] کم,,ترين موفقي,,تی نخواه,,د داش,,ت. زي,,را اي,,ن ک,,امل¢ خلف آزادی
 عمومی است که نيروی داوری  آزاد يک فرد را پاي بند پيش داوری و مح,,دويتی
 از هر قماش ساخت. اتهام براندازی که در ظاهر به منظور دفاع از دي,,ن ص,,ورت
 مي گيرد بدون شک تنها بدين خاطر بروز مي کند که ق,,وانين براس,,اس مواض,,ع
 عقيدتی وضع شده اند و [در نتيجه] باورهای مردم در مع,,رض پيگ,,رد و توبي,,خ
 قرار مي گيرد، گويی داشتن چنين باورهايی جنايت است، و کسانی ک,,ه حام,,ل
 اين باورها هستند قربانی مي شوند، نه در راه رفاه عمومی بلکه به خاطر نف,,رت و
 س,نگدلی  دشمنان اين باورها. اما چنانچه قوانين دولتی «تنها اعم,,ال خلف را
 تعقي,,ب مي ک,,رد و ک,,اری ب,,ه ک,,ار کلم,,ات و گفته ه,,ا نمي داش,,ت» [ب,,ه گفت,,ة
 تاسيتوس]، آنگاه اتهام براندازی چنان بی اساس مي نمود ک,,ه نمي توانس,,ت ب,,ه
 مقام قانون برکشيده شود، و مباحث فکری هرگز به عنوان فساد و فتنه معرف,,ی
 نمي شدند. [در سرزمين هلند در پايان سدة هفدهم ميلدی، به ط,,رز گس,,ترده
 ای چنين پذيرفته شده بود ,, ن,,ه تنه,,ا توس,,ط اس,,پينوزا بلک,,ه بوس,,يلة س,,اير
 نويسندگان جمهوريخواه نظير جان دلکورت و فرانسيس فون دن ان,,دkن ,, ک,,ه

جمهوری «آزاد» يا دموکراتيک والترين شکل دولت است.]
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 ] ما از اين س,,عادت کم ي,,اب نص,,يب مي بري,,م ک,,ه در جمه,,وری ای زن,,دگی۸[
 مي کنيم که آزادی هر فرد در اينک,,ه خ,,ود ب,,رای خ,,ويش قض,,اوت کن,,د م,,ورد
 پذيرش و احترام واقع مي شود، هر انسان مجاز اس,,ت طب,,ق روال فک,,ری  خ,,ود
 خداوند را بپرستد، و هيچ چيز گران قدرتر و گواراتر از آزادی نيس,ت. [اس,پينوزا
 نسبت به پاره ای از قوانين جمهوری هلند در قرن هفدهم نظر انتقادی داش,,ت
 ام,,ا در رس,,الة اله,,ی , سياس,,ی  خ,,ود، تأکي,,دش را ب,,ر جنبه ه,,ای مثب,,ت و

آزادمنشانة قانون اساسی هلند قرار داده است.] 

 در نتيجه، بر اين باورم که تلش من نه بی ثمر و نه اهانت بار خواه,,د ب,,ود اگ,,ر
 نشان دهم پذيرش اين آزادی ن,,ه تنه,,ا خط,,ری ب,,رای پارس,,ايی و ب,,رای ثب,,ات
 جمهوری در بر ندارد، بلکه [برعکس] دريغ داشتن آن باعث ن,,ابودی  ص,,لح در
 جمهوری و حتا خود پارسايی خواهد گشت. اين هستة تزی است ک من قص,,د

دارم در اين رساله مدلل سازم.

 برای انجام اين کار، نخست لزم است که من قوی ترين پيش داوری های ح,,وزة
 دين را وصف کنم، همان ها که بازمانده های بندگی  باستانی  ما هس,,تند، و ني,,ز
 پيش فرض هايی که دربارة اقتدار سلطين در ذهن ما انبار شده است. زيرا افراد
 بي شماری وجود دارند که مي خواهند بخش عمدة اين اقتدار را از آن خود کرده
 و دين را به خدمت بگيرند و با آن عوام الناس را به خود سرسپرده سازند، همان
 عوامی که هنوز در چنگ خرافاتِ  باستانی گرفتارند و همة اين ها با اي,,ن ه,,دف
 صورت مي گيرد که ما را بار ديگر به بن,,دگی بکش,,انند. مي خ,,واهم ش,,مه ای از
 طرح خود را در اثبات اين نظرات ارائه دهم اما پيش تر توضيح مي دهم که چ,,ه

چيز مرا وادار به نوشتن کرد.

 ] غالب اوقات از اين يافته به شگفت آمده ام که مردمی که با افتخ,,ار خ,,ود را۹[
 پيرو دين مسيحی اعلم مي دارند، يعنی [دين] عش,,ق، ص,,فا، ص,,لح، اعت,,دال، و
 رأفت در قبال همة انسان ها، همين مردم با خصومت بسيار با يک,,ديگر برخ,,ورد
 مي کنند و روزانه زهرآگين ترين  نفرت های متقابل را نثار يکديگر مي سازند؛ به
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 نحوی که تشخيص تک تک اديان از راه همين تظ,,اهرات خص,,مانه ب,,ه مرات,,ب
 سهل تر است تا آن صفات نيک که در ابت,,دا برش,,مرديم. ديرزم,,انی اس,,ت ک,,ه
 تشخيص يک فرد مسيحی، مسلمان، يهودی، و غيره فقط از راه ظواهری چ,,ون
 طرز لباس، حضور در مکان مقدس مرب,,وط ب,,ه آن ب,,اور، و ت,,ابعيت از مرجع,,ی

خاص، امکان پذير است. جدا از اين ظواهر، زندگی اين افراد همسان است.

 در جهت يافتن دليل برای اين وضعيتِ  اسف انگيز، هرگز ترديد نداش,,ته ام ک,,ه
 در دين عوام، خدمت به کليسا تبديل به کسب و کار دنيوی شده، و آنچ,,ه ک,,ه
 بايد دفاتری بی ادعا باشد، تبديل به مناص,,ب پرمنفع,,ت ش,,ده، و روحاني,,ان ب,,ه
 جايگاه رجال و اعيان ارتقاء يافته اند. به محض آنکه اين گونه سوء اس,,تفاده در
 کليسا آغاز شد، بدترين نوع آدم ها آمدند و جامة مقدس به تن کردند و انگي,,زة
 اشاعة دين خدا به هرز رفته، جاي اش را به حرص و آز ننگ آور و جاه طلبی داد.
 کليساها تبديل شدند به تئاترهايی که مردم فقط برای شنيدن س,,خن واعظ,,ان
 در آن ها حضور پيدا مي کردند، نه آنکه از آموزگاران روح,,انی چي,,زی بياموزن,,د.
 کشيشان ديگر در صدد تعليم نبودند بلکه فق,,ط مي خواس,,تند ش,,هرتی کس,,ب
 کنند و با تحقير مخالفان فکری خود و مطرح ک,,ردن آموزه ه,,ای ج,,دل برانگيز،
 توجه مردم عادی را به خود جلب کنند. اين رفتار مسلما¢ باعث ب,,روز درگي,,ری،
 رقابت، و آزردگي هايی عميق مي شد که گذشت ايام ه,,م نمي توانس,,ت آن ه,,ا را

شفا دهد.

 بنابراين جای شگفتی نيست که از دين اوليه چيزی باقی نمانده مگر تش,,ريفات
 بيرونی (که توسط آنها عوام الناس بيشتر چاپلوسی و مجيز خدا را جايز مي دانند
 تا بزرگداشت او را)، و ايمان چيزی نيست مگر زودباوری و تعصبات. آن هم چ,,ه
 تعصباتي! که مردان عاقل را به حيوانات کودن بدل مي کند زيرا به کلی م,,انع از
 آن مي شود که هر فرد نيروی داوری  آزادانة خود را به ک,,ار گي,,رد و حقيق,,ت و
 کذب را تميز بگذارد. انگار که اين پيش داوری ها را درست با اين هدف عام,,دانه
 طراحی کرده باشند که نور عقل را خاموش س,,ازند. خ,,دای ب,,زرگ! پارس,,ايی و
 دين به آيين های اس,,رارآميز مهم,,ل ک,اهش گرفت,ه و کس,انی ک,ه عق,ل را ب,ه
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 تمامی محکوم مي کنند و ادراک [انساني] را برحسب طبيعت اش خوار و خفي,,ف
 و فاسد مي پندارند، بی هيچ پرسشی به مقام مناديان فيض الهی ارتق,,اء ي,,افته
 اند، و همين ناحق ترين جنبة همة اين ماجرا است. واضح است اگر اي,,ن م,,ردان
 ذره ای از نور الهی نصيب برده بودند، چنين متک,,برانه داد س,,خن نمي دادن,,د.
 مي آموختند خدا را با فهم بهتری حرمت بدارند و تلش مي ورزيدند در محبت،
 و نه در نفرت، از مردان ديگر پيشی بجويند. و هرگز کسانی را که با نظرات آنها
 هم رأی نيستند، چنين بي رحمانه پيگرد و بازخواست نمي کردند بلک,,ه عط,,وفت
 به آنها روا مي داش,,تند (اگ,,ر ک,,ه حقيقت,,ا¢ دل نگ,,ران آم,,رزش روح اين,,ان، و ن,,ه

پيش برد مقاصد خود، بودند).

 گذش,,ته از اي,,ن، اگ,,ر اي,,ن [روحاني,,ان] کم,,ترين به,,ره ای از بص,,يرت اله,,ی
 مي داشتند، اين را مي شد در خلل آموزش های آنها مشاهده کرد. اما ب,,ا وج,,ود
 ستايش بی حد و حصر آنها از رمز و رازهای کلم مقدس، آنچه من در تعليمات
 آنها به چش,,م مي بين,,م چي,,زی نيس,,ت مگ,,ر درون انديش,,ي های ارس,,طويی ها و
 افلطونی ها. از آنجا که نمي خواهند چنين به نظر رسد ک از خداناباوران يونانی
 پيروی مي کنند، مي خواهند آن انديشه ها را با کتاب مقدس پيون,,د زنن,,د. انگ,,ار
 کافی نبود که به ياوه های خود بسنده کنند، برآن شدند ک,,ه ب,,ا م,,دد گرف,,ت از
 يونانيان، پيامبران را هم به همان ميزان غيرقابل فهم سازند. همي,,ن ب,,ه خ,,وبی
 ثابت مي کند که آنها به عقل شان هم خطور نمي کند که چه چيز به راس,,تی در
 کلم مقدس خصلت الهی دارد. هرچ,,ه ب,,احرارت تر از راز و رم,,ز کلم مق,,دس
 ستايش به عم,,ل مي آورن,,د، بيش,,تر ث,,ابت مي کنن,,د ک,,ه فق,,ط «پي,,رو» کت,,اب
 مقدس اند بدون آن که اعتقادی جدی به آن داشته باشند. اين نکت,,ه را مي ت,,وان
 هم چنين از اينجا دريافت که اکثر آنه,,ا ب,,ه قص,,د درک کلم و آش,,کار س,,اختن
 معنای حقيقی  آن، اين اصل را بديهی مي گيرند که نص¦ کتاب از ابتدا ت,,ا انته,,ا
 قدسی و دارای حقيقت است. اما واضح اس,,ت ک,,ه چني,,ن حکمی فق,,ط پ,,س از
 وارسی  نقادانه و ادراک درستِ  نص کتاب آسمانی بايد به دست آيد. به مراتب
 ارجح است که اين حکم از خود کتاب مقدس، ک,,ه ني,,ازی ب,,ه دخ,,الت انس,,انی
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 ندارد، نتيجه شود، اما اين آقايان اين حکم را فرض مق,,دماتی و ش,,رط پيش,,ين
برای هرنوع تعبير و تفسير به حساب مي آورند.

 ] در حاليکه در اين مسايل انديشه مي کردم ,, اين که نور طبيعی عق,,ل ن,,ه۱۰[
 تنها در نظر [روحانيان] حقير جلوه داده مي شود بلکه حک,,م اته,,ام آن ني,,ز ب,,ه
 عنوان منشاء لمذهبی صادر شده؛ اين که ساخته و پرداخته های انس,,انی را ب,,ه
 عنوان تعليمات الهی به خورد مردم مي دهن,,د؛ اين  ک,,ه بله,,ت و زودب,,اوری را
 جايگزين ايمان کرده اند؛ و اين که بر سر دستورات دينی در کليسا و در دادگ,,اه
 با حرارت بسيار دعوا و مرافعه صورت مي گيرد و بيشترين ضديت ها و نزاع ه,,ا را
 باعث مي شود، نزاع هايی که ب,,ه س,,رعت ب,,ه تحري,,ک و اغتش,,اش مي انجام,,د؛ و
 بسياری مسايل ديگر که توضيح آن ها در اين جا وقت بس,,يار مي گي,,رد ,, هم,,ه
 مرا به ج,دs برآن داشت که با ديدی تازه به سراغ کتاب مقدس بروم، ديدی ک,,ه
 از هرگ,,ونه قض,,اوت ذهن,,ی  پيش,,ين م,,برا باش,,د و هي,,چ ادع,,ايی [پيش,,اپيش]
 درنيندازد، و هيچ چيز را به عنوان تعليمات الهی نپذيرد مگر فقط همان ها که
 به وضوح کامل بتوان از نص مقدس استخراج کرد. با اين شرط، م,,ن روش,,ی را
 ابداع کردم که بتوان با آن متون مقدس را تفسير نمود. طبق اين روش، نخست
 اين پرسش را پيش مي نهم: نبوsت چيست؟ به چگونه شيوه ای خداوند خ,,ود را
 بر پيامبران هويدا کرد (فصل اول)؟ چرا اينان مورد قبول خدا قرار گرفتند؟ آي,,ا
 به خاطر تصورات واليی بود که از خدا و طبيعت در پندار داشتند، يا اينکه تنها
 و به سادگی، پارسايي شان آنها را از سوی خدا پذيرا مي ساخت؟ پس از دانستن
 پاسخ، به سادگی توانستم دريابم که اقتدار معن,,وی  پي,,امبران تنه,,ا در مس,,ايل
 اخلقی و در ارتباط با فضيلت اخلقی  حقيقی معتبر اس,,ت و در س,,اير م,,وارد،

عقايد و نظرات آنها هيچ اهميتی برای ما ندارد. (فصل دوم)

 پس از درک نکات فوق، برآن شدم که دريابم چرا بني اسرائيل را ق,,وم برگزي,,ده
 خطاب کرده اند. هنگامی که پی بردم دليل به سادگی آن است که خ,,دا بخ,,ش
 معينی از خاک را به آنها داده که قادر باشند در امني,,ت و به,,روزی ب,,ه زن,,دگی
 ادامه دهند، بر من روشن شد که قوانينی که خدا بر حضرت موسا نازل س,,اخت
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 فقط دستوراتی بوده است برای همان دولتِ  تاريخی  معين در هم,,ان عه,,د؛ و
 هيچ فرد ديگری موظف به رعايت آنها نيست مگر خود يهوديان؛ اما حت,,ا خ,,ود
 يهوديان نيز فقط تا زمان دوام همان دولت تاريخی تابع آن ق,,وانين مي بايس,,ت

باشند [و نه در دوران پسين تر]. (فصل سوم)

 در ادامه، مصمم گشتم کشف کنم آيا به راستی نص مقدس به ما مي آموزد ک,,ه
 ادراک انسانی در سرشت خود معيوب است. برای گرفتن پاسخ، نخست به اي,,ن
 موضوع توجه کردم که آيا دين جهان شمول، يا همان ق,,انون اله,,ی ک,,ه ب,,رای
 تمامی  بشريت نازل شده و از طريق انبيا و فرستادگان به م,,ا رس,,يده، در واق,,ع
 چيزی مگر همان قانونی نيست که نور طبيعی  عقل هم به ما می آموزد. (فصل
 چهارم) دوم، به جستجوی آن برآمدم که آيا معج,,زات حقيقت,,ا¢ رخ داده ان,,د ب,,ا
 آنکه با انتظام طبيعت جور در نمي آمده اند و آي,,ا اي,,ن معجزات ان,,د ک,,ه به,,تر و
 روشن تر مي توانند وجود خدا و مش,¬يت الهی را ثابت کنند يا آن چيزهايی ک,,ه
 ما از راه علل نخستين آنها مي توانيم به روشنی و صراحت کشف کني,,م. (فص,,ل

ششم)

 هيچ چيز در آنچه کتاب مقدس به وضوح مي آموزد نيافتم که با ادراک ما ج,,ور
 درنيايد و هيچ چيز که فهم ما آن را در تضاد با خود ببين,,د. همچني,,ن مت,,وجه
 شدم که پيامبران فقط چيزهای بسيار ساده ای تعليم مي دادند که هرکسی ب,,ه
 سادگی آن ها را مي فهمد، و اين چيزها را به نحوی مي پروراندند و برايش حجت
 مي آوردند که مي توانست به مؤثرترين وجه ذهن م,,ردم را مت,,وجه خ,,دا س,,ازد.
 پس کامل¢ متقاعد گشتم که نص مقدس عقل [انساني] را کامل¢ آزاد مي گذارد و
 اين نص مطلقا¢ هيچ وجه مشترکی با فلسفه ندارد، بلکه هري,,ک [ن,,ص اله,,ی و
 فلسفه] در حيطة مستقل خود برپای خويش ايس,,تاده اس,,ت. ب,,رای اثب,,ات ب,,ی
 شبهة اين چيزها، و پايان بخشيدن به تمامی  منازعه، نشان مي دهم که چگ,,ونه
 بايد کتاب مقدس را تفسير کرد، با اثبات اينکه ما هم,ة دان,ش خ,ود را از ن,ص
 الهی و موضوعات معنوی مرتبط با آن، بايد فقط از خ,,ود اي,,ن ن,,ص اس,,تخراج
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 کنيم، نه آنکه اين موضوعات را [جداگانه] توسط آنچه ک,,ه ن,,ور ط,,بيعی  عق,,ل
کشف مي کند بخواهيم اثبات سازيم.

 پس از اينها، به آن تعصباتی خواهم پرداخ,,ت ک,,ه خاستگاه ش,,ان تماي,,ل م,,ردم
 عادی به پرستيدن کتاب های مقدس است، به جای آنکه به [محت,,واي] س,,خن
 خداوند گوش سپارند؛ همان مردمی که به خرافه معتادند و يک دوران معي,,ن از
 زمان را بيشتر ارج مي نهند تا آنکه تمامی  اب,,ديت را پي,,ش چش,,م دل بگذارن,,د.
 سپس ثابت خواهم کرد که کلم الهام شده از سوی خدا مش,,تمل ب,ر چندجل,,د
 کتاب نيست بلکه منحصرا¢ درک نيت الهی است هم,,ان گونه ک,,ه ب,,ر پي,,امبران
 الهام شده، که چيزی نيست مگر اطاعت [امر] خدا از طري,,ق اج,,رای ع,,دالت و
 شفقت. نشان مي دهم که کتاب مقدس اين پيام را طبق ميزان درک و باورهای
 مردمانی مي آموزد که پيامبران و جانشينان شان ب,,ه ط,,ور معم,,ول کلم خ,,دا را
 براي شان موعظه مي کردند. منظور آن بود که مردم از پذيرش کلم خ,,دا اک,,راه
 نداشته باش,,ند و تم,,امی  انديش,,ة خ,,ود را ب,,دان بس,,پارند. (فص,,ول س,,يزدهم و

چهاردهم)

 ] پس از آنکه مبانی ايمان را تشريح کردم، در پاي,,ان ن,,تيجه مي گي,,رم ک,,ه۱۱[
 موضوع دانش ايمانی تنها اطاعت است. بنابراين چنين دانشی به کلی با دان,,ش
 طبيعی مغايرت دارد و از لحاظ موضوع، اصول، و روش ها [ی شناخت]، اي,,ن دو
 دانش هيچ وجه مشترکی با يکديگر ندارند. هرکدام از اين دو [ايم,,ان و دان,,ش
 طبيعي] حوزة مختص خود را دارا است؛ اين دو در تضاد با يک,,ديگر نيس,تند؛ و

هيچ يک نيز نبايد از ديگری تبعيت کند. (فصل چهاردهم)

 ] از اين گذشته، انسان ها دارای افکار بسيار متف,,اوت هس,,تند، و اعتق,,ادات۱۲[
 بسيار گوناگونی را پ,,اس مي دارن,,د. آنچ,,ه ک,,ه ي,,ک نف,,ر را ب,,ه ش,,وق پرس,,تش
 برمي انگيزد ديگری را به خنده مي اندازد. با در نظر گرفتن اين واقعي,,ت و آنچ,,ه
 پيشتر گفتم، نتيجه مي گيرم هر فرد بايد مجاز باشد در خصوص تع,,بير مب,,انی
 ايمان، طبق نظر خ,,ود، از ني,,روی داوری و درک معن,,وی  ش,,خص خ,,ويش ب,,ه
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 آزادی مدد گيرد؛ و قضاوت دربارة پارسايی يا عدم پارسايی  يک ف,,رد تنه,,ا ب,,ر
 اساس اعمال او صورت پذيرد. بدين نحو، هرکس قادر اس,,ت ط,,اعت خ,,دا را در
 کمال صميميت و آزادی به جا آورد، و فقط عدالت و ش,,فقت م,,ورد ارج گ,,ذاری

همگان قرار مي گيرد. (فصل پانزدهم)  

 ] پس از اثبات اين حکم که قانون الهام شدة الهی به هرک,,س آزادی عط,,ا۱۳[
 کرده، به بخش دوم رسالة خود مي رسم که نشان مي دهد اين آزادی را مي توان
 به همه داد بدون آنکه ثبات دولت يا حق مقام,,ات ص,,احب ق,,درت را ب,,ه خط,,ر
 اندازد و اين آزادی به هرحال باي,,د داده ش,,ود و نمي ت,,وان آن را س,,رکوب ک,,رد
بدون آن که صلح دستخوش خطر شود و تمامي جمهوری را آسيبی بزرگ رسد.

 برای اثبات اين نکته، از حق طبيعی  هر فرد مي آغازم. دامنة اين حق به ان,,دازة
 تمايل و قدرت خود آن فرد است و بر اساس حق ط,,بيعی، هي,,چ ک,,س موظ,,ف
 نيست طبق ديدگاه های فرد ديگری زندگی کند؛ برعکس، هر ف,,رد موظ,,ف ب,,ه
 حراست از آزادی خويش است. مضافا¢، اثبات مي کنم که اگر اين حق به ديگری
 واگذار شود به معنی انتقال قدرت دفاع از خويش به ديگری است. علوه براين،
 آن کس که اين حقوق به او منتقل شده، يعنی حق زيست ديگری طبق نظ,,رات
 او و حق دفاع از خود، ضرورتا¢ اين حقوق [منتق,,ل ش,,ده ب,,ه خ,,ود] را ب,,ه ط,,ور
 مطلق به کار مي گيرد. نشان مي دهم که صاحبان اقت,,دار مطلق,,ه ح,,ق دارن,,د از
 قدرتی که در اختيار گرفته اند به هرنحو که بخواهند استفاده کنند و مس,,ؤليت
 دفاع از حق و آزادی منحصرا¢ بر عهدة آنان است و همه بايد از فرم,,ان آنه,,ا [در

خصوص آنچه در حيطة اقتدارشان قرار گرفته] متابعت کنند.

 اما هيچ کس نمي تواند حق دفاع از خود را از خويش به نح,,وی دري,,غ کن,,د ک,,ه
 ديگر نتواند همچون يک انسان به زندگی ادامه دهد. بنابراين، ن,,تيجه مي گي,,رم
 که حق طبيعی را نمي توان به طور مطلق از يک فرد سلب نمود، و رعاي,,ا طب,,ق
 همان حق طبيعی، صاحب برخی امتيازات باقی مي مانند ک,,ه نمي توان,,د از آنه,,ا
 دريغ شود بدون آنکه دولت در معرض خطر قرار گيرد. پس اين امتي,,ازات را ي,,ا

204نقد خشونت دينی                                                                    نوشته ی عبدی کلنتري



 بايد تلويحا¢ بديهی انگاشت ي,ا اينک,ه ص,راحتا¢ توس,ط ق,,راردادی مي,ان رعاي,ا و
دولت مندان به کرسی نشاند. (فصل شانزدهم)

 ] پس از اثبات اين نکات به ملت يهود مي پردازم و با توصيف تفص,,يلی  آن۱۴[
 نشان مي دهم که به چه وسيله و با تصميم چه کس,,ی دي,,ن ب,,ه کس,,ب ق,,درت
 قانون نائل شد و به مطالب ديگری در ارتباط با همين موضوع اشارات کوت,,اهی
 خواهم داشت. (فصول هفدهم و هجدهم) آنگاه ثابت مي کنم صاحبان ق,,درت را
 بايد حاميان و مفسران قوانين اله,,ی و ق,,وانين م,,دنی دانس,,ت و همان ه,,ا ني,,ز
 قدرت تصميم گيری دربارة آنچه عادلنه و غيرعادلنه، يا پارسايانه و ناپارس,,ايانه
 است را در اختيار دارند. (فصل نوزدهم) سرآخر، ن,,تيجه مي گي,,رم ب,,رای حف,,ظ
 دولت و اقتدار دولت مندان، بهترين شيوه آن است که به هر فرد [از رعايا] اي,,ن
 حق داده شود که هرچه مي خواهد بينديشد و هرچه مي انديشد را بر زبان آورد.

(فصل بيستم)

 ] خوانندة فلسفه دوست من، اين ها بود سرفصل های مطالبی که در رس,,الة۱۵[
 موجود در معرض وارسی  تو قرار مي دهم. با توجه به اهميت و سودمندی  ک,ل
 رساله و تک تک فصل های آن، اميد دارم که مورد استقبال واقع گردد. مي توانم
 بيش از اينها در اين باره سخن بگويم اما نمي خ,,واهم اي,,ن پيش گفت,,ار ب,,ه درازا
 کشد، به ويژه آنکه مي دانم نکات اصلی به خوبی ب,,ر فيلس,,وفان ش,,ناخته اس,,ت
 [يعنی کسانی که توان انديشة عقلی و استدللی دارند]. ام,ا در م,,ورد س,,ايرين،
 چندان اشتياقی به توصية اين رساله به آنها ندارم چون دليلی در دست نيس,,ت
 که بتوان به هيچ نحو آنها را خشنود ساخت. به خوبی مي دانم ک,,ه تعص,,بات ب,,ا
 همان ش,دتی اذهان را تسخير مي کند که پارسايی قل,,ب را. واق,,ف هس,,تم ک,,ه
 خلص کردن مردم از چنگ خراف,ات هم,ان ان,دازه غيرممک,ن اس,ت ک,ه ره,ا
 ساختن آنها از دست ترس. مي دانم که خليق در تعصبات لجوجانه پامي فشارند
 و رأی آنان در تأييد يا تکذيب، نه بر عقل بلکه ب,,ر احساس,,ات آن,,ی تکي,,ه دارد.
 پس من آنان و کسانی ک,,ه چ,,ون آن,,ان مي انديش,,ند [يعن,,ی روحاني,,ان] را ب,,ه
 خواندن اين رساله دعوت نمي کنم. از آنه,,ا مي خ,,واهم ب,,ه ج,,ای س,,بک ک,,ردن
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 خويش با تفسيرات بي جا، دست از اين کتاب بشويند، زيرا تفسير و تعبيری که
 آنها دارند، نه تنها نفعی به خودشان نمي رساند، ديگرانی را که آزادانه و فلس,,فی
 مي توانند بينديشند، به شرطی ک,,ه بدانن,د عق,,ل را نباي,د ت,,ابع الهي,,ات ک,رد،
 آسيب پذير مي کند. اطمينان دارم اين گروه اخير کتاب مرا به نه,,ايت س,,ودمند

خواهند يافت.

 ] و برای بقيه مردمان، از آنجا که بسياری از آنها نه وقت و نه ان,,رژی آن را۱۶[
 دارند که رساله را تا به آخر بخوانند، بايد اينجا هشدار ب,,دهم، هم,,انطور ک,,ه در
 انتهای رساله نيز داده ام، که هرچه در اين جا مطرح کرده ام ب,,ا رض,,ايت خ,,اطر
 کامل در معرض وارسی و داوری مقامات کشورم قرار مي دهم. اگر آنها ب,,ه اي,,ن
 نتيجه برسند که برخی گفته های من با قوانين کشورم مغايرت دارد يا خيرع,,ام
 را ناديده مي گيرد، من آن حرف ها را پس مي گيرم. من نيز انسان ام و خطاپذير.
 با اين همه، نهايت تلش خود را کرده ام که به دامن خط,,ا درنغلط,,م و هرآنچ,,ه

مي نويسم تماما¢ با قوانين کشورم، و با پارسايی و اخلق، هم نوا باشد. ///     
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