سطورهیخشونتدينی 

ا
کارِنآرمسترانگ 
عیسیپور 

مترجم:نیما

ملتهایمدرنیرا-سوريهو
پارهشدنِدولت -
تکه 
نشستهايمو 

يکهتازیجنگجويانداعشدرخاورمیانهرابهتماشا
هنگامیکه 

میکنیمکهزمانیتوسطاستعمارگراناروپايیتشکیليافتهبودند ،پذيرشاينباورکهاکنوندرقرن21به
عراق -مشاهده  
بربریست که
چهبسا يادآور قبايل  
میبريم کمی دشوار است.تصوير ازدحام پناهندگان هراسان و خشونت وحشیانه و کور  
سر  
همچونچین،آناتولی،روسیهواروپای
سرزمینهايی 

درمینورديدند،ياقبايلمغولکهبهرهبریچنگیزخان
امپراتوریرومرا 
میگذراندند.تنها
ساکنانشان را از دم تیغ  

همهی شهرها را نابود کرده و 
راهشان  
شرقی را آماج حمالت خود قرار داده و سر  
میشوند و
شهرستانهای خاورمیانه ريخته  

همچنان بر سر شهرها و 
بمبهايی که  
همین عکسهای آشنای تکراری از  
میاندازد:اينحقیقتاًجنگیتماماًمدرناست .
يأسآلوددرخصوصتکرارويتنامیديگر،چیزیرابهيادمان 
پیشگويیهای 

دغدغهیمشخصاًمدرنديگریرا

میخوانند،
وحشیانهیاينجهادگرايانتکفیری،کهبههنگامسربريدنقربانیانقرآن 

ظلم
گفتههای سام هَريس ،يکی از
علیالظاهر تصديقی باشد بر  
میآورد :پیوند میان دين و خشونت .قساوت داعش شايد  
رو  
میشود«اکثرمسلمانانبهشدتمفتونايمان
نمايندگانسرشناسجريانموسومبه«ناخداباورینوين»،کهدرجايیمدعی 
میبايد تضعیف گردد».
میزايد که  
همبستگی خبیثی را  
فینفسه  
میگیرد که «دين  
مذهبیشان هستند» ،و در خاتمه نتیجه  

میتواند با نیروی به کفايت
همنظرند که در جايی نوشته بود «صرفاً ايمان مذهبی است که  
بسیاری نیز با ريچارد داوکینز  
گزارهها
ديوانگیایرادرافرادیعاقلومحترمبهوجودآورد».حتیآنانیکهاين 

دستزدنبهچنین
قویاشانگیزهالزمبرای 

جوهرهیخشونتوجود

بهطورغريزی،هنوزبراينباورهستندکهدر ذاتمذهبقسمی
میدانند نیز ،
رابیشازحدافراطی 
ستیزهجويان متقاعد گردند خدا

میسازد -زيرا به مجرد اينکه 
اجتنابناپذير  

جوهرهای که راديکالکردن هر جدالی را 

دارد ،
بیرحمیحدومرزنخواهندشناخت .
مسامحهایملغیگشتهوقساوتو 

آنهااست،هرگونه
طرف 
تالشهای سرسختانه باراک اوباما و ديويد کامرون در پافشاری بر اين که خشونت غیرقانونی داعش هیچ ربطی به
با وجود  
افراطیای که به نظر همواره

آموختهايم که تعصب 

مخالفاند.در غرب ،از تجارب تلخ گذشته 

اسالم ندارد ،بسیاری با اين نظر 
مذهب موجب آن است تنها با دخالت دولت لیبرالی در جداسازی سیاست از دين ممکن میگردد .هرگز تصورش را هم

نمیتوانند به
نمیکرديم که ديگر بار اين مصائب گران اجازه بیابند به حیات سیاسی ورود کنند.اما چرا ،واقعاً چرا ،مسلمانان  

راهحلمنطقیبرایمعضالتاخیرشاندستيابند؟چراقادر نیستندتابهجهانمدرنقدمبگذارند؟پاسخقطعیبهاين
يک 
آنها .
پرسشهاهمیشهاشارتیاستبهدينابتدايیوتبارگرايانه 

همچون يک سلوک شخصیِ ناب فهم کنیم ،سیر و
اما شايد بهتر است بپرسیم ،چگونه شد که ما در غرب توانستیم دين را  
علیالخصوصسیاست جدااست.باالخره،جنگوخشونتهمیشهويژگیحیات
فعالیتهایانسانی 

سلوکیکهاساساًازديگر
برایمان
آنچنان 
پیششرطصلحبود.سکوالريسم 
نتیجهگیریماجدايیکلیساازدولت 

بودهاند،درحالیکهبراساس
سیاسی 
مثابهی شرط ضروری پیشرفتِ هر جامعه به سوی
به 
پارچهی سکوالريسم  
يک 
میکنیم ،ظهور  
طبیعی گشته است که ،تصور  
وضعیتهایتاريخی

زنجیرهیغريبیاز

نتیجهی
درصورتیکهبرآمدنآنداستانیديگردارد:ظهورسکوالريسم 

مدرنیتهاست.
نقطهایازجهانيکسانبوده
است؛بنابراينتصورمان بهخطاخواهدبوداگربپذيريم تکاملآنبهاينشیوهدر هر فرهنگو 
است .
نمیدانیم،زيراپیشازعصرمدرنهیچ نهادو
نوآوریهايشرا 

اکنونآنقدردرقبال دولتسکوالرناسپاسیم کهقدربداعتو
آنهامستلزمپیدايشفهمی
شکلگیری 
میشودوجودنداشتهاست.آفرينشو 
دولت«سکوالر»بهاينمعناکهازآنمستفاد 
يکسرهمتفاوتازدينبود،فهمیکهبرایغربِمدرنيگانهبود.هیچفرهنگديگری،حتیبامسامحهنیز،چیزیشبیهبهآن
معادلهايیکهمقابل«دين»

نمیگنجید.
کاتولیکهایاروپايیدرعقل 

نداشتهاست.پیشازقرن،18حتیتصورآنهمبرای
کلمهی عربی دين به طريقت
کلیتر اشاره دارند .
عظیمتر و  
مبهمتر  ،
مقولهای  
کموکاست به  
زبانهای ديگر وجود دارند بی 
در  
همچنین زهد را نیز
کلی حیات داللت میکند ،و در سانسکريت   dharmaحقوق ،سیاست ،نهادهای اجتماعی و  
ارائهیتعريفیازايماندرتنهايکمعناياصورت
خاخامهایيهود 

دربرمیگیرد.درتوراتهیچمفهومیاز«دين»وجودندارد؛

میدانند،زيراتلمود(ياهمانتوراتشفاهی)مشخصاًآمدهاستتاکلحیاتبشریرابهدرونحوزهاَمرمقدس
راغیرممکن 
کلمهای در يونانی يا التین برای کلمه
بکشاند.در فرهنگ کالسیک آکسفورد قوياً به اين نکته اشاره شده است که«:هیچ  
مثابهی سلوک
به 
فیالواقع ،تنها سنتی که با معیار غربیِ مدرن ما از دين  
انگلیسیِ  ʻreligionʼيا  ʻreligiousʼوجود ندارد» .
شخصی ناب سازگار است مسیحیت پروتستانی است ،مذهبی که ،مشابه بینش غربی ما از «دين» ،ساخته و پرداخته دوران
مدرناست .
بنیاسرائیل تعابیر تندی را نثار آنانی
نمیکرد.پیامبران  
سیاسیترغیب  

فعالیتهای 

کنارهگیری از 
معنويت سنتی مردم را به  
میپوشیدند.جمله معروف
میآوردند ،اما بر فالکت فقرا و مستضعفین چشم  
بهجا  
آيینهای دينی را پیگیرانه  
میکردند که  

آنچه را از آنِ قیصر است به قیصر اَدا کنید» تنها تقاضايی درباب جدايی دين از سیاست نبود.
اينکه «پس  
مسیح مبنی بر  

بنیاسرائیل و محصوالتش به
خیزشها علیه روم در قرن اول در فلسطین ملهم از اين باور بودند که سرزمین  

تقريباً تمامی 
هنگامیکهمسیحمیزهایصرافانرا

اينکهچیزباارزشاندکیبرایخراجبهقیصرباقیبماند.بنابراين،
خداوندتعلقدارد،تا 
معنویتر نبود.به مدت  500سال ،معبد ابزار نظارت امپراتوری بود و

روحانیتر و 

میساخت ،در پی دينی 
در معبد واژگون  
بهزعم مسیح ،معبد «خلوتگاه دزدان» بود.طبق پیامی مهم از قرآن کسب مال برای
میشد .
آنجا ذخیره  
خراج برای روم در  
میگردد .
سهیمکردنديگراندرثروتبهمنظوربرپايیقسطوعدالتدرجامعهپسنديدهمحسوب 
شخصناپسنداست،لیکن 
اسطورهیخشونتدينی 

مسئولیتهای انسانی از جمله اقتصاد،

نمیآمد؛ بلکه جملگی 
پیش از دوران مدرن ،دين فعالیتی جداگانه و بسته به حساب  
بهعنوان مثال« ،سیاست» پايان
میگرفت.قبل از  ،1700تعیین مرزی که در آن  ،
برپايی حکومت ،سیاست و جنگ را در بر  
جنگهای صلیبی را قطعاً شور دينیای موجب گشته که در عین حال عمیقاً
میگشت محال بود  .
میيافت و «دين» آغاز  

شوالیههای مسیحی اجازه داد به جهان مسلمانان حمله برند تا قدرت کلیسا را در شرق

سیاسی نیز بود:پاپ اِربن دوم به 
مذبوحانهایبودبرای

گستردهوسلطنتیپاپیبسازندکهبراروپایمسیحیتسلطداشتهباشد.تفتیشعقايددراسپانیاتالش
قريبالوقوع امپراتوری عثمانی در هراس
آنهم زمانیکه کشور از حمله  
ايمنساختن نظم درونی اسپانیا پس از جنگ داخلی  ،

سیساله
همچنینجنگ 
جنگهایمذهبیاروپاو 
کاتولیکها 

پروتستانهاو

تفرقهافکنانهمیان
جدالهای 
بود.بههمینمنوال ،
میداد .
جنگهامبیندردشديدیبودکهتولددولت-ملتمدرنرانويد 
میکردند،اماخشونتافسارگسیختهاين 
راتشديد 
نامیدهاند گشت.گفته

اسطورهی خشونت دينی» 

آنچه «
جنگهای اروپا در قرن  16و  17بودند که موجب پیدايش  
همین  
بهجانهمانداختهبودکهيکديگررابیرحمانهدر
کاتولیکهارا 

پروتستانهاو

آنچنان
میشدآتشخشممذهبیدوراناصالح 

جنگهايی که  35درصد جمعیت اروپای مرکزی را به کام مرگ کشانده بودند .با وجود اين،
جنگها قتل عام میکردند  ،

میکردند ،اين جدال
همچون مبارزهای دينی برای مرگ و زندگی تجربه  
بیترديد جنگ را  
جنگها  
اگرچه حاضران در اين  
دولتسازان نیز بود :شاهزادگان آلمانی و ديگر پادشاهان اروپايی علیه امپراتور مقدس روم ،شارل پنجم
میان دو دسته از  
همچونامپراتوریعثمانیرادرسرمیپروراند .
يیای 
میجنگیدند،کسیکهسودایتأسیسهژمونیفرااروپا 

نمیبايست در يک طرف کنار هم
کاتولیکها  

پروتستانها و 

فرقهگرايانه بود ،
جنگهای مذهبی تعصب  
انگیزهی  
اگر تنها  
کاتولیکهای هابسبورگ جنگیدند؛ جالب است بدانید که برخی از

کاتولیکهای فرانسه به کرات با 

میجنگیدند.در نتیجه ،

سالهای -98
جنگهای مذهبی فرانسه در خالل  
کاتولیکهای هابسبورگ حمايت میکردند .در  

شاهزادگان پروتستان از 
کاتولیکها يا

صحبتکردن از 

میکردند که 
جنگجويان آنقدر از خطوط قرمز عبور  
سیساله  ،
جنگهای  
همچنین  
 1562و  

جنگها نه «صرفاً برای دين» بودند و نه «فقط برای سیاست».مسأله نیز اين نبود که
پروتستانهای خالص محال بود.اين  

آرمانهایدينی
میدهد.حتیروشمنسجمیبرایمرزکشیبین 
دولتدينراتنهابرایمقاصدسیاسی«مورداستفاده»قرار 
میتوانستند
میخواستندونه 
میجنگیدند،امانه 
بینشهایمختلفِموجوددرجامعه 
واجتماعیوجودنداشت.مردمبهخاطر 
جدالهاراازهمتمیزدهند.تاپیشازقرن،18تالشبرایجداساختنايندوازيکديگرامری
مؤلفههایدينیوزمانیاين 

مینمود .
عبث 
کوچکتری

دولتهای
سیساله،اروپايیانازخطرحکومتپادشاهیرهیدهبودند.ازاينپس،اروپابه 
جنگهای 
باپايانيافتن 
حرفهایحمايت
چونوچرابود،هريکتوسطارتشی 
بی 
محدودهیسرزمینیخودمدعیقدرتی 

میشدکههرکدامدر
تقسیم 
جنگهای دايم بین دوَل
میراند که خواستار قدرت مطلق بود – شايد يکی از داليل اصلی  
میشد و شاهزادهای بر آن حکم  

میکردند تا بدان نقشی فرعی بخشند،
بیشتری را بر کلیسا تحمیل  
شکلهای جديد قدرت سیاسی فشار  
اروپايی همین بود .
هنگامیکه در اواخر قرن

دارايیها از نهاد کلیسا به پادشاه بود.

فرآيندی که خود مستلزم جابجايی بنیادين مرجعیت قدرت و 
کلمهیجديد«سکوالريزاسیون»جعلگشت،بهسلبمالکیت ازکاالهايیاشارهداشتکهديگر ازآنِکلیسانبودندبلکه
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به جهانیان تعلق داشتند .اين آزمونی يکسر نو بود .مسأله اين نبود که غرب سودای کشف يک قانون طبیعی را در سر
میآمدکهدربخشعمدهایازاروپاريشهدواندهبود.زيرااين
میپروراند؛بلکهسکوالريزاسیونقسمیفرآيندحادثبهشمار 

ادارهیجامعهبازدارند .
میکوشیدندکلیساهارااز 
میدادکه 
فرآيندساختارهایجديدیازقدرترابازتاب 
میکردند.مارتینلوترشايدنخستینشخصیبودکهدرکیمتفاوتازدينرا
اينتغییروتحوالتفهمیجديدازدينراطلب 
گونهایايمان
میدادکهبراساسآنجدايیکلیساازدولتتصريحشدهبود.کاتولیسیسممربوطبهسدههایمیانهاساساً 
ارائه 
بهزعم لوتر ،مسیحیان در برابر خداوند
میکردند .لیکن  
عمومی بود؛ اغلب مردم اَمر مقدس را با زندگی در اجتماع تجربه  
گاهشان انجیل است.تعبیر اکید لوتر درخصوص گناهکار بودن انسان وی را ،در ابتدای قرن ،16
تکیه 
درحالیکه تنها  

تنهايند ،
مطلقهای سوق داد که تا صد سال ديگر نیز به يک واقعیت سیاسی بدل نشده بودند .برای لوتر،

دولتهای 
به حمايت از  
سوژههای شرور خود است« ،درست انگار که حیوان درندهای را غل و زنجیر کنند».
محدودساختن  

وظیفهی دولت 

نخستین 
مثابهی سلوکی شخصی و
به 
عالیمقام.نظر لوتر درباب دين  ،
مطلقهی مستقل بازتابی بود از بینش يک فرد مستقل و  

دولت 
آرمانهایمدرنوسکوالر .
میتواندبنیانیباشدبرای 
سوبژکتیوکهدولتدرآنهیچدخالتیندارد ،
جنگهای مذهبی ،مبین اين نکته بود که
سالهای  
اما واکنش لوتر به قیام دهقانی در آلمان در  ،1525آن هم در نخستین  
سیاستهای

نمیگردد.دهقانانی ،که در برابر 
نظريهی سیاسیِ سکوالرشده ضرورتاً نیرويی برای صلح و دموکراسی قلمداد  
يک  
میکردند ،بیرحمانه
تمرکزگرايانهی شاهزادگان آلمانی  -که آنان را از حقوق سنتی خويش محروم کرده بودند  -مقاومت  


رنجکشیدن
کبیرهی آمیختن دين به سیاست را مرتکب شده بودند :
قتلعام شدند.لوتر باور داشت که آنان گناه  
توسط دولت  
مالشانراپذيرا
میداشتند،وتباهیجانو 
صورتشانرابرایسیلیبعدینگاه 

میبايستطرفديگر
آنها 
اقبالآنانبود،و 
عدهای بنده
عدهایارباب،و  
بیهرگونهنابرابریافراد،برخیآزاد،بعضی دربند ،
میکرد که«ملکوتدنیوی 
میشدند.اوتأکید 

میسر نخواهد بود».بنابراين ،لوتر به شاهزادگان فرمان داد« ،بگذاريد هر کس که میتواند ،در خفا يا آشکارا ،اينان را درهم
شیطانیتر از يک شورشی

مسمومتر ،دردآورتر ،يا 

بهياد داشته باشید هیچ چیز 
جانشان فرو کند.و  
کوبد ،بکشد و دشنه در  
نیست ».
ظهوردولتلیبرالی 
نسخهی بهتری از آرمان سکوالر ارائه داده بودند.برای جان الک واضح و مبرهن بود که «کلیسا
تا اواخر قرن  ،17فیلسوفان  
بهزعمالک،جدايیديناز
خودچیزیاستتماماًمجزاومتمايزازمصالحعامه.مرزهادرهردوسویثابتوتغییرناپذيرند» .
ريشهای،درست
بینهايتازهممتفاوتند»-درذاتچیزهامندرجبود.لیکندولتلیبرالیبدعتیبود 
سیاست«-کهکامالًو 
به همان اندازه انقالبی که اقتصاد بازار ،اقتصادی که در غرب رو به گسترش بود و توانست در اندک زمانی جهان را دگرگون
سازد .به موجب خشونتی که اين جدايی دامن زده بود ،الک معتقد بود جدايی «دين» از دولت «پیش از هر چیز» برای
صلحجو«ضروری»است .
جامعهیآرامو 

ساختنيک
محکومکردنِ

همچنینبا
کاتولیکهارابرمیتابدنهمسلمانانرا.او 

بدينترتیب،الکمصرانهاعتقادداشتکهدولتلیبرالینه

نظريهیحقوقطبیعیبشربود،
کژراههایخطرناکقلمدادمیکرد.الکازطرفداران 
اختالطدينباسیاستنزدايندوآنرا 
اعالمیهیاستقاللآمريکانیزاز

اومانیستهایدورانرنسانسمطرحشدودراولینپیشنويس

نخستینبارتوسط

کهدراصل
مستعمرهسازی

میکند که اروپا به 
آن با عنوان زندگی ،آزادی و مالکیت تعريفی ارائه گرديد.اما سکوالريزاسیون زمانی ظهور  
همانطورکه
مستعمرهنشینانتأثیربسزايیداشت – 

شیوهینگاهغرببه
میزند،واينخوددر 
قارهیجديد[آمريکا]دست 

امروزه نیز براساس ايدئولوژی سکوالر رايج جوامع مسلمانی که قادر نیستند ايمان مذهبی را از سیاست جدا سازند به طرز
جبرانناپذيریناکارآمدهستند .

قارهیجديد
اومانیستهایدورانرنسانسبسطحقوقطبیعیمیانساکنانبومی 

اينخودمبینيکتناقضبود،چراکهنزد
سازگاریشان با هنجارهای اروپايی را میدادند .در قرن

بهحقْ تاوان عدم 
میبايد  
موضوعیت نداشت .در واقع ،اين مردمان  
پیشتر در آن زراعت نشده
میکند زمینی که  
شانزدهم ،آلبِريکو جِنتیلی ،يک استاد حقوق مدنی در دانشگاه آکسفورد ،اذعان  
مثابهیقانونطبیعیتلقیگردد».
به 
میبايست« 
میشودو«تصرفآن» 
همانطورکهدراروپانیز،زمینِ«خالی»محسوب 
بود ،

میکندکه
همچنینمقرر 
الکهمباايننظرموافقبودکهبومیانواجدهیچحقیبرایزندگی،آزادیومالکیتنبودند.وی 
بهعالوه او
قانونیای دال بر مالکیت قلمروشان برخوردار نبودند  .

هیچگونه حق 
کشفشده آمريکا از  
قارهی تازه  
«شاهان»  
بردهی خويش را داراست که «حق
مطلقالعنانِ»  
میکند که ارباب «اختیار تام ،دلبخواهی و  
درخصوص بردگان نیز تصريح  
میرسید پیشگامان سکوالريسم نیز به همان عادات قديمیِ پیشینیان
میشود.به نظر  
کشتن وی در هر زمانی» را هم شامل  
آنچنان با ساختارهای
درمیغلتیدند .سکوالريسم بنا بود نظم را در جهانی پر از صلح برپا دارد ،لیکن کلیسا  
مذهبیشان  

میيافت .در آمريکای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیِ جامعه درهم تنیده بود که نظم سکوالر صرفاً به مدد خشونت استقرار  
بهراحتی قابل
شمالی ،جايیکه هیچ دولت اشرافی مستحکمی وجود نداشت ،قطع مناسبات کلیساهای متعدد موجود نسبتاً  
میتوانست متالشی گردد؛ جدايی دين از سیاست را
تمامعیار بود که  
حصول بود .اما در فرانسه ،کلیسا تنها با يک حمله  
جراحتبار و

گونهای طرح اساساً هنجارمند و طبیعی از سر گذراند ،اين جدايی مستلزم تجربه دردی 
همچون  
نمیشد  

دهشتناکبود .
دارايیهای کلیسا

مصادرهی کل اموال و 

در طول انقالب فرانسه ،يکی از نخستین مصوبات مجلس ملی در دوم نوامبر  ،1789
مصوبهی فوق خشونتی

منزویسازی بود .

مالکیتزدايی ،تحقیر و 

بهمنظور پرداخت ديون ملی بود :سکوالريزاسیون مستلزم 

زندانهایپاريسهجومبردهوتعداددوتاسه
تمامعیاررادرپیداشت:طیکشتارهایسپتامبر،1792جمعیتخشمگینبه 

قتلعام کردند.اوايل  ،1794چهار ارتش انقالبی از پاريس به ودی گسیل شدند تا در
هزار زندانی را که اغلب کشیش بودند  
آنها دستور داده شده بود تا کسی را زنده نگذارند.در
سیاستهای ضدکاتولیکیِ رژيمْ شورشی را سرکوب کنند.به  

راستای 
میدهد« :ودی ديگر وجود خارجی ندارد .ما
اينگونه گزارش  
پايان عملیات ،ژنرال فرانسوا-ژوزف وسترمان به مافوق خود  
مردگاناند ».

گذراندهايم...راههامملوازاجساد

کردهايم،وزنانراازدمتیغ
اسبانمانله 

کودکانرازيرسم
ازقضایروزگار،ديرینگذشتهبودانقالبیونخودراازشريکدينرهانیدهبودندکهدينیديگربدعتنهادند.خدايانجديد
جشنهايی که توسط ژاک لويی داويدِ هنرمند
آنان آزادی ،طبیعت و ملت فرانسه بودند؛ اينان اين خدايان نوظهور را در  
الههی خرد در محراب آسمانی کلیسای نوتردام بر تخت نشست ،حکومت
طراحی شده بود عبادت میکردند.همان سال که  
ترورملتجديدرادرحمامخونیغرقهساختکهدرآن17000مردوزنوکودکتوسطدولتبهقتلرسیدند .
برایکشورتبمیر 
هموطنانش
فیختهی فیلسوف عاجزانه از  

ارتشهای ناپلئون به پروس حمله بردند ،يوهان گوتلیب 
هنگامیکه در   1807

میخواستکهجانخويشرادرراهسرزمینپدریتجلیاَمرقدسیو منبعاليزالذاتروحانیمردم()Volkفدا کنند.اگر


آنچهبنِديکتاَندرسون«اجتماعتخیلی»
جانمانرانیزفداکنیم ،
اَمرمقدسراهمانچیزیبدانیمکهبرايشحاضريمحتی 
میشد،امافداشدنبرایدين
جاندادندرراهوطنعملیپسنديدهمحسوب 
ملتمینامیدجايگزينخداشدهبود]1[.ديگر 
نه .
میبايدبهاتفاقهمپیمان
زمانیکهدرقرن19دولت-ملتخودرابههمراهانقالبصنعتیآشکارساخت،شهروندانشباالجبار 

میساخت تا خلقیات ملی بیافرينند و
دولتها را قادر  
میآوردند.ارتباطات مدرن نه تنها  
شده و چرخ صنعت را به حرکت در  
میداد تا بیش از هر زمان ديگری به زندگی شهروندان خويش وارد شوند .حتی اگر اين
آنها اجازه  
تبلیغ کنند ،بلکه به  
نمیخواستند ،اکنون ديگر جزئی از
میخواستند چه  
شهروندان به زبانی غیر از زبان حاکمان خويش سخن میگفتند ،چه  
میکرد؛ برای يک بريتانیِ
همسانسازی اجباری را پیشرفت قلمداد  

میآمدند .جان استوارت میل اين 
بهشمار  
«ملت»  
گذشتههایدور»مطمئناًبهتربودکهيکشهروندفرانسویباشدتا«زانویغمبغلگیرد».امادراواخر

نیمهوحشیمتعلقبه
« 
قرن  ،19مورخ انگلیسی لرد اَکتون از اين هراس داشت که ستايش روح ملی که با تأکید بسیار بر نژاد ،فرهنگ و زبان همراه
بهدنبال داشته باشد«:باتوجه به میزان انسانیت و
بیبهره بودند عواقب وخیمی  
آنانیکه از اين معیارها  
میتوانست برای  
بود  
میگردنديا
قلعوقمع 
پستتريا 
میداند،نژادهای 
تمدنموجوددرآنگروهمسلطیکهجملگیحقوقدراجتماعراازآنخود 
میدهند ».
میشونديااستقاللخودراازدست 
بهخدمتگرفته 
همهیابنایبشربه
عدمرواداریوتعصبمربوطبه«دين»راباايجادبرابریمیان 
فیلسوفانعصرروشنگریکوشیدهبودندتا 
نسخهی مدرن و
آرمانهای فوق همان  
بیاثر کنند؛ از طنز ماجرا  
همراه دموکراسی ،حقوق بشر و آزادی سیاسی و فکری  
میشدند.هرچند بیعدالتی ساختاری موجود در دولت وابسته به
پیشتر با لحنی دينی بیان  
آلهايی هستند که  
ايده 
سکوالر  
سویهای عملی
خواستههای مهم فوق  

آلها را کامالً غیرممکن ساخته بود ،دولت-ملت به 
ايده 
کشاورزی کاربست عملی اين  
دستکم به
میشدند و  
بیشتری به فرآيند تولید جذب  
آنها را به يک ضرورت بدل ساخت.بايد افراد  
دستيابی به  
بخشید و  
گیریهای دولت حضور داشته
تصمیم 

میکردند که طبق آن در 
اندکی تحصیالت نیاز داشتند .سرانجام آنان حقی را طلب  
میگذاشتند از حیث اقتصادی
دموکراتیزهشدن را پشت سر  

ملتهايی که فرآيند 
باشند .به آزمون و خطا دريافته بودند  
میماندند.نوآوری
آنهايیکهمزايایمدرنیتهرابهجمعنخبگانمحدودمیکردنداغلبعقب 
میکردند،اما 
بهسرعتپیشرفت 

پشتسر
طبقاتیشان را  

میشد تا آزادانه بینديشند و محدوديتهای 
اينرو بايد به مردم اجازه داده  
اساس پیشرفت بود ،از  
همهی منابع انسانی موجود را استثمار کنند ،بنابراين بیگانگانی از قبیل يهوديان در اروپا و
دولتها نیاز داشتند  
بگذارند  .
میشدند .
کاتولیکهادرانگلستانوآمريکابهجرياناصلیسوقداده 


اقلیتهای
تحملنکردن  

پیشگويی کرده بود ،
همانطور که لرد اَکتون  
با وجود اين ،مدارا با ديگران موقتی و سطحی بود ،و  
ملتهابدلگشت.مسلماستاقلیتنژادیجايگزينهمانملحدانیشدکهمعموالًبه
پاشنهآشیلدولت -
نژادیوفرهنگیبه 
کینهتوزیدولت-
ابژهی 
اقلیتهایقومیيانژادیبودندکهبه 
نظماجتماعیآندورانمعترضبودند.امادردورانجديداين 
میشدند.تامس جفرسون،يکیازحامیاناصلیعصرروشنگریدراياالتمتحده ،در1807بهوزيرجنگش
ملتجديدبدل 
دسترسمان»

عقبمانده»ایهستندکهيا بايد«نابود گردند»يابه«جايیخارجاز
میکند کهبومیانآمريکا «مردمان 
توصیه 
سیپی «در جنگل کنار حیوانات وحشی» رانده شوند.سال بعد ناپلئون «احکام ننگین» را صادر کرد که
سی 
می 
در آن سوی  
مذهبیشان را در حوزهای خصوصی پی گیرند ،و

موجبشان يهوديان فرانسه ملزم بودند اسامی فرانسوی برگزينند ،ايمان 


به
میيافت،
بیشتری  
تضمین کنند که حداقل از هر سه ازدواج يکی با غیريهوديان انجام پذيرد.هرچه احساسات ملی اهمیت  
بهشدت در اروپا قوت گرفت ،که
میآمدند.در اواخر قرن  ،19احساسات ضديهودی  
ريشهتر و هرجايی به حساب  
بی 
يهوديان  
میکردند که طبق آن
میگرفت ،اما اروپايیان برای توجیه آن داليلی علمی ارائه  
قرنها تعصب مسیحی نشأت  
بیترديد از دل  

زيستشناختیوژنتیکیملت()Volkسازگارنبوده،پسبايدازصحنهسیاستحذفگردند .

میشديهوديانباتعريف
ادعا 
تمامعیاروشکافهمراهبود
بینظمی 
تجربهیآنباقسمی 
روبهتوسعهبهاجرادرآمد ،
هنگامیکهسکوالريزاسیوندرکشورهای 

میشد،
بهطور معمول اين فرآيند پیامد سلطه استعمارگران محسوب  
پیشتر در اروپا نیز چنین بود.چراکه  
همانطور که  
– 
نقطهای از جهان که
میشد .در تقريباً هر  
همچون چیزی عمیقاً نابهنجار رد  
میدانستند و  
همگان آن را وارداتی و بیگانه  
يافتهاند ،درمقابل جنبشی ضد فرهنگی رشد کرده که مصمم است
دولتهای سکوالر با هدف جدايی دين از سیاست استقرار  

آنچه «بنیادگرايی» مینامیم همواره در نسبتی نمادين با سکوالريزاسیونی وجود
دين را به حیات عمومی جامعه بازگرداند .
میشود.سکوالريسم تجاوزکار اغلب دين را به ارائه واکنشی
مثابهی چیزی ظالمانه ،خشن و تهاجمی تجربه  
به 
داشته است که  
درترس عمیق از
خشن و تند سوق داده است .هر جريان بنیادگرايی که در يهوديت ،مسیحیت و اسالم به آن برخوردهام  
شیوهی زندگی آنان را نابود سازد.اين متأسفانه
نابودی ريشه دارد و بر آن است که جريان سکوالر يا لیبرال در پی آن است  
میتوانآنرامشاهدهکرد .
چیزیاستکهدرخاورمیانه 
مردمانشان به

در اکثر موارد حاکمان طرفدار مدرنیزاسیون [از باال]سکوالريسم را به بدترين نحو پیاده کردند و آن را نزد 
سکوالرترکیهرادر1918تأسیسکرد،درغرباغلب

چیزیناخوشايندبدلساختند.مصطفیکمالآتاتورک،کهجمهوری
میشود،اما برایبسیاریدرخاورمیانهاومظهرظلمناسیونالیسمسکوالراست.
روشنبینمسلمانتحسین 

بهعنوانيکرهبر

فرقههای صوفی،
اعالمکردن  
میدانست؛ وی کوشید با غیرقانونی  
الشهای متعفن»  
همچون « 
او از اسالم متنفر بود ،و آن را  
مدتها
برچیدهشدننهادخالفتیمبادرتورزيد که 

همچنینبه 
مدارسشانآنانراسرکوبکند.او  

مصادرهیاموالوبستن


گروههايی از قبیل القاعده و
گونهای پیوند با پیامبر بود.درحالیکه ،برای  
همچنان نماد  
پیش از لحاظ سیاسی مرده بود اما  
معکوسسازیاينتصمیمدرجهتاحیایخالفتاسالمیهدفاصلیاست .

داعش
پاکسازی نژادی را که توسط واپسین سالطین عثمانی آغاز گشته بود ادامه داد؛ در تالشی برای
همچنین سیاست  
آتاتورک  
میدادند ،به
آنها مسیحیان آمريکايی و يونانی را ،که  90%بورژوازی را تشکیل  
روبهرشد تجاری  ،
نظارت بر اصناف و طبقات  
ترکهای جوان ،که در  1909قدرت را به دست گرفتند ،از پوزيتیويسم ضدمذهبی آگوست
نظاممند اخراج کردند  .
گونهای  

کنت متأثر بودند و مصمم بودند يک دولت تماماً ترک تشکیل دهند.درطول جنگ جهانی اول تقريباً يک میلیون ارمنی در
درحالیکهزنان،کودکانو

میيافتندمیکشتند،
جايیکه 
قتلعامشدند:مردانوجوانانراهر 
نسلکشیقرنبیستم 
نخستین 
سوزاندهشدن

میکردندياازگرسنگی،مسمومیت،خفگیو
همانجايابهآنانتجاوز 
میکشاندندو 
سالخوردهرابهصحرا 
افراد 
میکروبهای

تحتتأثیر نژادپرستی علمی ،اَرمنیان را «
مینامیدند ،آشکارا  
میمردند.مهمد رشید ،که او را «فرماندار اعدام»  

قرنهای متمادی مسلمانان و
تصفیهی نژادی را تکمیل کرد .

مینامید.آتاتورک اين 
خطرناک» در «آغوش سرزمین پدری»  
درترکیهرا
مسیحیاندرکنارهمدردوسویدريایاِژهزيستهبودند؛آتاتورکمنطقهراتجزيهکردومسیحیانيونانیساکن 
بهترکیهفرستادهشدند .
بهيونانبازفرستاد،درمقابلمسلمانانترکزبانساکندريوناننیز 
واکنشبنیادگرايی 
همچون آتاتورک اغلب خواستار اين بودند که کشورشان مدرن ،يعنی اروپايی ،به نظر رسد.در  1928در
حاکمان سکوالری  
میپوشیدند:سربازان او با
لباسهايی متحدالشکل  
میبايد  
همه  
آنها  
بهموجب  
ايران ،رضا شاه پهلوی قوانینی ابالغ کرد که  
میکردند.در،1935پلیسبهسویمعترضانیآتش گشودکه
تکهتکه 
سرنیزهچادرراازسرزنان کشیدهودر همانخیابان 
مسالمتآمیز علیه قوانین مربوط به پوشش در مکانی مقدس شرکت کرده بودند ،در پی اين سرکوب صدها

راهپیمايی 
در يک  
اقصینقاط جهان اسالم گشت هم بدان
سیاستهايی در عمل هم موجب گسترش حجاب در  

غیرنظامی جان باختند.چنین 
گونهایاصالتاسالمیبخشید .

سکوالريزهکردن جامعه زدند.در

قدرتزدايی و تضعیف روحانیون دست به 
به پیروی از مدل فرانسه ،حاکمان مصری نیز با  
دورانتسلطامپراتوریعثمانی،مدرنیزاسیونتحتمديريتمحمدعلیپاشافرماندارنظامیمصرآغازگشتهبود؛اوکسیبود
که از لحاظ مالی فشارهای زيادی را به روحانیون تحمیل کرد :معافیت مالیاتی آنان را برای همیشه برداشت ،امالک و
نظاممند هر گونه پیوند با قدرت
گونهای  
به 
میآمد را مصادره کرد ،و  
وقفشده که منبع اصلی درآمدشان به حساب  
دارايیهای  

اصالحطلب ارتش در  1952به قدرت رسید ،روحانیون را به مناصب رسمی

را از آنان سلب کرد.وقتی جمال عبدالناصر افسر 

نظاممندحکومتْروحانیونملجامردمبودند.حالزمانآنفرارسیدهبودکه
قرنها،درمقابلخشونت 
دولتیگمارد.درطول 
نتیجهای عکس داشت ،زيرا عموم مردم را از
آنها نفرت بورزند.نهايتاً اين سیاست  
مردم آنان را چاکران دولت بدانند و به  
خودگماردهای که

بدينترتیب ،افراد 
پیچیدگیهای سنت اسالمی آشنايی داشتند  .

راهنمايی اشخاصی محروم ساخت که با 
فاجعهباررساندند .

نقطهای
دانششانازاسالممحدودواندکبوداينوظیفهرابهعهدهگرفتندوآنرابه 

میجنگند ،تنها به اين خاطر نیست که
گرفتهاند و  
بهدست  
ترسشان از سکوالريسم سالح  
اگر امروزه برخی مسلمانان از روی  
کردهاند.بسیاری بر
خصمآمیزی تجربه  
آنها خود اغلب سکوالريزاسیون را به شکلی  
دادهاند بلکه  
شستوشوی مغزی  

آنان را 
آرمانهای غربی از قبیل دموکراسی و آزادی در تضاد است .در
اين باورند که تالش غرب برای جدايی دين از سیاست با  
 ،1992طی يک کودتای نظامی در الجزاير ريیس جمهوری که انجام اصالحات دموکراتیک را وعده داده بود از قدرت برکنار
شد و رهبران جبهه نجات اسالمی ( ،)FISکه در انتخابات آتی از قابلیت بااليی در کسب اکثريت آرا برخوردار بود ،به زندان
میشد،موجیازانزجاررا
غیرقانونیایمتوقف 

دموکراتیزهشدنبهچنینشیوه

فرستادهشدند.اگردرايرانياپاکستانفرآيند
میزد.اماتوقفيکدولتاسالمیآنهمبا کودتا دربرخیازجرايدغربیموجیازشادیرادرپیداشت–
درجهاندامن 
بهموجباينعملغیردموکراتیکفضابرایبرقراریدموکراسیدرالجزايرامنشدهبود.بههمینمنوال،پسازعزل
انگارکه 
آنزمان تاکنون به خشونت ديکتاتوری نظامی
محمد مُرسی در مصر نیز بسیاری در غرب آهی از سر آسودگی کشیدند.اما از  
سکوالر که جايگزين دولت پیشین شده و حتی بیش از دولت مبارک به سوءاستفاده از قدرت مشغول است چندان وقعی
نمیگذارند .

جهانشمولقلمداد
قاعدهای 
بیترديدبرایغربباارزشبودهاست،امااگرآنرا 
پسازيکآغازنهچندانخوب،سکوالريسم 
منحصربهفرد و خاص يک فرآيند تاريخی در اروپا ظهور کرد؛ اين فرآيند

منزلهی ويژگی 
به 
رفتهايم.سکوالريسم  
کنیم به خطا  
شکلهایديگریبهخود
دستهایازشرايطويژهبود.مدرنیتههم،درمحیطیمتفاوت،ممکناست 
قسمیسازگاریتکاملیبا 
صلحطلب
بهزعم بسیاری از متفکران سکوالر «دين» ذاتاً خصمانه و متعصب است ،و برای دولت لیبرال بشردوست و  
گیرد .
میکند – نگرشی که طنین ناخوشايندش يادآور نظر استعمارگران درخصوص
واپسگرا و خشن را ايفا  
نقش يک «ديگری»  
اينکه
گیرافتادهاند .ناتوانی ما از درک  

پوسیدهشان 

عقبافتادگی در باتالق افکار تیره و 
بومیای است که در عین  
مردمان  
سکوالريسم ما ،و فهم آن از نقش دين ،استثنايی است عواقبی در پی دارد .وقتی سکوالريزاسیون به زور به اجرا درآمد،
جريانهای بنیادگرايی که مورد حمله قرار

عکسالعملی بنیادگرايانه را با خود به همراه داشت  -و تاريخ ثابت کرده است که 

میشوند.اکنونماحصل نامیمونايناشتباهرادرسراسرخاورمیانهمشاهدهمیکنیم:هنگامیکه
افراطیتر 

بیترديد
میگیرند 


سیاستهايی بدانیم

دستکم ،محصول 
مینگريم ،عاقالنه خواهد بود اگر خشونت سبعانه آن را  ،
مضحکهی داعش  

با هراس به 
کهتوسطنگاهتحقیرآمیزمادامنزدهشدهاست .

پینوشت :

مفهومیستکهبنديکتاَندرسوندرکتابیباهمینعنوانارائهکردهاست.

[ʻimagined communitiesʼ.]1ياʼاجتماعاتتخیلیʻ
بهچهرهوهرروزهاعضايش
چهره 
براساساينمفهوميکاجتماعتخیلیبااجتماعواقعیتفاوتیآشکاردارد.زيرااجتماعتخیلیبرتعامل 
میشود و توسط مردمی که خود را اعضای آن
بهشکل اجتماعی ساخته  
بهزعم اَندرسون يک ملت اجتماعی است که  
بنا نشده است  .
میشود.م 
میدانندتخیل 
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