
 

 

دينیخشونتیسطورها

آرمسترانگکارِن

پورعیسینیما:مترجم



وسوريه-رامدرنیهایملت-دولتشدنِپارهتکهوايمنشستهتماشابهراخاورمیانهدرداعشجنگجويانتازیيکهکههنگامی

به21قرندراکنونکهباوراينپذيرشبودند،يافتهتشکیلاروپايیاستعمارگرانتوسطزمانیکهکنیممیمشاهده-عراق

کهستبربریقبايليادآوربساچهکورووحشیانهخشونتوهراسانپناهندگانازدحامتصوير.استدشوارکمیبريممیسر

اروپایوروسیهآناتولی،چین،چونهمهايیسرزمینچنگیزخانرهبریبهکهمغولقبايليانورديدند،درمیرارومامپراتوری

تنها.گذراندندمیتیغدمازراشانساکنانوکردهنابودراشهرهایهمهشانراهسرودادهقرارخودحمالتآماجراشرقی

وشوندمیريختهخاورمیانههایشهرستانوشهرهاسربرچنانهمکههايیبمبازتکراریآشنایهایعکسهمین

.استمدرنتماماًجنگیحقیقتاًاين:اندازدمیيادمانبهراچیزیديگر،ويتنامیتکرارخصوصدرآلوديأسهایپیشگويی

راديگریمدرنمشخصاًیدغدغهخوانند،میقرآنقربانیانبريدنسرهنگامبهکهتکفیری،جهادگراياناينیوحشیانهظلم

آوردمیرو خشونتودينمیانپیوند: ازيکیهَريس،سامهایگفتهبرباشدتصديقیالظاهرعلیشايدداعشقساوت.

ايمانمفتونشدتبهمسلماناناکثر»شودمیمدعیجايیدرکه،«نوينناخداباوری»بهموسومجريانسرشناسنمايندگان

.«گرددتضعیفبايدمیکهزايدمیراخبیثیبستگیهمنفسهفیدين»کهگیردمینتیجهخاتمهدرو،«هستندشانمذهبی

کفايتبهنیرویباتواندمیکهاستمذهبیايمانصرفاً»بودنوشتهجايیدرکهنظرندهمداوکینزريچاردبانیزبسیاری

هاگزارهاينکهآنانیحتی.«آوردوجودبهمحترموعاقلافرادیدرراایديوانگیچنینبهزدندستبرایالزمانگیزهاشقوی

وجودخشونتیجوهرهقسمیمذهبذاتدرکههستندباوراينبرهنوزغريزی،طوربهنیز،دانندمیافراطیحدازبیشرا

خداگردندمتقاعدجويانستیزهکهاينمجردبهزيرا-سازدمیناپذيراجتنابراجدالیهرکردنراديکالکهایجوهرهدارد،

.شناختنخواهندمرزوحدرحمیبیوقساوتوگشتهملغیایمسامحههرگونهاست،هاآنطرف

بهربطیهیچداعشغیرقانونیخشونتکهاينبرپافشاریدرکامرونديويدواوباماباراکسرسختانههایتالشوجودبا

هموارهنظربهکهایافراطیتعصبکهايمآموختهگذشتهتلختجاربازغرب،در.اندمخالفنظراينبابسیاریندارد،اسالم

گرددمیممکندينازسیاستجداسازیدرلیبرالیدولتدخالتباتنهااستآنموجبمذهب همراتصورشهرگز.



 

 

بهتوانندنمیمسلمانانچرا،واقعاًچرا،اما.کنندورودسیاسیحیاتبهبیابنداجازهگرانمصائباينبارديگرکهکرديمنمی

اينبهقطعیپاسخبگذارند؟قدمدرنمجهانبهتانیستندقادرچرايابند؟دستاخیرشانمعضالتبرایمنطقیحلراهيک

.هاآنتبارگرايانهوابتدايیدينبهاستاشارتیهمیشههاپرسش

وسیرکنیم،فهمنابشخصیِسلوکيکچونهمرادينتوانستیمغربدرماکهشدچگونهبپرسیم،استبهترشايداما

حیاتويژگیهمیشهخشونتوجنگباالخره،.استجداسیاستالخصوصعلیانسانیهایفعالیتديگرازاساساًکهسلوکی

مانبرایچنانآنسکوالريسم.بودصلحشرطپیشدولتازکلیساجدايیماگیرینتیجهاساسبرکهدرحالیاند،بودهسیاسی

سویبهجامعههرپیشرفتِضروریشرطیمثابهبهسکوالريسمیپارچهيکظهورکنیم،میتصورکه،استگشتهطبیعی

تاريخیهایوضعیتازغريبییزنجیرهینتیجهسکوالريسمظهور:داردديگرداستانیآنبرآمدنکهدرصورتی.استمدرنیته

بودهيکسانجهانازاینقطهوفرهنگهردرشیوهاينبهآنتکاملبپذيريماگربودخواهدخطابهتصورمانبنابرايناست؛

.است

ونهادهیچمدرنعصرازپیشزيرادانیم،نمیراهايشنوآوریوبداعتقدرکهناسپاسیمسکوالردولتقبالدرآنقدراکنون

فهمیپیدايشمستلزمهاآنگیریشکلوآفرينش.استنداشتهوجودشودمیمستفادآنازکهمعنااينبه«سکوالر»دولت

آنبهشبیهچیزینیز،مسامحهباحتیديگری،فرهنگهیچ.بوديگانهمدرنغربِبرایکهفهمیبود،دينازمتفاوتيکسره

«دين»مقابلکههايیمعادل.گنجیدنمیعقلدراروپايیهایکاتولیکبرایهمآنتصورحتی،18قرنازپیش.استنداشته

دارنداشارهترکلیوترعظیمتر،مبهمایمقولهبهکاستوکمبیدارندوجودديگرهایزباندر طريقتبهدينعربییکلمه.

dharmaسانسکريتدروکند،میداللتحیاتکلی نیزرازهدچنینهمواجتماعینهادهایسیاست،حقوق،

صورتيامعنايکتنهادرايمانازتعريفییارائهيهودهایخاخامندارد؛وجود«دين»ازمفهومیهیچتوراتدر.گیرددربرمی

مقدساَمرحوزهدرونبهرابشریحیاتکلتااستآمدهمشخصاً(شفاهیتوراتهمانيا)تلمودزيرادانند،میغیرممکنرا

بکشاند »کهاستشدهاشارهنکتهاينبهقوياًآکسفوردکالسیکفرهنگدر. کلمهبرایالتینيايونانیدرایکلمههیچ:

سلوکیمثابهبهدينازمامدرنغربیِمعیارباکهسنتیتنهاالواقع،فی.«نداردوجودʻreligiousʼياʻreligionʼانگلیسیِ

دورانپرداختهوساخته،«دين»ازماغربیبینشمشابهکه،مذهبیاست،پروتستانیمسیحیتاستسازگارنابشخصی

.استمدرن

کردنمیترغیبسیاسیهایفعالیتازگیریکنارهبهرامردمسنتیمعنويت آنانینثارراتندیتعابیراسرائیلبنیپیامبران.

پوشیدندمیچشممستضعفینوفقرافالکتبراماآوردند،میجابهپیگیرانهرادينیهایآيینکهکردندمی معروفجمله.

.نبودسیاستازدينجدايیدربابتقاضايیتنها«کنیداَداقیصربهاستقیصرآنِازراچهآنپس»کهاينبرمبنیمسیح



 

 

بهمحصوالتشواسرائیلبنیسرزمینکهبودندباوراينازملهمفلسطیندراولقرندررومعلیههاخیزشتمامیتقريباً

راصرافانمیزهایمسیحکههنگامیبنابراين،.بماندباقیقیصربهخراجبرایاندکیارزشباچیزکهاينتادارد،تعلقخداوند

نبودترمعنویوترروحانیدينیپیدرساخت،میواژگونمعبددر وبودامپراتورینظارتابزارمعبدسال،500مدتبه.

برایمالکسبقرآنازمهمپیامیطبق.بود«دزدانخلوتگاه»معبدمسیح،زعمبه.شدمیذخیرهجاآندررومبرایخراج

.گرددمیمحسوبپسنديدهجامعهدرعدالتوقسطبرپايیمنظوربهثروتدرديگرانکردنسهیملیکناست،ناپسندشخص

دينیخشونتیاسطوره

اقتصاد،جملهازانسانیهایمسئولیتجملگیبلکهآمد؛نمیحساببهبستهوجداگانهفعالیتیدينمدرن،دورانازپیش

پايان«سیاست»مثال،عنوانبهآن،درکهمرزیتعیین،1700ازقبل.گرفتمیبردرراجنگوسیاستحکومت،برپايی

بودمحالگشتمیآغاز«دين»ويافتمی عمیقاًحالعیندرکهگشتهموجبدينیایشورقطعاًراصلیبیهایجنگ.

بودنیزسیاسی شرقدرراکلیساقدرتتابرندحملهمسلمانانجهانبهداداجازهمسیحیهایشوالیهبهدوماِربنپاپ:

برایبودایمذبوحانهتالشاسپانیادرعقايدتفتیش.باشدداشتهتسلطمسیحیاروپایبرکهبسازندپاپیسلطنتیوگسترده

هراسدرعثمانیامپراتوریالوقوعقريبحملهازکشورکهزمانیهمآنداخلی،جنگازپساسپانیادرونینظمساختنايمن

سالهسیجنگچنینهمواروپامذهبیهایجنگهاکاتولیکوهاپروتستانمیانافکنانهتفرقههایجدالمنوال،همینبه.بود

.دادمینويدرامدرنملت-دولتتولدکهبودشديدیدردمبینهاجنگاينافسارگسیختهخشونتاماکردند،میتشديدرا

گفته.گشتاندنامیده«دينیخشونتیاسطوره»چهآنپیدايشموجبکهبودند17و16قرندراروپاهایجنگهمین

دربیرحمانهرايکديگرکهبودانداختههمجانبهراهاکاتولیکوهاپروتستانچنانآناصالحدورانمذهبیخشمآتششدمی

بودندکشاندهمرگکامبهرامرکزیاروپایجمعیتدرصد35کههايیجنگکردند،میعامقتلهاجنگ اين،وجودبا.

جدالاينکردند،میتجربهزندگیومرگبرایدينیمبارزهایچونهمراجنگترديدبیهاجنگايندرحاضراناگرچه

بودنیزسازاندولتازدستهدومیان پنجمشارلروم،مقدسامپراتورعلیهاروپايیپادشاهانديگروآلمانیشاهزادگان:

.پروراندمیسردرراعثمانیامپراتوریچونهمایيیاروپافراهژمونیتأسیسسودایکهکسیجنگیدند،می

همکنارطرفيکدربايستنمیهاکاتولیکوهاپروتستانبود،گرايانهفرقهتعصبمذهبیهایجنگیانگیزهتنهااگر

جنگیدندمی ازبرخیکهبدانیداستجالبجنگیدند؛هابسبورگهایکاتولیکباکراتبهفرانسههایکاتولیکنتیجه،در.

کردندمیحمايتهابسبورگهایکاتولیکازپروتستانشاهزادگان -98هایسالخاللدرفرانسهمذهبیهایجنگدر.

ياهاکاتولیکازکردنصحبتکهکردندمیعبورقرمزخطوطازآنقدرجويانجنگساله،سیهایجنگچنینهمو1562



 

 

بودمحالخالصهایپروتستان کهنبودايننیزمسأله.«سیاستبرایفقط»نهوبودند«دينبرایصرفاً»نههاجنگاين.

دينیهایآرمانبینمرزکشیبرایمنسجمیروشحتی.دهدمیقرار«استفادهمورد»سیاسیمقاصدبرایتنهاراديندولت

توانستندمینهوخواستندمینهاماجنگیدند،میجامعهدرموجودمختلفِهایبینشخاطربهمردم.نداشتوجوداجتماعیو

امریيکديگرازدواينساختنجدابرایتالش،18قرنازپیشتا.دهندتمیزهمازراهاجدالاينزمانیودينیهایمؤلفه

.نمودمیعبث

تریکوچکهایدولتبهاروپاپس،ايناز.بودندرهیدهپادشاهیحکومتخطرازاروپايیانساله،سیهایجنگيافتنپايانبا

حمايتایحرفهارتشیتوسطيکهربود،وچراچونبیقدرتیمدعیخودسرزمینییمحدودهدرکدامهرکهشدمیتقسیم

دوَلبیندايمهایجنگاصلیداليلازيکیشايد–بودمطلققدرتخواستارکهراندمیحکمآنبرشاهزادهایوشدمی

بخشند،فرعینقشیبدانتاکردندمیتحمیلکلیسابرراتریبیشفشارسیاسیقدرتجديدهایشکل.بودهمیناروپايی

قرناواخردرکههنگامی.بودپادشاهبهکلیسانهادازهادارايیوقدرتمرجعیتبنیادينجابجايیمستلزمخودکهفرآيندی

بلکهنبودندکلیساآنِازديگرکهداشتاشارهکاالهايیازمالکیتسلببهگشت،جعل«سکوالريزاسیون»جديدیکلمه16

داشتندتعلقجهانیانبه بودنويکسرآزمونیاين. سردرراطبیعیقانونيککشفسودایغربکهنبوداينمسأله.

اينزيرا.بوددواندهريشهاروپاازعمدهایبخشدرکهآمدمیشماربهحادثفرآيندقسمیسکوالريزاسیونبلکهپروراند؛می

.بازدارندجامعهیادارهازراکلیساهاکوشیدندمیکهدادمیبازتابراقدرتازجديدیساختارهایفرآيند

رادينازمتفاوتدرکیکهبودشخصینخستینشايدلوترمارتین.کردندمیطلبرادينازجديدفهمیتحوالتوتغییراين

ايمانایگونهاساساًمیانههایسدهبهمربوطکاتولیسیسم.بودشدهتصريحدولتازکلیساجدايیآناساسبرکهدادمیارائه

کردندمیتجربهاجتماعدرزندگیبارامقدساَمرمردماغلببود؛عمومی خداوندبرابردرمسیحیانلوتر،زعمبهلیکن.

،16قرنابتدایدررا،ویانسانبودنگناهکاردرخصوصلوتراکیدتعبیر.استانجیلشانگاهتکیهتنهاکهدرحالیتنهايند،

بودندنشدهبدلسیاسیواقعیتيکبهنیزديگرسالصدتاکهدادسوقایمطلقههایدولتازحمايتبه لوتر،برای.

.«کنندزنجیروغلرادرندهایحیوانکهانگاردرست»است،خودشرورهایسوژهساختنمحدوددولتیوظیفهنخستین

مقامعالیومستقلفرديکبینشازبودبازتابیمستقلیمطلقهدولت وشخصیسلوکییمثابهبهدين،دربابلوترنظر.

.سکوالرومدرنهایآرمانبرایباشدبنیانیتواندمیندارد،دخالتیهیچآندردولتکهسوبژکتیو

کهبودنکتهاينمبینمذهبی،هایجنگهایسالنخستیندرهمآن،1525درآلماندردهقانیقیامبهلوترواکنشاما

هایسیاستبرابردرکهدهقانانی،.گرددنمیقلمداددموکراسیوصلحبراینیرويیضرورتاًسکوالرشدهسیاسیِینظريهيک

بیرحمانهکردند،میمقاومت-بودندکردهمحرومخويشسنتیحقوقازراآنانکه-آلمانیشاهزادگانیتمرکزگرايانه



 

 

کشیدنرنج:بودندشدهمرتکبراسیاستبهدينآمیختنیکبیرهگناهآنانکهداشتباورلوتر.شدندعامقتلدولتتوسط

پذيراراشانمالوجانتباهیوداشتند،مینگاهبعدیسیلیبرایراشانصورتديگرطرفبايستمیهاآنو،بودآناناقبال

بندهایعدهوارباب،ایعدهبند،دربعضیآزاد،برخیافراد،نابرابریهرگونهبیدنیویملکوت»کهکردمیتأکیداو.شدندمی

درهمرااينانآشکارا،ياخفادرتواند،میکهکسهربگذاريد»داد،فرمانشاهزادگانبهلوتربنابراين،.«بودنخواهدمیسر

شورشیيکازترشیطانیيادردآورتر،تر،مسمومچیزهیچباشیدداشتهيادبهو.کندفروشانجاندردشنهوبکشدکوبد،

.«نیست

لیبرالیدولتظهور

کلیسا»کهبودمبرهنوواضحالکجانبرای.بودنددادهارائهسکوالرآرمانازبهتریینسخهفیلسوفان،17قرناواخرتا

ازدينجدايیالک،زعمبه.«تغییرناپذيرندوثابتسویدوهردرمرزها.عامهمصالحازمتمايزومجزاتماماًاستچیزیخود

درستای،ريشهبودبدعتیلیبرالیدولتلیکن.بودمندرجچیزهاذاتدر-«متفاوتندهمازنهايتبیوکامالًکه»-سیاست

دگرگونراجهانزمانیاندکدرتوانستوبودگسترشبهروغربدرکهاقتصادیبازار،اقتصادکهانقالبیاندازههمانبه

سازد برای«چیزهرازپیش»دولتاز«دين»جدايیبودمعتقدالکبود،زدهدامنجدايیاينکهخشونتیموجببه.

.است«ضروری»جوصلحوآرامیجامعهيکساختن

کردنِمحکومباچنینهماو.رامسلماناننهتابدبرمیراهاکاتولیکنهلیبرالیدولتکهداشتاعتقادمصرانهالکترتیب،بدين

بود،بشرطبیعیحقوقینظريهطرفدارانازالک.کردمیقلمدادخطرناکهایکژراهراآندوايننزدسیاستباديناختالط

ازنیزآمريکااستقاللیاعالمیهنويسپیشاولیندروشدمطرحرنسانسدورانهایاومانیستتوسطبارنخستیناصلدرکه

سازیمستعمرهبهاروپاکهکندمیظهورزمانیسکوالريزاسیوناما.گرديدارائهتعريفیمالکیتوآزادیزندگی،عنوانباآن

کهطورهمان–داشتبسزايیتأثیرنشینانمستعمرهبهغربنگاهیشیوهدرخوداينوزند،میدست[آمريکا]جديدیقاره

طرزبهسازندجداسیاستازرامذهبیايماننیستندقادرکهمسلمانیجوامعرايجسکوالرايدئولوژیبراساسنیزامروزه

.هستندناکارآمدناپذيریجبران

جديدیقارهبومیساکنانمیانطبیعیحقوقبسطرنسانسدورانهایاومانیستنزدچراکهبود،تناقضيکمبینخوداين

نداشتموضوعیت دادندمیرااروپايیهنجارهایباشانسازگاریعدمتاوانحقْبهبايدمیمردماناينواقع،در. قرندر.

نشدهزراعتآندرترپیشکهزمینیکندمیاذعانآکسفورد،دانشگاهدرمدنیحقوقاستاديکجِنتیلی،آلبِريکوشانزدهم،

.«گرددتلقیطبیعیقانونیمثابهبه»بايستمی«آنتصرف»وشودمیمحسوب«خالی»زمینِنیز،اروپادرطورکههمانبود،



 

 

کهکندمیمقررچنینهموی.نبودندمالکیتوآزادیزندگی،برایحقیهیچواجدبومیانکهبودموافقنظراينباهمالک

نبودندبرخوردارقلمروشانمالکیتبردالایقانونیحقگونههیچازآمريکاشدهکشفتازهیقاره«شاهان» اوعالوهبه.

حق»کهداراستراخويشیبرده«العنانِمطلقودلبخواهیتام،اختیار»اربابکهکندمیتصريحنیزبردگاندرخصوص

پیشینیانقديمیِعاداتهمانبهنیزسکوالريسمپیشگامانرسیدمینظربه.شودمیشاملهمرا«زمانیهردرویکشتن

غلتیدنددرمیشانمذهبی ساختارهایباچنانآنکلیسالیکندارد،برپاصلحازپرجهانیدررانظمبودبناسکوالريسم.

يافتمیاستقرارخشونتمددبهصرفاًسکوالرنظمکهبودتنیدهدرهمجامعهفرهنگیِوسیاسیاقتصادی، آمريکایدر.

قابلراحتیبهنسبتاًموجودمتعددکلیساهایمناسباتقطعنداشت،وجودمستحکمیاشرافیدولتهیچکهجايیشمالی،

بودحصول راسیاستازدينجدايیگردد؛متالشیتوانستمیکهبودعیارتمامحملهيکباتنهاکلیسافرانسه،دراما.

وبارجراحتدردیتجربهمستلزمجدايیاينگذراند،سرازطبیعیوهنجارمنداساساًطرحایگونهچونهمشدنمی

.بوددهشتناک

کلیساهایدارايیواموالکلیمصادره،1789نوامبردومدرملیمجلسمصوباتنخستینازيکیفرانسه،انقالبطولدر

بودملیديونپرداختمنظوربه بودسازیمنزویوتحقیرزدايی،مالکیتمستلزمسکوالريزاسیون: خشونتیفوقیمصوبه.

سهتادوتعدادوبردههجومپاريسهایزندانبهخشمگینجمعیت،1792سپتامبرکشتارهایطی:داشتدرپیراعیارتمام

درتاشدندگسیلودیبهپاريسازانقالبیارتشچهار،1794اوايل.کردندعامقتلبودندکشیشاغلبکهرازندانیهزار

نگذارندزندهراکسیتابودشدهدادهدستورهاآنبه.کنندسرکوبراشورشیرژيمْضدکاتولیکیِهایسیاستراستای در.

»دهدمیگزارشگونهاينخودمافوقبهوسترمانژوزف-فرانسواژنرالعملیات،پايان نداردخارجیوجودديگرودی: ما.

.«اندمردگاناجسادازمملوهاراه...ايمگذراندهتیغدمازرازنانوايم،کردهلهماناسبانسمزيرراکودکان

جديدخدايان.نهادندبدعتديگردينیکهبودندرهانیدهدينيکشرازراخودانقالبیونبودنگذشتهديریروزگار،قضایاز

هنرمندداويدِلويیژاکتوسطکههايیجشندررانوظهورخدايانايناينانبودند؛فرانسهملتوطبیعتآزادی،آنان

حکومتنشست،تختبرنوتردامکلیسایآسمانیمحرابدرخردیالههکهسالهمان.کردندمیعبادتبودشدهطراحی

.رسیدندقتلبهدولتتوسطکودکوزنومرد17000آندرکهساختغرقهخونیحمامدرراجديدملتترور

بمیرکشورتبرای

وطنانشهمازعاجزانهفیلسوفیفیختهگوتلیبيوهانبردند،حملهپروسبهناپلئونهایارتش1807درکههنگامی

اگر.کنندفدا(Volk)مردمروحانیذاتاليزالمنبعوقدسیاَمرتجلیپدریسرزمینراهدرراخويشجانکهخواستمی



 

 

«تخیلیاجتماع»اَندرسونبنِديکتچهآنکنیم،فدانیزرامانجانحتیحاضريمبرايشکهبدانیمچیزیهمانرامقدساَمر

دينبرایفداشدناماشد،میمحسوبپسنديدهعملیوطنراهدردادنجانديگر[1.]بودشدهخداجايگزيننامیدمیملت

.نه

پیمانهماتفاقبهبايدمیباالجبارشهروندانشساخت،آشکارصنعتیانقالبهمراهبهراخودملت-دولت19قرندرکهزمانی

وبیافرينندملیخلقیاتتاساختمیقادرراهادولتتنهانهمدرنارتباطات.آوردندمیدرحرکتبهراصنعتچرخوشده

شوندواردخويششهروندانزندگیبهديگریزمانهرازبیشتادادمیاجازههاآنبهبلکهکنند،تبلیغ ايناگرحتی.

ازجزئیديگراکنونخواستند،نمیچهخواستندمیچهگفتند،میسخنخويشحاکمانزبانازغیرزبانیبهشهروندان

آمدندمیشماربه«ملت» بريتانیِيکبرایکرد؛میقلمدادپیشرفترااجباریسازیهمساناينمیلاستوارتجان.

اواخردراما.«گیردبغلغمزانوی»تاباشدفرانسویشهرونديککهبودبهترمطمئناً«دورهایگذشتهبهمتعلقوحشینیمه»

همراهزبانوفرهنگنژاد،بربسیارتأکیدباکهملیروحستايشکهداشتهراساينازاَکتونلردانگلیسیمورخ،19قرن

»باشدداشتهدنبالبهوخیمیعواقببودندبهرهبیمعیارهااينازکهآنانیبرایتوانستمیبود وانسانیتمیزانبهباتوجه:

ياگردندمیوقمعقلعياترپستنژادهایداند،میخودآنازرااجتماعدرحقوقجملگیکهمسلطیگروهآندرموجودتمدن

.«دهندمیدستازراخوداستقاللياشوندمیگرفتهخدمتبه

بهبشرابناییهمهمیانبرابریايجادبارا«دين»بهمربوطتعصبورواداریعدمتابودندکوشیدهروشنگریعصرفیلسوفان

ومدرنینسخههمانفوقهایآرمانماجراطنزازکنند؛اثربیفکریوسیاسیآزادیوبشرحقوقدموکراسی،همراه

بهوابستهدولتدرموجودساختاریعدالتیبیهرچند.شدندمیبیاندينیلحنیباترپیشکههستندهايیآلايدهسکوالر

عملیهایسویفوقمهمهایخواستهبهملت-دولتبود،ساختهغیرممکنکامالًراهاآلايدهاينعملیکاربستکشاورزی

بهکمدستوشدندمیجذبتولیدفرآيندبهتریبیشافرادبايد.ساختبدلضرورتيکبهراهاآنبهيابیدستوبخشید

داشتندنیازتحصیالتاندکی داشتهحضوردولتهایگیریتصمیمدرآنطبقکهکردندمیطلبراحقیآنانسرانجام.

باشند اقتصادیحیثازگذاشتندمیسرپشتراشدندموکراتیزهفرآيندکههايیملتبودنددريافتهخطاوآزمونبه.

نوآوری.ماندندمیعقباغلبکردندمیمحدودنخبگانجمعبهرامدرنیتهمزايایکههايیآناماکردند،میپیشرفتسرعتبه

سرپشتراشانطبقاتیهایمحدوديتوبینديشندآزادانهتاشدمیدادهاجازهمردمبهبايدرواينازبود،پیشرفتاساس

بگذارند واروپادريهوديانقبیلازبیگانگانیبنابراينکنند،استثمارراموجودانسانیمنابعیهمهداشتندنیازهادولت.

.شدندمیدادهسوقاصلیجريانبهآمريکاوانگلستاندرهاکاتولیک



 

 

هایاقلیتنکردنتحملبود،کردهگويیپیشاَکتونلردکهطورهمانوبود،سطحیوموقتیديگرانبامدارااين،وجودبا

بهمعموالًکهشدملحدانیهمانجايگزيننژادیاقلیتاستمسلم.گشتبدلهاملت-دولتآشیلپاشنهبهفرهنگیونژادی

-دولتتوزیکینهیابژهبهکهبودندنژادیياقومیهایاقلیتاينجديددوراندراما.بودندمعترضدورانآناجتماعینظم

جنگشوزيربه1807درمتحده،اياالتدرروشنگریعصراصلیحامیانازيکیجفرسون،تامس.شدندمیبدلجديدملت

«ماندسترسازخارججايی»بهيا«گردندنابود»بايدياکههستندای«ماندهعقبمردمان»آمريکابومیانکهکندمیتوصیه

کهکردصادررا«ننگیناحکام»ناپلئونبعدسال.شوندرانده«وحشیحیواناتکنارجنگلدر»پیسیسیمیسویآندر

وگیرند،پیخصوصیحوزهایدرراشانمذهبیايمانبرگزينند،فرانسویاسامیبودندملزمفرانسهيهوديانشانموجببه

پذيردانجامغیريهوديانبايکیازدواجسههرازحداقلکهکنندتضمین يافت،میتریبیشاهمیتملیاحساساتهرچه.

کهگرفت،قوتاروپادرشدتبهضديهودیاحساسات،19قرناواخردر.آمدندمیحساببههرجايیوترريشهبیيهوديان

آنطبقکهکردندمیارائهعلمیداليلیآنتوجیهبرایاروپايیاناماگرفت،مینشأتمسیحیتعصبهاقرندلازترديدبی

.گردندحذفسیاستصحنهازبايدپسنبوده،سازگار(Volk)ملتژنتیکیوشناختیزيستتعريفبايهوديانشدمیادعا

بودهمراهشکافوعیارتمامنظمیبیقسمیباآنیتجربهدرآمد،اجرابهتوسعهروبهکشورهایدرسکوالريزاسیونکههنگامی

بودچنیننیزاروپادرترپیشکهطورهمان– شد،میمحسوباستعمارگرانسلطهپیامدفرآينداينمعمولطوربهچراکه.

شدمیردنابهنجارعمیقاًچیزیچونهمودانستندمیبیگانهووارداتیراآنهمگان کهجهانازاینقطههرتقريباًدر.

استمصممکهکردهرشدفرهنگیضدجنبشیدرمقابلاند،يافتهاستقرارسیاستازدينجدايیهدفباسکوالرهایدولت

بازگرداندجامعهعمومیحیاتبهرادين وجودسکوالريزاسیونیبانماديننسبتیدرهموارهنامیممی«بنیادگرايی»چهآن.

واکنشیارائهبهراديناغلبتجاوزکارسکوالريسم.شودمیتجربهتهاجمیوخشنظالمانه،چیزییمثابهبهکهاستداشته

استدادهسوقتندوخشن ازعمیقترسدربرخوردهامآنبهاسالمومسیحیتيهوديت،درکهبنیادگرايیجريانهر.

متأسفانهاين.سازدنابودراآنانزندگییشیوهاستآنپیدرلیبرالياسکوالرجريانکهاستآنبروداردريشهنابودی

.کردمشاهدهراآنتوانمیخاورمیانهدرکهاستچیزی

بهشانمردماننزدراآنوکردندپیادهنحوبدترينبهراسکوالريسم[باالاز]مدرنیزاسیونطرفدارحاکمانموارداکثردر

اغلبغربدرکرد،تأسیس1918درراترکیهسکوالرجمهوریکهآتاتورک،کمالمصطفی.ساختندبدلناخوشايندچیزی

.استسکوالرناسیونالیسمظلممظهراوخاورمیانهدربسیاریبرایاماشود،میتحسینمسلمانبینروشنرهبريکعنوانبه

صوفی،هایفرقهکردناعالمغیرقانونیباکوشیدویدانست؛می«متعفنایالشه»چونهمراآنوبود،متنفراسالمازاو

هامدتکهورزيدمبادرتخالفتینهادشدنبرچیدهبهچنینهماو.کندسرکوبراآنانشانمدارسبستنواموالیمصادره



 

 

بودپیامبرباپیوندایگونهنمادچنانهمامابودمردهسیاسیلحاظازپیش والقاعدهقبیلازهايیگروهبرایکه،درحالی.

.استاصلیهدفاسالمیخالفتاحیایجهتدرتصمیماينسازیمعکوسداعش

برایتالشیدرداد؛ادامهبودگشتهآغازعثمانیسالطینواپسینتوسطکهرانژادیسازیپاکسیاستچنینهمآتاتورک

بهدادند،میتشکیلرابورژوازی90%کهرا،يونانیوآمريکايیمسیحیانهاآنتجاری،رشدروبهطبقاتواصنافبرنظارت

آگوستضدمذهبیپوزيتیويسمازگرفتند،دستبهراقدرت1909درکهجوان،هایترک.کردنداخراجمندنظامایگونه

درارمنیمیلیونيکتقريباًاولجهانیجنگدرطول.دهندتشکیلترکتماماًدولتيکبودندمصمموبودندمتأثرکنت

وکودکانزنان،کهدرحالیکشتند،میيافتندمیکهجايیهرراجوانانومردان:شدندعامقتلبیستمقرنکشینسلنخستین

شدنسوزاندهوخفگیمسمومیت،گرسنگی،ازياکردندمیتجاوزآنانبهياجاهمانوکشاندندمیصحرابهراخوردهسالافراد

مردندمی هایمیکروب»رااَرمنیانعلمی،نژادپرستیتأثیرتحتآشکارانامیدند،می«اعدامفرماندار»رااوکهرشید،مهمد.

نامیدمی«پدریسرزمینآغوش»در«خطرناک کردتکمیلرانژادییتصفیهاينآتاتورک. ومسلمانانمتمادیهایقرن.

راترکیهدرساکنيونانیمسیحیانوکردتجزيهرامنطقهآتاتورکبودند؛زيستهاِژهدريایسویدودرهمکناردرمسیحیان

.شدندفرستادهترکیهبهنیزيوناندرساکنترکزبانمسلمانانمقابلدربازفرستاد،يونانبه

بنیادگرايیواکنش

در1928در.رسدنظربهاروپايی،يعنیمدرن،کشورشانکهبودنداينخواستاراغلبآتاتورکچونهمسکوالریحاکمان

پوشیدندمیمتحدالشکلهايیلباسبايدمیهمههاآنموجببهکهکردابالغقوانینیپهلویشاهرضاايران، بااوسربازان:

کهگشودآتشمعترضانیسویبهپلیس،1935در.کردندمیتکهتکهخیابانهماندروکشیدهزنانسرازراچادرسرنیزه

صدهاسرکوباينپیدربودند،کردهشرکتمقدسمکانیدرپوششبهمربوطقوانینعلیهآمیزمسالمتپیمايیراهيکدر

باختندجانغیرنظامی بدانهمگشتاسالمجهاننقاطاقصیدرحجابگسترشموجبهمعملدرهايیسیاستچنین.

.بخشیداسالمیاصالتایگونه

زدندجامعهکردنسکوالريزهبهدستروحانیونتضعیفوزدايیقدرتبانیزمصریحاکمانفرانسه،مدلازپیرویبه در.

بودکسیاوبود؛گشتهآغازمصرنظامیفرماندارپاشاعلیمحمدمديريتتحتمدرنیزاسیونعثمانی،امپراتوریتسلطدوران

کردتحمیلروحانیونبهرازيادیفشارهایمالیلحاظازکه وامالکبرداشت،همیشهبرایراآنانمالیاتیمعافیت:

قدرتباپیوندگونههرمندنظامایگونهبهوکرد،مصادرهراآمدمیحساببهدرآمدشاناصلیمنبعکهشدهوقفهایدارايی

رسمیمناصببهراروحانیونرسید،قدرتبه1952درارتشطلباصالحافسرعبدالناصرجمالوقتی.کردسلبآنانازرا



 

 

کهبودرسیدهفراآنزمانحال.بودندمردمملجاروحانیونحکومتْمندنظامخشونتمقابلدرها،قرنطولدر.گمارددولتی

بورزندنفرتهاآنبهوبداننددولتچاکرانراآنانمردم ازرامردمعمومزيراداشت،عکساینتیجهسیاستايننهايتاً.

داشتندآشنايیاسالمیسنتهایپیچیدگیباکهساختمحروماشخاصیراهنمايی کهایخودگماردهافرادترتیب،بدين.

.رساندندبارفاجعهاینقطهبهراآنوگرفتندعهدهبهراوظیفهاينبوداندکومحدوداسالمازشاندانش

کهنیستخاطراينبهتنهاجنگند،میواندگرفتهدستبهسالحسکوالريسمازشانترسرویازمسلمانانبرخیامروزهاگر

اندکردهتجربهآمیزیخصمشکلیبهراسکوالريزاسیوناغلبخودهاآنبلکهانددادهمغزیوشویشستراآنان بربسیاری.

استتضاددرآزادیودموکراسیقبیلازغربیهایآرمانباسیاستازدينجدايیبرایغربتالشکهباورنداين در.

برکنارقدرتازبوددادهوعدهرادموکراتیکاصالحاتانجامکهجمهوریريیسالجزايردرنظامیکودتایيکطی،1992

زندانبهبود،برخوردارآرااکثريتکسبدربااليیقابلیتازآتیانتخاباتدرکه،(FIS)اسالمینجاتجبههرهبرانوشد

راانزجارازموجیشد،میمتوقفایغیرقانونیشیوهچنینبهشدندموکراتیزهفرآيندپاکستانياايراندراگر.شدندفرستاده

–داشتپیدرراشادیازموجیغربیجرايدازبرخیدرکودتاباهمآناسالمیدولتيکتوقفاما.زدمیدامنجهاندر

عزلازپسمنوال،همینبه.بودشدهامنالجزايردردموکراسیبرقراریبرایفضاغیردموکراتیکعملاينموجببهکهانگار

نظامیديکتاتوریخشونتبهتاکنونزمانآنازاما.کشیدندآسودگیسرازآهیغربدربسیارینیزمصردرمُرسیمحمد

وقعیچنداناستمشغولقدرتازسوءاستفادهبهمبارکدولتازبیشحتیوشدهپیشیندولتجايگزينکهسکوالر

.گذارندنمی

قلمدادشمولجهانایقاعدهراآناگرامااست،بودهباارزشغرببرایترديدبیسکوالريسمخوب،چنداننهآغازيکازپس

فرآينداينکرد؛ظهوراروپادرتاريخیفرآينديکخاصوفردمنحصربهويژگییمنزلهبهسکوالريسم.ايمرفتهخطابهکنیم

خودبهديگریهایشکلاستممکنمتفاوت،محیطیدرهم،مدرنیته.بودويژهشرايطازایدستهباتکاملیسازگاریقسمی

گیرد طلبصلحوبشردوستلیبرالدولتبرایواست،متعصبوخصمانهذاتاً«دين»سکوالرمتفکرانازبسیاریزعمبه.

درخصوصاستعمارگراننظريادآورناخوشايندشطنینکهنگرشی–کندمیايفاراخشنوگراواپس«ديگری»يکنقش

اندگیرافتادهشانپوسیدهوتیرهافکارباتالقدرافتادگیعقبعیندرکهاستایبومیمردمان کهايندرکازماناتوانی.

داردپیدرعواقبیاستاستثنايیدين،نقشازآنفهموما،سکوالريسم درآمد،اجرابهزوربهسکوالريزاسیونوقتی.

قرارحملهموردکهبنیادگرايیهایجريانکهاستکردهثابتتاريخو-داشتهمراهبهخودبارابنیادگرايانهالعملیعکس

کههنگامی:کنیممیمشاهدهخاورمیانهسراسردررااشتباهايننامیمونماحصلاکنون.شوندمیترافراطیترديدبیگیرندمی



 

 

بدانیمهايیسیاستمحصولکم،دسترا،آنسبعانهخشونتاگربودخواهدعاقالنهنگريم،میداعشیمضحکهبههراسبا

.استشدهزدهدامنماتحقیرآمیزنگاهتوسطکه



:نوشتپی

[1.]ʻimagined communitiesʼياʼتخیلیاجتماعاتʻاستکردهارائهعنوانهمینباکتابیدرناَندرسوبنديکتکهستمفهومی.

اعضايشهرروزهوچهرهبهچهرهتعاملبرتخیلیاجتماعزيرا.داردآشکارتفاوتیواقعیاجتماعباتخیلیاجتماعيکمفهومايناساسبر

استنشدهبنا آناعضایراخودکهمردمیتوسطوشودمیساختهاجتماعیشکلبهکهاستاجتماعیملتيکاَندرسونزعمبه.

م.شودمیتخیلدانندمی
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