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  پیشگفتار مترجم
  

ي مذهبی سنی که  در مصر زاده شده و در یک خانواده 1972حامد عبدالصمد در سال 
سالگی بیش از  12او در کنار پدر تا سن . پدرش سمت مفتی را داشته، تربیت یافته است

عبدالصمد در دانشگاه قاهره انگلیسی و فرانسوي تحصیل کرد و . ز قرآن از بر کرده بودنیمی ا
ي  هاي آگسبورگ به تحصیل در رشته سالگی به آلمان آمد و در یکی از دانشگاه 23در سن 

  . علوم سیاسی مشغول شد
در کنار  او در این کتاب. نام دارد که یک بیوگرافی است» وداع من با آسمان«اولین کتاب او 

اش به فرآیند روي آوري خود از دین به علم نیز  پرداختن به حوادث زندگی خصوصی
  . پرداخته است

یک مجموعه از تجربیات تاریخی بشري و » بینی یک پیش –زوال جهان اسالم «کتاب 
موضوع اصلی این کتاب نه زوال اسالم به عنوان یک دین به طور . مشاهدات شخصی اوست

خود او در همین کتاب . باشد ه زوال اسالم به عنوان یک ایدئولوژي سیاسی میکلی است، بلک
ساختار مجازي به ي یک  ولی موضوع این کتاب بر سر جهان اسالم به مثابه«: نویسد می

گیرد؛ آرمان و رویاي  ي مؤمنان را در بر می است که مانند چهارچوبی همه نام امت
بر در این جا موضوع . ز آغاز تولدش بال و پر داده استاي که اسالم سیاسی را ا بلندپروازنه

ي اولیه خود را از دست  است که دیگر جوهر و ماده ي سیاسی ایده یک سر اسالم به عنوان
موضوع بر سر این . داده است و به جز خشم و خشونت هیچ پاسخی به حوادث جهانی ندارد

  » .اسالم است
او تصویر روشنی از فرآیند تولد، . ی این زوال استتمرکز عبدالصمد در این جا بر سر چرای
کند و  ي اجتماعی و تاریخی عرضه می ي یک پدیده شکوفایی و زوال جهان اسالم به مثابه

گذارد، بدون آن که احساسات  اي را در برابر خواننده خود می هاي کامالً روشن و ساده پرسش
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ي  ي فلسفه ست بگوییم که او از زاویهبهتر ا. مذهبی خوانندگان مسلمان خود را زخمی کند
  .دهد ي اسالم پرداخته و آن را به زبانی ساده و بدون تکلف ارایه می تاریخ به پدیده

هاي مردمی در تونس، مصر، لیبی، یمن و حتا بحرین نشان داده است که مردم این  جنبش
ایران و عربستان رغم اعتقادشان به اسالم، خواهان یک حکومت اسالمی مانند  کشورها، علی

در این کشورها تا کنون نتوانسته در بسیج و سازماندهی » اسالم سیاسی«. سعودي نیستند
بینی حامد  مردم این کشورها نقش اساسی ایفا کند و از این نظر باید گفت که پیش

  . عبدالصمد تا کنون درست از آب بیرون آمده است
  

ها در سایت مترجم به  هفته جمعهبخش و هر  10این ترجمه به صورت پاورقی، در 
  .خوانندگان عرضه خواهد شد

  
  
  )داریوش(نیاز  بی. ب



4 

 

  درآمد
  مشرق زمین سوخته: یا

ي علوم  هاي معمولی آلمان در رشته چند سال پیش به عنوان دانشجو در یکی از دانشگاه
 رفت و به مرور تحصیل در دانشگاه چندان خوب پیش نمی. سیاسی شروع به تحصیل کردم

از آن دانشجوي مصري کنجکاو که روزي به . گرفت زمان در من تناقضات هویتی شکل می
و در آزادي زندگی کند، ناگهان یک مبارز فرهنگی درمانده  بخواندآلمان آمده بود تا درس 

البته جرأت این را هم نداشتم که . نگریست بیرون آمد که کشور میزبان خود را با تحقیر می
تنها چیزي که برایم باقی مانده بود به راه . ت شخصی خود را آشکار سازمها و تناقضا ضعف

   .انداختن یک بازي پوکر حول هویت خود بود
ترین کارت من در این بازي این بود که فرهنگ خودم را بزك کنم و از فرهنگ دیگران  مهم

ها  ي آلمانیها و تزلزل فرهنگی خود را رو ي اهریمنی بسازم و در کنار آن، ترس یک چهره
هاي ننگ تاریخی  هاي تاریخی به جستجوي لکه در همین راستا در کتاب. خالی کنم

. کشورهاي غربی مانند استعمار، امپریالیسم، نئولیبرالیسم و ناسیونالیسم اقتصادي پرداختم
ها گوش فرا دهم که با نقد خود یکدیگر را  عاشق این بودم که به آن دسته از آلمانی

  . گرفتند فرهنگ خود را زیر ضربات شالق می دریدند و می
در همین زمان نزد یکی از آشنایانم به یک کتاب قدیمی برخوردم که براي من مانند یک 

ي  کردم در این کتاب همه فکر می. ، اثر اوسوالد اشپنگلر1»زوال مغرب زمین«: گنجینه بود
ن را این چنین در تنگنا و استدالالت خود را علیه فرهنگ فاسد غربی که امثال من مسلما

چرخید، دلم را  زیر فشار قرار داده پیدا خواهم کرد و زوال حتمی غرب که کتاب حول آن می
ي طوالنی این اثر عظیم را بخوانم، خسته  ولی پیش از آن که مقدمه. کرد حسابی خنک می

                                       
ترجمه شده » غروب غرب«و » انحطاط مغرب زمین«، »انحطاط غرب«عنوان این کتاب در فارسی تا کنون  1

 . است
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وي خارجی اگرچه این کتاب با زبان بسیار پیچیده نوشته شده بود و براي یک دانشج. شدم
. اي که فهمیدم، شوکه شدم یادگرفته به سختی قابل فهم بود، ولی تا همان اندازه  تازه آلمانی

زیرا آن گونه که اشپنگلر وضعیت یک فرهنگ در حال زوال را ترسیم کرده بود، برایم خیلی 
روح شده و غرق در ماتریالیسم و خشونت خام و  فرهنگ پیري که سرد و بی: آمد آشنا می

  :با هر بدبختی تالش کردم که متن را بفهم تا به این بند رسیدم. شکل است بی
این نیروي کاهش . گذارد سرانجام، با آغاز پیريِ این تمدن، آتش روح آن رو به خاموشی می«

هاي خاموش  ي فرهنگ کند تا یک بار دیگر، مانند عصر کالسیسیم که همه یافته تالش می
به یک آفرینش بزرگ بزند و یا مانند عصر رومانتیک غمگینانه شناسند دست  شده آن را می

و سر آخر، این تمدن، خسته، دلزده و سرد، شوق خود را . افتد اش می به یاد دوران کودکی
دهد و مانند امپراتوري روم مشتاقانه از نور هزار ساله به تاریکی  براي بودن از دست می

  ».گردد گاه ابدي باز میعرفان بدون روح، به دامن مادر، به آرام
این که . سپس کتاب را کنار گذاشتم. این بند را چندین بار خواندم تا سرانجام آن را فهمیدم

ها با وضعیت امروزي جهان اسالم سازگاري دارد، سخت  تحلیل اشپنگلر در بسیاري از جنبه
توانند با  آنها نمی دانم کنم که به خوبی می در ذهن خود مسلمانانی را تجسم می. داد آزارم می

صفوف . برند این جهان مدرن کنار بیایند و براي فرار از آن به دیانت خود پناه می
بندند و هنوز  آیند که خود را در برابر روح زمان می گرایان در برابر دیدگانم می اسالم
 این کتاب نه. دیدم من خودم را می. ي اولین امت اسالمی خیالی در مدینه هستند شیفته

خواندن کتاب را تا به آخر . تنها دلم را خنک نکرد بلکه به من احساس ناامنی و خشم داد
ترسیدم که تصورم از فرهنگ خودم یک حباب توخالی باشد، همان فرهنگی  می. ادامه ندادم

از آن پس از . که خود را سالیان سال از ترس واقعیت جاري، پشت آن پنهان ساختم
هنوز براي یک نقطه عطف کپرنیکی اندکی زود . بیشتر متنفر شدم اشپنگلر، کتابش و آلمان

  .بود
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هنوز . بروم» زوال مغرب زمین«پس از ده سال، یک بار دیگر جرأت کردم به سراغ کتاب 
حاال کتاب را با چشمان . فهیمدم ام کامل نشده بود ولی این بار خیلی بیشتر می زبان آلمانی
به زوال » شجاعانه«که طبق پند اشپنگلر عمل کنم و کردم  خواندم و تالش می دیگري می

در سال  اشپنگلر، این دانشمند مونیخی، در کتاب خود کهاوسوالد . فرهنگی خود بنگرم
» شناسی تاریخ ریخت«انتشار داد تالش کرد که تناوب زندگی یک فرهنگ را از منظر  1918

او احتماال . یاهان مقایسه نمایدگی گ توصیف کند و آن را با جوانه زدن، شکوفایی و پژمرده
این نگرش تاریخی خود را از فیلسوف سیاسی عرب قرن چهاردهم، ابن خلدون، گرفته که از 

  . گفت ها سخن می کودکی، جوانی و پیري فرهنگ
از فراعنه . اند هاي بزرگ به اجبار فرآیند شکوفایی تا فروپاشی را طی کرده ي فرهنگ همه

ي آخر هر  از نظر اشپنگلر، مرحله. ها تا امپراطوري عثمانی ی و رومیمصر تا یونانیان هلنیست
ستیز بین . کند هاي زندگی مشخص می ي حوزه هویتی و انجماد همه تمدنی خود را با بی

محو تدریجی آن . هاي ویرانگر با انحطاط اخالقی و رخوت توأم خواهند شد ها و جنگ تمدن
 panem(هنر، و جا افتادن فرهنگ نان و بازي  مند به فرهنگ، مرگ بخش از مردم عالقه

et circenses] (هایی هستند که آدم  ها همان پدیده این –] م/گذرانی مصرف و وقت
  . تواند با برداشتن عینک مذهبی خود به خوبی در جوامع کنونی اسالمی مشاهده کند می

ناپذیر ساخته  اجتناب تنها انجماد تفکر دینی نیست که امروز زوال جهان اسالم را یک امر
اند  است، نیز این واقعیت که اکثر کشورهاي اسالمی به چنان ذهنیت مصرفی سقوط کرده

دین . بست برایشان وجود ندارد رسد هیچ راه حل معنوي براي خروج از این بن که به نظر می
اد کند و ي متعادل کننده در برابر این ماتریالیسم مصرفی ایج توان آن را ندارد که یک وزنه

اي افراطی در برابر این  زیرا تفکر دینی به گونه. جامعه را به سوي یک تعادل رهنمون سازد
ي این واکنش افراطی  نتیجه. دهد کند و آن را مورد لعن قرار می بندي می ماتریالیسم صف

  .باشد تر از خود دیانت رادیکال می یک ترکیب انفجاري است که بسیار خطرناك
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ي فرهنگی عصر روشنگري و اومانیسم به  ولی جهان غرب با اتکاء به گنجینه ،هدر همین رابط
پردازد، در صورتی که در اسالم یک چنین  مقابله با این ماتریالیسم و رفتار مصرفی می

بدون آن که آن را به طور مطلق رد یا  -مکانیسم عقالنی براي مقابله با این فرهنگ مصرفی
بدون کانت ] م/جامعه مصرفی[ید بتوان گفت که ماتریالیسم شا. وجود ندارد -محکوم کند

زمانی که جوامع اسالمی محصوالت مدرن را . شود می سردرگمیموجب ] م/روشنگري[
بندند، آن گاه یک زندگی  در پس آن می  ي فکري بلعند ولی ذهن خود را در برابر گنجینه می

یا زود، یا به بنیادگرایی یا به تباهی  کنند که سرانجام، دیر و متناقضی را پیشه می  دوگانه
  .یا هر دو با هم –فرهنگی منجر خواهد شد 

این وضعیت مدتهاست که به واقعیت جهان اسالم تبدیل شده است و از سوي بسیاري به 
ولی به اعتقاد من این . شود طور ساده به عنوان کشمکش بین سنت و مدرنیته تعبیر می

هاي جهان  اي به پرسش است که دیگر هیچ پاسخ سازنده دینیوضعیت، نشانگر فروپاشیِ 
  . کند ناپذیري تعریف می مدرن ندارد؛ زوالِ فرهنگی است که ویژگی اصلی خود را در تحول

کند در حقیقت فقط حجابی  آن چه غرب به عنوان تجدید حیات جهان اسالم برداشت می
آمیز بر نمادهاي اسالمی در  تأکید خشونت. پوشاند است که از بین رفتن این دین را می

  .نشینی دین اي از عقب حقیقت چیزي نیست مگر نشانه
توان در  می» .زند، دیگر نژاد ندارد کسی که بیش از حد از نژاد حرف می«: نویسد اشپنگلر می

از آن جا که اکثر ! ولی این پاسخ هم اشتباه است. مخالفت گفت که اسالم نژاد نیست
ی توانایی آن را نداشتند که به شهروندان خود یک هویت پایدار و کشورهاي نوبیناد اسالم

اشپنگلر، دین را به عنوان منبع اصلی » نژاد«ي  توان به جاي واژه معنادار عرضه کنند، می
ولی از آن جا که دین اسالم دیگر توانایی آفرینش . هویت کشورهاي اسالمی قرار داد

البته سمت و سوي این . ماند نگ مقاومت باقی مینیروهاي خالق را ندارد، تنها برایش فره
ماندگی نیست و به هیچ انقالبی هم منتهی  هاي واقعی این عقب مقاومت معطوف به ریشه

ماندگی در خارج خود است که  شود، بلکه فقط در جستجوي یک مقصر یا عامل عقب نمی
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دي سرانجام از دین، با این مبارزه علیه آسیاب. شان شمرده شود بایستی مسئول فالکت می
ها آخرین بقایاي انرژي را که یک جامعه براي تغییر و تحول نیاز دارد،  فرهنگ و انسان

  . رباید می
رشد . در غرب این تصور حاکم است که اسالم بسیار نیرومند و در حال پیشروي است

ي ها هاي خونین و فریاد گذاري جمعیت مسلمانان در کشورهاي اسالمی و اروپا و بمب
خراش بنیادگرایان اسالمی نکاتی هستند که غربیان براي درستی نظرات خود ارایه  گوش

ولی واقعیت این است که جهان اسالم خود را در یک تنگناي دفاعی احساس . دهند می
کند که بدین گونه علیه تهاجم سیاسی و اقتصادي غرب به اعتراض  کند و تصور می می

  . برخاسته است
هاي غربی در افغانستان، عراق و همچنین بسیاري دیگر از  می قدرتهاي نظا فعالیت

در جهان اسالم، از چچن تا فلسطین، راه را براي رشد سرطانی   هاي حل نشده کشمکش
در این جا . کند طلبانه غرب باز می ها و ادعاهاي هژمونی هاي توطئه در خصوص تالش نظریه

شدن اروپا و در این راستا زوال باختر زمین  میاز یک سو بسیاري از اروپائیان نگران اسال
ي غربیان  هاي استادانه هستند و از سوي دیگر مسلمانان هم خود را به عنوان قربانیان نقشه

ها  و نابودي اماکن مقدس آن] اقتصادي[شان کنترل کامل بر منابع  نگرند که هدف می
  . باشند می

گیرد که جهان  م از آن تصاویري ریشه میاین دو درك و برداشت از یک سو به طور مستقی
ها و  ها، ناتوانی ها، از ترس غرب و جهان اسالم از خود دارند، و از سوي دیگر این برداشت

یک طرف بدبینانه به آینده . گیرد افکنی تاریخ خود بر طرف مقابل سرچشمه می برون
هاي  وسطایی، جنگ رونتعصب ق: کند اش را در مقابل خود تجسم می نگرد و تاریخ گذشته می

لیسد و  اش را می هاي گذشته و طرف دیگر، زخم. هاي وین ها در مقابل دروازه مذهبی، ترك
افتد زیر گریه  هاي صلیبی و عصر استعمار می هاي روانی خود از جنگ هر گاه به یاد آسیب

هر دو طرف ناپذیري که  هر دو طرف از پارانویا در رنج هستند، دیوار معنوي و چیره. زند می
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یک فرد، لزوماً بدین ] داشتن بیماري پارانوئید[ولی واقعیت پارانوئید بودن . سازد را جدا می
  ! باشد معنا نیست که از سوي دیگران مورد خطر نمی

: اسالم در حال حاضر ممکن است هر چیز باشد، ولی به اعتقاد من قطعاً یک چیز نیست
یداً ضعیف و بیمار است؛ اسالم هم به لحاظ به عکس، اسالم شد! اسالم نیرومند نیست

کردن  خشونت دینی، اسالمی. نشینی است فرهنگی و هم به لحاظ اجتماعی در حال عقب
تنها ] مانند حجاب[آمیز روي نمادهاي اسالمی  ي عمومی و پافشاري جنون ي عرصه فزاینده
سیج هیجانی است این پیشروي اسالم تنها یک ب. نشینی هستند هاي عصبی این عقب واکنش

بدا به حال کسانی که بسیج کردن را با پیروزي عوضی «: و همانگونه که اشپنگلر نوشت
هاي روشنی دال بر نبود اعتماد به نفس و فقدان آزادي عمل  در این جا نشانه» .گیرند می

اي است که در  آمیزي خانه در این جا تنها موضوع بر سر رنگ. گرایان وجود دارد اسالم
اما حتی فرو ریزي یک خانه نیز خطرناك است، و این هم نه تنها . ي فروریزي است نهآستا

  . براي ساکنان آن
تر و برتر  آموزد که جاي فرهنگ فرسوده را نه اصول بلکه فرهنگ جوان البته تاریخ می

فاسد و از » متمدنان«هاي بلندپرواز و جنگاور سرانجام بر  »بربر«گیرد و این که  می
را به عنوان شاخص بسیج جنگویان » خون«اشپنگلر اصل . ه پیروز خواهند شدخست جنگ

اگر . 2نامد می» اي عرق یا رگ قبیله«یعنی ] عصبیه[» عصبیت«نامد، ابن خلدون آن را  می
                                       

هاي گوناگون  باشد که تا کنون رساله می» عصبیت«ي  یکی از مفاهیم پیچیده در کتاب ابن خلدون واژه 2
به طور مفصل به این » بینی ابن خلدون جهان«الگوست در کتاب خود به نام . نوشته شده استي آن  درباره

پرستی، جنبدگی دولت، قوه  نویسندگان غربی براي این مفهوم برابرنهادهایی مانند وطن. مفهوم پرداخته است
... مشترك و ي  حیاتی یک قوم، روح عام، همبستگی اجتماعی، تعلق اجتماعی، همبستگی گروهی، اراده

اي آن زمان، شاید بهترین  ها و ساختارهاي قبیله ي انسان به اعتقاد نگارنده با توجه به تاریخ گذشته. اند گذاشته
رساند و هم  اي هم همبستگی خونی را می زیرا رگ قبیله. باشد» اي رگ یا عرق قبیله«برابرنهاد براي این واژه 

تابع » جماعت«یا » جمع«نشانگر آن است که » اي عرق قبیلهرگ یا «از سوي دیگر . همبستگی جمعی را
 . باشد می] نویرولوژیک/ بیولوژیک[مستقیمی از خویشاوندي خونی 
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توان آن دو را با مفهوم دین تکمیل  نتوان مفهوم دین را جانشین این دو مفهوم کرد، اما می
علیه این اصل ممکن است که مردم شکم سیر شهرهاي : دین اي، خون، رگ قبیله. نمود

ها را لوس کرده مخالفتی نداشته باشند به ویژه در آن روزگار که  بزرگ که تمدن آن
هاي تن به تن، قشون  هاي باز طی جنگ هاي ارضی در میدان ها و کشمکش سرنوشت جنگ

  . خورد در مقابل قشون رقم می
ي تاریخ  هاي آلوده، تاریخ و فلسفه نت، نانو تکنولوژي و بمبولی در عصر جهانی شدن، اینتر

توانند به ما نشان بدهند که ما اکنون کجا هستیم و  ها می تواند یاري برساند، آن کمتر می
به . توانند اشارات مبهمی ارایه دهند ها تنها می ي فرهنگ ي آینده چرا هستیم، ولی درباره

بینی  کمتر به پیش» زوال مغرب زمین«ي  ندن دوبارههمین دلیل عالقه من به هنگام خوا
  . گیري دارد معطوف است و بیشتر به تحلیل فرآیند سمت

قرن بیستم از  20هاي  بایستی فرهنگ اسالمی حداکثر در سال طبق منطق تاریخ می
ي  اي همه چیز نشانگر آن بود که ایده پس از الغاي نظام خلیفه. شد ي روزگار محو می صفحه
دهد و دیگر براي الگوي حکومتی  ت الهی جاي خود را سرانجام به دولت ملی میحکوم

در مصر و  1928ولی تأسیس اخوان المسلمین در سال . اي وجود ندارد پدرساالرانه آینده
کشف نفت در عربستان سعودي چند سال پس از آن ظاهراً کافی بود تا جلوي نابودي اسالم 

گري افراطی ظاهراً  سازي جهاد و شکوفایی وهابی صوصیگرفته شود؛ پول باد آورده، خ
شاید بتوان گفت که این حوادث . توانستند به اسالم سیاسی تکان نوین و قدرتمندي بدهند

چیزي نبودند به جز یک تنفس مصنوعی براي فرهنگ اسالمی که اوج خود را طی کرده بود 
  .و در بستر مرگ قرار داشت

م سخن گفتن به همان اندازه دشوار است که بخواهیم به یقین ي جهان اسال ي آینده درباره
شود این  آن چه به روشنی دیده می. بینی کنیم ي آب و هوا پیش ي تغییرات آینده درباره

گیرد و موضع  هاي بزرگی از جهان اسالم از دانش جهانی به شدت فاصله می است که بخش
این، در حال حاضر بنیادگرایی اسالمی و افزون بر . ناپذیري با روح مدرنیته دارد سازش
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یابد که بیان خود را در خشونت و انزوا پیدا کرده  ورزي آن در برابر غرب فزونی می کینه
یابی مسلمانان جوان نیز آغاز شده است؛  هم زمان و در کنار آن، فرآیند فردیت. است

خرید  -وضعیت مالیبستگی به  –فرآیندي که خود را در استفاده افراطی از اینترنت و 
این روندهاي . دهد اعتمادي به ساختارهاي سنتی نشان می افراطی کاالهاي مصرفی و بی

توانند هم به دموکراسی و هم به یک بینادگرایی  متفاوت، موازي و متأثر از یکدیگر می
بستگی به این دارد که این افراد منزوي شده در چه . اي و خشونت منجر شوند توده

  . اي قرار بگیرند ي اجتماعی شبکه زیرساخت و
هاي گوناگون توسعه  در کشورهایی مانند ایران و مصر از یک سو بنیادگرایی اسالمی در شکل

هاي سنتی رها  یابد و از سوي دیگر جوانان در تالش هستند که خود را از این چهارچوب می
  جنگ«. ناپذیر است اند و رویارویی شدید اجتناب ها کامالً مشخص شده بندي صف. سازند

این جنگ نه . هاست که به واقعیت تبدیل شده است ي ساموئل هانتینگتون مدت»ها فرهنگ
گویند، بین اسالم و غرب بلکه در درون خود کشورهاي  فقط، آن گونه که بسیاري می

  . اسالمی بین فرآیند فردگرایی و همگرایی، بین سنت و نوآوري آغاز شده است
ي بسیار داریم، زیرا نظام آموزشی هنوز  ات سیاسی و اصالح اسالم فاصلهما هنوز از اصالح

کمبود بازدهی اقتصادي و . است تا آزاد اندیشی] به اسالم و سنت[مبلغ اصل وفاداري 
هاي  افزایش نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادي باعث استقبال مردم از اسالمیست

پر درآمد خلیج از فضاي باز اجتماعی و سیاسی  حتا درك کشورهاي. بنیادگرا شده است
  . بیشتر معطوف به مصرف کاالهاي مدرن است تا نوسازي اندیشه

ها  کنند خود را با ظاهري مدرن تزیین کنند ولی ویژگی آن کشورهاي خلیج اگرچه تالش می
اگرچه در بسیاري از کشورهاي اسالمی راه براي . حاکمیت مناسبات پدرساالرانه است

. شود وزش زنان باز است ولی از زنان هر گونه حق تعیین و تکلیف زندگی خود سلب میآم
طلبان اسالمی هنوز جرأت ورود به مسایل اساسی فرهنگ و دین را  این به اصطالح اصالح
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هیچ . دهند کنند ولی آن را به آخر ادامه نمی گرانه را آغاز می هاي اصالح ها بحث آن. ندارند
  »آیا احتمال دارد که در دین ما نقصی وجود داشته باشد؟«: رسدپ کس از خود نمی

شود و سرانجام در برخورد با این  گرایان اسالم از قرآن آغاز می هاي اصالح ي پرسش همه
کاران اسالمی هر  گرایان و محافظه اصالح. شوند ي عظیم فرهنگ اسالمی متالشی می صخره

بیند و  قرآن، مبانی حکومت االهی را مییکی در . ي این متن مقدس هستند دو شیفته
طلبان در پی یافتن جمالت مثبتی در آن هستند که به درد زندگی  دیگري یعنی اصالح

اي آن را با شرایط جوامع  روند تا تبه گونه ها آن قدر با این و آن آیه ور می آن. مدرن بخورد
آیا به راستی ما امروز به  پرسد که کسی هم در این میان از خود نمی. امروز سازگار کنند

زیرا به محض آغاز یک . قرآن نیاز داریم یا نه؟ هیچ کس شهامت گفتمان پساقرآنی را ندارد
هاي قدیمی علیه غرب دامن  ورزي هاي سیاسی کینه گري، از طریق بازي بحث جدي اصالح

بدین گونه طلب را به عنوان ستون پنجم غرب بدنام کنند، و  شود تا نیروهاي اصالح زده می
توانند  طلبان نمی دلیل دیگر که اصالح. اعتبار سازند یا  پاکسازي کنند ها را بی به راحتی آن

تواند در بدترین  هایی است که می ها از مجازات تر کنند، ترس آن مطالبات خود را عمیق
  . حالت به مرگ بینجامد
خواهم نشان دهم که  یاي مسحور قرآن هستم و به همین دلیل م ظاهراً من هم به گونه

چگونه یک نقل قول از قرآن، جهان اسالم را با یک منطق ساده به نابودي محکوم کرده 
  :آمده است 17، آیه )سوره الرعد( 13در سوره . است

ها جاري شد و بر سطح  ها رودخانه خداوند از آسمان آب فرو فرستاد، آن چنان که در دره« 
کفی نیز براي به دست آوردن زینت و ابزار به هنگام ذوب  و چنین. ها کفی ایجاد شد این آب

رود،  کف از بین می: و بدین گونه خداوند حقیقت را از خطا جدا ساخت. آید فلزات بوجود می
  ».و تشبیهات خدا چنین هستند. ماند رساند، بر زمین باقی می ولی آن چه به مردم سود می

ي روزگار محو  یت نخورد در نهایت از صحنهگوید که آن چه به درد بشر حتا قرآن هم می
  . خواهد شد
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ي کشورهاي  یک بار من در برابر این پرسش نامساعد قرار گرفتم که به راستی اگر همه
اسالمی از بین بروند، جهان چه چیزي را از دست خواهد داد؟ به جز نفت و تعدادي مناطق 

احتماالً . دیگر به نظرم چیزي نرسیددهد،  ها را غلغلک می تفریحی و ترس از ترور که بعضی
هایشان را در کشورهاي خلیج از  به تولیدکنندگان خودروهاي لوکس که بهترین مشتري

  . دست خواهند داد، آسیب وارد خواهد آمد
تواند طرح شود که جهان اسالم چه چیزي به نفع بشریت به ارث  آري، این پرسش می

دانش، هنر و معماري، فقط براي این که سه  ي خدمات جهان اسالم در حوزه. گذارد می
اصالً «یا » کم«ي مهم را نام برده باشم، چیست؟ پاسخ این پرسش خیلی راحت یا با  حوزه
چرا براي بسیاري درك این موضوع که فرهنگ اسالمی اوج خود را از . شود داده می» هیچ

جهانی تطبیق دهد، دشوار ي  مدتها پیش پشت سر نهاده و دیگر قادر نیست خود را با جامعه
مانده است فقط یک کف روشنفکرانه از است؟ به نظر من آن چه از تاریخ تفکر اسالمی باقی 

و این . ناپذیر است که دیگر توانایی زندگی در این جهان مدرن را ندارد تعصب دینی سازش
ي براي ا و خشم مأیوسانه وار خروشی جنونکف، پیش از آن که براي همیشه محو شود، با 

  . پوشاند آخرین بار سطح آب را می
با این کتاب تالش خواهم کرد که چگونگی فرآیند فروپاشی اسالم را از نظر بگذرانم و ببینم 

اهمیتی خواهد داشت، آن گاه که پیکر سنگین اسالم  که براي جهان کنونی چه معنا و
احتماالً . خواهد داشت ي ما ربط ریزد، زیرا این فروپاشی به همه درست در وسط آن فرو 

ي واحد نداریم؛  ي یک پدیده گفته خواهد شد که ما اساساً چیزي به نام جهان اسالم به مثابه
انگارانه  زیرا یکسان دیدن و یکسان کردن یک میلیارد انسان، از اندونزي تا مراکش، هم ساده

ي  اسالم را به مثابهالبته این انتقاد زمانی درست است که ما جهان . آمیز است و هم توهین
ولی موضوع این کتاب بر سر جهان اسالم به . یک واحد جغرافیایی، دینی یا سیاسی ببینیم

ي مؤمنان را در بر  است که مانند چهارچوبی همه ساختار مجازي به نام امتي یک  مثابه
ر داده اي که اسالم سیاسی را از آغاز تولدش بال و پ گیرد؛ آرمان و رویاي بلندپروازنه می
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ي سیاسی است که دیگر جوهر و  در این جا موضوع بر سر اسالم به عنوان یک ایده. است
ي اولیه خود را از دست داده است و به جز خشم و خشونت هیچ پاسخی به حوادث  ماده

  .موضوع بر سر این اسالم است. جهانی ندارد
شود تا نقد اسالم را  ح میآیا فقط یک اسالم وجود دارد؟ این پرسش اغلب خیلی موذیانه طر

هاي گوناگونی تشکیل شده  طبیعی است که اسالم از جریانات و نحله. در نطفه خفه کند
ها براي  شاید این تفاوت. اسالم سخن گفت یکتوان از  است، ولی با این وجود می

. اهمیت هستند ها از منظر سیاسی بی شناسان جالب باشد ولی آن کارشناسان الهیات و مردم
ي مؤمن نیست، بلکه آن  گوییم منظورمان تصورات توده زمانی که ما از اسالم سخن می

  .ایدئولوژي سیاسی و ذهنیتی است که نظام دینی اسالم بر آن استوار شده است
گویند، یا زمانی که موضوع بر سر تدریس اسالم  زمانی که خود مسلمانان از اسالم سخن می

شناختن نهادهاي  که مسلمانان خواستار به رسمیت در مدارس اروپایی است یا زمانی
زمانی که مسلمانان از . گاه موضوع فقط بر سر یک اسالم است شان در اروپا هستند، آن مدنی

زنند، ولی به محض این  گویند که از کدام اسالم حرف می گویند، نمی سخن می» دین صلح«
بازي  اي خفه کردن این نقد، شعبدهدهد، بالفاصله بر که کسی اسالم را مورد نقد قرار می

  گویید؟ اصالً شما از کدام اسالم سخن می: شود شروع می
رساند و باعث الکلی شدن  مصرف الکل بیش از حد به سالمتی زیان می«: گوییم وقتی ما می

زنیم؟ آري، الکل براي تولید دارو یا غذا هم استفاده  ، ما از کدام الکل حرف می»شود آدم می
زنیم، دیگر بحث ما روي آن  ولی ما وقتی از تأثیرات اجتماعی الکل حرف می شود، می

تواند شفابخش و  مصرف کم الکل می. هایی که مصرفی دارویی یا غذایی دارند نیست الکل
اش بطري دگم اسالم را سر  بخش باشد ولی وقتی هر مسلمانی در هر لحظه از زندگی الهام
سخن ] دگماتیسم[ي باالي  من از این اسالم با درجه. شود گاه دیگر خطرناك می کشد، آن می
زند بلکه به همزیستی  گویم، زیرا این اسالم نه تنها فقط به خود شخص آسیب می می

  . رساند ها نیز صدمه می انسان
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توان کشورهایی مانند ترکیه، اندونزي و مالزي را با جهان عرب در یک ردیف قرار  طبعاً نمی
اند و  هاي اخیر در زمینه آموزش و اقتصاد رشد نسبتاً خوبی داشته در سالاین کشورها . داد

هاي یک  همچنین جوانه. شدن در کل جهان اسالم هستند اي بیانگر امید دموکراتیزه به گونه
ولی تأثیر این سه کشور بر مابقی . اسالم نسبتاً مترقی در این کشورها قابل مشاهده است

به عکس، تأثیر . اهمیت است وزش و الهیات متأسفانه بیهاي آم جهان اسالم در حوزه
اي  عربستان سعودي و مصر بر ترکیه، اندونزي و مالزي بسیار برجسته است و به گونه

کند و در همین راستا، فرآیند دموکراتیزه شدن در  گرایی را در این کشورها تقویت می اسالم
  . این کشورها را با موانع جدي روبرو ساخته است

المللی به عنوان خطر تلقی  اي و هم بین ه ویژه در جهان عرب، هم دورنماهاي منطقهب
سوادي، سرکوب، روند کاهش منافع نفتی، تغییرات  رشد فزاینده جمعیت و فقر، بی: شود می

هاي کشاورزي شده، عواملی هستند که اساس  اقلیمی که باعث نابودي بسیاري از زمین
هاي  دهند و موجب حاد شدن کشمکش د تهدید قرار میاقتصادي این کشورها را مور

پیامد این فرآیند کاهش نفوذ دولت است که به . اي و مذهبی موجود خواهند شد منطقه
هاي داخلی در افغانستان،  جنگ. شود می» سازي خشونت خصوصی«ي خود منجر به  نوبه

رکود ذهنی و مادي . عراق، الجزایر، سومالی و سودان فقط آغاز این فرآیند ترسناك است
هاي اسالمی زوال خواهند یافت و  دولت: بینی رسانده است جهان اسالم من را به این پیش
   .ي سیاسی و اجتماعی و یک فرهنگ از بین خواهد رفت سرانجام اسالم به عنوان یک ایده
یک کنیم به  ي غرق شدن مقایسه می در آستانه» ِ تایتانیک«وقتی جهان اسالمی عرب را با 

دیده، تنها در وسط اقیانوس سرد عصر نوین قرار  کشتی صدمه: خوریم شباهت بارز برمی
مسافران . دهندگان به سراغش خواهند آمد داند سرانجام از کدام سو نجات گرفته و نمی

ي در پیش  اند و هنوز از فاجعه هاي خود خوابیده چنان در اتاقک هاي درجه سه هم کابین
هاي نجات، خود را از معرکه  کنند که با تعداد کم قایق مندان تالش میثروت. آگاهی ندارند

در همین زمان، روحانیون . نجات دهند و حتا در صدد هستند از این فاجعه سودي هم ببرند
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این به اصطالح . کنند کشتی مردم را با شعارهاي تکراري خود به صبر و استقامت دعوت می
ي آخر غرق شدن  اندازند که تا لحظه د آن ارکستري میگرایان اسالمی من را به یا اصالح

داد تا به مسافران این توهم را القاء کند که گویا وضعیت  کشتی، موسیقی خود را ادامه می
دهد، به نواختن  ها گوش نمی دانند کسی دیگر به آن ها با این که می آن. هنوز عادي است

  . دهند گري خود ادامه می ملودي اصالح
کشتی اسالم از : این جا یک تفاوت اساسی بین وضعیت اسالم و تایتانیک وجود داردولی در 

همان ابتدا کهنه و پر از سوراخ بود؛ با این وجود این کشتی براي بسیاري از مسلمانان ابدي 
ها براي سفر این کشتی یک رسالت و مأموریت خدایی قایل  نمود، زیرا آن ناپذیر می و غرق
نما و بدون داشتن جهت معینی  م چندین قرن در اقیانوس بدون قطبکشتی اسال. بودند

دانست که باید به کجا برود و به جهت وزیدن باد بر اقیانوس هم  کرد، زیرا نمی حرکت می
اي به نام  براي کشتی اسالم نه یک تصادم شدید بلکه یک تماس نرم با کوه یخ. توجه بود بی

تر بود که  قوي» دیگران«تازه پس از ظهور . خارج شودمدرنیته کافی بود تا از تعادل خود 
با این وجود، غرور و لجبازي مانع درك ضرورت . هاي خود شدند مسلمانان متوجه ضعف

  . ها بود تغییر از سوي آن
به اعتقاد من جهان اسالم از حساب بانکی فرهنگی و تمدنی خود بیش از حد برداشت کرده 

اگر اسالم یک شرکت . بیش از دخلش شده است است و به طرزي نابخشودنی خرجش
آن چه اسالم امروز بدان نیازمند . ها ورشکست شده بود بود، خیلی پیش از این تجاري می

جهان اسالم . مانده است ي اجناس باقی برداري همه است اعالم یک ورشکستگی با صورت
و تصاویر تاریخی خود وداع برداري سرانجام با بسیاري از تعاریف  باید با توجه به این صورت

  . خویش  تعریفش از خدا، از جامعه، از زن، از دشمن و از الگوهاي تاریخی: کند
شناس آلمانی، دان دینر، مشکل  شناس انگلیسی و هم مورخ و شرق هم برنارد لویز، شرق

هاي زندگی رخنه  ي حوزه دانند که در همه گرایی آن می اصلی اسالم را در ماهیت تقدس
هاي سکوالریزاسیون را در جهان  به اعتقاد دینر، یکی دیگر از دالیلی که کوشش. ه استکرد
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باشد که به متون قرآنی و مضامین  اسالم بسیار دشوار ساخته است، طبیعت زبان عربی می
این باعث شده که جهان اسالم به رکود کنونی برسد، چیزي که دینر آن را . آن اتکا دارد

همین استدالل را آدونویس، ادیب تبعیدي سوري، . نام نهاده است» دهزمان مهر و موم ش«
این واقعیت که فرهنگ در . کند البته او تز خود را به جهان عرب محدود می. کند عرضه می

شود و  شود و زبان عربی متحول نمی بوروکراتیک تولید می -کشورهاي عربی به شکل دولتی
گویی  جود ندارد، سرانجام آدونویس را به این پیشاین که در این کشورها هیچ خالقیتی و

  . ها مانند مصر، یونان و روم کهن به زودي به تاریخ گذشته خواهند پیوست سوق داد که عرب
بر خالف افراد نامبرده فوق، امانوئل تود و یوسف کورباژ معتقدند که اسالم به سرعت مدرن 

اش  که در زبان اصلی» ناپذیر قالب توقفان«این دو آمارگر و نویسندگان کتاب . خواهد شد
شناسی جهان  نام دارد، جمعیت Le rendez-vous des civilisations) فرانسوي(

اند که باسوادي در میان زنان و مردان  و به این نتیجه رسیده  اسالم را مورد بررسی قرار داده
شود  د و ولد میجوان مسلمان در حال رشد و گسترش است و این خود باعث کاهش نرخ زا

تواند هم  گردد که می و سرانجام این تغییرات جمعیتی منجر به یک جابجایی اجتماعی می
گیري نویسندگان این  نتیجه. ساز باشد براي نوآوري و هم براي گسترش بنیادگرایی زمینه

  .دهند هاي مدرن، جهان اسالم را تغییر می ارزش: چنین است
  

 -، نه یک بررسی تاریخی و نه یک بررسی تجربی»زوال جهان اسالم«ِ من،  کتاب
حتا اگر تاریخ اضمحالل و پویایی اجتماعی امروز نقش اصلی را در این . شناختی است جامعه

کتاب ایفا کنند، ولی باز این کتاب در نهایت یک تحلیل و ارزیابی شخصی از فرآیند تغییرات 
از این رو، . عنی کشورهاي عربیشناسم، ی هایی از جهان اسالم است که من می در بخش

زادگاه من، مصر، در مرکز این بررسی قرار دارد که از نظر من به عنوان یک جهان کوچک 
دهی  گردد، سهم بزرگی در جهت ، تا آن جا که به مدرنیزاسیون و بنیادگرایی برمی]اسالمی[

کاملی که به انسداد هاي اجتماعی و تحوالت ناقص و نا در این کتاب فرآیند. جهان اسالم دارد
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شوند در بافت تاریخی، دینی و سیاسی خود مورد بررسی قرار خواهند  گري منجر می اصالح
ي بین  موضوعات بحث این کتاب پرداختن به تعریف قرآن از انسان و خدا، رابطه. گرفت
و تأثیر آن بر نظام آموزشی و همچنین تصویر  ]honour/Ehre[مراتب و شرافت  سلسله
  . لمان از خویشتن و بیگانه خواهد بودفرد مس

ي بیماري به نام اسالم نیستم و  در این جا هم به دنبال برانگیختن همدردي دیگران با پدیده
مسئله بر سر این . باشم در ضمن خواهان به راه انداختن یک بحث پلمیک علیه آن هم نمی

  . هاده شده استاست که خواننده را متوجه ظرایفی کنم که کمتر بر آن انگشت ن
  




