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  نمایی میل به مظلوم
  بیندیشند  شان هاي خودساخته چرا مسلمانان میل ندارند به بدبختی: یا
  

خواست از یک سو استعمار بزرگ فرانسه را در شرق  ناپلئون با لشکرکشی به مصر می
او توانست با . ریزي کند و از سوي دیگر راه انگلستان را به مستعمراتش مسدود کند پایه

ي نیل  ِ ماهرانه با رهبران مذهبی مسجد االزهر قدرت خود را در کرانه زبردستی و زد و بند
مصریان هرگز انقالبیون . هاي نخستین یک قیام را در نطفه خفه نماید مستقر کند و تالش

گرفتند به راحتی تن  حاکمانی که قدرت را به دست می ي سلطه نبودند و اغلب به یبزرگ
کردند موفق شدند  یانه از ناپلئون دریافت میاگرچه رهبران مذهبی که حقوق ماه. دادند می

خشم مردم را از فرمانروایی یک کافر بر مصر، فرونشانند، ولی با این وجود احساس تحقیر در 
ها  با پخش این شایعه که ناپلئون به اسالم گرویده است، فرانسوي. مردم مصر باقی ماند

ي مشابه در جنگ  نمونه .مردم را آرام کنند ي شده دار تالش کردند تا احساسات جریحه
جهانی دوم رخ داد؛ زمانی که نیروهاي آلمانی به فرماندهی رومل به سوي مصر در حال 
پیشروي بودند، این شایعه را پخش کردند که هیتلر مسلمان شده تا بدین گونه مصریان را 

ی تظاهر به مذهب براي نزدیک. ي استعمار انگلستان ترغیب نمایند براي شورش علیه سلطه
به مردم همواره به عنوان کلید حفظ قدرت سیاسی در مصر عمل کرده است، حتا در مصر 

اسکندر کبیر، الگوي ناپلئون، نیز به محض این که بر مصر تسلط یافت به . پیش از اسالم
نامگذاري کرد؛ و ) آمون خدا(معبد سیوه رفت و خود را طی آیین تعمید به عنوان پسر آمون 

  . به یک حاکم محبوب تبدیل شود مهاجمباره براي مردم از یک  او یکهمین باعث شد که 
ي  دانان نیز به مصر آمدند و بعدها اولین دانشنامه شناسان و جغرافی به همراه ناپلئون، باستان

را کشف کردند و ژان فرانسوا ] Rosetta Stone[ها سنگ رشید  آن. مصر را نوشتند
ان، زبان کهن مصري و هیروگلیف را کشف رمز کرد و با اتکاء بد )1832-1790( کامپویون

ها موفق شدند در طی  فرانسوي. شناسی را دگرگون ساخت بدین گونه کیفیت علم باستان
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چند ماه توقف خود، تکنیک مدرن، یک نظام اداري کارآمد و یک نظام دادگستري را در 
هایش در اروپا آگاهی یافت ولی ناپلئون پس از آن که از خسارات نیرو. ریزي کنند مصر پایه

مجبور شد پس از یک سال مصر را ترك کند و فرماندهی کل قوا را به ژنرال ژان بابتیست 
پس از مدت کوتاهی یکی از . کلبر که نزد مصریان از محبوبیت برخوردار نبود، بدهد

جراي یک قاتل دستگیر شد و براي ا. دانشجویان االزهر به نام الحبیبی کلبر را به قتل رساند
که  ی رامصریان که عادت داشتند هر کس. دادرسی عادالنه، برایش یک دادگاه تشکیل شد

ها،  این روش فرانسوي شدیداً تحت تأثیر خیزد بدون دادرسی اعدام کنند علیه فرمانروا برمی
  . قرار گرفتندکه به متهم حق دفاع از خود داده شد، 

، که خود شاهد این )1829-1754( جبرتیاولین مورخ دوران نوین مصر، عبدالرحمن ال
ي  نامید و گفته که عمل احمقانه» فکر جوان ابله و بی«قصد کننده را یک  دادرسی بود، سوء

  . او به منافع مصر آسیب رسانده است
گیري دولت ملی عبدالناصر، نام همین دانشجو یک بار دیگر  سد و پنجاه سال بعد، با شکل

هاي  در این کتاب. ها به عنوان قهرمان ملی ظهور کرد یشنامههاي تاریخی و نما در کتاب
د و از اتحاد ناپلئون با ها در مصر حاصل ش آوردهایی که توسط فرانسوي تاریخی از دست

در این جا فقط سخن بر سر این است که تا چه اندازه . االزهر سخنی نیست انروحانی
ر بر اسب وارد االزهر شده و به این مکان اند و چگونه ناپلئون سوا رحم بوده ها بی فرانسوي

را به عنوان » جوان ابله«گرایان کنونی همین  در ضمن، اسالم. احترامی کرده است مقدس بی
ها پیش  از آن جا که فرهنگ اسالمی از مدت. کنند غرب تبلیغ می  الگوي یک جهادگر علیه

کنند تا در تاریخ مدرن براي  گرایان تالش می است، اسالم نیاورده پدید دیگر هیچ قهرمانی
تداوم مقاومت ملی و مذهبی همواره یک نفر را به عنوان قهرمان پیدا کنند یا بازتولید 

هاي میانه بر صلیبیون پیروز  الدین که در سده ي زمانی بین صالح و این گونه، فاصله. نمایند
  . شود شد و عصر مدرن با قهرمانان تخیلی پر می
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. ها به فرانسه بازگشتند یان پس از سه سال در مصر پایان یافت و آنِ فرانسو  ماجراجویی
ِ سوزن از انقالب فرانسه بود، فقط  میراث این سه سال توقف فرانسویان براي مصریان یک سر

سفیدان  اي از رهبران مذهبی، بازاریان و ریش پس از بازگشت فرانسویان، عده. ِ سوزن یک سر
مملوکی را برکنار کنند و به جاي آن » خورشید پاشا« جمع شدند و تصمیم گرفتند که

االصل عثمانی را که به عنوان یک مسلمان مؤمن  محمد علی پاشا، سرباز مزدور و آلبانی
خشونت در  ِ سیاسی بی این اولین و آخرین تغییر قدرت. معروف بود، به حاکمیت برگزیند

ي خود به ارث  قدرت را براي خانواده تاکنون چنین بود که یا حاکم،. تاریخ اعراب بوده است
به همین دلیل مفهوم . شد گذاشت یا او توسط رقباي خود با خشونت از قدرت ساقط می می

سفیدان کشور هیچ فرد مصري  جالب این جاست که ریش. نزد ما وجود ندارد» رئیس سابق«
ِ  عثمانی ها باشد و به جاي آن از یک سرباز ي حکومت بر آن را نیافتند که شایسته

  . ها حکومت کند االصل تقاضا کردند که بر آن آلبانی
اي  زیاد اهل دین و مذهب نبود ولی او توانست چهره. محمد علی پاشا یک راهبرد باهوش بود

مذهبی از خود نشان بدهد و بدین گونه نزد مصریان محبوبیت بدست آورد و سرانجام به 
بود که رهبران مذهبی را به کویر تبعید کند و اش این  نخستین اقدام حکومتی. قدرت برسد

خواستند در قدرت با او سهیم شوند طی یک  هاي ارتش را که می ي ژنرال به دستور او همه
محمد علی پاشا قصد داشت که طبق الگوي فرانسه، مصر را نه تنها . مهمانی به قتل رساند

هاي  آوري کارخانه عت سرسامبا سر. به یک کشور مدرن بلکه به یک قدرت بزرگ تبدیل کند
مدرن را راه اندازي کرد، به جوانان براي تحصیل در اروپا بورس داد تا بتوانند در آینده به 

مرگ در سال (در میان این دانشجویان، رفاعه الطهطاوي . خدمت مدرنیزاسیون در آیند
صر تأسیس هاي خارجی را در جهان عرب در م هم بود که بعدها اولین مدرسه زبان) 1873

هاي الطهطاوي نه متون علمی  البته اکثر ترجمه. جا درس خواندم کرد که نگارنده هم در آن
زیرا محمد علی پاشا با توجه به الگوي خود، یعنی . یا فلسفی بلکه اسناد نظامی بودند
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کشورهاي اروپایی، به این نتیجه رسیده بود که هیچ کشوري بدون داشتن یک ارتش 
  . ی مدرنیزاسیون نداردنیرومند توانای

جزیره عربستان فرستاد تا قیام  محمد علی پاشا یک بخش از نیروهاي خود را به شبه
هاي  هاي بنیادگرا را سرکوب کند و بخش دیگر را به آفریقا فرستاد تا سرچشمه وهابی

هاي مدرن آبیاري، نظام اداري مدرن و  سیستم. ي نیل را زیر کنترل خود در آورند رودخانه
او یک ناوگان دریایی نیرومند و یک ارتش . ِ رونق اقتصاد مصر شدند نظام مالیاتی جدید باعث

گذاري کرد و بر آن بود که مصر را از امپراطوري عثمانی جدا سازد و دریاي میانه  نوین پایه
بعدها که کشورهاي متخاصم انگلستان، فرانسه و . را زیر کنترل خود در آورد) مدیترانه(

 متوجه این بلندپروازي محمد علی پاشا شدند، با یکدیگر متحد شدند و در سالروسیه 
از نظر . ناوگان مصر را در نزدیکی یونان نابود کردند) Navaniro(در نبرد نافارین  1827

زمانی که آلمان . محمد علی پاشا، مصر مانند امپراطوري آلمان ملتی با تأخر تاریخی بود
هاي بزرگ  در جهان محکم کند، دیگر این کیک میان قدرت خواست جایگاه خود را  می

  . تقسیم شده بود
ِ محمد علی پاشا فقط براي مدت کوتاه ثمربخش بود، زیرا این  هاي مدرنیزاسیون تالش

سرعت این اصالحات آن چنان . شد بلکه از باال دیکته می خاست برنمی از آگاهی مردمفرآیند 
باعث مدرنیزاسیون افزون بر این، این اصالحات . ها توان هضم آن را نداشتند بود که مصري

ي جدیدي از دیکتاتوري و استبداد منجر   بلکه به دوره نشد سازي کشور تفکر و دموکراسی
ي خود و سربازان  را بین خانوادهها  محمد علی پاشا با تکیه بر نظام فئودالی، زمین. گردید

کرد اعدام  هایش اعتراض می ه علیه سیاستوفادارش تقسیم کرد و در این میان هر کس ک
حاکمانی و بدین گونه او به یک الگو براي حاکمان شرق در عصر نوین تبدیل شد، . کرد می

. کنند اندازند ولی ساختارهاي قدرت گذشته را حفظ می می راهکه فرآیند مدرنیزاسیون را به 
ِ  ي پس ت بدون این که به اندیشهمحمد علی پاشا ابزار مادي مدرن را به خوبی به عاریه گرف
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اي که در تاریخ جدید اسالم نیز ادامه یافته و بسام طیبی، کارشناس  آن توجه کند؛ پدیده
  .  نامیده است» شبه مدرن«سیاسی، آن را 

هاي پی در پی، جهان اسالم موفق نشد که به فرآیند مدرنیزاسیون اروپا  رغم تالش علی
برابر . خواست که با روح مدرنیته سازش کند توانست یا نمی یبپیوندد، زیرا جهان اسالم نم

. باشد ي نوین می است و بیانگر آغاز یک دوره» حدیث«در زبان عربی » مدرن«ي  نهاد واژه
، برابر است که در اسالم سنتی از بار بسیار منفی چیزي نویعنی » محدث«ي  این واژه با واژه
هر چیز نو یک اختراع است، و هر «: بار محمد گفتشود که یک  گفته می. برخوردار است

فکري سرانجام به جنهم ختم خواهد  شود و هر آشفته فکري می اختراعی منجر به آشفته
درك باعث شد که مفهوم  این اگرچه منظور محمد بر سر نوآوري مذهبی بوده ولی» .شد

  . ِ سکوالر در جهان اسالم شدیداً آسیب ببیند نوآوري و نوسازي
کنیم متوجه این  ِ ژاپنی آن مقایسه می ی ما مفهوم عربی مدرنیزاسیون را با مضمونوقت

. در واژه حفظ شده است روح مدرنبر خالف زبان عربی در زبان ژاپنی . شویم تفاوت می
فوکوزاوا یوکیچی یکی از . نامیدند» عزم به اروپا«یا » ترك آسیا«ها این فرآیند را  ژاپنی
داتسو آ اي با عنوان  رساله 1885 در سال) Meiji(در عصر میجی  پردازان سیاسی نظریه

به نگارش در آورد که هموطنان خود را به فرآیند مدرن فرا » !بدرود، آسیا«، یعنی رون
شدن نیرومند شده است و ما را در مقابل دو امکان قرار  وزش باد غربی«: او نوشت. خواند

ژاپن در آن زمان در یک » .ا براي همیشه در جا بزنیمیا از ثمرات آن بهره ببریم ی: داده است
این کشور یک ارتش نیرومند . ي نوزدهم قرار داشت ي شبیه به مصر در اوایل سده پروسه

ي ژاپن را بگشاید و  ِ جامعه ریزي کرد و افزون بر آن تصمیم گرفت که درهاي فرهنگی پایه
نیروي نظامی ژاپن . پی ریزي کند وري کهن آن کشور هاي صنعتی را بر سنت پیشه نوآوري

کرد و زیر ساخت یک ژاپن نوین  حداقل در آن دوره از جنگ با کشورهاي اروپایی پرهیز می
  .ریزي کرد را بدون هیاهو پایه
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هنوز تا به . توان ادعا کرد که ژاپن درهاي خود را بر کل روح مدرن گشوده بود البته نمی
هاي بسیاري در مناسبات دموکراسی یا  بودِ طلوع خورشید کم امروز، این سرزمین

ي گشایش جامعه و جذب تکنیک و دانش  برابرحقوقی زن و مرد دارد، ولی با این وجود ایده
هاي اتمی  حتا پس از تجارب وحشتناك بمب. اروپایی به دلیل دشمنی با غرب متوقف نشد

  . ه نشدورزي در این کشور علیه غرب افروخت در هیروشیما و ناکازاکی، کینه
، یترانهمدهاي جنگی از طریق دریاي  ولی راه مدرنیته به کشورهاي اسالمی یا توسط کشتی

مدرنیته در . یا توسط استعمارگران یا توسط یکی از دیکتاتورهاي بومی دیکته شده بود
جهان اسالم توسط افرادي مانند فوکوزاوا یوکیچی نه توضیح داده شد و نه براي مردم 

توانستند مدرنیته را در سنت ها در این بود که  خالقیت ژاپنی. هضم گردیداشتهاآور و قابل 
جهان اسالم از این خالقیت برخوردار نبود، زیرا در این جا مفهوم . خود جذب نمایند

قرار داده ] میراث معنوي یا سنت[» تورث«در مقابل مفهوم ] »حدیث«در عربی [» مدرن«
گیري  افزون بر این، طی شکل. ناپذیر کشیده شدشد و بین آن دو یک دیوار نفوذ

اي به کار گرفته شد که ماهیت این گرایش را نشان  ناسیونالیسم عربی یک مفهوم تازه
هر گاه مسلمانان در تاریخ خود تالش . خود، یعنی اسالماصالت پایبندي به : داد می
ي طالیی که  ان گوسالهکردند به اصالت و ارکان هویتی خود پایبند باشند،  باز به هم می

یا حکومت الهی پرخشونت یا دیکتاتوري سکوالر که : گشتند پرستیدند، باز می روزي می
  . ِ پنجه آهنین است  مضمون آن، مانند قبایل اعراب، آیین کیش شخصیت و حکومت

پیشرفت باز دارد یا آن را به سوي یک از گرایی این است که جامعه را  ِ حقیقی سنت کارکرد
اي  گرایی تنها پشتوانه و بیمه سنت. 8هاي دور سوق دهد واقعی یا مجازي در گذشتهوضعیت 

گرایی  و از آن جا که سنت. گشایش درهاي یک جامعه عمل نماید  تواند در برابر است که می

                                       
حکومت محمد در مدینه است که براي » وضعیت واقعی یا مجازي در گذشته«احتماالً منظور نویسنده از  - 8

  )مترجم. (شود جهان اسالم به عنوان الگوي کشورداري درك می
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گیري هر نوع نوآوري اختالل ایجاد  تواند در شکل کند، می اساساً در ضمیر ناخودآگاه عمل می
کسی که چهل سال . یب هر گونه دگرگونی و تغییر را زیر عالمت سوآل ببردکند و بدین ترت

جدا از این . شناسد ها را باز تواند آن پیش قاهره، تهران یا کابل را دیده،  امروز به سختی می
شود که بسیاري از  که جمعیت این شهرها بیش از دو برابر شده است، آدم متوجه می

دار در  در حالی که آن زمان به ندرت زنان حجاب. اند فتهروندهاي مدرنیزاسیون از بین ر
ها حضور  در خیابان» با پوشش مناسب اسالمی«شدند، امروز عمالً همه  خیابان دیده می

ژوب به روستاي ما آمد و در خیابان  ام با مینی به یاد دارم که سی سال پیش، خاله. دارند
 در آن. خیالی بود ام خیلی باحال و بی خالهمن ي  بچگانهکشید؛ آن زمان از دید  سیگار می

در حال حاضر دخترش، حجاب کامل . ام مزاحم کسی نبود زمان، نوع لباس پوشیدن خاله
اش  پوش شده است وقتی به گذشته ام که در این اثنا خودش نیز اونیفورم خاله. اسالمی دارد

امروز زنی جرأت کند که  اگر. کند اش از خدا طلب بخشش می نگرد براي این گناه بزرگ می
. بدون حجاب به روستاي ما بیاید، باید در بهترین حالت فحش و ناسزاي مردم را به تن بخرد

  . به ویژه این خود زنان هستند که مراقب هستند مبادا کسی از صف خارج شود
به زده، حتا اگر فشار اجتماعی هم وجود نداشته باشد، بازگشت  ظاهراً براي مسلمانان بحران

در عربی به (خانم فاتنه  2006 در سال. ترین راه است ترین و راحت کار، کوتاه اسالم محافظه
او یک خواننده اهل تونس است و پیش از آن که به . را مالقات کردم) کننده معنی وسوسه

تصویر منفی اسالم در . ي سکوالر با تربیت غربی بزرگ شده بود پاریس بیاید در یک خانواده
. رود دار شد و به مسجد می هاي غربی فاتنه را به آن جا رساند که او سرانجام حجاب رسانه

رود باید حجاب خود را بردارد، چون پدرش حجاب را نماد  البته وقتی که فاتنه به تونس می
تعریف » اش هدف وجودي«یک خانم مسلمان دیگر فرانسوي اسالم را . داند ماندگی می عقب

  . کرده است
ِ دیگري را با آیسون یک خانم دندانپزشک ترك اهل کپنهاگ تجربه  ن تقریباً مشابهیک داستا

هر دختر دانمارکی «اگرچه این خانم در کپنهاگ متولد شده و مذهبی نبود و مانند . کردم
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در آغاز او » من کی هستم؟«: کرد، چند سال پیش ناگهان از خود پرسید می زندگی » دیگر
کند و ظاهراً حاال احساس  کرد، حاال روسري به سر می ه به تن میشرت با پرچم ترکی یک تی

ِ  اش این است که دانمارك را ترك کند و به بهشت چند ملیتی ي بعدي برنامه. کند راحتی می
  . انگلستان کوچ کند

یک : هاي هندي به خوبی توضیح داد توان از با یکی از داستان شرم یا ترس از مدرنیته را می
ِ  ي کوه مورچه. کند ِ نمکی برخورد می ِ قندي با یک مورچه از کوه رچه از کوهروز، یک مو

ي  کند، ولی مورچه ي دیگر تعریف می ي شیرین قند براي مورچه قندي با آب و تاب از مزه
ِ قندي قول  ي کوه مورچه. اي داشته باشد تواند تصوري از چنین مزه ِ نمکی اصالً نمی کوه
در فرداي آن . ي آن آشنا شود عه قند با خود بیاورد تا دیگري با مزهدهد که فردا یک قط می

کند یک تکه نمک زیر زبان خود  ي خود را ترك می نمکی النه  ي کوه روز، وقتی مورچه
وقتی دو . گذارد تا اگر قند به او مزه نداد براي ناهار چیزي براي خوردن داشته باشد می

نمکی، قطعه قند را از دیگري  ي کوه بینند، مورچه مورچه دوباره سر قرار یکدیگر را می
کند و بالفاصله  ي عجیبی در دهان خود احساس می گذارد؛ او مزه گیرد و در دهان می می
کند، چون او به خوبی  قندي خیلی تعجب می ي کوه مورچه» !چقدر بد مزه است«: گوید می
نمکی باید  ي کوه زبان مورچهکند که  احساس می. ي قند خیلی خوب است دانست که مزه می

کند که دهانش را باز کند، بعد  نمکی خواهش می ي کوه او از مورچه. اشکالی داشته باشد
  . شود که دیگري یک قطعه نمک هم در دهان دارد متوجه می
تواند رفیق خود را متقاعد کند که  قندي می ي کوه ي هندي این حکایت، مورچه در نسخه

ن بیاورد، دهانش را بشوید و بعد قند را در دهان بگذارد تا بتواند از نمک را از دهان بیرو
اش از  نمکی و خوشحالی ي کوه حکایت با لبخند تأییدآمیز مورچه. ي آن لذت ببرد مزه

داشت شاید  ي عربی از این حکایت وجود می اگر یک نسخه. رسد ي جدید به پایان می تجربه
نمکی از بیرون آوردن قطعه نمک خودداري  ي کوه مورچه: رسید بدین نحو به پایان می

آورد به نیاکان خود که به جز نمک چیز  کرد، چون اگر قطعه نمک را از دهان بیرون می می
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کرد با  ي شیرین قند او را وسوسه می و حتا اگر  مزه. کرد شناختند خیانت می دیگري نمی
ت و از آن پس هر چیز شیرین را گش ِ نمک باز می باري از احساس گناه و پشیمانی به کوه

  . کرد لعن و نفرین می
ي آبجو را براي او توصیف  من یک دوست مسلمان مؤمن داشتم که یک بار خواستم مزه

. ي آن آشنا شود به او توصیه کردم که یک آبجوي بدون الکل سفارش دهد تا با مزه. کنم
جو به او مزه دهد ممکن است در استداللش این بود که اگر آب. ولی او پیشنهاد مرا رد کرد

شرایط دیگر که به آبجوي بدون الکل دسترسی ندارد، ممکن است این گناه بزرگ را بکند و 
دهد که چرا بسیاري از مسلمانان جوان که به  این به خوبی توضیح می. الکل معمولی بنوشد

تر  شود و مذهبی ز میشان به مساجد با آیند تا در آزادي زندگی کنند خیلی سریع راه اروپا می
وضعیت مردان مسلمان مانند آن دو زنی که . شوند که در کشور خود بودند از آن زمانی می

در باال توضیح دادم نیست؛ این زنان در کل فقط به نمادهاي اسالمی مانند حجاب و روسري 
ها را یکی  پیروزي» میدان نبرد هویت«ولی مردان بر این باوراند که باید در . کنند بسنده می

شوند و تالش  هاي فراوانی قایل می ها در آغاز براي خود آزادي آن. پس از دیگر بدست بیاورند
ي مغرب زمین بچشند ولی سرانجام به  هاي ممنوعه جا که ممکن است از میوه کنند تا آن می

ها براي جبران کردن اعمال  در این راستا، آن. گردند سوي دین و خداي خود باز می
هاي  هاي کفار را مسئول گمراهی شوند و غربی ایست خود، از هر چیز غربی متنفر میناش

  . شمرند خود می
ِخوان المسلمین در مصر، پیش از آن که  دهندگان ا پرداز و یکی از سازمان سید قطب، نظریه

او پیش از . اش بازگردد دو سال در آمریکا زندگی کرد به عنوان یک مسلمان رادیکال به وطن
اش به مصر با تنفر و  گرا بود، و پس از بازگشت سفرش به آمریکا یک سکوالر مصري غرب

  . کرد تحقیر از غرب فاسد یاد می
ها هم ظاهراً با  آن. کند صدق می 2001 سپتامبر 11 همین رفتار واکنشی در مورد عاملین

انجام دهند آرام آرام گرایشات غربی به اروپا یا آمریکا آمدند و پیش از آن که عملیات خود را 
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ابو حمزه یکی از رهبران بنیادگرایان . یک فرآیند طوالنی رادیکالیزه شدن را طی کردند
به مسلمانان توصیه  نامد میهاي خود کفار را حیوان  مسلمان در انگلستان که در موعظه

اگر . ري و بفروشیها را به بازار بب اگر این کفار به دست تو افتادند اجازه داري آن«: کند می
همین ابو حمزه پیش از طی » .ها را داري ي کشتن آن نتوانستی بفروشی، خیلی راحت اجازه

  . اش، دربان یکی از دیسکوهاي لندن بود کردن نردبان ترقی رادیکالیسم
ِ  شاید علت گرایش بسیاري از مسلمانان در غرب به اسالم رادیکال در آن باشد که احساس

ها  دار شده است، شاید هم به دلیل زخمی است که فرهنگ بیگانه به آن یحهها جر ِ آن شرم
گرا است که جهان را بر اساس مذاهب  شاید هم این جذابیت اسالم سنت. وارد کرده است

کند و بدین گونه نابودي آن  کند، جهانی که انسان بودن غیرمسلمانان را نفی می تقسیم می
ي او به مؤمنان و کفار  گرا که جغرافیاي ذهنی ساده مسلمانان سنت. سازد را مشروع می

ِ دینی مانند کش  اش در نهایت با سنت تقسیم شده، هر چه قدر هم لیبرال باشد رابطه
گیرند، دوباره یک روز به اصل خود  ها چقدر از دین فاصله می کند که آن فرقی نمی. ماند می

ها از سنت  ي آن هر چه فاصله. کنند گردند و با شدت با وضعیت موجود تصادم می باز می
در . خود بیشتر شود، به همان نسبت هم شدت برخورد آن به هنگام بازگشت شدیدتر است

ها را در پس و پیش خود ویران  ي پل شوند که همه هایی آفریده می همین پروسه، تروریست
  .کنند کرده و زندگی خود را به یک آزمون خطرناك تبدیل می

ي  کننده تواند تضمین باه خواهد بود اگر فکر کنیم که گذشت زمان به تنهایی میبنابراین اشت
توانند یا در جا بزنند یا حتا  ها و تغییرات باشد، زیرا بسیاري عناصر اجتماعی می دگرگونی

ي هشتم یک مکتب فکري اسالمی وجود داشت به نام معتزله  در سده. رفت داشته باشند پس
از این . کرد ي یک متن تاریخی ارزیابی می ازلی و ابدي بلکه به مثابه که قرآن را نه یک متن

ي بغداد افتاد  ي فکري حتا مورد پسند خلیفه این نحله. رو، تحلیل یا حتا نقد قرآن مجاز بود
ي بیستم،  در پایان سده. کرد و به همین دلیل از این مکتب فکري و هوادارانش پشتیبانی می

ید که تالش کرد یک بار دیگر مکتب معتزله را تجدید حیات زبان شناس مصري، ابو ز
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کشور . طالق بدهد] به دلیل کفر و ارتداد[بخشد، طبق رأي دادگاه مجبور شد که زنش را 
نظرتر بوده  تر و  گشاده ي بیستم، نسبت به امروز بسیار لیبرال سده 30 هاي مصر در سال

در میدان بزرگ قاهره حجاب خود فمینیست مصري، هدي شعراوي،  1926 در سال. است
او با این حرکت به یک قهرمان ملی . آورد و زنان مصر را به کشف حجاب فراخواند در می

  . تبدیل شد و حتا یک خیابان را به نام او نامگذاري کردند
در آن . »ایست هستم چرا من آته«یک روشنفکر مصري کتابی نوشت به نام  1937 در سال

تنها واکنش از سوي یک شاعر مذهبی بود که به . برنخاستی در این مورد زمان اصالً هیاهوی
اگر در حال حاضر یک زن . نوشت» چرا من دیندار هستم«عنوان پاسخ کتابی تحت عنوان 

مصري جرأت کند که این چنین آشکار حجاب خود را در بیاورد، احتماال خود مردم او را 
گر حجاب تنها یک نماد مذهبی نیست بلکه به یک خواهند کشت؛ زیرا در شرایط کنونی دی

ي خروج خود از دین بنویسد،  و اگر کسی امروز کتابی درباره. نماد مبارزاتی تبدیل شده است
  . بدون شک با این کار خود شدیداً طول عمر خود را کوتاه کرده است

ر فتوا صادر فرج فوده، پس از آن که کمیسیون االزهر علیه او به دلیل کف 1992 در سال
فرج فوده در . هاي افراطی ترور شد اش توسط اسالمیست کرد، درست در مقابل خانه

باز معرفی  نوشتارهاي خود نه وجود خدا را زیر عالمت سوآل برد و نه محمد را به عنوان بچه
هفت سال پیش از . کرد، تنها گناه او این بوده که خواستار جدایی دین از حکومت بوده است

ي تاریخی اعالم کرده بود  ِ اسالم را یک پدیده حمود محمد طه به دلیل آن که شریعتآن، م
طه تنها روشنفکر . ابدي آن را زیر سوآل برده بود، در خارطوم اعدام شد -و اعتبار خدایی 

ي گذشته، یعنی زمانی که ناسیونالیسم عربی در اوج  سده 60 هاي عرب بود که در سال
توانند به  ها می گفت که عرب فاع از صلح با اسرائیل برخاست و میشکوفایی خود بود به د

جاي صرف منابع و انرژي خود براي جنگ آن را در ساختن و آبادانی کشورهاشان به کار 
  . از همان زمان به او بر چسب مرتد زده شد. ببندند
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تصور  بسیاري بر این. اي جدید نیست گیري اسالم نسبت به نقد، پدیده ولی این موضع
! نه. هستند که فقط واکنش مسلمانان به مدرنیته این چنین سخت و غیر قابل انعطاف است

حتا در عصر شکوفایی اسالم، زمانی که علوم و .  اسالم هیچ گاه تحمل نقد را نداشته است
گرا وجود داشت که البته  ي عربی رونق داشت، جنگ سختی بین تفکر خردگرا و سنت فلسفه

گرایی براي تداوم و پایداري  زیرا از نظر مسلمانان، سنت. گرایان پایان یافت تبا پیروزي سن
را به ] جنوب اسپانیا[معموالً دوران طالیی در آندولس . باشد تر از نوآوري می اسالم مهم

علمی بین   اسالمی در مقابل یهودیان و مسیحیان و همکاري» رواداري«ي بارز  عنوان نمونه
مارك کوهن، مورخ آمریکایی، این بر این برداشت تاریخی به عنوان . ندکن ادیان معرفی می

توسط ] رواداري اسالم در برابر یهودیان[او معتقد است که این اسطوره . اسطوره باطل کرد
یک راه فرار تاریخی   ي نوزدهم اختراع شد تا بدین وسیله روشنفکران یهودي در اروپاي سده

فراي این تصور واهی از . سمیتیزم در اروپا براي خود پیدا کنند یبراي گریز از واقعیت تلخ آنت
ها با تصورات اشتباه دیگري  ي جمعی عرب رواداري مذهبی اسالم، تاریخ آندولس در حافظه

گیري آن  ها به عنوان یک امر حق و بازپس اشغال آندولس توسط عرب. نیز گره خورده است
البته در این . شود بل، به عنوان جنایت نگریسته میتوسط پادشاهان مسیحی، فردیناند و ایزا
. هاي با یکدیگر، به کلی از قلم افتاده است هاي آن جا اختالفات درونی مسلمانان و جنگ

سال پیش از  200 همچنین این واقعیت فراموش شده که نارواداري اسالمی در آندولس
ن و رادیکال که از علم و فلسفه گیري آن آغاز شده بود، یعنی با کوچ بربرهاي مسلما بازپس

دانستند و آثار فیلسوفان بزرگی مانند ابن رشد را سوزاندند و خود او را به مراکش  چیزي نمی
  . تبعید کردند

شناسیم که بتوان آن را  از آن زمان به بعد، ما در تاریخ اسالم هیچ فرآیندي را نمی
ي عظیم  که توانایی برخورد با صخرههاي کوتاه با نیت خوب  نامید، فقط موج» گري اصالح«

هاي  گر مانند نهر به بیان دیگر، در جهان اسالم جریانات اصالح. گرایی را نداشتند سنت
شدند و هیچ گاه این توانایی را نداشتند که به  کوچک و منفرد سریع در کویر شنی محو می
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» روشنگري«پذیر مانند نا یک جریان قدرتمند تبدیل شوند تا سرانجام به یک فرآیند بازگشت
  . ارتقاء یابند

در » فرآیند«ي  واژه. وجود ندارد] فرآیند[» پروسه«در زبان عربی هیچ درکی حتا از مفهوم 
اند که در  ترجمه کرده) در فارسی عملیات(» عملیه«به اشتباه آن را . زبان عربی وجود ندارد
ي پروسه براي  است که واژهاین بیانگر آن . است operationي  حقیقت برابرنهاد واژه

اي براي   همچنین در زبان عربی ما واژه. یافته است ها یک آکسیون کوتاه و پایان عرب
Nachhaltigkeit/substainability  ترجمه ) استمرار(» استمراریه«نداریم و آن را

دهد تفکر  یک نمونه که نشان می. دهد معنی می Kontinuität/continuityکنند که  می
. یابد دارد در داستان عباس بن فرناس بازتاب می] پروسه[ِ عربی چه درکی از فرآیند  روحو 

ي نهم دست به یک  کرد و در سده زندگی می] اسپانیا/کوردوبا[این فیزیکدان عرب در قرطبه 
او زمان طوالنی پرندگان را زیر نظر گرفت و با دقت فراوان توانست . آزمایش براي پرواز زد

وزید او  در یک روز زیبا که باد به اندازه کافی می. سازد که او را از زمین بلند کنددو بال ب
او از زمین برخاست و ظاهراً آزمایش با موفقیت به فرجام رسیده . آزمایش خود را انجام داد

او دیگر . ولی پس از حدود چهار سد متر ناگهان سقوط کرد و هر دو پایش شکستند. بود
وم تالش نکرد و پس از او هم هیچ کس جرأت تکرار این ماجراجویی را هرگز براي بار د

  . بر زمین باقی ماند] ناپذیر براي علم روح سیري[» روح فاوست«. نداشت
اي در تاریخ مدرن کشورهاي اسالمی  هاي استعماري اروپایی نقش منفی بدون تردید قدرت

ها طبعاً به دلیل  آن. کشورها نداشتند اي به مدرنیزاسیون این ایفا کردند و عمالً هیچ عالقه
ولی اساساً فرقی . شان، الگوهاي مناسبی براي مسلمانان نبودند رفتار تهاجمی و متکبرانه

دادند  ها انجام می کرد که استعمارگران چه کار کرده باشند، از نظر مسلمانان هر چه آن نمی
د در امور فرهنگی کشورهاي تحت گرفتن  ها تصمیم ها مانند انگلیسی وقتی آن: اشتباه بود

اي به هیچ چیز به جز غارت  ها عالقه شد که انگلیسی مستعمره خود دخالتی نکنند، گفته می
ها شروع به تأسیس مدرسه کردند، صداي  ها مانند فرانسوي وقتی آن. منابع را ندارند
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روي هم . دخواهند فرهنگ اسالمی را نابود سازن مسلمانان بلند شد که استعمارگران می
این شکاف . دهد بد است رفته، همیشه این تصور حاکم بود که هر چه کشور کفار انجام می

  . روانی تا به امروز بین جهان اسالم و غرب وجود دارد
ي  ها پس از پایان عصر استعمار، به نظر بسیاري از مسلمانان اجراي یک برنامه امروز نیز، دهه

هاي خود  طبعاً سیاست. شود در مقابل غرب ارزیابی می مدرنیزاسیون کامل به معنی کرنش
گاه نسبت به  اند؛ سیاستی که هیچ غرب در این برداشت مسلمانان نقش مهمی ایفا کرده

با . اي نشان نداد، از مسایل چچن تا خاور میانه هاي جهان اسالم عالقه مسایل و کشمکش
و دلیل اصلی   هسته. یگري استچیز د» مظلومیت«این وجود به اعتقاد من دالیل اساسی 

مسلمانان خود را به عنوان . این مظلومیت در آن تصویري است که مسلمانان از خود دارند
توانند با این مسئله که جایگاه برتر خود را در تاریخ  بینند و نمی حاملین یک فرهنگ برتر می

االصل این را در  تونسی ي فرانسوي عبدالوهاب مدب، نویسنده. اند کنار بیایند از دست داده
اش را  ِ جهانی  اسالم تا کنون نتوانسته از دست دادن قدرت«: یک جمله دقیق کرده است

ِ تاریخی در یک نقطه با بنیادگرایی  نشینی  ورزي ناشی از این به حاشیه کینه» .هضم کند
هنگ فر. کند نامد، تالقی می هاي اسالمی می اسالمی که مدب آن را محیط کشت بیماري
شوند و به یک مانع اساسی براي همکاري  مهجور شرافت و مقاومت با هم آمیخته می

  . شود تنزل داده می» دشمن«شوند و غرب تا سطح  ثمربخش با غرب تبدیل می
این انسان : کند ورز را این گونه توصیف می کینه  اي روانشناسی، انسان مدب با درك نیچه

ي رشد  داند ولی معتقد است که شرایط زندگی به او اجازه یخود را برتر و بهتر از دیگران م
ورزي از یک احساس غیرواقعی برخاسته و فرد همواره این  از نظر نیچه این کینه. دهد نمی

ورزي را به  نیچه بدین گونه روانشناسی کینه. عدالتی شده است احساس را دارد که قربانی بی
به نظر . و ناکام است ناگرفته ِ ِ انتقام ک حسبیند که پیامد ی عنوان یک خودمسمومی می

ي تب هستند که انسان را رها  مانند حمله شوند متحقق نمیاي که  جویانه نیچه، افکار انتقام
  . کنند نمی
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تواند به عنوان یک موتور بسیج براي منابع و  ورزي دست کم می ولی از نظر آدورنو، کینه
هاي بیگانه و  ا برانگیختن احساسات علیه گروهها عمل کند، یعنی ب هاي انسان توانایی

از سوي دیگر باید گروه خود را سازماندهی کرد . غیرخودي انسجام گروه خود را بیشتر کردن
گاهی این احساس را دارم که . ي کارساز را پیش برد تا بتوان علیه گروه بیگانه یک مبارزه

یک بازي خودآزارانه که : ظلوم واقع شوندها م آید که در مقابل غربی گرایان بدشان نمی اسالم
ما دوست داریم که غرب چیزي علیه ما . کند ما هنوز وجود داریم به ما مسلمانان ثابت می

دار ما مانند مرهمی است که این احساس ما را که غرب ما  این براي روح جریحه. انجام بدهد
چون اگر غرب ما را . دهد ین میخواهد ما را نابود سازد، تسک را مورد هدف قرار داده و می

این احساس خوبی براي ماست که . کنیم که اهمیتی نداریم کامالً نادیده انگارد، احساس می
  . باور داشته باشیم یک دشمن نیرومند داریم که هم و غمش این است که به ما آزار برساند

باشد؛ وقتی آدم در عملی نیز  نشینی و بیان بی تواند ابزاري براي عقب ولی همین خشم می
تواند بر آن غلبه کند، آن گاه   تواند پا به پاي آن پیش برود و نه می مبارزه علیه غرب نه می

داري و  سازي، سرمایه ماند مقاومت علیه جهانی ها می تنها چیزي که براي این دسته از انسان
ِ عشق و  احساسورزي یک  کنم که در پس این کینه از سوي دیگر من فکر می. استثمار است

ایم؛ و  اي مسحور آن شده گیریم و به گونه ما غرب را بیش از اندازه جدي می. تنفر نهفته است
هاي  این براي ما دردآور خواهد بود اگر از طرف غرب جدي گرفته نشویم؛ و زمانی که رسانه

رب به اسالم را ِ غ حرمتی ي بی هاي غربی درباره ها، اخبار رسانه عربی در بهترین ساعات برنامه
مداران و  کنند و در همین رابطه مردم مسلمان سخنان تأییدآمیز سیاست پخش می

در حالی که جورج بوش . کنند روشنفکران غربی را نسبت به اسالم در ذهن خود ثبت می
گوید، جانشین او، باراك اوباما، در قاهره با  پسر با پرتاب لنگه کفش عراق را بدرود می

سخنرانی اوباما در دانشگاه . گیرد ی در پی در قاهره مورد استقبال گرم قرار میهاي پ زدن کف
که از خدمات فرهنگی اسالم به بشریت ستایش نمود براي بسیاري از  2009 قاهره در ژوئن

اوباما شش بار از قرآن نقل قول آورد؛ . شان  دیده مسلمانان مانند مرهمی بود بر روح آسیب



71 

 

زمانی که یک . ها همراهی کردند ها و تشویق زدن مان، او را با کفشش بار شنوندگان مسل
گرود، خوشحالی  شمارد یا به اسالم می ي غربی خدمات اسالم را برمی شخصیت برجسته

ولی با این وجود، براي مسلمانان این افراد فقط استثنا هستند . اي براي مسلمانان است ویژه
کنند و به عنوان نمایندگان  ا اسالم، را تأیید میي کلی، یعنی خصومت غربیان ب که قاعده

  . شوند اصلی غرب ارزیابی نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  




