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  در هیچ جا، هیچ انقالبی
  تصویر مسلمانان از خدا و وفاداري به حاکمیت

  
آمیز بودند که توانستند مردم را  موفقیت هاي انگلستان، فرانسه و روسیه به این دلیل انقالب

اکثریت مردم در این سه کشور، دهقانان و کارگران ساده . هاي حاکم بسیج کنند علیه نظام
حاکمان . بودند که وابسته به سیستم نبودند و به همین دلیل توانستند آن را سرنگون سازند

ها را  تند و همین شکاف، انقالبزیس ِ کامالً جدا از یکدیگر می و زیر دستان، در دو جهان
ي  نیز یک انقالب در آلمان رخ داد که البته نتوانست همه 1918در سال . ممکن ساخته بود

ي آلمان شهرنشین شده  زیرا بخش بزرگی از جامعه. اقشار و طبقات اجتماعی را در بر بگیرد
  . هاي نظام وابسته بود بود و بورژوازي شدیداً به زیرساخت

. دهد هاي حاکم آن رخ می ي آلمان، در بسیاري از کشورهاي اسالمی و نظام مشابهي  نمونه
ها کنترل دارند؛ نه  نه فقط به این دلیل که صاحبان قدرت بر ارتش، نیروهاي امنیتی و رسانه

ترین کاالهاي مصرفی  ترین کارفرما است و انحصار اساسی فقط به این دلیل که دولت بزرگ
نظام را در دست دارد، بلکه به این دلیل که مسلمانان از یک سو وابسته به مانند نان و بنزین 

سال  13و این، یعنی نظام حکومتی و نظام دینی، . اند نظام دینیو از سوي دیگر به  حکومتی
هم حاکمان و هم رعایا به یک اندازه به این . پس از موجودیت اسالم به یک واحد تبدیل شد

ِ دولت و دین این بود که به  پیامد تلفیق این دو عنصر. ته بودندوابس] دین و دولت[وحدت 
  . حاکمیت کیفیت خدایی و به انقالب کیفیت شیطانی بدهد

رو بود که نسبت به مسایل اجتماعی حساسیت معین  پیامبر اسالم، محمد، یک انسان تک
پرستی در  ز و بتآمی او با آیین شرك. خواست یک انقالب اجتماعی به راه بیندازد داشت و می

او آرزو داشت که باور به خداي . زادگاه خود، مکه، در آغاز قرن هفتم میالدي مخالف بود
روحانیان مسیحی . اش پاك کند هاي پیرامون یکتا را در عربستان جا بیندازد و کعبه را از بت
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. ر بودندبخش او در این مسی اش دیده بود، نیز الهام و یهودي که محمد در سفرهاي تجاري
ورقه بن نوفل بن [ولی محمد بیش از هر کس تحت تأثیر یک کشیش مسیحی به نام ورقه 

اگرچه ورقه یک . ورقه پسر عموي خدیجه، همسر اول محمد بود. بود] اسد بن عبدالعزی
ي  انگیزي در زندگینامه اي شگفت نقش مرکزي در زندگی محمد ایفا کرد، ولی ما به گونه

این . شویم ي این مرد رو برو می با اطالعات خیلی اندکی درباره] سیره محمد[محمد 
زندگینامه که بیش از سد سال پس از مرگ محمد توسط ابن اسحاق نوشته شد، با این که 

پردازد، ولی خیلی آگاهانه نقش  به طور مفصل به جزئیات ریز و درشت زندگی پیامبر می
ي ورقه نوشته شده  این، همان اندکی که دربارهبا وجود . زند ورقه را در زندگی محمد دور می

. کند هاي محمد را طرح می پروازي ي پیدایش قرآن و بلند ها درباره است بسیاري از پرسش
همین ورقه بود که وقتی محمد . زیرا این ورقه بود که محمد را به عقد خدیجه در آورد

با او سخن گفت، محمد را  ها و گفتگوهاي خود با فرشته جبرئیل در غار  ي وحی درباره
گویند که تا چه حد در  همین اطالعات ناقص به ما می. متقاعد کرد که پیامبر خواهد شد

خصوص ورقه سکوت شده است و روابط محمد با ورقه خیلی بیشتر از آن است که در 
  . زیرا بین سطور نوشته، خالی نیست. ابن اسحاق آمده است» سیره محمد«

زند چند سال پیش کتابی  که با نام مستعار ابو موسی الحریري قلم می یک پژوهشگر لبنانی
به . بیرون داد که البته در این اثنا در لبنان ممنوع شده است 11»کشیش و پیامبر« با عنوان 

در . ي این کتاب مجبور شدم بیش از سد دالر بپردازم هنگام سفرم به لبنان  براي یک نسخه
ي پیر قصد داشت که یک مسیحیت  کند که ورقه ا مطرح میاین کتاب نویسنده این تز ر

به اعتقاد ورقه، مسیح . ریزي کند عاري از عناصر هلنیستی روم و اسکندریه در عربستان پایه
در ضمن او قصد داشت که یک انجیل عبري را به  عربی ترجمه کند که از . فرزند خدا نیست

                                       
 Einو در زبان آلمانی  priest and prophet، و به زبان انگلیسی »قس و نبی«نام عربی این کتاب  - 11

Mönch und ein Prophet را  اینجازبان عربی در فرمت پی دي اف براي دریافت اصل کتاب به . است
  ]مترجم! [کلیک کنید
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کاریزما برخوردار بود و نه از انرژي جوانی، زیرا از  ولی ورقه نه از. ها متمایز باشد مابقی انجیل
پرواز یافت که هم  او کاریزما و انرژي را نزد محمد جوان و بلند. او سن و سالی گذشته بود

به نظر الحریري، خیاالت این کشیش پیر با خیاالت این . خوشنام و هم سخنور خوبی بود
  . هایی از قرآن شکل گرفت م بخشاز این تلفیق، دست ک. مرد جوان به هم آمیختند

الحریري تز خود را بر یکی از جمالت البخاري که احادیث مربوط به پیامبر را گردآوري کرده 
هاي خدا به محمد  پس از مرگ ورقه، وحی«: البخاري نوشته است. کند بوده، متکی می

که باعث ها سخن رفته است  ي طوالنی قطع وحی در قرآن نیز از یک دوره» .متوقف شد
کرد که خدا او را ترك کرده  یأس و افسردگی محمد گردید و پیامبر به همین دلیل فکر می

شناس آلمانی با نام مستعار کریستف لوکزمبرگ به این نتیجه  همچنین یک زبان. است
هاي مسیحی  آرامی دارد که براي عرب -ي سوري رسیده که بسیاري از متون قرآن ریشه

ها را  ها بعضی از واژه عرب. ن دینی آن زمان مسیحی آمده بودآشنا بوده و در متو
ترین  معروف. کردند ها را اشتباه به عربی ترجمه می شناختند و به همین دلیل آن نمی

 دختر باکرهاست که در عربی به اشتباه  حوريي  دهد، واژه اي که لوکزمبرگ ارایه می نمونه
 -ي حوري در زبان سوري واژه. تعریف شد ترجمه شده بود و پاداش مرد مؤمن در بهشت

 72کردند در بهشت  ها که خیال می بیچاره آن انتحاري. است کبوتر سفیدآرامی به معنی 
لوکزمبرگ هم بر این نظر است که یک متن اولیه . ها منتظرشان هستند تا از این حوري

  . مسیحی، الگوي قرآن بوده است
شباهت دارد، این » کُد داوینچی«اري از مسلمانان به نظر از این دو تز که به نظر بسی صرف

. پدید نیامده است] بدون زمان و مکان[ماند که قرآن در خالء  واقعیت به قوت خود باقی می
ي واقعی  قطعاً قرآن متأثر از محیط خود بوده است و پاسخی بود به یک سلسله نیازهاي ویژه

الً در مکه، دست کم در نخستین همچنین مشخص است که قرآن عم.  مردم عربستان
دوستی و بردباري  گیري مسیحی داشته و کالً از چیزهایی مانند همنوع ها، اساساً جهت سال

. کشیشان برخوردي بسیار مثبت داشته است گفته و در برابر مسیحیان به ویژه سخن می
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لکه اساساً از زد، ب ها حرفی نمی ها و ممنوعیت ي زمانی هرگز از فرمان محمد در این برهه
او در برابر رفتارهاي . گفت ایمان، تحسین و ستایش آفرینش و وحدت خدا سخن می

پرسیدند که چرا با  زمانی که طرفدارانش از او می. داد دشمنانه، با بردباري واکنش نشان می
 ها روزي به اهللا شاید فرزندان آن«: داد می آزارند رفتار خوب دارد، پاسخ  کسانی که او را می

پرستان  کرد و به بت او در این زمان، یهودیان و مسیحیان را مؤمن خطاب می» .باور کنند
. آمیز نبود ولی این رفتار او موفقیت» .شما به دین خود و من هم به دین خود«: مکه گفت

ها  ها را فقرا و برده اکثر آن. پس از سیزده سال هنوز تعداد هوادارانش بسیار اندك بودند
  . دادند میتشکیل 

محمد در مدینه . یافت بایستی با مهاجرت محمد از مکه به مدینه پایان می این وضعیت می
کردند، ایجاد  ها در آن جا زندگی می یک امت مسلمان طبق الگوي قبایل یهودي که نسل

اسالم که در مکه از کیفیت مسیحی برخورد بود، در مدینه کیفیت یهودي به خود . کرد
در مدینه، نخستین . جا محمد مزایاي قوانین و آیین مذهبی را کشف کرددر آن . گرفت

، ]به معنی راه[ 12هالخاِ مدینه طبق قوانین یهودي،  یهودیان. مسجد اسالم ساخته شد
ي آن  محمد، هالخا را به عنوان الگو مورد استفاده قرار داد که نتیجه. کردند زندگی می

هر دو . کنونی جهان اسالم است] ی مسلمانانآیین زندگی فردي و اجتماع[» شریعت«
مسلمانان در مدینه نیز مانند یهودیان . باشد می» راه«و هالخا به معنی » شریعت«ي  واژه

در ضمن محمد مانند . شروع به روزه گرفتن کردند و اورشلیم را به عنوان قبله برگزیدند
ن در عادت ماهانه براي ِ مردان را با همسرا یهودیان، خوردن گوشت خوك و همخوابگی

                                       
شود و آن مجموعه قوانینی است که حقوق یهود  ترین بخش تلمود، هالخا نامیده می مهم –) راه( هالخا - 12

هالخا شامل مقررات مربوط به رفتار انسان نسبت . دهد ي امور زندگی اجتماعی و فردي تشکیل می را در همه
باشد و به عبارت دیگر وظایف اخالقی فرد را بر حسب فرائض و  خود و رفتار او نسبت به خداوند میبه همنوع 

  )مترجم. (کند نسبت به دیگران و وظایفی را که نسبت به پروردگار خود دارد تعیین می] تورات[فرامین تورا 
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همچنین سنگسار مجرمان به زناي محصنه، یک سنت یهودي . مسلمانان ممنوع اعالم کرد
  . شکل گرفت 13بودن نابایدئولوژي در مدینه . است که وارد اسالم شده است

زیرا . از این طریق محمد قصد داشت که یهودیان او را به عنوان پیامبر به رسمیت بشناسند
ي عربستان نقش بزرگی  توانست در گسترش اسالم در منطقه یت شناختن میاین به رسم

جستند و حتا، طبق منابع  هاي یهودي ساکن مدینه از محمد دوري می ولی جماعت. ایفا کند
. البته بعدها صورت مسئله تغییر کرد. اسالمی، با دشمنان محمد در مکه، هم پیمان شدند

را براي هوادارانش ممنوع کرد تا از یک سو تضمینی  محمد ابتدا خوردن الکل و رباخواري
ي  ِ نوپاي مسلمان در مدینه و از سوي دیگر بتواند به یهودیان ضربه باشد براي استقالل امت

از این تاریخ به بعد، زبان قرآن در . اقتصادي بزند، زیرا بازار الکل و پول در دست یهودیان بود
» مؤمنان صاحب کتاب«در آغاز محمد یهودیان را . شدآمیز  برابر یهودیان دشمنانه و جدل

دشمنی تا آن جا ادامه یافت که در . خواند  می» کنندگان کتاب جعل«ها را نامید و حاال آن می
سه قبیله یهودي از . 14قرآن از یهودیان به عنوان فرزندان میمون و خوك نام برده شده است

بر چسب خیانت بر آن زده شد، به اسارت  مدینه بیرون رانده شدند و چهارمین قبیله که
نفر از مردان جنگجوي آن قبیله توسط یکی از سرداران محمد به قتل  600گرفته شدند و 

و بدین . مدینه از یهودي خالی شد و قبله هم از اورشلیم به مکه تغییر یافت. رسانده شدند
شد  ي کفار پاك می از همهباید  این شبه جزیره می. آغاز گردید» پاکسازي عربستان«ترتیب 

                                       
عناصر بیگانه را آن چنان تعدیل پیرایش یک ایدئولوژي از عناصر بیگانه است، یا  :پیراستگی ایدئولوژیکی 13

ها از این گرایش برخوردارند و  اکثر ابدئولوژي. دادن تا به طور کامل با آن ایدئولوژي سازگار و منطبق گردد
  ]  مترجم. [تعریف نمایند» بیگانه«کنند که ایدئولوژي خود را مبرا و رها از عناصر  ها تالش می نمایندگان آن

همچنین در همین . ، خدا یهودیان را از میمون و خوك پدید آورده است60ه، آیه در قرآن سوره المائد -  14
ترین دشمنان  بزرگ«آمده که یهودیان  82و در آیه » کاران روي زمین جنایت«یهودیان را  64ي   سوره، آیه

. یافته است نیز دشمنی اسالم با یهودیان بازتاب 160در همین زمینه در سوره النساء، آیه . باشند می» اسالم
  )مترجم(
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این دومین بذر زوال . تا بدین ترتیب سنگ بناي امپراطوري اسالمی آینده گذاشته شود
  .جنون پیراستگی ایدئولوژیکی: فرهنگ اسالمی بود

او طبق سنن کهن اعراب تالش . ولی محمد با هواداران خود رفتاري دیکتاتورمآبانه نداشت
ولی همه راجع به مسایل ریز و . اي حل و فصل کند یلهکرد که مسایل را در شوراي قب می

هاي قرآن داشتند یا دست کم از او یک  پرسیدند و از او انتظار آیه ِ زندگی از او می درشت
هایی شکل گرفتند که به لحاظ زبانی و مضمونی با  در مدینه، سوره. خواستند پاسخ دینی می

دینه اغلب مشخص، تعلیمی و پرتنش هاي م سوره. هاي مکه بسیار متفاوت است سوره
هاي مردم با محمد، احادیث شکل گرفتند که مبناي  از همین پرسش و پاسخ. هستند
ها  ها و توصیه فرامین، فرائض، ممنوعیت: هاي دستورالعمل زندگی براي مسلمانان شد کتاب

یل براي به همین دل. کند ساعته و در هر وضع و شرایطی تعقیب می 24که هر  مسلمانی را 
ي سکوالریسم یعنی حذف دین از زندگی خصوصی  بسیاري از مسلمانان دشوار است که ایده

گر زندگی کرد،  بر خالف عیسی که فقط چند ماه به عنوان موعظه. و عمومی، را هضم کنند
سال طول کشید که او همزمان چند وظیفه مانند قانونگذار، قاضی،  23حاکمیت محمد 

عیسی مجبور نبود که به نیازهاي مادي جماعت . سول خدا را با هم داشتي سپاه و ر فرمانده
مال امپراطور را به امپراطور «: خود بپردازد به همین دلیل براي او دشوار نبود که بگوید

توانست بگوید، زیرا او در یک آن، هم  محمد چنین چیزي نمی »!بدهید و مال خدا را به خدا
پیش از آن که امپراطوري روم مسیحیت را دین رسمی اعالم  .امپراطور و هم رسول خدا بود

بر خالف . کند، مسیحیان مجبور بودند بیش از سه سده به عنوان اقلیت دینی زندگی کنند
ها، مسلمانان خیلی سریع به قدرت رسیدند و عمالً، به جز چند استثنا، در تاریخ خود  آن
  . ي اقلیت بودن را نچشیده بودند مزه

 - 3شریعت یهود،  -2مسیحیت غیرهلنیستی،  -1: پنج رکن ساخته شده است اسالم بر
محمد در زمان حیات خود توانست . جهاد -5قرآن و  -4اي اعراب،  ساختارهاي کهن قبیله

امت مسلمان را از مسیحیت و یهودیت رها سازد ولی تا کنون مسلمانان نتوانستند خود را از 
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رویاهاي کشیش . ولوژي جهاد قرآنی آزاد سازندساختارهاي کهن فکري اعراب و ایدئ
محمد . اي دیگر بود ها به گونه ِ فکري عرب مسیحی، ورقه، با ناکامی روبرو شدند، چون آهنگ

به همین دلیل او، ابتدا قبله را از اورشلیم به مکه تغییر . این موضوع را به درستی درك کرد
ها را متحد  ي هاشمی بود، عرب ار قبیلهگذ داد و سپس تالش کرد مانند پدربزرگش که پایه

  . نماید
در مرکز این شهر، کعبه قرار داشت که . مکه بر سر راه تجاري بین دمشق و یمن قرار داشت

ِ خود را در کعبه یا  هر قبیله اجازه داشت که بت. یک مرکز چند مذهبی و چند فرهنگی بود
همچنین مسیحیان اجازه . یدن کندپیرامون آن قرار بدهد و در طول فصل تجارت از آن د

بعدها، پس از تثبیت اسالم، این . داشتند تصاویر مسیح و مریم را در داخل کعبه آویزان کنند
ي محمد به طور سنتی این وظیفه را داشت که از  قبیله. رواداري براي همیشه محو گردید

پیش از تولد . شد بازدیدکنندگان پذیرایی کند و این خود یک افتخار بزرگ محسوب می
ي اعراب را متحد سازد و یک قلمرو بزرگ  خواست که قبایل پراکنده محمد، پدربزرگش می

هاي مورخ مصري، سید  طبق پژوهش. ریزي کند عربی که کعبه مرکز دینی آن باشد، پایه
القمنی، پدربزرگ محمد با قبایل عرب مدینه، که پیش از هجرت محمد یثرب نامیده 

. ي خود متحقق کند، درگذشت ولی پدربزرگ محمد پیش از آن که نقشه .شد، متحد شد می
پس از . هاي پیشین پدربزرگش در مدینه بهره جوید توانست از اتحاد اش محمد، حاال می نوه

او به . اي در استراتژي محمد رخ داد مرگ ورقه و پس از اتحاد ناکام با یهودیان، تغییر کیفی
گشت، کعبه را به عنوان مرکز اسالم اعالم کرد و آیین و آداب اي کهن اعراب باز تفکر قبیله

» خویشاوندي خونی«و در این جا، اصل . آمیز حج را وارد افکار یکتاپرستی اسالمی کرد شرك
قرآن، یعنی : محمد چیزي داشت که پدربزرگش نداشت. تکمیل گردید» دین«با اصل 

دین نوپاي اسالم، به ویژه تغییر قبله تلفیق سنن کهن اعراب و . نخستین کتاب در عربستان
ولی زمانی . ها پی در پی براي محمد به دنبال داشت از اورشلیم به مکه، یک سلسله موفقیت

او دیگر به مکیان مانند گذشته . که محمد مکه را فتح کرد، دیگر آن محمد گذشته نبود
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هاي پیرامون کعبه را  بتي  ، بلکه او همه».شما به دین خود، من هم به دین خود«: گفت نمی
اي که این دین تا  نابود کرد و بدین ترتیب بذر نارواداري را در مرکز اسالم کاشت، بیماري

فرهنگی  یک مرکز چند مذهبی، به یک مرکز تک. کنون نتوانست خود را از آن خالص کند
ها  مغز عرب ها را از هاي را پیرامون کعبه از بین برد ولی بت البته محمد سنگ. تبدیل شد

  . نتوانست نابود کند
ِ حساس و پرسشگر در غار حوالی مکه، یک رهبر قبیله قدرتمند  گیر ِ گوشه از یک انسان

کند و تصویر  ي تناقضات درونی یک مرد شرقی را در خود حمل می همهبیرون آمد که 
مزمان خوب و و خشمگین که ه ناپذیر محاسبه خدایی واال،: کند مسلمانان از خدا را بیان می

 گهگاهی کند، ولی کند و هرگز مذاکره نمی خدایی که همواره دیکته می. مهربان است
کند،  او مرتدان را با آتش جهنم تنبیه می. دهد هاي بزرگوارانه خود را نیز نشان می جنبه
کند، ولی هیچ کس مجاز نیست که او را زیر  حکم صادر می ها انسان ي مرگ و زندگی درباره

خدایی که جنون قدرت دارد و حسود است و هیچ خداي دیگري را در  .سوآل ببرد عالمت
وقتی آدم . گذرد تواند تحمل کند و براي حفظ قدرت خود از روي اجساد می کنار خود نمی

ها را با این خدا به  انگیز آن هاي شگفت نگرد، شباهت به حاکمان کنونی جهان اسالم می
ي این حاکمان چنین خدایی است، و همین خداست که  گاه همه تکیه. بیند روشنی می

همه حاکمان مانند این خدا، خواهان وفاداري مطلق هستند و . کند ها را متبرك می قدرت آن
  . کنند ها را زیر عالمت پرسش ببرد، نابود می هر کس را که قدرت آن

رآن و انجیل را یک مقایسه بین داستان ایوب در قرآن و انجیل عهد باستان تفاوت خداي ق
در جایی که ایوب انجیل به دلیل سرنوشت دردآورش با خدا به جر و بحث . دهد نشان می

ِ قرآن  نامد که بر همه چیز حاکم است، ایوب پردازد و حتا خدا را مستبدي می می
اعتماد کند، زیرا او به بزرگواري خدا  هاي خود را یکی پس از دیگري تحمل می بدبختی

اش با شفاي دردهایش پاداش  ر پایان، خدا ایوب را براي تحمل و تواضعد. دارد مطلق
اي «: در قرآن آمده است: اساساً جر و بحث با خدا در سنت اسالمی ناپسندیده است. دهد می
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بر  »!دهد، طرح نکنید هاي آن شما را آزار می کسانی که ایمان دارید سوآالتی را که پاسخ
دزد تا به اهداف  ل اروپا که پرومته، آتش را از خدایان میهاي یونانی و شما اسطورهخالف 

جنگنند تا بدین گونه قدرت او را زیر عالمت سوآل  ها علیه خدایان می خود برسد، یا غول
در معابد ژاپن، مردم، خدایان را با . هایی با خدا مجاز نیست ببرند، در اسالم چنین کشمکش

در این جا، بر . ، خدایی هم وجود ندارد بدون انسان. ندکن ها بیدار می به صدا در آوردن ناقوس
ست به سوي خدا و  خدایی، مبتکر اصلی انسان است که به جستجوي راهی خالف ادیان تک

وقتی یک ژاپنی معبد را . کند چه راهی را به سوي او برگزیند این انسان است که تعیین می
این انسان است که به . کنند ن تعقیب نمیکند، دیگر خدایان او را با فرائض و فرامی ترك می

  .بخشد و به بر عکس خدا زندگی می
او خود را . ها فقط یک چشم دارد و همیشه در جستجوي دانش است اودین، خداي ژرمن

شب، خود  9روز و  9ي خویش زخمی شده است،  او که با نیزه. کند ها قربانی می براي انسان
اهللا ولی متعلق به چنین . کند تا به دانش برسد یزان میرا به درخت زندگی، یاگدراسیل، آو

بیند و حتا وقتی انسان گرفتار  چیزدان است، همه چیز را می جهانی نیست، خردمند و همه
شود که خواست خدا چنین بوده و حکمتی در پس آن  شود، گفته می یک سرنوشت تلخ می

شود، او زیر و بم انسان را  می ها نگریسته ي انسان او به عنوان آفریننده. نهفته است
  . ها مقررات و قانون بنویسد تواند براي انسان شناسد و او تنها کسی است که می می

ي  این احادیث همه. محمد مرد و براي مسلمانان یک قرآن و هزاران حدیث باقی گذاشت
خداپسندانه رود، نوع  گیرند، حتا وقتی یک مسلمان به توالت می هاي زندگی را در برمی بخش

ولی چیزي که محمد فراموش کرد این بود که . آداب توالت نیز تعیین و مشخص شده است
به جانشینان خود بگوید، چه کسی پس از او قدرت را در دست خواهد داشت و چه 

همین باعث شد که چند سال پس از مرگ محمد، . مشروعیتی باید داشته باشد
ن مسلمانان آغاز گردد که منجر به تقسیم اسالم هاي داخلی بی هاي شدید و جنگ کشمکش

  . به شیعه و سنی شد
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این انشعاب موجب یک آسیب روانی و پارانویا براي بخش سنی شد که تا کنون آن را با خود 
هر جنگ  ه تا در آینده مانعپسند بیرون آمد کند و از آن یک ایدئولوژي حاکم حمل می

ي هر مسلمان را  بدان جا پیش رفت که وظیفه این ایدئولوژي تا. شود یا شورش داخلی
پایبند به اخالق یا کند که این حاکم  اطاعت محض از حاکم تعریف کرده، فرقی هم نمی

ي این  بن مایه. شکل گرفت» حکومت خدا«آرام آرام ایدئولوژي  .عدالت باشد یا خیر
که او تنها کسی است ِ شاه یا حاکم است، بل ایدئولوژي تنها این نیست که خدا منشاء قدرت

که قادر است که قدرت را به شاه و حاکم بدهد یا از او بگیرد و حکومت حاکم، حکومت خدا 
ي او  و به مجري اراده] اهللا ظل[ي خدا  بدین ترتیب شاه و حاکم به سایه. بر زمین است
در نزد این ایده . شناختند اي که ایرانیان و مصریان پیش از اسالم می ایده. تبدیل گردید

ها، شاه یا حاکم به عنوان واسطه خدا تعریف  ها در قالب امامت تبلور یافت و نزد سنی شیعه
ها هر کس علیه  و بدین ترتیب در نزد سنی. این دو ایده، تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند. شد

و انشعاب در  فتنهها منجر به  حاکم شورش کند، علیه خدا شورش کرده است؛ زیرا شورش
از خدا، «: سازد الگوي این نوع حاکمیت را قرآن در دو آیه روشن می. شود مسلمان می امت

 ».فتنه از قتل بدتر است«: گوید و دیگري می» !هانش اطاعت کن پیامبرش و فرمانده
در این باره بعدا . ي فتنه همزمان دو معنی را در خود دارد، انشعاب و وسوسه توسط زن واژه

   .دهم بیشتر توضیح می
بعدها روحانیان . توان جانشین حاکم دیگر کرد، ولی نه از طریق قیام مردم یک حاکم را می

روحانیان، ] اجماع[ِ نظر  تواند قدرت را با توافق سنی به این توافق رسیدند که یک حاکم می
ي قدرت را باید حاکمان در میان خود حل  مسئله. از طریق ارث یا خشونت، بدست بیاورد

دهد که چرا به جز  این نشان می. ي رعایا این است که مطیع حاکم نوین شوند ظیفهکنند و و
هاي پراکنده به دلیل افزایش مالیات یا کمبود مواد غذایی، ما هیچ گاه در جهان  شورش

همواره چنین بوده که حاکمان مسلمان، فرقی . هاي مردمی روبرو نبودیم اسالم با قیام
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رسیده باشند، از سوي رهبران مذهبی مورد حمایت قرار کند که چگونه به قدرت  نمی
  . گرفتند

. باشد ها در کشورهاي اسالمی دعا براي حاکم می ِ جمعه تا به امروز یکی از اجزاء مهم نماز
درنگ با روحانیان مسجد االزهر دست به اتحاد زد  ناپلئون نیز این مسئله را سریع درك و بی

گفتند که ناپلئون  روحانیان می. و مخالفت مردم را بگیرد تا بدین گونه جلوي هر نوع قیام
تفسیر . یک فرمانده است و طبق قرآن باید از او اطاعت کرد و البته در این زمینه موفق بودند

در . و تعبیر متون دینی به نفع صاحبان قدرت در جهان اسالم یک سنت بسیار طوالنی دارد
کند که چه قدر خود را سکوالر بنامد، به  همین عصر نوین نیز هر حاکمی، فرقی نمی

ي حاکم را به عنوان امري اسالمی،  ها و اراده اي نیاز دارد تا خواسته نشانده روحانیان دست
ِ جمال عبدالناصر،  ي حکومت این گونه بود که روحانیان در دوره. اصیل و خوب ارزیابی کنند

دین عدالت اجتماعی و مبارزه علیه سوسیالیستی داشت، اسالم را  –که گرایش مارکسیستی 
گذار  کرد، به عنوان پایه استثمار، و محمد را، که خیلی پیش از مارکس زندگی می

زمانی که سادات درهاي جامعه را به روي غرب گشود و راه را . کردند سوسیالیسم معرفی می
د به عنوان امري افزایش سو. براي اقتصاد آزاد باز کرد، ناگهان اسالم دین آزادي مالکیت شد

حتا . شد که خود محمد هم یک تجار موفق بوده است اسالمی به مردم عرضه شد و گفته می
داند که  با این که هر کس می. روحانیان االزهر با دادن فتوا، سود بانکی را حالل اعالم کردند

شد و ي جنگ با اسرائیل، اسالم دین جهاد  در دوره. در قرآن ممنوع شده است) ربا(سود 
ي نامحبوب از در  زمانی که سادات با همسایه. یهودیان به دشمنان ازلی و ابدي تبدیل شدند

  . ِ صلح و بخشش سازش در آمد، یک دفعه اسالم شد دین
بار اول، . تنها در ایران شیعی در طی سی سال اخیر دو بار خیزش مردمی صورت گرفت

را به جاي او بنشاند و بار دوم مردم به جنبش موفق شد شاه را از قدرت سلب کند و خمینی 
علت تفاوت شیعه با تسنن در این است که . نژاد را براندازند خیابان ریختند تا دولت احمدي

ِ ایدئولوژیک  اش هیچ گونه مشکل گیري خود شیعه محصول یک انقالب بوده و از زمان شکل
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یک قدرت دینی متمرکز در در ایران . نداشته است] مترجم/در برابر حاکمان[با مقاومت 
ي  قالب روحانیت وجود دارد، در صورتی که در اسالم سنی هیچ قدرت مرکزي که همه

  . ها را بگیرد وجود ندارد تصمیم
شود، بیش از آن که یک بخش از راه حل  هاي اسالمی که اغلب از آن تمجید می تنوع نحله

پذیري اسالم باعث شده که  خصلت متناقض و تطبیق. باشد باشد، یک بخش از مشکل می
همین تناقضات . گریزي باشد اسالم همزمان دین جهاد و صلح، اشتیاق به دانش و دانش

و اگر کسی . شکل و مبهم و از سوي دیگر انتقادناپذیر شود باعث شده که اسالم از یک سو بی
هد، بالفاصله کشورهاي اسالمی مورد انتقاد قرار د  هاي امروزي براي بدبختی بخواهد اسالم را

در رابطه با ایرانیان، » !هر کس یک تفسیر از اسالم دارد«: شود با این فرمول پاسخ داده می
ي خود را با فرهنگ ایرانی پیش از اسالم حفظ  شاید علت این باشد که هنوز ایرانیان رابطه

ن خود انتخاب هایی که ایرانیان براي فرزندا اند و به همین دلیل با آن فاصله دارند؛ نام کرده
  .دهد ها نشان می ِ آن ها را با تاریخ پیش از اسالم ي آن کنند، به خوبی رابطه می

ي جمعی ایرانیان و در ادبیات آن کشور، هنوز ایران کهن زنده  رسد که در حافظه به نظر می
بنامد  عصر جاهلیتي پیش از اسالم را  در کشورهاي سنی، اسالم موفق شد که دوره. است

پس از تصرف ایران توسط اعراب و روي . اند ها آن را با پذیرش اسالم پشت سر نهاده بکه عر
آوري ایرانیان به اسالم، ایرانیان خط عربی را برداشتند ولی زبان خود را حفظ کردند، چیزي 
که باعث شد ایرانیان از یک سو ارتباط خود را با تاریخ کهن خود حفظ کنند و از سوي دیگر 

نخستین آثاري که . طریق زبان عربی به آثار علمی زمان دسترسی داشته باشند بتوانند از
ایرانیان پس از مسلمان شدن در ارتباط با تاریخ باستانی خود نوشتند، نوشتارهاي زرتشتی و 

استقالل فرهنگی ایرانیان . کند کتاب حماسی شاهنامه بود که تاریخ ایران کهن را بازگو می
اي اعراب نتواند آن را ببلعد و در خود هضم کند و همین توانست  یلهباعث شد که فرهنگ قب

این تداوم تاریخی، در خاور نزدیک و شاید حتا در . تداوم تاریخی آن کشور را تضمین کند
ایرانیان نیز به عرفان اسالمی پایبندي شدیدي دارند، یعنی تنها . تمام جهان یکتا باشد
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ِ ایران شناس،  ولی به قول برت فرانگنر. شمرد مجاز میي اسالمی که جدل با خدا را  نحله
ادیبان . دهند تا دوباره نزد خدا فرود آید عارفان چیزهاي جهان را آن چنان پیچ و تاب می

در این جا . عارف مانند رومی و حافظ در ایران همان جایگاهی را دارند که محمد نزد اعراب
تواند  ی براي مردم حکم افیون داشته باشد، زیرا میتواند به نوع باید تأکید شود که عرفان می

  . کنند، تبدیل شود هاي غیرفعال که از واقعیت فرار می گاهی براي انسان به خلوت
یک تفاوت اساسی اجتماعی بین ایران و اکثر کشورهاي دیگر اسالمی در این است که زنان 

ز نظر برت فرانگنر، جامعه مدنی و ا. در ایران امروز از سطح آموزش بسیار باالیی برخوردارند
همچنین . ي عمومی ایرانیان، پیش شرط بسیار خوبی براي مدرنیزاسیون است آگاهی عرصه

ِ حاکمیت یک  در کنار زبان رسمی. نقش ادبیات و فلسفه را در ایران نباید دست کم گرفت
را مجبور به واکنش دهد و او  زبان دیگر آفریده شده که الهیات اسالمی را زیر فشار قرار می

هاي یورگن هابرماس و هانا آرنت  نویسد که کتاب می» اشپیگل«کتایون امیرپور در . کند می
در تهران در مقایسه با دیگر جاها، به » هاي حاکمیت توتالیتر عناصر و ریشه«ي  درباره
مانند  از ایران دیدن کرد، 2002زمانی که هابرماس در سال . شوند اي دیگر خوانده می گونه

انگیز نیست که الهیات در ایران نسبت  شگفت. ي سینما مورد استقبال قرار گرفت یک ستاره
در یک کنفرانس در هایدلبرگ با  2004در سال . تر است به کشورهاي سنی بسیار پیشرفته

کارشناس دینی، عبدالکریم سروش که بین دین و درك دینی تفاوت قایل است، مالقات 
ش دانش دینی یک امر مقدس نیست و به همین دلیل مانند هر دانش به نظر سرو. کردم

گوید، فقط در یک دموکراسی،  سروش می. پذیر است عرفی نه تنها نقدپذیر بلکه تعویض
قابل توجه این است که خود . دیانت حقیقی وجود دارد، زیرا ایمان بدون آزادي، ایمان نیست

در حال . بوده است 1357ایران در سال  سروش یکی از پیشگامان فکري انقالب اسالمی
البته در ایران کارشناسان دینی فراوانی . حاضر راهش را از مالهاي رژیم جدا کرده است

وجود دارند که نه تنها وفادار به نص صریح قرآن هستند بلکه فتواها یا احکام عجیب و 
. داند راخالقی زنان میکنند، مانند کاظم صدیقی که علت زلزله را رفتار غی غریبی صادر می
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ها که  هاي سنی نیست و به شیعه به هر حال، در هر دو مورد، الهیات شیعه مورد قبول دولت
دهند، به چشم مرتدان یا حداقل مسلمانان غیر  ده در سد مسلمانان جهان را تشکیل می

  . نگرند اصیل می
یت شیعه و سنی را بازتاب اي تفاوت بین واقع ایرانیان تبعیدي در اروپا و آمریکا به گونه

ِ غرب به مسایلی مانند بزرگی مسجد یا مناره  ها، ایرانیان ساکن بر خالف سنی. دهند می
ها اعتراضات مردم ایران  کنند، آن پردازند و خود را پشت دیوار هویت وارداتی پنهان نمی نمی

ایران را همواره در  ها توانستند که موضوع آن. کنند اي حمایت می را به لحاظ مالی و رسانه
مند به سقوط رژیم ایران است، این امید  این که غرب عالقه. هاي غربی زنده نگه دارند رسانه

. را در ایرانیان زنده کرده است که دست کم فرآیند تغییر از بیرون با مانع روبرو نیست
یکتاتورهاي ها و اتحادهایی با د هاي غربی در چهارچوب مبارزه علیه تروریسم پیمان قدرت

مستبدان خاور نزدیک در گوش متحدان غربی خود نجوا . کشورهاي سنی مذهب بستند
چیزي که . ها وجود ندارد گرایان، آلترناتیو دیگري براي آن ِ اسالم کنند که به جز شبح می

و در این باره که اپوزیسیون سکوالر هم وجود دارد و از . خواهد طبعاً هیچ کشوري غربی نمی
شود، تا آن جا که امکان داشته باشد، سکوت  گرایان سرکوب می یم بدتر از اسالمسوي رژ

به عکس، ما هر چه بیشتر شاهد نزدیکی مستبدان و جهادگران هستیم؛ زیرا هر . شود می
در این جا، در سکوت، یک تقسیم کار صورت . ها به یک اندازه از دموکراسی متنفرند دوي آن

گرایان  گیرند و اسالم رل بر منابع اقتصادي را در دست میصاحبان قدرت کنت: گیرد می
کنترل بر منابع انسانی؛ این وحدت بیش از دویست سال پیش در عربستان سعودي آغاز شد 

  . و امروز در اکثر کشورهاي اسالمی به یک واقعیت تبدیل شده است
نتوانست آن بهشت شیر و انقالب اسالمی . زدایی کرد ِ ایران امروز را توهم حکومت الهی، مردم

عسل را که قول داده بود، متحقق کند؛ در ضمن معلوم شد که حتا امام زنده هم قادر به 
ها که به انقالب منجر  ي آزادي آن ایرانیان متوجه شدند که از ایده. ي اقتصادي نیست معجزه

هنوز در اکثر کشورهاي اسالمی سنی که . رحم بیرون آمد شد، یک رژیم دیکتاتوري بی
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شود  حکومت الهی متحقق نشده است، مانند مصر، مراکش و اردن، این استدالل آورده می
هاي غربی و شرقی، از ناسیونالیسم تا مارکسیسم و کاپیتالیسم،  ي مدل که ما مسلمانان همه

 ها مانند درختانی اند، زیرا آن اي براي جهان اسالم نداشته ها ثمره این نظام. ایم را تجربه کرده
اش با  بودند که از زمین بیگانه کنده شده بودند و در خاکی نشانده شدند که شرایط اقلیمی

بارگذاري دوباره «براي کشورهاي اسالمی،   به همین دلیل تنها پروژه. آن سازگار نبوده است
یعنی بازگشت به اولین الگوي امت اسالمی در زمان محمد در دستور کار قرار  15»مدینه

شود، یا اگر هم انقالبی بشود به  بدین گونه انقالب و دگرگونی از دور خارج میو . گیرد می
  . یک نظام غیر انسانی مبتنی بر شریعت منجر خواهد شد

 

                                       
15 -  Madina Reloaded این مفهوم از فیلم دوم ماتریکس به نام»The Matrix Reloaded «
  ]مترجم[اقتباس شده است ] بارگذاري دوباره ماتریکس[


