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  چه اشتباهی رخ داده است؟
  وداع طوالنی از مشرق زمین: یا
  

 شاید بتوان گفت که اسالم یک تولد راحت، یک کودکی پر تالطم، یک جوانی کوتاه
ِ مورخ، ابن خلدون،  فیلسوف. ِ داشته است نشاط النی و بیي افول طو ثمربخش و یک دوره

اي خود، مردمانی ویرانگر هستند و  ها به دلیل طبیعت عشیره نویسد، آن ها می ي عرب درباره
ولی او نیروي دگرگون . وري از استعداد ناچیزي برخوردارند براي کارهاي دستی و پیشه

ساز تبدیل ساخته،  ست را به تمدن فرهنگدو هاي جنگ ي اسالم را که این عشریه کننده
ي سکوالریزاسیون  این استداللی است که بسیاري از مسلمانان علیه ایده. کند ستایش می

ي کلیسا آزاد سازد  به نظر او اروپا به این دلیل مجبور شد خود را از سلطه. دهند ارایه می
این اسالم بوده که توانست کرد؛ در عوض  چون سرسختانه علیه علم و نوآوري ایستادگی می

هاي میانه نسبت به اروپا  سواد را به چنان فرهنگ واالیی ارتقا دهد که در سده هاي بی عرب
شود که آیا  حال این پرسش مطرح می. هاي دانش برتري پیدا کرده بودند ي حوزه در همه

  .هاي میانه فقط مدیون اسالم بوده است یا خیر واقعاً دوران شکوفایی سده
سترش سریع اسالم چند سال پس از تولدش ، مدیون ترکیب چندین عامل اساسی متضاد گ

قرآن به عنوان کالم مستقیم خدا، تعریف روشن از خدا؛ سازش : باشد ولی مؤثر می
هاي برخاسته از آن،  هاي کهن اعراب؛ شریعت یهودیت و دستورالعمل خدایی با سنت تک

ادعاي جهانی بودن اسالم و در همین راستا، جهاد به  اي و تعلقِ خاطر به امت، عرق قبیله
جانشین » ایمان«در این جا، اصل . عنوان یک عنصر همیشگی در اسالم درك و تعبیر شد

اي پیش از اسالم شد یا به عنوان یک عنصر  جوامع قبیله» خویشاوندي خونی«اصل 
ها و غیر  ه در حرف بین عرببرخورد زیرکانه اسالم این بود ک. ي آن وارد گردید کننده تکمیل

  . شد ، فرقی قایل نمی آوردند عربهایی که به اسالم رو می



41 

 

اي،  ولی همین ارکان اساسی اسالم یعنی قرآن، تعریف اسالم از خدا، شریعت، عرق قبیله
زیرا این ارکان هرگز . مدعی جهانی بودن و جهاد، خود بعدها بالي جان اسالم شدند

جویان  این اصول عمالً براي دوران معینی براي بسیج جنگ. ن نشدندبازاندیشی و دگرگو
همچنین نباید فراموش کرد که . ها را کسب کردند، کار ساز بود صدر اسالم که اولین پیروزي

اسالم به لحاظ تاریخی در یک برش زمانی بسیار مناسبی متولد شد، زیرا دو امپراطوري 
هاي فرسایشی یکدیگر را  هاي میانه طی جنگ از سده] روم شرقی[بزرگ ساسانیان و بیزانس 
هاي  تا آن زمان، این دو امپراطوري، قبایل عرب را، که از تکنیک. شدیداً تضعیف کرده بودند

زمانی که . گرفتند نظامی مدرنی برخوردار بودند، در جنگ علیه یکدیگر به خدمت خود می
هاي خونی نیز به صورت  ي خویشاوندي محمد، عربستان را متحد کرد، این قبایل به واسطه

هاي نظامی را با خود به اتحاد جدید  اي به اسالم گرویدند و طبعاً آن ها مهارت عشیره
ها دیگر نه براي این دو  ها گذاشت که آن اسالم این امکان را در اختیار آن. آوردند] اسالم[

طوري جدید براي خود گذاري یک امپرا بلکه براي پایه] ساسانی و بیزانس[امپراطوري 
  . بجنگند

هاي قبایل  دو امپراطوري ساسانی و بیزانس عمالً طی زمان نسبتاً کوتاه توسط لشکرکشی
نویسی اسالمی،  طبق تاریخ. ها اسالمی شدند هاي بزرگی از آن و بخش 5عرب فرو ریختند

وشت و از ، حاکم مصر و شاه ساسانی نامه ن)روم شرقی(ظاهراً محمد به امپراطور بیزانس 
مسلمان شو، «: ظاهراً پیام محمد این بوده است. ها دعوت کرد که به اسالم رو بیاورند آن

کند یا نشان  را تأیید نمی» دعوتی«هیچ منبع غیر اسالمی چنین » !پایدار خواهی ماند
نویسان اسالمی  ظاهراً تاریخ. دهد که اساساً این پادشاهان، محمد را جدي گرفته باشند نمی

                                       
هاي ساسانی و بیزانس با  ي فروپاشی امپراطوري فاصله. شود این جمله اندکی موجب آشفته فکري می -  5

. از بین رفت 651امپراطوري ساسانی در همان آغاز شکل گیري اسالم یعنی در سال . یکدیگر بسیار است
ولی نتوانستند امپراطوري بیزانس اعراب مسلمان توانستند در آغاز فقط شام و مصر را به تصرف خود در آوردند 

 )مترجم. (بود که این امپراطوري توسط عثمانیان شکست خورد 1453تازه در سال . را از بین ببرند
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خواستند ثابت کنند که هدف محمد فقط گسترش پیام خدایی بوده و اشغال  می
هاي  نگاري جالب این جاست که چنین وقایع. هاي دیگر مد نظرش نبوده است سرزمین

محمد . هاي دیگر نوشته شده است تاریخی یا احادیث درست در اوج دوران اشغال سرزمین
او فقط یک بار با سی هزار . اطق نکرداش هیچ کوششی براي تصرف این من در زمان حیات

این . هاي نظامی بازگشت جنگجو تا مرزهاي امپراطوري بیزانس رفت که البته بدون درگیري
عمل فقط براي نشان دادن قدرت خود به آن قبایل عرب بوده که هنوز وارد اتحاد اسالمی 

مرزهاي بیزانس ها دیدند که چگونه محمد و سپاهش سرافراز از  وقتی آن. نشده بودند
بازگشتند، این گونه برداشت کردند که محمد بر امپراطوري بیزانس پیروز شده و پس از آن 

  . به سپاه محمد پیوستند
و مقررات جهاد هنوز مشخص و تعیین نشده ) شریعت(تا زمان مرگ محمد، قوانین اسالمی 

هاي  این جانشین. دتازه ده سال پس از مرگ او، اولین قرآن به صورت کتبی تهیه ش. بود
. آور مناطق پیرامون عربستان را زیر کنترل خود در آوردند  محمد بودند که با سرعتی سرسام

اي  اي مقدس تبدیل کردند و جهاد و شریعت را به گونه ها بودند که قرآن را به معجزه آن
از سد کمتر . هاي حاکمیت و فتوحات خودشان باشد تعبیر نمودند که سازگار با استراتژي

] جنوب اسپانیا[ي خاور نزدیک، آفریقاي شمالی و آندولس  سال پس از مرگ پیامبر همه
پرسش این جاست که آیا این توسعه و گسترش فقط مدیون . تقریباً در دست مسلمانان افتاد

مهارت جنگی مبارزان کوشاي اسالمی بوده است یا عوامل دیگري هم در آن دخیل بوده 
هاي در حال زوال بیزانس و  اي که امپراطوري د کرد که اسالم خالء قدرتباز باید تأکی. است

نکته مهم دیگر این که مسلمانان فاتح، رعایا و . ساسانی به جا گذاشته بودند، پر کرد
کردند که مسلمان  پرداختند مجبور نمی فرمانبران جدید خود را تا مادامی که جزیه می

  . شوند
نق اقتصادي و پیشرفت علمی در کنار هم رشد کردند و حتا آساي اسالم رو با گسترش برق
کدام به تنهایی  ها و نه اسالم، هیچ نه عرب. مند شدند شده نیز از آن بهره مناطق تصرف
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موجب این انقالب نبودند، بلکه علت اصلی آن ترکیب و آمیزش ملل گوناگون بوده که با 
د پویا را اسکندر کبیر نیز به هنگام پیشروي نظامی اسالم متحقق شده بود؛  همین فرآین

ي نظامی خود با اقوام، بقایاي  ها از طریق توسعه عرب. تصرف شرق تجربه کرده بود
ها،  ها و مصریان، سبئی هاي کهن و مذاهب گوناگون، یهودیان، مسیحیان، سوري فرهنگ

ها در ایمان به  بهایی از این غیرعر برخورد کردند که بعدها بخش 6زرتشتیان، کردها و بربرها
خواستند ثابت کنند که خدمتگزاران حقیقی به  تر بودند و می ها دوآتشه اسالم خیلی از عرب

داد، هیچ مانعی بر سر راه  تا مادامی که کسی وفاداري خود را به اسالم نشان می. اند اسالم
یز در این گران غیرمسلمان ن حتا دانشمندان، مترجمان و صنعت. گرفت پیشرفت او قرار نمی
  . فرآیند جذب شدند

اسالمی، تکان  - دار و برخوردار از دانش جهانی با پویایی عربی هاي ریشه آمیزش فرهنگ
ابن سینا، فارابی، خوارزمی، . ي مدرنیزاسیون در خاور نزدیک بوجود آورد بزرگی در عرصه

.  عرب نبودندیوحنا الدمشقی، ابن رشد و موسی بن میمون قهرمانان اصلی این فرآیند، اصالً
در کنار این، باید تأکید کرد که مراکز علمی این عصر، نه شهرهاي زادگاه اسالم یعنی مکه و 

در آن روزگاران، . بودند] اسپانیا/کوردوبا[مدینه بلکه دمشق، بغداد، بخارا، قاهره و قرطبه 
فس و توانایی اعتماد به ن: ها دو کیفیت برجسته داشتند که امروز دیگر فاقد آن هستند عرب

ها، ترس از تماس با طرفداران مذاهب دیگر نداشتند و  آن. باال براي جذب دانش دیگران
دادند که  ها اجازه می آن. کردند کردند یا خود پژوهش می ها را یا ترجمه می تجارب علمی آن

ی نیاکان ، یعن»القدما«آثار یونان عهد باستان به عربی ترجمه شوند و یونانیان عهد باستان را 
اگرچه یهودیان و مسیحیان مجبور بودند به عنوان شهروندان دست دوم در زیر . نامیدند می

شد که  شد بلکه تالش می ها به عنوان خطر نگریسته نمی چتر اسالم زندگی کنند ولی به آن
                                       

ِ آفریقاي شمالی به ویژه در مراکش امروزي  اقوامی هستند که در غرب] Berber[» بربرها«منظور از  - 6
که  Barbarاین واژه را نباید با . اص خود برخوردار هستندکنند و از زبان و فرهنگ خ کردند و می زیست می

  ) مترجم. (ي غیریونانیان یعنی کسانی که از تمدن برخوردار نیستند، اشتباه کرد یونانیان به همه
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فاتحان عرب با مسیحیان هلنیستی و یهودیان رو برو شدند و با . ها الهام گرفته شود از آن
در همین راستا، الهیات . پرداختند ي ماهیت خدا و آفرینش به بحث و مجادله می ها درباره آن

اي که اساساً  ي عربی منجر شد، فلسفه اسالمی یعنی کالم، شکل گرفت که بعدها به فلسفه
  . عربی نبود

بلکه  ي تاریخ پیامبران ندارد، پیوسته و منسجمی درباره هم از آن جا که قرآن هیچ داستان به 
هاي خود،  کند، این مفسران یهودي بودند که با داستان هایی از آن را نقل می  فقط پاره

نماد «مسیحیان داراي . دادند ، یک منبع مهم براي تفسیر و تأویل قرآن ارایه میاسرائیلیات
از آن جا که محمد . کرد مسیح بودند که به عنوان پسر خدا و شفاگر، معجزه می» اي اسطوره

توانستند در  اي نکرده بود و شهید هم نشد بلکه به اثر تب مرد، مسلمانان نمی ز معجزههرگ
این نقش به تدریج . ها و مجادالت خود، او را به عنوان همسانِ مسیح به اثبات برسانند بحث

ي  اگرچه در سده. اي در قالب کالم، داده شد ي خدایی، معجزه به قرآن به عنوان معجزه
نگریست ولی از  ي بشري می به قرآن به عنوان یک نوشته معتزلهري هشتم، مکتب فک

ي مسلمانان از زمان  هر چه فاصله. ي نهم به بعد جایگاه مقدس و خدایی به آن داده شد سده
  .گردید ناپذیر می تر و خدشه شد، به همان اندازه نیز قرآن مقدس پیامبر بیشتر می

هاي  جنگ. کرد ی، همواره یک نقش مرکزي ایفا میهاي بحران البته قرآن، به ویژه در دوره
هاي  به این منجر شد که مسلمانان با نگاه مشکوکی به اقلیت) 1291 - 1096(صلیبی 

تا زمان حمالت صلیبیون، بیش از . ها وفاداري بیشتري طلب نمایند مسیحی بنگرند و از آن
ها  عرب به تغییر مذهب آننیمی از جمعیت سوریه و مصر هنوز مسیحی بودند، زیرا فاتحان 

ي اقتصادي  البته این هم نه به دلیل رواداري فاتحان بلکه فقط یک محاسبه. مند نبودند عالقه
  . بود، زیرا غیرمسلمانان مجبور بودند بیش از مسلمانان مالیات پرداخت کنند

هاي صلیبی و پس از آن ما با یک رو آوري وسیع مسیحیان به اسالم  ولی در طی جنگ
البته این احتمال قوي وجود دارد . واجه هستیم که هنوز علل دقیق آن بررسی نشده استم

یکی این که مسیحیان شرق : که این رو آوري انبوه به اسالم دو علت داشته باشد
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ها همدستان صلیبیون هستند برطرف کنند و  خواستند بدین ترتیب این شک را که آن می
مداوم باعث تضعیف اقتصادي شده بود و از طریق  هاي دلیل دیگرش این بوده که جنگ

توانستند از بار سنگین مالیاتی خالص شوند و در ضمن تغییر  تغییر مذهب، مسیحیان می
ها که در  ، یعنی قوانین مربوط به اقلیت»احکام اهل ذمه«اي بود براي فرار از  مذهب چاره
  . 7هاي صلیبی تشدید شده بود دوران جنگ

ترسی در ذهن مسلمانان به شدت  و نابودي بغداد، جنون بیگانه) 1258(ا ه با هجوم مغول
بسیاري علت شکست مسلمانان را در دور شدن از اصول اسالمی ارزیابی . افزایش یافت

کردند؛ زیرا بغداد یک مرکز فکري و زیستی لیبرال بوده که در آن الکل، رقص و موسیقی  می
فهمیدن و درك قرآن و قوانین [که بر اساس فقه  الهیات اسالم. شد و حتا شرك تحمل می

استوار است، هر چه بیشتر و بیشتر به تفسیر دگماتیک و لغت به لغت قرآن محدود ] دینی 
گرفتن مسلمانان از  ، این نگاه نوینی بود که فاصله».تمام دانش در قرآن وجود دارد«. شد

سازي و از اثرات بیگانه رها  ه پاكبایستی دوبار دین می. گذاري کرد دانش تجربی را پایه
ها و  سرانجام این درك به آن جا رسید که فلسفه ملعون اعالم شد و سرکوب اقلیت. شد می

و بدین ترتیب نه فقط پویایی اجتماعی مسدود گردید بلکه . زنان در دستور کار قرار گرفت
یک عامل اقتصادي  افزون بر این. هاي علمی با غیرمسلمانان نیز به پایان رسید همکاري

این عامل، راه . اساسی وارد شد که از اهمیت خاور میانه در تجارت جهانی شدیداً کاست

                                       
ترین ابزارهاي فشار بر روي غیر مسلمانان بود که  یکی از اساسی» بار سنگین مالیاتی«و » احکام اهل ذمه« -  7

هاي پژوهشی و تاریخی  در همین زمینه کتاب. هاي دیگر به اجرا در آمد م و با اشغال سرزمیناز صدر اسال
مالیات «هاي بسیار ارزشمند در این زمینه توسط دانیل دنت به نام  یکی از کتاب. مفصل نوشته شده است

] نتشارات خوارزمیا[نوشته شده است که توسط دکتر محمد علی موحد » سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسالم
 1099[هاي صلیبی  نه مربوط به جنگ» احکام اهل ذمه«از این رو باید گفت که . به فارسی ترجمه شده است

شده و این اهرم فشار اقتصادي مردمان کشورهاي  ِ کشورگشایی مسلمانان اجرا می بلکه از همان آغاز] 1250تا 
 )مترجم. (اشغالی را مجبور کرد که به اسالم بگروند



46 

 

توسط واسکو دا گاما پرتغالی  1498ي امید نیک بود که در سال  دریایی پیرامون دماغه
هاي بازرگانی از مناطق عربی دور شد و هم راه دانش  از آن پس هم راه کشتی. کشف شد

  . هاي نوین و ایده تجربی
در عصر شکوفایی در . تغییر سیاست آموزشی بر شتاب افول عصر طالیی اسالم نیز افزود
شد و این مجموعه براي  مدارس، در کنار قرآن، ریاضیات، فلسفه و پزشکی آموزش داده می

م پیش از و پس از ویرانی بغداد، امپراطوري اسال. هاي بزرگی بود ها و نوآوري محرك پژوهش
سلجوقیان، فاطمیان، عباسیان و بعدها مملوکیان و (به قلمروهاي کوچک تجزیه شد 

هر حاکمی براي حفظ قدرت خود دور و . که مدام در حال جنگ با یکدیگر بودند) صفویان
ولی از آن جا حاکم توانایی پرداخت این . ساالران و مزدوران را جمع کرده بود بر خود جنگ

این . کرد هایی از شهر را هدیه می ها زمین یا بخش ل نداشت به آنساالران را با پو جنگ
. کرد بلکه به نظام آموزشی شدیداً آسیب رساند سیاست نه تنها کشاورزان را تضعیف می

ساختند ولی دیگر به  ساالران در مناطق زیر کنترل خود مساجد و مدرسه می اگرچه جنگ
بایستی قرآن  از آن پس، در مدارس فقط می .اي نداشتند علوم طبیعی و فلسفه هیچ عالقه

غل و  ساالران را به عنوان خادمان بی ي مدرسان هم این بود که جنگ وظیفه. شد تدریس می
و بدین گونه، وفاداري به جاي . شد غش اسالم معرفی و ستایش کنند وگرنه مدرسه بسته می

. ی جدید اسالم تبدیل گردیدي نظام آموزش دانش، و ستایش به جاي تفکر آزاد، به درونمایه
ي آموزش اسالمی در اکثر کشورهاي عربی را  ي اصلی فلسفه این گرایش تا به امروز هسته

. ها خالصه شد هاي دینی به بچه دهد؛ آموزش اسالمی از آن پس به تزریق آموزه تشکیل می
مرور به انزواي از بر کردن قرآن و تلقین تعاریف غیرواقعی از مسلمانان و جهان پیرامون، به 

  .جهان اسالم منجر گردید
این ادعا . ها فقط و فقط براي گسترش اسالم بوده است عثمانیان مدعی بودند که تصرفات آن

ي  ولی عثمانیان خاور میانه را که از سده. پذیر باشد شاید براي تصرف مناطق اروپایی توجیه
ادران همدین خود را قتل عام هفتم و هشتم اسالمی شده بود مورد هجوم قرار دادند، بر
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سوریه و یک سال بعد مصر را به اشغال در آوردند و سپس تمام  1516کردند و در سال 
ي هالل  چهار سد سال حاکمیت عثمانی بر منطقه. منطقه را زیر کنترل خود در آوردند

. شدي وسیع از فرهنگ اروپایی  عرب، از مراکش تا خلیج فارس باعث قطع ارتباط این منطقه
تري گسترش  نظرانه تر و تنگ کارانه هاي فاتح حتا ایدئولوژي اسالمی را بسیار محافظه ترك

آپارتاید جنسی که . دادند و یک درك شدیداً تحقیرآمیزي از زن در جهان اسالم جا انداختند
ها  سرایی ترك به هر حال در فرهنگ سنتی اعراب آشیانه داشت، حاال توسط فرهنگ حرم

ي  سده 30هاي  در سال) 1848-1769(زمانی که حاکم مصر، محمد علی پاشا  .شدیدتر شد
نوزدهم بر آن شد که مصر را از امپراطوري عثمانی جدا سازد و آن را مدرنیزه کند، اروپاییان 

  . به ویژه انگلستان که با عثمانیان متحد شده بودند، علیه او به مقاومت پرداختند
هاي تکنیکی در اروپا موجبات  ي روشنگري و نوآوري سفهي هجدهم، فل زمانی که در سده

ي کوتاه از  را طی چند دهه» مغرب زمین«یک انقالب صنعتی و فکري را بوجود آورده بود و 
به موازات همین . اساس دگرگون ساخت، هنوز در خاور نزدیک رخوت و خرافات غلبه داشت

ي عربستان هم مردي  در شبه جزیرهداد،  ي شمالی رخ می هاي عمیقی که در نیمکره توسعه
-1702(محمد بن عبدالوهاب : به پا شد که در پی یک اصالح اساسی تفکر اسالمی بود

او خواستار آن شد که هر چیز غیراسالمی از زندگی روزمره . گذار جنبش وهابی ، پایه)1793
مبارزه علیه  واسطه به کالم قرآن، هدف او اتکا بی. مردم، جامعه و فکر بیرون ریخته شود

ي طنزآمیز این جنبش ناب اسالمی این بود که خود را  نکته. کفار و حتا عارفان مسلمان بود
گویی  ي درك محمد بن عبدالوهاب بر یک پیش درونمایه. نامید، یعنی نوسازي تجدید می

 مجددمحمد استوار بود که گفته بود اهللا هر سد سال یک بار براي مسلمانان یک 
منظور از بازسازي در این جا به طور روشن، . فرستد تا اسالم را بازسازي کند می] تجدیدگر[

زمانی که محمد علی پاشا قصد سرکوب . باشد سازي اسالم و بازگشت به ریشه می ناب
ها مواجه شد،  جنبش وهابی ضد مدرنیزاسیون را کرد با ممانعت و جلوگیري شدید انگلیسی
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ي سعودي شد؛ اتحاد نامقدسی که هنوز  رد یک اتحاد با قبیلهو سرانجام پادشاهی بریتانیا وا
  . ها تا کنون ادامه دارد در بسیاري زمینه

ها نیز  عرب. ي ناسیونالیسم نیز در کشورهاي عربی پا گرفت ي نوزدهم ایده در پایان سده
. بیسمارك در آلمان یک دولت ملی متحد تشکیل دهند  ِ ملی خواستند طبق الگوي دولت می

ي ناسیونالیسم اروپایی، دو جنبش متفاوت ناسیونالیستی در خاور میانه بیرون آمد که  ز ایدها
بعدها به دشمن خونی یکدیگر تبدیل شدند و سرنوشت این منطقه را تا کنون، بیش از سد 

هر دو جنش . عربیسم  در اروپا صیونیسم شکل گرفت و در جهان عرب پان: اند سال، رقم زده
ولی هر دوي این . د که خود را از سرکوب و حاکمیت اروپاییان آزاد سازندکردن تالش می

  . ها، الگوي اروپایی را در مقابل خود داشتند و تحت تأثیر سوسیالیسم بودند گرایش
ها که در آغاز در خارج از خاور نزدیک فعالیت  پرسش جالب این است، چرا صیونیست

ند، موفق شدند یک دولت دموکراتیک کارآمد کردند و احتماالً در شرایط بدتري بود می
ها صورت گرفته بود با شکست مواجه  ي موازي آن که توسط عرب تشکیل دهند ولی تجربه

شخصیت استوار شده بود در صورتی که  ها و کیش ناسیونالیسم عربی بر اسطوره. شد
کر تف. کرد صیونیسم به عنوان یک جنبش، هم زمان چندین استراتژي را دنبال می

و هم ) 1937-1864(بام  گرا مانند ناتان بیرن هاي یهودي سنت صیونیستی هم در نوشته
هاي  در کنگره. شکل گرفته بود) 1904- 1860(توسط متفکر سکوالر مانند تئودور هرتسل 

ها، دانشجویان، اشخاص برجسته، زنان و مردان شرکت  ها، وکیل صیونیستی ژورنالیست
در صورتی . کرد همان آغاز، گوناگونی را در دولت آینده تأکید میکردند، فرآیندي که از  می

کردند که اکثراً در کشورهاي غربی  ها، فقط مردانی عمل می که در طرف مقابل، یعنی عرب
فکر، گفتمان ناسیونالیسم را در مصر، سوریه،  تحصیل کرده بودند و در هیئت رهبران روشن

  .بردند ترکیه یا ایران پیش می
صیونیستی از یک سو داراي یک بخش سیاسی بود که مذاکرات را با  -هوديجنبش ی

ها قرار  ي صیونیسم را در دستور کار آن برد و ایده هاي بزرگ پیش می سیاستمداران قدرت
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مجار، آلمان، فرانسه و بریتانیا را  –ها نه تنها در صدد بودند که پادشاهی اتریش  آن. داد می
هود براي یهودیان متقاعد کنند بلکه حتا با امپراطوري عثمانی براي حق تشکیل یک دولت ی

ي عثمانی در استانبول مالقات کرد تا او را براي  حتا هرتسل با خلیفه. نیز وارد مذاکره شدند
از سوي دیگر جنبش . هاي فلسطینی به یهودیان ترغیب کند دادن یک بخش از سرزمین

ها، مهاجرت یهودیان به  صیونیست. فعال بودصیونیستی در پراتیک روزمره نیز  –یهودي 
هاي  ها، که با ایده جا به ساختن کیبوتس  کردند و در آن فلسطین را سازماندهی می

افزون بر این، یک جریان فرهنگی صیونیستی وجود . سوسیالیستی آمیخته بود، پرداختند
ر روشنگري نیز اش نه فقط وارد کردن سنت یهودي به فلسطین بلکه افکا داشت که وظیفه

  . بود
اگرچه یهودیان سرکوب شدیدي در اروپا متحمل شدند ولی بر آن نشدند که خود را از 

  ها از طریق متفکران و دانشمندان فرهنگ و سنت اروپایی پاکسازي کنند، زیرا خود آن
ي  ها پروژه ي عرب ولی در جبهه. گیري فرهنگ اروپایی سهم بسزایی داشتند یهودي در شکل

ها از همان آغاز بدون نقشه و برنامه بود و اساساً بر  ت اساساً پا نگرفت، زیرا حرکت آنوحد
ها از دهقان، کارگر و  در فلسطین، صیونیست. شده شعار استوار بود تا یک برنامه اندیشه

موجودیت کشور  1948ولی زمانی که بن گوریون در ماه می . چریک تشکیل شده بودند
هاي نظامی مخفی خود را منحل کردند و تابع دولت  ي سازمان د، همهاسراییل را اعالم کر

درست پس از تأسیس دولت اسراییل، یک کشتی نظامی متعلق به سازمان . مرکزي شدند
  نظامی مخفی مناخیم بگین که قصد قاچاق اسلحه به اسراییل را داشت، به دستور بن

. وزیر اسراییل شد مور خارجه و نخستبعدها مناخیم بگین وزیر ا. گوریون در دریا غرق شد
هاي عرب، اسرائیل براي یک نظام  هاي بسیار و تهدید دایم از سوي همسایه رغم جنگ علی

در . دموکراتیک تصمیم گرفت و بدین ترتیب اولین دموکراسی را در منطقه بوجود آورد
ها  کرد و آن ها، دیکتاتوري رهبران عرب را هر چه بیشتر تقویت می صورتی که همین جنگ

هیچ صدایی نباید از بانگ نبرد رساتر «. ناپذیر تبدیل نمود را به مستبدان مقدس و خدشه
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اي بود که یک بار جمال عبدالناصر به عنوان رئیس جمهور مصر گفته بود  ، این جمله».باشد
  . تا بدین گونه بتواند هر صداي انتقادي در کشور را در طی جنگ خاموش کند

پزشکان، . یافتند ها هر چه بیشتر توسعه می پس از تأسیس اسرائیل، کیبوتس در سوي دیگر،
کردند و برایشان مهم نبود  هاي کشاورزي کار می هنرمندان و پروفسورها مشترکاً روي زمین

براي این نوع کار، . ها همخوانی ندارد دهند که با تخصص آن که کارهایی انجام می
بدین ترتیب ). avodah ivrit(  کار یهودي: اع کردندي نوین اختر ها یک واژه صیونیست

مراتبی متفکران عرب جدا ساختند، نگرشی  میز نشینی نظام سلسله خود را از ذهنیت پشت
در سوي دیگر ولی حاکمان عرب قدرت خود را بر تسلیحات بنا . آمیز ولی مؤثر تبعیض

کردند تا مردم خود  استفاده می اي همیشگی  کردند و از موجودیت اسراییل به عنوان بهانه می
  . را سرکوب کنند

ها نه اعالم عشق به اسراییل است و  باید در این جا به طور روشنی اعالم کنم که این توصیف
زیرا اسراییل نیز هیچ . اي است براي بزك کردن سیاست اسرائیل در مناطق اشغالی نه توجیه

 1967نمونه، پس از پیروزي در جنگ براي . فرصتی را براي اشتباه کردن از دست نداد
توانست از موضع قدرت به یک صلح عادالنه با کشورهاي همسایه خود دست  اسراییل می

شد با کمک اسراییل یک راه حل انسانی  همچنین می. یابد، ولی این فرصت را دست داد
پیش برد، سازي خو را  به جاي آن، اسراییل سیاست آبادي. براي فراریان فلسطینی پیدا کرد

سیاستی که تحقق تأسیس یک دولت فلسطینی در کنار اسراییل را تقریباً ناممکن کرده و 
کشمکش با مبارزه حق علیه حق آغاز شد و . خود دولت اسراییل را به بن بست کشانده است

اي است که پژوهشگر صلح آقاي یوحان  با مبارزه ناحق علیه ناحق پایان یافت، این جمله
در حال حاضر، هر دو طرف، اسراییل و فلسطین بر سر این با هم رقابت . گالتونگ گفت

  . ها بیشتر قربانی داده است کنند که کدام یک از آن می
تأسیس دولت اسراییل را اعالم کرد، پنج کشور  1948ماه می  14گورین در  زمانی که بن

اش را  موجودیتي خود که  عربی با تسلیحات ناکافی و شناخت کم از دشمن به همسایه
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ارتش جوان اسراییل نیروهاي اعراب را شکست داد و . دانستند، حمله کردند ناحق می
هاي تحقیرشده در  در میان عرب. ي اصلی کشور محکم نماید توانست کنترل خود را بر هسته

چهار سال . هم حضور داشت) 1970-1918(فلسطین، افسر جوان مصري، جمال عبدالناصر 
راب، جمال عبدالناصر که به سوسیالیسم گرایش داشت توانست با حمایت پس از شکست اع

فاروق، پادشاه مصر از سلطنت . اخوان المسلمین از طریق یک کودتاي نظامی به قدرت برسد
ي نیل، سه هدف را  عبدالناصر، این تنها صاحب قدرت در کرانه. خلع شد و به ایتالیا فرار کرد

وسیالیسم واقعاً موجود، مدرنیزاسیون مصر و نابودي اسراییل و برقرار کردن س: کرد دنبال می
  . ها به تبع آن بازگرداندن فلسطینی

ي عظیم  عبدالناصر براي توسعه صنایع به منابع انرژي نیازمند بود و به همین دلیل پروژه
وام  را اعالم کرد و او براي تحقق این پروژه از بانک جهانی تقاضاي] السد العالی[» سد عالی«

اش از  ولی بانک جهانی به دلیل نزدیکی عبدالناصر به شوروي و شعارهاي ضداسراییلی. کرد
اش کانال  به دنبال این ناکامی، عبدالناصر براي تحقق پروژه. دادن وام به او خودداري کرد

انگلیس و فرانسه . ها سلب مالکیت کرد ها و فرانسوي سوئز را ملی اعالم کرد و از انگلیسی
ي نظامی به مصر  ش کردند که با کمک اسراییل کنترل خود را بر کانال سوئز با یک حملهتال

اگرچه این حمله شهرهاي پیرامون کانال سوئز را با خاك یکسان کرد . دوباره بدست آورند
ولی سرانجام مالکیت کانال در دست دولت مصر باقی ماند و عبدالناصر از این قضیه قهرمان 

لناصر با حمایت شوروي شروع به تجهیز تسلیحاتی خود کرد و ایمان داشت عبدا. بیرون آمد
 1967ها پیشدستی کردند و در سال  ولی اسراییلی. که بزودي اسراییل را نابود خواهد کرد

ها موفق شدند نه تنها اورشلیم را بلکه شبه  آن. ور شدند بدون اعالم جنگ، به مصر حمله
  . هاي جوالن را به تصرف خود در آوردند ن و بلنديجزیره سینا، نوار غزه، غرب ارد

ي ناصر براي رهایی فلسطین به فاجعه منجر گردید، به تدریج باور به  پس از این که پروژه
این شکست، براي جهان عرب و مردم . ناسیونالیسم و سوسیالیسم در میان مردم رنگ باخت

ِ  هاي یک ماجراجویی خرابهها در مقابل  یک بار دیگر عرب. آن عواقب وخیمی داشت
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االسالم هو [» اسالم راه حل است«. نشده قرار گرفتند و گیج و سرگردان شدند محاسبه
ها توانستند با این شعار بسیاري از مردم  گرایان تبدیل شد و آن به شعار اسالم] الحل

: گوید و منتقد اسالم، عبدالوهاب مدب، می  نویسنده فرانسوي. سردرگم را جذب کنند
هاي  در آغاز، اولین چریک» .گیرد هاي ناکام رونق می هاي آزمون بنیادگرایی بر بستر ویرانه«

ها تشکیل  ایست ها و حتا بعضاً از آته جنگیدند از مارکسیست فلسطینی که علیه اسراییل می
ي ارضی به یک موضوع  اسراییل از یک مسئله -شده بود، ولی به مرور زمان کشمکش اعراب

  . غییر یافتمذهبی ت
ي بیستم، حماس به عنوان یک نیروي سیاسی در مناطق  هاي هشتاد سده تازه در سال

 1928اي از اخوان المسلمین مصر که در سال   حماس به عنوان شعبه. فلسطینی ظهور کرد
کردند بلکه  ها نه تنها حماس را تحمل می در آغاز اسراییلی. تأسیس شد، شروع به کار کرد

. وان یک نیرو در مقابل سازمان الفتح یاسر عرفات مورد پشتیبانی قرار دادندآن را به عن
هاي  در ضمن، در سال. بعدها خود حماس نوك پیکان حمله خود را علیه اسراییل نشانه رفت

زمانی . گیري عبدالناصر سهیم بودند ي بیستم همین اخوان المسلمین در قدرت پنجاه سده
ها علیه او  ها و مارکسیست مصر را بر غرب بگشاید، ناصریستکه انور سادات خواست درهاي 

گرایان را از زندان آزاد  ي بقاي خود را در این دید که اسالم سادات ادامه. به قیام برخاستند
آمیزي که سرانجام موجب  اشتباه فاجعه. ها را تضعیف نماید کند تا بدین گونه مارکسیست

ر عمالً موفق شدند که پس از آزادي خود از هاي مص اسالمیست. مرگ خود سادات شد
. بندي کردند ِ سادات صف زمان علیه خود ها هم ها را منزوي کنند، ولی آن زندان، مارکسیست

  . و بدین ترتیب انور سادات سرانجام توسط مردانی کشته شد که خود او عفو کرده بود
ال خود را در جهان اسالم روي هم رفته دو جنبش اسالمی موفق شدند که ایدئولوژي رادیک

هاي نفت  پول. ها از عربستان سعودي و اخوان المسلمین از مصر وهابیست: تثبیت کنند
هاي  ي نیل سرانجام توانستند در سال ي رودخانه عربستان سعودي و تفکر ارتجاعی در کرانه

بش موفق هاي این دو جن ها و دنباله زائده. ي بیستم بر تفکر اعراب غلبه کنند بیست سده
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ها که در جنگ سرد با  با کمک آمریکایی. شدند در افغانستان سرانجام به وحدت برسند
هاي  گرایان توانستند کشورهاي خود را ترك کنند و در کوه شوروي قرار داشتند، اسالم

از سرخوردگی اعراب، . هندوکش همدیگر را مالقات کنند تا علیه نیروهاي شوروي بجنگند
هاي مالی عربستان سعودي اتحادي بوجود آمد که سرانجام  ب و کمکگی غر مالحظه بی

اي که به خوبی  منجر به آن شد که القاعده در کوه و کمرهاي افغانستان شکل بگیرد؛ پدیده
ها را  خرند تا غربی افزارهاي غربی می ها جنگ آن: باشد ي اعراب می بیانگر فالکت بیمارگونه

هاي غربی فیلم بگیرند،  کنند تا از اعدام ژورنالیست تفاده میهاي ویدئو اس بکشند، از دوربین
شوند تا ترور را در جهان  مند می برانگیز بهره هاي تلویزیونی غربی جنجال از فرستنده

  . گسترش دهند
دهند بلکه از طریق مدارس و  ها تنها ایدئولوژي جهاد را بسط نمی اخوان المسلمین و وهابی

خود تعاریف دگماتیک خود را از انسان، جامعه و زن گسترش هاي تلویزیونی  ماهواره
اي  هیچ ایدئولوژي. آید از دوگانگی، یأس بوجود می. گانگی-اسکیزوفرنی یعنی دو. دهند می

هاي سرخورده و مأیوس قرار  مانند اخوان المسلمین و القاعده این چنین مورد پسند توده
  . ت موتور عظیم اسالمخشم و جنون، بنزینی است براي سوخ. گیرد نمی

شود به همان نسبت نیز مصرف کاالهاي غربی و  تر می هر چه که تفکر مردم اعراب ارتجاعی
ي  و همزمان با این روحیه. ي محیط زیست یابد، و طبعاً بدون مالحظه چینی افزایش می

گرایی در جهان عرب و صنعت توریسم انبوه غرب در  مصرفی افراطی، فرآیند اسالم
. کند یابد و خود را به عنوان منبع اصلی اقتصادي تثبیت می اي عربی توسعه میکشوره

کنند که روح خود را به  کنند احساس می ي اقتصادي کار می کسان بسیاري که در این شاخه
شود، ولی در دل به رفاه  ها دوستانه رفتار می البته در این جا با توریست. اند شیطان فروخته

شوند، ولی در نهایت  ها مرتکب گناهی می زند و گهگاهی نیز با آنور ها حسادت می آن
توریسم، تقریباً نه تنها از روشنگري و . نگرند ها با شک و بدبینی به این کفار فاسد می عرب
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ها باعث  دیالوگ عاري است، بلکه اساساً تأییدي است بر این برداشت مسلمانان که غربی
   .شوند فاسد اخالقی در کشورشان می

گیرد، شرایطی که فرد مسلمان از یک سو به  صورت می  تماس شرق و غرب اساساً ناقرینه
. انعام اروپایی نیازمند است ولی از سوي دیگر در ژرفناي وجود خود از او متنفر است

کند و  شده را دیدن می هاي خود مسیرهاي از پیش تعیین توریست اروپایی هم با پیشداوري
هایی دسترسی  او به مکان. بیند که او را وادار به تفکر کند ا چیزي نمیعمالً از این کشوره

در کشورهاي توریستی که اغلب از مشکل . ها را ندارند ها اجازه دیدن آن دارد که بومی
جویی کنند، کارکنان  ها مجبورند در مصرف آب صرفه اساسی آب برخوردار هستند و بومی

ها حجم بزرگی از آب را در تأسیسات  نه توریستبینند که چگو ها به چشم خود می هتل
یک عرب مهاجر که در کشورش در یک . دهند هاي گلف به هدر می هتل، استخرها و زمین

. دزدند ها حتا آب آشامیدنی ما را هم می آن«: کرد یک بار به من گفت هتل کار می
ورزي هم یک  ن کینهدر پس ای» .کنند هایمان را پرت می خورند و استخوان مان را می گوشت

زیرا این مرد در کشور خود با یک خانم توریست آشنا شد که مدتی . عشق ناکام نهفته است
زمانی که مرد جوان عرب به خانم توریست پیشنهاد ازدواج داد . را با هم خوش گذراندند

ي آمدن مرد جوان به  بدین ترتیب پروژه. کاشف به عمل آمد که خانم توریست شوهر دارد
هاي دیگر به ارض  او حتا پس از آن که بعدها موفق شد از راه. روپا مقدمتاً ناکام باقی ماندا

  . ورزي خود رها شود توانست از کینه موعود کفار بیاید، هنوز نمی
اي نیست بلکه به  ي حاشیه ِ سکس در بسیاري از کشورهاي عربی دیگر یک پدیده توریسم

مردان جوان عضالنی خود را در اختیار زنان . استي صنعت توریسم تبدیل شده  یک شاخه
هاي اروپاي شرقی به نیازهاي مردان  گذارند، و فاحشه توریست پا به سن گذاشته می

: ي تجاري دهن پر کن براي این مشاغل وجود دارد در تونس حتا یک واژه. رسند می
Business  .مردم را   اخالقیکند و دوگانگی  این پدیده، سنت سمج و لجوج را برهنه می

دهد که اخالق جنسی متعصبانه در  این نشان می. گذارد در برابر چشمانشان به نمایش می
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کشورهاي اسالمی یک چیز مصنوعی و ظاهري است و چسبیدن به آن نه به خاطر پارسایی 
هاي سکس تنها اروپاییان فاسد  ولی توریست. بلکه به سبب فقدان امکانات و فرصت است

هاي  تند بلکه مردان عرب از کشورهاي خلیج هم هستند که در تابستان کلوباخالق نیس
  . گذارند شبانه قاهره، بیروت و دمشق براي پیدا کردن عشق فروشی زیر پا می

هاي رادیکال سوق  ها را به سوي گرایش فکري اخالقی مسلمانان جوان اغلب آن آشفته
اند که  کار شده گرایان محافظه ا جزو اسالمچهار تا از دوستان سابق من در این اثن. دهد می

ها مشروبات  ها براي توریست ها قبالً در هتل اگرچه آن –دهند  حتا با زنان هم دست نمی
کند،  ها را توجیه می گذاري علیه توریست ها حتا ترور و بمب یکی از آن. کردند الکلی سرو می

. کنند که ایمان مسلمانان را نابود میها نه تنها محیط زیست بل زیرا به اعتقاد او توریست
دهند که از نظر مسلمانان بنیادگرا،  ، بالی و جربه نشان می)Luxor(ها در اقصر  گذاري بمب

  . ها همان صلیبیون هستند توریست
ها مانند  سیاست آن. هاي کشورهاي اسالمی هم اصالً به فکر این مشکالت نیستند دولت

ها را در ذهن مسلمانان به عنوان دشمن حک کنند و از  بیگذشته این است که از یک سو غر
ها را به عنوان توریست  نوازي عربی آن نظري و مهمان سوي دیگر همزمان به نام گشاده

تواند تمام منطقه را به یک جنگ  اي براي کمبود آب که می ها هیچ برنامه آن. دعوت نمایند
براي زندگی پس از توریسم و بعد از نفت  اي هیچ برنامه. دهند سخت سوق بدهد، ارایه نمی

  .  وجود ندارد
   

  




