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نویسنده و فعال سیاسی سوسیالیستِ لبنانی  ،آکادمیسین گر،پژوهش ژیلبر آشکار

ی  الملل در مدرسه مطالعات توسعه و روابط بین تاکنون، استاد ۷۰۰۲است. او از سال 

 .(در دانشگاه لندن بوده است  (SOAS)مطالعات شرقی و آفریقایی 



 مارکسیسم و مذهب

 5 

 
 

 

 

 

 

 

 اسالمی:« گرایی بنیاد»ی  درباره

 ی ژیلبر آشکار با ماکسیم رودنسون مصاحبه

 

 مریم صالحی  ترجمه:

 

لگی در تاریخ سا ۹۸با درگذشت ماکسیم رودَنسون در  :ی ژیلبر آشکار مقدمه

شناسان غربی از میان ما رفت؛  ترین اسالم ، یکی از بزرگ۷۰۰۲سوم ماه می  و بیست

ی این حوزه )ازجمله  گران برجستهشناسی که از جایگاهی مهم در میان پژوهش اسالم

اش مانند رژی بالشر، کلود کاهن و ژاک برک( برخوردار بود.  همتایان فرانسوی

ی  هایی نو، رشته نویسندگان پیشتاز تعلق داشت که با رویکرد رودنسون به این گروه از

اجتماعی رساندند. این نویسندگان  های دیگر علوم   مطالعات اسالمی را به سطح حوزه

استعماری جدا کردند و همواره با « شناسیِ شرق»های  طور کامل از کاستی خود را به

 نمایشها همسو بودند.  ی غربی اعتراضات مردم مسلمان در مبارزه با سلطه

ها را فاسد  هنوز( آن) کشانده، خود آغوش به را «متخصصان» که ها رسانه ی شرمانه بی

که اسالم به شکل بنیادگرایی و تروریسم، جایگاه  زمان با این نکرده است. حال، هم

به « متخصصان»یابد،  همچون دشمن حق انتخاب بازمی« غربی»خود را در تخیل 

 .اند ی نمایش بدل شده امتیاز در جامعه کنشگرانی صاحب
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انتقادی برای جهان -کارگیری یک طرح تفسیری مارکسی ماکسیم رودنسون با به

ی  ی او با مارکس سرچشمه  عالوه، رابطه به .کرد اسالم، خود را از همتایانش متمایز می

یل، های او هستند. به همین دل مضامین و نقاط تمرکز بسیاری است که خصلت نوشته

بندی کرد. در واقع،  ی مطالعات اسالمی طبقه  توان فقط در مقوله کارهای او را نمی

 انکارش گاه هیچ که –دستاوردهای نظری او، در دیالوگ دائمی با الهامی مارکسی 

دادند  شناختی را پوشش می تری از پژوهش تاریخی و جامعه وسیع های دامنه – نکرد

ی  های مهم کار رودنسون، منازعه م. یکی دیگر از سویهمطالعات[ جهان اسال]تا صِرفِ 

، که در «اسراییل: واقعیتی استعماری؟»ی او با عنوان  اسراییل بود. مقاله-عرب

ای اختصاص داشت  منتشر شد، به مباحثه Les Temps Modernes ی ی ویژه شماره

برای تعریفِ به آن دامن زده بود. آن مقاله، دستاوردی بنیادین  ۷۸۹۲که جنگ ژوئن 

 .گرایانه بر صهیونیسم بود نقدی چپ

ی بنیادگراییِ اسالمی، در  همین الهام مارکسیستی بر تأمالت رودنسون درباره

هم به طور بنیادین  که –گذار است: نه فقط در رویکرد تحلیلی او  کلیتشان، اثر

او )در اش. فهمِ  همچنین در نگرش سیاسی بلکه –و هم تطبیقی است « ماتریالیستی»

ی یک  مثابه گرایی به های تجدید حیات بنیاد ترین معنای واژه( از سرچشمه عمیق

که تماماً یک   ترین همدردی با آن وانداشت، چرا دینی، او را به کم-ایدئولوژی سیاسی

 .ستیز بود خداناباورِ روحانیت

احبه در آید، پیش از این هرگز منتشر نشده است. این مص ای که در ادامه می مصاحبه

آورم( در آپارتمان ماکسیم رودنسون  دیگر تاریخ دقیق آن را به یاد نمی) ۷۸۹۹سال 

هایی که زمین را پرکرده بودند،  در پاریس صورت گرفت، جایی در میان انبوه کتاب

های او  بود. من گفته  های کتاب روی دیوار باقی نمانده ها جایی در قفسه چون برای آن

دادن به کاسِتی که حاال  ام که هنگامِ گوش مختصری بازسازی کردههای  را از یادداشت
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ام.  های خودم را از قلم انداخته ها و گفته گم شده است، تندنویسی کرده بودم. پرسش

اش  موقع طرح ای منتشر کنم که آن در آن زمان، قصد داشتم این مصاحبه را در نشریه

نیامد. درگذشت این متفکر بزرگ  گاه به وجود ای که هیچ ریخته شده بود، نشریه

ای  عنوان گونه سبب شد تا مجدداً متوجه این وظیفه شَوَم و این مصاحبه را به

طورکه خواننده ازپیش مناسب است، زیرا همان بزرگداشت منتشر کنم. این متن بیش

هنگام هستند، بلکه حتی در  تنها مثل همیشه به خواهد دید، اظهارات رودنسون نه

 .اند ا کار خود او نیز نسبتاً بدیعارتباط ب

*** 

اصطالح مناسبی نیست،  (Islamic Integrisme) «خواهی اسالمی تمامیت»اصطالح 

که واژه  از آن هم بدتر است، حال آن (fondamentalisme) «بنیادگرایی»اما 

اسالمِ »اشتباه شود. اصطالح  «اسالم»نیز ممکن است با خودِ « گرایی اسالم»

خیلی بد نیست، اما هیچ اصطالحی واقعاً با موضوع مورد بحث تطابق کامل « رادیکال

هایی را  ی آن جنبش ، همه«بنیادگرایی اسالمی»ندارد. در هر صورت، تحت عنوان 

وکاستِ اصول عقاید و آداب اسالمی،  کم کنند اجرای بی توان جای داد که فکر می می

د اجتماعِ مسلمانان یا حتی کل جهان توان های سیاست و جامعه، می ازجمله در گستره

را به وضعیتی آرمانی و واجدِ هماهنگی درونی بازگرداند، وضعیتی که رونوشتی است 

 .میالدی ۹۳۷تا  ۹۷۷های  ازاجتماع نخستین و آرمانی مسلمانان در مدینه بین سال

گرایی اسالمی شباهتی مسلم با یک ایدئولوژی سیاسی سکوالر  از این جهت، بنیاد

ای که  وکاست نسخه کم کنند اجرای بی ها نیز فکر می انند کمونیسم دارد. کمونیستم

ای واجد هماهنگی درونی، بدون استثمار و سرکوب را به  بنیانگذار پیچیده، جامعه

ارمغان خواهد آورد. در مقابل، ایدئولوژی مشابهی در مسیحیت وجود ندارد. 
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تواند هر  های مسیح می وکاست آموزه کم کنند اجرای بی بنیادگرایان مسیحی فکر می

 .دهد کسی را آدم خوب و نجیبی کند اما الزاماً ساختار اجتماعی را تغییر نمی

های اسالم و مسیحیت  های عمیق میان خاستگاه این موضوع باید از خالل تفاوت

 ایدئولوژیک گروهی –ای کوچک "فرقه"دادن به  بررسی شود. مسیحیت با شکل

ها در استانی دورافتاده در امپراطوری  آن .شد آغاز – کاریزماتیک هبرر یک پیرامون

ی کوچک نخست  وسیع رُم، که سازمان اداری موثری داشت، پدیدار شدند. این فرقه

ای سیاسی و اجتماعی را پیشنهاد کند. نه عیسی و نه نخستین  خواست برنامه نمی

 .نیتی نداشتند پدران کلیسا در طول دو سه قرن نخست این دین، چنین

میالدی به روشنی بیان کرد که این  ۳۷۳که امپراطور کنستانتین در  پیش از آن

است( باید دینی  (assembly) "مجمع"در التین، که به معنای  Ecclesia) کلیسا

دولتی باشد، کلیسا زمان کافی داشت تا یک دستگاه ایدئولوژیک خودآیینی بسازد که 

 –د. این بدان معنا بود که سنتِ دو دستگاهِ متفاوت چرخن هایش به خوبی می چرخ

پس از کنستانین هم در همان حالت باقی  حتی – دولت دستگاهِ و کلیسا دستگاهِ

تر  طورکه بیشزیست یا متحد باشند، همان توانند هم خواهند ماند. این دو دستگاه می

 (Cesaro-Papism) "سمسزاروپاپی"دادند،  ها مَسح می اوقات بودند )پادشاهان را اسقف

های بین  و غیره.( اما همچنین ممکن بود با هم وارد کشمکش شوند )مانند ناسازگاری

 (.ها در قرون وسطی و یا تکفیر لویی چهاردهم و فیلیپ آگوست ها و امپراطور پاپ

برای )دولت وجود دارند -های کلیسا ی پیوند های پروتستانی زیادی هم درباره نمونه

ها در تاریخ  انزدهم در جنوا و قرن هفدهم در ماساچوست(، اما اینمثال قرن ش

 .اند مسیحیت استثنا بوده

ی عربستان و بیرون از قلمروی تمدن رم زاده شد.  ی گسترده جزیره اسالم در شبه

های مشترک بسیار اندکی در آنجا زندگی  ی عرب کامالً مستقل با نهاد چندین قبیله
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بعضی تعالیم دینی، تقویم، بازارها و رقابت در شعر. پیامبر کردند: زبانی مشترک،  می

م.(  ۹۳۷اش در  م. تا وفات ۹۷۷بُرد )از  مدینه به سر می در که دورانی در اسالم

شد. او مرجعی دینی بود،  زمان، واالترین رهبر سیاسی و دینی عرب محسوب می هم

ابع قوانین رُم. او که با خدا ارتباط داشت، و همچنین رئیس اجتماع بود، نه ت

ی  ها را سامان داد، بیعت قبایل گوناگون را به دست آورد، و مطابق با شیوه کشمکش

های دفاع یا در موارد  دولت عرب در آن زمان، به ضرورت رایج زندگی در جهان بی

و   های اسالم، شاهد تلفیق سیاست پرداخت. در نتیجه ما در خاستگاه دیگر حمله، می

 امپراتوری گیری شکل با زیرا تئوری، در کم دست –تگاه واحد هستیم دین در یک دس

 .شدن کارکردی، ناگزیر تحقق یافت اسالمی، تخصصی وسیع

جدایی دین از سیاست با آرمان اسالمی در تضاد است، اما نه با عمل اسالمی؛ همواره 

ی از ها بخش اند. در اسالم، قاضی های متخصصی به نام علماء وجود داشته پیکره

های متفاوتی نسبت به قضات در قوانین رُمی غرب  دستگاهِ دینی هستند و از امتیاز

برخوردارند. ضمناً، در اینجا شباهت زیادی با یهودیت وجود دارد؛ در یهودیت نیز 

ها(* روحانیونی مقدس نیستند بلکه متخصصانی هستند  مانند اسالم، مردان خدا )ربی

های  مکان (beit midrash) و بیت میدراش (synagogue) کنیسه) .همچون علماء

 .(تحصیل هستند

ایِ یک اقتدار/مرجعیت سیاسی و دینی واحد، امروزه نیز  به هر حال آرمان مدینه

دینی مانند -توان چنین مورد نابی از اجتماعی سیاسی ندرت می وجود دارد. در واقع به

ها و  نند اسالم دودستگی، که ما۷۸۷۲از کمونیسم پس از  غیر به –اسالم یافت 

ها را تجربه کرده و تحت آن، مراجع سیاسی قوانین را بر مسائل نظری و نیز بر  تفرقه

اندیشند بنا کردند. در  رسد مردم به آن می ایدئولوژی بنیادی و آنچه که به نظر می

شده برای آینده است، بنیادگرایی اسالمی از مُدلی  ریزی که کمونیسم مُدلی طرح حالی
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قرن عمر دارد. این یک آرمان ناروشن است.  ۷۲کند، البته مدلی که  واقعی حمایت می

هایی دارید که از  گویید پاسخ شما می»پرسید:  وقتی از بنیادگرایان اسالمی می

های مبهم  ها با هشدار آن «ها چه هستند؟ آن -روند سوسیالیسم و کاپیتالیسم فراتر می

ن است بر اساس دو یا سه آیه از قرآن یا حدیث دهند که ممک همیشگی، پاسخی می

 .شوند می تفسیر سطحی بسیار عموماً که –باشند 

مسئله، صرفاً در روزگار پیامبر به وجود نیامد، چرا که کسی به تغییر ساختار اجتماعی 

 علیه چیزی هرگز اندیشید. اوضاع همانطورکه بود پذیرفته شد. پیامبر اسالم نمی

ی کارمُزدی نگفت(. مسلماً  همانطورکه عیسی هرگز درباره درست) نگفت داری برده

  مراتب با سلسله (organized social community) اجتماعی  یافته ی جمعِ سازمان ایده

پیامبر   .ای بسیار معمول در زمان خود بود توان در قرآن یافت، اما این ایده را می

جامعه قرار  از بیرون را خود عیسی که حالی در داد جای جامعه درون را خود اسالم

های  که آموزه داده بود. اسالم، مانند کنفوسیانیسم، در دولت منفعت داشت، حال آن

 .مسیح و بودا، تعالیمی اخالقی هستند که بر جستجوی رستگاری فردی تمرکز دارند

ی  گرایانه های بنیاد جنبش .گرایانه است گرایی اسالمی، یک ایدئولوژی واپس بنیاد

ای کامال   اسالمی در پی برانداختن نظم اجتماعی نیستند، ویا فقط به عنوان مسئله

 کشورهای از یک هیچ در…ها بنیانِ جامعه را ] آن .ثانوی برایشان مطرح است

وضع کرده، « های اسالمی انقالب»ی که «جدید» ی جامعه. اند نداده تغییر [اسالمی

 […].اند ها را برانداخته که آنانگیزی دارند با جوامعی  همسانی شگفت

ی آن تصمیم بگیرید. با چنین  خواهید تاریخ را واکاوی کنید، ناگزیرید درباره وقتی می

تأثیر اروپا،  گیرند. تحت های سیاسیِ چپ و راست و میانه شکل می رویدادی، جریان

هایی  های سیاسی زیادی را از غرب به عاریت گرفته، چه آن العمل جهان اسالم دستور

ها که گرایش مارکسیستی و سوسیالیستی  اند و چه آن که لیبرالی و پارلمانی بوده
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اند.  زده یافته ها دل ی آن که این کار را کردند، خود را از همه اند. کسانی داشته

که سوسیالیسم به  رساند، در حالی داران بزرگ را به قدرت می پارلمانتاریسم، زمین

خواهند به  ترتیب، مردم می دهد. بدین ش و دیگران قدرت میهای بوروکراتیک ارت الیه

گردند. اما نفوذ اروپایی تأثیری  ، یعنی اسالم، باز«قدیمی خوب خودمان»ایدئولوژیِ 

شده  ها باید اقتدار خود را از توافق حاصل ژرف داشته است، به ویژه این ایده که دولت

 […].یدی در جهان اسالم استی جد از خالل انتخابات به دست آورند. این ایده

ها برای پاسداری از برتری مردان و  ای از ابزار توان مجموعه ی زنان می ی مسئله  درباره

که چرا بنیادگرایی اسالمی تقریباً در  یک دلیل آن .تفکیک جنسیتی در اسالم یافت

 های مدرن، مردان از کننده دارد این است که با ایدئولوژی جا، کششی وسوسه همه

ای مسلمان، که  دانند در جامعه شوند. مردان می شان محروم می امتیازهای سنتی

های مقدس در پشتیبانی  توانند بر استدالل کنند، می گرایان از آن جانبداری می بنیاد

 اما است، شده پنهان اغلب که –از برتری مردان تکیه کنند. این دلیلی است 

 چرا که این برای –صادفاً ناآگاهانه باشد عمیقی دارد، حتی اگر گاهی ت های ریشه

تر به  سازی به اعطای حقوق بیش ی مدرن بنیادگرایی اسالمی باب روز است. تجربه

 .زنان گرایش داشته و تعداد نسبتاً زیادی از مردان را به خشم آورده است

نجام ای برای ترویج برابری زنان ا های هشیارانه بال تالش که بن ، هنگامی۷۸۹۳در سال 

  سازمان نه –داد، من به الجزیره )پایتخت الجزایر( رفتم. سازمان رسمی زنان  می

کرد. هنگام به پایان  ای در پایتخت برگزار می کنگره – دارند امروز که ای جعلی

های الجزیره برای راهپیمایی آمد.  بال در رأس گروه زنان در خیابان رسیدن کنگره، بن

کردند. من  زدند و هو می زده سوت می یابان مردان نفرتروهای دو طرف خ از پیاده

، که همان سال رخ داد و (Boumedienne) ام که این امر، در کودتای بومدین مطمئن

 .مردم زیادی با آن همدل شدند، نقش داشت
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سال دیگر به  ۳۰یا  ۳۰گرایی اسالمی حرکتی موقتی و گذراست اما ممکن است  بنیاد

تواند  گرایی در قدرت نیست، می رو که بنیاد آن از. چقدر دانم ینم من –طول بینجامد 

رضایتی، مردم را به  چنان آرمانی باقی بماند تا زمانی که درماندگیِ اساسی و ناهم

گرایی نیاز دارید تا نهایتاً از  ی طوالنی روحانیت مواضع افراطی وادارد. به تجربه  گزینش

گرایان  بنیاد تسلط! است برده زمان چقدر اروپا در  این که ببینید –آن به ستوه بیایید 

 .تا مدتی طوالنی ادامه خواهد یافت

اگر یک رژیم بنیادگرای اسالمی آشکارا شکست خورده و به استبدادی عریان 

هایی  روی کند و پس ای را خوار می مراتبی که عده ای سلسله انجامیده باشد، جامعه

واند مردم را به سمت یک آلترناتیوی هدایت کند ت ملی را نیز تجربه کرده است، می

پذیر دیگری است که  ی باور ها را به پایان برساند. اما این مستلزم گزینه که این ناکامی

ای این چنین،  مردم را به شوق آورده و حول آن بسیج کند. البته دستیابی به گزینه

 .چندان آسان نخواهد بود

 (پیتر دروکرترجمه از فرانسوی به انگلیسی: )

  

 :ای است از این متن ترجمه
 

Maxime Rodinson on Islamic “Fundamentalism”: An Unpublished 

Interview with Gilbert Achcar in Middle East Report, No. 233 (Winter, 

2004), pp. 2-4. 

 :لینک متن انگلیسی

www.merip.org/mer/mer233/maxime–rodinson–islamic–fundamentalism 

 
 برگرفته از سایت اندیشه و پیکار
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 تز در مورد تجدید حیات بنیادگرایی اسالمی 66

 

 برگردان: وحید ولی زاده
******** 

 تز نخست
گستره و تنوع اشکال تجدید حیات بنیادگرایی اسالمی، که مهر خود را بر آغاز  

ی سریعی ضیات تعمیم یافتهمانع هرگونه فر آخرین ربع قرن بیستم کوبیده است،

شود. همسان گرفتن کاتولیسیسم کارگران لهستانی با کاتولیسیسیم ارتجاع فرانکو می

های مشترک مسأله نبایست باعث شود ویژگی  کامال اشتباه خواهد بود، اگر چه این

ی و ایدئولوژیکی که اشکال تاریخ دهقانی اسپانیا و لهستان و یا آن محتوای سیاس

 ی کاتولیسیسم در آن مشترک است را نادیده بگیریم. مربوطه

ایی چنین هتحلیلی، کنار هم قرار دادن پدیدهترین احتیاط به طور مشابه، ابتدایی

در مصر، سوریه، تونس، های سیاسی و مذهبی مسلمانان متنوع، تجدید حیات جنبش

قذافی   ر پاکستانتان، اندونزی، یا سنگال، دیکتاتوری نظامی ضیاءالحق دترکیه، پاکس

ره را های افغان، و غیروحانیان شیعی ایرانی یا چریکدر لیبی، تصرف قدرت توسط 
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هایی که در سطح کامال یکسان به نظر شود. حتی پدیدهدر یک مقوله یکسان مانع می

رسند، مانند اخوان المسلمین در مصر و سوریه، کارکرد و محتوای سیاسی کامال می

 ها تعین یافته است.توسط اهداف بالواسطه متفاوت آن همتفاوتی دارند ک

ها درباره مسائل زندگی باره مسائل اخروی، ورای توافق آنها دردر زیر توافق آن

رغم مشابهت و حتی رسند، و علیدرباره چنین مسائلی به توافق می روزمره، وقتی

هایی سیاسی جنبش های اسالمی اساساها، جنبشها و اشکال سازمانی آنیکسانی نام

ها بیان منافع سیاسی و اجتماعی معینی هستند که به آنمانند. در نتیجه باقی می

 شدت این جهانی اند.

 

 تز دوم
م و سیاست همواره جدا چیزی به نام فوران اسالم در سیاست وجود ندارد. اسال 

ه است. در ی این واژاند چرا که اسالم دینی سیاسی در معنای ریشه شناسنشدنی بوده

ای های اسالمی چیزی فراتر از مطالبهی جدایی دین از دولت در کشورنتیجه مطالبه

د مذهبی است. این مسأله توضیح ای ضتی است. بلکه آشکارا چنین مطالبهسکوالریس

گرایی بورژوایی و یا خرده ی ملیهای عمدهیک از جریاندهد که چرا هیچ می

 ر ترکیه، خواهان سکوالریسمبه استثناء کمالیسم دبورژوایی در کشورهای اسالمی، 

ی دموکراتیک است، یعنی ی اولیهوظیفه  اند. آن چه که در هر جای دیگری یکنبوده

میانه چنان رادیکال شورهای اسالمی و به ویژه در خاورجدایی دین و دولت، در ک

. این وظیفه اهد یافتاست که حتی دیکتاتوری پرولتاریا هم تکمیل آن را دشوار خو

کشورهای  عالوه، طبقات دموکراتیک درهی دیگر طبقات است. بفراسوی حوزه

ه چالش کشیدن دین خود ای، بچ عالقهای، یا تقریبا هیاسالمی در کل هیچ عالقه

عنوان چسب ایدئولوژیک ساختار در حقیقت اسالم در قرن بیستم به اند.نشان نداده
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شود. بلکه در عوض در این جوامع نگریسته نمی ئودالیطبقاتی فئودالی یا شبه ف

گر مسیحی )یا حتی شود که توسط ستمصری اصلی از هویت ملی نگریسته میعن

خداناباور( بیگانه تحقیر شده است. تصادفی نیست که ترکیه تنها جامعه اسالمی است 

که در قرن بیستم در معرض تسلط مستقیم بیگانگان نبوده است. مصطفی کمال در 

میان معاصران خود استثناء بود. او نبرد اصلی خود را نه علیه استعمار یا امپریالیسم 

از  ای از قدرت دنیوی و معنوی )خالفت( بود.ه علیه سلطنت انجام داد که آمیزهبلک

هویتی با اسالم ی بورژوای رادیکال بود اما در همگراطرف دیگر ناصر هر چند یک ملی

ای ساده و شدت عالقه داشت. چرا که این شیوهریالیسم به در جنگ اصلی خود با امپ

 های چپ و راست او بود.ارزان برای حفظ جناح

 تز سوم

چون عنصری، اگر چه عنصری بنیادین، در میان آید اسالم را همیتزهایی که در پی م

ه گیرد. عصر آن نوع اسالم همرالوژی جریانات ملی گرا در نظر نمیدیگر عناصر ایدئو

 دتر، ما بایشدند سپری شده است. در سطحی کلیا جریاناتی که با آن تداعی میب

ی کنندهدهنده و بیانزارهای شکلمیان اسالمی که به عنوان ابرازی در میان دیگر اب

به رود از یک طرف، و اسالم ای به کار مییک هویت ملی، جمعی و یا حتی فرقه

یکتا و انحصاری از طرف دیگر تمایز قائل  ی کلی،عنوان هدفی در خود، یک برنامه

قرآن قانون اساسی ”گوید می 8291گذار اخوان المسلمین در شویم. حسن البناء بنیان

یک اصل مطلق اسالمی که در این جا مد نظر است اسالمی است که تا  .“ما است

المِ حی در خدمت آن است. اسای که هر مطالبه، مبارزه و اصالتعالی یافته به گونه

ای مختلف علماء و اسالم ه، اسالم گروه“جماعت اسالمی”سالم المسلمین، ااخوان

 ی آن حزب جمهوری اسالمی است.یافتههای ایرانی که بیان سازمان اهللجنبش آیت
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های اسالمی بنیادگرایی اسالمی است، یعنی آرزوی مخرج مشترک تمام این جنبش

تواند به یک کشور واحد نمی  المی که اتفاقارجعت به اسالم، رؤیای یک اتوپیای اس

ر بلکه اگر نه تمام جهان، بلکه تمام مسلمانان را بایست در بر گیرد. د ،محدود شود

آیت ”گوید که می 8292ی النهار در بیروت در سال چنین فضایی بنی صدر به روزنامه

اسالمی است  هاییست است. او مخالف آن استالینیستاهلل خمینی یک انترناسیونال

ونالیسم در این که تمام این انترناسی “که خواهان ساختن اسالم در یک کشور هستند

ر شود و با یکدیگکشورهای مبدأ خود منتشر میها به فراسوی مرزهای این جنبش

گرایی را ها ملیند نیز قابل مشاهده است. تمام آنکنروابط کمابیش نزدیکی برقرار می

اگر  هایی را که داعیه اسالمی بودن دارند،حتی آن-گرا را ات ملیکنند و جریانرد می

منان ملی به نام ها با ستم بیگانگان و یا دشنگرند. آننه دشمن، حداقل رقیب خود می

کنند، و نه در دفاع از کشور. در نتیجه ایاالت متحده برای خمینی اسالم مخالفت می

است. صدام حسین بیش از هر چیز “ گشیطان بزر”نیست که “ امپریالیسم”قدر آن

یک ملحد و یک کافر است. برای تمام این جریانات اسرائیل نه غاصب صهیونیستی 

 است. “ غاصب یهودی سرزمین مقدس اسالمی”تر فلسطین، بلکه بیش

 تز چهارم

متعدد بنیادگرای  هر چقدر هم که معنای عینی مبارزات معینی که توسط جریانات

توان وکراتیک باشد، این واقعیت را نمیپذیرد مترقی، ملی و یا دماسالمی صورت می

ریف، ارتجاعی است. ها اساسا، بنا به تعی آنها و برنامهآن سرپوش نهاد که ایدئولوژی

ای ممکن است قصد ساخت دولتی اسالمی را داشته باشد که الگوی آن چه نوع برنامه

ارتجاعی نباشد. چه نوع وپیای در قرن هفتم مسیحی بنا شده است، اگر یک ات

ای قصد بازیابی نظمی به کهنگی سیزده قرن را دارد، اگر یک ایدئولوژی ایدئولوژی

بنیادگرایی اسالمی به عنوان های نباشد؟ در نتیجه تعریف جنبش آشکارا ارتجاعی
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ها، است، هر چقدر هم برخی مبارزات آنمعنهایی بورژوایی نادرست و حتی بیجنبش

طور که ورژوازی کشور خود قرار دهد. همانیا بخشی از ب  را در کنار کل وها آن

گیرند ابل با بورژوازی قرار میها در تقها به عنوان انقالب هنگامی که آنتعریف آن

 اشتباه است.

های بنیادگرای اسالمی برحسب ماهیت برنامه و ایدئولوژی خود، ترکیب جنبش

ها کینه رده بورژوایی هستند. آنگذاران خود خُیاناجتماعی و حتی منشأ اجتماعی بن

تر از کینه خود نسبت به نمایندگان خود نسبت به نمایندگان سرمایه بزرگ را بیش

ت تر از کینه نسبطبقه کارگر، و یا کینه خود نسبت به کشورهای امپریالیستی را بیش

ی صنعتی که معهها با هر دو قطب جاکنند. آنبه کشورهای کمونیستی پنهان نمی

ها هم بورژوازی و هم پرولتاریا. آن دهند.کند دشمنی نشان میمی ها را تهدیدآن

  هایی از خرده بورژوازی که در مانیفست کمونیست توصیفمتناظرند با آن الیه

 اند:شده

ها برای ران، صنعتگران، دهقانان، تمام آنداتوسط پایین، تولیدکنندگان، مغازهطبقه م

کنند. هایی از طبقه متوسط مبارزه میز انقراض هستی خود به عنوان پارهری اجلوگی

ها ارتجاعی اند به ها نه انقالبی بلکه محافظه کارند. حتی فراتر از آن، آندر نتیجه آن

ع اسالمی خُرده این دلیل که تالش دارند چرخ تاریخ را به عقب بازگردانند. ارتجا

جوامع “ روشنفکران سنتی” ر پیشتاز خود را در میانها و عناصبورژوازی ایدئولوگ

ان روشنفکر”های پایینی افراد مشابه و نیز در میان الیه یابند. علما وسنتی می

آیند و محکومند همان جا بمانند. ها که از خرده بورژوازی میبورژوازی، آن“ ارگانیک

دگرایی اسالمی در ی، بنیاگیربه خصوص معلمان و کارمندان دفتری. در دوره اوج

کند، روشنفکرانی که هنوز تولید می“ روشنفکر”نهادهایی که  ها و دیگردانشگاه
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مورد تردید، به  ای فرضی ود هستند تا آیندهتر مشروط به منشأ اجتماعی خوبیش

 کند.شدت نیرو جذب می

    
 تز پنجم

ود و ای بدل شتودهاسالمی قادر بوده به جنبشی  در کشورهایی که ارتجاع بنیادگرایی 

وزد، نیروی کار شامل بخش نسبتا بزرگی از طبقات ها میاکنون بادها بر وفق مراد آن

ن، ادارمتوسط، بر طبق تعریف مانیفست کمونیست، است: یعنی تولیدکنندگان، مغازه

گران و دهقانان. با این وجود هرگونه طغیان بنیادگرایی اسالمی نه تنها صنعت

کند بلکه هم چنین می  تری از این طبقات متوسط را بسیجبیش قشرهای کمتر یا

شت قشرهایی از دیگر طبقات را جدیدا توسط این طبقات متوسط و تحت تأثیر انبا

آورد. در نتیجه اند را نیز به حرکت در میشده داری و فقیرسازی تولیداولیه سرمایه

تأخر است، و بیش از همه ر مها بسیاز پرولتاریا که پرولتریزه شدن آنهایی ابخش

رده ها را از سطح قبلی خُداری آنهای فرعی پرولتاریا را که سرمایهتمام بخش

طور خاص پذیرای تبلیغات بنیادگرایی و مستعد فرو ، بهبورژوایی به زیر کشیده است

ای آن. ی تودهاعی بنیادگرایی اسالمی است، پایهافتادن در دام آن اند. این پایه اجتم

ای که بورژوازی با ی ارتجاع مذهبی نیست، به آن شیوهاما این پایه حافظ طبیع

ها نیرومند میان تودهی خود مرتبط است. هر چقدر هم احساسات مذهبی در برنامه

باشد، حتی اگر مذهب مورد نظر اسالم باشد، باز هم جهشی کیفی از به اشتراک 

مثابه یک اتوپیای این جهانی وجود گذاردن این احساسات تا نگریستن به مذهب به 

ها به محرکی مؤثر در این عصر اتوماسیون، ه منظور تبدیل دوباره افیون تودهدارد. ب

ه ی دیگری به جز پناه بردن به مرحمت الهی نداشتقتا هیچ گزینهمردم بایست حقی
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ی آن چندان مشهود توان گفت که ربط بالواسطهباشند. حداقل در مورد اسالم می

 یست.ن

راه حل نشان دهد، مسأله ایجاد تر از آن که در حقیقت بنیادگرایی اسالمی بیش

تر از قوانین رومی هستند اما توسط چه قوانین اسالمی چندین قرن جوانکند. اگر می

اند. )قرآن به شدت متأثر از تر از روم باستان ایجاد شدهای به مراتب عقب افتادهجامعه

راب نسبتا مشابه شیوه زندگی ی زندگی اعن طور که شیوهورات است، درست همات

ها بوده است(. و عالوه بر مشکل روزآمد کردن قوانین مدنی متعلق به سیزده عبری

ترین ود دارد. به بیان دیگر، راست کیشها نیز وجقرن قبل، مشکل تکمیل کردن آن

پاسخگویی به  های تفسیرهای قادر بهگرایان مسلمان صرفا از طریق چرخشبنیاد

بخواهی ها کامال دلمدرن نیستند مگر این که این چرخشمسائل منتج از جامعه 

صورت گیرد و در نتیجه به منبعی برای عدم توافقات بی پایان میان مفسران تبدیل 

شود. هسته مذهب اسالم، که تمام مسلمانان بر آن توافق دارند، به هیچ وجه 

کامال مستقل از این که آیا  رده بورژوازی نیست،خُ گوی نیازهای مادی فشارآورجواب

ها است یا خیر. بنیادگرایی اسالمی فی نفسه به هیچ نیازهای معنوی آن گویجواب

های اجتماعی های آن الیهگویی به خواستبرای جواب نیست ن برنامهتریناسبوجه م

 برند.که به آن پناه می

 تز ششم

 در مورد تغیر سیاسی آن قابل توجه است. نقل قول پایه اجتماعی توصیف شده در باال

دهد بلکه ابتی را به طبقات متوسط نسبت نمیفوق از مانیفست کمونیست نگرش ث

ی که چنین ها علیه بورژوازی است، هنگاممحتوای واقعی پیکار آن گرصرفا نشان

ش از شوند. طبقات متوسط پیها علیه بورژوازی بسیج میپیکاری وجود دارد و آن
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پیکار علیه بورژوازی، متحدان بورژوازی در مبارزه علیه فئودالیسم بودند، پیش از آن 

 که تالش کنند مسیر تاریخ را که در پیشرفت آن سهم داشتند به عقب بازگردانند.

ی اجتماعی انقالب ی نخست و پیش از هر چیز پایهطبقات متوسط در وهله

هم چون جوامع   جوامع عقب افتاده و وابسته،دموکراتیک و مبارزات ملی هستند. در 

کنند چرا که وظایف انقالب وسط هنوز نیز این نقش را ایفا میاسالمی، طبقات مت

رشور ها هواداران پُش ناتمام و در دستور کار است. آندموکراتیک و ملی هنوز کمابی

رای این ستند که برده بورژوایی( ههر رهبری بورژوایی )حتی بیش از هر رهبری خُ

ی اجتماعی بناپارتیسم بورژوازی در حال کند. طبقات متوسط پایهوظایف پیکار می

اند. در ها در واقع پایه اجتماعی تمام انواع بناپارتیسم بورژوایی گیری اند، آناوج

یستند و ای از طبقات متوسط روی پای خود میهای بزرگنتیجه تنها زمانی که بخش

ده بورژوایی گیرند زمانی است که رهبری بورژوایی یا خرُمیمسیری دیگر را در پیش 

شوند و اعتبار اند با محدودیت خود مواجه می روهروب ککه با وظایف ملی و دموکراتی

 دهند. خود را از دست می

ای دورنمای صعود طور فزایندهداری بهرسد سرمایهالبته تا زمانی که به نظر می

ها در کند، تا زمانی که شرایط هستی آنوسط تأمین میعی را برای طبقات متاجتما

ها حتی زمانی که غیر گیرند. آنها نظم موجود را به پرسش نمیحال بهبود است، آن

کنند. اما اموش را در نظم بورژوایی ایفا میمشتاق اند نقش اکثریت خیا غیر سیاسی و

المللی، تورم و قابت ملی و بینبار ر-نیروی خود  داری جامعه با تماماگر تکامل سرمایه

شوند متوسط از کنترل بورژوازی خارج میگاه طبقات ها فشار بیاورد، آنبر آن -دیون

رده بورژوازی در شوند چرا که خشونت و ویرانی خُتر خطرناک میو حتی بیش

 وضعیت اضطرار بی مانند است.
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 تز هفتم

ی ده بورژوازی که توسط جامعهی ارتجاعی برای خرُحتی در این هنگام نیز گزینه

گرای دموکراتیک بورژوایی توهم خود را نسبت به رهبران ملی بورژوایی لگدمال شده و

مواره، حداقل در سطح ده بورژوایی از دست داده، غیرقابل اجتناب نیست. هو خرُ

ی دیگری نیز وجود دارد. طبقات متوسط با انتخاب میان ارتجاع و نظری، گزینه

کند بینی میطور که مانیفست کمونیست پیشها هماناند. آن روروبهانقالب 

 توانند به پیکار انقالبی علیه بورژوازی بپیوندند:می

زینه را صرفا از منظر ها این گمتوسط انقالبی باشند آن اگر به صورت تصادفی طبقات

نه از منافع کنونی ها کنند، در نتیجه آنلوقوعشان به پرولتاریا انتخاب میاتبدیل قریب

کنند تا خود ها نظرگاه خود را رها میکنند. آن، بلکه از منافع آتی خود دفاع میخود

 را در نظرگاه پرولتاریا قرار دهند.

ها را در نظر نگرفته است و وابسته که مانیفست کمونیست آن ماندهجوامع عقب اما در

د به منظور جای گرفتن تحت طبقات متوسط مطلقا ضرورتی به رها کردن نظرگاه خو

ها د تالش کند آنرهبری پرولتریا ندارد. بلکه کامال برعکس، این پرولتاریا است که بای

 را به جبهه خود بکشاند.

بایست رهبری میاما برای پرولتاریا جلب اعتماد طبقات متوسط پیش از هر چیز خود 

و به صورت سیاسی اثبات ای که خود را در عمل قابل اطمینانی داشته باشد، رهبری

کرده باشد. اما اگر در عوض رهبری اکثریت طبقه کارگر در سطح مبارزات سیاسی 

را هنوز به دلیل  دموکراتیک و ملی فاقد اعتبار باشد )در حالی که موقعیت اکثریت

گاه ان آلترناتیو حفظ کرده باشد(، آنهای کارگری و یا صرفا فقدموقعیت اتحادیه

رده بورژوایی ندارند، هیچ انتخابی به جز گوش سپردن به ارتجاع خُ طبقات در واقع
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حتی اگر این ارتجاع هم چون ارتجاع اسالمی مشکوک باشد، و در نتیجه به فراخوان 

 آن پاسخ خواهند داد.

 تز هشتم

ای ریشه دگرایی اسالمی تا حد قابل مالحظهدر تمام کشورهایی که در آن ها بنیا

در مصر، سوریه، ایران و پاکستان، تمام شرایط توصیف شده در  ویژهدوانده است، به

باال وجود دارند. در تمام این کشورها استانداردهای طبقه متوسط در چند سال اخیر 

برخی از این کشورها حتی از صادرکنندگان نفت به شمار  نزول کرده است. اگر چه

تر طبقات متوسط داشته شآیند اما تنها اثری که افزایش شدید قیمت نفت بر بیمی

گرا و دموکراتیک بورژوازی و بوده است. به عالوه، رهبران ملی تورم لجام گسیخته

مام هر چهار کشور فوق اند. در تدهده بورژوازی عموما در این کشورها ناموفق بوخرُ

 اند.آزمون قدرت دولتی را تجربه کرده گرا و دموکراتیکرهبران ملی

لحظه معینی در تاریخ خود که در تالش برای برنامه ملی و  تمام این رهبران در

اند. برخی ی طبقه متوسط برخوردار بودهاند از حمایت یکپارچهبوده  دموکراتیک خود

طور خاص در مصر و کشورهای اند، بههی طوالنی را در این مسیر پیمودهها رااز آن

گرایان ت برافراشته بود. ملیه سیاسی قامتحت نفوذ مصر، که در آن جا ناصر بر صحن

ها هنوز به دلیل تکیه در قدرت بمانند، و یا برخی از آنقادر بودند برای مدتی طوالنی 

گرایان رتند. در ایران و پاکستان که ملیداشتن قدرت خود به ارتش بر مسند قد

ر زد و مصدق و بوتو ها را کنامی تشکیل دادند، ارتش به سرعت آنهای غیرنظادولت

ی ار کشور، پیشرفتی که توسط برنامهرو شدند. اما در هر چهانگیز روبهبا پایانی غم

های یک دولت ، حتی در درون چهارچوب و محدودیتدموکراتیک ملی به دست آمد

تاه بود، بورژوایی، ناچیز و تقریبا هیچ بود. حتی در ایران که تجربه مصدق بسیار کو

شبه های ا( دوباره به دست گرفت تا با روشهییی آمریکاشاه قدرت را )با مشاوره
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ها در دیگر کشورها را اجرا های روبسپیرها و بناپارتبیسمارکی خود ترکیبی از تالش

های سیاسی قابل توجه طبقه کارگر در سراسر منطقه ا سازمانکند. از طرف دیگر تنه

 احزابی استالینیستی هستند.

شوند، به دلیل تاریخی طوالنی از چوب حراج می ا، وقتی به دیگر مسائل افزودههاین

ها انداختند. در های موجود، خود را از چشممبارزات مردمی و معامله با قدرت زدن به

های اخیر به ر هر چهار کشور فوق الذکر در سالنتیجه وقتی نارضایی طبقه متوسط د

سازمان طبقه  ده بورژوایی یاگرای بورژوایی یا خرُسطح آمد، هیچ سازمان ملی

کارگری توان بهره گرفتن از آن را نداشت. مسیر برای ارتجاع بنیادگرایی اسالمی 

 ده بورژوایی کامال گشوده بود.خرُ

تر بود و بوروکراسی ها استبداد فرهیختهی و عراق که در آندر مقابل، در الجزایر، لیب

متوسط اجازه بهره  قهتر طبده بورژوایی به سطوح گستردهگرای بورژوایی یا خرُملی

 داد، بنیادگرایی اسالمی محدود باقی ماند.ی آسمانی نفت را میبردن از مائده

 تز نهم

و  در حالی که بنیادگرایی اسالمی دستاوردهای قابل توجهی را در مصر، سوریه، ایران 

و نیز کارکرد و  هاها و میزان دستاوردهای آنپاکستان به دست آورده اما شکل

ند. در سوریه کری به کشور دیگر به شدت تفاوت میها از کشوسیاسی آن محتوای

ترین اپوزیسیون در مقابل بناپارتیسم در حال زوال بوروکراسی جنبش بنیادگرا عمده

ای بر سر مرگ و زندگی با آن است. بنیادگرایان وازی بعثی است و در مبارزهبورژ

مذهبی )علوی( تعلق دارند بهره قلیتی سوری از این عامل که نخبگان حاکم بعثی به ا

 برند.می

احتمال کسب ی جنبش بنیادگرای سوری ت افراطی و کامال ارتجاعی برنامهخصل

ها ای آنر کرده است. بر اساس چنین برنامهها را در حد صفانحصاری قدرت توسط آن
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بعثی  وریبه تنهایی قادر به بسیج نیروهایی نیستند که برای سرنگون کردن دیکتات

ها قادر به اداره کشوری که مسائل سیاسی و اقتصادی آن تا الزم است. و هم چنین آن

این حد دشوار است نیستند. در نتیجه جنبش بنیادگرای سوریه محکوم به همکاری 

ها در نتیجه پیشگام نیستند و وری )بورژوازی و مالکین( است. آنبا طبقات دارای س

واهند بود. در مصر نیز به دالیلی مشابه امکان کسب قدرت هیچ گاه قادر به این امر نخ

تر به این دلیل به صورت مستقل توسط جنبش بنیادگرا بسیار محدود است، و بیش

رد. در هر دوی این کشورها تری داکه این جنبش در آن جا از سوریه نفوذ کم

ده و در نتیجه ی طوالنی بر علیه رژیم های مترقی، جنبش بنیادگرا را سخت کرمبارزه

انداز مسائل اقتصادی مصر عالوه چشمهر رنگ کرده است. بخصلت ارتجاعی آن را پُ

 تر کرده است.اعتبار دعوی بنیادگرایان برای قدرت را حتی کم

 خوبی از این واقعیت آگاه است و در نتیجه نسبت به جنبشزی مصری بهبورژوا

آلی را درون جنبش یان ستون پنجم ایدهها بنیادگرابنیادگرا مهربان است. از نظر آن

به مثابه پادتن به ویژه مؤثری در برابر چپ. به همین دلیل -دهند ای تشکیل میتوده

ی محبوب چپ نیست: ی دو مسألهبارهنگران تالش جنبش بنیادگرا در چپ روی در

اع یعنی مسأله ملی و مسأله اجتماعی. هر دستاوردی که در این دو مسأله توسط ارتج

اسالمی کسب شود به معنای باخت معادلی برای چپ است. برخورد بورژوازی مصر با 

ها با راست افراطی و فاشیسم در ایی مشابه با برخورد تمام بورژواجنبش بنیادگر

هنگام مواجهه با یک بحران اجتماعی عمیق است. تفاوت پاکستان با مصر در این 

های ارتجاعی عمدتا در برابر رژیم تانی خود رااست که جنبش بنیادگرای پاکس

های طوالنی قادر شده است مدعی عناصری کم کرده است. در نتیجه برای دورهمستح

از برنامه دموکراتیک ملی باشد و در نتیجه اپوزیسیون قابل اعتباری در برابر نظام 

گرا و های ملیهای طوالنی، گرایشا شکل دهد. اما در طول همین دورهموجود ر



 مارکسیسم و مذهب

 25 

کراتیک بورژوازی نیز در اپوزیسیون بوده است و در نتیجه دارای اعتبار و نفوذ دمو

 تری از بنیادگرایان بوده است.بیش

ر تاریخی بُنوع ناصر در یک میانتنها زمانی که بوتو، با جهش از مراحل تحولی از 

ه شد، ها بیگانهای خود به سرعت از تودهده، به دلیل گرفتار شدن در تناقضبرانگیزانن

مسیر برای راست افراطی که تحت تسلط جنبش بنیادگرا بود گشوده شد )با توجه به 

این که چپ افراطی پاکستان از اهمیت چندانی برخوردار نبود(. ورشکستگی بوتو 

 ای وسیع علیه وی به راه انداختند. بود که بنیادگرایان یک جنبش تودهچنان مشهود 

ی و مرجی بود که ممکن بود در نتیجهز هرج کودتای ارتش به معنای ممانعت ا

گونه که در ایران رخ داد(. ای رخ دهد )آنسرنگونی بوتو توسط این بسیج توده

ت آوردن همدلی دیکتاتوری نظامی بورژوایی و ارتجاعی ضیاءالحق برای به دس

به نفع ها اسالمی را بر عهده گرفت و از آن هایها برای رفرمهای آنبنیادگرایان پروژه

ای را در خواهانهش بنیادگرایی هر نوع مخالفت ترقیخود استفاده کرد. امروزه جنب

وانهاده است. در هر سه  -گیردحزب بوتوی متأخر را نیز در بر میکه -برابر رژیم خود 

کشوری که در باال تحلیل شد، جنبش بنیادگرایی ثابت کرد که چیزی بیش از یک 

 ارتجاعی نیست. اما مورد ایران متفاوت است. نیروی کمکی برای بورژوازی

 تز دهم

ر میان روحانیت شیعه در ایران جنبش بنیادگرا که عموما توسط بنیادگرایانی د 

ای طوالنی و خصمانه علیه رژیم ارتجاعی شاه که از شود در مبارزهنمایندگی می

گرایی د شکل گرفت. ورشکستگی تاریخی ملیپشتیبانی امپریالیسم برخوردار بو

ن جا وصف شود. به تر از آن است که در ایایرانی و استالینیزم شناخته شده بورژوازی

در شد تا ی استثنایی از وقایع تاریخی، جنبش بنیادگرای ایرانی مقدلیل این آمیزه
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ی فوری انقالب دموکراتیک ملی در ایران باشد: یعنی سرنگونی تنها پیشگام دو وظیفه

 با امپریالیسم آمریکا.شاه و قطع پیوندها 

ش روی در ی در پیر امکان پذیر شد که این دو وظیفهتاین موقعیت به این دلیل بیش

ی ارتجاعی کلی بنیادگرایی اسالمی بود. در نتیجه با اوج هماهنگی مطلق با برنامه

های سرنگونی انقالبی شاه، شرطی ایجاد پیشبحران اجتماعی در ایران تا نقطه گرفتن

مان با اوج گرفتن خشم طبقات متوسط از شاه، جنبش بنیادگرا که با خمینی هم ز

ی نبرد را ن پرولتاریا و طبقات متوسط آمادهشد توانست قدرت زیاد مادوتداعی می

 مهار کند و و با امواج مردم با رژیم مواجه شود.

بیه مسلح ماندن تقریبا ششان به غیرتوان گفت اقدام بنیادگرایان در تصمیممی

خودکشی بود، کار بزرگی که تنها یک جنبش عرفانی قادر به انجام آن است. جنبش 

بنیادگرای ایران اجرای نخستین مرحله یک انقالب دموکراتیک ملی در ایران را آغاز 

کرد. اما خصلت بنیادگرای آن به زودی دست باال را پیدا کرد. در یک معنا، انقالب 

توانست با آغاز از انقالب واژگونه بود. انقالبی که میصورت ایران انقالبی مداوم به 

دموکراتیک ملی بحت رهبری پرولتاریا به دگرگونی سوسیالیستی رشد یابد. اما 

ده بورژوای بنیادگرا مانع از آن شد و آن را در جهت عکس و در راستای رهبری خرُ

مشابه فوریه آوری به طرز حیرت 8292یک پسروی ارتجاعی هل داد. انقالب فوریه 

بود، اما این دو نقطه عزیمت مشابه به فرآیندهای کامال مخالفی گشوده شدند.  8289

ی منطقی انقالب دموکراتیک روسیه را قادر ساخت به نتیجه 8289در حالی که اکتبر 

خود منتهی شود اما در ایران رهبری بنیادگرا به محتوای دموکراتیک انقالب خیانت 

 کرد.

ا با قدرت کامال سی پس از مبارزه برای انتخابات مجلس مؤسسان آن رهای روبلشویک

ها نیز ها مجلس مؤسسان را که آنها جایگزین کردند. اما آیت اهللدموکراتیک سوویت
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در رأس مطالبات خود قرار داده بودند اما هرگز اجازه تشکیل آن را ندادند، را با 

جلس خبرگان اسالمی. سرنوشت این کاریکاتوری ارتجاعی جایگزین کردند. یعنی م

در این  های متضاد رهبریانقالب مشترک بود به روشنی ماهیتمطالبه که در هر دو 

 دهد.د را نشان میهای مخالفی که در پیش گرفتندو انقالب و درنتیجه جهت

ان پدیدار شدند، رهبری ی فوریه ایرهای دموکراتیکی که در دورههم چنان که شکل

ها بودند. در باب آورد. شوراها بسیار دور از سوویتها را به تسخیر خود در اسالمی آن

های تحت لیسم پرولتری بلشویکی رهایی ملیتمسأله ملی، در حالی که انترناسیونا

ها به انترناسیونالیسم اسالمی آیت اهللستم امپراتوری روسیه را ممکن ساخت، اما 

های تحت ستم امپراتوری ایران درآمد. ن ملیتای برای سرکوب خونیی پارسایانهبهانه

یرانی سرنوشت زنان نیز در این دو انقالب به خوبی مشهود است. رهبری بنیادگرای ا

ریکا. ی دموکراتیک ملی وفادار ماند: مبارزه با امپریالیسم آمتنها در یک نقطه به برنامه

شمن نه به مثابه ی خود باقی ماند. یعنی توصیف داما در این مبارزه به شیوه

امپریالیسم بلکه به مثابه غرب اگر نه شیطان بزرگ. خمینی بچه را نیز با آب حمام 

بیرون ریخت. یا بهتر است بگوییم بچه را پیش از آب حمام. او تمام دستاوردهای 

اجتماعی و سیاسی انقالب بورژوایی را، از جمله دموکراسی و حتی مارکسیسم، که )به 

 نگریست به غرب منفور نسبت داد.دن صنعتی )غربی( میستی( محصول تمدر

ها فراخواند در حالی که پیوندهای ا به خالص شدن از دست این بیماریاو ایرانیان ر

یعنی پیوندهای اقتصادی را. گرفت. را نادیده می اصلی میان ایران و امپریالیسم

برای ایران نداشت.  ای که مدیریت شد، هیچ دستاوردیی سفارت آمریکا، شیوهمسأله

در تحلیل نهایی برای بانک های آمریکا بسیار پرخرج و سودده بود. اگر چه دیکتاتوری 

ترین ثابت شده که مهم بنیادگرایی در ایران از امروز تکامل خواهد یافت، اما از پیش

 مانع در برابر پیشرفت انقالب ایران است. 
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ورای ترکیب استثنائی وقایع توصیف  عالوه، تکامل آن بسیار پرسش آفرین است.هب

د. ایران قادر شده در باال، تفاوتی مهم میان ایران و سه کشور دیگر ذکر شده وجود دار

ی با یک رژیم بنیادگرا، خرده بورژوا و مستقل را تأمین کند. است تجمل یک تجربه

چه کند. اما با میان هزینه و بودجه را تضمین می ثروت نفت آن موازنه مثبتی

گرایان در ی اقتصادی دو سال نخست بنیادی موازنهای و تا چه زمانی؟ کارنامههزینه

   خوانیفی است. از طرف دیگر ناهمهای قبلی بسیار منقدرت در مقایسه با سال

و آن را از  ندا ی بنیادگرایان با طیف وسیعی از اقشار اجتماعی که با آن مرتبطبرنامه

ر است. تنها اتوریته ند در تکثر مراکز رقیب قدرت آشکاکندیدگاه خود تفسیر می

 ها این امکان را داده که خود را در پوشش وحدت نگاه دارند.خمینی به آن

 تز یازدهم

ان پرولتاریای انقالبی است. ترین دشمنبنیادگرایی اسالمی یکی از خطرناک 

الملل بین دومی مسأله ملی و استعمار در کنگره گونه که تزهایی دربارههمان

ها پیش بیان داشته است مطلقا و تحت هر شرایطی ضروری است کمونیستی سال

علیه تأثیر ارتجاعی و قرون وسطایی آن مبارزه شود. حتی در مواردی همچون ایران 

ای بر عهده ظایف دموکراتیک ملی را برای برههکه در آن جا جنبش بنیادگرایی و

ناپذیر علیه افسونی است ی انعطافی انقالبی مبارزههای سوسیالیستگیرد، وظیفهمی

 کند.های مبارز را اسیر خود میکه توده

را ها مطمئنا بهای آن به موقع رها نکنند، توده ها خود رادر غیر این صورت، اگر آن

هرگونه  های انقالبی بایست به طبقه کارگر علیهپرداخت خواهند کرد. سوسیالیست

ها در راستایی ارتجاعی هشدار دهند. هر نوع قصور در ردن آنتالش برای منحرف ک

ای اشتباه هتواند به چرخشه تنها یک ضعف اساسی است بلکه میاین وظایف اولیه ن

طلبانه ختم شود. از طرف دیگر، حتی در مواردی که بنیادگرایی اسالمی در فرصت



 مارکسیسم و مذهب

 29 

بایست در مبارزه علیه انقالبی های  ارتجاعی ظاهر می شود سوسیالیستاشکال کامال

ها بایست از افتادن در دام کتیکی را رعایت کنند. به خصوص آنهای تاها احتیاطآن

ها نبایست این سر مسائل مذهبی اجتناب کنند. آن بنیادگرایان مبنی بر جدال بر

ت نفوذ های تحبخشی، و غالبا بخش بزرگی از تودهواقعیت را نادیده بگیرند که 

ها خارج کرد و به جنبش کارگران توان و بایست از مدار آنسالمی را میبنیادگرایان ا

 پیوند داد.

ا خواست خود مبنی بر یک های انقالبی بایست آشکاردر عین حال سوسیالیست

ها دموکراتیک است بیان کنند. آن یرا که عنصری بنیادین از برنامه والری سکجامعه

توانند بر سکوالریسم خود کنند اما هرگز نمیری خود تأکید نممکن است بر خداناباو

 تأکید نکنند، مگر این که بخواهند محمد را جایگزین مارکس کنند.

 

 برگرفته از سایت آلترناتیو
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ردازان پر شده است. ژیلبر آشکار از نظریهمنتش “مطالعات فرهنگی رادیکال”*این مطلب برای نخستین بار در وبالگ 

برلین است که خود در لبنان متولد شده است و   و استاد علوم سیاسی در پاریس و  مارکسیست نزدیک به انترناسیونال چهارم

های اسالمی تخصص دارد. آشکار از منتقدین مارکسیست مواضع حزب  های مربوط به جنبش در مسایل خاورمیانه و بحث

خصوص مسایل خاورمیانه، نقش مذهب، مقابله اسالم سیاسی با آمریکا در منطقه و  کارگران سوسیالیست بریتانیا است. وی در

بحث های متعددی با اعضای حزب کارگران سوسیالیست و از جمله الکس کالینیکوس داشته است. مقاله حاضر، اثر بسیار  …

یاسی، بنیادگرایی اسالمی یا هر عنوان های اسالمی )اسالمیسم، اسالم س ارزشمندی از آشکار در رابطه با تحلیل فعالیت جنبش

به شیوایی ارائه   ای از نظرگاه مارکسیستی در این زمینه را به این سو است و چکیده 6351دیگری( در خاورمیانه از دهه 

ده های مختلف آلترناتیو منتشر ش های اخیر در جهان عرب تا کنون در شماره کند. تعدادی از مقاالت آشکار در تحلیل خیزش می

 است.

برای آشنا شدن با برخی از نظرات آشکار در خصوص اسالم سیاسی و تحوالت امروز آن می توانید به این کتاب وی که به فارسی 

 ترجمه شده است، مراجعه کنید: 

  6931جدال دو توحش، ژیلبر آشکار، ترجمه حسن مرتضوی، نشر اختران، 

 دل هم به فارسی برگردانده شده است:مقاله دیگری از آشکار با عنوان فعلیت ارنست من

achcar.html-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/gilbert-http://www.iran 
ای ذکر شده )به زبان انگلیسی(، می توانید از این و برای مطالعه بحث های او با اعضای حزب کارگران سوسیالیست در زمینه ه

 International“ )نظرگاه بین المللی”در نشریه الکترونیکی “ مباحثه”لینک ها استفاده کنید که مربوط به بخش 

viewpoint :ارگان انترناسیونال چهارم( است : 

http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique76 
 و

http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique68 

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/gilbert-achcar.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/gilbert-achcar.html
http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique76
http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique76
http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique68
http://internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique68
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 ـ دیروز و امروز  ها و مذهب مارکسیست

 ترجمه: رامین جوان

 رجم:یادداشت مت
ی  ویژه بحث درباره های دینی )اعم از موافق و مخالف( و به جاکه بحث ازآن

سیاسی در میان کسانی که در داخل یا خارج از ایران خود را  هراسی و اسالم اسالم

سانیِ  ی غلطِ یک جاکه ایده گسترش است، و ازآن نامند، رو به چپ و کمونیست می

اجتماعی نیز یکی از ـ  سیاسیـ  های اقتصادی ظامسالمی با ن اـ  های ایدئولوژیک نظام

که نقش  رو، ضروری است ای است؛ از این موضوعات تبلیغات رسمی و غیررسمی رسانه

ویژه دین اسالم  طبقاتی دین و به ـ  سیاسیـ  گاه اجتماعی حال جای تاریخی، و درعین

ن ترجمه گام تر مورد بازبینی و تحقیق قرار بگیرد. ای تر و عمیق هرچه گسترده

 کوچکی در این راستاست.

بینم که  ی نکاتی نمی عیار همه پذیرش تمام عنوان مترجم خودرا ملزم به گرچه به

ی این  ی دین و ائتالف دینی مطرح کرده است؛ اما امیدوارم که ترجمه نویسنده درباره

طبقاتی و  یابی طبقاتی دین و امر سازمانـ  اجتماعیـ  ی تاریخی نوشته در تدقیق رابطه

 .بگیرد قرار انقالبی و گر پویش ی اندیشه کارگر موضوع تبادل  ی  انقالبی طبقه

* 
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های سیاسی و انتخاباتی  های نهم و دهم این نوشته از ائتالف در قسمت  نویسنده

هاست. اگر  ی هویت اجتماعی آن کننده کند که دین تعیین هایی صحبت می با گروه

بیانی  ی مقاله برداریم و به گامی فراتر از توضیحات نویسندهقرار را براین بگذاریم که 

هایی  ها و پروژه تر دست یابیم، باید بگوییم که تنها آن ائتالف تر و اصولی عام

یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و  ی سازمان نوعی زمینه پرولتاریایی است که به

کیفی مبارزات کارگری ـ  کنند. چراکه گسترش کمی تر می کشان را فراهم زحمت

های کارگر و  ی تاریخی توده ی طبقاتی و خودآگاهانه )یعنی: گسترش آگاهانه

 و ی صاحبان سرمایه  داری که در مقابله با طبقه ی نظام سرمایه کش( در سلطه زحمت

 انقالبی مطلقیت بار نوعی به که است عدول غیرقابل اصل یک است، تحقق قابل دولت

: یعنی) جهانی داری سرمایه کنونیِ وضعیت در که روست همین از. اردد همراه به نیز را

 و نمایی قدرت ابزار به گوناگون ابعاد در مذهبیـ  سیاسی نهادهای که شرایطی در

اند،  داری جهانی تبدیل شده های مختلف سرمایه بندی جناح گری سرکوب چنین هم

کیفی مبارزات کارگری قرار ـ  عمالً در مقابل گسترش کمی دینیـ  پرولتاریی ائتالف

طور نیز  توان این شود. بنابراین، می امری غیرممکن تبدیل می گیرد؛ و مطلقاً به می

مستقیم یا  هایی که تحت عنوان کمونیست ـ نتیجه گرفت که آن افراد و گروه

مذهبی )اعم دولتی یا در ـ  سوی نهاهای سیاسی ـ دستِ ائتالف به غیرمستقیم

های کارگر و  توده  عمالً دارند، فراتر از هرگونه توجیه و توضیحی،  رمیب«( اپوزیسیون»

 کاهند. داو حماقت و خیانت و کثافت خود فرومی کش را به زحمت

***** 
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6 
دارد،   عنصر مکمل  ، سه مذهب به  کالسیک  ( مارکسیسم )فلسفی  تئوریک  نگرش

  هگل  حق  ی بر فلسفه  جوان  مارکس  در پیش درآمد  توان را می  ی آن فشرده  که

 : ( یافت8141ـ44)

خدا را   . موجود انسانی از خودبیگانگی  عامل  یک  عنوان به  نخست، نقد مذهب

را   مذهب  انسان»)  نیست  چنین  که  کند، در حالی می  تقدیر خود فرض  مسئول

و   وظایف به بیند تا خود را مجبور می  ؛ وی«(سازد را نمی  انسان  سازد، مذهب می

  داوطلبانه  دارند؛ وی بازمی  او را از انکشاف کامل  اغلب  نهد که  گردن  هایی ممنوعیت

بر   مبتنی  یا در خیاالت  شان مشروعیت  که[  مقاماتی]  سپارد. سرمی  مذهبی  مقامات به

  عارفاز م  ای در مجموعه  شان از تخصص  دارد یا منبعث  با خدا ریشه  ممتازشان  روابط

 . است  دینی

دور هستند.   ی اعصار گذشته  بقایای  . مذاهب و سیاسی  مذهبی  ، نقد دکترین دوم

  تر نمایان امر بیش  این  ، و با تغییر جهان« است  از جهان  باژگونه  آگاهی»  یک  مذهب

اند تجدید  اند، توانسته داری متولد شده پیشاسرمایه  در جوامع  که  شود. مذاهب می

  ـ اما مادامی مسیحیت  در تاریخ  مذهبی پروتستانتیسم  اصالحات  چون هم کنند ـ  حیات

و محدود   جزئی  تجدید حیات  کنند، این استناد می«  مقدس  متون»به  مذاهب  که

باور   که  ای شناسانه روان  ( نقش ماکس وبری  معنای )به« فهم»یا «  درک». اما  است

 . است  کند، نیز الزم  بازی  زمین  کتتواند در فال می  مذهبی

  فالکت  علیه  و اعتراضی  واقعی  فالکت  ، تجلی حال ، درعین مذهبی  فالکت»سوم، 

  و روح  قلب بی  دنیای  ، قلب دیده ستم  مخلوقات  و حسرت  ، آه . مذهب است  واقعی

 ..« هاست توده  افیون  . مذهب است  روح بی  ی جامعه
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پدید   یگانه  ی نتیجه  ، یک کالسیک  با مارکسیسم  در ارتباط  نکته  سه  از این

 بیان شده است:  جوان  مارکس  توسط  آید که می

  ، درخواستی برای مردم  واهی  خوشبختی  در حکم  ( مذهبAufhebung)  الغای»

  ی منزله ، به شان توهمات  کنار گذاشتن به  آنان  . فراخواندن است  آنان  واقعی  خوشبختی

، نقد  کند. بنابراین می  را ایجاب  توهم  که  است  شرایطی  کنار گذاشتن به  آنان  فراخواندن

 .[6] « است  آن  ی هاله  مذهب  که  است  اشکی  ی دره  ، اساساً، نقد آن مذهب

 

6 
  الزم  شرط پیش  عنوان را به  مذهب  سرکوب  کالسیک  ، مارکسیسم حال  با این

  غلبه  : برای است  براین  گواهی  جوان  مارکس  کرد )اظهارات نمی  مطرح  جتماعیا  رهایی

  داده  پایان« سازند را می  توهمات  که  شرایطی»به  است  ضروری  ، نخست بر توهمات

  برچیدن  نه  ـ مسئله گفت  توان می  ی دولت هم در باره  که چنان همـ   شود(. درهرحال

  افیون»  کردن  ممنوع  ی . مسئله است  آن  انقراض  برای  ایطیایجاد شر  که  مذهب

  دادن  پایان  فقط  نیست، بلکه  هم  معتادان  ، سرکوب تر از آن و کم  نیست« ها توده

وجود دارد، تا   و صاحبان قدرت  آن  دکانداران  بین  که  است  ممتازی  روابط به

باید   از نگرش  سطح  سه جا به شود. در این  استهک  بر اذهان  آن  ی از سیطره  ترتیب بدین

  خداناباوری  ، گنجاندن گزاران بنیان  مارکسیسم  ، یعنی کالسیک  شود: مارکسیسم  توجه

در نقد خود   ، انگلس . برعکس دانست نمی  ضروری  اجتماعی  های جنبش  ی را در برنامه

صدور   از طریق  مذهب  برچیدن به  (، قصد آنان8194)  کمون  بالنکیست  بر پناهندگان

  خوانی هم  بیستم  قرن  او کامالً با تجربیات  بینی . روشن تمسخر گرفت  را به  فرمان

  باورهای  گسترش  راه  بهترین  آزار و سرکوب»  کرد که او تأکید می  که ، چنان داشت

  خداناباوری  رد، اعالمخدا ک امروز به  توان می  که  تنها خدمتی»  که و این«  مطرود است
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،  جمهوریخواه  دیگر، سکوالریسم  . از سوی[6]« اجراست  قابل  قانونی  ی ماده  یک  عنوان به

  عمالً بخشی  ، که ناپذیر است و کاستی  ضروری  هدف  ، یک کلیسا و دولت  جدایی  یعنی

را   جدایی  که  است  مهمجا نیز  بود. اما در این  بورژوایی  رادیکال  دموکراسی  ی از برنامه

  دور نگاه به  مذهب  های را از حوزه  و پرورش  ، و حتا آموزش درنیامیزیم  با ممنوعیت

  (، فرمول8128)  آلمان  دموکرات  لسوسیا  حزب ارفورتِ   ی در نقد برنامه  . انگلس داریم

 نهاد کرد: زیر را پیش

  مذهبی  های و نحله  جوامع  ی همهبا   کلیسا از دولت، رفتار دولت  کامل  جدایی»

ها نباید کمکی از  باشد. آن  خصوصی  های با انجمن  رفتار آن  چون استثنا باید هم  بدون

 «.شود  داده  پایان  و پرورش  ها در آموزش نفوذ آن کنند و باید به  دریافت  دولتی  منابع

 : کند می  اضافه نیز را جمله   این پرانتز در  سپس  وی 

  ، و آموزش خودشان  از جیب  خودشان  مدارس  از تأسیس  توان ها را نمی آن»

 ![9]«کرد  جا، محروم  در آن  شان های یاوه

داشته باشد.   ایدئولوژیکی  ای مبارزه  با نفوذ مذهب  حال باید درعین  کارگران  حزب

خدا باور  به  رز آلمانو مبا  سوسیالیست  کارگران  اکثریت  که از این  ای در نوشته  انگلس

  هیجدهم  قرن  ماتریالیستی  ادبیات  نهاد کرد که و پیش  نمود ندارند اظهار شادمانی 

 .[1]دشو   توزیع  از آنان  تری شمار بیش  اقناع  برای  فرانسه

  (، توضیح8191)  آلمان  کارگران  حزب  گوتای  ی در نقد خود بر برنامه  مارکس

از نظر رد   باید فقط  مذهبی  ی باورها و احکام در حیطه  ردیف  آزادی  دهد که می

 کرد:  فرموله  را چنین  اصل  این  شود. وی  امور تعریف  در این  دولت  دخالت

  پلیس  دخالت  و نیز جسمی خود را بدون  مذهبی  باید بتواند نیازهای  هرکسی»

 « .کند  برطرف

 :کرد  اضافه  حال درعین  وی 
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  نشان امر  این به را خود آگاهی  رابطه  این در  هرشکلی به باید  کارگران  حزب اما» 

  مذهبی  وجدان  آزادی  انواع  ی همه  تحمل جز  چیزی  بورژوایی  وجدان  آزادی  که دهد

  مذهب  از جادوی  وجدان  رهایی  را برای  تالش  ترین ]حزب[ بیش  که ، درحالی نیست

 «.آورد می  عمل به

9 
  با مذاهب  اروپایی  جوامع  مناسبات  از دیدگاه  را فقط  مذهب  کالسیک  رکسیسمما

باالتر از   ، و نه مذهبی  های اقلیت  آزار و سرکوب  نه  مکتب  دید. این می  خودشان  سنتی

  دیگری  مذهب  گر را که ستم  های دولت  دست به  ستمدیده  مردم  مذاهب  ، سرکوب آن

با   آن  جایی استعمار و جابه  از بقای میراث  نشان  ارد. در عصر ما، کهدارند، در نظر د

  این  آن  اصلی  وجه  که«  استعمار داخلی»  یک  در هیئت دارد ـ  امپریالیستی  انحصارات

  ، هستندـ این« مهاجران»  ، یعنی کردگان وطن  خود جالی  نشینان مستعمره  که  است

 . است  برخوردار شده  تری بیش  از اهمیت  جنبه

  استعماری  میراث  پیامد قهری  که  نژادپرستی  ی سیطره  تحت  محیط  در یک

مردود   دلیل  این به  ، نباید فقط پیشین  مستعمرات   ستمدیدگان  مذاهب  ، سرکوب است

،  تر از آن مهم  ، بلکه« مطرود است  اعتقادات  رواج  ی وسیله  بهترین»  شود که  شمرده

  که  است  یا نژادی  قومی  از ستم  بُعدی  شود که می  نیز مردود شمرده  انگیزه  این هب

 . است  تحمل  غیرقابل  و اقتصادی  ، حقوقی سیاسی  و تبعیض  سرکوب  ی اندازه  همان به

  کشورها  مردم  در چشم  است  استعمار ممکن  تحت  مذهبی مردم  ، فرایض یقین به

، بسیار  استعمار است  همانا در پیوند با واقعیت  آنان  و علمی  مادی  برتری  مرکز که

  استعمار با تحمیل  تحت  مردم  و آرزوهای  ، آمال حال  نظر آید. با این به  گرایانه واپس

  منتهی  . راه نخواهد یافت  ها، تحقق اولی  میل  برخالف  استعمارگران  زندگی  ی شیوه

  دانیم شود. و ما می هموار می  خوب  ی« متمدنانه»با مقاصد   ینژاد  گری ستم  جهنم به
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  ی دوستانه نوع  و توهمات  خیرخواهانه  دعاوی به  چقدر آلوده  کارگری  خود جنبش  که

 عصر استعمار بود.

  ی در نامه  استعماری هشدار داد. وی  ی عارضه  این  جداً علیه  ، انگلس حال  با این

را   در قدرت  پرولتاریای  بخش رهایی  مشی ، خط کائوتسکی ود بهخ 8119سپتامبر  89

  آزادی  یک  تبدیل  عدم به  نسبت  الزم  هشیاری  خواستار حفظ  کرد، و در آن  فرموله

 شد:  داده ستمِ تغییر چهره   یک به  مفروض

  یخیل  مردم  دهند، و این می  تشکیل  بومی  را مردم  آن  ساکنان  که  کشورهایی»

  و اسپانیاـ باید برای  هلند، پرتغال  هند، الجزایر، و متصرفات اند ـ درآمده  اسارت به  ساده

  وقت  در اسرع  پرولتاریا قرار گیرند تا با این رهبری  و رهبری  کنترل  تحت  مدتی

. هند  گیرد، دشوار است می  فراشد شکل  این  چگونه  که این  برسند. گفتن  استقالل به

  جا که شود؛ و از آن می انقالب  زیاد، دستخوش  خیلی  احتمال د، و ]حتی[ بهشای

  مسئله  این بزند، به  استعماری  های جنگ به  تواند دست نمی  رهایی  پرولتاریای در حال

  ها نخواهد بود. اما این ویرانی  انواع  بدون  انقالب  این  . البته داشت  کامل  باید توجه

در   است  ممکن  وضع  . همین هاست انقالب  ی ناپذیر همه جدایی  بخش  هک  است  چیزی

  برای  فرصت  مسلماً بهترین  بیاید، و این  الجزایر و مصر پیش  دیگر مثل  جاهای

 .« ماست

  اروپا دوباره  که  گاه . آن داریم  دادن  انجام  کار برای  در وطن  کافی  ی اندازه ما به»

سرمشقی   شود. این ایجاد می  ای العاده فوق  نیز، قدرت  شمالی  آمریکاییابد، و   سازمان

  کنند. نیازهای  خود دنبال  خواست خودرا به  راه  که متمدن است نیمه  کشورهای  برای

از ورود   کشورها پیش  این  که دارد. اما این  ای کننده تعیین  نقش  تنهایی اقتصادی به

  نظر من باید گذر کنند، به  و سیاسی  اجتماعی  مراحل  از چه  سوسیالیستی  ی مرحله به

: پرولتاریای پیروزمند  خود محرز است  خودی چیز به  است. یک   بیهوده  زنی گمانه  فقط
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  از هرکشور خارجی  حمایتی  گونه زور هیچ تواند به خود نمی  پیروزی  تضعیف  بدون

 .[5]«آورد  عمل به

«  حمایت»شود: هر  می  گرفته  نادیده  اغلب  ابتدایی  تحقیق  یک  اما هنوز هم

گیرند  قرار می  آن  در معرض  که  ، و کسانی است  ستم  معنای زور به به  شده  تحمیل

 فکر کنند.  توانند جور دیگری نمی

1 
، با  در باال برشمردیم  را که  مشکالتی  ی ( همه )حجاب  اسالمی  پوشش  ی مسئله

مارکسیستی را در   نگرش  کلی  خطوط  دهد که می  ما امکان امر به  خود دارد. این

  مردم  اکثریت  مذهب  اسالم  تر کشورهایی که . در بیش کنیم  مطرح  آن  جوانب  ی همه

  روح و بی  کمابیش  . تفسیرهای فراگیرِ ایدئولوژیک دارد  هنوز شکل  ، مذهب است

  مردم  کل  فرهنگی  ماندگی و عقب  سرسپردگی  حفظ  در خدمت  از اسالم  گرایانه واپس

  قرار دارند که  ]نهادهای[ غیرمذهبی  ستم  ای تحت طور ویژه شدیداً و به  قرار دارد. زنان

 . اند شده  پیچیده  مذهبی  از توجیهات  ای در الیه

  یک  عنوان به  از مذهب  استفاده  علیه  ی ایدئولوژیکی ، مبارزه شرایطی  در چنان

  و دولت  دین  دارد. جدایی  بخش رهایی  ی در مبارزه  مهم  ، نقشی سرسپردگی  ی وسیله

پیشرو   ها و نیروهای باشد. دموکرات  جامعه  پیشرفت  برای  جنبش  ی مقدم باید خواسته

  مبارزه  مذهبی  و فرایض  ی، اعتقادی در امور غیراعتقاد  مرد و زن  آزادی  باید برای

  هویت  هرگونه  برای  همانا معیاری  زن  آزادی  برای  ، مبارزه حال  نکنند. در عی

  های جنبه  ترین از بنیادی  . یکی است  طلبانه پیشرفت  و عیار هرادعای  بخش رهایی

، و  اسالمی  حجاب  که  . زمانی است  پوشش  نوع  فردی در انتخاب  ، آزادی زنان  آزادی

یکی از   شود، این می  تحمیل  ، بر زنان است  تری از آن پوشیده  ی نسخه  ، که مقنعه

را   ، زنان شکل  پیداترین به  که  است  زنان به  جنسیتی  ی روزانه  شمار ستم بی  اشکال
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با دیگر   از مبارزه  اجباری  های یا دیگر پوشش  حجاب  علیه  کند. مبارزه ناپیدا می

 . ناپذیر است جدایی  زنان  اسارت  های جنبه

، در  گرانه[ با خود زنان ]آگاه  جای ارتباط ، اگر به بخش رهایی  ی ، مبارزه حال  با این

خطر خواهد  باشد، شدیداً به  گران با ستم  با زور و در ارتباط  ها آن  کردن« آزاد»  پی

  آن  پوشیدن  باشد که  چنین  حتا اگر داوری زور ـ به  مذهب  لباس  کردن  افتاد. پاره

واقعی   اقدام  رود و یک شمار می به  ظالمانه  عمل  ـ یک است  داوطلبانه  از اسارت  یحاک

  محکوم  عمل  کرد، یک  بینی پیش  انگلس  که  چنان ، هم عالوه . به نیست  بخش رهایی

  ]اخیر[ ترکیه  و نیز تحوالت  سابق  در اتحاد شوروی  اسالم  : فرجام است  شکست به

را   مذهبی  یا فرایض  مذهب  قهری  بردن  از بین  برای  هر تالشی  گیبیهود  روشنی به

 دهد. می  نشان

« کند.  خود را برآورده  جسمانی  و نیز  مذهبی  باید بتواند نیازهای  هرکسی»

 «.شود  آنان  مزاحم  پلیس  که  آن  بدون»بگذراندـ   ریش  بپوشند و مردان  حجاب  زنانـ 

  مذهبی  مؤثر با احکام  ی مبارزه  برای  الزم  شرط  فردی  بنیادی  آزادی  از این  دفاع

  را کالم  آن  که  کسانی  را در چشم  تحمیل  متناقضی  شکل به  حجاب  . ممنوعیت است

مذهبی کامالً   و فرایض  وجدان  آزادی  اصول  بخشد. فقط می  دانند، مشروعیت می  دین

  این سکوالر به  های دولت  یا هرچیز دیگر، و احترام  با پوشش  در ارتباط  ، چه فردی

  کند. خود قرآن می  را فراهم  آمیز با قهر مذهبی قانونی و موفقیت  مخالفت  ، امکان اصول

و   تعلیم  آزادی  خطر افتادن به  ، در ازای عالوه به«! نیست  در دین  اجباری»گوید:  می

  نام به  دولتی  در مدارس  مذهبی  های ر نشانهیا دیگ  اسالمی  حجاب  ، ممنوعیت تربیت

  مذهبی  مدارس  ی توسعه ، زیرا به است  طلبانه کامالً شکست  حرکت  ، یک سکوالریزم

 انجامد. می

 



 ژیلبر آشکار

 

 40 

5 
«  بومی»  مردم  اکثریت  مذهب  طوالنی  های مدت  برای  ، اسالم در فرانسه

« مرزی  درون  های کلنی»یا   راناز مهاج  بزرگی  اکثریت  ها مذهب ، و دهه مستعمرات

  عددی  لحاظ به  کهـ   ، با هرشکلی از ضدیت با اسالم شرایطی  است. در چنین  بوده

در   اجتماعی  از نظر موقعیت  آن  ، و هرچند که پیروان است  فرانسه  مذهب  دومین

 شود.  ـ باید مبارزه قرار دارند  بسیار پائینی  مراتب

  حضور دارند، در موقعیت  در فرانسه  هاست قرن  که  با ادیانی  در مقایسه  اسالم

  که  ای آمرانه  نظارت  با مساجد، آن  در ارتباط  نمونه  قرار دارد. برای  آمیزی تبعیض

  که  است  دینی  اسالم  کند؛ می  اعمال  بر آن  استعماری  تأثیر ذهنیت تحت  فرانسه  دولت

  هدف دیگر  خوشبختانه  که  امری شود، می  بدگویی  آن از  فرانسه  های رسانه در روز هر

 با ها نازی  کشی نسل از  پس را(  یهودیت: یعنی)  گذشته در  نژادپرستی  ی عمده

،  و نژادپرستی  جهل به  زیاد و آلوده  شود. آشفتگی نمی  ، شامل ویشی  دستی دولت هم

  از بنیاد  دینی  سان به  اسالم  از مذهب  و تصویری  است  را انباشته  گروهی  های رسانه

جا از  نابه  ی با استفاده  همراه  و تروریسم  از اسالم  ای ، و نیز ملقمه خوان با مدرنیته ناهم

 دهد. می  دست  ، به اسالمی  بنیادگرایی  معنای به«  اسالمیسم»  اصطالح

و حتا خود را   ستنی  آشکار دشمنانه  صورت به  و حاکم  رسمی  ، گفتمان البته

  داری سرمایه  توجه  قابل  منافع به  چشم  [چراکه]  دهد، می  نیز نشان  و مهربان  خیرخواه

  ـ در کشورهای سازی و غیره ، تسلیحات، ساختمان نفت  ی حوزه درـ   فرانسه  بزرگ

و   نمسلما  و زنان  مردان به  از باالی استعماری  ، نگاه حال  دارد. با این  اسالمی

. روحیه  ناپذیر است ، تحمل آشکارا نژادپرستانه  دشمنی  ی اندازه  همان به  شان مذهب

  ی نیز ریشه  فرانسه  شود و در چپ محدود نمی  فرانسه  راست  جناح به  فقط  استعماری

  خوارشماریِ به  آغشته  تفکر استعماری  یک  خود بین  در تاریخ  پیوسته  عمیقی دارد که
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  ی ضداستعماری مبارزه  و سنت  سو[ در پدرساالری ]از یک  متجلّی  ی نژادپرستانه اساساً

 . است  بوده  ]از دیگرسو[ در کشاکش

  سوسیال به  آن  و تقسیم  فرانسه  کارگری  در جنبش  حتا در آغاز انشعاب

خودِ کشور مرکز   های کمونیست  ها، یک جناح راست در میان ها و کمونیست دموکرات

  گیری در موضع  ویژه به  الجزایر( پدید آمد که  فرانسوی  های غیر از کمونیست به)

  شورش  که  داد. زمانی می  استعمار خود را کنار استعمار نشان  ی مسئله  پیرامون

با   ( در مقابله شان و مذهبی  ایلیاتی  )رئیس  عبدالکریم  شیخ  رهبری بربر به  های مغربی

ی خود ]که  وظیفه  ، به راست  های ، کمونیست باال گرفت 8291در   فرانسوی  نیروهای

هومبر   ژول  ی کردند. بیانیه  بود[ پشت بایست[ ضداستعماری ]و کمونیستی می می

تا   کمونیستی  انترناسیونال  اجرایی  ی کمیته به  ( خطابJuleHumbert - Droz)  درز

 : امر است  این  ی دهنده  نشان  ای اندازه

  ارتش  تمدن  ی درجه  ارتش شورشی از همان  که  توجیه  با این  راست  جناح»

شعار  کرد، به  دوستی  توان نمی  وحشی نیمه  با قبایل  که برخوردار نیست، و این  فرانسه

گوید  می  که  رفته  جا پیش [ حتا تا آن جناح  است. ]این  کرده  ها اعتراض با آن  دوستی

ما باید با   که  نیست  باید جنگید. تردیدی  عبدالکریم  و اجتماعی  مذهبی  با تعصبات

  امپریالیسم  که  ، اما وقتی کنیم  مبارزه  مستعمرات  مردم  و فئودالیسم  اسالمیسم پان

  با تعصبات  مبارزه  نه  کمونیست  حزب  ، نقش را گرفته  مستعمرات  مردم  گلوی  فرانسه

 «.است  فرانسه  امپریالیسم  و چرا با تجاوزات  چون بینبرد   ، که قبایل  رؤسای

 

1 
  در میان  مذهبی  با تعصبات  بر مبارزه  مقدم  ها در فرانسه مارکسیست  ی وظیفه

  از سوی  که  است  مذهبی  با نژادپرستی و ستم  راسخ  ی مهاجر، مبارزه  جمعیت
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  ی دولت دغدغه  که  ود. زمانیش می  اعمال  آن  حامی  امپریالیستی و دولت  بورژوازی

  حجاب  بر پوشیدن  را که  و کسانی  است  مسلمان  جوان  زنان  پوشش  نوع   فرانسه

شدگان  اخراج  این  که  گاه کند، و آن می  اخراج  کنند از مدارس می  پافشاری  اسالمی

  خصلت گیرند، قرار می  و سیاسی  ای رسانه  تبلیغات  هدف  آمیزی صورت اغراق به

و   هراسی شده، اسالم  نظر از مقاصد بیان سازد و صرف می  خود را عیان  ی گرانه ستم

مذهبی با   های جماعت  مدارس  ز گسترشا  دولت  که  وقتی. زند می دامن را   نژادپرستی

  های الیه  بین  کند و لذا اختالف می  داری طرف  خصوصی  مدارس به  یارانه  اختصاص

  این  ها، در مقابل مارکسیست  بخشد، موضع می  را شدت  فرانسه  جمعیت  ی استثمارشده

 . باشد  قاطعانه  ، باید مخالفت اقدامات

دانند،  می  مارکسیست  خود را در فرانسه  که  از کسانی  بزرگی  بخش  اما موضع

  ورشو پر  آموزش  هیئت  ، موضع اسالمی  حجاب  ی . در مورد مسئله است  نبوده  این

  تردیدی  سکوالریسم به  ( که در تعهد آن نسبتLigue de l'Enseignement)  فرانسه

  و طویلی  عریض  های تا موضع تشکل  تر است نزدیک  واقعی  مارکسیسم نیست، بسیار به

کرد   زیر مشاهده  ی از بیانیه  توان را می  دانند. این می  خود را مارکسیسم  الهام  منبع  که

  (troyes)   در تروی 9001  خود در ژوئن  عمومی  ی مذکور در جلسه  ئتهی  که

 :رساند  تصویب به

مستمر در   از فعالیت  حکایت  آن  تاریخ  کل  ، که فرانسه  و پرورش  آموزش  هیئت»

  از نمادهای  استفاده  ی درباره  گذاری قانون  که  است  دارد، برآن  از سکوالریسم  حمایت

  . مخاطرات است  یا ناممکن  فایده بی  باره  در این  قانونی  . هرنوع نابجاست  ریام  مذهبی

تردید  بی  حاصله  ی آید، نتیجه  عمل به  که  ای گیرانه پیش  . هراقدام است  کار روشن  این

 «.کند... دار می و لکه  را بدنام  مسلمانان  در واقع  ممنوعیتی است که  در حکم



 مارکسیسم و مذهب

 43 

  یک  مذهبی  نمادهای از خواهند می  که  کسانی  برای  دولتی  ارسمد از  اخراج» 

  توجیه  برای  فرصت  شود که نمی  ها در نهادهایی آن  تحصیل  بسازند، مانع  ابزار سیاسی

 «.کنند را پیدا می  شان باورهای  و تحکیم

 همانا ، شان باورهای و  خاستگاه از  مستقل ، شهروندان  ی همه از  تبعیض  رفع» 

رفتار   برابری  اصل  چارچوب در را خود  که  است  فرهنگی  گونی گونه  شناختن  رسمیت به

  کرده  تضمین  همه  برای  [فرانسه]  جمهوری  که  دهد، اصلی می  نشان  ]با همگان[

  ی جامعه  قوانین به  توجه با باید  باورمندان دیگر  مثل  مسلمانان  اساس  براین.  است

  ویژه رهایی به  رایب  مبارزه. باشند مند بهره  مذهب  آزادی از سکوالر عمیقاً و گرا کثرت

  آنان  و استقالل  وجدان  آزادی به  و احترام  تحصیل  ، عمدتاً از راه جوان  برای رهایی زنان

.  است  دیگر الزم  جهات کنیم که به  مرامی  های بحث  را نباید گروگان  میسر است. آنان

لحاظ اجتماعی  منزوی، ]به  های هویت  علیه  سکوالر، مبارزه  و پرورش  آموزش  ایبر

مؤثرتر از   و برابری  اجتماعی  عدالت  ، نبرد در راه تبعیض  ناپیوسته[ و نیز برعلیه

 .« ]صِرف[ است  ممنوعیتِ

و نمایندگانش   ی اسالم درباره  فرانسه  و پرورش  آموزش  هیئت  گزارش

از   هایی آمیز است. در بخش تحسین   در جمهوری،  سکوالریسم  اصل  اعمال  ونکمیسی به 

 : است  آمده  گزارش  این

روبروست   با آن  در جامعه  فرانسه  مسلمان  جمعیت  که  و تبعیضی  مقاومت»

  از این  تبعیض  رفع به  توجهی از بی  ـ لزوماً ناشی شود می  گفته  اغلب  طور که آنـ 

عمدتاً   گردد که بازمی  جامعه  اکثریت  و نگرش  اعتراضات به  ها نیست، بلکه جمعیت

 .« از میراثی کهن و تاریخی است  برآمده

  فرهنگ در   اسالمیـ  عربی  سهمِ تمدن  شناختن  رسمیت از به  ، خودداری نخست»

  و انکار افزوده  کتمان  این نیز به  استعماری  ... میراث است  غربی  و خودِ فرهنگِ  جهانی
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  که  است  و نژادپرستی  ، نابرابری و ماندگارِ خشونت  عمیق  سنت  محمل  شود... که می

و تشدید   را تقویت  استعمارزدایی آن  های الجزایر و دشواری  از جنگ  ناشی  شکاف

در   مسلمان  بومی  برجمعیت  و مذهبی  ، فرهنگی ، اجتماعی قومی  کرده است. ستم

یابد،  می  بازتاب  آن  قانونی  موقعیت  به  مربوط  های در محدودیت  که  فرانسه  مراتمستع

   ، نه امری خصوصی  عنوان به  اسالم  که  است  دلیل  همین  مستمر داشت. به  روالی

 .«یافت رسمیت( 8201  ـ دولت و کلیسا)  جدایی  قانون ی زیرمجموعه عنوان به ، مذهب

  رغم فشار استعمار و نیز به  های گروه  مخالفت  دلیل استعمار، به  ی دوره  در تمام»

  خواهد داد، اصل  مذهبی  آزادی  آنان سکوالر به  رژیم  که  مسلمان  باور علمای

اجرا نشد. بنابراین، چرا باید   شان و مذهب  بومی  گاه در مورد جمعیت هیچ  سکوالریسم

  معنای به   بسیار طوالنی  های مدت  سلمانان برایاز نظر م  سکوالریسم  که  کنیم  تعجب

،  گذشته  این  که  بود؟ چطور باید انتظار داشت  استعماری  با ذهنیت  پلیسی  ]رژیم[

باشد؟ اگر   تأثیر عمیقی نگذاشته  و نیز برخود کشور استعماری  پیشین  برمستعمرات

رفتار   ی باید حوزه  دانند که می  را مذهبی  هنوز اسالم  امروزه  از مسلمانان  بسیاری

  آن  برای  گذاری خواستار قانون  که  آن بی  دهد، و گاه  را سامان  و خصوصی  عمومی

و   فرانسه  که  است  دلیل این  دهند، به می  نشان  دیدگاهی  اعمال چنین به  باشند، گرایش

  بود تا برای  ان خواستهبسا غیررسمی[ از آن های گوناگون و چه سکوالر ]از راه  جمهوری

 «.کنند  عمل  آن به  چند نسل

  مهمی  های مقام  که  ای کرده حتا اقشار تحصیل  ، گاه فرانسه  از مردم  اریبسی اگر» 

داشته   اسالم  به  نسبت  موهنی  های ارزیابی  دهند که می  خود اجازه  در اختیار دارند، به

  و درعینِ  ناآگاهانه  اغلب  که  است  این دلیل  بزند، به بالهت پهلو  به  شان باشند و نادانی

 «.گذارند می  ، برآن صحه تحقیر استعماری  سنتِ انکار 
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 transplantierte  خواهانه برابری  دینی  عنوان به  اسالم به  مسئله، نگاه  ی دیگر جنبه

Religion برخالف هستنیز   ِ تهیدستان دین، دین  عنوان به  اسالم  : چراکه است .  

  های طیف  کل  در فرانسه  شان پیروان  ، که کاتولیسیسم  ویژه ، به مسیحیـ  یهودی  مذاهب

را   حاکم  ی تابعیت ایدئولوژیک طبقه  تاریخی  لحاظ گیرند و به را دربرمی  اجتماعی

  یا مهاجر مقیم  شهروند فرانسوی  حاضر )چه  در حال  اند، اکثر مسلمانان پذیرفته

اکم را حی  ادیان تابعیت ایدئولوژیک طبقه( ]که برخالف پیروان دیگر  رانسهف

  جا سنت قرار دارند. در این ـ  نیز اجتماعی ـ  مراتب سلسله  اند[، در پایین نپذیرفته

  استثمار اقتصادی به  بومی  برجمعیت  فرهنگی  دارد، و ستم  هنوز ادامه  استعماری

  ی سایه  مهاجران  اول  های بر نسل  هاست اقتصادی مدت  ی شده است. مسئله  افزوده

  کاری بی  قربانیان  نخستین  آنان  وارثان  که  است  درحالی  و این  انداخته،  بسیار سنگینی

 اند.  شهری  در مناطق  و محرومیت

  ی ، بر همه گرفته  اقشار را زیر ضرب  این  که  اجتماعی  عدالتی و بی  اعتنایی بی

  ناراحت  . کسی است  تأثیر گذاشته  شان مذهبی  حیات  ، از جمله آنان  زندگی  بجوان

زمانی   برسر کنند. مسئله  ها روسری کارکنان خدمات شهری یا رستوران  شود که نمی

با   ادارات  مدیریت  در سطح  در مدرسه یا زنانی  بعضی دختران  شود که می  جدی

 برسر کنند.  افتخار حجاب

5 
  درک  ی عدم دهنده در اروپا نشان  انتخابی  نامزدهای  های فهرست  یبترک

  فرهنگی  و معضالت  از هویت  فراپارلمانی  مارکسیستیِ  چپ  ی عمده  های سازمان

  شهروندان  نام 9004و  8222های  سال  مورد نظر است: در انتخابات  های جمعیت

  های آفریقا( از فهرست  تا صحرای  سفلی  طقاز منا  ویژه و به  تبار )از مغرب افریقایی

  فهرست  مقابل  ی نقطه  درست  بود؛ و این  غایب Loو  LCRاحزاب راست   انتخابی
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  متهم  دو سازمان  این  از سوی  دفعات به  بود که  فرانسه  کمونیست  حزب  انتخاباتی

خود را   زمان ها هم ، آن ترتیب بود. بدین  شده  ضدنژادپرستی  حضور در مبارزات  عدم به

  ساختند؛ ظرفیتی  محروم  فرانسه  ی جامعه  های الیه  ترین دیده ستم  انتخاباتی  از ظرفیت

، 9004در سال   فلسطینیـ  اروپایی  ابتکاری  از فهرست  آمده  دست به  نتایج به  با توجه  که

 شد.  نمایان  ای العاده فوق  شکل به

  بنیادگرایان به  فرانسه  و پرورش  آموزش  هیئت  ی اشارهکه[  ]آشکار است  البته

  برای  ابزاری  از نماد مذهبی  خواهند با استفاده می  شود که می  کسانی»شامل   اسالمی

  مهاجران  در بین  در غرب  سیاسی  ی پدیده  این  گسترش«. بسازند  سیاسی  ی مبارزه

  در کشورهای  گذشته  سال 10  طی  نآ  ی العاده فوق  گسترش  ، متعاقب مسلمان

  اسالمی  خواهند حجاب می  است که در فرانسه  کسانی  برای  مؤکدی  ، استدالل اسالمی

 سازند.  را ممنوع

  بنیادگرایی  چون هم  اسالمی  . بنیادگرایی است  واقعیت  ناظر بر یک  استدالل  این

اگر ـ   از مذهب  آمیز تعصب  قرائتی  یلتحم  شان هدف  که  ، هندو و غیره ، یهودی مسیحی

  برای  واقعی خطری  ، است  زندگی  ی شیوه   مثابه  ـ بلکه به  حکمرانی  عنوان روش به  نه

  مذهب  بین قاطع تمایز با. رود می شمار به  بخش رهایی  مبارزات و  اجتماعی  پیشرفت

،  الم استاس از   قرائت  ترین ارتجاعی  که ، آن از  بنیادگرایانه  قرائت و  هست  که  گونه آن

در   و نیز  اسالمی  در کشورهای  اسالمی  با بنیادگرایی  و سیاسی  ایدئولوژیک  ی مبارزه

 جهان، ضروری است.  یا در دیگر نقاط  در غرب  مسلمان  اقلیت  میان

  اسالمی  حجاب  عمومی  با منع  موافقت  برای  آویزی تواند دست نمی  هرروی، این به

  توضیح  ای کننده اقناع  ی شیوه را به  مسئله  این  فرانسه  و پرورش  آموزش  باشد. هیئت

  ، چراکه است  اسالمی  بنیادگرایی  متحد عینیِ  بهترین  هراسی ، اسالم عالوه . به است  داده

د و را تبلیغ کن  برداشت  تر این بیش  چپ  کنند. هرچه رشد می  هم  موازات هردو به
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و کار   تر منزوی را بیش  مسلمان  موجود دامن بزند، جمعیت  هراسی اسالم  فضای به

  رسد تنها کسانی نظر می به  کند: بنیادگرایانی که تر می را آسان  اسالمی  بنیادگرایان

  بیان « واقعی  های بختی نگون»  را برعلیه  جمعیت  این  توانند اعتراضات می  باشند که

باید   با آن  و در مواجهه  است  ناهمگن  ای پدیده  یاسالم  بنیادگرایی ، حال  این با. کنند

  ی برنامه  نوع  این  که  اتخاذ نمود. زمانی  عینی  شرایط  را مطابق  های متفاوتی تاکتیک

  ستم شود تا به می  کار گرفته  به  آن  گر و متحدان سرکوب  قدرت  یک  توسط  اجتماعی

  اسالمی  ی چهره  که  مستبدی  های مورد رژیم  چون بخشد )هم  عیتموجود مشرو

  با یک  مبارزه  برای  مرتجعین  در دست  سیاسی  ای حربه  به  تبدیل  که  دارند(، یا وقتی

  که 8210ـ8290  های سال  ی در فاصله  عرب  مورد جهان  شود )مثل پیشرو می  نیروی

در مصر بود(   و پیروانش  با ناصریسم  ارتجاعی  مخالفت  پیکان  نوک  اسالمی  بنیادگرایی

  بنیادگرایی  شکل بُروز  . این است  با بنیادگرایی  جانبه همه  ْ مخالفت مناسب  تنها موضع

  عینی  هدف  ایدئولوژیکی را برای یکـ  سیاسی  کانال  یک  با آن زمانی که نقش  اسالمی

خأل   که  معیوب  که[ کانالی تأکید است ]الزم به  تهدارد )الب  کند، فرق ایفا می  مترقی

  شکلِ ]دوم[ بنیادگرایی  کند(. این را پر می  چپ  جنبش  یا غیبت  ناشی از شکست

،  ، لبنان خارجی )افغانستان  با اشغال  جنگ  به  که  است  صادق  اسالمی در شرایطی

 در  که جنگد، می  نژادی یا  قومی  ستم با یا  خیزد ( برمی و غیره  ، عراق فلسطین

سرکوبگر   های سیاسی و رژیم  از ارتجاع  عمومی  تواند[ مظهر نفرت ْ ]می گونه موارد ینا

  گر شورش بیان  طور کلی به  آن  نیز خیزش  . در مورد بنیادگرایی اسالمی در غرب باشد

 . است  انگیز[ مهاجران ی ]رقت خورده  رقم  سرنوشت  علیه

  است  ممکن  اسالمی  ، بنیادگرایی طورکلی به  مورد مذهب  چون م، ه یقین به

«  واقعی  بختی نگون  این به  و اعتراض  بختی واقعی گر نگون ، بیان زمان و هم  همراه»

در   ها، که توده« افیون»  ، نه دارد. این  فعال  ی ْ جنبه ِ آن اعتراض  که  تفاوت  باشد، با این



 ژیلبر آشکار

 

 48 

  دست به«  تریاک»از   را دارد؛ هروئینی که  از آنان  بخشی  برای«  هروئین«  حکم  عوض

خود   ی تأثیر تخدیرکننده  گزین تریاک را جای  بخش اصطالح[ لذت آید و تأثیر ]به می

 کند. ( می )یعنی: هروئین

  و احوالی  اوضاع  ها مناسب تاکتیک  که  است  ، الزم گونه شرایط این  ی در همه

  که  دارد. درحالی  جریان  در بستر آن  مشترک  گر و دشمن با ستم  مبارزه  باشد که

،  گرفت  را نادیده  بار بنیادگرایی اسالمی با نفوذ مرگ  ی ایدئولوژیکی هرگز نباید مبارزه

  ی ساده  از تظاهراتـ   مشترک  در مبارزات  اسالمی  اتحاد با بنیادگرایان  است  ممکن

 ناپذیر شود. یا اجتناب  موردـ الزم بنا به ، مشترک  تا رزم  خیابانی

 

3 
ها در  مارکسیست  و اضطراری  عینی  توانند متحدان می  اسالمی  بنیادگرایان

  را ایجاب  آن  موقعیتْ  که  است  اتحاد غیرطبیعی  یک  باشند. اما این  شان مبارزات

  شود، از جمله می  مالها اع تر مارکسیست طبیعی  در مورد متحدان  که  کند. قواعدی می

جا نیز باید  شد، در این می  کار گرفته به  در روسیه  با تزاریسم  در مبارزه  که  قواعدی

 شود.  و حتا شدیدتر رعایت  طور کامل به

کار در   تسهیل  قواعد را برای  این  بیستم  در آغاز قرن  روس  های مارکسیست

کار  به  توانیم کردند که ما نیز می  روشنی تعریف به  اتفاقی  با متحدان  ی مشترک مبارزه

  تروتسکی تحت  خود بر گزارش 8201  ژانویه  ی ( در مقدمهParvus)  . پاروس بگیریم

 کند: می  خالصه  قواعد را چنین  ، این ژانویه 2از   قبل  عنوان

  را با هم  کنید، اما ضربه  راهپیمایی  نکنید. جداگانه  ادغام  را درهم  یک( تشکیالت

 وارد کنید.

 خود را کنار نگذارید.  سیاسی  دو( مطالبات
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 نکنید.  را پنهان  منافع  سه( اختالف

  خود توجه  دشمنان به  که  چنان دهید، هم  نشان  خود توجه  متحدان چهار( به

 دارید.

تا کنید،   معطوف  از مبارزه  ناشی  از شرایط  استفاده تر به خود را بیش  پنج( توجه

 متحد.  یک  حفظ

( منتشر VePriodوپریود )  ی در روزنامه 8201  در آوریل  که  ای در مقاله  لنین

  صحه  طور قطعی به  مسئله  و براین« گوید می  کامالً درست  پاروس: » شد، نوشت می

  جداگانه  که شوند؛ این  ها نباید ادغام گروه  و تشکیالت  سازمان  که   گذاشت: این

  را نباید پنهان  منافع  اختالف  که وارد کنند؛ این  را با هم  ضربه  کرد، ولی  ماییراهپی

  این  . رهبر بلشویک[1] شود و غیره  توجه  دشمنان  چون هم  متحدان به  که کرد؛ و این

 برشمرد.  دفعات های بعد نیز به را سال  شرایط

 از  پس  وی. کرد می  دفاع  تالزاما   ناپذیر از این طور خستگی نیز به  تروتسکی

  تانگ کومین  دولت با اتحاد  پیرامون  بحث در ،(8291)  سوم  انترناسیونال در  لنین  مرگ

   قلم به  موردبحث  با موضوع  در ارتباط  ویژه ، سطور زیر را بهKuomintag))  چین

 :درآورد

  وابستگی  ترین کم  که  صرفاً عملی  های ، توافق گفتیم  ها پیش مدت  طور که همان»

  قابل  هم  برای ما ایجاد نکند و ما را از نظر سیاسی متعهد نسازد، با خود شیطان

  سود ما باشد. اما در چنین  به  مشخص  ی لحظه  در یک  که  شرطی ، به است  حصول

بگرود و   مسیحیت به  که  بخواهیم  از شیطان  خواهد بود که  شرایطی احمقانه

، ما در  شرایطی  چنین  شدن  کار گیرد. با قائل به  صواب  کارهای  را... برای  هایش شاخ

 .[5] « او شویم  ی بگذارد پدرخوانده  که  خواهیم و از او می  شویم می  شیطان  حامی  عمل
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دقیقاً در   اسالمی  خود با بنیادگرایان  ی ها در رابطه از تروتسکیست  شماری

  اکثریت  ، که در فرانسه  رفتار، نه  کنند. این می  عمل  گفت  کیتروتس  چه با آن  مخالفت

  را از سر دیگرش  دهند چوب می  ترجیح  تر گفتیم بیش  که  چنان  آن،  های تروتسکیست

  دیکالرا  چپ. شود می  دیده بریتانیا در ، مانش   کانال  سوی  در آن  کنند، بلکه  خم

  مسلمانان  ی با جامعه  رادیکال فرانسه  تر از چپ بیش  برتری را دارد که  بریتانیا، این

  از تبار مهاجران  که  کسانی  انبوه  مؤثری با مشارکت  تظاهرات  . آنان محشور است

دارد،   شرکت  در آن  کشورشان  که  و عراق  در افغانستان  جنگ  هستند علیه  مسلمان

با   که  رفت  جا پیش حتا تا آن  ضدجنگ  در جنبش  رادیکال رادیکال  دادند. چپ  ترتیب

  انگلیسی  بازوی  (، کهMABبریتانیا )  مسلمانان  انجمن  نام بنیادگرا به  سازمان  یک

  )که  المسلمین ، یعنی اخوان است  در خاورمیانه  اسالمی  بنیادگرای«  معتدل»  جنبش

 دارد(، متحد شد.  کشورها نماینده  برخی  در پارلمان

قواعد   که  ، مادامی شده  کامالً تعریف  های اتحادی با هدف  ، برقراری چنان در اصل

شود  جا آغاز می از آن  ، مشکل حال  . با این نیست  نگرانی  شود، موجب  باال کامالً رعایت

بریتانیا نیست(   مسلمانان  ی توده  ی نماینده  وجه هیچ به  )که  خاص  سازمان  با این  که

با   که  در اتحادهایی  انگلیسی  های متحد ممتاز رفتار شود. تروتسکیست  یک  چون هم

  فوق  رهنمودهای  برپا کردند، برخالف  ضدجنگ  بریتانیا در جنبش  مسلمانان  انجمن

کار  به  و اشکال  ادبیات  لحاظ ، به شان ها و پالکاردهای : اوالًـ پرچم کردند. یعنی  عمل

  کردن  رنگ کم  ـ با ؛ دوماً گذاشت می  نمایش را به  درآمیزی  یها نوع در آن  شده  گرفته

  شان بنیادگرای  متحدان  سر بر  منتّی  احتماالً  سیاسی  هویت به  مربوط عناصر  اهمیت

کرد  رفتار می  استراتژیکی  متحدان  عنوان به  موقتی  متحدان  این با ـ  سوماً و  گذاشت؛ می

بسیار   شان جهانی  دیدگاه  که  گذاشت می  کسانی  بر روی«  ضدامپریالیست»  و نام

 . طبقاتی  ی تا مبارزه  است  ها نزدیک برخورد تمدن  دیدگاه تر به بیش
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  ی اتحاد در عرصه به  ضدجنگ  جنبش  با گذر از اتحاد در چارچوب  گرایش  این

  انتخاباتی  ائتالف  وارد این  یقین بریتانیا به  مسلمانان  تر شد. خود انجمن وخیم  انتخاباتی

  مانع  ها آن  ی بنیادگرایانه  اصول  ها نشد؛ چراکه ترتسکیست  رهبری ، بهResPect  نام به

بریتانیا و   مسلمانان  انجمن  ، اتحاد بین همه بود. با این  های چپ برنامه به  پیوستن

و   )یعنی: رئیس  انجمن  ی رهبر برجسته  یک  نامزدی مورد به  یک در  ResPect  جنبش

 انجامید.  آن  انتخابی  مشترک  ( در فهرست آن  سابق  گوی سخن

تر  اصطالح[ عالی ]به  از نظر کیفی  سطحی طور غیررسمی به به  عمل  اتحاد با این

 به  وارد شدن  که نبود: درحالی  قبول  قابل  نظر مارکسیستی از نقطه  گذر کرد که

  اهداف به  عمل  و فقط« سیاسی متعهد نسازد  لحاظ ما را به»  که»  صرفاً عملی  توافقات» 

و   در عراق  متحده  بریتانیا و ایاالت  با جنگ  ابراز مخالفت  ی مسئله  )مثل  مشترک

باشد   و یا افرادی  ( با گروه فلسطین  مردم  برای  شده  زده  رقم  سرنوشت  کردن  محکوم

  انتخاباتی  هستند، توافق  اساساً ارتجاعی از جامعه  هومیدار مف دیگر طرف  از جهات  که

از   مشترکی  مفهوم  داشتن  مستلزم  اتحاد که  نوعی شرکائی )  ها با چنین مارکسیست

 . است  پذیرش  ( غیرقابل است  سیاسی و اجتماعی  تغییرات

  مذهبی  بنیادگرای  با یک  مشترک  انتخاباتی  در فهرست  امر، شرکت  در واقعیت

  رهایی  و آرمان  اجتماعی  پیشرفت به  وی  که  است  اشتباه  برداشت  این  ی ارائه  ی منزله به

اتحادْ   نوع  ! منطقی از همین است  کارگر( باور آورده  و چه زنان  )چه مردان  کارگران

از   ، در دفاع نقد گریزناپذیر رقبای سیاسی  در مقابل  کنندگانِ در آنْ شرکت  توسط

کار  به  عمیقی  اختالفات  ساختن  و حتا پنهان  کردن  رنگ روز خود و کم  متحدان

  ی و مادرخوانده  دار و حتا پدرخوانده طرف  به  کند. آنان جدا می  را از هم  آنان  رود که می

 شوند. می  پیشرو اجتماعی تبدیل  در جنبش  متحدان  این
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  بریتانیا و ائتالف   رگران سوسیالیستکا  حزب  ، از رهبران جرمن  لیندسی

ResPectرا   بریتانیا آن  مسلمانان  انجمن  سایت وب  که  نوشت  در گاردین  ای ، مقاله

، با «افتخار  ی نشانه»  عنوان  خود تحت  ی در مقاله  . نویسنده[3]خواند«  العاده فوق»

افتخار   موجب  که  کرد و نوشت  عبریتانیا دفا  مسلمانان  از اتحاد با انجمن  تمام  حرارت

اتحاد   ی گیرانه غافل  با توجیه  هراسی اسالم  بیند قربانیان می  که  است  و رفقایش  وی

  تنها کسانی  اسالمی  : بنیادگرایان کنیم می  را خالصه  وی  آیند. بحث آنان می  سوی به

( Anti Schwulen und Lesbenگرایی )  جنس هم مخالف ستیز و زن  نیستند که

  ، زنان عالوه ها را دارند. به ویژگی  این  اندازه  همان نیز به  مسیحی  هستند، بنیادگرایان

  که  چنان گویند )هم می  بریتانیا سخن  مسلمانان  انجمن  ضدجنگ  در جلسات  تری بیش

  حزب  های شود(. فاشیست می  دیده  هم  در ایران  مالیان  های آیی در گردهم

( MABبریتانیا )  مسلمانان  بدتر از انجمن  مراتب ( بهBNPبریتانیا )  سیونالیستنا

ـ   و غیرمسلمانان نیزـ   مسلمانان  برخی  گوید، البته می  در ادامه  جرمن  هستند. لیندسی

  از مسایل  ای در پاره  و لیبرال  سوسیالیست  تر از چپ کارانه محافظه  هایی دیدگاه

  باشد. برای  مشترک  مسایل  پیرامون  کاری هم  برای  نباید مانعی  . اما ایندارند  اجتماعی

  کسانی  ی همه  باشد که  براین  باید مبتنی  گرایان جنس هم  حقوق  برای  ، آیا مبارزه مثال

برخوردار   عراق  جنگ  ی درباره  سانی یک  دارند از دیدگاه  شرکت  مبارزه  در این  که

  قبول  باشد، کامالً قابل  ضدجنگ  مبارزات به  مربوط  اگر فقط  استدالل  باشند؟ این

  مراتب به  ی برنامه  یک  شود که  کار گرفته به  انتخاباتی  ائتالف  توجیه  . اما اگر برای است

از   گیرد، کامالً ظاهرفریب را دربرمی  گرایان جنس هم  حقوق  برای  تر از مبارزه عمومی

 .آید کار درمی

61 
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مورد   . در این است انهنگر بسیار کوته  سیاست  یک  انتخاباتی  نگاه

اند  شده  ای پارلمانی وارد بازی  موفقیت  یک به  رسیدن  های بریتانیا برای تروتسکیست

  چه نآ. اندازد می خطر به را  کشورشان در  رادیکال  چپ[ بلوک]   یک  گیری شکل  که

:  است  انتخاباتی  ی محاسبه  از هرچیز یک  و بیش  ساند، نخستر  تصمیم  این را به  آنان

  جنگ  مخالف  که مهاجرتبار  جمعیت پرشمار  های توده  آرای  کسب  برای  تالش

  انجمن با اتحاد  که شود می  اشاره گذرا طور به. )اند  واشینگتن و  لندن  رهبری به

  جنگ  نه وـ    و عراق  های افغانستان جنگ  حول  موجه  دالیل تانیا، بهبری  مسلمانان

  زن  کارگران  میان از  عضوگیری  ی مسئله به  چه  چنان  هدف  این!(.  گرفت  شکل ـ کوسووو

 و رود، می  آنان به  که ای ویژه  ستم به  ویژه  توجه  طریق از مهاجرتبار  جوان و مرد و

در   ایشان  نام  ، عمدتاً با قرار دادن وامعج  این  به  متعلق  چپ  مرد و زن  مبارزان  ارتقای

(  است  نکرده  فرانسه رادیکال   چپ  که  هرکاری  طور خالصه )به  انتخاباتی  های فهرست

 . است  مشروع خود  جای در ـ  است  شده  کهـ  شود منجر

  یک با ـ محدود طور به ولوـ    اتحاد انتخاباتی  با قبول  رادیکال انگلیس  چپ

  این  برای پرشی  سکوی( بریتانیا  مسلمانان  انجمن  چون هم) اسالمی  بنیادگرای  مانساز

  که  حالی در دهد؛  گسترش مهاجرتبار  جوامع  میان در را خود نفوذ تا شود می  سازمان

ایدئولوژیکی کرد و از نظر   ای زهمبار  آن با باید  که  دانست  رقیبی باید را  سازمان  این

  وپاگیری دست  مانع اتحاد غیرطبیعی دیر یا زود به  محدودش کرد. این سازمانی

ناچار خواهند شد تا با   گاه ها آن برخورد خواهد کرد و فروخواهد پاشید. تروتسکیست

  کمک  رشدشان به  انتخاباتی  اهمیت کم  چند کرسی  برای  شوند که کسانی رویارو 

خواهد   شان بنیادگرای  سود شرکای به  درهرحال  یجهنت  که  است  اند، و کامالً مسلم کرده

 بود.
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  که  بیندازیم  نگاهی  بنیادگرایان  از سوی  آمده  عمل به  های استدالل به  است  کافی

شهردار   چون شدند؛ دیگرانی هم  و دیگران ResPect  با  ائتالف به  خواستار راهی

  مراتب به  مسلمانان  خود با انجمن  ی طهدر راب  که ـ  لوینگستن  کنـ   لندن  گرای چپ

در   الحداد که حیطام  شیخ  فتوای  ها بود. حاال ببینیم تر از تروتسکیست طلب فرصت

بریتانیا منتشر شد،   مسلمانان  انجمن  سایت صادر و در وب 9001  ژوئن 1  تاریخ

  قوانین  ی در سایه  که  مسلمانانی  ی همه  گوید که می  شیخ  : حضرت چیست

  ساختن  جاری  را برای  الزم  ها و امکانات گام  کنند موظفند که می  زندگی  ساخته انسان

برداشته و این قوانین را   زندگی  و دانی  عالی  جوانب  ی در همه  خدای باریتعالی  قانون

  هند بود کهخوا  مکلّف  گاه دهند، آن  را انجام  کاری  نتوانند چنین  کار گیرند. اگر آنان به

  رأی  بین  بر اختالف  سپس  کنند. شیخ  تالش  نیکی  و افزایش  پلیدی  کاهش  برای

  کاندیداها در یک  انواع  فرد از میان  بهترین  انتخاب به  ها، و رأی نظام  از انواع  یکی به

را در   توانند آن نمی  و آنان  شده  تحمیل  بر آنان  کند که تأکید می  جا افتاده  نظام

  مورد یک  نخستین  که  نیست  گوید شکی می  در ادامه  تغییر دهند. وی  ی نزدیک آینده

  که ، درحالی کار خداست  فقط  گذاری قانون»گوید  ، زیرا خدا می کفرآمیز است  عمل

معنای  کند لزوماً به می  عمل  ساخته انسان  قانون   برطبق  که  کاندیدا یا حزبی به  رأی

  شرکت  گیری باور در رأی  ما باید با این»،  بنابراین».  او نیست  روش  د یا پذیرشتأئی

  براین  حال  ، و در همان کنیم  ها کم از پلیدی  خواهیم کار خود می  با این  که  کنیم

 .« خداست  قانون  یعنی ، شریعت   همان  نظام  بهترین  که  اعتقاد بمانیم

  چه به  شود که می  مطرح  پرسش  باشد، این  قانونمند بودن  معنای به  دادن  اگر رأی

  ی درباره  عمیق  غور و تأمل  مستلزم  پرسشی  چنان به  پاسخ»داد.   باید رأی  کسی

  مسئولیت  باید این  افراد مؤمن  من  ی عقیده به  . در نتیجه کشور است  سیاسی  ی صحنه
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  ی بقیه  ی بر ذمه  واگذار کنند... لذا این  مانانمسل  ی شده  شناخته  های سازمان را به

 «کنند.  ها عمل آن ها را بپذیرند و به سازمان  این  تصمیمات  که  است  مسلمانان

  انتخاباتی  از دستورات  خواهد که بریتانیا می  از مسلمانان  اعظم  ، شیخ در پایان

ما از »دهد:  می  پایان  گونه را این خود  کنند و سخنان  بریتانیا پیروی  مسلمانان  انجمن

  را در انگلستان  باریتعالی  کند و قانون  هدایت  راست  راه ما را به  که  خواهیم خداوند می

 .«گرداند   حاکم   جهان  و دیگر نقاط

  مشورت  طرف  که  مقاصد شیخ  تفسیر ندارد. ناسازگاری عمیق به  فتوا نیازی  این

با   خود در ارتباط  ها برای مارکسیست  ای که با وظیفه  یتانیاستبر  مسلمانان  انجمن

ها  . مارکسیست است  اند یا باید در نظر بگیرند، واضح در نظر گرفته  مسلمانان  ی جامعه

فروگذار   کاری  از هیچ  شدن  انتخاب  برای  طلبی که فرصت  سیاستمداران  چون هم

الحداد  شیخ  چون هم  کسانی  بگیرند. حمایت  ماهی  آلودی گل  کنند، نباید از هر آب نمی

 در ایدئولوژیکی نفوذ برای  مبارزه  انتقاد دارد.  و شدیداً جای  هدیه زهرآلود است  یک

 فرقی و است؛ انتخاباتی  ی نتیجه  یک از تر اساسی  مراتب به مهاجرتبار  جمعیت  میان

 . انگیز باشد ازه هیجانی انتخاباتی تا چه اند کند که این نتیجه ینم هم

  سازگار با مارکسیسم  نگرش مانش باید به  کانال  ، در هردو سوی رادیکال  چپ

  بر جمعیت  نفوذ بنیادگرایان  صورت کند. در غیراین می  را وعظ  خود آن  برگردد که

رتیب ت دشوار خواهد بود. ]بدین  العاده فوق  برآن  غلبه  رسد که می  ای نقطه به  مسلمانان

و مرد اروپا   زن  کارگران  ی ها ]از یک طرف[ و بقیه جمعیت  این  بین  که[ شکاف است

  از شرایط  ، یکی آن  پرکردن  ی وظیفه  ، بنابراین خواهد یافت  ]از طرف دیگر[ گسترش

و   کارگران  مشترک  ی های ضدمذهبی با مبارزه حرمتی بی  کردن  جایگزین  الزامی

 . است  داری سرمایه  هعلی  دیدگان ستم

 

 برگرفته از سایت هفته
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 مذهب و سیاست
 در عصر معاصر از دیدگاه مارکسیستی

 
 بهمن عفیف و محمد حقشناس :برگردان

 

ک سال قبل از پایان تحصیالت دبیرستانیم در بیروت، یک معلم تاریخ بسیار خوب ی

داشتم. هنوز به خاطر دارم که با شیفتگی خاصی به تعریفات او از انقالب روسیه 

بود، همه چیز حال و هوای انقالب داشت و من اخیراً به  8299دادم. سال گوش می

د ورزیده تاریخ دیگری، مسائل مختلف مارکسیسم گرویده بودم. وی مانند هر استا

عد از ها اغلب بکشید و این بحثتاریخ را از منظر گذشته، حال و آینده به نقد می

 انجامید. پایان کالس هم به درازا می

یکی از این مباحث که هنوز در ذهن من نقش بسته است به مذهب اختصاص داشت 

آورم که به چه دلیل این بحث را خاطر نمیهگرفت. بکه طی ساعات تنفس صورت می

خوبی به یاد دارم چه احساس ناخوشایندی داشتم زمانی که استاد هبشروع کردیم اما 
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من مارکسیسم پوزیتویستی را که من به آن تعلق داشتم زیر سئوال برد زیرا من به 

این باور رسیده بودم که پیشرفت علم و آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، 

ا بکلی از صحنه بدر خواهد کرد. نیاز به گفتن ندارد که به تصور من، قرن مذهب ر

بیست و یکم به انقالب پیروزمند جهانی سوسیالیستی تعلق داشت که باور داشتم طی 

چند ده آینده بوقوع بپیوندد. استاد من بر این عقیده بود که انباشت مدام سرمایه در 

ت را افزایش خواهد داد. اگر درست به یک جامعه، در حقیقت جستجو برای معنوی

ها به خاطر داشته باشم او با کمال اشتیاق جمله معروف آندره مالرو، که توسط خیلی

نقد و بحث کشیده شده است، نقل کرد که قرن بیست و یکم از آن مذهب خواهد 

 (8بود. )

های و فرقهها اندیشید؟ آیا توانمندی کنونی اعتقادات، جنبشآیا استاد من درست می

دینی، دال بر مذهبی بودن قرن بیست ویکم است؟ آنچه که بدون تردید روشن است، 

طرز است اما من پیروزی کامل را هم بهاشتباه بودن اعتقادات من در دوران جوانی 

تفکر مخالف خود نخواهم داد. واقعیت این است که ما همه اشتباه کردیم، پیش فرض 

و انباشت  "فراوانی"که جامعه قرن بیست و یکم، جامعه  مشترک هر دو گروه این بود

بایست از آن پیش خواهد بود. این که جامعه آتئیست یا مذهبی خواهد شد ناگزیر می

بایست به طریق زیر گرفت. بنابراین سئوال مورد بحث را میفرض اصلی نشأت می

ی و مذهبی اجتماع را بازنویسی کرد: آیا ارضاء نیازهای مادی به ناگزیر نیازهای معنو

 دهد؟هم ارتقاء می

یک از ما به زودی به پاسخ این سئوال نخواهیم رسید. امید به جهانی رها از هیچ

. این دو "ترس و وحشت"قدر از دسترس ما دور است که، جهانی رها از همان "نیاز"

ها نآ 8248معروفی هستند که فرانکلین روزولت در سال  "هایآزادی"بخش، از چهار 

ها استوار است. نخستین آزادی روزولت اش بر آنهائی نامید که جهان آرمانیرا ستون
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گمان توسعه فراوان یافته است ولی هنوز از پیروزی کامل فاصله یعنی آزادی بیان، بی

 "خدائیبی"زیادی دارد؛ آزادی دومِ وی، یعنی آزادی پرستش هر خدائی، دیگر توسط 

شد( مورد تهدید گونه که در دوران روزولت انگاشته می)آندگماتیک استالینیستی 

نبوده بلکه از سوی خداپرستی فناتیک، تحت فشار قرا گرفته است. آزادی که بیش از 

و زیستن به  "هرخدائی"ها در جهان مورد تهدید است، آزادی پرستیدن همه این

شرفت نیست بلکه، نشانی درستی، این دیگر پیهبباشد. آنگونه که انسان تمایل دارد می

 از ارتجاع ایدئولوژیک در ابعادی تاریخی است.

سختی مذهب پس از گذشت پنج قرن از شروع انقالب علمی، معمائی است که جان

فت درآورده است. اما آن یدگاه پوزیتویستی، جهان را به شگمتفکران معتقد به د

ام، درک مارکسیستی دریافتههای اولیه خود تاکنون در راه تئوری چنانکه من از قدم

درست از مارکسیسم، به چنین برداشتی منجر نخواهد شد. کوشش من در این مقاله 

نه تنها براین است که از جان سختی مذهب شناختی بدست دهم بلکه عالوه برآن 

ها میدان های مختلف مذهبی که تاریخ در اعصار مختلف خود به آننیز، به ایدئولوژی

 بپردازم و صفت مشخصه هریک را روشن سازم.دهد و پا می

به حیات خود ادامه داده  "ایدئولوژی غالب"مذهب در عصر معاصر نه تنها بعنوان 

جو که شرایط موجود اجتماعی های پرخاشچنان به بازتولید ایدئولوژیاست بلکه هم

ها که در برند ادامه داده است. دو نمونه از این ایدئولوژیو سیاسی را زیر سؤال می

اند عبارتند از: ایدئولوژی الهیات های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نمودهسال

ای این دو پدیده از دیدگاه بخش و بنیادگرائی اسالمی. ارزیابی مقایسهیرهای

تالشی جانانه و  -که با مطالعات جامعه شناسانه مذهبی نیز غنی گشته-مارکسیستی 

 باشد؛ و امید من براین است.می چالشی سیاسی و روشنگرانه
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 مذهب از دیدگاه مارکس 
چارچوب تفکر مارکس درباره مذهب زمانی مشخص شد که مارکس خود در آثارش 

به رادیکالیسم ماتریالیستی مبارزه  "ن جواناهگلی"وران انتقال تفکرش از فلسفه در د

نقد فلسفه "ی مقدمه دانیم، به آن پرداخته است. درطیقاتی یا آنچه ما مارکسیسم می

گیری تفکراتش را رار گرفته است نشانی قاطع از شکلکه بسیار مورد نقل هم ق "هگل

)این اثر در زمان حیات  8141بینیم. پس از اتمام نسخه اول این اثر در تابستان می

مارکس به زیر چاپ نرفت( مارکس مقدمه را در انتهای همان سال نوشت و در سال 

 به چاپ رساند.  Deutsch- FRANZOSISCHE JAHRBUCHERمه در روزنا 8144

این حقیقت که مارکس این اثر را قابل چاپ یافته بود خود دال بر استحکام مطلب 

از انتشار هرگونه نوشته  -در سراسر عمر خود نشان داده است -است، زیرا مارکس

مه همراه با ورزید. این مقد از آن رضایت نداشت، اجتناب میتئوریک که کامالً

طرز درخشانی مسیری را که ه در همان سال نوشته شده است، بهک "تزهای فویرباخ"

را البریوال آن کند، مسیری که آنتونیومارکس در این راستا طی نموده است ترسیم می

 ( 9نامید.) "ه عملفلسف"

مبنای نقد غیرمذهبی چنین "چنین نوشت:  "مقدمه"در  8144مارکس در سال 

سازد. مذهب در سازد و این مذهب نیست که انسان را میانسان مذهب را میاست: 

حقیقت خودآگاهی و عزت نفس انسانی است که هنوز بر خود غالب نگشته و یا خود 

ای انتزاعی نیست که در بیرون جهان نشسته باشد. را دوباره باخته است. انسان پدیده

دولت و این اجتماع مذهب را تولید  انسان جهان انسان، اجتماع و دولت است. این

نه شده است، وگرای جهان است زیرا جهان وارکند که در حقیقت آگاهی درونمی

ین المعارف جامع این جهان، منطق اوری عمومی چنین جهانی است، دایرهمذهب تئ

کننده آن، شوق تکیه گاه اخالقی، کامل گاه معنویجهان در حالت عمومی، اوج تکیه
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گیری تخیلیِ ره تکیه گاه همگانی و موجه جلوه دادن آن است. مذهب شکلو باالخ

جوهر انسان است؛ زیرا جوهر انسان نتوانسته است حقیقت واقعی را کسب کند. 

بوی  مستقیم علیه جهانی است که رنگ وای غیربنابراین مبارزه علیه مذهب مبارزه

 (1) "معنویت آن مذهبی است.

های کلیدی لودویک فویرباخ درباره نقد بیان یکی از ایده جا بعد ازمارکس در این

بخشی این جمله را به ( اثرمذهب انسان را نه سازد،مذهب )انسان مذهب را می

اش در رساند و بدین وسیله فویرباخ را به خاطر عدم توانائیحداکثر آن می

ن انسا"شود کند. در جمله بعدی که گفته میگیری درست سرزنش مینتیجه

طور هنظرات فویرباخ ب "ای انتزاعی نیست که در بیرون جهان نشسته باشدپدیده

هم به این خاطر آن "گرای جهان استخودآگاهی درون"شود. مذهب مستقیم رد می

که جهان انسانی یعنی اجتماع و دولت خود واژگونه شده است، یعنی بر سر استوار 

 اط با دیالکتیک هگل به کار برد.است. این واژه دیگریست که مارکس در ارتب

شناسانه پس از فویرباخ، مارکس جوان عمدتاً با درنظر داشتن مسیحیت، نقش روان

زمان از جوهر مبتذل آن یعنی )معنوی( مذهب را به رسمیت شناخته و هم

ست، مذهب تئوری عمومی چنین جهانی ا"برد: خودآگاهی کاذب نام می

منطق این جهان در حالت عمومی، اوج تکیه گاه المعارف جامع این جهان، دایرة

معنوی آن، شوق تکیه گاه اخالقی کامل کننده و باالخره تکیه گاه همگانی و موجه 

مذهب "گرایی را بیابد . اما اگر انسان بتواند در مذهب نوعی انسان"جلوه دادن آنست

انسان جوهر "تنها به این خاطر است که  "گیری تخیلی جوهر انسان است.شکل

ای مبارزه علیه مذهب، مبارزه"بنابراین  "نتوانسته است جوهر واقعی خود را بیابد

 . "یم علیه جهانی است که رنگ و بوی معنویت آن مذهبی استقغیرمست
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رنج بردن مذهبی بیان "دهد: مارکس سپس افکار خود را چنین بسط و توسعه می

ود سرکوب شده، روح جهان واقعی رنج و اعتراضی است علیه آن. مذهب آه موج

جای مذهب که ههاست. برایط بیروح است. مذهب افیون تودهسنگدل و روح ش

توان خوشبختی واقعی را کند میها عمل میعنوان خوشبختی تخیلی انسانهب

ها باید دست از توهمات خود جایگزین کرد. برای رسیدن به چنین خوشبختی، انسان

د و این خود مستلزم از بین بردن شرایطی است که این درباره شرایط انسانی بردارن

کند. بنابراین نقد مذهب در حالت جنین خود، نقد فلک هزار توهمات را ایجاد می

  "داماد است که مذهب تاج سر آن است.

است  "اعتراضی"شده رنج واقعی بوده و بیان تصعید"است: مذهب  "رنج"یان مذهب ب

معناست اما مارکس متاسفانه بخش مربوط به اعتراض را  رعلیه آن. این جمله بسیار پُ

آن پرداخته است. این جمالت  "بیان"بسط نداده است. در دو جمله ذیل او تنها به 

مذهب، آه "باشند. ترین جمالت نقل شده از او میمارکس درباره مذهب معروف

ون بیروح است. مذهب افی موجود سرکوب شده، روح جهان سنگدل و روح شرایط

نگیز اخود دست نکشیده بود، بُعد تحریک اگر مارکس از درک اولیه "هاستتوده

که مارکس با استفاده از این  -را بسط داده بودچنین بُعد القیدی آنمذهب و هم

توانست جمله آخر را به نحو دیگری تمام وی می -کندقدرت تخدیر، افیون را بیان می

زمان هم افیون و هم بشناساند: مذهب همعنوان محرک هکند یعنی مذهب را ب

 (4هاست )کوکائین توده

کند، با ها عمل میعنوان خوشبختی تخیلی آنبهها مذهب را که اگر بخواهیم توده

باشد. اگر  "خوشبختی واقعی"چیز دیگری جایگزین کنند، هدف باید دستیابی به 

ها شوند، بدین معنا ر "توهمات خود درباره شرایط موجود"بخواهیم مردم از شر 

وجود آورند، یعنی بهها باید در شرایط واقعی خود تغییری اساسی خواهد بود که آن
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تواند )به شرایطی که نیاز به توهم و اوهام نداشته باشد. از این روی نقد مذهب می

جهان هزار داماد باشد "و  "رنج واقعی"شرطی که به جنین اجازه رشد داده شود( نقد 

باشد. نقد مذهب باید به نقد جهان انسانی یعنی دولت،  "تاج سر آن استکه مذهب 

از  "مقدس"اجتماع، حقوق و سیاست بیانجامد. فلسفه پس از برداشتن نقاب از چهره 

 نیز افشا کند.  "نامقدس"خود بیگانگی انسان، باید تجلی آن را در جهان 

از خودبیگانگی مقدس  در وحله اول این وظیفه فلسفه است... که پس از افشاء"

انسان، به افشاء از خود بیگانگی انسان در شکل نامقدس آن بپردازد. بنابراین نقد 

آسمانی به نقد شرایط زمینی، و نقد مذهب به نقد قانون، و نقد الهیات به نقد سیاست 

 . "گرددتبدیل می

اده و ادامه د "تزهائی درباره فویرباخ"در  8141چنین نگرشی را مارکس درسال 

 گردد. منجر می "فعالیت انقالبی، عملی، انتقادی "گیری آن به عمل انقالبی نتیجه

کننده است. جهان به کند که مذهب از خود بیگانهفویرباخ از این حقیقت شروع می"

دو جهان تخیلی و جهان خاکی تقسیم شده است. هدف فویرباخ آشتی دادن جهان 

کند که پس از اتمام اینکار، هنوز ما فراموش میمذهبی با مبانی خاکی آنست، او ا

بخش اساسی ناتمام مانده است. این واقعیتی است که مبانی خاکی، از خود جدا شده 

کند و تنها راه عنوان قلمرو مستقل دیگری خود را مستقر میبهو در میان ابرها 

ست. این توضیح و تفسیر این مسئله، نشان دادن تضاذ ذاتی و کشاکش درونی آن ا

را دچار جهان را باید از طریق تناقضات آن شناخت و با از بین بردن این تناقضات آن

تنها جهان را در اشکال مختلفش تفسیر  کنونتا نتحولی انقالبی کرد... فیلسوفا

 ( 1)"آن استتغییر  اما مساله بر سر ،اندکرده

اند که تالش ی اخیر، دو جنبش مذهبی بودهآور است که طی چهار دههشگفت

اند جهان را از طریق سرنگونی وضع موجود تغییر دهند تا نسخه خود از قلمرو کرده
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وجود آورند. این دو بهالهی پادشاهی خدا و اتاق انتظاری برای بهشت بر روی زمین 

بخش و اسالم بنیادگرا. کلید درک ماهیت این دو جنبش عبارتند از الهیات رهایی

ها با سرنوشت چپ الئیک درک نموده. تباط بین رشد هر یک از آنپدیده را باید در ار

بخش تقریباٌ موازی با سرنوشت چپ الئیک در از سوئی سرنوشت الهیات رهایی

عنوان بخشی از چپ بهبخش آمریکای التین بوده است و درحقیقت الهیات رهایی

رهایی که شود و از سوی دیگر اسالم بنیادگرا در کشوعمل کرده و شناخته می

عنوان رقیب و آلترناتیو چپ عمل کرده، تالش بهاکثریت مسلمان هستند پا گرفته و 

را با مسئول جلوه دادن دولت و اجتماع به  "رنج واقعی"کند که اعتراض علیه می

ل مثبت و در سوی اهداف خود کانالیزه کند. این در رابطه تناسبی متضاد )در مثال او

 ی تفاوت ژرف بین این دو جنبش تاریخی است. ندهدهمثال دوم منفی( نشان

 

 بخشمذهب و رادیکالیسم در عصر حاضر: الهیات رهایی

ای است که به گفته میشل لووی، بخش تجلی مدرن فرضیهایدئولوژی الهیات رهایی

 "همخونی داوطلبانه"را های معروف گوته آنماکس وبر براساس یکی از داستان

(. 9باشد)ی ارتباط بین مسیحیت اولیه و سوسیالیسم میهندهنامیده است که نشان د

کننده ارتباط بین مسیحیت اولیه و مدینه بانه: بیانهمخونی داوطل"تر به بیان دقیق

فاضله کمونیستی است. ارتباط بین این دو به مرور زمان کمرنگ شده و باعث گشته 

ای برای سلطه یافتهیسی نموده و به ایدئولوژی سازماناست که مسیحیت دگرد

ن جا را باید از دکتریاستفاده شده در این "کمونیسم"اجتماعی مبدل گردد. 

داری صنعتی پا گرفته است متمایز کرد. مارکس وبر کمونیسم که با شروع سرمایه

 خود این بُعد مسیحیت بنیادین را به خوبی بیان کرده است: 
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ایدئولوژی هنوز به هوا و هوس و  طی دوران کاریسماتیک مذهب ]دوران اولیه که"

جوئی مبدل نگشته است. م[ مریدان نپرداخته و به سازمانی جهت سلطه مادیات

رود که نسبت های معتقد نیز چنین انتظار میاید مالکیت را نفی کنند. از تودهواقعی ب

تفاوتی تجلی خود را در عشق فاوت باشند. یکی از اشکال این بیتبه مالکیت بی

یسم کاریسماتیک یافته که ظاهراً در جامعه مسیحی اولیه در اورشلیم وجود کمون

کس ای که در آن مالکیت عمومی بوده، درست مانند آنکه هیچداشته است. جامعه

صاحب هیچ چیز نبوده است. چنین اشتراکی نامحدود و تعریف نشده با برادران 

مسیح. م[ را برآن داشت یون ]یکی از حوار« پل»محتاج، مسیونرهای مذهبی و بویژه 

سازماندهی و تمایالت انه برای هسته اصلی، که گرایش ضدآوری اعکه به جمع

که کمونیستی داشت، بپردازند. زمانی "مالکیت اشتراکی"همراه با  "سوسیالیستی"

گرایانه و روز قیامتی رنگ باخت، کمونیسم کاریسماتیک در کلیه اشکال تفکرات مرگ

ط شد و به داخل صومعه عقب نشینی کرد و تنها در آنجا به دغدغه خود دچار انحطا

 (.9فکری خاصی برای مریدان استثنائی خدا، مبدل شد)

بین مسیحیت در فاز کاریسماتیک آن و برنامه اجتماعی  "همخونی داوطلبانه"این 

ای اجتماعی کمونیست بود که توماس مونزر را در قرن شانزدهم قادر ساخت که برنامه

 8110ای که فردریک انگلس در سال راساس بنیادهای مسیحیت ارائه دهد، برنامهب

( تعریف کرد. البته این تعریف انگلس خالی از 1)"انداز کمونیسم تخیلیچشم"آنرا 

تخیل "اشکال نیست زیرا او شرایطی را که از لحاظ تاریخی دورانش نامناسب بود به 

مونزر و  "کمونیسم"ود همخونی بین ست. انگلس گرچه خنسبت داده ا "انسانی

گیری نامتجانسی رسید که همزمان هم مسیحیت اولیه را قبول کرد ولی به نتیجه

 آلیستی بود. جبرگرایانه و هم ایده
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شور و فتور مسیحیت بنیادین درباره سلطنت هزارساله مسیح بر روی زمین، نقطه "

ولوژی نه تنها به اکنون، بلکه شروع مفیدی بوده است. از سوی دیگر گسترش این ایدئ

به زمان آینده به شدت تخیلی بود و در اولین کاربرد عملی خود در چارچوب شرایط، 

محدود ماند. انتظار برای کمونیسم تخیلی، در حقیقت انتظار برای شرایط مدرن 

 (2.)"بورژوائی بود

و  "بینی تخیلیپیش"ب خود را به اشکاالتی که وی توانست جواانگلس می

شور و فتور مسیحیت درباره "نامید از طریق درک همخونی بین  "بینی نبوغیپیش"

و شرایط تاریخی طبقه دهقان در آلمان پیدا کند،  "سلطنت هزار ساله مسیح بر زمین

ای که بشدت توسط دگرگونی عمیق اجتماعی و سقوط زندگی تحت فشار قرار طبقه

 "تخیالت"مه دهقانان در آلمان محصول های مختلف برناگرفته بود. در حقیقت بخش

بخش متفاوت بود. یک بخش تمایالت کمونیستی مسیحیت  نبود، بلکه ترکیبی از دو

دهقانان برای بازگشت به سیستم  "رومانتیک"اولیه و بخش دیگر اشتیاق و تمایل 

مالکیت اشتراکی آلمان باستان. این دهقانان با خطر پرولتریزه شدن و تهیدستی 

ون که محصول از هم پاشیدگی تدریجی جامعه قرون وسطائی بود، مواجه روزافز

ها تحت لوای تمایل بودند. این همان شرایطی بود که سه قرن و نیم بعد، ناردونیک

( آنرا مطرح کردند. مارکس و انگلس در Obshchinaدهقانان روسی به مزارع آبشکینا )

ها را بعنوان کوششی لت، این تالشمانفیست کمونیست خود با نام بردن از هر دو حا

ارتجاعی توسط بخش کوچکی از طبقه متوسط جهت برگرداندن چرخ تاریخ به عقب 

ها بعد در مورد روسیه قبول کرد که تمایل به اشکال ( اما مارکس سال80نام بردند.)

اجتماعی قدیمی به معنای حفظ مالکیت اشتراکی بوده و در حقیقت حداقل از لحاظ 

نگهداشتن چرخ تاریخ مانند فنر عمل کرده و سرانجام به نیروی توانمندی  تئوریک،

 (88برای جهشی بزرگ به جلو عمل خواهد کرد. )
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این بعد کمونیستی مسیحیت اولیه همان چیزی است که انگلس در ارزیابی خود از 

 برنامه مونزر ارائه داده است:

بینی طبقات تهیدست باشد، پیش هایای از خواستهبرنامه او پیش از اینکه مجموعه"

بخشی پرولتری که به تازگی بایست به آزادیاز شرایطی بود که می انهذکاوتمند

گیری در میان این طبقات بود بیانجامد. این برنامه خواستار برپایی سریع درحال شکل

قلمرو خدا بر زمین، یعنی سلطنت هزارساله آن بر زمین بود. قرار بود اینکار توسط 

ازگشت کلیسا به سرچشمه اولیه خود و الغاء تمام موسساتی باشد که در تضاد با ب

اش نامیده بود. این خود در برگیرنده کلیسای آنچه بودند که مونزر مسیحیت اولیه

ای بدون اختالف طبقاتی مدرن بود. مراد مونزر از قلمرو سلطنت خدا، دولت و جامعه

ل قدرت دولت بر اعضاء جامعه است. تمام چنین محو اعماو مالکیت فردی، و هم

 اشکال قدرت و سیادت که خود را تسلیم انقالب نکرده و به آن نپیوسته است، ناگزیر

بایست سرنگون شود، و کار و سرمایه باید اشتراکی و مساوات کامل بر جامعه می

 (89)"حکمفرما گردد.

کرد خود را با آن ن سعی میخام که انگلس جوا "ماتریالیسم تاریخی"در اینجا دوباره 

تطبیق دهد نمایان است. او تالش نمود که برنامه کمونیستی را منحصراً به پرولتاریای 

کرد با از قلم انداختن داری، محدود کند. آنچه که انگلس سعی میزیر دست سرمایه

 -گرچه او خود غیرمستقیم برآن اذعان داشت -موجود سازد جزمآن خود را همرنگ 

 قیقت بود که:این ح

در تاریخ، گرایش کمونیستی به دفعات مکرر در قالب اعتراضات پرولتری نمود  -6

 (81داشته است. )

تواند به راحتی در قالب مسیحیت بیان گردد زیرا همخونی بین این گرایش می -9

آمال و آرزوهای مسیحیت اولیه و کمونیسم وجود دارد. انگلس بجای آن کوشید با 
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نشان دهد  "انداز کمونیسم تخیلیچشم"ای از ماس مونزر را بعنوان نمونهناشیگری، تو

اش را تنها بعنوان لباسی نشان دهد، که شرایط تاریخی بر بدن و بُعد مسیحی تفکرات

 آن پوشانده است. 

های اگر مبارزه طبقاتی در آنزمان نشانی از مذهب دارد و اگر منافع، نیازها و خواسته"

گر اند، هیچکدام توجیهای از مذهب پنهان کردهد را در پس پردهطبقات مختلف خو

 شرایط موجود نیستند و باید آنها را از دیدگاه شرایط موجود توضیح داد. 

قرون وسطی در دامن بربریت خام رشد یافت. قرون وسطی، تمدن، فلسفه و سیاست 

ریزی نوینی را آغاز هها پایدستگاه حقوقی کهن را به زیر کشید و در تمامی این عرصه

کرد. قرون وسطی از جهان باستان نابود شده، تنها مسیحیت و چند شهر نیمه ویران 

را نگهداشت.؛ در نتیجه روحانیت، انحصار خود را بر آموزش و روشنفکری، غالب نمود؛ 

ای که در کلیه مراحل اولیه توسعه و آموزش، ماهیت مذهبی خود را نمایان پدیده

 ساخت. 

ای از ت و سیستم قضائی در دست روحانیت، همگام با سایر علوم به شاخهسیاس

های کلیسا، مباحث محوری و کامالً از آن متأثر گشتند. دگمالهیات تبدیل شده 

های روزمره، به قوانین معتبر تبدیل سیاست گشته و نقل قول از انجیل در دادگاه

اوت تا زمانی بس طوالنی گشتند. حتی بعد از تشکیل طبقه خاصی از قضات، قض

تحت سیادت الهیات بود. این برتری الهیات در قلمرو تفکر و روشنگری، نتیجه 

کننده و سا قدرتمندترین نیروی همآهنگمنطقی شرایطی بود که در آن کلی

 مشروعیت بخش تسلط فئودالیسم موجود بود. 

ودالیسم در مشخص است که در چنین شرایطی، تمامی حمالت عمومی و آشکار به فئ

های انقالبی اجتماعی و سیاسی، ناگزیر وحله اول هجوم به کلیسا است. کلیه دکترین
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گردند. برای آنکه بتوان شرایط اجتماعی موجود را زیر به کفرگویی مذهبی مبدل می

 (84) "بایست آنرا از هاله تقدس تهی کرد.سؤال برد می

های نست: چرا به جزء شورشکند: سؤال اول ایمطالب فوق دو سؤال ایجاد می

های تهیدستان متعددی که توسط مرتدان مذهبی صورت گرفت، بسیاری از شورش

گونه ارتداد مذهبی بوجود نیاورد و حتی از هرگونه ماهیت در قرون وسطی هیچ

در شهر فلورانس ایتالیا ]شورش  8191مذهبی و الهی تهی بودند؟ برای مثال شورش 

از صنعت بافندگی بودند و توسط هیچیک از اصناف نمایندگی ای پشم بافان که طبقه

، 8110شدند .م[ بنام شورش چیومپی، شورش میلوتینز در فرانسه در سال نمی

و  8119، شورش هارل در فرانسه در سال 8118شورش دهقانان انگلیس در سال 

های باشند. در حقیقت بخشی از شورششورش کاتالونیا در اسپانیا از این دست می

های سیاه و سوابیای جنوبی در زمینه دهقانان آلمان در قرن شانزدهم در جنگل

های اجتماعی آغاز شده و از هرگونه آب و رنگ مذهبی بری بودند. سؤال دوم خواست

این است که چطور ممکن است شورش تهیدستان اروپا در قرون وسطی، که 

شد، در ماس مونزر رهبری میبود و توسط تورادیکالترین جنبش سیاسی عصر خود 

 چنین نزدیکی داشت . "ارتداد مسیحی"عین حال به 

پاسخ به این دو سؤال منجر به این شد که تز انگلس به نسبیت بگراید: سیادت 

گونه ایدئولوژی آتئیستی ایدئولوژی مذهبی در قرون وسطی چنان بود که هیچ

ست پا بگیرد. در دورانی که دهای تهیتوانست در میان اقشار وسیعی از تودهنمی

بینی مذهبی تمام بسترهای فکری زمان خود را تحت سلطه داشت، بدیهی است جهان

هرگونه سرپیچی اجتماعی خود را در چارچوب مذهب بیان خواهد کرد. اما این بدان 

های اجتماعی و سیاسی )محکوم تمام جنبش"معنا که انگلس بیان کرده است نیست: 

توانستند این طرز تفکر را با ها میاین جنبش "مذهبی بخود گیرند.بودند( که شکل 
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ها بر مسائل اجتماعی خود داشته باشند اما دکترین مذهبی تولید نکنند و تاکید آن

شد که گاهاً های خود را در غالب نیمه سکوالر بیان نمایند. اما میباشد و خواسته

 ها یاری رسانند. و امیال این جنبشها تفسیر خاصی از اعتقادات به بیان خواسته

های تهیدستان علیه جامعه قرون ترین ایدئولوژی جنبشاین حقیقت که رادیکال

دهند وسطی خود را در قالب ارتداد مسیحی و بازگشت کلیسا به دوران اولیه نشان می

کند بلکه، یکی نه تنها دال بر محدودیتی است که تفکر مذهبی برآن عصر اعمال می

کند. ایدئولوژی های تاریخی مسیحیت را برای برنامه کمونیستی بازگو میشکل از

کمونیستی مونزر در عصری پدیدار شد که جنبش رفرماسیون پروتستان، ناقوس مرگ 

 قرون وسطی و شروع دوران معاصر را اعالم کرده بودند. مونزر، هم عصر ماکیاولی بود. 

های دهقانی نوشته، و در ی جنبشبارهارنست بلفورت بکس کتاب جالب توجهی در

های رادیکال شورش دهقانی آلمان های میشل گیزمر یکی از چهرهآن کتاب خواسته

در قرن شانزدهم را به رشته تحریر درآورده است. میشل گیزمر رهبر شورش در 

ها ممنوعیت حرفه بازرگانی بود! های تیرول و سالزبرگ بود. یکی از خواستهقسمت

تمام این مسائل عمدتاً محصول تفکر کمونیستی قرون "گوید: بکس میارنست 

وسطی هستند که لعابی از انجیل برخود داشتند و خواستار حیات دوباره شرایط 

( بکس به درستی 81ها از این تفکر بودند.)مسیحیت اولیه و یا برداشت تخیلی آن

 – اجتماعی شورشی عمدتاً جنبش این"نویسد: درباره شورش دهقانی آلمان می

 و مسیحی دکترین بیان. داشت برخود مذهب از غلیظ ایالیه اما بود دهقانی

 (89نجیلی نه تنها آب و رنگی برونی، بلکه، بخشی از ماهیت جنبش بود.)ا احساسات

میان مسیحیت اولیه و مدنیه فاضله کمونیستی توضیح  "همخونی داوطلبانه"همین 

شروع شد  8290هانی سیاسی رادیکال چپ که در دهنده این است که چرا جنبش ج

بخصوص در  -توان آنرا زمانی مذهبی نامید!( توانست بخشاً که به سختی می)زمانی
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 -که قشر عظیمی از مردم فقیر و تهیدست هستند "حاشیه ای"کشورهای مسیحی 

ابعاد مسیحی به خود بگیرد. این موضوع بخصوص در آمریکای التین صادق است، 

 -رادیکالیسم انقالب کوبا و پیام سوسیالیستی  8290ای که از شروع دهه همنطق

اوت اصلی بین این موج مدرن رادیکالیسم با فمانیستی در آن رشد زیادی نمود. تاو

جنبش دهقانی آلمان در این بود که در امریکای التین، مدینه فاضله کمونیستی 

گرچه این حقیقت در بعضی از  -مسیحی نه بدنبال برپائی اشکال اشتراکی گذشته 

بلکه بدنبال آرزوها و امیال مدرن  -خوردیان آمریکا به چشم میهای بومجنبش

 های مارکسیستی بود. چون عقاید انقالبیون کوبا و سایر جنبشسوسیالیستی هم

 

 مذهب و رادیکالیسم در عصر معاصر: بنیادگرائی اسالمی
ی ا درباره موج بنیادگرائی اسالمی که در دهههای مباحث باال رگیریبگذارید نتیجه

دهد غلبه ای که خود را نشان میاولین جنبه خیزش کرده است، مرور کنیم. 8290

. مشخصاتی استنسبی مذهب در اکثر کشورهای اسالمی در مقایسه با سایر جهان 

ه ها اشارکه انگلس درباره جامعه قرون وسطی در اثر جنگ دهقانی در آلمان به آن

آن  روحانیت کنترل انحصاری بر آموزش و روشنگری را از"دارد یعنی این حقیقت که 

، و بر "هائی از روحانیت مبدل شدسیستم قضائی به شاخه سیاست و"، که "خود کرد

 "تحت کنترل کامل روحانیت"شد، و این که قضاوت مبنای قوانین آن اداره می

ی که در کشورهای مسلمان جاری است، درآمد، که تماماً کلمه به کلمه با شرایط

 خوانی دارد.  هم

 دالیل این همخوانی عبارتند از: 

 داری در قسمت اعظم این مناطق.های اجتماعی ماقبل سرمایهسرسختی فرماسیون -

 این حقیقت که اسالم از بدو پیدایش سیستمی سیاسی و قضائی بوده است. -
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خواستند توازن ستعماری غربی نمیا -داریهای سرمایهاین حقیقت که قدرت -

ایدئولوژیکی و مذهبی منطقه را برهم زنند؛ پس، از این عوامل و هر عملی  -تاریخی

 کردند.شد، اجتناب میها میهای فراگیر علیه سلطه آنکه باعث برانگیختگی شورش

این حقیقت که تضاد بین مذهبِ نیروهای خارجیِ استعماری، و مذاهب غالب  -

 آورد.های ضد استعماری درمیامل دوم را وسیله مناسبی برای شورشمحلی، ع

های بورژوازی ملی و خرده بورژوازی علیه سلطه غرب و علیه و این حقیقت که قیام -

بدالئل باال و یا از  -دگردیها اعمال میکه سلطه غرب از کانال آن -طبقه حاکم بومی

کردند. )تنها استثناء قابل توجه، تجربه طلبی، در تقابل با اسالم عمل نمیروی فرصت

 گرائی بود(. کمالیسم است که در امپراطوری عثمانی بوقوع پیوست و هدفش غرب

همگیِ دالیل باال، عواملی هستند که کشورهای مسلمان هرگز از آنچه انگلس درباره 

 اند. قرون وسطی اروپا گفته، فراتر نرفته

اجتماعی و سیاسی اسالم  -ر ایدئولوژیکیگیری چشمگیاخیراً حتی شاهد قدرت

ایم که خود مدیون خیزش و توسعه بنیادگرائی اسالمی است، آن هم پس از بوده

های گذشته بسوی سکوالریزه کردن پیشرفت واقعی؛ اما بسیار محدودی که طی دهه

 این جوامع بدست آمده بود. 

دوباره، ارائه شده  ی این خیزشهایها دربارهتوضیحات مختلفی توسط مارکسیست

(؛ اما، قابل توجه این است که بنیادگرائی اسالمی عمدتاً بر روی کالبد 89است)

ی منطقه تحت نفوذ خود شکل گرفته و باعث خواهانههای ترقیمتالشی شده جنبش

ها در آتش نابودی، بسوزند. یکی از مشخصات اصلی شده است که بقایای این جنبش

، افول 0791گرد تاریخی عظیمی است که از اوایل دهه این فعل و انفعال، عقب

ی متوسط، شروع شده است. )نمود بارز آن مرگ جمال ناسیونالیسم رادیکال طبقه

بود.( نیروهای  8299اش از اسرائیل در سال پس از شکست 8290عبدالناصر در سال 
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خود ادامه  ارتجاعی تحت لوای ایدئولوژی اسالم در اغلب کشورهای اسالمی به حیات

 اند. داده و در تقابل با بقایای چپ در این کشورها بر آتش بنیادگرائی اسالمی دمیده

اسالم بنیادگرا، با پر کردن خالیی که بدلیل سقوط نیروهای چپ ایجاد شده بود، 

ی اصلی اپوزیسیون بر علیه سلطه غرب، تبدیل کرد. این بسرعت خود را بعنوان مؤلفه

های م بنیادگرا از ابتدا با خود حمل اما در دوران ناسیونالیستبعدی بود که اسال

 به شدت تضعیف شده بود.  "سکوالر"

در  8292در درون اسالم شیعه، مخالفت شدید با سلطه غرب پس از انقالب اسالمی 

های مسلح مبارزِ پس از این که گروه 8220ایران نمودار گشت و سپس در اوائل دهه 

جبهه نبرد علیه اتحاد جماهیر شوروی به جبهه نبرد علیه آمریکا  گرای سنی ازاسالم

نقل مکان دادند، شدت یافت، یعنی بدنبال شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

 و سلطه آمریکا بر خاورمیانه. 

بنابراین، دو شاخه اصلی اسالم بنیادگرا در مناطق وسیعی از کشورهای اسالمی به 

ها هم جهت با منافع کشورهای دهند. یکی از آندامه میحیات خود در کنار هم ا

کند که پایگاه اصلی آن عربستان سعودی است. ها همکاری میغربی بوده و با آن

تر است. اندیشسالمی، از همه بنیادگراتر و کوتههای اکشوری که در میان تمام دولت

یعیان و جمهوری دیگری در ستیز علیه منافع غرب و پایگاه اصلی آن در میان ش

های القاعده باشد؛ اما درحال حاضر نوک تیز پیکان این جریان توسط سنیاسالمی می

روی کورکورانه از شریعت، متون ها نه تنها در دنبالهشود، هر دوی آننمایندگی می

های بنیادگرایانه وجه اشتراک دارند بلکه در دشمنی با نیروهای چپ اسالمی و برنامه

نیز همسو و همزبان هستند، بجز موارد استثنائی که نیروی دوم با چپ اشتراک 

 ( 81مساعی داشته است.)
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هم تعلق خاطر های اسالم بنیادگرا در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آنتمام شاخه

ها است. به زبان دیگر پروژه اجتماعی آن "ارتجاعی  -یمدینه فاضله قرون وسطائ"به 

ها تخیلی و اسطورهای بوده و نه رو به آینده بلکه رو به گذشته قرون وسطی دارد. آن

وار اوایل تاریخ اسالم را دوباره بر روی زمین جامعه و دولت اسطورهبدنبال آنند که 

بخشِ مسیحی، فصل مشترکی هاییها با الهیات راحیاء کنند. از این جنبه است که آن

  )اشاره به مسیحیت اولیه ( دارند.

عشق "های ایدآلیستی ای از پرنسیپبرنامه بنیادگرائی اسالمی اما مجموعه

شده تهیدستان که در های سرکوبنیست، عشقی که از درون بخش "کمونیستی

ذار آن به طرز گت گرفته باشد. ) گروهی که بنیانکنند نشئحاشیه اجتماع زندگی می

شود چنانکه مسیحیت اولیه مثال خوبی از این فجیعی توسط قدرتمندان کشته می

بنا  چنین بر اساس اشتراک مالکیت باستانیحالت است(. برنامه اسالم بنیادگرا هم

های دهقانان آلمان در قرن شانزدهم هائی از شورشنگشته است، حالتی که در بخش

 وجود داشت. 

هم به اجرا گذاشتن ند و آنا اسالمی همه در یک موضوع با هم مشترکبنیادگرایان 

ی اجتماعی و سیاسی قرون وسطائی است که چهارده سیادت طبقاتی. اسالم اسطوره

گذار آن بازرگانی بود که به پیغمبری رسید. کسی که قرن پیش برپا گشته و بنیان

در اوج قدرت سیاسی از  جنگجو بود و دولت و امپراطوری را بنیان گذاشت و سپس

ها در برپائیِ جامعه جهان رخت بربست. پروژه بنیادگرائی اسالمی همچون دیگر تالش

خواهد  "مدینه فاضله ارتجاعی"و کمون طبقاتی چند صد ساله، ناچاراً به برپائی 

اسالم را به شرایط اولیه خود برگردانده "تواند انجامید. حتی پرواز با بال تخیالت نمی

مام بنیادهایی را که از نظر اسالم بنیادگرا در تقابل با اسالم اولیه است ملغی و ت

ساخته )یعنی با فرض توصیف انگلس از برنامه مونزر( و منجر به برپایی اجتماعی 
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این  "بدون اختالف طبقاتی، مالکیت فردی و سلطه نیروی دولت بر اجتماع گردد.

 خی خواهد شد. گرد عظیم تاریعمل تنها منجر به یک عقب

شود که آیا بین اسالم طبیعتاً با در نظر گرفتن مباحث باال این سؤال مطرح می

ارتدکس )یعنی اسالمی که دقیقاً به شریعت وفادار باشد( و مدینه فاضله قرون 

وجود دارد که بتوان توسط آن موج عظیم  "همخونی داوطلبانه"ارتجاعی  -وسطائی

مسلمان را در عصر ما فرا گرفته است توضیح داد؟ به چند اسالم بنیادگرا را که جوامع 

توان به این سؤال جواب مثبت داد. اسالم ارتدکس که اکنون قدرتمندترین دلیل می

های آن بعنوان جریان درون مذهب اسالم است به عدم تفسیر قرآن و شناخت سوره

که مبلغ عدم تفسیر ( بنیادگرائی یعنی جریانی 82شود.)کالم نهائی خداوند، منجر می

تر مذاهب دیگر در اقلیت بوده اما در اسالم ارتدکس به متون مذهبی است، در بیش

یافته نقش بسیار مهمی بازی بنابراین در دوران اسالم سازمان جریان غالب تبدیل و

 کند. می

اسالم ارتدکس به دلیل عدم تفسیر محتویات مشخص تاریخی متون مذهبی به نوعی 

رسد که خواستار برقراری حکومتی اسالمی است زیرا بنیادگرائی می از دکترین

پیغمبر اسالم بشدت برای برقراری چنین حکومتی جنگید. به همین علت اسالم 

خواهد برد، زیرا تاریخ اسالم از بدو  مسلمانانراه به مبارزه مسلحانه علیه غیر ارتدکس

 (90رش خود بوده است. )پیدایش، خواستار جنگ علیه سایر اعتقادات جهت گست

 

  ای مارکسیستی از مذاهبجامعه شناسی مقایسه

بین مسیحیت اولیه و مدینه فاضله کمونیستی،  "همخونی داوطلبانه"پس از تاکید بر 

 -میان اسالم ارتدکس و مدینه فاضله قرون وسطائی "همخونی داوطلبانه"قبول تز 

گیری بر مبنای مقایسه این نتیجهاوتی ناعادالنه خواند. توان قضارتجاعی را نمی
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بر سنت مارکس و انگلس و اجتماعی مشترک بین هر دو مذهب بوده و  -تاریخی

دینسون، مهمترین مارکسیستی که اسالم را به نقد کشیده است، استوار وماکسیم ر

اجتماعی مشترک مذهب که بتواند  -( اما کماکان مقایسه نسبی تاریخی98باشد.)می

باشد. گرچه ری با کار ارزنده ماکس وبر برابری کند شدیداً مورد نیاز میاز لحاظ اعتبا

( از جمله در آثار 99هایی در انجام این پروژه صورت گرفته است،)تا بحال تالش

چنین در تحلیل ماتریالیستی مارکس و انگلس اشارات ارزشمندی به آن شده، هم

، اما هنوز این پروژه ناتمام مانده و وبر انجام داده انعکاس یافته استعمیقی که ماکس 

مختلف هر  "های داوطلبانه همخونی"ی در راه آن انجام گیرد. الزاماً باید تالشی جمع

مذهب ریشه در توسعه تاریخی خاص آن دارد. این امر بویژه در مورد ریشه تاریخی 

هب در انتها به هم با وجود اینکه تمامی این مذاکند، آنهر مذهب صدق می

 شوند. ای برای سلطه طبقاتی تبدیل مییافتهایدئولوژی سازمان

 نویسد: ماکس وبر به درستی چنین می

ها که خود را در بدرستی همه مذاهب بزرگ با یکدیگر متفاوت هستند، این تفاوت"

دهند در دوران اولیه رشد این مذاهب، در قالب رفتارهای تجویز شده نشان می

ترین نمود خود را بروز ها، بیشای آنن در اخالقیات پایهچنیساختار سلطه و هم

شود. اش هدایت میدهند. بنابراین اسالم توسط پیغمبری جنگجو و جانشینانمی

سلطه قرار گیرند پذیرفته، اسالم این فرمان الهی را که کفار باید به زور شمشیر تحت 

بشارت برخورداری از پروری را ستایش کرده و به جنگجویان دین برحق، قهرمان

دهد. برخالف آن مذهب بودائی از درون های شهوانی در هر دو دنیا را میتمامی لذت

ن و زاهدان ریاضت کش برخاست که بدنبال رهائی نه تنها از نظم اای از متفکرجامعه

اجتماعی آلوده به گناه و گناه فردی ، بلکه بدنبال رهاشدن از خود زندگی هستند. 

بندی شده برخاست و توسط پیامبر، از درون جوامع شهرنشین و طبقه دیمذهب یهو
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شد. یهودیت ها و در نهایت روشنفکرانی که آموزش الهی داشتند، هدایت میخاخام

توجه خاصی به زندگی بعد از مرگ ننموده و تالش بر این داشت که دولت شهرِ 

ت و همرنگی با قوانین فقهی سکوالر خود را دوباره برپا کرده و رفاه را از طریق اطاع

ای برخاست که اعضای آن عضو فرقه برقرار سازد. باالخره مسیحیت از درون جامعه

ی مرگ، عارفانه مسیح و شام آخر بودند. در ابتدا این گروه سرشار از امید در باره

رستاخیز و برقراری قلمرو جهانی الهی بودند. به این خاطر قدرتمندان را نفی و نسبت 

انداز بود، بی اعتنا ها بزودی پایانش در چشمنظم اجتماعی موجود، که به نظر آن به

امبران و از سوی دیگر سلسه بودند. این جامعه از سوئی بطور کاریسماتیک توسط پی

بایست های متفاوت اولیه که میشد. اما این دورهوار توسط مسئولین هدایت میمراتب

تی درباره نظم اقتصادی و سرنوشت تاریخی این های متفاوبندیناگزیر به جمع

ها اثر مشابهی بر های آنمذاهب منجر گردد، نتوانست مانع آن شود که حکومت

های شرط. این تاثیرات منجر به ایجاد پیشزندگی اجتماعی و اقتصادی بجای گذارند

 های طبقاتی شدند که پس از پایان عصر قهرمانیمشابه جهانی جهت سلطه حکومت

 ( 91کاریسماتیک مذهب و خو گرفتن به زندگی روزمره بر مسند نشستند. )

 "همخونی داوطلبانه"عالوه بر آن، قبول این نکته که مسیحیت و اسالم هر دو 

ای کنندهها تضاد و کشمکش متوازنمختلفی دارند به معنای این نیست که بین آن

دل خود گرایشات متناقضی را وجود ندارد. مسیحیت از بدو پیدایش خود همواره در 

گر قرون وسطائی پرورش داده است. رشد و توسعه کلیسا بعنوان یک سازمان سرکوب

های قدرتمند را به سایر سنن کلیسا افزوده و باعث آن شد ی بزرگی از سنتمجموعه

( 94که انواع مختلفی از دکترین مسیحی ارتجاعی و بنیادگرا بر بستر آن تغذیه کنند.)

کمی در درون خود رهنمودهای ف مسیحیت، متون مقدس اسالمی به میزان برخال

ای تحت دوران مسلمانان اولیه که در جامعهه کنند که بطلبانه را حمل میتساوی
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هایی جهت بوجود خواهانه به تالشهای عدالتگردد. این باقیماندهستم بودند بر می

 الیستی اسالم منجر شده است. یآوردن نسخه سوس

خاص خود هستند  "همخونی داوطلبانه"این حقیقت که مسیحیت و اسالم دارای 

همخونی "ها در مسیر طبیعی بدین معنا نیست که توسعه تاریخی هریک از آن

منحصر به خودشان ادامه داشته است. این توسعه در مسیر طبیعی جامعه  "داوطلبانه

ته و به میزان زیادی از طبقاتی که مذهب در تاروپود آن تنیده است ادامه داش

تر ها فاصله گرفته است. این موضوع در مورد مسیحیت بیشسرچشمه اجتماعی آن

واقعاً موجود جنبه کند تا اسالم. بنابراین در طی چند قرن، مسیحیت صدق می

 خواهی داشته است.کمتری از ترقی

سختی بین  در درون قلمرو مذهب مسیحیت و در درون کلیسای کاتولیک امروزه نبرد

دو نیرو درجریان است. در یک سو بخش کامالً ارتجاعی قرار دارد که در ساختار 

شود و در سازمان کلیسا کامالً غالب است و توسط پاپ جوزف راتزینگر نمایندگی می

اند. این گروه تحت تاثیر بخش قرار گرفتهسوی دیگر معتقدان به الهیات رهایی

 مریکای التین است.رادیکالیزه شدن چپ نوین در آ

ارتجاعی  -ی فاضله قرن وسطائیقبول این موضوع که بین اسالم ارتدکس و مدینه

نامد وجود دارد هیچ ربطی به آنچه ادوار سعید اورینتالیسم می "همخونی داوطلبانه"

ق جالل العظم داتواند در تفکر کسانی جلوه کند که ص( این موضوع تنها می91ندارد.)

بین  "همخونی داوطلبانه"( تائید 99خواند.)ان اورینتالیسم معکوس میها را مبلغآن

مذهبی  -یک ایدئولوژی مدرن سیاسی از یک سو و اجزاء درونی یک مجموعه تاریخی

و ابدی درباره استفاده سیاسی از آن  "گراضرورت"تواند به نظریه از سوی دیگر نمی

م ذکر همخونی داوطلبانه بین ترین مثال دراین باره به هنگامذهب گردد. روشن

تواند به هیچ مسیحیت و سوسیالیسم داده شده است. قبول وجود این ارتباط نمی
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گیری شود که مسیحیت تاریخی، اساساً سوسیالیستی بوده ن نتیجهعنوان منجر به ای

همخونی "دهد که در این مقاله بحث ای نشان میاست! بی پایه بودن چنین نظریه

همگرائی "گرائی بدور است. به همین ترتیب قبول کردن قدر از ضرورتچ "داوطلبانه

ارتجاعی در عصر  -بین مجموعه اسالمی و مدینه فاضله قرون وسطائی "داوطلبانه

تواند به هیچ نمی -اسالمی خودنمائی نموده است که به شکل بنیادگرائی -حاضر

بنیادگرا بوده است. مسلماً این  عنوان ما را به این باور برساند که اسالم تاریخی اساساً

بایست محتوم طور نبوده است وگرنه مسلمانان بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی می

 به افتادن در دامن بنیادگرائی باشند. 

مسیحیت اولیه و اسالم ارتدکس یکی از  "همخونی داوطلبانه"قبول تفاوت بین 

این مذاهب بعنوان پرچم اعتراض کلیدهای درک استفاده تاریخی مختلف از هریک از 

باشد. این همان است که انگلس تالش کرد بطور کوتاه در یکی از آخرین آثار خود می

بندی توضیح دهد، وی در آن اثر، عقاید پیشین خود را در مورد مسیحیت اولیه جمع

 نمود. 

تاریخ مسیحیت اولیه تشابهات قابل توجهی با جنبش معاصر طبقه کارگر دارد. "

های تحت ستم بود: کارگر در ابتدا جنبشی برای توده مسیحیت مانند جنبش طبقه

عنوان مذهبی بود برای بردگان، بردگان آزاد شده، تهیدستانی که از هر ه پیدایش آن ب

هائی که توسط امپراطوری روم به زیر یوغ کشیده شده و یا حقوقی محروم بودند. خلق

مسیحیت و سوسیالیسم کارگران هر دو، "دند. های خویش رانده شده بواز سرزمین

نزدیک از بردگی و بدبختی است. مسیحیت، رهائی را در جهان،  بشارت دهنده رهائی

فراسوی زندگی بعد از مرگ و در بهشت دیده، اما سوسیالیسم در این دنیا و در تغییر 

ها ان آنها سرکوب و تحت پیگرد قرار گرفته و هواداربیند. هر دوی آناجتماع می

 شوند. مورد تنفر بوده و هدف قوانین مخصوص واقع می
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مسیحیت به اتهام دشمن نسل بشر و جنبش کارگری به اتهام دشمن دولت، مذهب و 

خانواده، نظم اجتماعی... این شرایط متوازی بین دو پدیده تاریخی برای نخستین بار 

های که شورشنیکند. زماطی بررسی قرون وسطی، توجه ما را بخود جلب می

ها پیوندد، این شورشو بخصوص تهیدستان شهری بوقوع می دهقانان سرکوب شده

های قرون وسطی ناگزیر بودند نقاب مذهبی بر چهره زده و خود را مانند همه جنبش

هائی جهت احیاء مسیحیت و جلوگیری از توسعه سقوط و انحطاط بمثابه جنبش

 (99)"جلوه دهند.

کند پاورقی طوالنی که در زیر آمده است را درباره اسالم اضافه می جا انگلسدر این

نویس عربِ مسلمانِ قرن چهاردهم یعنی ابن های تاریخکه شباهت زیادی به تئوری

)بحث سوء استفاده  "نشانه و استتار"خلدون دارد. انگلس این پاورقی را با تاکید بر تز 

ده از مسیحیت برای اعتراضات اجتماعی م ( درباره استفا -و دست آویز نمودن مذهب

 رساند: به پایان می

تز قابل توجه به این مسئله، اعتراضات مذهبی در جهان محمدیون، بخصوص یک آنتی

ها و بویژه اعراب است یعنی از سوئی در آفریقا بود. اسالم مذهبی مناسب حال شرقی

نشین. ای قبایل بادیهو از سوی دیگر بر برای شهرنشینان شاغل در تجارت و صنعت

شود. شهرنشینان جا نطفه منازعات شکل گرفته و هر از چندگاه تکرار میاما، همین

کنند. بادیه نشینان پافشاری می ی به تجمالت رسیده، در رعایت قوانینثروتمند شده

گیر، با حسادت در اندیشه تصاحب این ثروت و فقیر بوده، در اخالقیات خود سخت

شوند تا جمع می "امام مهدی"ها سپس تحت لوای یک پیغمبر و ند. آنباشلذات می

ی را احیا این خوارج از دین را مجازات نموده، پیروی از مناسک مذهبی و دین واقع

های این یاغیان را هم تصاحب نمایند. پس از گذشت کنند و در عین حال گنج

بردند. بنابراین ر میرسند که یاغیان درآن بسصدسال آنان خود به جایگاهی می
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کند و ماجرا دوباره از جدیدی ظهور می "مهدی"تصفیه جدیدی در ایمان الزم گشته 

 آخرین و اسپانیا در هاالمحدث و –های المراوید آفریقائی گردد. جنگنو آغاز می

 درک قابل طریق این از همه کرد، ناکام را هاانگلیس موفقیت با که خارطوم مهدی

 پیوست بوقوع مسلمان کشورهای سایر و ایران در روال نیمه به هائیجنبش. هستند

ها پوششی مذهبی گرفته اما تمام این جنبش سرچشمه اقتصادی مسائل از که

دهند که ها به شرایط اقتصادی موجود اجازه میداشتند. پس از پیروزی، این جنبش

نه دست نخورده باقی ای به حیات خود ادامه دهند. بنابراین شرایط کهبدون خدشه

های پیوندد. اما برعکس در شورشمانده و این تصادمات هر از چند گاهی بوقوع می

ای مسیحی غرب، مذهب تنها نشانه و استتاری است برای حمله به نظم اقتصادی توده

گردد و که دیگر کهنه گشته است، این نظم نهایتاً سرنگون گشته، نظم نوینی برپا می

 (91) ."رودمیجهان به پیش 

مختلف هریک از این مذاهب به ما اجازه  "های داوطلبانههمخونی"آگاهی داشتن از 

بخش مسیحی به چنین بخش مهمی از چپ دهد که دریابیم چگونه الهیات رهاییمی

ها در ایجاد یک نسخه اسالمی در آمریکای التین، تبدیل شده است؛ اما، کلیه تالش

کند که درک کنیم چنین به ما کمک میده است. این همچنین اتحادی، کم حاصل بو

چرا بنیادگرائی اسالمی امروز چنین اهمیت زیادی در جوامع اسالمی پیدا کرده و این 

که چرا موفق شده است چپ را از میدان مبارزه علیه تسلط غرب کامالً بدر کند، آنهم 

بین  "ونی داوطلبانههمخ"های اجتماعی ارتجاعی )بویژه درک با استفاده از روش

تواند توسعه ارتجاعی بسهولت می -اسالم ارتدکس و مدینه فاضله قرون وسطائی

را یافتن اسالم بنیادگرا را در عصر معاصر توضیح دهد.( دلیلی که عبدالوهاب مدب آن

 ( 92نامید.) "بیماری اسالم"
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ا به تفصیل منابع دیگری هم هستند که دالیل تاریخی توسعه بنیادگرائی اسالمی ر

شکست و فروپاشی  -8شوند: ها به چهار دسته تقسیم می( آن10توضیح داده اند)

های این حقیقت که اسالم بنیادگرا سال -9طبقه متوسط و کوتاهی چپ رادیکال 

بسیاری توسط عربستان سعودی و حامی آن ایالت متحده، بعنوان آلترناتیوی برای 

 اجتماعی –گسترش فزاینده بحران اقتصادی  -1چپ مورد حمایت قرار گرفته است. 

 تهاجم محصول که جهانی بحران -4. "بزرگ خاورمیانه" چارچوب در سیاسی و

از سوی دیگر است. باید عوامل  "کمونیسم شوروی"ها از سوئی و سقوط لیبرالنئو

جمهوری "توان از نیروی تقویت کننده ها افزود که از آن جمله میدیگری نیز به این

، شکست شوروی در جنگ با افغانستان به دست اسالم بنیادگرا، "المی ایراناس

به اسالم بنیادگرا نموده  "خاورمیانه بزرگ"چنین کمک بزرگی که تجاوز آمریکا به هم

 است و سرکوب جنبش انتفاضه دوم توسط اسرائیل، نام برد. 

وی محافل زیادی بر هائی که اکنون از سعقاید پیش پا افتاده و سطحی اوریانتالیست

و ضد تاریخی  "طبیعی"ها افتاده و براساس آن بنیادگرائی اسالمی را تمایل سر زبان

. این نظریه حقایق تاریخی استمحتوا کنند، حرفی بیمردم مسلمان ارزیابی می

 ام:گیرد و چنانچه من اخیراً نوشته بنیادین را نادیده می

ان هستند که تبدیل شدن بنیادگرائی اسالمی بسیاری در غرب از درک این نکته ناتو"

و یا ضد  "طبیعی"ترین جریان سیاسی در بین مسلمان به هیچ وجه اصلیبه قوی

بندند و یا فراموش ها چشمان خود را بر این نکته میآید. آنتاریخی بشمار نمی

ترین حزب کمونیست غیرحاکم در ی معاصر ما، بزرگکنند که در تاریخ چند دههمی

در اندونزی بود که  -دادخدائی را نسبت میحزبی که رسماً بخود دکترین بی -جهان

که این حزب در گرفت؛ البته فقط، زمانیبزرگترین جمعیت مسلمان را در بر می

شد در سال حمامی از خون توسط ارتش اندونزی که از سوی آمریکا حمایت می
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مثال بسته و یا فراموش  ها چشم خود را بر روی اینسرکوب گشت. آن 8291

ترین سازماندهی سیاسی در عراق بزرگ 90و اوائل دهه  10کنند که در اواخر دهه می

و در میان شیعیان جنوب آن کشور نه توسط روحانیون بلکه توسط حزب کمونیست 

 (18عراق صورت گرفت.)

یان کند که مردم مسلمان برای بدر جواب این اعتراض که پس مطالب فوق ثابت می

های بعد از های مترقیانه باید از شر مذهب رها شوند فقط کافی است به دههدیدگاه

داری جهانی، المدت سرمایهاره کرد که همزمان با توسعه طویلجنگ جهانی دوم اش

ای در کشورهای مسلمان توسط طبقه متوسط ناسیونالیست رادیکالیزه اعتراضات توده

مذهب موفق به اشاعه مدرنیزم شدند. جمال  شد که با مماشات باو رهبری می

عبدالناصر بدون شک مسلمانی معتقد و مبادی آداب مذهبی بود اما در انتها وی به 

دشمن قسم خورده بنیادگرایان تبدیل گشت. نفوذی که وی در اوج معروفیت خود در 

 ( 19چنان بی رقیب مانده است.)جهان عرب بدست آورد هم

 

 بندی سیاسیجمع
گرا تقلیل اندیشانه وآویز نمودن مذهب، بحثی سادهبحث سوء استفاده و دست گرچه

است و بطور روشن در مورد مسیحیت صادق نیست اما اطالق آن به بنیادگرائی 

هائی که جنبشکننده باشد. بنابراین، تظاهر به اینتواند بسیار گمراهاسالمی نیز می

 –تنها بیان خاصی از اعتراضات توده ای  اهلل لبنان و یا حماس فلسطینمانند حزب

 یا و ردیگمی بکار "استتار و نشانه" بعنوان فقط را اسالم که بوده سیاسی و اجتماعی

کنند، نگرشی نارساست. ها از آن استفاده میان خواستهبی برای "زبانی" بعنوان فقط

ین سازمان روی مطلق اهای ارتجاعی که دنبالههمیت محدودیتاین نگرش از درک ا
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کند از اسالم بنیادگرا بر پتانسیل رادیکالیزه کردن اعضاء و هواداران آنها اعمال می

 ناتوان است. 

در حقیقت الزم است که اسالم همانند هر مذهب دیگری در شرایط مشخص 

شود مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین طریق اجتماعی و سیاسی جائی که بکار گرفته می

ساز اقلیت اسالم هویت م بعنوان ابزار ایدئولوژیک طبقه حاکمه وتوان بین اسالمی

چنین ( هم11سرکوب شده مانند مسلمانان مهاجر در جوامع غربی، تمایز قائل شد.)

الزم است بین اشکال مختلف اسالم بنیادگرا، تمایز قائل شد. برای مثال بین سازمان 

د علیه اشغال آمریکا و نبرد خونین بغایت ارتجاعی القاعده، که در عراق، همزمان نبر

اش در مورد اجتماع و جامعه مدنی به پیش ریستیاای را، با عقاید بغایت توتالیتفرقه

لیه اشغال و برد از سوئی، و جنبشی مانند حزب اهلل لبنان که تحت لوای نبرد عمی

ی گرائی سیاسی را محکوم نموده و با وجود این که جمهورتجاوز اسرائیل، فرقه

اسالمی ایران را بعنوان بهترین مدل موجود در جهان شناخته، ولی تکثر مذهب در 

کراسی پارلمانی معتقد است از سوی ولبنان را به رسمیت شناخته و به اصول دم

 (14دیگر، تفاوت قائل شد. )

اخالقی و  -های اجتماعیبهرصورت مبارزه ایدئولوژیک علیه اسالم بنیادگرا )و دیدگاه

ن و نه مبانی معنوی اسالم بعنوان یک مذهب( باید درصدر دستور کار سیاسی آ

توان اشکال ( برخالف این مطلب نمی11نیروهای مترقی جوامع مسلمان قرار گیرد.)

بخش مسیحی وارد ساخت. اخالقی و اجتماعی الهیات رهایی -زیادی به عقاید سیاسی

معنوی آن نباید حتی توسط این بدین معناست که نبرد ایدئولوژیک با صرفاً بعد 

 ( 19های جنبش رادیکال چپ در اولویت قرار گیرد.)ترین آتئیستافراطی

 برگرفته از سایت عصر نو
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 :هازیرنویس
و یکم قرن مذهب خواهد بود یا  قرن بیست"،  Brian Thompsonبرایان تامسون   -1

 ، ": نظرات جنجالی مالرانه

Revue Andre Malraux Review, 30(1/2),2001 

اویه آزادی برای مبحث چگونگی تکامل نظرات مارکس در این مرحله از ز -9

ی، و، رجوع کنید به میشل لو"مارکسیسم"بمثابه شالوده "پرولتاریا توسط خود"

ای ، از همین نویسنده، مقدمه9001، لیدن بریل "تئوری انقالب در مارکس جوان"

کتاب قابل توجه الهیات  در فصل اول "مارکسیسم و مذهب"جالب بر موضوع 

 ": مذهب و سیاست در امریکای التینجنگ خدایان"در امریکای التین،  بخشرهائی

Verso 1996  ام برای اظهار . من مدیون میشل دوست عزیز و دیرینه4-89صفحات

نظرهای مفیدی که در مورد پیش نویس این مقاله کرده، هستم، که البته مسئولیتی 

 در قبال آن ندارد.

از ترجمه انگلیسی مدرن و تصحیح شده  "مقدمه" های بعدی ازاین و نقل قول -1

 :باشندرایج از نسخه اصلی آلمانی زیر می

Karl Marx, “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie”, Marx Engels 

Wereke, Volume 1, Berlin: Dietz Verlag, 1956- p 379-378. 

باره این موضوع من از هروئین بعنوان یک استعاره برای بیان  در مقاله قبلی در -4

 و دیروز – مذهب و هامارکسیست"ام . د تحریک کننده مذهب استفاده کردهابعا

. یکی از دوستانم که پزشک است به من گفت که تشبیه 9001مارچِ  ZNet 21 "امروز

ستم اعصاب تعریف کننده سیکاکائو را تحریک تر کاکائو است. چوننسبتاٌ درست

 شودکنند که باعث رضایت حس خوشحالی و افزایش انرژی میمی

.http://www.wikipedia.org 

رسد جا بنظر میهای در واقع بها استعارهاستفاده از آن در اینجا با توجه به محدودیت

. 
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ترجمه شده توسط سیرل اسمیت "تزهائی در باره فویرباخ "، مارکس 1و  4تزهای  -1

 دان کاکسونو 

9009   

On Marxist Internet Archive ,available at http://www.marxists.org 
 

اثر بزرگ تئوریک مارکسیستی است که به  "جنگ خدایان"نقل قول باال از  -6

متضاد را باید  "هایهمخونی". حقیقت اینست که ص داردبخش اختصاالهیات رهائی

 و کرد.در خیلی مراحل اولیه مسیحیت جستج

 ه توسط رات و کالس.د، نگاشته شوبر، اقتصاد و اجتماعکس ام-9

Max Weber, Economy and Society, ed. By Guenther Ruth and Claus 

Wittich ,volume 2, Berkeley : University of California Press 1978, p. 1187 

 Marxists Internetفصل دوم، در  "جنگ دهقانی در آلمان"فردریک انگلس  -1

Archive .موجود است 

، گرفتن مجموعه آثار مارکس و انگلسجا، تاکید از من، اصالحات با در نظر همان -2

صورت گرفته است. تمایل انگلس  8290، سال 149، برلین صفحه 9اصل آلمانی جلد 

ی درافکار مونزر بعنوان یک سرپوش، علتی است که میشل دادن بعد مسیحبه نشان

توماس مونزر "جنبش دهقانی توسط ارنست بلوخ در کتاب  ارزیابی از رهبر ی،ولو

مه ( این کتاب هرگز به انگلیسی ترج8298دهد.)را ترجیح می "بخشوالهیات رهائی

 ، رکالم بوده است.نشد و آخرین چاپ آن در لیپزیگ

 Marxists(، فصل اول در8141مارکس و انگلس، مانیقست حزب کمونیست )-80

Internet Archive .موجود است 

توانند خود را روسی می "های روستائیکمون"اگر از جنبه تئوریک فقط بنگریم، -88

اشان یعنی با مالکیت همگانی بر زمین حفظ کنند، از بین بردن اصول با توسعه مبانی
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مثابه نقطۀ خروج مستقیمی باشد از سیستم هتواند بمالکیت خصوصی ناشی ازاین می

 Marx, “First Draft of Letter toکه جامعۀ مدرن به آن سو متمایل است...اقتصادی 

Vera Zasulich, (1881), available on Marxists Internet Archive. 

 انگلس، جنگ دهقانی در آلمان. -89

درالتین ، از  "پرولتاریوس "کلمه پرولتاریا ریشۀ تاریخی دارد. این لفظ از کلمه -81

، پائین ترین قشر از طبقات فرودست دهندهگرفته شده است و نشان زمان رم باستان

شان بوده است، ها کودکانگونه مالیاتی نداده و تنها ثروت آنکه هیچیعنی کسانی

 یعنی فرزند است.  "پرولس"باشد. بنابراین اصل این کلمه می

اثرش سال بعد در  19انگلس، جنگ دهقانی در آلمان. انگلس همین نظر را  -84

 Marxists Internet( تصریح کرد. 8119ه آلمان )فلودویک فویرباخ و پایان قلس

Archive. 

-8199، جنگ دهقانی در آلمان  Ernest Belfort Baxارنست بلفورت بکس، -81

 :لندن 8191

 .8122 ,P. 86 Swan Sonnenschein  &Co چنین درهمMarxists Internet 

Archive . 

رد، از نسخۀ اصلی چاپی تباهاتی که در متن اینترنتی وجود داها بعلت اشنقل قول

 اند.آورده شده

 ) تاکید از من(. 11ه حجا صفهمان -89

تز در باره  11"آشکار  ژیلبربرای مالحظه سهم من در این کوشش بویژه به  -89

 "گراخیزش اخیر اسالم اصول

 "مارکسیست اسالم، افغانستان، فلسطین و عراق در آینه"، آشکار 8218

Eastern Cauldron: Islam, Afghanistan, Palestine and Iraq in a Marxist 

Mirror ,New York : Monthly Review Press and London :Pluto Press , 2004  
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 , 41-12صفحات 

 ، مراجعه کنید.: ساختن جهان بی نظمهاجدال توحشآشکار 

Boulder: Paradigm Publishers and London: Saqi, 2006, ch.2. 

بنابراین خمینی چپ را در ایران تا خالصی از سلطنت و دستیابی به کنترل بر  -81

 دولت تحمل کرد: سرنوشت تراژیک بار چپ پس از آن بر همگان روشن است.

ه شکل بنابراین تبعیت حرفی ودقیق کلمات قرآن منجر به استفاده از آن ب-82

 Abdelwahabطور که عبدلوهاب مدب ، همانشودمی امروزی اسالم اصولگرا

Meddeb کالم قرآن اگر تحت اللقظی خوانده شود، "دهد: به زرنگی توضیح می

تواند پاسخگوی خواست کسانی گرایان گردد، میهای اصولبرنامهانداز تواند طنینمی

ر به ای تنگ بگنجانند، برای رهائی از این نیارا در محدودهخواهند آنباشد که می

، سال 9انتشارات کمبریج صفحه  Malady of Islam"بیماری اسالم "تفسیر دارد.

های کلیدی که مدب در کتابش برای خود قرار داده از این آغاز . یکی از نقش 9001

 جهت را زمینه -سنت و قرآن –ما باید دقیقا تشخیص دهیم کجا کالم "شود که: می

 .1 صفحه ".کندمی مهیا آن گرایانهاصول بیان

 و لفظی ترجمۀ از ضروری زیاد و کم بصورت نیز دیگری خصوصیات و سیما البته -90

 از هاآن بررسی که فراوان هاینمونه. )آمد خواهد بدست قرآن هایآیه دگماتیک

 .(است خارج مقاله این محدودة

ای تاریخی شناسی مقایسهزتاب بر اساس جامعهمونۀ خوبی از این بان برای -98

نسون دوای که من حدود بیست سال پیش با رارکسیستی، رجوع کنید به مصاحبهم

 انجام دادم.

 “Maxime Rodinson on Islamic Fundamentalism: An Unpublished Inerview 

with Gilbert Achcar”, Middle East Report, 233, Winter 2004 
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مذهب و قدرت در  و مبارز:بردبار "، Paul N. Siegelرجوع کنید به پل سیگل،-99

 .8219لندن ، انتشارات ضد،  "سراسر جهان

 .8811وبر، اقتصاد و جامعه، صفحه  -91

های پیام "پرولتاریائی"، ماهیت گرکه چگونه عوامل سرکوبن دادن آنبرای نشا -94

 Paulو پل  Lukeکند، تالشی توسط مراجع کلیسا، لوک لیه را نقض میمسیحیت او

 رجوع کنید به صورت گرفت. 

Anton mayer, Der zensierte Jesus: Soziologie des Neuen Testment,Olten: 

Walter Verleg, 1983 

اورینتالیسم: درک "طور که بر همگان روشن است، ادوارد سعید در اثرش همان-91

 8291گفتاری، توسط انتشارات پنگوئن در سال ( که با پس8291غرب از شرق )

رد.)او کال انگلس را ار یافت، برچسپ اورینتالیست را برای مارکس بکار بدرلندن انتش

اما حداقل به اندازه  ترگرچه اثرات انگلس درمورد شرق اگر نه بیش ،نادیده گرفت

اثرات مارکس قابل توجه هستند(. برای نقد بیانیه سعید در این مورد رجوع کنید به 

 . 8229، لندن ، "یاتتئوری: طبقات، ملل، ادب "ایجاز احمد، در

 .8218، 1، خمسین،"اورینتالیسم و اورینتالیسم معکوس"، ق جالل العظمداص-99

  Marxists Internet Archive(، در8124) "درباره تاریخ مسیحیت اولیه "انگلس،  -99

 ",Nicholas S Hopkinsجا. برای مقایسه با ابن خلدون رجوع کنید به همان-91

  "انگلس و ابن خلدون

.Alif: Journal of Comparative Poetics, 10, 1990 
  The Malady of Islam، بیماری اسالم، Meddebمدب  -92

 . 89رجوع شود به زیر نویس شماره  -10
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قدرت مخاطره انگیز: خاورمیانه و سیاست خارجی  "آشکار، یلبرژنوم چامسکی و  -18

 Stephen Shalom , Boulder : Paradigm، توسط استفن شلوم "آمریکا

Publishers, 2007  981صفحه . 

و رهبر حزب  8290های علیرغم آنکه وجه تشابهی بین نفوذ و تاثیر ناصر در سال -19

شود، حقیقت ترسیم می 9009روزه لبنان در سال  11ه طی جنگ الئه حسن نصرال

میلیون به  هاتر بود، او نه تنها توسط دهمهم و ترخیلی بیش اینست که تاثیر ناصر

 کردند. ه وی را یقینا رهبرخود قلمداد میبلک ،شدک قهرمان ارزیابی میمثابه ی

ام. در مورد جوامع ه اسالم بر این تفاوت تاکید کردههایم در بارمن در اکثر نوشته -11

 . "ها و مذهبمارکسیست"مهاجر رجوع کنید به آشکار 

؛  "هاجدال توحش"رجوع کنید به آشکار برای آگاهی از نظراتم در مورد القاعده  -14

 Michel Warschawskiه، رجوع کنید به آشکارو میشل وارشاوسکی ئدرمورد حزب ال

 ، لندن ": جنگ اسرائیل با حزب الئه در لبنان و عواقبش روز جنگ 33 "

Saqi and Boulder : Paradigm Publishers, 2007. 

 

ز من با این ا 8218صولگرا) فاندامنتالیسم( درسال یازده تز دربارة خیزش جاری اسالم ا -11

گیرد، ولگرا کامال فرم ارتجاعی بخود میمواردی که اسالم اص : حتی درتاکید خاتمه یافت که

یان اسوسیالیستهای انقالبی درمبارزه با آن باید محتاط باشند. بویژه از افتادن در تلۀ اصولگر

علیرغم این همزمان باید بطور صریح  ،جتناب ورزنده مسائل مذهبی باید ایعنی مبارزه دربار

توانند به جنبۀ ای دموکراتیک باشند. آنها میامعه ای سکیوالر، بر اساس برنامهخواهان ج

نباید به جنبۀ سکیوالریستی خود کم بها دهند  آتئیستی خود کم اهمیت دهند، اما هرگز

 گزین کنند.نظرات محمد جای با مگر آنکه بخواهند نظرات مارکس را

حتی در مواردی شبیه حق سقط جنین، مبارزة ایدئولوژک باید بدون زیرسئوال بردن  -19

 اعتقادات مذهبی صورت گیرد.
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 شناسی وارونه شرق
 یزند ترجمه سیامند

 شناسی فرانسوی در مطالعات اسالم 6353از  های پس  گرایش

هدِ چرخشی عظیم در به علت وقوع سه رخداد مهم، شا 8292-8291های  سال 

جا به رخدادهایی اشاره دارم که  [ در این8شناسی بود.] شناسی و اسالم مطالعاتِ شرق

مقایسه، به وقوع پیوست؛ اما هر سه  ی کامالً متفاوت، و درنتیجه غیرقابل در دو عرصه

ی تاریخ عمومی بود:  عمیقاً بر دنیای آکادمیک تأثیرِ گذاشت. دو رخداد اول در عرصه

های ایرانی تحتِ رهبری روحانیون بود که به سرنگونیِ نظام   شاهدِ خیزش توده 8291

ی کوتاهی پس از آن   به فاصله« جمهوری اسالمی»و استقرارِ  8292سلطنتی در 

ی اسالمی علیه دیکتاتورِ   تکوینِ خیزشِ مسلحانه 8291تمایز دیگر سال  انجامید. وجه

 8292غال کشور توسط اتحاد شوروی در دسامبر گرا در افغانستان بود که به اش  چپ

شد، انتشار   ی تاریخِ روشنفکری واقع  سومین رخداد، که در عرصه .انجامید

 .است 8291سعید در  ادوارد ی نوشته شناسی شرق

ی   عالوه، این تحوالت در مقطعی از تاریخ رخ داد که مارکسیسم با ضد حمله به

توش و توان یافته بود؛  8290ی  از اواخر دهه ای مواجه بود که ایدئولوژیک عمده

ی  مارکسیسمی که ده سال پیش از آن، حمایت بخش زیادی از جوانان را در عرصه

های   جهانی به دست آورده بود و در اغلب کشورهای اسالمی به حاملِ اصلیِ ارزش
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ی اصلی این ضدحمله  ها [. یکی از صحنه9بود]  روشنگری و مدرنیته تبدیل شده

« ی نو فالسفه»اصطالح  فرانسه بود، جایی که گروهی از روشنفکران نامِ جدیدِ به

خصوص مائوئیست،  گرایانِ رادیکال، به ها چپ گرفتند؛ روشنفکرانی که بسیاری از آن

بودند، به مخالفت به عقاید پیشین خود برخاستند و ضدمارکسیست شدند. این 

خویش همان جزم و تعصبِ پیشین را  های سابقِ نوکیش در آیینِ جدید مارکسیست

ها با هیجان از آنان استقبال کردند. البته تهاجمِ  رو رسانه دادند و ازاین  نشان

تر، و در نتیجه بسیار  ی بسیار پیچیده ایدئولوژیکی ضدمارکسیستی، شاخه

شکل انتقاداتی از دیدگاه چپ، نظیر انتقادتِ میشل  تری، هم داشت که به سهمگین

ی ناموفق  ی اعالی آن عرضه شد؛ انتقاداتی که درنهایت نمونه رح میفوکو، مط

کتابِ ]با انتشار مانیفستِ ژان فرانسیس لیوتار  8292پسامدرنیسم فلسفی در 

 .بود [.م «ی دانش وضعیتِ پسامدرن: شرحی در باره»

بردم به شکلی چشمگیری با ضدحمله به مارکسیسم   دادی که در آغاز نام سه رخ

که کارول وژتیال به عنوان پاپ  8291ند. انقالبِ اسالمی ایران، که در همان درآمیخت

گر بازگشتِ گسترده، و با نیرویی بیش از  ژان پل دوم برگزیده شد، میدان گرفت، نشان

از موقع به موزه سپرده   بود، که مارکسیسم پوزیتیویست، پیش «ها  افیون توده»پیش، 

، «کمونیسم»ی   بر موقعیتِ ایدئولوژیک مسکو، کعبه بود. تهاجم شوروی به افغانستان

ای گذاشت که حمله به ویتنام بر موقعیتِ  تقریباً همان تأثیر چشمگیر و منفی

رحمانه خودِ مارکس را انکار  واشنگتن گذاشت. و مشهورترین اثر ادوارد سعید، بی

 از بسیاری نظر به که مفهومی داد، نسبت  قوم غربی شناسی کرده، او را به دوزخ شرق

 .ی مرکزی اثر او اشتراک نظر داشتند ناعادالنه بود منتقدان، که کمابیش با ایده
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 "وارونه شناسی شرق"

یکی از هوشمندترین آن مننتقدانِ همدل سعید اندیشمند رادیکال سوری مشهور، 

العظم بود.  ی مطالعاتِ اسالمی، صادق جالل حداقل مشهور در جوامع عربی و در زمینه

[، در همان 1که در ابتدا به انگلیسی انتشار یافت] "وارونه و شناسی شرق"ی او   قالهم

تری یافت و باهمان نام به صورت کتابِ کوچکی منتشر  سال به زبان عربی حجم بیش

 [4شد.]

ارترین ترین و تأثیرگذ  یکی از مهم»العظم بنای بحثِ خود را بر چیزی نهاد که آن را 

باورِ همیشگی »این واقعیت که کتاب سعید  نامد یعنی می« یددستاوردهای کتاب سع

را [« 1شناختی میان ماهیتِ شرق و غرب] هستی عمیقِ تفاوتِ وجودِ به شناسی شرق

ی عربی اشاره کرد که  ی خود، به وجودِ چیزی در اندیشه  پرده نشان داد. او به نوبه بی

یابد اولین  دو مقوله تجسم میخواند که در   می[« 9شناسی وارونه] شرق»وی آن را

مقوله، که پیش از این توسط سعید معرفی شده، مبتنی است بر بازتولیدِ ثنویتِ 

ذهنیت »هایی وارونه، به نوعی که شرق و یا   شناسان، منتها با ارزش ی شرقگرایانه ذات

ز غرب های عرب مدّنظر بودند ـ عموماً فراتر و برتر ا ـ چون اساساً ناسیونالیست «عربی

ی جدید در کشورهای عرب بود و در   زمان پدیده  ی دوم که آن شوند. مقوله  دانسته می

 ی العظم چنین توصیف شده است  جا مورد توجه ماست، چیزی است که در مقاله این

: 

ی عربی  تحتِ تأثیر روند انقالبی در ایران، یک خطِ فکری سیاسیِ تجدیدنظرطلبانه

 ی داعیه …اصلیِ آن، عموماً برخاسته از صفوف چپ هستندکسوتانِ  پدید آمد. پیش

ای را که اعراب از زمانِ اشغالِ   توان چنین خالصه کرد: رهایی ملی  می را آنان اصلی

، ه در ناسیونالیسم الئیک )رادیکالکنند، ن  مصر توسطِ ناپلئون مشتاقانه دنبال می

ها، بلکه  سوسیالیسم و مشابهاتِ آن کار یا لیبرال(، و نه در کمونیسم انقالبی،  محافظه
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اش «ای  اسالم سیاسی توده»باید در بازگشت به اصلِ آن چیزی یافت که 

 [9خوانند.] می

هایش،  برای مستند کردن حرف  قول  العظم در کتاب خود، با آوردنِ شمار زیادی نقل

ناسی ش شرق»کند. من با حفظِ مفهوم  مشخصات اصلی این عارضه را معرفی و نقد می

کنم؛  های مُعرِّفِ این پارادایم را در شش فرضِ زیر تلفیق می ی العظم، مشخصه«وارونه

ای فراتر از روشنفکرانِ عربِ موردبررسی  ها را به محدوده توان آن هایی که می مشخصه

 .العظم تعمیم داد

ی متقابل یکدیگرند ؛ بحث بر سر این نیست، و  که شرق اسالمی و غرب نقطه این .8

اند، بلکه  نها بر سر این نیست، که مردمان شرقی در معارضه با امپریالیسم غربییا ت

ها همچون مارکسیسم، برای  ترینِ آن  ایدئولوژی غربی در کلیتِ خود، از جمله انتقادی

 .ها نامناسب است آن

های غربی   تواند با استانداردها و ارزش  بایست و نمی  که میزانِ رهایی شرق، نمی این .9

 .دموکراسی، الئیسیته و رهایی زنان، سنجیده شود چون

شناختیِ علومِ اجتماعیِ غربی درک   تواند با ابزار معرفت  شرقِ مسلمان نمی  که این .1

 .الفارق است مع  های غربی قیاس  ای با پدیده  و تحلیل شود و هرگونه مقایسه

ای که  مل اصلیی اصلی یعنی عا  که در تاریخ }جوامع{ اسالمی، نیروی محرکه این .4

آورد، فرهنگی ، یعنی مذهب، است و اهمیت آن بر   های مسلمان را به حرکت می  توده

گذارد،  عوامل اقتصادی و اجتماعی/طبقاتی که در دینامیسم سیاسیِ غربی تأثیر می

 .چربد  می

گذرد، به   های مسلمان به سوی رنسانس از مسیر اسالم می که تنها راه سرزمین این .1

ها  دادنِ کالم کلیسای کاتولیک: برای مسلمان یگر، با عاریت گرفتنِ و تطبیقبیانی د

 [1«]ای نیست خارج از اسالم، راه رستگاری»
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گونه که   کنند، آن  حرکت می« بازگشت به اسالم»هایی که با شعار  که جنبش این .9

های   گرا نیستند، بلکه، برعکس، جنبش  شود ، ارتجاعی و واپس در نگاهِ غربی درک می

 .اند  اند که در مقابلِ چیرگیِ فرهنگیِ غرب به مقاومت برخاسته  پیشرو و مترقی

بسیار  8292 -8291های   تحوالتِ سال کوران در «وارونه شناسی شرق»این الگوی 

زاده بسیار فراتر رفت  ی روشنفکران عرب یا مسلمان  غالب بود، و خیلی سریع از حلقه

ویژه  نِ کشورهای خاستگاه اوریانتالیسم گسترش یافت. بهی اصلی روشنفکرا و به هسته

 برجستگی فرانسه شناسی ی شرق که در سطور آینده نشان خواهم داد، در صحنه چنان

 .یافت

مدهوش « انقالب اسالمی»ترین متفکرانِ چپی که از نوای صورِ   درواقع، سرشناس

 فوکو میشل جز –ی نیست است و نه از اهالیِ خاورمیانه؛ بلکه کس  شدند نه مسلمان

ی کار وی باید  هرچند در خواندنِ بازاندیشانه [2.]اش زندگی مشهور ی واقعه یک در

در مورد    العاده های او از سیر حوادث انقالبِ ایران به سببِ تیزبینی فوق  گفت، تحلیل

دینامیسم اجتماعی و سیاسی فرایند انقالب، گیراست. این دستاورد وقتی 

ی تخصصی   رسد که توجه کنیم این موضوع در زمینه  نگیزتر به نظر میا بر تحسین

حال، این نکته همچنان باقی است که فوکو مجذوب چیزی  با این .فوکو نبوده است

 از که را چه ی آن  بود. به اشتباه همه« معنویت»وجوی  شده بود که به گمانش جست

مداری، شنیده بود با حقیقت این اللهی نسبتاً لیبرال، محمدکاظم شریعت  آیت زبانِ

 .اللهی که بعدها به مخالف سرسخت رهبر انقالب تبدیل شد جنبش یکی گرفت. آیت

های کلیدی دموکراسی را باید   انگارانه اعالم کند که پایه  این امر موجب شد که ساده

 [80همین است.]« دولت اسالمی»ی   در اسالم شیعی جُست و معنای واقعی برنامه

بدون پشیمانی، از خود دفاع و  او. نبود ای  حرفه شناس حال، فوکو شرق ینبا ا

کرد؛ مدعی بود که دولتِ  های ایرانی را توجیه می  دلبستگی خود به شورش توده
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آن جنبش نبود و پیدایش این دولت  ی شده تعیین ازپیش ی نتیجه{ …روحانیون }

خوبی و بیش  کند. او به  یرموجه نمیحمایتی را که جنبشِ مردم ایران سزاوار آن بود، غ

پوشی از   دانست که روشنفکران فرانسوی به چشم  از هر کس دیگری، می

ها تمایل دارند؛ دلیل آن هم روشن و مرتبط   ی انقالب  گرانه های سرکوب«کاری  افراط»

با تاریخ سرزمینِ خودشان، و کیشِ رسمی انقالبِ فرانسه، از جمله فرهنگِ ژاکوبنی، 

هنگی که تصادفاً و در جریان کارزار واکنشی ضدمارکسیستی، مشخصاً توسط فر

گرفت. درنتیجه فوکو تشخیص داد که نیازی به   فرانسوا فوره زیر ضرب قرار

خواهی ندارد، اما دیگر هرگز در زمینی چنین ناآشنا خطر نکرد و وارد نشد. من   پوزش

ای از یک گرایش  اد فوکویی نشانهفوکو را فقط به این دلیل مطرح کردم که این رخد

 .غالب در این دوره بود

 

 6353 از پس فرانسوِی شناسان شرق

دادنِ طرح کلی از تکوین و مسیر حرکتِ آن عده از  جا به دست هدفِ من در این

 «وارونه شناسی شرق»ی   واله و شیفته 8292 از پس که است فرانسوی شناسان شرق

دست داد.  ی کلی بهتوان طرح می فقط صفحات، تِمحدوی به توجه با البته. شدند

ای برای اختصاص دادنِ وقت الزم برای نوشتن گزارشی جامع  ، انگیزه عالوه بر این

جا به این معناست که عموماً فقط به  ازاین نحله ندارم. طرح کلی در این

م خواهم و تنها به آثارِ کلیدی آنان در موضوع اسال  تأثیرگذارترین افرادِ این نحله

ی  «شناسان وارونه شرق»ی عزیمتِ من ـ یعنی نقدِ العظم از   ی نقطه  پرداخت. جوهره 

دهد که این پارادایم اصالً به روشنفکران فرانسوی و یا حتی   خوبی نشان می به -عرب

ی کافی باید روشن باشد که هدفم قطعاً این   بنابراین، به اندازه .غربی محدود نیست

ی ناتوانی   غربی در زمینه و فرانسوی ی «وراونه شناسان شرق»های   لنیست که استدال
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در درک و فهمِ اذهانِ مسلمانان را به خودشان برگردانم )مگر باِ   اذهانِ غربی

 (.قیدوشرط  ای بی  همدلی

شده توسط  در معنای همگانی سنتی، شناسی سرانجام، باید تصریح کنم که شرق

ی   سوی مطالعات اسالمی همچنان حضور دارد ـ از صحنهادوارد سعید، در سنتِ فران

زنم که در این صحنه آن سنتِ کالسیک به  حرفی نمی« روشنفکری»عمومی 

توان   طور که می داد، همان  خواهم  که نشان واقع، چنان ترین وجه حضور دارد. در  قوی

تغییر از یکی به ها  ی روشنفکری انتظار داشت، بین این پارادایم از دنیای چندمنظوره

 «وارونه شناسی شرق»که این مقاله را به   است این  سوی دیگری جریان داشته

ی اصلی من است، به هیچ عنوان   نیست که این امر دغدغه معنا بدان ام  داده اختصاص

 امپریالیسم و سنتی شناسی چنین نیست. مسئله این است که مخالفتِ من با شرق

چیزهایی بپردازم که به   آن« الپوشانی»هیچ طریق به  به که شود  نمی موجب غرب

 .کند  انداز و ناموجه در جهتِ مخالف حرکت می  گمانم غلط

دانشگاهیانِ فرانسوی را در  8292از   شناختیِ نسلِ پس بگذارید ابتدا جایگاهِ جامعه

خوانم، چنان مشخص کنم که این عرصه   می "مطالعات اسالمی"ی آنچه  عرصه

های   ی خاصی از جهانِ اسالم نشود. این دانشگاهیان در فضای سال  ه منطقهمحدود ب

نسالنِ خود، در   ، همچون بسیاری از همها بسیاری از آن :به بلوغ رسیدند 8291از  پس 

 .شدند  می  های چپِ رادیکال شناخته  جوانی با پیروی کمابیش وفادارانه از ایده

چه بعدها آن را بیماری دوران بلوغ  یاری دیگر ـ آنها ـ باز هم همچون بس  بعضی از آن

ای که گی اوکنگم  ارزیابی کردند، کنار گذاشتند. با استفاده از عنوانِ استعاری جزوه

هنگامش در  خواه فرانسوی( دوسال پیش از مرگِ نابه  )کنشگر چپِ رادیکال همجنس

ویی به عضویت در کلوپ ی مائ  از یقه»ها  توان گفت برخی از آن منتشر کرد، می 8219

انقالب »از  ی پس  های پژوهشی این نسل در دوره  گذار کردند. فعالیت [88«]روتاری
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ای که شاهد جهش بنیادگرایی اسالمیِ  ایران تکوین یافت؛ دوره 1979 «اسالمی

های غربی بود. در این میان بیش از  ضدغربی و تبدیل شدنِ آن به نگرانی اصلی قدرت

 .پذیرفت تأثیر میی فرانسه  همه

را متمایز « مطالعاتِ اسالمی»پژوهشگرانِ  8291از   ی مهم این گروه پس  سه مشخصه

ای نسبتاً   ترین نمایندگانِ این تفکر، در مباحثه  شاخص از یکی روا، اولیویه کند.   می

[ 89است.] ها را خودسنجانه تحلیل کرده تازه در بابِ مطالعاتِ اسالمی این مشخصه

های دانشگاهیِ   متعلق به رشته 8292/ 8291از  تر افراد نسلِ پس که بیش آننخست 

ها عمدتاً   اند، در حالی که نسل پیش از آن  شناسیِ سیاسی  علوم سیاسی و یا جامعه

شناسی تاریخی   شناسی و یا لغت  ریشه در مطالعاتِ سنتیِ شرقی، همچون تاریخ، قوم

پرداختند که آشکارا  سیاسی اسالمی رادیکال میهای   داشتند. اکثرِ آنان به جنبش

ها در علوم سیاسی   روزها بود و این امر تأثیر مستقیم بر تخصص آن  ی غالب آن  زمینه

 .داشت

، جهانِ دانشگاهی در فرانسه با تنزل ناگهانی 8291از  های پس    حال، در سال درعین

طور که اولیویه روا با  جه، همانموقعیتِ اجتماعی و درآمد نسبیِ آن مواجه شد. در نتی

یافتن  ای برای ی قوی کند، دانشگاهیانِ نسلِ جدید انگیزه  شده بیان می واژگانی تلطیف

ی دومِ ماست ـ به عهده   ها ـ که مشخصه   حل  . یکی از راهمنابعِ درآمد مکمل داشتند

بته این امر نهادهای مربوط به امور خارجه و امور دفاعی بود )ال« مشاورت»گرفتنِ 

ی اصلی   ی کافی رایج بود که بتوان آن را مشخصه  شد، اما به اندازه  همه را شامل نمی

ها به فرانسه محدود نبود.   گروه، این فرصت« متخصصان»ترین   دانست(. برای برجسته

های همگانی بود، چه به شکل دریافتِ   رهیافتِ دیگر گذشتن از مسیر رسانه

ای برای باال بردن   دانشگاهیان و چه به عنوان وسیله« تخصص»برای « القدم  حق»

ی پژوهشگران   ای کردنِ شدید سومین مشخصه شان. رسانه  ها و تألیفات  فروشِ کتاب
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ی   توان تعمیم داد؛ امروزه حوزه معاصر جهان اسالم و عرب است. این الگو را می

 .ابهی داردهای مش  مطالعاتِ اسالمی در تمام کشورهای غربی مشخصه

شدن ـ در   ای  دو ویژگی آخر ـ تمایل به فروش تخصصِ به نهادهای دولتی و رسانه

 ها برای مدتی و در  همزمان تأثیر نکرد. برخی از آن 8292از   تمام افراد نسلِ پس

ی   دهنده  مواردی برای همیشه در مقابل این وسوسه مقاومت کردند. این امر توضیح

پدید آمد و آن « های وارونه  اوریانتالیست»ها در میانِ گروهِ   لتفاوتی است که طی سا

ی ظهور این پارادایم، تأثیر تحوالتِ   حال، در دوره را توضیح خواهم داد، بااین 

ای که در ابتدای این گفتار طرح کردم ـ روند انقالبی ایران، تهاجم نظامی   کننده تعیین

ی واکنش   س زمینهپ در سه هر –سعید « سیشنا شرق»شوروی به افغانستان و انتشار 

شناختی، که   های جامعه روشنفکری ضدمارکسیستی، بر تمایز سیاسیِ دارای ریشه

 .مراحل ابتدایی پیدایشِ خود بود، غلبه یافت هنوز در

 

 فرانسوی ی"وارونه شناسی شرق"

گاشته ان  مشتاق مقابله با خصومت پیش 8292از   پژوهشگران مطالعاتِ اسالمیِ پس

با انقالب ایران به علتِ ایدئولوژی و رهبری اسالمی انقالب ، و نیز « شناسان شرق»

افغان بودند که با توسل به دالیل « مجاهدین»با « کمونیستی»مقابله با دشمنی 

های   خواستند تصویرپردازی ها می  کرد. آن  مشابه حمله به افغانستان را توجیه می

ای که تحت تأثیر انقالبِ  شده را رد کنند؛ بنیادگرایی ی احیاموهن از بنیادگرایی اسالم

ای تشدید و تقویت شده بود. همین امر سبب شد که خودِ  کننده ایران به نحو خیره

را  («Fundamentalism»[ )و معادلِ تقریبیِ آن به انگلیسی81،]"بنیادگرایی"اصطالح 

ارند ـ معادل فرانسوی در با این دستاویز که این اصطالحات ریشه در مسیحیت د

کاتولیسیسم و معادل انگلیسی در پروتستانیسم ـ رد کردند. این امر که این 
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تر یافته و نشانگر   شان معنا و مفهومی بسیار گسترده  اصطالحات از زمان پیدایی

هایی بود که مصداقِ کامل نوعِ اسالمی استفاده مشابه از دین بودند، برای  مشخصه

انگیز   بردند ـ شگفت  کار می ترین استداللی که به انگیز [ شگفت84داشت.]ها اهمیت ن آن

های یادشده خودشان خود را   برای پژوهشگرانِ علوم اجتماعی ـ این بود که جنبش

کنند که این صفت اسالمی با معنای منفعل   }حرکۀ اسالمیۀ{ معرفی می« اسالمی»

 کمابیش 8292 از پس فرانسویِ انشناس فرق دارد. به عبارت دیگر، شرق« مسلمان»

ی قرائتیِ   یان درمورد داشتنِ حقِ انحصاریِ ارائه«گرا اسالم» اصطالح  به ادعای ناآگاهانه

 [81پذیرند.] جویانه از اسالم را می  ستیزه

در این معنا و مفهوم جدید به « گرایی اسالم»شده از اصطالح  ی دیده نخستین استفاده

-8290ی  از حبیب بوالرس، ناسیونالیست تونسی که در فاصلهای  در مقاله 8292سال 

العابدین بن  در دولت حبیب بورقیبه صاحب مقامی بود و سپس در دولت زین 8298

مارس( منتشر شد.  89ی نوول ابسرواتور ) علی نیز سمتی به عهده گرفت، در مجله

انه و پشتیبان نیست. نهد، جانبدار نام می« گرایی اسالم»البته درک او از چیزی که آن 

 ژان قلم با فرانسه دانشگاهی شناسی سپس این اصطالح نخستین بار در قلمرو شرق

[ کلمان هم چندان تعلق خاطری نسبت به 89به کار رفت.] 8210در  کلمان فرانسوا

داد. بدین ترتیب، اصطالح  کرد، نشان نمی هایی که توصیف می این جنبش

ی  تبدیل به نام و اصطالح موردعالقهپیش از این که « گرایی اسالم»

نویسندگان عموماً مخالف و متخاصم به نخستین  توسط بشود، «وارونه شناسی شرق»

خواستند با یک کلمه طیف  موج بنیادگرایی اسالمی اطالق شد. این نویسندگان می

 ای را که بیرق اسالم برداشته بودند، زیر های سیاسی جریان . ها ای از گرایش گسترده

 را آن از استفاده که اصطالحی) شان ترینبنیادگرا…ترین تا  پوشش بگیرند، از مدرن

 .کردند( را ممنوع نمی خود بر کجا هیچ در
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آور، گروه جدیدِ پژوهشگرانِ مطالعاتِ  ی پارادوکسی اعجاب به این ترتیب برپایه

« شناسی شرق»به آورِ درغلتیدن   که مبادا در معرضِ اتهامِ خفت  اسالمی، نگران از این

متشبث « شناسانه شرق»وار   آمیز آن قرار بگیرند، به منطق نمونه  در معنای توهین

فروکاهی به هیچ   کنند بنیادگرایی اسالمی قابل شوند؛ بدین ترتیب که فرض می  می

، از «شناسانه شرق»گرفته از غرب نیست. با منطقی کامالً   ی نشأت  مقوله

یجه محدودکردنِ آن به تن نامیدنِ این پدیده و در {م}اسالمیس« گرایی اسالم»

 ی بنیادگرایی )فوندمنتالیسم ای خاص اسالم دست برداشتند. برای پرهیز از واژه پدیده

Fondamentalisme  و انتگریسم Integrisme) یز داشت آم ها بار توهین که به زعم آن

رال{ و چه چپ }رادیکال{ ر اذهان سکوالر، چه راست }لیبظآمیز درن ـ درواقع توهین

های لغت در  ـ باالخره به استفاده از اصطالحی رضایت دادند که به گواهی فرهنگ

طریق با  این به .کرد اصل دین اسالم را به معنای دقیق کلمه و دین موجود توصیف می

برای "گرایی}اسالمیسم{  اسالم" دادنِ مشروعیتی آکادمیک به کاربردِ اصطالحِ

ها طرفدار  زنند و بسیاری از آن ، که دم از اسالم میسی مختلفهای سیا جنبش

های خاص و   ، به آشفتگی میان دین اسالم و برخی از استفاده اند و متعصب خشونت

اخالق به نحو  های بی  ای که رسانه افزایند؛ آشفتگی   شود، می  آوری که از آن می نفرت

 [89زنند.]  ای به آن دامن می  فزاینده

ای بود که   گیری این پارادایم جدید فرد دانشگاهی  ز عوامل مؤثر و مهم شکلیکی ا

شناسی پلِ رابطی بود میان گروه پیشینِ   لحاظ نسلی، روشنفکری و جامعه به

متخصصان فرانسوی جهانِ اسالم، که بسیاری از آنان واقعاً فاضل بودند، و گروه جدید 

ای کردن ـ بسیار   ه دلیل آثار تخریبی رسانهگفته ـ به ویژه ب که به دالیل وجودی پیش

شناسِ سیاسی اولیویه کاره   تر بودند. آثار این فرد دانشگاهی، یعنی جامعه  سطحی

(Olivier Carré) ،تر به  ، بسیار کم8292از  ی نسلِ پس   به نسبتِ باقیِ اعضایِ برجسته
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تر است. او در   جالب تر و  یقین او فرهیخته انگلیسی ترجمه شده است، هرچند که به

ی ناسیونالیسم عرب،   ی استفاده  پژوهشی دانشگاهی انجام داد در مورد نحوه 8292

های پیشروِ اسالم به قصدِ مشروعیت   ی اصلیِ مطالعاتِ او در آن زمان، از برداشت حوزه

هایی که پیش از آن طرح کرده بود،   ی ایده  برپایه [81بخشیدن به این ناسیونالیسم.]

ی اثرِ او این بود که ظهورِ یک اسالم پیشرو عرب متمایز در   های عمده  یکی از فرضیه

ی کلی به آن باور   عنوان یک گزاره ای که من نیز به  آینده، کامالً ممکن است ـ ایده

ای که یقیناً در   بینی  که این ظهور در آن زمان حال رخ دادن بود ـ پیش دارم ـ و این

اعتبار  ردید بود، و از آن زمان تاکنون، به گمانِ من تاریخ آن را بیزمان خودش محل ت

 [82کرده است.]

سان کاره از برخی جهات مستعدِ محو کردنِ تمایز میانِ ناسیونالیسم عربی و بدین

چه او در آن زمان تازه  های میان آن  ، او بر شباهت8219بنیادگرایی اسالمی بود. در 

د با ناسیونالیسم عربی تأکید کرد، و تأیید این نظر را در خوان  می« گرایی  اسالم»

ای از این دو جریان   شخصیت معمرقذافی یافت که در آن دوره به نظرش آمیزه

[ تأکید بر چنین تشابهی فقط در حالتی امکان داشت که از منظر تحلیل 90بود.]

ها  خت. ناسیونالیستپردا  به مسئله نگاه شود، امری که کاره عمدتاً به آن می  گفتمان

که   طبیعتاً نیاز داشتند که مانع تصاحب اسالم توسطِ رقبایشان شوند؛ در حالی

ـ در تالش « سوسیالیسم عربی»ی   ویژه در دوره  ـ به 8290ی   بنیادگرایان ـ در دهه

است « سوسیالیسم»ها را متقاعد کنند که اسالم آنان نیز به معنایی همان   بودند توده

 .اند طبقاتِ ثروتمند پیشین را به قدرت بازگردانند رد کنند که در تالش  این را  و اتهامِ

چینی   به همراه میشل سُرا کتابی منتشر کرد که عموماً دست 8211کاره سال بعد در 

المسلمین بود، در این اثر او فراتر   های مصری و سوری جنبش اخوان  از متونِ شاخه

« گرا}توتالیتر{ تمامیت»ها که  ابر ناسیونالیستی تمایلش در بر رفته و کفه
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[ در اظهاراتی با خصلت 98ها چرخید.]«گرا  اسالم»خواندشان، به سمتِ  می

جهانِ مسلمان « فرهنگِ مردمی»را « اسالم سیاسی» او ،«وارونه شناسی شرق»

های طوالنی توسط   خوانده که پس از سرکوب و ناچار به سکوت شدن طی سال

[ باالخره موفق به بیانِ خود شده است؛ 99های پس از استقالل،]  رژیماستعمار و 

عنصری که از همان ابتدای [ »91؛]«ی اسالف  ی فرهنگِ عامه شکلِ مدرنِ تحقیرشده»

نماید، در  تجاوز اروپای صنعتی به جهان عرب، به شکل چشمگیری جاودانه می

گرایش »قاد کاره مبنی بر اینکه ، دیدگاهی مالزم با اعت«اهداف، در ابزارها و وسایلش

 [94«.]ی دائمی و ضروری جوامع عرب است  به دین پدیده

نباید این ترفند }خصلتِ ارتجاعی » :نوشت  شان می  را در کتابِ مشترکوآیا وقتی س

المسلمین را منادیان نوین   سره وارونه کنیم تا جایی که اخوان المسلمین{ را یک اخوان

، قصدش توجه دادن به انحرافِ همکارش نبود؟ البته [91«]یممدرنیزاسیون بشناسان

تر در اثر دیگری که در همین سال  این دقیقاً کاری است که کاره با پافشاری بیش

اش را با اظهاراتِ خیالی زیر   جا، او مقدمه [ در آن99گیرد؛]  منتشر شد، در پیش می

 :برد ساختگی به پایان می« گرای  اسالم»منسوب به یک 

گرا با برقی  اندیشی، آخوندساالری، قرون وسطا! مبارز اسالم  ارتجاع، بنیادگرایی، تاریک

خواهی واقعی بدیل اسالمی است.   جدی باشیم، تنها ترقی»دهد،   در چشم پاسخ می

تنها مدرنیزاسیون حقیقی مدرنیزاسیون بومی است که ریشه در فرهنگِ عامیانه ما 

 [99«]نگشتِ پا اسالمی است.دارد، و از فرق سر تا نوک ا

گرا، اظهاراتِ  کاره در جاهای دیگر همین اثر بدونِ انتخابِ شخصیتِ ساختگی اسالم

، که «فرهنگ عامه»گرا در هماهنگی بالواسطه با زبانِ  اسالم»مشابهی دارد: جریان 

« مدرنیزاسیون بومی»ی  ی آغازشده اسالمی و بنیادگرایانه است، درپی بسیج تحربه

مایه دارد، که در ترکیب با یکدیگر، تبدیل به وجه   [ این اظهارات دو درون91]. «است
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« گرایی اسالم»شوند:   می« شناسی وارونه شرق»شاخصِ صورتِ فرانسوی پارادایم 

 .مثابه زبانِ و فرهنگِ ذاتی مردم مسلمان  مثابه عاملِ مدرنیزاسیون و مذهب به  به

 کتابِ انتشار فرانسوی شناسان شرق 1979لِ پس از ی عطف تاریخِ نس   ، نقطه8214در 

های بنیادگرای رادیکال در مصرِ پس از   ی گروه  درباره (Gilles Keppel) کپل ژیل

نشد، ولی در « اوریانتالیسم وارونه»ی   [. کپل هرگز کامالً هوادار اندیشه92ناصر بود]

رفت. او حتی این اولین کتاب ی راه میان این گرایش و اوریانتالیسم سنتی قرارگ  میانه

، یعنی هدفِ اصلی  (Bernard Lewis)گفتاری به خودِ برنارد لوییس خود را به پیش

طرف در توصیفِ   انتقاداتِ }ادوارد{ سعید، مزین ساخت. وی، با اتخاذ لحنی نسبتاً بی

« اگر اسالم»بنیادگرایانِ رادیکال مصری، استداللی کرد که معنای کلی آن تأیید صفتِ 

ترینِ   ترین و خشن خیال بود که عمدتاً به متعصب  طرفِ او چنان آسوده  بود. موضع بی

 .حواشی بنیادگرایی اسالمی پرداخت

های نسلِ جدید )از   ی ویژگی  عالوه، کپل سریعاً تبدیل شد به آشکارترین نمادِ همه  به

نهاد که  لگویی درپیش الیه چپِ آغاز شده باشد(. کتابِ او ا  جمله مسیری که از منتهی

اش تولیداتِ فراوان بعدی آن بود: حجم وسیعی از اطالعاتِ مفید ـ که   مشخصه  وجه

سازی نظری   تر نیز شد ـ با مفهوم ی او به منابع دولتی آسان  بعدها با دسترسیِ ویژه

ای تبدیل شد، به   ای رسانه  تر شد. او به ستاره  اندک که کتاب بعد از کتاب سطحی

به  و فرانسوی، شناسی شرق(Bernard-Henri Lévy) هانریِ لویِ  ارتی نوعی برناردعب

شان علیه بنیادگرایی  ها در مبارزه  های غربی و باقی دولت  همین ترتیب مشاور دولت

اسالمی رادیکال. سرانجام نقش فعالی در ترویج و دفاع از ممنوعیت از حجاب در 

 .مدارس فرانسه به عهده گرفت

 8292ی مصر، کتاب اثرگذار دیگری از نسلِ پس از  ل بعد از کتابِ کِپِل دربارهیک سا

 «وارونه شناسی شرق»پرده به   بار بی این که شد منتشر فرانسوی شناسان شرق
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[ روا، 10ی افغانستان.]  درباره  (Olivier Roy)روا اولیویه کتابِ: داشت اختصاص

های اسالمی افغان و دشمنی و   با جنبشمائوئیست سابق، بسیار آشکارا همدلی خود 

نظر  داد. هرچند به خواندشان، نشان  می« ها  کمونیست»ها که   ضدیتِ خود را با آن

[ کارش درواقع 18گفتار کتابش به هشدار سُورا توجه کرده است،] رسید در پیش  می

ادی مدرنیته ی کاره در ارتقای بنیادگرایی اسالمی به جایگاهِ من  تعمیم و تقویتِ ایده

 .بود

او به  خواند؛  می« فوندمانتالیسم»آنچه و « گرایی اسالم»روا تمایزی باب کرد میان 

برد. انتگریسم   کار می ی انگلیسی را به   ی کلمه  مآبانه  ، صورتِ فرانسه«انتگریسم»جای 

دانستند   افغان را ارتجاعی می« مجاهدین»های فرانسوی که  برچسبی بود که آن چپ

های فرانسه در   نیز }در نظرشان{ معادل افغانی شوان« مجاهدین»بردند؛   کار می به

همان مفهومِ معمول را داشت: « فوندمانتالیسم»پایان قرنِ هجدهم بود. در واژگانِ روا، 

بندی شدید به شریعت. اما  هواداری از دعوت به بازگشت به متون مقدس اسالم و پای

ا نهضتِ اصالح دینی پروتستان مقایسه کرد و نه با او بنیادگرایی اسالمی را ب

است « فوندمانتالیسم»همان « گرایی اسالم»کرد که  بینادگرایی پروتستان. او تصریح 

ی شهری یا در جوامع  ویژه در زمینه  که در موضع مبارزه و اپوزیسیون قرار گرفته، به

 [19شده.] «مدرنیزه»رحمانه  بی

های افغان، «گرا اسالم»داد که   توضیح می [11،]«گرا ی اسالم  مدرنیته»روا با تأکید بر 

تکوین ایدئولوژی سیاسی مدرنی بر مبنای »المسلمین مصر، درپی   تأثیرگرفته از اخوان

غربِ [ »14«]شان تنها راه کنارآمدن با جهان مدرن بود. اسالم بودند، امری که برای

محصول مدرنیسم است به قلمرو  واقع چه در کوشد آن  )لیبرال و مارکسیست( می

[ عالوه بر این، از 11«]اندیشی منتسب کند.  کهنگی، فئودالیسم، قرون وسطا، و تاریک

بازگشت سیستماتیک به شریعت شرایطِ برآمدنِ برخی اشکالِ مدرنیته، »نظر روا، 
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دهد مذهب   [ بدین ترتیب که اجازه می19«]کند  ی سیاسی را فراهم می  الاقل مدرنیته

که این   آید. جدا از این ی افغان فائق  عنوان عامل وحدت، بر چندپارگی سنتی جامعه به

های  مثابه عامل فراتر رفتن از چندپارگی های افغان به«گراهای اسالم»تصویر روا از 

است « مدرنیزاسیون»رنگارنگ آن جامعه، توهمی بیش نبود، این فرایند درواقع نوعی 

خلدون با عبارتِ  ذهب دارد و ششصد سال پیش ابنکه عمری به قدمت ظهور م

 .است  مشابهی توصیفش کرده

های من از   ، که انتخاب1979 از پس فرانسویِ شناسی ی عطف شرق  سومین نقطه

 رساند، انتشار کتاب فرانسوا بورگا ی این نسل را به انجام می  های برجسته  چهره

(François Burgat)   ی   شده  [ در میان افرادِ شناخته19بود.]  1988در مورد مغرب در

 وی. است «وارونه شناسی شرق»ترین مدافعانِ   این نسل، بورگا از هر نظر از متعصب

یکی از استادانِ »بر نظریاتِ اولیویه کاره بنا کرده که او را  مستقیماً را خود کار

ی دیدگاه وی را   یدهزیر چک قولِ  داند. نقل  [ می11«]ی اسالم سیاسی  بالمنازع اندیشه

 :دهد  نشان می

ی   نشینی اجباری غرب در عرصه  در پی عقب« ایجاد توازن فرهنگی»گفتن از   سخن

ی   سیاست با استعمارزدایی و جنبش کسب استقالل آغاز شد؛ سپس در عرصه

ی   ها تداوم یافت؛ این روندِ رهایی از قیود امروزه در عرصه  کردن اقتصادی از طریق ملی

های دیروز   گرایی به تحتِ سلطه دهد. اسالم  نشان می« گرایی اسالم»رهنگی خود را با ف

دهد بدون توسل به واژگان تحمیلی غرب، هویتِ خود را   از کابل تا مراکش امکان می

 [12بازیابند.]

فرانسوی چنان که کاره فرموله کرده  ی«وارونه شناسی شرق»دو اصل بنیادی پارادایمِ 

عنوان زبان و  عنوان عاملِ مدرنیزاسیون و دین اسالم به به« گرایی اسالم»ی: بود ـ یعن

یابند. این دو   ترین بیانِ خود را می  فرهنگِ ذاتی مردمانِ مسلمان ـ نزد بورگا افراطی
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ی پیوستگی، و نه   ی سومی، آن هم الهام گرفته از کاره، ترکیب شدند؛ ایده  اصل با ایده

این پیوستگی برای بورگا به پیوستگی «. گرایی اسالم»یسم و گسست، میان ناسیونال

ی تاریخیِ ناسیونالیستی و احیای بنیادگرایی اسالمی تبدیل شد. بر همین   لحظه

تر  های مدرنیته، بیش  مثابه پاسخی مدرن به دشواری گرایی به اسالم»اساس نوشت: 

 [40«.]بیانگر نیاز به پیوستگی است تا گسست

ای   مرحله ی موشکِ سه  ی پیوستگی را با کمک گرفتن از استعاره  دهبورگا این ای

ی دوم   ی نخست سیاسی )کسب استقالل(، مرحله  دهد: مرحله  می استعمارزدایی نشان 

گرایی  ی سوم فرهنگی/ ایدئولوژیک که اسالم  ها( و مرحله  کردن اقتصادی )ملی

اصطالح  گیرد که این به  مالً نادیده میی آن است. این استعاره این نکته را کا  نماینده

رفتن ـ همزمان بود با  های زیاد به محاق   در واقع احیای آن پس از سال«گرایی اسالم»

ی   ی استقالل سیاسی و اقتصادی. دهه  شکستِ گسترده و بازگشت در هر دو زمینه

دی بر درآم  شاهد بازگشت قدرتمندِ هژمونی امریکا در جهان مسلمان و پیش 8290

« شده ناصرزدایی»سیر قهقراییِ نولیبرالی جهانی بود؛ فرایندی که بهترین مثالش مصر 

ی بورگا، باید گفت او توجه   تحت حکومت انور سادات بود. با استفاده از استعاره

در واقع در فازِ فرود فعال شده بود ـ به عبارت « موشک»ی سوم   نداشت که مرحله

اسالمی یکی از چند مظهر شکست بزرگ و سیر قهقرایی دیگر، گسترش بنیادگرایی 

 .وجهی در تاریخ استعمارزدایی شرق بود چند

را تنها « گرایی اسالم»دیدگاه کاره و بورگا مبتنی بر این فرض کلیدی است که 

مدرنیزاسیونی که به زبان دیگری بیان شده.  :گیرند  عنوان امری گفتمانی در نظر می به

ها از غرب امانت گرفته شده بود، اما زبان و گفتارِ   ناسیونالیست از نظرِ آنان زبانِ

ی نهایی این   ـ بازهم بااستفاده از اصطالحِ کاره، بومی بود. نتیجه« گرایی اسالم»

ی بیان است ـ یعنی   به صرفِ یک نحوه« گرایی اسالم»برداشت به قلمِ بورگا فروکاهی 
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ای که   ـ برای برنامه (le parler musulman) «یگفتار مسلمان»گوید  که بعداً می  چنان

 :بار دیگر به کالم خودش مراجعه کنیم .هاست  ی ناسیونالیست  اساساً همان برنامه

تر زبان است تا مکتب، راهی برای بازنمایی واقعیت  واقع بیش گرایی در بنابراین اسالم

 توان  می اقاغر کمی با{. …گیری از گفتمان مسلط نیست } که راضی به وام

ای   در این توسل به واژگان اسالم برای بیانِ پروژه و کرد تفکیک دین از را گرایی اسالم

سیاسی بدیل، تنها تدارکاتِ ایدئولوژیک استقالل سیاسی و تداوم فرهنگی 

 [48«]های ناشی از استعمارزدایی را دید.  گسست

وگوهایی است  ها و گفت  احبههای جالبِ اثر بورگا این است که حاوی مص  یکی از جنبه

داشته است. این متون برخی « گرایی اسالم»ی   ی عرصه  های برجسته  که او با شخصیت

ترین ردیه   گونه است که روشن  اند. این  تر از توضیحاتِ خودِ نویسنده  مواقع بسیار روشن

مراکشی و ی   شده ، بنیادگرای مسلمان شناخته«شیخ عبدالسالم یاسین»بر نظراتش را 

 :گوید  جا که به بورگا می کند آن  مطرح می« العدل و االحسان»گذار سازمان   پایه

 شان،  گفتمان تحلیل با …گرایان های اسالم  ی نوشته  شما ناظران خارجی، با مطالعه

 نکوهش …ی فرهنگی غرب  نکوهش سلطه یعنی …بینید،  می را یخ کوه نوکِ تنها

 و تحلیل من شما، مقاالتِ در …اجتماعی عدالتی   بی ینا وجود امور، سوءمدیریتِ

 اسالم با …کند. بله  گرایی همدردی می اسالم با که بینم  می را ناب غربی یک آنالیز

ی معنوی عامدانه مات و کدر است.   کنید. اما برای شما، این حوزه  همدردی می اظهار

آن نگاه کنید. در واقع، من  خواهید به  خواهید آن را ببینید؛ شما نمی  شما نمی

دهند، بی   های خود می  درماندگی روشنفکرانی را که اهمیت و ارزش زیادی به دیدگاه

 [49«]دهم.  که دیدگاه دیگران توجه کنند، تشخیص می  آن
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 فرانسه در وارونه شناسی وخِم شرق راِه پر پیچ

پردازیم. نسل پس   ه میدر فرانس« شناسی وارونه شرق»اختصار به تحول بعدیِ  اینک به

شدت تراژیک   ی به  متخصصین فرانسویِ جهان مسلمان تحتِ تأثیر یک واقعه 8292از 

پس از ربایشِ یک سال  8219قرار گرفت: قتل، یا مرگ در اسارتِ، میشل سُرا در 

« جهاد اسالمی»خواند؛  می« جهاد اسالمی»پیش او توسط گروهی که خود را 

اهلل لبنان، که به نیابت از طرفِ ایران   وششی است برای حزبمشکوک به این بود که پ

های فرانسوی بود،   ی اوریانتالیست  [ این شوکِ ویرانگری به جامعه41کند.] عمل می

پی این امر، تصویرِ ایران   ویژه به اولویه کاره که با سُورا همکاری تنگاتنگ داشت. در به

 .گرایی نزد بسیاری از آنان طور مفهوم اسالم ها تا حد زیادی تیره شد، همین  نزد آن

گفتار نخستین کتابی که پس از مرگِ تراژیکِ سُورا منتشر کرد،  کاره، در پیش

« گرایی اسالم»، با نظر به ایران داوریِ کامالً متفاوتی از 8228مجموعه مقاالتش در 

را کاهش « بدیل اسالمی»به این سو، اعتبار  8218ویژه از   ی ایران، به  نمونه»ارائه داد: 

انگیز میشل سُورا، که با او کار کرده و از او الهام   ی غم  دریغا که نمونه {…} دهد  می

بنیادگرا و ) «بربریت»ی دو   جویانه  نحوی استثنایی مؤید بازی ستیزه ام، به  گرفته

 (44]«…االصل{(است }کذافی« الییک مترقی»

گسست. شاید بتوانم « شناسی وارونه شرق»ز به این طریق کاره به نحوی رادیکال ا

 این. بازگشت خالص و سنتی شناسی شرق  بگویم که آن را وارونه کرد یعنی به همان

رانسه به دو مکتب تقسیم شده است )این امر در مورد سایر ف در سنتی شناسی شرق

شناسان  نوشرق[ »41یکی را فرهاد خسروخاور] (.است صادق شناسان اجتماعات شرق

خالصه  طور  ها نامیده، هرچند که نسبتاً گرایشی سنتی است؛ به«یا نئو اوریانتالیست

شناسی  شرق»این نظر است که اسالم با مدرنیته ناسازگار است. مکتب دیگر را من 

تنها اسالم  ام، زیرا که واقعاً نوست و تعریف دیدگاهی است که مطابقِ آن نه  نامیده« نو



 ژیلبر آشکار

 

 110 

لکه در جهان اسالم، اسالم تنها راه گریزناپذیر به سوی مدرنیته و مدرنیته سازگارند ، ب

تنها راه برای »[ به قول روا که در سطرهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت 49است،]

 [49«.]تن دادن به مدرنیته

 دیدگاهِ: است یکی سنتی شناسی شرق و «وارونه شناسی شرق»ی مرکزیِ   هسته

ای   باوری پدیده  دین»جوامع{ مسلمان } مردمان برای آن به بنا که ای  گرایانه ذات

[ را 41ی اولیویه کاره]  جا سخن پیش از این نقل شده ، در این«دایمی و ذاتی است

، اسالم «گرایی اسالم»ام. مطمئناً کاره با گسست از توهماتش در مورد  تکرار کرده

ن باور رسید که زمان خیالی آشکار به ای  او با خام .نفسه را به کنار ننهاد  فی

های   دوران مصالحه»در جهان مسلمان به پایان رسیده و « گرایی اسالم»

است. دو سال بعد از این، کتابی بسیار جالب منتشر  [42«]گرایی فرا رسیده پسااسالم

خواند؛ در   می« اسالم الییک»کرد. در نام کتاب از برآمدنِ چیزی خبر داد که آن را 

« سنت کبیر»فرد بودنش  چه با تأکید بر منحصربه آنواقع بازگشتی به 

 [10نامیدش.]  می

ی اسالمی مستقر شده پس از قرنِ دهم   سنتِ دیرینه« سنتِ کبیر»منظور کاره از 

}اُرتُدُکسی{ نوینِ اسالمی در اواخر « آیینی  درست»میالدی تا ظهور و پیدایش نوعی 

ای مبتنی بر قرائتی «یینیآ درست»قرن نوزدهم و اوایل قرنِ بیستم بود؛ 

ی این   تیمیه ـ که زمینه  حنبل و ابن  های ابن  ویژه قرائت  مقدسانه از اسالم ـ به  خشکه

اند. کتابِ استثنایی کاره دعوتی است به اسالمی   آورده  را فراهم« گرایی اسالم»موج 

اندیش   شنکه تقریباً ممکن بود یک عالِم مسلمانِ رو  متعادل و نسبتاً سکوالرشده

بار دیگر در « شناسی نوین شرق»شده باشد. با این حال، سویافتگی نسبت به   نوشته

فرض   شود؛ در آغاز این بخش کاره این نکته را پیش   گیری کتاب ظاهر می  نتیجه

تواند اسالمی   های مسلمان، سکوالریزاسیون تنها می  در جوامع و فرهنگ»گیرد که   می
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کند که در اقلیم مسلمانان، هیچ نوع   ارت دیگر، کاره پیشنهاد می[ ـ به عب18«]باشد.

 .عیار میان مذهب و دولت رخ نخواهد داد  جدایی تمام

شکستِ اسالم »، اولیویه روا کتابی منتشر کرد که در آن نویدِ 8229پس از آن در 

که « شناسی وارونه شرق»پیشینِ مبتنی بر   [ با تکرار ارزیابی19را داد.]« سیاسی

، فتوا داد که این مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیون استعامل « گرایی اسالم»

خورده است. اما روا با یک ترفندِ معمول دنیای روشنفکری، به  گرایی شکست  اسالم

مدرن و الییک تنها حاصل تخیل او و « گرایی اسالم»که بپذیرد که این   جای این

شکست مربوط به تحلیل اوست ـ آن را به همکارانش بوده است ـ و به عبارت دیگر، 

 :نوشت  داد. حاال می  موضوع مطالعاتش نسبت می

گرایان، نه تنها به استقرار  رسد که کنشِ سیاسی اسالم  در بازاندیشی، به نظر می»

ی ایران( و یا به   دهد )نمونه  انجامد، یا به منطقِ تن می  دولت و یا جوامع اسالمی نمی

 [11ی افغانستان(.]  اش )نمونه  شده ی، حتی به شکل بازسازیشدنِ سنت  تجزیه

ی سیاسی، که در   گرایی یک لحظه بود، سنتزی شکننده میان اسالم و مدرنیته اسالم»

 [14«]نهایت هرگز ریشه ندواند.

ی    بستی روشنفکری )آپوری( در اندیشه  دلیلِ این شکستِ ادعایی، به نظر روا، بن

اند، در    ای اسالمی  ابر آن، پرهیزکاران شرط الزم برپاییِ جامعهست که بن«گرا اسالم»

[ 11ی اسالمی شرطِ پرورشِ افراد پرهیزکار باشد.]  که قرار است وجود یک جامعه  حالی

طور شد که روا از همان  مایگی مفرطِ این توضیح، جا دارد بپرسیم چه  نظر از کم  صرفِ

ای که حتی زحمت پذیرش آن را هم به   ایینشد ـ نارس« آپوری»ابتدا متوجه این 

« شدنِ اجتماعی  دموکراتیزه»به « گرایی انقالبی اسالم»گوید شکست   خود نداد. روا می

ای   آن انجامید ـ }جعل{ داللتی غریب برای یک مفهوم آن هم به دست نویسنده

مذهبی را دربست به این دلیل که از تاریخ « انتگریسم»متعلق به جمعی که اصطالح 
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ناکام به آن چیزی تبدیل شد که روا « گراییِ اسالم»کند.   گرفته، رد می دیگر نشأت 

از اسالم در « کارانه  محافظه»لحاظِ اجتماعی   نامد، یعنی تفسیری به می« نوبنیادگرایی»

ی از همان ابتدا در قلبِ این  که این خصیصه ـ گویی « ساز  مدرنیزه»مقابل با تفسیرِی 

 .نبوده است «گرایی اسالم»ح اصطال  به

القاعده منتشر شد  9008تر از یک سال بعد از حمالتِ سال  کتابِ بعدیِ اولیویه روا کم

[ به همین دلیل هم در 19بود.] شده  ی آن پیش از این رخدادها نوشته   و بخش عمده

 سپتامبر، بلکه گامی نو در 88ی اول نه واکنشی به شوکِ وحشتناکِ پس از   درجه

ی انگلیسیِ آن، که خود نویسنده آن را ترجمه و   نسخه .های نویسنده بود  اندیشه

[ در نتیجه، کتاب 19بازنویسی کرده و بر آن افزوده بود، دو سال بعد منتشر شد.]

در دولت بوش « جنگ علیه تروریسم»مملو از ارجاعات مربوط به زمانِ بسیار مهم 

تالش کلی نویسنده برای اعتبار بخشیدن به  ی کتاب  حال قسمتِ عمده است، بااین 

ها را  تحلیل  وقفه خالفِ آن  های پیشینِ خود در مقابله با واقعیتی است که بی  تحلیل

تر شبیه تفسیر فلسفی مغشوشی از  اثبات کرده است. این که این کتاب گاهی بیش

دلیل اغتشاش اجتماعی، احتماالً به  رسد تا اثری در علوم  نظر می اوضاع جهان به 

 .نظری }حاکم بر آن{ است

توان گمان برد که از کاره   پردازد، می  می «گرایی پسااسالم»جا که اثرِ جدید به  آن  از

کردنِ دین،   از اندازه سیاسی ی روا این است که با بیش   تأثیر گرفته است. اما نظریه

با « گرایی پسااسالم»گذر کرده است؛ « گرایی پسااسالم»[ به سوی 11«]گرایی اسالم»

گرفتنِ فضای مذهبی از فضای سیاسی انجامید؛ هر یک از   ترفندی تاریخی به فاصله

شرایط »شدند، و به این طریق « ها، خودمختار رغم تمایل بازیگرانِ آن به»این دو فضا، 

[ از نظر روا، یکی از نیروهای اصلی 12«.]آوردند را برای فرایند سکوالرشدن فراهم 

است: او « گرایی به ناسیونالیسم از اسالم»ها   گذارِ برخی از سازمان« گرایی  سالمپساا»
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گرایی  ی عربی، گسل میان ناسیونالیسم و اسالم   در سراسر خاورمیانه»کند که   ادعا می

ی کلیدی   اهلل لبنان و حماس در فلسطین دو نمونه  ، و حزب«یابد  تری می وضوح کم

نوشت که مثال روشن این تداخل آن است که   9004 [ روا در90این امرند.]

روز   گرای حماس و عضوِ ظاهراً الییکِ الفتحِ عرفات روزبه تمیزدادنِ مبارز اسالم»

[ ـ امروزه با توجه به شکافِ عظیم بین این دو نیرو و درگیری 98«]شود. دشوارتر می

 .است  ی وی کافی  ها، این ادعای روا برای ردِّ نظریه  آن

گرایی به  از اسالم»عنوان نمادِ تغییر  اهلل و حماس به  کردنِ حزب  هرصورت، مطرح  هب

گرا ـ  اسالم»ی   ها در قالبِ جدید آمیخته  ی آن  و سپس استحاله« ناسیونالیسم

و سازمان از همان که این د پذیر نیست. اول این  الاقل به دو دلیل توجیه« ناسیونالیست

ای   اند؛ مبارزه مبارزه علیه اشغال خارجیِ سرزمین خود بوده ، درگیرابتدای موجودیت

اند، نبوده؛ بلکه به   داشته« ناسیونالیست»که هرگز در انحصار نیروهایی که برچسبِ 

انداختند که از   ای از نیروها این مبارزه را در منطقه راه  لحاظ تاریخی، طیفِ گسترده

ای ایفا   ها نقش برجسته  هم در میان آن همان مراحل ابتدایی نیروهای مذهبی مختلف

برده، به این  های نام  سازمان« گرایی اسالم»اهمیتِ « کردنِ  رنگ  کم»عالوه   کردند. به

طور   اند، همان  خود پیشی گرفته« ناسیونالیست»ی ملی از رقبای  ا  دلیل که در مبارزه

 .ی استکرّات نشان داده، یقیناً منبعِ خطاهای جد  که تاریخ به

جمهوری »، مثالِ «گرایی پسااسالم»ی روا در بابِ   ی دیگری از نظریه  مثالِ عمده

ادعایی و « سکوالریزه شدنِ»ایران است. تفسیرهای طوالنیِ او در مورد « اسالمی

[ پایه در این توهم داشت که ایران در این 91[ از حکومتِ ایران]99«]زدایی  روحانیت»

[ )با توجه به 94است]« سازی سیاسی  عادی»ر حال تحقق د (9004ـ  9009دوران )

مجمع « »طلب  اصالح»ی اعالی این فرایند محمد خاتمی رییس   که نمونه  این

نژاد   تر است(. محمود احمدی آمیز این بیش  بود، وجه تناقض« روحانیون مبارز
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ی است بر این ا  ی زنده   انتخاب شد، ردیه 9001جمهور بعدی ایران که در سال   رییس

نژاد   کم بسیار عجوالنه بود. در یک ترفند دیگر تاریخ، احمدی  ادعای آمرانه که دست

 .مکالست

ی بسیاری از ادعاهای کتاب روا را ادامه دهم، مثالً اصرار   توانم بحث درباره  من می

[ که مثالِ آن 91«]سازی  ی اسالمی سازیِ دوباره  خصوصی»جالب او بر 

هایی که به   های بنیادگرا بودند، گروه  مین در مصر و اتحادِ پاکستانی گروهالمسل  اخوان

که « گرایی اسالم[ »99«]قلمروزدایی»ای به تغییر دولت نداشتند؛   باور روا دیگر عالقه

که   [ و این99«]است آشکارا از خاورمیانه غایب بوده»مثالش این ادعاست که القاعده 

ای انجام نداده   ر منطقه و یا علیه اهدافِ منطقههرگز عملیاتی د»این جریان 

ی   [، ادعایی که حتی در زمانِ ظهور و پدید آمدنِ القاعده در ابتدای دهه91«]است

شدنِ  اگر رادیکال»همان اندازه نادرست که  هم نادرست بود. یا ادعایی به  8220

ی کنیم، خواهیم مسلمان( در غرب را بررس اسالمی در میان جوانان مسلمان )و تازه

 [92«]دید که سوابقِ فکری آنان هیچ ارتباطی با مناقشات جاری خاورمیانه ندارد.

در لندن محکی برای این آخرین  2005ی داده در هفتم ژوییه  های رخ  گذاری  بمب

ی   ی دولت انگلستان برای انکارِ رابطه  فایده  های بی  زده از تالش ادعای او بود. روا شتاب

ها با شرکت دولتِ انگلستان در اشغال عراق حمایت کرد. چند   گذاری  بمبآشکار 

منتشر کرد تحتِ عنوان « نیویورک تایمز»ای در  ها، او مقاله  گذاری  روزی پس از بمب

داد که   [ وی در آن مقاله شرح می90«]خاطرِ عراق چرا از ما نفرت دارند؟ نه به »

دادند، بلکه این   یکا و بریتانیا واکنش نشان نمیگذاری لندن به جنگِ امر  عامالن بمب

بینند. یک سال بعد، در    می« ی فرهنگی   ی جهانی سلطه   جزئی از پدیده»جنگ را 

ای منتشر کرد که در آن به   مقاله« لوموند»جریانِ تهاجم اسراییل به لبنان، او در 

اهلل   کردنِ حزب  ای منزویه  )کذا( و اسراییل در مورد بهترین راه« های سُنّی  رژیم»
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بیش از هر زمانِ دیگری، »یافت:    ای که با این جمله پایان می   داد، مقاله  مشاوره می

دیپلماسی نیست، بلکه تنظیم   الزاماً راه  های سیاسی غالب شوند: این راه   بایست راه   می

 [98«]قوای نظامی به قصد پیشبرد اهداف سیاسی است.

المللی منتشر کرد تحتِ عنوان    های بین   ی دیگری در رسانه   روا مقاله 9009در سپتامبر 

داد که امروز   [ در آن مقاله شرح می99؛]«، در حال پیروزی هستیم«جنگ»رغم  به»

« های قضایی  های اطالعاتی و دستگاه  بسیجِ مداومِ پلیس، متخصصان، آژانس»به لطفِ 

 .«تری است  جهان محل امن»ا از قلم بیندازد( ر« متخصصان»توانست   )احتماالً نمی

« شناسی وارونه شرق»ی زمانی بیست سال، اولیویه روا، که از   طریق در فاصله  بدین

های غربی   مآبانه مشاور دولت  ی استحاله یافت و کِپِل«متخصص»بود، به  آغاز کرده 

، که پیش از این 9008در ی او   ای که باتوجه به آن، تحلیلِ بازاندیشانه  شد. استحاله

 .آید، اگرچه با قصد عذرخواهی نوشته شده بود نظر می  نقل شد، بسیار زیرکانه به

کاره، روا و بورگا، تنها سومی است که  ما، تأثیرگذار ی«وارونه شناس شرق»از سه 

در واقع، دو کتابِ بعدیِ بورگا  اش وفادار مانده است. در  های اولیه  گیرانه به نظرگاه پی

شده در کتاب اول است؛ تغییر که  های طرح  عمدتاً تکرار ایده «گرایی اسالم»مورد 

ها   دهد، گاهی آن ایده  فکرانِ سابقش میدان می هیچ، در جاهایی که به جدل با هم

های   حال او اذعان داشت که در میان جریان  [ بااین91شوند.]  بیش از حد ساده می

هایی که اتفاقاً در انتگریست  ارتجاعی وجود دارد ـ گرایشهای   گرایش« گرایی اسالم»

دهد.   ی انگلیسی( تردیدی به خود راه نمی در ترجمه« بنیادگرا)»شان   خواندن

بایست با کُل   های ناجوری هستند که نمی  ها وصله  گرایش  حال، از نظر او این  بااین

 .یکی گرفته شوند

گرایی درواقع تنها یکی نیست. این که   سالمعنصر ارتجاعیِ این ترکیب اندیشگی ا

اند،  اندیشان( یا بنیادگرایان ناگزیر به رشد و تحول خشک) "گرا متن"صاحبان قرائت 
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گرایی و قابلیت آن  ی پیشرفت اسالم داوری در زمینه عنوان نباید موجب پیش  هیچ به

ی تغییرناپذیر  تهبشود؛ یعنی این هس« مدرنیته»های  به بیان خود در نهایت با ارزش

 [94شمول.] های جهان ارزش

 خود ی«وارونه شناسان شرق»بورگا نه فقط به جدلِ نظری علیه همراهانِ پیشینِ 

ای   هراسی  خصوصاً شجاعانه علیه موجِ اسالم ـ کرد تأکید بایست  می ـ بلکه پرداخت،

های کشورش   تسپتامبر فرانسه را درنوردید. او با سیاس 88ایستاد که پس از حمالتِ 

ها درمورد موضوعاتی چون ممنوعیتِ حجاب در مدارس یا   و گرایش حاکم در رسانه

رساند که    نقش فرانسه در لبنان مخالفت کرد. این قدردانیِ الزم مرا به جایی می

ی صادق   ی شروعم: مقاله   خواهم مطلبم را با آن به پایان ببرم: با بازگشت به نقطه   می

 .8218در  العظم  جالل

 که برد پایان ادعا  این با را عربی ی«وارونه شناسی شرق»ی    ی خود درباره   العظم مقاله

[ به 91«]ارتجاعی نیست.« شناسی شرق»تر از خودِ   در نهایت کم» وارونه شناسی شرق

ای    داوری دیگر، هر پدیده شمول نیستند. همانند هر ارزش   گمانِ من این احکام جهان

قعیت خود قرار گیرد و ارزیابی شود. با گذار از بافت عربی به مو بایست در متن و    می

. در بافتِ کند   به نحوِ رادیکالی تغییر می« شناسی وارونه شرق»بافتی غربی، نقشِ 

ای با اثراتیِ عظیم است، در بافتِ غربی،    نشینیِ تاریخی   شدن به عقب  ، تسلیمغربی

مقابلِ ایدئولوژیِ امپریالیستیِ غالب و همدردی با کسانی  تر نوعی مقاومت در بیش

وار این نگرش است، که وجوه   بورگا تجسم نمونه .اند  است که آماجِ این ایدئولوژی

جهان »های پیشین دارد؛ سردمدارانِ آن   دوره« گرایی سوم جهان »مشترک بسیاری با 

 .دادند  د، به خودفریبی میدان مینیز با دلدادگی کور به دشمنِ دشمنِ خو« گرایی سوم 
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شباهت  8291به اسالم در « گرا  جهانِ سوم»ماکسیم رودنسون از نگرشِ   توصیفِ

درواقع « شناسی وارونه شرق»دهد   ام دارد و نشان می  کنون گفته غریبی به آنچه تا

 .ای مکرر است  پدیده

های لیبرال و یا   یشهای که }ایدئولوژیِ ضداستعماریِ چپ{ از ر  گرایی شمول جهان

سوسیالیستِ خود اخذ کرد، برخالف انتظار کوشید به پذیرش و درنهایت تجلیل از 

دیده،  ای، تحت استثمار، ستم خصیصه، تبدیل شود. نگرش این گرایش از نیرویی پایه

رحم، نیرویی که به شکلی قطعی دنیای کهن فقر و سلطه را از بنیاد  صریح و بی

های ذاتی این   دهد. پس از آن است که ارزش هان سوم تعمیم میبرخواهد کند، به ج

هایی کامالً  یابد؛ چیزی که سوءتفاهم مردمانِ سابقاً تحتِ استعمار احترامی ویژه می

شود؛ مگر در اشکالی ویژه، دقیقاً همان  عادی موجب کاهش یافتن و تقلیل آن نمی

دارد. برای  وجوش وامی و جنب هایی که محیط اروپایی مورد اشاره را به تحرک ارزش

تری داشتند، اسالم همچون نیرویی  ها که در این زمینه تعهد عمیق برخی از آن

 [99رسید.] نظر می به« مترقی»نفسه  فی

های   های غربی درمورد پیشبرد سیاست  ی که به دولت«کارشناسان»میان 

 محکوم را ها  سیاست همین که «وارونه شناسان شرق»دهند و   امپریالیستی مشاوره می

 شدت  به «وارونه شناسان شرق»تفاوتی کیفی وجود دارد؛ هرچند  من نظرِ از کنند،  می

ها و    رو مقدمات دلسردی   اند و ازاین   ها دچار توهم   آماجِ این سیاست افرادِ مورد در

اسی و ی سی  حال، همچنان با تداوم مبارزه  کنند. بااین   تضعیف روحیه را فراهم می

دانم، مثل همیشه،  ی خود می های امپریالیستی غرب، وظیفه  فکری علیه سیاست

ی انحراف در این سوی حصار و میدان سیاست  هایی را که معتقدم سرچشمه نگرش

ها در برخی امور مهم  است را مورد انتقاد و بررسی قرار دهم، حال هر قدر هم با آن

         .شمهایی داشته با نظری ها و هم همگرایی
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 برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی

 :ها نوشت پی

 Gilbert Achcar – [1]ی مطالعات شرقی و افریقایی استاد دانشکده (SOAS) 

دانشگاه لندن است. متن حاضر سخنرانی نویسنده در کنفرانسی است که در 

ی و ادبیات ، توسط دپارتمان انگلیس2007نوامبر  90چهارمین یادبود ادوارد سعید در 

این متن برای انتشار بازنگری شد. متن انگلیسی  .تطبیقی دانشگاه وارویک برگزار شد

ی حاضر برمبنای دو متن فرانسه و  توسط نویسنده ترجمه و آماده شد و ترجمه

 .انگلیسی متن به فارسی صورت پذیرفته است

شتاب « م ذهنیمارکسیس»به « مارکسیسم عینی»به گذار از  8299جنگِ ژوئنِ  [2] –

ود، که در جهان بخشید، چیزی که عبداهلل الروی، در همان آغاز جنگ حس کرده ب

ی   ، با مقدمهایدئولوژی معاصرِ عرب؛ نگاه کنید به اثرِ او تحتِ نامِ عرب رخ خواهد داد

 .8299ماکسیم رودنسون، پاریس : فرانسوا ماسپرو 

 ، لندن1، در خمسین "وارونه اسیشن و شرق شناسی شرق"لعضم،  ا  ق جاللداص [3] –

: Ithaca Press،1981 ( است «8210 پاییز»تاریخ مقاله)بازنشر در 1ـ  99ی   ، صفحه 

A.L. Macfie, ed., Orientalism : A Reader, New York : NYU Press, 

2000, pp. 217 – 238 

 .8218العظم، االستشراق واالستشراق معکوساً، بیروت : دارالحداثه،  [4] –

 Macfie, ed., p.230 ؛ 81خمسین، ص. [5] –

بر خود نامِ « شناسی شرق»ی   نگرشِ بنیادی به غرب، بر همان مدل و پایه [6] –

شماری بوده است. از   ، گرفته و موضوعِ آثار و کتب بی"Occidentalismeگرایی،  غرب"

اره به همین گاهی برای اش (Orientalism in reverse) «وارونه شناسی شرق»مفهوم 

ی العظم نیز   شناسی، که در مقاله ، نگرشی متقارن با شرقشود نگرش استفاده می
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ای  حال بهتر است که این نامگذاری پیشنهادیِ او را به پدیده  بررسی شده است. با این

داد و در اینجا بررسی شده، اختصاص دهیم،   ی او را تشکیل می  که عنصرِ اصلیِ مقاله

های   با این ویژگیِ که در آن ارزش« شناسی شرق»موضوع بر سر یک  گاه که که آن

سنتی، با نگاهی مثبت مورد بررسی « شناسی شرق»، بر خالفِ «اوریانتال }شرقی{»

 .اند  قرار گرفته

 Macfie, ed., p.234 ؛ 99خمسین، ص.  [7] –

  .There is no salvation outside of the church[8] م

در مورد ایران، گرد  8291ـ 8292های او در   ید به مقاالت و مصاحبهمراجعه کن [9] –

پاریس: }انتشارات{  Michel Foucault, Dites et écrits II, 1976-1988آمده در 

 .999-924، صص: 9008گالیمار، 

« رویای ایرانیان چیست؟»ی فوکو، همانی است که تحتِ عنوان   بدترین مقاله [10] –

در  (.Dits et ecrits II, pp. 688-694) نوول ابسرواتور منتشر کرد در 8291در اکتبر 

فوکو در مورد ایران، نظرِ تلخ و تندِ ماکسیم « ی  داده  گل به آب  دسته»مورد این 

-Paris: Fayard, 1993, pp 310رودنسون را در کتابش اسالم: سیاست و اعتقادات، 

 .ببینید  327

[11] –. Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary 

 .ای از سرژ حلیمی ، با مقدمهAgon 2003مارسی، 

[12] – Olivier Roy, «Les islamologues ont-ils invente l’islamisme ?»  
 اند؟  شناسان، اسالمیسم را ابداع کرده  آیا اسالم«اولیویه روا، 

«Esprit, Aout – Septembre 2001, pp. 116-136 

[13] – Intégrisme 

، به »بنیادگرایی»ی کامالً مشروع از اصطالح   برای استداللی در مورد استفاده [14] –

 Islamic Fundamentalism Reconsidered: A» العاده عالیِ العظم  ی فوق  مقاله

Critical Outline of Problems, Ideas and Approaches» [ بازنگری بنیادگرایی
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های اول و دوم، در   بخش [ها و رویکردها  ها، ایده  ی انتقادی از دشواریاسالمی: طرح

-21صفحات  XIV 1، 1994 و 21-898. صص XIII 1&2، 1993بولتنِ آسیای جنوبی، 

 .مراجعه کنید 91

 .همین اشکال را دارند« اسالم مبارز»یا « اسالم سیاسی»اصطالحاتی چون  [15] –

[16] Jean – Francois Clement, “Pour une comprehension des  mouvements 

islamistes”, Esprit,  1980 ژانویه 

در این « گرایی }اسالمیسم{ اسالم»ی دیده شده از اصطالح   نخستین استفاده [17] –

 12) نوول ابسرواتوری   ای از حبیب بوالرس در مجله  در مقاله 8292مفهوم جدید به 

در دولت  8290ـ8298ی   تونسی بود که در فاصله مارس( بود؛ حبیب ناسیونالیستی

علی نیز پستی به عهده داشت .   العابدین بن  حبیب بورقیبه بود و سپس در دولت زین

خواهانه نبود. سپس این اصطالح  نامید، پوزش« گرایی اسالم»البته ارزیابی او از آنچه 

ن فرانسوا کلمان در با قلم ژا فرانسه دانشگاهی شناسی نخستین بار در قلمرو شرق

ـ  18، صص. 8210ی   ژانویه  Esprit)، «های اسالمی  برای درکِ بهتر جنبش»ی  مقاله

اصال همدلی نداشت.  کرد   ( به کاررفت. کلمان نسبت به جنبشی که معرفی11

ی   که اصطالحِ موردعالقه ، پیش از این«گرایی اسالم»جاست که  پارادوکس این

ود، عموماً توسط نویسندگانِ متخاصم به نخستین موجِ بش« رونهوا شناسی شرق»

خواستند با یک کلمه طیفِ   بنیادگرایی اسالمی اطالق شد. این نویسندگان می

ای را که بیرق اسالم را برافراشته بودند، زیر پوشش   ای از جریانات سیاسی گسترده

حی که ابایی از ها)اصطال انتگریست/بنیادگراترین آن … ترین تا  بگیرند: از مدرن

 .(استفاده از آن نداشتند
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های عربی، تجزیه و تحلیلِ  مشروعیتِ اسالمیِ سوسیالیسماولیویه کاره،  [18] –

 FNSP ،1979 :پاریس .های درسیِ مصری، سوری و عراقی مفهومی ـ ترکیبیِ کتاب

 .919ی   ی کاره خالصه شده. صفحه "فرضیه"

مذهب و سیاست »ی من،   ین مسئله، به مقالهبرای دیدنِ گفتگویی در مورد ا [19] –

ها به امپریالیسم و   واکنش :Global Flashpoints در« امروز از نظرگاهی مارکسی

 55ـ 99صص.  Merlin Press, 2007 :، لندنSocialist Register 2008نئولیبرالیسم، 

 .مراجعه کنید

، "ویژه در مصر و سوریه به ی عربی و  گرا در خاورمیانهماتوپیایِ اسال" کاره [20] –

های تهیه شده   که بخش اثری نوشته شده به همراهی میشل سورا، با توجه به این

اسالم و »توسط هرکدام از نویسندگان مشخص است، در کتابی به ویراستاری کاره، 

)بخش مربوط به  81ـ  90، صص. PUF 1982پاریس، « دولت در جهانِ امروز

 "گرا اسالم"ق اعتبار علمی خود را بر سر استفاده از اصطالح کاره به همین طری(.کاره

 .گذاشت، امری که توسط ماکسیم رودنسون نقد شده بود

المسلمین در مصر و   ن ی، اخوا  کاره و ژرار میشو )نام مستعار سُورا(، پرونده [21] –

 .8211( پاریس: انتشارات گالیمار/جولیار 8291ـ  8219سوریه )

 .901ا ـ ص ج همان [22] –

 .982جا ـ ص  همان [23] –

 .981جا ـ ص  همان [24] –

 .901جا ـ ص  همان [25] –

، Autrement پاریس، انتشارات اسالم: نبرد علیه غرب؟کلر بریر، اولیویه کاره،  [26] –

نگار فرانسوی پیش از این در تألیف کتابی در مورد انقالب   کلر بریِر روزنامه .1983

اند )کلر بریِر و پیر  که آن را بیش از اندازه متعصبانه ارزیابی کرده ایران دست داشت
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ی   این کتاب مصاحبه .(Seuil ،1979، پاریس: نشرایران: انقالب به نام خدابالنشه، 

جالبی با میشل فوکو در خود داشت وقتی رژیم جدید ایران شروع به نشان دادنِ 

ی فوکو شد. )فوکو، گفته و های استبدادی خود کرد، اسباب سرافکندگ خصلت

 (941ـ  911، صص. II ها  نوشته

، در بریر و کاره، اسالم: جنگ علیه غرب ؟ "اسالم سیاسی در مصر"کاره،  [27] –

 .811ی   صفحه

 .899ی   جا ـ صفحه همان [28] –

 Laهای اسالمیست در مصر معاصر، پاریس،   ژیل کپل، پیامبر و فرعون، جنبش [29] –

Découverte 1984 

 .Seuil ،1985 ی سیاسی، پاریس، ناشر  روا، افغانستان، اسالم و مدرنیته [30] –

 .88جا ـ ص  همان [31] –

 .89 – 81جا ـ صص همان [32] –

 .89جا ـ ص  همان [33] –

 .24جا ـ ص  همان [34] –

 .880جا ـ ص  همان [35] –

 .984جا ـ ص  همان [36] –

 Karthala .1988 :صدای جنوب، پاریس :ی در مغربگرای اسالم فرانسوا بورگا، [37] –

 :جا از چاپ سوم این کتاب است: اسالمیسم در مغرب، پاریس ها در این  قول  نقل

Payot ،1995. 

 ، ناشر«گرایی های نامیدن: بنیادگرایی، فوندمانتالیسم، اسالم  از دشواری»بورگا،  [38] –

Esprit 819، ص 8211، مارس. 

 .10گرایی در مغرب، ص  المبورگا، اس [39] –
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 .91جا ـ ص  همان [40] –

 .90جا ـ ص  همان [41] –

نقدی بسیار خوب از نظریاتِ فرانسوا بورگا، که در  98ـ  99ص.  جا ـ ص همان [42] –

ی بسیار خوب محمدشریف فرجانی   مسیر همان خطوط پیشین است را در مقاله

(Mohamed-Cherif Ferjani)  و صدری خیاری (Sadri Khiari) ،" خطوط و

، 89شماره  Textuel : ، پاریسContre Temps، "های اسالم سیاسی معاصر  پارادوکس

ببینید. در این مطلب همچنین در سوتیتر از مفهوم  21ـ  801، صص. 9001فوریه 

 بی کند، می اشاره ی ممکن دیگری از فرمول العظم  ، ترجمه«شناسی برعکس شرق»

 .باشد کرده اصطالح این منشاء به ای  اشاره که  آن

توان گفت در این دوره تهران درگیر در یک  با استفاده از واژگان نظامی می [43] –

ی پاریس از بغداد در   علیه فرانسه بود در مقابل حمایت گسترده "عملیات نامتقارن"

 جریان جنگ عراق ـ ایران

. 89، ص. FNSP ،1991  ، پاریس؛گرا در خاور عربی اتوپیای اسالمکاره،  [44] –
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 خواه در خاورمیانه: سوی یک سیاست ترقی به
 ا ژیلبر آشکاروگوی پروبلماتیکا ب گفت

 مترجم: عباس شهرابی فراهانی 

ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود  های توده جنبش :مقدمه

خواهانه یا یک  های یک تغییر ترقی هایشان، دورنماها و امکان ها و ناکامی شکست

ها  مکانخواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این ا ای ترقی دهیِ توده سازمان

نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، 

شدن به این هدف اولیه،  سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک

پژوهان  وگوها را با روشنفکران، فعاالن و خاورمیانه ای از گفت مجموعه« پروبلماتیکا»

هایی را  وگوی اسکایپی، پرسش کرده است. در این گفت گرا را آغاز خواه یا چپ ترقی

پژوه و استاد مطالعات توسعه در  برای ژیلبر آشکار، روشنفکر مارکسیست، خاورمیانه

کتابی  ۷۰۷۳زمین و آفریقای لندن طرح کردیم. او در سال  ی مطالعات مشرق مدرسه

 The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising تحت عنوان

ی این کتاب امسال  منتشر کرد. دنباله (ای رادیکال در قیام عربی الشعب یُرید: واکاوی)
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های  دردنشان) Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising با نام

 .چاپ خواهد شد (گروی در قیام عربی هراسناک: واپس

 

 مسائل نظری و راهبردی

ی یک سیاست  کنید؟ عناصر نظری عمده چطور تعریف می را "گرایانه سیاست چپ"و  "چپ"
 گرایانه چه هستند؟ چپ

 از بگذارید –ی که به درستی فهم شده باشد «خواه ترقی»کنم سیاست  من فکر می

 ی مجموعه از که است سیاستی –کنم  استفاده «چپ» جای به «خواه ترقی» اصطالح

های قرن هجدهم  ز زمان انقالبکه ا هایی ارزش کند؛ می حمایت ها ارزش از کاملی

ی مدرنیته و پیشرفت تاریخی با تأکید بر ارزش کلیدیِ عدالت  تاکنون مشخصه

خواه را سیاستی  گرا یا ترقی اند. بنابراین، من سیاست چپ اجتماعی و برابری بوده

 .ها چسبیده باشد ی کامل از ارزش راستی به این دسته کنم که به تعریف می

 

خواه در خاورمیانه چگونه باید باشد؟  نه یا همانطورکه گفتید سیاست ترقیگرایا سیاست چپ
هایی که ذکر کردید، چپ را در خاورمیانه و شمال آفریقا  توانیم بر اساس ارزش چطور می

 بازسازی کرد؟

های متفاوتی داشته  من این نگاه را که خاورمیانه یا کشورهای مسلمان باید ارزش

ها و حقوقِ انسانیِ  هایی که در اینجا ذکر کردم، ارزش شکنم. ارز باشند، رد می

ها در عمل  ها حمایت کرد. این ارزش جا از آن شمولی هستند که باید در همه جهان

شوند: آزادی و دموکراسی نیازمند این جدایی است،  شامل جداییِ دین از دولت می

پذیری از نصوص  عی الهامزیرا هر دولتی را که بر دین مبتنی باشد، هر دولتی را که مد

خواهند  تواند آزاد و دموکراتیک تلقی کرد، چون نهادهای دینی می الهی باشد، نمی

جای  فهمند به عنوان تفسیر صحیح از حاکمیت قانون خدا می آنچه را خودشان به
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ساخته تحمیل کنند. در نتیجه، همچنین شما  حاکمیتِ دموکراتیک قانون انسان

بخش دارید که با جدایی دین از دولت در ارتباط  سائل رهاییی وسیعی از م گستره

خواه  ی ترقی ی هر برنامه ی عمده ها رهاییِ زنان است، که مؤلفه یکی از آن .هستند

جاست، و خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنا نیست. برعکس، این  راستینی در همه

مانده  این نظر بسیار عقب ترین مسائل خاورمیانه است، زیرا منطقه از یکی از مهم

البته، به همین سان  .تر از دنیا هستیم ی رهاییِ زنان، بسیار عقب است. ما در مسئله

های ملیتی، قومیتی و  گروه جمله از –ی جامعه  دیده های ستم ی گروه حقوق همه

خواه باید متعهد  سیاست ترقی .هستند خواه ترقی سیاست حیاتیِ ی مؤلفه –جنسیتی 

 .ها، زن و مرد، و همینطور عدالت اجتماعی و برابری باشد ییِ کامل انسانبه رها

 

خواه در راه  دهِی سیاسی و بسیج اجتماعی چطور؟ فعاالن چپ و ترقی ی سازمان درباره
 ای مواجهند؟ های جدی ها و فرصت دهی و بسیج با چه چالش سازمان

یر زمان و تکنولوژی، تحول ای است که با تغی ی سازماندهی مسئله به نظر من، مسئله

توانید به همان درکی از سازماندهی بچسبید که پنجاه سال  یابد. شما امروز نمی می

اند، تکنولوژیِ ارتباطیِ مدرن در  دیده پیش رواج داشت. همانطور که همگان می

های چند سال اخیر در خاورمیانه نقشی کلیدی بازی  ای و قیام های توده جنبش

دهند که استفاده از تکنولوژی  ها به ما این را نیز نشان می همین تجربه اند. اما کرده

های اجتماعی، برای پیروزی کافی نیست. به این دلیل که  طور خاص رسانه مدرن، به

یافته را در  ودستگاه دولتی مرکزیت کنید که یک دم اگر شما تحت رژیمی زندگی می

های اجتماعی و  ا با استفاده از رسانهکنترل دارد، هیچ راهی نیست که بتوانید تنه

اینترنت به آن ضربه بزنید. شما به سازمانی واقعی روی زمین نیاز دارید. اما این دیگر 

های تاریخیِ  که در زمان چنان – یافته های سیاسیِ مرکزیت تواند به شکل ماشین نمی

نه بود، گرا تحت شرایط سرکوب کشورهایی مخصوص مدل آن. باشد –پیشین داشتیم 
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گر دیگر  های سرکوب هایی تحت رژیم اما واقعیت این است که ساخت چنین ماشین

های مُدرن در نظارت بر جمعیت  ها نیز خودشان از تکنولوژی ممکن نیست، زیرا رژیم

برند. ساخت هر سازمان بزرگی تحت نظارت و سرکوب مدرن، بسیار  مردم بهره می

گر،  ای روبرو هستیم. در کشورهای سرکوب عمدهجا با دشواریِ  دشوار است. پس، این

ی آغازین،  کننده باشد، در واقع در لحظه تواند تعیین های اجتماعی می نقش رسانه

که  محض این ریزند، یعنی در آغاز قیام. اما به ها می ها به خیابان که توده یعنی هنگامی

ر روی زمین، در ت دهیِ هرچه سریع شود، سازمان ها تحمیل می آزادی در خیابان

یابد. در غیر این صورت،  های تماماً مجازی، ضرورت می های واقعی نه در شبکه شبکه

های اخیر در خاورمیانه دیدیم،  ها، آنطور که در تجربه ها و شکست نشینی ریسک عقب

 .شود بسیار بزرگ می

 

نقشی  دهی و بسیج چه ی سازمان های چپ )مارکسیستی و غیرمارکسیستی( در مسئله سنت
 توان آموخت؟ دارند؟ در این زمینه، از لنین، لوکزامبورگ یا تروتسکی چه می

هایی که به  هایی دیگر هستند. آن ها اکثراً مباحثی کهنه برای زمان به باور من، این

دارانی هستند  چسبند مثل کاسبان و کارخانه دهی می فهم لنین از سازمان و سازمان

دهی  شان را به همان شکلی که یک قرن پیش سازمان هخواهند کارخان که امروزه می

ای متفاوت زندگی  دهد. ما در زمانه این امروز جواب نمی .شد، سازمان دهند می

کنند که بسیار  دهی را ایجاب می های مدرن، نوعی سازمان کنیم، و تکنولوژی می

گوی هِرَمیِ ها هستند نه بر یک ال تر، و مبتنی بر شبکه تر، بسیار افقی دموکراتیک

هیچ الگوی  .دهی باید با شرایط هر کشور انطباق یابد مرکزگرا. البته، سازمان

دهی وجود ندارد. تراژدی این بود که پس از انقالب روسیه،  شمولی برای سازمان جهان

ها الگویی را که در روسیه تحت شرایط خاص جنگ علیه تزاریسم و پس از  بلشویک
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خواستند  ها می آن .جا تعمیم دادند ه بودند، به همهآن در طول جنگ داخلی ساخت

این الگو را بر کل جهان تحمیل کنند، اما کارساز نشد. باید شرایطی را که تحت آن 

ای از آزادی را که در کشورتان وجود دارد، نوع رژیم  اید، درجه در حال مبارزه

ی این موضوعات  اید، به حساب آورید. همه ای را که با آن در حال مقابله سیاسی

جا به کار  ای وجود ندارد که در همه بخشی از مسئله هستند و هیچ راهکار جادویی

کنید،  گرانه زندگی می رود. بنابراین، همانطور که گفتم، اگر در شرایط سرکوب

ای به شما کمک کنند تا  مالحظه طرز قابل توانند به های اجتماعی الکترونیکی می رسانه

ای، قیام و  ی آغازین جنبش توده دی که در چیدمان شرایط مرحلهبر اوضاع نامساع

وبیش  دهی کم که امکان سازمان شورش غلبه کنید. اما پس از آن، به محض این

آورید، باید فوراً آن را به کار بندید و شروع کنید به ساختن  تری را به دست می آزادانه

مین دلیل است که ساختن ای وسیع از مردم متعهد به هدفی مشترک. به ه شبکه

تر متعهدان به مبارزه  را که بیشچ –ویژه میان فعاالن  خواهان، به اجماعی میان ترقی

 بر که است مهم. یابد می اهمیت –ها هستند  خواهانه عموماً جوان برای اهداف ترقی

یک اجماع، یک منشور آزادی مشترک، فراهم شود و هرچه زودتر گرد این  اهداف

 .دهی صورت بگیرد ای فراتر سازمان رساندن وضعیت به مرحله اهداف برای

 

ها  ی ائتالف گرایانه، مسئله ها و راهبردهای چپ انگیز در تاریخ اندیشه ی مجادله دیگر مسئله
اش  تواند در پیکارهای سیاسی ای می هایی که یک چپ خاورمیانه ی ائتالف درباره .بوده است

توان  کنید، یا می راهبرد صرفًا کارگری را پیشنهاد می تشکیل دهد، نظرتان چیست؟ آیا یک
ای با  های طبقاتی، چپ خاورمیانه ای هم فکر کرد؟ جدای از ائتالف های چندطبقه به ائتالف

 تواند ائتالفی بسازد؟ های سیاسی می ها و ایدئولوژی کدام گروه

تید که هنوز ها روبرویید. اگر در کشوری هس این به مسائلی بستگی دارد که با آن

اید و  های دموکراتیک اساسی است، به ائتالفی وسیع محتاج نیازمند رسیدن به آزادی
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های اجتماعی و سیاسی بسیاری  باید بتوانید چنین ائتالفی را بسازید، زیرا گروه

کنید که  اند. اما اگر در کشوری آزاد زندگی می هستند که در عالقه به آزادی شریک

برای سوسیالیسم است، به نوع محدودتری از ائتالف نیاز دارید، تان  ی اصلی مبارزه

اند؛ هدفی که بر آن  فکر که در هدف تغییر سوسیالیستی شریک ائتالفی از افراد هم

بنابراین، باز هم  .تری وجود دارد، تا هدف مبارزه برای دموکراسی و آزادی اجماع کم

هیچ دستورالعمل عامی وجود این مسائل، موضوعات مربوط به اصول عام نیستند. 

دهی و تاکتیک حیاتی است، اتکا بر  ی مسائل مربوط به سازمان ندارد. آنچه در همه

است آنطور که لنین عادت داشت بگوید. این « تحلیل انضمامی از وضعیت انضمامی»

 .های او در این زمینه بازیابی کرد توان از دیدگاه بهترین اصلی است که می

 

ی دموکراسی با سوسیالیسم و ارزش دموکراسی برای سوسیالیسم اشاره کردید.  شما به رابطه
تر  ی سوسیالیسم با دموکراسی و البته با سکوالریسم کمی بیش ی رابطه خواهیم درباره اما می

گاه از کدام دموکراسی و کدام  ای مثبت میان این سه وجود دارد، آن صحبت کنید. اگر رابطه
 یم؟گوی سکوالریسم سخن می

در پاسخ به نخستین پرسش شما، کوشیدم توضیح دهم که چگونه سکوالریسم با 

 هیچ –معنای جدایی دین و دولت  به –دموکراسی در پیوند است. بدون سکوالریسم 

ای مربوط به آزادی فردیِ  باید مسئله دین. باشد داشته وجود تواند نمی ای دموکراسی

های خصوصی  باشد و نباید در باورها و زندگیمطلق باشد. دولت نباید بر دین مبتنی 

ترتیب، نهادهای دینی نباید در  همین مردم دخالت کند. این اصلی عمده است. به

ها دخالت کند. دولت  ی آن ی دولت دخالت کنند، و دولت نیز نباید در اداره اداره

ی شرط مبتنی بر حاکمیت مردم است. این بنیاد دموکراسی است، و دموکراسی پیش

درستی آن را سوسیالیسم نامید؛ اگر قرار  کلیدی برای هر چیزی است که بتوان به
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باشد این سوسیالیسم خوب کار کند. این بدان علت است که اگر جامعه دموکراتیک 

شود با بازتولید  نباشد، مالکیت عمومیِ وسایل اجتماعیِ تولید، ناگزیر مترادف می

جای مالکیت خصوصی،  این نابرابری اجتماعی به نابرابریِ اجتماعی به شکلی متفاوت.

ممکن است بر امتیازهای بوروکراتیک استوار باشد. بنابراین، دموکراسی راستین 

 .نیازمند سکوالریسم، و سوسیالیسم راستین نیازمند دموکراسی است

 

ند توا ای چگونه می ماندگِی منطقه چیست؟ چپ خاورمیانه نقش امپریالیسم و استعمار در عقب
 بین مبارزه علیه استبداد و مبارزه علیه امپریالیسم توازن برقرار کند؟

کند که با یک رژیم  کنید تنها در صورتی بروز می ای که به آن اشاره می مسئله

استبدادی روبرو هستید که دشمن امپریالیسم غربی است. اگر با استبدادی روبرو 

زمان با هر  وجود ندارد، چرا که همباشید که مورد حمایت امپریالیسم است، مشکلی 

که  اید، از آنجایی کنید. برای مثال، اگر علیه پادشاهی سعودی در مبارزه دو مبارزه می

کنید.  زمان علیه رژیم و حافظ آن مبارزه می ایاالت متحده حافظ پادشاهی است، هم

علیه  کردید، هم علیه شاه، هم به همین سان، اگر در ایران زمان شاه مبارزه می

عنوان قدرت حامی او در حال مبارزه بودید. اما وقتی با رژیم  امپریالیسم آمریکا به

شوید که دشمن امپریالیسم غربی است یا روابط وخیمی با آن  مستبدی روبرو می

جا این است که برای جنبش  ی اساسی در این کند. نکته دارد، این مشکل ظهور می

اش اولویت مطلق دارد؛ و این مبارزه با استبداد  یای، مبارزه برای حقوق اساس توده

گونه توهمی نسبت به  زمان، این مبارزه باید بدون هیچ کند. اما هم برخورد می

گونه اتکایی به آن، صورت بگیرد. زیرا امپریالیسم اگر با پیکاری  امپریالیسم، هیچ

ی اگر آن استبداد با خواه مواجه شود، استبداد را ترجیح خواهد داد، حت راستی ترقی به

منافع امپریالیسم سر دوستی نداشته باشد. همواره برای امپریالیسم بهتر است که با 

خواه. در خاورمیانه، آمریکا و متحدینش  های ترقی استبداد روبرو باشد تا با انقالب
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های  ی قیام ها. در دوره های استبدادی طرف باشند تا با انقالب دهند با رژیم ترجیح می

ها و  شدن قیام ی اصلی آمریکا جلوگیری از رادیکال ، دغدغه۷۰۷۷عربی در سال 

ها،  ی قیام ها بود. این امر برای همه ها در مرزهای محدود و حفظ دولت داشتن آن نگه

از جمله قیام سوریه، صادق است. رژیم سوریه روابط وخیمی با آمریکا داشت؛ 

خواست رژیم  حال، آمریکا نمی داشت. بااین نبود، اما روابط وخیمی« ضدامپریالیستی»

 .شد می ساقط آمریکا کمک با پیش سال پنج صورت، این غیر در –سقوط کند 

ای که اپوزیسیون سوریه بیش از هر چیز به آن  های دفاعی واشینگتن از تأمین سالح

زیرا  کرد عمل چنین آمریکا. کرد امتناع – ضدهوایی های سالح یعنی –نیاز داشت 

داشتن دولت  خواست رژیم سقوط کند و تنها خواستار تغییراتی درون رژیم و نگه ینم

ی آمریکا به نمایندگی از  هایی که با توهم نسبت به مداخله سر جای خود بود. آن

 .تلخی از خواب غفلت بیدار شدند خودشان در قیام سوریه شرکت کردند، به

 

 مسائل توسعه: نولیبرالیسم و بدیل آن

های زیادی بین  که تفاوت کنید. با وجود این هاست مطالعات توسعه تدریس می شما سال
ی مناسب  کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد، از نظرگاهی عام، راهبرد توسعه

ی این جوامع  هایی در مسیر توسعه دانید؟ چه مسائل و چالش برای این کشورها را چه می
 این توسعه چیست؟ ها در وجود دارند؟ نقش حکومت

ها  ی آن اند. همه ها در منطقه از درکی نولیبرالی از توسعه الهام گرفته ی حکومت همه

حال، این  دانند که باید اقتصاد را هدایت کند. بااین بخش خصوصی را بخشی می

ی خصوصی هیچ اعتمادی به آینده ندارد، و  ای که در آن سرمایه راهبرد در منطقه

ی  های بلندمدتی که برای یک توسعه گذاری اندکی دارد به سرمایهبنابراین تمایل 

داریِ خصوصی در  واقعیِ پایدار ضروری هستند، شکست خورده است. سرمایه
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رود، نه  بازی می ای است که به دنبال سود سریع و سفته داری خاورمیانه تماماً سرمایه

این توهمی محض است که ای که اروپا را در قرن نوزدهم صنعتی کرد.  داری سرمایه

ی کنونی تکرار شود. به همین دلیل است  تواند در خاورمیانه باور کنیم این فرایند می

کند. این نکته از  ای ایفا می که تنها راه توسعه، راهی است که دولت در آن نقش عمده

کند که منطقه دارای منابع عظیم نفت است که درآمدی  تر صدق می این جهت بیش

ی بلندمدت تزریق شود. حال، مسئله این  کنند که باید در توسعه ا ایجاد میدولتی ر

جاست که باید به دموکراسی برگردیم. زیرا اگر  است که کدام نوع توسعه؟ این

آوری کند، نتیجه مساوی  دموکراسی در جامعه نباشد و دولت عواید نفتی را جمع

 .توسعه هستند خواهد بود با اسراف شدید و فساد شدید که ویرانگر

 

ی کشورهای  ی خصوصی در فرایند توسعه آیا آنطور که من متوجه شدم، برای سرمایه
ی  ی بین سرمایه های سوسیالیستی، نقش مثبتی قائل هستید؟ رابطه خاورمیانه تحت حکومت

ی  ی مدنی، سرمایه ی بین جامعه تر، رابطه خصوصی و دولت چگونه باید باشد؟ به بیانی عام
 دولت چگونه باید باشد؟ خصوصی و

کنیِ  دهند این است که ریشه ی گذشته به ما می گرایانه های جمع درسی که تجربه

در شوروی انجام  ۷۸۷۰ی  های خصوصی آنطور که در اواخر دهه ی بنگاه رحمانه بی

سازیِ ابزارهای تولید باید فرایندی تدریجی باشد و مالکیت  شد، اشتباه است. اجتماعی

ا باید آنجایی و تا آن حدی کنترل را به دست بگیرد که تحت شرایط عمومی تنه

گذاری  دارانی را که مایل به سرمایه دولت باید سرمایه .تواند کارآمدتر باشد کنونی می

انسانی و  منابع عمومی بخش که هایی فعالیت –های مولّد و مفید هستند  در فعالیت

 و مالیاتی قوانین به حال عین در و –ندارد  ی کارآمدشان را اطالعاتی کافی برای اداره

گذارند تشویق کند. تحت چنین شرایطی، دولت باید به  کار احترام می قوانین

 در منصفانه غرامت تضمین – خارجی چه داخلی چه –گذاری خصوصی  سرمایه
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 از شما احتماالً آنچه –طور کلی  های آتی را بدهد. جامعه به سازی جمعی صورت

خودِ  بر هم خصوصی، ی سرمایه بر هم بتواند باید –در نظر دارید « مدنیی  جامعه»

راستی سوسیالیستی حکومتی است  دولت کنترل خود را اعمال کند. یک حکومت به

باشد؛ حکومتی که در « حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم»که حقیقتاً و کامالً 

ی  شود، بلکه مداخله نمیها محدود  فقط به انتخابِ نماینده« توسط مردم»آن 

 .گیرد ی مردم در کنترل حکومت را نیز دربرمی های توده بدنه

 

 های عربی، ایران مسائل خاورمیانه: فلسطین، قیام

توانیم از یکی از  تر در منطقه بپردازیم. می های مشخص اجازه دهید به رویدادها و پدیده
ی فلسطین چه موضعی  ای در مسئله نهی فلسطین. چپ خاورمیا ترها آغاز کنیم: مسئله قدیمی

 فلسطین چیستند؟-باید بگیرد؟ مسائل اصلی در جنگ نابرابر اسرائیل

ی اصلی، حق مردم فلسطینی بر تعیین سرنوشت خویش است.  به نظر من، مسئله

اند.  مردم فلسطینی، از زمان تشکیل دولت اسرائیل، از سوی آن دولت تحت ستم بوده

اند.  شان محروم، و به پناهنده بدل شده م فلسطینی از سرزمیناز آن زمان، اکثر مرد

تحت اشغال قرار  – ۷۸۹۲ سال از –ها و بخشی دیگر از پنجاه سال پیش  بخشی از آن

اند. این انباشتی از تراژدی است که باید با آن روبرو شد و راهکاری برایش یافت.  بوده

تعیین سرنوشت خویش است؛ ی اصلی حق مردم فلسطینی برای  جا مسئله در این

خواهند به سرزمینی که  که آیا می ی این گیری درباره شان برای تصمیم یعنی، توانایی

خواهند در دولتی  اند بازگردند، یا می جا اخراج شده شان از آن خودشان و والدین

که در کشورهایی حاال در آن  زندگی کنند، یا این ۷۸۹۲های  مستقل در سرزمین

جا باید از حقوق سیاسیِ برابر و کامل برخوردار باشند، بمانند.  نند و در آنک زندگی می

این بر کشورهایی مثل اردن، سوریه و لبنان که پناهندگان فلسطینی در آن تحت 
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گران و  ی فلسطین است، زیرا ستم کند. این نیز بخشی از مسئله اند، صدق می ستم

گر  . البته، دولت صهیونیستی ستمگران مردم فلسطینی فقط اسرائیل نیست سرکوب

گران دیگری نیز هستند  ها است. این بدیهی و آشکار است. اما ستم اصلی فلسطینی

 .ها نیز باید مبارزه کرد که با آن

 

ها علیه اشغالگری  ی آن ها برای دموکراسی و مبارزه ی فلسطینی ای بین مبارزه چه رابطه
های مقاومت  خواه چه موضعی باید نسبت به گروه های چپ و ترقی اسرائیل وجود دارد؟ گروه

 گرا مثل حماس و جهاد اسالمی بگیرند؟ اسالم

میالدی به بعد، تغییری رخ  ۲۰ی  اگر منطقه را در کلیتش در نظر بگیرید، از دهه

های  ای که نیروهای اصلی مبارز علیه امپریالیسم، صهیونیسم و رژیم داده است: از دوره

ای که نیروهای بنیادگرای اسالمی دست  گرا بودند، به دوره چپاستبدادی نیروهای 

به  ۲۰ی  باال را گرفتند و در دعوی تصاحب این مبارزه مسلط شدند. این تغییر از دهه

ی فلسطین را در نظر  های مختلفی رخ داد. اگر مسئله بعد، بسته به هر کشور در زمان

غاز شد. پیش از آن، چپ، در مقام میالدی آ ۹۰ی  بگیرید، ظهور حماس از اواخر دهه

کرد. اما در آن زمان،  تر از حماس بازی می مراتب مهم نیرویی رادیکال، نقشی به

ی فروپاشی اتحاد شوروی  حماس آغاز به رشد کرد و چپ، مثل چپ جهانی، در نتیجه

افتاد. به دنبال  بحران به –این تلقی غلط باشد  هرچند –شد  که با چپ یکی تلقی می

ها  حال، این سازمان بااین .های بنیادگرای اسالمی رشد کردند ن امر، سازمانای

کنند. در کشوری مثل فلسطین  های بسیار متفاوتی در کشورهای مختلف ایفا می نقش

 این –اهلل را در نظر آورید  اگر حزب –که تحت اشغال اسرائیل بود  یا حتی لبنان زمانی

اشغالگری ایفا کردند. در چنین مواردی، اگر شما  علیه مبارزه در مهمی نقش نیروها

 باید خواهی ترقی گروه هر که همانطور –ضدامپریالیست یا ضدصهیونیست باشید 
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پیکاری برحق را علیه امپریالیسم یا صهیونیسم پیش  که کسی هر از باید – باشد

یک  برد حمایت کنید. اما این حمایت هم باید بدون توهم صورت بگیرد. اگر با می

اید، باید این مبارزه را بدون  اصطالح ضدامپریالیستی در حال مبارزه رژیم استبدادیِ به

جنگید،  های[ امپریالیسم پیش ببرید، و اگر با امپریالیسم می توهم نسبت به ]کمک

باید این جنگ بدون توهم نسبت به نیروهای استبدادیِ بنیادگرای اسالمی که علیه 

کنند ضدامپریالیسم هستند، باشد زیرا باید در ذهن  ا ادعا میجنگند ی امپریالیسم می

کم به همان اندازه که ضدامپریالیسم  تر، دست داشته باشید که این نیروها اگر نه بیش

ها عمالً با دموکراسی رادیکال، با سوسیالیسم، با  ستیز هم هستند. آن هستند، چپ

و صهیونیسم. بنابراین، اگر در نزاع با  اند تا با امپریالیسم تر مخالف رهاییِ زنان بیش

دارند  کنید باید نسبت به آنچه عرضه می ها حمایت می صهونیسم یا امپریالیسم از آن

 .ها را فراموش کنید های اساسی با آن شدت نقاد باشید و نباید این تفاوت به

 

دیگر ارتجاعی  ای خواه و در مسئله توانیم بگوییم که یک سازمان در یک مسئله ترقی آیا می
توان چنین خطوطی  هایی بنگریم، نمی ها را همچون تمامیت است؟ به نظر من، اگر سازمان

ی ایران در حمایت از تندروهای اسالمی، چنین  تفکیکی را در واقعیت ترسیم کرد. حزب توده
د. گرایان کمک کر طی کرد و عماًل به تحکیم قدرت اسالم ۹۱۹۱راهی را پس از پیروزی انقالب 

جا معضلی وجود دارد: در یک سو با سازمانی ارتجاعی اما ضداشغالگری  فهمم که این می
های مقاومت سکوالر و  طرفیم، و در سوی دیگر با نیروهای اشغالگر صهیونیستی. اما گروه

توانند در روند مبارزه با اشغالگری صهیونیستی، علیه مقاومت اسالمی  خواه چگونه می ترقی
ی ضداشغالگری  خواه قادر شوند هم مبارزه های ترقی که این سازمان ، به نحویهژمونیک شوند

 گرایانه را پیش ببرند؟ خواهانه، دموکراتیک و ضداسالم ی ترقی و هم مبارزه

جاست. قواعدی که باید لحاظ شود، همان قواعد مشهور عمل  معما دقیقاً همین

شتراک چندانی با آن مشترک با هر گروهی است که جدای از دشمن مشترک، ا
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( ۷»نداریم. این قواعد را یک انقالبیِ روسی یک قرن پیش خالصه کرده است: 

مطالبات ( ۷ها را ادغام نکنیم. جدا از هم راهپیمایی، اما با هم اعتصاب کنیم.  سازمان

مان  حواس( ۲اختالف منافع را پنهان نکنیم.  (۳سیاسی خودمان را کنار نگذاریم. 

که به فکر حفظ  بیش از آن( ۳دشمن است، به متحدمان نیز باشد.  همانقدر که به

اگر این « متحدمان باشیم، به استفاده از وضعیتی که مبارزه پیش آورده فکر کنیم.

ماند، اثبات این امر به  خواهان باقی می گاه آنچه بر عهده ترقی قواعد لحاظ شوند، آن

ها  مبارزه با دشمن مشترک متعهدند. آن ها بیش از بنیادگرایان به ها است که آن توده

همچنین باید نشان دهند که در تقابل مستقیم با بنیادگرایان و اغلب در مخالفت با 

 .کنند های تحت استثمار و ستم دفاع می ها، از منافع کارگران، زنان و همه گروه آن

 

خواهم  پیش از آن می گردم. اما گرایی و اسالم سیاسی بازمی ی اسالم در پرسش بعد، به مسئله
کنید؟ نقش  ی به اصطالح بهار عربی سوال کنم. ظهور این رویدادها را چگونه تبیین می درباره

 –طور موقت  کم به دست –گرا در این میان چه بود؟ اگر بپذیریم که بهار عربی  های چپ گروه

اعِی های سکوالر چه از سوی احزاب ارتج شکست خورده است، چه از سوی دیکتاتوری
 گرا، چه دورنماهایی برای آینده وجود دارند؟ اسالم

ی پشت  نخواندم. ایده« بهار عربی»پیش از هر چیز باید بگویم که من این رویدادها را 

 شاهد –زمانی کوتاه  ی دوره یک یعنی –« بهار»گذاری آن بود که در طول آن  این نام

ر آن چند ماه زمان برای اروپای شرقی خواهیم بود که د های انقالب مثل چیزی

دانستم براندازیِ  وقت به این باور نداشتم، زیرا می چیز کافی بود. من هیچ واژگونی همه

ایم، چرا  تر از آن چیزی است که در اروپای شرقی دیده های عربی چقدر سخت رژیم

ها نفر را به قتل برسانند تا در قدرت بمانند.  اند میلیون های عربی مایل که رژیم

را « قیام»مراتب دشوارتر است. به همین دلیل من اصطالح  نابراین، وضعیت بهب

به کار بردم، و از آغاز ْ این رویدادها را یک فرایند انقالبیِ بلندمدت « بهار»جای  به
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زبان آغاز شد، فرایندی  در کشورهای عربی ۷۰۷۷توصیف کردم. آنچه در سال 

این یک فرایند انقالبیِ تاریخی و  .آورد یبلندمدت است که چندین سال و دهه دوام م

ممتد است که در آن فراز و فرودها و مراحل انقالب و ضدانقالب وجود خواهد داشت؛ 

که مسائل  این فرایند در بلندمدت ثبات ماندگاری نخواهد داشت. در حقیقت، تا زمانی

حل نشوند، ای که به انفجار انجامیدند،  کلیدی، یعنی مشکالت اجتماعی و اقتصادی

های بسیاری وجود داشت و من به  بیند. در آغاز توهم منطقه هیچ ثباتی به خود نمی

دانستم این فرایند چقدر  بین نباشند، زیرا می دادم که خیلی خوش مردم هشدار می

توان آمدن مراحل ضدانقالبی را انتظار داشت. در واقع، ابتدا  دشوار است و می

گرد را شاهد  ی انقالبی دوساله، و سپس یک عقب حلهنخستین موج انقالبی، یک مر

ی ضدانقالبی شد و هنوز هم در آن قرار  به بعد، منطقه وارد مرحله ۷۰۷۳بودیم. از 

گرفتن هدایت قیام در  دست خواه در کشورهای عربی در به نیروهای چپ و ترقی .دارد

اه مستقل بسازند. آنچه خو ها نتوانستند یک نیروی ترقی ی اول ناکام ماندند. آن مرحله

بار با نیروهای رژیم کهن، و  ها یک ها انجام دادند در اصل تغییر اتحادها بود: آن آن

بار با بنیادگرایان اسالمی اتحاد کردند؛ با بنیادگرایان اسالمی علیه رژیم کهن، و  یک

. سپس با رژیم کهن علیه بنیادگرایان اسالمی که حاال مسلط شده بودند، متحد شدند

ای  عیار از کار درآمد. در نتیجه، چپ به نیرویی حاشیه این بازی، یک شکست تمام

ای بازی کرد. امروز آنچه جریان دارد نه  ها نقش عمده بدل شد، هرچند در اوایل قیام

نزاعی بین انقالب و ضدانقالب، که نزاعی بین ضدانقالب و ضدانقالب است. دو نیروی 

رژیم کهن، و دیگری بنیادگرایان اسالمی. این نیروها در ضدانقالبی وجود دارند: یکی 

ی سیاسی در  ای نظامی و نیز درگیر منازعه سوریه، در لیبی، در یمن درگیر منازعه

کشورهای دیگر مثل مصر هستند. این وضعیتی تراژیک است، اما پایان ماجرا نیست، 

ثباتی در کار نخواهد  زیرا همانطور که گفتم، تا زمانی که مشکالت واقعی حل نشوند،
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که حل شده باشند، بدتر و بدتر و بدتر  بود، و مشکالت واقعی هم به جای این

سازد که به  تری را می شوند، زیرا همین وضعیت مشکالت اقتصادی بزرگ می

شود. بنابراین، فرایند انقالبی ادامه خواهد  تری منجر می های اجتماعی بیش تنش

یدی خواهیم بود، همانطور که در تونس شاهد بودیم. های جد یافت، ما شاهد قیام

ای  ی بیکاری، قیامی محلی رخ داد. این نشانه اخیراً در تونس در واکنش به مسئله

تری  تر و انفجارهای اجتماعی بیش های بیش است از آنچه خواهد آمد. ما شاهد قیام

رای آینده توانایی ی کلیدی ب یابد. مسئله طور ادامه می خواهیم بود، و وضعیت همین

دادن به خودشان در مقام نیروهایی مستقل  خواه برای سازمان یا ناتوانیِ نیروهای ترقی

سوی تغییر مترقی واقعی است. اگر این به وقوع  و توانا به هدایت کشورهایشان به

که به امیدهای  ی منطقه تاریک، و بسیار هراسناک خواهد بود. هنگامی نپیوندد، آینده

ظهور کرد فکر کنید، و سپس به وضعیت امروز بنگرید،  ۷۰۷۷که در سال بزرگی 

ها همه در پنج سال رخ دادند، و پنج سال دیگر  اما این .نماید تقابل وحشتناکی رخ می

توانند کامالً تغییر کند. باید این را در خاطر داشته باشیم. برای نیروهای  وضعیت می

اردوگاه ضدانقالبی که در منطقه حاضرند،  خواه ضروری است که در برابر دو ترقی

 .بدیلی مترقی بسازند

 

است. شما به جریان  ۹۱۹۱ی انقالب  ی ایران. پرسش اول درباره و در پایان دو پرسش درباره
های آن مانند انقالب  ای تعلق دارید که نقد محکمی بر اسالم سیاسی و تجلی مارکسیستی

این جریان ماکسیم رودنسون، فرد هالیدی و کریس  های کند. از دیگر چهره مطرح می ۹۱۹۱
 ۹۱۹۱ویژه انقالب  ها و عناصر اصلِی نقد شما بر اسالم سیاسی و به هارمن هستند. ستون

 کنید؟ ها را چگونه تبیین می چیست؟ این پدیده

های متفاوتی از مارکسیسم وجود دارد. مارکسیسم یک  نخست باید بگویم که گونه

های متفاوتی از  و عام، و دریافتی عام از تاریخ است، اما استفاده شناختی رویکرد روش
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ای  ی مسئله نامند، ممکن است درباره که خود را مارکسیست می آن وجود دارد. کسانی

آورم. آن زمان  را خوب به یاد می ۷۸۲۸های متفاوتی داشته باشند. سال  واحد دیدگاه

بسیاری انقالب ایران را انقالبی مترقی ها در جریان بود.  بحث بزرگی بین مارکسیست

های دیگر نوعی انقالب  دانستند و بر این باور بودند که انقالب ایران نیز مثل انقالب می

زنند،  هایی که این حرف را می دموکراتیک ملی است. من آن زمان تأکید کردم آن

انقالب ایران  فهمند. درست است که نقش بنیادگراییِ اسالمی در انقالب ایران را نمی

خاطر ضعف چپ، انقالب دموکراتیک ملّی  ملی آغاز شد، اما به-ای دموکراتیک بر زمینه

این رهبران بر زمین انقالب  .در کنترل رهبران بنیادگرای اسالمی قرار گرفت

جا انقالب را به مسیری متفاوت بردند. انقالب  دموکراتیک ملی ایستادند و از آن

گروانه را پیمود که ملهم  ملی، مسیری واپس-ری دموکراتیککردن مسی جای دنبال به

انداز بنیادگرای اسالمی بود. این امر انقالبی را که شاه را برانداخت و شدیداً  از چشم

اندازی اجتماعی داشت که در رابطه با  زمان چشم ضدغربی بود مبهم کرد، اما هم

گرا بود.  ، بسیار واپسگرایان، آزادی سیاسی و فرهنگی و غیره حقوق زنان، چپ

بنیادگراییِ اسالمی حتی اگر عمالً نقشی را ایفا کند که در مبارزه علیه صهیونیسم، 

خواهانه باشد، این نقش سرشت  امپریالیسم و رژیمی استبدادی مثل رژیم شاه، ترقی

های دینی، خواه اسالمی  ی بنیادگرایی دهد. همه گرای آن را تغییر نمی اساساً واپس

گرا است. ذات بنیادگرایی عبارت است  خواه مسیحی، یهودی یا هندو، ذاتاً واپس باشد،

ی معطوف به تحمیل دین بر جامعه و بنیادگذاریِ دولت بر مبنای دین. نوع  از اراده

 .گر است گرا، غیردموکراتیک و سرکوب ای واپس دین هرچه باشد، بنیادگرایی پدیده
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ای میان  گرایانه را در ایران پس از توافق هسته ه و چپخوا های آتِی یک سیاست ترقی امکان
توان شاهد تغییرات سیاسی و  بینید؟ آیا می های غربی چطور می جمهوری اسالمی و قدرت

 های این توافق برای منطقه چیست؟ اجتماعِی مشهود و معنادار پس از توافق بود؟ داللت

ای  های منطقه ند به کاهش تنشای اتفاق خوبی است، زیرا هر آنچه بتوا توافق هسته

کمک کند خوب است. تندروهای بنیادگرا برای حفظ کنترل ایدئولوژیک خود بر 

کنترل « شیطان بزرگ»ها جامعه را به نام مبارزه علیه  ها نیاز دارند. آن جامعه به تنش

ی آن را در انتخابات اخیر در  کنند. از این جهت، کاهش تنش مثبت است. نتیجه می

های  طلبان بود. محدودیت اصطالح اصالح توانیم ببینیم، که شاهد صعود به می ایران

ی ایران خواستار تغییر است. مردم  دهد که جامعه این انتخابات هرچه باشد، نشان می

کند،  که در انتخابات شرکت می خواهند ندارند، زیرا آن آزادیِ انتخاب آنچه را واقعاً می

شان،  دادن نارضایتی است. در نتیجه مردم برای نشاناز سوی حاکمیت انتخاب شده 

تر، وضعیت ایران  تر است. به بیانی عام کنند که به نظرشان شر کم چیزی را انتخاب می

وضعیت دشواری است، زیرا این کشور دو دولت دارد: نهادهای عادی مثل ارتش، و 

؛ نهادهایی که از کنند شان می دولتی موازی که نهادهای نظامی نامتعارف نمایندگی

سازد.  اند. این وضعیت بسیار پیچیده و دشواری می سوی رهبران بنیادگرا تأسیس شده

ی اصلی پیروزیِ تغییر تواناییِ آن  در بلندمدت، مثل هرجای دیگری در منطقه، مسئله

خواهان است. انقالب  ی نیروهای مسلح به طرف دگرگونی برای جذب بخش عمده

یل پیروز شد، زیرا بخش بزرگی از ارتش شاه را ترک کرد. اگر نیز به همین دل ۷۸۲۸

بار و وسیع جنبش شرکت کرده بود،  ارتش برای دفاع از رژیم شاه در سرکوب خون

ای از  ای حیاتی است: تواناییِ جذب بخش عمده انقالب شکست خورده بود. این نکته

 .ی آن ویژه بدنه نیروهای مسلح، به

 .وگو اختصاص دادید، بسیار متشکریم ن گفتبه خاطر زمانی که به ای

 برگرفته از سایت پروبلماتیکا
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