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سخن سردبیر
نماى اول: 

ب�رای من که کودکی ام در مجالس روضه خوانی و قرآن گذش�ته بود، طبیعی 
بود در نوجوانی مؤذن مس�جد محل سکونتمان بش�وم. آن دوران که جنگ 
ایران و عراق هم در جریان بود، فضایی به ش�دت مذهبی و شیعی را تجربه 
کردم تا دهۀ س�وم زندگی را هم با   همان ذهنیت س�پری کن�م، اما نقطۀ آغاز 

تحول در باورهای مذهبی برای من دو بار سفر حج واجبی بود که رفتم. 
اقلیت شیعه در مراسم حج، بر اساس فتاوای مراجع،  تابع اکثریت مسلمانان 
بود و در وقت نماز نیز ش�یعیان از مهر اس�تفاده نمی کردن�د. در واقع چالش 
بزرگی را باید می پذیرفتم، اینکه آیا واقعا اس�اِم شیعیان قابل قبول است یا 

اسام سنی ها که در اکثریت اند؟
نماى دوم: 

سالها بعد در یکی از روزهای جمعه خرداد ماه ۱۳۸۸ بود، من و دخترم سحر 
که آن زمان ده ساله بود برای عکاسی از مراسم نماز جمعه به دانشگاه تهران 
می رفتیم، او که كار عکاسی را آغاز كرده بود، با پیشنهاد من قرار بود از تجربۀ 

حضور خود از مراسم نماز جمعه و بخش بانوان عکاسی کند. 
 مقابل در اصلی دانشگاه تهران در خیابان فخر رازی به سمت محل برگزاری 
در حرکت بودیم که یکی از آقایان مس�ئول تردد ماش�ین های مجاز که عهده 
دار طناب وسط خیابان بود، رو به سحر کرد و با تعارف شکات به وی گفت: 
دخترم می دانی ك�ه در جهنم تو را از همين موهايى كه از روس�ری ات بیرون 
مانده اند، آویزان مى   کنند!؟ و س�حر، شکات به دست، مات اش برده بود. 
بعد از خداحافظی از جناب مًاموِر بهش�ت و جهنم مس�تقر در خیابان، مانده 

بودم که به سحر چه بگویم! 
نماى سوم: 

هفتۀ پیش، برای شرکت در مس�ابقات گروه موسیقی منطقه ای که در سطح 
ملی امریکا برگزار می ش�ود، همراه سحر به ایالت پنس�لوانیا رفته بودم. در 
جریان اجراهای مختلف مدارس، یکی ازگروه   ها، اجرای خود را با صدای اذان 
شروع کرد ؛ داستان یک نظامی عضو ارتش امریکا را پایۀ روایت اجرای گروه 

قرار داده بودند که به جنگ با گروه   هاى تروریستی رفته و پیروز می شود. 

در بی�ان ای�ن تجربه ها که اطمین�ان دارم همگ�ی نمونه های مش�ابه آنها را 
داش�ته ایم تفاوت های بین انسان ها و باور هایش�ان در جغرافیایی متفاوت را 
می توان دید. آنچه ممکن است برای ما ارزش تلقی شود برای دیگری ارزش 
نیس�ت. آیا بهشت و جهنم وجود دارد؟ و راه بهشت   همان راهی است که ما 
می شناس�یم؟ دیگر جوامع چه تصوری از مذهبی که ما معتقد به آن هس�تیم 

دارند؟ آیا دین و دینداری در قرن ۲۱ در حال تضعیف شدن است؟ 
تاش برای ش�ناختن ارزش ها و اعتقادات موج�ود در جوامع مختلف که مبنا 
و روش�های فردی هر انس�انی برای ارتباط با خدا را در پی دارد، موضوع این 

شمارۀ تابلو در بیستمین مجله است که امیدواریم در بیان آن موفق باشیم.
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از مس�يح و موس�ى بگير تا ابراهيم و محمد، گويا 
هم�ه آمده   بودند تا از خداي�ى بگويند كه "رحمان و 
رحيم"است اما آنچه امروز، قرن   ها پس از ظهور و 
بروزشان برجامانده، جمعى ديندار است كه گويى 

به خون هم تش�نه   اند و روزى نيس�ت 
ك�ه خب�رى از خش�ونت و قتل 

جديدش�ان  خونري�زى  و 
منتشر نشود. 

از اي�ن كه "خ�دا"در 
مختل�ف  ادي�ان 

معناس�ت  چ�ه  ب�ه 
ريش�ه   يابى  ت�ا 
در  خش�ونت 
مختلف  دين   هاى 

جواد  محم�د  ب�ا  را 
دين   پ�ژوه  اكبري�ن، 

ب�ه  فرانس�ه  س�اكن 
بحث گذاشته   ام. 

آيا خ�دا در ادي�ان الهى يك 
معنا و تعبير دارد؟

مب�داء و مدار انس�ان و جهان؛ ش�ايد اين وجه 
مشترك تعابير اديان از خدا باشد، جايى و كسى براى تكيه 

كردن و دل به مهرش سپردن.
در عهد عتيق خطاب به موس�ى آمده كه اگر پرس�يدند از 
س�وى چه كس�ى آمده اى و نامش چيست؟ بگو "كسى كه 
هست همين كه هس�ت!"، يعنى انگار نام ندارد اما همين 

نام اوس�ت و هر ك�س آن گونه كه دوس�ت دارد او را تصور 
مى كن�د، در عين حال از تعبيراتى مانن�د الوه و الوهیم هم 
در يهود ياد ش�ده كه با اهلل و اله در اس�ام و مشابه معنوى 

آن در مسيحيت هم مشترك است.
ق�رآن مى گوي�د در ادي�ان پيش�ين، خ�دا را با 
ن�ام رحم�ان مى ش�ناختند؛ رحمان به 
معناى مهربان در قرآن به عنوان 
صفِت خدا نيس�ت بلكه اسم 
اوست؛ مثا در نقل قصه 
مى گوي�د:  پيش�ينيان 
گفته ان�د ك�ه رحمان، 
صاحب فرزندى شده 
اما رحم�ان كه فرزند 
آيات  در  اي�ن  ن�دارد 
٨٨ و ٩٢ سوره  مريم 
حدود  در  ام�ا  آم�ده، 
٤٦ م�ورد ديگر همين 
س�رانجام  و  آمده  اس�م 
در سوره  إس�راء آيه ى ١١٠ 
مى گوي�د چ�ه اهلل بگويند چه 
رحمان فرق�ى نمى كند و بعد همه 
را دع�وت مى كن�د كه اص�ا بياييد همه 
دور يك مفهوم مساوى جمع شويم و بگوييم همه 
همان إله را مى پرستيم، من از تعبير "كلمة سواء"در آيه ٦٤ 
س�وره  آل عمران مى فهمم كه بايد اين ديوارها را برداشت 
و به پرستش كسى رسيد كه در اول پاسخ ام گفتم؛ كسى كه 
مبداء هس�تى اس�ت و مى توان به او تكيه كرد و مهمترين 

ويژگى اش مهربانى است.

گفتوگوبامحمدجواداکبرین
ماناپهلوان

ول�ى عليرغم اين توضيح، نگاه ادي�ان به يكديگر 
اينط�ور  حرفهاس�ت؛  اي�ن  از  خصومت آميزت�ر 

نيست؟
ببينيد وقتى از نگاه اديان به يكديگر مى پرس�يد، نخست 
باي�د ماحظات�ى را در نظ�ر بگيري�د، مث�ا انجيل ه�اى 
چهارگان�ه رواي�ات زندگ�ى مس�يح اس�ت و از اي�ن طريق 
قص�ه ى خدا براى مردم گفته مى ش�ود، ام�ا ادبيات قرآن 
اگرچه ش�امل مجموعه اى از قصه هاس�ت اما شكل بيان 
آن مس�تقيم از زبان خداس�ت، نه روايات زندگى پيامبر از 
زبان ديگران�ى مانند حواريون؛ در اس�ام روايات زندگى 
پيامب�ر را در قالب "س�يره ى نبوى"جمع كرده ان�د كه مانند 
قرآن، متن�ى محك�م و قابل اعتماد مس�لمانان نيس�ت، 
اين اخت�اف روش ه�اى بيانى قصه ها مش�كاتى توليد 

مى كند.
ماحظ�ه  مهم ديگ�ر اين اس�ت ك�ه هيچك�دام مدعى 
س�خن تازه نيس�تند، در انجيل مّتى، ب�اب ٥، آيه  ١٤ آمده 
كه مس�يح نيامد تا ت�ورات را از ميان بب�رد، بلكه آمده تا آن 
را تم�ام و كامل كند، در قرآن هم باره�ا آمده كه اين همان 
خدايى س�ت كه پيروان اديان پيش�ين هم مى پرس�تيدند، 
حتى درب�اره برخى احكام ه�م مانند آيه  ١٨٣ س�وره  بقره 
آمده كه در امت هاى پيش از ش�ما هم وجود داشته، بماند 
كه در تعريف قرآن هم آمده كه كتاب "ذكر"است؛ ذكر يعنى 
يادآورى، معنايش اين اس�ت كه اين مفاهيم قبا هم بوده 

و از ياد رفته و قرآن فقط يادآورى مى كند.
اين يعنى دعوا، دعواى مفس�ران اس�ت، برخ�ى از آنها 
از اخت�اف متن ها دي�وار مى س�ازند تا انس�ان ها را از هم 
ج�دا كنند برخى هم ب�ه روح كتاب ها و آياتى از اين دس�ت 
كه اش�اره ك�ردم اس�تناد مى كنن�د و در عين حف�ظ هويت 
پيروان ش�ان به تفسيرى مى انديشند كه نتيجه  ى آن صلح 

و مداراست.

پس چ�را غلبه ب�ا اين صل�ح و مدارايى ك�ه از آن 
مى گوييد نيس�ت؟ يعن�ى چه اتفاق�ى مى افتد كه 

خشونت اديان بيشتر جلب توجه مى كند؟
وقت�ى هوي�ت قصه گون�ه  كتاب ه�اى مق�دس را در نظر 
بگيري�م بافاصله مس�ئله  تاري�خ مطرح مى ش�ود، قصه، 
بى زمين و بى زمان نيست، تاريخ دارد و سرزمين؛ در قصه 

بايد شرايطى كه ماجرا در آن اتفاق افتاده را در نظر گرفت، 
همه پيامبران در ش�رايط تاريخى خودش�ان مى خواس�تند 
اديان آس�مانى را ب�ه زمين بياورند و نظمى متناس�ب با آن 
در زندگى مردم ايجاد كنند، حاال كه آن شرايط از بين رفته 
نمى ش�ود همان قصه ها را تكرار كرد بلكه بايد روح قصه را 
دريافت؛ چيزى ك�ه از آن با عنوان "حكمت احكام"هم ياد 
مى كنند، هر ُحكمى حكمتى دارد، وقتى انس�ان و زمين و 
زمان تغيير مى كند ممكن است برخى حكم ها برود و فقط 
حكمت هاي�ش بماند. وقتى مفس�ران ادي�ان بخواهند به 
زور هم�ان حكم ها را بازتوليد كنند خش�ونت پديد مى آيد، 
وج�دان اخاق�ى و عاطفى آدم ها ه�م با خش�ونت و زور 
ناس�ازگار اس�ت، براى همين هم مفس�ران روشن ضمير 
يهودى و مس�يحى و مس�لمان ب�ه جاى تاكيد ب�ر احكام، 
ب�ر درك متغير و متكثر عقل انس�ان از فرامي�ن الهى تاكيد 
مى كنن�د. تنها وقتى به اينجا مى رس�يم همه دور هم جمع 
مى ش�وند و جهان بهترى س�اخته مى ش�ود. اما مى بينيم 
ك�ه غلب�ه در نهاده�ا و دس�تگاه هاى رس�مى تفس�ير دين 
با مفس�ران روش�ن ضمير نيس�ت و اين ريشه  بس�يارى از 

مشكات كنونى است.   

و اين يعنى به آسانى نمى توان به تغيير و تحول در 
زندگى دينداران اميدوار بود؟

ش�ما جمعيت دين�داران جه�ان را در نظ�ر بگيريد؛ چند 
درصد آنه�ا مدافع�ان خش�ونت اديان اند و چني�ن تلقى و 
برداشتى از خدا و دين دارند؟ به نظر مى رسد اكثريت آدم ها 
اينه�ا را مى فهمن�د و راه خود را از مفس�ران جدا مى كنند، 
چون انس�انند و همين انسان است كه مخاطب خداست، 
مفس�ران اگر به قرائ�ت انس�انى از اديان ملتزم باش�ند به 
بق�اى دين كم�ك مى كنند و در مي�ان م�ردم مى مانند، در 
غير اين صورت معابد و مس�اجد خلوت مى شود و انسان از 
خانه  خودش معبد مى س�ازد و آن ط�ور كه خدا را مى فهمد 
و به دلش مى نش�يند، مى پرس�تد؛ در نتيجه زمان به سود 
مفس�ران اديان نيس�ت! هر چه ديرتر به انس�انيت انسان 
احترام بگذارند خداى ش�ان از خداى مردم جدا مى شود و 
خدا از معابد و مساجد به خلوت مردم مى رود و جان آدميان 

را در آتش وجود و حضورش گرم مى كند تا حافظ بگويد:
در نهان خانه ى عشرت، صنمى خوش دارم

کز سر زلف و رخ اش نعل در آتش دارم
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پیدایش رادیکالیسم
باید روش�ن و بی ابهام گفت که ادعای بهش�ت س�اختن 
ادعایی رادیکال اس�ت. یعنی تنها بر پایه درکی رادیکال از 

جهان و جامعه و سیاست ممکن است. 
رادیکال بودن را با تند رفتن مشخص می کنند. تند رفتن 
ویژگی عمدۀ بس�یاری از رژیم های سیاسی در قرن بیستم 
بوده اس�ت. نه تنها چین و ش�وروی و کوبا می خواسته اند 
جهان را زیر و رو کنند و انس�ان ط�راز نوین خلق کنند بلکه 
دیگران هم به قدر فهم خود یا به دلیل رقابت با اندیشه های 
رادیکال، دست به تندروی و ساختن بهشت های معارض 

و موازی زده اند. در ایران ما، شاه انقاب سفید را به جای 
انق�اب س�رخ راه می انداخ�ت و تمدن ب�زرگ را به جای 
جامعۀ ایده آل کمونیستی می نشاند. و گفته اند که شاه هم 

تند رفت. اگر کند تر می رفت انقاب نمی شد. 
اما ام�کان نداش�ت. در جهان سیاس�ی قرن بیس�تم که 
آکنده از اندیشه های بهشت بنیاد و رادیکال بود، کند رفتن 
امکان نداش�ت. جوامع غربی هم ناگزی�ر بودند در مقابل 
اندیش�ه های سوسیالیس�تی، نظ�ام دولت رف�اه را تعریف 
و عملیات�ی کنند. جهان زی�ر نگین اندیش�ۀ رادیکال بود. 
بهشت ساختن، رسالتی همگانی و دولتی و انقابی بود. 

Karim Sahib—AFP/Getty Images

مهدیجامی

کسی از آن گریز نداشت. 

قرن بهشت و انبوه خلق
گرچه اندیشۀ بهش�ت زمینی یا جامعۀ آرمانی و آرمانشهر 
از قدیم در اندیشۀ سیاس�ی مطرح بوده است )از افاطون 
و فاراب�ی تا تامس مور( قرن بیس�تم از منظر بهش�ت های 
ترسیم ش�ده اش کامًا متفاوت است. پیش از قرن بیستم 
ام�کان ی�ا عاقه ی�ا ضرورتی برای بس�یج تودۀ م�ردم در 
جهت اهداف سیاسی وجود نداشته است. قرن بیستم اما 

قرن فتوحات سیاسی به کمک انبوه خلق است. 
یکی از مسائلی که حضور مردم در میدان سیاست ایجاب 
می کرده، مدیریت این حضور یا مهندس�ی اجتماعی انبوه 
خلق اس�ت. بس�یج توده ای راه و روش�های خ�ود را پدید 
آورده و در این زمینه، رهبران نیمۀ دوم قرن نوزهم و نیمۀ 
اول قرن بیستم، نوآوری های بسیار داشته اند که تا اواخر 
قرن بیستم دوام آورده است. اما مهم ترین کشف آنها ارائۀ 

بهشتی زمینی در قالب طرحی از آینده بوده است. 
 

حداکثرطلبی 
بهش�ت ها همگ�ی حداکثری ان�د و تمام�ت خ�واه. این 
افس�انه اس�ت که می گوید اس�ام برای همه چی�ز برنامه 
دارد. در فک�ر قرن بیس�تم، همه ب�رای همه چی�ز برنامه 
داشتند. کمونیسم برای همه چیز شما حتی در رختخواب 
هم برنامه داش�ت زی�را به چی�زی کمتر از تس�لط کامل بر 

ش�خصیت ت�ک تک اف�راد جامع�ه راضی نب�ود. مارکس 
اصواًل فک�ر می کرد که خان�وادۀ بورژوای�ی از بین خواهد 

رفت! * 
اگر قرن بیست و یکم کمی فروتنی آموخته، قرن بیستم، 
قرن رادیکالیس�م و توتالیتاریس�م بوده است و هدف خود 
را ساختن بهش�ت می دانس�ت. هر کس هم با این ایده ها 
مخال�ف ب�ود ط�رد می ش�د و ب�ه تبعید فرس�تاده می ش�د 
)شوروی(، دچار انقاب فرهنگی می شد )چین( ، مجبور 
می شد کش�ور را ترک کند )ایران زمان ش�اه( و البته قتل و 

زندان و ترور هم جاری بود. 

مارکسیسم اسامی
انقابیون مسلمان، ایدۀ بهشت این جهانی را که مطلوب 
قرن بیس�تم بود با بهش�ت آخرت و آن جهانی به هم پیوند 
زدند و یکی از پرفش�ار ترین رژیم های انقابی را گسترش 
دادن�د. اگر به جامعۀ ایده آل اس�ام دولت�ی قائل نبودید، 
این نظام ش�ما را به بیرون پرتاب می کرد یا بش�دت از خود 
می راند. بنابرین، به حاشیه راندن و طرد کردن و "سیاست 

حذف"، سوی دیگر بهشت اسامی بوده و هست. 
بی طبق�ۀ  "جامع�ۀ  انق�اب،  در  بهش�تی  ش�عار  اولی�ن 
بهش�ت  وام�دار  آش�کارا  ک�ه  ش�عاری  ب�ود.  توحی�دی" 
کمونیس�تی بود که می خواس�ت به جامعۀ بی طبقه برسد. 
این ش�عار در کنار یک شعار بهش�تی دیگر قرار گرفت و آن 
بازگش�ت به عصر طایی اسام یا بهش�ت اولیۀ اسامی 
بود. این جامع�ۀ آینده هم قرار ب�ود در بهترین صورتش با 
ظهور امام غایب در آخرالزمان حاصل شود. جامعه ای که 
در آن هم�ه چیز برابر بود. حتی قد آدم ها و اندازه و ش�کل 

خانه ها. 
بنیان "یک"سان ساز و کنفورمیستی این بهشت از همین 
چش�م انداز پی�دا بود. "تن�وع" وقتی پیدا ش�د ک�ه مردم از 

بهشت انقاب ناامید یا رانده شدند. 

پرولتاریا و پدرساالری
ام�ا انق�اب نمی توانس�ت عق�ب نش�ینی کن�د. وقت�ی 
عقیده ای پول و زور را با هم داش�ته باشد خیلی بعید است 

انقابیون مسلمان، ایدۀ بهشت 
این جهانی را که مطلوب قرن بیستم 
بود با بهشت آخرت و آن جهانی به 

هم پیوند زدند و یکی از پرفشار ترین 
رژیم های انقابی را گسترش دادند. 

اگر به جامعۀ ایده آل اسام دولتی قائل 
نبودید، این نظام شما را به بیرون 

پرتاب می کرد یا بشدت از خود می راند
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از راهش منصرف شود. دو الگوی سیاسی و فرهنگی هم 
به ایدۀ زورمداری انقاب کمک می کرد. الگوی سیاس�ی 
همه بهشت های قرن بیستم، "دیکتاتوری پرولتاریا" بود. 

و چون دیکتاتوری بود طبعًا هیچ مشکلی با زور نداشت. 
 الگوی فرهنگی زورم�داری انقاب هم در خانه موجود 
بود و آن   همان ایدۀ باستانی "پدرساالری" بود. در رهبری 
پدرس�االرانه، مردم نقش�ی ندارند. چیزی که در سالهای 
اخیر، کسانی مثل محمد تقی مصباح  به صراحت از آن دم 

زده اند و آن را تئوریزه کرده اند. 

بهشت داروین و مارکس
پدر هم�ۀ بهش�ت های مدرن که ب�ه جهنم ه�ای واقعی 
انجامیدن�د مارک�س و داروین ان�د. ای�ن را هان�ا ارن�ت در 
آخری�ن بخش کت�اب خ�ود در ب�ارۀ توتالیتاریس�م بخوبی 
ش�رح کرده اس�ت. یکی از آنها ب�ه تکامل تاریخ�ی اعتقاد 
داش�ت ودیگری به تکامل طبیعی. و ه�ر دوی آنها مجاز 
می دانستند که کسانی که شایستۀ بقا نیستند حذف شوند. 
اندیشۀ بقای شایس�ته تر ها پایۀ اندیشه های جهنمی قرن 
بیس�تم بوده اس�ت، چنانکه هیتلر می خواست  نژاد بر تر را 
حفظ کند و استالین و شرکا می خواستند انسان طراز نوین 
حزبی و مطیع را حفظ کنند و اسام انقابی هم می خواهد 

همۀ مواهب جامعه تنها برای اهل دیِن دولت پناه باشد. 
گفتمان سیاس�ی داعش�ی هم چیزی جز همین نیس�ت: 
آنها به جای قوانی�ن تاریخی مارک�س و قانونهای طبیعی 
داروین، قوانین قرآنی را به زعم خود نشانده اند و هر کس 
ولو مس�لمان اگ�ر مضر به حال آن قوانین باش�د شایس�تۀ 

در جریانهای بهشت باور "بی رحمی" 
امری معمول می شود. بی رحمی از 
نظر آنها بخشی از هموار کردن راه 

برای آیندۀ بهشتی است. بی رحمی راه 
رسیدن به بهشت است

راه هایارتباطیبا

مجلهتابلو

باتابلوباشید
اماطابلونباشیــد

نابودی است. 

بی رحمی طالبان بهشت
از این منظر است که در جریانهای بهشت باور "بی رحمی" 
امری معم�ول می ش�ود. بی رحمی از نظر آنها بخش�ی از 
هموار کردن راه برای آیندۀ بهش�تی اس�ت. بی رحمی راه 

رسیدن به بهشت است. 
بی رحم�اِن بهش�ت طلب، مرتب لیس�ت کش�تن ترتیب 
می دهن�د. به نظرش�ان اگر اف�راد و گروه هایی که لیس�ت 
می کنن�د نابود ش�وند آنگاه هم�ه چیز مرتب خواهد ش�د. 
بی رحمی، عاجز از تفکر اجتماعی اس�ت. جز زور و ارعاب 
زبانی ن�دارد و نمی فهم�د. در نظام فک�ری این جماعت، 
مخال�ف ب�ودن، "تبه�کاری" اس�ت؛ زی�را مخالف�ت ب�ا 

قانون های مسلم تاریخ و طبیعت و خداوند است. 

ناممکن و مهاجم
در گوش آنها بد ترین و س�نگین ترین سخن این است که 
نمی ش�ود کسی را به زور به بهش�ت برد. زور که نباشد آنها 
موتور دیگری برای رس�یدن به بهش�ت ندارن�د. از همین 
جاس�ت که "بهش�تی خواهان"،  ق�درت را چن�ان مقدس 
می دارند که هیچ نوع دوری از آن را بر نمی تابند. همه چیز 
را می توان برای قدرت قربانی کرد. این است معنای توتال 

گرایی آنها. همه چیز در خدمت قدرت و تمام قدرت. 
آنه�ا دور ترین م�ردم از گفتگ�و و مذاکره اند. س�ازش در 
گ�وش آنه�ا بد تری�ن ناسزاس�ت. س�ازش یعن�ی پذیرفتن 
وج�ود "دیگ�ری" و ح�ق او ب�رای انتخاب متف�اوت. این 
برای "بهش�تی خواهان"، کفر اعظم اس�ت. تفاوت برای 
آنه�ا وجود ندارد. تنه�ا "یک" صورت از حقیقت اس�ت که 
می تواند قدرت داشته باش�د و حکومت کند. و این معنای 
دیگر رادیکالیسم است. بهشت عصر مدرن هر چه دارد بر 

بنیاد رادیکالیسم است. رادیکالیسم ناممکن اما مهاجم.

* بنگرید به: مارکس در بارۀ جنسیت و خانواده، نوشته هی تر براون. 

لیدن، ۲۰۱۲، ص ۴۳. 
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سید حسین نصر، متولد ۱۳۱۲ در شهر تهران از نوادگان 
آیت اهلل ش�یخ فض�ل اهلل ن�وری و از ش�اگردان فلس�فه و 
حکمت اس�امی ن�زد عام�ه طباطبایی و محم�د کاظم 
عصار اس�ت. این فیلسوف اس�امی در حال حاضر استاد 
مطالعات اس�امی در دانش�گاه جرج واش�نگتن در ش�هر 
واش�ینگتن امریکا اس�ت. وی در س�ال ۱۳۳۷ در رش�ته 
تاریخ علم با گرایش مطالعات اسامی از دانشگاه هاروارد 
ف�ارغ التحصیل ش�د. نصر در س�ال ۱۳۵۲ از س�وی فرح 
پهل�وی ماموری�ت یافت ت�ا انجم�ن مطالعات فلس�فی را 
تاس�یس کند ودر س�ال ۱۳۵۳ انجمن شاهنشاهی فلسفه 
تاس�یس ش�د. با وقوع انق�اب ۱۳۵۷ نصر با مش�کات 
متعددی از سوی انقابیون مواجه شد که نهایتا به مصادره 
اموال و اماک وی منجر ش�د. این مس�اله باعث ش�د او 
و خانواده اش برای همیش�ه ای�ران را ترک کنن�د. از دکتر 

نصر کتب بس�یاری موجود است که شماری از آن ها نیز در 
س�الهای اخیر ترجمه و در ایران منتش�ر شده است. از این 
کتب می توان به "انسان و تنگناهای جهان متجدد" اشاره 
کرد که بحث های بس�یاری را در میان محافل دانشجویی 
و فرهنگ�ی برانگیخت. ب�ا وی در باره تفک�ر مهدویت به 

گفتگو نشسته ایم:

تفکر مهدویت در ش�یعه از چه زمانی مطرح شد و 
چه مسایلی در آن مطرح شده است؟ 

تفکر مهدویت یا   همان اعتقاد به مهدویت از ارکان جهان 
بینی شیعی است. ما در موج مهدویت قرار داریم

نه تنها ما که بسیاری مس�یحی نیز اعتقاد دارند به زودی 
حض�رت مس�یح ب�از می گ�ردد. این نش�ان می ده�د این 
موضوع حقیقتی است که بعد ها به اسام وارد نشده است 

درگفتوگوباپروفسورسیدحسیننصر
حسنسربخشیان

عکس: حسن سربخشیان

و از اول بوده و حتی پیغمبر اس�ام به آن  اش�اره  کرده اند. 
بدین ترتیب نمی توان گفت مهدویت ساخته دست علمای 
قرن س�وم هجری قمری اس�ت و این س�اختگی دانستن 

مهدویت نزد معتقدین نوعی کفر به حساب می آید.

اما چرا این موضوع اینقدر نزد شیعه اهمیت دارد؟
 این اعتقاد س�اختار باوری اس�ت به نام شیعه. اگر امام را 
همانطور که ش�یعه ۱۲ امامی باور دارد باور داش�ته باش�ید 

یکی از این دو راه پیش پای شماست: 
اول ای�ن ک�ه امام همیش�ه باش�د که ب�ه آن ام�ام حاضر 
می گویند. این مس�اله در ش�عبه دیگر تش�یع یعنی "ش�یعه 
اس�ماعیلیه" مطرح اس�ت که امام حاضر دارند برای مثال 
"آقاخان" امام اسماعیلیه است )حاال اینکه کراوات می زند 

یا فرانسه می رود آن بحث دیگری است(.
دوم ای�ن ک�ه امام غایب اس�ت، ک�ه این باور ما ش�یعیان 

است. 

 ام�ام زمان ب�ر پایه ای�ن تفکر ش�یعی کجا ظهور 
می کند؟ 

در ط�ول تاری�خ ادعاهایی مطرح ش�ده در م�ورد این که 
برخی حضرت حجت را دیده ان�د و این موضوع را به افراد 

دیگر نیز گفته اند. یکی از این مکان ها جمکران است. 
آن زمان�ی که م�ن در تهران زندگی می ک�ردم، جمکران 
زیاد می رفتم. ولی معموال هیچکس آنجا نبود. این روز ها 
در عکس ها می بینم مس�جدی شبیه مس�جد بازار تهران 
درس�ت کرده ان�د، تعجب می کن�م. این بناها تمام�ا بعد از 

دوران انقاب درست شده. 
چن�د مکان وج�ود دارد که م�ردم معتقدن�د حضرت آنجا 
ظه�ور می کند. چند حدی�ث هم داریم که ب�ه طلوع آفتاب 

از غرب اش�اره می کند، به این معنا که نظام عادی طبیعت 
برعکس می شود.

 طل�وع آفت�اب از غ�رب معان�ی بس�یاری دارد و تعابی�ر 
مختلفی از آن ش�ده اس�ت. یکی از این تعابیر آن است که 
ع�ده ای معتقدن�د ش�مس الدین تبری�زی ک�ه در ارتباط با 
موالن�ا بود و ش�خصیت مرموزی داش�ت و مقب�ره اش در 
ش�هر خوی هس�ت و کتابی هم از او به ج�ا مانده، خودش 
حضرت حجت ب�وده، چون تبریز نیز در غ�رب ایران واقع 
اس�ت. نام او هم شمس اس�ت به معنای خورشید. زمانی 
که من در کاس ه�ای عامه طباطبای�ی و مرحوم عصار 
تحصی�ل می کردم ب�ه این موضوع اش�اره داش�تند؛ نه به 
عنوان یک ب�اور، بلکه عنوان می کردند ک�ه چنین باوری 
هم وجود دارد. مورد دوم موضوع قابل اهمیتی اس�ت که 
در بحبوحه انق�اب در تهران رخ داد. ی�ادم می آید راننده 
م�ن اهل کرمانش�اه ب�ود. در محل�ه فقیری در ج�اده کرج 
زندگی می کرد. روزی مرا صدا کرد و گفت در محله ما همه 

می گویند امام زمان ظهور کرده است. 
این موض�وع برمی گردد ب�ه زمانی که رادیو بی بی س�ی 
هم ب�ه مرحوم آی�ت اهلل خمینی عنوان ام�ام خمینی داد. 
رانن�ده ام گف�ت هم�ه می گویند او ام�ام اس�ت و اینک در 
 پاری�س اس�ت و پاریس ه�م در غرب واقع ش�ده اس�ت و 
به زودی ه�م به ایران می آی�د. حتی دو ت�ن از نمایندگان 
پارلمان ایران آیت اهلل خمین�ی را خطاب قرار دادند که اگر 

مهدی هستی بگو. 
این مس�اله بس�یار مهم اس�ت و در فضای فکری دینی و 
قوه متخیله ایرانیان وجود دارد اما س�ند تاریخی که ایشان 
در کجا ظهور خواهند کرد وجود ندارد جز اینکه ایش�ان به 

مکه می روند.
مس�اله امام زمان های قابی این روز ها بسیار باب 

شده است. نظر شما درباره این افراد چیست؟ 
ع�ده ای خی�ال می کنند مه�دی موعود هس�تند، این ها 
دروغ نمی گویند تحت فشار روحی یا تخیل، خیال می کنند 
و خیال خود را به واقعیت تبدیل می کنند. من نمی خواهم 
راجع به این مس�اله صحبت کنم اما حتی دو سه نفری هم 
در ظرف ۲۰-۳۰ س�ال گذش�ته پیش من آمدن�د و ادعای 
مهدوی�ت کردند و از من پرس�یدند نظر من چیس�ت که به 
آن ه�ا گفتم اصا حرف�ش را هم نزن. ب�رو خانه دو رکعت 

نماز بخوان و استغفار کن.

نه تنها ما که بسیاری مسیحی نیز اعتقاد 
دارند به زودی حضرت مسیح باز می 
گردد این نشان می دهد این موضوع 

حقیقتی است که بعدها در اسام تعبیه 
نشده است و از اول بوده و پیغمبر اکرم 

اشاره ای به آن کرده اند

http://tableaumag.com/5049#.VChdmGeSzfI
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پیامیزدانجو

سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، به 
دست داعشی ها، یا " دولت اسامی" مستقر در 

عراق و سوریه، اتفاقی به یک اندازه تکان دهنده 
و بیزاری آور بود: بیزاری آور چون اقدامی علنًا 

توحش آمیز و تروریستی بود، و تکان دهنده 
چون عامل قتل فولی لهجه ای علنًا بریتانیایی 

داشت. گمانه زنی ها در باب هویت اش او را یک 
مسلمان و رپ خوانی اهل بریتانیا معرفی می کرد. 

بعدتر، مرگ یک جوان آمریکایی که مخفیانه به 
عضویت داعش درآمده در سوریه تأیید شد؛ از 

قرار معلوم، او هم یک رپ خوان تازه مسلمان بود. 
و بعدتر، ادعا شد آن کسی که استیون ساتاف، 

دیگر خبرنگار آمریکایی، را سر بریده احتمااًل 
از شهروندان اروپایی و یا آمریکایی است. در 

همین فاصله، روشن شد عامل قتل چهار نفر 
در موزۀ  یهودیان بروکسل، الجزایری تباری از 

شهروندان فرانسه، یک سالی را در سوریه در 
کنار داعشی ها سپری کرده و احتمااًل در شکنجۀ 

تعدادی از گروگان های غربی نقش داشته است. 
در تازه ترین نمونه، دیوید هینز، کمک رسان و 

گروگان بریتانیایی، به دنبال فولی و ساتاف به 
دست یکی از اعضای دولت اسامی سر بریده 

شد: قاتل او هم مثل قاتان قبلی، انگلیسی 
سلیسی با لهجۀ بریتانیایی داشت.

پیوس�تن انبوهی از جوانان غربی، اروپایی و آمریکایی، 
ب�ه نیروه�ای داعش، جبه�ه النص�ره، القاع�ده، و دیگر 
س�ازمان های س�تیزه جو در عراق و س�وریه، اکنون بیش 
از همیش�ه، واقعی�ت انکارناپذی�ری به نظر می رس�د. در 
تازه تری�ن برآورده�ا، در س�ه س�ال گذش�ته ه�زاران نف�ر 
از ش�هروندان غرب�ی ب�ه گروه ه�ای مس�لح افراط�ی در 
خاورمیان�ه پیوس�ته و شورش�یانی درگی�ر جن�گ و جه�اد 
شده اند. حال، این خطر احساس می شود که " شهروندان 

شورشی" در بازگش�ت به کشورهای غربی عمًا به ارعاب 
و خش�ونت ورزی علی�ه هموطن�ان و تهدی�د مناف�ع ملی 
اق�دام کنن�د. این دغدغ�ه البته مح�دود ب�ه آن " عواقب" 
احتمالی نیست؛ در س�طح کان تر، این نگرانی احساس 
می شود که، در صورت بی توجهی به "علل" و انگیزه های 
اصلی افراط گرایی، ابعاد دگردیس�ی شهروندان غربی به 
شورش�یان خاورمیانه ای به ش�کل خطرناک تری افزایش 
یابد. کوش�ش ها برای کش�ف علت و انگی�زۀ افراط گرایی 
بسیاری را به ریشه شناسی فرهنگی این پدیده و کاوش در 
زمینه های بروز آن – به ویژه بین جوانان – کشانده، برخی 
آن را جریانی از جنس جنبش ضدفرهنگی یا "پادفرهنگ" 

دهۀ شصت آمریکا و اروپا می دانند.
پادفرهنگ دهۀ ش�صت، جری�ان مخالف ب�ا " فرهنگ" 
مس�لط رسمی و مایل به شورش علیه وضع موجود، عمًا 
از اواخر دهۀ پنجاه و با آثار ش�اعران و نویس�ندگان " نسل 
بیت" در آمریکا شروع شد؛ در اوایل دهۀ شصت و با ظهور 
هیپی ها و ظاهر چشم گیرش�ان، شکل عریان تری به خود 
گرفت؛ با " جشنوارۀ موسیقی مونتری" در ژوئن ۱96۷ در 
مونتری کانتِی کالیفرنیا و گردهمایی هیپی ها در " تابستان 
عش�ق" در ۱96۷ در سان فرانسیس�کو و دیگر ش�هرهای 

در سطح سیاسی و اجتماعی، 
جوانان شورشی آن دوره عمومًا مبلغ 

»عشق و آشتی«، صلح دوستی، و 
خشونت پرهیزی، و بیزار و یا دست کم 
برکنار از نژادپرستی، حامی حق زنان 

و حقوق اقلیت های قومی، به ویژه 
سیاهان و »جنبش حقوق مدنی« شان، 

و همچنین حامی حفظ محیط زیست 
بودند
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آمری�کا، اروپا، و کان�ادا عرصۀ عمومی را به تس�خیر خود 
در آورد؛ با تظاهرات خیابانی و اعتراضات دانش�جویی در 
بهار ۱968 ش�هرهای بزرگ اروپا و آمری�کا را در نوردید؛ 
ب�ا اجتم�اع س�یصد ه�زار نف�ری جوان�ان در جش�نوارۀ " 
وودستاک: سه روز صلح و موسیقی" در ۱969 در نزدیکی 
نیویورک به اوج رس�ید؛ و در اوایل ده�ۀ هفتاد میادی، 
ب�ه دنبال م�رگ و یا خاموش�ی چهره های برجس�تۀ آن در 

عرصه های هنری، سیاسی، و اجتماعی خاتمه یافت.
نقش آفرین�ان اصل�ی ای�ن جنب�ش )آن میلیون ها جوان 
ش�رکت کننده در همایش ه�ای هیپی وار، جش�نواره های 
مفس�ران  دی�د  از  اعتراض�ی(،  جنبش ه�ای  و  هن�ری، 
امروزی اف�رادی به نس�بت مرفه و ماجراجو، س�رخورده 
از تم�دن ماش�ینی و فرهن�گ متبلور در جامع�ۀ مصرفی، 
در جس�تجوی لذت، خاقی�ت، و معنوی�ت، و در آرزوی 
بازگش�ت ب�ه طبیعت بودند: ضدیت ش�ان با تم�دن غربی 
و اس�تیای فرهنگ مس�لط عائمی از مقاومت در قبال 
مقررات اجتماع�ی، محدودیت های مدرنیت�ه، و رویکرد 
مادی گرای مازم آن بود )دهه ها پیش تر، فرویِد روان کاو 
ای�ن تمایل ب�ه تخریب تمدن و بازگش�ت ب�ه طبیعت را در 
آث�اری همچ�ون تم�دن و ناخش�نودی ها از آن و در قالب 
ایده های�ی از جمله " بازگش�ت امر سرکوب ش�ده" توضیح 
داده بود(. به نظر برخی از مفسران، همین مخالف خوانی 
– ضدی�ت، مقاومت، و معنویت خواهی – را بین بس�یاری 
از افراط گرایان امروزی، جوانان شورش�ی و گروندگان به 
گروه های تروریستی، می شود مشاهده کرد: به باور آنها، 

صرف نظر از رویه های عملی، اش�تراک آرمان ها بین این 
دو نسل عاصی را دشوار می شود ندیده گرفت.
با این حال، و برخاف این ارزیابی، اشتراک 

آرمان ه�ا بی�ن ای�ن دو " ش�ورش علی�ه 
وضع موج�ود" آن چنان 

ه�م عری�ض و عمی�ق 
نیس�ت: " پادفرهنگ" 

دهۀ ش�صت و نس�ل 
عمدت�ًا  خال�ق اش 

سوای  انگیزه هایی 
ستیزه جویان  آمال 
داش�ت  معاص�ر 

ه�م  متفاوت�ی  اث�رات  و 
از خ�ود ب�ه ج�ا گذاش�ت. ت�ا آنجا 

ک�ه ب�ه شورش�یان ده�ۀ ش�صت 
مرب�وط  اصلی ش�ان  اه�داف  و 
می ش�ود، این جنب�ش – در عین 

طبیعت گرای�ی و با وجود جدایی 
نس�بی از جری�ان اصل�ی – ب�ه 

زندگی  س�بک های  همزیستی 
و س�بک های هنری، به تنوع 
ب�اور  فرهنگ�ی،  و  زیس�تی 

داش�ت: آماج اش نه تخریب 
ب�ر  عرص�ه  ک�ردن  تن�گ  و 

فرهنگ  و  رای�ج  هنره�ای 
ک�ردن  ب�از  ک�ه  مس�لط 
 - زیس�ت   " ب�رای  جای�ی 

خ�اص  زیبایی شناس�ی" 
همی�ن  از  و  ب�ود،  خ�ود 

جهت به سست کردن 
ارزش�ی  پایگان های 

دموکراتیک س�ازی  و 
)رنگین کمان�ی  فرهنگ�ی 

اسام گرایی امروزی، عامیانه یا 
آکادمیک، به ندرت مشابهتی با 

پادفرهنگ دهه ی شصت دارد، و دشوار 
می شود الگویی برای بنیادگرایان 

مسلمان در آن دوران یافت 

باختی�ن،  تعبی�ر  ب�ه  ی�ا،  هن�ری  عرصه ه�ای  ک�ردن 
"کارناوال وارگ�ی" ( از راه تلفیق فرهن�گ نخبه و فرهنگ 
ن�ازل اق�دام می ک�رد، و این هم�ه را به ش�کل 
مؤک�د و حت�ا متظاهران�ه در زیس�ت بوم و در 
منش، پوش�ش، و آرای�ش خود ب�ه نمایش 

می گذاشت.
در س�طح فردی، پادفرهنگ آن دهه 
بی�ش از آن ک�ه در پ�ی" بازگش�ت 
به خویش�تن" باش�د در صدد 
دیگ�ری"   " کش�ف 
ی  هنگ ه�ا فر (
فکره�ای  دیگ�ر، 
دیگ�ر، س�نت های 
سبک های  و  دیگر، 
دیگر( بود. با اقتدار و 
مرجعیت میانه نداشت 
تجربه گ�ری،  ب�ه  عک�س،  ب�ه  و، 
ب�ه س�یر و س�لوک ش�خصی و روح 
جست وجوگری، پر و بال می داد: از 
ادبیات آمریکا در سدۀ نوزده الهام 
می گرفت، به سنت های هنری 
)آفریقایی تب�اران  س�یاهان 
آمریکایی( در س�دۀ بیس�تم 
در  و  م�ی داد،  اهمی�ت 
هرچ�ه  آش�نایی  مس�یر 
س�بک های  با  بیش تر 
هنگ�ِی  فر
پی�ش  نامس�لط 
ای�ن  می رف�ت. 
ی  گر جس�تجو
مح�دود  البت�ه 
ب�ه  منحص�ر  و 

خرده فرهنگ ه�ای غرب�ی نب�ود. همی�ن روحی�ه، انبوه 
جوانان اروپایی و آمریکایی و از جمله چهره های برجس�تۀ 
پادفرهنگ�ی، از بیت ه�ا ت�ا بیتل ه�ا، را ب�ه هن�د و نپال و 
مراکش کش�اند و با فرهنگ های آس�یایی و آفریقایی آشنا 
ک�رد. این گون�ه، موس�یقی و مراقب�ه )مدیتیش�ن( در هم 
آمیخ�ت، صلح بودایی و س�یتار هندی ج�زء جدایی ناپذیر 
پادفرهنگ دهۀ شصت ش�د، و ماهاریشی و راوی شانکار 
به اش�تهار و اعتب�اری از جنس بیت ها و بیتل ها رس�یدند. 
حاصل این جستجو در نوش�ته های مؤلفان گونه گونی، از 
آلن گینزبرگ، جک ک�روآک، ویلیام ب�اروز، و کن کیزی، 
ت�ا هانتر تامس�ون، توماس پینچون، ک�ورت وونه گات، و 
ریچارد براتیگان ثبت ش�د و در طیف متنوعی از سبک ها، 
خواننده ه�ا، و نوازنده ه�ا، از ج�از و بلوز ت�ا کانتری و راک 
و راک ان�د رول، از مایل�ز دیوی�س، بیتل ه�ا، و رولین�گ 
اس�تونز و باب دیلن ت�ا جون بائز، جنی�س جاپلین، جیمی 

هندریکس، و جیم موریسون تبلور یافت.
در س�طح سیاس�ی و اجتماع�ی، جوان�ان شورش�ی آن 
صلح دوس�تی،  آش�تی"،  و  عش�ق   " مبل�غ  عموم�ًا  دوره 
از  برکن�ار  ک�م  دس�ت  ی�ا  و  بی�زار  و  خش�ونت پرهیزی،  و 
نژادپرس�تی، حامی حق زنان و حقوق اقلیت های قومی، 
به ویژه سیاهان و " جنبش حقوق مدنی" شان، و همچنین 
حامی حف�ظ محی�ط زیس�ت بودند. ب�ه عاوه، ب�ه رغم 
انتقادات ش�ان از نظام س�رمایه داری و  س�ازوکارهای آن 
در جوام�ع غربی و با وج�ود گرایش های سوسیالیس�تی، 
عمدت�ًا از اتکا ب�ه ایدئولوژی های کمونیس�تی، به ویژه در 
ش�کل س�تیزه جویانه اش، احتراز می کردند. میتینگ ها و 
همایش های "اس دی اس" یا " دانش�جویان حامی جامعۀ 
دموکراتیک" در دانشگاه میشیگان، نمایش های خیابانی 
سان فرانسیس�کو،  در  دیِگره�ا"   " رایگان فروش�ی های  و 
اعتراضات انتخاباتی " ییپی ها" )اعضای"حزب بین المللی 
جوانان" ، ملقب به " گروچو مارکسیس�ت ها"( در شیکاگو، 
تظاه�رات ضدجن�گ سراس�ری در مخالف�ت ب�ا مداخلۀ 
نظام�ی آمری�کا در ویتن�ام، و جنبش های دانش�جویی در 
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کش�ورهای مختلف اروپای�ی جلوه های آش�کاری از تعهد 
اجتماع�ی و سیاس�ی آن جواناِن ش�هره ب�ه فردگرایی و " 
فرهنگ س�تیزی" بود – گو اینکه هدف ش�ان بیش و پیش 
از آنک�ه تغییر و دگرگون کردن دنیا باش�د، تغییر و دگرگون 
کردن خودش�ان )از اس�م ها تا عقایدش�ان( ب�ود، و از این 
رهگ�ذر عش�ق ورزی را به خصومت ورزی، معاش�قه را به 

مخاصمه، ترجیح می دادند.
دهه ها بع�د از این ماج�را، جوانانی از گوش�ه و کنار اروپا 
و آمری�کا، ب�ا گرویدن به اس�ام و یا رجعت به ریش�ه های 
اس�امی خود، با س�ابقه یا بی س�ابقۀ جنایی، ب�ه عنوان 
شورش�یان مس�لح عازم خاورمیانه می ش�وند و با عملیات 
انتحاری، گروگان گیری، کشتار غیرنظامیان، و اقداماتی 
از ای�ن  گون�ه، در راه " جه�اد" و در جبهه ه�ای " اس�ام 
علیه غ�رب"  می جنگند. انگیزه ش�ان به احتم�ال فراوان 
ناخش�نودی از تم�دن غرب�ی و میل ب�ه معنویت اس�ت و 
آمال ش�ان اج�رای احکام ش�ریعت و برپای�ی دولتی دینی 

که ه�دف اش امح�ای کفر و الح�اد غربی و غیراس�امی 
نمی شناس�د:  مح�دوده  و  م�رز  خشونت ش�ان  اس�ت. 
راهبردش�ان شکس�تن مرزه�ا و محدوده ه�ا ب�ه ات�کای 
ارع�اب و س�تیزه جویی، نه فق�ط با دولت های مس�تقر که 
به ع�اوه با مردم ع�ادی اس�ت. در ایدئولوژی ش�ان هر 
افراطی عین اعتدال اس�ت و " بازگشت به خویشتن"شان 
به بنیادگرایی محدود می شود. این گونه، خط قاطعی بین 
خود و دیگری می کشند و دیگران – کافران و پیروان دیگر 
ادیان – به دیدش�ان مستحق عقوبتی عبرت آموز می آیند. 
لذات هنری، رقص و موس�یقی، مش�روبات و مخدرات، 
و تفریحات و تنوعات " غربی" به نظرش�ان مایۀ خشم خدا 
اس�ت، و حامان و حامی�ان اش را بی ماحظه باید از بین 

برد.
چنان آم�ال و چنین اعمالی بیش از آنکه ش�ور جوانانه یا 
طغی�ان علیه تمدن باش�د از اثرات ناهماهنگ�ی در جامعۀ 
جهانی )ب�ه وی�ژه کام یاب�ی در جهانی س�ازی اقتصادی و 

ناکامی در جهانی س�ازی فرهنگی( اس�ت: اس�ام گرایی 
ام�روزی، عامیان�ه ی�ا آکادمیک، به ن�درت مش�ابهتی با 
پادفرهنگ دهۀ ش�صت دارد، و دش�وار می ش�ود الگویی 
ب�رای بنیادگرای�ان مس�لمان در آن دوران یاف�ت – تنه�ا 
معادل ش�ان در آن دوره احتم�ااًل " خان�واده ی منس�ون"، 
پیروان چارلز منسون )خوانندۀ تازه کار و تبهکار سابقه دار(، 
بود: افراطیانی که ب�ا اثرپذیری از آموزه های مذهبی او به 

جنایت های فراوان، و از جمله قتل شارون تیت )هنرپیشۀ 
هالی�وودی و همس�ر روم�ن پوالنس�کی(، دس�ت زدند. 
بعد ش�ش دهه، پیداس�ت که برخورد جریان ضدفرهنگی 
با مس�ائل اجتماع�ی اغلب س�اده انگارانه و نیهلیس�تی و 
رویکردش به سیاس�ت بعضًا اوتوپیایی و آنارشیستی بود، 
از وابستگی خود به فرآورده های فرهنگ مسلط، صنعت 
س�رگرمی، و تبلیغ�ات رس�انه ای عمدتًا آگاهی نداش�ت، 
و کارش در تروی�ج آزادی جنس�ی، مصرف مش�روبات، و 
استعمال مخدرات عمومًا به افراط می کشید. با این همه، 
روح و رویک�رد شورش�یان آن دوره ب�ا شورش�یان مس�لح 
این دوره فرس�نگ ها فاصله داش�ت؛ س�اح آنها سازها، 
س�روده ها، و نوشته های  ش�ان بود و رؤیای ش�ان دنیایی 
ک�ه جان لنون در تران�ه  اش، " تصور ک�ن"، آن را به تصویر 
می کش�ید: دنیایی ب�دون مذهب، بدون م�رز و مالکیت، 
بدون جنگ و جدل، دنیایی که تمام س�اکنان اش در صلح 

جهانی سهیم اند.

»پادفرهنگ« دهه ی شصت و نسل 
خالق اش عمدتًا انگیزه هایی سوای آمال 

ستیزه جویان معاصر داشت و اثرات 
متفاوتی هم از خود به جا گذاشت.  این 
جنبش  به همزیستی سبک های زندگی 

و سبک های هنری، به تنوع زیستی و 
فرهنگی، باور داشت
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رستگاری موضوعی بود که از روزگاران بسیار 
قدیم، به عبارت دقیق تر حدود چهارصد و 

بیست و پنج هزار سال قبل، ذهن نوع بشر را به 
خود مشغول کرده بود. از آن روزگاران تا حدود 

ده-دوازده هزار سال پیش، انسان از خود دائمًا 
می پرسید چگونه می توان خوشبخت شد و 

بیشتر لذت برد و همیشه هم تقریبًا پاسخ یکسان 
بود: با سیر بودن، سرپناهی داشتن، خوب 

خوابیدن، جفت مناسبی داشتن، تولید مثل کردن 
و البته نمردن!

اینها البته مربوط به دوران پی�ش از اختراع خط و کتابت 

و همچنی�ن ابت�ا به ع�ادت خانمان بران�داز "کنجکاوی" 

توس�ط انس�ان ها ب�ود. ت�ا آن زمان ه�ر آدم�ی هرچند که 

م�رگ اطرافیان�ش را می دید ام�ا مطمئن ب�ود که خودش 

زنده می ماند یا دس�ت کم اگر بمیرد اتفاقی بزرگ در جهان ِ 

ب�دوِن او اتفاق می افتد. بعد از اخت�راع خط و آگاهی آدمها 

به احوال پیش�ینیان از طریق دانش مخوفی به نام "تاریخ" 

آدمها فهمیدند که این خبرها نیست و ظاهرا مردن یک آدم 

محمودفرجامی

معمولی به اندازۀ افتادن برگ�ی از یک درخت ماختاموس 

هم در روال دنیا تًاثیر ن�دارد. )همین جا البته ذکر این نکته 

ضروری اس�ت که ای�ن "ماختام�وس" نام محل�ِی درخت 

چنار در ای�االت جنوبی فیژادالرتیا بوده اس�ت که احتمااًل 

تذکر این نکتۀ ضروری، به نوبۀ خود این پرسش ضروری 

را بوج�ود می آورد ک�ه فیژادالرتیا دقیقًا کجاس�ت یا بوده. 

همان طور ک�ه گفتم کنجکاوی، ع�ادت خانمان براندازی 

اس�ت، و ارضا یا رس�یدگی به عادات خوانندگان هم نه در 

اینج�ا که در بخ�ش دیگ�ری از جریدۀ وزین "تابل�و" دنبال 

می شود(

ان�دوه بزرگ مواجهه ب�ا این واقعیت که "م�رگ و نبودن 

من باعث هیچ اتفاق خاصی در دنیا نمی ش�ود"باعث شد تا 

آدمها در سطوح مختلف دست به کار شوند. در سطح خیلی 

ب�اال، ش�اهان و درباریان و اش�راف زادگان بودن�د که این 

مسًاله را به طریق خودشان حل کردند: چنان تسمه از گردۀ 

زیردستان کشیدند که صورت مسًاله عوض شد و خود مرگ 

و نبودن آنها جدًا اتفاق خاصی در دنیا محسوب می شد. در 

سطح میانی، شیادان و ازآب کره بگیران و پدرسوخته ها و 

مرِد رندان و –بعضًا- قصه س�رایان و خیالبافان و مجانین 

بودن�د که با درک عمی�ق رنج آدمها در مواجه�ه با واقعیت 

جهان واقعی پس از مرگش�ان، و همین طور ابتای آدمها 

به کنجکاوی، دکان و دس�تگاه درس�ت کردن�د. این گروه 

اولین کاری که کردند عوض کردن اس�م و شغلش�ان بود و 

ب�ه این ترتیب بود ک�ه کاهنان و موبدان و رس�والن و اولیا 

و نظرک�ردگان و مقدس�ین و واعظین بوج�ود آمدند. آیا از 

درک این واقعیت که به زودی نابود می شوید "غمگینید"؟ 

آنها به ش�ما ثاب�ت می کنند ک�ه نابودی ای درکار نیس�ت، 

فق�ط به دنیای دیگری منتقل می ش�وید. آی�ا "کنجکاوید" 

که در آن دنیای دیگر چه خبر اس�ت؟ آنه�ا با چنان دقت و 

وضوح�ی دنیای پس از مرگ و بهش�ت و جهنم را برایتان 

ترس�یم می کنند که گویی هر شب س�ری به آنجا می زنند و 

نقشه برداری می کنند! ایدۀ مرکزی هم ساده و -در منطِق 

کار و کاس�بی با آدمهای س�اده دل- هوش�مندانه اس�ت: 

یک جای بس�یار خوب با تمامی امکانات قابل تصور برای 

آدمهای شکمو، راحت طلب و َحَشری، برای کسانی که در 

خدمت کسانی هس�تند که این ایده را بوجود آورده یا تبلیغ 

می کنند و از این راه باال می نش�ینند و باال می کشند. و یک 

جای بسیار بد با تمامی شکنجه هایی که از سادیستی ترین 

اذهان آدمهای فوق الذکر ترش�ح می کند برای کس�انی که 

در مقابل این آدمها چون و چرا می کنند و درست و حسابی 

سواری نمی دهند. البته تاش اندکی هم برای پوشاندن 

دم خروس صورت گرفت با در نظر گرفتن سهمی از بهشت 

برای نیکوکاران واقعی و اندکی از جهنم برای آدمهایی که 

واقعا از لحاظ اخاق بشری بدکارند.

ب�ه ای�ن ترتیب بود ک�ه ای�دۀ بهش�ت و دوزخ در اذهان و 

خیال ها شکل گرفت و در طول زمان توسط ادیان مختلف 

بیشتر و بیشتر صیقل خورد، تا آنجا که محتویات جوی ها و 

جزئیات غذاها و مش�روبات )البته از نوع طهورا!( و عرض 

باسن و رنگ نوک پس�تان زیبارویان بهشتی توسط ادیان 

متًاخر توصیف ش�د ت�ا مؤمنان، هرچه بیش�تر به بهش�ت 

ترغیب شوند. تجربه البته نشان داده غالبًا مؤمنان در کنار 

شور و شوق شدید برای رفتن به بهشت معتقدند که سیلی 

نقد به از حلوای نس�یه، حتی اگر در حد همین پاتایا و آنتالیا 

و –اگر خدا قسمت کند- الس وگاس باشد!

آیا "کنجکاوید" که در آن دنیای دیگر چه 
خبر است؟ آنها با چنان دقت و وضوحی 

دنیای پس از مرگ و بهشت و جهنم را 
برایتان ترسیم می کنند که گویی هر شب 

سری به آنجا می زنند و نقشه برداری 
می کنند!
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برای زهرا خانم بعد از ۴0 سال زندگی مشترک 
با یک کاسب جزء در یک محلۀ متوسط تهران، 

سفر حجی که با همسرش رفت، یک اتفاق بزرگ 
بود. آنجا بود که درهای زندگی به رویش باز شد: 

از لحظه ای که با گروه زنان کاروان در اتاق های 
مختلف تقسیم شدند، برای اولین بار حس کرد 

که آزاد است.

ت�ا پیش از آن تنها به س�فر نرفت�ه بود، حتی در این س�فر 
هم همس�رش همراهش بود اما کاری به کارش نداش�ت. 

با زنهای هم اتاقی برای زیارت های صبح زود و آخر ش�ب 
برنامه ریزی می کردند و توی مسیر برگشت با فروشنده ها 
چانه می زدند. حج با بقیه مناسک مذهبی که در آن شرکت 
کرده بود یک فرق عمده داشت: اینجا زن و مرد از هم جدا 
نبودند، هرچند بیش�تر جا ها زنها با هم حرکت می کردند و 
مرد ها با هم، اما در آن هیاهو و ش�لوغی کسی به فکر جدا 
کردن زن�ان و مردان نبود. یک ماهی ک�ه در مکه و مدینه 
گذشت، بیش�تر از هر س�فر دیگری خوش گذراند. گرفتار 
بچه ه�ا و جمع و جور کردنش�ان نبود و توقع همس�رش از 
او کمتر بود. مش�غول خ�ودش بود و کارهایی که دوس�ت 

نعیمهدوستدار

داش�ت؛اینکه عبادت کن�د و خرید کن�د و جاهایی برود که 
یک عمر دوست داشت ببیند. 

برای بسیاری از زنان مذهبی، س�فر حج خواستنی ترین 
سفر اس�ت. خیلی از آنها این تجربه را بار ها تکرار می کنند 
چون این سفر بیشترین خواسته های آنها را تًامین می کند. 
مینو، زن ۴8 س�اله ای اس�ت ک�ه چندین بار به این س�فر 
رفته: "این تنها تجربۀ من از س�فر خارجی اس�ت. خانوادۀ 
ما برای چیز دیگری حاضر نیس�ت هزینه کند. من س�الها 
در زندگیمان زحمت کشیده ام و همسرم قول داده هرچند 
وقت یکبار مرا به مکه بفرستد. تا حاال سه بار رفته ام مکه، 

باز هم پیش بیاید می روم. یک بارش را با هم رفتیم، دو بار 
با زنهای انجمن قرآن محله. همسرم مخالفتی با این سفر 
ندارد اما اگر بگویم می خواهم با دوس�ت هایم بروم کیش، 

موافقت نمی کند."
ب�ه دلی�ل همین فض�ای باز اس�ت ک�ه بس�یاری از زنان 
میانسال مذهبی، وارد شبکه ای از روابط محلی می شوند 
و ب�ا کاروان ه�ای زیارتی، به مک�ه و کربا و مش�هد و قم 
می روند. دایرۀ این س�فر ها آن قدر وس�یع اس�ت که گاهی 
به تورهای یکروزه در داخل ش�هر و زیارت امامزاده ها هم 

می رسد. 
اما س�فر حج و زیارت مش�هد و کربا، تنها انتخاب های 
زنان مذهبی برای تجربۀ اندکی استقال و آزادی نیستند. 
نرگس، زن میانس�الی اس�ت که برای تمام روزهای سال 
برنامه ای دارد. دو ماه محرم و صفر حتی یک روز خالی هم 
ن�دارد. در محلۀ آنها تمام روزهای ای�ن دو ماه با برنامه ای 
پر شده است: "خانم ها دهگی می گیرند، یعنی مثًا ده روز 
روضۀ خانگی دارند. تعداد آدم های این طوری زیاد اس�ت 
و جلسه ها از س�اعت نه صبح شروع می شود. من و چند تا 
از دوستانم صبحانه را در روضه های صبح می خوریم، بعد 
می رویم جلسه های ظهر و ناهار، بعد از ظهر و شب هم که 
هم مجلس زنانه هست، هم زنانه و مردانه. گاهی شوهرم 
هم ب�ه مجالس ش�بانه می آی�د. ش�اممان را می خوریم و 
برمی گردیم. کلی غذا هم می آوریم خانه. تا مدت ها فریزر 

پر است و بچه ها هم غذا دارند."
همسر نرگس با این برنامۀ فش�رده مخالفتی ندارد: "چرا 
مخالف�ت کند؟ آب و غذایش س�رجایش اس�ت و می داند 
جای بدی نمی روم. با دوس�تانم هس�تم. کار دیگری هم 
ندارم که بکن�م. بچه ها بزرگ ش�ده اند. او هم که فرصت 
ن�دارد با من و بچه ها وقت بگذراند. پس مرا به حال خودم 

گذاشته."
اما برنامه های نرگس به همین ختم نمی ش�ود. ماه های 
دیگر س�ال هم پر از مناس�بت مذهبی است؛ ایام فاطمیه، 
ش�هادت و تولد ائمه و پیامبر، ماه رمضان و ایام ش�عبانیه. 
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نرگس می گوید: "غیر از آن، بین زنان خیلی مرسوم است 
که در خارج از مناس�بت ها هم روضه و جلسه وختم انعام و 
از این برنامه ها داش�ته باشند. گروهی، از این جلسه به آن 

جلسه می رویم و وقتمان پر می شود."

حاشیۀ امن
ش�اید همی�ن گروهی ب�ودن فعالیت ه�ا و رن�گ و روی 
مذهب�ی آنهاس�ت که باعث می ش�ود دس�ت زن�ان برای 
انتخاب باز باش�د و محدودیت های مرس�وم جامعۀ سنتی 
و مردس�االر برای س�اعت رفت و آمد و م�دت زمان بودن 
در خ�ارج از خان�ه ب�ا رواداری بیش�تر، از می�ان برداش�ته 
ش�ود. نرگس می گوی�د: "ش�ب های زیادی پی�ش می آید 
که ممکن اس�ت تا دیروقت بیرون خانه باش�یم. ش�بهای 
احیا که برنامه ها تا نزدیک صبح طول می کش�د. ش�بهایی 
مثل تاسوعا و عاش�ورا هم اکثر برنامه ها تا دیروقت است. 
خیلی وقت ها همۀ خانواده با همیم، اما اگر با هم نباش�یم 
باز همس�ر من می گوید آن ش�بها خیابان ها ش�لوغ است و 
آدم هایی هم که بیرون هس�تند آدم های مذهبی هستند و 
مشکلی پیش نمی آید. تا حدی همین طور است. احساس 
امنیت در خیابان ها بیش�تر اس�ت برای آدم هایی مثل ما، 
هرچن�د بااًلخره هم�ه جور آدمی هس�ت و مث�ا بار ها در 

خیابان مزاحم خود من شده اند."
با این حال زنان مذهبی برای خود راه هایی پیدا می کنند؛ 
شبکۀ اجتماعی تشکیل می دهند و از هم حمایت می کنند. 

مث�ًا به ص�ورت گروهی رف�ت و آمد می کنند، خودش�ان 
رانندگ�ی می کنن�د یا از بچه ه�ا و همسرش�ان می خواهند 
که بیایند دنبالش�ان. آنها در تجربه های خ�ود از زنانی هم 
ی�اد می کنند ک�ه از همین آزادی ها هم محروم هس�تند اما 
بس�یاری از آنه�ا تًایید می کنند ک�ه ش�رکت در برنامه های 

مذهبی به آنها آزادی فوق العاده ای می بخشد. 
برای بسیاری از آنها که شاغل هم نیستند، شرکت در این 
برنامه ها فرصتی برای کندن از روزمرگی هاس�ت. راحله، 
زن ۳۵ س�اله ای اس�ت ک�ه مرت�ب در چنی�ن برنامه هایی 
ش�رکت می کند: " در واقع بیش�تر مجالس و مهمانی های 
م�ا به بهان�ۀ مذهبی برگ�زار می ش�ود. خانم ه�ای فامیل 
همدیگر را به بهانۀ ختم انعام و مولودی و عزاداری دعوت 
می کنن�د. ی�ک ج�ور دوره و س�رگرمی اس�ت. نمی توانم 
بگوی�م برنامه ها خیلی مذهبی اس�ت. ت�وی برنامه، یک 
س�اعت دعا و قرآنی خوانده می ش�ود و کس�ی س�خنرانی 
می کند و م�ی رود. خوبی اش این اس�ت که بیش�تر آدم ها 
همدیگ�ر را می شناس�ند، یعن�ی فامیل و دوس�ت نزدیک 
هس�تند و اعتم�اد وج�ود دارد. بع�د ه�م در ای�ن مجالس 
خانم ها هرکاری بخواهند بکنند، آزادند. به هر حال ما که 
مذهبی هستیم، نمی توانیم مثل بقیه اینجا و آنجا برویم و 

لباس بپوشیم و این مجالس به ما آزادی می دهد."
زنانه بودن، کلید آزادی زنان در این فضاهاس�ت. مردان 
این خانواده ها ترجیح می دهند که زنانش�ان در یک محیط 
کاما زنانه باشند؛ تفکری که در سطوح مختلف اجتماعی 

در قالب تفکیک جنسیتی دنبال می شود. 

اینجا گشت ارشاد نیست! 
ام�ا خ�ارج از فض�ای خانواده ه�ای مذهب�ی، زمانی که 
پ�ای مناس�بت ها و برنامه ه�ای مذهبی به می�ان می آید، 
تحمل و رواداری حکومت هم بیش�تر می شود. در حاشیۀ 
هیًات ه�ای مذهبی، تکیه ها و مس�اجد، زن�ان و دختران 
جوان هم آزادی بیش�تری دارند. از این رو، مناسبت های 
مذهبی، فرصتی اس�ت برای آن دس�ته از دختران جوانی 

" دروغ نیست اگر بگویم خیلی از بچه ها 
در همین برنامه ها با پسر ها دوست 
می شوند. سینی چایی را از قسمت 

مردانه و از دست پسر همسایه می گیرند 
و غذا پخش می کنند و همین طوری 

رابطه شکل می گیرد "

که در حالت عادی امکان برقراری ارتباط با جنس مخالف 
را ندارن�د یا حتی خ�روج از خانه و ارتباطات اجتماعیش�ان 
محدود اس�ت در این ش�رایط، آنه�ا از حاش�یۀ امنی که به 
بهانۀ یک مراس�م به دس�ت آورده اند، برای تجربۀ آزادی 

استفاده می کنند. 
مین�ا، ۲۲ س�اله اس�ت و از یک خان�واده نیم�ه مذهبی: 
" نمی توان�م بگوی�م که م�ا خیل�ی مذهبی هس�تیم و تمام 
عمرم�ان توی هیًات می گ�ذرد اما خب با هیًات و مس�جد 
محلمان بی ارتباط هم نیس�تیم. به خص�وص ماه محرم، 
من با دوستانم هر ش�ب می روم تکیه. محلۀ ما یک محلۀ 
سنتی است و دوستان من با اینکه دوست پسر دارند برای 
ارتباط چندان راحت نیس�تند. اما آن شبها خانواده ها کمتر 
گیر می دهن�د و روی همین حس�اب می توانیم تا دیروقت 

بیرون باشیم و با پسر ها حرف بزنیم."
ب�رای گ�روه بزرگ�ی از جوانان ایران�ی که دسترس�ی به 
امکانات تفریحی و س�رگرمی ندارند، برنامه های مذهبی 
جاذبۀ خاصی دارد و بخش�ی از فراغت آنها را پر می کند. از 

س�وی دیگر، حکومت هم این برنامه های حاشیه ای را به 
عنوان یک سوپاپ اطمینان نگه می دارد. 

ب�ه گفتۀ مینا، این طور نیس�ت ک�ه چون برنام�ه مذهبی 
اس�ت، زنان و مردان هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند: " 
اتفاقًا اینجا پر از داس�تان های عاش�قانه و حتی ماجراهای 
خیانت است. خیلی ها دل می دهند به مداح خوش صدا یا 
آخوند خوش قیافه. کلی هم دعوا سر ناموس راه می افتد. 

اما به هر حال صدایش را کمتر در می آورند."
مین�ا می گوی�د خ�ودش باالخ�ره ت�وی یک�ی از همی�ن 
برنامه ها با پس�ری آش�نا ش�ده و نام�زد کرده ان�د: " دروغ 
نیس�ت اگر بگویم خیل�ی از بچه ه�ا در همی�ن برنامه ها با 
پسر ها دوست می شوند. س�ینی چایی را از قسمت مردانه 
و از دست پس�ر همس�ایه می گیرند و غذا پخش می کنند و 
همین ط�وری رابطه ش�کل می گیرد. البت�ه همین جا هم 
بااًلخ�ره بزرگ ترهایی هس�تند ک�ه مدام تذک�ر می دهند و 
می خواهن�د همه را از هم جدا کنند، اما نه! گش�ت ارش�اد 

دور و بِر هیًات های محلی پیدا نمی شود!"

عکس: ساسان فارسانی



دقیقًا به یاد ندارم که از چه کسی و در چه زمانی برای اولین بار شنیدم که دروغگو دشمن خداست و جای 

او ته جهنم، اما هرکه بود اجرش با خدا چون حرفش جوری اثر کرد که هنوز وقت دروغ گفتن ته دلم شور 

می زند... با مساعی خانواده و دوستان،ترس رفتن به جهنم از   همان دوران کودکی به جانم افتاد گرچه 

تصویر آن پا به پای بزرگ شدنم کامل شد... تا پنج سالگی جهنم فقط جایی بود که بچه های دروغگو در 

آینده ای خیلی دور آنجا می رفتند، جایی مثل مدرسه یا خدمت نظام وظیفٔه اجباری... بعد از پنج سالگی 

فهمیدم که جهنم شبیه به کودکستانی است که تو را از آغوش مادر و مادربزرگ دور می کند تا تمام روز را از 

ترس "اعظم جون"و به امید دیدار مجدد مادر، یک گوشه کز کنی و اشک بریزی... آتش و کتک و عذاب و 

آقای ناظم هم که مًامور عذاب بود در دوران دبستان، به این تصویر اضافه شد اما در دوران دبیرستان بود 

که تصویر من از جهنم کامل شد و ثابت ماند؛ منتها دالیلی که بهانٔه رفتن به جهنم می شد نه تنها ثابت 

نماند، با گذشت زمان و بزرگ تر شدن ما هر روز زیاد تر شد. اگر در کودکی با دروغ گفتن یا توپ بازی در 

بعدازظهرهایی که بزرگتر ها خوابیده بودند سزاوار رفتن به جهنم می شدیم کم کم بیرون رفتن از خانه و 

حرف زدن با دختر یا پسر همسایه و خواندن کتاب ضاله و زدن ساز و رفتن به مهمانی یا کنسرت مختلط و 

تماشای فیلم  و کانال های ماهواره و اپلیکیشن های خانه خراب کن تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل 

سوم و چهارم تا سی ام و شک کردن به عقل بعضی ها و هزاران گناه ریز و درشت دیگر به فهرست بلند 

باالی گناهانی که ورودمان را به جهنم تسهیل می کرد اضافه شد... آنقدر طی سال ها مطمئن مان کرده 

بودند که جایمان ته جهنم است که دیگر برای تصور کردن بهشت خودمان را به زحمت نمی انداختیم، 

از بهشت همین را می دانستیم که آب و هوای خوبی دارد و احتمااًل بعضی از مادرانی که حجابشان مورد 

تًایید گشت ارشاد است و بچه ها و بعضی از جوانانی که ناکام یا کم کام از دنیا رفته اند، آن هم با اغماض 

فراوان، شانس ورود به آنجا را خواهند داشت... 

دروغگو دشمن خداست اما اگه شما اجازه بدهید ما به بهشت می رویم!

توکانیستانی

http://tableaumag.com/4998#.VCfQKmeSzfI
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کم نیستند ترانه های مذهبی، از صوت قرآن که آهنگین است تا مداحی و نوحه در 
تاسوعا و عاشورا و مراسم مذهبی در ایران، انگار مذهب به موسیقی احتیاج دارد. حتی 

گاهی ریتم آهنگ های پاپ طوری ست که می شود با آن سینه زنی کرد. اما سه ترانه 
هستند یا سه آهنگ که شاید بیشترین واکنش را از سمت مخاطب دریافت کرده اند. 

واال پیامدار محمد/شاعر: سیاوش کسرایی با صدای فرهاد مهراد."نقی"به خوانندگی و 
ترانه سرایی شاهین نجفی. "سیزده /هشت" با صدای محسن نامجو

الملکیبقیمعالکفر
والیبقیمعالظلم

صدا:فرهادمهراد
ترانه:سیاوشکسرایی

واال پیام دار محمد
گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند

بر پا و استوار هرگز! هرگز! 
واال پیام دار محمد

آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
واال پیام دار محمد

آآآ در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد جا 
هست

بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم
واال پیام دار محمد

انق�اب اس�امی در ای�ران ب�ه پی�روزی رس�یده بود و 
سیاوش کسرایی شاعر انقابی آن زمان ترانۀ واال پیام دار 
محمد را سرود بود. او س�راینده "آرش کمانگیر" نخستین 
منظومۀحماسی نیمایی بود. ترانه را به دست فرهاد مهراد 
می رس�اند و فرهاد با صدایی رسا و شفاف، ارکستری پر از 
ش�وق و ابهت و کامی پر معنا توانس�ته قطعه ای ماندگار 
را خل�ق کند. کس�رایی پ�س از ی�ورش نیروه�ای امنیتی 
ب�ه کادرهای حزب ت�ودۀ ایران در زمس�تان س�ال ۱۳6۲ 
از ای�ران خ�ارج ش�د.مدفن کس�رایی ک�ه در 69 س�الگی 
درگذش�ت، در بخش هنرمندان گورس�تان مرکزی ش�هر 
وین قرار دارد. فرهاد مهراد مع�روف به فرهاد، خواننده، 
آهنگس�از و نوازندۀ پاپ راک اس�ت. او به عن�وان یکی از 
سیاس�ی ترین خوانندگان ایران ش�ناخته می شود. فرهاد 
بعد ها ازانقابیون شد و در زمستان ۱۳۵۷ ترانۀ " واال پیام 
دار محم�د"را خوان�د، اما پس از انقاب تا س�ال ۱۳۷۲ از 
ادامۀ کار منع شد. فرهاد در سن ۵9سالگی درگذشت و در 

۱۳شهریور در گورستان تیه در پاریس دفن شد. 

آینقیحاالکهمهدیخوابهما
توروصدامیزنیمآینقی

صداوترانه:شاهیننجفی

نقی تو رو به تو طول و عرض تحریم
دالر رو به رشد و حس تحقیر

نقی تو رو به امام مقوایی
به طفل علی گوی توی رحم گیر

به درس فقه تو اتاق عمل بینی
به آقا و تسبیح و جا نماز چینی

نقی تو رو به انگشت شیث رضایی
به دینی که اوت شده و فوتبال دینی

آی نقی
حاال که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم

آی نقی
تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم

آی نقی

" نقی"ترانه ای به سبک رپ و با نقدی هجوآمیز از اوضاع 
اجتماعی و سیاس�ی ای�ران، به خوانندگی و ترانه س�رایی 
شاهین نجفی اس�ت. نجفی در این ترانه، علی نقی، امام 
دهم ش�یعیان را مورد خطاب قرار می دهد و نگاه انتقادی 
خود از ش�رایط کنونی اجتماعی و سیاس�ی ای�ران را بازگو 
می کند. همچنی�ن نجفی در آهنگ "نق�ی" علی نقی را به 
مسائل مختلفی از جمله مسائل جنسی قسم می دهد و از او 
می خواهد که ظهور کند. این ترانه با واکنش های مختلفی 
مواجه ش�ده و برخی آن را "توهین به مقدسات"می دانند و 
ع�ده ای دیگر از آن به عن�وان نمون�ه ای از" آزادی بیان و 
تابوش�کنی"یاد می کنن�د. اما به عقیدۀ خ�ود نجفی، ترانۀ 
وی قصد توهین به امامان شیعه را نداشته و فقط اسم ائمه 
را دس�تمایٔه کاری هنری-اجتماعی قرار داده است. کار تا 
ب�ه آنجا پیش رفت که برخی از خبرگزاری های وابس�ته به 
حکوم�ت جمهوری اس�امی خب�ر از صادر ش�دن " حکم 
ارتداد و قتل"شاهین نجفی دادند. بسیاری از مراجع تقلید 
تش�یع از جمله لطف اهلل صاف�ی گلپایگان�ی، ناصر مکارم 
ش�یرازی، مس�لم ملکوت�ی، محمدعلی عل�وی گرگانی، 
حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی این ترانه را موجب 

ارتداد و توهین به مقدسات دانستند. 

آشورماهان
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شایداینجمعهبیاید،شاید
صداوترانه:محسننامجو

کوچولو کوچولو کجایی کجایی کجایی
چرا پیش ما نیایی نیایی نیایی
شاید این جمعه بیاید، شاید! 
شاید این جمعه بیاید، شاید! 
شاید این جمعه بیاید، شاید! 

شاید این جمعه بیاید... آخ! آقا جان! 
شاید این جمعه بیاید، شاید! 

هیچ کس قرار نیست بیاد
عاف کردن هممونو... 

این خر دجال کی میاد؟ 
کی میاد پس کی میاد؟ 

کعبٔه آمال کی میاد کی کی میاد؟ 

محس�ن نامجو قبل از خواندن ترانٔه " س�یزده- هش�ت" 
ب�رای ام�ام زمان، ب�ا خوان�دن آیه های�ی از قرآن )س�ورۀ 
ش�مس( در آهنگی به همین نام، از س�وی دادگاه عمومی 
ته�ران به پنج س�ال حب�س تعزیری ب�ه خاط�ر توهین به 
مقدسات، اجرای تمس�خرآمیز آیات و بی حرمتی به کتاب 
مقدس مس�لمانان محکوم ش�ده بود. بعد از مدتی او نامٔه 

بلندباالی عذرخواهی برای حوزۀ علمیۀ قم نوشت. 
محس�ن نامجو ب�ا آگاه�ی و دانس�تن عواق�ب این گونه 
آهنگ ه�ا، چنی�ن کاری را ارائه می دهد و تم�ام عواقب و 
تهدیدات آن را به جان می خرد و هراس�ی از جان خود هم 
ندارد؟ محس�ن نامج�و می داند و ب�ا آگاهی تم�ام از همۀ 
تبع�ات منفی این اعتقاد که به انحاء مختلف در ذهن مردم 
حقنه می ش�ود و دارای اثرات و عواقب بلند مدت و منفی 
و مخرب�ی که ب�ر فک�ر و روان جوانان س�اده دل می گذارد 
هس�ت ] برای نمونه اس�تفاده از این عقیده برای کشاندن 
نوجوانان به جبهه های جنگ هشت ساله ای که جز نکبت 
و ذلت هیچ نداش�ت، می باشد[ و آگاهانه آن  را بدین شکل 

و محتوا در قالب آهنگی فریاد زده و بازگو کرده است.

عکس: ساسان فارسانی
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در یکی از پروژه هایم در کشور مالزی که چند سال پیش در قالب یک کتاب منتشر شد، نقش 
مذهب در زندگی پیروان چهار دین ومذهب اسام، بودیسم، مسیحیت وهندویسم رااز 

تولد تا مرگ عکاسی کردم. 
آرشیو این پروژه را که نگاه می کنم عکس های زیادی از کودکان دارم؛ کودکانی که از بدو تولد 

زندگیشان با آداب و رسوم مذهبی گره خورده - با دین و مذهبی که اختیاری در انتخاب 
آن نداشته اند. کودکانی که بزرگ می شوند و به صاحدید خانواده ساعاتی از هفته را به 

تعلیمات دین اجدادی می پردازند و به فعالیت های مذهبی تشویق می شوند و با گذر زمان 
بسیاریشان آنچه آموخته اند را بهتر و بر تر از سایر ادیان می شمارند و گروه اندکی متعصبانه 

دیگران را قضاوت می کنند و تا پای جان برای اعتقادشان می ایستند. 
برای من که با دوربین ام به بیش از صد مکان مذهبی در کشور مالزی سرزدم و در دو سال 

نظاره گر انواع مناسک آیینی از تولد تا مرگ بودم شباهت های این مسیر زندگی شگفت 
آور بود. مذهب که در این قسمت از دنیا عجیب با فرهنگ و زندگی روزانه مردم گره خورده 

بستر مناسبیست برای همزیستی و فهم متقابل. اما صد افسوس که بنابه سیاست های 
کان کشور بار ها به راحتی دستخوش نفاق و تفرقه شده است....

مجموعهعکسیاز:نفیسهمطلق
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برایدیدنمجموعهکاملاینعکس هااینجاراکلیککنید
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دکتر دسترو از سال ۱۹۸۲ در دانشگاه کاتولیک 
در شهر واشینگتن دی سی به فعالیت علمی 
و تحقیقاتی درحوزۀ مسائل مذهبی و حقوقی 
مشغول است. وی همچنین بمدت 6 سال از 

۱۹۸۳تا ۱۹۸۹ در مقام کمیسردر کمیسیون حقوق 
مدنی آمریکا بود. دکتر دسترو سفرهای زیادی به 
ایران برای گفتگو با مقامات ایرانی در بارۀ مسائل 

مرتبط با مذهب داشته است و هم اکنون استاد 
حقوق دانشگاه کاتولیک است. با وی در بارۀ 
اهمیت مذهب در امریکا به گفتگو پرداختم. 

تش�ابهات و تفاوته�ای مذاهب و ادی�ان را در چه 
می دانید؟ 

خ�ب، اج�ازه بدهید ب�ا ادیان یکتاپرس�ت ش�روع کنیم: 
اس�ام، یهودیت و مس�یحیت. اگر به کتاب های مقدس 
هرس�ۀ این ادیان نگاه کنید، همگی معتقدند که واال ترین 
مس�ئولیت انسان در قبال خدا اس�ت. عبادت خدا، عشق 
ورزیدن به خدا، اطاعت از خداو بعد اگر واقعًا اعتقاد داشته 
باش�ید و آن  گون�ه که ق�رآن می گوی�د، از قوانی�ن اطاعت 
می کنی�د و ب�ا یکدیگ�ر ب�ا عدالت برخ�ورد می کنی�د. این 

حسنسربخشیان

عکس: حسن سربخشیان

مصاحبهبادکتررابرتدسترو

بزرگ ترین وجه اش�تراک تمامی ادیان اس�ت. هیچ دینی 
نمی گوی�د ش�ما می توانی�د آدم بکش�ید، دزدی کنید و... 
بنابرای�ن دین یکی از چارچوب های اصلی جوامع اس�ت، 

به ویژه در جوامع دینی و از بنیادهای اصلی آن است.

سالهاس�ت ک�ه آمریکایی ها در کن�ار ایرلندی ها به 
عن�وان مذهبی تری�ن م�ردم در میان کش�ورهای 
اروپایی و آمریکایی ش�ناخته می شوند. آیا در این 

رده بندی تحول مهمی ایجاد شده است؟ 
خ�ب من فک�ر می کنم ه�م وقت�ی در م�ورد حکومت ها 
صحب�ت می کنیم و هم وقتی در مورد جامعۀ مدنی و مردم 
در جوام�ع صحب�ت می کنیمبای�د مراقب باش�یم. جامعۀ 
امریکا، ک�ه من آنرا به خوبی می شناس�م، بس�یار دین دار 
استو از وقتی که این کش�ور بوجود آمده و حتی پیش از آن 
دین دار بوده اس�ت. بس�یاری گمان می کنند که این کشور 
سکوالر تر شده استاما در واقع از بسیاری جهات دین دار تر 

شده است. 
جامعه شناسان و روان شناسان معمواًل گفته اند که وقتی 
تحصیات مردم باال تر می رود از میزان دین داریش�ان کم 
می ش�ود؛در واقع عکس این موضوع درس�ت است. دین 
در سرتاس�ر دنیا در حال گس�ترش اس�ت. اینجا در ایاالت 
متح�دۀ امری�کا، در اروپ�ا، یقین�ًا در خاورمیانه و آس�یای 
جنوبی،نوعی بیداری دینی در جریان اس�ت، مسیحیت، 
یهودیت، بودیسم… دین هر روز جایگاه پراهمیت تری در 

عرصۀ جهان از آن خود می کند. 

اکنون شعار سیاست خارجی امریکا به نقل از جان 
کری که گف�ت: " مذهب مهم اس�ت" ، تغییر کرده 

است. برداشت شما از این جمله چیست؟ 
ای�ن پرسشی اس�ت که پاس�خ به آن س�خت اس�ت و من 
مطمئن نیس�تم منظور چیستاما با توجه به تجربه ای که در 
دنبال کردن کارهای وزارت خارجه دارم و با افرادی که آنجا 
کار می کنند سر و کار داشته اممی گویم نقش من در وزارت 
خارج�ه این بود که آنها را متقاعد کن�م دین واقعًا پراهمیت 
است. اگر شما به کشوری مثل ایران یا عربستان سعودی 
ی�ا مصریا حتی ای�االت متحدۀ امریکا ن�گاه کنیدیا حتی در 
مورد کشورهایی که افراد کمی در مورد دین فکر می کنند، 
مثل سوییس، نمی توانید به درک درستی از این کشور ها و 
فرهنگشان برس�ید، مگر اینکه به نقش پراهمیت دین در 

ساختاری فکری مردم واقف باشید. 
بس�یاری از س�وء تفاهم ها درم�ورد جوامع مس�لمان در 
جه�ان از همین ج�ا سرچش�مه می گیردک�ه غ�رب هن�وز 
نمی توان�د ب�ا جامعۀ مس�لمان م�راوده داش�ته باش�د. ما 
هن�وز خیلی چیز ه�ا در مورد ای�ن جوامع باید ی�اد بگیریم. 
اینکه مس�لمانان در مورد ارتباط دی�ن و جامعه چطور فکر 
می کنند؟ در مورد رابطۀ دین و حکومت چه فکر می کنند؟ 
طرز فکر در این موارد با نقش�ی که دی�ن در زندگی روزمره 
ایفا می کند متفاوت اس�تو این پرس�ش مهمی اس�ت که ما 
امریکایی ها ب�ه خوبی آن  را درک نکرده ای�م. ما می دانیم 

اینجا چه اتفاقی می افتد ولی در جاهای دیگر نه!
 یک میلیارد مس�لمان در سراس�رجهان وجود دارد. یک 
میلیارد مس�یحی در جه�ان زندگی می کنن�د. روش های 
گوناگون�ی در نگ�رش به مس�یحیت وج�ود داردهمچنین 
روش های متعددی در نگرش به اس�ام وجود دارد. نظر 
من این است که اگر من به ش�ما به عنوان یک فرد احترام 
می گذارم، به ش�ما به عنوان یک مل�ت احترام می گذارم، 
وظیفۀ من اس�ت که بنش�ینم و به توضیحات شما در مورد 
دلیل کارهایی ک�ه می کنید گوش ده�م. در   نهایت ممکن 
است با شما مخالف باشماما این احترام به دیگری و گوش 
دادن به صحبت ها و توضیحات دیگری بسیار مهم است. 
فکر می کن�م گاهی ای�االت متحده و به وی�ژه وزارت امور 

خارجه به اندازه ای که باید گوش نمی دهند.

وقت�ی اهمیت و س�رزندگی نس�بی مذه�ب را در 
زندگ�ی آمریکای�ی می بینیم و آن را مث�ًا با اروپای 

 بسیاری از سو تفاهم ها درمورد 
جوامع مسلمان در جهان از همین 

جا سرچشمه می گیرد که غرب هنوز 
نمی تواند با جامعه مسلمان مراوده 
داشته باشد ما هنوز خیلی چیزها در 

مورد این جوامع باید یاد بگیریم

http://tableaumag.com/4999#.VCfQuWeSzfI
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ش�مالی مقایسه می کنیم این س�ؤال پیش می آید 
که چه ش�د در آن کشور ها مذهب نسبتا رو به افول 
گذاش�ته ولی اینجا در امری�کا روز به روز پررنگ تر 

می شود؟ 
من می توانم در م�ورد ایاالت متحدۀ امری�کا به خوبی و 
با دان�ش کافی صحب�ت کنم. دین همیش�ه بخش مهمی 

از جامع�ۀ مدن�ی ای�االت متحده بوده اس�ت. مس�یحیان 
روزهای یکشنبه به کلیسا می روند، مسلمانان جمعه ها به 
مس�جد می روند و یهودی هایی که برای ش�بات به کنیسه 
می روند. تع�داد امریکایی هایی که به مس�جد، کنیس�ه یا 
کلیس�ا می روند کم استاما این فقط بخش بسیار کوچکی از 
دین داری امریکایی هاست، چون این مساجد، کلیسا ها و 
کنیسه ها همگی فعالیت های متنوع دیگری هم در ارتباط 
با جوامع دارند. به افراد کمک می کنند، به همفکرانش�ان 
کم�ک می کنن�د، ب�رای جب�ران خس�ارت ح�وادث پول 
جمع می کنند…تعداد س�ازمان های وابس�ته ی�ا مرتبط با 
مساجد، کلیسا ها و کنیسه ها در این کشور بسیار بسیار زیاد 
اس�ت. همگی هم کارهای بس�یار جالب و خوبی می کنند 
که حکوم�ت  نمی تواند انجامش�ان ده�د. بنابراین ادیان 

همیشه برای جامعۀ امریکایی بسیار حیاتی بوده است. 
می دانی�د در بدو مهاج�رت به امریکا، اولین س�اختمانی 
که در ش�هرهای تازه تأسیس امریکا ساخته می شد، کلیسا 
و مدرس�ه بود که هر دو هم در یک ساختمان بودند. به این 
ترتیب مردم حول محور دین کنار هم جمع می شدند. اآلن 
هم تنوع ادیان موجود در امریکا گس�ترده اس�ت،بنابراین 
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 نظر من این است که اگر من به شما 
به عنوان یک فرد احترام می گذارم، 

به شما به عنوان یک ملت احترام 
می گذارم، وظیفۀ من است که بنشینم و 
به توضیحات شما در مورد دلیل کارهایی 

که می کنید گوش دهم

مش�ارکت  هم متن�وع اس�تهمه آنها مش�ارکت اجتماعی و 
سیاسی دارند. 

حض�ور مذه�ب در زندگ�ی سیاس�ی )به وی�ژه در 
انتخابات( در این دو س�ه دهۀ اخیر پررنگ تر شده 
است. به نظر شما چه عواملی در این زمینه نقش 

داشته اند؟ 

خب قانون�ی وجود ندارد. وقتی ما به ایران نگاه می کنیم 
و می بینیم چه مفهومی پِس دموکراس�ی اس�امی ایران 
اس�ت، در واقع ایران خودش را یک دموکراسی اسامی 
می داند. احمقانه اس�ت که از سیاستمداران ایرانی انتظار 
داش�ته باش�یم ک�ه مثل ی�ک مس�لمان عم�ل نکنند.آنها 
همینی هس�تند که هس�تندو این یک�ی از نعمت های ما در 
زندگ�ی در ای�االت متحده اس�تکه اگر م�ن بخواهم برای 
پستی کاندید شوم، می توانم   همان کسی باشم که هستمو 
فقط نگران یک چیز باشم: رقیبم. اگر به من بگویند ببین 
باید از میزان دین داری ات ک�م کنییا نمی خواهیم در مورد 
آن صحبت کنیعکس العمل من به چنین درخواس�تی این 

است: 

"ببخشید ولی من آزادم کسی باشم که می خواهم". 

و چش�م ان�داز آیندۀ مذه�ب را در زندگی انس�ان 
معاصر چگونه می بینید؟ 

فکر می کنم در زمان تغییرات بزرگ در جهان قرار داریم.
فقط ب�رای مث�ال به انق�اب ارتباط�ات اش�اره می کنم. 
نگاهی ب�ه فیس�بوک بیندازید، می بینی�د گروه های دینی 
زیادی روی فیس�بوک فعال هس�تندو دین فقط یک ش�ئ 
نیس�ت. ادیان در قلب ه�ای پیروانش�ان زندگی می کنندو 
اگ�ر برای پیروان مهم باش�د باید برای ما هم مهم باش�د. 
احس�اس من این اس�ت ک�ه دین جای�ی نمی رود، م�ا باید 
بپذیریم ک�ه این بخش مهمی از جامعۀ ماس�تو باید تاش 
کنی�م بفهمیم م�ردم از کج�ا می آیندچرا ک�ه بنیادگراهای 
دین�ی زیادی هم وج�ود دارندو ما به عنوان اف�راد باایمان 
نی�از داریم که با هم کار کنیم تا بدانیمبا افرادی که به اس�م 
دین کارهای بد انجام می دهن�د وادعا می کنند دین از آنها 

حمایت می کند چطور برخورد کنیم.



به نظر می رسد دین در کشورهای 
فقیر تر اهمیت بیشتری دارد، در حالیکه 

ایاالت متحده امریکا این قاعده را 
نقض می کند. کشورهایی که رضایت 

از زندگی و شادی بیشتری در آن ها 
گزارش شده است، باال ترین نرخ 

اهمیت دین در زندگی روزمره را هم از 
آن خود می کنند. 

وضعیت جهان، اهمیت دین 

آیا دین بخش مهمی از زندگی روزمره شماست؟ 

 آیا شما فرد دین داری هستید؟ 

دین داری در شاد ترین کشورهای دنیا

دین داری در ناشاد ترین کشورهای دنیا

منبع: ایندپندت
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امیدکشتکار

اخالقودین
ازدیدگاهمارکس

در جهان مدرن فارغ از تمامی آنچه پیش از این 
دین و اعتقادات الهی برای جوامع به بار آورده 
است و با توجه به این که در روزگار تکنولوژی و 

در عصر علم، دیگر توجیهات قدیمی از بهشت 
و دوزخ و جوی های روان عسل محلی از اعراب 

ندارند، چگونه می توان دین داری را توجیه کرد؟ 
چگونه می توان پذیرفت در زمانه ای که انسان 
به کمک فیزیک و نجوم به دقت دریافته است 

که تمامی جهان هستی چگونه از یک انفجار به 
وجود آمده است، خداباوری را پذیرفت؟

این س�واالت البت�ه جواب هایی متف�اوت و حتی متضاد 
دارند ام�ا در میان پاس�خ های متفک�ران دین�ی و عالمان 
مذهبی ی�ک توجیه هم�واره وجود دارد و آن هم اینس�ت 
که جوامع انس�انی برای داش�تن بنیان ه�ای "اخاقی" و 
اخاق م�داری نیاز دارند که به وجود یک قادر متعادل باور 
داش�ته باش�ند و از "ترس" وجود او دس�ت ب�ه بی اخاقی 
نزنن�د. خداوند ق�ادری که انس�ان های ب�دکار و بی توجه 
ب�ه اخاقیات را ب�ا روش های ق�رون وس�طایی مجازات 
می کند، ش�کنجه می دهد و در آتش ذوب می کند. همین 
کلمه به ظاهر ساده "اخاق" ضمنا یکی از ابزارهای مبلغان 
مذهبی و روش�نفکران دین�ی برای حمله ب�ه جریان های 
چپ و مارکسیس�تی بوده اس�ت. آن جا که ادعا می کنند به 
واسطه اعتقادات ناتورالیس�تی اندیشه های مارکسیستی 
و ان�کار وجود خدا و نفی مذه�ب، اینگونه جوامع خالی از 
اخاقی�ات هس�تند. اخاقیاتی ک�ه ادعا می ش�ود تنها در 
میان مذاهب رس�می جریان دارد. رس�می از آن جهت که 
حتی جوامع بدوی ت�ر )مانند قبایل سرخپوس�تی( با وجود 
داش�تن عقاید مذهبی سفت و س�خت صرفا به دلیل عدم 
پذیرش انقیاد حکومت مذاهب رس�می مانند تش�کیات 
واتیکان، نیز از آن بی نصیبند. اما آیا به راستی مارکسیسم 
ب�ه عن�وان اصلی ترین نحله ی فک�ری در می�ان تفکرات 
چپ گرا و ناتورالیس�تی فارغ از اخاق و اخاقیات است؟ 
برای پاس�خ به این پرسش نگاهی گذرا می کنیم به اخاق 

در اندیشه ی کارل مارکس.

مارک�س همواره از اخاق به عن�وان امری ایدئولوژیک 
ی�اد می ک�رد و آن را کن�ار اموری چ�ون حقوق، فلس�فه و 
دین ق�رار می داد.  مارک�س معتقد بود ک�ه اخاق برده ی 
منافع اس�ت و قوانی�ن و باورهای اخاقی انس�ان زاده ی 
ش�رایط اجتماعی اوس�ت و با تغییر آن شرایط نیز دگرگون 
می ش�وند. از آن جا که چی�زی به عنوان "انس�ان" به طور 
کلی وجود ندارد، و تنها انس�ان های خاصی وابسته به این 
و یا آن طبقه ی خاص اجتماعی وجود دارند، اخاقیات به 
طور کلی نیز وجود نخواهند داشت. تنها اخاقیات خاص 
وجود دارند که وضعیت، خواست ها و منافع خاص طبقات 
خاصی را منعکس می س�ازند و با تضاد و تعارض میان این 
طبقات آن ها نیز در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. بنابراین 
نمی توان قوانین و باورهای اخاقی را فی نفسه درست یا 
نادرست و معتبر یا نامعتبر دانست. آن ها به دوره ی تاریخی 
خاص متعلق اند و تنها در این بافت است که می توان آن ها 
را ارزیاب�ی کرد و فهمی�د. برای درک این مفهوم "نس�بی" 
بودن اخاق در زمان و مکان می توان مثال س�اده ای زد. 
در قیاس میان دو جامعه اسامی عربستان در صدر اسام 
و ایران کنون�ی. ازدواج های متع�دد در میان اعراب حتی 
در نزد پیامبر اس�ام ام�ری عادی و قانون�ی و همین طور 
اخاقی بوده اس�ت. اما در ظرف زمان�ی و مکانی دیگری 
در ای�ران کنونی با وجود ش�رعی و قانونی ب�ودن، ازدواج 
متعدد از حیث اخ�اق عمومی جامعه، امری غیراخاقی 

است.
دقیقا ب�ه همین دلیل س�ویه ی ناپایدار اخاق اس�ت که 
مارک�س به ش�دت با هرگونه تاش�ی برای اس�توار کردن 
برنامه ی سوسیالیستی بر اساس درخواست های انتزاعی 
"عدال�ت"،  مانن�د  اصطاحات�ی  قال�ب  در  ک�ه  اخاق�ی 
"برابری" و غیره جلوه گر بود مخالفت می کرد. مارکسیسم 
بر اس�اس اصول علمی رفتار می کند، از سوسیالیسم دفاع 
و حمایت نمی کند چون از سرمایه داری "بهتر" است، بلکه 
نشان می دهد سوسیالیس�م اجتناب ناپذیر است. تقاضای 
او ب�رای دس�تمزد "عادالنه" نیس�ت بلکه نش�ان می دهد 
که نظام دس�تمزدی س�رمایه داری خودویرانگر و مخرب 

است. او در کتاب ایدئولوژی آلمانی می نویسد:
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"آن ها هرگز درخواس�ت های اخاق�ی از قبیل: یکدیگر را 

دوس�ت بدارید، خودمدار باش�ید و غیره ب�ر مردم تحمیل 

نمی کنن�د، بلکه برعک�س، آن ها خیلی خ�وب می دانند که 

خودمداری، مانند فداکاری و از خودگذش�تگی در ش�رایط 

خاص�ی ش�کل اجتناب ناپذی�ری از مب�ارزه ی ف�رد ب�رای 

بقاست."

عاوه بر تمام این ها مارک�س معتقد بود که تاریخ اخاق 
انس�ان تاکنون در اصل براس�اس "س�ویه ی بد"، سویه ی 
اس�تثمار و پیکار، پیش رفته اس�ت، و نادرست خواهد بود 
که اخاق را )به شیوه ی سوسیالیست های آرمان شهری( 
تصوری از تعالی روح انس�انی محس�وب کنیم، بل باید آن 
را نتیج�ه ی کوش�ش هایی بیش و ک�م م�داوم و نظام مند 
در توجی�ه وضعیت هایی غیر انس�انی بدانیم. او در رس�اله 
پایان نام�ه اش نوش�ت که موض�وع اخاق ما را به س�مت 
دول�ت می ب�رد. در حقیقت در دی�گاه مارک�س اخاقیات 
مرس�وم طرحی استثماری برای صاحبان قدرت به منظور 
ثب�ات وضع موجود اس�ت. او معتقد اس�ت ک�ه در جوامع 
طبقات�ی مانند آنچه ب�ه عنوان مث�ال در ایران ب�ه عنوان 
حکومت طبق�ه خاصی از عالمان دینی دیده می ش�ود و یا 
در جوام�ع س�رمایه داری که طبقات متع�ددی از صاحبان 
س�رمایه بر آن حکومت می کنند، اخ�اق دارای خصلتی 
طبقاتی اس�ت. ب�ه این معن�ی که اخ�اق ب�رای طبقات 
حاکم و مس�لط، ابزار ایدئولوژیکی برای اعمال و تحکیم 
دیکتاتوری است. مارکس می گوید بورژوازی برای فریب 

خلق ه�ا همواره خصلت طبقات�ی و تاریخی اخاق را پرده 
پوشی کرده تا آن را نه مدافع منافع استثمارگرانه خود بلکه 
مدافع همه بش�ریت قلمداد کند. به نظ�ر مارکس دولت یا 
همان قدرت عمومی، تجلی س�لطه س�ازمان یافته ی یک 
طبقه بر طبقه ی دیگر اس�ت. این قدرت عمومی برای آن 
که اقتدار خود را حفظ کند دس�ت ب�ه جعل باید و نبایدهای 
اخاقی می زند. این بایدها دنباله های همان نظام نظری 

متعارف است.
"نظام نظ�ری اخاق، مجموعه ای اس�ت که دس�تورها، 

قواع�د، اغواه�ا و اغاطی ک�ه طبقه ی حاکم ب�رای حفظ 

اقت�دار خود جع�ل کرده اس�ت، اعم�ال می کن�د و این که 

اخاق مجموعه مرام هاست به این معناست که مجموعه 

اغواهاست."

او همچنین می نویسد:
"اخاق از جمله نهادهایی است که در شکل بورژوایی خود 

شرط های بورژوا شدن بورژوواها هستند. اخاق بورژوایی 

یکی از ش�کل های کلی بیان این رابطه ی بورژوا با ش�رایط 

موجود است."

در حقیق�ت در یک ساده س�ازی کوت�اه از مفهوم اخاق 
مارکسیس�تی می توان به این نکته اشاره کرد که اخاق در 
مفهوم چپ گرایانه نه یک مقوله ی صرفا ذهنی و شخصی 
ک�ه ی�ک مقول�ه ی علم�ی و اجتماع�ی اس�ت. در جوامع 
ام�روزی و طبقاتی بحث اخاق با مفاهیم�ی مانند خیر و 
شر سنجیده می ش�وند، اما در نگاه مارکسیستی و علمی، 
اخ�اق برگرفت�ه از مفاهیم�ی طبقاتی اس�ت و براس�اس 
میزان مترقی یا ارتجاعی بودن آن بررس�ی می شود از این 
منظر است که نظام اخاقی هر دوره بازتاب شرایط واقعی 
زندگی آن دوره مردم است. شرایطی که ارتباط مستقیمی 

با مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد.
در حقیقت اخاق نخواهد توانست از مناسبات طبقاتی و 
اجتماعی زمان خود جدا باشد و همواره موضع گيری های 
اخاقی توس�ط هر فرد يا گروه اجتماع�ی منافع طبقاتی، 
آن طبق�ه، فرد و گ�روه را نش�ان می دهد. اخ�اق از نظر 
مارکسیس�م طبقاتی ب�وده و منافع اقتص�ادی و اجتماعی 
ي�ک طبقه خ�اص را نش�ان می دهد. اخاق کمونيس�تی 

به دلیل سویه ی ناپایدار اخاق است که 
مارکس به شدت با هرگونه تاشی برای 
استوار کردن برنامه ی سوسیالیستی بر 
اساس درخواست های انتزاعی اخاقی 

که در قالب اصطاحاتی مانند »عدالت«، 
»برابری« و غیره جلوه گر بود مخالفت 

می کرد

از نظ�ر لنين تابع مب�ارزه ی طبقاتی پرولتارياس�ت و بيانگر 
اصلی ترين آرمان و انسانی است. او می نویسد:

"م�ادام که افراد فرا نگيرند که پش�ت ه�ر يک از جمات، 

اظه�ارات و وع�ده وعيده�ای اخاق�ی، دينی، سياس�ی 

و اجتماع�ی مناف�ع طبقات مختل�ف را جس�تجو کنند، در 

سياس�ت همواره قربانی س�فيهانه ی فريب و خود فريبی 

بوده و خواهند بود."

ب�ا تکیه ب�ر این نکته اس�ت که با برنشس�تن کمونیس�م، 
جامع�ه ی  در  واق�ع  در  ش�د.  خواه�د  پژم�رده  اخ�اق 
کمونیستی که از اساس فاقد طبقه است تمامی شکل های 
ایدئولوژیک از قبیل دین، دولت، خانواده و غیره که نتیجه 
پیکار طبقاتی اس�ت ب�ه طور کامل ناپدید خواهند ش�د. در 
ای�ن جامعه قانونی وجود ندارد تا به واس�طه پیش گیری از 
تخل�ف از آن محتاج اخاق باش�یم. مارکس معتقد اس�ت 
نظام اخاقی متعارف حاصل انحراف است و جامعه سالم 

بی انحراف نیازی به اخاق ن�دارد.  به بیان دیگر در نظام 
آرمانی کمونیستی موضوع اخاق منتفی خواهد شد. زیرا 
انگیزه های فردی در چنین جامع�ه ای ازبین خواهد رفت 
و دیگ�ر هیچ کس به  فکر خودش نخواه�د بود تا خیانت یا 

جنایتی مرتکب شود.

این نوشته برگرفته از منابع زیر است:

- مارکسیسم و اخاق نوشته یوجین کامنکا، نشر آگه

- واژه نامه ی فلسفی مارکس نوشته بابک احمدی، نشر مرکز

- واژه نامه مبانی و مفاهیم مارکسیسم، انتشارات مردم

- تاریخ اندیش�ه های سیاسی قرن بیستم، اندیشه های مارکسیستی، 

حسین بشیریه، نشر نی

- مقاله اخاق از منظر مارکسيسم-لنينيسم )کمونيزم علمی( نوشته 

حسن معارفی پور

عکس: امید کشتکار، برلین
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این روز ها نیروهای "دولت اسامی" با شعار اهلل 
اکبر مخالفانشان را می کشند. مخالفان جمهوری 

اسامی هم در جریان اعتراضات پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ازهمین شعار برای مطرح 

کردن اعتراض   شان استفاده می کردند. رهبران 
روحانی حاکم برایران به نام دین در مورد سرعت 

اینترنت، فرزند آوری، نحوۀ پوشش زنان، 
پرداخت دیه و ارث ابراز نظر می کنند. آموزه های 

دینی، سراسر زندگی ما را در بر گرفته است. 

در گفتگ�و با باب�ک مینا، روزنام�ه نگار و دان�ش آموختۀ 
فلس�فه در دانش�گاه لیون ۳، نقش دین در دنیای مدرن را 

مورد بررسی قرار دادم. 
"عده ای از عصر جدید خس�ته می شوند و آرام آرام به این 
فک�ر می افتند که این ی�ا آن متن قرون وس�طایی را دوباره 
جدی بگیرند. این خس�تگی و ناامیدی به دلیل دش�واری 
رؤیا پ�ردازی در جهان مدرن اس�ت. ما بای�د دوباره تخیل 
جامعه ای آزاد تر و برابر ت�ر، و فرهنگی پویا تر و غنی تر را از 

نو بیاموزیم."

گفتگوبابابکمینا
بهدادبردبار

عکس: ساسان فارسانی

در دوران قدی�م، انس�ان ها ارادۀ خ�دا را عل�ت خیل�ی از 
پدیده ها می دانس�تند. مث�ًا زلزله و یا رع�د و برق به علت 
خش�م خدا بود و بارش باران نشانۀ رحمت خدا. اما دانش 
مدرن علت پدیده ه�ای طبیعی را توضی�ح می دهد. مثا 
اگر ساکنان ش�هری در اثر زلزله می میرند به دلیل گناهکار 
بودنش�ان نیس�ت بلکه ش�هر بر روی گس�ل قرار گرفته یا 
خانه ها مس�تحکم ساخته نش�ده. بر همین اساس ماکس 
وبر جامعه ش�ناس اوایل قرن بیس�تم پیش بین�ی کرده بود 
ک�ه دوران مدرن دنیای افس�ون زدایی اس�ت. یعنی تفکر 
علمی یا عقانی قرار اس�ت جای باورهای دینی را بگیرد. 
همین ط�ور دیگ�ر اندیش�مند ب�زرگ دوران م�درن کارل 
مارک�س معتقد ب�ود که "تمامی مناس�بات ثاب�ت و منجمد 
شده، همراه با زنجیرۀ تعصبات و باورهای باستانی از بین 
می رود. هرآنچه س�خت و استوار اس�ت دود می شود و به 

هوا می رود." 
ول�ی این اتفاقات نیفتاده بلکه برعکس، ش�اهد مراس�م 
دع�ای ب�اران در آمریکا هس�تیم. نق�ش دی�ن در زمان ما 
ک�م نش�ده و ما همچن�ان با ای�ن موضوع درگیر هس�تیم. 
همین ط�ور جنگه�ای مذهبی در خاورمیانه ش�دت گرفته 
اس�ت و   هم�ان مناس�بات س�نتی قوی ت�ر از ه�ر زمان�ی 
پابرجاس�ت. چرا پیش بینی اندیشمندان مدرن در مورد به 

حاشیه رفتن دین به حقیقت نپیوست؟ 

نخس�ت باید بپرس�یم دین از کی بدل به مس�ئله 
شد؟ 

مس�ئله ش�دن دین در اروپا به قرن ش�انزدهم و هفدهم 
برمی گردد. جنگ های مذهبی و آش�وب های وحشتناکی 
ک�ه آفرید یک�ی از اولی�ن رویداد های تاریخی ب�ود که دین 
را ب�رای فرهیخت�گان و نخب�گان اروپایی بدل به مس�ئله 
کرد. همزمان در ق�رن هفدهم و خصوصًا هجدهم، عصر 
روش�نگری همچون رویدادی تاریخی � فلس�فی در حال 
ش�کل گیری بود. روش�نگری حاوی یک برنامۀ فلسفی � 
سیاس�ی برای برپا کردن جامعه  ای آزاد ب�ود. ما فعًا وارد 
جزئیات این برنامه نمی شویم و تنها به نسبت این برنامه با 
دین اشاره می کنیم. روشنگری، دین را برای نخستین بار 

� دستکم در تاریخ مدرن � بدل به مسئله کرد.

چرا فیلسوفان عصر روش�نگری دین را به مسئله 

تبدیل کردند؟ 
فاس�فۀ عصر روش�نگری معتقد بودند که برای ساختن 
جامعه ای آزاد، دین باید دست از نقش سیاسی و اجتماعی 
خود بردارد و در چارچوب یک قرارد اجتماعی دموکراتیک 
به حیات خود ادامه دهد. این قرارداد دموکراتیک، آزادی 
مذهبی را تضمین می کرد اما دین را نیز کم و بیش به حوزۀ 
خصوصی تبعید می کرد. یعنی دندان دین را می کشید و آن 
را به مجموعه  ای از عقاید و مناسک بی آزار تبدیل می کرد. 

در این جامعه، دین چه جایگاهی دارد؟ 
در اینجامع�ۀ جدید م�ا ف�ارغ از اینکه چه عقای�د مذهبی  
مس�اوی  حق�وق  از  ک�ه  هس�تیم  ش�هروندانی  داری�م، 
برخورداری�م. دولت نی�ز باید در مس�ائل دین�ی و مذهبی 
بی  طرف باش�د. این اولین پاس�خ به مس�ئلۀ دی�ن بود که 
می توانی�م آن را پاس�خی میانه  رو بخوانیم که اس�اس آن 
چیزی اس�ت که نظم حقوقی � سیاس�ی س�کوالر خوانده 
می شود. در اینجا باید به نکته  ای حاشیه ای اما مهم اشاره 
کرد: در ای�ن دوران یعنی در قرن هجدهم، مس�یحیت در 
موضع�ی تدافع�ی بود چرا ک�ه علم جدید در ق�رن هفدهم 
به بع�د به تدریج بس�یاری از مبانی جهان شناس�ی دینی را 
زیر س�وال برده ب�ود. بنابراین باید همواره ای�ن نکته را به 
خاطر بیاوریم که "پاس�خ میانه  رو" به مس�ئلۀ دین در زمانی 
صورت بندی ش�د که مس�یحیت در ضعف نسبی و درحال 
عقب نشینی بود؛ و اما در ادامه، پاسخ دومی � که پاسخی 

رادیکال بود � عمدتًا در قرن نوزدهم شکل گرفت. 

بنیادگرایان معتقدند که در کتاب خدا 
می شود پاسخ مسائل مدرن را یافت. 

یعنی مسلمانان بنیادگرا مدعی هستند 
خمس و زکات و آنچه در قرآن آمده 

پاسخ مشکات است. این عاقه به 
یافتن ساده ترین راه حل ها از کجا ناشی 

می شود؟
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"پاس�خ  ب�ه  انتقادات�ی  چ�ه  رادی�کال"  "پاس�خ 
میانه رو"داشت؟ 

"درست اس�ت که نظم حقوقی � سیاسی سکوالر دین را 
مح�دود می کند اما آن را از میان نمی برد. پاس�خ میانه رو، 
اصواًل دین را پدیده ای ابدی درنظرگرفته است حال آنکه 
دین محصول ش�رایط اجتماعی و اقتصادی خاصی است 
و اگ�ر آن ش�رایط از بین برون�د دین نیز خود ب�ه خود محو 

می شود."
این خاصۀ بس�یار فش�رده ای اس�ت از تحلی�ل مارکس 
در رس�اله "مس�ئلۀ یه�ود". اگ�ر بخواهیم مجددًا ب�ا بیانی 
اس�تعاری منظ�ور مارک�س را توضی�ح دهی�م می توانی�م 
بگویی�م از آنجا ک�ه از نظ�ر او حوزۀ خصوص�ی و عمومی 
از همدیگر جدا نیس�تند، ب�ا برپایی نظم س�کوالر، دندان 
دین ب�ه طور کامل کش�یده نمی ش�ود و دی�ن همچنان به 
س�لطه گری ادامه می دهد. از نظر مارک�س دین در جامعۀ 
سرمایه  داری دارای کارکرد هایی است و مادامی که جامعۀ  
س�رمایه داری وجود داش�ته باش�د دین نیز وج�ود خواهد 

داشت.اما انحال سرمایه داری، پایان دین خواهد بود. 
قرن نوزدهم و بیس�تم آزمایش�گاهی بود ب�رای آزمودن 

این دو پاسخ. 

وضعی�ت این دو پاس�خ روش�نگری: ب�ه عبارتی 
"پاس�خ میانه رو" و "پاس�خ رادیکال"به مسئلۀ دین 

دردنیای امروز را چطور ارزیابی می کنید؟ 
امروز در قرن بیست و یکم می توانیم بگوییم هر دو پاسخ 

ب�ه مرزهای نهایی خ�ود نزدیک ش�ده اند و تقریب�ًا تمامی 
نق�اط ضعف و قوت خود را نش�ان داده ان�د. تجربۀ این دو 
قرن نش�ان داد که این فکر که دین تنها محصول ش�رایط 
اجتماعی و اقتصادی اس�ت و با از میان رفتن این شرایط، 
دی�ن نیز از بین م�ی رود، فک�ری کامًا غلط بوده اس�ت. 
شکی نیس�ت که دین تحت تًاثیر ش�رایط اجتماعی است، 
اما قابل تقلیل به این ش�رایط نیس�ت و وجودی مستقل از 
آن دارد. بنابراین خوش بینی "رادیکال ها" یک زیاده روی 
عقل گرایان�ه بوده اس�ت. ام�ا در عوض آنه�ا در یک نکته 
پیش   بینی درس�تی ک�رده بودند: راه  ح�ل میانه رو ها برای 
حل مس�ئلۀ دین کافی نیس�ت، چرا که دین در عصر جدید 
مج�ددًا خود را مجهز کرد و با ش�کل و ش�مایل مدرن تری 
وارد صحنه ش�د و حقوقی فرا تر از آنچه "میانه رو ها" برای 
او در نظ�ر گرفته بودن�د طلب کرد. امروز مس�ئله فقط این 
نیس�ت که ع�ده ای برای ب�اران دعا می کنند، بس�یاری از 
جریان ه�ای دین�ی در جوامع دموکراتی�ک غربی، بعضی 
جنبه ه�ای نظام س�کوالر را ظالمانه می دانن�د و خواهان 
سهم بیشتری در امور اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی 
هس�تند. و این چیزی اس�ت که برنامه فلس�فی � سیاسی 
"میانه رو ها" را دچ�ار بحران می کن�د. همان طور که گفتم 
برنامۀمیانه رو زمانی ش�کل گرفت که دین اعتماد به نفس 
خود را از دس�ت داده بود، اما اکنون وضعیت فرق می کند 
و دین با قدرت و اعتماد به  نفس بیشتری وارد صحنه شده 
است؛ بنابراین بس�یاری از چارچوب های قرن هجدهمی 

برای حل مسئلۀ دین ناکافی به نظر می رسند. 
ما در دنیای مدرن با مس�ائل پیچیده ای درگیر هس�تیم. 
مث�ًا در اقتصاد، بحث اقتص�اد کان و ُخرد، تورم، و نرخ 
بهره مطرح است و مدام نظریات جدیدی برای مشکات 
مطرح می ش�ود ولی بنیادگرایان معتقدند که در کتاب خدا 
می ش�ود پاس�خ مس�ائل مدرن را یافت. یعنی مس�لمانان 
بنیادگرا مدعی هستند خمس و زکات و آنچه در قرآن آمده 
پاس�خ مش�کات اس�ت. این عاقه به یافتن س�اده ترین 
راه حل ها از کجا ناش�ی می ش�ود؟ یعنی میلیون ها انسان 
در ق�رن بیس�ت و یکم با رج�وع به یک کت�اب می خواهند 

مشکات را حل کنند. 
دلیل این مس�ئله را باید در شکس�ت های پروژۀ مدرنیته 
جس�ت و نه در دین. چنانکه در پاس�خ پیش�ین اشاره شد، 
ب�رای س�الها دو روای�ت از مدرنیت�ه مس�لط ب�ود: روایت 

 چه گفتمان ملی گرایی، چه گفتمان 
اسام گرایی، هر دو عکس برگردان های 

مضحکی هستند از مدل های غربی. 
نوستالژی امپریال ملی  گرایان و اسام  
گرایان   همان ایدئولوژی امپریالیستی 
غربی است که وارونه شده . جوامع 

خاورمیانه هنوز استعماری شده 
هستند اما نه در عرصۀ سیاسی، که در 

عرصۀ"آگاهی"

میان�ه رو که جایگزینش جامعۀ س�رمایه  داری بود و روایت 
رادیکال ک�ه میانه رو ها را نق�د می کرد و ای�دۀ جایگزینش 
سوسیالیس�م بود. دس�تکم تا حدود دهۀ هفت�اد میادی 
می�ان ای�ن دو روای�ت از مدرنیت�ه �روش�نگری میانه  رو و 
روش�نگری رادی�کال � رقاب�ت و کش�مکش دائمی وجود 
داشت. این تضاد با همۀ خطرات و اشکالهایی که داشت، 
مدرنیت�ه را از درون غن�ی می ک�رد. از اواخر ده�ۀ هفتاد و 
خصوصًا بعد از فروپاشی بلوک شرق آلترناتیو سوسیالیسم 
محو ش�د و روای�ت رادیکال نی�ز تا حدی عقب نشس�ت. 
میانه رو ها چندی سرمس�ت از پیروزی تصور می کردند به 
پایان تاریخ رسیده اند و تمام مسائل قدیمی اینک درجامعۀ 
س�رمایه داری پاس�خ نهایی خودش را خواه�د یافت. این 
خوش بین�ی که ب�ه باهت پهلو م�ی زد زی�اد دوام نیاورد. 
امروز درس�تی بس�یاری از نقده�ای رادیکال ب�ه مدرنتیه 
مش�خص ش�ده اس�ت، اما فعًا جایگزینی وج�ود ندارد. 
در چنی�ن فض�ای نس�بتًا س�ردرگمی مش�خص اس�ت که 
ایدئولوژی های دینی با اعتماد به نفس بیشتری به صحنه 

بیایند و خود را به عنوان راه  حل مطرح کنند. 

یعنی با بوجود آمدن بحران ه�ا، گفتمانهای دینی 
قدرت گرفتند؟ 

بله، هر زمان بحران های سیاسی، بی عدالتی اجتماعی 
و اقتص�ادی، و یا زوال نیروی معن�وی و فرهنگی مدرن، 
اعتماد ب�ه پروژۀ مدرنیته را تضعیف کن�د، عده ای از عصر 
جدید خس�ته می ش�وند و آرام آرام به این فکر می افتند که 
این یا آن متن قرون وسطایی را دوباره جدی بگیرند. دلیل 
رشد این اعتقادات دش�واری رؤیا پردازی در جهان مدرن 
اس�ت. ما باید دوباره تخی�ل جامعه ای آزاد ت�ر و برابر تر، و 

فرهنگی پویا تر و غنی تر را از نو بیاموزیم. 

ظهور و گسترش اسامگرایی در منطقۀ خاورمیانه 
را چطور توضیح می دهید؟ 

خاورمیانه گنجی بود که انگلیس�ی ها و فرانس�وی ها آن 
را از زیر ویرانه ه�ای امپراتوری عثمانی بیرون کش�یدند، 
گنج�ی ف�روزان و درخش�ان ب�ود اما معل�وم نب�ود به چه 
کس�انی تعل�ق دارد و چگون�ه باید تقس�یم ش�ود. بنابراین 
ب�ا زد و بند ه�ای اس�تعماری، ای�ن ی�ا آن خان�وادۀ متنفذ 
عربی توانس�تند س�همی ببرند و کش�ورهایی را بسازند که 

عکس: ساسان فارسانی
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ام�روز در خاورمیانه وجود دارند. اندک اندک با گس�ترش 
آگاهی مل�ی و ضداس�تعماری، دولت های دست نش�انده 
مش�روعیت خ�ود را از دس�ت دادن�د. جم�ال عبدالناصر 
ش�خصیت تمام نم�ای ملی گرای�ی عربی، وعدۀ س�اختن 
جامعه ای م�درن و قدرتمند ب�ه مصریان می داد و بیش�تر 
م�ردم عرب زب�ان او را رهب�ر جه�ان عرب می دانس�تند. 
پیروزی سیاس�ی وی بر دو قدرت استعمارگر یعنی فرانسه 
و انگلی�س در بحران کانال س�وئز در س�ال ۱9۵6 ناصر و 
گفتمان ملی گرایی عربی را به اوج برد. شکس�ت خفت بار 
مصر و کش�ورهای عربی از اس�رائیل در جنگ شش روزه 
ام�ا ناص�ر و ملی گرایی عرب�ی را همزمان خ�رد کرد. حتی 
پی�روزی نس�بی جن�گ ی�وم کیپ�ور در ۱9۷۳ نتوانس�ت 
ملی گرای�ی و پان عربیس�م را از س�قوط نج�ات دهد. این 
هم�ۀ مس�ئله  نب�ود: ملی گرای�ان در داخل هم نتوانس�ته 
بودند آرمان شهر نوینی را که وعده می دادند محقق کنند. 
شکست در خارج، شکست در داخل، سالهای دهۀ هفتاد 
سالهای س�رگردانی بود. در پایان این دهه، انقاب ایران 
تمام منطقه را لرزاند و گفتمان اس�ام گرایی را با قدرت به 
صحن�ه آورد. اس�ام گرایی تقریبًا همزمان ب�ا ملی گرایی 
عرب�ی و غیرعربی زاده ش�ده ب�ود اما هم�واره گفتمانی در 

حاش�یه بود. این انق�اب ایران بود که اس�ام گرایی را به 
عنوان یک مدل برای ش�کل دادن به جامعه و سیاست به 
صورت گس�ترده مطرح کرد. آگاهی زخمی در کش�ورهای 
خاورمیانه از شکست های خارجی و از ناتوانی های داخلی 
یک ش�به  درمان جدید یافت: اسام  گرایی. به این آگاهی 
زخمی، یک نوستالژی دوران عظمت امپراتوری اسامی 
را ه�م باید اضافه کرد. نوس�تالژی نس�بت ب�ه امپراتوری 
اموی یا عباس�ی و یا عثمانی و غیره. اس�ام  گرایی نیز بر 

اساس چنین نوستالژی ساخته شده است. 

گفتم�ان ملی گرای�ی و گفتم�ان اس�ام گرایی در 
خاورمیانه چه رابطه ای ب�ا غرب و ایدئولوژی های 

غربی دارند؟ 
نکتۀ مه�م همین اس�ت؛ چ�ه گفتم�ان ملی گرایی، چه 
عکس برگردان ه�ای  دو  ه�ر  اس�ام گرایی،  گفتم�ان 
مضحکی هس�تند از مدل های غربی. نوستالژی امپریال 
ملی  گرایان و اسام  گرایان   همان ایدئولوژی امپریالیستی 
غربی اس�ت ک�ه وارونه ش�ده . جوام�ع خاورمیان�ه هنوز 
اس�تعماری ش�ده هس�تند ام�ا ن�ه در عرصۀ سیاس�ی، که 
در عرصۀ"آگاه�ی". آنه�ا هن�وز ب�ا ذهن�ی اس�تعمار زده 

می اندیشند و جهان را می   فهمند.
آنچه گفتم خاصۀ بس�یار ناقصی ب�ود از عوامل بیرونی 
که در ظهور اس�ام گرایی نقش داش�تند. اما بی گمان باید 
در ای�ن بحث به عوام�ل درونی، یعنی عوامل�ی که از خود 

دین می آیند هم جایی بدهیم. 

منظورتان از عوامل درونی در ظهور اس�ام گرایی 
چیست؟

بحث�ی طوالنی اس�ت ام�ا مایل�م تنها ب�ه ی�ک عامل از 
میان عوامل درونی اش�اره کنم: هر س�ه دین ابراهیمی از 
"زندگی" کین�ه دارند چرا که به پیروانش�ان می آموزانند که 
"زندگی جای دیگری اس�ت"؛این جهان خانه ای گناه آلود 
اس�ت که باید مدام آن را تمی�ز کرد. با این هم�ه مدام این 
جهان گناه آلود ما را می فریب�د. این ادیان در افراطی  ترین 
شکل ش�ان زندگی اینجهانی و خصوصًا جس�م آدمی را به 
چیزی شرم آور بدل می کنند. عصر جدید، برعکس، جهان 
را به خانه بدل می کند و به زندگی جسمانی آری می گوید. 
عص�ر مدرن، پی�روزی نی�روی زندگی ب�ر ایدئولوی های 
مرگ اس�ت و دین یک�ی از این ایدئولوژی ها س�ت. نکتۀ 
عجیب این است که اسام در تاریخش به مراتب نسبت به 
یهودیت و مسیحیت دیِن شاد تر و زندگی دوست  تری بوده 
است. اما به هرحال در مقایسه با نیروی سرشار و جوشندۀ 
زندگی در عصر جدید، اسام نیز دینی است به طور نسبی 
کینه  توز نس�بت به زندگی. فراموش نکنیم که س�ید قطب 
یکی از بنیان گذاران اس�ام گرایی در س�فرش به امریکا از 
عریانی و خوشباش�ی زنان آمریکایی ش�گفت زده می شود 
و به این نتیجه می رس�د که عصر جدید، گناه آلود و جاهلی 
است و بنابراین باید علیه آن شورید. این تصور گناه آلودگی 
زندگ�ی مدرن در آگاهی دینی ریش�ه دارد. اس�ام هنوز با 
زندگی مدرن و جوش�ش های جس�مانی و رنگارنگ و هر 
لحظ�ه نوش�وندۀ آن کنار نیامده اس�ت. چگون�ه می توان 
دینی شاد ساخت؟ دینی که بیشتر از زندگی محافظت کند 
تا اینکه علیه آن بش�ورد، دینی که با آزادی و شادی جسم 
کنار بیاید، و دینی که نگاهی آسوده تر به سیان و تغییرات 

مداوم زندگی مدرن داشته باشد. 
به نظر من، حل نهایی "مس�ئلۀ اس�ام" یعنی کنار آمدن 
اس�ام با "انق�اب زندگی" و هم�ۀ پیامده�ای زندگی در 

عصر جدید.

شماره هایپیشین
مجلهتابلورا

ازاین جادانلودکنید
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"همه اموالم از معقول و منقول بنا به آنچه عرف 
و سنت شرعی حکم می کند بین فرزندانم تقسیم 

شود. پسر ها پسربخششان را ببرند و صبیه ها 
دختر بهری را. یک هشتم به اضافه مهریه ۱00 

تومانی حاج خانم پرداخت شود. اما از همه آنچه 
از ماترکم به جای می ماند یک سوم را از اصل آن 

بابت خیرات و مبرات و نماز ها و روزه های قرضی 
اختصاص دهید که به عنوان حق قانونی خودم بر 
ذمه وراثم و بخصوص پسر بزرگم می ماند. بیش 

از دهسال از روزگار جوانی به لهو و لعب گذشت 
و همین زمان نماز و روزه بدهکار هستم. این 

جدا از خیرات و مبراتی است که در سفر آخرت 
دستم را خواهد گرفت. از آنجایی که این بعد از 

من به گردن پسر بزرگم هست وصیت می کنم که 
ایشان کسی را به جای خود نایب کنند. به نرخ 

روز حساب کنید و به فردی مومن و متدین بدهید 
تا بخواند...."

ج�دا از اینکه حاج آقایی که همه ب�ه مومنی و نماز خوانی 
می شناختیم ۱۰ س�ال نماز و روزه به درگاه خداوند بدهکار 
باش�د، اینکه کسی یا کسانی پیدا ش�وند پول بگیرند تا نماز 
و روزه های دیگ�ری را بخوانند، برایم ه�م جالب بود هم 

عجیب.
پس�ر بزرگ ح�اج آقا که خ�ودش از معتم�دان محلی بود 
البت�ه از اینک�ه پدرش این همه س�ال نم�از و روزه بدهکار 
است کمی دلخور و ش�اکی بود اما توضیح داد که به لحاظ 
شرعی بعد از مرگ هر پدر و مادری فرزند بزرگ تر باید جور 
نماز و روزه های قرضی اش�ان را بکش�د. اگر نتوانس�ت، 
چون برذمه اش هس�ت باید معادل آن را به کس�ی بدهد تا 
آن را بخوان�د، بابت نم�از و روزه هم پول�ی پرداخت کند. 
این را روحانی مس�جد محل هم تکرار کرد و البته توضیح 
اضافه داد که کس�انی هس�تند ک�ه شغلش�ان خواندن نماز 
و گرفت�ن روزه های قرض�ی اس�ت. او البته تایی�د کرد که 
براس�اس فتوای بعضی از آقایان حتما پسر بزرگ خانواده 

سپنتاپرهام

ای�ن فرضیات مذهبی را ب�ه جای بیاورد ام�ا او می تواند با 
پرداخت مبلغی کس�ی را اس�تخدام کند که ب�ه جایش آنها 
را ادا کند. در اس�تفتایی از دفتر آیت اهلل مکار ش�یرازی هم 
آمده اس�ت: "نماز و روزه های که از مرده قضا شده است، 
اگر ت�رک آن ها عم�دی نباش�د و میت به دلی�ل مریضی و 
ی�ا فراموش�ی و... آن را قضا نک�رده باش�د، گناهی برای 
آن میت نوش�ته نش�ده اس�ت. اعمالی که ب�رای او انجام 
می ش�ود، ثوابش به او می رسد و مش�مول لطف وعنایت 
خداوند می ش�ود. اگر ترک نماز ها و روزه ها عمدی باشد، 
هر چن�د ثوابی از کارهای انجام ش�ده، به میت می رس�د، 
ولی مسلما میت به دلیل ترک عمدی واجبات خود عذاب 

و مواخذه می شود."
حاال اگر خانواده ای پس�ر بزرگ نداش�ت، ازدواج نکرده 
بود و فرزندی نداش�ت و اصا تمکن مالی نداشت چه باید 
کن�د؟ روحانی کمی فکر کرد و گفت: "کس�انی که خانواده 
دارند اماپسر ندارند می توانند کسی را اجیر کنند. حکمش   
همان است. اما اگر تمکن مالی نداشته باشد و خیری پیدا 
نش�ود که این کار را مجانی انجام دهد از دست کسی کاری 
ب�ر نمی آی�د."و ادامه ج�واب را خودم در ذهن�م می دهم: 

"کسی نیست که بهشت را برایش بخرد؟"
**

"این روز ها کس�انی هس�تند که کارش�ان خوان�دن نماز و 
گرفت�ن روزه های م�ردم اس�ت.... چیز عجیب�ی گفتم؟ 
شغل است دیگر مثل شغل خود شما. منتهی در این شغل 

طرف دائما با خدا نزدیک است. راستی شغل شما چیه؟"
این را منش�ی ش�رکتی که ب�رای کارهای مرگ تاس�یس 
شده، پشت تلفن می گوید. این شرکت را که از ده ها شرکت 
خدماتی ترحی�م اس�ت در اینترنت پیدا ک�ردم. در توضیح 
خدماتشان زیر لوگوی مشکی شرکت نوشته "کلیه مراسم 
ترحیم از لحظه مرگ تا س�ال را برعهده م�ا بگذارید."این 
یعنی از زمانی که نفس کس�ی قطع می شود تا سالگردش. 
خدماتش�ان هم از تهیه گواهی فوت است تا مشاوره برای 
قبر و سنگ قبر و مس�جد و حلوای سر مزار تا پرستار برای 
بچه ها و افراد مس�ن که در مراسم ش�رکت می کنند. حتی 
برای س�ر مزار و مس�جد در کنار خدمات پذیرایی دکتر هم 

اعزام می کنند.
می دانستم در گورستان های بزرگ چون بهشت زهرا این 

شغل افرادی اس�ت که به عنوان مباشر همه می شناسند. 
اما تا به حال ندیده بودم که شرکت هایی هست که کارشان 
خدمات مرگ باشد. یکی از خدماتی که این شرکت در ذیل 
کار هایش نوشته خرید روزه و نماز است. منشی می گوید: 
"در ش�رکت ما کسانی هس�تند که کارش�ان خواندن نماز و 
گرفت�ن روزه اس�ت. نم�از و روزه را از خود ف�رد کامل تر و 
دقیق ت�ر می خوانن�د. خیال خان�واده متوف�ی از این بابت 
می توان�د راحت باش�د. حتی اگر کس�ی مس�تطیع بوده و 
نتوانسته به حج برود هم می توانند خیالش راحت باشد که 
ما ف�ردی را برای این کار اجیر می کنیم که به جای ایش�ان 
به حج ب�رود."از قیمت ها می پرس�م و او می گوید متفاوت 
اس�ت: "اگر از اول قرارداد مراس�م را با م�ا ببندید ما روی 
هزینه های اصلی حس�اب می کنیم و قیمتش از قیمت روز 
کمتر می ش�ود. مثا ما برای همه خدماتتمان در سال 9۳ 
با یک مراس�م معمولی ح�دود ۵۰ میلی�ون می گیریم. اما 
قیمت باال تر و کمتر هم داریم. قسطی هم با چک ضمانت 
دار قبول می کنیم. خدماتمان هم تضمینی اس�ت. هزینه 
نماز و روزه هم روی هم هزینه ها حس�اب می شود. اما اگر 
بخواهید جداگانه این را به کار شناسان ما بسپرید باید ببینید 
قیمت روز که در بازار اس�ت چقدر اس�ت. این را هم باید با 
دفتر یکی دو نفر از مراجع در قم تماس بگیریم و قیمت روز 

را به شما بگوییم. راستی نگفتید چه کاره هستید؟"
**

"قیمت رس�می وجود ندارد"این نتیج�ه  نهایی تحقیقاتم 
اس�ت. البته نه اینکه قیمت رس�می ب�رای خواندن نماز و 
روزه وجود نداش�ته باش�د، موضوع این است که برخی ها 
کمت�ر یا بیش�تر از مبلغ�ی که دفت�ر مراجع تعیی�ن می کنند 

"این روز ها کسانی هستند که کارشان 
خواندن نماز و گرفتن روزه های مردم 

است.... چیز عجیبی گفتم؟ شغل است 
دیگر مثل شغل خود شما. منتهی در این 

شغل طرف دائما با خدا نزدیک است. 
راستی شغل شما چیه؟"
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می گیرند: "خانم زندگی خرج دارد. بیش�تر کسانی که اجیر 
می ش�وند نماز و روزه بخوانند طلبه هس�تند و تازه تشکیل 
خانواده دادند و هنوز ش�غل ثابتی ندارن�د. با کمک هزینه 
حوزه هم که نمی شود زندگی کرد."این را دفتر یکی اماکن 
مذهبی نزدیک تهران می گوید. دفتر "آستان مقدس قم"و 
"آس�تان قدس رضوی"البته نرخ رسمی تری دارند. آن ها 
می گویند که براساس نظر چند نفر از مراجع هزینه یکسال 
نماز حدود 9۰۰ هزار تومان و یک ماه روزه ۵۰۰ هزار تومان 
اس�ت. به عبارتی برای ۱۰ س�ال 9 میلیون هزینه نماز و ۵ 
میلیون هزینه روزه س�رجمع می ش�ود ۱۴ میلیون تومان. 
ام�ا این ن�رخ ثابت نیس�ت. بعضی از کس�انی ک�ه به قول 
مراجع اجیر می شوند که نماز و روزه بخوانند کمتر یا بیشتر 
می گیرند. منشی آن مرجع تقلید می گوید این قیمتی است 
ک�ه برای خرید ثواب مردگان داده می ش�ود و من در ذهنم 

ادامه می دهم: "قیمت یک متر از بهشت".
**

"هر شب مادرم را به خواب می دیدم که می گفت در عذاب 
اس�ت و مثل روزهای آخ�ر عمرش درد زیادی می کش�د. 
وقت�ی از روحانی مس�جد پرس�یدم گفت ک�ه احتماال حاج 
خانم نماز و روزه بدهکار است. مادرم برایم عزیز بود و هم 
پدر بود و هم م�ادر، برای همین نمی توانس�تم عذابش را 
ببینم. از طریق یکی از دوس�تان به طلبه ای در قم معرفی 
شدم و بعد از صحبت قرار ش�د برای حدود ۱۲ سال نماز و 
روزه مادرم ۲۰ میلیون بگیرد. قرارمان را در قم گذاشتیم. 
پس�ر خوب و مومنی ب�ود نیمی از پ�ول را اول گرفت و نیم 
دیگر را ش�ش ماه بعد که کل نماز ه�ا را خوانده بود گرفت. 
بعد از این ب�ود که مادرم به خوابم آم�د و برایم هدیه آورد. 
می گویند وقتی مرده هدیه می آورد یعنی هم حالش خوب 

است و هم از تو راضی است."
حمی�د حاال قصد دارد برای پدرش هم کس�ی را اجیر کند 
ت�ا نماز ه�ای قرض�ی اش را بخوان�د. او می گوید"حاال به 
خاط�ر دعای مادرش وضع مالی خوب�ی دارد پدرش را هم 

از عذاب آخرت   رها خواهد کرد. "
**

لب حوض نشسته و در حال وضو گرفتن است. شنیده ام 
که یکی از معروف ترین کس�انی است که در شهرری در کار 
خواندن نماز و روزه قرضی اس�ت. به س�راغش می روم و 
می گوی�م که برای نماز و روزه قرض�ی آمده ام. نگاهش را 
به حوض می اندازد و آرام اس�تغفاری می کند که انگار مرد 
در خانه شما نیست و بعد می گوید: "متوفی مرد بود یا زن؟ 
چند س�ال نماز و روزه بده�کار اس�ت."قبل از اینکه بیایم 
حساب کردم ۱۰ سال نماز حدودا ۳ هزار و 6۱۷ رکعت نماز 
و ۳۰۰ روز روزه می ش�ود. می گویم با حسابی سرانگشتی 
می ش�ود ۱۴ میلیون براساس نرخ روز. اما سید مهدی ۲۰ 
میلیون قیمت می دهد. می گوید: "نرخش همین اس�ت"و 
تازه او نماز ها را در همین آستانه مقدسه می خواند که ثواب 
بیشتری دارد. او می گوید برای ۱۰ سال نماز حداقل چهار 
ماه و نزدیک یکس�ال روزه بگیرم. این زمان مشتری های 

دیگری هم دارم.
ام�ا جواد آقا طلبه جوانی که کمی آن طرف تر پیدا می کنم 
حاضر اس�ت با ۱۲ میلی�ون این کار را انجام ده�د. او بهتر 
از سید مهدی پاس�خ می دهد. می گوید: "سید مهدی هم 
کارش این اس�ت و هم خانواده دار است. دو تا پسر و دختر 
دانشجو دارد که آن ها هم به همراه زنش در کار خرید ثواب 
برای مردم اس�ت."داغ مهر پیشانی اش عمق او را ندارد و 
هر چند نگاهش خجل است اما هر از چند گاهی در چشمم 

هم نگاه می کند.
۲۴ س�اله اس�ت و س�ال دیگ�ر از ح�وزه ف�ارغ الحصیل 
می ش�ود. هنوز اجازه منبر رفتن ندارد و بعد هم یکس�الی 
باید کارهای تبش�یری و تبلیغ�ی انجام دهد. ام�ا زن و دو 
کودک خردس�الش باید از راهی زندگ�ی کنند. روزه گرفتن 
برایش سخت نیست س�ه سالی هست که این کار را شروع 
ک�رده. او می گوید: "روزه گرفتن راحت ت�ر از نماز خواندن 
اس�ت. می توانی ه�م درس بخوانی هم روزه باش�ی. اما 
نم�از خواندن ن�ه باید حضور قلب باش�د. بیش�تر نماز ها را 

 براساس نظر چند نفر از مراجع هزینه 
یکسال نماز حدود ۹00 هزار تومان و 

یک ماه روزه ۵00 هزار تومان است. به 
عبارتی برای ۱0 سال ۹ میلیون هزینه 
نماز و ۵ میلیون هزینه روزه سرجمع 

می شود ۱۴ میلیون تومان

بعد از نم�از صبح می خواند. در ش�بانه روز ب�ه طور عادی 
پنج  س�اعت استراحت می کند. به طور متوسط روزی ۱۰۰ 
رکع�ت نماز می خواند. اما بعضی روز ه�ا وقت بکند تا ۴۰۰ 
هم خوانده است. این را خدمت به مردم می داند. خدمت 
ب�ه آدم های�ی که دستش�ان از دنی�ا کوتاه اس�ت. از یکی از 
دوستانش می گوید که اصا شغلش همین است مثل سید 

مهدی.
جوان اس�ت ش�بیه ج�واد آق�ا. منتظ�ر می مانیم ت�ا نماز 
چهاررکعت�ی اش تمام ش�ود. ب�ا آقا ج�واد همین جا آش�نا 
ش�ده اس�ت. اس�مش عباس اس�ت. زن و بچه هایش در 
شهرس�تان هس�تند و او در تهران کار می کند. می گوید در 
ش�هرری معروف ش�ده اس�ت و برای همین نمی تواند به 
ش�هر دیگری برود. چند س�ال پیش کار آزاد داشت چتر باز 
بود. یعنی از کیش و قش�م بار م�ی آورده و می فروخته. اما 
چند بار گیر مامور ها می افتد و ورشکست می شود. کار خدا 
بوده که ای�ن کار را پیدا کرده اس�ت. از کودک�ی علقه های 
مذهبی داش�ته و همین باعث ش�ده تا فکر کن�د با خواندن 
نم�از و روزه های قرضی مردم هم ث�واب کند هم درآمدی 

داش�ته باش�د. اوایل در گورس�تان ها می رفته و با مردمی 
که س�ر مزار می آمدن�د صحبت می ک�رده بعد ه�ا با کمک 
دوس�تانی مثل س�ید ج�واد مش�تری هایش بیش تر ش�ده 
است. او از صبح تا شب بیشتر از ۵۰۰ رکعت نماز می خواند 

و روزه هم که همیشه هست.
می گوید:"عادت کردم االن س�ه سال است که روزی دو 
وعده بیش�تر غذا نمی خورم. سالم س�الم هم هستم."این 
را هی�کل الغ�ر و چابک�ش ه�م نش�ان می ده�د. روی 
پیشانی اش جای مهر نیس�ت. وقتی علتش را می پرسم با 
سید جواد می خندند و می گوید: "ما پیشانی امان را محکم 
روی مه�ر نمی کوبی�م که مهر داش�ته باش�یم. ام�ا بدون 
ش�وخی نمی دانم."در یک اتاق کوچک نزدیک حرم ش�اه 
عبدالعظیم زندگی می کند. قرار اس�ت در همین ش�هرری 
خانه ای بخ�رد و خانواده اش را به ته�ران بیاورد. معذرت 
می خواهد و می گوید که تا قب�ل از نماز ظهر باید ۱۰ رکعتی 
نماز بخواند. از او و س�ید ج�واد خداحافظ�ی می کنم و به 
خانه هایی فکر می کنم به قیمت قطعه ای از بهش�ت برای 

دیگران، در این دنیا خریده می شود.
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از دور ش�بیه به آدم قوی هیکل ژولی�ده ای بود که با یک 
دست آنتن بزرگی را باالی سر گرفته و دنبال جایی می گردد 
تا تلویزیونی که در دس�ت دیگر دارد تصویری بدون برفک 
پخش کند. نزدیک تر که شدم جزئیات را بهتر دیدم. آنتن، 
صلیب چوبی دست س�از و زمختی بود که به   نظر س�نگین 
می آم�د و تلویزیون، تکه مقوایی که تازه ترین پیام رس�یده 
از جان�ب خداوند را با خطی بد روی آن نوش�ته بودند: روز 
حس�اب نزدیک اس�ت... بی اختیار با نگاه دنبال س�یمی 
گش�تم که پی�ام الهی را از صلی�ب به این تکه مق�وا منتقل 
کرده اس�ت... چن�د قدم باالت�ر و از آن س�وی خیابان دو 
جوان س�فید روی با ظاهری آراسته به طرفم آمدند و قبل 
از این که بتوانم وحشت کنم یا به صرافت فرار بیفتم دستم 
را گرفتند و گرم فش�ردند. یکی از جوان ها بعد از س�ام به 
فارس�ی س�لیس و با لهجه  "تهرونی"س�وال ک�رد: ایرانی 
هس�تید؟ با تعجب س�رم را تکان دادم و پرسیدم اهل کجا 
اس�ت و کجا فارس�ی را به این خوبی یادش داده اند. گفت 
امریکایی اس�ت و برای یاد گرفتن فارسی در واشينگتن به 
کاس زبان رفته و دوس�ت همراهش هم به همین خوبی 
چینی حرف می زند! بعد بدون حاشیه رفتن پرسید: آیا شما 
مس�لمان هس�تید؟ آیا هیچ وقت به دینی بجز اسام فکر 

کرده اید؟...
***

تا قب�ل از انقاب س�ال پنجاه و هف�ت هیچوقت به دین 
فک�ر نکرده بودم... دین محور زندگ�ی و موضوع بحث و 
صحبت ما در خانه و مدرسه نبود اما شنیده بودیم که از شاه 
تا رعیت همه مس�لمان هس�تند. همه  م�ا، از آفاق خانوم، 

همس�ایه  مجردی که اهل محل پش�ت س�رش می گفتند 
خ�رج زندگ�ی اش را آقای دکت�ری می دهد ک�ه زن و بچه 
دارد، تا عزیزخان قصاب که ریش و تسبیح داشت و نمازش 
را در مسجد می خواند مسلمان به حساب می آمدیم. گیرم 
نش�انه  مس�لمانی آفاق خانوم، برخ�اف عزیزخان، فقط 
سالی یک بار آن هم در عید قربان به چشم می آمد وقتی که 
سهم همس�ایه ها را از گوسفند نذری می داد. بنظر می آمد 
که الاقل بخش�ی از طبقه  متوسط شهری که کم تر مطابق 
دس�تورات و تعالیم مذهبی زندگی می کرد مس�لمانی را در 
تضاد جدی با ش�یوه  زندگی خود نمی دید. سست ایمان ها 
هم اعتقادکی داش�تند، خیلی از عرق خورها در ش�ب های 
عزاداری موقتًا بس�اط عرق و ماس�ت و بوران�ی را تعطیل 
می کردن�د و اگر اهل نماز بودند دهان ش�ان را قبل از وضو 
آب می کش�یدند... اطراف مان زیاد بودند آدم هایی که در 
میان سالی نمازخوان شدند و حج رفتند و جوانی و جهالت 
را بهان�ه کردند تا غفلت از دس�تورات دی�ن را توجیه کنند و 
بنظ�ر می آمد ک�ه آن موقع خ�دا هم کم تر از امروز س�خت 
می گرف�ت و بیش�تر و زودتر می بخش�ید. این ط�ور بود که 
همه از مومن دوآتش�ه تا آدم های موقتًا سست ایمان خود 
را مس�لمان می دانس�تند و حتی در مواقع ضروری پیروان 
ادیان دیگ�ر را ب�ه تحقیق در مذاه�ب و انتخ�اب بهترین 

تشویق می کردند.
 مسلمانی آس�ان بود، داغ و درفش نداشت و "روحانیت" 
همان پیرمرد محترم پیشنماز مسجد بود که عبای کهنه ای 
بر دوش می کش�ید و جواب س�ام بچه هایی که از مدرسه 
برمی گش�تند با مهربانی م�ی داد. بعدها که انقاب ش�د و 
بجز اعتق�اد قلبی به خ�دا و پیغمبر، حجم ریش و ش�رکت 
مس�تمر در مراس�م سیاس�ی عبادی نم�از جمع�ه و التزام 
عمل�ی به والی�ت مطلقه فقیه و جهت ش�انه ک�ردن موی 
س�ر و انداختن پیرهن روی ش�لوار و حجاب برتر تبدیل به 
نش�انه های انکار ناپذیر مسلمانی ش�دند آدم های تنبلی از 
قماش من را که دوست داشتند بعد از چهل سالگی کم کم 
به فکر پیدا کردن کیسه و جمع کردن توشه ای برای آخرت 
بیفتند ب�ه زور از دایره  مومنین کنار گذاش�تند و ما ماندیم با 
این س�وال مهم که اگر این ها راس�ت می گویند پس ما چه 
هس�تیم؟ باالخره هرکسی برای خودش جوابی پیدا کرد. 
یک گروه از اصل منکر همه چیز ش�د، یک گروه مسلمانی 

توکانیستانی
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جماعت حاکم را انکار ک�رد و یک گروه به همان توصیه ی 
قدیم�ی تحقیق در ادی�ان و انتخاب بهتری�ن و کامل ترین 
دین عمل کرد، گیرم بعضی ش�ان به نتیجه ای رسیدند که 

خاف انتظار بود...
دوازده س�اله بودم که برای اولین و آخرین بار س�ه هفته  
پیاپی به مس�جد رفت�م. معلم محب�وب کاس مان، آقای 
حکیم هاشمی، از آن قماش مذهبی های ساده و مهربانی 
بود که نمونه هایش را بعدها بیش�تر دیدم و شناختم. زنگ 
ناه�ار بجای غذا خ�وردن به اتفاق چند همکاس�ی دیگر 
پش�ت س�ر معلم مان راه می افتادی�م تا به مس�جد نزدیک 
مدرس�ه برویم و تا رس�یدن به مقصد با بوی خوش سبزی 
سرخ شده و پیاز داغ و عطر برنجی که از پنجره  آشپزخانه  ها 
به کوچه سرایت می کرد بدرقه می شدیم و از صدای خوش 
اذان موذن زاده اردبیلی لذت می بردیم... مسجد همیشه 
خلوت بود، در حی�اط کوچکش وضو می گرفتیم و پرتقالی 
که همراهمان کرده بودند به س�رایدار پیر می بخش�یدیم. 
بعد به شبستان مسجد می رفتیم جایی که لکه  بزرگی از نور 
آفتاب روی فرش های کهنه اش انتظارمان را می کشید.. 
از می�ان مهرهای نم�از یکی را که س�الم تر و تمیزتر از بقیه 
بود برمی داشتیم و به صف می ایس�تادیم. ملغمه  عجیبی 
از ب�وی گاب و پاهای عرق کرده ب�ه در و دیوار و فرش و 
عرش چسبیده بود. آقای حکیم هاشمی برای این که خط 
اطوی ش�لوارش موقع س�جده خراب نش�ود آن را از پا در 
م�ی آورد و به دقت تا می کرد و کنار دیوار می گذاش�ت.  زیر 
آن همیشه پیژامه ای طوسی به پا داشت که پاچه های اش 
را توی س�اق ج�وراب فرو کرده ب�ود. با پیژام�ه و کراوات 
می ایس�تاد تا ما پشت س�رش نماز بخوانیم. نماز خواندن 
را با ایس�تادن کنار دس�ت علی چیذری یاد گرفتم که اصرار 

داش�ت ثواب این کار خیر به او برس�د. علی ب�ا هر "صراط 
المستقیمی"یک سوت می کشید و "ولضالین"اش را با آب 
و تاب کش می داد جوری که تکرارش سخت بود و اسباب 
خنده مان می شد که هنوز کودک بودیم و حرمت مسجد را 
درک نمی کردیم. روزی که توانس�تم باالخره نماز را بدون 
کمک او بخوان�م و همراه با صراط س�وت بزنم و ضالینی 
شسته و رفته تحویل خدا بدهم علی چیذری از خوشحالی 

پرواز کرد...
 بعد از دوران دبس�تان هیچوقت عل�ی را دوباره ندیدم و 
از سرنوشتش خبر ندارم. شاید در جنگ کشته شده باشد، 
ش�اید مثل م�ن در جایی دیگر یا ب�ا اعتقاداتی ت�ازه زندگی 
می کند، شاید هم زبان یاد گرفته و مثل این ها مبلغ مذهبی 
است، ش�اید جایی از جهان آنتن به دس�ت سر چهار راهی 
ایستاده تا پیام بدون برفک خداوند را به بندگان خطاکارش 
اباغ کند، ش�اید مشغول سر و کله زدن با بچه ای است که 
هنوز نمی تواند صاد و ضاد عربی را درست تلفظ کند، شاید 

هنوز دنبال جمع کردن ثواب است برای توشه  آخرت...
آدم ه�ای  از  خاطرات�ی  و  تصویره�ا  صداه�ا،  بوه�ا، 
دوست داش�تنی ب�ه زندگی من ش�کل و هوی�ت داده اند. 
بوی گاب و جوراب و فرش کهنه و پوش�یدن پیژامه، زیر 
ش�لوار فانل خاکس�تری را دوس�ت ندارم اما همه  این ها 
نش�انه هایی اس�ت از فرهنگ�ی که ب�ا آن بزرگ ش�ده ام و 
یادآور مردمانی که از بد و خوب برایم آش�نا و عزیز هستند. 
درس�ت برخاف وقتی که برای تماش�ا به کلیس�ایی وارد 
می شوم و هیچ کدام از بوها، رنگ ها، صداها، نیمكت ها، 
ش�معدان ها، س�قف های بلن�د و س�تون ها و پنجره های 
رنگ�ی و نقاش�ی های زیب�ا و ش�کل و ش�مایل مومنی�ن و 
روحانیون و اوراد و مراس�می که اجرا می کنن�د برایم معنا 

ندارند و خاطره ای را زنده نمی کنند...
***

جوان�ک هنوز منتظ�ر جواب ب�ود و من داش�تم با خودم 
فکر می کردم... س�والش را دوباره تکرار کرد: آیا مسیح را 

می شناسید؟
دستی به نش�انه  خداحافظی تکان دادم و در حالی که دور 

می شدم گفتم:
را  چی�ذری  عل�ی  ه�م  ت�و  ام�ا  نمی شناس�م!  ...ن�ه 

نمی شناسی، می شناسی؟

بوی گاب و جوراب و فرش کهنه 
و پوشیدن پیژامه زیر شلوار فانل 

خاکستری را دوست ندارم اما همه ی 
این ها نشانه هایی است از فرهنگی که با 

آن بزرگ شده ام
امینآزاد

در آیین زرتشتی وقتی پسر یا دختر به سن بلوغ رسید برای او مراسم 
سدره پوشی گرفته می شود. اهمیت این مراسم مطابق با اهمیت ختنه سوران 

در دین اسام، غسل تعمید در دین مسیحیت و اوپانانیا در بین هندوان 
می باشد. زیرا بعد از آن طفل سدره پوش به عنوان یک فرد زرتشتی شناخته 
شده و حق دارد مانند سایر زرتشتیان درکلیه مراسم مذهبی و اجتماعی آیین 

خود شرکت کند. این ویدئو نگاهی است به این مراسم.

http://tableaumag.com/5074#.VCfW1WeSzfI
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دستم را در دستش گرفت و به دنبال خودش 
کشید. پس از عبور از راهرویی پر و پیچ خم در 
اتاقی رو به دیوار نشاندم، دستبندم را باز کرد، 

چشم بندم را باال داد و رفت. کس دیگری از پشت 
سر برگه ایی را مقابلم گذاشت با   همان سربرگ 

معروف "النجاه فی الصدق". حاال دیگر باید باورم 
می شد که در بازداشتگاه اداره اطاعات هستم.

اس�م و بقی�ٔه اطاع�ات ش�خصی را در فرم می نویس�م، 
ام�ا جایی که نوش�ته مذهب خال�ی می گ�ذارم. برگه را که 
برمی گردانم، می پرس�د: بهایی هستی؟ جواب می دهم: 
نه! � پس کمونیستی؟ � نه! � سنی یا شیعه؟ � هیچ کدام! 
و قبل از این ک�ه بخواهد باز تکرار کن�د می گویم مذهب را 
ننوش�تم چ�ون قانونا ح�ق دارم اینجا ننویس�م. و او که به 
نظر می رس�د تنه�ا وظیف�ه اش ثبت مش�خصات متهمان 
قبل از ورود به سلولش�ان در بازداش�تگاه است و درکش از 
قانون مح�دود به وظیفه ایی که بر عهده اش گذاش�ته اند، 

می خواهد حتما اسم مذهبی را بگویم تا بنویسد.
یکی از اولین جلسات بازجویی، یکی از   همان بازجوهایی 
که ب�ه ترتیب نقش های "خ�وب "و "بد" را ب�ازی می کردند 
ت�ا رگ خواب�ت را پیدا کنن�د و باالخره به حرف�ت بیاورند، 
صحبت های آن روزش را با این س�وال آغ�از کرد که پدر و 
مادرت نماز می خوانند؟ و پاس�خ صادقانٔه م�ن "نه " بود و 

س�وال بعدی او "چ�را"؟ � همین جوری، مث�ل بقیٔه مردم 
هیچ دلیلی برای نماز نخواندن ندارند. � ولی مس�لمان ها 
نماز می خوانند. � ولی من مس�لمان های زی�ادی را دیدم 
که نماز نمی خوانند. _ ش�اید پدر و مادرت اصا مس�لمان 
نیس�تند؟! از س�والش ترس�یدم! برای یک لحظه به همٔه 
کس�انی فکر کردم که وقتی می خواس�تند از نظر خودشان 
تخریبش�ان کنند، به دروغ می گفتند "بهایی" شده اند! یهو 
یادم آمد که در بی�ن کتاب ها و مجاتی ک�ه از اتاقم همراه 
خودش�ان آوردند، چند ج�زوه در مورد آیی�ن بهایی بود که 
پدر یکی از دوستانم داده بود تا بخوانم. باز بیشتر ترسیدم.

داش�تم در ذهنم جمع و ج�ور می کردم که اگ�ر در مورد آن 
جزوه ه�ا پرس�ید، چه بگویم که ب�از ادامه داد، ش�اید مثا 
"علی  اللهی "باش�ند، "اهل حق"، "ش�یطان پرس�ت")۱(. 

اسم پدربزرگت هم که "حق علی" است!
این را که گفت در تاریکی پش�ت چش�م بند چهره اش مثل 
برق از جلو چشمانم گذشت. وقتی که هنگام تفتیش خانه 
توس�ط مام�وران، او که به نظر می رس�ید مقام�ش از بقیه 
باال تر باشد، شناسنامٔه مامان را از داخل یکی از کشوهای 
دراور برداش�ت، نگاه کرد و بعد س�ر جایش گذاش�ت. این 
صدا و آن تصویر به ه�م می خوردند. چه راحت خودش را 
لو داد او که اصرار داش�ت تا همیش�ه برایم ناشناخته باقی 

بماند.
راس�ت می گف�ت خانواده م�ادرم "اهل حق" بودند و اس�م 

پ�درش ه�م حق عل�ی. ولی هی�چ وق�ت احس�اس تعلق 
مذهبی نداش�تند و هی�چ کدام از آداب و رس�وم آیینی را به 
ج�ا نمی آوردند. جز این ک�ه هر بار به وق�ت گرفتاری نذر و 
نی�از )۲( کنن�د. حتی زمانی ک�ه من جوان تر ب�ودم و خارج 
از آموزه های مذهب رس�می حاکم، می خواس�تم در مورد 
مذهبی که پیش�ینٔه خانوادگ�ی ام بود بیش�تر بدانم، آن ها 
هی�چ کمک�ی نتوانس�تند بکنند و این ش�د که ب�رای مدت 
کوتاه�ی س�ر از محاف�ل "مکتبی ه�ا")۳( درآوردم ک�ه به 
صورت مخفیانه و غیررس�می برگزار می شد. جلساتی که 

حق نداشتیم با کسی در مورد آن ها حرف بزنیم.
راس�تی اگر بخواهند در مورد آن جلس�ات بپرسند باید چه 
جواب�ی بدهم. با وجود این که خیلی س�ال از آن گذش�ته و 
من هم هیچ وقت و هیچ کجا در موردش حرفی نزدم. ولی 
خب این ها ادعا می کنند همه چیز را در مورد من می دانند. 
نپرس�یدند، اص�ا نمی دانس�تند. مث�ل خیل�ی چیزهای 

دیگری که نمی دانستند و ادعا می کردند می دانند.
بع�د از آن جلس�ه ، ب�از هم بر س�ر مذهب بازجویی ش�دم. 
اعتق�ادات مذهب�ی خودم، خان�واده ام و حتی دوس�تانم. 
ارتباط داش�تن با بهایی ها و اهل س�نت و… بعد از یکی از 
همین جلس�ات بود که وقت�ی بازجو نگهب�ان را صدا زد تا 
م�ن را به س�لول برگرداند، به او گفت:" قب�ل از این که بره 
س�لوش ببرش وضو بگیره و یه ق�رآن هم بهش بده، بلکه 
آدم ش�ه! " قبل از آن هم چند بار توصی�ه کرده بود حاال که 
در سلول تنها هستم، از این فرصت استفاده کنم برای فکر 

کردن به خدا و ایمانم را قوی کنم و نماز بخوانم.
در تمام چهار ماه بازداش�تم تنه�ا کتاب هایی که در اختیارم 
گذاشتند،   همان یک قرآن بود و بعدش هم یک شاهنامه. 
انگار اس�امیت و ایرانیت دو ارزش نداش�تٔه من بودند که 
ق�رار بود با تک�رار مطالعٔه ای�ن دو کتاب در تنهایی س�لولم 
ب�ه حقانیت آن ه�ا پی ببرم. االن با گذش�ت چهار س�ال از 
آن چهار ماه دقیقا یادم نیس�ت از س�ر اجب�ار تنهایی طاقت 
فرسای سلول انفرادی چند بار خطوط درشت و سیاه قرآن 

را دوره کردم در آن چهاردیواری کوچک سفیِد سفید…
یک ماه آخر بازداش�تم بود که از آن س�لول به یک س�لول 
س�ه نف�ره انتقالم دادن�د و با یک "کرد س�نی" که ب�ه اتهام 
"س�لفی گری" بازداش�ت ش�ده بود هم سلول ش�دم. قرار 
بود بع�د از 8۰ روز انفرادی حاال تنهاییم را با کس�ی پر کنم 
که صبح تا ش�ب می خواس�ت برایم نقش معلم دینی را ایفا 

کند. آنجا بود که دلم برای جلسات بازجویی تنگ می شد، 
انگار آنجا دس�ت باال تر داش�تم و حداق�ل زمانی هم برای 
گ�وش دادن به من بود، نه این که کس�ی بخواهد یکس�ره 

موعظه ات کند.
در یک�ی از جلس�ات بازجویی ک�ه از   هم�ان اول با ضربات 
مش�ت و لگد ش�روع ش�د و با تحقیر و توهین ادامه یافت. 
صدایی متفاوت از همٔه صداهایی که تا آن روز شنیده بودم 
چند بار در گوشم تکرار کرد ش�ما ُکرد ها هر جا باشید عامل 
ناامنی و آش�وبید... او ک�ه ادعا می کرد همٔه کردس�تان را 
مثل کف دس�تش می شناسد و می خواس�ت بداند اصالت 
خانواده ام به ک�دام منطقه برمی گردد وقتی فهمید، مرتب 
تکرار می کرد: "آ ها پس ش�یطان پرستید... دست من بود 
همه تان را می کش�تم. اگر بدانم چه کسی کیانوش آسا )۴( 
را کشته، دس�تش را می بوس�یدم." در برابر توهین هایش 
س�اکت نماندم. گفتم حق ن�داری به خ�ودم، خانواده ام، 
کیان�وش آس�ا و هیچ ک�س دیگ�ری توهین کن�ی… حق 
ن�داری، حق نداری، حق نداری… مث�ل خودش چند بار 
تکرار کردم. محکم هم گفتم. او هم محکم زد زیر گوشم.

نه از درد آن ضربات ک�ه از درد توهین هایش بغض کردم و 
نگه داش�تم تا وقتی به سلولم برگش�تم. نه آنجا و نه اینجا 
نمی خواس�تم خرد ش�دنم را، گریه کردنم را کس�ی ببیند. 
هم س�لولیم داش�ت خودش را ب�رای خواندن نم�از آماده 
می کرد. دیده بودم بار ها که بعد از نماز، وقت دعا آرام آرام 
اش�ک می ریزد. بهانه ایی می خواس�تم برای خالی کردن 
خود. من هم رفتم و گوشٔه دیگر سلول ایستادم و با صدای 
اذان های های زدم زیر گریه... نذز کردم نیاز )۵( بدهم که 

زود تر تمام شود تا تمام نشدم.
 

پ. ن

۱- "اه�ل حق" ن�ام دیگر آیی�ن "یاری" اس�ت. ب�ه پیروان ای�ن آیین 

"یارسان" می گویند. "علی اللهی" و "شیطان پرست" نام هایی است که 

به اشتباه یا به نیت تخریب برای این آیین استفاده می شود.

۲ � ۵. نذر و نیاز از واجبات یارسان است و در نزد اهل حق از اهمیت و 

احترام ویژه ای برخوردار است.

۳. یکی از گرایشات یا فرقه های اهل حق

۴. کیان�وش آس�ا از ُکردهای یارس�ان بود که در جری�ان تظاهرات ۲۵ 

خرداد س�ال ۱۳88 توسط نیروهای مسلح وابسته به دولت در میدان 

آزادی تهران کشته شد.

کاوهکرمانشاهی
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آیا میزان دینداری زنان و مردان متفاوت است؟ 
آیا نگرش فرد به مفهوم دین نسبتی با جنسیت 

او دارد؟ نظریه فمینیسم درباره نسبت دین و 
حقوق زنان چه می گوید؟ الهیات فمینیستی چه 
دستاوردی برای زنان و نیز برای ادیان به همراه 
داشته است؟ درمطلب پیش رو نگاه کوتاهی به 

مساله زنان و ادیان کرده ام. 

رویک�رد انتق�ادی و اصاحی نس�بت به دی�ن و جایگاه 
دی�ن در جامع�ه و در زندگی انس�ان ها، یک�ی از مهم ترین 
ش�اخصه های مدرنیته است و از آن میان، مساله جنسیت 
در دی�ن یک�ی از مهم تری�ن مقوالت�ی ب�وده ک�ه در فرآیند 
اصاحات درون دینی و س�ازگار کردن آن با زیست مدرن 

بشر بدان پرداخته شده است. 
فمینیست ها به درس�تی متوجه پیوند قوی و ناگسستنی 

دی�ن و مردس�االری ش�دند و پی بردن�د که به دلی�ل نفوذ 
غیرقاب�ل ان�کار دین در اجزای جامعه و نقش�ی ک�ه تعالیم 
دین�ی در ایج�اد و تثبی�ت نابرابری ه�ای حقوق�ی زنان و 
مردان دارند، باید به ط�ور جدی وارد میدان نقد و اصاح 

ساختار دین و بازخوانی متون دینی شد. 
بخش�ی از فمینیس�ت ها اعتق�اد دارند که اص�وال دین و 
فمینیسم قابل جمع نیست و نهاد دین، نهادی مردساالر و 
س�رکوبگر زنان و به ویژه سرکوبگر میل جنسی زنان است 
و باید از آن دوری جس�ت. آنان معتقدند زبان و بیان ادیان 
آنقدر مردمحور و بیگانه با تجارب زیس�تی زنانه اس�ت که 
هیچ تاشی و هیچ اصاحی نمی تواند آن را فمینیستی و 

برابری طلب کند. اما در کنار آن، الهیات فمینیستی،
س�عی دارد میان زنان و ادیان آش�تی برق�رار کند و برای 
این منظ�ور پیش�نهادهای گوناگونی مط�رح می کند، چرا 
که معتقد اس�ت نمی توان نس�بت به مقوله دین بی تفاوت 
بود و نقش برجس�ته آن در تحکیم بنیادهای مردساالری 
را نادی�ده گرف�ت، بلک�ه بای�د با نق�د و اص�اح آن یکی از 
قوی ترین دشمنان زنان را خلع ساح کرد. آنهاسعی دارند 
نش�ان دهند که چگونه نظام مردس�االر، آموزه های صلح 
آمی�ز و برابری طلبانه دینی را تحریف و پایه و مبنایی برای 

ستیزه جویی و ایجاد نابرابری قراره داده است. 
الهی�ات فمینیس�تی که توس�ط فمینیس�ت های یهودی 
و مس�یحی آغ�از و س�پس وارد مباح�ث فمینیس�ت های 
مس�لمان و بودایی ش�د، به ویژه در موج اول فمینیس�م، 
که بر برابری ه�ای حقوقی و اصاح س�اختار قانون تاکید 
می کرد پررنگ بوده است. مباحث و چالش های مختلفی 

در الهی�ات فمینیس�تی مط�رح ش�ده ک�ه موارد مش�ترک 
فراوانی بین ادیان مختلف دیده می شود. 

نخس�ت آنکه در این ادیان خدا به صورت یک مرد نشان 
داده می ش�ود، و صف�ات و ضمایری که برای خ�دا به کار 
می رود همگی مردانه اس�ت. در الهیات فمینیستی سعی 
می ش�ود بر این نکته تاکید ش�ود که قرن ها خدایان مونث 
فراوان�ی وج�ود داش�ته اند و اکن�ون باید از خدا جنس�یت 
زدای�ی ش�ده و یا با صف�ات و ضمای�ر مونث نی�ز خوانده و 
خطاب ش�ود. الیزابت کدی استانتون با اس�تناد به نظریه 
حقوق طبیعی اس�تدالل کرد که قانون کلی حاکم بر جهان 
آندروژنی )دوجنسی( است و متشکل از هردو خصوصیات 
زنانه و مردانه. او معتقد بود در انجیل به صراحت قید شده 
که تمام انس�ان ها به ص�ورت خدا خلق ش�ده اند و از اینجا 
می ت�وان نتیجه گرف�ت که تصوی�ر کردن خ�دا به صورت 

مذکر ساخته و پرداخته افکار مردساالر است. 
گناه نخس�تین که موجب رانده شدن آدم و حوا از بهشت 
ش�د، دومی�ن چال�ش ب�زرگ الهیات فمینیس�تی اس�ت. 
فمینیست های مسیحی مخالف معرفی دو چهره اکستریم 
از زن بودند: حوا در نقش فاس�د و مفس�د، و مریم در نقش 
باکره و مقدس. آن ها معتقد بودند انتس�اب گناه نخستین 
به حوا، به دلیل نگاه مرس�االرانه اس�ت و آدم و حوا هردو 
به ی�ک میزان در گناه نخس�تین و رانده ش�دن از بهش�ت 
نقش داش�ته اند. اهمیت این نکته در آن است که گناهکار 
دانس�تن ذاتی زنان موجب نگاه تحقیرکننده و س�رکوبگر 
بوده اس�ت و بهانه محرومی�ت آنان از بس�یاری از جقوق 

خود و یافتن جایگاههای باال در اجتماع و ساختار دین. 
جای�گاه فرودس�ت زنان در س�اختار نظام دین )مس�جد، 
کیلسا، کنیس�ه و...( بخش دیگری از قلمروی مطالعاتی 
الهیات فمینیس�تی اس�ت. در تم�ام ادیان بزرگ، س�قف 
ارتقای مقام روحان�ی زنان یا پایین تر از مردان اس�ت یا در 
عم�ل و در طول تاری�خ اجازه ارتق�ای مرتبه ب�ه آنان داده 

نشده است. 
م�وارد باال بیش�تر ش�امل پایه های نظری و فلس�فه دین 
است، اما ادیان در زندگی روزمره زنان نیز عمیقا تاثیرگذار 
بوده ان�د. ادی�ان از طریق تعیین س�ازوکار نه�اد خانواده، 

نسرینافضلی

در الهیات فمینیستی سعی می شود بر 
این نکته تاکید شود که قرن ها خدایان 
مونث فراوانی وجود داشته اند و اکنون 
باید از خدا جنسیت زدایی شده و یا با 
صفات و ضمایر مونث نیز خوانده و 

خطاب شود
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روابط زن و مرد و س�اختار جزا، بیشترین تاثیر را بر زندگی 
بش�ر و به ویژه زنان گذارده اند: زنا، س�قط جنین، طاق، 
وحفظ بکارت از مواردی هس�تند که تمام ادیان ابراهیمی 
قوانین س�فت و س�خت و محدودکننده ای بر آن ها جاری 
ک�رده و مجازات ه�ای ش�دیدی را در مورد آن ه�ا اعمال 
کرده اند. س�الیان سال راهبان کلیس�ا ها مسئولیت تربیت 
و سرپرس�تی زنان�ی را بر عهده داش�تند که رابط�ه پیش از 
ازدواج یا خارج از ازدواج داش�تند یا از آن طریق باردار شده 
بودند. این زنان باید عمر خود را در انزوا و با کارهای طاقت 
فرسا سپری می کردند تا گناهان آن ها بخشوده شود. زنان 
زیادی به دس�تور کلیس�ا و به گناه جادوگر ب�ودن زنده زنده 
در آتش س�وزانده ش�دند، زنانی که گاه جرمشان خوراندن 

داروی سقط جنین به زنان بود. 
اما الهیات فمینیس�تی بر وجود خدای رئوف و بخش�نده 
به ج�ای خداوند قهار و ع�ذاب دهنده تاکی�د می کند و نیز 
ب�ر نقش رهایی بخ�ش دین به جای تامین کننده س�عادت 
اخ�روی،و ب�ر اس�اس ای�ن فرم�ول پیش�نهاد دین ه�ای 
"زنانه" تر می دهد. شاید متاثر از این تاش است که مطابق 
تحقیقات اخی�ر، اکنون زنان ب�ا منطق و تحلی�ل با مقوله 

دی�ن برخورد می کنند نه با تس�لیم و رض�ا، آن ها دین خود 
را تعری�ف می کنند به ط�وری که بخش های�ی از دین را که 
مطابق عدل و انصاف نمی بینند رد می کنند و آن را تحریف 

در دین و جعلی می خوانند. 

تاش های الهی دانان فمینیس�ت در اس�ام نی�ز نتایج 
فراوانی به همراه داشته است. زنان مسلمان زیادی وجود 
دارند ک�ه بخش ه�ای مهمی از اح�کام اس�امی ازدواج 
مانند چند همس�ری و فرمانبرداری زن از شوهر در بستر را 
نمی پذیرند یا حکم سنگس�ار را انسانی نمی دانند، اجباری 
ب�ودن حجاب با چالش زیادی از س�وی زنان مواجه ش�ده 
اس�ت، امام�ان جماعت زن افزای�ش یافته اند، و تفاس�یر 
فمینیستی از قران نوشته شده است. خواه این گونه نتایج 
را تعبیر به"تطهیر چهره ضد زن دین" کنیم و خواه "نش�ان 
دادن چه�ره حقیق�ی و براب�ری طلبانه دی�ن" ، نمی توان 
منک�ر تاثی�رات رهایی بخ�ش آن در زندگی زن�ان و عرفی 
س�ازی دین ش�د، تاثیراتی که بنابر برخ�ی نظریات، باعث 
اوج گرفتن جریانات بنیادگرای دینی شده است که در نوک 

پیکان خود زنان را نشانه گرفته است.
عکس: امید کشتکار
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بازیگر، خنجر را در دس�تش حرکت می ده�د. فیلمبردار 
یک ب�ار دیگ�ر موقعی�ت دوربی�ن را کنترل می کن�د تا برق 
خنج�ر از نگاه بیننده دور نمان�د. عوامل برای چندمین بار 
فورگران�د و بک گراند را چ�ک می کنند. کارگ�ردان برای 
آخری�ن ب�ار موقعیت س�ه دوربین نص�ب ش�ده در زوایای 
مختل�ف را بررس�ی می کند. نفس در س�ینۀ عوامل حبس 
ش�ده اس�ت. همه چیز باید بدون عیب و نقص پیش برود 
چ�را ک�ه برداش�ت دوم�ی در کار نیس�ت. ص�دای به هم 
خوردن و برق شمش�یر های آخته در بک گراند، صحنه را 
در بر می گی�رد. بازیگر چانۀ مرد قربانی را در دس�ت دارد. 

خنجر حرکت می کند. خون فواره می زند و کارگردان فریاد جلیلفتوحینیا
می زند: کات.

در ط�ول قریب به ده س�ال طراحی صحنۀ س�ریال های 
مذهب�ی، بار ه�ا و بار ه�ا در آماده س�ازی مقدم�ات چنین 
پان های�ی ب�رای کارگردان ه�ای س�ریال های مذهب�ی 
س�هیم بوده ام. اما ش�اید حت�ی خ�ود آن کارگردان ها هم 
هرگ�ز تص�ور نمی کردن�د جلوه های ویژه ش�ان در ش�تک 
زدن قطرات خون در طبیعی ترین س�کانس های کش�تار و 
خون ریزی جنگ های مذهبی افراطیون نوظهور، روزی 
این گونه واقعی، بدون جلوه های ویژه بر صفحۀ گیرندگان 

مخاطبان ظاهر شود. 
* * *

دین و آمیزه های دینی در ساخته های کارگردانان ایرانی 
از آغ�از تولی�د محص�والت س�ینمایی درای�ران مش�اهده 
می ش�د. ام�ا چگونگ�ی نمای�ه و ب�روز آن،  گاه چنان گل 
درش�ت اس�ت که در تمام فیلم وصله ای اس�ت که به هیچ 
کجای آن نمی چس�بد و گاه به ظرافت هرچه تمام تر بر دل 
مخاط�ب می نش�یند. در میان س�ازندگان فیلم ها، بس�ته 
به نوع دینداری و نگرش ش�ان به مذه�ب، گاهی نگاهی 
ت�وًام با حجب و حیای س�نتی مذهبی مس�تولی اس�ت که 
رگه های خوشایند دینداری را می نمایاند. چنانکه بیننده با 
هر دین و مذهبی با خشنودی آن اثر را به پایان می رساند. 
نمونه های مش�هود این آثار، کارهای مرحوم علی حاتمی 
مانند سوته دالن است. در آثار متًاخر، به کارهای ابراهیم 
حاتم�ی کی�ا مانند آژان�س شیش�ه ای یا س�اخته های رضا 
میرکریم�ی می توان اش�اره داش�ت. کمال تبری�زی نیز از 
این مهم بی بهره نیس�ت، هرچند با نگاه طنزخویش، حاج 
رضا مارمولک فیلم خود را مایۀ خنداندن تماشاگر کند، اما 
ب�ا ظرافت هرچه تمام تر ب�ار مذهبی کام�ی فیلمش را بر 
دوش و ذه�ن بیننده می اندازد و او را بی بهره نمی گذارد تا 

با کمی تًامل و تفکر از سالن سینما خارج شود. 

سینمای دینی وارداتی
وقت�ی صحبت از س�ینمای دین�ی می ش�ود اولین جرقۀ 
ذهنی، س�الهای نه چندان دور، پخش چندی�ن بارۀ فیلم 
"پیغام" یا "الرس�اله"  یا نسخۀ ایرانی آن "محمد رسول اهلل" 
ساختۀ مصطفی عقاد در اعیاد مذهبی اسامی از تلویزیون 
است. البته دیگر س�اختۀ مصطفی عقاد، فیلم شیر صحرا 
یا عمر مختار با ب�ازی خوب آنتونی کوئین را نیز باید به این 
لیس�ت افزود، که به مناس�بت های مختلف پخش می شد 
که هم مذهبی ب�ود و هم به زعم پخش کنن�دگان آن "ضد 

استعماری". 
در مناس�بت های غیر اسامی همچون سال نو مسیحی 
و گاهی هم ش�ب کریس�مس، فیلم "آهنگ برنادت" زینت 
بخش تلویزیون بود.     همان فیلم که توس�ط هنری کینگ 

مجموعه تلویزیونی مختارنامه، عکس:مسعود پاکدل
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بر اس�اس سرگذش�ت راهبه ای مس�یحی به ن�ام برنادت 
سوبیرو بر اساس رمان آوای برنادت ساخته شده است. 

سینمای وطنی
در ابت�دای س�ال ۱۳6۱ فریب�رز صال�ح فیل�م "س�فیر" را 
س�اخت که به حواش�ی قیام عاش�ورا می پرداخت. روایت 
قیس بن مسهرنماینده امام حس�ین که بنا به نامه سلیمان 
صرد خزاعی راهی کوفه می شودو…ولی زیاد مورد توجه 
تلویزی�ون قرار نگرفت. س�الها ای�ن روند ادامه داش�ت تا 
بااًلخره جدی ترین ساختۀ مذهبی ایرانی در سال ۱۳۷۳به 
همت ش�هرام اس�دی تولید ش�د. "روز واقعه" ن�ام فیلمی 
بود که توانس�ت با س�اختاری خ�وب، جایگزی�ن مطمئن 
فیلم ه�ای قبلی ب�رای پخ�ش چندین بارۀ مناس�بت های 

تلویزیون شود. 
دهۀ هفتاد آغاز تحولی در عرصۀ س�اخت فیلم و س�ریال 
مذهب�ی در تلویزی�ون ب�ود. چنانکه با س�ریال ام�ام علی 
)۱۳۷۰- ۱۳۷۵( س�اختۀ داوود میرباق�ری آغ�از ش�د و با 
سریال های تنها ترین سردار )۱۳۷۳- ۱۳۷۵( که در مورد 

زندگی امام حس�ن بود و والیت عش�ق )۱۳۷6- ۱۳۷۷( 
که به زندگانی امام رض�ا می پرداخت، هردو به کارگردانی 
مهدی فخیم زاده ادام�ه یافت. فیلم ایوب پیامبر )۱۳۷۲( 
و س�ریال مردان آنجل�س )۱۳۷۷( س�اخته های فرج اهلل 
سلحش�ور و فیل�م مری�م مق�دس )۱۳۷9( ب�ه کارگردانی 

شهریار بحرانی را نیز باید به این لیست اضافه کرد. 
از این زمان به بعد س�اخت سریال های مذهبی در دستور 
کار تلویزیون قرار گرفت. س�ریال هایی که بعضًا فیلمی هم 
از آن اس�تحصال می ش�د. این روند با ساخت سریال های 

وقتی صحبت از سینمای دینی می شود 
اولین جرقۀ ذهنی، سالهای نه چندان 
دور، پخش چندین بارۀ فیلم "پیغام" یا 
"الرساله"  یا نسخۀ ایرانی آن "محمد 
رسول اهلل" ساختۀ مصطفی عقاد در 

اعیاد مذهبی اسامی از تلویزیون است

آنتی کوئین در نمایی از فیلم محمد رسول اهلل به کارگردانی مصطفی عقاد

معصومی�ت از دس�ت رفت�ه )۱۳8۱( ک�ه داس�تان یکی از 
یاران امام علی را در میانۀ عش�ق بی�ن دو زن نقل می کند 
داوود  کارگردان�ی  ب�ه   )۱۳88  -۱۳8۲( مختارنام�ه  و 
میرباقری و یوس�ف پیامبر )۱۳8۲- ۱۳8۷( س�اختۀ فرج 
اهلل سلحش�ور و همچنین فیلم ملک سلیمان )۱۳86( کار 

شهریار بحرانی ادامه پیدا کرد. 
برخ�ی از این س�ریال ها که ب�ا صرف رقم ه�ای هنگفت 
میلیاردی س�اخته شدند،  گاه به لحاظ محتوا و گاه به لحاظ 
س�اختار، آن قدر ضعی�ف بودند که در میان�ۀ پخش حتی از 
س�وی خود دست اندرکاران تلویزیون نیز به چالش کشیده 
ش�دند. س�اخته هایی که به دلی�ل ضعف های بنی�ادی به 
سرعت دچار ریزش تماشاگرشدندو با   همان سرعت نیز در 

ذهن بیننده به فراموشی سپرده شدند. 
سیاس�ت س�فارش دهندۀ ای�ن گونه آث�ار اغلب ب�ه گونه 
ایس�ت که نگاه یکس�ویه و ت�وًام با دیدگاه غال�ب مذهبی، 
در آنها م�وج می زند. در میان آنها م�واردی هم با توجه به 
فیلتر ذهن س�ازنده محل بحث و مناقش�ۀ صاحب نظران 
و علمای اسامی اعم از ش�یعه و سنی و حتی دیگر ادیان 

ش�ده اس�ت. این اظهار نظر ها آن قدر تند و تی�ز و در تضاد 
بوده ان�د که بعضی آن را "باقی�ات الصالحات" عوامل فیلم 
و س�ریال دانس�تند و برخی دیگر آن را تکفیر کرده اند و راه 

برگشت به دین سازندگانش را توبه دانسته اند. 

آخرین س�اخته در زمرۀ فیلم های مذهبی در ایران، فیلم 
محمد )ص( ساخته مجید مجیدی است که در سال ۱۳9۰ 
با دریافت پروانۀ ساخت، وارد مرحلۀ تولید شد. این پروژه 
ک�ه عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ فیلم و س�ینمای ایران 
را یدک می کش�د با بهره گی�ری از عوامل خارجی، به قول 
سازندگانش قرار اس�ت جواب اهانت فیلم های ضد دینی 
دیگ�ر را بده�د. اینکه چق�در در این راه موفق باش�د، باید 
منتظر ماند تا به اکران عمومی و احیانًا پخش خارج از کشور 
برسد. اما آنچه مهم است اینکه باید دید انگیزۀ سازندگان 
ای�ن کار صرفًا ب�ه زعم خودش�ان جواب دندان ش�کن به 
س�اخته های ضد دینی بوده یا اینک�ه فیلم را با پارامترهای 
حرفه ای در راس�تای باورهای مذهبیشان، بدون هرگونه 

عقاید افراطی ساخته اند.

پشت صحنه فیلم »رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش
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عون بن علی
درنوجوان�ی عاق�ه زیادی به ک�وه پیمایی داش�تم. کوه 
س�رخاب قد برافراش�ته بر ف�راز تبریز یک�ی از مکان هایی 
ب�ود که بار ه�ا و بار ها ب�ه آنجا رفت�م. برفراز این ک�وه مزار 
امامزاده "عون بن علی" واقع ش�ده بود. همیش�ه از خودم 
می پرس�یدم این فرد چطور با اسب و شتر خودرا به این کوه 
رس�انده و همین جا بر فرازش جان سپرده. بعد ها خواندم 
که خاندان پیامبر اس�ام در کوه ها و راه های صعب العبور 
پن�اه می گرفتند تا گرفتار ماموران خلفای اموی و عباس�ی 
نشوند. برای همین در هر پیچ تیز و هر قله ای امامزاده ای 

هم هست.

 س�ال ها بع�د نوش�ته ای دیگ�ر از تاورنیه س�یاح اروپایی 
ش�گفت زده ام کرد و با خود گفتم س�ال ها دعا و عبادت در 
عون ب�ن علی تنها عب�ادت ب�ر بازمانده های آتش�کده ای 
زرتش�تی بوده و حاال هم شنیده ام ش�هرداری تبریز مسیر 
کوه پایه تا قله س�رخاب را تله کابین کش�یده اس�ت تا مردم 

آسان تر بتوانند به زیارت عون بن علی بروند. 

دانیال نبی
 اتوبوس نگه می دارد مس�افرین پیاده می ش�وند. حیاط 
بقعه پر اس�ت از زائرین و مردم مسلمان. در میان زنانی که 
چادر سیاه به سر دارند و روحانیونی که در حال عبور هستند 

حسنسربخشیان

زائری�ن یه�ودی وارد م�زار دانیال نب�ی می ش�وند. دیوار 
نبش�ته های عربی و احادیث اس�امی همه ج�ا را پر کرده 
اس�ت. "هر کس دانیال نبی را زی�ارت کند گویی مرا زیارت 
کرده اس�ت." این حدی�ث از امام اول ش�یعیان، امام علی 
است که بر دیوار صحن بارگاه دانیال نبی نصب شده. مثل 
همه زیارتکده های ش�یعی در ایران، جعب�ه مهر ها، جای 
قرآن و مفاتیح، جایی برای چادر که به زنانی که چادر به سر 
ندارند داده می شود و صندوق صدقات و خیرات جلوی در 
دیده می ش�ود. متن زی�ارت حضرت دانی�ال نبی به عربی 
روی دیوارهای حرم نوشته ش�ده است. ضریح پر است از 
اس�کناس های صد تومانی و دویس�ت تومان�ی. یهودیان 

دور ضریح جمع می شوند و دعا می خوانند. بعد به ما اجازه 
می دهند هم�راه یهودیان به زیر زمین حرم برویم جایی که 
س�نگ قبر واقعی این پیامبر بنی اسرائیل در آن قرار دارد. 
از داالنی طوالنی پایین می رویم و به فضایی نس�بتا بزرگ 
می رس�یم که در وس�ط آن قبر دانیال قرار دارد. با شگفتی 
می بینم که بر س�نگ او به عربی و نه عبری اسمش نوشته 
شده و تمام دیوار نبشته های آرامگاه او از آیات قرآن است 

در حالیکه او یک پیامبر یهودی است. 
یهودیان بدون هیچ اعتراضی با سرعت زیارت می کنند. 
یکی ش�ماره دوس�تش را گرفته و گوش�ی را باال گرفته تا با 
حضرت دانیال صحبت کند. آن یکی نذر کرده تا بین مردم 
ش�کات خیرات کند. فرقی هم نمی کند مسلمان باشد یا 
یهودی. از یک�ی از یهودیان می پرس�م از اینکه هیچ نماد 
عب�ری و یه�ودی و هیچ آی�ه ای از ت�ورات و مزامیر اینجا 
نیست ناراحت نیستی؟ مکثی می کند و می گوید: " همین 
ک�ه االن می توانیم و اج�ازه داریم م�زارش را زیارت کنیم 
ب�رای ما ش�انس بزرگی اس�ت و اصا به ای�ن چیز ها فکر 
نمی کنیم. ما هر س�ال با کل�ی نامه نگاری ب�ا اداره اماکن 
متبرک�ه اجازه می گیری�م یک روز به این ش�کل به آرامگاه 
دانیال نبی بیاییم و زیارتش کنیم. بهر حال اس�ام شیعی 

حتی معتقد است موسی پیامبر هم مسلمان بوده." 
به صح�ن بر می گ�ردم. یهودی ه�ا دور هم نشس�ته اند 
و گ�پ می زنن�د. هیچ کدام از مس�لمان هایی که با ش�تاب 
رد می ش�وند و یا گوش�ه ای ایس�تاده اند و نم�از می خوانند 

نمی دانند این مردمان یهودی اند. 
آتشکده  یا امامزاده؟

برای اس�تراحت در مس�یری در کاش�ان ب�ه امامزاده ای 
می رس�م. خس�ته و گرما زده وارد بنا می شوم. بنا منتسب 
اس�ت به محل دفن یکی از نوادگان امام موس�ی کاظم که 
اس�مش را به یاد نمی آورم. به نظر می رسد امامزاده خیلی 
قدیمی است و زائرین مخصوص خودش را دارد. هر چند 
تعداد زیادی مس�افر و راننده اتوبوس و تریلی هم در حیاط 
امامزاده بس�اط په�ن کرده ان�د و از گرمای داغ کاش�ان به 
درخت ها پن�اه برده اند. در حیاط امامزاده س�نگ قبرهای 

مردمان ساکن آن منطقه دیده می شود.

زن مسلمان )وسط تصویر( همراه یهودیان در شوش دانیال نبی در حال دعا کردن
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 راهنمای یک تور دانش�جویی که در ح�ال توضیح دادن 
در م�ورد تاری�خ اماک�ن متبرکه اس�ت. او می گوید بیش�تر 
امامزاده ه�ای قدیم�ی بر روی م�زار علمای زرتش�تی و یا 
آتش�کده های ایران باستان بنا ش�ده اند. ایرانیان از ترس 
ناب�ودی ای�ن اماکن و ب�ه دلیل حرمت�ی که ب�رای بزرگان 
مذهبی خ�ود قای�ل بودند ب�ر مزار آن ها ش�بانه مس�جد، 
امامزاده و یا بقعه ای س�اختند تا کسی نتواند به حریم آن ها 
جسارتی کند. از آنجا که ویران کردن مسجد در دین اسام 
حرام است اعراب اموی و عباسی دیگر نمی توانستند این 

اماکن را به آتش بکشند و یا خراب کنند.
بس�یاری  در  را  تاری�ک  س�رداب های  گ�روه  راهنم�ای   
امامزاده های قدیمی نشانی از وجود آتشکده هایی قدیمی 
در بقای�ای آن می دان�د. بع�د در حالیکه با دانش�جویان از 
امام�زاده خارج می ش�ود می گوی�د:"  برای مث�ال االن به 
مس�جد جامع کاش�ان می رویم. چند س�ال پی�ش در حین 
مرمت مس�جد بقای�ای آتش�کده ای ساس�انی در محراب 
مسجد پیدا شد، آتشکده ای که یکی از مراکز اصلی تجمع 
زرتش�تیان اواخر دوران ساس�انی در منطقه کاش�ان بوده 
اس�ت." راهنمای گروه در ادامه می گوید: "مغوالن نیز در 
دوره ای از تاریخ دست به ویران ساختن خانه بزرگان ادب 
و فلسفه و حکمت در ایران نمودند که ایرانیان باز به شیوه 
قبل�ی بر خانه نماد و نش�ان ی�ک امامزاده نص�ب کردند تا 

اجازه ندهند میراث کهنشان نابود و ویران شود." 

ش�روع می کنم به عکاس�ی از امام�زاده. معلوم نیس�ت 
قرن ه�ا قبل چه کس�ی اینجا مدفون ش�ده اس�ت. آیا یک 
موبد زرتش�تی اس�ت که اینک مس�لمانان برایش نذورات 
می ریزن�د و التماس�ش می کنن�د ب�رای باز کردن گ�ره کور 
بارداری زنی؟ و یا خانۀ آتش بوده با شعله های آتش و بوی 
کندر و آویش�ن و زمزمه های اوس�تا … به بل�وای جنگ و 
حمله اعراب فکر می کنم. به آتشکده هایی که یکی پس از 
دیگری ویران می ش�د و بازمانده های اسامی شده اش. 
از امام�زاده بی�رون می آیم ک�ه زنی ش�یون کنان می گوید 

حاجتش را گرفته و باردار است. 

 امام زاده بیژن
درفیس ب�وک خبری توجه�م را جلب می کند. عکس�ی 
از تابلوی یک امامزاده در روس�تای کپ س�فلی:امامزاده 
بی�ژن. اینک�ه امام�زاده ای از اعراب ن�ام بیژن داش�ته یا 
نداش�ته؟ آی�ا این امام�زاده قابی اس�ت و بعد ها س�اخته 
ش�ده؟ جمهوری اس�امی و اس�تفاده از اب�زار دین برای 
مناف�ع خ�ودش و ه�زار کامن�ت و پرس�ش دیگ�ر در میان 
کاربران فیس بوک در اندک زمانی دست به دست می شد. 
خبرگزاری فارس نیز برای روش�ن شدن موضوع در تاریخ 
۱۷ آذر 9۲ ب�ا مع�اون س�ازمان اوق�اف حج�ت االس�ام 
ش�رفخانی مصاحبه کرد تا روشن کند چرا نام این امامزاده 
" بیژن"  اس�ت. شرفخانی معتقد اس�ت:"چون امامزاده در 
منطقه ای واقع ش�ده که به »بی جن«  ی�ا   همان مکانی که 
در آن جن وجود ندارد مش�هور است در زبان محاوره ای و 

به مرور زمان نامش به » بیژن« تغییر کرده است."

ب�ا این وج�ود در ۳۰ س�ال گذش�ته تع�داد امامزاده های 
موجود در ایران هفت برابر ش�ده اندو ب�ه رقمی بالغ بر ده 
هزار امامزاده رسیده اند. بسیاری از این امامزاده ها حاصل 
خواب نما ش�دن افراد و ساخته ش�دن دروغ های بسیار در 
میان مردم یک منطقه و فخر فروش�ی های قومی و قبیله 
ایس�ت. یک�ی از قدیمی تری�ن امامزاده های�ی ک�ه حاصل 
خواب نما ش�دن معرفی ش�ده چنار عباس�علی است که از 
خواب ناصر الدین ش�اه برای جلوگی�ری از فرار کنیزگان و 
خادمین حرم و بس�ت نش�ینی آن ها در حرم عبدالعظیم در 

داخل حرمسرای ناصری تعبیه شد. 

معلوم نیست قرن ها قبل چه کسی 
اینجا مدفون شده است. آیا یک موبد 

زرتشتی است که اینک مسلمانان 
برایش نذورات می ریزند و التماسش 

می کنند برای باز کردن گره کور بارداری 
زنی؟ 

خلیلرشنوی

رفیقان عزا روایتی بی طرفانه از نوعی عزاداری است که در روز عاشورا توسط خرم آبادی ها انجام 
می شود. گل مالی در میان اقوام لر نشانه و نمادی از عزادار بودن افراد است که قدمتی تاریخی و کهن 

دارد و هنوز در برخی مناطق مرسوم است. اما این نوع گل مالی که در روز عاشورا انجام می شود نمونه 
تغییریافته و اغراق آمیز این رسم کهن است. این مراسم خاص سال هاست که در روز عاشورا در خرم 

آباد به همین صورت اجرا می شود و مهم ترین بخش هایی که در آنجا این مراسم با شکوه بیشتری برگزار 
می شود محله های »پشت بازار« و »درب دالکان« است که جنبه رقابتی نیز پیدا کرده است.

عکس: امین آزادبخت، ایرنا

http://tableaumag.com/5039#.VCfStmeSzfI
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فصل تابستان تمام ش�ده است و وقت آن رسیده تا برای 
فرزند دلبندتان کتاب های تقویتی بخرید چون می خواهید 
از همی�ن ح�اال او را ب�رای امتحان بهترین مدارس ش�هر 
آماده کنید. ش�اید در این میان نام های بزرگی مانند انرژی 
اتم�ی و فرزان�گان به چش�متان بخورد ولی ش�ما آنقدر ها 
ه�م ذوق این م�دارس را ندارید چ�ون هر کس�ی از ناکجا 
آب�اد می تواند وارد این مدارس ش�ود. ش�ما بیش�تر از این 
دلت�ان می خواهد ت�ا فرزندت�ان در میان افرادی باش�د که 
او را از گزن�د جامعه کثیف و آلوده اط�راف دور نگه دارند و 
او را فردی درس�تکار و نیک ب�ار آورند. از دوس�تانتان نام 
مدرسه علوی و یا مش�ابه را شنیده اید و فهمیده اید که پسر 
وزی�ر و دختر فان ش�خصیت مهم به آنجا م�ی رود. فکر 
می کنید ک�ه اینجا دقیقا مکانی س�ت که فرزندت�ان باید در 
آن درس بخوان�د هم کنکورش در آینده تضمین می ش�ود 
و هم س�امت اخاقیش. شما ش�نیده اید که این مدارس 
بس�یار مذهبی هستند ولی خب اش�کالی ندارد اگر مذهب 
چیزی باشد که بتواند فرزندتان را سالم نگه دارد شما برای 

پذیرفتن تمام مشکاتش آمادگی دارید. 

تم�ام این دالیل باعث می ش�وند ت�ا ش�ما از همین حاال 
ب�ه فکر تهیه ش�هریه سرس�ام آور این مدارس باش�يد، اما 
بگذاری�د قبل از اینکه با دس�ت خودت�ان وارد چاه قرض و 
وام ش�وید چند مورد پنه�ان در مورد این مدارس به ش�ما 
بگوی�م. ای�ن مراکز فرهنگی آموزش�ی ش�اید فرزندتان را 
س�الم تحویل جامعه دهند )که البته سوال اصلی این است 
که فرد سالم چه فردی س�ت؟( ولی خب شاید او را در این 
چرخه تبدیل به موجودات دیگری هم بکنند که برای شما 

آنقدر ها هم جذاب نخواهد بود! 

۱- فرزندتان تبدیل به آدم فضایی می شود. 
بله درس�ت ش�نیدید فرزندتان در هنگام فارغ التحصیلی 
یک آدم فضایی تمام عیار خواهد ش�د. کودک گرانقدرتان 
پس از اینکه از مدرسه مورد نظرتان بیرون بیاید تمام آنچه 
را که روابط اجتماعی می نامند فراموش خواهد کرد. البته 
نمی دانم آیا وقتی فرزندتان را به جایی می فرستید که او را 
از س�اعت ش�ش صبح تا ش�ش عصر در یک چهار دیواری 
زندانی می کنند باید انتظاری دیگر داش�ته باش�ید یا خیر؟ 

اولین قابلیتی که این مدارس از فرزندتان می گیرند قابلیت 
برقراری ارتباط با دیگر موجودات زنده است. 

چون این مدارس بعد از یک پروسه شش هزار مرحله ای 
و کلی مصاحب�ه فرزندتان را به خدم�ت می گیرند، خود به 
خ�ود کودکتان احس�اس می کند که او یک انس�ان گلچین 
ش�ده اس�ت و از هر کس دیگری که در این مدرس�ه درس 
نمی خوان�د بهتر اس�ت. حتی اگ�ر او این حس را نداش�ته 
باش�د، مدی�ر و معلمین مدرس�ه فرام�وش نمی کنند که به 
او بگوین�د که او منحصر به فرد اس�ت و بقی�ه افراد جامعه 
از او پایین ت�ر هس�تند. ب�رای اثب�ات این موض�وع هم به 
فیلترهای نخبه پذیر مدرسه ش�ان اش�اره می کنند. همین 
موضوع كافي است تا باعث ش�ود فرزندتان که تحت تاثیر 
هزار هورمون مختلف است، خود به خود احساس کند که 
از دماغ فیل س�قوط ک�رده و دیگر انس�ان های روی زمین 

وجود دارند تا او را به هدف واالیش برسانند. 
در عی�ن حال وقتی فرزندتان در این مدارس به اصطاح 
حبس شده  اس�ت دیگر نخواهد توانست با محیط اطراف 
خ�ود ارتباط برقرار کنند. او نخواهد توانس�ت دوس�تی در 
میان همس�ایگان پیدا کن�د. جنس مونث ب�رای او تبدیل 
ب�ه یک معم�ا می ش�ود ک�ه جواب�ش را فق�ط می تواند در 
س�ایت های پورن پیدا کن�د و در مجم�وع نخواهد فهمید 
انسان های دیگر هم انسان هس�تند و ارتباط با آن ها مهم 

است. 
 البت�ه نباید فراموش کنیم که ش�ما فرزندتان را در مرحله 
اول ب�ه این م�دارس فرس�تادید تا از ش�ر محی�ط اطراف 

در امان باش�د، ولی ش�ما ی�ک موضوع کوچ�ک را نادیده 
گرفته ای�د و آنهم این اس�ت که چه بخواهی�د چه نخواهید 
فرزندتان فردا به دانشگاه می رود و آنوقت است که جامعه 
او را قورت می دهد. بهتر اس�ت به جای شانه خالی کردن 
از بار مس�ئولیت آم�وزش روابط اجتماعی ب�ه فرزندتان با 
فرس�تادن او به یک زن�دان، همین ام�روز او را آرام آرام با 
انسان های دیگر آش�نا کنید و اجازه بدهید که او هم بتواند 

جامعه را از همین ابتدا لمس کند. 

۲-فرزندتان آفتاب پرست می شود 
نه اینکه آفتاب را می پرستد، منظور این است که او تبدیل 
ب�ه موجودی می ش�ود که بر اس�اس محی�ط رنگ عوض 
می کند. همانطور که می دانید نوجوانی بسیار دوره بیخود 
و چرتی است. هیچ انسانی در ش�رایط عادی نمی خواهد 
ب�ه دوران نوجوان�ی بازگ�ردد چ�ون در این سال هاس�ت 
که ش�خصیت انسان ش�کل می گیرد و این ش�کل گرفتن 
ش�خصیت حتی در بهترین شرایط نیز بسیار بسیار دردناک 
و عذاب آور اس�ت. ش�ما هم دقیقا در این ش�رایط به جای 
اینکه به او بگویید راه صحیح زندگی چیست و ارزش های 
واقع�ی کدامند بد تر او را در ش�رایطی ق�رار دهید که نتواند 

خوب را از بد و فان را از بیسار تشخیص دهد. 
 حتم�ا می گویی�د چگون�ه ش�ما باع�ث چنی�ن بحران�ی 
می شوید؟ جواب س�اده است شما به احتمال زیاد مذهبی 
نیستید یا اگر هس�تید اعتقادتان به شیعه و اسام به   همان 
روزه ماه رمضان و جوشن کبیر شب قدر ختم می شود. من 
نمی دانم چه چیزی برای مس�لمان بودن کافی س�ت ولی 
این را می دانم که ش�ما کیلومتر ها و فرس�نگ ها با آنچه که 
در مدارس مذهبی ایران مسلمان شناخته می شود فاصله 
دارید. ش�اید پیش خودت�ان بگویید ول�ی آن روز که بعد از 
هزار سال نوری چادر به سر کردید مسئولین مدرسه کاما 
باور کرده اند که ش�ما خانواده ای دیندار و معتقد هستید اما 
آنچه که ش�ما نمی دانید این اس�ت که مش�اور مدرسه بعدا 
ب�ا تمام دانش آموزان مصاحبه ش�خصی برگ�زار می کند و 
به خاط�ر تجربه باالیش حت�ی می تواند به ش�ما بگوید که 

بهرامميالنى

مشاور مدرسه با تمام دانش آموزان 
مصاحبه شخصی برگزار می کند و به 
خاطر تجربه باالیش حتی می تواند 
به شما بگوید که چندبار آن نماهنگ 

گوگوش که راجع به همجنسگرایان بود 
در خانه تان پخش شده است
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چندب�ار آن نماهنگ گوگوش که راجع به همجنس�گرایان 
بود در خانه تان پخش شده است. 

 آنچ�ه این وس�ط مش�کل ایج�اد می کن�د این اس�ت که 
ارزش های خانواده با آنچه در مدرس�ه به کودکان آموخته 
می شود یکی نیس�ت و همین هم باعث می شود که فرزند 
عزیزت�ان مجب�ور ش�ود تا در ه�ر لحظ�ه برای خوش�ایند 
دیگران به ساز آن ها برقصد. سازی که بعد ها شخصیت او 

را بسیار ناکوک می کند. 

۳- فرزندتان یکی از سربازان داعش می شود
حاال نه داعش، ولی خب اوضاع از آنچه که فکر می کنید 
خراب تر اس�ت. بذارید از   همان اول با شما روراست باشم 
فرزندتان ش�اید در هنگام ورود به مدرس�ه م�ورد نظر یک 
فرد سکس�یت نژادپرس�ت با ذهنی کاما بسته نباشد ولی 
می توانید با تقریب زیادی مطمئن باش�ید ک�ه خیلی از این 

موارد پس از خروجش در او نهادینه شده باشد. 

در ای�ن مدارس تا آنج�ا که می توانند س�عی می کنند بچه 
ش�ما را بد ترکی�ب کنن�د و لباس های�ی ت�ن دانش آموزان 
می کنند که مرد هفتاد س�اله هم فکر می کن�د این لباس ها 
او را پیر نش�ان می دهد. حاال مثا می گوییم اینکه بچه را 
سعی می کنند در جوانی پیر کنند مهم نیست، آنچه مهم تر 

اس�ت ذهن کودک ش�ما با چیزهایی آش�نا می ش�ود که از 
دید ش�ما پنهان خواهد بود. اولین م�وردی که در مدارس 
مذهبی یاد داده می شود این است که شیعه قهرمان جهان 
اس�ت و هر کسی که شیعه نیس�ت اگر بمیرد هم نباید مهم 

باشدچون آن ها در برابر خدا از سگ هم کمتر هستند. 
 ک�ودک گرانقدر ش�ما از   همان اول یاد می گیرد که ش�ش 
میلیارد انسان جهان حق زندگی ندارند مگر اینکه دینشان 
را عوض کنند. نه تنها فرزند ش�ما باید از انسان ها به خاطر 
دینش�ان دوری کند بلکه جنس�یت نیز مسئله بسیار مهمی 
ست. برای مثال اگر فرزند شما پسر باشد هیچ دلیلی ندارد 
که او با جنس مونثی صحبت کند یا حتی او را نگاه کند مگر 
اینکه بخواهد در چند ساعت آینده با آن فرد مونث ازدواج 
کند. کا فلس�فه وجودی زنان بچه آوری ست البته غذای 
خوش�مزه پختن هم ده امتیاز مثبت دارد. دانش آموز بار ها 
از معلم هایش خواهد ش�نید که زنان بای�د در خانه بمانند و 
دلیلی واقعی ب�رای خروج آن ها از خانه وجود ندارد. آهان 
حتما می خواهید بگویید که مگر حضرت فاطمه زن نبود؟ 

مگر او برای حق همسرش نجنگید؟ 
اگر شما هم به یک مدرسه مذهبی رفته بودید می دانستید 
ک�ه حضرت فاطم�ه زن نبود بلک�ه او یک نوع می�وه بود و 
درختش�ان هم در بهشت موجود اس�ت برای همین اینکه 
ش�ما زن های دیگ�ر را با ایش�ان مقایس�ه می کنی�د کاما 
اشتباه اس�ت. البته نگران نباشید فرزند شما به زودی این 

موضوع را در کاس دینی یاد خواهد گرفت. 
حاال نمی خواهم راجع به اینکه هنر در این مدارس جایی 
ندارد صحب�ت کن�م. ببینید کاس نقاش�ی وج�ود دارد، 
کاس نمایش�نامه نویس�ی هم وجود دارد ول�ی این ها به 
هیچ جا نمی روند. هنر همیش�ه گزینه هفتادم اس�ت البته 
باز به یاد داشته باشید که موسیقی هنر نیست و گناه است. 
در مجموع دانش آموزان همه فن ی�اد می گیرند و هیچ یاد 
نمی گیرند هدف هم همین است چون دنیا اصا به نقاش 
و ش�اعر نیاز ندارد و ما باید بیش�تر دکتر ه�ا و مهندس های 
متعهد تولید کنیم. مگر نمی دانید در ایران چقدر فساد زیاد 
اس�ت باید افراد متعه�د از این مدارس بروند و فس�اد را در 

تمام نقاط ای�ران از بین ببرند. بماند ک�ه وزیران و مدیران 
حال حاضر کش�ور دقیقا از همی�ن مدارس آمده ان�د اما ما 

خودمان را در این زمینه به کوچه علی چپ خواهیم زد

و اینکه.... 
اگ�ر بخواهی�د می توان�م هزار نهص�د و نود و ی�ک دلیل 
دیگر هم برای اینکه چرا نباید فرزندتان را به یک مدرس�ه 
مذهبی بفرس�تید بنویسم ولی همین س�ه دلیل باید کافی 
باش�د تا در فرس�تادن فرزندتان به این مدارس تجدید نظر 
کنید. در ظاهر این مدارس عالی هس�تند ولی بازی روانی 
که مسئوالن این مدرس�ه در مغز فرزند شما راه می اندازند 
ق�درت تفک�ر را از او می گیرد و او را تبدیل به یک ماش�ین 
برآورده کردن نیازهای مسئوالن مدرسه می کند. مدیران 
مدارس علوی، احس�ان و دیگر مراکز مش�ابه در قدم اول 
دینشان برایشان مهم است و در قدم دوم دانش آموزشان. 
می توانی�د مطمئن باش�ید آن ها ب�رای اینکه ب�ه نیازهای 
دینیشان پاسخ بدهند هیچ ابایی از قربانی کردن فرزند شما 
ندارند. اگر این مس�ائل شما را به فکر وانمیدارد آن هزار و 
نهصد و نود و یک دلیل دیگر هم تغییری در نظرتان ایجاد 
نخواهد کرد چ�ون اینگونه که به نظ�ر می آید این مدارس 
دقیقا آن چیزی س�ت که شما می خواهید و این نوع تربیت 

را برای فرزندتان صحیح می دانید. 

حاال نمی خواهم راجع به اینکه هنر در 
این مدارس جایی ندارد صحبت کنم. 

ببینید کاس نقاشی وجود دارد، کاس 
نمایشنامه نویسی هم وجود دارد ولی 

این ها به هیچ جا نمی روند. هنر همیشه 
گزینه هفتادم است البته باز به یاد داشته 

باشید که موسیقی هنر نیست و گناه 
است

. مدیران مدارس علوی، احسان و 
دیگر مراکز مشابه در قدم اول دینشان 

برایشان مهم است و در قدم دوم 
دانش آموزشان. می توانید مطمئن باشید 

آن ها برای اینکه به نیازهای دینیشان 
پاسخ بدهند هیچ ابایی از قربانی کردن 

فرزند شما ندارند
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کفرگویی در جهان اسام با هزل و طنز پیوندی 
دیرینه دارد. کمتر کسی حاضر به اظهار عقیده ای 

می شود که مجازات آن حبس و شکنجه و قتل 
است. عدٔه بسیاری از آنها که چنین عقایدی 

دارند، راه سکوت و تظاهر به همراهی با اکثریت 
را در پیش می گیرند، اما همیشه اندکی هستند 

که سکوت را تاب نمی آورند. اینان به دنبال راهی 
می گردند که بتوان عقاید خود را گفت و در مقابل 

تحقیر و خفقان ساکت ننشست، اما در عین 
حال از حداقل آزادی و امنیت برخوردار بود. 

شعر و طنز، ساختارهای ادبی محبوبی که امکان 
دوپهلوگویی و انتقاد )ظاهرًا( غیرجدی را فراهم 
می آورند، به همین خاطر در دنیای اسام بستر 

مناسبی )یا مناسب تری، نسبت به سایر راهها( 
برای کفرگویی یا انتقاد به مذهب و آیین حاکم 

بوده اند. 
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خیام،ش�اعر و دانش�مند سر ش�ناس ایرانی با تمسک به 
همین ابزار بود که توانست با کنایه هایی زهرآلود، اعتقاد به 
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ادیان ابراهیمی را به پرس�ش بگیرد و انکار کند بدون آنکه 
به جرم کفرگویی سروکارش با طناب دار و گودال سنگسار 
باش�د. پی�ش از او ابوالعا مع�ری )۳6۳-۴۴9 قمری(، 
شاعر و اندیشمند شهیر سوری، بار ها ناباوری خود به دین 
و جهان آخرت را در قالب شعر و کنایه ابراز کرده بود. وقتی 
یکی از مسلمانان حلب نامه ای به او نوشت و او را به گمان 
خ�ود به راه راس�ت و دین حق دعوت کرد و از او خواس�ت 
که دس�ت از کفرگویی بردارد. ابوالعا در پاس�خ، رساالت 
الغفران را نوش�ت؛ طنزی عمیق علیه اعتق�ادات دینی و 
جهان آخرت که شاید نمونٔه نخستین سفرنامه های خیالی 
به جهان آخرت باش�د؛ ای�ده ای که بعد ها ب�ا کمدی الهی 

دانته به اوج رسید. 
با تمام این اوصاف باید دانس�ت که چنین نمونه هایی در 
جهان اسام اس�تثنا بوده اند و نه قاعده. کفرگویی و حتی 
به پرسش گرفتن دین و دینداران در قالب شوخی و کنایه و 
طنز، اغلب اوقات در جهان اس�ام تحمل نمی شده است 
و خاطیان از س�وی مردم، حاکمان و به وی�ژه روحانیون، 
به س�ختی به مجازات می رس�یده اند. چنین واکنش�ی در 
قرون وس�طی و ماقبل آن، در جهان مسیحیت و در میان 
معتقدان به بسیاری از ادیان بزرگ، کمابیش یکسان بوده 
است. با این حال عجیب است که در عصر جدید همچنان 
در دنیای اسام، موضع بس�یار سخت و بی رحمانه ای در 

مقابل طن�ز و خنده زنی ب�ا موضوعات دینی وج�ود دارد. 
ریش�ٔه این امر را باید پیش از هرچیز در قرآن جست. کتابی 
که به اعتقاد مسلمانان، مستقیمًا و به تمام و کمال از سوی 

خدا نازل شده است. 
در قرآن، ب�ه خاف عهد قدی�م و عهد جدی�د، هیچگاه 
خدا در حال خنده تصویر نمی شود و در سورۀ 86 )آیۀ ۱۴( 
اهلل می گوید این حرف ها )آیات قرآن( "الهزل" نیست؛ نیز 
می گوید که برای س�رگرمی نیامده اس�ت. در جای دیگر، 
س�ورۀ۲۱ آیات ۱6 و ۱۷ می گوید خدا جهان را از سِر بازی 
خلق نکرده اس�ت. از س�وی دیگر، آیاتی مبنی بر تمسخر 
در ای�ن کتاب وجود دارد. مثًا اهلل در قرآن علمای یهودی 
را مس�خره می کند و آن دس�ته از ایش�ان را که ب�ا رجوع و 
فهم ت�ورات به حقانی�ت محمد اعت�راف نمی کنند خرانی 
می خواند که کت�اب حمل می کنند. تعبی�ری که با توجه به 
نماد حماق�ت و نفهم بودن این جان�ور در فرهنگ عربی، 

خنده دار و گزنده و تحقیرکننده است. )سورۀ 6۲ آیه ۵(
 Ammann و Tamer، Marzolph پژوهندگان�ی همچ�ون
با نظر ب�ه آیاتی در قرآن ک�ه به موضوع خنده و تمس�خر و 
طن�ز و ش�وخ طبعی مرتبط اس�ت نتیجه گرفته ان�د که این 
موضوعات با برتری جویی و تحقیر و جدی  نگرفتن طرف 

مقابل عجین اند. 
از ای�ن رو عجیب نیس�ت ک�ه برخ�ورد مس�لمانان نیز با 
ای�ن موضوعات، تحت تًاثی�ر موضع ق�رآن در برابر طنز و 
خنده، خصمانه باش�د. در حالی که مسلمانان برای تحقیر 
و تمسخر سایرین )مثا پیروان س�ایر ادیان مثل یهودیان 
ی�ا بد ت�ر از آن بی دین�ان و "کاف�ران"( ب�ه راحت�ی از طنز و 
تمس�خر اس�تفاده می کنند؛ به کارگیری کوچک ترین طنز 
و تمس�خری از جانب "س�ایرین" دربارۀ اعتق�ادات آنها به 
ش�دت و با خشونت بس�یار پاسخ داده می ش�ود؛ خشونت 
و ش�دتی که حتی به کش�ته شدن خود مس�لمانان بیشتر از 

سایرین می انجامد! 
بزرگ تری�ن جنجال ه�ای دین�ی دردهه ه�ای اخی�ر ب�ه 
نوع�ی ب�ا همین مس�ًالۀ کفرگوی�ی طنزآمیز پیون�د خورده 
اس�ت؛ مثل کتاب آی�ات ش�یطانی )۱989(، کارتون های 

در قرآن، به خاف عهد قدیم و عهد 
جدید، هیچگاه خدا در حال خنده 

تصویر نمی شود و در سورۀ ۸6 )آیۀ ۱۴( 
اهلل می گوید این حرف ها )آیات قرآن( 
"الهزل" نیست؛ نیز می گوید که برای 

سرگرمی نیامده است
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محمد )۲۰۰۵( و کمدی بی گناهی مس�لمانان )۲۰۱۲( هر 
س�ه )و ب�ا کیفیت های گوناگون( دین و مقدس�ات اس�ام 
را به خنده و تمس�خر گرفته بودند. این درحالیس�ت که هر 
س�ال ده ها و صد ها محصول فرهنگ�ی و هنری و فکری 
علیه اس�ام منتشر می ش�وند که در میان آنها موضوعات 
کفرآمیز و حتی اهانت آلود نیز کم نیستند ولی با بی اعتنایی 
مسلمانان روبرو می شوند. غالبًا این کفرگویی و اظهارات 
ضد اس�امی "طنزآمیز" اس�ت که با واکنش ش�دید همراه 

می شود. 

رسانه، نقد دینی و طنز
ب�ا پیدایش روزنامه و س�ایر رس�انه های ارتب�اط جمعی، 
امکان نشر عقاید کفرآمیز و یا نظراتی که دین و روحانیون و 
متشرعان را به چالش می کشند برای عدۀ بیشتری فراهم 

شد. از اواخر سدۀ نوزدهم در عثمانی، قفقاز، مصر، ایران 
و بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر، ابراز چنین عقایدی 
با طنز و شوخ طبعی انتقادآمیز همراه شد و تقریبًا همیشه با 
واکنش س�خت و قهرآمیز مایان و متعصبان دینی مواجه 
ش�د. اعتماد الس�لطنه، یکی از ش�خصیت های فرهنگی 
دربار ناصرالدین ش�اه، نقل کرده اس�ت که چگونه سلطان 
مس�تبد ایران�ی وقت�ی از طن�زی درب�ارۀ ش�خصیت های 
دینی یا فرقه های مذهبی در نش�ریاتی که از خارج از ایران 
می رسید مطلع می ش�د برمی آشفت و س�رانجام )در سال 
۱۲6۴/ ۱88۵( برای جلوگیری از رس�یدن چنین مطالبی 

به ایرانیان، نخستین ادارۀ سانسور را ایجاد کرد. 
مانصرالدی�ن )۱9۰6-۱9۱۷ و ۱9۲۱-۱9۳۱(، یک�ی 
از بهترین و مشهور ترین نش�ریات طنزآمیز جهان اسام، 
که عمدتًا در تفلیس منتش�ر می ش�د و از قفق�از و عثمانی تا 

معترضان مسلمان به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسام، در حال آتش زدن پرچم دانمارک

مصر و س�ودان و ایران را پوش�ش می داد و مسائلی چون 
آزادی های سیاس�ی و حقوق بش�ر و حقوق زنان را ترویج 
می کرد از س�وی بعض�ی علم�ای اس�امی "اوراق ضاله 
)گمراه کننده(" خوانده ش�د و دست اندرکاران آن تهدید به 
قتل شدند. از آن پس هرچه رسانه ها، بیشتر و راحت تر در 
اختیار صاحبان صداه�ای مخالف قرار گرفتند، بر حجم و 

شدت این برخورد ها افزوده شد. 
اکنون، نزدیک به یک قرن بعد از آنکه متشرعان مسلمان 
با روزنامه دس�ت به گریبان ش�دند، با انفجار اطاعات در 
عصر کامپیو تر و شبکه های الکترونیک، امکان نقد دین، 
کفرگویی و تمس�خر مقدس�ات ادیان به راحت�ی در اختیار 
هم�گان قرار گرفته اس�ت. هر چند که تندروان مس�لمان 
هرجا که توانس�ته اند به هر ک�س که با هر لحن�ی به انتقاد 
از اس�ام پرداخته آس�یب رس�انده اند اما بررس�ی اجمالی 
ش�دید ترین برخورد ها نشان می دهد کس�انی که مقدسات 
دین�ی و خراف�ی را به طنز و تمس�خر گرفته ان�د همواره در 

نوک پیکان حمله بوده اند. 
فریدون ف�رخ زاد، هنرمند معترض ایرانی که در بعضی از 
ش�و هایش ش�وخی هایی با برخی از مایان شیعه و احکام 
آنه�ا می ک�رد در س�ال ۱۳۷۱/۱99۲ در آلم�ان س�اخی 
ش�د. قتل او به نیروهای امنیتی جمهوری اسامی ایران 
نس�بت داده ش�د. رژیمی که در برخورد با هر نوع تمس�خر 
و به طنز گرفتن اس�ام و ش�یعه، قاطع و خوف انگیز رفتار 
می کن�د. فق�ط در ی�ک نمونه، ده ه�ا نف�ر از اعضای یک 
صفحۀ فیس�بوکی که با یک�ی از امامان ش�یعه )امام نقی( 
ش�وخی می کردند در س�ال ۱۳9۱ دستگیر ش�دند و تحت 
ش�کنجه های طوی�ل المدت ق�رار گرفتند. ب�ه نحوی که 
اکنون پس از گذش�ت دو س�ال همچنان برخ�ی از آنها در 
بازداش�ت هس�تند و حتی خبره�ای تًایید نش�ده حاکی از 
صدور حک�م اعدام ب�ه جرم "اهان�ت به مقدس�ات" برای 

برخی از آنها است. 
در عربس�تان، پاکس�تان، افغانس�تان، ع�راق، مالزی و 
بس�یاری دیگر از کشورهای مس�لمان نیز وضعیت چندان 
بهت�ری برای کس�انی ک�ه بخواهن�د عقاید دین�ی اکثریت 

را ب�ا طنز ب�ه چالش بگیرند وج�ود ندارد.   نهای�ت آنکه اگر 
حکومت ها اندکی آس�ان گیر تر باشند، متعصبان مذهبی و 

پیشوایان دینی شان کمبود را جبران می کنند! 
بی شک مسلمانان نیز اهل خنده و شوخ طبعی اند. منابع 
دین�ی فراوانی بر خنده رو بودن پیامبر اس�ام و بس�یاری 
از پیش�وایان دین�ی و مذهب�ی مس�لمان تاکید دارن�د. آثار 
طنزآمیز فراوانی هم در جهان اس�ام منتشر شده اند. اما 
اینه�ا عمومًا ربط چندانی به طنز انتقادی دینی یا کفرگویی 
ندارند و از منظر آزادی بیان و حق اظهار نظر و انتقاد برای 
دگراندیشان، فاقد ارزشند. ش�وخ طبعی های دوستانه در 
م�ورد مس�ائل روزمره بین مس�لمانان ارتباط�ی به تحمل 
شوخ طبعی های انتقادآمیز دیگران توسط آنها ندارد. اتفاقًا 
از همین جاست که می توان میزان رواداری جهان اسام 
را س�نجید. شاید یکی از بهترین و عملی ترین راههای باال 
بردن رواداری در جهان اسام، تشویق رواداری و تحمل 
بیشتر مس�لمانان در مقابل طنزهایی باشد که با عقاید آنها 
سازگار نیست. کاری که بیش از همه از عهدۀ روشنفکران 
مس�لمان برمی آید. البته اگر خودش�ان ش�وخی سرش�ان 

بشود! 
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"همه با چشم های کینه توز به همدیگر نگاه 
می کنند و آنهایی که بر باالی مسجد ایستاده 
بودند، اهلل اکبر گویان، آنها که پایین ایستاده 

بودند و اهلل اکبر می گفتند را به گلوله می بستند. 
اهلل اکبر گلوله شده بود و خیابان سرخ می شد. 
داشتم به این صحنه نگاه می کردم و در ذهنم، 

مذهب را نوعی بیماری روانی می دیدم. در 
بیماری های روانی، نمی توان شیوه های درمانی 

روحی و جسمی را از همدیگر جدا ساخت، 
مذهب هم روحی بود که جسم شده بود و حاال به 

گلوله بسته می شد."

س�طرهای باال از کتابی س�ت که در ایران نوش�ته ام به نام )آیت اهلل ال 

پات( این کتاب را می شود نوعی دیوانگی مذهبی دانست. کتاب های 

ضد مذهبی بسیاری هست که می خواهم در این مطلب به معرفی چند 

نمونه از آنها بپردازم.  

آیات شیطانی
وقتی "پیامبر"، پیروزمندانه به شهر بازمی گردد، "بال"، خودرا در یک 

روس�پی خانٔه زیرزمینی ک�ه درآن روس�پی ها نام همس�ران "پیامبر"را 

برخویش نهاده اند، پنهان می سازد.

آی�ات ش�یطانی چهارمی�ن ُرمان س�لمان رش�دی اس�ت. ای�ن کتاب 

ناماجعفری

سلمان رشدی

جنجال برانگی�ز، برای نویس�نده اش، جای�زۀ وایت برد را ب�ه ارمغان 

آورد. در همین سال، کتاب به فهرست نهایی جایزۀ بوکر نیز راه یافت، 

اما موفقیتی کس�ب نکرد. در تاریخ ۱۴ فوریه ۱989 میادی روح اهلل 

خمینی با صدور فتوایی حکم مرگ رشدی نویسندۀ این کتاب را صادر 

کرد. از آن پس، رشدی زندگی مخفیانه ای را در انگلستان می گذراند 

که تاکنون ادامه داش�ته اس�ت. ای�ن رم�ان دربردارندٔه قالب�ی روایی 

است که از عناصر رئالیس�م جادویی آمیخته با رشته ای از جستارهای 

فرعی ک�ه در قال�ب رؤیاهای دیده ش�دٔه یکی از ش�خصیتهای اصلی 

داس�تان بازگو می ش�ود، بهره می برد. روایت اصل�ی، همچون دیگر 

داس�تان های رشدی، ش�امل ترک وطن کردگان هندی در انگلستان 

ام�روز می ش�ود. هواپیمای�ی از هن�د که توس�ط گروهی از س�یک ها 

ربوده ش�ده بر ف�راز انگلیس منفج�ر و تمام سرنش�ینان آن ب�ه جز دو 

هنرپیش�ٔه هندی مس�لمان که قهرمان های اصلی داس�تان می باشند 

کش�ته می ش�وند. نفر نخس�ت جبرئیل فرش�ته ن�ام دارد، هنرپیش�ٔه 

سر ش�ناس بالی�وود ک�ه رل تخصص�ی اش ب�ازی در نق�ش خدای�ان 

هندوس�ت و دیگری صاح الدین چمچا فرزند یک بازرگان اس�ت که 

هوی�ت هندی خوی�ش را کنار گ�ذارده و به عنوان دوبل�ور در انگلیس 

فعالیت می کند. به دنب�ال این انفجار، هر دو داخل کانال آبی س�قوط 

کرده و به طرز جادویی نجات می یابند. در یک اس�تحالٔه معجزه آس�ا، 

جبرئیل فرش�ته، واقعًا هویت جبرئیل )بر ترین فرش�تۀ مقرب در ادیان 

ابراهیم�ی که اورا رابط میان خداوند و پیامب�ران می دانند( را می گیرد 

و چمچ�ا نی�ز هوی�ت ی�ک روح پلید. پ�س از یافته ش�دن در س�احل، 

چمچا توس�ط پلیس به ظن مهاجرغیرقانونی بودن دستگیر می شود، 

درحالی ک�ه جبرئیل، بی تفاوت جری�ان را نظاره می کن�د. دو قهرمان 

برای بازیابی زندگی خود تاش می کنند. جبرئیل در جستجوی عشق 

گمش�دٔه خوی�ش، کوهنوردی با نام ال�ی کن را می یاب�د، ولی بیماری 

روانی او بر پیوندشان س�ایه می افکند. صاح الدین نیز که به گونه ای 

معجزه آس�ا س�اختار انس�انی خویش را بازیافته، به دنب�ال کینه جویی 

از جبرئی�ل ب�رای واگذاش�تن او پ�س از واقع�ٔه س�قوط از هواپیمای 

ربوده ش�ده است. او این اندیش�ه را با افروختن آتش حسد در جبرئیل 

و نابودس�ازی رابطه اش با الی عملی می سازد. در تنگنای دیگری در 

داس�تان، جبرئیل بر آنچه صاح الدین انجام داده آگاه می شود، ولی 

او را می بخشد و حتی جانش را نجات می دهد.

هر دِوی آنها به هند باز می گردند. جبرئیل که هنوز از بیماری اش رنج 

می برد در یک طغیان حس�ادتی دیگر الی را به قتل می رس�اند و سپس 

خودکشی می کند. صاح الدین نیز که نه  تنها مورد بخشایش جبرئیل 

قرارگرفته، بلکه با پدر و نیز هویت هندی فراموش ش�ده اش به آشتی 

رس�یده، برآن می ش�ود که در هند باق�ی بماند. یک رش�ته از حکایات 

رؤی�ا روای�ی نیمه-جادوی�ی پرداخت�ه  ش�ده در ذه�ن بیم�ار جبرئیل 

فرش�ته، در درون داستان جای گرفته و با جزئیات مرتبط فراوان و نیز 

مایه های متعارفی از وحی الهی، ایمان و تعصبات مذهبی و همچنین 

تشکیکات به هم پیوند خورده است. یکی از این حکایات فرعی شامل 

بیشترین عناصری است که برای مس�لمانان توهین آمیز تلقی گردیده  

اس�ت. این حکایت ش�امل بازگویی دگرگون ش�دٔه زندگی محمد )در 

رمان با نام محوند یا پیامبر( در شهر مکه )در رمان با نام جاهلیه( است. 

در میان این حکایت، بخش آیات ش�یطانی روایت می ش�ود که در آن 

پیامبر ابتدا خبر از وحی آیاتی در پشتیبانی از بت های شرک آلود دیرینه 

می دهد ول�ی بعد آن را لغزش�ی برخاس�ته از القائات ش�یطانی عنوان 

می دارد. دو شخصیت نیز در حکایت معرفی می گردند که به مخالفت 

ب�ا "پیامبر"می پردازن�د: یکی زن کاه�ن بی دین ش�یطان صفتی با نام 

"هند"اس�ت و دیگری شاعری اس�ت بذله گو، گمانمن�د و هتاک با نام 

"بال". وقتی "پیامبر"پیروزمندانه به شهر بازمی گردد، "بال"، خودرا در 

یک روسپی خانٔه زیرزمینی که درآن روسپی ها نام همسران "پیامبر"را 

برخویش نهاده اند، پنهان می سازد. 

بخش دوم، داس�تان عایش�ه، رعیت هندی را به تصویر می کش�د که 

مدعی می شود از جبرئیل )فرش�تٔه مقرب( بدو وحی می شود. او همٔه 

عوام روس�تایش را اغفال می کند تا با پای پیاده آهنگ س�فری ازبرای 

زی�ارت به س�وی مکه کنند، ب�ا این ادعا ک�ه می توانند پی�اده از دریای 

عربی بگذرند. این زیارت هنگامی  که باورمندان همه پا به دریا گذارده 

و ناپدید می شوند به پایانی مصیبت بار می انجامد. 

بخش س�وم رؤیا، یک رهبر مذهبی متحجر تبعیدی، با نام "امام"را در 

در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به 
ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با 
ضربات چاقو کشته شد، و به مترجم 

ایتالیایی کتاب هم در میان حمله شد. 
در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد 

حملۀ مسلحانه قرار گرفت
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اواخر قرن بیستم به تصوبر می کشد. این شخصیت کنایه ای شفاف به 

زندگی روح اهلل خمینی در زمان تبعیدش در پاریس دارد ولی همچنین 

با دس�ت مایه های اصلی راوی بازگش�ت کننده به شخصیت پیامبر در 

ارتباط است. 

کمتر از یک ماه پس از انتش�ار کتاب، ورود و فروش آن در هند ممنوع 

اعام ش�د. بافاصله در کش�ورهای بنگادش، س�ودان و افریقای 

جنوبی نیز کتاب ممنوعه اعام ش�د. پس از آن هم در سریانکا، ولی 

ماه ها پس از انتش�ار کتاب در اواس�ط ماه فوریٔه س�ال ۱989 به دنبال 

آشوب های خش�ونت آمیز برپاش�ده بر ضد کتاب در پاکستان، ُرشدی 

در ی�ک حکم ش�رعی از س�وی آیت اهلل خمین�ی مرتد اعام ش�د و از 

مس�لمانان خواسته ش�د که او را بکشند تا دیگر کس�ی جرأت اهانت را 

پی�دا نکن�د. چندی بعد مؤسس�ه ای خیری�ه در تهران برای کس�ی که 

رش�دی را بکش�د جایزه ای بیس�ت میلیون تومانی )ح�دود ۱۷۰ هزار 

دالر بر اس�اس ن�رخ ب�ازار آزاد( ب�رای ایرانیان و ی�ک میلیون دالری 

برای خارجی ها تعیین کرد؛ فتوایی که باعث ش�د سالها بعد کارگردان 

فیل�م ۲۰۱۲ "رولن�د امری�ش"از پخش صحن�ٔه تخریب کعب�ه در فیلم 

خود منصرف ش�ود. پ�س از فرم�ان روح اهلل خمینی مبنی برکش�تن 

س�لمان رش�دی افرادی در صدد اج�رای این حکم بر آمدن�د از جمله 

"مصطفی مازح"جوان لبنانی که پیش از همه توانس�ته بود با پاسپورت 

فرانس�وی وارد هتل محل اقامت س�لمان رشدی ش�ود؛ ولی در روز 

حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کش�تن رش�دی کار گذاش�ته 

بود، از هدفش بازماند و کش�ته ش�د. کتاب رفته رفت�ه در کنیا، تایلند، 

تانزانیا، اندونزی، س�نگاپور و نهایتًا ونزوئا ممنوع گش�ت. در س�ال 

۱99۱ مترجم آیات ش�یطانی به ژاپنی، هیتوش�ی ایگاریشی در توکیو 

با ضربات چاقو کش�ته ش�د، و به مترجم ایتالیای�ی کتاب هم در میان 

حمله شد. در سال ۱99۳ ناشر نروژی کتاب مورد حملۀ مسلحانه قرار 

گرفت. در همین س�ال عزیز نس�ین مترجم کتاب به ترکی در هتلی در 

شهر س�یواس مورد حمله قرار گرفت. هرچند نس�ین توانست از هتل 

فرار کند ولی در پی به آتش کش�یده ش�دن هتل ۳۳ نفر کش�ته شدند. 

این واقعه به کش�تار سیواس معروف ش�د. دفتر نشر"نیما"در آلمان که 

ترجمۀ فارس�ی این کتاب را منتش�ر کرده بود به آتش کشیده شد و نیما 

نعمتی مدیر این انتش�ارات بار ها تهدید شد. سردبیر مجلٔه "خلق"چاپ 

س�لیمانیه که بخشی از ترجمٔه کردی این کتاب را در سال ۲۰۱۰ منتشر 

ک�رده بود هدف حملٔه مس�لحانه ق�رار گرفت. س�ردبیر از ای�ن حادثه 

جان س�الم بدر برد ول�ی برمک بهداد مترجم کت�اب از آن زمان پنهان 

شده است در حالی که تعدادی از روحانیون سلیمانیه و اربیل حکم قتل 

وی را صادر کرده اند.

پایان ایمان
تنها فرش�تگانی که باید از آنان مدد بخواهیم در درون ماس�ت: خرد، 

راستی و عش�ق. و تنها ش�یاطینی که بایس�تی از آنها بهراسیم هم در 

درون ما کمین کرده اند: بی اعتنایی، نفرت، طمع و ایمان، که مطمئنًا 

شاهکاری شیطانی است.

پای�ان ایم�ان: مذهب، ت�رس و آیندٔه خرد، کتابی س�ت نوش�تٔه س�م 

هریس در خصوص دین س�ازمان یافته، تعارض بی�ن ایمان مذهبی و 

اندیش�ٔه منطقی و معضات بردباری نس�بت ب�ه بنیادگرایی مذهبی. 

هریس نوش�تن کتاب را پس از حمات ۱۱ س�پتامبر-که وی آن را غم 

و ان�دوه جمعی خوانده- آغ�از کرد. این کتاب ش�امل نقدهای زیادی 

درباب تمام انواع اعتقادات مذهبی اس�ت. پای�ان ایمان برای بار اول 

در آگوس�ت ۲۰۰۴ منتشر شد و درسال ۲۰۰۵ جایزه پن / مارتا آلبراند را 

گرف�ت. کتاب با یک گزارش ادبی از آخری�ن روز زندگی یک بمب گذار 

انتح�اری آغاز می ش�ود. در مقدم�ه، هریس خواهان پای�ان احترام و 

بردباری نس�بت به اندیش�ٔه مذهبی اس�ت. هری�س در حالی که خطر 

افراطی های مذهبی را - که اکنون به س�اح کشتارجمعی هم مسلح 

شده اند- را خاطرنشان می کند، میانه روی مذهبی را هم نقد می کند. 

زی�را به زعم او این زمینه ایس�ت که در آن هرگ�ز نمی توان به قدر الزم 

با افراطی گری مذهبی مبارزه کرد. س�پس هریس با بررس�ی واقعیت 

هس�تی بح�ث را ادام�ه می ده�د و نظری�ۀ آزادی عقیده را ب�ه چالش 

می کش�د. زیرا به نظر او عقاید باید منطقی و بیانگر دنیای واقع باشند. 

وقتی که مذهب توانایی اثبات خود از طریق مدارک ملموس را ندارد، 

تنها فرشتگانی که باید از آنان مدد 
بخواهیم در درون ماست: خرد، راستی 

و عشق.و تنها شیاطینی که بایستی 
از آنها بهراسیم هم در درون ما کمین 
کرده اند: بی اعتنایی، نفرت، طمع و 

ایمان، که مطمئنًا شاهکاری شیطانی 
است

هریس ایمان داش�تن را به یک بیماری روانی تش�بیه می کند. هریس 

می پذیرد که "س�امت عقل در جامعٔه انسانی س�ت"اما می گوید:"این 

اتفاقی بوده که در تاریخ بشر، اعتقاد به شنیده شدن دعای شما توسط 

خال�ق جهان یک امر عادی به ش�مار می رود و اینک�ه فکر کنید خدا از 

طریق قط�رات بارانی که به پنجرٔه اتاق خواب ش�ما می خورد با ش�ما 

ارتباط برق�رار می کند دیوانگی به ش�مار نرود."س�پس هریس با یک 

س�یر کوتاه در تاریخ مس�یحیت ب�ه تفتیش عقاید، اع�دام جادوگران و 

یهودستیزی اش�اره می کند و ازین گذشته، هولوکاس�ت را هم نتیجٔه 

منطق�ی مس�یحیت می دان�د و می گوید:"عام�دًا ی�ا س�هوًا، نازی ها 

مًاموران دینی بوده ان�د. از جنبه های بحث انگیز کتاب "پایان ایمان"، 

انتقاد آن از اس�ام اس�ت ک�ه هریس از آن ب�ا عنوان کی�ش مرگ یاد 

می کند. او پیوندی عمیق بین آموزه های اسام و حمات تروریستی 

از جمله یازده س�پتامبر می بیند و برای این مدعایش جماتی مبنی بر 

استفاده از خشونت از قرآن نقل می کند. 

در   نهای�ت هریس به معنویت می پردازد و می گوید تا زمانی که معنویت 

غربی مورد توجه باشد "ما بر ش�انه های کوتوله ها ایستاده ایم". سپس 

به خودآگاهی اشاره می کند و شرح می دهد که چگونه انسان می تواند 

ب�ا به کار گرفتن تکنیک های مدیتیش�ن، مرز بین خ�ود و طبیعت را از 

میان بردارد. هریس با این ایده مخالف اس�ت که چیزی فراطبیعی در 

این عقاید باشد.

شیعی گری
چه ش�د که دلبستگی ش�یعیان قزوین به اسام و دس�تورهای پیغمبر 

اسام بیش�تر از دلبس�تگی یاران پیغمبر گردید؟ آن مردانی که در راه 

پیغمبر و دین او از جان گذش�ته و آن همه گزند ها دیده بودند، چه ش�د 

ک�ه به اندازۀ مایان ش�کم پرس�ت ایران ب�ه دس�تورهای پیغمبر ارج 

نمی گذاردند؟!

"ش�یعی گری" - همچنی�ن مع�روف ب�ا عن�وان فرعِی "ش�یعی گری؛ 

بخوانن�د و داوری کنند" - کتابی از احمد کس�روی در انتقاد از مذهب 

ش�یعه  است. ش�یعی گری یکی از س�ه کتاب کس�روی )دو کتاب دیگر 

بهائی گ�ری و صوفی گ�ری( در نقد آنچه که بددینی می خواند اس�ت. 

این کتاب در زمان حیات کس�روی جنجال زی�ادی برانگیخت و حتی 

کار ب�ه ش�کایت از وی در دادگاه کش�ید. اما پیش از ط�ی کامل مراتب 

قانونی و صدور حکم، چند تن از تندروان شیعه با فتوای نواب صفوی 

)از روحانی�ون ش�یعه( کس�روی را در دادگاه ب�ه ض�رب چاق�و به قتل 
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کس نداند باید از ما بپرسد"و "هر کس امام زمان خود را نشناسد بی دین 

از دنی�ا رفته اس�ت"را ج�ز "الف زدن"و "گزاف�ه گفتن"نشمرده اس�ت 

و گوین�ده اش را بی دی�ن و خدانا ش�ناس می دان�د. به اعتق�اد وی "در 

ش�یعی گری، دلیل خواس�تن و چی�زی را ب�ه داوری خرد س�پردن از 

نخس�ت نبوده و کنون هم نخواهد بود. وى خرده هائی به شیعی گری 

می گی�رد و آنه�ا را در چن�د بن�د خاص�ه می کن�د، از جمل�ه: بنی�اد 

ش�یعی گری بر آن است که خلیفه بایستی از سوی خدا برگزیده شود نه 

از سوی مردم. ما می پرسیم: دلیل این سخن چه بوده؟ کتاب اسام، 

قرآن می بود، آیا در کجای قرآن چنین گفته ای هس�ت؟ چگونه تواند 

بود ک�ه چنین چیزی باش�د و در ق�رآن ی�ادی از آن نباش�د؟"آیت اهلل 

خمینی، در نامه ای سرگش�اده ظاه�رًا خطاب به م�ردم و روحانیان با 

عنوان"بخوانید و به کار بندید"به تاریخ اردیبهشت ۱۳۲۳ خورشیدی، 

در پاس�خ به کت�اب جنجالی "ش�یعی گری؛ بخوانن�د و داوری کنند"از 

احمد کس�روی، وی را "ی�ک نفر تبری�زی بی س�روپا"خطاب کرد و از 

روحانیونی بود که "مس�لمانان با غیرت"را به کش�تن "این مرتد جاهل 

مفسداالرض"فراخواند.

اسرار هزار ساله
"می گویید هر که را اس�رار حق آموختند، مهر کردند و زبانش دوختند، 

می گوی�م این چگونه اس�راری اس�ت که تنها ب�ه مردم�ان زود باور و 

بی س�واد حق داری�د بگویید و نش�ان دهید ولی پای مردم�ان دقیق و 

کنجکاو که به میان می آید، انگارجزء اس�رار می شود. اگر ّسر است به 

هیچ کس نباید گفت و اگر نیست، باری یک بار آن را در چنین مجلسی 

آشکار کنید. "

"اس�رار هزار ساله"مجموعه ای است که توس�ط علی اکبر حکمی زاده 

همراه با نش�ریۀ پرچم در سال ۱۳۲۲ به چاپ رس�ید. نویسنده در این 

جزوه، ه�دف نگارش را زدودن انحرافات از جامعه دینی دانس�ته و با 

اشاره به رفتار و اعتقاد دوگانۀ مردم ایران، تحریفاتی که در دین صورت 

گرفته شده را بیان می کند. این جزوه شرح تفصیلی ۱۳ پرسشی است 

که در آغ�از ۱۳۲۲ برای روحانی�ون و علمای دینی فرس�تاده بود ولی 

پاس�خی دریافت نکرده بود. بعد از انتشار این جزوه خالصی زاده اقدام 

به پاس�خگویی به آن در نشریۀ "آیین اسام"کرد. روح اهلل خمینی هم 

کتاب "کشف االسرار"را در پاسخ به این شبهات نوشته  است. سؤاالتی 

که در این کتاب راجع به دین مطرح می ش�ود، عبارت است از: حاجت 

خواس�تن از پیغمبر و امام و شفا خواستن از تربت و سجده کردن بر آن 

اگر روحانی خرج خود را به وسیلۀ کار 
کردن یا از یک راه ثابت و معین دیگری 
به دست آورد که در گفتن حقایق آزاد 
باشد، بهتر است یا مانند امروز خرج 

خود را بی واسطه از دست توده بگیرد و 
ناچار شود به میل آنها رفتار کند؟ 

رس�انیدند. نظرات کسروی در مورد مذهب شیعه، به صورت خاصه 

ب�ه ش�رح زیر اس�ت: وی پیدای�ش مذهب ش�یعه را از زم�ان بنی امیه 

می داند. وی نخستین آلودگی مذهب شیعه را در بجا دانستن خافت 

عل�ی ب�ر ابوبکر و عم�ر و عثمان می داند. ب�ه عقی�دۀ وی، جعفر امام 

شش�م شیعیان، اولین کس�ی بود که لفظ امام را ساخت و برای گرفتن 

"خمس"و"مال امام"گفت که باید خلیفه از طرف خدا باش�د و از ترس، 

نام خلیفه را به امام تغییر داد.

وی گفتۀ امامان شیعه را در مورد اینکه"معنی قرآن را جز ما نداند و هر 

احمد کسروی
و س�اختن این گنبد و بارگاه ها، شرک هس�ت یا نه؟ اگر هست بگویید 

و اگر نیست خواهشمند اس�ت اول معنای شرک را بیان کنید تا ببینیم 

آن ش�رکی که این همه اس�ام و قرآن با آن جنگی�ده، با اینها چه فرق 

دارد؟ آیا می توانیم به وس�یلۀ اس�تخاره یا غیر آن به خدا راه پیدا کنیم 

و از نی�ک و بد آینده با خبر ش�ویم یا نه؟ اگر می توانی�م پس باید از این 

راه، سودهای خیلی بزرگ مالی و سیاسی و جنگی ببریم و از همۀ دنیا 

جلو تر باشیم، پس چرا مطلب، به عکس شده است؟

 اگر امامت، اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنانچه مفسرین 

گفته اند، بیش�تر آیات قرآن ناظر به امامت است، چرا خدا چنین اصل 

مهم را یک بارهم در قرآن، صریح نگفت؟...اینکه می گویند مجتهد 

در زم�ان غی�ب ]: غیبت ام�ام زمان )عج([ نایب امام اس�ت، راس�ت 

است؟ اگر راست است حدودش چیست؟ آیا حکومت و والیت نیز در 

آن هست یا نه؟

 اگر روحانی خرج خود را به وس�یلۀ کار کردن یا از یک راه ثابت و معین 

دیگری به دست آورد که در گفتن حقایق آزاد باشد، بهتر است یا مانند 

امروز خرج خود را بی واس�طه از دست توده بگیرد و ناچار شود به میل 

آنها رفتار کند؟

 اینکه می گویند دولت، ظلمه  است یعنی چه؟ آیا مقصود این است که 

دول�ت چون به وظیفه اش رفتار نمی کند، ظالم اس�ت؟ یا مقصود این 

است که دولت باید به دست مجتهد باشد؟

 اینکه می گویند مالیات حرام اس�ت یا نه؟آیا بش�ر حق دارد برای خود 

قان�ون وضع کند یا نه؟ اگر دارد آیا اطاعت چنین قانونی واجب اس�ت 

یا نه؟

این مس�لم اس�ت که هم در قرآن و هم در حدیث ناس�خ و منسوخ زیاد 

اس�ت و علت این تغییر هم، البته رعایت اقتضای زمان است. حال در 

جای�ی که در یک محیط آن هم در یک زمان کمی، قانون برای رعایت 

زمان عوض ش�ود، آیا ممکن اس�ت در هم�ۀ روی زمین، ت�ا آخر دنیا 

عوض نش�ود؟ به عاوه اینک�ه می گویند، همۀ قوانین اس�ام برای 

همیشه است؟به نظر ش�ما علت اینکه امروز، مردم به دین بی عاقه 

شده اند، چیست؟
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آرشکمانگیر

در اخب�ار ش�نیده ایم که تع�داد زیادی عک�س و ویدیوی 

خصوص�ی از هنرپیش�ه های س�ینما در اینترنت پخش 

ش�ده اس�ت. از یک ط�رف، س�وال مهم این اس�ت که 

این نش�ت بزرگ چطور اتفاق افتاده اس�ت. این سوالی 

اس�ت که اف بی آی و اپل، در روزه�ا و هفته های آینده به 

دنبال جواب آن خواهند بود.م�ا کاربران وب، عاقه مند 

هستیم نتیجه ی این تحقیق را بدانیم تا سر از راهروها و 

س�یاه چال های زیرزمین وب دربیاوریم. اما سوال مهم تر 

برای همه ی ما این اس�ت که چرا باید کس�ی این تصاویر 

را جای�ی ذخیره کند؟ مهم تر، آیا ما ه�م در معرض خطر 

مشابهی نیستیم؟

عش�ق در روزگار ش�بکه های اجتماعی، هم�راه همه ی 

مولفه ه�ای دیگ�ر زندگ�ی، دیجیتایز ش�ده اس�ت و به 

س�رورها و فضاهای ابری نفوذ کرده اس�ت. این روزها، 

لیلی عاش�قانه هایش را برای مجنون در چت فیس بوک 

می نویس�د، و خس�رو روب�روی آینه از خ�ودش عکس 

نیمه لخت می گیرد و برای فرهاد ایمیل می کند. این ابراز 

عاقه ها و عاش�قیت ها، فقط برای چش�مان یار ساخته 

شده اند، اما در محیطی تولید، پخش و مصرف می شوند 

که در بطن خود وفایی به کسی ندارد. یک اشتباه از طرف 

کاربر یا س�ازنده ی اب�زار می تواند منجر به فاش ش�دن 

رازهای مگو شود، و این اتفاق بارها افتاده است. مسلما 

می�زان عاقه برای دیدن تصوی�ر لختی از جنیفر الرنس 

بس�یار بیشتر از اغلب کاربران دیگر شبکه های اجتماعی 

اس�ت، اما باز هم مس�لما یک بازیگر هالیوود با کس�انی 

احاطه ش�ده اس�ت ک�ه برای ه�ر حرکت به او مش�اوره 

می دهند. اگر کیم کارداشیان و ریحانا ممکن است قربانی 

س�رقت دیجیتال خصوصی ترین لحظاتشان باشند، چه 

امنیتی برای همه ی دیگران قابل تصور است؟

نکته ی شماره ی یک این است که دزد تصاویر خصوصی 

و اب�راز عاقه های متنی، لزوما دزد تمام وقت نیس�ت و 

ممکن است همان یار سابق یا یک اشتباه کوچک باشد. 

رابطه های انس�انی باال و پایین می رون�د و »یگانه ترین 

یار« ممکن است شش ماه بعد خونی ترین دشمنی باشد 

ک�ه متن چت فیس بوکی و تصاویر خصوصی را برای آزار 

و تهدید اس�تفاده خواهد کرد. حتی ممکن اس�ت اتفاق 

صرفا یک اش�تباه س�هوی باش�د. ایمیلی که به اش�تباه 

فوروارد ش�ده اس�ت، لپ تاپی که بی توج�ه در کافه رها 

شده اس�ت، و یا خطایی در API یک ش�بکه ی اجتماعی 

ممکن است منجر به انتشار اطاعات خصوصی شوند. 

س�وال مهم این اس�ت که در این دریای پرتاطم چطور 

باید از حریم شخصی و لحظات خصوصی حفاظت کرد؟

قدم اول در محافظت از اطاعات، عدم تولید آن اس�ت. 

س�لفی نیمه لخت�ی که روبروی آینه گرفته ش�ده اس�ت 

را نبای�د گرفت و نباید ب�ا ابزارهای معمول ارس�ال کرد. 

چنی�ن تصویری را، اگر به هر دلیل گرفته ش�ده اس�ت، 

بای�د در لحظه از بی�ن برد و باید اطمین�ان حاصل کرد که 

این بمب ساعتی در هیچ فضای ابری آپلود نشده است. 

این، دس�تورالعمل، پای�ه ای برای ایجاد ی�ک نظام امن 

اس�ت. بدون وجود س�لفی نیمه لخت و ابراز عش�ق در 

}قسمتیازدهم{
برایشنیدناینپادکست کلیککنید

برایشنیدنمجموعه
کاملاینپادکست ها

کلیککنید

چت فیس بوک، احتمال انتشار عمومی چنین اطاعاتی 

حداقل اس�ت. اما نکته ی اساس�ی این اس�ت که چنین 

کاری عما صرف نظر کردن از امکاناتی است که فضاهای 

دیجیتال برای ایجاد رابطه های انس�انی عرضه می کنند. 

س�وال مهم این اس�ت: چط�ور بای�د لحظ�ات نابی در 

محیط های دیجیتال س�اخت و نگ�ران صدمات احتمالی 

در آینده نبود؟

بع�د از ق�دم اول در محافظ�ت از اطاع�ات، ک�ه عدم 

تولی�د آن اس�ت، ق�دم کلیدی بع�دی، ع�دم نگهداری 

اطاعات درصورت عدم نیاز اس�ت. عکس نیمه عریان 

از خود یا عکس�ی که یار فرستاده است را، باید به محض 

امکان از بین برد. قدم س�وم، امنیت ارتباطات اس�ت و 

همین جاست که کاربران شبکه های اجتماعی می توانند 

مهم تری�ن نق�ش را در امنیت روانی خودش�ان داش�ته 

باشند. اصل اساسی این است که هیچ اطاعی، که نشر 

عمومی آن ممکن اس�ت منجر به صدمه به فرد شود را، 

نباید در محیطی فرس�تاد که می ت�وان اطاعات را از آن 

به راحتی استخراج و بازنشر کرد. به این ترتیب، استفاده 

از ایمی�ل، چت فیس بوک، پیغام کوتاه تلفنی و نظایر آن، 

برای ارس�ال عکس خصوصی و انجام گفتگوی دونفره، 

کاما و مطلقا پذیرفتن یک خطر بزرگ اس�ت. هرگز یک 

تصویر خصوصی را به کسی ایمیل نکنید و هرگز با یار در 

فیس بوک گپ نزنید، مگر این که مضمون گفتگو انتخاب 

محلی برای ش�ام خوردن باشد. تمام این ارتباطات را در 

محیطی انجام دهید که حایز این شرایط باشد:

اول– محی�ط بص�ورت انتها-به-انتها رمزگذاری ش�ده 

باشد.

دوم– محتوا در یک سرور مرکزی ذخیره نشود.

س�وم– طرفی�ن ای�ن اختیار را داش�ته باش�ند ک�ه متن 

گفتگوها و تصاویر رد و بدل شده را از روی دستگاه طرف 

مقابل پاک کنند.

چه�ارم– طرفین نتوانند تصاویر ارس�ال ش�ده توس�ط 

دیگری را روی دستگاه خود ذخیره کنند.

یک�ی از تنها ابزارهایی که در حال حاض�ر این امکان ها را 

به کاربران می دهد، محیط SureSpot است. البته ظاهر 

این ابزار به جذابیت بسیاری از محیط های دیگر نیست، 

اما سوال مهم این است که کدام مهم تر است: امنیت یا 

آراستگی محیط؟

نکت�ه ی کلی�دی این اس�ت ب�ا هم�ه ی ای�ن تهمیدات، 

هم چن�ان امنیت ایجاد ش�ده،متکی به امنی�ت فیزیکی 

تلفن همراه، انتخاب اس�م رمز مناس�ب، امنیت ابزار، و 

نظایر آن است. عاوه بر این، اگر مخاطب گفتگو مصمم 

باشد، می تواند از صفحه ی چت با دوربین عکس بگیرد 

و از آن برای آزار اس�تفاده کند. به این دلیل، اس�تفاده از 

هیچ ابزار و روشی، مجوز کنار گذاشتن هشیاری و رفتار 

خطرناک در فضاهای دیجیتال نیس�ت. این کلیدی ترین 

اصلی است که امنیت دیجیتال بر آن متکی است.
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