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"اسلام�سم ،توتتالیتاریان�سم دیگر"

تت�لی� دکتر مهدی مظفری
نشر ورلاگ هانس شیلر ،برلین /تو��نگن ،به سال  * ۲۰۱۷به زبان ان���سی
در  ۴۴۳صفحه ،توزی� از سوی ناشر و آمازون
نﻘد و معرﻓی :دکتر حسن منﺼور

اسﻼمیسﻢ ،اسﻼم رادیکال ،اسﻼمﮕراﺋی یا اسﻼم سیاسی چه
پدیدهای است؟ سر منشاء آن کجاست؟ ﺗاریﺦ ﺗکوین آن چگونه است؟
چرا به خشونت کور میگراید و جان انسانها را مباح میشمارد؟ چه هدفی
را دنبال میکند و به کدامین منزل ره میسﭙارد؟ آیا اختالف میان نوع سنی
اسالمیسﻢ با نوع شیعه یا نوع وهابی آن ،اختالف در ماهیت است یا ﺗفاوت
در ﻇواهر؟ آیا آﺗﺶ زدن به سینما رکس آبادان با چهارصد ﻗربانی ،یا حمله
به برجهای دوﻗلوی مرکز ﺗجارت جهانی در نیویورک با سه هزار ﻗربانی،
یا انفجار ﺧبار؟ عربستان سعودی با متجاوز از دویست ﻗربانی و کشتار دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس
با دهها ﻗربانی از یﮏ جنساند؟ این کدام اندیشه است که گروههاﺋی از مردم را به پرستﺶ مرگ –نکرومانسی-
میکشاند؟ و چگونه مردمی به دام این اندیشه میافتند؟ اینها و دیگر پرسﺶهای سوزان زمانه ،مورد پﮋوهﺶ مولفی
است که دارای اهلیت است» ،اهل لغت« است؛ با فرهنگ دینی عمیﻘﺂ آشناست؛ با جریانهای اسالمگرا حشر و
نشر داشته است ،درباره »مفهوم شیعی ﻗدرت« در دانشگاه سوربن رساله دکترای دولتی پرداخته و درباره »نﻘﺶ
سیاسی علما« کتاب نوشته است .با حدوث »انﻘالب اسالمی« در ایران ،نا خواسته جالی وطن کرده ،ضمن
ﺗحمل رنﺞهای ﻏربت ،جای خود را در میان نخبگان اروپاﺋی گشوده و در دانشگاههای معتبر جهان به ﺗدریس علوم
سیاسی پرداخته است .آخرین سمت علمی وی استادی افتخاری دپارﺗمان علوم سیاسی دانشگاه اوهوس دانمارک
است .او از نمونه فرزانگانی است که به ﻗول برﺗراند راسل فیلسوف و ریاضیدان شهیر انگلیسی »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«۱؛ یعنی پﮋوهﺶ علمی وی در نﻘﺶ سیاسی علما ،وی را در موﻗعیتی
ﻗرار داده است که به هنگام انﻘالب اسالمی ،بیآنکه سلطنت طلﺐ باشد ،به مخالفت روحانیت سیاسی بر خیزد.

***

 -١برﺗراند راسل ؛ ﺟﻬان بینی عﻠﻤی ،چاپ ششﻢ ﺗرجمه فارسی بهمین ﻗلﻢ
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زمینﻪ سﺨن

سده بیستﻢ را به اعتبار عوامل گوناگون نامگﺬاری کردهاند نﻈیر:
* سده نسبیﺖ ،به اعتبار ﺗدوین نﻈریه نسبیت آینشتاین که نگاه انسان به جهان هستی را به طور بنیادی
دگرگون کرد؛
*سده اﺗﻢ ،به اعتبار شکافتن اﺗﻢ ،که زندگی انسان روی کره خاکی را درجهت مﺜبت )کشﻒ منبﻊ پایان
ناپﺬیر انرژی( ،و منفی )اختراع بمﺐ اﺗمی با پیامد هاﺋی چون نابودی هیروشیما و ناگازاکی( ﺗحول بخشید و در
روابﻂ بین دولتها دگرگونی ژرفی پدید آورد؛
* سده کوانتوم ،به اعتبار ﺗدوین نﻈریه کوانتوم که دید انسان را به دنیای جهان ذرهای گشود؛
*سده ﺟنﮓهای ﺟﻬانی ،به اعتبار بروز دو جنگ جهانی با آﺛار و پیامد های شگرف نﻈیر کشتارهای
میلیونی ،ویرانی های گسترده ،سﻘوط امﭙراﺗوریها و گسیخته شدن بندهای کولونیالیسﻢ؛
* سده انﻘﻼبهای عﻠﻤی و ﻓنی در بسیاری زمینهها به ویﮋه در ﺗحلیل اطالعات )انفور ماﺗیﮏ( ،در
دیجیتالیزاسیون و در لﮋیستیﮏ )حمل ونﻘل( که جهان را به صورت دهکده جهانی در آورد و »جهانی شدن =
گلوبالیزاسیون« را به صورت امر واﻗﻊ آراست؛ و
* سده بروز ﺗوﺗاﻟیتایارنیسﻢ ،شکﻞ نوینی از حکومﺖ ،همﭽون کمونیسﻢ ) ۱۹۱۷در امﭙراﺗوری روسیه(،
فاشیسﻢ ) ۱۹۲۲در ایتالیا( ،و ناسیونال سوسیالیسﻢ در آلمان ) (۱۹۳۲که علیرﻏﻢ ابتناء بر مﻘوالت متفاوﺗی همﭽون
ﻗدرت طبﻘه پرولتاریا )روسیه شوروی( ،دولت ﻗدرﺗمند ،ارادهورز و کولکتیو)فاشیسﻢ( ،و نﻈﻢ مبتنی بر اﻗتدار نﮋاد
برﺗر )نازیسﻢ( ،به علت اشتراکات ماهوی ،با نام مشترک ﺗوﺗالیتر نامیده شدهاند.
دنیای امروز ما از خاکستر دو جنگ بیسابﻘه جهانی سر بر آورد؛ مرز میان کشورهایﺶ در پوﺗسدام و یالتا
ﺗعیین شدند و شورای امنیت سازمان مللاش به فاﺗحان جنگ ﺗعلﻖ دارد و ازاینرو ،مهر ﻗدرتهای ﺗوﺗالیتر را،
هﻢ در سوی شکست خوردگان )فاشیسﻢ و نازیسﻢ( و هﻢ در سوی فاﺗحان )اﺗحاد شوروی دیروز و روسیه امروز(
بر پیشانی دارد.
۲
موﻟﻒ بر شانﻪهای بﻠند نشستﻪ اسﺖ چه ،سکوی مرﺗفﻊ اﺛر هانا آرنﺖ را نﻘطه عزیمت پﮋوهﺶ خویﺶ
ﻗرار میدهد و از اینرو به گسترش میدان آن میپردازد و ضمن پرداختن به اشتراکات اسالمیسﻢ با ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ
دنیای مدرن ﻏرب ،ﺗوجه را به ویﮋگیهای ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ دنیای ما ﻗبل مدرن جهان اسالم جلﺐ میکند.
از هانا آرنﺖ آموﺧتﻪایﻢ کﻪ:
-٢
Hannah Arendt; The Origins of Totaliterianism, in 3 Parts, A Harvester Book, Harcourt Inc.,
San Diego, New York, London
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* ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ ،دیکتاﺗوری و جباری ۳نیست بلکه ﺗنها شکل حکومت است که ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ؛
* ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ ،علیرﻏﻢ ﺗنوعات ﺗاریخیاش ،حکومتی است بر دوش ساختارهای متالشی و پودر شده
اجتماعی ،متشکل از انسانهای جسته از پیوندهای صنفی ،طبﻘاﺗی و خانوادگی ،که با عصیان خانوادههای طبﻘه
متوسﻂ پاﺋین به حرکت در میآیند؛ نیروی محرک آن ،ﻗوای عیاری و لومﭙنی است؛ در ﻏیاب نهادهای مدنی،به
شکل ﺗوده)و نه طبﻘه یا صنﻒ( حرکت میکند و از الیههای اندیشهورز و محافﻆ بدنهی لخت جامعه فاصله میگیرد؛
* شرایطی که برای شکل گرفتن ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ ضروری است عبارﺗند از ﺟنﮓ ،سﻘوط دیکتاﺗوری یا
انﻘﻼب که پودر شدگی و انزوای ناشی از نﻈام ﺗولید بورژواﺋی و سرکوفت طبﻘات متوسﻂ پاﺋین را به عصیان بدل
کرده و آنان را بر پیکر جامعه میشوراند؛
* دولتهای دموکراﺗیﮏ بر دو پایه استوارند :نهادهای دموکراﺗیﮏ؛ و ﺗبعیت جمﻊ کﺜیری از ﺗوده بیﺗفاوت
و فاﻗد گرایﺶ سیاسی .وﻗتی شرایطی فراهﻢ شود که این جمﻊ کﺜیر سیاسی شود ﻗواعد بازی دموکراﺗیﮏ در هﻢ
میریزد و نهادهای دموکراﺗیﮏ بدل میشوند به ﺗشکلهای اﻗلیت؛ و پارلمان ،زاﺋد میشود ) همین جمعیت
برخاسته از روستا بود که حکومت کرنسکی را ساﻗﻂ کرد(؛
* ﺗوده ،به هنجارهای طبﻘه حاکﻢ پای بند نیست بلکه از اخالق الیههای پاﺋین بهره میجوید .در نﻈر
اینان ،همه نهادهای سابﻖ ،فاسد جلوه میکنند؛
َ
* این ﺗوده در شرایﻄی بﻪ حرکﺖ در میآید کﻪ اندیشﻪ سازان و ﻓعاﻻن ﺟامعﻪ مدنی را ﻟﺨتی و
بیﺗفاوﺗی ﻓرا ﮔیرد و دیکتاﺗوری ،ﻓراهﻢ کننده این بیﺗفاوﺗی اسﺖ؛
* رهبری ﺗوﺗالیتر به ﺗوﻃﺌﻪ به عنوان ابزار سیاسی مینگرد :هیتلر ﺗﺌوری ﺗوطﺌه را در ارﺗﺶ آلمان ،با طرح ﺗوطﺌه
یهود ،ﺗمرین کرد و استالین ،ﺗﺌوری ﺗوطﺌه را در بخﺶ ﺗوطﺌه حزب بولشویﮏ با آزمون ﺗوطﺌه ﺗروﺗسکی آموخت؛
ُ
* رهبری ﺗوﺗالیتر ،مﺜل جرﻗه در ﺗوده گر میگیرد .او با اراﺋه اندیشه ساده و فورموله شدهای ،ﺗوده را از کﺜرت گیﺞ
کنندهی عالﻢ اندیشه میرهاند و اندیشه نﻈام یافتهای را در اختیار وی میگﺬارد که پاسﺦ »همه چیز« در آن است.
* رهبری ﺗوﺗالیتر ،میل به خرافه را در ﺗودهها ارضاء میکند و مﻘام ُخرافه را ﺗا حد ﻗهرمانی فرا میرویاند؛
* رهبری ﺗوﺗالیتر ،از ﺗمایل ﺗوده به خشونت بهره برداری کرده و آن را با نام انﻘالب ،ﺗﻘدیس میکند؛ وی
مﺬمومﺗرین امیال ﺗودهها را ارضاء میکند :حسد را ،رشﮏ را و انتﻘام را به صورت فﻀیلت جلوه میدهد؛ وی از
بدبینی انتﻘامجویانه ﺗوده استفاده کرده و آنان را به خبرچین ،جاسوس و لو دهندهی یکدیگر بدل میکند؛
* رهبری ﺗوﺗالیتر ،از میل سوزان ﺗوده برای پیوستن به ﺗاریﺦ و جاودانگی بهره جسته و آن را به انگیزه » از
خود بیخودی« و »ازخود گﺬشتگی« ﺗبدیل میکند ولی این »از خود گﺬشتگی« از آرمانگراﺋی بر نمیخیزد و به
س.اس .پس از ﺗوﻗﻒ نهﻀت نازیسﻢ ،دیگر
محﺾ ﺗوﻗﻒ »حرکت نهﻀت ﺗوﺗالیتر« نابود میشود به طوریکه ِا ِ
مﻘاومت نکرد؛
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* حﻤایﺖ ﺗودهای نﻈامهای ﺗوﺗاﻟیتر نﻪ از بیﺧبری
برمیﺧیزد و نﻪ از مﻐز شوﺋی ،بﻠکﻪ از میﻞ بﻪ ابتﺬال و میﻞ
بﻪ نابود کردن نﻈﻤی برمیﺧیزد کﻪ آنان را ﻓرودسﺖ کرده بود؛
* نﻈام ﺗوﺗالیتر معموﻵ به عنوان »نهﻀت« آﻏاز میکند و
بعد به صورت »دولت-نﻈام« در میآید .به عنوان نهﻀت ،اندیشه
و حرکتی است برای همه جهانیان و کل بشریت ،ولی به عنوان
کشور -ملت ،در محدوده مرزهای جغرافیاﺋی ﻗرار میگیرد.
استالین ،ناگزیر با طرح »سوسیالیسﻢ در یﮏ کشور« میخواهد
از فشار بینالمللی بکاهد ولی ﺗروﺗسکی با طرح »انﻘالب داﺋﻢ«،
مرزهای پیروزی نهﻀت را ﺗشکیل دهندهی مرزهای ملی میداند و
با این ﺗعریﻒ اعالم میکند که هیﭻ مرز ملی را محترم نمیشمارد و
هر جا که بتواند در صدد صدور انﻘالب است .استالین ،انﻘﻼب داﺋﻤی را در ﺗﺼفیﻪهای داﺋﻤی خود ،به ویﮋه پس
از  ،۱۹۳۴به پیﺶ میراند .هیتلر ،ﺗصفیه رون )فرمانده اس.ا ( را که به ﻗتل سران اس.ا .انجامید ،برای جلوگیری
از ﺗبدیل شدن نهﻀت به دولت انجام داد؛
* دوﻟﺖ ﺗوﺗاﻟیتر با کشور ﺧود هﻤان رﻓتاری را دارد کﻪ ﻗوای ﻓاﺗﺢ در سرزمین مﻐﻠوب دارند .رهبری
ﺗوﺗاﻟیتر ،ﺛروتهای ﻃبیعی و ﺗوﻟیدی کشور را ﻏنیﻤتی میداند کﻪ باید برای ﺗدارک ﮔام بعدی ﮔسترش
مﺼرف شود :اﻗتﺼاد کشور در اﺧتیار »نﻬﻀﺖ ﺟﻬانی« ﻗرار میﮔیرد و نﻪ در اﺧتیار مﻠﺖ یا سرزمین.
ﺗوزیﻊ منابﻊ نﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘویﺖ اﻗتﺼاد کشور بﻠکﻪ بﻪ مﺜابﻪ یﮏ مانور ﺗاکتیکی انﺠام میشود.
رژیﻢهای ﺗوﺗاﻟیتر ،از حیﺚ اﻗتﺼادی ،هﻤان اندازه بﻪ کشور ﺧود ﺗعﻠﻖ دارند کﻪ انبوه مﻠﺦها بﻪ مزرعﻪ؛
* دشﻤن ،دشﻤن و دشﻤن .نﻈامهای ﺗوﺗالیتر همواره نگران ﺗوطﺌه یﮏ دشمناند که بیوﻗفه علیه آنان
دسیسه میچیند و ﻗصد براندازیشان را دارد .ولی چون به دﻗت نگریسته شود ،دشﻤن هﻤﻪی نﻈامهای ﺗوﺗاﻟیتر،
واﻗعیﺖ زندﮔی اسﺖ که با ایدﺋولوژی آنان – مبارزه نﮋادی ،مبارزه طبﻘاﺗی و -..ناسازگار است و از اینرو اختناق
در نﻈامهای ﺗوﺗالیتر ﺗا سﻘوط آنها پایان ناپﺬیر است .از اینرو شگفت انگیز نیست اگر ﺗرور و اختناق این نﻈامها،
پس از نابودی اپوزیسیون ﺗشدید شده است زیرا اپوزیسیون بهانهای بیﺶ نبوده و دشمن اصلی ،حﻀور واﻗعیت
است رویاروی یﮏ ایدﺋولوژی نادرست .و از اینرو ،نهﻀت ﺗا درهﻢ شکستن آن و یا به زانو درآمدن واﻗعیت در
برابر افسانه ایدﺋولوژی ادامه خواهد داشت؛
* در نﻈام ﺗوﺗالیتر ،رهبر و پیشوا در ورای ﻗانون و حتی در ورای فرمان خود رهبر است .اراده رهبر میﺗواند بنا به
مﻘتﻀیات ﺗغییر کند و هیﭻ ﻗانون و فرمانی نمیﺗواند جلوی آزادی پیشوا را بگیرد .پیشوا ،مبسوط الید است و در همه
امور دخالت میکند :در ارﺗﺶ ،در دانشگاه ،در اﻗتصاد ،در سیاست ،در هنر ،و این دخالت ،هﻢ ﺗﺌوریزه میشود و هﻢ
نهادینه )رﺋالیسﻢ سوسیالیستی!( .هیﭻ صداﺋی نباید در برابر اراده رهبر بلند شود و مخالﻒ ،در حفره فراموشی میافتد
* در نﻈﻢ ﺗوﺗالیتر ،مﻘام رهبری محل ﺗعرض نیست .رهبری از خطا مصون است .اراده او فوق ﻗانون
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است .حکﻢ او میﺗواند هر سه ﻗوه ﻗانونگﺬاری ،ﻗﻀا و اجرا را متوﻗﻒ کند؛ در این نﻈام ،سلسله مراﺗﺐ ﻗدرت
شکل نمیگیرد چون نزدیﮏﺗرین مﻘام به پیشوا ،وﻗتی از نﻈر پیشوا بیفتد بدل میشود به ذره بیمﻘدار و موجودی
فاﻗد امنیت و در معرض ّﺗعرض .از سوی دیگر وﻗتی ذرهای بیمﻘدار مورد ﺗوجه پیشوا ﻗرار گیرد ،به اوج ﻗدرت
و محبوبیت سوق داده شده و بدل میشود به عامل اراده رهبری .این پدیده در آلمان سبﺐ شد که مردم احساس
کنند خود ،عامالن اراده رهبرند و این احساس ،به ﻇهور پدیده »گناه آلمان« راه گشود؛ در این نﻈام ،علﻢ به
سازوکارهای ﻗدرت ،منحصر به حوزه پیشواست و دیگران وﻗتی بدانجا پای بگﺬارند ،سرنگون میشوند؛ محرمان
پیشوا با آن که میدانند پیشوا از هیﭻ ویﮋگی مهمی برخوردار نیست در عین حال میدانند که جابهجاﺋی او نﻈام
را در هﻢ خواهد ریخت و از اینرو حتی ﻗصد جایگزینی وی را هﻢ نمیکنند .نمونه بریا ۴پس از مرگ استالین که
در عین ﺗسلﻂ کامل پلیسی و ﻗبﻀه راههای کرملین در شرایطی که به جز ارﺗﺶ سرخ هیﭻ نیروﺋی نمیﺗوانست از
جلوس او در جای استالین مانﻊ شود ،نمونه پر معناﺋی است که پس از وسوسهای کوﺗاه مدت ،همه چیز را رها کرد؛
* پیشوای ﺗوده ،عامل ﺗوده است .او به همان اندازه رهبر ﺗوده است که ﺗوده رهبر اوست :او نمای بیرونی
ﺗوده است و بدون ﺗوده ،هیﭻ است؛
* نﻈامهای ﺗوﺗالیتر ،اندیشه را به چنان حدی ﺗنزل میدهند که برای نازلﺗرین ﺗودهها ﻗابل دسترس باشد:
استالین ،اندیشه مارکس و لنین را به »ﺗوطﺌه وال استریت و ﺗوطﺌه  ۳۰۰خانوار« فروکاست؛ هیتلر که از اندیشههای
گوبینو و چمبرلین آﻏازیده بود ،از ﺗوطﺌه پیران صیهیون ،رنگ موی و چشﻢ و اندازه گیری ﻗد و پیشانی و دماغ سر درآورد؛
* عوامﻠی کﻪ از ﺗکﻤیﻞ ﭘروژه ﺗوﺗاﻟیتر مانﻊ میشوند:علیرﻏﻢ اراده رهبری ﺗوﺗالیتر به »جهانگیر کردن
نﻈام«  ،بخﺶ بزرگی از جامعه کشور خودی و همه جامعه جهانی – به استﺜنای نهﻀتهاﺋی که با منابﻊ نﻈام
برانگیخته شدهاند -ﻏیر خودی باﻗی میمانند و آزادی عمل نﻈام را محدود میکنند بنابراین ،نﻈام ناگزیر است که
شکل عالی ﺗسلﻂ خود را ،که نمایﺶ ﺗبعیت کامل و بیچون چرا از منویات رهبری است ،در اردوگاهها و اعتراف
گاهها به نمایﺶ بگﺬارد؛
* از آنجا که هدف ﺗوﺗالیتاریانیسﻢ ،ﻗابل حصول نیست ،نﻈام علیرﻏﻢ حرافیهای فراوان در باره منطﻘی
و اﻗناعی بودن خود ،به اعمال خشونت کمر میبندد و همین به ناگزیر ،به آ گاهی دنیای درون و بیرون افزوده و
عرصه را بر عمل نﻈام ﺗنگﺗر میکند.

اسﻼمیسﻢ و اسﻼم

***

نخستین چالﺶ مولﻒ ،یافتن ﺗعریفی است برای اسالمیسﻢ .آیا واژه اسالمیون که حسنالترابی در کتاب
اسالم و حکﻢ به کار میگیرد با واژگان مسلمین ،مسلمات ،و مسلمانان مترادف است؟ آیا ﺗعریفی که الترابی برای
اسالمیون اراﺋه میکند -،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ اﺳﻼم را در آن واﺣﺪ ،درﻣﺎن ،دﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن
 Beria -۴رﺋیس ﻗدرﻗدرت پلیس استالین

"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

) ( 143
ﻣﯽداﻧﻨﺪ -شامل همه مومنان به آﺋین اسالم است؟ نخستین باری که واژه اسالمیسﻢ در لغتنامه فرانسه پتی روبر
) (۱۶۹۷به کار رفت ،آن را با باورمندان آﺋین اسالم مترادف میگیرد .ولی در آﺛار ولتر در عصر روشنگری و الکسی
دو ﺗوکویل ) .(۱۸۳۸و دیگرانی همﭽون ماکس وبر ) ،(۱۹۲۰گولدیزیهر ) ،(۱۹۲۱اوزوالد اشﭙنگلر )،(۱۹۳۶
آرنولد ﺗوین بی ) ،(۱۹۷۵هانری الﺋوست ) ،(۱۹۷۶فردینان برودل ) ،(۱۹۸۵کلود کاهن ) ،(۱۹۹۱مونتگمری وات
)  ،(۲۰۰۶آن لمبتون ) ،(۲۰۰۸هانتیگتون ) ۵(۲۰۰۸و فوکویاما از واژگان اسالم و اسالمی برای دین و پیروان آن
استفاده میشود .حتی کسانی چون حنبل ،ﻏزالی ،ابن ﺗیمیه و عبدالوهاب و خمینی نیز که ذیل ﺗعریﻒ الترابی
ﻗرار میگیرند از واژگان اسالم و مسلمین برای افاده اسالمگرایان استفاده میکنند .واژگانی همﭽون اسالم ناب و
اسالم صدر اسالم نیز که مورد بهره برداری اسالمگرایان واﻗﻊ میشوند ،به روشن شدن مفهوم کمکی نمیکنند.
مولﻒ برای رسیدن به مﻀمون اسالمیسﻢ در ﺗﻘابل با اسالم ،به ﺗحلیل گفتمان میپردازد :ﺗحلیل مﻀمونی
گفتمان اسالمگرایان مشهوری چون حسنالبنا ،عبدالعالی مودودی ،سیدﻗطﺐ ،روحالله خمینی ،اوساما بن
الدن و ابوبکر البغدادی و نهﻀتهاﺋی چون اخوانالمسلمین ،النهﻀه ،جبههالنصر و داعﺶ ،نویسنده را به این
جمﻊ بندی رهنمون میشود که »اسالمیسﻢ عبارت است از یﮏ ایدﺋوﻟوژی ملهﻢ از دین که بر یﮏ ﺗحلیل ﺗوﺗالیتر
از اسالم استوار است وهدف نهاﺋی آن ،ﺗسخیر جهان است به هر وسیله« )ص  .(۲۲به بیان دیگر» ،اسالمیسﻢ،
ﺗبلور رویای مسلمان است برای احیای امﭙراﺗوری اسالمی« )ص .(۲۲این ایدﺋولوژی ،از دین برای مشروعیت
بخشیدن به ﻗدرت و رفتار حکومت ونیز در ﺗعریﻒ دوستان و دشمنان سیاسی خود بهره میگیرد.
بدینسان مفهوم اسالمیسﻢ به صورﺗی بلورین معنای مشخصی را در بر میگیرد که آن را از مفهوم الهی
و رازآلود اسالم جدا میکند» :من به این نتیجه رسیدم که مفهوم اسالمیسﻢ خصوصیاﺗی را در بر دارد که من به
دنبالشان میگردم .پس جنبه رمزآلود اسالمی را کنار گﺬاشته و به اسالمیسﻢ به مﺜابه یﮏ پدیده زمینی و نه دینی
روی آوردم .پس از حصول این ﺗعریﻒ ،منابﻊ الهام و اضافات دینی را بدان افزودم .از اینرو من به دنبال این هﻢ
نیستﻢ که اسالم و اسالمیسﻢ را بﭙﮋوهﻢ و بر خالف بسام طیبی که دفاع از اسالم در برابر اسالمگراﺋی را هدف کرده
است و نیز در صدد است که میان ﺗمدن ﻏرب و اسالم پلهاﺋی پدید آورد ،من نه در صدد دفاع و حملهای هستﻢ
و نه ﻗصد پل زدن دارم« )ص .(۲۱
مدل مورد ﺗﻘلید اسالمگرایان عبارت است از مدل مدینه در عصر بنیانگﺬار اسالم .مدیتهالنبی که هﻢ
»مهبﻂ وحی« بود و هﻢ مﻘر فرمانرواﺋی .در فاصله فوت پیامبر ﺗا پایان کار خلفای راشدین ) (۶۶۱- ۶۳۲مسلمان
ﺗوانسته بودند به امﭙراﺗوری ایران ،روم )بیزانتین( ،شام )سوریه( و مصر دست پیدا بکنند .با روی کار آمدن بنیامیه
در  ،۶۶۱خالفت اسالمی به امﭙراﺗوری بدل میشود و دمشﻖ مرکز این امﭙراﺗوری است ) . (۶۶۱-۷۵۰عباسیان،
متروپل امﭙراﺗوری را به بغداد منتﻘل میکنند ) .(۷۵۰-۱۲۵۸با ﻇهور فاطمیان در مصر ) (۹۳۷-۱۱۷۱ﻗاهره به
رﻗابت بغداد بر میخیزد ﺗا هنگامی که بغداد به دست هالکو )و راهنماﺋی نصیرالدین طوسی( افول میکند .در
فاصله  ۱۹۲۴-۱۲۹۹امﭙراﺗوری عﺜمانی از متروپل ﻗستنطنیه –استامبول -به حکومت میپردازد .با آنکه امﭙراﺗوری
 -۵سال وفات
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عﺜمانی به لحاظ مﻀمونی حکومت اسالمی نبود ولی مرکزی برای دنیای اسالمی شمرده میشد و افول آن در
جنگ جهانی اول و الغاء و جاگزینی آن با حکومت ﺗرکیه مدرن به دست آﺗاﺗورک ،مسلمانان را دچار اضطراب
کرد .بدینسان ،اسالمیسﻢ نوستالﮋی اعاده یﮏ مرکزیت برای عالﻢ اسالم شد.
آ گاهی دنیای اسالم به عﻘﺐ افتادگی و ضعﻒ خود ،سدهها دیرﺗر از باختن الزامات اﻗتدار و افتخار حاصل
شد .یکی از بسترهای نﻀﺞ این آ گاهی ،حمله پیروزمندانه ناپلﺌون بناپارت بود به مصر ) .(۱۷۹۸این آ گاهی دیر
هنگام به ﺗولد »نهﻀت اصالح« انجامید .سران این نهﻀت ،عبارت بودند از سیدجمالالدین اسدآبادی افغانی
) ،(۱۸۹۷-۱۸۳۸محمد عبده ) (۱۹۰۵- ۱۸۴۹و رشید ردا )) ،(۱۹۳۵-۱۸۶۵ص  .(۵۲-۵۱اینان در صدد
کشﻒ عوامل این عﻘﺐ افتادگی و جبران آنند .در آﺛار سید جمالالدین ،اشراف به یکی از عوامل برﺗری ﻏرب یعنی
مجهز بودن آن به علﻢ وﺗکنولوژی ،سو سو میزند ولی در اندیشه هیﭻیﮏ از این اصالحگران ،دریافت درستی از
الزامات پایهای ﺗجهیز به علﻢ ،دیده نمیشود .در واﻗﻊ با زایﺶ علﻢ نوین با سرآمدی کﭙرنیﮏ ،کﭙلر و گالیله است
که بنیاد جامعه ﻏرب دگرگون میشود .ولی حد اکﺜری که نسلهای پیاپی اصالحگران در مییابند و در ﺗالش
به دست آوردنﺶ هستند »اخﺬ علﻢ و فنون« یعنی مدرنیزاسیون است بدون درک پایه های ﺗولد و نﻀﺞ اندیشه
نﻘد نﻘد .آزادی بیان،
علمی – مدرنیته .مدرنیته یعنی اصالت فرد انسان ،یعنی آزادی اندیشه و بیان ،آزادی نﻘد و ِ
بخﺶ جداﺋی ناپﺬیر مدرنیته و ﻇریﻒﺗرین عنصر آن است .بدینسان ،دنیای مدرن مهد آزادی و دموکراسی ،از
موضﻊ برﺗری ،دنیای اسالم را به چالﺶ کشیده است )ص .(۲۱۵دنیای مدرن که از سده شانزدهﻢ جوانه زده و
ﺗناور ﺗر شده در برابر دیالکتیﮏ یونان به کشﻒ دیالوژیﮏ)گفتگو و اﻗناع( دست یافت و آن را به صورت سیستﻢ
اوپراﺗیو خود به کار انداخت .ﺗعدد اندیشهها ،در جوار محوریت نﻘد آزاد و گﺬار از مفهوم »ﻗدسی« و نﻘد نا پﺬیر،
پروبلماﺗیﮏ آزادی را برای ﻏرب حل کرد )ص .(۱۵۲

اسﻼمیسﻢ و ﺗوﺗاﻟیتاریانیسﻢ

معلﻢ اول ارسطو ،حکومتها را در سه گونه ﺗعریﻒ میکرد :آنهاﺋی که منشاءاﻗتدارشان،یﮏ نفر است
)جباریت(؛چند نفر است )آریستوکراسی(؛ و آنهاﺋی که رهبران متکﺜردارند )دموکراسی( .منتسکیواین سه شکل
حکومت رابه ﺗرﺗیﺐ استبداد،سلطنت و جمهوریت مینامید )ص  ۲۶۹-۲۶۸کتاب( .هانا آرنت ،نیروی محرک
نﻈام سلطنتی را شرف و افتخار ،نیروی محرک جمهوریت را فﻀیلت ،نیروی محرک استبداد را ﺗرس و نیروی
محرک حکومت ﺗوﺗالیتررا وحشت همه گیر )ﺗرور( ﺗعریﻒ میکند ومیان ﺗرس استبداد و وحشت ﺗوﺗالیتریانیسﻢ به
این ﺗفاوت ﻗاﺋل است که ﺗرس،عمودی است .یعنی حکومت شوندگان،ازحاکﻢ میﺗرسند و لیدرحکومت ﺗوﺗالیتر
ازرهبروایادی او میﺗرسند بلکه ،ازهمکار
وحشت هﻢ عمودی است وهﻢ افﻘی :یعنی حکومت شوندگان ،نه ﺗنها
ِ
وهمسایه نیزهراس دارند ودربیﺗﺂمینی کامل روزگارمیگﺬرانند )ص.(۲۶۸
کمونیسﻢ ،فاشیسﻢ و نازیسﻢ هرسه اندیشههای کولکتیو )جمﻊ گرا« یند که اصالت فرد را در معبد ﺟﻤﻊ
ذبﺢ میکنند .شعار »یکی برای همه و همه برای یکی« همواره به سود هﻢهای که در حزب و دولت و پیشوا متبلور
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میشده ،عمل کرده است و اصالت فرد و حﻘوق او به ﺗعریفی که در آﺛار ﺟان ﻻک به صورت حﻘوق طبیعی و
مدنی بلورین شده و پایه و مایه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗرار گرفته در جریانهای کولکتیو بالکل مفﻘود است.
جنگ جهانی اول ) (۱۹۱۸-۱۹۱۴که به سﻘوط چهار امﭙراﺗوری بزرگ )اﺗریﺶ-مجار ،آلمان ,روسیه و
عﺜمانی( انجامیده بود آشفتگی شدیدی در روان اروپا پدید آورد .نویسنده ،شواهد جالبی ذکر میکند از آﺛار
نویسندگان و هنرمندانی چون پل والری با مﻘاله »بحران ذهن« ،۶اوزواﻟد اشﭙنﮕﻠر با کتاب »انحطاط ﻏرب«،۷
ماکﺲ وبر با گفتمانهای »فراغ سیاست« و »فراغ علﻢ« ،۸بردیایﻒ با اﺛر »ﻗرون وسطای نوین« ۹و ﻇهور
سبﮏ هنری داداﺋیسﻢ با پیام »عمل بیهوده است« ،و نیز پیام ﻓردریﺶ نیﭽﻪ که با شامه ﺗیز خود حتی پیﺶ از
آﻏاز سده بیستﻢ » ،بیماری اروپا« رااعالم کرده و از زبان دیوانهای »مرگ خدا« را ابالغ نموده بود )صﺺ -۶۳
 .(۶۴ریشههای فاشیسﻢ در اروپا حﻀور داشتند ولی برای بروز به کاﺗالیزور جنگ نیازمند بودند.
عکس العملی که از دل این آشفتگی و گسلﺶ در اروپای پس از جنگ اول در برابر مدرنیته ابراز شد،
عبارت بود از کمونیسﻢ ،فاشیسﻢ و نازیسﻢ .و عکسالعملی که در ﻗبال آشفتگی و پریشانی ناشی از شکستها از
درون دنیای ما ﻗبﻞ مدرن بروز کرد عبارت بود از اسالمیسﻢ )ص ، (۶۱با این ﺗفاوت که فاصله میان ﺗولد و کسﺐ
ﻗدرت در مورد اسالمیسﻢ ﺗا ، ۱۹۷۹یعنی فراﺗر از یﮏ سده طول کشید .بولشویسﻢ و فاشیسﻢ به فروپاشی از درون
منتهی شد و نازیسﻢ در ناﺋره جنگی که بر افروخته بود بدل به خاکستر گردید )ص .(۶۳
کارل فردریﺶ و زبیگنیﻒ برژینسکی برای حکومتهای ﺗوﺗالیتر شﺶ مشخصه را ذکر میکنند :ایدﺋولوژی
واحد؛ حزب یا رهبر واحد؛ پلیس ﺗرور؛ انحصار وسایل ارﺗباط جمعی؛ انحصار سالح و اﻗتصاد متمرکز ،که حﻀور
بخﺶ عمده آنها حکومت را درکل به ﺗوﺗالیتروارد میکند .همه نﻈامهای ﺗوﺗالیتر ،ﺗفکر ایدﺋولوژیﮏ دارند و جوهر
همه آنها ﺗرور است )ص  .(۲۶۹اگر بولشویسﻢ ،فاشیسﻢ و نازیسﻢ میوههای ﺗلﺦ ﺗمدن ﻏرباند ،اسالمیسﻢ ﺛمره
زهرآلود ﺗمدن اسالمی است )ص  (۱۱۰ولی هر چهارﺗای آنها باﻏرب سرمایهدار ،لیبرال و دموکرات دشمناند.
اسالمیسﻢ طی مراحلی ﺗکوین پیدا کرد :حسنالبنا و مودودی در مصر ،اخوانالمسلمین را بنیاد کردند
)(۱۹۲۸؛ فداﺋیان اسالم در ایران زاده شد )(۱۹۴۲-۱۹۴۱؛ جماعت اسالمی در الهور و سﭙس در هند پا گرفت.
نخستین گام ﺗکوین اخوان در کار ﺗبلیﻎ بود در کنار شبکه سازی برای امور خیریه و همیاری اجتماعی .فداﺋیان
اسالم اما در ﺗبلیغات و ﺗرور شبکه ساختند .ﺛمره این کوشﺶ فداﺋیان عبارت بود از ﺗرور چند شخصیت سیاسی
نﻈیر نخست وزیر رزم آرا و هﮋیر وزیر کابینه و شخصیت بزرگ اجتماعی و فرهنگی چون احمد کسروی .ﻗبﺾ
و بسﻂ فعالیت آنان با میزان جدی بودن عکسالعمل دولت رابطه مستﻘیﻢ داشت به طوری که کوﺗاه آمدن دولت
در مجازات ﺗروریستها مایه جری شدن آنان میشد ،ولی در مﻘابل شدت عمل دولت ،حرکت آنان به سکون
Paul Valerie, “The Crisis of Mind” 1919 -۶
Oswald Spengler, Decline of the West -۷
“Max Weber *Politics on Vacation”, Science on Vacation -۸
Bardyayev, The New Middle Ages -۹
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میگراﺋید .حرکت  ۱۵خرداد  ،(۱۹۶۳) ۱۳۴۲به عنوان اعتراض به اصالحات ارضی ،حﻖ رآی زنان و ﺗصویﺐ
حﻖ ادای سوگند به »کتاب آسمانی« مورد اعتﻘاد – به جای ﻗرآن -با سرکوب دولت علﻢ فروکﺶ کرد و رهبر
اعتراضات ،روحالله خمینی به عراق ﺗبعید شد .اﺛری که این حرکت به جا گﺬاشت عبارت بود از به حاشیه راندن
نیروهای معتدل وبدل کردن نیروهای رادیکال مﺬهبی و چﭗ رادیکال به اپوزیسیون حکومت .سالهای ۱۹۶۳
ﺗا  ۱۹۷۸دوران ﺗحوالت سریﻊ در جامعه ایران بود که علیرﻏﻢ پدید آوردن دگرگونیهای ژرف در ساختار جامعه
و ﺗجربه رشد اﻗتصادی ،در سال  ،۱۹۷۸به آشوب راه گشود و در فوریه  ،۱۹۷۹نخستین حکومت اسالمیستی در
ایران مستﻘر شد.
طلیعه دولت اسالمیستی آﺗﺶ سوزی در سینما رکس آبادان بود ) ۱۸اوت  (۱۹۷۸با  ۴۰۰ﻗربانی که با
آﺗﺶسوزی رایشتاگ در دوران خیزش نازیسﻢ مترادف بود .از آن ﺗاریﺦ ،ﺗرور به ابزار حکومت بدل شد.
گروگانگیری سفارت امریکا در ﺗهران ) ،۴نوامبر  (۱۹۷۹به مدت  ۴۴۴روز زمینه ساز جنگ  ۸ساله با عراق
گردید .نخستین حمله انتحاری به ﺗوسﻂ حزب الله لبنان ،به کشته شدن  ۲۴۱نﻈامی امریکاﺋی و  ۵۸پاراﺗروپ
فرانسوی انجامید ) ۲۳اکتبر  .(۱۹۸۳در دوران جنگ ایران و عراق ،ﺗروریسﻢ اسالمی در پاریس بارها ﻗربانی
گرفت که در نهایت با مﺬاکره وزیر کشور وﻗت فرانسه ،شارل پاسکوا ،با نخستین حکومت اسالمیستی با بازگشت
دادن دو ﺗروریست –گرجی و انیس نﻘاش -به ایران متوﻗﻒ شد .در سﭙتامبر  ۱۹۸۴حزبالله در بیروت به سفارت
امریکا حمله کرد .مرحله سوم نهﻀت اسالمیستی با ﻇهور الﻘاعده و اوساما بن الدن با حمله به دو برج دوﻗلوی
مرکز ﺗجارت جهان در نیویورک و کشتار  ۳۰۰۰هزار نفر )  ۱۱سﭙتامبر  (۲۰۰۱اوج گرفت که سرآﻏاز حمله آمریکا و
متحدینﺶ به افغانستان و عراق گردید .الﻘاعده ،که چتر سازمانی چهار گروه اسالمیستی بود نخست با نام »جبهه
جهانی اسالم« وارد کارزار ضد روسی در افغانستان شد .ولی در سال  ۱۹۹۸به سفارﺗخانههای امریکا در کنیا و
ﺗانزانیا حمله کرد که موجﺐ ﻗتل  ۲۲۴نفر –از جمله  ۱۲امریکاﺋی -و زخمی شدن چهارهزار نفر گردید .گروههای
دیگری چون الجهاد مصر به رهبری ایمنالﻈواهری ،گروه اسالمی احمد طاها )طه( ،جماعت العلمای پاکستان
به رهبری شیﺦ میر حمزه ،جهاد بنگالدش به رهبری فاضل رحمان پا به میدان گﺬاشتند .اوساما بن الدن در دوم
ماه مه  ۲۰۱۱به دست نیروهای ویﮋه امریکا کشته شد و ابوبکر البغدادی در  ۲۹ژوﺋن  ۲۰۱۴در مسجد جامﻊ موصل
اعالم خالفت کرد.
کتاب سرشار است از اطالعات جالبی در باره »نهﻀت« های اسالمیستی که برخی مانند جمهوری
اسالمی به ﺗشکیل دولت ناﺋل آمدهاند؛ برخی مانند طالبان مدﺗی به حکومت رسیده اند؛ داعﺶ اعالم خالفت
کرده است ،و دیگرانی چون النصره ،الشباب ،و بوکو حرام فعاالنه در صدد دست یافتن به حکومتاند .آرمان
اعالم شده همه اینان ﺗجدید حکومت مدینه است و الگوی رفتاری اینان با مردم از یﮏ مدل پیروی میکند .الهام
بخﺶ همه این »نهﻀت« ها هﻢ ،پیروزی اسالمیستها در ایران به یکی از نیرومندﺗرین دولتها ست.
کتاب به مﻘایسههای جالبی میان نهﻀتها و حکومتهای ﺗوﺗالیتر ﻏربی و اسالمیستی میپردازد )ص
 (۲۶۲-۲۶۱و در باب چگونگی ﻇهور و سﻘوط آنان سخن میگوید .مطالعه این کتاب ﻏنی هﻢ برای دانشگاهیان
و اصحاب فرهنگ ،هﻢ برای سیاستگﺬاران و نیز برای عامه مردم کتابخوان ضروری است.
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