اصال حطلبی و بنیادگرایی مذهبی
مروری بر سمپوزیوم «اکنون؛ ما و شریعتی»

اشــاره :روزهای یکم و دوم آذر ماه ،در ســالروز
لطفالله میثمی
تولــد زندهیــاد دکتــر شــریعتی ،ســمپوزیومی با
نــام «اکنون؛ ما و شــریعتی» در دانشــگاه تربیت
مــدرس برگزار شــد که طی آن اســاتید صاحبنظر در بــاب موضوعاتی چون
تحول دوران ،نو شــریعتی ،بنیادگرایی و اسالمیســم و پسااســامیزم ،بازسازی
سوسیالیســم و نقد لیبرالیســم صحبت کردند .در روز دوم دکتر ســارا شریعتی
پرسشــی را با این مضمون مطــرح کرد که چرا با بودن پــروژه اصالح دینی که
از ســید جمال تاکنون ادامه داشــته بنیادگرایی مذهبی توانسته موضوع بحث
دنیای اسالم شود؟ در این باره نکاتی بهنظر میرسد که شرح میدهم.

دکتر احســان شریعتی در این سمپوزیوم مطرح کرد که اساس کار شریعتی فرهنگی است
و هسته سخت فرهنگ از نظر او دین است .به همین دلیل اصالح دینی را وظیفه هر ایرانی
میداند .چه به دینباور داشــته باشد چه نداشته باشد .من از این بیان اینطور میفهمم اگر
در جامعه ما فهم نادرســتی از «رزاقیت» خداوند وجود داشــته باشد به این نتیجه میرسیم
که در برخورد با مخازن نفت و سفرههای زیرزمینی آب ،نباید به بهرهبرداری صیانتی توجه
کرد و نباید به فکر نســلهای آینده بود .چراکه خدا رزاق است و «هر آنکس که دندان
دهد ،نان دهد» .نتیجه این فهم نادرســت از رزاقیت خدا بالیی اســت که بر ســر مخازن
نفت و سفرههای زیرزمینی آب آمده است و بیتوجهی به استانداردهای جهانی و تجارب
بشری تبدیل به ابرچالش و ابربحران آب شده است؛ بنابراین هر ایرانی چه باورمند به دین و
چه با بیباوری به دین باید به اصالح دینی در جامعه پرداخته و با این فهم نادرست برخورد
تعالیبخش بکند.
همچنین حداقل در تاریخ معاصر بهویژه پس از انقالب میبینیم بسیاری از نیروهای صادق
به دلیل بیخدایی و بیایمانی و بیدینی از چرخه مدیریت جامعه حذف شدهاند ،اما اگر هر
ایرانی توجه داشــته باشد که در قرآن بهعنوان مهمترین منبع فرهنگی ،بیخدایی به رسمیت
شــناخته شده و شــیطان و فرعون و نمرود و کافر و منافق و ملحد همه خدا را قبول دارند؛
نباید با اســتمداد از چنین منبع فرهنگی مورد قبول مردم به اصالح دینی بپردازد؟ چه رســد
دین دارد هم کافر و
که آن شــهروند باورمند به دین هم باشــد .میبینیم در قرآن هم فرعون ً
توصیه میشــود هر دینداری دین خود را برای خدا خالص کند؛ و اصوال قرآن قطببندی
ایمان-کفــر (بهمعنای بیایمانی) را قبول ندارد .آیا یک شــهروند ایرانی اگر مالحظه کند
که بر ســر این قطببندیهای کاذب ،نیروهای زیادی از چرخه مدیریتی حذف شــدهاند
به لحاظ معرفتی نباید احساس مسئولیت کرده و با این روند خسارتبار مقابله کند؟ بهنظر
میرســد پروژه اصالح دینی ،روشنفکری دینی و نواندیشی دینی یک پروژه ناتمام است و
هنوز ظرفیتهای زیادی برای اصالح دینی وجود دارد که یکی از دالیل پیدایش القاعده و
داعش و طالبان و بوکوحرام شــاید چنین خأل آشکاری باشد که کار جدی روی آن انجام
نشــده .ما میبینیم آیتالله محقق داماد برای اولین بار در اول مرداد  96شــهامت به خرج
داد و از قطببنــدی کاذب ایمــان ـ کفر صحبت کرد و اعالم کرد در معارف دینی چنین
قطببندی وجود ندارد و بدیل آن قطب خشونتـ صلح را مطرح کرد.
شــاید اگر پروژه اصالح دینی را بهطور بنیادی جلو میبردیــم ،طالبانیگری ابتدا درون ما
پاکسازی میشد و آنگاه به شکل تشکیالتی هم به وجود نمیآمد.
نمونه دیگر جدایی پاکستان از هندوستان در جریان استقالل هند است؛ که بینش نادرستی
بر اســاس یکقطببندی کاذب بر این باور بود کــه هندوها گاو را خدا میدانند ،ولی ما
مســلمانان گوشت گاو را میخوریم .پس نمیتوانیم همزیستی مسالمتآمیز داشته باشیم.
ً
اگــر بینش قرآنی راهنمای عمل مســلمانان بود طبعا همه انســانها را خداجو و حقطلب
میدانســتند و اینکه هرکسی هر دینی دارد باید برای خدا خالص گرداند؛ بنابراین آن فاجعه
پیش نمیآمد و پاکستان هم به یک هویت پایداری تبدیل نشد و «آن را که عیان است چه
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حاجت به بیان اســت» 4 .آیه در قرآن وجود دارد که از مشرکین پرسیده میشود چه کسی
آسمانها و زمین را خلق کرد و آنان در جواب میگوید خداوند؛ درواقع اگر وسیلهای را به
خدایی برمیگزینند برای تقرب به خدای خالق است .درباره جدایی پاکستان از هند نهتنها
روشنفکران دینی درست عمل نکردند تاکنون نقد بنیادی هم به آن نشده است.
مورد دیگر اینکه از سال  50تا سال  55تمامی زندانیان جنبش مسلحانه همزیستی مسالمتآمیز
داشــتند ،با هم نظافت میکردند ،با هم غذا میخوردند و بــا هم ورزش میکردند .حتی
آیتاللهالعظمی بهاءالدین محالتی هم این وحدت را تأیید میکردند .در ســال  55در پی
برادرکشیها در سازمان مجاهدین و سعی جریان شهرام به تصفیه مذهبیها عدهای به استناد
یک رســاله عملیه مطرح کردند هرکسی خدا را قبول ندارد نجس است .نتیجه آن شد که
مرزبندیهای نادرستی بهوجود آمد .یک شکنجهگر ساواک که نماز میخواند پاک تلقی
میشــد ولی کسی که شــعار قســط و عدالت میداد و تا پای جان زیر شکنجه مقاومت
میکرد نجس شمرده میشد .درحالی که بر اساس نص قرآن شیطان هم خدا را قبول داشت
و حتی بیخدایی معنی نداشت که بر این مبنا آن قطببندی کاذب شکل بگیرد و سنگ
بنای حذف نیروها چه قبل و چه پس از انقالب گردد.
مســئله دیگری که در ســمپوزیوم مطرح شد مســئله دوران بود؛ بهنظر میرسد از آنجا که
شــریعتی دین را هسته ســخت کار فرهنگی میداند باید این پرســش را مطرح کرد که آیا
میتوان دین را به دوره یا دورانی محدود کرد؟ توضیح اینکه در ســال  56در زندان قصر با
بیژن چهرازی قدم میزدیم و او گفت بعد از اینکه ســازمان مجاهدین به سمت مارکسیسم
تغییر ایدئولوژی داده اســت ویژگی جامعه ایران هم مارکسیســتی شده است نه دینی .به او
توضیح دادم شــماها در یک دورهای میگویید دین روبنای جامعه شبانی و گاهی عناصر
تجاری اســت ،بعد میگویید دین روبنای جامعه بردهداری اســت و آنگاه روبنای جامعه
فئودالی میشــود .در انقالب مشروطه و نهضت ملی ،دین اسالم را روبنای بورژوازی ملی
قلمــداد کردید .پــس از قیام ملی  15خرداد دین را روبنای مبــارزات خردهبورژوازی چپ
برشمردید و زندهیاد گلسرخی در دادگاه دین را روبنای حرکت زحمتکشان اعالم کرد .اگر
قرار اســت دین آنقدر کشش داشته باشد که روبنای همه ادوار تاریخی ـ طبقاتی مصطلح
باشــد ،بنابراین باید دیدگاه خود را نســبت به دین تغییر دهید .دیــن را نمیتوان محدود به
دوران خاصی کرد؛ چراکه جوهر دین عدل و عدالت اجتماعی اســت که در بستر زمان به
اشکال مختلف تبدیل میشود و این مطلبی است که مرحوم طالقانی در توشهگیری از سوره
آلعمران مطرح کرده و ما را به دو عنصر هســتی و زمان توجه داده است .زمانی نگذشت
که در  22بهمن  57پیشبینیها همه نقش بر آب شد.
لذا میتوان نتیجه گرفت اگر اســاس جریان شــریعتی دینی اســت پس نمیتواند به دوران
خاصی محدود شود .اگر محدودیتی هست برای این است که عناصر غیردینی در آن ورود
پیدا کردهاند .شریعتی راه رهایی را رها شدن از متافیزیک یونان میداند .ما تا چه اندازه در
این راه موفق بودهایم؟ بسیاری از مفسرین و اساتید دانشگاه منطق یونانی ارسطو را کلید فهم
قرآن و همه معارف بشری میدانند .آیا در نقد این گامی برداشتهایم؟
در ریشهیابی بنیادگرایی مصطلح باید به چند نکته توجه کرد:
نکته اول پیدایش سکوالریســم غربی در دنیای مسیحیت بود که بهطور خالصه دو مؤلفه
داشت :یکی دنیایی کردن دین؛ و یکی علمی کردن دین .بهنظر میرسد این تقسیمبندی بر
اساس دوگانه «ماده -معنا» که در فلسفه غربی ریشه دیرینه دارد استوار است .تقسیم جهان
به مقدس و نامقدس یا ماده و معنا و پست دانستن ماده در معارف اسالمی جایگاهی ندارد.
به قول دکتر اقبال الهوری تمامی جهان روحانی است« .به جهان خرم از آنم که جهان خرم
از اوست /عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست» .در قرآن به ماده شئ گفته میشود
که ناشــی از شــاء و اراده خداســت و به قول دکتر شــریعتی نظام قرآنی نظام آیهگراست؛
یعنی هر آیه معادل شــئ است؛ و همینطور که آیات عین ربط به خدا هستند اشیا هم عین

ربط به خداســت و همه اشیا اسمالله هستند .طبیعی است
واکنش به سکوالریسم غربی در دنیای مسیحیت و دنیایی
ً
کردن دین پدیدهای ســت که اصطالحا بنیادگرایی دینی و
نصگرایی نامیده میشود که نصگرایی هم اصالت دادن
بهظاهر و شکلگرایی است و خطرات زیادی بهبار آورده
ً
است .طبیعی است که نباید ریشه جریانات ظاهرا مذهبی
منتهی به بنیادگرایی را در دین جســتوجو کرد ،بلکه این
گروهها بیشتر ماهیت سیاسی دارند تا مذهبی .البته عواملی
چون مذهب و فرهنگ و اقتصاد نیز دخیل هستند.
مورد دیگری کــه میتوان آن را منشــأ بنیادگرایی مصطلح
دانست جنگ سرد است که پس از پایان جنگ دوم جهانی
ساماندهی و تئوریزه شــد؛ ما هم خدا را قبول داریم و هم
آزادی را و هم مالکیت را اما کمونیستها و بلوک شرق نه
دالس،
خدا را قبول دارند و نه آزادی را و نه مالکیت را .فاستر ِ
وزیر امور خارجه امریکا که جنگ سرد را رهبری میکرد،
سه مؤلفه داشت :یکی اینکه وزیر خارجه ابرقدرت امریکا
بود؛ دوم اینکه کشــیش معتقدی بود و کمونیســم را عین
شیطان میدانست؛ و سوم اینکه وکیل کمپانیهای فراملیتی
نفت بود .برادر او آلن دالس نیز رئیس ســازمان جاسوسی
سیا بود که به کمک هم جنگ سرد را راه انداختند .جنگ
سرد دو هدف داشت :یکی براندازی نیروهای ملی که منافع
امریکا را به چالش میکشــیدند؛ و دوم براندازی نیروهای
چــپ که ایدئولوژی آنها را برنمیتافتند .در همین راســتا
بود که کودتاهایی علیه دولتهای ملی و دموکراتیک دکتر
مصدق در ایران ،دکتر آربنز در گواتماال ،دکتر سوکارنو در
اندونــزی و دکتر آلنده در شــیلی و ده ها کودتای دیگر را
ســازماندهی کردند .آقای پرکینز در کتاب قاتل اقتصادی
ً
مینویســد :کودتای  28مرداد عمــا جنگی بود در قالب
کودتا .چراکه اســتالین در سال  1949به بمب اتمی دست
یافتــه بود و برای پرهیز از واکنش شــوروی جنگ را از راه
کودتا انجام دادیم .بنیادگرایی جنگ ســرد مقولهای نیست
که ربطی به دین بهویژه به اســام داشــته باشد و طی پنجاه
سال توانست فرهنگی را ایجاد کند که هر تفکر ملی یا چپ
را به چالش کشیده و آن را آنتاگونیستی بداند و کیست که
نداند در پروســه جنگ ســرد و درگیری امریکا و شوروی
بود که القاعده و طالبان در افغانستان سازماندهی شدند و
زندهیاد بینظیر بوتو در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تنها
پاکستان نبود که طالبان را ایجاد کرد بلکه انگلیس و امریکا
و پاکســتان هر ســه نقش داشــتند .کتاب براندازی نوشته
اســتیون کینزر حــق مطلب را در اینباره ادا کرده اســت.
بنالدن و ایمن الظواهری هر دو از وفاداران به سید قطب و
محمد قطب بودند .مرحوم طالقانی هنگام درگذشت سید
قطب در زندان قصر بود و حاضر نشــد برای او مراسم ختم
برگزار کند .چراکه سیدقطب معتقد بود ناسیونالیسم عرب
که سمبل آن ناصر بود با صهیونیسم و امپریالیسم مانند سه
لوالی در همعرض است .درحالیکه طالقانی در آن شرایط
بار اصلی مبارزه ضد صهیونیستی و امپریالیستی را بر دوش
ناصر میدانســت .ناگفته نماند یکــی از مؤلفههای جنگ
ســرد مبارزه با نیروهای ملی و مبارز و ضد صهیونیســت و
ضد امپریالیســت بود .طالقانی بهدرستی میدید این پدیده
ض گرفتن صهیونیســم و امپریالیســم و ناسیونالیسم
همعر 
مبارز ربطی به دین و قرآن ندارد.
شاید بتوان از نگاهی دیگر منشأ بنیادگرایی مذهبی معاصر
را در درون امریــکا جســت .در ســال  1998نئوکانهــا،
محافظــهکاران جدیــد امریکا ،ســازماندهی و صاحب
مانیفســتی به نام  PNACیا پروژه برای قرن جدید امریکا
شدند که تهاجم به عراق را در قالب این مانیفست تصویب

کردند و در همان ســال با البیگری در
کنگره به تصویب کنگره هم رســاندند
ولی بیل کلینتــون ،رئیسجمهور وقت،
آن را بــه اجــرا درنیاورد .تــا اینکه بوش
پســر عضو نئــوکان هــا در ســال 2000
رئیسجمهــور شــد و در پــی حمله به
برجهــای دوقلــو در  11ســپتامبر 2001
خطمشی  11ســپتامبری خود را اعمال و
ابتدا به افغانســتان و سپس در سال 2003
به عراق تهاجم کرد .همه میدانند حزب
بعــث حاکم بر عراق الئیک بوده و هیچ
سنخیتی با القاعده و بنیادگرایی نداشت.
ولی این حمله بــه بهانه بنیادگرایی و البته
ادعــای واهی ســاح اتمی و شــیمیایی
انجام شد .رئیسجمهور وقت ایران سید
محمد خاتمی پیشبینی کرد که در عراق
القاعــده وجود نــدارد ولی اگــر امریکا
بــه عراق حمله کند القاعده بــه وجود خواهد آمد که این
پیشبینی به وقوع پیوست .مسعود بارزانی مطلب جالبی را
عنوان کرد که چون حمله امریکا با مجوز ســازمان ملل و
شــورای امنیت نبود طبیعی بود که مردم عراق در برابر آن
مقاومت کرده و مقاومت موضوعیت پیدا کند .بدینسان
القاعده عراق به رهبری ابومصعبالزرقاوی با ســه هدف
مقابله با شیعه صفوی ،صهیونیسم و صلیبیون به وجود آمد.
کشــتار جنایتگونه مردم عراق با بمب ده تنی و فسفری
بــه حدی بود کــه در فلوجه هیچ انســان و حتی حیوانی
نمیتوانست زندگی کند .آوازه جنایات زندان ابوغریب هم
به گوش همه جهانیان رســیده است .فرزندان این قربانیان
بودنــد که انگیزه ایجاد داعش در آنها به وجود آمد .البته
بــر روی این انگیزه قوی و مذهبی ،آل ســعود و افســران
طردشده حزب بعث سوار شده و با سوءاستفاده ،جنایاتی
را به بار آوردند تا افکار عمومی دنیا به جمعبندی نادرست
تروریســم اسالمی برسد .در  150ســال گذشته شیعیان و
اهل سنت عراق در بدنه ،همزیستی مسالمتآمیز داشتند.
با هم ازدواج میکردند و به مســاجد هم میرفتند .بعد از
حمله امریکا بهویژه پس از انتخابات سراسری برای اولین
بار فرقهبندی بهوجود آمد و قهرآمیز شد و بدنه شیعه و سنی
به اقدامات تروریستی علیه هم پرداختند .چامسکی و سایر
شخصیتهای صاحبنظر ،پیدایش القاعده و تروریسم را
ناشی از حمله امریکا به عراق دانستند .اوباما در سال 2008
حمله به عراق را فاجعه نامید و پیدایش القاعده را ناشــی
از این فاجعه اعالم کرد و در پی آن رأی چشــمگیری در
جامعه امریکا بهدست آورد و رئیسجمهور شد .در همین
راستا اظهارنظرهای بسیاری شده است که مطلب مستقلی
میطلبد .استیو بنن ،نماینده اوانجلیستهایی است که در
امریکا به آنها بنیادگرایان مســیحی میگویند .بوش پسر
به کمک همین اوانجلیســتها در سال  2000رأی آورد و
توماس فریدمن در سرمقاله خود در نیویورکتایمز درباره
ً
انتخابات  2004امریکا نوشــت مردم امریکا این بار صرفا
برای انتخاب یــک رئیسجمهور بهپای صندوقها نرفتند
بلکــه معتقــدم  75درصد مردم امریکا مذهبی هســتند و
خواهان یــک رئیسجمهور مذهبی بــوده و نهتنها به این
اکتفا نکردند بلکه میخواســتند رئیسجمهور مذهبی از
گزارههای مذهبی ـ اوانجلیســتی (مانند هرکه با ما نیست
دشمن ماست و اســتفاده از محور شرارت در دموکراسی
و )...اســتفاده کند .برای ارزیابی ابعاد این اوانجلیستها
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همزمــان با طرح انتقــال ســفارت امریــکا از تلآویو به
بیتالمقدس نوشــت  82درصــد اوانجلیســتها بر این
باورند که پس از نابودی فلســطینیها توســط اســرائیل،
حضرت مسیح در اسرائیل ظهور میکند و به یهودیان انذار
میدهد که یا به دین مسیحیت درآیید یا مرگ را بپذیرید و
معتقدند تا یال اسب حضرت مسیح از کشتههای یهودیان
خونآلود خواهد شد .این در حالی است که تنها  40درصد
یهودیان امریکا چنین اعتقادی دارند .مایک پنس ،معاون
ترامپ ،نماینده اوانجلیستهاســت که به آنها مسیحیان
صهیونیست نیز میگویند و اسالمهراسی را دنبال میکنند.
در توضیــح بیشــتر بنیادگرایــی مذهبــی به کتــاب جرج
سوروس ،رؤیای برتری امریکایی ،اشاره میکنیم .سوروس
که با نئوکان ها و بوش بهشــدت مخالف است در تحلیل
نئوکان ها بر این باور اســت که آنها دو مؤلفه دارند :یکی
بنیادگرایــی بازار؛ و دیگری بنیادگرایی مذهبی .در توضیح
بنیادگرایــی بازار میگوید این جماعــت عرضه و تقاضا و
اقتصاد آزاد را قبول ندارنــد و معتقدند امریکا با دارا بودن
 700پایــگاه نظامی در ســطح جهــان و  750میلیارد دالر
بودجه نظامی بایســتی از طریق نظامی به نفت ارزان و قابل
عرضه مستمر دسترســی داشته باشــد؛ یعنی مخازن نفت
خاورمیانــه را تصرف کند یا کاری کنــد نتوانند به امریکا
نفت نفروشند .درباره بنیادگرایی مذهبی نیز با این مضمون
توضیح میدهد که جماعتی از مسیحیان اوانجلیست هستند
که پایگاه نئوکانها هستند و اینها مؤید اسرائیل میباشند.
میبینیــم در دوره ریاســتجمهوری بوش پســر هیچگاه
اسرائیل محکوم که نشد هیچ اعمال جنایتبار و غیرقانونی
آن تقبیح هم نشد.
بنابرایــن در ارزیابی بنیادگرایی مذهبی باید توجه کنیم که
یک پدیده سیاسی و حتی نظامی است و نمیتوان منشأ آن
را در دین جســتوجو کرد .بلکه بعضی از اســرائیلیات و
یونانیات و خرافاتی که در دین وارد شده استفاده میکنند.
برای نمونه میتوان به مالقات اســتیو بنن و پاپ فرانسیس
اشاره کرد که با همه ابرقدرتیشان سعی دارند اسالمهراسی
را رواج دهند.
فرامــوش نشــود یکــی از جذابیتهای ظاهــری داعش،
اعتراض آشــکار و عملی و ســازمانیافته و استراتژیک به
ظلم و تجاوز جهانی اســت .بدین معنا که وقتی  5درصد
افراد جهان  95درصد ثروت جهان را در دست دارند و 95
درصد تنها  5درصد ثروت را ،پروژه اصالح دینی که فاقد
دوام اصالحگری و سازماندهی و راهبرد مشخصی است
غافلگیر میشود■.
دی و بهمن 96
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