
  محمدرضا نیکفر

  ات شکنجهاالهی

  

جای ممتاز پدیداری حقیقت حکومـت دینـی   عنواِن  بهدر آغاز این نوشته، زندان 

خـدای  . شـود بـه دیـن و خـدای آن     از این میقات نقبی زده می. شود معرفی می

پرسیده . گر است، در کانون بررسی قرار دارد شکنجه گران، که خود طبعًا شکنجه

پرداخته " الله اکبر"به شعار  ادامهدر . ن خدا با کی استشود که مسئولیت ای می

در پایـان   .هایی که دارد دهد و محدودیت هایی که به دست می امکانبه شود،  می

ایـن  . بتارانـد ابتـذال و خشـونت دینـی را    بایسـتی  رود که  از معنویتی سخن می

  .شود معنویت، سکوالریسم نامیده می

  

  پدیداری در زندان

 ی دستگیرشـدگان جنـبش اعتـراض بـه نتیجـه      اول دادگـاه نمایشـی   ی جلسـه  − ۱۳۸۸ دادمر ۱۰شنبه، 

بـا  . کردنـد  پـا بر کنفرانس مطبوعاتی ،به دنبال آن برای دو تن از متهمان. برگزار شد انتخابات ی شده اعالم

ی آنـان در ایـن شـوها    .که همان روز شنبه پخش شد کردندنیز اختصاصی تلویزیونی  ی  مصاحبهیک آنان 

 یبـرا « دنـ ک یمـ  یخودشـکن : یکی از آنـان گفـت  . اند اعتراف، اعالم کردند که در زندان به حقیقت رسیده

شـنویم   می" اعتراف"ن سخنانی را در قالب یاین بار اولی نیست که چن .»احیا بشود یکه حقیقت دیگر این

  .ها گرفته خواهد شد و تا زمانی که این رژیم هست، باز از این گونه اعتراف

تـوان بـه پرسـش، پاسـخی      یابـد؟ مـی   هـا تجلـی مـی    را حقیقت حکومت اسالمی همواره در زنـدان چ

 )۱۸۵۹−  ۱۹۳۸( گذار آن ادموند هوسرل پدیدارشناسی، مکتبی فلسفی است که بنیان. پدیدارشناسانه داد

ا در برای گذر از گمان به شناخت حقیقی بایـد خـود ر  عزیمتگاه پدیدارشناسی این اندیشه است که  .است

 )پدیـدار ( تر در کوران آزمونی بگذاریم که بـه مـا امکـان دهـد بـه موضـوع       موقعیت تجربه و به سخن کلی

اگر بخواهیم ثابت کنـیم کـه در   . نزدیک شدن به موضوع بسته به خود موضوع دارد ی نحوه. نزدیک شویم

دو تجربـه را بـا    ی و نتیجه تابستان هوا در آبادان گرمتر از همدان است، بایستی به این دو شهر سفر کنیم

ایی یادعایی در مورد خاصیت شـیم  ،شود هندسی به شکل دیگری ثابت می ی یک قضیه. هم مقایسه کنیم

از همپیونـدی موضـوع و آزمـون آن سـخن      ،ارتبـاط در ایـن   ،در پدیدارشناسی. یک ماده، به شکلی دیگر

  .گویند می

خواهیـد گرمـای    مـی  !مایشـگاه شـیمی برویـد   خواهید با خواص اسید نیتریک آشنا شـوید؟ بـه آز   می

ای ناآشـنا آشـنا    خواهید بـا طعـم میـوه    می !تابستان آبادان را حس کنید؟ در مرداد ماه به آنجا سفر کنید

تـوانیم بگـوییم    نمـی  مـثالً . توانیم با هم عوض کنیم جای کشف حقیقت اینها را نمی! شوید؟ آن را بچشید

لیچـی را   ی به آبادان رفت، و برای حس گرمـای آبـادان، بایسـتی مـزه    فیثاغورث باید  ی برای اثبات قضیه

  .ناشناخته برای ماست ای  چشید، که میوه
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بـر همـین روال   ! سفر کنیـد  آنجابه  ماه؟ مردادسوزان استخواهید دریابید تابستان در جنوب چه  می

رک کنیـد؟ بـه زنـدان    خواهید حقیقـت جمهـوری اسـالمی را د    می: نهیم این حکم پدیدارشناسانه را برمی

حقیقت مقدسشان را بـر   ،کنج امن در آن ،فرشتگان امین. رای جمهوری اسالمی استغار ِح ،زندان! بروید

  .کنند شما آشکار می

پاسخ این است که حقیقت  یابد؟ ها تجلی می چرا حقیقت حکومت اسالمی همواره در زندان: پرسیدیم

توانسـتند در خـارج از زنـدان بـرای بازجوهـای       بـود، مـی  اگـر جـز ایـن    . های آن اسـت  رژیم، همان زندان

دانیم که بازجوهایشـان، سـردبیر و نویسـنده و     می. گرشان سخنرانی بگذارند تا همگان متنبه شوند معجزه

اگـر  . در جایی خارج از زندان باشدشان  سخنرانینشیند، اگر  اما بر دل نمی انسخن آن. خطیب نیز هستند

نگاه کردن  این استاِداز  .پدیداری اصیل جمهوری اسالمی در زندان است: گفت میشاید هوسرل زنده بود، 

دارد،  نسـبی  –نهادی یسرشتاصیلی  ی ایم که هر پدیدارشونده آموخته و نگاه بر نگاه، و دقت در نگاه کردن

   .است که در موقعیت معینی قرار دارد )ذهنی( گر شدن بر نهادی جلوه ،یعنی پدید آمدنش

  

  رژیمحقیقت 

این است که دستگاه حق دارد و آن حقی که در کند،   می" تفهیم"حقیقت رژیم، که بازجو آن را به زندانی 

توان بـا بحـث و اسـتدالل آن را     حقیقت دینی، حقیقت گفتمانی نیست، یعنی نمی .دارد، حقی دینی است

یعنی فطرت فرد اجازه ندهـد   ،باشندای کشیده  پرده از ازل دل فردگوش و دریافت، چون وقتی بر چشم و 

پـرده  . از چه درس و بحثی بهره برد کند که میو فرقی ن ماند می" ضاللت"همواره در او حقیقت را دریابد، 

بـه ایـن   . ای ویژه در موقعیتی ویـژه  گردد، آن هم نه با بحث، بلکه با تجربه شود و شهود ممکن می پاره می

آن . رخـداد آن در حکومـت اسـالمی اساسـا در زنـدان اسـت      . توان معجزه یا شبه معجزه گفـت  آزمون می

و همانی است کـه چشـم و گـوش و دل فـرد را بـه روی       رود از آن سخن می) ۷بقره (که در قرآن  ئیغشا

  .شود در زندان پاره میبندد،  حقیقت می

در کـانون ایـن   . های نمایشـی در تهـران برگـزار شـد     چهارم دادگاه ی جلسه ۱۳۸۸روز سوم شهریور 

از قول . طلبان، به روی حقیقت قرار داشت نمایش، شرح گشوده شدن چشم سعید حجاریان، متفکر اصالح

تـوان در   کرده که نظام حاکم بر ایران را هـم مـی   ها زیر تأثیر ماکس وبر بوده و تصور می او گفتند که سال

تحلیـل کـرد و آن را   های شـرق مسـلمان    ساختار حکومت ی شناس نامدار درباره چارچوب نظر این جامعه

او گفتند  از قول. شود حاصل فکر سالها در مدت کوتاه اسارت در اوین زایل می .نوعی نظام سلطانی دانست

اسـتدالل  . در اینجـا شـنونده منتظـر اسـتدالل اسـت     . است کرده ، در تشخیص نظام اشتباه میکه فهمیده

اوصاف  نیبا ا  ردیگ یم) عج(ه امام زمان مقدس هیخود را از ناح تیمشروع هیفق تینظام وال« :چنین است

این استدالل به این صـورت  » .ربط است یکامال نا بجا و ب رانیا یکنون طیوبر ، بر شرا ماکس هیانطباق نظر

آنچـه در   .سـت ین یاست، پـس سـلطان  » رسول اکرم تیاز وال یا شعبه هیفق یحکم ول« :شود هم تکرار می

نظـام  « دلیل این است که. مسلم باشد ،دلیل یقیِناست که  آور یقین اینجا استداللش نامیدیم، در صورتی

بـاور بـه چنـین چیـزی امـری      . »ردیگ یم) عج(مقدسه امام زمان  هیخود را از ناح تیمشروع هیفق تیوال

حجاریـان دو  . یة اللـه ببینـد  بق ی کند، باید او را بقیه شهودی است، یعنی فرد ولی فقیه را که مشاهده می
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اش بـه ایـن    و مطالعـه   تجربـه  ی برپایه. را از نزدیک مشاهده کرده و به هر دو خدمت کرده استه یقولی ف

او  ی خواهد بگوید که مشاهده نامه می اعتراف. های سلطانی است نتیجه رسیده که نظام آنان از جنس نظام

: تـر بگـوییم   دقیـق − گیـرد و ایـن مشـاهده او را      درست در زندان صـورت مـی   ی مشاهده. غلط بوده است

ـ  رساند که  به این نتیجه می− نامه را  متن اعتراف ی نویسنده رسـول   تیـ از وال یا شـعبه « هیـ فق یحکـم ول

در زنـدان  . مشهد آن حقیقت، به شرحی که آمد، زندان اسـت . گیری شهودی است این نتیجه. است» ماکر

  .شود حقیقت باز میرود و در زمانی کوتاه چشم فرد به  حاصل یک عمر بحث و فحص، برباد می

اسـالمی اسـت، حقیقـت هـر چیـز       ی ترین مکتب در فلسـفه  ا، که پرنفوذترین و جدیمّش در حکمت

هر چیزی را ماهیتی است که به آن چیز « )۲۹۲. ، ص۲. ج" (شفا"سینا در  به تعریف ابن. ماهیت آن است

 ی ریم که حقیقت هر چیز نحوهاگر پایه را بر این بگذا .»دهد، و آن ماهیت حقیقت آن چیز است هویت می

سینا چیستی اصیل چیز بدانیم، به این نظر  پدیداری آن است در شکلی اصیل، و حقیقت را به توصیف ابن

  .نماید رخ می و تجاوز جنسی در زندان  شکنجه ی رسیم که حکومت اسالمی آنی است که با معجزه می

تمام دانش اجتماعی را کـه در  . سی کشف کردی و سیاختشنا توان با تحلیل جامعه این حقیقت را نمی

از دید دانش اجتماعی ماهیت یک . رسیم، نه خود آن خدمت گیریم، تنها به شرایط امکان ماهیت رژیم می

گری وجـه عارضـی اسـتبداد اسـت و اسـتبداد یـک        شکنجه. های آن توضیح داد توان با زندان رژیم را نمی

خیـزد کـه خـود آن محصـول تـاریخی یـک        یاسی خاصی برمیاعمال قدرت است که از ساختار س ی شیوه

خـود   ،امکـان  و خـودِ  ندامکان نیست خوِد ،امکان های طشر. اجتماعی است-ساختارمند فرهنگی ی همتافته

در واقعیت همواره چیزی وجـود دارد  . ناواکاستنی به دیگریدارند از آنها چیزهایی  یک هر. واقعیت نیست

تـوان کشـف    در پدیداری واقعیـت مـی   تنها آن چیز را. به آن رسیدامکان  های طتوان با تحلیل شر که نمی

نماید اگر بگوییم ماهیت رژیم  تحلیل استاندارد دانش اجتماعی غریب می بدین جهت است که از دید. کرد

  .شود آشکار میاسالمی آن چیزی است که با شکنجه 

هـا از   مجمـوع بازگفتـه  . نـد بر قربانی خود پدیـدار ک  گر می کوشد حقیقت رژیم آنی است که شکنجه

حقیقتـی کـه   : بینـیم  مشترک می ی های بازجویان را که بکاویم، در آنها یک نکته شکنجه و گفته ی صحنه

 دهـد کـه    م این اختیار  را مـی یبه رژزندانی باید دریابد، این است که رژیم حقی ویژه دارد و این حق ویژه 

خواسـتند بداننـد    کردند، مـی  که می  ش از انقالب، شکنجهپی. چه بوده و چه باید باشد واقعیتتعیین کند 

، به طـور خالصـه واقعیـت    کنند در واقع چه میچه گذشته است، زندانی چه اطالعاتی دارد، او و رفیقانش 

پرسش از پی واقعیتی که زندانی بر آن آگاهی دارد، برای بازجوی امروزی فرع قضیه اسـت، اصـل   . چیست

یک زندانی، رسیدن به این مرحله را  .گوید واقعیت آنی است که بازجو می ،کند اعترافزندانی آن است که 

طلـب   ، در اعتراف تلویزیونی مشترک دواصالح۱۳۸۸مرداد  ۱۱در روز . توضیح داده است" قاطی کردن"با 

   :محمد عطریانفر و محمد ابطحی، این جمالت رد و بدل شدند ،زندانی

  

  »...ییبایامر مهم و ز کی با،یز یا قاطام م،یکرده ا یما قاط«: انفریطرع

  ».نکردم یقاط ینجوریالبته من ا«: یابطح

  ...» شناخت است کیاز  یناش رییتغ نیکردم و ا رییکردم و تغ یمن قاط یول«: انفریعطر
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درهـم  «بـاال   ی در متنـی چـون مکالمـه   " قـاطی کـردن  "به معنای درهم و مخلوط اسـت، و  " قاطی"

معنـا  ) "فرهنـگ سـخن  "( »تمیز ندادن دو یا چند چیـز از هـم  «و  »ذهن آمیختن مطالب و موضوعات در

وجـود دارد و آن فشـار    چیـز  فقـط یـک  . داند واقعیت چیست رسد که زندانی دیگر نمی جایی می. دهد می

  .بسازدبرهم زند و از نو واقعیت را زجو کسی است که قدرت آن را دارد که بازجوست و این با

گـری، بنـابر    گیرد؟ آفرینش او این حق را از کجا می. اوست ی ق ویژهاین ح. سازد بازجو واقعیت را می

بازجو هم خالق است، هم علم . باور دینی کار خداست، و این خداست که به آنچه پنهان است، آگاهی دارد

های بازجویـان نشـان    تحلیل گفته .است االهیاو عامل یک حکومت . بازجو، از مقربان خداست. غیب دارد

کنند، ایـن اسـت کـه گرفتـار در زنـدان      " تفهیم"کوشند به زندانی  اول می ی ه آنان در درجهآنچ ،دهد می

اصال مهم . کند هستند و این حکومت، به نیابت از طرف خدا واقعیت را تعریف و تعیین می االهیحکومتی 

شـود و   می نیست که زندانی چه دیده و چه شنیده؛ بر چشم و گوش و دل او پرده بوده، این پرده برداشته

گاه  اگر هیچ حّتا .واقعیتی اعتراف کند که پیشتر آن را تجربه نکرده بوده است ی زندانی حال باید به تجربه

تعلیق  .پا به خارج از مرزهای کشور نگذشته باشد، اگر گفتند بارها به اسرائیل سفر کرده است، باید بپذیرد

شده توسط زندانی به واقعیت مورد نظر بازجو  عیت تجربهعبور از واق. واقعیت، با تعلیق هنجارها همراه است

هیچ تناقضی نیست که به فرد تجاوز شود، تـا او  . عبور از برزخی است که در آن هیچ هنجاری وجود ندارد

در این دنیـای برزخـی،   . اخالقی دیگری اعتراف کند منشپس از تجاوز به برتری اخالق دینی بر هر گونه 

تجاوز هم عملی است که اخالق پس از آن خلق . کند اخالق آن است که بازجو می .اخالقی استز هم وتجا

  .شود می

  

  اتیاالهیهای  نظام

دنیـای   .معدوم شـدن و از نـو آفریـده شـدن اسـت      ی عدمی است، مرحله ی آن دنیای برزخی، یک مرحله

م و خلق دوبـاره، اخـالق   انهدا ی در این مرحله. گیرند واقعی و هنجارهای آن به دنبال این مرحله شکل می

هـای بـزرگ    کنیم، چنان بزرگ که به دنیاهای سیسـتم  را بزرگ می ینیست ی ابعاد این مرحله. وجود ندارد

هـا خـدایان را بـه     این کار موجه است، زیرا انسان. خلق جهان برسیم ی اتی در مرحلهاالهیمابعدالطبیعی و 

دینهـای منسـجم   چیرگـی   ی نگاه که در مرحلـه سازند و آن خدایان چون ساخته شدند، آ صورت خود می

اتی االهیـ بنـابراین حـق داریـم از منشـاء      .سـازند بـه صـورت خـود     هـایی را مـی   انسان ،نوبت به آنان رسد

بپرسیم و بر ایـن قـرار حـق داریـم، بـرای فهـم دنیـای برزخـی          االهیگری بازجویان در حکومت  آفرینش

شناسـی خداشناسـی    با زنـدان  .اتی بپردازیماالهیعی و های بزرگ مابعدالطبی شکنجه، به کاوش در سیستم

  .شناسی کنیم و با خداشناسی زندان می

مسـئول خلـق جهـانش    " تیمـائوس " ی آفرینی که افالطـون در همپرسـه   یعنی جهان dēmiurgósآن 

دارد رایده، وجود ـَبنیکی، به عنوان َا ی ایده. برد داند، کار خود را در یک خالء مطلق هنجاری پیش نمی می

مـآبی   هلنیسم، یعنی یونانی. آفریند ها می آفرین جهان را همخوان با این ایده و معماری دنیای ایده و جهان

همخوان با نیکـی را بـه مسـیحیت انتقـال      آفرینِی جهان گونه پایانی آن، فکر این ی عصر باستان در مرحله

 "عهـد عتیـق  "کـه در کتـاب آفـرینش    ای وارد یک مذهب سامی شد که با اصل آن، بـدان گونـه    ایده. داد
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در آن هیچـی نـه   . شود، هـیچ مطلـق   ، جهان از هیچ آفریده می"عهد عتیق"در . بینیم، همخوانی ندارد می

آمـد   تبیینی می قرآنگری وجود دارد که بعدتر در  اراده به آفرینش تنها. وجود دارد نه هنجاری ای باشنده

روشنایی را به عنـوان چیـزی    "سفر پیدایش"خدا در . )شود باشنده میپس  باش" (ُکن َفَیکون"به صورت 

معمـاری   ».وخدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا سـاخت «: آفریند نیکو نمی

معمـاری انجـام    ی نیک از مشـاهده  ی گیرد، بر عکس، ایده نیک صورت نمی ی یک ایده ی زمین هم برپایه

» .خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوسـت و خدا «: شود شده، حاصل می

 .»نیکوسـت «یابـد   کنـد و پـس از آن اسـت کـه درمـی      رود، خدا کاری مـی  و همه چیز این گونه پیش می

فراسوی نیـک   ی ای که همیشه با خود داشته، به این اراده پروتستانتیسم، در شکل آغازین و در بنیادگرایی

سرنوشت آن، یعنی پروتستانتیسم فرهنگـی، بـا دور کـردن     ی کننده جریان قوی تعیین. گردد باز میو بد، 

یابـد نیکوسـت، یـا نیکـو      آفرینـد و درمـی   کند و این اوست که مـی  خدا از زمین، انسان را صاحب اراده می

شـود و جهـان    ر مـی خطـ  بی ،هایی چون اعتال عنواناش زیر  محترمانه کور با تبعید شدِن ی آن اراده. نیست

گیـرد، در همـین جهـان از     ای کـه صـورت مـی    جهان هست و سـازندگی . گذارد انسانی را به حال خود می

را کانـت  " عقـل  ی در محدوده ، تنهادین. "کند بمب پروتستانتیسم را فرهنگ خنثی می. ساخته است پیش

  .ده استفراسوی عقل را به بند عقل کشی ی او اراده. نوشته، فیلسوفی پروتستان

او . انـد  ثبـت کـرده  متأله یهودی، فیلـوی اسـکندرانی    را به نام بند عقل بر پای خدای توراتگذاشتن 

برداشـت   ی تفسیر را از یونانیان آموخته بـود، از نحـوه   ی این نحوه فیلو. تفسیر استعاری تورات را باب کرد

بر جهان را آن  و نیروی تأثیر گذار خدا افکنداو میان خدا و جهان جدایی مطلق . های هومر آنان از داستان

فهمیدند، نطـق و منطـق و خـرد نافـذ در منطـق هسـتی و        ای معرفی کرد که یونانیان لوگوس را می گونه

ت یفیلوی یهودی نام شاخصی است برای مشخص کردن آن جریانی کـه مسـیح  . گویی در باب آن را سخن

  .شود ی فیلو عقالنی میمآب خدا با یونانی ی اراده. کند مآب می را یونانی

تـر و   شـود، خـدا عقالنـی    تـر مـی   جامعه بافرهنـگ  چه هر. مسیحیت همواره دو نوع خدا داشته است 

یابـد، خـدا بـا آن     ای توفنده ضرورت می گیری و اعمال اراده آن جایی که خشم و انتقام. گردد تر می متعالی

دیگـر  . مـوع رام و عاقـل شـده اسـت    خـدای مسـیحیت در مج  در عصر ما . شود دیگرش ظاهر می ی چهره

  .و کسی را به کام آتش انداخت توان به نام او بساط انکیزیسیون برپا کرد نمی

کـه   اسـت  ای خـدای مقیـد شـده بـه فرهنـگ، خـدای فرهنگـی       . اسالم نیـز دو خـدای خـود را دارد   

لـق چنـین   خ. کنـد  در چارچوب خرد و هنجارهای متعارف عمل می و خودانگیختگی خود را از دست داده

هـا و   هـا، مولـوی   سـیناها، سـعدی   ابـن . ای بوده است های اسالمی کار پرزحمت طوالنی خدایی برای جامعه

کل دستاورد فرهنـگ اسـالمی را   . اند کرده جومداراخو و  نرمتا حدی منش و  وارسته، بزرگها خدا را  حافظ

هـای   در نـزد گـروه   ،ندشـو  های فرهنگی و تمـدنی باعـث مـی    بحران .توانیم در رحیم کردن الله بدانیم می

ای که یک نمود بحران جنب و جوش ویرانگر آنهاست، خدا فرهیختگی خود را از دسـت بدهـد و    اجتماعی

  .گردد شود و انگار به اصل خویش بازمی جبار و مکار می خدا قهار، .به صورتی نابهنجار جلوه کند

شـد کـه    به آنان نسبت داده مـی . که خدایانش بافرهنگ بودند ای سلطه یافت سالم بر محیط تمدنیا

شود،  نیکی معرفی می ی های مشهور به زرتشتی درباره فرهنگی که با آموزه ی در خطه .سرشتی نیک دارند

هرمزد پیش از آفـرینش خـدای نبـود، پـس از     «: خوانیم می" بندهش"در . شد خدا نیکوروش پنداشته می
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بخش همه و افزونگـر و نگـران همـه     کار و سامانآش) و(آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی 

، آن مینو که چون آفـرینش را اندیشـید،   )بود(روشی -خودی بخشید، نیکو) که(نخستین آفرینشی را . شد

  ).۳۵. مهرداد بهار، ص ی ترجمه(» .ِبدان تِن خویش را نیکو بکرد؛ زیرا او را خدایی از آفرینش بود

امپراتوری سر برآورد و آن امپراتـوری دفتـر و دیـوان و احکـام     زمانی که از دل جنبش دینی اسالمی 

در عقـل   وزناز نقـش قهـر کاسـته شـد و بـر      . کیفی رسید ی خود را یافت، کار مهار خدا نیز به یک نقطه

 .به معنای مهـار کـردن بـود    خود ینهمبر کتاب خدا تفسیر نوشته شد و . ترکیب تصور از خدا افزوده شد

. او را به بنـد کشـیدند  ، میان هستی او و صفاتش فرق گذاشتند و سپس با آن صفاتبرای مهار کردن خدا 

هـر   ی فرهنگ عصـاره . طبعا یکی از صفات خوبی بود .با ذاتی کردن برخی صفات، خدا را ذاتا مقید کردند

 روشـن اسـت کـه   . ی اسم الله تعالی ریخـت  دانست، گرفت و در صفت متعالی شایسته چه را که خوب می

 .قرن چهارم هجری داشـته اسـت   عتزالیاامروزی همان درکی را از خوبی ندارد که یک  ی فرهیختهانسان 

  .اما به هر حال آن خوبی آغازین هم تا آن حد خوب بود، که از آن خدا هر کاری سر نزند

یک ویرگول » کن فیکون«اگر در عبارت قرآنی . برند های سجاوندی به کار نمی در تحریر قرآن عالمت

ایـن ویرگـول، دو   . »کـن، فیکـون  «: کنیم آن ایجاد می ی دربارهبه کار بریم، امکان جالبی برای بحث  ساده

ای کـه   مواجه هستیم، و مرحله" باش" ی گوینده ی ای که فقط با اراده کند، مرحله مرحله را از هم جدا می

دارد، یـا خـوبی در آن    هـم خـوبی وجـود   " باش" ی آیا در مرحله ".باشیدن"ای وجود دارد در حال  باشنده

لوگوس نگرویـد،   ی هیچگاه به یک آموزه ، با تعلیمات شاخصی که دارد،اسالم آید؟ طرف ویرگول پدید می

شایسـته  کـه   ای  تنهـا طـرح مابعـدالطبیعی   . آن عقلی که مشیت و به تبع آن شریعت را مهار کندبه یعنی 

شناختی ژرفی را میان خدا و جهان برقـرار   یهست ی سیناست که فاصله ابن طرح نامیده شود،خردگرا  است

ایـن فاصـله آنچنـان ژرف    . کنـد  شود، پر می نامیده می" عقل"مراتبی از هستی که و این فاصله را با  کرده

ای امکـان آن   خدایی بنماید و به هیچ فقیه و مفتی ی خود را اراده ی تواند اراده است که هیچ سلطانی نمی

سینا به صـورت   آن ویرگول را ابن. گیرد بر چه قرار می االهی ی داند اراده می دهد که مدعی شود که را نمی

خـدای وی در بخشـندگی نمـود دارد، نـه در      .فیض در نظر گرفت و این فیض طبعا در نظر او نیـک بـود  

  .تواند حقیقتش را در زندان و با شکنجه آشکار کند نمی ، اگر جدی گرفته شود،خدای او. سازی محروم

 ی تـوانیم همـه   ایـن تـز مشـهور اسـت کـه مـی       .وگویی تعهدآور کردند فیلسوفان، خدا را درگیر گفت

ات االهیـ توان  می مثاًل. وگویی میان پردازندگان آنها و خدا تصور کنیم اتی را به صورت گفتاالهیهای  نظام

  :کنیمبازنمایی  به صورت زیر با خدا  ای سینا را به صورت مصاحبه ابن

  

  .ایید چگونه جهان را آفریدیدلطفا بفرم

  .برون تراویداز من عقل اول − 

  پس از آن؟

  .شد ادرصاز عقل اول عقل دوم − 

  بعد چه شد؟

  .از عقل دوم، عقل سوم پدید آمد− 

  و داستان همین گونه ادامه یافت؟
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  .عقل دهم ی آری، تا رسیدیم به مرحله− 

  شد؟ و از این جا به بعد جهان حاصل 

  .ه زیر ماه قرار داردآری، جهانی ک− 

  ؟چه بودطی این مراحل برای 

  !برای اینکه گذار از وحدت به کثرت معقول جلوه کند− 

  !آهان فهمیدم

آفریدگار، به خاطر این که فیلسـوفان بـر او ایـراد نگیرنـد، ایـن راه طـوالنی را       : طرف تفسیر ناظر بی(

  !)پیموده است

  :، پرسش و پاسخ به اینجا هم بکشدسینایی امروزین و خدا ممکن است میان یک ابن

  جمهوری اسالمی چیست؟ ی نظر شما درباره

  .جمهوری اسالمی؟ من به جزئیات احوال دنیا کاری ندارم) :و مقداری عصبانیتبا تحقیر − (

  .گویند که تحت عنایت مستقیم شما هستند اما آنها می

  .گویند یاوه می− 

  

وگـو فرصـت و    گفـت . دهنـد  وگوهایی نمـی  به چنین گفتآغازین پیدایششان تن  ی خدایان در مرحله

ممکن است به یـک  : گیرد هر خدایی به مجرد پدید آمدن، در برابر یک دوراهی قرار می. خواهد آرامش می

از شرارت روح شرور اهریمنی تبدیل شود و فریب و فریبکار خوانده شود، شاید هم این سعادت را بیابد که 

از هـیچ زاده   معمـوالً البتـه خـدایان   . همه چیـز بسـتگی بـه تـوازن قـوا دارد     . فاصله گیرد و نیکوکار شود

بار برای همیشه تثبیـت   خیر و شر یک ی مقام آنان نیز در میانه. ای دارد شوند و هر یک از آنها پیشینه نمی

یـک  چندژنی هسـتند، یعنـی اصالتشـان     معمواًلآنان . آنان زندگی پرفراز و نشیبی دارند ی همه. شود نمی

  .همتافته است، به این جهت استعدادهای مختلفی دارند

شکست قطعی . قدرت خود را گسترش داد ی اسالمی بر مدینه و مکه مسلط شد و سپس دایرهخدای 

توانست از آن خدا چیز دیگـری   اش می های ائتالفی محمد در یکی از جنگهایش و به ثمر نرسیدن تاکتیک

آن گـزارش   ی  شناسـان بـر پایـه    مانـد و فرهنـگ   از آن دوران به جا می ای شاید قصیده در این حال .بسازد

کـه شـرور تلقـی شـد و پیـروانش       یش پرستش روحی رواج یافتـه بـود  کدر عربستان کردند که زمانی  می

ن ارج شـریکان آنـا   ی و بقیـه  ٰیاگر الت و عّز. های مفرد و خاص همه اتفاقی هستند پدیده. سرکوب شدند

توانسـتند در کـانون    آورد که آنان را درهم بشـکند، آنـان مـی    دادند، رقیبی سر برنمی خود را از دست نمی

و کیش خود را بـر دیگـران    ردهیافت که جهانگشایی ک د و این قوم قدرت آن را مینعصبیت عرب قرار گیر

 شـد،  ی، که طبعا یکی از آنان بـر بقیـه مسـلط مـ    به نام این خدایاندر زادبوم ما شاید  کنونتحمیل کند، ا

و در این حال شاید روشنفکر دینی، عبدالکریم سـروش، مشـغول یـافتن ذات     .بساط داغ و درفش برپا بود

  .اش بود نیک دین مسلط و جدا کردن آن از اعراض بد تاریخی

نیک کردن ذات او با عقل اعتزالی  .ورود به تمدن اسالمی ذات نیکی یافت ی خدای اسالمی در مرحله

پیشاپیش در های زرتشتی، مانوی، یهودی و مسیحی  تعلیمدر قلمرو آن ای که  راتوریدر امپ. صورت گرفت

شـد کـیش خـدایی را رواج داد کـه فرمـان       ، نمـی ایجاد کرده بودندانتظارهای خاصی تصورها و خدا  مورد
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کـرد، خـدا حسـابگر     عقالنیت دولتی هم ایجاب مـی . ، ملتزم به خیر نباشد"!)ُکن("نخستینش به باشیدن 

  .د، زود خشم نگیرد و از امور جاری دور نگه داشته شود، تا هر کسی او را در کارها دخالت ندهدشو

 خـود در بـاب   ی خدای اسالمی را عرضه کردنـد، ایـده   ی کننده اتی راماالهیمعتزله، که نخستین نظام 

کـه خـدا نیـک     ثبت است که آنان نظر خود در این مـورد را . اند ات مسیحی برگرفتهاالهینیکی ذاتی را از 

 کشـاند، از یوحنـای دمشـقی    کاری نمـی هر گونه نیکی است، بد نیست و کسی را به بد ی سرچشمه ،است

کـردن   االهـی آنـان بـا   . دیدگاه این قدیس مسیحی است از صفات خدا متأثر ی بحث آنان درباره. اند گرفته

نیـک بـودن نیـک را بـه قـراری       دانستند، ق میونیکی، با توجه به اینکه قرآن و به تبع آن شریعت را مخل

   .نیک به خاطر نفس نیکی نیک است و بد به خاطر نفس بدی بد است. گرداندند شرعی برنمی

بـرد، در هـیچ دینـی بـا صـمیمیت و بـه تمـامی         که به برتر دانستن اخالق از دین راه میاین عقیده، 

تـوانیم بـا قطعیـت     می ما نگیفره ی شده در خطه های شناخته دست کم درمورد دین. پذیرفته نشده است

اند تا چه برسد بـه پـذیرش ارج ذاتـی و     آنها استعدادی قوی برای مقابله با اخالق داشته ی بگوییم که همه

   .اند ها این استعداد را در طول تاریخ مدام به نمایش گذاشته و آن دین. برین آن

  

  االهیهای  دگردیسی

شـود؟   ست، پس چه چیزی باعث تقابل دین و اخـالق مـی  شدنش نیک شده ا اگر خدا در جریان فرهیخته 

خدا سلطان کائنات اسـت و هـر چـه    : تواند این باشد به این پرسش می) تئولوژیک(یک پاسخ خداشناسانه 

هـا   ها طرف سـلطان  سلطان. اخالقی قرار دارد ذاتش با قدرت و سلطه توضیح داده شود، در خطر ابتال به بی

انی زمانی شورش رعایایی را علیه سلطان دیگری برانگیـزد، قاعـده امـا ایـن     ممکن است سلط. گیرند را می

خدا مشوق شورش علیه شاه . گردند  شوند و علیه رعایا متحد سالطین همنشین  ی است که در نهایت همه

ای است که سوژه بـودنش   شود، زیرا سوژه اخالق می خدا بی. خمینی که سلطان شد، پشت او را گرفت. بود

  .گردد، به فعال مایشا بودنش تش برمیبه قدر

گوید، خدایان چـه باشـند، چـه نباشـند، مـا       می" کتاب ناآرامی"فرناندو پسوآ در یکی از تأمالتش در 

مختلفی دارد، هم  های جلوهاو . در این شکی نیست که خدا یک نیروی اجتماعی واقعی است. آنانیم ی برده

خدا یعنی این که مـا  «: پسوآ همچنین گفته است .یکوکاریدر بدکاری هم در ن مدر جنگ هم در صلح، ه

 تـوان از  را مـی ایـن سـخن    ) جدید آلمـانی  ی ، ترجمه۳۱. ص( ».داستان نیست ی وجود داریم و این همه

کنـیم و   الزم کمـک نمـی   ی خدا وجود دارد زیرا ما بـه هـم بـه انـدازه    : اجتماعی چنین تعبیر کرد ی زاویه

زنـیم و   کنـیم، مـی   به جای کمک کردن، همدیگر را محروم می. آید ان برنمیدرمواردی هم کاری از دستم

ظلـم اگـر نباشـد، خـدا وجـود      . هم برای کشتن به یاری خدا نیاز داریم و هم بـرای دادخـواهی  . کشیم می

  .ایم ن برخوردهدان چیزی نیست که تا کنون در تاریخ فرهنگ بآنخواهد داشت یا اگر وجود داشته باشد، 

گیرنـد، در   به عنوان چیزی ساختگی و توهمی در نظر مـی  معمواًل را مذهب، خدا ی وشنگرانهدر نقد ر

کنند که از درون روان آدمی و از بیرون به  که از آن به عنوان نیرویی استفاده مینهایت به عنوان یک ابژه، 

خدا ولی بـیش  . اندم یمجور و جهل برقرار  کشد و با کمک آن صورت آیین و تشکیالت مردم را به بند می
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. تـوان کـرد   ست و بـا آن هـر کـاری نمـی    ا از آنکه ابژه باشد، سوژه است، یعنی نام نیرویی است که خودپو

  .شوند آن می ی داران هم به نوعی برده برده

. شود، میان روح بد و روح خوب فرقی وجـود نـدارد   خدا نامیده می تر سپسچه  گیری آن شکل آغازدر 

آگـاهی از  . تواننـد خطرنـاک باشـند    آنهـا مـی   ی به هر حال همـه . وب یا بد باشدهر روحی ممکن است خ

ها کنتـرل خـدایان    فرهنگ ی بخش بزرگی از تالش همه .خدایان آگاهی از خطرناک بودن ذاتی آنان است

هـای   آمـوزش  ی به اصل خود بازگردند و همـه  ممکن است که خدایان پایدار استاین وحشت . بوده است

بخشـی   مابعدالطبیعه، عرفان و همچنین ظرافت ،اتاالهینذر و نیاز،  .اند، از یاد ببرند ا که دیدهای ر فرهنگی

نیافریند و نظـم جهـانی را     فاجعه ،اند که اقتدار خدایی مجرای مناسبی پیدا کند هنری همه در خدمت آن

  .به شکل نامطلوبی بر هم نزند

او . خی در مورد تاریخ ادیان هـیچ همخـوانی نـدارد   عبدالکریم سروش، باوری دارد که با تحقیقات تاری

داند که  ض را آنی میَرـَعکند و  گذارد، ذات را از تاریخ برمی در مورد اسالم میان ذات و اعراض آن فرق می

او توجهی به این ندارد که هر جا فرهنـگ ضـعیف   . بر آن ذات در جریان رخدادهای تاریخی بار شده است

را کنترل کنند، بنیادگرایی رخ نموده، دین به ذات خود بازگشـته  " ذات"اند  نستهنتوا" اعراض"شده، یعنی 

هایی خاص هستند که بـه   کنند، در عین حال عارضه ، دین را نرمخو می"اعراض. "ها برپا کرده است و فتنه

بدین جهت نقد دین، نقد فرهنگ است، در عـین اینکـه   . دهند ورزی می امکان درشتخویی و خشونت دین

هـای ممتـاز    های بروز بنیـادگرایی، موقعیـت   موقعیت .را تا حدی مستقالنه هم پیش برد نقد دینتوان  یم

  .هستند سیاسی دینپدیدارشناسی 

روندی نبوده کـه مسـتقیم و بـدون گسسـت و بحـران       دین از راه فرهنگ سازی دهی و نرمخو آموزش

رها خدای قهار جبار مکار طغیان کـرده و بـه اصـل    بینیم که بارها و با تاریخ اسالم می در. پیش رفته باشد

در . های بـزرگ فرهنگـی و اجتمـاعی هسـتند     های بحران ها شاخص این گونه بازگشت. خود بازگشته است

که بـه غلـط واکـنش اعتراضـی سـنت بـه مـدرنیت تلقـی          ایم ای مواجه شده اخیر ما با طغیان تازه ی دوره

توانیم بگوییم  های پیشتر باشد، می  و آداب و منش و بینش دوره اگر منظور از سنت، رسم و رسوم. شود می

ها از  خود را داشته است و آن خدایی که توصیفش را در ادبیات و گزارش ی شده که آن فرهنگ، خدای رام

یابیم، بسی متفاوت با آن رب منتقم جباری است که دسـتگاه حکـومتی ایـران و     مردم می ی باورهای توده

این خدا در ایران و به احتمـال  . کنند اش می عمر و محمد عطا و اسامه بن الدن نمایندگیکسانی چون مال

محصول یک دگردیسی است که خود آن مدرن اسـت، هـر چنـد هـم کـه مـواد و        ،بسیار در جاهای دیگر

و تکنیکـی   قهـری   شـکل بـه   االهی ی اراده ،در این دگردیسی. دنمصالح آن از دنیای پیشامدرن آمده باش

در دگردیسی پدیدآورنده . تکنیکی است-یستیرورتای  عصر ما پدیده االهیقهر . یابد نمود میمتاتیک سیس

پنـداری فرهنـگ کهـن، تـأثیر     . ژن قهر از نو فعال شده و مبنا قـرار گرفتـه اسـت    خدای قهار جدید، طبعًا

از قـدرت و قهـر    اش را از دست داده و بازگشتی صورت گرفته است به خدایی نابهنجار، که تنهـا  کننده رام

  .ساخته شده است
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  شناسی و مسئولیت آسیب

کنند، شکنجه  چه کسی مسئول این خداست؟ چه کسی مسئول خدایی است که نظرکردگانشان تجاوز می

  هاست؟ تبهکاری ی همه ی اند که عصاره ای برپا کرده گویند، نظام دینی کشند، دروغ می کنند، آدم می می

روشـنفکران دینـی   . خدایی نداریم بودیم، ا مربوط نیست، ما که از اول گفتهگویند، به م خدایان می بی

. پـذیریم، خـدای مـا مهربـان اسـت و طرفـدار حقـوق بشـر         گویند ما مسئولیتی در قبال این خدا نمـی  می

عوامـل آن دارنـد از دیـن سوءاسـتفاده     گویند که این نظام دینی نیست و  روحانیان منتقد نظام مستقر می

گوینـد   مردم عادی می. کند گویند که خدایشان اهل عشق و حال است و شکنجه نمی عارفان می. کنند می

و سـران نظـام وقتـی بـا     . انـد و مشـتی آخونـد خبیـث     گران متـدین نیسـتند، اراذل و اوبـاش    این شکنجه

  .دهند نسبت می" دشمن"شوند، آنها را به  شان مواجه می های نظام خدایی رسوایی

ای  ، زیرا همسرنوشـتیم و آن خـدا هـم بـازیگر صـحنه     آن خدا مسئولیت جمعی داریمما در برابر  ولی

هـیچ شاخصـی آشـکارتر از آن     فرهنـگ  یـک  برای ورشکستگی. ما بر روی آن قرار داریم ی است که همه

هـیچ شاخصـی بـه    نیست که در آن خدا از کنترل خارج شود و برای اثبات خروج خدا از کنترل فرهنـگ  

فرهنگ اسالمی  .نیستناپذیر  ارکان یک قدرت زمینی کنترل بهقدرت آسمانی تبدیل ی تمایل قوی آشکار

در اسـالم بـی هـیچ مشـکلی     . نتوانسته است خدایی بپروراند که دروغگویی و تزویر و تجاوز را ممنوع کند

خدای اسالم، از یک طـرف بسـیار مقتـدر    . توان دروغ گفت، ریاکاری کرد، تجاوز کرد، آدم کشت جدی می

پیشـبرِد  ایـن بـه ایـن معناسـت کـه فرهنـگ در        .گیرد ت، از طرف دیگر به سادگی آلت دست قرار میاس

دیـن بـه   . مسئول این ناتوانی همـه هسـتند  . و ضعیف عمل کرده استاخالقی دین ناتوان بوده  ی محاصره

به  ای است که های فرهنگی و تمدنی ضعف ،طرف دیگر ؛این یک طرف قضیه است. لومپنیسم گرایش دارد

خـدای  . دنـ کن هـای بحرانـی تـزویج آخونـد و لـومپن را میسـر مـی        د و در دورهنـ ده لومپنیسم میدان می

جهالت و عادت و تمایل همگانی به زورگویی و ستمگری ادبی،  تربیتی، بی گر و متجاوز محصول بی شکنجه

نش کنـد و  هـای جنایـات رژیـم خـود را سـرز      حق این است که هر آموزگار دلسوزی با دیدن صحنه .است

ای چنین کثیر در خدمت جهل و جنایـت   بگوید، که من کجا در آموزش کوتاهی کردم که باعث شدم توده

  .قرار گیرند

کننـد، امـا    انـد و مـی   های دیگر ستمگری کرده دین. در اسالم گرایشی عجیب به تروریسم وجود دارد

ریختگـی برخـی    هـم  وسـامانی و بـه  سر مشـکل تنهـا بـه بـی    . انـد  همانند اسالم به تروریسم گرایش نداشته

گذاشته، نتوانسـته اسـت اقتـدار    " فیکون"و " کن"سدی که فرهنگ میان . گردد های اسالمی برنمی جامعه

 ی کننـده "کـن فیکـون  "کننده را مهار کند و این قدرت میل ترکیبی آشکاری با هـر نیـروی   "کن فیکون"

مسـلمان  . ندارد، بویژه اگر جان نامسلمان باشدها حرمت چندانی  جان آدمی در دید این قدرت .دیگر دارد

اسالم، دینی جهانی است، خدای اسالم امـا نتوانسـته   . توان منحرف و نامسلمان خواند را هم به سادگی می

. این خدا، همواره خدای یک قبیله، یک قوم و یک سلسـله بـوده اسـت    .جهانیان باشد ی است خدای همه

. کشـیده اسـت   شده و خود به روی خود شمشیر می تلف پاره پاره میاین قدرت به سادگی میان قبایل مخ

با خود همبسته باشید و بر دیگـران سـخت   : تبعیض میان خودی و غیر خودی از احکام ثابت این خداست

" گنهکاران"او دلش برای  .توز است سخت کینهخواه است و  زیاده ،قرار است این خدا عجله دارد، بی. گیرید

یا تصورش این است که نیرویی خارج از جهان زیر مسـئولیت او آنـان را بـه گنـاه گروانـده      سوزد و گو نمی
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دانـد کـه    نامد و هستی او را از جنسـی ذاتـا ناپـاک مـی     گیرد، کر و کورش می بر کسی که خشم می. است

ر قرن بیستم، به تعبیـ  .شود در تیغ جراحی خالصه می اش طبابت اجتماعی. معلوم نیست چگونه خلق شده

بـود، قـرن    خـواهی  تمامیتاین قرن، به همان دلیل که قرن . مورخ فرزانه، اریک هوبسباوم، قرن افراط بود

  .هنوز برای اسالم به پایان نرسیده استافراط قرن  .اسالم هم بود

تـر   هر جا فرهنگ ضـعیف . شناسی فرهنگ و جامعه است شناسی این خدا و دین او طبعا آسیب آسیب

هـای ایرانـی و    فـرق طلبـه  . تـر دارد  تر و عاصـی  تر، دین نمود و کارکردی خشن ریخته همباشد و جامعه به 

گردد که در این دیار پیام حافظ توانسته اسـت بیشـتر در روان مـردم     طالبان افغان به سادگی به این برمی

تسبان برپـا  ها در برابر فقیهان و مح ای که حافظ اگر سد فرهنگی. رسوخ کند و آن را به نسبت لطیف سازد

تری نداشت و بیـنش و مـنش مـدرن در آن رسـوخ نکـرده بودنـد،        جامعه ساختار پیشرفته ،نبوداند،  کرده

ایـن  . فرهنگ ایران، فرهنگی اسالمی اسـت . اکنون وضعیت ما تفاوتی ما با افغانستان دوران طالبان نداشت

  .است شدهاین کار موفق ن توان فرهنگی آن صرف کنترل اسالم شده، اما هنوز در بدین معناست که

  

  "الله اکبر"

ها بر روی امکان استفاده از دین برای مهـار دیـن متمرکـز     امکان ی از میان مجموعهآیا موفق خواهد شد؟ 

فرهنگ این مهارت تاریخی را کسب کـرده کـه در    .این خود در نهایت یک امکان فرهنگی است .شویم می

لـوحی   سـاده . اسـت لـوحی   سـاده ای از مهـارت و   رهنگ اما آمیزهف. برابر یک خدا، خدای دیگری را بگذارد

  .غفلت از خطرهای این خدای دوم استدر اینجا  فرهنگ

، هم صفت عالی است، هم تفضیلی و "اکبر. "، خود کارکردی مهارکننده دارد"الله اکبر"شعار اسالمی 

وقتـی مـردم در   . کشد به رخ می اش تفضیل یعنی برتری الله را بر یک خدای ادعایی شعار در مهارکنندگی

دای دولتیـان  بـر خـ  معتقدنـد  کنند کـه   گویند، خود را متکی به خدایی معرفی می ها الله اکبر می بام پشت

آن یـک خـدای حقیقـی گذاشـته     با این شعار خدای دولتیان به بت تبـدیل شـده و در برابـر    . برتری دارد

  .شود می

دهد، هـم   گرایشی متعالی نشان میهم آیین اسالم از خود  خدا در. است االهیبیان تعالی " الله اکبر"

گذشت یا یـک   کند و در نقش یک بازرگان حسابگر بی گرایشی معکوس، آنجایی که در جزئیات دخالت می

همـه چیـز اسـت و     ی این خدا از یک طرف آفریننده. شود جو و یا ترکیبی از این دو ظاهر می سلطان کینه

بـا فـرد   کنـد کـه    گاه تا حدی سقوط مـی از طرف دیگر گیرد، نه از او نیرو هیچ حرکتی در جهان نیست ک

جالب این است که گاهی دو گرایش فرارونده و فرورونـده بـا   . دهد شود و به او دشنام می درگیر می خاصی

سـازد و خـود را    شوند و خدا از یک صفت پست انسانی یعنی مکاری یک صـفت عـالی مـی    هم ترکیب می

  .خواند یم "الماکرین خیر"

ممکن است مکرشکن باشد، و همهنگام سرآغاز مکری دیگر، زیـرا ایـن شـعار هـم منتقـد      " الله اکبر"

چون قدرت مستقر را با اشاره به وجود قدرتی برتر منتقد قدرت است، . قدرت ی قدرت است، هم برپاکننده

و سلطان آسـمانی تجلـی    شود قدرت است، آنجایی که عروج خدا متوقف می ی و برپاکننده. کند تحقیر می
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بنـد اول عـروج اسـت، بنـد دوم     ": خمینـی رهبـر  − الله اکبر . "بیند خود را در یک سلطان زمینی تازه می

  .سقوط

همــین مکانیســم، یعنــی محــدودیت عــروج و گــرایش بــه ســقوط، یــک مشــکل اساســی اســالم بــا 

جـو داشـت، بـا سکوالریزاسـیون      اگر اسالم دین عروج بود و خدایی از هر نظر تعالی. سکوالریزاسیون است

گرفت و خود را مـدام در گیـر جزئیـات     سینایی فرمان می اگر خدایش از عقلی ابن. مشکلی بنیادی نداشت

  .توانست حق مردم را در ساماندهی به جامعه به رسمیت بشناسد کرد، می کار دنیا نمی

سی و حقوقی و اجتماعی به های اسالمی با سکوالر شدن نظام سیا اند که مشکل جامعه گروهی مدعی

 گرایش به هبوط به جای خدایی دارای مشکل. قضیه درست برعکس است. گردد گرایش معنوی آنها برمی

تی آغشته بـه مطـامع   یروحان ،باور به وجود یک نظام تبعیضی فطری و جاودانیتعالی، افق فکری عامیانه، 

هـای   اینهاینـد مشـکل  : شـود  تبـدیل مـی   تآلت دست قدربه آیینی که به سادگی ، مادی، احکامی مبتذل

بر این قـرار مبـارزه بـرای سـکوالر شـدن نظـام سیاسـی و حقـوقی، تنهـا          . اصلی اسالم با سکوالریزاسیون

بخش بزرگی از این مبارزه، مبـارزه بـرای معنویـت، تربیـت، هنـر و      . ای سیاسی بر سر قدرت نیست مبارزه

ابتـذال  . ه برای سکوالریزاسیون، مبارزه علیه ابتـذال اسـت  مبارز. پالودگی و آراستگی فکری و رفتاری است

  .یابد شود و در زندان به صورت تجاوز نمود می است که در حکومت دینی به قدرت انباشته تبدیل می

شود که دینـداران   تواند خود را از ابتذال برهاند؟ تاریخ، رو به پیش باز است و دین آن می آیا دین می

ضـرورت، نـافی آزادی   . این آزادی و حق را دارند که از دینشان چیز دیگـری بسـازند   و دینداران. بخواهند

بـرای آنکـه   . خدایشان را بایستی عروج دهنـد : نخست ضروری است، روشن است ی آنچه در درجه. نیست

زنـدان، بنیـاد   . زنـدان درآیـد   تشکیالت گران نباشد، بایستی ممنوع کنند که او به استخدام خدای شکنجه

  .قدرت دور کند ی کسی که بخواهد خدا را از زندانبانی باز دارد، باید او را از عرصه. است قدرت

هـای بـدیل معنویـت یـا ابتـذال، و       منطق معنـوی سـکوالر جهـان مـا، دینـداران را در برابـر گزینـه       

  .سکوالریسم، تحمیل اخالق به دین است .دهد گری یا اخالق قرار می شکنجه
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