
  محمدرضا نیکفر

  

  چرا رژیم اسالمی را باید جدی گرفت؟
  

هـای   چیـزی بـر دانسـته   بالیـای حکومـت اسـالمی اسـت و شـاید      برخی  ی این نوشته درباره

" سازنده" یفیتیکها ن در آنم. جدی هستند طبعًا یرانگرشانو وجِهدر  الیاب. بالدیدگان نیفزاید

ه خـاطر پـرداختن   بمقاله ممکن است  .دبسیار جدی باش آن نیز کنم که تصور می بینم نیز می

امید مهرگـان،   .گیرم رژیم را جدی می من کاًل. اشته باشدحرفی برای گفتن د به این موضوع،

 نتقـاد بـه جـدیت،   ا .به من تاخته است اویهزاز این  ، "االهیات شکنجه" ی مقالهدر انتقادش بر 

 هـای  هـا و اطـالق   های جدلی و برداشـت  من از نکته. مهرگان است ی مقاله ی ترین نکته جدی

جدی بودن یا نبودن حکومت اسـالمی بـا    به موضوِع گذرم و عمدتًا او می ی نادرست در نوشته

از خواننـده بسـی عـذر     . پردازم می" االهیات شکنجه" ی شده در مقاله های مطرح نظر به بحث

و  حرف بزنم" من"از نظر  ،را به کار برم" من"خواهم که در این نوشته ناگزیرم بارها ضمیر  می

  .از خود پردازم به دفاع

شـکافم، بـر    این مقاله را می ی چند نکته ،دهم را شرح می" االهیات شکنجه" روِش ،نوشتهر د

دهم کـه چـرا    کنم و شرح می ای می دینی مکث ویژه ی روی همپیوندی ندامت سیاسی و توبه

در . سـوءظن اسـت   ی بر پایـه ها، هرمنوتیکی  استراتژیک دین های نتفسیر مناسب مت ی شیوه

 ی ای دربـاره  روی پردازم و پس از حاشـیه  رژیم اسالمی به عنوان یک رژیم حقیقت میادامه به 

کـنم و در ایـن    آن، به سوی توضیح حقیقت جامع رژیم حرکت می ی اسطوره و نیروی توفنده

جـویی   الخـواهی و مـ   های دینی و هم قـدرت  دهم که در این حقیقت، هم انگیزه جا نشان می

دهـم   کنم و نشان می ، عقالنیت رژیم را تحلیل می بر این پایه. اند حضور دارند و در هم آمیخته

  .برم فرهنگ پایان میتوجه به ای به اهمیت  نوشته را با اشاره. که چرا باید آن را جدی گرفت

  

  روش ی داستان واقعی شروع و مسئله
تـوان بـا آن    بردار نیست، نمی ه جدی است، شوخیچه چیزی جدی است و چه چیزی جدی نیست؟ آن چ

. در برابر شوخی نهاده استرا روزمره چنین است، افالطون نیز امر جدی  در گفتاِر. سبکسرانه برخورد کرد

هـای رهبـر جمهـوری اسـالمی      گفتـه . تواند از سویی جدی و از سویی دیگـر جـدی باشـد    البته چیزی می

از سوی  .یعنی آن را جدی نگرفت ،خندیدتوان  میقتی است که به آن علوم انسانی وقاحت و حما ی درباره

هـا   ه هایی کـه بـرای دانشـگا    عملی با نظر به نقشهپیامدهای آن را جدی گرفت، هم به لحاظ  بایستیدیگر 

مبحـث   ی این سخنان و نهادن آن مـثاًل بـر زمینـه    ی ریشهبا پرسش از پی  اند، هم به لحاظ نظری کشیده

اجتماعی، انتظار قدرت از علوم و مشکل آن با علوم انسانی، چـه در ایـران اسـالمی چـه هـر       قدرت و علوم

  .جای دیگر

" حکومـت اسـالمی  "شد، کتاب  ، آن زمان که خمینی داشت پرآوازه می۱۳۵۶به یاد دارم که در سال 

تئـوری سیاسـی    ی البد آن را به عنـوان کتـابی در بـاره   . آن را جفنگ یافتم و به آن خندیدم. او را خواندم

در آلمـان   بعـداً . شناختم آن را شوخی تصور کردم هایی جدی در این باب را می خوانده بودم و چون کتاب

 ۱۹۳۳پس از (هیتلر نخوانده بودند  گیرِی را پیش از قدرت" نبرد من"ها  آلمانی قدریافتم که اکثریت مطل



  ۲

این را نیز بـه یـاد دارم کـه در    . نگرفته بودند شا و اکثر کسانی هم که آن را خواندند، جدی) هم نخواندند

هـای   دوستان من در یک خوابگاه دانشـجویی ایـن بـود کـه کتـاب      های یکی از تفریح ،سال پس از انقالب

بـر   هایی چون فداییان اسـالم را بخواننـد و از خنـده روده    های سیاسی گروه کسانی چون مجلسی یا نوشته

او . اعدام شـد  ۱۳۶۰چرخاند، در سال  های تازه بود و مجلس را می نوشته کشِف کسی که متخصِص. شوند

البـد در زنـدان بـه جـدیت آن     کـنم کـه    کنم، اما این را نیز تصور مـی  را همچنان شوخ و خندان تصور می

  .باورهای جفنگ پی برده است

ر در پیشـگفتا ( بـه پیـروی از هگـل   بتـوانیم آن را  در گفتار حکومت اسالمی چیزی از آن دسـت کـه   

االهیات اسالمی و تبیین مشخص سیاسی آن  .وجود ندارد ،بنامیم» جدیت مفهوم« )"پدیدار شناسی روح"

محـور االهیـات اسـالمی عبودیـت     . ای همتراز االهیات مسیحی نشده اسـت  هیچگاه دارای جدیت مفهومی

کـه    credere (cor dare) شـود  ایمان داشتن به التـین کلیسـایی مـی   . محور االهیات مسیحی ایمان ،است

بسـیار   فارسی همریشه است، زیرا رد هر دو را که بگیریم" دل دادن"با به احتمال بسیار ترکیبی است که 

  .دهد در هندی باستان برسیم که دل دادن و دل بستن معنا می sraddhaفعلی ترکیب به  محتمل است که

ذهـن جـدی بـر    کنـد و   تقویت مـی  نهاد ذهن را ،این شور .دل بستن و اعتماد کردن است ،مسیحی ایمان

عبودیت، هر چند هـم کـه تبیـین    . شود ، جذب جدیت مفهوم میفرهنگی با سنت جدیت در فکر ی زمینه

در  .دارد) بنده با رب، رعیت بـا سـلطان  (جسم با جسم  ی چیزی از رابطهبا خود فلسفی و عرفانی یابد، باز 

گفتـاری و    ی سـامانه سالم آوردن یعنی جزئی از یک ، ایمان آوردن، به معنای اسالم آوردن است و ااسالم

خارج از این بافت قرار گرفتن با خسران همراه است و آگاهی بر این امر، تعقلـی اسـت کـه    . کرداری شدن

راه دیگـری بـرای نجـات    . جستن این امنیت است ،ایمان. دارد وامیانسان را به گرویدن به امنیت اسالمی 

  .وجود ندارد

 ی سـینا کـه خالصـه    ابـن " نجـات "ای نجات از راه شناخت نظـری، آن سـان کـه در    تالش فلسفی بر

اسـالمی، یعنـی   کـرداری  -گفتـاری  ی مانهسـا  گنجاندن خـویش در با در اصل ، تجلی یافته ی اوست"شفا"

اسالم، تسلیم شدن است و این تسلیم بنیادگذارانـه را محمـد بـا تبعیـت از     . اسالم آوردن، همخوان نیست

اسالم، تسـلیم شـدن بـه ایـن تسـلیم شـدن       . شود این تسلیم، تکرار نمی. انجام داده است" نبخوا" حطاِب

جنـگ و  و  هـای گونـاگون   و ائتالف ها ازدواجچون یارگیری و هجرت و  تسلیم شدن نخست تبعیاتی. است

. دهنـد  آنها سنت محمدی را تشکیل می ی داشته است که مجموعه و تشکیل حکومت و وضع شریعت فتح

ای از  در زمـان مـا نـوع تـازه     .سـنت اوسـت   تداوم تاریخی م شدن به تسلیم محمدی، تسلیم شدن بهتسلی

هـا و اسـتفاده از آنهـا در     آن سنت و گزینش از میان آن تکه ی آگاهانه مسلمانی به صورت تکه تکه کردِن

اما آنچه تا کنـون  . ای در تاریخ اسالم بگشاید باورهای فردی خویش، در حال رواج است که شاید فصل تازه

 عمـل بـه   چنانکـه  ،شـده مـدام در آیـین دسـتکاری     ،با وجود این. داده است گزینش را نمی ی بوده، اجازه

  .استوع درآمده نمت بس یا مجموعهبه صورت  مسلمانی

انگیزی روی دیوارهای بنایی با یک معمـاری سـاده    عرفان آن نقاشی خیال. ای است اسالم، دین ساده

انـد   همه چیز در دید آن فاکت است و فاکت مطلق آنهـایی . ه جهان شبه پوزیتویستی استنگاه آن ب .است

. ها جای کمی برای تفکر مفهومی وجود دارد در جهانی پر شده از فاکت. اند که در آیه و حدیث حادث شده
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رش ایـن  گیرد و حاصل عمـ  این مشغولیت را از سر میای  هر نورسیده. هاست مسلمان ثبت فاکت ِمکار عاِل

  .کند کمی پس و پیششان شود که  می

عمـل اسـالم آوردن و    ،این توصیف جامع را از ایمـان اسـالمی  " وجه دین"ناصر خسرو در آغاز کتاب 

نامتناهی را آنکه ایزد تعـالی   ّرآگاهی دهیم جویندگان ِس«: ایفای نقش به عنوان مسلمان عرضه کرده است

آنگه مر او را به بهشت امیدوار کـرده اسـت و بـه دوزخ ترسـانیده     . تمردم را از برای بیم و امید آفریده اس

و ایـن دو  . از بهشت اثر است ،و امید اندر او ،از دوزخ نشان است ،بیم ،پس گویم که اندر نفس مردم. است

مردم پوشیده است، دلیل کند بر بیم کّلی که آن دوزخ است و بر امید کّلـی کـه آن    چیز که اندر آفرینِش

همـین دو   ؛مصطفی صلی الله علیه و آله و سّلم مر خلق را سوی خـدا خوانـد  و رسول محّمد  .استبهشت 

یکی امید، کـه آن مایـٔه دولـت و    : حال که اندر آفرینش خلق بود، به فرمان خدای تعالی پیش ایشان آورد

انی بـود و  و یکی شمشیر که آن مایٔه بیم و قتـال و فنـای دو جهـ    ،رحمت و آسایش و بقای دو جهانی بود

کـه آن نشـان    ،یکی دیگر شریعت که دست بازداشتن بود از ایشان و گذاشتن مر ایشان را به حال زنـدگی 

پس هر که به شمشیر او علیه السالم کشته شد، به دو جهان فانی گشت و هر . امن و بقای این جهانی بود

از بیم شمشیر پـذیرفت، بـدین جهـان     که فرمان او به امید پذیرفت، به دو جهان بقا یافت و هر که او دین

شمشیر پذیرفته شـود کـه او مایـٔه قتـال      مو چون بقای گذرنده از بی ؛بقا یافت و به بقای آن جهان نرسید

بـا ایـن توصـیف     ۱».است، آن بقایی باشد که عّلت او فنا باشد و هر چیز را بازگشت به عّلت خـویش باشـد  

خـرد   اسـاس  ،و ایـن محاسـبه   بکندت که حساب کار خود را بصیرتی که فرد باید داشته باشد، در این اس

کـار  ] همچـون [دانـش باشـد و کـار او     هر کـه کـار از بـیم کارفرمـایی کنـد، کـار او بـی       «: مسلمانی است

، و هر که کار به امید نیکویی کند که بدو خواهـد رسـیدن، کـارش کـار     ]باشد[بصیرت  رسیدگان بی نهیب

اند و مردم نادان سوی فساد مایـل باشـند و از فسـاد     نادان قبیشتر خلو چون . خردمندان باشد به حقیقت

اند، الجرم بیشتر از خلـق آن اسـت کـه همـی      د، و بیشتر از خلق دین از بیم شمشیر پذیرفتهشجز بیم نبا

ندانند که دین اسالم چیست، بلکـه مـر آن را از بـیم پذیرفتـه و نادانسـته همـی ورزنـد، از بـیم شمشـیر          

بـوده اسـت و فرزنـدان از     ،ران ایشـان افتـاده  دن علی علیه السالم به فرمان رسول که در دل پرالمؤمنییام

آیـد، حّتـا اگـر بـه سـطح بـاالیی از درک        از این خرد، جدیت مفهومی برنمـی  ۲»...اند  پدران بدان بیم زاده

  .منطقی برسد

یعنـی  ) اصطالح هگل(» زندگی برآورده شده«ها جدیت خود را دارد و یک  زندگی اما آن سوی مفهوم

دار شده، ممکن است فرد را در موقعیتی چنان جدی بگذارد که بـا هـیچ جـدیت     شده و به نوع مایه آکنده

جدیت زنـدگی را در برابـر جـدیت     ورگ کیرگهسورن به این خاطر است که . ای به توصیف درنیاید مفهومی

  .گذارد مفهوم می

مـن در  . نهد، جـدی اسـت   شمشیر اسالم نام میو بدان آنچه ناصرخسراما مفهوم اسالم، جدی نیست، 

ورود بـه مبحـث    ی شیوه ،در آن مقاله. جدی به مسئله پرداختم ی از این زاویه" االهیات سیاسی" ی نوشته

                                                      
 وگذاری  نقطه ی شیوه روز کردنِب. (۲. ، ص۱۳۸۲رات اساطیر، اانتش: ، تهرانوجه دینناصرخسرو قبادیانی،    ۱

 .)من است متن ازامالی 

 .۳. همانجا، ص   ۲
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به عمد انتخاب شده است تا حقیقت حکومت اسـالمی نـه از زبـان فیلسـوفان یـا متألهـان، بلکـه از زبـان         

 اویر: تواند به آن اتهام دوری از واقعیت زند، چنین اسـت  و، که کسی نمیسناری. گران شنیده شود شکنجه

افتـد و بـازجو او را بـا     جسـتجوی خـود بـه زنـدان مـی     جریان جویای حقیقت جمهوری اسالمی است، در 

حقیقـت رژیـم    ی پـذیرد آنچـه را بـازجو دربـاره     شود، یعنـی مـی   کند، او تسلیم می حقیقت رژیم آشنا می

 ی نشـانه (آیت الله . کند آن را در زندان کشف می ؛شود از طریق بازجو با خدای اسالم آشنا میاو . گوید می

کـار  او . شناسی به خداشناسی رسیده است گوید از زندان بر این پایه است که می. و استبرای او بازج )خدا

ـ کار بازجو خدایی است، چون واقعیات را . بیند خدا می کاربازجو را همچون  تغییـر  ه کـه بخواهـد،   هر گون

پذیرد که هر چه بر او  اسفار که طی شد، زندانی می ی و همه. شود گوید بشو، می هر چه بازجو می. دهد می

  .گذشته خیر بوده است و او باید شکرگزار نعماتی باشد که نصیبش شده است

کنـیم، از   نتقاد میتوان آنسان انتقاد کرد که بر توصیف نظری یک پدیده ا نمیوجودی  ی بر این تجربه

تواند توضـیح   های مشابه را هم می نگریم آیا انسجام منطقی دارد و آیا نمونه جمله به این صورت که در می

بـه اصـطالح   (در اینجا نه با یک استدالل گفتمانی، بلکه با اسـتداللی از نـوع جسـمانی و اجرایـی      ما. دهد

گفـتن اینکـه   : انتقاد ممکن، انکـار آن اسـت   یککه شود  ف مییماجرایی تعر .مواجه هستیم) جودیت باتلر

دانـیم کـه    امـا مـی  . راوی ماجرا دچار کابوس شده است یا اینکه از خود داستان وحشتناکی در آورده است

یک داستان اتفاقی و یکباره نیسـت؛ داسـتانی    دیگر از طرف .، زیرا روایت مستند استچنین چیزی نیست

  . آن پیوندی سرشتی با حکومت دینی دارد ، که محتوای)تیپیک(نما  است سنخ

در اینجا اسـالم نـه    .ترین شکل آن مواجه هستیم در جدی» زندگی آکنده«ما با یک  داستان در این 

خـود چیـز    ،آیـد تـا در آن   به صـورت یـک آمـوزه، بلکـه یـک چیـز مطـرح اسـت و مـوقعیتی پدیـد مـی           

(die Sache selbst) که فراسـوی ایـن    به عنوان پدیدارشناس آگاهیم. به قول هوسرل پدیداری اصیلی بیابد

موجود نیست یا اگر موجود باشد، بـودن و نبـودنش بـرای مـا فرقـی      دیگر هیچ جهانی  ،موقعیت پدیداری

محتوای آن پرانتز، دنیای خارج از زنـدان  . شود، انگار که وجود ندارد در پرانتز نهاده میهمه چیز . کند نمی

اسالمی به جز اسالم زندانبان وجود نـدارد و مـا بـا     ا زمانی که در زندان هستیم،ت بنابر این برای ما،. است

آگاهانـه   ،پدیدارشـناس . شـویم  شالق و زبان بازجوست که با اسالم و حقیقت حکومت اسـالمی آشـنا مـی   

 او به ایـن طـرف و آن طـرف   . متمرکز شود اش یپدیدارر دگذارد، تا بر روی پدیدار  هستی را در پرانتز می

پرسـد، ایـن چیـز را بـه آن چیـز       کند، از پـی علـت نمـی    کند، در برابر تداعی معانی مقاومت می نگاه نمی

مـن در آغـاز   . کنـد  شود و فقط آن را آنسان که هسـت، توصـیف مـی    او به پدیدار تسلیم می. گرداند برنمی

تفـاوت کـه بـه جـای      ام، بـا ایـن   به کار بردهبدون ورود به بحث روش، همین شگرد را " شکنجهاالهیات "

در  .ام را تسلیم شالق بازجو کـرده  راوی، (Epoché)پدیدارشناسانه به پرهیز از قایل شدن به هستی  ی اراده

چه انتظاری دارند؟ زندانی حرف بازجو را ) امید مهرگان، داریوش محمدپور و کسانی دیگر(اینجا منتقدان 

بگذارد؟ به بازجو بگوید که حقیقت جمهوری اسالمی  اسالم دیگری را در مقابل اسالم بازجوجدی نگیرد؟ 

و بـه  زندان، جای ممتاز پدیداری حکومت دینی : گوید؟ مقاله بر روی این فکر بنا شده آن نیست که او می

  .این امتیاز را خود حکومت به زندان داده است. است شکل اصیلی از دینشرحی که خواهد آمد خود 

روایت کشف و شهود حقیقت حکومـت دینـی در زنـدان اسـت، آن     ، که "االهیات شکنجه"به مدخل 

اش از واقعیت انتقاد  دوری ی به داستان از زاویه. کنیم گونه بایستی انتقاد کرد که به یک داستان انتقاد می
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ام، از این نظـر انتقـادی وارد نیسـت،     کنم در مورد داستانی که من تعریف کرده کنیم، که من تصور می می

توان خـوب یـا بـد تعریـف      داستانی را اما می. است بر مبنای موردهای زنده و در معرض دید چون روایتی

آن را اگر برداشتی از واقعیت بدانیم، باز باید آن را شامل این حکم بدانیم که تفسیرها را بهتـر اسـت   . کرد

  .نه به درست و غلط، بلکه به خوب و بد تقسیم کنیم

 بسـی محتمـل اسـت کـه    توان آیت حکومت گرفت، اما  ازجو را میمنتقدان ممکن است بپذیرند که ب

 ،برنهند که نباید او را آیِت الله نیز پنداشت و بر مبنای رفتار و گفتار او االهیاتی پیش گذاشت که در مقاله

توان دچار این شک دکارتی شد که این خدایی که به وساطت  طبعا می .شود نامیده می "االهیات شکنجه"

اسـت، یـا خـدای حقیقـی      (Deus malignus / malin génie)کند، خدایی فریبکار  زندان جلوه میبازجو در 

بـر اسـاس ایـن    . بر این قرار گرفته که آن را خدایی حقیقی بداند" االهیات شکنجه" ی تصمیم مقاله. است

  .شود االهیات شکنجه، مدخل و مبنای االهیات در نظر گرفته می ،تصمیم

و  کردارام، منتقدان در مقابل  من، بازجو را جدی گرفته. شویم مسئله نزدیک میکنم به قلب  تصور می

چـه را کـه    گوینـد آن  مدافعان مسلمانی خوب معمواًل در این مـوارد مـی  . دانند گفتار او را هزل و هرزه می

  .گذرد به پای اسالم ننویسید می

ای  تار منطقی به هـیچ نتیجـه  بحث اسالم راستین و اسالم دروغین، بحث عبثی است که در سطح گف

تنهـا یـک بیـان بـرای     «: انـد  هورکهایمر و آدورنو گفتـه  .ستا دهش ققتحم ودجوحقیقت انسانی، . رسد نمی

بـه پیـروی از ایـن سـخن معتقـدم اسـالم ادعـایی         ۳».ای که ناحق را نفی کند اندیشه: حقیقت وجود دارد

 ی کنم، این حکـم بـه انـدازه    تصور می. وجودی حقیقی داردای که نابحق را نفی کند،  جو تنها به اندازه حق

بینم آن را نه  آنچه اما اینک فضا را پر کرده، یک دین ستمگر است که من دلیلی نمی. کافی منصفانه باشد

نیسـت؛ تـاریخ دیـن،    تـاریخی یگانـه    ی بینم یک پدیده به خدا، بلکه به اهریمن نسبت دهم، زیرا آنچه می

نهد، تـاریخ سیاسـی دیـن را     نام می" شمشیر"آنچه ناصرخسرو بر آن . هاست ستمگری سرشار از این گونه

مـن بـا هـیچ شـگرد     . تعیین کرده و تاریخ سیاسی در مورد اسالم به شکل بارزی اساس تاریخ دیـن اسـت  

 ای دینی فرمان به قتل و آزار و برقراری تبعیض را جـز در معنـای بـارز    توانم در متون پایه ای نمی تفسیری

به نظر من باید این الفاظ را جدی گرفت، چـون جـدی هسـتند و هـم اکنـون جـدیت       . شان بفهمم لفظی

  .آورند وضعیت ما را به بیان درمی

  

  هرمنوتیک سوءظن
آنجایی که هسـتی را  . ندارممدلول  های کلی در مورد حضور و غیاب شناسی و بحث ای به هستی عالقهمن 

پذیری و هستنده را همچون چیزی برخوردکننده و دردانگیز  ت و پایانبه عنوان مقاومت و فشار و محدودی

برای گیرم و بدین جهت  می دردانگیز قضاوتم را از حضور .شوم یابم، سخت طرفدار متافیزیک حضور می می

 شـده  در داستان تعریـف . کنم آن عزیمت می دردآور اکنونی درک اسالم از معنای حضور همین جایی و هم

 شناسـیِ  هسـتی از دیـد   .یـابم  گـردم و آن را در زنـدان مـی    یترین شکل حضـور اسـالم مـ    یبه دنبال جد

                                                      
3  Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Die Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/M 1969, S. 

195f. 
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در   تـرین پدیـده   شـالق واقعـی   .درد را ندارد جدیِت ای ندههیچ هستای که من بدان باور دارم،  خورده زخم

و من با نظـر بـه فیگـور بـازجو     . جهان است و هیچ حرفی به شفافیت و صراحت تهدیدهای بازجوها نیست

ممکـن اسـت    .نپذیرفتم بر متافیزیک حضور را درد، به راحتی از کنار ژاک دریدا گذشتم و نقد او ی پدیده

از  خرامان رامانخر دهد و ها ُس ها و سمبل دریدا در یک نمایشگاه آثار هنری جذاب باشد، ما را روی مفهوم

ترین  ، که یکی از جدیاینجا. یابد اش با کلمات نمی این سو به آن سو ببرد، اما در زندان فرصتی برای بازی

  ۴.همه به حضور سنگین شالق و طناب دار اشاره دارند ؛کلمات بسیار جدی هستند جاهای جهان است،

کننـده در تـراژدی پایـان تراژیـک اسـت و پایـان        تعیـین . افالطون هنر جدی را تراژدی دانسته است

الفاظ تراژیک الفاظ . تراژیک بنامیم به نحو ممتازی یمتوان آید که آنها را می تراژیک با الفاظی به بیان درمی

 ی جـدی نسـبت بـه شـوخی بهـره     . دنـ ده معنایی آنها را رنج و مرگ تشـکیل مـی   ی هسته: جدی هستند

هم تـراژدی   ،افالطون .تر است به پندار من به مرگ نزدیک ،دار است بیشتری از واقعیت دارد، چگال و مایه

 نخسـتین آموزگـار  در هر دو مورد او . امر جدی انگشت گذاشته است ار بودِند بر مایهرا جدی دانسته، هم 

  .است

هـای فرهنگـی    ها و دیگر پدیـده  های تراژیک و به تعبیر افالطون جدی متن من توجه خود را به جنبه

. اسـت تراژیـک   یهرمنـوتیک  راهنمـای مـن، هرمنـوتیکی جـدی و هشـداردهنده اسـت،      . کنم معطوف می

وتیک آن است که در تفسیر متن، برای برقراری ارتباط میان متن و واقعیت، نخسـت  این هرمن ی مشخصه

 از میـان آنهـا طبعـاً   . گیرد آنها را جدی می اول ی گردد و در درجه های تراژیک می ها و گزاره به دنبال واژه

ر واقعیـت آغـازین   عمل به آنها تکـرا . دارند (performative)اند که بار آشکار اجرایی  تر از همه آنهایی جدی

ایـن  از ایـن رو  . مـتن را فهمیـد   تـوان معنـای بنیـادین و بنـدادینِ     است و از آن رو با نظر به آنها بهتر می

. آن اسـت  هماننـدهای شان قتل و  ی که ریشه یردگ می یظالفرا امبنا  های دینی متنهرمنوتیک در تفسیر 

جدی را مهـار کنـد؛ ایـن     معناهایکوشد  می فرهنگ. شوخی هستند" بکشید"دربرابر  ها دیگر واژه ی همه

 اش رهیختـه ففرهنـگ در معنـای    زیـرا ، شـود  انجـام مـی  جدی نا به نسبت معناها و تعبیرهایبا  کار طبعًا

در نظر بگیرید شیری را بخواهند در جایی حبس کنند که دیوار اما . تواند کشتن را با کشتن مهار کند نمی

  .تیز نتواند به ما زخم زند ی بسیار ضخیم باشد تا آن پنجه دیوار باید بسیار. آن از پنبه باشد

  

  دینی ی ندامت سیاسی و توبه
  بایسـته بـرای  ای کـه   بـا دقـت ویـژه    .اسـت ) بیـر پـل ریکـور   عت(هرمنوتیک تراژیک، هرمنوتیک سـوءظن  

هـا   اعتراف  نمت. خوانیم ها و زندانیان را می ها و اعتراف دادگاه ی ها درباره گزارش ،هرمنوتیک سوءظن است

کند تا دریابد رژیم چـه   گر سیاسی آنها را تحلیل می تحلیل. کنیم را جمله به جمله و بند به بند تحلیل می

ا در برای مـ . این تحلیل به جای خود مهم است. کند تا به چه هدفی برسد رد میدر سر دارد و زندانی را ُخ

نامـه را مشـخص    های اصلی نـدامت   مفهوم .ی استمذهب ی سیاسی با توبه ندامِت مهم، مشابهِت این بحث،

                                                      
  :ام های بیشتری را در این باره در اینجا داده توضیح   ۴

Mohammad-Reza Nikfar, "Präsenz der Gewalt", in: A. Mones u. R. Wansing (Hg.): Endlich 
Philosophieren, Köln 2002, S. 107ff. 
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 ،هـا  گیریم و پس از آن از پی کیفیـت و خاسـتگاه آن مفهـوم    کنیم، واحدهای معنایی آن را در نظر می می

آیندشـان در   واحدهای معنـایی را در پـی  . پرسیم کنند، می هایی که ایجاد می معنایی آنها و تداعی ی حیطه

شویم که  ، و کنجکاو می)سری(در هرمنوتیک عینی، به صورت یک زنجیره  گیریم، بنابر اصطالحی نظر می

نگـریم کـه چگونـه     درمی. آورد چه منطقی این زنجیره را به صورت آن چه هست، یعنی یک زنجیره، درمی

هایی که فاعل آنها مشخص نیسـت، مکـث    سوءظن، روی جمله هرمنوتیِک ی پایهبر . گیرد گذار صورت می

، آشـکارند؛  »امیـد «و » بیم«های  نامه، سائق در ندامت .کشیم های مبهم خط می جمله ی هزیر هم. کنیم می

  .گردیم می» شمشیر«ما اما به دنبال 

 احتمال بسـیار بـه    بهکنم که با چنین تحلیلی  پردازم و خالصه می در اینجا بیشتر به این موضوع نمی

  :هاست نامه الگوی اکثر ندامت که رسیم می الگواین 

بـه هـر    ولـی  برخوردار از نعمات یا دست کم برخی مواهب،گناه،  عنوان یک موجود بیروع به ش− 

  غافل، حال

  گرویدن به گناه،− 

  بست و دریافت حقیقت، رسیدن به بن− 

  بازبینی راه رفته،− 

  .امید به بخشش− 

  .دارنداین گونه اری ساخت معموالوار نیز  دعاهای توبه. بینیم های دینی می عین همین ساختار را در توبه

چه در جمهوری اسالمی، چـه  ( های سیاسی نامه ندامت ی همهتوان برنهاد که  به عنوان یک فرضیه می

، اعتراف منطق هر دو. کنند های دینی پیروی می نامه از الگوی توبه )استالینی یا آلمان هیتلری ی در روسیه

حقیقت، کـه   .شود حقیقی دانسته می قدرِتایدون شکست در برابر قدرت برتر است، قدرتی که  نادمانه به

نـدامت را در  /ممکن است با صراحت ذکر نشود، اما به عنوان اساس توجیه حضـور دارد و ایـدئولوژی توبـه   

این حقیقت، در اصـل  . دارد، معمواًل مفهومی مشترک میان ندامت و توبه است وجه موجه آن بر پا نگه می

شود بر آن چشم پوشیده شود، و انسـان   ایتی است که غفلت باعث میشناسانه نیست، عن مفهومی شناخت

درک آن به عنوان نبود، با عنایتی . کند بست رسید، نبود آن را درک می چون به گمراهی دچار شد و به بن

  .دهد دوباره، جای خود را به درک آن به عنوان بود می

نوان فصل مشترک معنایی نـدامت و توبـه   رسانند، به ع هایی که گمراهی را می پس از حقیقت، مفهوم

  .امید به بخشایش قرار دارند ی رسانندههای  بعدی، مفهوم ی در مرحله. کنند جلب توجه می

کند که ممکـن اسـت    دینی این ظن را تقویت می ی ندامت سیاسی و توبه های مشابِه ساختار و مفهوم

مـدح سـلطان و   . شـویم  با همین وضع مواجه مـی در مدح و ثنا نیز . و برعکس ندامت، بازنویسی توبه باشد

 نویسـی متقابـل  ظـن باز . آشکاری دارند حمد و ثنای خدا در ادبیات فارسی با هم مشابهت لفظی و معنایِی

هـای تـاریخی    و دورهمیان سیاست و دین در جاهـای دیگـر    ی در رابطه  این پدیده به اگرشود،  تقویت می

چگونـه  شناس معاصر آلمانی، نشان داده است کـه   شناس و فرهنگیان آسمن، مصر. بربخوریمنیز مختلف 

هـای   فرمـان  ی شود، چگونه شـرع بـر پایـه    تبدیل می های خدای خدایان به صفتفرعون های  صفتبرخی 

آنچـه آسـمن در   . شود می دشمِن فرعون دشمِن خدا و دوسِت او دوسِت خداگیرد، چگونه  دولتی شکل می

ک بـر دگـر   یـ اد یـ دو بن«این که دین و دولت به قول فردوسی . ای نیست هاین باب نوشته است، کشف تاز



  ۸

نو در جهان، تالش برای تفکیـک آنهاسـت؛ قاعـده امـا در هـم بافتـه        ۵.هستند، باوری عمومی است» بافته

  .بودنشان است

  

  رژیم حقیقت
که حالت  − ورددر این م. نشود شرع ی حکومت برقرارکننده شریعت، آنجایی برقرار است که کسی متعرِض

دسـت  «از ناصرخسـرو نقـل کـردیم کـه شـریعت       − گردد  مداری شرع برمی آن به قدرت (regress)واگشت 

و گذاشتن مر ایشان را به حال زندگی، که آن نشـان امـن و بقـای    ] یعنی از مردم[بازداشتن بود از ایشان 

ت، امـا هنـوز بـه معنـای اعتقـاد      تسلیم و تن سپردن اسـ  ی شریعت به این ترتیب مرحله ».جهانی بود این

خواری ممنوع اسـت، امـا تظـاهر بـه      که تظاهر به روزه همچنان−  در شرع. درونی به حقیقت مسلط نیست

شـرع امـر بـه     .شـود  از معروف ظـاهری نهـی نمـی    .تأکید بر نهی از منکر است – داری ممنوع نیست روزه

ایمـان   ،تن دادن به شریعت .کند بی به معروف نمیزیستن در امنیت را تابع باور قلولی ، فرماید معروف می

و آنـان   تکلیف افرادی که بیم و امید دینی آنها را بـه تسـلیم نکشـاند   . آوردن برای زیستن در امنیت است

  .شود ه شمشیر سپرده میب آشکار کنند، حکومت دینیمخالفت خود را با 

االهـی   ی کند و این وظیفه ریف میحکومت اسالمی ایران یک رژیم حقیقت است، یعنی حقیقت را تع

این موضوع که رژیم حقیقت در اسالم، . را برای خود در نظر گرفته که گمراهان را به راه راست دعوت کند

رود کـه   فشـار تـا آن حـدی پـیش مـی     . کاهد نمی حکومت اسالمیسلطه بر ظاهر است، چیزی از جدیت 

فـرد چـون   : ندامت سیاسی است ی کننده ینی، موجهد ی توبه. دینی درآید ی ندامت سیاسی به صورت توبه

رژیم حقیقت چـارچوبی اسـت هـم    . در اصل به حقیقت االهی ایمان آورده، به حقانیت رژیم تن داده است

مرکـزی   ی این نکتـه . یابد این چارچوب آشکارا در زندان تجسم می. هم حقانیت رژیم ،برای حقیقت االهی

  .است" االهیات شکنجه" ی مقاله

در مـورد حکومـت اسـالمی ربـط     . دینـی را دیـد   ی ای از توبه توان جلوه هر نوع ندامت سیاسی میدر 

نظـام  . ای نیاز ندارد دینی بارز است و نشان دادن ربط آنها به مهارت تفسیری ویژه ی ندامت سیاسی و توبه

آیـا   .کنـد  نخ مـی و آشـکارا همسـ   همبستهبه عنوان یک رژیم حقیقت، چارچوبی را فراهم کرده که آنها را 

ای را  چارچوبـه . رواست بگوییم این همبستگی و همسنخی ظاهری اسـت؟ مـن در ایـن مـورد شـک دارم     

شـک در مـورد ارتبـاط درونـی     . این چارچوبه، رژیم دینی اسـت . اند بینم که در آن این دو در هم رفته می

ک در مـورد دینـی بـودن    دینی در مورد موضوع بررسی ما، بایستی به صـورت شـ   ی ندامت سیاسی و توبه

گرداننـد، کـه    که رژیم را کسانی میگیرم  موضوع را جدی میاین  .من این شک را ندارم. رژیم تبیین شود

  .مسلمانی است ی آنان، عمود خیمه ی سلسله .تخصصشان کارشناسی ایفای نقش به عنوان مسلمان است

مانی در ایـن مـورد کـه کارشناسـان     مسـل  ی از زاویه شکنقش واقعی مسلمان است؟  بدیل یآیا نقش

اجـرای یـک عمـل    ، بلکـه  یشـناخت شک  ی مقولهنه از  ،واقعی ایفای نقش مسلمانی کارگزار رژیم هستند

                                                      
  :در و نظریات یان آسمن،" بازنویسی" ی توضیح بیشتر درباره   ۵

  .۱۳۷۹، بهمن ۴۷. ، نگاه نو، ش"ات سیاسییاله"محمدرضا نیکفر،   
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های این رژیم اسـت،   کسی که معتقد است دینش مبرا از ناپاکی. کننده است کننده و در نهایت نفی متزلزل

هرمنوتیک سوءظن، . کند کند، فقط دارد ادعا می دعا میبایستی ادعایش را اثبات کند و تا زمانی که فقط ا

 ی روشنفکران دینی، به همـه  ی بر این قرار من به همه. ای داده شود دهد به این ادعا امتیاز ویژه اجازه نمی

 آناناتکای . بینی، شک دارم سیاسی و فراتر از آن نوعی جهان ی مدعیان مسلمانی خوب به عنوان یک نگره

مـدار هسـتند و در    ونی دینی با خصلت استراتژیک است، استراتژیک از این نظر کـه قـدرت  همچنان به مت

هیچ پیرو یک متن مقـدس   .ها حاوی فرمان به قتل هستند آن متن. گیرند مورد زندگی آدمیان تصمیم می

آن  که مخالف اصولی اجرایحاوی فرمان به قتل قابل اعتماد نیست، مگر این که در عمل ثابت کرده باشد 

داند که مطلقًا  باره می با هر نوع تفسیری است و فرمان به قتل مقدس را در نهایت عملی یک فرمان به قتل

مشکالت تفسیر قتل مقدس را چگونه برای خـود   چنین مسلمان خوبی اینکه. نبایستی سرمشق قرار گیرد

در قفسـی معنـایی    ،یهیبا هر توج ،مهم آن است که او قتل مقدس را. خودش است ی کند، مسئله حل می

  .ای برای تکرار ایجاد کند قرار دهد که نتواند جاذبه

نوشـته   ۶"یدر گـذار بـه دموکراسـ    ینید یشینواند ی نقش فاعالنه" ای با عنوان اکبر گنجی، در مقاله

تـا حـدی درسـت     فقـط  این سخن. مریگ ینم یرا چندان جد ینیو اصالح د ینید یشینواند است که من

بـه خـودی و    کـه ایفـا کـرده و اینکـه بعضـاً      مثبتـی  شان دینی را با نظر به نقش سیاسیمن نواندی. است

گیـرم و بـه آنـان     اند، جدی می غیرخودی کردن دینی در تماس و همفکری با روشنفکران دیگر پایان داده

ظ نظـری هنـوز بـه نقـاط جـدی      ابه لحهای آنان  کنم، بحث همهنگام فکر می. نهم بسیار ارج و احترام می

از ناصرخسـرو  . انـد  اند، اما هنوز آنهـا را بـا جـدیت نپرورانـده     هایی جدی مطرح کرده ایده ؛وع نرسیدهموض

حداقلی از جـدیت نظـری   . بیم، امید، شمشیر و شریعت: شود آموختیم که اسالم با چهار چیز مشخص می

امیـد  دیـن   ای پیش گذاشته شود که بیم و شمشیر و شـریعت را کنـار بگـذارد و یـک     آن است که نظریه

کـنم وقتـی چنـین جـدیتی در کـار باشـد،        دانم و فکر مـی  من جدیت اخالقی را هم مهم می. معرفی کند

گـران،   ، پس از معرفی خدای شـکنجه "االهیات سیاسی" ی در مقاله. تواند جدیت نظری را از پی بیاورد می

ای  دینی تفکرمترین  دیج. دهی است، پرسیده شد که مسئولیت این خدا با کی است که خود خدای عذاب

دانـم،   شناسی اخالقـی مـی   خوف اخالقی، پارسایی و مسئولیت ی ترین نمونه شناسم و او را عالی که من می

شـد   پذیرد و در تب و تاب می گفت که مسئولیت این خدا را می پرسیدیم، می اگر از او می. گور است کیرکه

اسـالم بـدکنش را بـه    . اند کنون مسئولیت نپذیرفته روشنفکران دینی ما تا. تا دریابد چرا چنین شده است

  .اند اند و خیال خود را راحت کرده های فرهنگی نسبت داده ضَرسادگی به تفسیر بد از اسالم و َع

مصـلح  . تـر از مصـلح مسـیحی اسـت     که کار مصلح مسلمان بسی سـخت منصف باشیم و بپذیریم اما 

گی و رهبـر حکومـت   مواجه است که سردار جن خصیتیشعیسی مسیح با  ی کننده دموکراتکننده و  مدرن

دهـد، درخـور    به متافیزیک غیبت میدان می یت،مسیح. نبوده و اصاًل معلوم نیست، وجود داشته یا نداشته

  .اسالم، متافیزیک حضور است

  

                                                      
  :سایت رادیو زمانه یافتنی در اینترنت، از جمله در وب   ۶
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  کوکاکوال ی عارضه
 ی حّتـا اگـر همـه   . خیـالی بپرهیـزیم   بایسـتی از خـوش   بازهم اگر چیره شود،  فسران خوبمتفسیر خوب 

هر زمان ممکـن اسـت   . اشیمار بیالزم است، هشباز قرار گیرد،  نفس  های نیک انمقدرات دین به دست انس

آزار و کشتن دگراندیشان گـوش   ی های آن درباره کسانی بیایند، متن مقدس را دوباره بخوانند و به فرمان

، ها تا زمانی که کسانی وجود دارند که به هـر دلیـل حاضـر بـه پیـروی از آنهـا هسـتند        آن فرمان. سپارند

را وضـع کـرده    »کوکـاکوال  ی عارضه«در این مورد، هوبرت شالیشرت اصطالح  .بایستی جدی گرفته شوند

دارای خاصـیِت  «که در نخستین تبلـیغش آمـده بـود،     فرق دارد ای نوشابهآن کوالی امروزی با اکوک. است

ای مخدر اسـت، بـرای    مادهکوکا، که  ی دیگر از عصاره. »های معروِف کوال است آوِر کوکا و دانه گیاه اعجاب

: نویسـد  شالیشرت مـی . شود، نوشابه اما نام آغازین خود را حفظ کرده است ساختن کوکاکوال استفاده نمی

پساتر اما پـی بردنـد کـه    . شد میگیاِه کوکا ساخته  ٔهجدید واقعًا درآغاز با عصار ٔهتبلیغ درست بود، نوشاب«

دینهـا و  . آن بـاقی مانـد   ولـی نـامِ  . بـدوِن آن مـاده   ،دادنـد به تولیـِد نوشـابه ادامـه    . این ماده مخدر است

سروصـدا جزمیـاِت    شـوند؛ بـی   میهمین عارضه  دچاِر ،هایی که دیرزمانی در جهان پابرجا بمانند ایدئولوژی

دانند که از برخی از حکمهای جزمی دیگر مطلقـًا حرفـی نزننـد و     میمصلحت آن . گذارند میخود را کنار 

آلودشـان   سـازند و مـه   مـی ضررشـان   بـی  ،دهند میاز آنها تعبیری استعاری به دست  ،اگر هم مجبور شوند

  .».کنند می

شالیشـرت بـا   . اما این خطر همواره برپاست که کسی بخواهد محتوای بطری را همخوان با عنوان آن کنـد 

  :دهد خطر شده نیز هشدار می های کم توجه به این موضوع حّتا در مورد دین

خـود را حفـظ    نام آغـازینِ  ،مخدر نیست ٔهکه دیگر دارای ماد ،گازدار ٔهکه آن نوشاب شود پذیرفت می«

یعنی  "مدرن"شک آیینی که خود را  بی. ها و دینها اما قضیه به این سادگی نیست ایدئولوژی ٔهکند؛ در پهن

ا تا زمـانی  پا کرده است؛ ام بازجویی دینی به ٔهبه ناپسندیدگی آن یکی نیست که محکم ،نمایاند میضرر  بی

ضـرر   آن کیِش درظاهر بـی  مواظِب ،اند عقیده از بنیاد دگرگون نشده تفتیِش ٔهدهند جلوه که جزمیاِت برحق

قـدیم را امـا همچنـان در کتابهـا      ٔهنسـخ . شـود  میجدیدی تهیه  ٔهکوکاکوال اکنون طبق نسخ. نیز باید بود

نها را ورق زنـد و زنهارگویانـه بـرای مـردم     آ ،روشنگر همچنان باید به سراغ این کتابها برود. توان یافت می

  ۷».بخواند

االهیـات  " ی مقالـه . خوانـد  بریم، که محتوای بطری بـا مـارک آن مـی    اینک ما در وضعیتی به سر می

بـا نظـر بـه آن    . ترین نوع ایـن کاالسـت   مرغوب ی تأکیدی بر این نکته بود که زندان جای عرضه" شکنجه

  .قضاوت کردتوان در مورد کیفیت ناب کاال  می

  

                                                      
 ترجمه ،یبر روشنگر یدرآمد. انیادگرایبحث با بن یتهایشگردها، امکانها و محدود: شرتیهوبرت شال   ۷

  .و بعد ۱۵۳. ، ص۱۳۸۰طرح نو، : تهران محمدرضا نیکفر،
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  ای اسطوره ی نیروی توفنده
گـر بـه خـدای وی     کند و از شکنجه دهد؛ به دنیایی باالتر گذار می مقاله تنها در مورد آیین زندان نظر نمی

. (abduction) گیـرد، از راه برنهـادن فرضـی توضـیحی     سازی صورت می این گذار با حدس و قرینه .رسد می

، در موضوع مورد بحث، با نظر به شباهت قدرت بـازجو در معـدوم   گیرد فرض به صورت قیاسی صورت می

این نیز یک بازنویسی است که موجه شده . نیستی و هستی ی االهی درباره ی کردن و از نو آفریدن با اراده

  .دینی بازنویسی ندامت سیاسی ی دینی است و توبه ی این که ندامت سیاسی بازنویسی توبه راست با علم ب

به صـورت اسـتقرایی    ،کند کار ایجاب می ی گیرد، اما آنچنانکه این شیوه ورت قیاسی صورت میفرض به ص

  ۸.شود وتجربی، بازبینی می

تجربی وارد شده و به کار تعـدیل فـرض گذاشـته شـده      ی آنچه در مقاله به عنوان ماده فرهنگ است

فرهنگ همچون انبوهی از عوارض در نظر گرفتـه   .است گر چون آیت ممتاز خدا آمده یعنی دیدن شکنجه

. پوشانند، اما کارکردی جز آن دارند که عبـدالکریم سـروش برنهـاده اسـت     را میدین شده که ذات االهی 

من بر . نویسد نگرد و اشکاالت حضور تاریخی دین را به پای آنها می منفی می ی سروش به عوارض به دیده

د و نـ کن که دین را به نحو مثبتی کنتـرل مـی   هستندفرهنگی  های ضَرَعام که درنهایت این  عکس برنهاده

من ادعا دارم کـه مـدل   . اند در اینجا دو مدل توضیحی در برابر هم گذاشته شده. دنساز آن را فرهیخته می

ضـعف و  . ام درست بر مبنای این مدل، نجـات را در فرهنـگ جسـته   . دهند من بهتر واقعیات را توضیح می

 ی ایـن شـیوه  . برگـردد  شود دیـن بـه ذات خـود    دهد و باعث می زمختی فرهنگی به بنیادگرایی میدان می

 ی سـربرآوردن نیـروی توفنـده   خطر  ی همخوانی دارد با نظری که ارنست کاسیرر دربارهنگرش به موضوع 

  .است یش گذاشتهپ ای اسطوره

با نظـر  او . ها را جدی بگیریم بایستی اسطورهاند،  ارنست کاسیرر از جمله کسانی است که هشدار داده

  :فاشیسم نوشت سوزی به جهان

هنگامی که برای نخستین بار . ایم که نیروی اسطوره را دست کم بگیریم ا دچار این خطا بودههمه م«

ها را آن قدر پوچ، ناهمساز، تخیلی و مضحک یـافتیم کـه بـه دشـواری      های سیاسی را شنیدیم آن اسطوره

شـده اسـت کـه    ی ما روشـن   اکنون برای همه. توانستیم بر ارزیابی خود غلبه کنیم و آنها را جّدی بگیریم

بایـد منشـأ،   . این اشتباه را نباید دوباره تکرار کنـیم . ناچیز گرفتن نیروی اسطوره، اشتباه بزرگی بوده است

های سیاسی را به دقت مطالعه کنیم و دشمن را رودررو ببینیم تا دریـابیم   ها و فّن اسطوره ساختار و روش

   ۹».که چگونه باید با او بجنگیم

                                                      
 بیترک ،یو کنترل تجرب یحیتوض یگذار فرض بیترک. است هادهن شیپ رسیرا چارلز سندرز پ ارکروش    ۸

 همف انیبازنموده، تقابل م رسیپ سمیاست و آنچنان که کارل اتو آپل در شرحش بر پراگمات یپردستاورد

 .برد یم انیرا از م یعلم حیو توض یکیهرمنوت

  .۴۲۲. ، ص۱۳۷۷چاپ اول، انتشارات هرمس : ، ترجمه یدالله موقن، تهرانی دولت اسطورهارنست کاسیرر،    ۹

بر آن، فرهنگ  یرگیاز نبرد با ظلمت اسطوره و چ شیپ« :کرده است دیبحث تأک نیا ی در ادامه رریکاس  

به کار  دیساختن جهان جد یها را برا آن. کاماًل نابود نشدند یا اسطوره یوالهایاما ه .کند یظهور نم یبشر

را  یا اسطوره یها برتر جلو قدرت یروهاین. اند مانده یجهان بر جا نیها هنوز در ا آن نیبنابرا. بردند
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ای دارد و  دیـن، وجهـی اسـطوره   . اسـت  حکـومتی  بنیادینی از ایدئولوژی دینی ِءای جز بینش اسطوره

دیـن  . این پدیده همان امر مقدس است: همانی است-ای این بینش اسطوره. وجهی فاصله گرفته از اسطوره

آنـی مشـخص   -نـه -ای، چون امر مقدس را متعالی کرده، بـا ایـن   اش از بینش اسطوره در وجه فاصله گرفته

کارگزاران امنیتی جمهوری اسالمی سـربازان گمنـام امـام    : مثال. ن پدیده آن امر مقدس نیستای: شود می

امـام زمـان   : پذیرفته نیست جو دین منزه تعالی دیدگرای دینی، از  ن ادعای بینش اسطورهای. زمان هستند

  .های حکومت سربازان آن باشند تر از آن است که اطالعاتی دینی متعالی پاک

 ،تـاریخی  ی در دیـن زنـده  . اسطوره هستی مشخصی دارد، ولی خدای دینـی متعـالی انتزاعـی اسـت    

به صـورتی  . کند هیچ دینی، خدا را بیش از حد از امور زمینی دور نمی. اند آمیخته مشخص و انتزاعی درهم

در نظـر گرفتـه    جای مناسبی برای خدا و مقدسان ،خودکارانه، که متولیان دین بر آن تأثیر چندانی ندارند

ای  تـاریخی  ی هـر دوره . این جا ثابت نیست. گردد شود و حد و چگونگی دخالتشان در زمین تعیین می می

. جای قدسی بسته به این نیز دارد که خود مؤمن کجا ایستاده باشد .برای امر قدسی دارد خصوصیجای م

ـ  های بزرگ فرهنگی و اجتماعی با جابجایی بحرانهای  در دوره زرگ در ذهـن و در واقعیـت، خـدا و    های ب

ها حد میانگین ترکیب مشخص و انتزاعی در تصورهای دینی  جایی با جابه. دهند مقربانش نیز تغییر جا می

  ۱۰.کند تغییر می

مدرن بـه ایـدئولوژی حکـومتی تبـدیل شـود، از خـدا آرامشـش گرفتـه          ی وقتی دین، در یک جامعه

های  باید جنگ کند، در آزمایش سالح. پاافتاده در امور ساده و پیشاو مدام باید دخالت کند، حّتا . شود می

جنگی یاوری کند، پشت و پناه نیروهای امنیتی باشد، بـا مکـر خـویش مکـر دشـمنان را باطـل کنـد، در        

از صفاتی که خـدا دارد،   .مذاکرات خارجی حضور مؤثری داشته باشد، در انتخاب وزیر و وکیل دخالت کند

ایدئولوژی حکومتی دینـی  . او باید قادر به هر کاری باشد. صفت قدرت از همه مهمتر استدر این گیرودار 

  .کند مالحظه می خدا را به شدت قوی و بی

آنچه کاسـیرر بـر   . گردد ای خود بازمی در ایدئولوژی حکومتی به اصل اسطوره رسد که دین به نظر می

، آنـی را دیـده  -نـه -همانی به ایـن -ار تکاملی از ایننام نهاده و در آن گذ" ای دیالکتیک آگاهی اسطوره"آن 

ایدئولوژی حکومتی، ایدئولوژی قدرت اسـت   .شود شده و خدا به نحو خطرناکی به زمین نزدیک میواژگون 

کند که قـدرت در آنهـا بـه     هایی در حاکمیت نزدیک می را به آن موضع امر مقدس و این ایدئولوژی طبعا 

                                                                                                                                                                 
و  یاخالق ،یعقالن یوهارین یعنیبرتر  یروهاین نیکه ا یتا وقت. اند ساخته عیرا رام و مط ها آناند و  گرفته

 یبرتر سست یروهاین نیکه ا نیاما هم. است عیتوان خود وجود دارند اسطوره رام و مط ی با همه یهنر

 یها شکل ی مهو بر ه کند یم زشیخ یا اسطوره ی شهیو اند گردد یو آشوب دوباره برم یآشفتگ رندیگ

  )۴۲۴. ص( ».شود یم رهیبشر چ یو اجتماع یفرهنگ اتیح

" ای اسطوره آگاهیدیالکتیک "را در   شناسی گذار از مشخص و انتزاعی در دین نست کاسیرر، پدیدارار   ۱۰

  :بنگرید به فصل آخر کتاب زیر. بررسی کرده است

ای، ترجمٔه یدالله موقن، انتشارات  اسطوره ی اندیشه: جلد دوم. ارنست کاسیرر، فلسفٔه صورتهای سمبلیک

  .۱۳۷۸هرمس، تهران 
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زنـدانی در آنجـا خـدا را از نزدیـک     . های ممتاز است زندان، یکی از این موضع. شدصورتی چگال درآمده با

  .خداشناسی است زندان، دانشگاه است، دانشگاِه .بیند می

  

  نظامعقالنیت 
و عمامـه و  مصـیبت  کند و آنچه از دعا و ذکـر   ابزاری می ی ممکن است گفته شد که رژیم از دین استفاده

کلـی و جـامعی    ی گزاره. بینیم، وسایل یک نمایش قدرت بیش نیستند اینها میجمکران و عاشورا و نظایر 

معنـا دانسـت،    توان با استدالل پس زد، جز اینکه آن را بی نمی چون همه چیز بازی و نمایش است را طبعًا

واهد نمایش در برابر امر واقعی و جدی معنا دارد و وقتی واقعیتی در کار نباشد، مجازی هم در کار نخ زیرا

هیچ قـدرتی بـدون   ولی  .های آن نه بازی ،شود میاما در مورد پیش رو، البد نفس قدرت جدی گرفته . بود

باید جدی  هستند، قدرت جدیِت نمایِش ز آنجایی کها ،وجود ندارد و آنها دست کم یشها ها و نمایش بازی

فـردی   ی جمجمـه سامان قدرت به این صورت نیست که مغز متفکری وجود داشته باشد، در  .گرفته شوند

در موردهایی مشخص ممکـن  . ها را تعیین کند ها و نمایش خاص یا مجسم در جمعی معین، که روال بازی

سـوی  دهد، ولی  است چنین باشد، اما در مجموع کارگردان هم خود یک بازیگر است، او نمایش ترتیب می

در  .انـد  قشی خاص را به او وانهـاده اند و ایفای ن ها هم نمایشی ترتیب داده نمایشدیگر قضیه این است که 

و سیستم برای آنکه تصوری از خودفرمانی خـود داشـته    ؛خودفرمان سیستم است، نه فرد ،مدرن ی جامعه

 )ذهنــی نهــاد( ی ســوژه  ایــدئولوژی پــیش از آنکــه از افــراد زیــر ســلطه. باشــد، نیــاز بــه ایــدئولوژی دارد

  .سازد نی میسیستم یک نهاد ذه ای بسازد، از خوِد شده سفارش

مند اوسـت، تـا حـدی کـه آن      تبدیل یک فرد به کارگزار نظام، به ندرت به صورت تربیت نظری نقشه

شناسـانه هـم بـه     تربیت ی فقط از زاویه. تربیت را درونی کند و صادقانه مطابق با آن باورها عمل کندکس 

 ی همه های خود را دارد و فرد تیصداق ها و بی موضوع بنگریم، بایستی در نظر گیریم که هر نظامی صداقت

خاصی برای دروغ گفـتن و ظاهرسـازی کـردن دارد و تربیـت      ی هر نظامی شیوه. آموزد آنها را همزمان می

صـداقتی کـارگزاران هـم     بنابر این بـی  .شود ایدئولوژیک شامل فراگیری این جنبه از رفتار پسندیده نیز می

آفـرین نیسـتند، کـه از     یدئولوژیکی فقط آن کسانی بحراندر هر سیستم ا. جزئی از عقالنیت سیستم است

نیچه گفته . آفرینند خواهند به اصول مو به مو عمل شود، تنش می کنند؛ آنانی هم که می اصول تخطی می

بقیـه را   کنـد کـه حـالِ    یمـ حزبی دفاع  در هر حزبی کسی وجود دارد که چنان با تعصب از اصوِل«: است

  .زمانی چنین کسی از طرف حزب خود کیفر بیند که تبعید نیس ۱۱».زند یمهم  به

حزب و اصول نظری حاکم بر آن معمواًل  ی برنامه. پیوندند های مختلفی به یک حزب می انگیزه اافراد ب

" آسـمان  تهـران، شـهر بـی   "تن در رمـان   امیر حسن چهل. کنند چندم ایفا می ی در این مورد نقشی درجه

خـور   دهـد کـه ایـن الت عـرق     کند و نشان می را دنبال می کرامتی به نام گام ذهنیت و عینیت فرد به گام

عطـف در زنـدگی او    ی پیونـدد، یـک نقطـه    به جنبش اسالمی میچگونه مخ  شعبان بی ی نوچه کاِر قباحت

حتـی وقتـی   . قیصر از این رو به آن رویـش کـرد  «: و کشف غیرت و شرف در آن است" قیصر"دیدن فیلم 

دویـد بـه   . دوید، توی ذهنش دوید! انتقام ]...[ شود هدفی داشت فشری، می مشت می چاقو را توی ی دسته

                                                      
11  Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches (1878), S. 298. 
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ماشـین را دم خرمنجـا نگـه    ! اربـاب . اند ها رنجش داده این سال ی و دید که یک قبیله آدم در همه  گذشته

حتی . به دنبال طلبش آمده بود. شکست آب را می ی کشید و کوزه شان می داشت، سفره را از زیر دست می

. رفـت  هـایش بـوی پلـو بـه هـوا مـی       شهر بزرگ که از خانه! تهرون. کرد قایم می ونان را از ا ی سفره! مادر

مشـت را بـه کـف دسـت کوبیـد؛ درون      ... که در خلوت پستوی دکـان ! و بعدتر حبیب! گروهبان انگلیسی

وبی دارد، بـه  وضـعیت اقتصـادی خـ    کرامـت  ۱۲».یک جانور، خونین و مالین صیحه کشید ی اش توله سینه

افـزون بـر هـر    . گیرند وآمدی دارد، اما ناراحت است که چرا آنان او را به بازی نمی ها هم رفت محافل باالیی

، ایـن  »آبجی خودتـو بپوشـون  «: کند ای از مردانگی او را از آنان جدا می عامل سیاسی و اقتصادی نوع ویژه

زند، بـه   شود و کف می یدن آن در سینما بلند میبا شن کرامتشنود و  ای که در یک فیلم فردین می جمله

سرانجام  .انگیزد اسالمی در او عالقه برمی جنبش. سازد دهد و مردانگی او را متشخص می او خودآگاهی می

غیرت و حس برادری مثل معجون شفا [...] این حس خوبی بود « :شود روزی در یک جمعیت مستحیل می

اینـک قـادر بـود    . بـرد  های نیرومند را باال می دست. کرد یرین پر میهای تنش را از حس مسئولیتی ش رگ

کشـد و سـلوک    سرانجام جانماز آب می ۱۳».جا کند ای شهر تهرون جابهضی تقدیر را در ف چیزی به بزرگی

-بـرد کـل مـرام ایرانـی     گیرد و دارد دختر جوان را بـه خانـه مـی    آن هنگام که زن می. آغازد دیگری را می

بپرسـد ِکـی    کرامتنباید از . اجازه حق ندارد از خانه برود بیرون بی«: کند به او فرمایش می  اش را اسالمی

خـداترس باشـد و روی   . خواهد نجابت کند و چندتا پسر برایش بـزرگ کنـد   از او می. آیی روی، ِکی می  می

 ی هیـه ت(حرف مردش حرف نزند و بعد هم این که آبگوشت، بزباشـش خـوب اسـت؛ آن هـم بـا مغـز ران       

ترش باشد و خورش باید خوب جا بیفتد نه این کـه آب   ، فسنجان لب)گرفت گوشت را خودش به عهده می

شـور حتمـا    نقلی و یک کاسـه کلـم   ی و کنار غذا هیچی اگر نباشد، یک بشقاب تربچه. و دان آن سوا باشد

را مسـکوت گذاشـته    امـت کر سـلوکِ  سرانجاِم" آسمان تهران، شهر بی"چهلتن در رمان  ۱۴»[...] باید باشد

بعید نیست کسی چون او عضو مؤتلفه شده باشد، حّتا از مقامات امنیتی شـده، بـازجویی و شـکنجه    . است

  .کرده یا بازجویان را هدایت کرده باشد

فرآینـد  . گـر بـه خـدای او    از شکنجه: ام نه از باال، بلکه از پایین حرکت کرده" االهیات سیاسی"من در 

ای  ای کلـی و مـورد مشـخص بـه نتیجـه      کننده فرق دارد با قیاس معمولی کـه از جملـه  این قیاس استقرا 

نهیم کـه خـدای او    این پرسش را برمی. را دربرابر خود داریم کرامتآدمی مثل . رسد آن مورد می ی درباره

افـق  در . پرسیم مسئولیت این خدا با کـی اسـت   رسیم، می به خدای او که می. تواند باشد ای می چه پدیده

دید او نهاده است؟ این خدا بـه   ی اما چه کسی این خدا را در حیطه. گنجد ، چنین خدایی میکرامتذهن 

  اند؟ هایی به آن شکل داده پس چه عامل. نیست کرامتذهن  ی تمامی ساخته و پرداخته

پیـروی   آن را به. آن متعین کرده استای را تعیین کرده که زندگی تاریخی خود را با  اسالم چارچوبه

این چارچوب با فرمـان برقـرار   . کنیم از ناصرخسرو با چهار عامل بیم، امید، شمشیر و شریعت مشخص می

کند و با ایـن کـار خـودش     بازتولید می شود، آن را فرهنگی که اسالمی خوانده می. ماند نشده و برقرار نمی

                                                      
  .و بعد ۴۷. ،  ص۱۳۸۲انتشارات نگاه، : ، تهرانآسمان یتهران، شهر ب، تن حسن چهل ریام   ۱۲

 .و بعد ۱۰۰. ص  همانجا،   ۱۳

 .۱۱۶. همانجا ص   ۱۴
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د، بسـتگی بـدان دارد کـه آیـا     شانس این که یک آموزه به دین یک جامعـه تبـدیل شـو   . شود بازتولید می

جامعـه بـه   . ایش را در مقامی قرار دهد که خودستایی آن جامعه خداسـتایی شـود و بـرعکس   دتواند خ می

ای : شود و برای آنکه سوژه شود، باید به عنـوان سـوژه مـورد خطـاب قـرار گیـرد       عنوان سوژه خودستا می

شرط خطـاب کـردن داشـتن    . به جامعه خطاب کندتواند  هر کسی نمی... ها ها، ای روس ها، ای عرب ایرانی

  .قدرت است

هیچ حکومتی . جمهوری اسالمی خودستاترین حکومتی است که تا کنون در زادبوم ما برپا شده است

در یک مقام قرار نداده که سجده در مقابل خدا سجده در برابر حکومـت شـود و    ای گونه بهخود را با خدا 

مشـابهت خطـاب، حـس مشـارکت در     . دهـد  مردم را خطاب قرار مـی حکومت از موضعی خدایی . برعکس

 کسی ممکـن اسـت   ، با این خطاب ظاهرا ساده هم»آبجی خودتو بپوشون«. کند قدرتی خدایی را ایجاد می

  .شود در قدرت شریک 

به توده مشارکت در تعیین سرنوشت خود نـداد،  . ای تشکیل شد جمهوری اسالمی با یک جنبش توده

مردم به شـاه تشـر زدنـد و بـه آمریکـا؛ مـردان زنـان را خطـاب قـرار دادنـد؛           . ر خطاب داداما مشارکت د

نشینان مرکزنشینان را، حوزویان دانشـگاهیان   ها را، حاشیه ها باالشهری شهری روستاییان شهریان را، پایین

شـی از حکومتیـان   گرایـان را، بخ  گرایان ایـران  فکران روشنفکران را، اسالم را، مؤمنان متخصصان را، تاریک

، با ایـن خطـاب   »آبجی خودتو بپوشون«. کند خطاب حسی از خود و مورد خطاب ایجاد می. بخش دیگر را

مـرد،   .کند و آن خودی که موضوع عمل خودپوشانی اسـت  شود، آنی که خطاب می دو گونه خود تولید می

انقـالب   ی ایـن خطـاب، طالیـه   ، »آبجی خودتو بپوشـون «. سازد شود و از زن، زن می با این خطاب مرد می

غیر فقط در خـارج از  . کشف غیر و مقابله با غیر بود انقالب اسالمی انقالب غیرت بود، انقالِب. اسالمی بود

  .غیرت نشان دهند شاندر برابر تاهمه کسانی را داشتند . مرزها یا دربار نبود

تولیـد شـوند و متقـابال یـک      در یک سطح وسیع اجتمـاعی  ها"خود"با انقالب موقعیتی ایجاد شد تا 

نقشی اساسـی  سه عامل . مشکل است گفتن اینکه همه چیز چگونه آغاز شد. دریابند غیردیگر را به عنوان 

به آنجا نرسـیده  هنوز  که بود کارانه کاسبخودخواهی  یک بود و این جامعه بستر محور جامعه پول: داشتند

بـا   زنـدگی مـدنی   آناساسـی   ی جنبـه یـک   که ، نظمیدبود که خود را در یک نظم بورژوایی برآورده بین

عامل دیگر به هم ریختن نظم جامعه بود،  .است آن ی های ویژه ها و در نتیجه از خودگذشتگی کردن رعایت

تقویـت  و همه بـه فکـر خـود    . که به لحاظ ساختاری پیشتر آغاز شده بود و انقالب در آن زلزله ایجاد کرد

گرفـت و بـه    همبسته با این عامل، کارکرد حکومت بود که از این می. ات خودخود افتادند، یا دست کم نج

کشـید و سـران آن مـدام بـر منبـر بودنـد، خطبـه         کرد، خود را به رخ مـی  داد، خود را نیرومند می آن می

  .کردند خواندند و خطاب می می

 شاشـت، بـه ارز  دین، که پیشتر نیز رواجی د ی سکه. خطاب دینی، خطاب قدرت شد ،پس از انقالب

اقتصـادی   ی پذیر به سرمایه تبدیلبه سادگی سمبلیک، از مجاری قدرت  ی این سرمایه. تبدیل شد خستن

اقتصـاد سیاسـی    .پذیر نیست توضیح ۱۵بدون اقتصاد سیاسی دیندیگر االهیات سیاسی  ،از این نظر .گردید

                                                      
 .ام اشاره کرده" ادیو زمانهر"هایی از آن در گفتارهایی در  ناتمامی دارم که به ایده ی در این باره من پروژه   ۱۵
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متفـاوت بـودن بـه لحـاظ      و استداری، داشتن چیزی در متن تفاوته-دینآغازد که  دین با این اندیشه می

نماید که چگونـه نـوعی    برمی به طور مشخص .ممکن است به تفاوتهای دیگر راه برد داری به سادگی-دین

-داری مشـوق نـوعی دیـن   -شود و از طرف دیگر چگونه نوعی از سرمایه داری می-داری نوعی سرمایه-دین

دارد، در  توضیحی یکارکردما به عنوان ناظر از طرف عنوان االهیات سیاسی، در جایی که . گردد داری می

تنیدگی امر  معنای تنگ منظور از آن تبیین نظام نظری توجیهی درهم کدر ی. دو معنا قابل استفاده است

بنـدی دینـی    بندی سیاسی دوست و دشمن با تقسیم سیاسی با امر دینی و به طور مشخص انطباق تقسیم

در جنـگ، در سیاسـت   . های گونـاگونی دارد  نموداالهیات سیاسی  ،اقعامور ودر سمت . مؤمن و کافر است

. هـای آن را بررسـید   تـوان پدیـداری   های داخلی و در برخورد بـا دگراندیشـان مـی    کشی خارجی، در دسته

. ام هـای ایـدئولوژیک مشـخص آن شـده     جوی ریشـه  یک پدیدار عملی است که من پی" االهیات شکنجه"

هـا و   نمودهـا و همپیونـدی   ی گذاشتنی در تشریح همه ای است پیش ی، فرضیهمعنای جامع االهیات سیاس

هـای   که نـاظر بـه حـوزه   دهد  این مفهوم جامع تمامیتی را بازتاب می. خاص" االهیات سیاسی"پیامدهای 

شان از یکدیگر را نه  هایی که همواره بایستی جدایی مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است، حوزه

  .ناسانه، بلکه همچون الزامی تحلیلی در نظر گرفتش  هستی

در " االهیـات سیاسـی  . "هـایی عمـومی هسـتند    مفهـوم  ،ی چون استبداد، ایدئولوژی و دینیها مفهوم

اسـت، یعنـی ضـمن عمـومی بـودن، بـه طـور         "مشخص عمومِی"تعریف جامع آن، به اصطالح هگلی یک 

اخـالق در معنـای کـانتی آن از دیـد     . گیرد می های آن را در نظر مشخصی به پدیده نزدیک است و ویژگی

رفتار و هنجارهای آن اخالق مرسوم  ی عمومی مشخص از نظر او در حوزه. هگل یک عمومی انتزاعی است

شـود   گفته به این اخالق مرسوم عملی نزدیک می پیش ، در معنای جامِع"االهیات سیاسی"سنجش . است

) ، فرهنگ دینـی ینی، اقتصاد دینی، مهندسی اجتماعی دینیسیاست د(با کشورداری دینی و نسبت آن را 

  .رسد برمی

تـر   کافر و در معنایی محدودتر و مشخص-جدایی اساسی مؤمن ی من ابتدا االهیات سیاسی را از زاویه

. پس از آن دریافتم که یک عنصر بنیادی آن جدایی مـرد و زن اسـت  . گرفتم غیرخودی در نظر می-خودی

 خـواهم بـا مفهـوم عمـومیِ     اقتصاد سیاسی دین پی بردم که نظـامی را کـه مـی    ی وژهبا شروع کار روی پر

بـر ایـن    .ها در نظر گیرم االهیات سیاسی رصد کنم، بایستی به عنوان نظامی از امتیازها و تبعیض مشخِص

یک رژیم حقیقـت  رژیم به عنوان به تصور من االهیات سیاسی عنوانی است برای مفهوم کردن  اکنون قرار

کنـد دوسـت و    کـه تعیـین مـی   (، یک رژیم سیاسـی  )کند راست چیست و ناراست چیست که تعیین می(

های اقتصادی، یک رژیم آپارتاید جنسـی،    دهی و تولید و بازتولید نابرابری ، یک رژیم پاداش)دشمن کیست

خاصـی از   کـه مـروج درک  (  و سرانجام یک رژیم سلیقه) پروراند که منش خاصی را می(یک رژیم اخالقی 

  ).زیبایی و زشتی و خوشایندی و ناخوشایندی است
هـای مختلـف اجتمـاعی درک     تـا گـروه   پدیـد آمـد  ای شد به اینکه با انقـالب مـوقعیتی    پیشتر اشاره

-خـودی . داشـته باشـند  ) هـای خـود   تـرجیح  ی خود، مجموعه  منافع(گذشته از خود به تری نسبت  صریح

در سـطح  . گذاشـت پویش درک از خود در سطح اجتمـاعی  ای بر  هکنند غیرخودی کردن رژیم تأثیر تعیین

هـایی بـوده کـه رژیـم      ما متأثر از آن نظام امتیازها و تبعیض ی همه  بینیم زندگی فردی نیز که بنگریم می

زیـر تـأثیر نظـام امتیازهـا و      .نیـاوریم " خـود " ی نامـه  زنـدگی  ردتـوانیم   رژیم را نمینام  .است برقرار کرده
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 با حس امتیـاز  ، خودی که به بار آورده "خود"سازی در ایران سه نوع -پویش خود ،های برقرار شده تبعیض

میـانی ایسـتاده    ی گیرد، خودی کـه در موقعیـت شـکننده    ، خودی که با درک تبعیض شکل میآید ار میب

ستم دو حس بنیادی هستند که فضـای احساسـی سیاسـت در ایـران را     حس تعلق به نظام و حس . است

ادراک سـتم بـرای    ی هبـه خـوبی شـاهد نقـش سـازند     " رأی مـا چـه شـد؟   "در جنبش  ۱۶.کنند تعیین می

یعنی تأمل بر خـود و   (reflexive)این خودآگاهی هنوز یک خودآگاهی تأملی و بازتابی . ایم خودآگاهی بوده

   ۱۷.آید که چنین شود بازتاب خود در خود نیست، اما از آن برمی

نقـش مهمـی در    ،االهیات سیاسـی در معنـایی جـامع   یک با است شدنی  مشخصکه  ،رژیمگفته شد 

رژیم، یک  .تعلق به قدرتاز راه ادراک ستم و تبعیض و از راه سازی -خودایران دارد،  ی سازی جامعه−خود

هایی از جامعه خود را بدان متعلـق   بخش. رژیم مردمی است، یعنی میان آن و جامعه همپوشی وجود دارد

گرود، مورد خطاب  کسی که به االهیات سیاسی رژیم می. هستند کشبینند، اگر چه به طور عینی ستم می

این خودی که از . دهد خود دیگران را مورد خطاب قرار می ی گیرد و خود به نوبه ایدئولوژیک رژیم قرار می

شود، نسـبت بـه رژیـم     طریق مورد خطاب قرار گرفتن و همجهت با آن مورد خطاب قرار دادن ساخته می

. پیدا کـرده اسـت   ک نظام امتیاز و تبعیضاو خود شده است با تعلقی که به هر دلیل به ی .حس تعلق دارد

سلوک  ،االهیات زادور  ای را دیدیم که از جایی ظاهرًا تن، نمونه ، شخصیت محوری گزارش چهلکرامتدر 

هـا داشـته    اللـه  هیچ لزومی ندارد که او باوری فکرشده یا قلبی به جزمیات االهیاتی آیـت . آغازد خود را می

او اصال از آن آیات و حدیث سردرآورد، حّتا الزم نیست با حجت شـرع   باشد، هیچ لزومی ندارد کسی چون

                                                      
سیاسی ایرانی  ی یابی به یک نظریه که ضدیت با ستم برای دست کنم پیدا میگرایش دارم به این نظر من    ۱۶

البته این به این معنا نیست که من . های سیاسی در غرب که عدالت برای نظریه استقدر سازنده  همان

جوی آن  عدالت پی ی نظریه .کنم سیاسی از هم جدا می ی یهای برای نظر کننده ها را به شکل تعیین فرهنگ

  .شویمستمگری  مانعکه چگونه  دریابیمما باید نخست . است که چگونه عادالنه توزیع شود

 ی جای سیاست مردمی، عرصهمن به نظر . کجاست» سیاست مردمی«امید مهرگان پرسیده است که جای 

  .شکلهای ستمگری ی د علیه همهسیاست مردمی یعنی نبر. با ستم است همقابل

قدرت در ادبیات فارسی برجستگی یافت، به  ی های نقد حوزه مفهوم ستم برای من در جستجوی شیوه  

+ دارایی (در فرهنگ دینی گرایشی به نقد قدرت و درآمیزی دین با دولت . سان مفهوم پارسایی  همین

استفاده از . نشان داده است "پارسایی"با که منش بدیل مطلوب خود را از جمله  وجود داشته) حکومت

به خودی خود عیبی بر آن که دهد، چیزی  اخالقی جلوه می هایی چون ستم و پارسایی گفتار را طبعًا مفهوم

 عمومِی"هایی که  رسیدن به مفهوم روشِی و باور به اصِلاست مان  نظری من اما نقد درون ی انگیزه. نیست

گرایی خود وارد  تا حدی یحیی بزرگمهر را بر اخالقنتقادهای مراد فرهاد پور و بر این قرار ا. باشند "مشخص

تذکر بزرگمهر در این مورد که به مفهوم پارسایی در سنت نباید پربها داد و از سنجش آن نباید . دانم نمی

پرسش از " ، و یحیی بزرگمهر،"اخالق یا سیاست"های مراد فرهادپور،  مقاله. (غافل بود، کاماًل درست است

  .)، هر دو در سایت نیلگون موجود اند"پی پارسایی

در برابر نفرت این . آنهایند ی های خود را هم دارد، که نفرت از جمله خودآگاهی از راه ستمدیدگی آفت   ۱۷

 .قرار دارد که شیفتگی به خدا و آل عبا همبسته با آن است ها آن طرفی) نارسیسیم(ها خودشیفتگی  طرفی

  .ساس باید به جد بررسی شوندهر دو اح
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توانـد در سیسـتم جایگـاهی بیایـد کـه آیـت االهیـات         مـی  او چیزی را معروف یا منکر بداند، با وجود این

  .شکنجه شود

بر مقدم  است، بلکه آنفکر در  ویژه اتاق یکهای آن یا  امنیتی ،عقالنیت رهبرصرفا عقالنیت نظام، نه 

بـه صـورتی پیوسـته    قادر شده است چنانکه  ،قدرت بقایی است که رژیم امتیاز و تبعیض االهی یافته اینها

نظـام  . شـانس بازتولیـد دارد  ) هنـوز (ای اسـت کـه    کیفیت استقرار تبعیض بـه گونـه  . خود را بازتولید کند

 ی نابرابری را روی شـانه  مدافع ن نظامتواند آ می )هنوز(هایی ایجاد کرده که برآیند آنها  ها نابرابری نابرابری

عقالنیـت در جـایی در   . حفظ کند و با حفظ آن حفظ خود را تضمین کندهای محیط  در برابر تعرضخود 

، بی آنکه چنـدان مهـم باشـد کـه در     است متمرکز پایهتاج و از تاج به نوک به  تخت ی پایهاین حرکت از 

ژیم به عنوان حکومت، ترکیبی است از حرکـات سـنجیده و   حرکات ر. کدام مغزها انباشتگی بیشتری دارد

 خودکـاری  .هـای آن و کلیـت آن   کل آن یا جزئی از آن و حرکات انعکاسی و غریزی ارگـان  ی شده هدایت

مقدم بر هر چیز بـه ایـن    ،دانست ۱۸تیغابدون  های مندی تیغا ی زمره توان یکسر از را نمیرژیم  دار جهت

به مقوالت  ت دینییاین غامقوالت . دینی دارد ی برنهشته تیغاو یک  استحکومت ایدئولوژیک  دلیل که

در کلیـتش خودکارانـه صـورت    ایـن ترجمـه   . شـوند  نابرابری و مقوالت نابرابری به مقوالت آن ترجمه مـی 

  .آن نقش مؤثری دارند چند و چونها در  ، با وجود این افراد و جریانگیرد می

هـای جـانی،    رسـانی  بایست به دلیـل آسـیب   فقط چنین نیز بود، میرژیم فقط خرابکار نیست، که اگر 

رژیـم  . سـخت اسـت   شد، بویژه اینکـه جـان   جدی گرفته می فراوانش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تمدنی

کند، سازنده نیز هست و درست این جنبه از وجودش که بایستی با تأکید جدی  افزون بر اینکه تخریب می

اعـالی سـازندگی رژیـم،     ی نمونـه  .شـود  و برخوردهای سیاسی نادیده گرفته مـی  ها گرفته شود، در تحلیل

چه موفق شود خواست خود را تثبیت کند، چه نشود، یعنـی از سـر ناچـاری بـه     . سازی اورانیوم است غنی

-تکنولوژیـک -تبلیغـی -هایی تن دهد، گـرد آن یـک دسـتگاه امنیتـی     سبب فشارهای بیرونی به محدودیت

ست کرده، ایدئولوژی خود را اتمی کرده و با به رخ کشیدن قدرت اتمـی بسـی افـراد را    اقتصادی وسیع در

ترکیب  ،سازی غنی ی در پروژه. تسلیحاتی و اتمی به راه انداخته است ی فریفته و در خاورمیانه یک مسابقه

  .اورانیوم را به اسطوره تبدیل کرده و از آن موجودی مقدس ساخته استایمان و تکنیک 

توجیـه سیسـتمی از    ی پیشـرفت تکنیکـی در همـه جـا وسـیله     . ژی خود یک ایدئولوژی استکنولوت

بـا همگـرا کـردن    ایدئولوژیک شدن ایـن ایـدئولوژی در ایـران اسـالمی      .ها بوده است ها و تحمیل نابرابری

                                                      
شود گرچه امکانش بالضروره تصور  مند نامیده می یک عین یا یک حالت ذهنی یا حتی یک عامل، غایت... «   ۱۸

توانیم تبیین و درک کنیم  فرض نگیرد، صرفا به این دلیل که امکانش را ما فقط تا جایی می غایتی را پیش

نظم کرده مای معین  ای که آن را مطابق با تصور قاعده با اراده که علیتی موافق با غایات را یعنی موافق

تواند بدون غایت باشد تا جایی که علل این  مندی می بنابر این غایت. به عنوان مبنای آن بپذیریمباشد، 

برای ای  توانیم با اشتقاق آن از اراده ای قرار ندهیم، با این حال تبیین امکان آن را فقط می صورت را در اراده

. ص ۱۳۷۷نشر نی : کانت، نقد قؤه حکم، ترجمٔه عبدالکریم رشیدیان، تهران(» .خودمان قابل درک سازیم
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  ۱۹

جلو برای تدارک ظهـور مهـدی ترکیـب شـده     حرکت به  ۱۹مایدئولوِژ پیشرفت در معنای تکنولوژیک آن با

اراده  دینـیِ  ترکیب ایمان و تکنیک، که دگردیسِی .نژاد است یک حاصل این ترکیب محمود احمدی .است

نظـامی  -ریز و تکنیکی عقل دینی حکومتی را عقلی برنامهناسیونالیستی آن را ممکن کرده است،  به قدرِت

. تصـادی اسـت  اق-نظـامی -رژیم نه صرفا رژیمی با تعصب دینی، بلکه یک کمپلکس ایدئولوژیک. کرده است

نظمی و شـلختگی آن، کـه    بی. سازد کند و با سازندگی خودش را می پیچیده سازندگی می ی این مجموعه

اش با جامعه  نظمی آن هم در همپوشانی بی. کاهد ایران است، چیزی از جدیت آن نمی ی ای از جامعه آیینه

  .اند ها شده ن در بحرانای میدان داده که چه بسا باعث قدرت مانوور آ های غریزی به واکنش

  

  در باب فرهنگ
است، به کسـانی کـه خـود را مخاطـب      رعایا" خود"وسیعی برای شکل دادن به  ی سازی رژیم برنامه-خود

تـوانیم مـرزی    نمـی . دستگاه ایدئولوژیک دولت بسی بزرگ است. حکومت و همهنگام همزبان با آن ببینند

ه کــارکرد اقتصــادی نیــز دارد، چــون تولیدکننــده و ایــن دســتگا. میــان آن بــا دســتگاه ســرکوب ببنــیم

عامـل   دولت در ایـران، . به ارزش اقتصادی است شدنی تبدیلارز ایدئولوژیک است و این ارز  ی کننده توزیع

 .هـای سـاختاری اسـت    دگرگـونی  ی ، کندکننده یـا تندکننـده  دهنده زیربنایی است، مهمترین عامل جهت

وجود آن اسـت، تصـوری اسـت     ی ایدئولوژی نحوه. گذرا و نمایشی نداردایدئولوژی آن هویتی صرفا تابع و 

  .خواهد دیگران از وی داشته باشند که از خودش دارد و همچنین می

ای کـه   دهد و با خطاب خود آنان را در مقام سوژه آنان را مخاطب قرار می. سازد ایدئولوژی افراد را می

شـوند و دیگـران را مـورد خطـاب قـرار       گر می این مقام کنش نشاند، آنان در مورد خطاب قرار گرفته برمی

 ی مثـال بـارزی از پدیـده   . ی آن اسـت  ساخته شدن آنان با پذیرش خطـاب و انتقـال کنشـگرانه   . دهند می

با  ست،ا نخست قرآن ی سورهتقویمی  ظبه لحا که گویا یا  سوره. بینیم در قرآن می را ۲۰خطاب ایدئولوژیک

خطاب ایدئولوژیک برای اینکه موثر باشد، به زبـانی بیگانـه صـورت     !بخوان: شود این خطاب آمرانه آغاز می

ات بخـوان، یعنـی بـه نـام     "رب"گوید به اسـم   قرآن می. ناآشنا باشد آید که نمی یگیرد، در آن مفهوم نمی

ای  جهـانی اسـت کـه در آن عـده    خطابی با عزیمت از واقعیت سلطه، که وجـود   ی سلطه. صاحبت، اربابت

رب  ی هایی نظیر آن در جهانی که رابطه قرآن، و کتاب .کند ای نیستند، خود را تثبیت می اند و عده صاحب

انـد کـه در برابـر     ند و به لحاظ هرمنوتیکی همـواره محکـوم بـه آن   و عبد وجود نداشته باشد، مفهوم نیست

ایـن افـق   . شـود  ین افقی است که با خطاب قرآن گشوده میسلطه، اول ی رابطه. سلطه قرار گیرند ی مسئله

او درک پیشـینی از آن   .شناسد، چون پیشاپیش در آن افکنده شده اسـت  آشناست، مورد خطاب آن را می

ایم و ایدئولوژی مـا را   ما در جهان افکنده شده. سازد دارد و خطاب با همین درک پیشین است که او را می

. از مصالح موجودسازد نه از مصالحی کاماًل نو، بلکه  دهد، ما را می خطاب قرار می مان مورد در آن افکندگی

                                                      
 (ideologeme) است که به آنها ایدئولوژم )تصویرها و تصورها(ای از عناصر  ای مجموعه هر ایدئولوژی   ۱۹

 .گویند می

وع خطاب توضیح مختصری در مورد این ن. خطاب ایدئولوژیک لوئی آلتوسر، فیلسوف فرانسوی استکاشف    ۲۰

 .)مدرسه فمینیستی، زمانه و نیلگون های در سایتاز جمله یافتنی " (رژیم و ایدئولوژی تبعیض: "ام در داده



  ۲۰

بـه نـام ربـت، کـه تـو را      (» باسم ربك الذى خلـق «آغازین به محمد، آمده است که باید بخواند  در خطاِب

را بـه  » ربـك الـذى خلـق   «در " رب"تواند  از فرهنگی آمده که می زیرا ،محمد این سخن را فهمیده). آفرید

گفتـیم،   "بازنویسـی "محمد با آنچه پیشتر بـدان  . عبد، درک کند ی یعنی دارنده" رب" ی عنوان اعتالیافته

بـه هـر حـال بـرای درک ایـن      . آسـمان بـا زمـین    ی زمینی در رابطه ی سلطه ی آشناست، بازنویسی رابطه

آن رب  نهـد، عبـدِ   مـی  پـذیرد، بـه آن گـردن    او خطـاب را مـی  . بازنویسی آمادگی دارد و پذیرای آن است

بازنویسـی بیگانـه بـود و بـا تصـوری      گونه فرض کنیم فرهنگ آن هنگام عرب، به هر دلیل با این . شود می

او . فهمیـد  را نمی "رب" در این حال محمد خطاب. مادر مادران ،کرد تلقی می مادر-مادرساالرانه خدا را ُبن

، کسـانی  "علـق " ی مخاطـب سـوره   .ه دیگران شودارسال آن ب ی توانست رسول آن شود، یعنی وسیله نمی

این آزادمردان آتنی، بنابر تربیتی کـه داشـتند، بـه هـیچ     . دنباش ندتوانست ون سقراط و افالطون هم نمیچ

 ی آنان با بازنویسـی رابطـه  ". عبد"را به عنوان  ودتصور کنند و خ" رب"وجه حاضر نبودند خدا را به عنوان 

توانست این خردمندان را رسول خـود   خدای اسالم نمی. انسان مخالف بودند−خدا ی برده در رابطه−دار برده

  . قرار دهد

ای که خود حکومتیان آن را با والیـت   حکومتی  گیری ایدئولوژی پیش از برآمد انقالب اسالمی و شکل

بـا ذکـر سـلوک     ترین آنها با یکی از بنیادی. های آن مهیا بودند کنند، بسیاری از ایدئولوژم فقیه معرفی می

نقد ایدئولوژی چندان اهمیتی ندارد،  »!آبجی خودتو بپوشون«: تن آشنا شدیم ، شخصیت رمان چهلکرامت

ممکن اسـت در  اما های آن  ایدئولوژم رسد، به سر می  یک ایدئولوژیعمر . ها نرسد اگر به نقد این ایدئولوژم

  .یک ایدئولوژی تازه شوند موادفرهنگ باقی بمانند و 

 ی ولوژی رژیم جدی است؛ جدی است نه به این خاطر که انسجام منطقی دارد و از یـک پشـتوانه  ایدئ

کـه  هـایی اسـت    ژموجدی است چون بخش بزرگی از آن فراهم آمده از ایـدئول . قوی نظری برخوردار است

. نـد ا هـا برخاسـته   تـرین احسـاس   ترین تصورها و پست از سخیف های عمیقی در فرهنگ دارند و بعضًا ریشه

پسـتی  زن،  سرشـتی پسـتی  : های شنیعی را فعال کرده اسـت  ولوژمئایدئولوژی رژیم جدی است، چون اید

، توهم توطئه، برتری ذاتی حس و شناخت مؤمن بـر هـر   گرا و همجنس ملحد ،ی، سنیبهای ،یهودسرشتی 

ایـدئولوژی رژیـم جـدی اسـت چـون       .مـؤمن  ی االهـی بـرای غلبـه    ی ، وجود وعـده حس و شناختی دیگر

ورزی، میل به کشـتن   جویی، تعصب کور و خشونت فرت، کینهطرناکی را برانگیخته، نخوت و ناحساسات خ

اکثـر  . اختراعـی از مـواد و مصـالح کـاماًل جدیـد نیسـت       ،ایـن ایـدئولوژی   .تا حد میـل بـه کشـته شـدن    

  .هستندفرهنگی  ی های آن از عناصر از پیش آماده ایدئولوژم

بـر   از هـر فرهنگـی بـا تأکیـدهایی ویـژه      .اخته شده استمختلفی س صرهایها و عن فرهنگ از جریان

 بـه  عنصرهای برخی ها و بیدارسازی شده، با یادآوری کمرنگهای تصورکردن برخی  پررنگ، با برخی باورها

توان هر چیزی ساخت، به این دلیل ساده که فرهنگ انسانی اسـت و از انسـان هـر کـاری      خواب رفته می

کـه خـدا    وردآ فراهم میاین امکان را فرهنگ . رفت فت وجود دارد، هم پسر در فرهنگ هم پیش .آید برمی

و او  ههای فرهنگـی در ایـن جهـت باطـل شـد      آید که تمام تالش مهربان و دوست شود، این نیز پیش می

تـوان شـاخص تحـوالت فرهنگـی در      تغییر خلق و خوی خـدا را مـی  . ورز شود دوباره خشمگین و خشونت

هـای   شود که بحـران  فرهنگ وقتی قوی باشد، مانع از آن می. و اجتماعی دانست تحوالت سیاسی ی نتیجه

خدای پروریده در آن را مطابق با نیازهای جنگ قدرت   اجتماعی آن را از این رو به آن رو کنند و از جمله



  ۲۱

خـدا   ی نامـه  به مؤمنانی که از عنوان زنـدگی . فرهنگ است ی نامه خدا، زندگی ی نامه زندگی .متحول سازند

های تاریخی را با نظمی تقـویمی   ای از متن کنم مجموعه شوند، پیشنهاد می کنند یا برآشفته می تعجب می

آنها حضور خدا  ی مجموعه. شود، پشت سر هم بگذارند بخوانند و آنچه را که در آنها به خدا نسبت داده می

 ی نامـه  ، پس اگر مشـکلی در ایـن زنـدگی   اند جزءجزء آنها را معمواًل خود مؤمنان نوشته. شود در تاریخ می

  .ی هست، مشکل خود مؤمنان استختاری

ای فرهنـگ بـرای نمـود خـدا، ایـن پرسـش را        نقش پایهبا نظر به " االهیات شکنجه" ی من در مقاله

ایـن   .هـایی داشـته و دارد   ها و غفلت گران شود، فرهنگ چه نقص که وقتی خدا خدای شکنجه ام درافکنده

دانم که با سست شدن سنت، خدا لزوما مـدرن در   ت و من آن را از این نظر نیز جدی میپرسش جدی اس

زده شـدن،   شود، بلکه ممکن است با از دست دادن قید و بنـدهای سـنتی و تکنیـک    معنای خوب آن نمی

  .سپتامبر داد، چنین خدایی بود ۱۱خدایی که فرمان به ترور بزرگ . بسی خطرناک شود

رود و  سیاسی هم در فضای فرهنگ پیش مـی  ی مبارزه. گیرد جای فرهنگ را نمیدر نهایت هیچ چیز 

هـا   انسـان . گردد اگر مبارزه با روابط سلطه به جایی برسد یا نرسد، باز در نهایت همه چیز به فرهنگ برمی

 است کـه راه بـه    گیرند، در یک جهان از پیش شکل گرفته ها تصمیمی که می باید تصمیم بگیرند و انسان

 . گذرد طبیعت نیز در آن از فضای فرهنگ می
یکـی از  کار با مفهوم فرهنـگ  . شود نام بردن از فرهنگ ای بسا با اعتراض روشنفکران چپ مواجه می

کار فرهنگی و پرداختن به فرهنگ همواره روشنفکر چپ را دچار نوعی تشویش . است مشکالت قدیم چپ

ی و زیربنایی را وانهاده و به چیزی فرعی و روبنایی پرداختـه  کند کار اصل تصور می. کند و عذاب وجدان می

انـدیش بزرگـی چـون آنتونیـو      های آنان، که ژرف اند، اما تالش گرا بوده   برخی فیلسوفان فرهنگ، چپ. است

تنهـا بخشـی از مشـکل    . گرامشی را در میان خود دارند، نتوانسته است این مشـکل قـدیمی را حـل کنـد    

مشکلی که طبعا در ایران خود را آن گونه  ،گردد این مورد به مشکل عمومی چپ برمیروشنفکر ایرانی در 

  .دهد که در ایتالیا یا آلمان نشان نمی

هـا   ایـن حـس تحقیـر دهـاتی    . تحقیر فرهنگ در ایران در اصل تحقیر شـهر و زنـدگی شـهری اسـت    

اش  خویشـاوندی  ی از راه رابطـه  ،اه ها نسبت به شهری ، آخوندها و لومپن)روستاییان و اربابان روستانشین(

به صـورت  اصل خود را فراموش کرده، با نفرت از خوِد گروهی از روشنفکران، به چپ منتقل شده، در آنجا 

ای که با فرهنگ مشکل دارد،  کند درآمده و به عنوان جریان فرهنگی منشی که رادیکال و جذاب جلوه می

های درونی و خودستیزی عمومی مدرنیت ایرانـی ایجـاد    تناقضاین زمینه را . پایداری یافته است ی زمینه

چپ ایرانی نتوانست دریابد که بورژوایی به معنـای مـدنی و شـهری اسـت، امـا مبـارزه علیـه        . کرده است

  .ه علیه مدنیت و فرهنگ شهری باشدبورژوازی قرار نبوده و نیست، مبارز

در یـک فـیلم   » !آبجی خودتـو بپوشـون  «آزار  ظاهرا ساده و بی ی از جمله: یک چیز را فراموش نکنیم

  . راه درازی نیستها "کهریزک"و همچنین شکنجه و تجاوز و قتل در سینمایی تا برقراری آپارتاید جنسی 
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