آیا اسالم دینی منحصر به فرد است؟
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چکيده

مسئله رابطه «دين» و «سياست» بدون ترديد يكي از مسائل مهم در حوزه انديشههای اجتماعي و
سياسي است .در بين انديشمندان مسلمان در خصوص نوع و كيفيت اين موضوع مناقشه و نزاع جدی
وجود دارد .برخي با رد هر گونه رابطه ميان دين و سياست ،دخالت هر يک از آن دو در حوزه
وظايف ديگری را موجب اضمحالل هر دو طرف ميدانند .اما برخي ديگر معتقد به وجود رابطهای
تنگاتنگ و متقابل بين دين و سياست هستند .مقاله حاضر از جايگاه حمايتي از رابطه دين و سياست،
به دنبال فهم و تشريح اين موضوع است كه اسالم در زمينه ارتباط با سياست ،يک استثناء است و در
مقايسه با ساير اديان از جمله مسيحيت ،منابع غنيتری را برای افرادی كه درگير سياست هستند ،در
اختيار ميگذارد.
واژگان کليدي :اسالم ،مسيحيت ،يهوديت ،اصالحات ،نوگرايي ،سكوالريسم.

اين مسئله به نظر عجيب و غريب ميرسد كه با مطالعه يک سری رويدادهايي كه متعلق به چهارده قرن پيش
هستند ،بتوان به كاوش در مورد يک معضل جديد پرداخت .به تازگي در يک مراسم شام شكرگزاری كه به
اتفاق خانواده و دوستان شركت كرده بودم ،به اين موضوع پي بردم كه اين رويدادها هنوز هم چقدر مهم
هستند .ما حاضرين در اين مراسم ،هشت نفر مسلمان با زمينهها و سطوح متفاوت تعهد ديني بوديم .پس از
صرف غذا ،وارد بحث در مورد بالی تروريسم و مسئوليت مسلمانان كه بايد در مورد آن چيزی بگويند يا
اقدامي انجام دهند ،شديم .مدتي نگذشت كه خود را مشغول بحثي در مورد يزيد ،دومين خليفه سلسله بنياميه
يافتيم كه حسين(ع) نواده پيامبر(ص) را در واقعه كربال سر بريد و به شهادت رساند .اين حادثه همچون زخمي
باز بود و در اينجا ما يک بار ديگر همچون بسياری از افراد پيش از خودمان ،برای درک و تبيين چرايي و
چگونگي رخ دادن اين اتفاق دهشتناک و غيرقابل توصيف تالش كرديم .او از اهل بيت پيامبر اسالم(ص) و از
گوشت و خون او بود .با اين وجود ،حسين(ع) و همه يارانش قتل عام شدند و بدن آنها چهل روز بر روی زمين
ماند.
اين بحث بي شباهت با سؤاالتي كه آن روز از خودمان درباره ظهور داعش ،جنگهای داخلي در جهان اسالم
و خونريزیهای به ظاهر پايانناپذير ميپرسيديم نبود :چگونه مسلمانان ميتوانند با يكديگر چنين رفتاری انجام
دهند؟ واقعه كربال تنها يک نمونه است .ما ميتوانيم درباره ابوبكر ،عمر ،عثمان و علي(ع) ،نزديکترين
اصحاب پيامبر(ص) و خلفای امت اسالمي صحبت كنيم .ابوبكر ،خليفه اول مسلمين در سنين پيری درگذشت،
اما هر سه خليفه بعدی به وسيله مسلمانان ترور شدند .وقتي بلند شديم و به مراسم ساندی اسكول1رفتيم (بله،
مسلمانان آمريكايي هم ساندی اسكول دارند) ابوبكر ،عمر و علي نه شخصيتي تاريخي برای ما ،بلكه بخشي از
زندگي ما بودند كه هم يادآور تاريخ شكوهمند و هم قتلهای خونيني بودند كه آن تاريخ شكوهمند را خدشه-
دار ميساخت.
دوران خالفت خلفای راشدين چندان به درازا نكشيد ،اما پس از اين دوران« ،دورههای طاليي» اسالمي شكل
گرفت كه برای مدتي طوالنيتر شكوفا ماند .خالفت عباسي يكي از موفقترين امپراطوری هايي بود كه جهان تا
آن روز به خود ديده بود 2.اين امپراطوری از قرن هشتم تا سيزدهم ميالدی با دستاوردهای بي مانند در علم،

1. Sunday school
 .2عباسيان يا خلفای بني عباس(1۳2ق ۶۵۶ -ق ۷۵۰ /م 12۵۸ -م) ،سومين سلسله اسالمي پس از خلفای نخستين و خلفای اموی
بودند كه نزديک به پنج قرن بر قسمتهای مهمي از جهان اسالم ،حكومت كردند .آنان از نسل عباس بن عبدالمطلب ،عموی
پيامبر(ص) بودند و به همين دليل نام حكومت خويش را بني عباس نهادند .بسياری از متفكران اسالمي دوران معاصر بر اين عقيده-

پزشكي و فلسفه تداوم داشت .در اين دوره ،دانشجويان از سراسر اروپا به دانشگاههای مسلمانان سرازير شدند ،به
اين اميد كه زير نظر بزرگترين پزشكان ،انديشمندان و متكلّمان جهان به تحصيل بپردازند.
امروزه مسلمانان ،به ويژه در جهان عرب ،وارد بحثهای جدی در اين زمينه شدهاند كه با اين پسزمينه
تاريخي چه اشتباهي اتفاق افتاده است كه جهان اسالم با اين وضعيت اسفناک مواجه گرديده است .اوضاع
ماللانگيز خاورميانه ،درک اين واقعيت را كه بيشتر چهارده قرن گذشته مايه غرور و افتخار مسلمانان بوده را با
مشكل مواجه ميسازد .اين ناهماهنگي و تناقض بسيار آزاردهنده و نا اميد كننده است .تشخيصهای موجود
درباره علل اين انحطاط ،اغلب آميخته با نوعي از تقديرگرايي كالمي هستند .آيا اين انحطاط ،نوعي مجازات
الهي بود؟
امپراطوریهای مختلف اسالمي پس از قرنها حاكميت و سربلندی با ظهور اروپای در حال ترقي به تدريج در
حاشيه قرار گرفتند .سپس ضايعه استعمار فرا رسيد؛ دورهای كه قسمتهای زيادی از جهان اسالم تحت كنترل
مستقيم و اغلب بي رحمانه اروپا قرار گرفت .استقاللي كه برخي كشورهای اسالمي به سختي به آن دست يافتند،
پرتوی از نور اميد را بر اين جوامع افكند؛ اما وعده ناسيوناليسم سكوالر با غلتيدن كشورهای تازه تأسيس به
دامان ديكتاتوری به يأس مبدل گرديد .شايد خداوند از مسلمانان روی گردانيده و آنان را به خاطر انحراف از
مسير درست كيفر ميداد .جز اين نيست كه خداوند به كساني كه از دستورات او پيروی كنند ،وعدههای خوبي
نويد داده و از قرار معلوم چندين قرن به آن وعدهها عمل كرده بود .با ايمانترين افراد پيامبر(ص) ،اصحاب و
نخستين پيروان ايشان به موفقيتهای غير قابل تصوری دست يافتند؛ تمام مناطق شمال آفريقا را فتح كردند و
پس از گذشت يک قرن از وفات حضرت محمد(ص) دين اسالم اسپانيا را فرا گرفت و حتي به فرانسه رسيد.
اين مسئله ميتواند سندی بر پرهيزكاری آنان باشد و نيز ميتواند به اين معنا باشد كه كوچک شدن سرزمين
امپراطوریهايي كه زماني پهناور بودند ،بايد شاهدی بر گناه و تباهي آنها باشد.
امپراطوری عثماني جهت جلوگيری از انحطاط و زوال خود در قرن نوزدهم ،مجموعهای از اصالحات داخلي
كه «تنظيمات» خوانده ميشد را آغاز كرد .انجام اين تنظيمات آنچه را كه وائل بن حالق آن را «تهي كردن»
شريعت مينامد تسريع بخشيد ،هر چند هدفش اين نبود )1(.دولت در تالش برای كدگذاری و كنترل مجموعه
شرايعي كه زماني پويا و در حال تكامل بود ،به سمت تمركزگرايي پيش رفت و تقويت شد ،گرايشات
اند كه خلفای بني عباس مسيری متفاوت از آنچه در آموزههای اسالمي بر آن تاكيد شده در پيش گرفتند و شيوه حكومتداری
آنان هيچگونه سنخيتي با قرآن و سنت پيامبر(ص) نداشته است .بر اساس اين ديدگاه ،آنچه در دوران بني عباس اتفاق افتاد،
بازگشت عقايد فاسد جاهلي با رنگ و لعابي تازه و سوءاستفاده از نام اسالم بود( .مترجم)

اقتدارگرايانه آن تشديد و اختيارات روحانيون كاهش يافت .در عين حال ،سكوالرها بر اين اعتقاد بودند كه
دولت اسالمي اصالحپذير نيست و پايبندی به مباني ديني ،تنها مانعي بر سر راه پيشرفت و توسعه است.از ديدگاه
آنها اگر پذيرش الگوی مليگرايي سكوالر به رشد و توسعه اروپا منجر شد ،پس چرا نبايد با انجام اين اقدام،
همان نتيجه برای خاورميانه اتفاق بيفتد؟ ايدئولوژیهای گوناگون سكوالر از جمله ماركسيسم ،سوسياليسم،
فاشيسم و ليبراليسم در ميان نخبگان خاورميانه رواج يافت .تجددگرايان اسالمي ،پيشگامان اسالمگرايان نوگرای
امروزی ،حوادث پيش آمده را به گونه ای كامالً متفاوت تفسير كردند و اوضاع نا اميد كننده و رو به زوال
سرزمينهای اسالمي را گواهي ديگر بر ناخشنودی خداوند تلقي كردند .برای به دست آوردن دوباره خشنودی
خداوند ،ميبايست به خلوص و پاكي دوران صدر اسالم بازگشت .اين خوانش از بازگشت كه در قرن نوزدهم
خوانش جديدی بود ،در دهههای اخير به دليل تكرار زياد به كليشه تبديل شد.
محمد جالل كشک 1،نويسنده اسالمگرا (متولد 1929م ).پيروزی و موفقيت دين را حتي در جاهايي كه
احتمالش هم نميرفت مشاهده كرد .در جنگ سال  19۶۷رژيم اسرائيل به راحتي كشورهای عربي را شكست
داد .از ديدگاه اين انديشمند اسالمگرا ،اين پيروزی تنها به دليل برتری نظامي اسرائيل نبود ،بلكه به اين دليل بود
كه آنها چيزی داشتند كه اعراب نداشتند :يقين و خلوص ديني .همانگونه كه فؤاد عجمي 2مينويسد« :در
گزارش كشک ،نوعي ستايش آميخته با اكراه در نگرش اسرائيليها نسبت به جنگ وجود دارد؛ به دليل اين
واقعيت كه سربازان جوان اسرائيلي پس از تصرف بيتالمقدس پشت سر خاخامها و رو به ديوار ندبه دعا
خواندند )2(».شايد خوانش كشک از جامعه اسرائيل دقيقترين خوانش نباشد ،اما يكي از گوياترين آنهاست.
اگر اين وضوح ،خلوص و پاكي نگاه از بين رفته باشد ،پس برای دوباره به دست آوردن آن چه زماني بهتر از
زمان آغاز؟ اين همان چيزی است كه جريانهای گوناگون احياگر اسالمي به انجام آن اميد داشتند.
تجددگرايان اسالمي اميدوار بودند تا روح و نيت نسل نخست مسلمانان را بازيابي كنند ،در حالي كه كساني كه
به عنوان سلفي شناخته شدند نه به روح شريعت ،بلكه صرفاً به «متن» شريعت اعتقاد داشتند .آنها ميخواستند از
عادتهای خاص مسلمانان صدر اسالم تقليد كنند؛ خواه اين تقليد لباس پوشيدن مانند پيامبر(ص) (باال بردن
شلوار خود تا قوزک پا) باشد ،يا مسواک زدن دندانها همانند ايشان (با يک چوب مخصوص دندان كه
مسواک ناميده ميشد) .عجيبتر اينكه نزد اين جريانهای مختلف اسالمگرا ،تاريخ متأخر اسالمي دورتر از
تاريخ گذشته آن به نظر ميرسيد.
1. Muhammad Galal Kishk
2. Fouad Ajami

بيشتر مسلمانان در خارج از تركيه حتي در استناد به يک انديشمند دوران عثماني دچار زحمت ميشوند .البته
از دوران خالفت عباسي با عالقه ياد ميشود ،اما يادآوری آن دوران ،بنا به ضرورت ،الهامبخش جنگيدن و
كشته شدن در راه آرمان و هدف نبود .در مقابل ،نسبت به پيامبر (ص) و صحابهاش قرابتي وجود دارد كه سپری
شدن چهارده قرن را تحتالشعاع خود قرار ميدهد .اين امر عجيب و غريبي است كه هر اندازه بيشتر در تاريخ
به عقب برميگرديم ،آن را مأنوستر و صميميتر احساس ميكنيم .البته مسلمانان نه مقيد به صدر اسالم هستند
و نه ميتوانند به طور كامل از آن فرار كنند .حضرت محمد(ص) همزمان يک متكلم ،يک سياستمدار ،يک
مبارز ،يک واعظ و يک بازرگان بود؛ مهمتر از همه اينكه پايهگذار يک دولت جديد نيز بود .فهم اين موضوع
كه او در هر زمان چه نقشي را ايفا ميكرد ،دشوار است (موضوعي كه بحثهای بي پاياني را در اين باره بر
انگيخته است كه آيا برخي از اقدامات پيامبر(ص) در حوزههايي خاص ،نبوی بود يا نه؟)
برخي از متفكران ديني همچون محمود محمد طه سوداني1و بعدها شاگردش عبداهلل النّعيم2تالش كردهاند تا
اين ميراثهای متنوع نبوی را از هم تفكيک كنند و ادعا كردهاند كه پيامهای قرآن دو دستهاند :دسته نخست
مبتني بر آياتي هستند كه هنگام تأسيس يک جامعه سياسي جديد در مدينه بر پيامبر(ص) نازل شدند؛ اين آيات
دربردارنده جزئيات شريعت اسالمي هستند كه احتماالً برای عربستان آن زمان مناسب بودند ،اما خارج از آن
زمينه و بستر قابل اجرا نيستند .دسته دوم آيات قرآن كه به اصطالح به آيات مكي معروف هستند و در مكه بر
پيامبر نازل شدهاند ،اصول جاوداني اسالم را در برميگيرند كه بر اساس مقتضيات زمان و مكان به روز مي-
شوند )۳(.طه در سال  19۸۵به وسيله رژيم جعفر النّميری۳اعدام شد و نظريههايش عمدتاً به فراموشي سپرده شد.
اما تفكر بنيادين استخراج اصول كلي ،ضمن تأكيد بر تاريخي بودن كاربردشان ،به شكل صريحتر از سوی تعداد
بيشتری از انديشمندان مسلمان «تجددخواه» كه بسياری از آنها در غرب زندگي ميكنند ،مورد حمايت واقع
شده است.
با اين حال ،داليلي وجود دارد كه اين نظريهها جهت افزايش پيروانشان در جهان اسالم با مشكالتي مواجه
بودهاند .مهمتر از همه اينكه اين نظريهها برای كساني كه پسزمينهای در شريعت اسالمي ندارند ،به راحتي قابل
تشريح نيستند .نكته مهم اسالم برای بسياری از مسلمانان در اين است كه اين دين حداقل در كليات خود ،ديني
ساده و در دسترس است .اين ديدگاه كه قرآن دربردارندۀ دو پيام متمايز است ،ساده نيست و يک دين راحت را
پيچيدهتر ميكند .چرا يک مسلمان معتقد بايد خود را به مخاطره بيندازد و تفسيری بحثبرانگيز و بدعتآميز از
1. Sudan’s Mahmoud Mohamed Taha
2. Abdullahi an-Na’im
3. Jaafar al-Nimeiry

متن مقدس را بپذيرد ،در صورتي كه ميتواند به عقب برگردد و رويكردهايي امنتر را برگزيند كه پشتيباني
تعداد زيادی از علمای اسالم را پشت سر خود دارند؟ ميتوان پا را از اين هم فراتر نهاد و نه تنها از تفسيری
مترقي از شريعت اسالمي حمايت كرد ،بلكه از ناسازگاری بنيادين آن با عرصۀ حيات عمومي نيز دفاع كرد؛
يعني ايدۀ جدايي دين از سياست كه پايه و اساس هر جامعه كثرتگرای پساروشنگری ليبرال است را پذيرفت.
البته همانگونه كه خواهيم ديد ،وزن سنگين تاريخ اسالمي ،پيمودن چنين مسيری را تقريباً ناممكن ميسازد.
دين آنچنان قدرتمند است كه در صورت وجود محيطي مناسب ،ميتواند زندگي سياسي را به شكلي
تأثيرگذار و پايدار شكل دهد و اين همان جايي است كه مسير يهوديت از اسالم جدا مي شود .پس از آنكه
دومين معبد يهوديان در سال  ۷۰پس از ميالد به دست روميان ويران شد ،يهوديان بيش از هشتصد سال به عنوان
اقليت ،تحت مالكيت قدرتهای مسيحي و مسلمان زندگي ميكردند و اين بدان معني بود كه شريعت يهود
توسط دولت قابل اجرا نبود .يهوديان مجبور بودند تا آنجا كه ميتوانستند با حكومت غيريهودی كنار بيايند.
بنابراين ترسيم حدود قلمروهای سياسي و مذهبي ضرورت يافت ،گاهي اوقات حتي موضوع مرگ و زندگي
بود و متفكران شريعت مجبور بودند با فهم آنها از شريعت هماهنگ باشند .يهوديت رباني در تبعيد ،به ويژه در
تلمود1و تفاسير بعدی ،به جای حكومت سياسي با مسئوليتهای فردی و اجتماعي درگير شد .همانگونه كه
مايكل والزر 2،نظريهپرداز بزرگ سياسي توضيح ميدهد «از آنجايي كه نويسندگان يهودی نميتوانستند
ديدگاههای ارائه شده در آن متن]انجيل عربي[ را دوباره مطرح كنند ،مجبور شدند يک تفسير راديكال تازه با
يکسری تفاسير مجدد از معنای آن ارائه كنند)4(».
خاخامهای يهودی به شدت ميان موضوعات مدني و اقتصادی از يک طرف و اصول مذهبي غيرقابل بحث از
سوی ديگر تمايز قائل ميشوند .همانگونه كه مسئول پروژه چهار جلدی «سنت سياسي يهود» مينويسد« ،ما
ممكن است اين را به عنوان تفكيک صريح قواعد سكوالر و مذهبي بخوانيم )۵(».با تشكيل دولت اسرائيل ،بار
ديگر موضوع شريعت يهود و نسبت آن با دولت مورد توجه قرار گرفت .با اين حال ،آنچه كه اولين نخستوزير
اسرائيل ،ديويد بن گورين ۳،آن را «گردآوری تبعيد شدگان» ناميد ،به اين معنا بود كه بسياری از شهروندان
نخستين كشور يهودی به اندازه طول تاريخ خود ،محصول ادراک اروپاييان از مفاهيم دين و دولت بودند)۶(.
دولت جديد به عنوان دولتي دموكراتيک ،بازتابي از اولويتها و درخواستهای شهروندانش بود .دين مي-
توانست نقش مهمي در زندگي عمومي ايفا كند ،درست به همان صورت كه در اياالت متحده ايفا ميكند ،اما
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تعداد محدودی از شهروندان يهودی مباني اصلي و عمدتا سكوالر دولت اسرائيل را مورد سؤال قرار دادند ،در
اين مورد اجماع فراگيری وجود داشت؛ هر چند با گذشت زمان اين اجماع تا حدودی تضعيف شده است .در
عين حال ،جنبشهای افراطي ارتدوكس عالقۀ كمي نسبت به بازگشت به يک گذشته جعلي دارند .آنها به جای
برچيدن سنت غني و باستاني يهوديت رباني كه تقريباً دوهزار سال حرف برای گفتن داشت ،به دنبال پاسداری و
محافظت از آن هستند .همانگونه كه ناتان ساكس1،كارشناس برجسته امور اسرائيل در مؤسسه بروكينگز2مي-
گويد «در حالي كه افراطگرايان وجود دارند ،به معنای واقعي كلمه ،يهوديان بنيادگرا وجود ندارند)۷(».
رويكرد يهوديت و اسالم نسبت به حكومت ،موضوعي جالب و مهم است كه سزاوار توجه بيشتر پژوهشگران
است .با اين حال ،مطالعه تطبيقي مسيحيت با اسالم ارزشمندتر است؛ زيرا تنها دين توحيدی ديگری است كه به
اندازۀ اسالم اشتياق جهانشمولي دارد و به دنبال بسط دامنۀ نفوذ خود درميان غيرمؤمنان و بهرهمندی از تجربۀ
قرنها حاكميت خود در حوزه دين و دولت است .مسيحيت در طول تاريخ خود ،در تمام حوزههای عمومي و
سياسي زندگي دخالت ميكرد .با اين حال ،پس از مقاومت قابل توجه ،در نهايت در برابر عرفيگرايي تسليم
شد .در اين بخش ،به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه چرا و چگونه اين فرايند عرفيگرايي اتفاق افتاد
و به چه داليل مختلف تاريخي ،سياسي و كالمي بعيد به نظر ميرسد كه اين تجربه در حوزه اسالم تكرار شود.
درباره شرايط پايهگذاری اسالم و مسيحيت اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد كه در حالي كه حضرت
محمد(ص) رئيس يک دولت بود ،عيسي(ع) مخالف نظم سياسي سلطنتي امپراطوری روم بود .اين مطلب از پيام
او دربارۀ حكومت قابل درک است؛ پيامي كه هيچ چشمانداز واقعي درباره حكومت در آن وجود ندارد.
همچنين يک محدوديت آشكار برای «كاربردی بودن» پيام حضرت عيسي(ع) وجود داشت؛ عيسي(ع) برای
مسيحيان شخصيتي صرفاً الهي بود و تقليد دقيق در همۀ امور از او دشوار بود .روح عهد جديد مسيحيان فراتر
رفتن از امور اين جهاني بود )۸(.از سوی ديگر ،حضرت محمد(ص) صرفاً شخصيتي الهي نبود .آن حضرت در
بسياری از امور با اصحاب خود مشورت ميكرد ،حتي اگر اين مشورت منجر به تصميمگيری اشتباه ميشد.
بسياری از مسلمانان اعتقاد دارند به جای غلبه بر گناه از طريق فيض الهي ،آنها ميتوانند و بايد از الگوی پيامبر
در شرايط دقيق و گاهي حتي در جزئيات وسواسي تقليد كنند( .هيچ يک از پيروان مسيح ،تا آنجا كه من اطالع
دارم ،در مورد شيوۀ بستن بند شلوار توسط عيسي(ع) صحبت نميكنند)
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ميتوان با بررسي زندگي كوتاه عيسي(ع) او را به عنوان يک شخصيت سياسي متمايز ديد .همچنانكه رضا
اصالن 1در كتاب خود «فدايي :زندگي و زمانۀ عيسي مسيح» اين موضوع را تأييد ميكند كه آن حضرت با
موعظه مقامات رومي و بسياری از پيروان يهودی آنها كه معتقد بود در فساد آنها شريک هستند ،به صراحت
تشكيالت روميها را به چالش كشيد .اصالن در بيان سياسي بودن شخصيت عيسي(ع) استدالل ميكند كه
ميراث او موجب شكلگيری يكي از بيثباتكنندهترين شورشهای تاريخ امپراطوری روم بود و متعاقب آن،
يكي از وحشيانهترين سركوبهای انجام شده از سوی آن امپراطوری را نيز در پي داشت .حضرت عيسي(ع)
در آخرين روزهای زندگي خود با يک شور انقالبي وارد بيتالمقدس شد و معبد يهوديان را پاكسازی كرد؛
عملي كه مقامات رومي آن را اقدامي طغيانگرانه قلمداد كردند .مسيحيت به اين معنا الهامبخش وضعيت سياسي
و اقتصادی موجود است .يک مثال بارز ،الهيات رهاييبخش است كه در دهههای  19۶۰و  19۷۰در سرتاسر
آمريكای التين شكوفا شد و از اين ميراث بهرهبرداری كرد .اما اين ميراث ،ميراثي است كه بيشتر مواقع نسبت به
هر نوع خاصي از ديدگاههای موجود در مورد شكل حكومت ،دولت يا ساختارهای قانوني موضع مخالف اتخاذ
ميكند .اين عيسي بود كه گفت« :پادشاهي من از اين دنيا نيست» (يوحنا  )۳۶ :1۸همانگونه كه براد گريگوری2از
مورخان برجسته مسيحيت مينويسد« :عيسي(ع) به هيچ عنوان پيروان خود را به كسب و اعمال قدرت تشويق
نميكرد ،بلكه ايشان را تنها به مخالفت با قدرت موجود فرا ميخواند»)9(.
با توجه به شرايط زمانه ،ممكن است عيسي(ع) در مورد اعمال قدرت بحث نكرده باشد ،اما اين مسئله لزوماً
موضوع را نفي نميكند .مطالعه در مورد «مسيح تاريخي» كه در آثار قلمي گستردۀ دانشگاهي بازتاب دارد ،تنوع

و حتي سردرگمي در مورد زندگي عيسي(ع) و رابطۀ او با مقامات رومي را نشان ميدهد .همانطور كه اصالن
مينويسد« :تنها دو حقيقت تاريخي در مورد عيسي ناصری وجود دارد كه ما با اطمينان خاطر ميتوانيم به آن
تكيه كنيم؛ «عيسي» يهودیای بود كه جنبش مردمي يهوديان در فلسطين را رهبری ميكرد ...و اينكه روميان به
خاطر اين اقدام او را به صليب كشيدند )1۰(».آنچه كه در مورد حضرت عيسي(ع) اهميت دارد ،اين است كه
جانشينان او در برخي موارد ميراث عيسي مسيح را تفسير كرده و جامۀ عمل به آن پوشانيدهاند .در قرون اوليۀ
مسيحيت ،متفكران و متكلمان آن هيچگونه نگرش مثبتي نسبت به دولت نداشتند.
اينكه در ميان مسلمانان اتفاقنظر بيشتری در مورد زندگي حضرت محمد(ص) وجود دارد ،بخشي به اين علت
است كه اصحاب و پيروان او به جمعآوری مجموعهای از سخنان آن حضرت كه به عنوان «حديث» از آن نام
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برده ميشود ،اهتمام داشتند .در طول زمان ،اين گزارشها به شكل مجموعههای معتبری از «احاديث» صحيح
درآمدند كه به نوبه خود به روشن شدن و بيان اعمال يا سنت پيامبر(ص) كمک كرده و كلمات ،رفتار ،و سيرۀ
او را در تمام حوزههای قابل تصور زندگي پوشش دادند (به عنوان مثال ،احاديثي وجود دارند كه چگونگي
خوردن سوپ كدو تنبل توسط پيامبر را ترسيم ميكنند)( )11اين سنت همراه با قرآن ،دو منبع بنيادين در
صورتبندی شريعت اسالمي بودند .در تاريخ اسالم ،هيچ انقطاعي بين تأسيس دولت پيامبر در مدينه ،خالفت
خلفای راشدين ،سپس خالفت بني اميه و پس از آن بني عباس صورت نگرفته است .امپراطوریها و سلسلههای
مختلف ،اغلب با آشوب و درگيری مواجه بودند ،اما هيچگاه اين مسئله در مورد خالفت وجود نداشت (هر چند
اغلب با يكديگر به رقابت ميپرداختند) .از اين حيث ،برای اهل سنت ،يک نوع استمرار نظم سياسي مقبول و
مشروع اسالمي ،حداقل تا زمان الغای خالفت عثماني در سال  1924وجود دارد.
اينكه ديدگاه مسيحيت نسبت به شريعت ،حكومت و قدرت متناقض به نظر ميرسد ،تصادفي نيست .به طور
كلي اسالم و مسيحيت دارای اهداف متفاوتي هستند .بخشي از شريعت مسيح حداقل مربوط به شناسايي و كيفر
گناه است .اما عيسي(ع) در جريان به صليب كشيده شدن ،انسان را از بار گناه و در نتيجه از زير بار شريعت،
رهايي بخشيد .با آمدن مسيح ،رستگاری به جای انجام اصول شريعت ،از طريق ايمان به عيسي مسيح تحقق مي-

يابد .در عهد جديد ،قانون شريعت به عنوان عنصری غيرضروری ،تفرقهافكن و پر زحمت تلقي ميشود .پولس
حتي از آن به عنوان «نفرين» ياد ميكند .پولس در گاالتيان1ميگويد« :همۀ كساني كه در امور خود به قانون
شريعت متكي هستند ،گرفتار نفرين شدهاند ...صالحان با ايمان زندگي خواهند كرد ...مسيح ما را از بالی
شريعت رهايي بخشيد» (گاالتيان  11 ،1۰ :۳و  )1۳نويسنده در جای ديگر در رسالۀ افسيان 2مينويسد« :مسيح
شريعت را با احكام و فرامين موجود در آن منسوخ كرد(».افسيان )2 :1۵

داستان رستگاری در مسيحيت ،داستان پيشرفت انسان است كه از مراحل مختلف رشد معنوی ميگذرد.
يهوديت يا شريعت موسوی ،شريعتي مشروط و موقتي برای زمان و مكاني خاص و برای قومي برگزيده بود ،در
حالي كه مسيحيت ،ديني جهانشمول و جاودانه بود .جاشوا رالستون ۳،متكلم مسيحي ،با تحقيق در تأليفات
يوستين4شهيد ،از نخستين الهيدانان مسيحي مينويسد« :مسيح شريعتي جديد و نهايي است و بنابراين شريعت
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موسي منسوخ ميگردد »...به اعتقاد يوستين ،خدای اسرائيل آنان را به دوراني جديد و جاودانه وعده داده بود.
شريعت موسي هيچگاه قرار نبود ،جهانشمول و ابدی باشد)12(.
خالصه اينكه مسيحيت خيلي در مورد شريعت سخن نگفته است و ترديد آن در مورد شريعت و يا حتي
مخالفت با شريعت ،ويژگي بارز الهيات مسيحي در طول دوران بالندگي نخستين آن بود .در قرنهای بعد،
مسيحيت  -و به ويژه كليسای كاتوليک – بدون شک نقش قدرتمندی در زندگي عمومي بازی كرد ،البته اين
بدانمعنا نيست كه معادل واقعي شريعت اسالمي بود .همانگونه كه رالستون مينويسد« :به زبان ساده ميتوان
گفت هيچ گزينه مشابهي برای يک گزارش مسيحيت از شريعت عمومي در عهد جديد وجود ندارد )1۳(».اين
مسئله پيامدهای مهمي دربر داشت« :الهيات مسيحي ،به ويژه در دوره قرون وسطي ،اصوالً قانون كليسا را از
قانون مدني جدا ميكند تا از حوزههای مختلف جامعه متمايز باشد .قوانين كليسا بر كليسا حاكم هستند و قوانين
مدني بر مردم)14(».
اگر رستگاری انسان فقط از طريق مسيح ميسر ميگردد ،پس جهت سامان بخشيدن به رفتار شخصي و
اجتماعي چندان نيازی به دولت نيست ،جز اينكه دولت صرفاً بايد محيطي فراهم كند تا افراد باتقوی و پاكدامني
را در وجود خود پرورش دهد و به مسيح ،مؤمنتر گرداند .مجازات گناهان ،ديگر در اولويت نيست؛ زيرا مسيح
به خاطر آن به صليب كشيده شد .در تقابلي آشكار ،در حالي كه متكلماني مانند مارتين لوتر1،ديالكتيكي بين
ايمان و اعمال نيک مطرح كردهاند ،اين دو عنصر به طور جداييناپذيری در اسالم به هم گره خوردهاند .ايمان،
اغلب از طريق عمل به شريعت اظهار ميگردد .عدم پيروی از شريعت اسالمي ،بازتابي است از بي ايماني و
اكراه مؤمن به تسليم شدن در برابر خداوند .رستگاری بدون شريعت امكانپذير نيست .اين مسئله به ماهيت
دولت اسالمي مربوط ميشود .اگر پيروی از شريعت -به عنوان مثال پرهيز از نوشيدن الكل و زنا ،روزهداری و
پنج نوبت در شبانه روز نماز خواندن -پيششرطي برای رستگاری است ،پس حكومت موظف به تشويق انجام
اعمال نيک و پرهيز از اعمال بد (امر به معروف و نهي از منكر) است؛ وظيفهای كه به درجات مختلف ،در تمام
دوران پيشامدرن به انجام آن مبادرت ميورزيده است.
کالم خداوند
مسلمانان به عنوان يک الزام كالمي معتقدند كه قرآن نه تنها يک الهام الهي ،بلكه سخن مستقيم و حقيقي
خداوند است .اين مسئله به عنوان يک عقيدۀ بنيادين اسالمي كه بسياری از اصول ديگر با آن مرتبطند ،بر تفسير
و كاربرد عملي اسالم تأثيرگذار است .بر خالف آنچه بسياری فكر ميكنند ،موضوع خطاناپذيری قرآن هيچ
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معادلي در مسيحيت ،حتي در ميان مسيحيان راست افراطي اوانجليكال ندارد .در طول تاريخ مسيحيت ،هيچ فرقه
يا مذهب عمدهای ادعا نكرده است كه انجيل سخنان واقعي خداوند است.
بر اساس بيانيۀ شيكاگو كه در سال  19۷۸منتشر شد و بيش از دويست چهرۀ برجستۀ اوانجليكال آن را امضا
كردند ،مفهوم خطاناپذيری در يک حالت كلي ،به «صداقت كامل كتاب مقدس» و اين حقيقت كه اين كتاب
عاری از هرگونه سخن دروغ است ،اشاره دارد .اين در واقع «خدشه ناپذيری اقتدار الهي» است .با اين حال ،اين
بدان معنا نيست كه مسيحيان اوانجليكال معتقدند كه انجيل سخن خداوند است؛ حداقل اينكه از ديدگاه آنها
همه جمالت انجيل به طور مستقيم سخن خداوند نيستند .همانگونه كه بيانيۀ شيكاگو توضيح ميدهد ،كتاب
مقدس «كالم معتبر خداوند» است ،اما «نوشته شده به وسيله مردان مستعد و دارای روح الهي» است .امضا
كنندگان اين بيانيه در جای ديگر تأكيد ميكنند كه «اين همان وحي است كه خداوند از طريق نويسندگان
بشری كلمات خود را به ما انتقال داد» و عالوه بر اين ،خداوند از شخصيتها و سبکهای ادبي متمايزی كه
برگزيده بود ،استفاده نمود)1۵(.
مسيحيان همچنين در مورد هويت انجيل ،اهميت هر يک از كتابهای عهد قديم و جديد و اينكه دقيقاً چه
اشخاصي آنها را نوشتهاند اختالف نظر دارند .عهد جديد تنها يک اثر واحد نيست ،بلكه مجموعهای از كتاب-
های مختلف ،شامل انجيل و بيست و يک «رساله» است .عالوه بر اين ،نگارش و تشريع عهد جديد دورهای نسبتاً
طوالني زمان برده و در قرن چهارم ميالدی با تأييد كليسا رخ نشان داده است .محققان متقدم مسيحي پيش از
تأييد كتاب مقدس توسط كليسا نسبت به ارائه تفسيرهای انتقادی از كتاب مقدس اقدام كردند)1۶(.
از ديدگاه مسلمانان ،قرآن تنها يک «واسطه» دارد -حضرت محمد(ص) -و يک خالق دارد كه آن هم
«خداوند» است .مسلمانان اغلب اين مسئله كه انجيل توسط بشر نوشته شده است را مورد نقد قرار ميدهند ،اما
اين مسئله ناديده گرفتن اين حقيقت است كه جايگاه كتاب مقدس در مسيحيت كمتر از آن چيزی است كه در
اسالم است .در مسيحيت ،كالم خدا در عيسي(ع) متجسم و مكشوف ميشود ،بنابراين معادل قرآن در مسيحيت،
بيشتر شخص عيسي(ع) است تا متون عهد جديد .همانگونه كه موريس بورمان 1،محقق و كشيش كاتوليک
مينويسد« :كالم خداوند در همه حال به زمين نازل شد ،اما نه به شكل يک كتاب مقدس ،بلكه در شخص
عيسي(ع) از طريق وحي از جانب پدر و حضور خداوند در جهان خاكي انسانها» )1۷(.دانيال ماديگان2،متكلم
يسوعي مينويسد« :جان ادعا نميكند كه نامهاش كلمۀ زندگي است ،بلكه در مورد كلمۀ زندگي است .او به ما
1 . Maurice Borrman
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ميگويد ،كالم چيزی است كه ميتوانيد ببينيد ،لمس كنيد و با آن زندگي كنيد ،نه به خاطر آن كه نوشته شده
است ،بلكه به اين دليل كه جسميت يافته است )1۸(».پس اگر انجيل برای مسلمانان به عنوان وحي الهي كمتر
قانعكننده به نظر ميرسد ،تنها به اين دليل است كه وحي نهايي خداوند در مسيحيت به شكل يک انسان است نه
يک كتاب.
خالصه اينكه اين موضوع يک تمايز كليدی بين اسالم و مسيحيت است و محصول تغيير نگرشهای مدرن
نيست .در تاريخ هر دو دين ،ارتباط با متن در اين موضوع متفاوت بوده است كه اغلب ناديده گرفته شده است.
به بيان ديگر ،حتي مسلمانان ليبرال به مسائلي در مورد قرآن اعتقاد دارند -از جمله اينكه قرآن به طور مستقيم از
سوی خداوند خلق شده است -كه حتي بنيادگراترين مسيحيان نيز در مورد انجيل باور ندارند .اينكه مسلمانان از
اعتقادات مسيحيان در مورد خطاناپذيری كتاب مقدس فراتر ميروند و معتقدند كه قرآن سخن مستقيم خداوند
است ،لزوماً به اين معنا نيست كه بايد صرفاً معنای تحتالفظي آن در نظر گرفته شود .حقيقت اين است كه سه
مكتب اصلي اهل سنت در شريعت اسالمي ،طرفدار ترجمه تحتالفظي قرآن نيستند و بر نيت مؤلف ،زمينۀ
فرهنگي و سياسي و تفسير علمي وحي الهي تأكيد مي كنند .با اين حال ،اين سؤال باقي مي ماند :آيا اين ديدگاه
مسلمانان كه قرآن كالم خداوند است ،داللتهای سياسي مشخصي دارد؟ اين ديدگاه كه اقدامات گروههايي
مانند اخوانالمسلمين يا النّهضه را ميتوان با رجوع به كتاب مقدس قرن هفتم (قرآن) توجيه كرد ،نامعقول به
نظر ميرسد .در خاورميانۀ مدرن ،با اينكه موضوعات مربوط به خطاناپذيری قرآن از جايگاه بسيار مهمي
برخوردار هستند ،اما شايد كمتر مشهود باشند.
ادیان و منابع آنها
البته كه اديان بزرگ با ميلياردها پيرو در همه مكانها و زمانها را نميتوان به چيزی تقليل داد؛ همچنانكه
مايكل كوک1معتقد است ،اديان نه قابل جايگزين و نه صرفاً «مومي در دست مفسرين» هستند )19(.هر سنت

ديني با تنوع ايدهها ،رويكردهای روششناختي و مباحثات كالمي توصيف ميشود .به عنوان مثال ،شهاب
احمد ،پژوهشگر فقيد دانشگاه هاروارد مينويسد« :ظرفيت ،پيچيدگي و اغلب تناقض آشكار در درون پديدۀ
تاريخيای كه ما به عنوان اسالم ميشناسيم ،وجود دارد )2۰( ».اما هر سنت ديني ،همچنين به وسيله حدود،
انتظارات و «وزن» انباشتي آن در طول تاريخ تعريف ميشود .آنچه كه در مورد اسالم از زمان تأسيس آن ،هم
علمای ديني و هم مؤمنان غيرروحاني به طور يكسان خود را به آن متعهد ميدانند به هم مرتبط است؛ به اين
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دليل ساده كه اگر چيزی پيش از اين هيچگاه انجام نشده باشد ،كمتر احتمال ميرود كه به يکباره چهارده قرن
بعد انجام شود.
روش ديگر بررسي اين مسئله ،نگاه اجمالي به منشور «منابع» اديان است .كوک پس از مقايسۀ نظاممند سير
تكاملي اسالم ،مسيحيت و هندوئيسم ،به اين نتيجه ميرسد كه اسالم منابع غنيتری را برای افرادی كه درگير
سياست هستند فراهم ميسازد .اين امر اساساً بدين معني است كه اگر يک مسلمان قرآن را بخواند ،در آن كتاب
آسماني و همچنين در سيرۀ نبوی به برتری دستورات شريعت اسالمي در جنبههای مختلف پي خواهد برد .اگر
مسلمانان بخواهند ،ممكن است راهي برای كنار گذاشتن قوانين خاصي از اسالم به بهانه «غيرقابل اجرا بودن» يا
فراهم نبودن شرايط اجرای آن پيدا كنند ،اما آنها نميتوانند به طور كلي آن قوانين را ناديده گرفته و انكار كنند.
در قرآن ،دستورالعمل های متني صريح و مستقيم از اعمال مجازات حدود تا قوانين خاص در مورد ارث وجود
دارد .اين آيات ،كالم خداوند هستند ،نه صرفاً الهامهای صورت گرفته از جانب او .خالصه اينكه اگر يک انسان
مؤمن تا اندازهای حتي به طور مبهم با قرآن و حديث آشنايي داشته باشد ،استعداد انديشيدن به رابطۀ دين و
سياست به گونهای خاص را به دست ميآورد .البته آنها نيز به اندازه كافي از ايدۀ جدايي خليفه و روحاني ،يا
آنچه كه ما ممكن است جدايي مسجد و دولت بناميم حمايت خواهند كرد .با اين وجود ،اين موضوع كامالً
متفاوت از مقولۀ جدايي دين از سياست است( .يا همانطور كه احمد ميگويد« :تقسيم كار با تقسيم محصول به
يک معنا نيست )21( )».ما پيش از اين شاهد بوديم كه چگونه طبقه روحانيون در دوره پيشامدرن از خودمختاری
و استقالل قابل توجهي برخوردار بودند و اين مسئله يک قدرت كنترلي تأثيرگذار بر قدرت اجرايي را برای آنها
فراهم ميكرد .حتي مي توان پا را از اين هم فراتر گذاشت و ادعا كرد كه از لحاظ تاريخي ،اجرای قانون
شريعت به برخي تفكيکها بين مسجد و دولت وابسته بود .هرچند اين امر بعيد به نظر ميرسد كه در ميان
طرفداران سكوالريزاسيون(عرفيگرايي) اطمينانآفريني مجدد صورت گيرد كه اين موضوع فرايندی را در بر
ميگيرد كه از طريق آن دين كمتر و نه بيشتر درگير مسائل مربوط به قانون ،سياست و حكومت باشد.
در جهان اسالم ،عدهای به دنبال يافتن راهي برای حمايت عقيدتي از مقولۀ شخصيسازی دين و جدايي دين
از سياست هستند؛ كاری كه كشمكش و منازعۀ زيادی را به دنبال خواهد داشت .البته اين بدان معنا نيست كه
اين كار را نميتوان انجام داد .محمود محمد طه و عبداهلل النعيم متفقالقول هستند كه اين كار شدني است .اما
اين اقدام نيازمند توسعه مفهومي ،مهارت هرمنوتيكي و خالقيتي لطيف است كه بعيد به نظر ميرسد تعداد
زيادی از مسلمانان آن را دارا باشند .من استدالل خواهم كرد كه چرا آنها واجد اين شرايط نيستند.

به طور خالصه ،منابع مسلمانان برای طرح استداللهای اسالمي بيشتر از منابع كساني است كه سكوالريسم به
سبک اروپايي را مطرح ميكنند .در حالي كه نتايج خاص در دنيای واقعي سياست ثابت نيستند ،منابع موجود در
دسترس در درون سنت كم و بيش پايدار هستند و در بحث ادامهدار نقش دين در زندگي به نفع يک طرف
بحث ثابت و استوارند .شايان ذكر است كه اين ميراث اسالمي در دسترس همه مسلمانان و نه فقط اسالمگرايان
است .به بيان ديگر ،اسالمگرايي لزوماً نيازمند اسالمگرايان نيست .احزاب سكوالری كه در كشورهای محافظه-
كار به پيروزی ميرسند ،تمايلي به روشن شدن اين مطلب كه سكوالر هستند ندارند .آنها از اعتبارنامههای
اسالمي خود دفاع ميكنند ،حتي -به عنوان مثال در اندونزی و مالزی -جهت تصويب و اجرای قوانين شريعت
از مسير خود خارج ميشوند .در مصر ،عبدالفتاح السيسي ،ضد اسالمگراترين رهبر تاريخ اين كشور كه اغلب به
عنوان يک چهرۀ سكوالر به تصوير كشيده ميشود ،در واقع آشكارا و به طور علني از جايگاه قدرتمند دين در
سياست دفاع ميكند و تا آنجا پيش ميرود كه ادعا ميكند يكي از وظايف رئيس جمهور ،معرفي درست
خداوند است )22(.بنابراين ،اين موضوع فراتر از اين سؤال است كه آيا اسالمگرايان در مسند قدرت هستند يا
مخالفان آنها .اين سؤال كه چگونه اسالم به عنوان يک سنت ،ميراث ،قواعد قانوني و منبع الهامبخش با سياست
ارتباط پيدا ميكند ،مهمتر از سؤال چگونگي ارتباط اسالمگرايان با سياست است.
آیا اسالم نوگراترین دین است؟
واقعيت اين است كه مسلمانان محافظهكار و اسالمگرايان ،به طور معمول به عنوان بنيادگرايان عقبماندهای
كه با مدرنيته و ملزومات آن بيگانهاند به تصوير كشيده ميشوند .با اين وجود ،اسالم ميتواند بسيار «نوگراتر» از
اديان توحيدی و شايد هر دين بزرگ ديگری باشد .اين مسئله يک پارادوكس را با خود به همراه دارد .دقيقاً
اسالم و قانون اسالمي است كه باعث ميشود اسالمگرايي به عنوان پديدهای ضد مدرن در سياست امروزی
مطرح شود{ .از سوی ديگر} در شرع مقدس اسالم ،ايدهها و سنتهايي وجود دارند كه به تحقق مفاهيم مدرن
عدالت اجتماعي ،حاكميت قانون و سياست های دموكراتيک كمک ميكنند .اين مسئله به اين معني است كه
هيچ دليلي برای مسلمانان جهت انتخاب و اولويت دادن به مدرنيته نسبت به اسالم وجود ندارد .شما ميتوانيد به
طور كامل مسلمان يا حتي كامالً اسالم گرا باشيد و در عين حال كامالً مدرن هم باشيد.
در دورۀ پيامبری حضرت محمد(ص) اسالم موجب استقرار فرهنگ مساواتطلبي شديدی شد كه مؤمنان را
وادار به آزاد كردن بردگان و كنار گذاشتن وفاداریهای قبيله ای كرد .اين مساواتطلبي با توجه به پس زمينۀ
فرهنگي عربستان سدۀ هفتم ميالدی بسيار قابل توجه و شگفتانگيز بود .فرايند انتخاب رهبران جامعه بر اساس
اجماع و غير وراثتي بود نه دموكراسي كامل و نه كامالً سلطنتي مطلق؛ اگرچه اين رويه بعدها تغيير كرد .حتي

در مسائلي مانند حقوق زنان ،پيامبر(ص) با اتكاء به كالم خداوند تغييرات مهمي اعمال كرد .ممنوع كردن عمل
زنده به گور كردن نوزادان دختر ،تضمين حق مالكيت زنان و تصاحب درآمد خودشان از جمله اين موارد بود.
در مسائل اقتصادی ،فريضۀ زكات ،قسمتي از درآمد ثروتمندان را بين فقرا توزيع ميكرد .در يک نسخۀ
پيشامدرن تأمين اجتماعي ،خزانهداری عمومي خلفای راشدين به شهروندان سالخوردهای كه ديگر توانايي كار
كردن نداشتند ،كمک مالي ميكرد .در عين حال ،فقدان نهاد كليسا يا روحانيت رسمي ،امكان دسترسي مستقيم
مردم به خداوند و نمايندۀ او را فراهم ميساخت .به عنوان مثال افراد ميتوانستند از ميان علمای مختلف ديني و
مكاتب فكری و مذاهب متنوع يكي را انتخاب كنند .در نهايت ،مفهوم شريعت ،به عنوان يک چارچوب كلي،
حاكم و محكوم را (حداقل در تئوری) به هم پيوند ميداد و چيزی شبيه آنچه امروزه ما آن را «حاكميت قانون»
ميناميم ،ايجاد ميكرد .خليفه به هيچ وجه نميتوانست مدعي «حاكميت مطلق» باشد ،حاكميت مطلق فقط و
فقط به خداوند تعلق داشت.
همۀ اين عناصر -كه ميتوان آنها را به زمان شكلگيری اسالم و سيرۀ خود پيامبر(ص) ارجاع داد -به دليل
نحوۀ صحبت مردم درباره برابری ،عدالتخواهي و تصميمگيری دموكراتيک به طور كامل از بين نرفتهاند؛
همانگونه كه كوک اشاره ميكند« :موضوعي كه ميراث اسالمي را از هم جدا ميكند ،ارائه يک موازی قانع
كننده برای مساواتطلبي اروپايي است .بدون ترديد ،اين يكي از جذابترين ويژگيهای اين ميراث در شرايط
مدرن است؛ يک منبع تقريباً پرشور الهامبخش به اسالمگرايان پيشرو)2۳( ».
در حالي كه بدون شک عقايد روشنگری همچون برابری ،برادری ،فردگرايي و شهروندی برای بسياری در
خاورميانه حتي برای اسالمگرايان جذاب بود ،مسلمانان هرگز مجبور نبودند ميان سنت خود و ديگران انتخاب
كنند .اسالم به اندازه كافي انعطافپذير بود كه بتواند با چنين انديشههايي پيوند برقرار كند و يا حتي آنها را در
آغوش بگيرد .جايي كه اسالمگرايان در تالش برای توجيه استفاده از كلمه «دموكراسي» در رنج بودند ،مي-
توانستند به سنت غني اسالمي شورا يا اجماع اشاره كنند .بنابراين دموكراسي ميتواند به عنوان چيزی كه ريشه
در ميراث اسالمي دارد با به روزرساني به جامعه عرضه شود .سيد قطب ،ايدئولوگ با نفوذ اسالمگرا -كه بيشتر
به خاطر افراطگرايي تند و تيز مشهور شده است -ميتواند كتابي با عنوان «عدالت اجتماعي در اسالم» بنويسد
كه اساساً در مورد چيزی شبيه به سوسياليسم به بحث ميپردازد اما با رنگ و بوی اسالمي .همين كار ميتوانست
برای دموكراسي (دموكراسي اسالمي) يا سرمايهداری (كالوينيسم اسالمي) انجام شود )24( .اما در مورد اسالم و
دولت-ملت چطور؟ آيا آنها ميتوانستند با هم سازگار باشند؛ زماني كه نهاد خالفت برای قرنها يک جامعه
فراملي از مؤمنان را كه توجه كمي به مرزها داشتند را دارا بود؟

رفرميسم و نارضایتیهاي ناشی از آن
هنگامي كه مارتين لوتر اعالميه نود و پنج مادهای خود را به ديوار كليسای ويتنبرگ1آويزان كرد ،مسيحيت به
همان اندازه كه اسالم امروزه سياسي به نظر ميرسد ،ظاهر شده بود و در تمام جنبههای زندگي عمومي و
خصوصي در سرتاسر اروپای غربي دخالت ميكرد .اگر ما در آن زمان ميزيستيم ،مشاهده ميكرديم كه همان
سؤاالتي كه در مورد اسالم وجود دارد ،درباره مسيحيت پرسيده ميشد؛ سؤاالتي همچون ارتباط آن با سياست
و قدرت و اينكه آيا قادر است صلح را با يک نظم سكوالر برقرار كند يا نه .مسيحيت ،در نهايت به گونهای از
زندگي سياسي عقب نشيني كرد كه هيچكس فكر نميكرد اين كار شدني باشد .در نهايت ميتوان گفت كه
مسيحيت در مزايدهاش برای حفظ سكوالريسم شكست خورد .البته بسياری اين مسئله را به عنوان شاهدی بر
احساسات مدرن مسيحيت و توانايي سازگاری آن ،مثبت ارزيابي ميكنند ،اما هنوز اين سؤال مطرح است كه آيا
چنين تغيير چشمگيری اجتنابناپذير بود.
مسيحيت به عنوان الهيات سياسي ،قادر به رهبری اراده ،توانايي يا منابع خود برای ايجاد يک چالش مؤثر در
برابر سكوالريزاسيون نبود .در اروپا ،مسيحيت رسمي اساساً شكست را قبول كرد ،با اين حال ،وضعيت تقليل
يافتهاش را با اكراه پذيرفت .بسياری از مردم ،در مقابل ايدۀ دين ،نقش محوری و سازمانيافتهای در زندگي
عمومي ايفا ميكردند .برای درک اينكه چگونه سكوالريسم در اروپا پيروز شد و چرا چنين فرايندی در
خاورميانه بعيد به نظر ميرسد ،ما بايد با دقت بيشتری به طلوع و افول سياستهای مسيحي توجه كنيم.
همانگونه كه پيش از اين ديديم ،حضرت عيسي(ع) در مورد قدرت سياسي سخني نگفت .مسيحيت بر
خالف اسالم ،تا قرنها پس از به صليب كشيده شدن عيسي(ع) يک دين اقليت بود .مسيحيان اوليه تصور مي-
كردند نجاتدهنده آنها به زودی بازخواهد گشت .به طور طبيعي همچنانكه مسيحيان از نظر تعداد پيروان و
ميزان نفوذ رشد ميكردند ،مالحظات ديگری نيز پيش آمد .كنستانتين2،امپراطور روم در قرن چهاردهم ميالدی
به آيين مسيحيت درآمد .وی پس از پذيرش دين مسيحيت ،نه تنها به آزار و اذيت مسيحيان در قلمرو امپراطوری
وسيع خود پايان داد ،بلكه برای نخستين بار ،مسئله كيفيت و لزوم ارتباط گيری مسيحيان با قدرت سياسي را
مطرح كرد .مسيحيان مجبور شدند در مورد اعمال سياسي با جديت بيشتری فكر كنند؛ حتي اگر اطالعات كمي
از زندگي عيسي(ع) و حواريون او داشتند .اين وضعيت منجر به يک نوع بداههگويي شد كه به بافت و فرهنگ
محلي بستگي داشت .چنين تالشهايي با در نظر گرفتن اين حقيقت پيچيده شد كه مسيحيت هنوز مشغول ايجاد
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انگارههای مبنايي خود در قرن چهارم بود كه بيشتر در شورای نيكيا1انجام ميشد .مسئوليتهای قدرت پذيرفته
شدند ،نه به اين دليل كه ديدگاه مثبتي برای انجام اين كار وجود داشت ،بلكه به اين دليل كه گزينههای ديگر
بدتر بودند .در آغاز ،سياست با بيم و هراس پذيرفته شد .به طور كلي ،تعقيب قدرت ،لزوماً اقدامي طبيعي و
خوشايند برای يک مؤمن مسيحي نيست؛ همانگونه كه سنت آگوستين 2در اثر شاهكار خود «شهر خدا»

۳

نوشت ،هر چند كه شهر انسان و شهر خدا ناگزير همپوشاني داشتند ،ولي از هم جدا بودند و حتي گاهي اوقات
به عنوان شهرهای محصوری كه در مقابل هم بودند ،به تصوير كشيده ميشدند .اين شكاف را هيچ گاه نميتوان
ناديده گرفت)2۵(.
اين ويژگيهای اصولي الهيات مسيحي (تأكيد بر دوگانگي و حتي «تفكيک») به انفعالي منجر شد كه دنيای
مادی با سياستهای اينجهانياش به عنوان قلمرو گناه و معصيت ناميده شد .همانگونه كه جونيور جان ويته4از
پژوهشگران برجسته پروتستانتيسم مينويسد« :اين تفكيکگرايي آرمانخواهانه ،رهبانيتي قوی و ماندگار را در
مسيحيت ايجاد كرد و موجب شكلگيری مجمعالجزاير وسيعي از خواهران و برادران روحاني گرديد كه آنها را
از جهان پيرامونشان جدا ميساخت)2۶(».
با انقالب پاپي كه در قرن يازدهم ميالدی آغاز شد ،تحت تأثير نظريه «دو شمشير»۵كه بر اساس آن قدرت
معنوی و مادی ،هر چند به صورت متمايز ،همزمان در اختيار جامعه مسيحيت و آئين مسيحي قرار گرفت،
توانايي و نفوذ سياسي كليسا به شدت افزايش يافت .با وجود قلمرو ،ثروت و امتيازات سياسي فراوان،
سوءاستفاده از قدرت نيز افزايش يافت .با فراگيرتر شدن نقش كليسا در زندگي روزمره مؤمنان مسيحي ،ناديده
گرفتن اين سوءاستفادهها از سوی كليسا بسيار دشوار مينمود .يک نمونه قابل توجه از اين سوءاستفادهها «كه در
مناطقي از آلمان و سوئيس شايع بود ،اين بود كه اسقفها از طريق فروش فرمانهای عفو گناهان ،به سودهای
كالني دست مييافتند)2۷(».
مسيحيان به اندازهای از اين وضعيت عصباني بودند كه خشم آنها ميتوانست يک مرتبه كليسای حاكم را
فراگيرد .پيش از انجام اصالحات ،فرانسيسكان۶های روحاني به خاطر ديدگاه پاپ «ضدمسيح» با آزار و اذيت
مواجه شدند؛ وضعيتي كه مقدمهای برای احساسات ناشي از اصالحات و دوران پس از آن بود .كليسا برای همه
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كساني كه اعتماد به نفس خود را از دست داده بودند به مركز ثقلي تبديل شد ،اما يک مشكل به زودی نمايانگر
شد .اگر كليسا با تمام شكوه و عظمت خود حقيقت عيسي(ع) را پنهان كرده بود ،پس اصالحات به معنای

بازگشت به كلمه «اهلل» بود .مسئلهای كه اراسموس ،انسانگرای هلندی ،با آن مواجه بود .همانگونه كه مک
كلوچ 1در تاريخ مسيحيت خود مينويسد« :آيا انجيل دربرگيرنده همه حقيقت مقدس بود؟ يا سنتي بود كه
كليسا از آن محافظت ميكرد؟»()2۸
كتاب مقدس به خودی خود تنها ميتوانست تاكنون استمرار داشته باشد .همانگونه كه پيشتر ديديم ،عهد
جديد -و عيسي(ع) -حرف نسبتاً كمي در مورد حكومت داشتند .تنش و درگيری ميان دو قلمرو خدا و انسان
حل نشده باقي مانده بود .نه تنها اين موضوع ،بلكه مسئله نويسندگي و نحوۀ نزول كتاب مقدس هم روشن نبود.
پس از آن ،كتاب مقدس (انجيل) لزوماً به اندازه كافي نيرومند نبود تا مبنای واحدی برای يک مسيحيت جديد
فراهم كند؛ همچنانكه اصالحطلباني مانند مارتين لوتر در ابتدا به آن اميدوار بودند .براد گريگوری دربارۀ
اصالحات ناخواسته ،گزارشي جذاب و تجديد نظرطلبانه از پيامدهای حاصله و اينكه اين اصالحات چگونه راه
را برای سكوالريزه كردن اروپا هموار كرد ارائه ميدهد .او مينويسد« :در مقابل اهداف و مقاصد بازيگران
اصلي ،اصالحات به مسيحيت هزار ساله ،به عنوان چارچوبي برای زندگي فكری مشترک در غرب التين ،پايان
داد)29(».
اصالحات اغلب با احساسات ليبرال كه بعدها اروپا بر مبنای آن تعريف ميشود همراه نبود؛ نه مسالمتآميز
بود و نه ليبرال .بلكه فرايندی شديد و خشونتآميز بود و موجي از گستاخي پاک دينان مسيحي را به راه
انداخت .ويته اين وضعيت را «ساختارشكني سريع قانون ،سياست و جامعه ناميد )۳۰(».واقعيت وجود لوتریها،
كالوينيستها همچنين آنجيليكانها ،آنابابتيستها ،منونيتها و ...نشاندهندۀ ميزان دشواری پروسه ايجاد
جايگزينهای منسجم برای مذهب كاتوليک است( .لوتر زماني اظهار داشت كه زوينگلي 2،اصالحطلب
پروتستان ،حتي از پاپ هم گمراهتر است .اين موضوع با توجه به انزجار لوتر نسبت به كليسا بسيار جالب توجه
است)( )۳1اتحاد در مخالفت با كليسای كاتوليک آسان بود ،اما متفقالقول بودن در مورد آنچه كه بايد
جايگزين آن ميشد بسيار دشوار مينمود .مخالفت پروتستانها با كليسای كاتوليک فقط محدود به برخي موارد
خاص نبود .آنها درباره بسياری از چيزها از جمله در مورد مسائل اساسي مسيحيت مخالفت ميكردند .آنان در
مورد معني و اولويتبندی متون كتاب مقدس و ارتباط اين متون با آموزههای ديني ،عبادت ،فيض الهي ،كليسا
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و غيره مخالفت ميكردند .آنها با اصول تفسيری گستردهای كه ميبايست هدايتگر فهم كتاب مقدس باشد،
مانند رابطه ميان متون عهد جديد و عهد عتيق يا مجاز بودن اعمال ديني كه به طور شفاف و واضح در انجيل
ممنوع شده بودند ،يا دستوری در موردشان داده نشده بود مخالفت ميكردند .آنها در مورد رابطۀ ميان درونيابي
كتاب مقدس ،تحقق عقل و نفوذ خداوند در قلوب مسيحيان اختالف نظر داشتند .آنها همچنين در مورد اهميت
ادعاهای صريح و قائم به ذات حقيقت ،حتي در مورد مسيحي بودن نيز اختالف نظر داشتند)۳2(.
با گذشت زمان ،مشخص شد كه اين اختالفات به سادگي قابل حل نيست .روز به روز مذاهب و فرقههای
بيشتری شكل گرفتند و مباحثهها و مجادلهها همچنان ادامه داشت .با گذشت يک نسل از صدور اطالعيه
نودوپنج مادهای لوتر ،اصالحات مدنظر او به چهار شاخه اصلي تقسيم شد و تفاسير مربوط به مسائل كالمي
كليدی رو به ازدياد گذاشت )۳۳(.از آنجا كه مباني اصلي مسيحيت در طول قرنها اختالف شديد و حتي جنگ
مورد ترديد قرار گرفته و تضعيف شده بود ،بنابراين به طور فزايندهای برای ارائه چارچوبي مشخص جهت فهم
دنيای طبيعي ،قانون و سياست تالش ميكرد .واقعيت اين است كه مسيحيت به عنوان يک جهانبيني دچار
سردرگمي شده بود .به نظر ميرسيد كه عقل ،علم و رويكردهای سكوالر نسبت به دانش ،وضوح و انسجام
بيشتری به مسائل انگيزشي ارتباط انسان با جهان پيرامون او ميبخشيد .عالوه بر اين ،نظامهای سياسي به منظور
حفظ صلح اجتماعي ،نيازمند يافتن راهي برای جايگزيني يک پلوراليسم اصولي ظاهراً تغييرناپذير بودند .هيچ
گروه ،حزب يا فرقهای ،بضاعت انساني يا قدرت كافي جهت تحقق بخشيدن به مفهوم خاص خود از خير را
نداشت .اين وضعيت ،يک فرايند طوالني و ناهموار بود ،اما سرانجام آن اين نبود كه مسيحيت نبرد با
سكوالريسم را واگذار كرد ،بلكه اين بود كه به سادگي نميتوانست پيروز اين ميدان باشد .اين مسئله به اين معنا
بود كه اين دين محكوم به ناتواني بود .اينكه دين در اياالت متحده رشد كرد ،بخشي به اين دليل بود كه بسياری
از جريانهای مختلف و بعضاً جريانهای رقيب مسيحي قادر به همزيستي مسالمتآميز بودند؛ به اين معنا كه در
آنجا سكوالريسم و امور ديني دست به دست هم دادند .تا زماني كه برخي محدوديتهای قانوني مورد احترام
بودند ،افراد و گروهها ميتوانستند به همان اندازه كه ميخواستند بنيادگرا باشند .آنها ميتوانستند ارزشهای
مذهبي خود را اگر نه در سطح ملي ،حداقل در سطح محلي و ايالتي از طريق فرايند سياسي ارتقاء دهند؛ جايي
كه سقط جنين ميتوانست محدود و آموزش فرزندآوری اجباری شود .دولت احساسات مذهبي را همچنانكه
در فرانسه و ديگر كشورهای اروپايي اتفاق افتاد ،سركوب نكرد ،بلكه از آن حمايت كرد و آزادی كافي برای
بيان آن احساسات را فراهم نمود.

پژوهشگران دورنمای ديني آمريكا را به بازار اقتصادی تشبيه كردهاند كه در آن «طيف گستردهای از گروه-
های پروتستان بر سر مصرفكنندگان فردی رقابت ميكنند .در اينجا محصول دين است و با عنايت به ماهيت
رقابت و قوانين عرضه و تقاضا ،گروهها بايد به نوآوری و بهبود «محصول» خود اهتمام داشته باشند .در اين
قياس ،دولت به جای محدود كردن يا كنترل عرضه دين ،وجود يک بازار آزاد را تضمين ميكند .رويكرد بازار
برای پلوراليسم رويكرد خوبي است؛ چون كه كليساها از انگيزه كافي جهت برآوردن ذائقههای مختلف
شخصي برخوردار هستند .جالب است كه بازار ممكن است از كليساهای «سخت» بيش از ديگر كليساها بهرهمند
شود .لورنس اياناكونه1مينويسد« :سختگيری تعهدات را افزايش داده ،سطح مشاركت را باال ميبرد و گروه
را قادر ميسازد مزايا و منافع بيشتری به اعضای فعلي و بالقوه ارائه دهد )۳4(».روش ديگر نگاه كردن به اين
موضوع اين است كه در اين بازار شلوغ ،كليساها بايد راههايي را بيابند تا خودشان را متمايز سازند و نشان دهند
كه فقط با «سختگيری» ميتوان اين كار را انجام داد .در مجموع ،اگر تقاضا برای يک محصول نهايي وجود
داشته باشد ،آنگاه كسي در بازار دين احتماالً برای عرضه آن پيدا ميشود .در حالي كه اين امر ممكن است يک
موهبت برای مصرفكنندگان فردی باشد .در عين حال ،يک حس مشترک از اخالق عمومي چالشبرانگيز را
ايجاد ميكند.
در حالي كه رجوع به منبع نخستين و نهايي -چه انجيل و چه قرآن -همواره نوعي شيفتگي و جذابيت را برای
مؤمنان فراهم كرده است ،مجموعهای كامل از سؤاالت پيچيده و بغرنج را نيز به روی آنان گشوده است .دربارۀ
مسائلي كه كتاب مقدس در مورد آنها ساكت است ،تكليف چيست؟ چه كسي متن را تفسير ميكند؟ نقش
متكلمين ،وعّاظ و روحانيون در اين ميان چيست؟ اگر پاسخ اين است كه هركسي قرائت خودش را از متن دارد،
پس چه اتفاقي ميافتد ،وقتي كه اين افراد با خواندن يک متن مشابه ،در مورد اساسيترين مسائل با هم اختالف
نظر پيدا ميكنند .البته معضالت و تنگناهای عقيدتي ،فرقهها و مذاهب پرشمار پروتستان را از تالش برای ايجاد
جوامع و «ايالتهای» جديد باز نداشت .آنها اين كار را با چنان شور و شوق (و گاهي با تعصب) انجام دادند كه
نه تنها شكافهای موجود در ميان پروتستانها و كاتوليکها را تشديد كرد ،بلكه به تقويت اختالفات بين خود
پروتستانها نيز منجر گرديد .كالوينيستها و ديگر گروههای پروتستان توجه كمي به آئينها و مناسک ديني
داشتند و در عوض بر تالشهایشان در راستای ارتقای اخالق عمومي و تحميل نظم اجتماعي متمركز
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بودند )۳۵(.چنين تالشهايي اغلب به نفوذ شخصيتي انقالبيون اوليه پروتستان مانند ژان كالوين1و اليور كرامول
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وابسته بود.
فيليپ بنديكت ۳در كتاب «تاريخ كالوينيسم» مينويسد ،ژنو تحت رهبری كالوين به يک «مدل اصالحات
موفقيتآميز در حوزۀ رفتار و اخالق» تبديل شد4)۳۶(.حكومت اخالقي و معنوی نيازمند شدت عمل خاصي
بود؛ چيزی كه اصالحطلبان اوليه از آن برخوردار بودند .برای زيوينگلي۵زندگي مسيحي شبيه «نبردی شديد و
پر از خطر بود كه به هيچ وجه بدون دادن تلفات و تحمل ضرر و زيان فروكش نميكرد )۳۷(».تالش برای
اعمال نظم اخالقي ،از اقدامات آشكار (مانند مجازات انحرافات جنسي) تا اقدامات غيرمادی (مانند در دسترس
قرار دادن انجيل در ميخانه ها جهت پرورش تفكر و پژواک معنوی در افراد) را شامل ميشد )۳۸(.شكاف
بزرگ توجيهناپذير ميان ادعای ايمان و رفتار گناهآلود ،يكي از انتقادات مداوم پروتستانها به روحانيت
كاتوليک بود .يكسان بودن سلوک ظاهری با ايمان دروني ،همان چيزی بود كه اصالحطلباني مانند كالوين اميد
دستيابي به آن را داشتند.
در همين حال ،كليسای كاتوليک با وجود اين كه جايگاهش بسيار متزلزل شده بود ،سلطه خود بر قسمتهای
زيادی از اروپا را حفظ كرد .كاتوليسم و پروتستانتيسم به شيوههای مختلف ،با چالشهای در حال رشد و در
نهايت غير قابل حل در حفظ جوامع ديني ،به ويژه در برابر جاذبههای مدرنيسم به مواجهه برخاستند .در آئين
مسيحيت ،هيچ معادلي برای قانون اسالمي شامل مجموعهای فشرده از قوانين مربوط به حكومتداری و تنظيم
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 . 4مهمترين اثر برجای مانده از كالوين كتاب «مبادی دين مسيحي» است كه او اين كتاب را برای اولين بار در سال  1۵۳۶منتشر
ساخت .اين اثر شرحي نظاممند بر اركان اصلي ايمان مسيحي بود .اين كتاب ،بعدها از اولين كتب مهم كالسيک دوره اصالحات
ديني شمرده شد؛ كه در آن مباني عقايد پروتستانها به صراحت و وضوح تمام شرح و تفسير شده بود .همين كتاب است كه پايه و
اساس يكي از نظامهای پروتستان بهنام پرسبيتری را تشكيل ميدهد .كالوين مدتي نيز در ژنو در رأس قدرت سياسي قرار گرفت.
در مورد دوران حكومت او ديدگاههای مختلفي بيان شده است .از جمله آثار مهمي كه درباره شيوه حكومت او نگاشته شده است،
مي توان به كتاب «وجدان بيدار؛ كاستليو در مقابل كالوين» اشاره نمود كه استفان تسوايگ ،نويسنده نامدار اتريشي در سال 19۳۶
آن را منتشر كرد .طبق توصيف اين كتاب ،كالوين شخصيتي منفي است كه برداشتي بسيار خشک و متصلب از مسيحيت دارد و با
توسل به همين ايدئولوژی متصلب ،نخست درصدد برميآيد تا تحولي پديد آورد ،و منادی نوعي اصالحطلبي كه پروتستانيسم
مبلغ آن بود ،باشد .ولي رفتهرفته همين ايدئولوژی به دليل تصلب و آمريتي كه در درون خود نهفته داشت ،خود به وسيلهای برای به
بند كشيدن ديگران بدل شد و پايهگذار يک ديكتاتوری سياه مذهبي گرديد .كالوين در نوشتۀ تسوايگ ،فردی جزمانديش و
مطلقگرا و قدرتطلب توصيف شدهاست كه برای به كرسي نشاندن سخن خويش از هيچ جنايتي دريغ نميورزد( .مترجم)
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امور اجتماعي و سياسي وجود نداشت .در سطح وسيعتر همانگونه كه كوک مينويسد ،مسيحيت به عنوان
ديني «فاقد هرگونه طرحي برای تشكيل دولت» تعريف شد )۳9(.همانگونه كه مک كوالچ1مينويسد« :تضاد
قانون و انجيل ،به عنوان يک موضوع مبنايي و اساسي در الهيات (لوتر) باقي ماند)4۰(».
اصالحطلباني مانند مارتين لوتر ،بر اين اعتقاد بودند كه كليسا به سادگي نميتواند نجات يابد .بعدها در دوره
پس از اصالحات ،كليسا در سپيدهدم سياست جمعي و تودهای ،با عملكرد غلط خود كاتوليکها را بيشتر به
انحراف كشاند .هيجانات قرن نوزدهم ارزش آن را دارد كه مدت زمان زيادی مورد تمركز قرار گيرد؛ چونكه
التهابات اين قرن نشانگر تأكيد بر محكوميت سياستهای كليسای كاتوليک در عصر سكوالريزاسيون بود .اين
كليسا از همان آغاز به مدرنيته و ايدئولوژی متنوع مرتبط با آن با سوءظن مينگريست .سوسياليستهايي كه دين
را با عنوان «افيون تودهها» محكوم كردند ،جهت احقاق حقوق خود به خيابانها ريختند و احزاب انقالبي تشكيل
دادند .از سوی ديگر ،كليسا قدرت موجود بود كه مدتها از دين به عنوان ابزاری جهت كنترل اجتماعي در
خدمت نظام سلسله مراتبي خود استفاده ميكرد .غالباً روحانيون در موعظههایشان نوعي تقديرگرايي اقتصادی
و انفعال سياسي را در برابر ازخودبيگانگي مدني ،فقر عمومي و شرايط كاری وحشتناک مطرح ميكردند .در
بلژيک كه محافظهكاران كاتوليک به ويژه در طول قرن نوزدهم بسيار قدرتمند بودند ،كليسا «با درشتي و
خشونت ،وجههای ظالمانه از خود به نمايش گذاشت )41(».الس ويته2،مورخ مشهور بلژيكي مينويسد« :تحقير
كليسا برای طبقه كارگر ،در مراسم تدفين مذهبي كه نابرابری اجتماعي را در مرگ جاودانهسازی ميكرد
مشهود بود)42(».
پيش از رواج مراسمات تدفين عرفي (يكي ديگر از پديده های مدرن) ،كليسا محرمانهترين لحظات زندگي
يک شخص از لحظه تولد تا مرگ را به طور مؤثرتری تحت كنترل داشت .چگونه مردن به يک عرصه منازعه
مهم ميان افراد ديندار و سكوالر تبديل شد .همانگونه كه ويته مينويسد« :اين آخرين پرده از نمايش تحقير
شهروندان غيرمذهبي بود كه دفن آنها در قبرستان به دليل اينكه اين مكان را بي حرمت ميكرد ،ممنوع
شد)4۳(».
بدتر از همه اينكه ترس از سوسياليستها و دار و دسته آنها با ترس ازدموكراسي دست به دست هم داده بود.
تصور اين مسئله در زمان ما دشوار است ،اما در اروپای قرن نوزدهم( ،در كنار محدوديتهای مذهبي ،جنسي و
قومي) حق رأی نيز محدود به صاحبان دارايي بود .مالياتهای انتخاباتي ميتوانستند حق رأی را به حدود يک
1 . MacCulloch
2. Els Witte

درصد از كل جمعيت محدود كنند .توسعۀ حق رأی به اين معني بود كه كارگران فقير ،به عنوان حامي اصلي
حوزههای انتخاباتي احزاب سوسياليست ،ميتوانستند نتيجه انتخابات را به نفع جناح چپ سوق دهند .تودهها كه
به واسطه دموكراسي قدرتمند شده بودند ،چيزی بود كه از آن ميترسيدند .اين موضوع به طور كلي كليسا و
احزاب كاتوليک را در سمت ناحق يكي از مهمترين مناظرات آن دوره قرار داد .يک شكست ديگر برای كليسا
رقم خورد)44(.
اينكه كليسا فاقد درک منسجمي از قانون ،حكومتداری و ساختن دولت بود ،يک چيز بود .اما آنچه محكوم
بود ،ناتواني در هماهنگي با تغييرات سريع اروپا بود كه در پي اين تغييرات برقآسا مباني قديمي و كهنه نظم
اجتماعي تحت حمله مستقيم قرار داشت .در اينجا انعطافناپذيری كليسا بسيار چشمگير بود .مجموعه كامل و
متنوع گزينههای سياسي مدرنيته -خواه ايدئولوژیهايي همانند سوسياليسم و ليبراليسم يا نظامهای سياسي همانند
دموكراسي -به جای آنكه مورد اقبال كليسا قرار گيرند ،با مخالفت روبرو شدند.
بسياری از متفكران مسلمان ،از راديكالهايي مانند سيدقطب تا اصالحطلباني مانند سيد عطاس 1،در مورد
مسيحيت به عنوان جهانبينيای دوگانهانگار (دنيا و آخرت) ،معنوی ،زاهدانه و آخرتگرا مطالبي نگاشتهاند.
( )4۵گرچه اين نويسندگان تقريباً در بيشتر موارد اختالف نظر داشتند ،اما عالقه مشتركي در تأكيد بر منحصر به
فرد بودن اسالم در طول دوره تهاجم فرهنگي و سلطه امپرياليستي داشتند .اين ادعای اسالم ،نه تنها در درجه
نخست به يک نظريه علمي بلكه به عمل سياسي مشخصي تبديل شد :جهان اسالم ممكن است ضعيف و تحت
انقياد باشد ،اما حداقل در اينجا عنصری وجود داشت كه قدرتهای استعماری نميتوانستند در مواجهه با آن راه
به جايي ببرند .اسالم ديني بهتر ،صحيحتر ،پرجنب و جوشتر و در برابر كساني كه ميخواستند آن را صرفاً به
يک دين راكد و ساده تقليل دهند ،راسختر و استوارتر بود.
يک نوع قدرت سازشناپذيری و «خلوص» در اسالم وجود داشت كه هيچ دين بزرگ ديگری نميتوانست
ادعای آن را داشته باشد .اين در صورتي است كه مسيحيت خود را ديني عاجز و ناتوان به نمايش گذاشت.
امروزه مسيحيت به طور قطع «آخرتگرا» ظاهر ميشود ،اما پرداختن به پيروزیهای متأخر سكوالريسم در دوره
سابق (از قرن هفدهم تا اوايل قرن بيستم) ،از خشونت ديني گرفته تا تالشهای طاقتفرسا برای ادغام دين و
سياست و برجسته كردن آن اشتباه خواهد بود .زماني بود كه سكوالرها ايمانشان را از دست دادند و خود را از
دنيايي كه كليسا در آن ثابت و استوار ظاهر شد كنار كشيدند و مسيحيت به طور بي حد و حصر ،دخالت خود را
در زندگي روزمره (و مرگ) گستراند .پس استدالل اين نيست كه مسيحيت ،چه كاتوليک و چه پروتستان،
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غيرسياسي يا منحصراً «سكوالر» است؛ مسيحيت كامالً سياسي بود .با اين وجود ،اين وضعيت به علت بسياری از
داليلي كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفتند ،از جمله مدل «نبوی» عيسي مسيح ،ميراث جامعه مسيحيت
نخستين ،ماهيت و نقش كتاب مقدس مسيحي و فقدان هرگونه درک مثبتي از حكومت الهي ،تحملناپذير بود.
جايي كه مسيحيت سياسي شكست خورد ،اسالم سياسي ميتواند موفق شود .در حالي كه بسياری از
روشنفكران اسالمي با شک و ترديد به مسيحيت مينگريستند ،بسياری ديگر از پروتستانتيسم الهام گرفته و
استدالل ميكردند كه اسالم الهامبخش اصالحات است .از ديدگاه اين افراد ،مارتين لوتر شخصيتي بودكه
گناهان كاتوليک را پاک كرده ،جلوی انحطاط آن را گرفت و خلوص و اقتدار كتاب مقدس اصيل را به آن

بازگرداند )4۶(.محمد عبده ،انديشمند نوگرای اسالمي ،پروژه اصالح خود را با همين روحيه ادامه داد .سيد
جمالالدين افغاني (اسدآبادی) همنوا با عبده استدالل ميكند كه اروپا از بربريت به تمدن گذر كرد؛ چونكه
«جنبش ديني توسط مارتين لوتر برافراشته و توسعه يافت)4۷(.
توجه به سوابق سالها و دهههای اخير خاورميانه كه يک منبع بي وقفه از مناقشه و تعصبات مذهبي بوده است،
ناديده گرفتن وضعيتي كه بيش از اين بر اين منطقه حاكم بود را آسان مينمايد .در اواخر قرن نوزدهم و اوايل
قرن بيستم ،منطقه خاورميانه درگير فرايند گسترده و اغلب شگفتانگيز اصالحات و نوسازی بود .اگر خاورميانه
امروز به طور نااميدانهای خشن به نظر ميرسد ،اين وضعيت محصول مدرنيزاسيون است .بنابراين بايد گفت
اصالحات هميشه به اصالح منجر نميشود و چيزهای خوب لزوماً با هم نيستند.
........................................................................................................................
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