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) ناش از نا م دانیم که هراس ؟آیداز کجا م در جوام غربی »الم هراساس« گاه(مثال از تاری  است و آ

ر هراسشود، به محض آنکه شناخته  »ترسناک«ای پدیده » هراساسالم«از  مسلمانان باید ینبنابراانگیز نیست. دی
 . از اسالمبهتر شناخت برای  ای باشدانگیزهتواند م چرا کهند، کناستقبال 

رود و اضطرابی از هراس بسیار فراتر م Phobia  .است Islamophobiaترجمۀ نادرست  »هراساسالم«اما 
 ازاسالم آشنایی با  ترس عادی نیست، که بوسیلۀ »هراساسالم« د. بنابراینگردماست که به اختالل روان منجر 

ه    دچار اختالل روان هستند. گویا ترسند، و آنانکه از اسالم م باشدنوع نارسایی روان م منظورمیان برود، بل
از  انتقاد از اسالمآوازند که در این مورد هم Mainstream mediaبی غرجریان غالب در جوام  هایرسانه

، زیرا بر  کنندابا  انتقاد از اسالمی پیشرفته از کشورهامردم  شوند،، باعث م. در نتیجهخیزدبرم» هراساسالم«
گاهند و    Phobiaمعن   خواهند به اختالل روان متهم شوند! نمآ

از سر بریدن آموزگار فرانسوی تا بردگ  در همین دو دهۀ گذشته صورت گرفته:هایی که جنایت با توجه بهبه هر رو، 
تا عملیات انتحاری در همۀ شهرهای بزرگ دنیا، واهمه از اسالم  »مرکز تجارت جهان«ایزدی و از نابودی  زنان

ریدر و بجا طبیع  واکنش »هرجا خرس است جای ترس است!«به  بنا   .  باشدهای اسالم مبرابر وحشی
هۀ د بهسابقۀ این اصطالح «پدیا بنا به وی کند:را تا حدّی روشن مسرشت آن » هراساسالم«زمان پیدایش واژۀ 

پس از انقالب اسالم در ایران و آغاز کوشش اسالمیون برای تسخیر دنیا.  هاییعن به سال» گردد.بازم ١٩٨٠
ری که خواهد آمد، و به شواهدبنابراین   م است و بخشاسال »های فکراتاق« دستاورد »هراساسالم«واژۀ  دی

یل م وناسالمی  از استراتژی ی متزلزل ساختن برا تدابیر گسترده و پرشماری یلۀبوس ندهد که از همان زمارا تش
  . ه استبه پیش برده شد ،جوام غربی

مورد توجه » هانمرکز تجارت ج«سال پیش از حمله به  چهاراین است که تا » هراساسالم« نکتۀ جالب در تاریخ
 The Runnymede Trustبه نام  در انگلیس» مؤسسۀ غیرانتفاع«ی م. ١٩٩٧به سال  چندان نبود. تا آنکه

گروه بزرگ از  در آن به نام منتشر کرد که  ”Islamophobia, a Challenge For All Us„نام  ای بهجزوه
اه، امامان جماعت و اعضای پارلمان انگلیس به  عتراض ا» به مسلمانان انگلیستبعیضات نسبت «استادان دانش

 ضدانسان و بعنوان موضعقلمداد گشته » هراساسالم«و در آن برای نخستین بار انتقاد از اسالم ناش از شد
وم گردید» نژادپرست«و » تضدیهودی«همسان  نسخه به کلیۀ نهادهای دولت و  ٣۵٠٠این جزوه با تیراژ  !مح

اه  و مراکز اسالم فرستاده شد.  های پلیساجتماع از مدارس تا پاس
بل انتقاد قرار ستیزی و نژادپرست (راسیسم)، اسالم را در موضع غیرقابا یهودی» هراساسالم«همسان دانستن 

ه. دهدم ه دین  حقوق به سبب اختالفنژادپرست متوجه تبعیض  مثال درحالی ظاهری و جسم است، درحالی
و همین نکته  قابل تغییراند ن تغییر داد، اما اعتقادات مذهبیتوابر اعتقادات فرد تکیه دارد. رنگ پوست را نم

به  وابستگبنا به اعتقادات اسالم  ساده که لیدل نیبد الم دارد.شناسنامۀ اس» هراساسالم«دهد که نشان م
وانگه مسلمانان بنا به قرآن موظفند  است.  مجازات مرگ در نظر گرفته شده ابدی است و برای ترک آن سالما

یده ای از نظر مسلمانان نه تنها پد» هراساسالم«) و بدین سبب ١۵١،آیه ٣سوره »(در دل کافران ترس اندازند.«
ه امطلوب نیستن   همواره در استراتژی گسترش اسالم نقش مهم داشته است. ، بل

رد ب» هراساسالم«حال که سرچشمۀ  » هراساسالم«که  سیار مهم آن توجه کنیم. بدین صورتروشن شد، به عمل
رف قرار روان ، جوام غربی را در منگنۀ کوچ و بزرگدر رابطۀ متقابل با ترورهای  دهد. از ی سو ابراز مش

 ،ش وسیع تبلیغات اسالمکوش در نتیجۀترس و برخورد انتقادی به اسالم (بعنوان عمل نژادپرستانه) مجاز نیست و 



ر تداوم ترورها د و از سویگردتلق م  politically incorrect ناروا أس منجر و ی به گسترش فضای ترس دی
راتی را متزلزل مو اعتماد ب شده   کند.  ه نهادهای دم

 رابر نفوذ و گسترش در ب ،ها بنا شدهبه همۀ پدیدهخورد نقادانه بدین ترتیب مدنیت که در دو سه سدۀ گذشته بر پایۀ بر
رد  شاهد براید. بعنوان شومالح خل س اسالم ، در رابطه با تروریسم اسال» هراساسالم«ایمنگنهعمل وان تمم

ا اسالم ی از نهادهایحت  ،برای نمونهکه تا بحال  یادآوری کرد » هراساسالم«(که گویا از  در اروپا و آمری
وم ننموده است.  اسالمم تروریس )!برندرن م   را مح

ر در رسانه ل حاششود، که اغلب استدالل م های این کشورهااز سوی دی ل اسالم مش گسترش ای است و یهمش
راتیجوام  بنیان دنتوانم اسالم با چشم پوش از انتقاد به اسالم  را دچار تزلزل کند و بدین سبب بهتر است دم

راتی  ،من زدن به تشن اجتماع جلوگرفت و منتظر ماند تا به مرور زمانز داا مهاجران مسلمان جذب جوام دم
  شوند.

ا خواسته یا ناخواسته پیاده نظاماروپا و آ مهاجران مسلمان در اما یل در نبرد اسالمیون برای تسخیر دنیا را  مری تش
های جوام ناپذیر با ارزشآشت هایی است که بطور»ارزش«شان به اسالم همانا وابستگ به دهند، زیرا وابستگم

  پیشرفته در تضاد قرار دارد. 
های ظاهری میان افراد انسان بنا شده بر اساس نادیده گرفتن تفاوت ، برعکس اسالم،تمدن نوین بدین دلیل که،

  .) گذاشت که در آن آمده:   م١٧٧۶نخستین سنگ بنای این تمدن را اعالمیۀ استقالل ایاالت متحده (. است
  اند و آزاد با حقوق برابر باق خواهند ماند.ها آزاد به دنیا آمدهانسان) ١  
   .ها باشدسانو همیش ان حقوق طبیع باید حفاظت از هدف همه نهادهای سیاس )٢  

ای تکیه جبو  هه شددر نظر گرفت »مساوی و طبیع وقحق« ،هااز همه گونه تفاوت پوشبا چشم ،برای همه بنابراین
 . دگردمانسان تکیه  منزلت بر.. ، کودک و بال و عاقل و سفیهسیاه و سفید، زن و مرد میانهای ظاهری بر تفاوت

ان را فراهم م ،هانادیده گرفتن عمدی تفاوت در اذهان » انسان«تا به کم آموزش و پرورش مفهوم  کنداین ام
 بدل گردد.  اجتماع  و اختالفاتموتور غلبه بر تبعیضات  هگسترش و ژرفش هرچه بیشتر یابد و ب

ا نگاه به تاریخ بردگان  به پیشرفت فکری و دهد که غلبه بر تبعیضات به چه حدّی شان منآفریقایی در آمری
  گسترش اعتماد متقابل نیاز دارد. 

ااز اعالمیۀ استقالل  پس از گذشت، تا بازهم ی سده د م.) حدو١٨۶٣(داری غو بردهفرمان لم.) تا ١٧٧۶(آمری
،   Civil Rights Actبه تصویب  )م.١٩۶٣گ (کینبه رهبری مارتین لوتر  March on Washington  قرن
اوباما  م. که٢٠٠۵سال از آن زمان تا  ه شد.ن خواندغیرقانو ملنژادی، مذهبی و  هرگونه تبعیض ید و در آنانجام

سو مدیون کوشش سیاهکه  ه بود،دراز پیموده شد د، راهبه ریاست جمهوری انتخاب گردی پوستان برای مشارکت از ی
ر بیانگردر همۀ زمینه های زن اییان.  دگ بود و از سوی دی ر آمری   بلوغ اجتماع در میان دی

هیچ جامعۀ  ، کهظر آید، باید در نظر گرفتند بنایاالت متحده کُ سیاهان درروند غلبه بر تبعیض  که ر صورتد
ر غلبه کند. روشن است که این  رفض چنین ژبر تبعیبدین حدّ در زمان بدین کوتاه در دنیا نتوانسته است  یدی

ا نشان م دهد که تنها ی راه بر ای پیشرفت در حل اختالفات و تبعیضات روند ادامه خواهد یافت، اما تجربۀ آمری
  اجتماع است.  رد و آن گسترش هرچه بیشتر تفاهم و اعتماداجتماع وجود دا

ه ستندنی تبعیضات اجتماعرف اختالفات و  در پی کاهشوجه  یچه اسالمیون بهاین در حالیست که  همه جا ، بل
ار م مت تشن آفرینآنها را در خد بود، که جریان چپ وزگار آنان در این میدان آمناگفته پیداست که گیرند. ب

به  بایستمکه  زدمبه تشنجات دامن  ،بیش از ی سده بجای کوشش برای حل اختالف میان کارگر و کارفرما
  . داری منجر گرددستن نظام سرمایهشدرهم



به م بایست به زور تبلیغات هواداران را  بدین سببها ایدئولوژی بود و چپ جوییستیزهبا این تفاوت که 
انواع  برای ادامۀ حیات خود به برقراری کند وتغذیه ماختالف  همه نوع اسالم ازاما ، ندداشتموا آفرینتشن
  نیاز دارد. ضات تبعی

ربۀ تج بنابراین ذات تغییرناپذیر اسالم در تضاد با سرشت فرهنگ جوام مدن قرار دارد و بدین سبب نیز چنانکه
ست جوام مدن فروگذار نخواهند کرد و از هیچ کوشش برای متأسفانه اسالمیون  ،داده نیم سدۀ گذشته نشان ش

ر، ترس از اسالمکنندمای مؤثر استفاده وسیلهبعنوان  »هراساسالم« در این راه از واکنش طبیع  ،. اما از سوی دی
   موجب شناخت واقع از اسالم گردد. ه، چنانچو مجاز است

، هرچند  میون است، اما نباید اجازه داد به نفرت سالح تاکتی مهم در زرادخانۀ اسال» هراساسالم«بدین معن
ه انگیزه ای باشد برای انتقاد از اسالم و روشنگری دربارۀ سرشت بدوی آن. زیرا نقد از مسلمانان بدل گردد، بل

راتی و دوستانه اندیشمندانه و روشنگری انسان تنها سالح دنیای متمدن در برابر نفوذ چند جانبۀ نیروهای ضددم
  .جو استستیزه

، جنبش »فدائ ـ مجاهد پیوندتان مبارک!«شعار شوربختانه این ننگ تاریخ نصیب ایران شده است که در آن با 
ل جبهۀ جهان ضدمدن و فرهنگ پیروزی خود » ارتجاع سرخ و زرد و سیاه«ستیزی کلید خورد، که امروزه به ش

  در افغانستان را جشن گرفته است. 
، دنیا با شتاب به ، حقوق شهروندی سوی کارزاری برسر بود و نبود مدنیت نوین م بدین معن راس رود، که نظام دم

راس و و از کابل تا تهران، بشریت و همدردی اجتماع سه پایۀ آن است. پیروزی ائتالف دم ن تا مس ستیزان از پ
  وسطایی فروخواهد برد. را برای دوران نامعلوم در ظلمات قرون

نگران از دست دادن دل جوام پیشرفته را دامن م زند و» هراساسالم«تاری به درست به  چنین افق تیره و
چنانکه در  ،مدنناچیز های ، که حت از دست دادن ارزشایمن تجربه کردهما ایرانیاکند. های مدنیت نوین مارزش

  جیع است. دوران شاه برقرار بود، به چه حد ف
ای که زادهودی ندارد و مهمترین و بلندترین گام در این راه، گام فردی است و هر مسلمانرفتار نیز ساما گفتار بی

هغلبه کندبر هراس خود نه تنها ، اسالم ، م تواند با اعالم ترکواقعاً از اسالم بریده را به شمع بدل وجودش  ، بل
دۀ جهاسلتاز سازد که    .گیردمجلو نط ظلمت بر ده

  
  

 


