ﻣﻦ از اسﻼم ﻣ ﺗﺮسﻢ!
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
»اسﻼم هﺮاس « در جواﻣ ﻏﺮبﯽ از کجﺎ ﻣ آید؟ ﻣ دانﯿﻢ که هﺮاس )ﻣثﻼ از ﺗﺎری

( نﺎش از نﺎآ گﺎه است و

پدیدهای »ﺗﺮسنﺎک« به ﻣحض آنکه شنﺎخته شود ،دی ﺮ هﺮاسانگﯿز نﯿست .بنﺎبﺮایﻦ ﻣسلمﺎنﺎن بﺎید از »اسﻼمهﺮاس «
استقﺒﺎل کنند ،چﺮا که ﻣ ﺗواند انگﯿزهای بﺎشد بﺮای شنﺎخت بﻬتﺮ از اسﻼم.
اﻣﺎ »اسﻼمهﺮاس « ﺗﺮجمۀ نﺎدرست  Islamophobiaاست Phobia .از هﺮاس بسﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣ رود و اﺿطﺮابﯽ
است که به اختﻼل روان ﻣنجﺮ ﻣ گﺮدد .بنﺎبﺮایﻦ »اسﻼمهﺮاس « ﺗﺮس عﺎدی نﯿست ،که بوسﯿلۀ آشنﺎیﯽ بﺎ اسﻼم از
ﻣﯿﺎن بﺮود ،بل ه ﻣنظور نوع نﺎرسﺎیﯽ روان ﻣ بﺎشد و آنﺎنکه از اسﻼم ﻣ ﺗﺮسند ،گویﺎ دچﺎر اختﻼل روان هستند.
رسﺎنههﺎی جﺮیﺎن ﻏﺎلب در جواﻣ ﻏﺮبﯽ  Mainstream mediaدر ایﻦ ﻣورد هﻢآوازند که انتقﺎد از اسﻼم از
»اسﻼمهﺮاس « بﺮﻣ خﯿزد .در نتﯿجه ،بﺎعث ﻣ شوند ،ﻣﺮدم کشورهﺎی پﯿشﺮﻓته از انتقﺎد از اسﻼم ابﺎ کنند ،زیﺮا بﺮ
ﻣعن  Phobiaآ گﺎهند و نم خواهند به اختﻼل روان ﻣتﻬﻢ شوند!
به هﺮ رو ،بﺎ ﺗوجه به جنﺎیتهﺎیﯽ که در همﯿﻦ دو دهۀ گذشته صورت گﺮﻓته :از سﺮ بﺮیدن آﻣوزگﺎر ﻓﺮانسوی ﺗﺎ بﺮدگ
زنﺎن ایزدی و از نﺎبودی »ﻣﺮکز ﺗجﺎرت جﻬﺎن « ﺗﺎ عملﯿﺎت انتحﺎری در همۀ شﻬﺮهﺎی بزرگ دنﯿﺎ ،واهمه از اسﻼم
بنﺎ به »هﺮجﺎ خﺮس است جﺎی ﺗﺮس است!« واکنش طﺒﯿع و بجﺎ در بﺮابﺮ وحشﯿ ﺮیهﺎی اسﻼﻣ ﻣ بﺎشد.
زﻣﺎن پﯿدایش واژۀ »اسﻼمهﺮاس « سﺮشت آن را ﺗﺎ حدّی روشﻦ ﻣ کند :بنﺎ به وی

پدیﺎ »سﺎبقۀ ایﻦ اصطﻼح به دهۀ

 ١٩٨٠بﺎزﻣ گﺮدد «.یعن به سﺎلهﺎی پس از انقﻼب اسﻼﻣ در ایﺮان و آﻏﺎز کوشش اسﻼﻣﯿون بﺮای ﺗسخﯿﺮ دنﯿﺎ.
بنﺎبﺮایﻦ و به شواهد دی ﺮی که خواهد آﻣد ،واژۀ »اسﻼمهﺮاس « دستﺎورد »اﺗﺎقهﺎی ﻓکﺮ« اسﻼﻣ است و بخش
از استﺮاﺗژی اسﻼﻣﯿون را ﺗش ﯿﻞ ﻣ دهد که از همﺎن زﻣﺎن بوسﯿلۀ ﺗدابﯿﺮ گستﺮده و پﺮشمﺎری بﺮای ﻣتزلزل سﺎختﻦ
جواﻣ ﻏﺮبﯽ ،به پﯿش بﺮده شده است.
نکتۀ جﺎلب در ﺗﺎریخ »اسﻼمهﺮاس « ایﻦ است که ﺗﺎ چﻬﺎر سﺎل پﯿش از حمله به »ﻣﺮکز ﺗجﺎرت جﻬﺎن « ﻣورد ﺗوجه
چندان نﺒود .ﺗﺎ آنکه به سﺎل ١٩٩٧م .ی

»ﻣؤسسۀ ﻏﯿﺮانتفﺎع « در انگلﯿس به نﺎم The Runnymede Trust

جزوهای به نﺎم ” „Islamophobia, a Challenge For All Usﻣنتشﺮ کﺮد که در آن به نﺎم گﺮوه بزرگ از
استﺎدان دانش ﺎه ،اﻣﺎﻣﺎن جمﺎعت و اعضﺎی پﺎرلمﺎن انگلﯿس به »ﺗﺒعﯿضﺎت نسﺒت به ﻣسلمﺎنﺎن انگلﯿس« اعتﺮاض
شد و در آن بﺮای نخستﯿﻦ بﺎر انتقﺎد از اسﻼم نﺎش از»اسﻼمهﺮاس « قلمداد گشته و بعنوان ﻣوﺿع ﺿدانسﺎن
همسﺎن »ﺿدیﻬودیت« و »نژادپﺮست « ﻣح وم گﺮدید! ایﻦ جزوه بﺎ ﺗﯿﺮاژ  ٣۵٠٠نسخه به کلﯿۀ نﻬﺎدهﺎی دولت و
اجتمﺎع از ﻣدارس ﺗﺎ پﺎس ﺎههﺎی پلﯿس و ﻣﺮاکز اسﻼﻣ ﻓﺮستﺎده شد.
همسﺎن دانستﻦ »اسﻼمهﺮاس « بﺎ یﻬودیستﯿزی و نژادپﺮست )راسﯿسﻢ( ،اسﻼم را در ﻣوﺿع ﻏﯿﺮقﺎبﻞ انتقﺎد قﺮار
ﻣ دهد .درحﺎلﯿ ه ﻣثﻼ نژادپﺮست ﻣتوجه ﺗﺒعﯿض حقوق به سﺒب اختﻼﻓ ظﺎهﺮی و جسم است ،درحﺎلﯿ ه دیﻦ
بﺮ اعتقﺎدات ﻓﺮد ﺗکﯿه دارد .رنگ پوست را نم ﺗوان ﺗغﯿﯿﺮ داد ،اﻣﺎ اعتقﺎدات ﻣذهﺒﯽ قﺎبﻞ ﺗغﯿﯿﺮاند و همﯿﻦ نکته
نشﺎن ﻣ دهد که »اسﻼمهﺮاس « شنﺎسنﺎﻣۀ اسﻼﻣ دارد .بدیﻦ دلﯿﻞ سﺎده که بنﺎ به اعتقﺎدات اسﻼﻣ وابستگ به
اسﻼم ابدی است و بﺮای ﺗﺮک آن ﻣجﺎزات ﻣﺮگ در نظﺮ گﺮﻓته شده است .وانگﻬ ﻣسلمﺎنﺎن بنﺎ به قﺮآن ﻣوظفند
»در دل کﺎﻓﺮان ﺗﺮس اندازند)«.سوره ،٣آیه  (١۵١و بدیﻦ سﺒب »اسﻼمهﺮاس « از نظﺮ ﻣسلمﺎنﺎن نه ﺗنﻬﺎ پدیده ای
نﺎﻣطلوب نﯿست ،بل ه همواره در استﺮاﺗژی گستﺮش اسﻼم نقش ﻣﻬﻢ داشته است.
حﺎل که سﺮچشمۀ »اسﻼمهﺮاس « روشﻦ شد ،به عمل ﺮد بسﯿﺎر ﻣﻬﻢ آن ﺗوجه کنﯿﻢ .بدیﻦ صورت که »اسﻼمهﺮاس «
در رابطۀ ﻣتقﺎبﻞ بﺎ ﺗﺮورهﺎی کوچ

و بزرگ ،جواﻣ ﻏﺮبﯽ را در ﻣنگنۀ روان ش ﺮﻓ قﺮار ﻣ دهد .از ی

سو ابﺮاز

ﺗﺮس و بﺮخورد انتقﺎدی به اسﻼم )بعنوان عمل نژادپﺮستﺎنه( ﻣجﺎز نﯿست و در نتﯿجۀ کوشش وسﯿع ﺗﺒلﯿغﺎت اسﻼﻣ ،

نﺎروا  politically incorrectﺗلق ﻣ گﺮدد و از سوی دی ﺮ ﺗداوم ﺗﺮورهﺎ به گستﺮش ﻓضﺎی ﺗﺮس و یأس ﻣنجﺮ
شده و اعتمﺎد به نﻬﺎدهﺎی دﻣ ﺮاﺗﯿ

را ﻣتزلزل ﻣ کند.

بدیﻦ ﺗﺮﺗﯿب ﻣدنﯿت که در دو سه سدۀ گذشته بﺮ پﺎیۀ بﺮخورد نقﺎدانه به همۀ پدیدههﺎ بنﺎ شده ،در بﺮابﺮ نفوذ و گستﺮش
اسﻼم خل سﻼح ﻣ شود .بعنوان شﺎهد بﺮای عمل ﺮد ﻣنگنهای»اسﻼمهﺮاس « در رابطه بﺎ ﺗﺮوریسﻢ اسﻼﻣ  ،ﻣ ﺗوان
یﺎدآوری کﺮد که ﺗﺎ بحﺎل بﺮای نمونه ،حت ی

از نﻬﺎدهﺎی اسﻼﻣ در اروپﺎ و آﻣﺮی ﺎ )که گویﺎ از »اسﻼمهﺮاس «

رن ﻣ بﺮند!( ﺗﺮوریسﻢ اسﻼﻣ را ﻣح وم ننموده است.
از سوی دی ﺮ در رسﺎنههﺎی ایﻦ کشورهﺎ اﻏلب استدﻻل ﻣ شود ،که ﻣش ﻞ اسﻼم ﻣش ل حﺎشﯿهای است و گستﺮش
اسﻼم نم ﺗواند بنﯿﺎن جواﻣ دﻣ ﺮاﺗﯿ

را دچﺎر ﺗزلزل کند و بدیﻦ سﺒب بﻬتﺮ است بﺎ چشﻢ پوش از انتقﺎد به اسﻼم

از داﻣﻦ زدن به ﺗشن اجتمﺎع جلوگﺮﻓت و ﻣنتظﺮ ﻣﺎند ﺗﺎ به ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻣﻬﺎجﺮان ﻣسلمﺎن جذب جواﻣ دﻣ ﺮاﺗﯿ
شوند.
اﻣﺎ ﻣﻬﺎجﺮان ﻣسلمﺎن در اروپﺎ و آﻣﺮی ﺎ خواسته یﺎ نﺎخواسته پﯿﺎده نظﺎم را در نﺒﺮد اسﻼﻣﯿون بﺮای ﺗسخﯿﺮ دنﯿﺎ ﺗش ﯿﻞ
ﻣ دهند ،زیﺮا وابستگ شﺎن به اسﻼم همﺎنﺎ وابستگ به »ارزش«هﺎیﯽ است که بطور آشت نﺎپذیﺮ بﺎ ارزشهﺎی جواﻣ
پﯿشﺮﻓته در ﺗضﺎد قﺮار دارد.
بدیﻦ دلﯿﻞ که ،ﺗمدن نویﻦ ،بﺮعکس اسﻼم ،بﺮ اسﺎس نﺎدیده گﺮﻓتﻦ ﺗفﺎوتهﺎی ظﺎهﺮی ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد انسﺎن بنﺎ شده
است .نخستﯿﻦ سنگ بنﺎی ایﻦ ﺗمدن را اعﻼﻣﯿۀ استقﻼل ایﺎﻻت ﻣتحده )١٧٧۶م (.گذاشت که در آن آﻣده:
 (١انسﺎنهﺎ آزاد به دنﯿﺎ آﻣدهاند و آزاد بﺎ حقوق بﺮابﺮ بﺎق خواهند ﻣﺎند.
 (٢هدف همه نﻬﺎدهﺎی سﯿﺎس بﺎید حفﺎظت از حقوق طﺒﯿع و همﯿش

انسﺎنهﺎ بﺎشد .

بنﺎبﺮایﻦ بﺮای همه ،بﺎ چشﻢپوش از همه گونه ﺗفﺎوتهﺎ» ،حقوق طﺒﯿع و ﻣسﺎوی« در نظﺮ گﺮﻓته شده و بجﺎی ﺗکﯿه
بﺮ ﺗفﺎوتهﺎی ظﺎهﺮی ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ،سﯿﺎه و سفﯿد ،کودک و بﺎل و عﺎقﻞ و سفﯿه ..بﺮ ﻣنزلت انسﺎن ﺗکﯿه ﻣ گﺮدد.
نﺎدیده گﺮﻓتﻦ عمدی ﺗفﺎوتهﺎ ،ایﻦ اﻣ ﺎن را ﻓﺮاهﻢ ﻣ کند ﺗﺎ به کم

آﻣوزش و پﺮورش ﻣفﻬوم »انسﺎن« در اذهﺎن

گستﺮش و ژرﻓش هﺮچه بﯿشتﺮ یﺎبد و به ﻣوﺗور ﻏلﺒه بﺮ ﺗﺒعﯿضﺎت و اختﻼﻓﺎت اجتمﺎع بدل گﺮدد.
نگﺎه به ﺗﺎریخ بﺮدگﺎن آﻓﺮیقﺎیﯽ در آﻣﺮی ﺎ نشﺎن ﻣ دهد که ﻏلﺒه بﺮ ﺗﺒعﯿضﺎت به چه حدّی به پﯿشﺮﻓت ﻓکﺮی و
گستﺮش اعتمﺎد ﻣتقﺎبﻞ نﯿﺎز دارد.
از اعﻼﻣﯿۀ استقﻼل آﻣﺮی ﺎ)١٧٧۶م (.ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن لغو بﺮدهداری )١٨۶٣م (.حدود ی

سده گذشت ،ﺗﺎ بﺎزهﻢ پس از

قﺮن  March on Washington ،به رهﺒﺮی ﻣﺎرﺗﯿﻦ لوﺗﺮ کﯿنگ )١٩۶٣م (.به ﺗﺼویب Civil Rights Act
انجﺎﻣﯿد و در آن هﺮگونه ﺗﺒعﯿض نژادی ،ﻣذهﺒﯽ و ﻣل ﻏﯿﺮقﺎنون خوانده شد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ سﺎل ٢٠٠۵م .که اوبﺎﻣﺎ
به ریﺎست جمﻬوری انتخﺎب گﺮدید ،راه دراز پﯿموده شده بود ،که از ی سو ﻣدیون کوشش سﯿﺎهپوستﺎن بﺮای ﻣشﺎرکت
در همۀ زﻣﯿنه هﺎی زندگ بود و از سوی دی ﺮ بﯿﺎنگﺮ بلوغ اجتمﺎع در ﻣﯿﺎن دی ﺮ آﻣﺮی ﺎیﯿﺎن.
در صورﺗ که روند ﻏلﺒه بﺮ ﺗﺒعﯿض سﯿﺎهﺎن در ایﺎﻻت ﻣتحده کُند بنظﺮ آید ،بﺎید در نظﺮ گﺮﻓت ،که هﯿﭻ جﺎﻣعۀ
دی ﺮی در دنﯿﺎ نتوانسته است در زﻣﺎن بدیﻦ کوﺗﺎه بدیﻦ حدّ بﺮ ﺗﺒعﯿض چنﯿﻦ ژرف ﻏلﺒه کند .روشﻦ است که ایﻦ
روند اداﻣه خواهد یﺎﻓت ،اﻣﺎ ﺗجﺮبۀ آﻣﺮی ﺎ نشﺎن ﻣ دهد که ﺗنﻬﺎ ی

راه بﺮای پﯿشﺮﻓت در حﻞ اختﻼﻓﺎت و ﺗﺒعﯿضﺎت

اجتمﺎع وجود دارد و آن گستﺮش هﺮچه بﯿشتﺮ ﺗفﺎهﻢ و اعتمﺎد اجتمﺎع است.
ایﻦ در حﺎلﯿست که اسﻼﻣﯿون به هﯿﭻ وجه در پﯽ کﺎهش اختﻼﻓﺎت و رﻓ ﺗﺒعﯿضﺎت اجتمﺎع نﯿستند ،بل ه همه جﺎ
آنﻬﺎ را در خدﻣت ﺗشن آﻓﺮین ب ﺎر ﻣ گﯿﺮند .نﺎگفته پﯿداست که آﻣوزگﺎر آنﺎن در ایﻦ ﻣﯿدان جﺮیﺎن چپ بود ،که
بﯿش از ی

سده بجﺎی کوشش بﺮای حﻞ اختﻼف ﻣﯿﺎن کﺎرگﺮ و کﺎرﻓﺮﻣﺎ ،به ﺗشنجﺎﺗ داﻣﻦ ﻣ زد که ﻣ بﺎیست به

درهﻢش ستﻦ نظﺎم سﺮﻣﺎیهداری ﻣنجﺮ گﺮدد.

بﺎ ایﻦ ﺗفﺎوت که ستﯿزهجویﯽ چپهﺎ ایدئولوژی

بود و بدیﻦ سﺒب هواداران را ﻣ بﺎیست به زور ﺗﺒلﯿغﺎت به

ﺗشن آﻓﺮین واﻣ داشتند ،اﻣﺎ اسﻼم از همه نوع اختﻼف ﺗغذیه ﻣ کند و بﺮای اداﻣۀ حﯿﺎت خود به بﺮقﺮاری انواع
ﺗﺒعﯿضﺎت نﯿﺎز دارد.
بنﺎبﺮایﻦ ذات ﺗغﯿﯿﺮنﺎپذیﺮ اسﻼم در ﺗضﺎد بﺎ سﺮشت ﻓﺮهنگ جواﻣ ﻣدن قﺮار دارد و بدیﻦ سﺒب نﯿز چنﺎنکه ﺗجﺮبۀ
نﯿﻢ سدۀ گذشته نشﺎن داده ،اسﻼﻣﯿون ﻣتأسفﺎنه از هﯿﭻ کوشش بﺮای ش ست جواﻣ ﻣدن ﻓﺮوگذار نخواهند کﺮد و
در ایﻦ راه از »اسﻼمهﺮاس « بعنوان وسﯿلهای ﻣؤثﺮ استفﺎده ﻣ کنند .اﻣﺎ از سوی دی ﺮ ،ﺗﺮس از اسﻼم ،واکنش طﺒﯿع
و ﻣجﺎز است ،چنﺎنﭽه ﻣوجب شنﺎخت واقع از اسﻼم گﺮدد.
بدیﻦ ﻣعن  ،هﺮچند »اسﻼمهﺮاس « سﻼح ﺗﺎکتﯿ

ﻣﻬم در زرادخﺎنۀ اسﻼﻣﯿون است ،اﻣﺎ نﺒﺎید اجﺎزه داد به نفﺮت

از ﻣسلمﺎنﺎن بدل گﺮدد ،بل ه انگﯿزهای بﺎشد بﺮای انتقﺎد از اسﻼم و روشنگﺮی دربﺎرۀ سﺮشت بدوی آن .زیﺮا نقد
اندیشمندانه و روشنگﺮی انسﺎندوستﺎنه ﺗنﻬﺎ سﻼح دنﯿﺎی ﻣتمدن در بﺮابﺮ نفوذ چند جﺎنﺒۀ نﯿﺮوهﺎی ﺿددﻣ ﺮاﺗﯿ

و

ستﯿزهجو است.
شوربختﺎنه ایﻦ ننگ ﺗﺎریخ نﺼﯿب ایﺮان شده است که در آن بﺎ شعﺎر »ﻓدائ ـ ﻣجﺎهد پﯿوندﺗﺎن ﻣﺒﺎرک!« ،جنﺒش
ﺿدﻣدن و ﻓﺮهنگستﯿزی کلﯿد خورد ،که اﻣﺮوزه به ش ﻞ جﺒﻬۀ جﻬﺎن »ارﺗجﺎع سﺮخ و زرد و سﯿﺎه« پﯿﺮوزی خود
در اﻓغﺎنستﺎن را جشﻦ گﺮﻓته است.
بدیﻦ ﻣعن  ،دنﯿﺎ بﺎ شتﺎب به سوی کﺎرزاری بﺮسﺮ بود و نﺒود ﻣدنﯿت نوین ﻣ رود ،که نظﺎم دﻣ ﺮاس  ،حقوق شﻬﺮوندی
و همدردی اجتمﺎع سه پﺎیۀ آن است .پﯿﺮوزی ائتﻼف دﻣ ﺮاس ستﯿزان از پ ﻦ ﺗﺎ ﻣس و و از کﺎبﻞ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ،بشﺮیت
را بﺮای دوران نﺎﻣعلوﻣ در ظلمﺎت قﺮونوسطﺎیﯽ ﻓﺮوخواهد بﺮد.
چنﯿﻦ اﻓق ﺗﯿﺮه و ﺗﺎری به درست به »اسﻼمهﺮاس « داﻣﻦ ﻣ زند و جواﻣ پﯿشﺮﻓته را دلنگﺮان از دست دادن
ارزشهﺎی ﻣدنﯿت نویﻦ ﻣ کند .ﻣﺎ ایﺮانﯿﺎن ﺗجﺮبه کﺮدهایﻢ ،که حت از دست دادن ارزشهﺎی نﺎچﯿز ﻣدن  ،چنﺎنکه در
دوران شﺎه بﺮقﺮار بود ،به چه حد ﻓجﯿع است.
اﻣﺎ گفتﺎر بﯽرﻓتﺎر نﯿز سودی ندارد و ﻣﻬمتﺮیﻦ و بلندﺗﺮیﻦ گﺎم در ایﻦ راه ،گﺎﻣ ﻓﺮدی است و هﺮ ﻣسلمﺎنزادهای که
واقعﺎً از اسﻼم بﺮیده ،ﻣ ﺗواند بﺎ اعﻼم ﺗﺮک اسﻼم ،نه ﺗنﻬﺎ بﺮ هﺮاس خود ﻏلﺒه کند ،بل ه وجودش را به شمع بدل
سﺎزد که از ﺗسلط ظلمت بﺮ ده دۀ جﻬﺎن جلوﻣ گﯿﺮد.

