ﻧﻮﺗﺮدام ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

واﮐﻨﺶ دو ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﻮﺗﺮدام ذﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ را در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼمزدﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ داﻋﺸﯽ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮی ﺗﻤﺪن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ دارد ،ﺧﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮگ ﮐﺎﻓﺮان ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺣﺶ
ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اش را ﻧﺸﺎن داد:
»ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﻳﺮان ﮐﻪ ﺳﺮ از دﺧﻤﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮى زﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﺎن ﻋﺮب ،ﭼﻨﺎن در ﻧﻬﺎد اﻳﺮاﻧﻴﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﮐ ﻪ
رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎرک ﻣﻰ ﭘﻨﺪارﻧﺪ(۱) «..
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم ﭼﭗﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺳﻮﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪوﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﺲ »ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ«
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺎش ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ
و ﭼﻮب ،ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن »ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎ« و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
» ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺮاﻓﻪ و ﺟﻬﻞ ﺳﻮﺧﺖ .ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪ؟ اﻣﺎ آﯾﺎ از ﻓﻼﮐﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﯽرود ﻫﻢ ﺷﻮﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺒﻞ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ اش را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ و
ﻣﺬﻫﺐ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد)«DDﺳﯿﺎوش ﮐﻬﺮﻧﮓ(
»اﮐﻨﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ...ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،آﺗﺶﮔﯿﺮی ﻧﻮﺗﺮدام را ﻣﺤﺼﻮل »آه « ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ
) «DDﺗﻮﻓﺎن ،ﺣﺰب ﮐﺎر اﯾﺮان ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ (۱۳۹۸
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻤﺪنﺳﺘﯿﺰان ﮔﺮوه ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺗﺮدام را ﻧﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ »اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم آزاداﻧﺪﻳﺶ و روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻳﻦ ﭘﺸﻴﺰي ارزش ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ«.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺘﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮ اروﭘﺎﯾﯿﺎن )ﺣﺪود ۷۰درﺻﺪ( دﯾﮕﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آنﺟﻬﺎﻧﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ( ،اﻣﺎ دﯾﻦ را ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮی ﻣﻬﻢ در
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮورﺗﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﯿﻢ،
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺘﻞ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ روﺳﺮی را رﺳﻤﺎ ً ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﺮان آﯾﻨﺪه از ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻼم ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻً
دﯾﻦ را ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮان آﯾﻨﺪه از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﻋﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﻪ در اﺣﺴﺎﺳﺎت دارد،
ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﮑﺎف
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐزدﮔﺎن و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﯿﺰان ﮐﺸﻮر را در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻓﺮوﺑﺮد ،درﺑﺎرۀ دﯾﻦ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
و روﺷﻨﮕﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺷﺎرهای ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در روﻧﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ادﯾﺎن از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
۱۹۱۷) Émile Durkheimـ۱۸۵۸م (.ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎب و ﻣﺸﺘﺮک ادﯾﺎن ،ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪوی ﭘﺮداﺧﺖ .زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ادﯾﺎن اﻣﺮوزی در ﺑﺴﯿﺎری ِوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪوی از ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن اﺻﻮﻻً ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻓﺮد  a prioriﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ و در اﺷﺘﺮاک
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ذﻫﻦ او ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺼﻮر از »زﻣﺎن« و »ﻣﮑﺎن« ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ(۲).
دورﮐﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻨﺎی ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮﮐﺰ روﺳﺘﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ،در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،و ﯾﺎ راﺳﺖ و
ﭼﭗ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺗﺼﻮری ﻣﺸﺘﺮک از ﮔﺬﺷﺖ "زﻣﺎن" ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.
دورﮐﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﻘﺶ دﯾﻦ را ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،ﮐﻪ
دﯾﻦ در اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از راه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺮو ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او
در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن )ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده( اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ ،ﺛﺒﺎت و ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻦ در ﮐﻨﺎر داﻧﺶ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪ ،ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎرواﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ دﯾﻦ ،اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ آن ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت روﺣﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ؛ از اﯾﻨﺮو آن را ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ آدﻣﯽ )ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻫﻨﺮ و دﯾﻦ( ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داﻧﺶ و ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻫﻨﺮدوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
دﯾﻨﯽ ﺧﺮاﻓﯽ و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در دو ﺳﻪ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ ﻫﻤﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻫﻨﺮی را در ﺳﺎﯾﮥ دﯾﻦ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺳﻨﺪ ،از آن دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﺑﻮﯾﮋه داﻧﺶ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد از ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋهای ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
اﺗﻬﺎم ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی و ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
وﻇﯿﻔﮥ وﯾﮋۀ دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ آزاداﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .دﯾﻦ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ "ﻗﻮۀ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮد"  ability to judgeﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد و ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ social awarenessرا ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت دﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
در دوران روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻫﻤﮥ ﺧﺮاﻓﺎت و
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .روﺷﻨﮕﺮان ﺳﺪۀ ۱۸م .ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ دوﮔﺎﻧﮥ دﯾﻦ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺪون دﯾﻦ اﺻﻮﻻ ً ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان روح ﺟﻤﻌﯽ و ﭘﺪﯾﺪۀ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﺑﺪیﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽداد ،در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ و در دوران
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و ﺟﻨﺎﯾﺖ داﻣﻦ ﻣﯽ زد.

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
داﻣﺎن آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ! ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ دوران ﻧﻮﯾﻦ از ﭼﻪ زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ دوران ﻧﻮﯾﻦ ،در اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺪۀ ۱۹م .آﻏﺎز ﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺪون »دوران
روﺷﻨﮕﺮی« و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻻوراﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ در اروﭘﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮐﺜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭘﺎره ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻮی دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ »ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ« ﮐﺮد ﮐﻪ در آن آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان دوران
روﺷﻨﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﭽﻪ( ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه ﭘﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﻦ رﻧﺴﺎﻧﺲ در ﺳﺪۀ ۱۵م.
ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻮﯾﻦ دراﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ آﻏﺎزﯾﺪ و در ﺳﺪۀ ۱۱م .اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰
 Cathedralﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ) .ﻓﻘﻂ در
ﺳﺪۀ ۱۲م ۸۰ .ﮐﺎﺗﺪرال ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ!(

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ »ﺳﺘﻮن ﻫﺎی زﻣﯿﻦ«  ،Pillars of the Earthﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اروﭘﺎ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ
ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ »ﻗﺮون وﺳﻄﺎ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رود ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوران ﻧﻮﯾﻦ
داﻧﺴﺖ.
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ،آﻧﭽﻪ در ﺳﺮاﯾﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ،در ﻧﮑﻮﻫﺶ
اﺳﻼم ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺿﺪدﯾﻨﯽ »ﻗﺮون وﺳﻄﺎی« اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺪ ،دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ،ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺪۀ ۱۹م .ﺑﻮد:
»ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎرى و داﻧﺸﻤﻨﺪان DDDدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده ام ،وﻟﻰ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﻪ ،اﻳﺮاﻧﻰ اﻳﻨﻘﺪر رﻳﺎﻛﺎر ﺷﺪه و ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﺗﻘﺪس و اﻇﻬﺎر زﻫﺪ ﻏﻠﻮّ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻨاً اﯾﻦاﻧﺪازه ﻣﺆﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ Dو ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺣﺮﻓﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰ زﻧﻨﺪ ،ﻏﻴﺮ ازآﻧﺴﺘﻜﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ«.
زﯾﺎن دوروﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﺗﻀﺎد داﺷﺖ( ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در راه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داﻣﻦ زﻧﺪ .اﻣﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزه ﺳﻮدی ﺑﺰرگ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮدۀ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺗﺮک اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺧﻼق واﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮأم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ،
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دﯾﻦ در ﻓﺮد ﺑﺮ »ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ« و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﺮورزاﻧﻪ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﻣﻦ زﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻨﺮی و دﯾﻨﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ
ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺑﻪ آزادﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻪ راﻫﯽ ﭘﯿﻤﻮده و از ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ دو در ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻤﮥ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

آﺗﺶﺳﻮزی در ﻧﻮﺗﺮدام ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺗﺮدام
ﺧﻮد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ در  ۸۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎن اﻏﻠﺐ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ (...ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ روﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دورﮐﯿﻢ ذﻫﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮی در
ورودی ﻧﻮﺗﺮدام ،ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺰی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻘﻄﮥ ﺻﻔﺮ ﺟﺎده در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(۳) .
ﭼﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼمزده ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی آن درﯾﺪه و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه و از
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪای را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺪه ﻫﺎی دراز
آﺷﯿﺎن ادﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ آن ﺑﺰور ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪاش ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات آن ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﺑﻮد و در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ِوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻠﯽ و آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻬﺮه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺰارۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻼﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺪاوم ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،درﻫﻢﮐﻮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮد را در اﺳﻼم ﺑﯿﺎﺑﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار »اﻣﺎمزاده« اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﺎ دژ ﺑﺎﺑﮏ و ارگ ﺑﻢ ،راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ
ﮐﻪ در آن روﯾﻢ ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ.

) (۱ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ ﻣﮑﺘﻮب ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯿﻤﺎ ،ص ۱۸۰
) (۲اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ،ﺻﻮر ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ )۱۹۱۲م ،(.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ص۲۷
)(۳رﺿﺎ ﻧﻮری» ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻮﺗﺮدام :ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟« ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﻬﻦ

