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  ؟؟یاسالم خشونت
 

ورنتو شهر ت »نورث یورك«ر سالن د  »اسالم و خشونت« روزه اي تحت عنوان  ، سمینار یک »يدسهرور دبنیا« ، به همت هفته پیش دچن
الهیاتی اریخی، جامعه شناختی و ااز منظرهاي ت الکریم سروشد،  فروغ جهانبخش، حسین قاضیان و عبسمینار نخستبخش ر د. دبرگزار ش

که  هدبه سؤاالت نگارن ه و دشرکت کر ي در میزگرد ، سخنرانان فوق وم د ر بخشد. داختندنسبت سنجیِ میان اسالم و خشونت پربه 
 رد .درازا انجامیدساعت به  6ا دودسمینار ح .دندادر این سمینار یک روزه پاسخ د گانِد، همچنین شرکت کننداره می کردرا ا دمیزگر
در  که باحثیم، گزارشی است است از دمی آی یلذر دآنچه  ر گرفت. دگان دخوبی میان سخنرانان و سؤال کنن، بحث و گفتگوي دمیزگر

  .دتوسط سخنرانان طرح  ش این سمینار
 و اختدپر 2»ینیدگرایی  دبنیا«  ةدیدبه سابقه پ . جهانبخشدا، اولین سخنران این سمینار بودکانا 1انشگاه کویینزد دفروغ جهانبخش، استا

یگر انواع دیر ینی، نظدکه خشونت  دکر د، تاکی»ینیدخشونت « ا ضمن ارائه تعریفی از مفهوم در ابتداو . درا برشمر مؤلفه هاي مختلف آن
منظر  دن از چنیان را می توادر اد» خشونت« یرون خویش است. به گفته وي، مقولۀاتا فرهنگی  و تحت تاثیر شرایط بذه اي دیدخشونتها، پ

  :دادبررسی قرار  دمور
 سدر کتب و متون مقدخشونت  .1

 هبیذر آئین ها و مراسم مدخشونت  .2

 یاندر قوانین و شرایع ادخشونت  .3

  .داجتماعی و سیاسی ظهور می کن در ابعادینی که دگرایی دخشونت هاي آمیخته با بنیا .4
 دیدجهان ج ردرن است که ده اي مدیدگرایی پ دایشان، بنیا دنز به . دوي سپس شق چهارم را برگرفت و مؤلفه هاي مختلف آنرا برشمر 

 وئیسمدیسم و هندیان شرقی نظیر بودر اد ه، همدادیت رخ داسالم، مسیحیت و یهو یعنی 3یان ابراهیمیِدر اده اي که هم دیدپ ه،دسربرآور
  :دنها دتاکیت شگایی،  جهانبخش بر چهار مؤلفه  انگر داز میان مختصات و مقومات بنیا. و آئین سیک

 ه بر خاك یک سنت است.دگرایی روئی دبنیا .1

آن لیه ه عدعمیق و گستر دیدو تهو احساس خطر  دارنده و خالص می پندست نخوردرا آرمانی و  دگرایان سنت پیشین خودبنیا .2
 .هویت ایشان است ؛ سنتی که قوام بخشدمی کننسنت 

 دکاري خواز شیوه هاي ابته وآگاهانه، دشمن کردخطر و  اقِدتعیین مصگرایان دبنیارن، دعکس العمل نسبت به شرایط م در فرایند .3
این  ر این میان شیوة اصلیدوسیع،  ر  حجمدعریان بکار گیري خشونت . دمی گیرن ددم» يدغیرخو« و » يدخو« ي میان دمرزبن دبراي ایجا
 است.جماعت 

 ستد دن به اعمال خودس براي مشروعیت بخشیدمتون مق ینی، مناسک ودوقایع از   4انتخاب گزینشی و ابزارانگارانهگرایان به دبنیا .4
  .دمی زنن

                                                             
1. Queen’s University 
2.  religious fundamentalism 
3. Abrahamic religions 
4. instrumentalist 
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هه هاي در دگرایی که دمرحله اول بنیا و بازشناخت. دیگر تفکیک کرداز یک را گراییدبنیا ةوردچهار ، سخنانش امۀدر اد جهانبخش
ویی، سیکی، دگرایی هندر بنیاد. این امر دبو اخالقی سیاست هاي سکوالر د، معطوف به نقدورسربرآي دمیاله بیستم دس  دو هشتا دهفتا

 مقیاوم، د ر مرحلۀد . دگرایی نقش مهمی ایفا کردر بسط این نوع بنیاد 57ر بهمن دپیروزي انقالب ایران  .ده می شودیدایی  و اسالمی دبو
. شورويوسط ت کشوراین علیه اشغال ر افغانستان و جنگ دي دجها بین المللی ، نظیر ائتالف نیروهايدا کردپی صبغۀ فراملی  ها و نزاع ها

ن دا کرد، با پیدزمان جنبشی سکوالر بو آن  ي بخش فلسطین که تادهه، حزب اهللا شیعه لبنان شکل گرفت و جنبش آزادر همین دهمچنین 
ي و جهت گیر  دا می کندپی 1آمریکایی دض ۀصبغ ،گرایانهدبنیا هاي سوم، قیام ر مرحلۀد .دآور دهبی جنبش حماس را به وجوذوجه م
کالهاما رال ادر ساختمان فداري ذبمب گ. دمی شوي دمیال دنو ۀهدر د آمریکا، یعنی دپس از جنگ سر رتدتنها ابرق بهآن معطوف اصلیِ 

 دادن قلمشمن اصلی ژاپدایی اي که آمریکا را در متروهاي ژاپن  توسط  گروه بودپخش گازهاي شیمیایی روي مسیحی و دتوسط یک تن
ر این د، دومی ش چهارم مرحلۀ دینی واردگرایی د، بنیابیست و یکمة داي سداز ابت. دگرایانه ان دامات بنیاداین  اق، نمونه هایی ازدمی کر

وعۀ ر این مرحله از مجمدگرایی د. بنیادجهانی فعالیت می کن فراگیر ۀر قالب شبکدو  دمی گیر دبه خو 2جهانی دگرایی ابعا دمرحله، بنیا
 يدآزاراي ایشان و ب دهندتمام مسلمانان جهان را نجات  دبایکه  دخر بر این باورنگرایانِ متأدبنیا . دارده و صبغۀ ائتالفی دملتها تشکیل ش

 ي مسلمانِراگدگروه هاي بنیاکار ستور در دنیز  »احیاي خالفت اسالمی«بر  دکی. تأدرا به ارمغان آورن غربین دتم ۀاز سلطهایی و ر معنوي
     قرار گرفته است.  »اعشد«و  »بوکوحرام«، »هدالقاع«خري چون متأ

 که است اي هپدید ،»اسالمی خشونت« از مراد  که امر این توضیح با قاضیان .بود سمینار این بعدي سخنران شناس، جامعه قاضیان، حسین
 « ظیرن  احکامی پدیدارشناختی، منظر از که داد توضیح است، داده رخ اخیر هاي دهه در اسالمی هاي آموزه تأثیر تحت یا و اسالم نام به

 قاضیان، أير بر بنا .شوند می قلمداد خشن امروزه آن مانند و »همسر به تجاوز« ،»بلندي باالي از کردن پرت « ،»عضو قطع« ،»کردن سنگسار
  :کرد تفکیک یکدیگر از را خشونت نوع دو توان می

 هم ونتخش نوع این .مداران شریعت و دینداران توسط شریعت احکام اجراي به ناظر و است خشونت از سنتی قرائت اول، نوع خشونت
 قتل لمثل،ا فی وي .است شریعت و تدیان از سنتی تلقی و درك بر مبتنی که خشونتی جدید، جهان در هم و داد می رخ سنتی دنیاي در

 پرده وادثیح و اتفاقات از دوم، نوع خشونت .کرد قلمداد آن سنتی معناي در خشونت اعمال از مصداقی را افغانستان در فرخنده اخیر فجیعِ
 و القاعده هک خشنی کارهاي نظیر است؛ داده رخ اخیر اجتماعی -سیاسی -فرهنگی مختصات به عنایت با و جدید جهان در که گیرد برمی

 ذیرفتپ را »اسالمی خشونت  « نام به اي پدیده و امر تحقق باید  قاضیان باور به .اند داده انجام اخیر هاي دهه و سالها در داعش و بوکوحرام
 یبرخ چند هر ،گیرد می انجام آمیز خشونت اعمال نیز ایشان هاي آموزه ذیل و ادیان دیگر در چند هر .آورد حساب به و انگاشت جدي و
 اب المع نقاط اقصی در را خویش منویات و کنند می استفاده سوء خود سیاسی قدرت و نفوذ از موارد برخی در المللی بین هاي درتق از

 تیسن مهم دهد، می رخ اسالمی  هاي آموزه تأثیر تحت یا و اسالم نام به آنچه که نیست این سخنان این الزمۀ اما کنند، می اعمال خشونت
 نام به اي دهپدی ما اگر داد توضیح المثل فی و شد مواجه آنها با  جویانه مدافعه و »جدلی« نحو به نباید اصطالح به .پرداخت بدان نباید و

 آمیز شونتخ رفتار مصادیق دیگر به عنایت با باید بلکه داریم؛ هم سکوالر و یهودي و مسیحی خشونت آنسو، از دارم؛ اسالمی خشونت
 چاره آن بارةدر و شناخت رسمیت به را »اسالمی خشونت « مقولۀ و مفهوم داده، رخ اسالمی دنتم ذیل آنچه پذیرش و تاریخ طول در

     .کرد اندیشی

                                                             
1. anti- American 
2. global 
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 نزد به .ندا کرده آفرینی نقش »اسالمی خشونت« سربرآوردن در که انگاشت عواملی عداد در را اسالم صدر تاریخ و مقدس متن قاضیان،
 خشونت« رشنگ شدنِ نهادینه جهت است، شده آن انجام متکفل »دینی نواندیشی« که کاري خشن، احکام و سنت این انتقادي بازخوانی وي،

 .ستا الزامی شهروندان،  میان در خشن غیر و دموکراتیک  فرهنگ کردنِ نهادینه راستاي در تالش این، بر افزون .رهگشاست »پرهیز

روش با . سدکر سخنرانی »ن و خشونتقرآ«تحت عنوان  ،پنلان این سخنرآخرین اسالم شناس،  ینی ودیش دنوان ش،کریم سروالدعب
ین ده، از تفاوت هاي بنیاده و تجربه کردیدرا   57وران پیش و پس از انقالب بهمن دو ده که دار بودي برخوردبر اینکه از بخت بلن دتاکی

ی، با ابتهاج عاالن سیاس، پیش از انقالب، عموم فوي د. به نزدکر دوشنفکرانِ پیش و پس از انقالب یاو نظام ارزشی سیاسیون و ر ر نگرشد
کنیم و سی سنت او تأ به ده، ما نیز بایدار انقالبی رفتار کردر کسوت یک سیاستمده و دانقالبی بو دپیامبر اسالم، فر دمی گفتن و افتخار

ین درزان متمبا آن روزگار، هیچ یک از نظر سروش، ر پیش بگیریم. مطابق با دانقالبی را قهري و کار  و ساز و یمدامروزه از پی او روان گر
 نگپس از پایان ج ب و خصوصاًالقانرا ناموجه نمی انگاشت. اما پس از  ه نمی گرفت و آندبه این قرائت از سنت نبوي خرو سکوالر، 

 ي ودااقتص ، توسعۀنیدموکراتیک، جامعه مدر نشست. ساز و کار دفت و بر صر یادیگري قدارزشهاي ایران و عراق، ورق برگشت و 
که معیار و محک  دچنین بو . ایندکثیري را بر صورت خویش ساخته بو هان و عقولذو ا ده بودین گفتمان سابق شانقالبی جانشغیرنگرش 

  ي جایگزین عقالنیت پیشین گشت.دیدو عقالنیت ج داوري بالمره عوض شدهاي 
از سویی و » یتعقالن«و  »عقالئیت« با تفکیک میان  دیشور، به سروقت تاریخ اسالم رفت و کثه از تاریخ معاصدکر این حاذسروش با 

به  . دبیین کنخشونت اسالمی را ت ، مسئلهدتغییر کن یگرد از عصري به عصري دمی توان» زمانه هنجارهاي« و » یهیاتدب«بر این امر که  دتاکی
تناسب با م ه قرن پیش،د، چهارکه، کثیري از این رفتارها ر حالید ؛داشته می شودخشن پن »امروزه«، یعنی آنچه »رفتار خشن«سروش،  دنز

ز بین یگري براي ادراه  کم و بیش ه، چوندبوآن روزگار کثیري از جوامع  ردامري رایج ن سر با شمشیر، ده است. بریدآن زمانه بو عرف
ن روزگار ، چرا که آدرا عوض می کر دینی خود، یعنی کسی که  آئین و مسلک دن جان مرتدن است ستان؛ همچنیدنبو ر میاندن کسی دبر

، مفهومی »خشونت« بر اینکه دکیاشت. وي با تأدمحلی از اعراب ن» ین بشردحقوق بنیا«و مقوله اي تحت عنوان  ده برتر از جان نشسته بودعقی
از  ، کثیري»امروز«ن عقالنیت دادر واقع، با مالك قرار د خویش سخن گفت. ۀر زماندن این احکام داست، از عقالئی بو 1»وابسته به سیاق«

ا داب سروش اشته است.دي عملی ده و کارآمدی بور آن روزگار، این احکام عقالید، اما دعقالنی به حساب می آینو غیر »خشن«احکام این 
 »امروزه«، که کثیري از این احکام دکه تصریح کربل، دنکر وران و روزگاردو برگرفتن عقالنیت آن عقالنیت زمانه ن دعوت به فرو نهاد

و ر غرب در بستر آئین اسالم بلکه د، احکامی که نه تنها دبه حساب آورر آن روزگار آنها را عقالیی داما می توان  ؛دانگاشته می شو خشن
 سخن ینا، این تحلیل ۀکه الزم دکر دعالوه بر این، سروش تاکی. دو موجه به حساب می آم داکثري رایج بوشرق عالم به نحو اغلبی و 

 يیزآم خشونتهاي می توان رفتار آن زمانه، »ایمدپارا«چارچوب و  داخلاشته، بلکه دن دوران رفتار و احکام خشنی وجودآن در نیست که 
محسوب  آن روزگار خشن اجتماعیِ -اقلیمی -با عنایت به مختصات فرهنگی رفتارها نیز برخیوران در آن در واقع، درا نیز سراغ گرفت. 

  ا.ذر آتش و قس علی هدن کسی ده، نظیر سوزاندمی ش
. دکر دگی بر روي کرة خاکی تاکیدوار مختلف زندر ادو ساز و کار عقالنی » عقالنیت«تلقی انسانها از مفهوم میان  تفاوت بر سروش 

و مهم  دبه خشونت اسالمی موسوم است را برجسته کرآنچه   3»ارزیابیِ«و  2»تبیین«میان  این تلقی از مفهوم عقالنیت، او تفکیکر پرتو د
ي، در وهلۀ بعد . درو تبیین ک دراسالم را بهتر فهمیدتا  تاریخ ص دکمک می کن» عقالئیت«و » عقالنیت«تفکیک میان وي،  دبه نز. انگاشت

                                                             
1. context-dependent  
2. explanation 
3. evaluation 
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ه دچهار هآنچ ور از احساساتدبه  عقالنی  ومعرفتی، اخالقی،  ن به ارزیابیِن روزگار، می تواوقایع آ از وجامع االطراف رستدر پرتو فهم د
ن دکر ر پی عصريدینی نه دیشان دنوان دکر در انتها تاکیدسروش  انصاف خارج نگشت. ةدو از جا دهمت گمار هداتفاق افتاه پیش دس
یگري دی را به  ، نه یکدیشندرنیته می اندمیان سنت و ميِ مستمرّ دیالوگ و گفتگوي انتقادن آن؛ بلکه به دکر در پی روزآمدو نه  دین اند

  ن.  دادیل آن قرار ذن و دتحویل کر
  
  
   


