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  عزاداري و سکوالریسم مهاجم
  

» بنیاد سهروردي« در» عاشورا و مدارا«راسیدنِ روز عاشورا، تحت عنوان روز پیش، همزمان با ف دو
ر عزاداري و سینه زنیِ هموطنان گرامی د هایی از مراسمسخن گفتم. پیش از شروع سخنانم، دوستی فیلم

آشفتۀ  ریخته ومتاثر شدم و بر اوضاع بهم ها عمیقاًدیدن برخی صحنه شهر تورنتو را به من نشان داد، از
 ...سف خوردمأخود ت فرهنگی

ۀ اول فرارسیدن ده سال است در شهر تورنتو، به سبب حضور روزافزون جمعیت ایرانی، همزمان با سه
دستۀ مسجد و محفل، ظهر عاشورا  محرم، افزون بر برگزاري مجالس سخنرانی و عزاداري در چندین

  .کندنحو معقول و متعارفی سوگواري می افتد و به مدت دو ساعت، بهعزاداري راه می
کنند و دل خونی از هاست خارج از کشور زندگی میسال از سوي دیگر، برخی ازهموطنان که

کنند و به نشانۀ اعتراض، به همان ساعت و همان مکان، لباس قرمز به تن می جمهوري اسالمی دارند، در
نظارت و  پلیس پردازند؛ به نحوي که اگرو پایکوبی و بد و بیراه گفتن به جمهوري اسالمی می صرق

 ....خواهد داد مداخله نکند، به احتمال قوي درگیري فیزیکی میان طرفین رخ

امام حسین،  نفري چه می گذرد؟؟ دانستن اینکه عزاداري براي 50-40دانم در سر این جماعت نمی
ایرانیان این مراسم سوگواري را برپا  ۀ جمهوري اسالمی نیست و چندین سده است کهساخته و پرداخت

نیز کثیري از ایرانیان در این نوع مراسم  57از انقالب بهمن  خواهد. پیشاند، هوش زیادي نمیداشته
 شود کهامروزه هم محافل سوگواري متعددي در داخل و خارج کشور برگزار می کردند؛شرکت می

 2000توجهی از جمعیت  هاي رسمی آن ندارد. چه بسا، تعداد قابلبا جمهوري اسالمی و سیاست نسبتی
اشند گذرد، همدلی نداشته بداخل کشور می نفري که در عزاداري روز یکشنبه شرکت کردند، با آنچه در

المثل باشند و فی ورقضائیه با روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی در داخل کش و منتقد نحوة رفتار مسئوالن قوة
ه سوگواري براي معتقد ب آنچه برعلیرضا رجاییِ نازنین رفته، گریسته باشند. تفکیک میان شهروندانِ بر

ان این تالزمی می و ابداً کار سختی نیست، اصالً ،»نظام جمهوري اسالمی«حسین بن علی و باورمندان به 
اند، ی از هموطنانی که سالهاست ایران نبودهمطلب روشن ، براي برخ درك این دو برقرار نیست. ظاهراً

اند، به هر در پی یافتن مجال و محملی براي اعتراض یا در این باب تجاهل می کنند و صرفاً سخت است،
 ...بهانه و قیمتی

زندگی   (multi-cultural)هاست در کشوري چند فرهنگیروزگار است که این جماعت سال طنز
دیگران، دیگرانی که حق دارند  ورزي و احترام گذاشتن به عقایدز مداراکنند، در عین حال چندان امی

یان معتقد، در اند. همانطور که مسیحاختیار کنند، بویی نبرده مثل آنها نیندیشند و سبک زندگیِ متفاوتی
 در تورنتو و دیگر شهرها و ممالک آمریکاي شمالی و اروپایی Easter مراسم روز سوگ عیسی، در



٢ 
 

دارند مطابق با نحوة » حق« می کنند؛ همانگونه که بودائیان و یهودیان و هندوها و خداناباورانعزاداري 
روزهایی سوگوار؛ مسلمانان هم حق دارند در  زیست مختار خود زندگی کنند و ایامی شاد باشند و

ت ر و اذیچنین کنند و از مواهبِ ساز و کار دموکراتیک، بدون آزا اي متکثر و چند فرهنگی،جامعه
 .مند شونددیگران، نظیر سایر شهروندان کانادایی بهره رساندن به

مک «دانشگاه  در» اسالم گراییـ  پسا«و » سکوالریسم ـ پسا«ماه جوالي گذشته، دو شب دربارة  در
و » جمسکوالریسم مها«عبور از  ، متضمن»سکوالریسمـ  پسا«در جمع هموطنان عزیز سخن گفتم. » گیل

برد و میراث ستیز است و بر سر شاخه نشسته و بن می روایتی از سکوالریسم که دین گر است،ستیزه
 قوقشناسد؛ حنهد و حقوق بنیادین همۀ انسانها را به رسمیت نمیفرو می را» عصر روشنگري« گرانقدر

د. به نزد گیرتعلق می داربنیادینی که فارغ از جنسیت، دین، نژاد... به آدمیانِ گوشت و پوست و خون
سم سکوالری«وکارن آرمسترانگ، تشت  متفکرانی چون چارلز تیلور، طالل اسد، یورگن هابرماس

 .ناموجه بودن و ناکارآمدي اش آشکار گشته است در روزگار کنونی از بام بر فتاده و» مهاجم

 ستیزيدین سف است که برخی از هموطنان ما، همچنان بر طبل سکوالریسم مهاجم وأت اسباب
 .ورزندمی آزار خود اصرارغیر دموکراتیک و دل کوبند و بر رفتار غیر اخالقی،می

 


