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 Political  سياسی

  
 *جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١٧ جوالی ٠٧
  

 ، نقد اسالم و تروريسم"ميشل انفره"فيلسوف 

  

  جالل ايجادی

طور کلی با ممنوع کردن فکر، شرايط را برای رشد ه به نظر ميشل انفره، فرانسوا ميتران و چپ سوسياليستی و چپ ب

 رشد خود را فراھم ۀينيسيته زمئ مانند تروريسم و الئیجناح راست افراطی لوپن آماده ساخت و اين جناح با موضوع ھا

از نظر او چپ راديکال و غيرراديکال فرانسه حرفھای نادرستی را تکرار کرده و به دفاع يک جانبه از اسالم . نمود

  پرداخته است 

 نقد ۀ نظرات خود در نقد اديان، دفاع از الئيسيته و ناباوری و نيز در ادامۀميشل انفره، فيلسوف فرانسوی، در ادام

 ۀاو در اين کتاب خواھان گسترش يک مبارز). ١(منتشر کرد»  اسالمۀدر بار«نام ه ميستی، کتابی را بترورھای اسال

 با نظرات ئیرغم برخی محدوديت ھا در ديدگاه ميشل انفره، آشنا علی. فکری پيرامون اسالم و تروريسم اسالمی است

بسياری از روشنفکران و . ن دارای اھميت است روشنفکری فرانسه و ايراۀطورکلی و با اين کتاب، برای جامعه او ب

نگاه ميشل انفره . و اسالم زده ھستند» اکونوميستی« اسالم و تروريسم دارای درک محدود ۀسياسيون ايرانی در بار

 شرايط انتشار کتاب، سپس به توضيح نظريات ميشل انفره و در ۀ در بارءدر ابتدا. دريچه ھای ديگری را می گشايد

  .و انتقاد خود به ديدگاه نويسنده را مطرح می کنمپايان نظر 

  

  شرايط انتشار کتاب

در افغانستان به نام  [ئیيکی از دوران برجسته ھمان دوران فلسفی روشنا.  طوالنی داردۀدر فرانسه نقد دين سابق

المبر، مونتسکيو،  است که فيلسوفان گوناگونی مانند دنی ديدرو، ولتر، د] پورتال- شھرت يافته است" عصر روشنگری"

در اوايل قرن بيستم مبارزه عليه کليسا . ھولباخ، ھلوتيس، به دستگاه کليسا نقد نوشتند و يا دين و خدا را به انتقاد گذاشتند

در شرايط کنونی در .  فکری فلسفی عليه دين ادامه داردۀو برای الئيسيته ادامه پيدا کرد و در دوران معاصر نيز مبارز

در اين بستر، انتشار . می از آثار فلسفی منتشر شده به بررسی دين و نقش آن در جامعه اختصاص داردفرانسه بخش مھ
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 فکری و ۀ اسالم، نقد دين اسالم، تروريسم اسالمی و اثر منفی اين دين در عرصأ منشۀويژه در باره کتابھای فراوانی ب

د ميشل انفره يکی از فعالترين فيلسوفان فرانسوی در در ميان نقادان، بدون تردي. اجتماعی، جايگاه برجسته ای دارد

   ).٢( ناباوری، نقد دين يھود و دين مسيحی و دين اسالم و نقد فلسفی استۀانتشار افکار در بار

 و از جمله ترور روزنامه نگاران شارلی ٢٠١۵دنبال تشديد ترورھای متعد اسالمی سال ه شرايط انتشار کتاب چيست؟ ب

 ۀعراق، جامع/در سوريه» دولت اسالمی« ھوائی ارتش فرانسه عليه مواضع داعش يا ۀ و حمل٢٠١۵ جنوری١ابدو در 

فرانسه به حيرت افتاد و اين پرسش مطرح شد که علت اين ترورھا چيست و اسالم در برانگيختن ايدئولوژيک 

از يکسو ديدگاھی .  شد سياسی و روشنفکری فرانسوی به دو جناح اصلی تقسيمۀتروريست ھا چه نقشی دارد؟ جامع

اين .  ايدئولوژی اسالم است و فناتيسم مذھبی در پی حمله به دمکراسی می باشدۀمطرح ساخت که اين تروريسم نتيج

 اسالمی، اسالم ئی روشنفکری و سياسی تالش الزم را در مبارزه عليه بنيادگراۀديدگاه مطرح ساخت دولت و جامع

 اسالم ئیين ديدگاه عوامل اجتماعی را در رشد اين پديده فرعی می داند و عدم خواناا. سياسی و نقد اين مذھب نکرده اند

پيشنھاد عملی اصلی اين ديدگاه پافشاری روی اصول . با دمکراسی و آزادی و تمدن غربی را عامل اساسی می داند

 ۀالم نمود تروريست ھا نتيجاز سوی ديگر ديدگاه دوم اع. الئيسيته و مبارزه عليه اسالميسم در تمام سطوح می باشد

 غرب در ۀعالوه استعمار فرانسه و مداخله  فرانسه و محروميت توده ھای مسلمان است و بۀبيعدالتی در جامع

اين ديدگاه دوم مطرح می کند مبارزه عليه اسالم مساوی . خاورميانه عامل اصلی در رشد اقدام ھای تروريستی می باشد

ست که به  ان آاين ديدگاه بر.  اصلی بايد عليه کاپيتاليسم و امپرياليسم باشدۀاشد و حملبا راسيسم و نژاد پرستی می ب

  .  مسلمانان متحدان در مبارزه عليه کاپيتاليسم ھستندۀاعتقادات دينی نبايد انتقاد نمود و ھم

کری است که کتاب  فۀدر چنين بستر سياسی و مبارز. در آن انتشار يافت»  اسالمۀدر بار«اينست شرايطی که کتاب 

در پی انتشار، .  منتشر می شود و ديدگاه ديگری را عرضه می کند٢٠١۶ميشل انفره در آغاز سال »  اسالمۀدر بار«

  .بحث ھای متعددی در رسانه ھا و در محيط سياسی و روشنفکری فرانسه مطرح می گردند

  

  کجراه چپ ھای فرانسه

طورکلی با ممنوع کردن فکر، شرايط را ه ن و چپ سوسياليستی و چپ بنظر نويسنده، ميشل انفره، فرانسوا ميتراه ب

 رشد ۀيسيته زمينئ مانند تروريسم و الئیماده ساخت و اين جناح با موضوع ھاآبرای رشد جناح راست افراطی لوپن 

ه به دورنمای گويد کسانی ھستند که نمی خواھند واقعيت ھا را ببينند و با توج سپس نويسنده می. خود را فراھم نمود

فرانسه «، اگر چنين روندی ادامه يابد، در دومين رياست جمھوری فرانسوا ھوالند »ميشل ولبک«از » تسليم«رمان 

 اسالم آزادانه فکر کرد و ابراز نظر نمود و ھيچ ۀکيد بر آن دارد که بايد در بارأاين فيلسوف ت. خواھد شد» اسالميزه

  . ممنوعيتی نبايد وجود داشته باشد

 غرب را مورد انتقاد قرارداده و می گويد اين اقدام ھای نظامی، ۀ سياست مداخلءدر نوشتار خود ميشل انفره ابتدا

او می گويد رژيم ھای اسالمی مانند عربستان و ايران و غيره غرب را تھديد . است» جنگ ھای استعماری معاصر«

 ۀزيرزمينی مانند نفت و برای مدل مصرفی خود، به مداخلمريکا برای کسب مواد احال زمانی که فرانسه و . نمی کنند

 غرب به کشورھای مسلمان انسانھای ۀاو می گويد حمل. نظامی دست می زنند، اسالميست ھا به ما حمله می کنند

در تحريک وانجام » برنارد ھانری لوی«بيشماری را کشته است و افرادی مانند رياست جمھوری و روشنفکرانی مانند 

داشته » دفاعی «ۀ نظامی فقط زمانی بايد صورت گيرد که جنبۀاز نظر او حمل. وليت بوده اندؤنگ ھا دارای مساين ج
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البته او می افزايد اسالم ماھيت جنگ طلبانه و سلطه گرا داشته و اين ). ٢٢-٢١برگ (باشد و دارای مشروعيت باشد 

  .  سياسی بين المللی صورت گيردۀامر می طلبد تا يک مبارز

، آبرو و شرافت مطبوعات فرانسه می »کانار آنشنه«و » سينه ابدو«، »شارلی ابدو« مانند ئیسپس او می گويد نشريه ھا

عالوه، انتقاد عليه دين اسالم بايد بدون ه ب). ٢٧برگ (باشند و انتقاد و به مضحکه کشاندن دين حق اين نشريات می باشد 

سم اسالمی عمل کرده سياسی فاقد شھامت بوده و ھر زمان که تروريوالن ؤکه مس حال آن. پرده پوشی صورت گيرد

شوند، نبايد به » متھم«کرد، نبايد مسلمانان » له را نبايد قاطیأمس« انتقاد از اسالم را گرفته و می گويند بالفاصله جلو

رھا نادرست ھستند و که طبق نظر ميشل انفره اين نظ حال آن. يد و تروريسم ربطی به اسالم نداردتنژادپرستی درغل

  ).٣٢-٣١برگ .( مستقيم ميان تروريسم اسالمی و اسالم وجود داردۀخالف اين مواضع سياسی، رابط

مسلمانان « :او می نويسد در فردای ترور روزنامه نگاران شارلی ابدو، برخی روزنامه نگاران قبل از ھر چيز گفتند

اسالم ، دين صلح و «:  سياسی نوشتندۀروشنفکران، ھمسو با طبقو اين روزنامه نگاران يا » .اولين قربانيان ھستند

نظر ه ب.  ميشل انفری، اين افراد در پی مخدوش کردن موضوع اصلی می باشندۀبه گفت. ».بردباری و مھربانی است

» فيکاسالم پاسي«و اين امر می تواند برای » .در دين اکراھی نيست«ميشل انفره در قرآن سوره ای است که می گويد 

يک فرد معتقد و جايگرفته در جامعه و رفتارش مورد الھام باشد، انفره می افزايد ولی افراد ديگری ھستند که روی 

پردازند که ضد يھود، ضد زن، ضد ھمجنس گرايان، جنگ طلب بوده و   می کنند و در حمايت از دينی میءقرآن اتکا

   ).۴٧برگ .(نام کتابش قرآن، انسانھا را می کشنده ب

از نظر ميشل انفره، چپ راديکال و غيرراديکال فرانسه ھمين حرفھای نادرست را تکرار کرده و به دفاع يک جانبه از 

افراد اين جناح چپ کيستند؟ فيلسوف چپ . اسالم پرداخته و ميدان را برای جناح راست افراطی مارين لوپن باز گذاشت

» جنايت نوع فاشيستی«معرفی کرده، ترور را » نژادپرستانه«نامه عنوان يک روزه شارلی ابدو را ب» الن بديو«گرا 

، جمعيت شناس چپ »ايمانوئل تود«. ناممکن خواھد بود» انقالب کمونيستی«معرفی می کند، امری که در فردای يک 

 ٢٠١۵ یجنورمعرفی می کند و می افزايد که ميليونھا نفری که در » اقليت ستمديده«گرای فرانسوی اسالم را دين يک 

فيلسوف . بوده اند» بورژوا«و » نژادپرست«برای حمايت از شارلی ابدو به خيابانھا آمدند مجموعه ای از افراد 

ميشل اونفره می نويسد اين چپ به . نيز اعالم نمود که اولين قربانيان، ھمان مسلمانان ھستند» آندره گلوسمن«فرانسوی 

 ۀ بازگشت پديدۀانفره می گويد در نھايت اين مواضع نشان دھند. کجراه می رود و باعث رشد راست افراطی است

  .است که می بايست بدون شتابزدگی و بدون پيش قضاوتی مورد بررسی قرار گيرد» مذھب«

  

  قرآن، خشونت، اسالم ھراسی

يشل انفره می م. مي را بفھمجنوری ١١م واقعه ئيحال بيا. »نه خنديدن، نه گريه کردن، بلکه فھميدن«اسپينوزا می گفت 

 وجود دارند که افراد را به جنگ و قتل عام مخالفان و سربريدن آنھا ترغيب می کنند و ئینويسد در قرآن سوره ھا

 ۀاين سوره ھا توجيه کنند. طور مستقيم در جنگ شرکت کرده استه پيامبر اسالم محمد، خود، رئيس جنگی بوده و ب

 رحمت و شفقت نيز موجود است ولی خشونت نيز ۀ نيز در بارئیه ھابله در قرآن سور. نام اسالم استه خشونت ب

حال زمانی که می گوئيم . خشونت در قرآن فراوان است. بنابراين دو رفتار مختلف از قران بيرون می آيد. حاضر است

 اين افراد قصد). ۵۶ تا ۵۴برگ . (ھستيد» اسالم ھراس«يا » اسالموفوب«ما می گويند ه در قران خشونت وجود دارد ب

در ايران توسط خمينی برای مقابله با مخالفانش ساخته » اسالموفوبی«اصطالح . جلوگيری از بحث و حقيقت يابی است

  . کار می گيرنده شد و حال اين افراد ھمان اصطالح را در فرانسه ب
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رادی نيز ھستند که يک اسالم با ولی اف). ۵۶برگ (»افرادی ھستند که فعاالنه کينه به اسالم دارند«ميشل انفره می گويد 

اسالم جمھوری «بايد روی : او که خود را از اين گروه دوم می داند، می گويد). ۵۶برگ .(آيات پاسيفيک را می پسندند

است تکيه کرد و بايد امامان يا پيشنمازھا را تربيت نمود و مکانھای نيايش » ايات پاسيفيک«که متکی به » خواھانه

طور ه ل نمود تا به مرکز تبليغات تروريستی تبديل نشوند و ھمزمان بايد عليه ايات جنگ طالبانه بوررا کنت) مسجدھا(

» اسالموفوب«او می پرسد حال افرادی که چنين بينشی دارند، چرا از جانب عده ای ). ۶۶برگ .(واقعی مبارزه کرد

نشان داده می شوند؟ او می »  اسالم ھراسۀرچھ«معرفی می شوند؟ کسانی مانند الن فيکل کروت، ميشل ھولبک چرا با 

 ايدئولوژيک عليه نقادان دين و ۀحرب» اسالم ھراسی«برای ميشل انفره واژه . افزايد اين افراد واقعيت را بيان می کنند

ر دھد و به يي تغًی خود را کامالئاز نظر ميشل انفره خوب است که فرانسه سياست خاورميانه . اسالم سياسی است

 نظامی در کشورھای مسلمان پايان دھد، ولی آيات طرفدار خشونت و کشتار ديگران، در اسالم يک واقعيت ۀمداخل

  . است

چه کسی حق دارد و واقعيت را . ئیتمايل به پاسيفيک بودن و تمايل به جھانگشا: او می نويسد تضاد در متن قرآن است

و نيز کسانی که تبليغ اسالم ). ۶٩برگ (».ی کنند حق دارند را تبليغ مئیکسانی که در اسالم، عصر روشنا«می گويد؟ 

تمام مطلب بر «از نظر انفره . جنگ طلب و جھانگشا را می کنند نيز حق دارند زيرا در قرآن ھر دو ديدگاه موجوداست

ی گويد انفره م. در قرآن ھم گرايش به عرفان است و ھم تمايل به جھاد). ٧٠برگ .(»سر انتخاب و نمونه برداری است

زن حجاب دار اما پاسيفيک، در برابر کسی که جانبدار سوره ھای خشونتگرا می باشد، . »له ای نيستأحجاب مس«

نظر ميشل انفره قرآن ه ب). ٧٢برگ (ساخت» خواهاسالم جمھوري« می نويسد بايد يک او). ٧٢برگ .( مھمی نيستألۀمس

يات و احاديث صلجويانه آين، تمايل به يک زندگی که متکی بر ھرگز اسالم از سياست، دين از دولت، جدا نيست بنابرا

 امروز انتخاب ۀ اصلی انتخاب و نمونه برداری است و در جامعألۀبرای او مس). ٧٣برگ .(است امر معقولی می باشد

  . عناصر ھمساز با جمھوری امر بسيار مھم است

او می . ر در تاريخ اسالم و متن قرآن وجود داردبرای ميشل انفره روشن است که اسالم در تناقض است، ولی کشتا

اين کتاب شماست و «:نويسد در جنگ خندق زمان محمد، نزديک ھزار يھودی را سربريدند و در قران اعالم می شود 

، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵سوره ھای . و سپس سوره ھای متعددی دستور به قتل می دھند) سوره دوم(» .ھيچ شکی جايز نيست

 ۀعالوه اونفره قرآن را دربرگيرنده ب). ٨١ و ٨٠برگ .(ا دستور به قتل يھود و مشرک و مخالف می دھنددر قران بارھ

انفره می ). ٨٢برگ .(احکام مردساالر و ضدزن می داند و می افزايد قرآن خواھان چند ھمسری و تنبيه زن می باشد

 يھود و ۀمضامين ھمه در قرآن آمده است و آنھا، ساختکيد می کند اين أپرسد چرا اين واقعيت ھا بايد پنھان بماند؟ او ت

برای جلوگيری از بيان اين واقعيت ھا می باشد » اسالم ھراسی«استفاده از . مسيحی و صھيونيسم و ناباوران نمی باشد

  .و اين را نبايد پذيرفت

  

  کار فيلسوف، فکر کردن و نه کرنش

روشن است که . انه و فيکسيون و داستان برای کودکان نيستميشل انفره می گويد کار فيلسوف حفظ اسطوره و افس

دھد و آنھا را از  داستان گوئی برای انسانھا، آرامش بخش و دلنواز است و آنھا را در امنيت و آرامش قرار می

ما بايد توجه کنيم که دين . کار فيلسوف نه حفظ اسطوره بلکه فکر کردن است. اضطراب و پريشانی بيرون می آورد

جوی يک گزينش  و فيلسوفی مانند من در جست.  روحانيون از آن سود می برندۀميشه به نفع قدرت سياسی بوده و ھمھ

من به يک معنويت غير مذھبی معتقد ھستم که قادر است به روان انسان آسايش ببخشد و . دمکراتيک و غيرمذھبی ھستم
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 اسالم جھانی و جنايت ألۀميشل انفره می افزايد مس). ٩٣-٩١-٩٠برگ .(در برابر پوچی، خرد و ھوش او را تقويت کند

اين امر، بيانگر .  عادی نيست، بلکه در رابطه با منطق ژئوپوليتيک و نظام جھانی قابل فھم استۀ يک حادثجنوری ١١

ولی ساده لوحی خواھد بود که ھر يک از . طور مشخص تصادم ميان تمدن اسالم و تمدن غربی استه تصادم تمدنھا و ب

نيز وجود دارد و در تمدن اسالمی سوره ھای قرآنی » مريکااامپرياليسم «در غرب . اين تمدن ھا را يکپارچه فرض کنيم

  . را پنھان کندفيلسوف نمی تواند اين واقعيت ھا . و داعش و سربريدن ھا ھم وجود دارند

ميشل انفره می گويد برای چپ و چپ افراطی فرانسه و مارکسيستھا امروز دفاع از اسالم مطرح است، آنھا حتا مانند 

اين چپ ھا می گويند اسالم عليه دشمن من يعنی سرمايه داری . کارل مارکس که دين را افيون می دانست عمل نمی کنند

 ھمين طرز فکر است که برخی متفکران چپ در گذشته و ۀ در ادام).١٠٠برگ (. ھستند پس اسالم ياور من می باشد

حمايت » مبر سياه سپت«از » ژان پل سارتر«: اده اندحال، فعاليت ھای نژادپرستان يا ضد يھود را مورد حمايت قرارد

رژه «ت می کرد، که تمايالتی به ھيتلر داشت از فعاالن فلسطينی که ترور می کردند حماي» ژان ژونه«می کرد، 

، که کوره ھای آدم سوزی ھيتلری را نفی می »رويزيونيستھا«وقتی از حزب کمونيست اخراج شد به دفاع از » گارودی

 آيات متعدد عليه حقوق زن ۀاسالم بر پاي. اوز حمايت می کردچاز احمدی نژاد و » ژان لوک مالنشون«کردند رسيد، 

چپ به فمينيسم پشت می کند و دينی را مورد حمايت قرار می دھد که ضد است و مرد را بر زن ارجح می داند ولی 

 است، تحقير ديدرو، ئیاين رفتار نزد چپ ھا، تحقير ارزش ھای برابری است، تحقير عصر روشنا. حقوق زن است

  ).١١٠برگ . (ولتر، ھولباخ، کندورسه، روسو، مونتسکيو و کانت است

برگ .(، ضد يھود، ضدالئيک و مستبد است و در برابر فالسفه می ايستد» استچپ اسالموفيل«:ميشل انفره می گويد  

ھمين چپ به جامعه می . زند و نمی خواھد از آن انتقاد کند اسالموفيل کسی که به حمايت از اسالم دست می). ١١١

کتاب شماست و در آن اين « :قرآن می گويد. گويد به اسالم انتقاد نکنيد و چشم خود را بر آيات ضدعقل قرآن ببنديد

جوی  و در جست» ابن رشد«خواھان فکر کردن بود، » معتزله«نويسنده می گويد ). ٢ ت دوم، آيۀسور(».شکی نيست

امروز بايد در . که اين کتاب شماست و در آن شکی نيست يعنی استبداد در فکر گفتن اين. حقيقت خارج از نظام دين بود

نھا از آلسوفانه داشته باشيم، ولی کسانی ھستند که چنين چيزی را نمی خواھند و  دين فکر کنيم، بايد رفتار فيۀبار

  ).١١٧برگ .(فيلسوفان جدا می شوند

  

  چه بايد کرد؟

رغم جنگ ھا و تضادھای درونی مانند  علی. عمل می کند» امت«شکل ه ميشل انفره می نويسد اسالم جھانی شده و ب

در .  سياسی قدرت را مطرح می کندۀسالم سياسی از آن بھره می جويد و پروژجدال شيعه و سنی، اسالم امتی بوده و ا

يک موضع که واقعيت را فراموش کرده و الئيسيته را : برابر اين پروژه چه بايد کرد؟ در فرانسه دو موضع وجود دارد

؛ اين موضع اسالم زده موضع دوم اصول الئيسيته را به فراموشی می سپارد. تبديل می کند» الئيسيسم«به ايدئولوژی 

بخش مھمی از چپ ھا از ھمين اسالم ايده آليزه .  ستمديدگان از تسلط سرمايه می داندئیاست و گوھر دين را برای رھا

انفره . و غيرتاريخی شده و ايدئولوژی شده حمايت می کند و دورنمای انقالبی عليه سرمايه را بر اين پايه قرار می دھد

  .ن دو موضع، يعنی الئيسيسم و اسالمزدگی، من موضع سومی دارممی نويسد در برابر اي

 ۀاسالم بايد به نمون). ١٢۶برگ . (بنا به نظر ميشل انفره در فرانسه بايد يک قرارداد اجتماعی با اسالم در نظر بگيريم

 دارد را ئیبرداری دست زده و در قرآن و حديث و زندگی پيامبر و تاريخش، آنچه با ارزش ھای جمھوری خوانا

اگر اين تعھد از جانب اسالم پذيرفته شود، در چنين حالتی نظام جمھوری فرانسه بايد آنچه در وظيفه اش . انتخاب کند
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ل گرفت تا عليه جمھوری وبايد پيشنماز تربيت کرد، بايد به آنھا حقوق داد، بايد مبلغان را زير کنتر. می باشد عرضه کند

در اين قرارداد . ختمان مساجد در نظر گرفت و بايد امنيت مسلمانان را تضمن نمودعمل نکنند، بايد بودجه برای سا

در بخش ). ھمانجا.(امکان زندگی الزم را می دھد» اسالم فرانسه«دارد و جمھوری به  اسالم از جنگ دست برمی

ه پيروان خود را به تسليم ک که تسليم باشد، نه به اين اسالم محکوم است ، نه به اين« :پايانی ميشل انفره می نويسد

ميشل انفره می نويسد فرانسه بايد به سياست ). ١٢٨برگ (».دعوت کند، بلکه محکوم به يک کار فکری است

  ).١۴٧برگ .( برسدءنواستعماری خود پايان دھد و ميان داعش و دولت فرانسه بايد قرارداد آتش بس به امضا

 که در بمباران شرکت ندارند ئیا در فرانسه متوقف شود زيرا کشورھااو می نويسد بايد بمباران قطع شود تا ترورھ 

برای مذاکره محدوديتی نبايد باشد زيرا با دشمنان و در جنگ بايد ). ١۵٩برگ . (مورد ھدف تروريسم داعش نيستند

 قرارداد بين کشور،در داخل . بنابراين برای ميشل انفره بايد قراردادی در داخل و خارج در نظر گرفت. مذاکره کرد

  .و جمھوری فرانسه از يکسو و در خارج قرارداد صلح با دشمنان از سوی ديگر» خواهاسالم جمھوري«

  

  ارزيابی کوتاه پيرامون کتاب ميشل انفره

 اسالم و تروريسم اسالمی و نقد به چپ و سياست ۀآنچه در باال آمد نظرھای فيلسوف فرانسوی ميشل انفره در بار

  :آنچه که در اين کتاب آمده از نظر من در چند مورد قابل بررسی است. دخارجی فرانسه بو

 اسالموفيل غلبه داشته و در برابر اسالم سياسی و ۀ در زمانی که در فضای روشنفکری و سياسی فرانسه، روحي:يکم

حث متضاد و با دين اسالم، روشنفکران کوتاه آمده و ھراس از نقد دارند، اين کتاب جسارت داشته و به استقبال ب

سانسور و خودسانسوری در برخورد به اسالم سنگين است و بازکردن انتقاد در اين فضای . صراحت می رود

 را بشکند و ميشل انفره نقش بسيار ء فکری و شجاعت روشنفکری بايد اين فضاۀمبارز. اسالموفيل امر ساده ای نيست

اسالم در اين . فکر با جسارت و نقاد دين است در تاريکی می ماندملتی که فاقد روشن. مثبتی در اين زمينه بازی نمود

  .کار روشنفکر آزاد انديشيدن است. جامعه بحران ساز است و به ويرانگری انديشه ادامه می دھد

نقد مواضع نادرست چپ و کرنش .  سياسی داشته و ابعاد فلسفی آن بسيار ضعيف می باشدۀ اين کتاب بيشتر جنب:دوم

نظر . عنوان سياست نواستعماری برجسته استه بر اسالميسم و انتقاد از سياست خارجی فرانسه و غرب بچپ در برا

من بر سر نفی مطلب سياسی نيست ولی يک فيلسوف می تواند ابعاد فلسفی و تئوريک قدرتمندی در تحليل ھرمنوتيک 

 ۀ ھمۀاو بايد بر تربيت جمھوری خواھان.  دينی را در جامعه برجسته نمايدۀاسالم و قرآن نشان بدھد و نقد اسطور

کيد کند و عوامل ايدئولوژيک و روانی درجازدن فکر مسلمانان را بازشکافی أويژه مسلمانان فرانسه ته شھروندان و ب

تواند ناھنجاری  او می. شکار روشنفکران فرانسوی به اسالم را بازشکافی کندآ تمايل خجالتی يا ۀاو می تواند ريش. نمايد

تواند تضاد ايدئولوژی اسالمی را با  او می.  مدرن را به تحليل بکشدۀ و دشواری ھای جديد ناشی از اسالم در جامعھا

  . ذھنيت آزاد مورد بررسی قرار دھد

ميشل .  نشان دادن خشونت قرآنی در آيات و نيز ضديت آيات با حقوق زنان، به شفاف شدن بحث کمک می کند:سوم

 خالف تبليغات چپ اسالم زده و سياسيون فرصت طلب و برخی محافل مطبوعاتی بازارسنج، انفره نشان می دھد که

من می .  مستقيم دارد و نمی توان ادعا نمود که اقدام تروريست ھا ربطی به دين اسالم نداردۀتروريسم با دين اسالم رابط

تروريسم . ، داخلی و بين المللی داردئیا، روانی، اجتماعی، مافي ريشه ھای متعد دينی، ايدئولوژيکافزايم تروريسم

خالف تئوری ھای برخی . طور عمده دارای طبيعت ايدئولوژيک و سياسی و خواھان جنگ تمدن ھا استه اسالمی ب

خود گرفته و فقر اجتماعی و دوران استعمار را عامل اصلی ايجاد ه جامعه شناسان فرانسوی و ايرانی که ظاھر علمی ب
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وی عوامل ايدئولوژی دينی و جھاديسم و شبکه ھای سالفيسم و عقب ماندگی فرھنگی، در ر من برتروريسم می دانند،

فريقا و خاورميانه نگاه کنيم اغلب امريکا تا اروپا و ااگر به ترورھا از . ايجاد اين تروريسم اسالمی پافشاری می کنم

عالوه از امکانات ه مرفه اجتماعی بوده اند و ب ۀتروريستھا از موقعيت شغلی برخوردار بوده و برخی از آنان از طبق

ريشانی پ. طور مسلم تروريسم دنبال سربازان مزدور و پرحقارت استه ب. پرتوان مالی و نظامی برخوردار بوده اند

خط . ثير داردأ و عقده ھای سکسی و شکست ھا نيز در آماده سازی و رفتار تروريست ھا تھای خانوادگی و پاتولوژيک

 تروريست ھای اسالمی الگوی غزوات محمد، آيات قرآن، تاخت وتاز دين اسالم، فضای روانی و ۀانگيزقوی در 

  .تبليغانی و انترنتی اسالمی، کينه جوئی عليه دمکراسی و ترقی و ضديت با فرھنگ آزادانه و حقوق بشری است

. ھنی و ايدئولوژی و دينی در انسان نيستند ذۀ نخبگان اسالموفيل، ما را به کجراه می برند و قادر به درک قدرت انگيز

جای نقد ه به اين لحاظ نيروی فکری اين اسالموفيل ھا ب. برای آنان سوبژکتيويته در برانگيختن افراد بی معناست

آنھا .  و بمبگذاران، بيشتر در پی جلوگيری از انتقاد به دين بوده و الئيسيته را به نقد می کشندطاعون ايدئولوژيک

تروريسم فکری يعنی . تروريسم فکری يعنی جلوگيری از انتقاد به قرآن و اسالم.  تروريسم فکری می باشندخواھان

به دکترين خرافه و خشونت بار و مخالفت کردن با انتقاد عليه تمامی اين پديده ھای » احترام«و » دين توده ھا«دفاع از 

  .دينی و رفتاری در جامعه

اسالم «او از . نفره در انتقاد به اسالم، بايد از محدوديت ديدگاه او صحبت کردرغم شجاعت ميشل ا  علی:چھارم

ولی در . نداطور مسلم شھروندان مسلمانی که صلح طلبند و پاسيفيک ھستند بسياره بله ب. حرف می زند» جمھوريخواه

يات جدا کرده و فکر می اونفره يک عنصر را از آ. خواھی وجود نداردنت پيامبر محتوای ھمسو با جمھوريقرآن و س

 تما می دانيم اين نکته تمامی آي. نيست» اجبار در دين«او می نويسد که در قرآن آمده . کند می تواند از آن مشی ساخت

عالوه در قرآن فقط يک دين پذيرفته می شود و در اين ه و ب) ٣(به مقاالت متعدد من در باره قرآن رجوع شود(نيست 

 با ساده لوحی ميشل انفره در واقع ما، يا. و مرتد و يھودی و مشرک و نصارا بايد به جھنم بروندمنطق، ناباور و منافق 

  .اسالميست ھا می باشد» گول زدن«يم و يا ميشل انفره در حال مواجھ

 قرآن متمايل به اطاعت بردگی وار از هللا و نفی شخصيت فردی ساختار ايدئولوژيک. ر اشتباه است در دو حالت، او د

جو  و خوشبينی ساده لوحانه است اگر در اين ايدئولوژی توتاليتر قابليت جمھوری خواھانانه جست. شھروندانه است

 يک فرھنگ مترقی ۀبايد شھروندان قدرت انديشه پيدا کنند و خود را در خارج از چارچوب قرآنی و بر پاي. مئينما

الوه، مذاکره کردن با دشمن قابل نفی نيست، ولی پيشنھاد ميشل عه ب. خواه باشداسالم نمی تواند جمھوري. د سازندقدرتمن

ش يک جريان جھانی است که تمام ھدفتروريسم اسالمی . اونفره مبنی بر مذاکره با داعش، يک ساده لوحی کامل است

ست،  استعماری و نفوذی غرب و اثرات نکبت بار آن نيۀبحث بر سر نفی مداخل. ايجاد جنگ عليه تمدن دمکراسی است

 اسالمی تمام بھانه ھا ئی نظامی باشد يا نباشد، برای بنيادگراۀولی مداخل.  فاجعه آور بودا غرب در عراق و ليبيۀمداخل

  .  جنگ و ايجاد اغتشاش و آدم کشی معتبر استۀجھت ادام

رش شھروند  دولت الئيک دفاع از منافع عمومی و پروۀبلکه وظيف.  وظيفه جمھوری الئيک، اسالم سازی نيست:پنجم

دمکراسی به .  خود آنھاستألۀ دينی چه رفتار خصوصی می خواھند داشته باشند، مسۀکه شھروندان در عرص اين. است

صحبت می » خواهاسالم فرانسه و جمھوري«انفره از ميشل .  دينداران اجازه می دھد تا ايمان خود را تجربه کنندۀھم

بسازد، اين امر را با چه کسی يا چه نھادی يا کدام اتوريته، » خواهمھورياسالم ج«مھوری در غرب بايد اگر رژيم ج. کند

بايد مورد مذاکره و سازماندھی قرار داد؟ کدام نماينده، مشروعيت قانونی يا حتا دينی خواھد داشت؟ اگر گفته شود 

يسم فرانسه، کنفسيوسيسم ، پس چرا کاتوليسيسم فرانسه، پروتستانتيسم فرانسه، يھوديت فرانسه، بودائ»اسالم فرانسه«
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فرانسه، شينتوئيسم فرانسه، متدوديسم فرانسه، بھائيت فرانسه، ھندوئيسم فرانسه، گفته نشود؟ چرا در ميان اين ھمه دين و 

 که دانيم له، مزاحمت و بحران سازی اسالم است و ما میأآئين، اسالم جايگاه ويژه دارد و مھندسی خاص می طلبد؟ مس

بنابراين شھروندانی که در اين اعتقاد دينی ھستند .  و ھژمونی طلب اسالم برمی خيزد ايدئولوژيکاين امر از ماھيت

بايد تالش کنند و خود را مطابق فرھنگ جمھوری خواه و دمکراسی طلب نمايند و بر آنھاست تا دين خشن خود را مھار 

ياسی و اجتماعی و فرھنگی مسلمان است تا  نخبگان سۀويژه وظيفه کنند و برآن انتقاد آشکار وارد کنند و نيز ب

دولت مدرن بايد به سکوالريسم و الئيسيته به عنوان . رفتارھای مدرن و سکوالر را در جمعيت دينی خود ترويج کنند

دولت از منطق .  افراد جامعه، ناباور و باورمند، در دين خود آزادندۀدر دمکراسی ھم. امر محوری توجه کند

  .امری شخصی را به امر دولت نبايد تبديل کرد. دين بايد خارج گرددامتيازدھی به يک 

 بجاست و البته ھمين انتقاد را نيز به ًعنوان نيروی اسالموفيل، کاماله  انتقاد ميشل انفره نسبت به چپ فرانسه ب:ششم

ات ضدزن و  اين کرنش در برابر اسالم و مشخصۀولی ريش. چپ ايران و روشنفکران ايرانی می توان بسط داد

ضديھودی آن، در کجاست؟ چپ ايدئولوژی زده و ناتوان از تحول فکری و ازخودبيگانه، ھميشه در برابر اسالميستھا 

جامعه شناسان و روشنفکران و . طرز شگفت انگيز با اسالم سياسی يا اسالم توده ھا نزديک می شوده کوتاه می آيد و ب

جای محکوم ه مبارزه می کنند و ب» الئيسيته افراطی« عليه الئيسيته يا عليه روزنامه نگاران و سياسيون اسالموفيلی که

.  اصلی خود قرار می دھند فراوانندۀ دمکراتيک را مورد حملۀنمودن تروريسم اسالمی و مبارزه عليه فناتيسم، جامع

  .داند، از اين چپ اسالموفيل نااميد است ميشل انفره که خود را چپ آزادمنش می
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١- Michel Onfray, « Penser l’Islam », éd, Grasset, 2016, Paris. 

٢- Michel Onfray : « Traité d’Athéologie », « Cosmos », «l’ordre libertaire, la vie 

philosophique de Camus », «le Crépuscule d’une idole, Affabulation freudienne…«  

٣- Idjadi, Jalal : « le philosophe, Michel Onfray, la critique de l’islam et du terrorisme « .  
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