
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  حميد محوی

  ٢٠١۵ اپريل ١۶
  معرفی کتاب

 سخنی چند دربارۀ

  نوشتۀ منوچھر جمالی»  استحق انتقاد از اسالمآزادی، «
  :توجه

فزوده ام به ھمين علت يادآوری اين نکته را  اين مقاله را پيش از اين ارسال کرده بودم، ولی اخيراً مطالبی به آن ا

 . ضروری دانستم،برای خوانندگانی که پيش از اين مطالب مرا خوانده اند

که به سخنرانی عطا ) در دو بخش(عالوه بر اين می خواستم توجه شما را به يک ويدئو در يوتوب جلب کنم 

در آيندۀ نزديک می خواھم محتوای اين . دقيقه است ٩٠ھودشيان دربارۀ داعش اختصاص دارد که در مجموع تقريباً 

مندان می توانند اين سخنرانی را از پيش گوش کنند و ه به ھمين علت عالق. سخنرانی را مورد بررسی قرار دھم

مندان و منتقدان وجود داشته باشد که به ه برای خواندن مطالب من آمادگی داشته باشند و اين فرصت نيز برای عالق

 خودشان را برای ما فرموله  قل و يا در ديالکتيک با انتقاداتی که در آينده مطرح خواھم کرد ديدگاه ھایشکل مست

کنند و چنان که مايل بودند می توانند به گسترش اين بحث ياری رسانند و در صورت تمايل در گاھنامه نيز منعکس 

  .خواھد شد

  لينک سخنرانی عطا ھودشتيان

www.youtube.com/watch  

https://www.youtube.com/watch  

************** 

کشتار مردان و تجاوز به زنان و به  با(توجه به قدمت تاريخی تھاجم خونبار و دھشتناک اسالم به ايران از آغاز  با 

تا امروز و با توجه به رويدادھای معاصر ايران و تشکل دولت ) فارسی بردگی کشيدن آنھا و ممنوع ساختن زبان

اختناقی که خود دستگاه  اسالمی در ايران، با توجه به اختناق عمومی در طول تاريخ ايران و خاصه ریجمھو

ايجاد کرده و ضمانت ھای اجرائی آن را نيز به ما نشان  مذھبی از پايگاه ايدئولوژيک و اعتقادی روی نقد مذھب

دوران جمھوری  به مقدسات تا تمام قربانياناز قتل احمد کسروی و منشی او به جرم اھانت  داده است، يعنی دست کم

اند، بخشی از جامعۀ ايران را بر آن داشت تا در   با خدا به تير اعدام سپرده شدههاسالمی ايران که به جرم محارب
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زمينۀ نقد مذھب  تأثيرات آن در روند اجتماعی تأمالتی داشته باشند و در مجموع ادبياتی در مورد مبانی دين اسالم و

اپوزيسيون ھا واقع شده ولی به دليل وابستگی سياسی و اقتصادی  اين جريان انتقادی که غالباً در محدودۀ. د کنندايجا

جمھوری اسالمی  ھا غالباً در راستای نيازھای تبليغاتی صاحب کار و در نتيجه ضرورت سرنگونی به امپرياليست

اسالم را زير عالمت سؤال نبرده اند، بلکه اصطالح  ينحرکت کرده و کمتر به خود اسالم پرداخته است و نه تنھا د

و ميانه  مثل خود اياالت متحده که بر اساس نيازھايش القاعدۀ افراطی. نيز رايج ساختند آخوند خوب و آخوند بد را

بر اين گرچه اين اپوزيسيون ھا به دليل  عالوه. تروريست افراطی و تروريست ميانه رو: رو را راه اندازی کرد 

 خصوصاً به اين علت که بورژوازی کمپرادور ايران که ھمين اپوزيسيون ھا پايگاه طبقاتی و وابستگی ھايشان و

چرا که نقد مذھب چنان که بخواھد . سازند نمايندۀ بارز و برجستۀ آن ھستند طبيعتاً نمی توانستند نقد پويائی را رايج

 دوران نوينی را در چشم انداز جامعۀ ايرانی بگذارد، نيازمندمذھب عبور کند و  عملکرد اجتماعی داشته باشد، و از

بورژوازی انتظار چنين رويکردھائی را  به شناخت عينی و ساخت و ساز قانونمند است، و ما نمی توانيم از اين

 کمک ھا به دليل وابستگی به سياست ھای امپرياليستی و بھره مندی از صندوق متأسفانه اين اپوزيسيون. داشته باشيم

اساس نيازھای ضروری و تاريخی  ويژۀ پنتاگون، از جايگاه معتبر يک جريان پويا و قانونمند که بتواند بر ھای

البته اين وابستگی که جزء بنيادھای اين طبقه . به دور بوده و ھستند جامعۀ ايران عملکرد عينی و مثبت داشته باشند

که شايد بتوانيم دست کم  داليلی ديگری نيز وجود دارد. ذھب نيستتنھا دليل اين کاستی ھای ما در نقد م می باشد،

با اين وجود بين . جو کنيم و جست» ما چگونه ما شديم«عنوان  بخشی از اين داليل را در کتاب صادق زيبا کالم زير

ار را مورد آث مختلفی وجود دارد، استثناھائی وجود دارد، و ما اگر با ديد انتقادی و شناخت سياه و سفيد درجات

. شايد بتوانيم رگه ھای طالی نابی را کشف کنيم در بی اعتبارترين کتاب ھا حتی  مطالعه و بررسی قرار دھيم، 

 .خواھم معرفی کنم خوشبختانه بايد جزء ھمين استثناھا بدانيم کتابی را که در اينجا می

حق انتقاد آزادی، «ايد خيلی از شما ھنوز کتاب خيلی از شما شايد با آثار منوچھر جمالی آشنائی داشته باشيد، ولی ش

آزادی، « من خودم جزء آن دسته از خوانندگانی ھستم که خيلی به تازگی کتاب . را نخوانده باشيد»  استاز اسالم

را دانلود کرده ام و تا اينجائی که در خواندن کتاب پيش رفته ام، تشويق شدم که برای اين »  استحق انتقاد از اسالم

 ٥او در (اب در گاھنامۀ ھنر و مبارزه تبليغ کنم، متأسفانه شانس کشف اين نويسنده را در زمان حياتش نداشتم کت

 ). در اسپانيا چشم از جھان فرو بست٢٠١٢ جون

اين است که در اغلب  انتقاد اول. ، دو انتقاد را به اين کتاب وارد می دانم) صفحۀ اول٦٠در (با اين وجود تا اينجا 

موارد و يا به اندازۀ کافی برای نظريات مطرح شده به قرآن و يا آثار مذھبی مراجعه نکرده است، به عنوان مثال در 

ھر چند . ی اشاره نمی کندتبه ھيچ سوره و آي» د او را کشتمشرک قابل تربيت نيست و باي«  وقتی می گويد ٣٥ص 

رو ه لمانان مقدس می پندارند با اين گونه فرامين مرگ برای خداناباوران روبکه ما در تمام صفحات کتابی که مس

من بيشتر شيوۀ نگارش نويسندگانی ). سورۀ بقره شھرت خاصی دارد(می شويم و موضوع شناخته شده ای است 

 و اناجيل و ھا و سوره ھای توراتتترجيح می دھم که مکان تمام آي» رسالۀ خداناباوری« مانند ميشل اونفره را در 

 که دوست دارند یاين شيوۀ کار برای تسھيل گسترش ھای بعدی برای خوانندگان فعال. قرآن را مشخص کرده است

البته اين انتقاد مطلق نيست و نويسنده در برخی موارد به اين امر .  مفيد خواھد بود،ل کنندومنابع اصلی را کنتر

 موضع گيری ضد کمونيستی منوچھر جمالی، خصوصاً وقتی که نيز مرتبط است بهانتقاد دوم . پاسخ گفته است

حرف می زند، گوئی که )  نسخۀ پی دی اف٥٣صفحۀ ( » آزادی، حق انتقاد از مارکسيسم«شعار گويانه از 
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يعنی ... مارکسيست ھا برای کسی حق انتقاد قائل نيستند و يا امکان انتقاد در اين مکتب ماترياليستی وجود ندارد

  . موجب ريزش تأمالت انتقادی او می شودموضوعی که

 قطع نظر کنيم،  با اين وجود اگر از اين موضع گيری ھای ترديد آميز و غالباً بی مورد و حتی خارج از موضوع 

و آنھائی که از دير . کتاب بسيار ارزشمندی در زمينۀ نقد مذھب خواھيم يافت»  استحق انتقاد از اسالمآزادی، «در 

 و يا دستگاه دين اسالم در ايران را به ويژه در دوران مدرن و انقالب ھای صنعتی به عنوان يکی از باز دين اسالم

بی . يدات متعددی برای نظريات خودشان خواھند يافتئائی کرده اند نيز در اين کتاب تأعوامل عقب ماندگی شناس

يکی از » تقليد« انضمام موضوع گمان موضوع عقل انسان و چگونگی و سرنوشت آن در ايدئولوژی اسالمی به

جامعۀ مھمترين مسائلی است که منوچھر جمالی مطرح کرده و به تنھائی نظريۀ اسالم به عنوان عامل عقب ماندگی 

  .يد می کندئايرانی را مختصر و مفيد تأ

سياليسم با اين وجود منوچھر جمالی به دليل محدوديت ھای ايدئولوژيک و خصوصاً ضديت و يا نا آشنائی با سو

استقالل عقل فقط موقعی «: علمی و ماترياليسم تاريخی و ديالکتيک، وقتی از استقالل عقل صحبت می کند می گويد 

پاراگراف دوم (» خودی خود سرچشمۀ معرفت بشوده ممکن است که به خود اطمينان داشته باشد که می تواند ب

  )٦١صفحۀ 

ب به عنوان يک کار ارزشمند در زمينۀ نقد مذھب، کامالً جانب نسبيت در نتيجه در پيشنھاد ما برای خواندن اين کتا

را بايد در نظر بگيريم و با ديد انتقادی مطالب منوچھر جمالی را بخوانيم، چرا که از اين نوع اشتباھات نيز در اين 

ده ايد که در خيابان به را دي» عقل « نمی بينيم، آيا شما تا کنون» عقلی مستقل«ما در ھيچ کجا : کتاب ديده می شود 

؟ ولی انسان را ديده ايد، پس عقل مستقل وجود ندارد، بلکه انسان به عنوان يک کليت مطرح می ...تنھائی راه برود 

انسان . باشد، و از ديدگاه ماترياليستی اين انسان محصول زيست محيط خود و مناسبات توليدی دوران خود می باشد

فرھنگی و تمدنی و زيست محيط خود و سھمی که از آن داشته می باشد، و بر اين اساس در رابطۀ مستقيم با انباشت 

فزايد سنگی به بنای تمدن بشری بياست که می تواند احتماالً در شرايط مساعد به فاعل شناسنده و خالق تبديل شود و 

  . ص ارتقاء ببخشدخودش تحقق ببخشد و احتماالً اثری واال به وجود بياورد و به مفھومی خاه و يا ب

، از دقت )٦٢صفحۀ (»  که حکومت انسانی باشدشودخالقيت عقل انسانی موقعی تأمين می « : و يا وقتی می گويد 

کافی برخوردار نيست و ما تنھا از روی تسامح می توانيم با توجه به موضوع کتاب چنين فرمولی را بپذيريم، ولی 

 دھد که حکومت منشأ انسانی دارد، در اين صورت می توانيم بگوئيم  حداکثر نشان می »حکومت انسانی«در واقع 

با اين وجود ھيج يک از . که خود مذھب ھم ريشۀ انسانی دارد، نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی نيز انسانی است

مينی در اين اين جلوه گاه ھای انسانی الزاماً به ضروريات رشد خالقيت و خرد در افراد آدمی پاسخ نمی گويد و تض

 سرکوب عمومی و منحرف   عکس ضروريات حاکميت يک طبقه بر طبقات ديگرهمورد وجود ندارد، بلکه کامالً ب

ساختن نيروھای مولد را ايجاب می کند، نه برای پاسخگوئی به نيازھای اصلی و عمومی بلکه برای نيازھای 

لی فقيد بايد ھمواره ديد انتقادی مان را حفظ کنيم تا بنابر اين در خواندن نوشته ھای منوچھر جما. حاکميت طبقاتی

  .بتوانيم نکات برجسته ای را که او مطرح کرده تشخيص دھيم

  حميد محوی 

 ٢٠١٥  اپريل١٠

 


