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 اسالم و خشونت
  

  8/8/94روز جمعه، مورخ:  شده در سایت رادیو زمانه، کار
  

کم  بودنِ دستو ناروا  یز معاصر است. چندین دهه است که خشونت آمیزنسبت میان اسالم و خشونت از مسائل مهم و بحث انگ  
روه هاي گ ظهورمیانه در دو دهۀ  اخیر و است. تحوالت خاور  ازاهالی نظر محل تاکید قرار گرفته ه اي دعبرخی از احکام فقهی توسط 

یان در میان  اد  1»ینیدگرایی دبنیا« مقولۀ ، هر چندنیز به این بحث دامن زده » اعشد«، »بوکوحرام«، »القاعده« چون بنیادگراي مسلمانی 
     2.ه استدوریگر نیز سربرآد

و  3تیوش شناخسویۀ ر ن؛ بحث مکنم يدصورتبن را  دربارة نسبت میان اسالم و خشونت  راي خویش ر این نوشتار بر آنم تا د 
ر لول این سخن این است که  اگد. ممی کنم  دعیاتم به برخی وقایع تاریخی نیز استشهادبراي ایضاح م ر عین حالد، دارد 4معناشناختی

یگري در اسالم از منظر در تحوالت صدپی گرفت و  را ر این باب د  بحث تاریخی ، هار پرتو آند، می توان دموجه باش الل هایمداست
   .دآنها همت گمار و به فهم و ارزیابی  دنظر کر

به نحو  هامؤلفه ها و مقومات آن مفاهیمی که  است،  5»مفاهیم برساخته اجتماعی«در عداد  »خشونت« انکه در می یابم، مفهوم چن
« می نظیر ؛  بر خالف مفاهیاحصاء می شود و می تواند از عصري به عصري تغییر کند پسینی-بدست نمی آید، بلکه تجربی 6پیشینی

نسانی ا ر یک جامعۀدان میدمیان آ  آنها بستگی به مناسبات و روابطکه  شکل گیري  » ریاد«  و »جنگل« ، »کوه« ، »خانهدرو« ، »رختد
تۀ ر مقابل، مؤلفه ها و مقومات مفاهیم برساخد ه است.دمحسوس و چشمگیري نکر اتر طول تاریخ تغییرد، از اینرو مؤلفه هاي آنها داردن

، »جنگ« ، »بازي« ، »رنیتهدم« مفاهیمی نظیر  الزمۀ این سخن این است که  براي فهم مصادیقِه است. دتغییر کر طول زمان رداجتماعی 
این،  شباهتی ویگ ویتگنشتدعبیر لویق آنها، به تدمیان مصابرساخته هاي اجتماعی اند و مفاهیم که در عداد » عفت« ، »عدالت« ، »خشونت«

ا و ی» جنگ«، »بازي«در نظر گرفتن فالن و بهمان پدیده به مثابۀ مصداقی از   7،ه برقرار استدمیان اعضاي یک خانوا از سنخ  شباهت 
  ربارةد شد و با مالك و محک هاي امروزین، به فهم و داوري 8»زمان پریشی« خشونت آمیز، نباید دچار خطاي  و رفتار رفتار عادالنه

قرون پیشین همت گمارد، که در این صورت، تحلیل و ارزیابی ارائه شده از خطاي روش شناختی جدي اي رنج  ثده ها و حوادیدپ
 هایی است متضمن مؤلفههجري   غزالی، فقیه، متکلم و عارف قرن پنجم دابوحام  دبه نز فی المثل، عفت و رفتار عفیفانه  9خواهد برد.

                                                             
1.  Religious fundamentalism 

در  "؟؟ت اسالمیخشون"، در مقالۀ »اسالم وخشونت« نار عنوان نمونه،  نگاه کنید به سخنان فروغ جهانبخش در سمیدوار بنیادگرایی و بروز و ظهور آن در دیگر ادیان، به براي آشنایی  با ا . 2
 لینک زیر:

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/393.pdf 
3. methodological 

4. semantic 

5.  Socially-constructed concepts 
6. a- priori 

  :اشته شده استذیل به بحث گذکه از برساخته هاي ویتگنشتاین متاخر است، در منبع » گیشباهت خانواد«  از مفهومتلقی هاي مختلف   . 7
  .47-62 وم، چاپ سوم، صفحاتدویراست ، تهران، صراط ،  ر فلسفه ویتگنشتایندسکوت و معنا: جستارهایی ،  "بازیها و معناها "باغ، دسروش 

  
8. anachronism 

در دانشگاه جرج واشنگتن شرکت کردم. در بخش پرسش و پاسخ، کسی در مقام نقد رفتار پیامر، از من پرسید » آزادي بیان و اهانت به مقدسات«پیش در جلسه مناظره اي درباره دو سال  . 9
ال ازدواج کرده . در مقام پاسخ گفتم، امیرکبیر که در دوران قاجار می زیست، س 16ساله بوده ازدواج کرده و این کار غیر اخالقی است، چون با دختر زیر  10-9که پیامبر اسالم با عایشه که 

سال نیز  10و  12سال پیش، تفاوت میان  1400ساله ، امري عرفی بوده؛ چه رسد به  12سال پیش نیز ازدواج با دختر  200ساله بود. پس حتی  12ج کرد که ابا خواهر ناصر الدین شاه ازدو
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توي خانه ر پسد و دوي، زن عفیف  کسی است که  خلوت نشینی پیشه کن د. به نزداردمنافات هاي اخالقیِ عرفی  دکه امروزه با شهو
   : دمی گوی تدکیمیاي سعار د. وي درا نشناس دوستان همسر خودو  دان حضور نیابدر جلوت چندو  دو نخ ریسی کن دبمان
و حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند، و بی دستوري وي بیرون نشود، و فرا در و بام نشود، و با همسایگان مخالطت و حدیث «

چنان  کوبد،ب.. و چون دوست شوهر وي در بسیار نکند، و بی ضرورتی به نزدیک ایشان نشود، و از شوهر خویش جز نیکویی نگوید.
  1. »پاسخ دهد که وي را نشناسد، و از جمله آشنایان شوهر، خویشتن را پوشیده دارد تا وي را بازندانند

را ناموجه می و آن دارندم عفت ن، چنین تلقی اي از مفهودگی می کنندخاکی زن ر این روزگار بر روي کرةدکثیري از انسانهایی که  
لوك و س دگیرنر نظر دوظایف و یا فضایل اخالقی  دادر عدرا و رفتار عفیفانه  »عفت«که   دنمی شو اما این امر مانع از آن ؛دانگارن

مؤلفه  دهر چن ؛ارزشهاي جهانشمول اخالقی است دادر عد » التدع«نظیر » عفت«یگر، د. به تعبیر دول آن تنظیم کننرا ح داخالقی خو
ن  این مفاهیم نیز سخن به میان دبو 2»وابسته به سیاق« . از اینرو می توان از داز عصري  به عصري تغییر کن دها و مقومات آن می توان

راغ وار گوناگون  سدر ادسخن گفت و مؤلفه هاي آنرا خشونت آمیز و رفتار  »خشونت« مفهوم ربارة د.  بر همین سیاق می توان دآور
  یگر بازشناخت. دگرفت و از یک

میز خشونت آیا النه و دعا مناسبات و روابط و الت و خشونت دفهم صحیح و سازوار از مقوالت و مفاهیمی چون عن دادست دببراي 
 در شکل گرفتنِ عمیقارا که قواعد زندگیِ قبیلگی و ...  ، همچنین معیشتی -فرهنگی -اجتماعی -مختصات اقلیمی  دبای  ،ر اسالمدر صد
ر . دستعنایت  نگری ةدیدبه ر آنها دو  در نظر آورد،  دنداعرابی که مخاطبان سخنان پیامبر بو،  کردهآن روزگار اعراب ریزش دگی ِزن

، تفکیک قوا، مرز.... مناسبات و روابط آن روزگار را باید بالمره به نحو 4»شهروندي «،3»ولتد -ملت«غیاب مقوالت و مفاهیمی چون 
    5.دارزیابی کرو  دیگري فهمید
شناختی  انسان شناختی، معرفت يِدمبانی و مبا ، همچنین ه و توبرتودپیچی  انسانیِو روابط  مناسبات فهم ، ر این میاند مدشرط اول ق

می توان به ارزیابی اخالقی و معرفتی  ت و جامع االطرافرسدر پرتو فهم دپس از آن،  . ر آن روزگار استدجاري و ساري   و اخالقیِ
.  به هستم 8»گرادشهو«و   7»واقع گرا« در وادي اخالق،   ( نیست 6»نسبی گرایی اخالقی«دفاع از  الزمۀ این سخن . دآنها  همت گمار

؛ هم گزاره هاي اخالقی را معرفت ر جهان پیرامونمچندي د9قائل به  تعین و تقرر مفاهیم و اصول اخالقیِ جهانشمول  ، همیگردتعبیر 
و بهمان  هواقع چشمها و جور دیگر دیدن و در نظر آوردن سیاق و زمینه و زمانه اي است که فالن دعوت به شستن بلکه  ؛)انمدبخش می 

می توان  به داوري اخالقی  ه، در آن  محقق شدو کنش  پس از فهم سیاقی که فالن و یا  بهمان رفتار محقق شده است. ر آن دحادثه 

                                                             
، به سروقت روزگار پیشامدرن هدهه هاي اخیر رایج شدر دو  ، مفهومی مدرن است. به مدد این مفهوم که متعلق به روزگار کنونی است» سال 16زیر واج داز « این، ك است. مضافا براند

  آن برآمدن، بالمره خطاست و راه به جایی نمی برد.     و ارزیابی  رفتن و از پی تحلیل و فهم
  .323، صفحه »کاحنآداب «، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، ، جلد اول، »تالربع عبادات و ربع معام«، کیمیاي سعادتابوحامد امام محمد غزالی طوسی، .  1

2. Context-dependent 
3. nation-state 
4. citizenship 

مدرن را علت امور سیاسی در جهان پیشامدرن و جهان  و تفاوتهاي بنیادینِ »دولت-ملت« عدم تفطن به  آموزه  ، "2بهشت با طعم تازیانه  " ۀعبد الکریم سروش در مقال .5
  :مدي احکام فقهی در روزگار کنونی قلمداد کرده است. نگاه کنید بهآناکار اصلیِ

http://drsoroush.com/fa/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-
%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-2/  
6. moral relativism 

7. moral realist 
8. moral intuitionist 
9. Universal moral principles 
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 ، اگر قبیله اي نقض پیمان می کرد و به قبایل رقیب در حینستانعربشبه جزیرةروزگار عرفیِ آن   همت گمارد. مثال، مطابق با قواعد
 و  معقول بود ر چنین سیاقی، دن سخت دمجازات کربنابر عرف آن زمان،  1.جنگ مدد می رساند، مجازات  سختی درانتظارش بود

دون ویزا کسی ب  ین امر، در نظر بگیرید که امروزهمی نماید. براي ایضاح بیشتر ا ناموجه، هر چند امروزه خشن و و کارآمد امري عرفی 
وارد خاك کشور دیگري شود، اگر این فرد محاکمه شود و به زندان افکنده شود، رفتار مطابق با عرفی با او صورت گرفته، هر چند 

آید. در عین حال این امر مانع از داوري اخالقی در این ممکن است به نزد کسانی  فی المثل صد سال دیگر، رفتاري خشن به حساب 
نگرفته است.  صورت، کار غیر اخالقی اي دبیفت ر قانونی از مرز به زندان به سبب عبور غیشود، کما اینکه اگر فرد خاطی  روزگار نمی

جدي  ی دیگر را فرو نهاد. به تعبیر دیگرصحه نهاد و برخرفتارها عرف زمانه، می توان داوري اخالقی کرد و بر برخی  پس با عنایت به
ز ا داوري هاي اخالقی نیست.ن دو بی وجه شامور و از میان رخت بربستن  ۀن  برهمگرفتن و لحاظ کردن عرف به معناي صحه نهاد

ف آن زمان، امري ا عرب برخی ازمورخان غربی و اسالم شناسان بر این باورند که رفتار پیامبر با بت پرستان پس از فتح مکه، مطابق اینرو، 
محسوب می شد. به تعبیر دیگر، اگر پیامبر به نحوي خشن با ایشان برخورد می کرد، خالف عرف رفتار نکرده بود، چرا که  ستودنی 

تقرار ر سالهاي پس از اسدینه و مکه داز تنش میان م ساکنان مکه با توجه به مناسبات خصمانه و مملوروا داشتن رفتار سخت در حق 
      2، معقول می نمود.ینهدر مدپیامبر 

قهی نظیر برخی از احکام ف اییِدپی مانۀبه زمینه و زبر آن است تا  یندي بر قرائت رسمی از دنق  ردشبستري  دبر همین سیاق، مجته
ر نظام دمعطوف به جلوگیري از خونریزي بیشتر  اتذاوال و بالحکم قصاص . به روایت ایشان، دریابدو منطق آنها را  دازدبپر »قصاص«

ه دارع بونه اینکه فی نفسه محل عنایت ش؛ داب و رسومی که میان قبایل اعراب آن روزگار جاري بودبا توجه به آ ،هدبو آن زمانه قبیلگیِ
الت ورزي دعن دپیشه کربوي و به سنت ن دن و تاسیِ روشمندس واقع شدراستینِ متن مق» مخاطب« ر روزگار کنونی، داست. از اینرو 
 دبه نز.  دشو تهاخدجمۀ فرهنگیِ آن پرو به تر در نظر گرفته نشودر معناي تحت اللفظیِ آن د که حکمی مثل قصاص  داقتضاء می کن

و   3للفظیان مواجهه و خوانشِ تحت دو  فرو نها» ارشناسی تاریخیدیدپ«   ن، متضمنِ  بکار بستن روشدواقع ش راستین  مخاطب ایشان،
ست درا از  د، بسترعقالیی خودفقه موجو» سیاسات«است  باب  دشبستري معتق ینی است. دس ( قرآن) و سنت دبا  متن مق 4غیر تاریخی

، چرا که جمهور فقها، مواجهۀ مکانیکی و تحت اللفظی با سنت نبوي و احکام فقهی 5داردي و اساسی دنظر ج دیده و احتیاج به تجداد
نمی  دانمنو مک دس و احکام فقهی را زمانمندو متن مق دتاریخیت را لحاظ نمی کنن ر فهم سنت ستبرِ پسِ پشت، مؤلفۀ دو  دمی کنن

                                                             
ا پیامبر که آن یان بنی قریظه پیمانی را که بس تحلیل می کند. به باور وي، یهودگ خندق را بر همین اساجنر کشتار یهودیان بنی قریظه د ۀیل، قصدنی در منبع ذیک دفر1.

نه خیانت کردند؛ هر مدیانان روزگار حاکم مدینه بود، بسته بودند، نقض کردند و در حین جنگ، به دشمنان پیامبر یعنی بت پرستان مکه مدد رساندند و به پیامبر و مسلم
  :چند  سپاه مکه  در این جنگ شکست خورد

Frederick Mathewson  Denny. An Introduction to Islam, third edition,  Pearson, 2005,  chapter 3&4. 
   : د بهگاه کنیبراي بسط بیشتر این مطلب ن .2

کر ذ به منبع دهمچنین نگاه کنی.9و  8، فصول 1389کیانوش حشمتی، تهران،حکمت، چاپ سوم،  ۀ، ترجمد: زندگی نامه پیامبر اسالممحمکارن آرمسترانگ، 
19پانوشت  ر ده دش  

3. literal 
4. a historical 

حرانها، رسمی از دین: بنقدي بر قرائت ، »فقه سیاسی بستر عقالیی خود را از دست داده است  «و » التدشوراها و مسئله ع«  : محمد مجتهد شبستري،هد بنگاه کنی.  5
ینی، معرفت دمیان تجربۀ  ینی: نسبت سنجیِداالهیات روشنفکري «  ر مقالۀد .161-188 و  152-160 ، چاپ چهارم، صفحات1390، تهران، طرح نو، چالشها، راه حلها

  به: دنگاه کنی .ه استداشته شذمبتنی بر آثار متاخر ایشان به بحث گ شبستري  د، فقه شناسی مجته»ینیدینی و کنش د
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/353.pdf     
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چار دون اینکه دب در واقع، شبستري  می کوشد 1.است  دو ناکارآم دشبستري البته غیر موجه و غیر روشمن د، مواجهه اي که به نزدانگارن
و به نحو  درا بفهم» سیاسات«و توسعا احکام باب  » یاتد« ، »قصاص« نطق حاکم بر احکام فقهی اي نظیر ،  مدخطاي زمان پریشی شو

 نسبت به نِده بودن و گشودبرکشیو » لوصر اد داجتها« شبستري،  دبه نز .دفرهنگی آنها همت گمار به بازخوانی  و ترجمۀ دروشمن
    .داردجز این ن لولی دمعنا و م ،ر روزگار کنونید فقهیِ باب سیاسات انگاشتن تمام احکامو عرضی  آموزه هاي حقوق بشري 

اریخ فهم و ارزیابی متن مقدس و تباید به  ،فوق روش شناختی معناشناختی و  آموزه هاي نِنظر قرار داد مد بام دمعتق، دبنا برآنچه آم
تفکیک  ، 2)دخشن انگاشته می شو» امروزه«جمله احکامی که ب سیاسات ( از با فقهیِعرضی انگاشتن احکام  با صدر اسالم پرداخت.

 ،ینیدسنت  س ودایی متن مقدپی هم افق شدن با زمانه و زمینۀ بکار بستن نگرش تاریخی  و  امور موقتی و موضعی از امور جهانشمول، 
، ده آمبه توضیحی ک زمان پریشی ر خطايد نِدو نغلتین دنلغزین و  دکر دادقلم» این زمانه« ر دآموزه هاي سنت نبوي » مخاطب«را  دخو

نظر  دمبا  دبای ،پس از آن 3.مودانگاشته می شود، فهمید و تبیین ن» خشن«و امروزه   ه دشدر آن روزگار محقق را نطق آنچه می توان م
در ترازوي   و آنها را دهمت گمار ، دمی شو دادخشن قلمچه امروزه بازبینی آن بازخوانی و  ، بههاي اخالقیِ عرفیدشهو ندادقرار 

  4.دتوزین نمو اخالق
  
  
    
  

  
  

                                                             
ه د، القاء ش» يبازخوانی آثار محمد مجتهد شبستر« ه تحت عنوان در دین شناسی و نظام االهیاتی شبستري، نگاه کنید به درسگفتارهاي نگارند فوق نکاتبراي بسط   .  1
  در لینک زیر:  10و  9، جلسات »بنیاد سهروردي« رد

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
 

 همچنین نگاه کنید به پاورپوینت هاي سخنرانیِ  نگارنده در دانشگاه نیویورك  تحت عنوان 
“  Mojtahed Shabestari ; On Faith and Revelation” 

  در لینک زیر: 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/272.pdf  

  :ه استداتیات تفکیک شذاز  ه ودش ین انگاشته د»  عرضیات« ر زمرةداحکام فقهی  ، کلّدالل هایی چندکر استذیل، با ذر مقاله د 2.
  .  29-82، چاپ چهارم، صفحات 1382، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي، »یاندر اداتی و عرضی ذ« الکریم سروش، دعب

الهیات  اسالمی  ابا آموزه هاي اسالم و   نسبت آن   و ربط و مسیحی االهیات  و آئین مسیحیت ةربارد دارم که  به تفاریق با یکدیگردر شهر تورنتو  وست کشیشید  3.
خیلی از  دمعتقد بو م. وي در میان نهادرا با او  در این مقاله ده هاي خومی کردیم. تامالت و اید نت صحبتوشمیان اسالم و خرباب نسبت می کنیم. اخیرا با هم دگفتگو 

راي اسالم می پردازند، خصوصا با توجه به ظهور گروه هاي بنیادگ ۀو به ارزیابی کارنام کسانی که از منظر یک بیرونی و غیر مسلمان در اسالم و سنت اسالمی نظر می کنند
، در می مانند و ارزیابی ناموجهی هدر شبه جزیره عربستان رخ داد  تحلیل منطقی و جامع الطراف آنچه می شوند و از» زمان پریشی« دچار خطاي  ،مسلمان در دهه هاي اخیر

      بدست می دهند. ث آن روزگار داتفاقات و حوااز 
 خویش را اقامه کرده ۀادل ، پرداخته» سنگسار« حکم همچنین و  »ساب النبی« و » مرتد«دام براي مجازات اع از همین منظر، در برخی از مقاالت خویش به نقد اخالقیِ.  4

  در لینک هاي زیر:  "غمی غمناك "و  "نچه بر نفس خویش نپسنديآ " ، "ارتداد در ترازوي اخالق " ام. نگاه کنید به مقاالت
  
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/384.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/369.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/237.pdf 
 


