ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ :دﯾﻦ
ﮐﻮاﻣﯽ آﻧﺘﻮﻧﯽ آﭘﯿﺎ

دﯾﻦ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ »ﻫﻮﯾﺖ« در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از »ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس« ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﭘﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ،و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽِ ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دور و دراز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﻟﻨﺪن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻟﻬﺠﻪای ﮐﻪ دارم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻮابام اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ،در ﻟﻨﺪن «.اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎلاش ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻏﺮض واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ از آن ﺳﺌﻮال اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮم ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﺎﺷﻢ؛ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮفﺷﺎن را واﻗﻌﺎً ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ!
وﻗﺘﯽ ﺳُﮏزده ﮐﻨﺞﮐﺎویِ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام ﺑِﻬِﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎدر و ﭘﺪری از دو ﻣﺤﻞِ واﻗﻌﺎً
دور از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺎدرم ﺑﺰرگ ﺷﺪهی ﺣﻮل و ﺣﻮش و ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺎﺗﺴﻮۇﻟﺪ ﻫﯿﻠﺰ ﺑﻮد ،در دِﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ
آﮐﺴﻔﻮردﺷﺎﯾﺮ و ﮔﻼﺳﺘﺮﺷﺎﯾﺮ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،در ﻟﻨﺪن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ »وﺣﺪت ﻧﮋادی« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﺪف اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ ﻧﮋادی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻣﭙﺮاﺗﻮریِ آن ﺑﻮد .ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ آن
ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻞ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺪرم داﻧﺸﺠﻮی ﺣﻘﻮق از ﮐﺸﻮر »ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻼ« 1و ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻنِ
ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر و رﺋﯿﺲ »اﺗﺤﺎدﯾﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ« ﺑﻮد .و در آن دوران ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﮐﺘﺮ ﮐﻮاﻣﯽ
ﻧﮑﺮوﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮیِ او ﮐﺸﻮر ﻏﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻃﺮفِ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ اﻫﻞ ﻏﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،اﻫﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪی آﺷﺎﻧﺘﯽ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺐاش ﺑﻪ آﮐﺮوﻣﺎ-آﻣﭙﯿﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ از اﻣﺮای ارﺗﺶ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽاش ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎرهی ﻗﻠﻤﺮو آﺷﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .اﺳﻢ او ﯾﮑﯽ از اﺳﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪرم
ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺪرم ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام

1ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﮔﯿﻨﻪ

ﻣﺎدرم ردﯾﺎﺑﯽِ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را از ﻃﺮف ﭘﺪران ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻗﻮام ﭘﺪرم از ﻃﺮف ﻣﺎدران .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺷﺪ در ﺟﻮاب
آن راﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺪارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ از ﻫﺮدو ﻃﺮف ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺷﺪهام.
ﺻﺤﺒﺖام را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ام در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﮐﻪ و آنﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﯽآورَد .ﺣﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮد دارﯾﻢ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻠﯿﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮋاد و دﯾﻦ.
اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻫﻮﯾﺖ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎرﺑﺮدِ
ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﻠﻤﻪی ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﻮرج اﻟﯿﻮت در رﻣﺎن ﻣﯿﺪل ﻣﺎرچ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ رزاﻣﻮﻧﺪ »داﺷﺖ ﺣﺲ
ﻫﻮﯾﺖاش را از دﺳﺖ ﻣﯽداد« ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ رزاﻣﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻖ او ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﺳﺨﺖ در ﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آنﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪی ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﻫﻮﯾﺖ اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
اﻻن ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﺮا ﺑﺤﺚ از ﻫﻮﯾﺖ در ﻃﯽ ﻋﻤﺮی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﻔﺮوﺿﺎتِ ﻣﺴﻠﻢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪهای را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻢ .ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎر
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :دﻓﻌﻪی ﺑﻌﺪ در ﮔﻼﺳﮑﻮ درﺑﺎرهی »ﮐﺸﻮر« ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ ﺑﻌﺪ از آن در آﮐﺮاو در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺎرهی »ﻧﮋاد« و »ﻓﺮﻫﻨﮓ« .اﻣﺎ اﻣﺮوز ،اﯾﻦﺟﺎ در ﻟﻨﺪن ﺣﺮف
ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮ »اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد« ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ را ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم روی
داده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎهِ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ازدواج ﻣﺨﺘﻠﻂِ« آنﻫﺎ
ﻗﺮار اﺳﺖ وﺿﻊ دﺷﻮاری ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ ،آﺧﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﭘﺪرِ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮدﯾﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﺎدرم آﻧﮕﻠﯿﮑﻦ! )ﺧﻨﺪهی ﺣﻀﺎر( .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﺎﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺷﺎﻧﺘﯽ ،ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪی
ﻋﻤﺮﺷﺎن را در آنﺟﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺪامﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن در
ازدواجﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ ﻣﯽداد .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ زﺣﻤﺖ و ﺑﺎرِ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎدر و ﭘﺪرم رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ.
دﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ درﮔﯿﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ دﯾﻦ در ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻧﻔﻮذ
داﺷﺖ و آن را ﺳﺮﺷﺎر و ﻏﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ روال ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎنِ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
دﯾﻦ ﯾﻬﻮد را ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﻐﺬﯾﻪ و

اﻋﻤﺎلِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻪ ﻓﺮدی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮدی از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺮنِ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد،
ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎﺷﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻮ و رﯾﺶ و ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و
ﻃﺮزی ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد،
ﮐﺪاماش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﺑﻮد و ﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد؟ ]اﮔﺮ ازﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ [،واﻗﻌﺎً ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﺪا ﮐﺮدنِ دﯾﻦ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از دﯾﻦ
ﯾﻬﻮد را ،ﺟﺪا از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻬﻮدی« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣُﺮدَﺧﺎی ﮐﺎﭘﻼن ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﯾﻬﻮدی و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﺎزﺳﺎزی ،(Reconstructionism) 2آﯾﯿﻦِ ﯾﻬﻮد دﯾﻦِ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺠﯿﺐ و
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ را )در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﻤﺎن« و »اذﻋﺎن«،
و »اﻋﺘﻘﺎد« )- (credoﮐﻠﻤﻪی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻌﺘﻘﺪ ام« -ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد دادهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ را در اﺳﺎس اﻣﺮی
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺪاﻧﯿﻢ.ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺳﺎده از دﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﻤﺮاهﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﻔﺎﻫﻢِ ﺑﯿﻦ دﯾﻦﻫﺎ را ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ از آنﭼﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ آﺳﺎنﺗﺮ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺗﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ در
وﻫﻠﻪی اول اﻣﺮی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ دارد :ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دوﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﺷﺎن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻫَﻤِﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل
اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎتِ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﺎ واژهی »اُرﺗﻮدﮐﺴﯽ« ﯾﺎ درﺳﺖﮐﯿﺸﯽ آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ؛ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﻋﺘﻘﺎدِ درﺳﺖ« اﺳﺖ .اﻣﺎ واژهی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ و آن »اُرﺗﻮﭘﺮاﮐﺴﯽ«
ﯾﺎ درﺳﺖرﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن ﻫﻢ اﺻﻞاش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »درﺳﺘﯽِ اﻋﻤﺎل« اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺤﺚ از اﻋﺘﻘﺎدِ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎرِ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﻬﻮدیﻫﺎی اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﯿﻠﻮنِ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ 3،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﯾﻬﻮدی در آن ﻋﺼﺮ درﺑﺎرهی
اﻟﺤﺎد و اﻧﮑﺎر ﺧﺪا )آﺗﺌﯿﺴﻢ( ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮدی را ﺑﻪ دام ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﻣﮑﺎنِ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 2ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﻧﮕﺎﺷﺖ و اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻬﻮدی
را اﻟﺰاﻣﺎً واﺟﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺖ] .م[
 3ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻠﻮِ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ  30 Philo Judaeusﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ  45ﻣﯿﻼدی؟ ]م[

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟِﻢ ﺗﻮرات در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن،
ﻋﺼﺎرهی آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد را در ﺳﯿﺰده اﺻﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻮن »وﺣﺪت ﺧﺪا« ،وﺟﻮدِ ﻧﺒﻮت و ﻣﻨﺸﺄ اﻻﻫﯽِ ﺗﻮرات.
ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺗﺎقﺗﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺰده اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
اﺻﻞﻫﺎ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﯾﻬﻮدی ﻧﻤﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ،ﺑﺎ رﺳﻢ و ﻋﺮف ﺗﻔﺴﯿﺮ ،و
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎر اﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ و
رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد رﻣﺎن درﺧﺸﺎن ﮔﻮر وﯾﺪال اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﯽِ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُوم ،ژوﻟﯿﺎن
ﯾﺎ ﯾﻮﻟﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﻦﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎﺗﯽ را ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از ﺣﻔﻆ و ﻃﻮﻃﯽوار ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ – و اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﻮد آن
ﮐﺎﻫﻦﻫﺎ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪه .ﺣﺎﻻ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،آن ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮده؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻪ؛ آن را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮده .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺮو و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻋﺎی ﯾﻬﻮدیِ
ﮐﺎدوش )ﮐﺪﯾﺶ( ،ﻫﻤﺎن دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎکﺳﭙﺎری و ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ
زﺑﺎن آراﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و در ﺟﻤﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﯿﻢ در ﺑﻄﻦ و ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻗﺮار دارد.
اﮔﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽِ ﻣﻔﺮﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ،ﻗﻠﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪی دﯾﮕﺮی ﮔﺮه ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،ﻣﻐﻠﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ آن را »ﺟﺒﺮﺑﺎوریِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﻦ و ﭘﯿﺮواناش را از آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن ﮐﺮدن و آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦِ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﻋﯿﺎت ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در واﻗﻊ ﭼﻪ وﺿﻌﯽ دارﻧﺪ .اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻟﻠﻪﺑﺨﺘﮑﯽ ﻓﻘﺮهای از اواﯾﻞ »ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ« را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،و ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ.
آﯾﻪی ﺳﻮم از ﺑﺎب اول» :ﮔﺎو ﻣﺎﻟﮏِ ﺧﻮﯾﺶ را و اﻻغ آﺧﻮرِ ﺻﺎﺣﺐِ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ «.ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ،اﺳﺘﻌﺎری و ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رواﯾﺎت اﺳﺖ – ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ – و آﺷﮑﺎرا ﺗﺨﯿﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎز ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،و ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ :ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺮ و ﺣﻼل و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک و ﻧﺠﺲ اﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ »آﻗﺎ! ﺑﺮو ﺗﻮﺿﯿﺢاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺨﻮان ،ﺑﻌﺪ ﺳﺆاﻻت را ﻣﻄﺮح ﮐﻦ!«)ﺧﻨﺪهی ﺣﻀﺎر(.
ﻓﻘﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺧﻮراک در ﺗﻮرات ﯾﺎ اﺣﮑﺎمِ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ از آن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺐ ،ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دارد .اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺲﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دارﻧﺪ

ﭼﯽ؟ ﻣﺜﻞ ﺗﺎسﻣﺎﻫﯽ )ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﺮوژن( .ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺗﻮرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮردنﺷﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﺳﻢ آن ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﺳﺘﻔﺮاغﮐﻨﻨﺪه« اﺳﺖ
)ﺧﻨﺪهی ﺣﻀﺎر(؛! ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻠﯿﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﭘﺮﻧﺪهی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻢاش »ﺑﻨﻔﺶ«
اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﺑﺎﺗﻼقزی .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ  ...ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﻠﯽ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ در آن ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ دلﻣﺎن وﺿﻮح و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »اﯾﻦ را ﺑﺨﻮر ،و آن را ﻧﺨﻮر!« در ﻋﻮض ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽِ اﺷﻌﺎرِ ﻧﻤﺎدﯾﻦ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﺎسﻣﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،در »ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ« ،ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ دو ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪای را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺧﻼفﮐﺎر ﯾﺎ ﮔﻨﺎهﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ) ἀρσενοκοῖταιﯾﺎ  .(arsenokoitaiﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﺪرﮐﯽ دالّ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﻓﻦ – ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از
آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﻧﺪ – در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اول اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﻮﻟﺲِ ﻗﺪﯾﺲ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را آﺑﺎءِ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽِ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدارِ ﻗﺪرتِ ﻋﺎداتِ ذﻫﻨﯽ و ﺣﺲاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آن ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﯽﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات – ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺤﺮ دارﻧﺪ – رﻓﺘﺎر
را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ ،از
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ،اﺻﻮلِ ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻧﻮاعِ اﻋﻤﺎلِ ﻋﺒﺎدی ،ﺑﺎ ﺣﺴﯿﺎت آﺷﻨﺎ و ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎ
رﺳﻮمِ ﻣﻘﺮرات و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ،رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و ﮔﺎه
آرام .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﺮاﺗﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را از
ﻧﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از آنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزادانِ ﺑﺎﺑِﻠﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه ﺑﮑﻮﺑﺪ )ﻣﺰﻣﻮر  ،37آﯾﻪی  ،(10ﯾﺎ آن ﻓﻘﺮه در رﺳﺎﻟﻪی
اول ﭘﻄﺮس ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺮدهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ارﺑﺎبﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارﺑﺎب ﺧﻮشﺧﻠﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ارﺑﺎب ﮐﺞﺧﻠﻖ و ﺳﻨﮕﺪلِ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آﯾﻪﻫﺎی  18و  .(19از اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
اﻗﺪام و ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮدی ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن آن ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن واﺟﺐ
اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،اﮔﺮ ﻧﺸﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ،آن آﺛﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم را ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ در آن آﺛﺎر ﻫﺴﺖ ،ﻋﯿﺐ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آنﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ زﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ رﺣﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎنِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢّ
و ﻏﻢﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ واﺣﺪی از ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺑﺰرگ وادار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ ﺧﻮاه
ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﻮداﯾﯽ ،ﻫﻨﺪو ،ﯾﻬﻮدی ،اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮی ،ﻫﻤﻪ ﻫﺪفﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﯾﮏ راه راﺳﺖ« را
رواج دﻫﻨﺪ ،راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮهی درک و ﻓﻬﻢ اﻣﻮر و اوﺿﺎع در دوران آﻏﺎزﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ارج ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪ و در واﻗﻊ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎنِ اﻣﺮوز اﻧﺪ .ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ وﺟﻮد
دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﮑﯿﻪی آن ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در رد آن دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﻋﻤﻞ در ﺗﻔﺴﯿﺮ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ
ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی
در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻣﻄﻠﻖ در دﺳﺖ داﻻﯾﯽ ﻻﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﺎپ ﯾﺎ ﻓﻼن ﮐﺸﯿﺶِ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ
ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ روی دﯾﻦاش ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭼﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻮداﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪِ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽِ داﺷﺘﻦِ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان اﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن اﻓﺮادْ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﻮداﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽِ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪ  ...و اﯾﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ
داﺷﺘﻦ آن دﯾﻦ اﻧﺪ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖِ ﺧﻠﻮص و ﺻﺪاﻗﺖ اﻇﻬﺎرِ اﯾﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت را ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،آن وﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﺎزه
ای ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺣﺪ
اﺳﺖ :در ﻗﺮآن آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ زن را در ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﻮرهی ) 4ﻧﺴﺎء(
آﯾﻪی  11آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮِ زن ارث ﻣﯽﺑﺮد ،ﯾﺎ در ﺳﻮرهی ) 2ﺑﻘﺮه( آﯾﻪی  282ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺎدت دو زن در
ﻣﻮرد دﻋﻮای ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦِ ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺮد ،ﯾﺎ در ﺳﻮرهی ) 4ﻧﺴﺎء( آﯾﻪی  34آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﻓﻘﺮات
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺰم اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدان را ﺑﺮﺗﺮ از زﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد ،اوﺿﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ! ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮﺑﺎوریِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،ﻫﻢ از
ﺑﯿﺮون اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن اﺳﻼم ،و ﻫﻢ از درون ،ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻋﻤﺎل و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻻن ﻣﺠﺒﻮر اﯾﻢ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺧﯿﻠﯽ از دﯾﮕﺮ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش – دو ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽِ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺖ – زﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺎن در ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز در آنﺟﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻨﺠﺎر و واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد و اﺳﺘﺪﻻلِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻫﻢ ﺻﻮرت

داد .در »رﺳﺎﻟﻪی ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن« ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ای زﻧﺎن ،ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺶِ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﻨﻦِ دﯾﻨﯽ ،اﺣﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ،ﺧﺎﺧﺎمِ زن ﯾﺎ اﺳﻘﻒ زن در ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻧﮕﻠﯿﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل
 1935در ﺷﻬﺮ اوﻓﻨﺒﺎخ امﻣﺎﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ زن ﺑﻪ ﻣﻘﺎمِ ﺧﺎﺧﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .اﺳﻤﺶ رﮔﯿﻨﺎ ﯾﻮﻧﺎس ﺑﻮد و در آﺷﻮﯾﺘﺲ ﻫﻢ
درﮔﺬﺷﺖ .در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن ام ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽِ آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﺧﺎﺧﺎمِ زن دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ارﺗﻮدﮐﺲ .اﺳﻘﻒ ارﺷﺪِ ﺷﺎﺧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽِ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ )آﻧﮕﻠﯿﮑﻦ( زن اﺳﺖ ،اﺳﻘﻒِ اﻋﻈﻢﺷﺎن .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﺑﺎرهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻘﺎ دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات و آﻣﻮزهﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ آن دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از
ﻣﺎدر آﻧﮕﻠﯿﮑﻦ ﺧﻮدم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﮐﺮد  ...وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ )ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﮐﻮدک ﯾﺎ
ﻓﺮد ﺗﻌﻤﯿﺪﯾﺎﻓﺘﻪ( آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از  39اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎدیِ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﯿﺰاﺑﺖ اول ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ «.دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺣﺮف ﻣﯽزد وﯾﻠﯿﺎم ﺗﻤﭙﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﮐﻨﺘﺮﺑﺮی ﺑﺸﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎدرم آن اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی را ﺑﺎ او ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻓﻼن اﺻﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﻘﯿﻞ اﺳﺖ،
اﺳﻘﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﺮد! )ﺧﻨﺪهی ﺣﻀﺎر( .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﺎدرم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ
ﻓﺮد ﻋﺎدی آﻧﮕﻠﯿﮑﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻤﺎن ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس و دﯾﻨﯽ در واﻗﻊ ﻧﻘﻞِ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮِ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺘﻀﺎد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮه درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﺎتِ ﻗﺮآن ،زﻧﺎن
ﻣﺠﺒﻮر اﻧﺪ ﺻﻮرتﺷﺎن را در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻫﻤﺠﻨﺲ
ﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ،و ﮐﺸﯿﺶِ زن دارﻧﺪ؛ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪای ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻫﻨﺪو درﺑﺎرهی ﺷﯿﻮهی درﺳﺖ
ﺗﻠﻘﯽِ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻮداﯾﯽﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ،راﻫﺒﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راﻫﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در آﯾﯿﻦ ﺑﻮداﯾﯽ زﻧﺎنِ ﻣﻘﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن ﺑﻪ آﻏﺎزِ آن دﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﮐﺘﺎبِ ﺑﻮداﯾﯽِ
وﯾﻤﺎﻻﮐﯿﺮﺗﯽ ﺳﻮﺗﺮا ﮐﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد ،اﻻﻫﻪای »ﺷﺎرﯾﭙﻮﺗﺮا« را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮارﯾﻮن ﻣﺬﮐﺮِ ﺑﻮدا اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ اﻻﻫﻪای ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎرﯾﭙﻮﺗﺮا – ﮐﻪ زن ﻧﯿﺴﺖ – در ﺑﺪن زﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ :در ﺑﺪن زن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ زن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺑﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﺬﮐﺮ و ﻧﻪ ﻣﺆﻧﺚ اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺷﺎن را در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در
رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ]ﮐﺴﯽ[ ﻧﻪ ﻣﺮد و ﻧﻪ زن ]ﺑﺎﺷﺪ[ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ در

ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ (28:3)«.و در ﻗﺮآن در آﯾﻪای ﻣﺸﻬﻮر ) (35:33ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ارادهی ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺨﺸﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﺗﺴﺎویِ ﺑﻨﯿﺎدی زن و ﻣﺮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏﺻﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻦ در ﮐﺘﺐ
ﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد و از ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﺎر و ﻗﺮاﺋﻦ و ﭘﺲ و ﭘﯿﺶِ ﻣﺘﻦ رﺟﻮع ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﮐﺮد و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎنِ او ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐاش ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮِ روﻣﯽ ﻫﯿﭻ زن ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎآﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺪون
ﭘﻮﺷﺶِ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد – ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﻣﻦ – ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺧﻼﻗﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮِ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﻪ ﻓﯿﻠﮑﯿﻨﺰ ،دِﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻗﺮﻧﺖِ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق دارد .در ﺗﻮرات آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات زﻧﺎﮐﺎر
ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻬﻮد اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ »ﺳَﻨﻬﺪرﯾﻦ« ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽِ اﺳﺘﯿﻨﺎفِ ﯾﻬﻮد در ﻣﻌﺒﺪ
اورﺷﻠﯿﻢ ،ارﺟﺎع داده ﺑﺸﻮد .در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻌﺒﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻮرا دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺷﻮرا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ «.در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ در »اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ« ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه
ﻧﺪارد ،اول ﺑﺮ او ﺳﻨﮓ اﻧﺪازد «.وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪامﺷﺎن ﺑﺮ آن زن »ﻓﺘﻮا« ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮا ﻧﻤﯽ
دﻫﻢ« )اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ .(7 : 8
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﺪاد در ﻇﺎﻫﺮِ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی )»ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ«( ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﻼً ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺳﯽ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻗﺎﻧﻮن را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ «.در »ﻣﻮﻋﻈﻪی ﺳﺮ ﮐﻮه ﺟَﺒَﻞ «4دﻗﯿﻘﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﻣﺪهام »ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ« ﻧﻪ »ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ« )اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  .(17 : 5اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮرات ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻫﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻗﺮن اول ﻫﻤﺴﻮﯾﯽِ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﻣﻮرد زﻧﺎ .و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زن ﺑﻪ ﺟﺮم زﻧﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ )و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﯽ را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ وارد ﮐﻨﺪ،
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ،ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺِ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺧﻨﺪهی
ﺣﻀﺎر(!

 4ﻣﻮﻋﻈﻪی ﺟﺒﻞ ﯾﺎ »ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه« از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  5ﺗﺎ
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اﻣﺮوزه ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اِﻋﻤﺎلِ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ
ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ آﮔﺎه اﯾﻢ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻗﺘﻞ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد در دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻫﻤﻪی ادﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر
ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﭼﻮن در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮودﻫﺎی
ﻣﻌﺮوف ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »ای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ!« ﭘﺲ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻠﺢ اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪانِ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰمِ داﺷﺘﻦِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺘﻘﺎدات ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮشِ ﻗﺮاﺋﺖِ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد اﺳﺖ ،آن ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ دامِ ﻫﻤﺎن ﻣﻐﻠﻄﻪی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه
وﻗﺘﯽ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽِ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﻧﺪ .ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ و اﻻن ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و آن را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻦ داﺋﻢ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂِ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ آنﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد – در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ –
ﻣﺘﺮ و ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در دوردﺳﺖ ﻏﻨﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ دور از اﯾﻦﺟﺎ ،در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺮان ﺑﻮﻣﯿﺎنِ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدم،
و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ آﺷﺎﻧﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮابرﯾﺰان )ﺑﺮ ﺧﺎک( ﺑﺮای ﻧﯿﺎﮐﺎنﻣﺎن .ﯾﮏ ﺑﺎرِ آن ﺑﺮای
ﻣﺆﺳﺲ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ،ﺟﻨﮓآور ﺑﺰرگ ،آﮐﺮوﻣﺎ-آﻣﭙﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺪرﺑﺰرگ! ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاب را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﻮش!«
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺪرم ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺎﭘﺎ ﺟﻮ .در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم آﺷﺎﻧﺘﯽ ،ﻧﯿﺎﮐﺎن ارواﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺪ راهاش ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﺾ اﺣﺘﯿﺎط و ﻫﻢ »از زﯾﺎدﺗﯽِ دل« )اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  (34 :12ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد ،و در آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺸﺪار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎنات ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﮐﻔﺮ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ
وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم – اﺳﻘﻒﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ آﺷﺎﻧﺘﯽ و اﻣﺎمﻫﺎی )ﻣﺴﻠﻤﺎن( – ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﻣﻮرد ﭘﺪرم ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺘﻮدﯾﺴﺖ در ﮐﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻣﺘﻮدﯾﺴﺖ ﺑﻮدناش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ آﺷﺎﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮوﻗﺖ
ﭘﺪرم درِ ﺑﻄﺮی ﻣﺸﺮوب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد – ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ،اﻏﻠﺐ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد! – ﻗﻄﺮهﻫﺎی اول را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮابرﯾﺰان ﺑﺮای ﻧﯿﺎﮐﺎناش ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽرﯾﺨﺖ و از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ از ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺎدر ﺧﺪا ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪی از ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﻗﺪﯾﺲ در آراﻣﮕﺎهاش .ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺮا ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺪاد از ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض در ﻧﻈﺮ ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگام ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد .ﻓﯿﻠﻮن اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ »ﺳِﻔﺮ ﺧﺮوج«
اﻧﺪرزِ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﻓﺎداری و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﯾﺎد
ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ آنﺟﺎ ﺑﻮدم ،در دهِ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﭘﺪرم ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺮابرﯾﺰی – ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در روحِ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ
رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرهاش ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﻗﺪرت دارﻧﺪ،
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺧﺸﺖ اول
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ارزشﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪاتﻣﺎن را ﺑﺪون ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖِ اﻋﺘﻘﺎدی و دﯾﻨﯽ را ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمِ اَﻋﻤﺎلِ
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ ،آن وﻗﺖ دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ »اﺳﻢ« ﺑﺎﺷﺪ »ﻓﻌﻞ« ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء .و ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻗﺪرت دارﻧﺪ .ﻣﺎ را ،از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﯾﻢ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ در وﺳﻂ ﻣﺮاﺳﻢِ ﺷﺮابرﯾﺰان ،دﯾﺪم دارم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪی اﺧﻼق – ﺧﻮاه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاه دﯾﻨﯽ – ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪی رﺣﻤﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻫﻢ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ!
________________________________
ﮐﻮاﻣﯽ آﻧﺘﻮﻧﯽ آﭘﯿﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -ﻏﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﻗﺎﻟﺐ »درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی رﯾﺚ« اﺳﺖ.

