ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ و رواداری در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم از دﺳﺖ رﻓﺖ؟
ﮐﯿﻢ ﻏﻄﺎس

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ا ﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ و رواداری دﯾﻨﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ از آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و
ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺎرواداری ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﯽ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻼمﮔﺮاﯾ >

ﭘﺎ ک ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﮐﺎن :اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﺮﺣﻨﺎز اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺎرﭘﺮﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ﻫﻨﺪ.۲۰۱۶ ،
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن در ﮐﺎﺑﻞ – ﺳﺎل۱۹۷۲

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اچ .آر .ﻣﮏﻣﺴﺘﺮ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮر ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻋﮑﺴﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۲را ،ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ داﻣﻦﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ Mﻗﺼﺪش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﺪﺋﺎلﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﮏﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪ :ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦاش در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی آنﻫﺎ را ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدش دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮏﻋﮑﺲ اﻓﺮادی از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮی در ﮐﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺣﺘﺎ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮﻗﻊ را ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ داﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭼﯿﺰی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )از زﻣﺎن ﺑﺮآﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن( ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهی دﻧﯿﺎی اﺳﻼم در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :آزادی اﻧﺘﺨﺎب .ﻫﻤﻪی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در دﻫﻪی  ۱۹۷۰داﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺷﻼق ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮی
از آن دوره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰ﻫﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را در ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ،در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ و در ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮِ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮاً اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽاﻧﺪ – ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺟﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ را ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر در ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯽ داﻣﻦ و ﺳﻮاﺣﻞ در ﯾﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺤﺚ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪی ﺷﺪﯾﺪ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰در ﺿﻤﻦ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫ m
درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻏﻀﺐآﻟﻮد ﻣﯿﺎن ﭼﭗﮔﺮاﻫﺎ ،ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،و
اﺳﻼمﮔﺮاﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ آن دﻫﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓِ
ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻣﻨﺤﻂ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺣﺘﺎ
ا ﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آن وﺿﻊ ـ ﻗﻄﻌﺎً ـ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﻮد ،در ﺿﻤﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی
ﻋﺮب در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻈﯿﺮه ز ﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آن زﻣﺎن در ﻏﺮب
ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻟﯽ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن،
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻃﻊ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺪرت را در ﮐﺸﻮری ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ﭘﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮشﺗﺮش را
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪی ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﺎل  ،۱۹۲۷زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت« را اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۸۵دادﮔﺎهﻫﺎ در
ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎنِ دوران ﻣﺪرن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ۱۰ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺎل
 ۱۹۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۱دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ،ﭼﻪ واﻗﻌﯽ و ﭼﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ،در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد .در ژاﻧﻮﯾﻪی  ،۲۰۱۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﭘﻨﺠﺎب ،ﺳﻠﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺗﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ دهﻫﺎ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﻋﺰاداریاش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم او در اﺳﻼمآﺑﺎد ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.
ﺗﺮو ِر ﺳﻠﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮور اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ ﻓﺪرال ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺒﺎز ﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن،
ﻓﺮﺣﻨﺎز اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ را )ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻫﺮدوی آنﻫﺎ ﺑﻮد( ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد .اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ ،در آن زﻣﺎن ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ،اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖرﺳﯽ
داﺷﺖ ،و از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ )و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺮور دو دوﺳﺖ اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ،او را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﺎ ک ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﮐﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،زوال آﻫﺴﺘﻪی ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺰی اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﺎورد او ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨ m
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد در اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اﺻﻮﻟﯽ ،از ﺑﺤﺚ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد .او و ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺮدو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ در واﺷﻨﮕﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﯾﻦ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ،ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪی ﺳﮑﻮﻻر ،ﮐﺸﻮری را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن »ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ،آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎﯾﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن دارﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ «.وﻟﯽ
اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »وﻋﺪهی اﻣﯿﺪواراﻧﻪی او درﺑﺎرهی ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ« ﺗﺤﻘﻖﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ .روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮاری اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﮕﺎرهی ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۴۷آﻏﺎز ﺷﺪ ،و اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن )ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪوﻫﺎ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ( در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،۱۹۷۳اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۷۴ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻣﺎمداری ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾ ِﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺗﻮ ،ﻣﺠﻠﺲ ،اﺣﻤﺪیﻫﺎ )ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪی اﺣﻤﺪﯾﻪ( را ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﺣﻤﺪیﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارﺷﺎن را
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ را آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرﻧﺪه
ﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دور از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻮﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾ m
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ او ،از اﯾﺠﺎد »ﺗﻌﺎدل ﻇﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﻼﻣﯽ«
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪی دﻫﻪی  ،۱۹۸۰ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻨﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .رواﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎ ک در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،و راه را
ﺑﺮای ﮐﺎرزاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف دﮐﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪسﻫﺎ ،و ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﮐﺮاﭼﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ،ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﺴﺎﺟﺪﺷﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﻣﺮﮔﺒﺎرﻧﺪ :از ﺳﺎل  ،۲۰۰۳ﺣﺪود
 ۲۵۵۸ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﺣﺬف ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن و رﺷﺪ ﻧﺎرواداری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪی اول
»ﻣﺴﻠﻤﺎنﺳﺎزی« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن در ﺣﻮاﻟﯽ دوران
اﺳﺘﻘﻼل آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
از آن ،ﻣﺮﺣﻠﻪی »اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی« ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﺎن ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ در دﻫﻪی  ۱۹۸۰ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
آﺧﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮏﺷﺒﻪای اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ،اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ دورهی زﻣﺎمداری ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی
ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎ ﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر را اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد ،دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞﻫﺎی »ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ« اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دورهی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﻪای از ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن« ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ؛ ﻫﻤﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ از ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎور ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ز ﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ »ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ و »ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«.
ﻣﯿﺮاث ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و در ﺳﯿﺴﺘﻢ و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﻣﺮدم ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۴۰ﺳﺎل ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ درﺑﺎرهی ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ – ﺣﺘﺎ
ا ﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرواداری ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽاش را ﺑﺮ ﺗﻨﻮع
ﮔﺬاﺷﺖ :از ﺳﺎل  ۱۹۴۷ﺗﺎ اﻣﺮوز ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ از  ۲۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن آدمﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﯽ
و ﺧﻠﻮص دﯾﻦﺗﺎن ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ«.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﮏﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎدآور ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽای ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،و ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب اﺳﭙﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از داﻣﻦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪﺗﺮور ﯾﺴﺘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ Mدر اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﭼﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮدِ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم
در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻟﺒﻮمﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﭘﺪروﻣﺎدرﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎﯾﺸﺎن را ورق ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،داﻣﻦﻫﺎ و ﭼﺎ ک ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ آنﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻮع و آزادی اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.
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