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 !اگر خدايي وجود داشته باشد همه چيز مجاز است، حتا ترور
 ئيزم مي تواند حقوق و شأن مسلمانان را حفظ كند ــ در بارهء كاريكاتورهاي پيامبر فقط آته

 

 
 سالوي ژيژك

 بدي كالنتريع: مترجم

 
سالوي ژيژك از معروف ترين فيلسوفان معاصر اروپايي با اصليت اسلوانيايي است كه به زبانهاي انگليسي، آلماني و فرانسه 

 .نيزمي نويسد و هم زمان در مراكز آكادميكِ متعددِ آمريكاي شمالي و اروپا به تدريس اشتغال دارد

 
قرن است به ما چنين گفته اند كه بدون دين، ما همه  ــ  چندين ٢٠٠۶ مارس ١٢نيويورك تايمز، 

حيواناتي خودخواه بيش نيستيم كه فقط بر سر سهم خودمان نزاع مي كنيم و آنچه از اخالق نصيب 
برده ايم همان است كه گله اي گرگ دارا هستند؛ مي گويند تنها دين است كه مي تواند ما را به 

كه دين  باعث خشونت هاي مرگ بار در هرسوي جهان شده اين روزها . سطح معنويِ واالتري ببرد
است، گفته هاي تسكين دهنده اي نظير  اينكه پيام هاي معنوي و شريف مسيحي و اسالمي و هندو را 
.  اقليتي بنيادگرا مورد سوءاستفاده قرار داده اند،  بيشتر و بيشتر توخالي و بي مصرف جلوه مي كند

آته (ناباوري  يكي از بزرگ ترين ميراث هاي اروپا را كه همان خداـآيا زمان آن نرسيده كه شأن 
 باشد احيا كنيم، ميراثي كه چه بسا تنها شانس ما براي صلح باشد؟) ئيزم

 
 و آثار ديگرش، خطراتِ هيچ برادران كارامازوفبيش از يك قرن پيش، داستايوسكي در كتاب 
.  اگر خدا وجود نداشته باشد هرچيزي مجاز استانگاريِ ملحدانه را هشدار داد و استدالل كرد كه
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فيلسوف معاصر فرانسوي آندره گلوكزمان همين انتقادِ داستايوفسكي از نيهيلزمِ الحادي را در كتابي 
اما خطايي بزرگ تر از .  در موردِ رويداد يازدهم سپتامبر به كار گرفتداستايوسكي در منهتانبه نام 

 كه امروز تروريزم به ما مي آموزد اين است كه اگر خدا وجود درسي. اين استدالل وجود ندارد
داشته باشد، هرچيزي، حتا منفجر كردن هزاران انسان بي گناه، مجاز است ــ دست كم از ديد 
كساني كه ادعا مي كنند مستقيم براي رضاي خدا اين كار را مي كنند، زيرا، واضح است كه پيوند 

اين .  نوع نقض محدوديت ها و مالحظاتِ صِرف بشري استمستقيم با خدا توجيه كنندهء هر
ندارند كه خودشان را وسيلهء مستقيمِ اجراي » كافر«بنيادگرايان فرق چنداني با استالينيست هاي 

 .بود» ضرورت تاريخيِ پيشرفت به سوي كمونيزم«حكم ايزدِ خودشان مي دانستند كه همان 
 

ويي،  ايو لوبروتون گزارش مي دهد كه روزي در در زمان جنگ صليبي هفتم به رهبري سنت ل
مسيرش با پيرزني روبرو شد كه با دست راست ظرفي از آتش و با دست چپ قدحي آب حمل مي 

در پاسخ به اينكه دليل حمل اين دو ظرف چيست، پيرزن گفت مي خواهد با آتش، چنان . كرد
تشِ دوزخ را چنان فروبنشاند كه چيزي بهشت را بسوزاند كه چيزي از آن برجا نماند و با آب نيز آ

زيرا مي خواهم هيچ كس نيكي را نه براي پاداش بهشت و نه از بيم دوزخ، بلكه تنها «: از آن نماند
ئيزم يا  امروزه، اين ديدگاهِ اخالقيِ مسيحي، فقط به صورت آته»  .براي مهرِ پروردگار به جا آورد
 .خداناباوري دوام آورده است

 
 هرآنچه را كه به گمان خودشان خير و صواب است،  به منظور اجراي تكليف خداوند و بنيادگرايان

براي رستگاري اخروي انجام مي دهند؛ آته ئيست ها كار نيك را فقط از آن جهت انجام مي دهند 
مگر همين شيوه، نخستين تجربهء ما از اخالقيات نيست؟ وقتي كه من كار . كه كار درستي است

 به خاطر كسب لطفِ خدا نيست؛ من اين كار را براي آن مي كنم كه از ديدن خودم نيكي مي كنم،
فيلسوف انگليسي . كار اخالقي برحسب تعريف، خود پاداش خويش است. در آينه شرمسار نشوم

ديويد هيوم كه خدا باور بود همين نكته را به نحوي موجز بيان كرده است؛ او مي نويسد تنها شيوهء 
 .    خدا آن است كه به هنگام عمل نيك طوري رفتار كنيم كه انگار خدا وجود نداردقدرگزاري از 
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دو سال پيش، اروپايي ها در پيش نويس قانون اساسي اروپا بر سر اين نكته مشاجره مي كردند كه 
طبق . آيا بايد از مسيحيت به عنوان يكي از اجزاي اصليِ ميراث اروپا در اين قانون نام برده شود يا نه

اما چرا ذكري . اروپا مي كند» ميراث ديني«معمول، راه حل ميانه اي پيدا كردند كه اشاره اي كلي به 
ئيزم به ميان نيامد؟ آنچه اروپاي مدرن را چنين منحصر  از ارزنده ترين ميراث  اروپاي مدرن يعني آته

آته ايزم يك گزينهء به طور به فرد مي كند اين است كه اروپا نخستين و تنها تمدني است كه در آن 
 .كامل مشروع شناخته شده و باور به آن مانعي براي كسب مشاغل دولتي نيست

 
ئيزم ميراثي اروپايي است كه مبارزه براي حفظ آن ارزش دارد، از جمله به اين خاطر كه براي  آته

يد كه در شهر براي نمونه، موردي را در نظر بگير. مؤمنان نيز فضاي عموي آزاد فراهم مي كند
لوبليانا پايتخت سلوانيا، كشور خود من، روي داد كه به هنگام تدوين قانون اساسي، اين پرسش 

بايد ) به طور غالب، كارگران مهاجر جمهوري هاي يوگوسالويِ سابق(مطرح شد كه آيا مسلمانان 
داليل فرهنگي، در حاليكه محافظه كاران بنا به . اجازه داشته باشند مساجد خودشان را بسازند

در حمايت از » مالدينا«سياسي، و حتا معمارانه،  مخالف ساختن مساجد بودند، هفته نامهء ليبرال 
 .مساجد پا مي فشرد و بر حقوق شهروندان جمهوري هاي يوگوسالويِ سابق تأكيد مي ورزيد

 
اتورهاي پيامبر بدون آنكه جاي شگفتي باشد، همان نشريهء مالدينا اقدام به  چاپ دوبارهء كاريك

درك مي «در عوض، كساني كه با همدردي، خشونت اعتراض كنندگان مسلمان را . اسالم كرد
مسيحيت ابراز ] و دوام ارزش هاي[همان هايي بودند كه همواره نگراني شان را از سرنوشت » كردند

 .مي كنند
 

تنها نيروي :  به رو مي كنداين ائتالف هاي عجيب و غريب، مسلمانان اروپا را با انتخاب دشواري رو
سياسي اي كه نمي خواهد مسلمانان را تبديل به شهروند درجهء دوم بكند و خواهان فضايي براي آن 

هستند، در حاليكه نيروهاي شبيه » ملحد«هاست كه هويت ديني شان را ابراز كنند، همان ليبرال هاي 
 خودشان، در عمل بزرگ ترين دشمنان به خودشان در رفتار و كردار ديني، عكس برگردانِ مسيحيِ

تناقض آن جاست كه تنها متحدانِ واقعيِ مسلمانها كساني نيستند كه براي بار اول . آنها نيز هستند



SLAVOJ ZIZEK         Defenders of the Faith         www.Nilgoon.org 4 

كاريكاتورها را به چاپ رساندند، بلكه آن هايي هستند كه به قصد دفاع از آرمانِ آزادي بيان، دست 
 .به تجديد چاپ آن كاريكاتورها زدند

  
ستِ حقيقي نيازي ندارد براي اثبات نظرش، با توهين به مقدسات دست به تحريك يئ  يك آتههرچند

احترام به «مؤمنان بزند، در عين حال حاضر هم نيست مسألهء كاريكاتورهاي محمد را به حدِّ نازلِ 
اند رعايت عقايدِ ديگران به عنوان واالترين ارزش فقط دو معني مي تو. تخفيف دهد» عقايد ديگران
مي خواهيم، براي آنكه ] تحقير كننده[يا اينكه ما از باال با ديدي حاكي از بزرگ منشيِ : داشته باشد

توهمات كسي از ميان نرود، احساسات او را جريحه دار نكنيم؛ يا اينكه از منظري نسبيت گرا و 
اشته شود، از پافشاري ، به بهانهء اينكه نمي خواهيم خشونتي روا د»رژيم هاي متنوع حقيقت«معتقد به 

 .بر حقيقت اجتناب بورزيم
 

اما چرا نبايد اسالم را ــ در كنار اديان ديگر ــ در كمال احترام، شاملِ تحليل انتقادي كنيم؟ تحليلي 
اين شيوه، و تنها همين شيوه، است . كه به خاطر همان احترام مي بايد به همان اندازه بي رحم باشد

با آنها همان رفتاري را بكنيم كه با آدم هاي بالغ :  مسلمانان را نشان مي دهدكه راه احترام حقيقي به
 .مي كنيم، انسان هاي بالغي كه  مسؤل اعتقادات خودشان هستند
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