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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

  
  *حکيم خطيب: نويسنده

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ فبروری ٢٧

   

  دين اسالم) اصالحات بنيادی( برای ريفورم یشانس

  
" اسالم واقعی" اسالمی می خوانند و ادعا می کنند، که اعمال داعش با -را غير" داعش" که یبسياری از مسلمانان

دھد و با  از اسالم می" داعش" کنند، که تعداد زياد مسلمانان با تصويری که  ندارد، نمی توانند انکاریھيچ ارتباط

  .ِبنا بر اين زمان آن رسيده، که  يک انتقاد اساسی و بنيادی از دين اسالم صورت گيرد. ھمنوا اند" داعش" ايديولوژی

  " حکيم خطيب  "

ياد می شد، تا کنون  جز " ی در عراق و سوريهدولت اسالم" به نام ءکه در ابتدا"  داعش–دولت اسالمی "به اصطالح 

يژی تروريستی شان، به تاين جھادگران با سترا. تخريب، ھرج و مرج و فرقه گرائی چيزی ديگری توليد نکرده است

  .سرعت در بخش ھای بزرگ شرق سوريه ھمچنان در شمال و مرکز عراق گسترش يافتند

 ِوطن بيشترين. المیکند، اما به طور عمده از کشور ھای اس ام می از سراسر جھان استخدراجنگجويان خود " داعش"

برای استخدام کمک گران و ھواداران خود تبليغ می کرد، در " داعش"زمانی که . استخدام شدگان جھان عرب است

اين به . به شورشيان سوريه تبليغ می کردند" کمک ھای اخالقی و مادی"عين زمان روحانيون سنی مذھب بارھا برای 

  .ترتيب ھزاران جنگجوی خارجی به کشور سوريه سرازير شدند، تا به جھاد بپيوندند
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گروپ "به خصوص در رابطه به تعداد استخدام شدگان داعش، به نام " داعش"طبق يک برسی علمی  در رابطه به 

تونس اند، به از کشور )  نفر٣٠٠٠ّتقريبا( حدس زده می شود، که اکثريت جنگجويان Soufan Group " صوفان

از روسيه، )  نفر٨٠٠ ًباتقري( از مراکش، )   نفر١۵٠٠ ًاتقريب(از عربستان سعودی، )  نفر٢۵٠٠ًاتقريب(تعقيب آن 

، سوريائی ھا و صائيهدر اين اح). نفر۴٠٠، ًھريک تقريبا(از فرانسه، از کشور ھای ترکيه و انگليس )  نفر٧٠٠(

  . مل نمی باشندپيوسته اند، شا" داعش"ی که به ئعراقی ھا

ُمسماء  کرد و " خليف ابراھيم" خودش را به ٢٠١۴ ست، که در سال "ابوبکر بغدادی"در عراق " داعش"رھبر عربی 

  .در يک قطار قرار داد] پيامبر اسالم" [محمد"به اين ترتيب  خود را با 

 که توسط اسرائيل اشغال شده که نام خود را از بلندی ھای جوالن(ست "ابو محمد جوالنی"در سوريه " داعش"رھبر 

خليف به معنی واقعی . جنگ را در سوريه رھبری می کند" امير دولت اسالمی"به حيث " جوالنی). "است، الھام گرفته

 يک فرمانده نظامی و والی يک –" شھزاده" اسالمی ست، در حالی که امير به معنی ۀ يعنی حاکم جامع–کلمه، جانشين 

  . واليت است

  

  ِی ناپذير جوامعِبخش جدائ

يژی تسترا[اين .  به وضوح سنجيده و روشن را تعقيب می کنديژی ايديولوژيکتيک سترا" داعش"به نظر می رسد، که 

ی که ھنوز ھم در کتب ئ آموزه ھا- بايد به مسلمانان آشنا باشد، به خصوص به نخبگان سياسی و مذھبی ] ايديولوژيک

  .ه موعظه می شونددرسی اسالمی موجود است، و در نماز جمع

  
ترورزيم يک : کرد تروريستی در پاريس اظھار ۀشيخ بزرگ دانشگاه االزھر قاھره، در پی حمل" احمد الطيب" 

تباطی با اراعمال خشونت آميز جھادگران در ھيچ . بيماريست، که از اسالم به حيث يک پوشش سوء استفاده می کند

 پيش قضاوتی ھاست ، که ۀاين يک بی عدالتی بزرگ و نشان دھند" :ھوشدار داد"  احمد الطيب. "اسالم قرار ندارد

صدا می کنند، و درعين زمان " هللا اکبر" که عامالن آن یند، فقط به دليلدھ تباط میررا با اسالم ا] پاريس[حمالت 

  ".مرتکب جنايت می شوند

 سخنان، اعمال  و کردار –يعنی متن قرآن و سنت . ت دو متن مھم اسالم استئيکی از چندين قرا" داعش"ايديولوژی 

ِ سلفی بخشۀفرق. َ سلفی را بيشتر ترجيع می دھدۀفرق" داعش". "محمد"   .ی بنيادگرائی در جوامع عربيست افراطَ

  .ِ اين چنين تفسير آخرالزمانی از اسالم قابل قبول نيستاناما برای اکثريت مسلمان
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دولت "امام بزرگ دانشگاه االزھر در قاھره به اين نظر است، که گروه ھای افراطی مردم را به نام " احمد الطيب"

اينھا نه از مسلمانان به صورت عموم نمايندگی . ُل کلمه، کشتار می کنندی کاماُمی کشند، حتی به معن" داعش"اسالمی 

اعمال شنيع اين گروه در حقيقت امر پيام واقعی اسالم را بار بار . و آموزه ھای او" پيامبر محمد" می کنند، و نه از 

  .تحريف و بی حرمت می سازد

دولت "تباه بزرگ است، که يک سازمان تروريستی را عالوه به اين، اين مفتی بزرگ مصر توضيح داد، که اين يک اش

  .گفتار و عمل اين سازمان، ضد تعاليم انسانی و دينی ست و ضد مفاھيم حقوقی اسالم.  ناميد" اسالمی

" داعش" "World Association of Al-Azhar Graduates""  انجمن جھانی فارغ التحصيالن االزھر"ھمچنان 

  اگر– بزرگ عليه جھان اسالم محکوم کرد ۀو بخشی از يک توطئ"   اسالمی-غير  "ًبه حيث يک سازمان کامالرا 

  ]. بزرگ اندۀھمه اجزای اين توطئ[در نايجريا " بوکوحرام" در آسيا، يا "  طالبان" در شرق ميانه باشد، يا" داعش"

  

  )نامسلمان( اسالمی -غير" ِداعش"

  
 اسالمی خواندن،  نه مانع ظھور صد ھا سازمان جديد افراطی می شود، و نه شھرت اسالم و - را غير" داعش"

  ". الحات واقعی بايد به ريشه ھای اسالم رسيدگی کندبنا براين ريفورم يا اص. مسلمان را بھبود می بخشد

  "حکيم طيب"

 –دولت اسالمی " اخبار، تفسير ھا و تشريح ھا، ۀدر رسانه ھای جھان عرب سيل آسا تالش می شود، که به وسيل

يت دانشمندان مشھور اسالمی از نقاط مختلف جھان، فعال.  مسلمان محکوم کنند–را به حيث يک سازمان غير " داعش

ھيچ ربطی به آموزه ھای اسالم ندارد، " داعش"را محکوم می کنند، و از پيامی پشتيبانی می کنند، که " داعش"ھای 

  .بلکه به عکس، در نابودی اسالم کمک می کند

ستند؟ تمام شعار ھای اين ھمسلمان به مفھوم واقعی آن نيستند، پس چه "  داعش–دولت اسالمی " اکر اعضای: اما

ھيچ معبودی جز خدا " بر روی پرچم شان نوشته است . بر مبنای اسالم است، ھمچنان تفسير ايمان شانجھادگران 

  ".نيست، و محمد پيامبر اوست

ر ي، توجه را به  مشکل واقعی نبايد تغي"داعش" ھواداران ۀتصاوير تکان دھنده از خشونت ھای افراطی و بی رحمان

نبايد دفاع از اسالم به ھر قيمت ، بلکه ] ريفورم[ھدف اين . يد بنيادی نياز داردکه  دين اسالم به يک ريفورم و تجد: دھد

  .  انتقاد بی دريغ از اسالم باشد
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 در کتاب ھای مضامين دينی - يعنی از شروع تعليم و تربيه آغاز گردد–بنا بر اين، اين ريفورم دينی بايد خيلی وقت 

تا .  ھای دينی و باالترين شکل آموزش دينی مانند مساجد در نماز جمعهبرای اطفال در مکاتب ابتدائی الی در دانشگاه

  . و برای صلح کار کردتبتوان که ھمديگر پذيری را تقوي

ھمچنين اين ريفورم می تواند، طوری آغاز شود، که نھاد ھای مذھبی جھان عرب و اکثر کشور ھای اسالمی، از يک 

از طرف ديگربه نھاد ھای سياسی اجازه داده نشود، که از دين به حيث  و  طرف  نبايد در مسائل سياسی دخالت کنند

  .ن سوءاستفاده و نھاد ھای مذھبی را به منظور حفظ قدرت سياسی به خود جذب کننداسالح عليه مخالف

  
 در بخش –اصالحات دينی بايد خيلی زود شروع شود :  در برابر خطرات افراط گرائی مذھبیتتقويت تعليم و تربي

  . معارف، يعنی در مکاتب ابتدائی، در کتاب ھای دينی اطفال، تا باالترين شکل آموزش دينی

  

  ريفورم يا اصالحات بنيادیدرخواست برای 

اسالمی - را غير" داعش"مسلمانانی که .  مسلمانان جھان باشدۀبايد يک ھشدار برای ھم"  داعش- دولت اسالمی"ظھور 

می خوانند و تأکيد می کنند، که آنھا از اسالم وقعی نمايندگی نمی کنند، نمی توانند مانع پيوستن مسلمانان با اين 

  . جھادگران شوند

در غير آن ، جھان . وری باشد می رسد، که از دير وقت به اين طرف اصالحات بنيادی دين اسالم يک امر ضربه نظر

را " داعش. "  متقبل خواھد شد- در آينده نزديک يا دور–را " داعش" پيدايش سازمان ھای مشابه سک بزرگييک ر

اين توجيه نه مانع ظھور .  با واقعيت ندارد ست، که ھيچ ارتباطیانه مسلمان خواندن، فقط يک حرکت توجيه گر- غير

از اين لحاظ ريفورم يا اصالح . صدھا سازمان افراطی ديگر می شود، نه تصوير اسالم و مسلمان را بھبود می بخشد

  . عميق و انتقادی قرار گيردۀبايد تحت يک مطالع ھر منبع دينی. واقعی بايد از ريشه صورت بگيرد

 سالح استفاده می ۀاز درگيری ھای اعراب به وجود آمد، و از اسالم به مثاب"  داعش"  که -  ت تکان دھندهيعاين يک واق

عقايد مذھبی و سياست را . شدار باشد، برای کسانی که ھنوز ھم به  تجانس بين دولت و دين معتقد اندو  بايد يک ھ-کنند

را  يا سياست بر دين غالب می شود و آن.   داشتَبا ھم تطابق دادن، تخريب يکی يا ھردوی اين اجزاء  را در پی خواھد

  .تخريب می کند، و يا اين دين است که سياست را تخريب می کند
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اما از برجسته ساختن دين، برای مشروعيت دادن به . ،  سياست دين را تحت سلطه قرار داده است"داعش"در مورد 

ُرا به کلی در انزوا قرار می دھد، " داعش"ِطريق افراطی گرچه استفاده به اين .  قدرت استفاده می شود–اھداف سياسی 

  .ن خود غالب گردداُاما اين انزوا مانع استفاده از  نسل کشی نمی شود، تا باالی مخالف

 فراتر از  ھر نوع سياست و فراتر از خط – اصالح دينی قرار گيرند –علمای اسالمی بايد در خط مقدم اين ريفورم 

 دارد که در قالب آن اولين یالبته اين نياز به يک چھارچوب. یغير واقع"و اسالم " واقعی"سالم  بين اً ظاھرافاصلۀ 

. رھبران سياسی کشور ھا بايد اين پروسه را با دقت تحت نظر داشته باشند. سنگ تھداب اين پروسه يا روند گذاشته شود

  .َ اسالمی رد کنند-را به حيث غير و آناين کافی نيست، که مسلمانان اعمال تروريستی را فقط  محکوم کنند 

  .ر بايد ھمين حاال آغاز گردديواين تغي. ر واقعی صورت گيردي بايد يک تغي

======================  

  : اين مقالهۀ نويسندۀدر بار* 

فرھنگ  سياست و ۀتباطات بين فرھنگ ھا و در رشتر ژورناليزم، اۀ در رشت–لمانا/استاد دانشگاه فولدا" خطيب" حکيم

تخصص او در رشتۀ . لمان در رشتۀ علوم عملی تدريس می کندا/ِدر دانشگاه فليپس شھر ماربورگ. در شرق ميانه است

" مشرق سياست و فرھنگ" انترنيتی ۀاو رئيس مجل. تمان سياسی در شرق ميانه ستفادغام دين در زندگی سياسی و گ

  . است
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