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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

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٧

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش سوم(
   

ً  معاصرۀگروه ھا و حکومت ھای اسالمی در جامع ً  ذاتا  ضد فرھنگ جھان شمول و سکوالر و چپ و معتقد  و ماھيتا

به اين معنا که تاريخ اسالم، تاريخ جھل . چنين تفکر نادرستی برآمده از تاريخ اسالم است. ھستند» تمدن اسالمی«به 

اھی و اسالم، از بدو ظھور خود تاکنون، با ھرگونه پيشرفت و آگ. و خرافات، جنگ و خونريزی و تروريسم است

 عکس ھرگونه تمدن هبنابراين، نه تنھا اسالم با خودش ھيچ تمدنی را به بار نياورده، بلکه ب. تمدن انسانی مخالفت دارد

و مدرنيسم را نيست و نابود کرده و در ھر جامعه ای نفوذ کرده، عقب ماندگی و خرافات و مردساالری را تقويت 

  .کرده است

شد، جنگ ھای صليبی به نام خدا » مسيحيت« تحت پرچم ئی اتحاد جوامع اروپادر غرب نيز زمانی که پاپ خواھان

 مسيحيت نشان می دھد که تا قرن چھارم ميالدی، يعنی ۀتجرب. را راه انداختند و اين جوامع را به خاک و خون کشيدند

   .ی بوده است سياستا زمانی که که پاپ مسيحيت را به عنوان دين رسمی اعالم نمود، مسيحيت دينی کامالً 

 مختلف، به سادگی نشانگر يک نکته مذھبی در جوامعنگاه مختصری به اسالم و ظھور جنبش ھای خواھان احيای 

 ظھور گرايشات راديکال مسيحی، يھودی و ھندو   معاصر در ارتباط باۀاست، يعنی اسالم سياسی به عنوان يک پديد

  .و دين اسالم مورد بررسی قرار گيرند

سس خليفه چھارم، علی مؤ. به وجود آمد) خليفه ھا(پس از درگذشت محمد، جدالی بر سر جانشينان او مدت کوتاھی 

می توان اظھار نمود که مبارزه بر سر . جريان تشيع بودند و معاويه از سلسله بنی اميه جريان تسنن را بنا گذاشت

  .قدرت سياسی نخستين انشعاب مذھبی ميان شيعه و سنی را موجب شد

رن پس از درگذشت محمد، ارتش ھای مسلمانان ھمسايگان خود را شکست دادند و موفق به ايجاد امپراتوری يک ق

با اين وجود، دوران محمد و . در اين زمان تفکيک دوفاکتوی ميان قدرت سياسی و مذھبی پذيرفته شد. قدرتمند شدند

دشاھان و يا سلطان و اميران جدای از نھاد مذھب خليفه ھا که دارای اقتدار مذھبی نيز بودند، پس از گذشت مدتی پا

  . عھده دار قدرت سياسی بودند

اين مردان جنگی .  اوليه خالفت اسالمی، رھبری بی اختيار و بی قدرت بودۀدر دور» مسلمين« عباسی رھبر ۀخليف

 اسالم نيز نقش اعطای علمای. ترک تبار بودند که از قرن نھم تا سيزدھم ميالدی قدرت سياسی را در اختيار گرفتند

  . را برعھده داشتندءمشروعيت مذھبی به قدرت سياسی خلفا
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حرکت به سوی سکوالريزاسيون و مدرنيزاسيون در امپراتوری ھای مختلف مسلمان با گسترش سرمايه داری در اين 

وامع اسالمی در  سرمايه داری بود که جۀ توسعۀدر واقع، تنھا در دور. جوامع و مداخالت استعمارگران آغاز شد

 از دست رفتن قلمروھای اسالمی در واکنش بعدِ . نھايت از ايفای نقش اصلی در سازماندھی اجتماعی باز ماندند

، زمامداران جوامع اسالمی به فکر اجرای برنامه ھای ئیعثمانی، مصريان و ايرانيان به دست استعمارگران اروپا

با اين حال، در عوض تالش در جھت .  به سوی غربی شدن افتادندمدرنيزاسيون، اصالحات سرمايه دارانه و حرکت

 قدرت نظامی خود گام ۀ اقتصادی و سياسی رھبران مستبد جوامع مسلمان در جھت توسعۀايجاد دگرگونی و توسع

 اصالحات نظامی، اداری، آموزشی، اقتصادی، حقوقی و  ازبا اين حال با الھام گرفتن از غرب مجموعه ای. برداشتند

اجتماعی در اين جوامع ايجاد شدند که به مرور زمان باعث تضعيف جايگاه اسالم به عنوان مبنای امور در جوامع 

  .سوی سکوالريزاسيون شده مسلمان و حرکت ب

 متوسط جوامع مسلمان در کشورھای غربی به آن جوامع و کسب ۀھم چنين بازگشت تحصيل کردگان عضو طبق

تنھا در چنين بستری است که می .  شدء توسط آنان باعث تضعيف نقش علمائیقضامناصب مھم آموزشی، اداری و 

و ظھور جنبش ھای معتقد به احيای مذھبی در قرون ھجدھم و نوزدھم ميالدی » بازگشت به اسالم «ۀتوانيم طرح ايد

  .را درک نمائيم

ی در ترکيه، مصر و ايران به  سلطنت سلسله ھای پادشاھۀنخستين تالش در جھت مدرنيزاسيون از باال، از دور

 قدرت نظامی شان با الگو برداری از مدل غربی و با ھدف غلبه بر قدرت ھای ۀمنظور يافتن مسيری در جھت توسع

 نخست ۀلبانی تبار مصر، در نيمابرای مثال، محمد علی پادشاه . آغاز شد» اسالمی«استعماری و دفاع از قلمروھای 

ھمان گونه که دو تاريخدان برجسته .  نظامی مصر گام برداشتۀعتی نمودن و توسعقرن نوزدھم ميالدی در جھت صن

 نخستين رھبر غيرغربی بود که لزوم انقالب  محمد علی«آر گلد اشميت و الرنس ديويدسون اظھار نموده اند . جی

 وجود کارخانه وی اين نکته را دريافت که برای داشتن ارتشی قوی و مدرن نياز ضروری به. صنعتی را درک کرد

   ھای نساجی برای دوخت يونيفرم نظامی و کارخانه ھای کشتی سازی و اسلحه سازی برای ساخت کشتی ھای نظامی

   . مصر شدۀبنابراين، چنين ايده ای بود که سبب بازسازی و مدرنيزاسيون جامع» .و سالح وجود دارد

 آن ھا می توان به ساخت مدارس جديد، ۀ که از جمل نمودندء اصالحاتی را اجراۀعثمانی ھا در ترکيه نيز، مجموع

  . جاده ھا و برقراری نظامی به منظور اخذ ماليات و برقراری نظام مالی مدرنی اشاره نمود

 قاجاريه در قرون ھجدھم و نوزدھم ميالدی در جھت اصالحات گام برداشت اما ۀايران نيز تحت زمامداری سلسل

در ھر سه مورد، حرکت در جھت .  ترکيه توفيق کمتری در اجرای آن داشتنسبت به مصری ھا و عثمانی ھا در

  .ايجاد دولتی مدرن صورت گرفت

سيس مدارس به سبک أت.  متوسط سکوالرۀطبق:  جديدی از مردم بودۀيکی از نتايج اصالحات مدرن اوليه، ايجاد طبق

 متوسط با افکار ۀطبق. ديدی شد که دارای تمايالت مدرن و غرب گرا بودند باعث ظھور نخبگان روشنفکر جئیاروپا

 ءاين مناصب تا پيش از آن در اختيار علما.  کسب نمودئی و قضائیسکوالر مناصب مھمی را در بخش ھای اجرا

  .بخش ملی بوده اندآزادي متوسط سکوالر در کشورھای مختلف آغازگر جنگ ھای ۀطبق. بودند

با » مسلمان«بخش، با وجود استقبال عمومی مردم از آن ھا، به جز کشور ترکيه در ساير جوامع زادياين نبردھای آ

، ترکيه بنيان گذار نخستين نظام ١٩٢٣در سال .  باشدءدر اين مورد شايد ترکيه يک استثنا. موفقيت کمی مواجه شد

سيس جمھوری، أ آتاتورک پس از ت.در خاورميانه بود» مصطفی کمال، معروف به آتاتورک«جمھوری به رھبری 

جدال اصلی . ديگر را شامل می شد  حوزه ھای مذھبی و سياسی از يکئی اصالحاتی را عملی نمود که جداۀمجموع

او، برای يک پارچه ساختن حکومت . آتاتورک با نظم کھن، مبتنی بر مخالفت وی با قوانين و مناسک شرعی بود
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در . ھن و ارتباط آن با اسالم و امکان به قدرت رسيدن آن ھا را در ھم شکست کۀ خود، پيوستگی طبقۀاقتدارگرايان

، وی نظام خليفه گری را ملغی اعالم نمود و دستور تعطيلی مکاتب و مدارس دينی را صادر کرد ھم چنين ١٩٢۴سال 

نھايت به طور در . يس را جايگزين قانون شريعت اسالمی ساختنطبق با معيارھای قانون اساسی سوقانون مدنی م

بدين ترتيب، آتاتورک گرايش . کلی ارجاع به اسالم و جايگاه مذھبی را از قانون اساسی ترکيه حذف نمود

 ترکيه نھادينه کرد در حالی که در ايران، رضا شاه خواست راه آتاتورک را در سکوالريزه ۀسکوالريستی را در جامع

ليس چادر از سر زنان برکشيد و جامعه ورا تضعيف کند به زور پکردن جامعه طی کند بدون اين که دستگاه روحانيت 

  .را بيش از پيش به سوی گرايشات مذھبی سوق داد

پس از آن، در برخی دوره ھای . روی نداد» مسلمان«چنين روندی تا پس از جنگ جھانی دوم در ساير کشورھای 

ت رسيدند اما نه تنھا در اجرای اصالحات به قدر» مسلمان«در کشورھای » ملی گرا«کوتاه مدت تاريخی احزاب 

 اساسی و بھبود شرايط زندگی مردم که در رھاسازی کشورھای شان از يوغ استعمار خارجی نيز ناکام ماندند و اکثراً 

  . در قدرت با استعمارگران شريک شدندئیبا امضای توافق نامه ھا

در اثر نقش استعمار، گروھی از اسالمگرايان به » مسلمان«در واکنش به مدرنيزاسيون و سکوالريزاسيون جوامع 

اينان خواھان . سوی راديکاليسم مبتنی بر برداشت خاص خود از قرآن و زندگی محمد و جانشينان او روی آوردند

جوی يافتن راه حلی اسالمی و مدلی از اصالحات  و  صدر اسالم و در جستۀبازگشت به جامعه ای ھم چون جامع

 اسالميون راديکال، ھم زمان با اقدامات استعمارگرايانه و امپرياليستی قدرت ھای اروپائی در اين. اسالمی بودند

فريقا، آسيا و خاورميانه، اين مداخالت و تجاوزات را تھديدی اساسی عليه ھويت سياسی و مذھبی مسلمين تلقی می ا

  .نمودند

وسط جديد بودند که خواھان اعمال نظارت  متۀدر واقع رھبران حرکت ھای احيای مذھبی از اعضای مذھبی طبق

 از آيات قرآنی و سنت نبوی بودند که اجتھاد ناميده می ء شده در قالب حق تفسير علماء بر حاکمان و قوانين اجراءعلما

  .شود

   ، محمد عبده و رشيد رضا)اسد آبادی (سيد جمال الدين افغاناز رھبران اصلی جنبش احياگری اسالمی می توان از 

سلفی گرايان، خواھان بازگشت به سنت ھای اصلی . را بنا نھادند» مکتب سلفيه«اين ھا، شالوده ھای فکری .  بردنام

 سلفيه نيز سخن کمی در مورد نقش دولت در ۀبا اين حال، حتی در انديش. بودند) سلف( دينی دوران محمد ۀجامع

 ھای آن ھا، سرزنش چندانی از حکام جوامع به طور کلی در نوشته. اجرای شريعت اسالمی به ميان آمده است

 سلفی گری ۀمسلمان به عمل نيامده است و در نتيجه آنان خواھان سرنگونی اين حکام آن گونه که بعدھا در انديش

  .مطرح شده است، نبودند

ه ب. مودسيس نأ ت١٩٢٨بناء جمعيت اخوان المسلمين را در مصر در سال لبا الھام از انديشه ھای رشيد رضا، حسن ا

.  ھند منتشر نمودۀدنبال آن موالنا مودودی نظريات اسالمی خود را در قالب رساله ھا و کتب مختلف در شبه جزير

ھر دو . سيس نمودأ گروه جماعت اسالمی پاکستان را ت  ١٩۴١ثير پذير از افکار البناء بود و در سال أمودودی ت

مودودی، خواھان . بودند»  سکوالرئیملی گرا« اما مخالف  کشورھايشان شرکت داشتندئیجمعيت، در مبارزات رھا

ھم چنين اخوان المسلمين مصر نيز .  ھند بودۀسيس دولتی اسالمی و مبتنی بر شريعت اسالم در سرتاسر شبه جزيرأت

ن سيس دولتی مدرن و مبتنی بر قانوأخواسته ھای ملی گرايان مصری مبنی بر پايان بخشيدن به استعمار بريتانيا و ت

، خواھان برقراری حکومتی مبتنی »قرآن قانون ماست«اخوان المسلمين، با سر دادن شعار . اساسی را رد می کردند

سيس جمعيت اخوان المسلمين در مصر، شاخه ھای ديگری از اين جمعيت در أپس از ت. بر شريعت اسالمی شد

     .سيس شدندأ چون لبنان، اردن، فلسطين و سودان تئیکشورھا
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 نخست قرن بيستم ميالدی ۀگر مذھبی مورد بحث باال، در قرن نوزدھم و نيمءش ھای احياگروه ھا و جنبتمامی 

 و خاورميانه حرکت ئیفريقاا سياسی بودند و گرايش غالب در اين دوران در کشورھای ۀبازيگرانی ضعيف در عرص

 ۀپدر انديش«) اسد آبادی (الدين افغاندر نتيجه سيد جمال . سوی مدرنيزاسيون و سکوالريسم و گرايشات چپ بوده ب

در مقابل در آن دوره، ملی گرايان سکوالر در ھند و . در ايجاد يک اتحاد پان اسالميستی ناکام ماند» ئیاسالم گرا

  .مصر از حمايت بخش وسيعی از مردم برخوردار بودند و جريانات اسالمی در حاشيه قرار گرفته بودند

  ٢٠١۴ چ بيست و چھارم مار-  ١٣٩٣سه شنبه پنجم فروردين 

  .ادامه دارد

 

 


