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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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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اگست ١٢

  

  "اسالم سياسی"برداشت من از ترکيب 
جمع نخستين تا جائی که از ال به الی نوشته ھای ھموطنانم در داخل و خارج از افغانستان بر می آيد، با آن که من از 

را به مثابۀ يک مفھوم و افادۀ واحد کالمی به " اسالم سياسی"کسانی ھستم که از سالھا قبل بدين سو، اصطالح ترکيبی 

ا از آن ترکيب توضيح دھم و نه ھم دوستان و ين فکر افتاده بودم که برداشتم رکار برده ام، با تأسف تا کنون نه خود بد

  .شته ھايم را به خود داده و می دھند، در آن باب از من توضيحی طلب نموده اندخوانندگانی که زحمت مطالعۀ نو

، بزرگواری نموده از طريق تيلفون در کنار طرح برخی  ای که گذشت، يک تن از خوانندگانخوشبختانه در ھفته

، صرف به هين خوانندجائی اکه از آن . مخالفت شان را اعالم داشتند" اسالم سياسی"سؤاالت ديگر، راجع به استفادۀ 

 از لحن کالم شان می شد استنباط نمود که نسبت به کليت - "اسالم در کل يک چيز است"ھمين اکتفاء نمودند که بگويند

نزد خود تصميم گرفتم تا به  و بيشتر از آن در مورد مسأله توضيحی ارائه نداشتند، -اسالم نظر مثبت و موافق ندارند

می انديشم و برداشتی که از اين ترکيب دارم، آن را به " اسالم سياسی"را خود در مورد جای يک مکالمۀ ديگر، آنچه 

 پاسخی گفته باشم و از جانب هت مختصر نگاشته، تقديم خوانندگان نمايم؛ تا از يک طرف به سؤال آن خوانندصور

اشته باشد، پاسخی برای آنھا نيز ًديگر، پاسخم شخصی نشده، احيانا اگر چنين سؤالی نزد خوانندگان ديگری نيز وجود د

  .ارائه شده باشد

ًالزم است ياددھانی نمايم، که آنچه را شما به مثابۀ برداشت خودم از نظر می گذرانيد، چون واقعا نه از جائی اقتباس 

 زمينه ًتماال از کمبود و نقص مبرا نيست، لذا از تمام آنھائی که درحشده است و نه ھم آن را در جائی خوانده ام، ا

معلومات بيشتر و کاملتر دارند، صميمانه تقاضا می نمايم تا با شرکت فعاالنۀ شان در بحث و زدودن نقايص و تکميل 

 . بر من منت بگذارند،کمبود ھای آن

برای درک بھتر مطلب جای دارد، بحث ما را در اين زمينه اندکی عامتر و جامعتر آغاز نمائيم، تا خوانندگان عزيزی 

  .ًماال در زمينه سؤاالتی داشته باشند، بھتر منظورم را از به کار بردن چنين ترکيبی درک نمايندکه احت

ھرگاه عمر انسان را به اساس آخرين اکتشافات فوسيل شناسانه بخواھيم تخمين نمائيم ، ديده می شود که قديمی ترين 

 ميليون سال قبل از امروز در ٣.٨ الی ٣.۵ بين انسانی که می توان از آن به مثابۀ جد اوليۀ انسان کنونی نام برد

با . مسما شده است" لوسی"زندگی می نمود که از طرف فوسيل شناسان به نام " اتيوپی"در کشور " آفار"صحرای 
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، اولين اصلی که راجع به بحث فعلی ما عرض اندام می نمايد، رد ادعای ازلی و فطری تمکين به چنين حقيقت علمی

 به عبارت ديگر به استناد و به گواھی تاريخ پيدايش اديان در کل، در حالی که از عمر نوع انسان بيش .بودن دين است

 ميليون سال می گذرد، عمر اديان حتا در ھمان شکل افکار مذھبی آن و قرنھا قبل از آن که اديان به مثابۀ يک ٣.۵از 

يعنی اديان در کليت آن نه .  ھزار سال نمی رسد٧ از  به وجود آيند، به بيش- متناسب با زمانش- سيستم فکری منسجم

 بيشتر از يک انسان، نسبتعمر کلی با تنھا به فطرت انسان ارتباطی نداشته و ھيچ گاھی ازلی نبوده، بلکه در مقايسه 

ين و  ميليون سال بدون د٣.۵باز ھم به تعبير روشنتر، در حالی که انسان حدود . ن را نشان نمی دھدآ ھزارم ۵٠٠بر 

  . ھزار سال نمی باشد٧اعتقادات دينی زيسته است، عمر افکار مذھبی و اديان درکل بيشتر از 

با در نظرداشت اين حقيقت تاريخی، می توان گفت، از ھمان نخستين روز ھائی که انسان اولی از لحاظ دماغی ظرفيت 

حولش نيز بينديشد و از آن طريق، تمام آنچه را آن را يافت، تا در کنار تھيه غذا، به چگونگی موجوديت غذا و محيط ما

از آن . عرض اندام نمودنزدش ، افکار مذھبی که برايش مفيد بود، در آغاز مورد تکريم و بعد ھا مورد پرستش قرار داد

و در اين مرحله انسان اولی، بين خود و آنچه را تکريم و پرستش می نمود، ھيچ رابط و فاصله ای را نمی ديد که جائی 

را می رسانيد، امری بود به صورت مطلق، " معبود ھا"و چه بسا " معبود"و " عابد"درواقع تمام تفکرش رابطه بين 

  .عرضه داشته است" مذھب امر خصوصی افراد است"آن را در چوکات " مارکس"يعنی ھمان اصلی که ". خصوصی"

چيزی بيشتر " معبود"و " عابد"بی  و رابطۀ خاص بين مطالعۀ تاريخ اديان به ما می آموزاند که دوران سلطۀ افکار مذھ

و بعد ھا در " سومر" ننموده، وقتی برای نخستين بار، در قديمی ترين مدنيت انسانی در م ھزار سال دوا٣ الی ٢از 

 به نام تداء فرد و افرادی و بعد ھا، اقشار معينی از باشندگان ھمان نقاط،با" افغانستان کنونی"و " چين"، "ھند"، "مصر"

قرار داده و از آن " معبود"و " عابد"معبود ھا، خود را بين " فرستادگان"و " مقربين"، " نمايندگان" و بعد تر "جادوگر"

به مفھوم " امر خصوصی"طريق، برای شان موقعيت برتری را  تصاحب نمودند، دين و مذھب به فاصله گرفتن از 

تنظيم کنندۀ امور خانوادگی، اجتماعی، سياسی و در باال ترين حد به مارکسی قضيه، فرا تر رفته، در جای خودش به 

  .ابزار سيادت و سلطۀ طبقۀ خاصی بر ساير طبقات انجاميد

 - در اينجا جھت احتراز از طوالنی شدن بحث، آگاھانه از نقش فراعنۀ مصر به مثابۀ دارندگان قدرت ترکيبی سياسی

خاخام ھا در ديانت  ،ھمن ھا در کاست سيستم برھمنيزم و امتداد آن در ھندوئيزم، ريشی ھا در ديانت زردشتدينی، بر

يھود و کشيش ھا در ديانت مسيح و اديان خرد و بزرگ ديگر گذشته، ديانت اسالم را اندکی بيشتر مورد مداقه قرار می 

  .دھيم

تناد ادعای تمام مؤرخين و مفسرين اعم از مسلمان و غير مسلمان، ستا جائی که از مطالعۀ تاريخ اسالم بر می آيد به ا

َ اقرأ باسم ربك الذي خلق"نخستين آيتی که قرآن با آن آغاز يافته، آيت  ََ َ ِ َّ ِّ َ َِ ْ ِ ْ " العلق" تمام سورۀ می باشد" العلق" از سورۀ - "ْ

 عده ای از مترجمين اصل رسالت را ھم  آيت است، با آن که حين ترجمه و تفسير برخی از آيات آن،١٩که متشکل از 

و "  انسان-بنده"که در اينجا " معبود"و " عابد"به ميان کشيده اند، مگر در کليت خود، چيزی نيست به جز رابطه بين 

  . است" هللا"

ز گذشته از آن که بين سوره ھای مکی به ده ھا مورد مشابه را می توان سراغ گرفت، که ديانت اسالم در نخستين رو

کسی که ديانت اسالم " محمد"را تنظيم نمايد، تبليغ اولی شخص " معبود"و " عابد"ھايش، تالش می نموده تا رابطه بين 

به وضاحت نمايانگر آن است که اسالم  »تـفـلـحـوا " هللاّ إال ال إلـه : " قـولـوا «را بنيان گذاشته است مبتنی بر اين که 

؛ مگر به "خصوصی"ًبود کامال " امری"محدود بوده، " معبود"و " عابد"ه بين ھم در آغاز، صرف در ھمان حد رابط
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ِمحمد رسول هللا "با " هللاّ إال ال إلـه"محض آن که  ُ ُ َ َّ َ و " عابد" ھم از رابطۀ خاص بين ممزوج شد، ديانت اسالم "َُ

  .يدان پايه و اساس سيادت يک فرد در آن پی ريزی گردزمفاصله گرفته، به مرور " معبود"

را خدشه دار بسازد، مگر باز ھم ديانت " معبود"و " عابد"با آن که سيادت فردی، در حد معينی می تواند، رابطه بين 

اما به محض اين که قرآن شروع می کند به تنظيم امور . پای فرا تر نگذاشته است" امر خصوصی"در ھمان مقطع از 

که چه کند و يا چه نکند و به شوھر حق می دھد تا ھمسرش را بر خانواده و به پدر حق می دھد تا به دخترش بگويد 

عبور نموده، به تنظيم " معبود"و " عابد"بين " امر خصوصی"، دين از مبنای اعتقادات اسالمی اش امر و نھی نمايد

  .ۀ يکی بر ديگری مبدل می گرددسلطکنندۀ امور خانواده و حقانيت بخشيدن به 

اده به امور جامعه و تنظيم امور اجتماعی و سياسی يک خطۀ معينی، بر مبنای اساسات اولی امتداد تنظيم از امور خانو

 از يک امر - در اينجا منظور اسالم - طرح شده در اسالم و يا ھم برداشت ھای فردی اين و آن، ديانت را در کل 

ل می نمايد که طبقات معينی در  عقيدتيی مبد-، جدا نموده به يک سيستم فکری "معبود"عابد و "خصوصی رابطه بين 

جامعه می خواھند بر مبنای آن و با استفاده از آن و يا ھم زير نام آن، سلطه و سيادت طبقاتی و اھداف سياسی خود شان 

رسيدن به قدرت و تأمين سلطۀ فرد و يا طبقات معينی " ابزار"را برآورده سازند، در چنين حالتی است که دين حيثيت 

  .نام گذاشت" دين سياسی"ته، می توان بر آن را به خود گرف

وقتی عين روند را که به صورت عام مطرح نموديم، بخواھيم در بستر خاص اسالم و مناسبات آن در افغانستان مطرح 

 با اسالم به" هللا"و " انسان"يعنی " معبود"و " عابد"نمائيم، ديده می شود که بين اسالم به مثابۀ يک عقيده و رابطه بين 

بنيان گذارد، تفاوت بس عظيمی را مثابۀ يک وسيله ای که بستر و پايه ھای رسيدن به قدرت و تأمين سلطۀ طبقۀ خاصی 

و زن، اسالم تا ھنوز ھم با وجود دخالتش در  ميليون ھا تن از ھموطنان ما اعم از مردنزد وجود دارد؛ چه در حالی که 

به شمار رفته، می کوشند تا خود بر مبنا و حدود درک و فھم شان، " هللا "و" انسان"امور خانواده، به مثابۀ رابطه بين 

 عقيدتی و عملی شان را به اسالم عملی نمايند، افراد، گروه ھا و احزابی ھم وجود دارند، که اسالم برای آنھا، مالتزا

اين که چه تعداد از . حقق ببخشند را دارد که می خواھند با استفاده از آن اھداف و اميال سياسی شان را تیحيثيت ابزار

د و ديگران از نًچنين اشخاصی واقعا التزام نظری و عملی به اسالم دارند و يا ندارند، امريست که فقط خود آنھا می دان

  .دند در مورد حکم نماينبيرون نمی توان

ی را که اسالم را به مثابۀ ابزار آنعده از افراد" اسالم"با در نظر داشت چنين تفکيکی است که اين قلم در نوشته ھايم 

اسالم "ھدف مورد استفاده قرار می دھند و آن را مرکبی می دانند که آنھا را به مقصودشان می رساند، به رسيدن 

  .ناميده ام" سياسی

ام در اينجا به صراحت اعالم می دارم، علی رغم اين که خودم به اسالم ھيچ گونه التزام عقيدتی و عملی ندارم، به تم

حترام عميق داشته، حاضرم در ا می دانند" هللا"و " انسان" بين هی که در سراسر جھان؛ اسالم را به مثابۀ رابطانمسلمان

تا پای جان برزمم، مگر آن ھای ديگری را که می خواھند يا از " عقيده حق آزادی"کنار شان به خاطر برخورداری از 

 برآورده سازند و يا آنھای ديگری را که می شان آن، اميال شوم و پليد اسالم استفادۀ ابزاری نموده سوار بر توسن

حل نمايند، نه تنھا خودشان را " گوشت سوسمار"و " شير شتر"خواھند معضالت جھان کنونی را با نسخه ھای عصر 

" اسالم سياسی"به مثابۀ دشمن خود و دشمن بشريت تلقی نموده عليه شان مبارزه می نمايم، بلکه طرز تفکر آنھا را 

  .اريخ می دانمتناميده، مردود و قابل دفن در زباله 

   

 


