
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 دیرضوان الس
  

  يمراد دی: مجترجمه

 قرن کی يدر پاسخ به چالش ها یمراحل گفتمان اسالم
 )ستمیاول قرن ب مهین انیدوم قرن نوزدهم تا پا مهی( ن
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)1(  
 – ربغ با رویارویی قصد به اسالمی شرق در نوزدهم قرن آغازین سالهاي از که فراگیري سیل میان در
 نوزایشی تجربه و اروپا به  »1الشدیاق فارس احمد« اي ریشه نقد افتاد، راه به – متفاوت هاي شکل به

 هاي جنبش و افتادند راه به هند در اي اسالمی هاي جنبش زمان، آن از. بود دستگاه از خارج آهنگی آن،
 نیمه ات ها جنبش این. برآوردند سر] مصر[ عرابیون ،]سودان[ مهدیون ،]لیبی[ سنوسیون مانند دیگري

 رد سیاسی و فرهنگی محیط پیدایی اندك اندك. شدند رویارو غرب با نظامی بعد از نوزدهم، قرن دوم
 با مسلمانان تا شد سبب – داشت نقش آن ساختن در افغانی الدین جمال سید – اسالم جهان سراسر

 ماا شوند، مواجه غرب با اجتماعی، و فرهنگی و سیاسی هاي زمینه در شده دهی سازمان هاي بدیل طرح
 در نسیتو خیرالدین تعبیر. شدند می مواجه غرب با غربی، نگاهی با و غربی اي زمینه در ها جنبش این
 غرب رفتپیش خیرالدین. دهد می نشان را رو پیش و خزنده غرب با تعامل چگونگی رایج فلسفه باره، این

 سلمانانم اگر بنابراین. است ناشدنی آن، مهار چنین هم و آن برابر در ایستادگی که شمارد می سیلی را
 – آن با شارکتم و سیل این بستر به پیوستن شان، مطلوب وضعیت بمانند، باقی صحنه در خواستند می
  .بود می – زندگی و نیرو و وقت کردن تباه و الگو، این با مبارزه جاي به

 تپیشرف نماد آن از پیش بلکه و – نوزدهم قرن دوم نیمه مردان سیاست و مردان فرهنگ نگاه در غرب
 و اسالم با روزگار آن در غرب که است درست. بود دیگران براي تمدن و پیشرفت الگوي و تمدن و

 در. نبود کارآمد یا و ممکن او خود هاي روش و شیوه با جز آن با رویارویی اما داشت، عداوت مسلمانان
 سیطره مسلمان، هاي سیاسی و روشنفکران همه عقل و ذهن بر شده، انگاشته مسلم امر دو دوره، آن

 یمنف یا مثبت تعامل براي که ابزاري تنها نتیجه در)2. است تمدنو پیشرفت با مساوي رب)غ1: بود یافته
 آن به پیوستن براي ابزاري عنوان به جدید، تمدن این از که بود این ماند،یم باقی مسلمانان براي آن با
  . شود هگرفت بهره آن، با رویارویی براي سالح یک عنوان به گفتگو،و ارتباط امکان نبود صورت در یاو
 ن،آ هاي اولویت و مسائل بندي ترتیب و موروثی اسالمی فرهنگ در مسلم، امر دو همین خاستگاه از

 براي تالش و غرب غلبه و پیشرفت و تمدن به تسلیم معناي جریان، این در. شد انجام هایی بازنگري
 تالشی ارهاک این بلکه نبوده اسالمی فرهنگ و اسالم گرفتن نادیده معناي به غرب، از تقلید و یادگیري

 زمینه در. بود جدید تمدن اساسی هاي ارزش و اسالم اساسی هاي ارزش میان سازي هم ایجاد براي
                                                             

 فرهنگ در موجود مثبت عناصر به »الغرب و الشرق بین الفرق«  عنوان با اي مقاله در) م 1884 – 1800( الشدیاق فارس احمد -    1
 )مترجم( دهد می قرار نکوهش مورد را غرب از مسلمان ویژه به و شرقی جوامع ترس و کند می اشاره غرب
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 انجام بیغر دموکراسی و اسالمی شوراي بین تشابه دادن نشان براي تالشی حکومتی، نظام و سیاست
 از وپاار استفاده میزان و پربار، هاي قرن در مسلمانان علمی شکوفایی بر هم محض علوم زمینه در. شد

 سالما از که اي چهره چون، و چند این با. شود می تاکید وسطی، قرون در اسالمی جوامع علمی شکوفایی
 خالقیا هاي منظومه بر که است شفافی و روشن اخالقی نظام داراي، دین این که بود چنین شد می ارایه

 غرب هاي دارایی از که است زایی پیشرفت عناصر داراي اسالم اساس، این بر. دارد امتیاز غربی، متعفن
 اندگیم پس سبب اما است، برتر – پیشرفت و تمدن از خودشان تعریف همان با – پیشرفته و متمدن

. ردندک رها را خود دین برجسته اصول و ها ارزش مسلمانان که است این ها، غربی پیشرفت و مسلمانان
 و ارتقا، شان جایگاه بهبود، شان اوضاع تا ندارند، رهاشده امور به دوباره تمسک جز اي چاره رو، این از

 دجدی غرب در که است اصولی همان حقیقت در شده، فراموش و وانهاده اصول این. یابد سامان امورشان
 رو، نای از. است همین اند، برداشته غربیان و غرب که محکمی هاي گام العلل علت و است رایج و برقرار

 رد که بود این جمله آن. نیست روشن آن نخست گوینده که یافت رواج اي جمله عبده، محمد دوره در
  .نیست خبري اسالم از ولی هست، مسلمان شرق در و نیست مسلمان ولی هست اسالم غرب،

 نگرش و اسالم به غرب نگرش به مربوط که داشت نیز دیگر روي دو اسالم، و غرب از تصویر این
 دیدگاه و ودب خود شکوفایی آغاز در دوران این در شناسی شرق. شد می غربی پیشرفت تاریخ به مسلمانان

 سلمانم نخبگان که نبود اي گونه به دیدگاه این. بود گیري شکل حال در شرق و اسالم به نسبت آن
 غربیان نفیم هاي اندیشه به پاسخ و اسالم از دفاع به که گرفت شکل گفتمانی رو، این از. پسندیدند می

 و م،اسال در قدر و قضا عقیده از دفاع در هایی کتاب ترتیب، این به. پرداخت مسلمانان و اسالم درباره
 و لمانانمس ماندگی عقب میان ارتباط نبود باب در مباحثی و بردگی و برده درباره اسالم موضع تبیین
  .شد نگاشته اسالم جاودانه هاي ارزش

 فرح و رنان و هانوتو به عبده محمد هاي پاسخ و ها داروینیست و ها دهري به جمال سید هاي پاسخ
 »زن«و »پیشرفت«  ،»بردگی« مسائل در امینمقاس و زغلول فتحیاحمد شفیق،احمد تالیفات نیز و آنطون

 سائلم به نسبت اسالم موضع کردن روشن در رضا،رشید و العظم کواکبی، لجسر،انحسی پراکنده کارهايو
 پیشرو ردنک روشن شده، یاد تصویر دیگر روي. شد عرضه راستا این در پیشرفت، و علم فلسفه، حکومت،

 به یدنرس براي عمومی زندگی از اسالم زدن کنار نداشتن ضرورت و مسیحیت با مقایسه در اسالم بودن
 همواره د،ش گذاشته کنار اروپا جدید تاریخ در که مسیحیت خالف بر اسالم زیرا بود، عقالنیت و پیشرفت
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 متحجري و کاهنانه دستگاه یا و کلیسا داراي این، بر افزون و است بوده پیشرفت و علم مشوق و پیشتاز
  . کردیم میانه قرون اروپاي در مسیحیت که چنان کند، جلوگیري ها اندیشه بروز از که نیست
 ناديم اسالم که بود این اول، جهانی جنگ پایان تا اسالمی گفتمان عرصه در ها تالش این همه برآیند
 هک – نظامی -سیاسی زمینه در جز و است، – اش اروپایی شکل همان به درست – پیشرفت و تمدن
. دندار وجود غرب، و مسلمانان میان مشکلی – بود ها اروپایی وسیله به مسلمانان استعمار آن نمود

 مهه با را غربی تمدن مسلمانان خود شوند، خارج مسلمانان سرزمین از ها غربی که هنگامی بنابراین،
 عماراست وجود حتی و است آن حقیقی جوهر و اسالم مقتضاي تمدن این زیرا کرد؛ خواهند پیاده ابعادش
 چراکه است؛ – اروپایی شیوه به – پیشرفت مسیر در مسلمانان سیر مانع مسلمانان، دیار در اروپایی

 ارشانپرب تاریخ و دین که باشند اوهامی در غرق و مانده عقب مسلمانان کند می ایجاب ها غربی مصلحت
  .دارد ابا آن از

)2(  
 - ها اندیشه و دیدگاه این کردن هپیاد براي سیاسی، و فرهنگی فضاي بیستم، قرن سی و بیست دهه در
 سقوط با یاسالم بالد فراگیر کیان سنتی شکل دیگر زیرا آمد؛ فراهم -آشکار فکري هاي تناقض رغم به

 صطفیم دست به »خالفت« رسمی انحالل با آن، تاریخی ایدئولوژیک نماد سقوط سپس و عثمانی دولت
 »ویلسون« آمریکا جمهور رییس ایده رواج با همزمان اوضاع این. بود رفته بین از م، 1924 سال در کمال
. بود شان سرنوشت تعیین در ها ملت حق به دعوت با جهانی، سطح در ملی هاي تشکل ایجاد بر مبنی
 کلش را ملی و میهنی هاي دولت غرب، حمایت چتر زیر عثمانی سابق امپراتوري هاي بخش این، از پس

  .جنگیدند می غربی اشغالگران با استقالل کسب راه در جهانی جدید نظام با گام هم یا و دادند
 لباس از استفاده به رو جدید، مرزهاي داخل در اقوام و طوایف و بودند شدن زنده حال در قدیمی مرزهاي

 و شد مطرح جدید مرزهاي با متناسب هایی قومیت و ها ملیت ایجاد به دعوت. بودند آورده محلی هاي
 یاساس قوانین و ها پیمان مشابه که آمدند پدید نوپا، واحدهاي این براي اي داخلی نهادهاي و ها سازمان

 – گذاري قانون و ملی سطح دو در – ها سازمان این برتر الگوي. بود] پیشرفته کشورهاي[ معاهدات و
 اندونزي و هند از مسلمان، و عرب نخبگان. بود کشورها این از مخلوطی یا و انگلستان و سوییس فرانسه،

 – غربم و مشرق در عربی هاي سرزمین و ایران و ترکیه و اسالمی میانه آسیاي تا افغانستان و مالزي و
 ات دادند، شکل را فعالی هاي جنبش – دارند اشتراك فرهنگی و سیاسی اسالم عنوان در همگی که

 ارايد( مشروطه کشورهاي دموکراسی الگوي اسالس بر را خود اساسی قانون و برافرازند را قومی مرزهاي
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 برابر رد داخلی بسیج و مردم تحریک ابزار اسالم،. کنند تدوین و تنظیم امریکا و اروپا) اساسی قانون
 یسیاس – فرهنگی توشه ره خواهی، مشروطه و گرایی ملی بعد دو در گرایی غرب. بود نظامی اروپاي

 املک سیاسی گرایی هم این با همراه. بود داخلی تشکل و استقالل و سازي دولت مرحله در جوامع این
 رايب آن قابلیت دادن نشان و آن سازي مانوس و اسالم نوسازي براي عظیمی فکري جنبش غرب، با

 انندم مخالف فرهنگی هاي جنبش حتی. افتاد راه به وارداتی هاي فرهنگ و جدید هاي سیاست با تطابق
 الگوي براي بدیل الگوهایی به گاه هیچ و بود ملی مبارزه شان هدف نیز اندونزي و هند در خالفت جنبش

  .نشدند تبدیل – بود فراگرفته را جا همه که – خواه مشروطه ناسیونالیستی
 لمانانمس دیار در غربی تمدنی الگوي شدن پیاده امکان درباره جانبی تردیدهاي برخی شاهد نوزدهم قرن

 نهادهاي و ها نظام ها، دولت غربی، تمدن که دوم جهانی جنگ از پس اما بود، شان زندگی عرصه در و
 در ربغ تمدن با اسالم دادن نشان ساز هم براي تالش و رفت بین از تقریبا تردیدها این داد، شکل را ما

 یگرد نتیجه، در و شد انجام مشروطه پادشاهی و خالفت نظام میان هایی مقایسه. گرفت فزونی امور، همه
 گفته ماسال در دموکراسی از سخن آنها در که شد عرضه تالیفاتی. شد نمی احساس دو این میان تفاوتی

 که شد تهگرف نتیجه و شد، ناپلئون قانون و روم قانون و اسالم شریعت بین نیز هایی مقایسه. شد می
 چنین دش می گفته نبود، ممکن اختالفات یا ها تفاوت انکار که گاه. دارد وجود دو آن بین زیادي تطابق

 نقاط از را خود راه که ندارد زیانی و است نوسازي و تکامل و تحول قابل ماسال اما هست، چیزهایی
 هر و زمان هر براي اسالم کند می ثابت که برگزیند شدن عصري و نوسازي اجتهاد، مانند ارزشمندي

 فاعید جنگی جهاد، که بود این قرن اوایل از اسالمی نوگرایان نظر جهاد، درباره اما است، مناسب مکانی
 الماس فقه که شد عرضه نیز هایی نوشته. خورد می چشم به ها نوشته همه در عمال چیزي چنین. است

 ترسمی به را آن و کرد عدوت بدان شناخت، را المللی بین حقوق که دانست اي منظومه نخستین را
  .شناخت

 به بتنس اسالم موضع مورد در مسلمان نخبگان اندیشه و فرهنگ یا اسالمی گفتمان قصه که وقتی
 تفاوتی ندانچ نباید سوسیالیستی هاي نظام با اسالم رابطه دیگر باشد، چنین اروپایی هاي نظام و تمدن

 پیشواي »ص« پیامبر که رسید نتیجه این به زودهنگام) مصري شاعر( شوقی احمد. داشت می
 است اییه کتاب از ماالمال پنجاه و چهل دهه. است تاریخ در سوسیالیسم منادي اولین و ها سوسیالیست

 را بقاتیط تضاد مقوله اسالم که این نهایت. گفت می سخن اسالم اجتماعی عدالت یا سوسیالیسم از که
  .کند می حل نوسواد هاي سوسیالیست هاي حل راه قالب در را اجتماعی مسائل و پذیرد نمی
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 در غربی تمدن بودن جهانی به اعتقاد و آن کردن غربی و اسالم سازي مانوس از منظورم که آن براي
 و یعرب اي منطقه – فکري هاي تشکل برخی به شود، روشن کامال مسلمان و عرب نخبگان اندیشه

 وانعن به) العربیۀ الدول جامعۀ( عرب اتحادیه مثال براي. کنم می اشاره آن از پس و چهل دهه در اسالمی
 پا د،بودن نزدیک هم با جغرافیایی و قومی لحاظ به که هایی دولت بین اي منطقه هاي همکاري سازمان
  . اسالمی خالفت براي جانشینی و بدیل یا و اسالمی وحدت سوي به گامی عنوان به نه گرفت،

 یژهو دولتی ایجاد براي اسالمی ارتباطات چارچوب در سالها که است هند مسلمانان مورد در دیگر مثال
 قومی یدولت شکل بیشتر شان دولت – امروزه تا و – دادند تشکیل دولت که زمانی و کردند مبارزه خود
 خروج اب – آن دوباره تقسیم در مهمی سبب پاکستان قومی ذهنیت همین. فراملی اسالمی دولت تا دارد

 سازمان هب اسالمی کشورهاي ورود دیگر مثال. شد بنگالدش دولت گیري شکل و – ها بنگالی اخراج یا و
  .است غربی فلسفه و میثاق داراي که است متحد ملل
. شد مواجه شدیدي استقبال با اسالمی بالد دیگر در آسیایی – آفریقایی هاي اندیشه هفتاد، دهه اوایل در

 – فرهنگی الگوي برپایی امکان از تا یافت مجال نبی بن مالک معروف الجزایري متفکر که چندان
 نجاه،پ دهه نیمه در ترتیب، این به. بگوید سخن هندي و اسالمی فرهنگ دو از مرکب جدیدي سیاسی
 جدید فرهنگ از بخشی مسلمان، روشنفکر نخبگان ساله صد مبارزه لطف به بود توانسته اسالمی فرهنگ
 در اخیري این که شود، – سوم جهان در مطرح فرهنگی حوزه از بخشی حاالت بدترین در و – جهانی

  .است غرب فرهنگ و تمدن خلوت حیات شرایط، نیرتبه
)3(  

 یانم یگانه و ها شریعت ناسخ و فراگیر متمایز، دینی اسالم کرد اعالم چهل دهه در مودودي ابواالعلی
 دیگر ارب باید یا مسلمانان. ندارد وجود هند قاره شبه در دینی مختلط نظام برپایی امکان و هاست تمدن

 بما کمیح لم من و: « فرماید می بزرگ خداوند. دهند تشکیل خود ویژه دولتی یا و یابند تسلط هند بر
 مسلط سیک چه کیست؟ حاکم که گردد برمی ریشه به مسئله بنابراین. »الکافرون هم فاولئک اهللا انزل

 نظام، ورتص این در که است، خدا یا اینها همه پاسخ کیست؟ گیرنده تصمیم کیست؟ الگو صاحب است؟
 طاغوت نظام نظام، این صورت، این در که است طاغوت آن از حکم یا و است، ایمان و اسالم و خدا نظام

 رب مسلط و خود از پس و پیش هاي آیین ناسخ اسالم مودودي، نظر از. است کفر و گمراهی و فسق و
 و دگیر می پا که این یا و شود می زمین روي بر مسلط و حاکم یا: ندارد بیش حالت دو و آنهاست همه

 گسترش و یابی سیطره و خیزش آماده و کند می محکم را اش پایه و یابد می برتري اي منطقه در



| السید رضواناستاد   7 

 اسیونالیسمن یا و خواه مشروطه اسالم. نیست لیبرالیسم و دموکراسی اسالم،. ندارد اي میانه تحال و شودیم
 شرك خدا به و ندباش ناب مسلمانانی یا که بگیرند تصمیم باید مسلمانان و است اسالم تنها اسالم،. نیست
 قرار انهمی وضعی در و ورزند اجتناب خویش ایمان مقتضاي و اسالم سر بر جهان با ییرویارو از ویا نورزند
 مدنت در و است موجود معاصر تمدن در طاغوت. نابکار طاغوت نه و ندوش ناب مسلمان نه یعنی گیرند،
 هاي ریسمان و کشانده بردگی به را او و شده چیره غربی انسان بر خویش فنون و ها فتنه با که غرب

 عقیده نانآ که چندان کند، نابود را شان دین تا کرده پرتاب مسلمانان سوي به را اش سیاسی و فرهنگی
 امن به گاه که شوند فراگیري بردگی نظام وارد و دهند دست از را خویش سیادت و کنند رها را خویش
 هم و امریکا و بود کرده علم متحد ملل سازمان که – المللی بین جدید نظام نام به گاه و تمدن قانون

  .است گسترده عالم سراسر بر را خود دام – رانند می حکم آن بر اش آتالنتیکی پیمانان
 و دش ترجمه انگلیسی به چهل دهه اواخر در هایش نوشته و نوشت می اردو زبان به مودودي ابواالعلی

 ارآث تمامی اما باشد، خوانده را مودودي هاي نوشته از برخی بود، آمریکا در قطب سید که زمانی شاید
 همه ستیز این که حالی در. شد ترجمه عربی به شصت دهه طول در و پنجاه دهه دوم نیمه در مودودي

 کرانروشنف یافت، راه اسالمی عربی فرهنگی حوزه به دهه دو از پس اسالم نام به و غرب تمدن با جانبه
 تخشون با که صفوي نواب ایرانی مبارز چهل، دهه در اما شناختند را مودودي پنجاه، دهه در عرب مسلمان

 انچن بود، شده شناخته سوریه و قاهره در بود، شده رو به رو زدگان غرب و غرب با مردمی نبرد و ترور و
 منادي ندوي. شناختند می را – االصل هندي مسلمان – ندوي ابوالحسن اردن، و قاهره و سوریه در که

 با ات یابد دست قدرت به اي شیوه هر به خواست می اما بود، خشونت از دور و جانبه همه و خالص اسالم
 که تابیک در ندوي. کند مبارزه – دانست می مسلمانان براي اي کشنده زهر را آن که – غربی لیبرالیسم

 رب سیطره راه در که دارد وجود »غربی اي ایده« داد هشدار شد، منتشر او از عربی زبان به 1957 سال در
 ایده این با بتواند که دید تدارك »اسالمی اي ایده« باید و است اسالم جهان جمله از و جهان همه
 اسمیت کانتویل ولفرد و گیپ هملتون کتاب وانفسا، دوره این در. شود رویارو خزنده و مسلط و جوييبرتر

 ینگران کتاب، دو این در. شد منتشر »معاصر جهان در اسالم« و »اسالم در نو رویکردهاي«  هاي نام با
 این هب دو آن. است یافته نمود اسالمی نوسازي و نوگرایی روندهاي از غربی شناسی شرق فزونی به رو

 فکري بست نب با اسالمی لیبرالسم تجربه و مانده باقی سطح در اسالمی نوگرایی که داشتند توجه نکته
 یسمکمون تجربه سود به این و است داده قرار تباهی و سستی معرض در را آن که است روبرو ايیسیاس و

  . اند برده فرو خود فرهنگ و فکر الك در سر که است اسالمی گرایانتسن سود به همچنین و سیاسی
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 بلکه ود،نب مسلمان هاي توده رویکردهاي یا ها نوشته استقراي به بنا اسمیت و گیپ هشدارهاي و ها بیم
 پا اسالم جهان در دوم جهانی جنگ پایان با که بود اي سیاسی هاي نظام روندهاي مالحظه از ناشی
 صهیونیستی دولت برپایی و 1950 تا 1945 سالهاي بین هندوها دست به مسلمانان کشتار زیرا بود؛ گرفته

 جنگ ريگی شدت و فلسطین ملت فرزندان از هزار صدها نابودي یا و اجباري کوچ و فلسطین سرزمین در
 ههم تومار بود، چین و هند و کره بین جنگ مسلحانه درگیري در آن اوج نقطه که قلدر دو بین سرد
 یکی اسالمی و عربی لیبرالیستی هايمنظا زمان همین در. پیچید هم در گرایی، غرب براي را هاتالش
 هامنظا این برپایی در ترشپی که – ها آمریکایی و ها انگلیسی آشکار اعتنایی بی برابر در دیگري از پس

 آن، راس در و غرب جهان. کردندیم سقوط – بودند سهیم عراق و سوریه و مصر و پاکستان و ایران در
 المیاس مشرقِ حفاظت امید به ـ امریکا يمتحده ایاالت ـ دوم جهانی جنگ از پس پیشتازش ينماینده

 ستد نظامی، هايدیکتاتوري نفع به شوروي، اتحاد با سرد جنگ هايچالش مسیر در کمونیسم خطر از
 سیاريب ویژه به و مسلمان روشنفکران اما برداشت، بود، آن برپایی مشوق خود که هایینظام از حمایت از
 مدنت با آن بودن افق هم و اسالم بودن لیبرال يدرباره هاییاندیشه و هانوشته ترپیش که هاعرب از

 رجستگیب دادن نشان و معاصر تمدن و نظم به انتقادي گرایشی ریزيپی به رو بودند، کرده عرضه معاصر
 رد و آغاز پنجاه يدهه دوم نیمه در که موج این فرهنگی يتوشه. آوردند آن به نسبت اسالم تمایز و

 مدو جهانی جنگ اوایل در که بود ايغربی هايکتاب شد، تبدیل طوفان به شصت يدهه اول ينیمه
 آن کارهاي و ساز و غربی تمدن بودن انسانی غیر و گراییمادي رسواگري به هاکتاب این در. شد عرضه

 نابود را نانسا میلیون هاده که جنگی دو بودند؛ جهانی يکشنده جنگ دو ساز سبب که بود شده پرداخته
 یروشیماه در که چنان و کرد تولید را اتمی بمب پایان در و پراکند جهان يگوشه چار در را بدبختی و کرد

 به ور موضوع، این يویژه اسالمیِ هاينوشته کم کم. کرد تهدید را بشریت يهمه دیدیم، ناکازاکی و
 کسیسممار و )ماتریالیسم(گراییمادي، داريسرمایه به ايپراکنده حمالت هاکتاب این در و گرفت فزونی

 ظرن در این، از ترخطرناك. راندندمی حکم معاصر غربی جهان بر انسانی ضد ایدئولوژي دو اکنون. شد
 قالب رد ایدئولوژي دو این که بود این مودودي ابوالعلی و غزالی محمد و البهی محمد چون نویسندگانی

 و ددار خود دست در را زمین روي ساکنان قاطع اکثریت سرنوشت که اندیافته نمود حاکمی هاينظام
 هايانسان تاکثری بر مارکسیسم نام به گاه و داريسرمایه لیبرال نام به گاه را خویش بردگی بند خواهدمی

 بر ازآغ در مرد،شمی ارزش بی را مارکسیسم و داريسرمایه که اسالمی، هاينوشته. بیفکند زمین روي
 سپس. ودب شده نوشته ابرقدرت دو بین سرد جنگ هايچالش فضاي در که بود مبتنی ايغربی هاينوشته
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 و ایدئولوژیک اسالمی، الگوي وضع به اقدام آنان که چندان یافت؛ بهبود مسلمان نخبگان اوضاع
 آنان رنظ در کار این. کردند دیگر دجدی و قدیم هاينظام و هاتمدن و الگوها با رویارویی براي ايسیاسی
 بر )ایران و بیزانس( گرامادي و بزرگ امپراطوري دو که هم میالدي هفتم قرن در اسالم زیرا بود؛ ممکن
 یرانا امپراطوري و کند عرضه جهان به خدا نام به را جدیدي الگوي بود توانسته داشتند، حکومت جهان

 انمک و زمان ترتیب این به و بپاشد فرو هم را دیگري آن ارزه،مب متمادي قرون از پس و کند نابود را
 در. شود تقلمن پروردگار بندگی به و خارج بندگان بردگی از انسان آن، ينتیجه در که بیافریند را جدیدي

 و طرح ار اشاالهی یگانه الگوي که این یعنی بود؛ همین هم اسالم کنونی يوظیفه نخبگان، این نظر
  .کند اقدام اش،غربی نه ـ شرقی نه بدیل تمدن برپایی به

 افسارو هاگمراهی که نیست این اششمولینجها معناي اما ست،شمولینجها نظام اسالم که است درست
 خویش روقلم در را خود برجستگیو تمایز باید ابتدا بلکه بپذیرد، را جدید هايگراییيماد هايگسیختگی

 این دهمشاه با و کنند مشاهده را الگو این تمایز و برتري و عظمت اوج جهانیان يهمه تا بگذارد نمایشب
 دو بین مه را آنان اسالم، الگوي نتیجه در و کنند شورش برخویش، شده تحمیل مادیت بندگی بر الگو،
  .گیردبردر -اندسوسیالیسم و داريسرمایه هايچالش فشار از خسته امروزه که- اشآفریقایی و آسیایی بال

)4(  
 اسالمی فرهنگ رویارویی يزمینه در 1964 سال در قطب سید) راه يهانشانه( »الطریق فی معالم« کتاب

 انتقادي میراث بر قطب سید. بود شده یاد يدوره دو فاصل حد در معنا، چند به معاصر، هايچالش با
 ريفک خاستگاه از تا زد تکیه ندوي و مودودي ویژه به و پنجاه و چهل يدهه گراياسالم نویسندگان

 ود،ب داده قرار اسالم اختصاصی هویت و اسالمی الگوي فقرات ستون را آن که »االهی حاکمیت« يایده
 رزمینس در آنچه هر يدرباره قضاوت قطب، سید نظر در. بگوید فرهنگ و سیاست درباب مشخصی سخن

 فرهنگ و اندیشه يعرصه در کسی چه که این: است ممکن اساسی پرسش یک با دارد، جریان مسلمانان
 !؟)طاغوتی هاينظام و رجال و قوانین( طاغوت یا) خدا شریعت( خدا راند؟می حکم حکومت، و سیاست و

 .گویدمی چنین قرآن. گویدمی چنین خدا. است طاغوت و گمراهی و جاهلیت است، اسالم جز آنچه هر
 طول در خارجی دشمنان و داخلی گمراهان با اسالم هايچالش هايگذرگاه. گویدمی چنین خدا رسول
  .گویدمی چنین تاریخ
 با رویارویی در اسالمی الگوي هاينشانه تدوین پنجاه، يدهه در اسالمی فرهنگی هايتالش هدف

 قالب در بلکه نبود، کننده تهدید و خارجی امري »گمراه تمدن« این اما. بود »گمراهی عصر تمدن«
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 يمبارزه این .بود یافته نمود مسلمانان سرزمین درون در مسلط، سیاسی نظام و اندیشه و زندگی هايشیوه
 مسلط اغوتط با رویارویی به خارجی ناشناخته دشمن با افکندن در پنجه از بایستمی سیاسی و فرهنگی

 در توانستنمی دیگر شد،نمی مسلط سیاست و فرهنگ يزمینه در اسالم اگر زیرا یافت؛می تغییر داخلی
 شمارشان چندهر- مخلص گرایانِماسال تا بود الزم رو،این از. باشد هداشت جایی اسالمی هايسرزمین داخل
 سرزمین بر داخ شریعت تا بکوبند درهم را درونی سیاسی طاغوت و شوند یگانه پیشتاز، تشکلی در -اندك

 نینچ قطبسید. داشتخواهند گفتن براي حرفی ايمسئله هر در آن از پس. براند حکم اسالم تاریخی
 و فرهنگی هايبرنامه يدرباره گرایان اسالم از حاکمان، و زیرکی مدعیان از بسیاري که دهدمی ادامه

 همگی شما و است نبوي و قرآنی االهی، ما برنامه: گوییممی آنان يهمه به. پرسید خواهند شانسیاسی
 سیدر خواهیم قدرت به ما زودي به. ایدشده مسلط ما بر طاغوت و طغیان با تنها و فلسفه و برنامه بدون

 به دورو و یاتئجز ذکر با آن، از پیش اما داریم، حکومت براي ايفلسفه و برنامه چه ما که دید خواهید و
  .کنیمنمی تباه را خود فرصت و خود است، زیرك رایج جاهلیت سود به تنها که هاییچالش

 هدف اب مسلمان، جوانان نظامی بسیج به را اسالمی فرهنگ يوظیفه که است تحولی ينقطه همان این
 از اسالمی هاينوشته اما است،هکرد منحصر داخلی، سیاسی هايچالش بر غلبه براي قدرت،هب یابیتدس

 در قطبسیدو مودودي سخنان به دهیلتفصیولطو و بنديهمسر از پیش چیزي شصت، يدهه يمیانه
 کرده رويهزیاد انچن غربی جاهلیت کردن محکوم در نویسندگان این از برخی. نیست حاکمیت يمسئله

 اهلیتج تنها غرب، در رایج سیاسی هايروش که اندرسیده نتیجه این به و دانسته یهودي را آن يهمه که
 يمبارزه دشدن معتقد شانهاینوشته در دیگر برخی. ستا یهودي جاهلیتی مشخص طور به بلکه نیست،

 و کافران يویژه گاههیچ که است ي»جهاد« مفهوم مشمول مسلمانان، سرزمینِ بر حاکم جاهلیت با
 گمراهی و طاغوت و شرك هايشکل يهمه که داد تعمیم چنان باید را مفهوم این. است نبوده مشرکان

 سید حاکمیت يمقوله از دفاع با تا کوشیدند هم دیگري گروه. شود شامل نیز اسالم سرزمین درون در را
  .بدانند خالفت یعنی اسالمی، سیاسی-تاریخی نظام به بازگشت را آن از مقصود مودودي، و قطب

)5(  

 مرحله .است شده رورویا تازه هايچالش با مرحله سه در اسالمی گفتمان اخیر، قرن یک طی در بنابراین،
 داراي که بود معاصري تمدن در آن مجدد مشارکت و اسالم نوسازي هاياندیشه رواج دوران نخست،

 محورهاي از بسیاري در و دارد انسانی ايجوهره زیرا نیست؛ مردود اشهمه اما است، زیادي منفی نقاط
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 بهترین بایدمی مسلمانان رهیافت، این اساس بر. دارند اشتراك و تالقیـ  آن با اسالم یاـ  اسالم با اساسی
  .برگیرند ـ ندارد تضاد شانتمدن و میراث و دین با که ـ معاصر تمدن در را موجود عناصر
 و رعص از را مسلمانان امیدي نا و سرخوردگی وضع این. بود کن بنیان و انتقادي ايمرحله دوم مرحله
 ماعیاجت مختلف هايزمینه در ايویژه اسالمیـ  تمدنی الگوي مرحله، این در. دهدمی نشان معاصر تمدن

. اسدشننمی رسمیت به را قومی و طبقاتی هايچالش اسالم الگو، این اساس بر. شد مطرح سیاسی و
 عرضه هانج به سیاست و اجتماع باب در را ايیگانه الگوي اما نیست، سوسیالیسم یا دموکراسی اسالم

  .است معاصر تمدن شرور و مادیت از فراتر که کندمی
 سیاسی یکی: دارد عمده تمایز وجه دو هستیم، آن فرهنگی تولیدات شاهد هم هنوز که سوم يمرحله
 دئولوژيای حالت از دین این اسالم، شدید شدن سیاسی مدد به که این دیگري و است اسالم شدید شدن
 براي ايایدئولوژي به ـ تمدنی و فرهنگی يمبارزه ناکارآمدي اثبات از پس ـ اول يمرحله در مبارزه

 که ،است مانده معلق هوا در اعال فرد اسالمیِ تمدنی الگوي که زمانی تا. شد تبدیل قدرت به رسیدن
 ی،سیاس هايفرآورده ریختن بیرون با که است مسلمانان به گرایان اسالم برخی يتوصیه آن نمود

. یستن الگو این يدرباره تفصیل به نیازي شوند، رویارو آن با خویش عصر و زمانه اجتماعی فرهنگی
 هاگاهدانش اندازيراه در که بودند نخبگانی ها،چالش با رویارویی فرهنگ در نخست يمرحله گامان پیش

 اشغربی يشیوه بهـ  استقالل به رسیدن راه در و داشتند مشارکت جدید هايدولت اساسی قوانین وضع و
  .کردند مبارزه ـ

 زا ولی. داشتند قرار اسالم جهان قدرت يحیطه از خارج در دوم يمرحله راوالنق پیش قاطع اکثریت اما
 که ودندب یافته در و داشتند عمیقی شناخت تاریخی، اسالم به دیگر جهت از و غربی، هاينظام به جهتی
  .است الگوها و هااندیشه چالش ـ نبی بن مالک تعبیر به و ـ تمدنی چالش چالش،

 نای از. برخوردارند غربی و اسالمی ـ متوسط آگاهی از دارند، ادامه هم هنوز که سوم يمرحله پیشتازان
 و نقالبا منادیان ياعالمیه يمثابه به بلکه ندارد، ايبرجسته فرهنگی ينشانه شانهاينوشته غالب رو

  .است رایج ساختارهاي گري ویران و جهاد،
  
  
  
  






