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  دهي هويت مسلماني شكل
اي با اعتقادات راسخ   در خانواده1903 سپتامبر 25      سيد ابوالعال مودودي در 

او تحصيالت كوتاه و . د از توابع دِكَن هندوستان به دنيا آمدآبا  در اورنگينيد
وي تسلط بر علوم اسالمي را . افتينامنظم داشت و در هيچ دانشگاهي حضور ن

خارج از مؤسسات علمي رايج به دست آورد؛ و در اين ميان از سه تن از معلمان 
  .ردكدر دهلي گواهي دريافت » يپور مدرسه عالي عربي فاتح«مشهور 

 ژرفا    اثر به رشتة تحرير در آورد كه برخي از آنها در حجم و67     مودودي 
جماعت «وي .  دو نشريه را نيز به عهده داشتيرياو سردب. عظيم و ماندگار است

. ردك ي رهبر1972 تأسيس و تا آن را سال 1941را در سال » اسالمي
تاريخ و سياست ايدئولوژي او را تجسم بخشيد و نقش بسزايي در » جماعت«

جوامع جنوب آسيا، كشورهاي حاشيه خليج ، سريالنكا، بنگالدش، هند، پاكستان
  .رده استك ايفا آمريكاي شمالي و بريتانياي كبير، فارس

رد  كه جهان اسالم كفرض آغاز        سيد مودودي فعاليت خود را با اين پيش
ت انسان، هدف و در چنين شرايطي، شناخ. نيازمند بازيابي هويت خويش است

فة خداوند، حكمران و يانسان، خل. كند سرنوشت او بيشترين اهميت را پيدا مي
فرمانرواي عالم است و مسئوليت دارد كه زمين را كه همچون امانتي به او سپرده 

  . امبر اسالم متحول سازديشده است بر پايه  قرآن و سنت پ
سان و زندگي و فعاليتها و روابط او فة خداوند، به اني      معرفي بشر به عنوان خل

اند و با يكديگر برابر؛ و اين امر جايي  فهيهمگي خل. بخشد شرافت و قداست مي
بنابراين، مسلمانان وظيفه . گذارد عدالتي، ظلم، نفرت و آزمندي باقي نمي براي بي

هدف، ارتقاي انسانيت فرد است؛ . دارند كه براي پيروزي اسالم سخت بكوشند
هايي كه  فعاليت. هاي دستيابي به آن بايد در حوزة هدف باقي بماند ين شيوهبنابرا

 و با هدف ارتقاي كيفيت حيات يعدالت  كردن فقر، استثمار و بي كن به قصد ريشه
واضح است كه . خود هدف تلقي شود خودي گيرد بايد ابزار و نه به صورت مي

  .رافش تأثير بسزايي داردچنين نگاهي به زندگي، در روابط انسان با جهان اط
نياز ديگري نيز دارد؛ مسلمان  بايد بندة        خالفت و امانتداري خداوند، پيش

هدف غايي . ت استيتر از تمامي بشر تر از خود او و بزرگ خدايي باشد كه بزرگ
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ه انسان را در مقابله با ك يا قدرتي متعالي؛ عقيده: انسان در اطاعت، خداوند است
. اندازد ت عالم مييلكند و او را به ياد حقارتش در ك رل نفس ياري ميغرور و كنت

انون كبا توجه به اينكه قدرت در ابعاد گوناگونش، همواره در طول تاريخ 
كشمكشهاي بزرگ بوده است، يادآوري جايگاه حقيقي انسان به او اهميت 

  .اي منطقي و معقول امري حياتي است اي دارد و در ايجاد جامعه ويژه
 يفه و در عين حال بندة خداوند ، در مفهوم انقالبيعنوان خل       هويت انسان به

مودودي . دهد تجسم يافته است توحيد كه شالودة عقايد مودودي را تشكيل مي
رد كه ماديات و معنويات، دنيا و آخرت، ك يدر سايه اين مفهوم، به انسانها يادآور

ينكه تنها دو شكل بنيادين از جامعه وجود دهند؛ و ا زنجيرة واحدي را تشكيل مي
كه اين دو در كشمكش  يكي مبتني بر توحيد، و ديگري مبتني بر شرك ـ: دارد

فه بايد پويا باشد و براي سربلندي يعنوان خل اندـ و نيز اينكه انسان به دائمي
تمام عمر مودودي در راه بيان و تبليغ اين عقيده و در . اسالم، خاضعانه بكوشد

  .ت ياري انسان براي كشف هويت خويش سپري شدجه
اي گام به گام بدان  هايي بود كه مودودي با تفسير اسالم به شيوه اينها زمينه

توانست از زبان علما كه در  رد ميكالبته آنچه مودودي بيان . پرداخت
» دعا و ذكر و تسبيح«اند اظهار شود، ولي آنان يا مشغول  شناسي خبره اسالم

ردند، يا به فروع فقه ك بدينسان بنيان جامعه مسلمانان را تضعيف ميبودند و 
تا «ساختند؛   ترتيب مسلمانان را از اصول اسالم منحرف مي پرداختند و بدين مي

اند و اهداف وااليي را كه اسالم  آنجا كه فراموش كرده بودند براي چه خلق شده
مودودي نوك پيكان حمله از اين رو ) 1. (»مظهر آنهاست ناديده گرفته بودند

خود را به سمت اين شخصيتهاي سنتي مرجعيت نشانه رفت و آنان را به خيانت 
صالحيتي  رد؛ هرچند خود نيز از جانب مراجع سنتي به بيك به اسالم متهم مي

اي بيش  ن همه، انتقاد علما از مودودي مناقشهيبا ا. در تفسير اسالم متهم شد
  )2. (گرفت پايه شكل مي ينبود كه اغلب با اتهامات ب

 علما نداشتن درك صحيح از اسالم نبود، بلكه آنان از نياز ي      مشكل بدنة اصل
ناكامي آنها ناتواني .  در عصر حاضر بي اطالع بودندييآموزه هاي ديني به بازگو

اي مؤثر و قابل درك براي  در مرتبط ساختن اسالم با مدرنيته و تبليغ آن به گونه
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آثار . فشرد مودودي مظهر اين عقيده بود و بر آن پاي مي. وگرا بودانسانِ ن
 شاهكار او .  او انسان مدرن بوده استي اصليدهد كه دلمشغول مودودي نشان مي

نوشته شده » مسلمانان تحصيل كردة طبقة متوسط« براي استفادة القرآن تفهيم 
بزار بيان خويش كوشيد كه عنوان ا كارگيري زبان اردو به او در اين اثر با به. است

وي به سبب ) 3. (»نقص برگرداند نقص نسخة اصل را به اردوي بي عربي بي« 
  . ترين نويسندگان مسلمان امروز است تسلط استادانه بر نثر، از پرخواننده

      مودودي برخالف اكثر علما، در برابر مشكالت مدرنيته در مواجهه با جهان 
نظيرش به اوضاع  تمام آثار او گواه وقوف بي. ردك يعمل م زنده يا اسالم، به گونه

 خود به يد استداللهايي تاياو در موارد متعدد برا. الت عصر حاضر استكو مش
... شناسي، اقتصاد و  فيزيك، پزشكي، باستاني اخير در زمينه هاينقل پژوهشها
آنها نه آثار او طيف وسيعي از موضوعات را پوشش داده كه همة . پرداخته است

 يشناس تنها از ديدگاه اخالقي و معنوي، كه از نگاه اقتصاد، سياست و جامعه
او  رويكرد اسالمي را براي .  است مرتبط با موضوع ، به حمايت از اسالم پرداخته

خوانندگان مدرن، روشن ساخته و توضيح داده است كه چگونه اسالم در 
براي انسان » هدايتي آشكار «موضوعات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي

البته موفقيت او در بيان كارآمدي اسالم در عصر مدرن محل . تدارك ديده است
د نيز ممكن است دچار اشكال باشد، اما يبحث است و عمق درك او از علوم جد

شكي نيست كه او از اهميت مسائل و مشكالتي كه ذهن انسان مدرن با آن 
كردة جامعه  ذبة مودودي در ميان اقشار تحصيلجا. درگير است آگاه بوده است

هدف . كه قرار است به مفهوم غربيِ كلمه، نوگرا شوند رشد روز افزون دارد
ه اسالم را واالترين كاين بود » دهي هويت مسلماني شكل«بنيادين مودودي از 

او اين امر را بر .  و سياسي امت اسالم سازد دهي حيات اجتماعي مبناي سازمان
ن طرح، كلية نهادهاي يبنابر ا. م استقرار دين در جامعه استوار ساختمفهو

گونه كه  ت قانون الهي، بدانيجامعة مدني و حكومت بايد به طور كامل تابع مرجع
اسالم همچون . رده است، باشندكدر قرآن آمده و پيامبر اسالم آن را اعمال 

امان و كليتي است امالً بسك براي زندگي، نظامي است يلكاي جامع و  شيوه
بناي اسالم بر توحيد است و .  التكمنسجم با پاسخهاي دقيق براي تمام مش
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نظام .  نام دارد كه بر ايمان نهاده شده استشريعتبرنامة  آن براي زندگي، 
از ديدگاه . ل گرفته استكاخالقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بر همين پايه ش

مردمي تشكيل يافته است كه با اتكا به اسالم، ، از يمودودي جامعة اسالمي آرمان
 ـ ديني«اي آزاد و  چنين جامعه. اند خود را از بيعت با جز خداوند رها ساخته

به ) 4. (هاي شانه با يكديگر برابرند بوده و شهروندان آن چون دندانه» دموكراتيك 
د، و تعلق دارن) جامعة عادل و متعادل(» امت وسط«نظر مودودي مسلمانان به 

تاب كبه اعتقاد او قرآن . نسان مكلف به امر به معروف و نهي از منكر هستنديبد
 يينظريات انتزاعي و معماهاي ديني نيست كه در معابد و دانشگاهها رازگشا

ه فرستاده شده تا مردم را به يگانه راه كقرآن كتاب جنبش و انگيزش است : شود
دين تالش انقالبي و جهاد براي درهم در نتيجه، اسالم . راست خداوند فراخواند

اش و پشتيباني از آرمان خداوند از طريق يشكستن اسطورة ربانيت خدايان ع
 جنبشي  رويي است پويا،يبنابراين اسالم ن. بنيانگذاري نظام سياسيِ اسالمي است

انقالبي و جهاني كه قاطعانه درپي دگرگون ساختن جهان و هماهنگي آن با 
جهاد صرفاً نام ديگري براي «. ويش در جهت منفعت بشر استاصول و عقايد خ

 از يكين جهت قرآن آن را يگذاري نظام الهي است؛ بد تالش در جهت بنيان
در اين تالش جايي براي رهگذران، ) 5. (»ندك ن ايمان معرفي مييادي بنياجزا

 كه با آميز چندان حياتي است روان نيست؛ و اين امر مخاطره تماشاگران و بيراهه
چ راهي براي خشنود كردن خداوند براي شخص باقي يه«ده گرفتن آن يناد

از ديدگاه مودودي جهاد، مبارزه با ستم از راه قلم و مشاركت در امور . »ماند نمي
اعتنا به زمان و نفع شخصي، زندگي خويش را وقف آرمان  او بي.  استيعموم

بش تجديد حيات او و  براي جنيهاي دائم ايجاد محدوديت. اسالم نمود
 مارس 28؛ 1950 مي 28 تا 1948 اكتبر 4(مشقتهايي كه در زندانهاي پاكستان 

 تا 1967 ژانويه 29؛ 1964 اكتبر 10 تا1964ه ي ژانو6؛ 1955 مي 25 تا 1953
 مي 9(و يك بار هم در تهديد به اعدام توسط دادگاه نظامي ) 1967 مارس 16

  . د او استيدة تأثيرگذاري اين فرد و عقادهن متحمل شد به نوعي نشان) 1953
توان به او عنوان متفكر  اي كه نمي اي نبود؛ به گونه  نظريات مودودي چيز تازه

اي را نداشت؛ و او فقط   ادعاي كشف اصل يا آموزة تازهيخود مودود. مبتكر داد
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 ترين پيمان ميان خالق و مخلوق و او كهن. ردك يتعاليم قرآن و سنت را عرضه م
خداوند از «: خوانده است به ياد مسلمانان آورد» معاملة فروش«آنچه را قرآن 

. شان باشديه بهشت از آن اكنيده است در برابر ايشان را خريمؤمنان جانها و مالها
ه بدان تازگي بخشيد و آن را با كمودودي گذشته را انكار نكرد، بل. ») 111: توبه(

عنوان روشمندترين متفكر اسالم  و وي به از اين ر. حال و آينده مرتبط ساخت
 : مي نويسد خورشيد احمد. نوگرا ظهور كرد

 را مورد يالتكرد و مشكفرهنگي اسالم  سياسي،   او خود را وقف جنبة اجتماعي، 
او . اند بحث قرار داد كه نويسندگان مسلمان  مدتها است آن رافروگذاشته

و شود و اسالم را به زبان امروز كوشيده است با چالش فكري جديد غرب روبه ر
 او اين است كه نه تنها يدر حوزة تفكر سياسي، خدمت اصل. ارائه نموده است

رده، بلكه آنها ك روشن، دقيق، قاطع و قانع كننده ارائه يا وهيتعاليم اسالم را به ش
د يرا مطابق عصر ما تفسير و تالش نموده است كه شكلي را مطرح نمايد كه عقا

  )6. (مي توانند جهت متبلور شدن در دنياي قرن بيستم به خود گيرند ياسالم
 »دو ملّتي«هاي  نظريه

اي قرار  يني      تفكر سياسي مودودي تحت تأثير محيط اجتماعي، سياسي و د
هندوستان، پيش از استقالل تحت سلطة سه جريان .  زيستيداشت كه در آن م

. گ كل هندي ملي هند، و مسلم لنگرةكراج بريتانيايي، : سياسي قرار داشت
به ضعف   مؤثر، پيوسته روي و قواينندگكن ييكه نقش بريتانيا در تع درحالي
نگرة ملي هند در پي متحد ساختن هندوان براي دستيابي به استقالل كداشت، 

هرچند با داليلي (نگره، مصمم به حفظ اتحاد هند بودند كها و  بريتانيايي. بود
گ پايبند ناسيوناليسم اسالمي و در طلب وطني يه مسلم لك ، درحالي)متفاوت

  . براي مسلمانان شبه قاره بود
 ـ 1876(، عالمه محمد اقبال الهوري يقت شاعر و فيلسوف اسالميدر حق     

 وطني مستقل براي مسلمانان ارائه ي طرحي برا1930ه در سال كبود ) 1938
المي و مستحكم  جزء اصلي آن آنچه اقبال درنظر داشت، هندي متحد و اس. كرد
 كه سفير اتحاد ي، هنگام)1948 ـ 1876(ده سال بعد محمد علي جناح . بود

مسلمانان خوانده شد، با الهام از نظر اقبال در مورد وطن اسالمي ـ  هندوان
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او از اسالم . شناخته شد» دوملتي«مستقل، مطالبي مطرح كرد كه بعدها نظرية 
رد كه پيروان كياد » نظام اجتماعي متفاوت و متمايز«عنوان دو  و هندوييسم به

بنابر هر «: او مي گفت. نخواهند بود» مليتي مشترك«آنها هرگز قادر به بسط 
تعريفي از ملت، مسلمانان يك ملتند و بايد وطن، قلمرو و كشور خود را داشته 

 23گ در نشست ساالنة خود در الهور در ين اساس، مسلم ليبر ا) 7. (»باشند
. نام گرفت» قطعنامة پاكستان«رد كه بعدها كاي تصويب   قطعنامه1940مارس 

 مستقل اسالمي در مناطق شمال غربي و يجاد دولتهاين قطعنامه خواستار ايا
  . دادند شرقي شبه قاره بود كه در آنها مسلمانان اكثريت جمعيت را تشكيل مي

 بر ناسيوناليسم غير يبتندولتي ملي م: ن همه مودودي معتقد بودي       با ا
.  هند نداردييايتاني يا اسالمي از لحاظ كيفي، تفاوتي با دولت برينيد

چيني استعمارگران و با هدف در  ناسيوناليسم مفهومي بيگانه است كه با زمينه
آنان به همين شكل، بدعتهاي . هم شكستن اتحاد جهان اسالم عرضه شده است

مليتي بدان  حكومت يك. اند ندگي تزريق كردهديگر غربي را به شيوة اسالمي ز
سياسي ـ  تواند به ايجاد نظام اجتماعي اي تفرقه افكن است نمي جهت كه پديده

  .  برسانديارياسالمي 
ه با اسالمِ جهاني ناسازگار ك      مودودي ناسيوناليسم اسالمي را بدان جهت 

شيوة اسالمي زندگي او به برپايي جامعه ديني و بنا نهادن . ردك است رد مي
 گفت كه روش تحقق  تعالي اسالم، مبارزة يمودودي م. عالقمند بود

او برآن بود كه مبارزة ناسيوناليستي ممكن است به تشكيل . ناسيوناليستي نيست
گمان  مليتي براي مسلمانان هندي بينجامد، ولي اين حكومت بي حكومتي يك

ل پذيرفتن برتري غرب در حوزة علم، گ به دليياو از مسلم ل. اسالمي نخواهد بود
و » جماعت اسالمي«بدين ترتيب . كرد فرهنگ، و فلسفه مورد به شدت انتقاد مي

الت ك مشياز دو ديدگاه متفاوت به ارائه راه حل برا» گ كل هنديمسلم ل«
يكي مشتاقانه درگير مبارزه ملي براي استقالل و بنياد : پرداختند مسلمانان مي

قل براي مسلمانان بود و ديگري در تالش براي غلبة اسالم ناب نهادن وطني مست
  .اي كامل براي زيستن به عنوان شيوه
 ي مليد مسلمانان را برايوشك يه مكنگره كن، مودودي با تالش ي      با وجود ا
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گ جدا ي از مسلم ليويژه در مسائل اقتصاد  آماده و آنان را بهينير دي غييگرا
برپاية وحدت » ناسيوناليسم مركّب«نگره خواستار ك. دسازد به شدت مخالف بو

 ي را غير ممكن م هندوان و مسلمانان بود ـ امري كه مودودي دستيابي بدان
نگره كه اگر مسلمانان اين نوع ناسيوناليسم را بپذيرند و به ك گفت ياو م. دانست

 من ه در ذهنك يزين چيتر مهم«: وندند، در اكثريت هندو هضم خواهند شديبپ
شان را زنده نگاه دارم و از  بود اين بود كه در مسلمين احساس وجود جداگانه

  )8. (» غير مسلمان جلوگيري كنمي آنان در جماعتكاستهال
دهند كه ارائه  را تشكيل مي» برادري« به نظر مودودي، مسلمانان گونه اي از 

 اسالم، مؤمنانه به باور او اگر.  نظام جامع زندگي به جهان را بر عهده دارديك
جامعة . تبديل خواهد شد» اهميت كامالً بي«اجرا شود مسئله وطن ملي به امري 

مسلمانان بايد به درون بازگردد و سنتهايي را كه در گذشته قدرت، عزت و 
مودودي در آثار خود به اين . ندككاميابي را برايش به ارمغان آورده بود احيا 

 بمانند يلمانان هند بخواهند يك جامعه باقمبحث پرداخته است كه چنانچه مس
آنان . ده و عبادت بداننديو نه صرفاً نظام عق» شيوة زندگي«بايد اسالم را همچون 

نند و تمامي نقشهاي خود را كبايد هستي و شخصيت خود را در اسالم ادغام 
ترين خدمت مودودي در آن زمان اين  بزرگ. وابسته به مسلمان بودن قرار دهند

 كه مسلمانان را از هويتشان آگاه ساخت و در آنان اشتياقي شديد براي بود
كه  مودودي درحالي. دهي نظام اجتماعي بر مبناي اصول اسالم برانگيخت سازمان

رد و ك را ترويج مي» دو ملت«با ناسيوناليسم اسالمي مخالف بود آرمانهاي نظرية 
او پيشنهاد كرد كه هند . دكر خاص خود را نيز تبليغ مي» دو ملتي«حتي نظرية 

ل كبه دو نهاد دموكراتيك خودمختار فرهنگي تقسيم شود كه يا به ش
 loose آزادييا به صورت ائتالف  (federation)اتحاديه confederation)  ( عمل

ن منظور نوشت در كتابي سه جلدي به زبان اردو ي بديمقاالتي كه مودود. ندك
 Musalman awr Mawjudah( ي حاضرمسلمانان و بحران سياستحت عنوان 

Siasy  Kashmakash (هاي او زمينه هاي  نظريه. گرد آوري و چاپ شده است
بنابراين . گ قرار داديفكري مبارزه با جنبش ناسيوناليستي را در اختيار مسلم ل

اي عليه  و جبهه» دو ملت« فكري در پسِ نظرية ييرويعنوان ن مودودي به
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 دفاعي  پاسخ«قرشي . اچ. يطبق نظر آ. شود ناخته ميناسيوناليسم متحد هند ش
طرفداران و پيروان ...منطقي، مقتدر، با نزاكت، و ويران كننده بود ... مودودي 

 دور ساختن مسلمانان صادق و ياورد، اما در راستايزيادي براي او به ارمغان ن
اعظم عنوان پيروان قائد  گ بهينگره كه اغلب بر شمار مسلم لكهوشمند از 

برخالف ديدگاه غالب، مودودي با پاكستان مخالف ) 9. (»افزود به كار آمد مي
 او نيز اسالم و توانايي يدلمشغول. گ و رهبري آن اختالف داشتينبود؛ با مسلم ل

در سال » جماعت«فاصله تأسيس .  الگوسازي آن بودندي بود كه در پيسانك
 براي ي عقيدة عموميساز ، در آماده1947 تا ظهور پاكستان در سال 1941

انداز تبديل هند به زيستگاهي  ترويج و پذيرش مفهوم ايدئولوژيكي اسالم با چشم
  .براي اسالم گذشت

  اسالم در پاكستان 
، مودودي همراه بسياري از رهبران حزب، 1947ة هند در سال ي تجزي      در پ

 را در الهور  مكان و دفتر مركزي جماعت اسالمي  پاكستان به پاكستان نقل
 نخبگان و همچنين مانورهاي  ينده، ناهماهنگيهاي فزا چنددستگي. تأسيس كرد

» جماعت«گيري پاكستان ، رهبران  سياسي پيچيده و رنج آور درطول دورة شكل
را به نوعي تحت تأثير قرار داد و سبب روي آوردن ايشان به فعاليت سياسي در 

  .پاكستان گرديد
  :دياي زير را برگز برنامه دو ماده» جماعت « احمداسرار      به عقيدة 

ر براي تحقق  ايدئولوژي اسالمي به منظور سوق يآغاز جنبشي فراگ .1
  اسالم؛يدادن كشور تازه تأسيس پاكستان به سو

 تا منابع دولت براي  ايجاد دگرگوني اساسي در رهبري سياسي كشور ـ .2
 .خدمت به اسالم به كار گرفته شوند

به » جماعت«ل محدود كردن حوزة فعاليت يدل احمد، مودودي را به      اسرار 
به » جماعت«مسلمانان و فروگذاشتن غير مسلمانان و همچنين به علت تبديل 

گرا براي خدمت به آرمانهاي اسالم در پاكستان مورد سرزنش قرار  يسازماني مل
»  پاكستاناسالم در«ل مودودي براي صحه گذاردن بر نظرية يدال) 10. ( دهديم

ه ايدئولوژي براي سودمند بودن بايد مفهومي تجربي كنينخست ا. دو سويه بود
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ند؛ چراكه بنا نهادن الگويي كا مثالهاي خاص اشاره يداشته باشد و به موارد 
دوم اينكه ايدئولوژي براي اينكه .  صرف، براي زندگي امكان پذير نيستيانتزاع

 خود را با شكل دادن نظامي يشمندند بايد ارزكدر سطح جهاني جلب توجه 
موفق و سعاتمند براي زندگي به نمايش بگذارد و نظريات و اصول بنيادين خود 

دانست كه حكومت  در نتيجه مودودي ضروري مي. را در عمل عرضه نمايد
اسالمي ابتدا در يك كشور بنيان گذارده شود تا بعدها در سطح جهاني به اجرا 

  .درآيد
اي  يافته راي تحقق اولين مورد از اهداف فوق، فعاليتهاي سازمانب» جماعت      «

 مودودي در كالج حقوق در 1948در ششم ژانويه و نوزدهم فوريه . ردكرا آغاز 
»  پاكستانيمجمع قانون اساس«رد كه در آن از كالهور دو سخنراني ارائه 

  :خواسته شده بود در چهار اصل زير را در قانون اساسي بگنجاند
 حاكميت تنها به خداوند تعلق دارد و حكومت قدرت خويش را حق .1

 كند؛  عنوان نمايندة خداوند اعمال مي به

 قانون اساسي پاكستان خواهد بود؛» شريعت« .2

تدريج باطل خواهند شد و چنين قوانيني در  قوانين ناسازگار با شريعت به .3
 آينده به تصويب نخواهد رسيد؛

دود تعيين شده اسالم تجاوز نخواهد حكومت در اعمال قدرت خويش از ح .4
 .كرد

 به 1948      مودودي پس از سخنرانيهاي خود در الهور، در آوريل و مي 
، يرد و ضمن اعمال فشار بر اعضاي مجمع قانون اساسكستان سفر كسراسر پا

ريزي شده و همگاني را براي فشار بر رهبران براي گنجاندن  فعاليتي برنامه
در هفتم مارس .  قانون اساسي پاكستان در پيش گرفتهاي فوق در خواسته
را كه دربردارندة چهار مورد » قطعنامة اهداف «ي مجمع قانون اساس1949

به نظر مودودي، با تصويب اين قطعنامه . ب رسانديدرخواست شده بود به تصو
البته نه خود قطعنامه، . پاكستان در اصل، شكل حكومت اسالمي به خود گرفت

ان ي حقيقت كه دولت قطعنامه را بنا به خواست عموم مردم براي به جربلكه اين
نسبت . انداختن شيوة اسالمي زندگي پذيرفته بود آن را حكومتي اسالمي ساخت
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ز خواهد بود، اما در ي اين موفقيت به مودودي و سازمانش اغراق آميدادن انحصار
تحت رهبري » جماعت«يافتة  ن حال نبايد از نظر دور داشت كه قدرت سازمانيع

عنوان  توان از آن به ن جهت مييبد. ردكمودودي نقش بزرگي در اين امر ايفا 
  .اد كردي» جماعت اسالمي «موفقيت مودودي و 

 براي يي      اين قطعنامه با عرضة آرمانها و ارزشها، همچون راهنما
 و 1972، 1962، 1956 پاكستان در سالهاي يكنندگان قانون اساس تدوين
 جزئي در يرد و با تغييراتك نظامي اسالمي براي كشور عمل ي در طراح1973

 با متمم قانون ،قطعنامة اهداف. تمامي قوانين اساسي پاكستان گنجانده شد
رد ك رسماً اعالم 1985جمهور ژنرال ضياءالحق در دوم مارس  اساسي كه رئيس

  . ديل گردي قانون اساسي تبديبه بخش جوهر
بيني مي  گونه كه پيش آن. اهداف نتيجة مطلوب را به دست نداد      قطعنامة 
ه دار و يهاي فئودال و سرما سازي اسالم در پاكستان منافع نيرو شد، نهادينه

در نتيجه، . داد  را در معرض خطر قرار ميينظام   ـ ي مدنيراسكهمچنين بورو
ي پارلمان تالشهاي خود را از طريق نشستهاي عمومي، تماس با اعضا» جماعت«

واعمال فشار شديد مردمي براي تبديل پاكستان به جمهوري اسالمي واقعي 
 متعددي درباره نظرية سياسي اسالم ، حقوق يها مودودي رساله. شدت بخشيد

 شكل گيري   و قانون اساسي، ساختار قضايي و حقوقي اسالم، و چگونگيياسالم
 مودودي اصطالحات و اين امر كه. نظام سياسي اسالمي در پاكستان نوشت

رد و فعاليت كمليِ در حال ظهور وارد   ـمفاهيم اسالمي را به گفتمان سياسي 
. افزايد سازي پاكستان آغاز كرد به ارزش و اعتبار او مي چشمگيري جهت اسالمي

قانون «، »سياست اسالمي«، »ايدئولوژي اسالمي«مودودي مفاهيمي همچون 
را » شيوة اسالمي زندگي«، و »ظام مصطفين«، »اقامه دين«، »اساسي اسالمي

 گفتمان اسالمي در ياين مفاهيم عناصر كليد. ديت بخشيبيان كرد يا عموم
  . پاكستان شدند

هاي مودودي براي برپايي نظام اسالمي، او را با مقامات        افزايش تالش
اين مشاجره اشكال مختلفي به خود . ردكسياسي درگير كشمكشهاي شديد 

 عليه جماعت اقليت احمدي و در پي آن گزارش دادگاه 1953شورشهاي : گرفت
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رسيدگي، متمركز ساختن ديدگاه سكوالريستي در مقابل ديدگاه حكومت 
 گرفته از اصول   شكل1956ن اسالمي و نيز بحث درباره قانون اساسي ياديبن

ي اين امر در پاسخ به چالش.  تن از علما31شده توسط  حكومت اسالميِ تدوين
اي واحد در باب ماهيت  صورت گرفت كه طي آن دولت از علما خواسته بود بيانيه

ة قانون اساسي ي تهيه علما براك ينفرانسكدر . نندك ارائه يقانون اساسي اسالم
ب داده بودند، مودودي رهبري را به دست گرفت و تالش سازندة ياسالمي ترت

رد و آن اصول با كويش را بيان مودودي ابتدا اصول خ«.  را بنيان نهاديتكمشار
) 11(» .برخي اضافات، مورد حمايت اعضاي حاضر در كنفرانس قرار گرفت

 شكل گرفت كه ابتدا عنوان 1962مباحثة تندي نيز درباره قانون اساسي سال 
ها اين عنوان دوباره افزوده و نام  رد، اما بعدكرا از نام كشور حذف » اسالمي«
اين امر بيشتر نتيجة دفاع مودودي از «. شد» اكستانجمهوري اسالمي پ«شور، ك

  )12(» .اين باور بود كه قانون اساسي بسيار اصالح شده است
، قانون و ادارة حكومت را به صورتي 1956      اگرچه قانون اساسي مصوب 

بيني كرده بود، از مفهوم حكومت اسالمي  پيش» والركمدرن و حتي كالً س«
س ياين قانون براي رئ.  را جمهوري اسالمي خوانده بودحمايت نموده، پاكستان

 مبتني بر قطعنامة اهداف يا حكومت شرط مسلمان بودن قرار داد، مقدمه
دربرداشت و زمينة الزم براي ابطال قوانين متناقض با قرآن و سنت را فراهم 

 بندهايي نسبتاً مشابه داشت، گرچه به 1962قانون اساسي مصوب . ساخته بود
وة ي قابل مالحظه، ويژگي اسالمي حكومت را كاست كه علت آن بيشتر شيا گونه
  .خان بود آميز رژيم نظامي ايوب  تحكم

عبارات « ها فقط        شكي نيست كه بندهاي اسالمي اين قانون اساسي
. سياسي و قانوني كشور مطابقت نداشتـ  ت اجتماعييبود كه با وضع» اندازي غلط

 اهميت آنها را همچون نمودي از نقش اسالم به عنوان توان با اين حال نمي
ن بندها همچنين گواه موفقيت مودودي و يا. چارچوب دولت ناديده گرفت

ت شناخته شدن اسالم به عنوان مبناي قانون اساسي يدر به رسم«حاميان او بود 
  )13. (»ر اين تصميم از جانب هيچ دولتي ميسر نخواهد بودييپاكستان، تغ

  حور ايدئولوژياسالم م
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خواني و دعوت مردم به پذيرش        در رويارويي با چالشهاي عصر حاضر خطبه
اصول واالي اخالقي كافي نيست، بلكه ضرورت دارد گسستگي بنيادين معيارهاي 

د به تفكر در چارچوب يه باكمودودي اصرار داشت . م شوديمتعارف زندگي ترم
نظامي كه . ت حاضر پرداختين با وضعتماميت نظام اسالمي و شناخت ارتباط آ
ه ك شود ـ يستند ناگزير منحرف مي نيدر آن ارزشهاي اخالقي دروني و ساختار
جه دولت و مناصب يدر نت.  دهديل مكشد ـ و نظامي اخالقي بر خالف اسالم ش

. ل شديگسيخته تبد  به ابزاري در جهت ارضاي نفس و اعمال قدرت عنانياسيس
ت نابهنجار تنها در صورتي اصالح مي پذيرد كه مردم ي وضعبه باور مودودي اين

اين امر نه با الگو گرفتن . بسيج شوند و تحولي عميق در جامعه تحقق پيدا كند
والر ديگر كاز ايدئولوژيهاي بيگانه، بلكه از طريق همان سنتي كه ايدئولوژيهاي س

حقق اين هدف، اسالم اما براي ت. پذير است خوانند امكان ها مي آن را افيون توده
عظمت مودودي در به . بايد در چارچوب اصطالحات واقعيت امروزين معرفي شود

  .ن نهفته استين ماهيت حقيقي دييانجام رساندن تكليف سنگين تب
داشت كه اسالم، ديني بدان معنا كه بيشتر در        مودودي با صراحت اظهار مي

 از عقايد، رسوم ـ نيست، بلكه نظامي اي رود ـ يعني فقط مجموعه غرب به كار مي
اسالم . پرداخته است هاي وجودي انسان  براي زندگي است كه به تمام جنبه

 براي بنيانگذاري ياي كامل براي زندگي و پيام و جنبش نظامي اعتقادي، شيوه
است كه از پرستش خداوند، اعتقاد » ايدئولوژي انقالبي«نظام اسالمي است؛ يك 

سك به سيره پيامبر اكرم تشكيل شده است؛ كامل و جامع است و به آخرت، و تم
مودودي نسبت به ديدگاه سطحي . افزون بر آخرت، به امور دنيوي نيز نظر دارد

او كساني را كه معتقدند . برد كه از اسالم بر مسلمانان سايه افكنده است رنج مي
گر امور يي، و د به مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، قضايياركاسالم 

عمل كردن بر « اسالم، كه » غيتبل«قرآن نه تنها . شمرد دنيوي ندارد خوار مي
  .دهد را آموزش مي»  آنيت عمليشبرد آن، و تقويطبق آن، پ

سياسي برنامة اسالم براي زندگي انسان ـ        همين تاكيد بر جنبه اجتماعي
ي و اقدام به عمل را  كه قدرت، سلطة سياسيگرانياست كه مودودي را از د

به نظر مودودي . سازد خود خوار و دون شأن خويش مي دانند متمايز مي خودي به



 

 

 

202  

شماره
2

، تابستان و پاييز
1388

 

در . توان آن را ناديده گرفت ن و سياست، فرمان اسالم است و نمييتعامل د
دگاه اسالم قيصري يست؛ چه، از دياسالم انتخاب ميان خالق و قيصر مطرح ن

شريعت مسائل دنيوي را در معنويات . شوجود ندارد؛ فقط خداست و پيامبر
در : ز دارديتأكيد مودودي بر سياست و قدرت دليل ديگري ن. گنجانده است

گيريها و جنبشهاي  پژوهي و تفكر بشري جهت هاي دانش حالي كه در تمام شاخه
ايدئولوژيكي وجود دارد، سياست، تجربة اجتماعي، معنا و نيز طرز بيان عملي 

اين مسئله شگفت نيست، چرا كه . دهد اختيار آن قرار ميايدئولوژي را در 
 يا گونه پيچيده و مشابهند؛ به هم ناپذيري به  ايدئولوژي و سياست به طرز جدايي

 دهد، در حالي كه سياست يل مككه ايدئولوژي چارچوب عملياتي سياست را ش
  . شود ند كه از طريق آن ايدئولوژي عملي ك اي را فراهم مي زمينه

، همچنين پاسخي است به ي ساختن قدرت و سلطه در امور بشريانونك      
مشكالت نابرابري و ظلم كه از پيدايش تمدن بر تمامي مباحث مربوط به 

  :به نظر مودودي. ساختارهاي سياسي و اقتصادي حاكم بوده است
دهد،  عدالتي كه رخ مي ابد، هرگونه بيي يوع ميهرگاه فساد در جهان ش

 كه ظلم و خودكامگي وجود دارد، هرگونه زهري كه در در هر زمان
 شود، هر سوء يخته ميرگهاي فرهنگ، حيات اقتصادي، و سياست ر

استفاده از منابع و دانش بشري براي نابودي به جاي سعادت و 
  )14. ( اينها رهبري بد استيروشنگري؛ علت تمام

گونه كه  همان. اند» عوامل تعيين كننده در امور بشري«       قدرت و سلطه 
كند، تمدن بشري به  دهد حركت مي وران فرمان مييوموتكه لوك يقطار در جهت
رهبري . ندينما كنندگان مراكز قدرت تعيين مي رود كه كنترل سمتي مي

جامعة در كنترل ياغيان . كند اي نيكو و سالم را تضمين مي هوشمندانه، جامعه
سان به دست انسان، فساد اخالقي و به سوي شورش عليه خداوند، استعمار ان«

بنابراين رستگاري انسان بستگي دارد ) 15. (»ده خواهد شديآلودگي فرهنگي كش
به در دست گرفتن سلطه و قدرت و دادن عنان آن به كساني كه درستكار و 

خود  مطلوب نيست،  خودي سلطه و قدرت به. اند متعهد به پيروي از هدايت الهي
 كه بشريت بدان مبتالست بايد به كار گرفته يردن مفاسدككن   ريشهياما برا
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رهبري فاسد ريشة تمامي مفاسدي است « :گفت كه مودودي مي شود؛ همچنان
  .»ديابي يكه در عالم م

اسالم سوء تعبيرهايي را در پي داشته و » سازي سياسي«      انگيزة مودودي در 
( » مودوديات« ترويج مودودي به. نيز نقد شده است» سنتي«از سوي علماي 

. گذاري در اسالم متهم گرديده است ق به بدعتيو تشو) تعاليم خاص مودودي
 و تعبيرات معنوي ي عقالنيداشتند كه مودودي مبان بسياري از علما اظهار مي

) 16. (رده، رد كرده استك ي حمايت ميياسالم را كه در گذشته از فردگرا
العمل سياسي تنزل دهد، بلكه بر آن  دستورمودودي حاضر نبود اسالم را به يك 

اي كه حيات  بود كه سياست را با بردن در آغوش اسالم قداست بخشد؛ به گونه
اش قرار   و معنويينيسياسي انسان همواره درون چارچوب گستردة زندگي د

. كنندة سياست است گيري از نفوذ فاسد ترين شيوة پيش اين، مطمئن. گيرد
اند كه به  دهد مسلمانان از جانب خداوند مأمور شده  شرح ميگونه كه مودودي آن

  : قدرت حاكم را به دست آورنديكدنبال قدرت باشند يا حمايت 
 تا با قدرت قواي قهري حكومت بتوانم فضيلت را تثبيت كنم، 
شرارت را نابود سازم، موج خروشان فساد و زشتي را از ميان بردارم، 

نم؛ و عدالت را بر اساس كيده اصالح اغتشاشي را كه بشريت را بلع
  )17. ( به اجرا بگذارميرده اكقانوني كه تو وحي 

     رام شدن قدرت بدين شكل، به تحقق نظام اسالمي كمك خواهد كرد ـ 
بنابراين وظيفة هر . پذير نيست امري كه با دعوت كالمي و موعظه صرف امكان

ت موجود در حيات بشر را تك موضوعا  است كه ارتباط اسالم با تكيمسلمان
رد و نظامي جهاني ايجاد كند كه در آن بتوان اسالم را يار گكند و به كتعريف 

رد؛ كمودودي كنه پيام اسالم را درك و ابالغ . تمام و كمال جامة عمل پوشاند
د دليل اهميت او و موفقيتش در تأثيرگذاري بر تفكر انديشمندان اسالمي در يشا

  . شدسراسر جهان همين با
، اين شناخت ي نظام جهاني انسانيك       در اصرار مودودي براي پيگيري ايجاد 

ل اجتماعي، ك شيك، ي فطرينهفته است كه در ساختار اين جهان، به گونه ا
اقتصادي و سياسي وجود دارد كه با چگونگي حيات در آن در ارتباط عميق دارد؛  



 

 

 

204  

شماره
2

، تابستان و پاييز
1388

 

با وجود اين، . اين امور نهفته است در ميزان يافتن يياي پويز اينكه معنايو ن
 از اسالم كه در شرايط حاضر يريجاد تفسيآشكار است كه مسلمانان در ا

. اند د ناكام بودهيار آكعملي در سياست، اقتصاد و جامعه به   يا همچون نظريه
امروزه شكست بن بست سكوت مسلمانان و ايجاد چارچوبي قابل قبول، 

مودودي در راه ترسيم برنامة كلي . مسلمان استدشوارترين چالش انديشمندان 
ن و حقوقي شريعت باشد ياديروشني از نظام اسالمي كه دربردارندة ويژگيهاي بن

او در موضع خود در خصوص انتخابي بودن رهبران، پاسخگو بودن . بسيار كوشيد
ايشان در برابر مردم، ملزم بودن آنان به مشورت با نمايندة منتخب مردم و حق 

شتر معاصران خود يهروندان عادي در انتقاد از صاحبان قدرت و نفوذ، از بش
رد، كشايان ذكر است كه مودودي در دنياي فني متخصصان كاوش ن. تر بود صريح

هدف . ن نمودييرا تب...  رويكرد اسالمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ ويه مبانكبل
الت و نابودي ظلم وستم  اجتماعي، اقتصادي و سياسي اسالم، برقراري عدييغا

اسالم آزادي فردي، عزت اجتماعي و عدالت جهاني را هدف خود قرار داده . است
خواند و از  به بيان ديگر، اسالم به هرآنچه نيكو و شايسته است فرامي. است

  .دارد هرآنچه زيانبار و پليد است باز مي
  اسالم و اقتصاد   

 با سياست مرتبط است بلكه جزء يك ارگانيا به گونه تنها       اسالم نه 
مودودي مالكيت . رود ناپذير ساختار اقتصادي حكومت نيز به شمار مي جدايي

عنوان اصول اساسي  را به... گذاري، اقتصاد آزاد و خصوصي، آزادي در سرمايه
ن يسم مدرن برشمرد و در اين اصول نشاني از حقيقت بازنمود، به هميتالياپك

با اين حال كاپيتاليسم ) 18. (پاكستان نام گرفت» سلمانِآدام اسميتِ م«جهت 
ردن ربا كه باعث كه با تأكيد نابجا بر منافع فردي و با قانوني كافت يگونه  نيرا ا

فاسد «ربايي : او مي نويسد. رنج و محروميت گسترده شده، راه افراط رفته است 
دالت آن در دست بر اقتصاد كاپيتاليستي حاكم است؛ چرخة مبا» و غيرانساني

هاي تجاري قرار دارد كه همگي  ان صنعت و وزنهيها، متول بانكدارها، واسطه
از سوي . خوارند؛ بيكاري شديد، دامن بسياري از مردم فقير را گرفته است ربا

ريزي دولتي به  ديگر نظام كمونيستي هر چند در حوزة رفاه اجتماعي و برنامه
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. ابي به آن، بهاي گزافِ تلفات جاني پرداختي موفقيتهايي دست يافت، براي دست
رد، فساد همه كشان محروم و ارزشهاي اخالقي را نفي  كمونيسم مردم را از آزادي
گرايانة افراطي  كامه برپا شد كه به شيوه هاي سركوب جا را گرفت و رژيمي خود

هاي كاپيتاليسم را قطع، اما برخالف كمونيسم  اسالم ريشه. جست توسل مي
به عبارت ديگر، اسالم حد وسطي . كند وند او با خدا را حفظ مييي انسان و پآزاد

  . ان كاپيتاليسم و كمونيسم استيطاليي م
لة ي پذيرد، ميان وسيشده، مالكيت خصوصي را م       اسالم در چارچوبي تعريف

 .شود و قصد توزيع برابر ثروت را نيز ندارد توليد ونيروهاي توليد تمايزي قائل نمي
مودودي معتقد بود كه مفهوم ماترياليستيِ برابري اقتصادي، مخالف فطرت است 

بنابراين، اسالم به . و هرگونه تحميل اين مساوات به شكست خواهد انجاميد
اسالم با فراهم ساختن . خواند يع عادالنه و بر حق ثروت در جامعه فرا ميتوز

سازد عدالت  ا ناممكن ميستا ريفرصتهاي برابر كه تشكيل گروهها يا طبقات ا
  .كند اقتصادي را تضمين مي

       در كنار عدالت اقتصادي ، اسالم از دو شيوه براي تعادل و رفع تضادهاي 
.  دهديآوري ثروت محدوديتهايي قرار م اوالً براي گرد.  بخشديان مياجتماعي پا

تمايز قائل لة كسب مال، ميان راههاي مجاز و ممنوع يعنوان مثال در مورد وس به
از اين . ندك يزان معين واجب ميشود و پرداخت زكات و ماليات ثروت را به م مي

 دهد و يلي براي پرداخت داوطلبانة مال در راه خدا مكگذشته، دستوري 
اً يثان. نمايد ريزي مي گونه حقوق حكومت و كل اجتماع در ثروت فرد را پايه بدين

: كند ستند امنيت اجتماعي را تضمين ميكه قادر به امرار معاش ني براي آنان
وظيفة يك حكومت اسالمي است كه ترتيبي دهد كه همة شهروندان از شغل، 

  )19. (مند باشند پوشاك، تحصيل، و مانندآن بهره
گر مسائل، اولويت را به اهداف غير ي      مودودي در اقتصاد نيز، همچون د

عدالت اجتماعي، برابري .  دادياقتصاديِ حراست از آزادي و رشد اخالقي فرد م
يكي . فرصتها و مشاركت همگاني، ديگر از اهداف نظام اقتصادي اسالمي او است

در » زيار گركاز «ن داران يهاي تفكر اقتصادي مودودي، غفلت از نقش زم از خأل
ه مودودي تهديد كنيبا ا. محدود كردن آزادي مردم به ويژه در پاكستان است
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فت و دليل منطقي ممنوعيت آن در اسالم را تبيين كرد، اما در  را درياي پوليربا
 يهاي زراعي نوعي ربا نيز بر زميار گركدرك اين مسئله كه مالكيت افراد از 

اين غفلت به محو شدن روحية انقالبي جنبش . ام ماندكافته است ناير چهره ييتغ
اين مسئله را رسد كه مودودي بعدها  به نظر مي. اسالمي در پاكستان انجاميد

 1970 انتخابات سال يبرا» جماعت«ن جهت بيانية يرده باشد؛ به همكدرك 
ن دار و هم با  كاپيتاليسم ي قاطع در مخالفت هم با اربابان زميپاكستان با سخنان
  . شوديمدرن غربي آغاز م

ريزي نظامي        به هر روي، هدف بيان شدة اقتصاد اسالمي شناساندن و پايه
 1940مواضع اصلي آن در دهة . است كه با قرآن وسنت سازگار باشداقتصادي 

ها رخ  شكل گرفت و سه دهه بعد تالشهايي براي تحقق آن در بسياري كشور
نظام تمركز يافتة «اكنون در پاكستان، مالزي و بعضي نقاط ديگر دولتها . نمود

تاد كشور، در بيش از هف. نندك  را اجرا ميزكاتبا عنوان » بازتوزيع اسالمي
پاكستان، . بانكهاي اسالمي وجود دارند كه مدعي ارائه  بانكداري بدون ربا هستند

. اند ردهكگر از كشورها، هرگونه بهره بانكي را غير قانوني اعالم ي ديايران و معدود
اند  ردهك بانكها، از جمله مؤسسات مالي خارجي تابع خود را متقاعد يآنها تمام

گذاري و اعطاي وام را  هاي اسالمي سپرده اهري شيوهصورت ظ م بهككه دست 
 ديني در تعيين قيمت، معامله، يارهاي گشترش معيز براي نييتالشها. برگزينند

      . در دست اقدام است... تعيين دستمزد و
  رفرم و انقالب

توان جايگزين نظامي  زدا را نمي       مودودي دريافت كه نظام ستمگرِ انسانيت
مودودي . نكه در رفتارها و ارزشها تحولي بنيادين صورت گيرديد مگر اركانساني 

او . دانست شبه را نه ممكن و نه حتي مطلوب مي ايجاد تحول اجتماعي يك
هاي  يابي به نظامي جديد، تنها با خواسته ه راهِ دستك اين توهم تسليم 
گاليه از ب و يسرزنش رق. گردد نيز نشد كارانه و نيات خير هموار مي پرهيز

احتمال موفقيت . فايده است روزگاري كه تقدير شخص در آن رقم خورده بي
هرقدر هم كم باشد، مؤمن نبايد احساس درماندگي نكند، بلكه بايد از خود شروع 

ر، به قوت اخالقيِ عامل ييبنابراين، تغ. كند و خودخواهي را از خويش بيرون براند
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  :كند ودي جسورانه بيان ميگونه كه مود همان. ر بستگي داردييتغ
كنند نه قوانين  قوانين اخالقي هستند كه بر حيات انسان حكمراني مي

علت اساسي ارتقا و تنزل بشر و مؤثرترين عامل تأثيرگذار بر ... . فيزيكي
  )20. (سرنوشت او ميزان و كيفيت قوت اخالقي اوست

خالق، سپري در برابر ا.  استي، موجودِ اخالقي موجود انساني      به نظر مودود
  .فساد و وسوسة سوء استفاده از قدرت است

 اخالقي يتوان با تمسك به دستورالعملها      اعتقاد به اينكه تأثير  قدرت را مي
نمايش موفقيت .  به نظر آيديرعمليگرايانه و حتي غ رد ممكن است آرمانكمهار 
فر از اصحاب پيامبر توسط حدود چهارصد ن»  انسانيت به بهترين شكل آن«آميز 

اسالم در ادارة حكومت مدينه و همچنين موفقيت مودودي در تشكيل گروهي از 
اق فداكارانه و ترديدناپذير در راه آرمانهاي يمردم با ويژگي كمال فردي و اشت

به هر .  تواند مؤثر باشد كافي استياسالم ، براي اثبات اين كه شيوة مودودي م
عدالتي بايد  ظلم، استثمار و بي. وة ممكن بودينها شحال به نظر مودودي اين ت

بهترين راه اين است كه همه كساني را كه :  گفتياو م. شد اي حل مي ريشه
داوطلب خدمت در راه خداوند هستند پيش از آنكه به آنان اجازة جهاد و 

تأكيد مودودي بر . ميريزي حكومت خداوند در زمين داده شود تعليم ده پايه
اي  دهد نبود اخالق در حكومتهاي حاضر به فاجعه ، نشان مي خالقتأثير ا
  .ناپذير انجاميده است جبران

رد مستلزم تحول در باور و ك       تحولي اجتماعي كه مودودي از آن حمايت مي
انقالبهاي فرانسه، آلمان و روسيه با به كارگيري ابزارهاي .  انسانها بود انديشه

العمل علني براي تغيير   براي تغيير بشر از راه عكس نفرت و خشونت و با تالش
آنچه مورد نياز است پرداختن به دگرگوني در . وضع موجود ، دچار اشتباه شدند

چنين تغييراتي را . ها و الگوي رفتاري او درون انسان است؛ در افكار، انگيزه
ي تغيير، ، برايدر اجتماع، همچون ارگانيسم انسان. شبه ايجاد كرد توان يك نمي

تغييرات داوطلبانه و آرام، هرچند به كندي صورت . سير معيني وجود دارد
 بدون خشونت در طول تاريخ رخ يتحوالت مشاركت. گيرند دوام بيشتري دارند مي
تغيير طبقة كارگر از ابزار «: كند گونه كه اريك فروم اشاره مي همان. اند داده
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اي از   غربي، نمونه  در جامعة صنعتيگذار اقتصادي  استثمار، به شركاي تأثير
با اين حال چنين تغييراتي نه قاعده، كه ) 21(» .تحوالت بدون خشونت است

انقالب اسالمي با هدف . اما هدف مودودي همين استثنا است. اند استثنا بوده
. تدريج رخ دهد و از اصالح فردي آغاز شود دگرگوني كامل جامعه، بايد به

انديشي اجتماعي، سلطة  ويش را صرف مبارزه با تاريكمودودي كه زندگي خ
دانست كه تحوالت بزرگ و ماندگار را  استعماري و تعصب ملي كرده بود، مي

  . ديتوان با ارادة فردي و در مدتي كوتاه تحقق بخش نمي
        

  خشونت و انقالب
ند ك ي مي      مودودي با سنتي كه خشونت را ويژگي تعيين كنندة انقالب تلق

 از آن سنت، درك او از يگيري مودود نقطة اصلي فاصله. به شدت مخالف بود
او انقالب را چيزي فراتر از سرنگوني يك رژيم سياسي . روند تكاملي بود

به باور او انقالب، فرآيند تحولي جامع و بنيادي در نظام است كه قبل . دانست مي
  .، و شخصيت اوستاز هر چيز نيازمند تغيير انسان، ديدگاه، انگيزه

او با .       مودودي بر رويكرد تكاملي درايجاد تحول اجتماعي تأكيد داشت
هرگونه عمل خرابكارانه، حرام و مغاير قانون اساسي مخالف و به هرنوع 

ناپذير  احترام به قانون و نظام جزء جدايي. اعتماد بود گرايي سياسي بي افراط
انقالبيون هشدار داد كه در برابر وسوسة رو او به  جامعة متمدن است، از اين

»  و انقالبهاي خونينينيرزميجنبشهاي ز«متوسل شدن به روشها و فنون 
. ديد مودودي نتيجة مثبتي براي مختل ساختن نظم اجتماعي نمي. نندكمقاومت 

. »برخالف خواست خداوند است«گفت، ايجاد اغتشاش  گذشته از اين او مي
انهاي الهي است و بايد آشكارا و به آرامي هدايت جنبش اسالمي در جهت آرم

  .ان بروز خطركشود، حتي با ام
ام همواره آشكارا و در چارچوب مقررات و قانون  هرآنچه انجام داده

ام؛ تا جايي كه حتي از قوانيني كه به  اساسي حاضر، به انجام رسانده
تالش . ام هام، نيز تجاوز ننمود سختي براي مخالفت با آنها مبارزه كرده
 و مطابق با قانون يهاي قانون من اين بوده كه آنها را از طريق شيوه
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  )22. (ام اساسي تغيير دهم و هرگز راه تجاوز از قانون را برنگزيده
هاي نظري و هم بر  ادي      مودودي تمايل خود به رويكرد بدون خشونت را بر بن

حميل تحول، خالف نظام هاي عملي موجه ساخت؛ زيرا معتقد بود كه ت اديبن
ما نبايد اين قانون بنيادي طبيعت را كه كلية تغييرات « : فطري موجودات است

آيند ناديده  تدريج به وجود مي پايدار و پردامنه در زندگي گروهي مردم به
از ديدگاه عملي، اگر قرار باشد تحول ماندگار باشد بايد به آرامي صورت . »بگيريم

عمرتر از آب در خواهد  تر باشد، عموماً كوتاه حولي ناگهانيهرچه ت«گيرد؛ چراكه 
كند كه خاتم پيامبران براي تبديل  مروري بر قرآن و احاديث مشخص مي. »آمد

ن حال يدر ع. آرمانهاي اسالمي به واقعيت، رويكردي تدريجي اما مؤثر را برگزيد
است، اما مودودي اذعان داشت كه حضرت محمد به اعمال زور نيز متوسل شده 

تنها به دليل مقاومت در برابر شكنجه و آزار ـ با اين همه، تعداد كشتگان دو 
 نفر تجاوز 1200طرف، در طول تمامي جنگهاي صورت گرفته در زمان پيامبر از 

با درنظر داشتن تاريخچة انقالبهاي خونين در جهان، انقالب پيامبر . نكرد
مودودي با اينكه بر اين .  داردرا» انقالب بدون خونريزي«شايستگي عنوان 

او . رويكرد انقالبي تأكيد داشت، امكان توسل به زور در موارد استثنائي را رد نكرد
آميز اسالم را  غ صلحيه تبلكرحمانه  براي ايستادگي در برابر آزار بي: گفت مي

 تحميل اسالم به فرد يزور هرگز برا. سازد بايد زور به كار گرفته شود ناممكن مي
غ يتنها هدف آن بنيان نهادن شرايطي است كه به تبل. به كار گرفته نشده است

  .آزادانة اسالم بينجامد
عنوان        زور، در ايجاد شخصيتي اسالمي در مردم نيز نقش دارد، اما بايد به 

اولويت در جنبش اسالمي بدين صورت . آخرين راه چاره به كار گرفته شود
هان مردم از طريق آموزش و موعظه، دوم پروراندن اول اصالح اذ: خواهد بود

 در ي قويسازي اعتقاد شخصيت آنان در راستاي خطوط اسالمي، سوم آماده
ند، چهارم ك  دهد و زشتي را سركوب مييعموم مردم كه نيكي را پرورش م

ند ك كه نيكوكاري را آسان  گذاري چنان نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي بنيان
چنانچه تمامي اين تالشها با شكست مواجه شود، بايد . ر بازداردك منابكو از ارت

ه از كرد ـ چنان آشكارا و سرسختانه كاستفاده » آخرين راه چاره«عنوان  از زور به
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  .تمامي تمايالت تبهكارانه بازدارد
      رويكرد تكاملي مودودي به تحول اجتماعي، اولويت را به دگرگوني در 

. ديار آك داد تا منابع دولت براي خدمت به اسالم به رهبري سياسي كشور
اي جز در اختيار گرفتن قدرت و   بود كه جنبش انقالبي چارهيمودودي مدع

اي را كه اسالم  كارانه توان نظام پرهيز حكومت ندارد؛ چرا كه بدون آن هرگز نمي
ه تحت كن است كرممي حزب انقالبي غيبه عالوه، برا. ردكريزي  درنظر دارد پايه

  :ندك نظام حكومتي بيگانه طبق آرمانهاي خود اقدام يك
تواند در انگلستان يا آمريكا  كسي كه به كمونيسم اعتقاد دارد نمي

زندگي خود را بر مبناي اصول كمونيسم سامان دهد؛ چراكه نظام 
 شود و گريز يحكومتي كاپيتاليستي با تمام قدرت خويش بدو نزديك م

ب، ين ترتيبه هم.  براي او كامالً غير ممكن استاز انتقام قدرت غالب
 يومتكه تحت سلطة يك نظام حكن است كرمميبراي يك مسلمان غ

غيراسالمي در قصد خويش براي رعايت الگوي اسالمي زندگي به 
  )23. (موفقيت دست يابد

گرفتن حكومت بايد از راههاي  دست      با اين حال مودودي معتقد بود كه به
انون اساسي ،يعني انتخابات، صورت گيرد؛ چراكه شريعت توسل به  بر قيمبتن

 اين يدر پ. رده استك تحول نظام سياسي را ممنوع ي برايراههاي غيرقانون
انگيزي   به نحو تاثريتقريباً در تمامي انتخابات حضور يافت ول» جماعت«تصميم، 
خاباتي تأثير در سياستهاي انت» جماعت«شركت . يابي به قدرت بازماند از دست

از يك حزب انقالبي » جماعت«. نامطلوبي بر رفتار اخالقي اعضاي آن داشت
 اموري يدر نتيجه به تمام. اسالمي به يك حزب سياسي جناح راست تبديل شد

ت فعال در ككه ممكن است از ديدگاه اسالمي پذيرفتني نباشد اما اقتضاي شر
 ميان برخي پيروان مودودي، به در اين.  است تن دادي شديد انتخاباتيرقابتها

اين عمل آنها نوعي .  جماعت، به خشونت نيز متوسل شدندييويژه شاخه دانشجو
شود كه منشأ آن، به كارگيري اراذل و اوباش توسط  جويي تفسير مي تالفي

والر بود كه قاطعانه به دنبال اين بودند كه نيروهاي اسالمي كنخبگان سياسي س
و هواداران آن » جماعت «يلكبا اين همه، به طور . ر بزنندرا از صحنه رقابت كنا
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آميز حتي  شيوة دموكراتيك را نيز به منظور دستيابي به قدرت از راههاي خشونت
با احزاب اسالمگرا » جماعت «2002در انتخابات سال . به طور موقت رها نكردند

  .ل دهدكيرد و موفق شد در استان مرزي شمال غرب پاكستان دولت تشكائتالف 
  اسالم، مدرنيته، سنت

  مودودي دريافت كه براي موفقيت انقالب اسالمي به وجود مسلمانان روشنفكر 
ذهن و روح آنها تحت «: نشيني بودند متأسفانه مسلمانان در حال عقب. نياز است

هاي غربي است و  گيري از ايده تفكر آنها در حال شكل. تاثير سلطة غرب است
ت يوضع«اين ) 24. (»... ابدي يبق اصول تفكر غربي بسط م عقالنيشان طيقوا

. »سرخورده«، »ايستا«: باعث پيدايش دو واكنش افراطي شده است» خطرناك
در مخالفت با تكنولوژي وپيشرفت علمي، شكست » ايستا«ادبيات اسالمي 

 را نمايان يلكاخالقي غرب را نشان داد و ارزش ميراث مسلمانان را به طور 
نها در واقع واكنش در مقابل انتقاد غرب بود نه به معناي اعتقاد قلبي يا. ساخت

گرايي خشك و  ل صورتيرا به دل» ايستا «ينياران دكمودودي محافظه . به اسالم
و ... درك اصول و خصوصيات اساسي تمدن جديد غرب« عدم تمايل به 

ظام آموزشي و گنجاندن اين ابزارهاي جديد پيشرفت، مطابق با اصول اسالم، در ن
از » سرخورده«العمل  عكس. ردك يسرزنش م) 25(» زندگي اجتماعي مسلمين

اينان برتري فرهنگ و . صورت گرفت)  شده نخبگان غربي(جانب مسلمانان نوگرا 
دند اسالم را در راستاي خطوط غربي يوشك يارزشهاي غرب را پذيرفته بودند و م

انديشي  يكي به خشك: تر شد تبا گذشت زمان اين دو رويه سخ. شكل دهند
انجاميد؛ و ديگري با فروتر دانستن نظامهاي ارزشي اسالمي از ارزشهاي انتزاعي 

آنان با كمترين اعتقاد به واقعيات اجتماعي ـ . دييعلم و عقل، به انحطاط گرا
 يا اقتصادي و سياسي موجود مسلمانان، چنين مطرح شدند كه به گونه

نظام آموزشي .  هستند نان و نسل بشر در ارتباط با سعادت مسلمايا هيحاش
حد وحساب بر امت اسالم وارد  دة نوگرايان نظامي بيگانه است و آسيبي بييبرگز
مردان «داشت كه اين نظام آموزشي را  مودودي با تأسف اظهار مي. آورد مي

رده كد يتول» ان انگليسييهند«، و»ان انگليسييمحمد«، »ه چردهيانگليسي س
بدينسان مودودي مجاز شمردن استقبال كوركورانه از هر چيز مدرن ) 26. (است
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دانست؛ چرا كه همه ملت را در معرض ضعف  ترين خطر براي امت مي را بزرگ
  . دهد رواني قرار مي

 را درمان يمارياند اين ب دهيوشكگرايان مسلمان در گذشته       بسياري از اصالح
و محمد ) م1898ـ1817(ر سيد احمد خان توان از س نند كه در اين ميان ميك

آنان براين باور بودند كه آنچه نظام بدان نياز . نام برد) م1905ـ 1845(عبده  
.  اسالمي استيدارد افزودن علوم غربي به برنامة آموزشي موجود براي رشته ها

طرف است   بيي براين فرض بود كه علوم غربي از لحاظ ارزشيديدگاه آنان مبتن
رئيس جمهور مصر جمال . چ آسيبي نخواهد رسانديرزشهاي اسالمي هو به ا

عبدالناصر با تغييراتي در االزهر اين نظر را جامة عمل پوشانيد، اما در حوزة علوم  
بدتر از آن اينكه تعليمات . چ نتيجة مفيدي به دست نداديو تكنولوژي مدرن ه

نوگرايان . باقي ماندتغيير  سنتي اسالمي كه نياز ضروري به اصالح داشت بي
 ي دفاع از اسالم حسن نيت ميشان برايساز مسلمان، حتي اگر در آرزو غربي

  .ل داددندكر شييداشتند، اسالم را در عمل تغ
جة يثمر است و حتي نت      مودودي معتقد بود كه چنين اصالحات آموزشي بي

ي گردد و به نظر او ضرورت دارد كه نظام، ديگربار شرق. وس خواهد داشتكمع
تحليل نقادانة دانشها و علوم انساني «سازي  اسالمي. سازي شود دانش، اسالمي

اين يك فرآيند ارزيابي و ) 27. (»غرب و وفق دادن آنها با تعاليم اسالم است
برآورد منتقدانه، نقطة مقابلِ تقليد كوركورانه و روندي متشكل از غربال كردن، 

هدف، . ابودسازي و نفي كامل تفكر غرب استسِ نك و بازسازي؛ و عيفيلتر گذار
جالب . ن دوباره علوم اجتماعي در چارچوب اسالم استيبرآورد منتقدانه و تدو

 1936سازي دانش و ويژگيهاي آن، كه در سال  كه تعريف مودودي از اسالمي اين
   مرحوم دكتر اسماعيل راجي1982ارائه شد با تعريفي كه در سال 

 آورده بود اسالمي سازي دانشساز  در كتابچة تاريخ) م1986ـ1921(الفاروقي
ه با اسالم كل تازه دادن به دانش بدان گونه كش« به نظر الفاروقي. مشابهت دارد

ها از نو تعريف  اين بدان معناست كه داده.  آن استيساز يمرتبط باشد، اسالم
ها دوباره  گيري هها مورد بازانديشي قرار گيرد، نتيج شوند، استدالل و ارتباط داده

 شوند؛ و اين امور به گونه اي انجام گيرند كه يارزيابي گردد، اهداف از نو طراح
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تر كرده، در جهت خدمت به آرمان اسالم به  باعث شود كه قواعد، بينش را غني
سازي دانش  گونه كه مودودي دريافته بود، هدف از اسالمي همان) 28. (»ديار آك

ل بدنة دانش ك مسلمان از طريق پرداختن به مشدن بحران ذهنيبهبود بخش
غربي و ميراث اسالمي است؛ مقصودش اين است كه براي امت اسالمي يك 

 رويارويي با چالشهاي معاصر و يمدار برا عيب و ايدئولوژي بينش و متودولوژي بي
  .اش فراهم سازد رفته بازيابي عزت ازدست

ميراث  نه خواستار ارزيابي و برآورد       با تأكيد بر علم و عقل، مودودي مصرا
كرد كه ميراث مسلمانان در برابر  او پافشاري مي.  شديمسلمانان و هم علم غرب

د يپيشينة تاريخي آن بررسي شود و چنانچه اين ميراث ناكافي و معيوب باشد با
ار بودن سنت و ارتباط آنها با نيازهاي عصر حاضر يگاه الهي قرآن و معيط جايشرا

با غفلت از اين ميراث و بي اعتنايي به بصيرت نياكان، تالش براي . ق شودمنطب
 يا پذيرش ينف. امالً ضعيف خواهد بودكهمسويي جامعه با خطوط كلي اسالم 

راث به ذهن است يا به اين دليل است كه يكامل، يا به علت دسترسي نداشتن م
يزي ارتباط ميراث با ر اند از كشف و پايه علمايي كه به شكل سنتي تعليم ديده

مودودي همفكرانش را به درهم شكستن اين بن بست به . مسائل امروزي عاجزند
ن تمدن يهمچن. خواند اد نهادن مجدد نظام جهاني فرا مييل بنيمنظور تسه

غربي بايد از منظر اسالم در معرض نقد قرار گيرد؛ و متودولوژي، اصول بنيادي، 
از آن .  و تحليل قرار گيرديبايد مورد بررستوسعة تاريخي و دستاوردهاي آن 

 تا كيپس، دستاوردهاي مطلوب تمدن غرب در حيطه پيشرفت علمي و تكنولوژي
رفته و در برنامة زندگي يجايي كه با اصول اسالم مطابقت داشته باشند بايد پذ

الفاروقي را كه   همچون اسماعيل يرانكها روشنف شهياين اند. اسالمي جذب شوند
آنان، برخي اهداف كليدي مودودي را پيش برد، » سازي دانش اسالمي «پروژة

  .توانمند ساخت
سازي دانش بايد به  ن كرده است فرآيند اسالميييگونه كه مودودي تب همان

او بر آن بود كه احياي حقيقي امت، تنها در صورتي . مسئلة آموزش بپردازد
. و معايب آن اصالح گرددپذير است كه نظام آموزشي دچار تغيير شود  امكان

دن به اين هدف، ي رسيمودودي برا. دادن نظام از نو است آنچه ضروردارد شكل
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با . ردكاصالحاتي آموزشي براي سطوح راهنمايي، متوسطه و دانشگاهي پيشنهاد 
ن حال تأكيد او بر سطح دانشگاهي بود كه جهت اصالحات خويش را در يا

  . آن ترسيم كرديراستا
اي كه مودودي در تصور داشت در دهة  »دانشگاه نمونه «ي عمليها     جلوه 

المللي اسالمي   در بسياري از نقاط جهان اسالم به خصوص دانشگاه بين1980
رخ ) IIUM( شدة بين المللي مالزي ي سازماندهيز دانشگاه به خوبيآباد و ن اسالم
نش مذهبي تلفيق دا« تأسيس شد 1983ه در سال ك IIUMفلسفة تاسيس . نمود

سان  بدين... سازي دانش بشري است دگاه اسالمييبا علوم دنيوي همراه با د
اي جامع و  ست، بلكه مؤسسهيدانشگاه به مطالعات كالمي اسالمي محدود ن

 ي علمي رشته هاياي جهت تحصيالت عالي است كه در آن آموزش تمام حرفه
اين ) 29. (»است ينده از ارزشهاي اسالمي و فلسفة اسالمي علم اندوزكآ

عملكرد . باشد  است و پذيراي دانشجويان از سراسر جهان مييروز دانشگاه شبانه
رود كه شيوة  است و از آنان  انتظار مينظارت دانشجويان و استادان آن تحت 

اي به زبان انگليسي  كلية دروس حرفه« IIUMدر . رندي گياسالمي زندگي را پ
ظفند مهارت خود در زبان عربي را به سطح شود، اما دانشجويان مو تدريس مي

البته دانشجوياني كه دروس شريعت، عربي و دانش وحياني را . پيشرفته برسانند
د آنها را به زبان عربي بگذرانند، اما دروس فرعي آنان به زبان ينند باك انتخاب مي

اي  تثبيت شده» مركز تحقيق«اين دانشگاه داراي ) 30. (»شود انگليسي ارائه مي
ند و دانشمندان را به نوشتن كتب درسي ك ياست كه از انواع تحقيق پشتيباني م

توان  بدين ترتيب مي. نمايد ها با ديدگاهي اسالمي ترغيب مي در كلية رشته
IIUM نقص از  د رهبري اسالمي و بييرد كه هدفش تولك ي تلقيرا نگاهبان دانش

» بوستان علم و فضيلت«د را در واقع اين دانشگاه خو. حيث ايدئولوژيكي است
  .خواند مي

  گيري نتيجه
 مودودي باز گرداندن ارزشهاي اسالمي به وضع پيشين، از ي اصليدلمشغول

امروزه اين موضوع توجه .  و اصالحات بوده استيگذار طريق آموزش، قانون
پاكستان، زادگاه . بسياري را در سراسر جهان اسالم به خود جلب كرده است
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هاي اجتماع بر پايه   ارزشهاي اسالمي در كلية عرصهيياه به بازگومودودي، گهگ
  .پرداخته است» نظام مصطفي«مفهوم 

در انديشه مسلمانان در مسائل اقتصادي و حقوقي نيز چنين گرايشي ديده 
بايد به خاطر داشت كه مودودي نه تنها خود آثاري در زمينة مسائل . شود مي

 تعداد قابل توجهي از نويسندگاني بوده است كه بخش اقتصادي نوشته، بلكه الهام
تفكر اقتصادي . اكنون در خط مقدم طراحي الگوهاي اقتصادي اسالمي قرار دارند

چرخد كه به نظر مودودي در اسالم به كلي منع شده  جديد حول مسئله ربا مي
پس از يك دهه بحث درباره تمايز بين بهره و ربا، اكنون مسلمانان به . است
ق، بهره را همچون ربا محكوم مي كنند و به آزمودن نظامهاي بانكداري اتفا

كند  كارگيري بهره و ساير مبادالت ممنوع در اسالم اجتناب مي اسالمي كه از به
 بانك اسالمي در سراسر جهان تأسيس شده كه 97تاكنون حدود . اند پرداخته

ن ترتيب يبه هم.  بوده است1975در سال » بانك توسعة اسالمي«نخستين آنها 
 موجود با كمك يتالشهايي در جهت اصالح قوانين مدني، جزايي و شخص

شيوة مودودي در بازگشت به مباني قرآن و . گيري است شريعت در حال شكل
سنت و دستيابي به راه حلي سنجيده براي حل مشكالت عصر حاضر در پرتو آن 

 قانون يبانيجود اين، پشتبا و. رسد مباني، بيش از پيش قابل قبول به نظر مي
اساسي از اسالميت مراتب مختلفي دارد و در ميزان نفوذ ارزشهاي مطرح در 

قرار . شود قرآن و سنت به درون بافت اجتماعي مسلمانان نيز تفاوتهايي يافت مي
 بر شريعت، تأثير سحرآميزي نخواهد داشت مگر اينكه يگذار دادن مبناي قانون

الزمة اين امر شناخت مسير درست، درك . نايي گردداجتماع دچار تحولي زيرب
رسالت مودودي همين .  استيگري بر ديكيواقعيات عصر حاضر و اولويت دادن 

  .بود، و ارتباط تفكر او با وضع معاصر جهان اسالم نيز همين است
     تأكيد دوباره بر اسالم در عصر حاضر، نمايانگر ناتواني در از سر گذراندن 

دهد كه غبار  باشد كه جهان با آن روبرو است، همچنين نشان مي  ميبحرانهايي
 است؛ و در عين حال نمادي از ي همچنان بر چهره جهان باقيرخوت و خمودگ

آراي مودودي در حركت امروز به سوي تأكيد بر هويت . ابتكار و خالقيت است
موفق شد او . اي پذيرفته است اسالمي، از آراي مودودي تأثير قابل  مالحظه
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وي طرحهايي را . تفاوت را به همسويي با اسالم وادارد بسياري از مسلمانان بي
مقصود مودودي . توان در پيشبرد راهش آنها را پي گرفت ريزي كرد كه مي پايه

تسلط . تحريك افكار و ايجاد سنتي فكري بود كه معيار آن نگرش منتقدانه باشد
 نقادانة تمدن غرب از ديدگاه اسالم و نيز   آن، تحليليابيبر ميراث مسلمين و ارز

ريزي ارتباط ويژة اسالم با جهان امروز ميراث مودودي است، و اين ميراث  پايه
  .دي نماي نظام جهاني انساني ضروري ميكبراي رشد متعادل 

كه بر پاية تعليمات مودودي بنا شده، گروهي است با » جماعت اسالمي     «
براي برقراري ارتباط با مردم عادي مسلمان و قاطعيت سياسي ويژه، كه 

گفت   جنبش جهاني اسالمي سخن مييكمودودي از . كند مسلمان تالش مي غير
آنچه در اين پيام نهفته . ندك يام و رفتار اسالمي را ميان مسلمين القا مككه اح

طلبانة  اي اسالمي است برمبناي آرمانهاي برابري است نياز به تشكيل جامعه
يكي از اهداف اعالم شدة . ي در كلية نقاطي كه مسلمانان زندگي مي كنندقرآن

ند، كاين است كه انقالبي در رهبري سياسي جامعه ايجاد » جماعت اسالمي«
اقتصادي را از نو در راستاي خطوط كلي اسالم ـ  حيات سياسي و اجتماعي

ه كشور هنگامي ك. سازماندهي نمايد و سرانجام حكومتي اسالمي تشكيل دهد
دست به اقداماتي عمومي زد تا » جماعت اسالمي«جاد شد يمستقل پاكستان ا

حمايت مردم را براي اجراي احكام شريعت جلب كند، از اين رو خواستار تدوين 
هايي عاري   خويش را با شيوهينيمودودي اهداف د. شد» قانون اساسي اسالمي«

جنبش از به كارگيري جويي پي گرفت و در پيگيري اهداف اين  از ستيزه
او از تشكيل . كرد  بر قانون اساسي حمايت ميي و مبتنيهاي قانون شيوه

كرد تا پيروان خويش را از ارزشهاي اسالمي  اردوگاههاي آموزشي نيز حمايت مي
بار روي آوردند،  هاي خشونت در اين ميان برخي پيروان او به شيوه. راب سازديس

طلبي آنان در برخورد  والر و خشونتك نخبگان سطاقتي كه مي توان آن را به كم
  . با نيروهاي اسالمي نسبت داد

 از يبانيپاكستان در پشت) 1979 سپتامبر 22(     هنگام درگذشت مودودي 
اد مفهوميِ اسالم تا يبن. شيوة اسالمي زندگي به اندازة كافي پيشرفت كرده بود

ده يآينده آن را ناده هيچ دولتي در ك ي شده است ـ مسئله اكحدودي در
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