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Abstract 

One of the most important grand plans for the revival of Islamic civilization and 

the exit of the Islamic world from the state of backwardness and decline of 

civilization has been the project of "ideologizing Islam”. The program initially 

began with Seyed Jamal's approach to Islam and the Islamic world and was 

followed by her successors. In this approach, Islam is introduced as the most 

important instrument for the development of Arab society during the early years 

of Islam’s emergence, being able to create Islamic civilization in a short period 

and can be reused to bring the Islamic world to the forefront once again. The 

most famous preachers of the two famous intellectuals of the Islamic world, i.e.  

Dr. Ali Shariati in the Shiite sect and Seyyed Qutb in the Sunni sect, has taken 

this approach. This is a new approach to religion and a new interpretation of the 

Qur'an that is completely different from the interpretation of traditional scholars 

in the Shiite and Sunni seminaries. Regarding the wide influence of this 

approach among scholars in the Islamic world, this approach made most of the 

society inclined to religion, especially its civilization dimension. However, 

despite this pros, such intellectuality brought about such political and Jihandi 

groups as Muslim Brotherhood, Taliban, Al-Qa’edah, ISIS etc. in Sunni sect, 

and Mujahedin organization, Forghan, etc. in Shiite sect. In this research, the 

author has attempted to study the civilizational potentials and their threats to 

religion, specially the Qur’an through the analysis of the fundamentals of this 

approach. 
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 در احیاء تمدن اسالمی ینایدئولوژیک به د یکردرو شناسییبآس
 

 1* یشواییپ یمحمد هاد یدس

 

 چکیده
ماندگي و ت عقبهاي کالن براي احياء تمدن اسالمي و خروج جهان اسالم از وضعيترين برنامهاز مهم يکي

اي که اجماال با رويکرد سيدجمال به بوده است. برنامه« ايدئولوژيک کردن اسالم» يهانحطاط تمدني، پروژ

گرفته شده است. در اين رويکرد، اسالم شاگردان او پي يبه وسيلهآغاز شده و  ،اسالم و جهان اسالم

تمدن  يده که توانسته است در مدت کوتاهترين ابزار پيشرفت جامعه عرب در صدر اسالم معرفي شمهم

کارگيري مجدد آن، بار ديگر جهان اسالم را به اوج ترقي توان با بهکه مي يرا به وجود آورد. ابزار ياسالم

شيعه و سيد قطب در  يمشهور جهان اسالم، دکتر علي شريعتي در فضا کررساند. رويکردي که دو روشنف

تفسيري جديد از قرآن که با  . رويکردي جديد به دين وهستندن آن مشهورترين مناديا ،فضاي اهل سنت

 ني. با توجه به نفوذ گسترده ااستهاي علميه شيعه و اهل سنت کامال متفاوت تفسير علماي سنتي در حوزه

و  نيافراد جامعه به د شتريسبب اقبال ب کرديرو نيجهان اسالم، ا يدر فضا ياهقشر دانشگ انيدر م کرديرو

گيري سبب شکل انديشه نيا ،مثبت يهنقط نيرغم ايآن شد؛ اما عل يسازعد تمدنلخصوص بُايعل

و  هاي سياسي و جهادي، چون اخوان المسلمين، طالبان، القاعده، داعش و ... در فضاي اهل سنت،گروه

سعي شده هايي چون سازمان مجاهدين خلق و فرقان و .. در فضاي شيعه شده است. در اين نوشتار گروه

-هاي تمدني آن و خطرات ويرانگر اين رويکرد به دين و علياست که با تحليل مباني اين ديدگاه، ظرفيت

 الخصوص قرآن کريم بررسي شود.
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 مقدمه

هايي بوده است که توسط ترين و مشهورترين طرحمهم ايدئولوژيک کردن اسالم، يکي از

روشنفکران مسلمان در قرن بيستم براي خروج جهان اسالم از انحطاط تمدني ارائه شده 

توان نخستين روشنفکري دانست که با رويکرد الدين اسدآبادي را مياست. سيد جمال

ي فکري و سياسي جهان صهسازي و احياء تمدن اسالمي، وارد عرتمدني و با ادبيات تمدن

او و پيروانش سخت تالش کردند تا در برابر تمدن غرب و ابعاد تمدني  2اسالم شده است.

خروج جهان اسالم از انحطاط »آن، بُعد تمدني اسالم را برجسته نمايند و بر اين اساس 

را شعار خويش سازند. بسياري از روشنفکراني که تحت « تمدني و احياء تمدن اسالمي

ي قرن بيستم، هاي سيد جمال قرار داشتند، تحت تإثير فضاي سوسياليسم زدهتإثير انديشه

مثابه اسالم را بهترين ايدئولوژي براي مبارزه با استعمار خوانده و خواستار بازتعريف آن، به

اي جامع براي مبارزه با ظلم و فساد امپرياليسم و استعمار، و يک ايدئولوژي، شدند. برنامه

گراي اين روشنفکران مسلمان و ادبيات ادامه بازسازي تمدن اسالمي. رويکرد تمدن در

جذاب آنان، سبب جذب طيف وسيعي از جوانان به اين جريان شد. جرياني که در ذيل 

مدعي شدند که با « اسالم راه حل مشکالت جهان اسالم است« »االسالم هو الحَل»شعار 

ي مشکالت جهان اسالم را حل کرد. توان همهرآن ميالخصوص قاستفاده از اسالم و علي

ي اين جريان الخصوص انحرافات گستردههاي مکرر اين جريان و علياما، در ادامه شکست

، «التکفير و الهجره»هاي تروريستي و بسيار خطرناکي چون از سويي و برآمدن گروه

و فرقان و ... درفضاي  القاعده، داعش و .. در فضاي اهل سنت و سازمان مجاهدين خلق

شيعه از ميان اعضاي اين جريان، سبب بدبيني هرچه بيشتر جهان اسالم به اين نظريه شده 

 است.

 .................................................................................................................................................................  
به  يتمدن کرديرو ،قرن هفده اروپا يمباحث تمدن رياست که تحت تأث يکس نياول ،دجمالياست که س يمدع يآلبرت حوران 2

داشت.  ديتأک ياجتماع ييايو پو يعد معنوبه بُ ي،که در آن عالوه بر ابعاد ماد يکرديفکر جهان اسالم کرد. رو ياسالم را وارد فضا

، براي که در مصر بود يکتاب را هنگام نياو ا .متإثر بود «زويگفرانسوا »اثر « تاريخ تمدن اروپا»شدت از کتاب هاو ب ميان، نيدر ا

 (202-200، صص 2993 ي،حوران). هايي نگاشتکرده و بر آن حاشيه سيتدر عبده و جمعي ديگر از شاگردانش
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گرا هايي از اين انديشه در ميان بعضي از جريانات روشنفکري دينهر چند هنوز رگه

امام وجود دارد، اما خوشبختانه در مجموع، اين رويکرد در فضاي شيعه، در پرتو قيام 

رنگ شده است. اما متأسفانه اکثر جريانات انقالبي و ضد خميني )ره( و انقالب اسالمي، کم

استعماري اهل سنت، هنوز رويکرد ايدئولوژيک داشته و شايد بتوان آن را يکي از علل 

هاي مکرر جريان ديني در فضاي اهل سنت دانست. به همين دليل، اصلي شکست

هاي ايدئولوژيک، با ها و نقاط ضعف انديشهه به اين شکستروشنفکران سکوالر با اشار

ها را نقد نمايند. متأسفانه به علت تشابه بعضي از اين اند که اين جريانتمام توان سعي کرده

شعارها با شعارهاي انقالب اسالمي ايران، بسياري از متفکرين اهل سنت و بسياري از 

م )ره( به دين را ايدئولوژيک تلقي کرده و روشنفکران داخلي ما هم رويکرد حضرت اما

دهند. از اين رو، اين نوشتار سعي کرده همان نقدها را به انقالب اسالمي نيز تعميم مي

است که عالوه بر تعريف اجمالي ايدئولوژي، به ابعاد اين تلقي از اسالم پرداخته و آسيب 

ي اجمالي، اساس اين، با اشاره هاي اين رويکرد نادرست به دين اسالم را بررسي نمايد. بر

رويکرد با رويکرد حضرت امام )ره( به اسالم و قرآن مورد برسي قرار گرفته تفاوت اين

 است. 

 چارچوب مفهومی؛ ایدئولوژی 

خاطر ها در فضاي علوم انساني است که بهترين واژهيکي از جنجالي واژة ايدئولوژي،

 کري، تعريفي از آن ارائه کرده است.ي آن، هر مکتب فهاي ارزشي دربارهبحث

و در نهايت،  . در اين مجال، به چند تعريف مشهور از ايدئولوژي(2، ص 2096)کچوئيان،

 تعريفي مختار از آن، پرداخته شده است. 

است. از بُعد  «شناسيعلم عقايد»يا  «شناسيايده»معناي لغوي واژه ايدئولوژي، 

ها و نبايدهايي که مبتني بر ژي، به مطلق بايدايدئولو اصطالحي، در يک تعريف،

بيني و شود. مجموع جهاناست، اطالق مي« بينيجهان»رويکردهاي کالن به هستي، يعني 
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شود. البته، گاه اين کلمه با نوعي تسامح بر کل مکتب نيز ناميده مي« مکتب»ايدئولوژي 

هاي جامع ي برنامهامل همهاطالق شده است. به هر صورت، در اين اصطالح، اين کلمه ش

تواند اي از عقايد و هنجارها، ميمثابه مجموعهبشري، الهي و ديني شده و دين اسالم نيز به

، 2092يک ايدئولوژي قلمداد شود. اصطالحي که بزرگاني چون شهيد مطهري )مطهري، 

يل ( و بسياري از بزرگان در قبل و اوا0، ص 2062( و آيت اهلل مصباح )مصباح،2ص 

بردند که البته امروزه از رونق افتاده و کار ميهاي خويش بهانقالب اسالمي آن را در نوشته

 کنند.ديگر بزرگان حوزه دين از اين واژه استفاده نمي

در دوران انقالب فرانسه جعل  2دستوت دوتـراسيي وسيلهدر غرب، ابتدا اين واژه به

عقايد، براي بازشناسي عقايد غلط از عقايد  ها وشد، و مقصود از آن، علم شناخت ايده

چون لزوما مقدم »ناميده بود، « ملکه علوم»ي علم تجربي بود که او آن را وسيلهصحيح به

(. 20، ص 2090وينسنت، «)جستندها بهره مياز ايده ابر کليه علوم ديگر بود که ضرورت

پرداز ا را، ايدئولوگ يعني نظريههناپلئون بناپارات براي اتهام زدن به امثال دوتراسي، آن

(، در نتيجه اين کلمه بار منفي پيدا کرد. 22، ص 2003گر ناميد)خوخه،آليست و آشوبايده

تعريف کرد. يعني نظام اعتقادي که  «آگاهي دروغين»بعدها مارکس در تعريفي جديد، آن را 

کند، و واقعيت يطبقه حاکم براي تثبيت وضعيف موجود و پذيرش آن در جامعه ايجاد م

ي طبقاتي موجود در جامعه را تحريف کرده و آن ابزار سلطه طبقه تضاد طبقاتي و مبارزه

-ها، بعد از او ايدئولوژي را به( مارکسيست131، ص 2099حاکم بر جامعه است)راش،

را ايدئولوژي طبقه کارگر معرفي کردند. بعدها در « مارکسيسم»صورت عام تعريف کرده و 

اي همين انديشه مارکس را هم ايدئولوژي دانسته و در نتيجه، آن را عده ين ايده،برابر ا

تواند هاي اجتماعي تصوير کردند که ميي پديدهاي يک جامعه دربارهساختار انديشه

تالکوت پارسونز، ايدئولوژي را چنين تعريف  1محدود به امري خاص يا بسيار عام باشد.

 .................................................................................................................................................................  
2 Destutt de Tracy 

رشد را اتوپيا و سيستم فکري جامعه ايستا و رو به انحطاط را تفاوت که او سيستم فکري جامعه رو بهالبته با اين  1
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خواهد که بر اساس آن اعضاي جمع در آن اشتراک دارند، و مييک نظام اعتقادي که »کرد: 

و  گر،تواند غلط و تحريفجهان و جامعه را بر اساس آن تفسير نمايند، در نتيجه مي

تبديل »(. دانيل بل، ايدئولوژي را 131، ص 2099راش، «) نما و صحيح باشدتواند واقعمي

(. در اواخر قرن 131، ص 2099ند)راش، کتفسير مي «هاي اجتماعيها به اهرمانديشه

ي پايان ايدئولوژي مطرح شد که با تفسير مارکسيستي از ايدئولوژي، تدريج نظريهبيست، به

و تإکيد بر بُعد شورانگيزي و مبارزاتي آن، در ذيل شکست مارکسيسم، مدعي شدند که به 

 ( 130، ص 2099ايم) راش، عصر پايان ايدئولوژي رسيده

سالم نيز، اين واژه در ميان روشنفکران با معاني مشابه معناي غربي آن وارد در جهان ا

شد. در فضاي اهل سنت، سيد قطب مشهورترين شخصيتي است که شعار خود را مبارزه 

)رضوان السيد،  با تمدن غرب، و احياء تمدن اسالمي بر اساس ايدئولوژي اسالمي قرار داد

ي معضالت تمدن غرب، و مزاياي جلد کتاب در باره(. او با نگاشتن چندين 66، ص 2000

تمدن اسالمي و مباحث ايدئولوژيک، توانست محوريت اين انديشه را در فضاي اهل سنت 

، «تصورات اسالميه»، «ي تمدن و رسالت اسالمفاجعه»هايي چون دست آورد. کتاببه

ه بارها تجديد چاپ شده و ... ک« هاي ايدئولوژي اسالميويژگي»، «آينده در قلمرو اسالم»

 و در کشورهاي مختلف جهان اسالم ترجمه و منتشر شدند.

در فضاي ايران، مشهورترين شخصيتي که تالش کرد يک ايدئولوژي اسالمي براي 

ي آنان تدوين نمايد، دکتر مبارزه با تمدن استثمارگر غرب و نظام استبدادي دست نشانده

ي هاي مکرر دربارهد تمدني اسالم، و سخنرانيعلي شريعتي است. او با تأکيد بر بُع

بودن دين اسالم، تالش کرد که با رويکرد ايدئولوژيک به اسالم، « سازساز و جامعهتمدن»

(. او با چنين رويکردي، 69، ص 2029ساز را بار ديگر احياء نمايد)شريعتي، اين ابزار تمدن

                                                                                                                        

 

 
 ايدئولوژي ناميد. 
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ترين و آن را مهم»ي اصلي خود را که به تاريخ تمدن و اديان پرداخت. دکتر شريعتي پروژه

، 2داند)شريعتي، جمي« تبديل کردن اسالم به يک ايدئولوژي»ناميد، « ترين رويداددرخشان

-مثابه يک حزب، با يک ايدئولوژي تمام، باز(. در اين راه شريعتي، شيعه را به139ص 

مشخصاتي که در تلقي ها و ي ويژگيشيعه يک حزب تمام است! .. با همه»کرد. تعريف مي

شريعتي، «)آل کاملها و ابعاد يک حزب ايدهي خصلتروشنفکران امروز ... ؛ حزبي با همه

(. او با نقد مباني اعتقادي تشيع و با صفوي خواندن آن، مدعي بود که تشيع 26، ص 9ج

 وسيله صفويه و روحانيت سنتي شيعه، مسخ شده، و بايد با اصالح آن و با بازگشت بهبه

، ص 02از درون آن تشيع علوي، يا تشيع ايدئولوژيک بيرون آورد)شريعتي، ج تشيع اصلي،

 کند:(. او ايدئولوژي را چنين تعريف مي136

ايدئولوژي، يعني تکنيک چگونه زيستن انسان و چگونه ساختن اجتماع و در يک »

يعتي، کلمه تقديري است که انسان براي خود، جامعه و تاريخ خود قائل است) شر

مدار،  (. ايدئولوژي علمي نه ساخته ذهن فيلسوف و زاده طبع سياست90، ص0ج

بلکه يک تکنيک است. آري ايدئولوژي حقيقي يک تکنيک است، نه علم است، و 

ايدئولوژي تکنيکي (. »000، ص0شريعتي، ج«)نه فلسفه و نه تنها عمل، نه اخالق

تاريخ و جامعه را در است که انسان به کمک آن و به کمک شناخت، جبر 

 (100، ص 22ج ي،شريعت«)کشداستخدام خود مي

امروزه منتقدان ايدئولوژي نيز، ايدئولوژي را تقريبا به همين معنا استعمال کرده و البته به 

( ؛)سروش، 10، ص 2003اند)عليجاني،آرودهنقد ايدئولوژي و نگاه ايدئولوژيک روي 

ايدئولوژي هم »کند: لوژي را چنين معرفي مي(. دکتر داوري نيز ايدئو090، ص 2096

هاي اخير خداست. اين که در سالاي از اعتقادات است. ايدئولوژي شريعت بيمجموعه

، 2090)داوري اردکاني، « است اند از روي مسامحه بودهسياست ديني را ايدئولوژي ناميده

اند. از ها برشمردهلوژيها، چند ويژگي منفي براي ايدئو(.  آنان به تبع اروپايي229ص

اند که با توجه به جانبه در عالمو اين که آنان خواهان تغييرات همه «گراييکل»جمله، 
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بافانه بايد دانست. همين بينانه و خيالگرايي غير واقعشرايط عالم، آن را نوعي آرمان

امع توجه شود که آنان کمتر به عالم واقع و تحليل آن و تجربيات جورويکرد سبب مي

هاي حيات کنند و پيچيدگيمي «سازيساده»ها، به نوعي عالم را نمايند. از سويي نيز آن

ها را تغيير داده و هاي ساده آنحلکنند که بتوان با راه تحليل مي انساني را چنان ساده

 «اقناع مخاطبان»به « گرايي مفرطاحساس»مشکالت را حل کرد. در نتيجه از اين راه، با 

کنند. از سويي مي« آگاهي کاذب»پردازند. در نتيجه مخاطبان خود را دچار نوعي خود مي

در ذهن افراد  «جزميت و قاطعيت»سازي سبب ايجاد نوعي گرايي و سادهاين احساس

-20، صص 2096 )کچوئيان،را در پي دارد «استبداد و خشونت»شود که اموري چون مي

10). 

د از ايدئولوژي، معناي رايج آن در ادبيات روشنفکري امروز ايران در اين نوشتار ، مقصو

که در ادامه ابعاد آن به صورت مبسوط مطرح خواهد شد. اين معنا کامال با مقصود  2است

  1  بزرگان انقالب مانند شهيد مطهري و استاد مصباح و .. از ايدئولوژى کامال متفاوت است.

 روش تحقیق

آوري شده و بر اساس  روش تحليل اي جمعبا روش کتابخانه در اين مقاله، اطالعات

 است. کيفي، تحليل شده

 .................................................................................................................................................................  
را  «ي پايان ايدئولوژيپروژه»دانند و اصوال بسياري از روشنفکران امروزه خود ليبراليسم را هم يک ايدئولوژي مي 2

ها، پايان ايدئولوژي( اما فارغ از اين بحث دانند)حسين کچوئيان،دار ميتکامال جه امري مانند بحث پايان تاريخ،

مقصود اصلي اين نوشتار تإکيد بر نوع خاص رويکرد امثال شريعتي و اقران سلفي او در فضاي اهل سنت به قرآن 

 است.

را در انديشه شهيد مطهري متإسفانه بعضي از نويسندگان به خاطر دفاع شريعتي از ورود دين به سياست، ايدئولوژي  1

، )رضا عليجاني، http://wikiporsesh.ir اند که ظلم محض در بارة شهيد مطهري است.و شريعتي واحد دانسته

 ( نحوه ارجاع دهي فارسي و التين يکسان شود.12ايدئولوژي ضرورت يا پرهيز و گريز، ص

http://wikiporsesh.ir/
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 پیشینه پژوهش

هاي ليبرال بحث رويکرد ايدئولوژيک، يکي از مباحث چالشي دوران معاصر است. جريان

اند. ها را به بنيادگرايي و ايدئولوژيک بودن متهم کردهبا متهم کردن جريان هاي ديني، آن

ها کتاب و مقاله درباره اين موضوع نگاشته دکتر سروش و ده« فربه تر از ايدئولوژي»کتاب 

ها نوعا با انگيزه سياسي و متهم کردن جريان ديني نگاشته شده است، شده است. اين کتاب

الخصوص هاي مثبت و منفي ايدئولوژي و عليو کمتر به تحليل عميق ايدئولوژي، ويژگي

رويکرد نوسلفي در از »اند. مقاله از روش فقاهتي ديني پرداختهتفکيک روش ايدئولوژيک 

 و سلفيهنو در جاهليت از غلط تلقي »و « بين بردن ظرفيت تمدني فقه سياسي اهل سنت

هاي پيشين همين از نگارنده همين مقاله که در شماره« اسالمي تمدن فهم عدم در آن نقش

صورت محدود در فضاي اهل سنت بررسي بهمجله منتشر شده، ابعادي از اين رويکرد را 

کرده است. در اين نوشتار سعي شده است که به صورت جامع و متمرکز به اين بحث 

 پرداخته شود.

 رویکرد ایدئولوژیک به دین در احیاء تمدن اسالمی

گونه که بيان شد، اساس ايدئولوژي، نوعي ساماندهي ذهن و احساسات افراد يک همان

سياسي است. اسالم نيز داراي  -وه براي دستيابي به هدف خاص اجتماعيجامعه يا يک گر

دهي شريعتي بسيار گسترده و کامال ناظر به جامعه است و ظرفيت بسيار بااليي براي سامان

اند که ذهن جامعه در جهت خاص دارد. با توجه به اين بُعد اسالم، بسياري سعي کرده

که در قرآن تجسم يافته است. نوعا مستشرقان که  کنند اسالم را نيز نوعي ايدئولوژي قلمداد

کنند که پيامبر )ص( آن اعتقادي به تقدس اسالم ندارند، آن را نوعي ايدئولوژي تعريف مي

ي آن بر جهان عرب حاکم شود و البته در را ايجاد کرده و به خدا نسبت داد، تا به وسيله

ابزار استفاده کرده و بر بخش اعظم جهان آن  اين امر موفق هم شد. جانشينان او هم از اين

روز مسلط شدند و تمدن اسالمي را به وجود آوردند. اين رويکرد مستشرقان مستلزم انکار 

ديگر ابعاد اين دين الهي است. غافل از اين که اسالم ديني الهي بوده و عالوه بر تعالي 
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را است و يقينا تمدن اسالمي جامعه براي قرب الهي، ظرفيت ساخت تمدني الهي را نيز دا

 محصول اين بُعد اسالم است.

بعضي از انديشمندان مسلمان در ادامه اين نگاه ابزاري به اسالم، با رد جعلي بودن قرآن 

براي  ابزار الهیو ساخته پيامبر ص بودن آن، قرآن را کتاب الهي دانسته و اسالم را يک 

-د که بر اساس آن، ناخواسته از ديگر ظرفيتدستيابي به مفاهيم و معاني قرآن تلقي کردن

هاي عظيم اسالم غفلت شد. از اين رو، اسالم ديني الهي شد که پيامبر )ص( به استفاده از 

هاي آن، پيروز شده و صحابه و تابعين هم با همين ابزار بود که توانستند بر امپراطوري

و به اوج افتخار و ترقي برسند. بزرگ آن زمان فائق بيايند و تمدن اسالمي را ايجاد کرده 

-ي همين نگاه، مدعي شدند که علت اصلي افول و انحطاط اين تمدن در سدهآنان در ادامه

ريختن اين ابزار بود که به صورت، پشت کردن مسلمانان به قرآن و  هاي بعد، درهم

اس تحريف معارف آن و غرقه در خرافات شدن امت اسالمي نمود پيدا کرده است. بر اس

در بحث استبداد،  اين، آنان به نقد جدي ديانت مسلمانان روي آوردند. چنانچه سيدجمال

-يم ريتصو« منزلة حيوانيت و بهيميت»جوامع اسالمي را در اوج سقوط اخالقي در 

که از  ياهانهيبا اوهام و اقوال سف»هايي که انسان» .(10-16 ، صص2ج ،1331 ،يکند)االفغان

که نور علم را با جدل و نابود کردن کتب  کننديتالش م دهيه ارث رسآباء و اجدادشان ب

و ديگر ارزش حتي پند و نصيحت »(  29 ، ص0ج  ،1331،ي)االفغان« کنند شخامو يعلم

ي اين انتقاد در ادامهعبده و رشيدرضا هم  .(62و 20- 29، صص  ،1331االفغاني، )«ندارند

و علت « ام الفساد»ات اسالمي امروز مسلمانان که اعتقادشديد از مسلمانان، مدعي شدند 

را دارند، به هيچ پيشرفتي  تو مسلمانان تا اين اعتقادا استاصلي تمام بدبختي مسلمانان 

با چنين رويکردي به دين صدر اسالم و  .(032 ، ص2، ج1323نخواهند رسيد)رشيدرضا، 

نحطاط را بازگشت به اسالم ديانت فعلي مسلمانان، آنان راه نجات جهان اسالم از بحران ا

عنوان کردند. ديني که در گذشته جهان اسالم را به  «سنت سلف صالح»صدر اول، يا همان 
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سرعت پيشرفت داده، و امروزه هم قادر است که مسلمانان را از اين وضعيت نجات داده و 

ي فراز و دوباره به اوج اقتدار برساند. وجود احاديث و روايات فراوان اهل سنت درباره

إال بما  هال يصلح آخر هذه األم »فرود اسالم هم به آتش اين نظريه دميد. رواياتي همانند 

نا کنا أذل قوم فأعزنا اهلل باإلسالم ا»گويد: اي منسوب به عمر که مي، يا جمله2«صلح به أولها

م و خداوند با اسالم ترين اقوام بوديما پست« بغير ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل هفمهما نطلب العز

ما را عزت داد و هرگاه بخواهيم به غير اسالم عزير شويم خداوند ما را ذليل خواهد 

گرايي، ها چون غربآنان با اين استدالل، ديگر ايدئولوژي .(109، ص 2990حاکم، «)کرد

ه گرايي و ... را عمال باعث شکست جهان اسالم عنوان کرده و اين شعار را سر دادند کملي

 گويد:باره ميسيد جمال در اين .1«االسالم هو الحل»

من در بارة آغاز اين دين و فالکت آن بعد از اقتدار و و سيادت آن تفکر کرده و »

انديشدم. علت آن رشد و تکامل و ارتقاء چه بود، و علت اين ضعف و انحطاط و 

 بندگي چيست؟! راه حل بازگشت به مکانت شرافت و رياست امم مختلف

 ..دين قويم صدر اسالم  ..چيست؟! دريافتم، که هيچ راهي نيست جز بازگشت به 

شود و جز عباراتي از آن خوانده که متأسفانه امروزه جز اسمي از آن ياد نمي

 (222، ص 2ج  ،1331 االفغاني،«)شودنمي

نهضت اصالح »، مستلزم تجديد نظر جدي در معارف اسالمي، و نوعي بازگشتاين 

 «پروتستانتيسم اسالمي»ر جهان اسالم بود. نهضتي که در ادبيات امثال شريعتي د« ديني

در اين جهت  «تفسير المنار»توسط عبده و رشيدرضا و بعد « مجلة المنار»ناميده شد. انتشار 

البنا که خود از سبب بسط و تعميق هر چه بيشتر اين نظريه در جهان اسالم شد. حسن 

المسلمين را بنا نهاد و تالش در ذيل عنايت او، نهضت     اخوانشاگردان رشيدرضا بود، 

ي آن قرار مثابه مرامنامهعبده و رشيدرضا را به ي سيدجمال،کرد که اسالم اصالح شده

 .................................................................................................................................................................  
 شود، مگر با آنچه که اول آن را اصالح کرد.صالح نميکار آخر اين امت ا 2

 راه حل ]مشکالت امروز جهان اسالم[ عمل به اسالم است. 1
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دهد، البته در ادبيات او کلمة ايدئولوژي چندان پرکاربرد نبود. با توجه به فراز و فرودهاي 

گين آنان در مواجه با جمال عبدالناصر، سيد قطب الخصوص شکست سناين نهضت و علي

ايدئولوژي »ي تري، نظريهي اين حزب را دوباره تغيير داده و با اصالحات گستردهبرنامه

ي قرن بيستم، و در برابر زدهرا رسما ارائه کرد. او در برابر فضاي سوسياليست« اسالمي

که اسالم تنها ايدئولوژي پيروز در  هاي مارکسيستي و ناسيوناليستي، مدعي شدايدئولوژي

تر، مدعي شمول اسالم بر ،(. سيد قطب با گرايش افراطي2069جهان اسالم است)قطب، 

ي احتياجات علوم انساني بشر معرفي علوم مورد نياز بوده و اسالم را جامع همهي همه

مبارزه با  صورت يک ايدئولوژي برايو اصرار داشت که آن را به (90، ص 2090کرد)قطب،

تا، اي، بي)خامنه(؛ 16، ص 2090)قطب، تمدن غرب و احياء تمدن اسالمي تعريف نمايد

پيماند، جميعا رويکردي هاي جهادي که در ادامه همين مسير را مي(. گروه22ص 

دارند. همين امر سبب شده که قطب گام  بر ميايدئولوژيک به دين داشته و در مسير سيد 

سوي آنان روانه شود و اصوال واژة يه اين رويکرد در جهان اهل سنت بهسيل انتقادات عل

تا، ص تلقي شود)العشماوي، بي «اسالم ايدئولوژيک»معادل همين رويکرد « اسالم سياسي»

، ص 1322ي تحرير درآيد)نصري،هاي بسياري در نقد اين رويکرد به رشته( و کتاب6

-، اين رويکرد ابزاري به دين، سبب ايجاد انحرافگونه که در ادامه خواهد آمد(. همان10

گرا تحت تإثير هاي جدي در دين شد. در فضاي شيعه، بخشي وسيعي از روشنفکران دين

اين فضا قرار گرفتند. اکثر قريب به اتفاق اين روشنفکران، رويکرد تمدني به دين داشته، و          

از انحطاط نجات دهند. از جمله سيد  ي اسالم، تمدن اسالمي راخواستند به وسيلهمي

اسداهلل خرقاني، روحاني نوگراي عصر مشروطه، که در ترجمه و بازسازي اين ادبيات در 

محوالموهوم و صحو المعلوم يا » فضاي شيعه و ايران فعال بود، در اين عرصه کتابي به نام 

مسلمانان و دوره  را نگاشت. او مدعي شد که در اين« راه تجديد عظمت و قدرت اسالمي»

بوده و با اشاره به دوران گذشته، آن دوران را « هاترين امتپست« »ارذل االمم»امت اسالمي 

معرفي کرد. پس از آن او مدعي شد که چاره بازگشت به « هاباالترين امت»، «اعلي االمم»
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(. او با 222تا، ص)خرقاني، بياوج عزتمندي گذشته، رجوع به قرآن و اسالم است

شاهراه »رويکردي ابزاري به دين، تالش کرد که با ترکيب اعتقادات شيعه و اهل سنت، 

ي آن جهان اسالم را متحد کرده تا بتواند آن را از انحطاط درست کند که به وسيله« اتحادي

چندين جلد  «حيدرعلي قلمدان»تمدني نجات دهد. بر اساس اين، يکي از مريدان او به نام 

 «ات حقايق عريان در علل و عوامل انحطاط و ارتقاء مسلمانانيسلسله نشر»کتاب با عنوان 

از « شاهراه اتحاد»گونه که در ادامه خواهد آمد، اين نوشت. البته بايد توجه داشت، همان

 (.03ي وهابيت سربرآورد)زرنگار، بي تا، ص بيراهه

که مبناي حرکت  کنندگرا سعي ميهاي اسالمداشت که هر چند همه گروه توجهبايد 

و  خود را اسالم قرار دهند، اما اين امر مستلزم نگاه ايدئولوژيک و ابزاري به اسالم نيست،

 هاي بعد با تفصيل بيشتري تبيين خواهد شد.اين امر در بحث

 مزایای تمدنی نگاه ایدئولوژیک به دین 

م به عرصه اين نوع رويکرد بعضي از انديشمندان مسلمان به دين، سبب شد که اسال

سياست و اجتماع کشانده شده و مبناي حرکت بسياري از متدينين قرار گيرد. ظاهر ديني و 

ها، بسياري از مسلمانان را به خود جذب کرده و تحولي بزرگ گروه شعارهاي جذاب اين

صورت در فضاي مبارزاتي جهان اسالم به وجود آورده است. براي حفظ اختصار، به

 شود:ژگي مثبت اين جريان اشاره مياجمالي به چند وي

 ايجاد هويت ديني براي جامعه و ايجاد وحدت در آن؛ .2

 استنباط و اجراي احکام شريعت در جامعه؛ .1

 الگوسازي براي جامعه؛ .0

 ايجاد روح حماسه و تالش در جامعه؛ .0

 سازي و کاربردي کردن دين؛ساده .2

 پذيري جامعه؛تعبد ديني و روحيه اطاعت .6

 کمال اسالم. تأکيد بر جامعيت و .9
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 خطرات نگاه ایدئولوژیک

تواند جامعه صورت يک ايدئولوژي ميظاهر ورود دين به عرصه اجتماع بههر چند به

اسالمي را متحد کرده و با ايجاد هويت واحد به آن، و همچنين ايجاد روح تالش و جهاد 

رازمدت تمدن مثابه يک ابرقدرت در جهان تبديل نموده و در ددر آن، امت اسالمي را به

اسالمي را احياء نمايد. البته بايد توجه داشت که اين نگاه داراي خطراتي است که غفلت از 

 جاي به صحنه آوردن اسالم در ميدان اجتماع،اي که بهگونهها بسيار خطرناک است، بهآن

ي اجتماعي و منزوي شدن بيش از پيش آن خواهد شد عمال سبب دور کردن آن از عرصه

مچنين، با بدنام کردن اسالم و تمدن اسالمي، عمال زمينه نابودي ميراث تمدن اسالمي و ه

سازي فراهم خواهد شد. در ادامه به چند آسيب جدي اين رويکرد به جامعه و فرايند تمدن

 امت اسالمي پرداخته خواهد شد:

 انگاری و نفی قداست دینابزار .1

نوع نگاه ابزاري به دين است. شخص  اولين خطري که در اين زمينه قابل طرح است،

مثابه ابزاري براي مداري که به دين، نگاه ايدئولوژيک دارد، ناخودآگاه دين را بهسياست

نگرد. هر چند ممکن است، اين اهداف مقدس و خوب باشند، اما پيشبرد اهداف خويش مي

کارايي دارد استفاده  برخورد او با دين ديگر برخورد ابزاري خواهد بود، يعني به ميزاني که

 گردد.شود، و هرگاه ابزار کارآمدي خود را از دست بدهد، رها شده يا اصالح ميمي

در اين ميان برخورد سيد جمال و اتباع او با دين بسيار جالب و غريب است. او که 

کند با جاي ناسيوناليسم و اتحاد امت بر است، تالش مي« پان اسالميسم»خود مبدع نظريه 

يعني سلطان  اي قوميت، اسالم را مبناي اتحاد آنان قرار داده و آنان را ذيل خليفه اسالم،مبن

ي دين بسيار عالوه بر رويکرد عملگراي او، ادبيات او در باره 2 عثماني، با هم متحد سازد.

 .................................................................................................................................................................  
کند. چناچه محمود محمود در اين باره چنين ي سيد جمال اطالق ميظاهرا لرد ساليسبوري اين اسم را بر نظريه 2

ابي ممالک اسالمي شد، همين کلمه اتحاد اسالم بود که هاي سياسي غرب که اسباب خريکي از آن نيرنگ»گويد: مي
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 2069ق./  2109در سال  استانبول در مدرسه دارالفنونعجيب است!  او در يک سخنراني 

باشد و است که مقصد آن حکمت مي نبوت هم صنعتی» گويد:چنين مي ه نبوتم. در بار

يا در مناظره علمي بين او و ارنست  2«.اي براي تنظيم هوشيارانه امور بشري استوسيله

... پيامبران از ميان جامعه بشري برخاستند »نويسد: ستيز فرانسوي ميرنان، مستشرق اسالم

ه پيروي از فرمان عقل فراخوانند ولي ]به علت عدم آمادگي ها را بو کوشيدند تا انسان

جامعه براي درک مفاهيم فلسفي آنان[ چون در اين کوشش کامياب نشدند، ناگزير 

هاي خردمندانه خويش را به خداي بزرگ و يکتا نسبت دادند تا مردم را به پيروي از انديشه

 (.292، ص 1، ج1331االفغاني، .«)آنها وادارند...

اند که ظاهر اين کلمات مقصود سيد جمال نيست، و چند بسياري از محققان مدعي هر

کنند، اما به هر حال بايد اذعان داشت که ادبيات اين جمالت بسيار تند و آن را توجيه مي

گزنده است. گويي پيامبران دين را ابزار قدرت خويش قرار داده و دين حقيقتي بيش از 

 نيست. يک ابزار قدرت چيز ديگري

در ميان شاگردان ايراني سيد جمال، سيد اسداهلل خرقاني در نگاهي اينچنين به دين، 

« االممي امت اسالمعمل به احکام اساسيه و سياسيه قرآن، حافظ اعلي»مدعي است که 

(، اما چون مسلمانان در اعتقادات با هم اختالف دارند، 229، ص 2001خرقاني،«)است

ي رو، او هم مذهب شيعه و هم اهل سنت را بر خطا ديده و چارهشوند. از اينمتحد نمي

بيند. او در بحث تاريخ اسالم با رد مباحث اختالفي بين شيعه و کار را تمسک به قرآن مي

                                                                                                                        

 

 
هم هيچ فکر اي است. آيا در انجام آن در هر  يک از ممالک اسالمي توليد اختالف نمود. ظاهرا حرف بسيار فريبنده

 شده بود و يا در نتيجه آن که مقصود عمده سياسيون لندن بود، غور کرده بودند. يک اتحاد اسالمي که خواهان آن

ي آن را در انگلستان ريخته شده باشد و فکر هم فکرد لرد ساليسبوري و چرچيل و ولف باشد، انگليس باشد و شالوده

 (.090، ص 2029)رائين، « يک چنين اتحادي بايد خيلي اتحاد مهم و جامع باشد!!؟
عالمان اهل سنت استانبول او  اين ادبيات سيدجمال به حدي موهم نگاه ابزاري به دين است که بعد از اين سخنراني، 2

 (06، ص 6،ج 1331کنند) االفغاني، را به الحاد متهم کرده و سرانجام به جرم کفرگويي او را از عثماني اخراج مي
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ي عمل به دستورات مثابه دورهبه« پذيرش عصر خلفاي راشدين»ي کار را اهل سنت، چاره

دهد که کسي اين دوره را نقد نکند و دستور ميکند، و البته به همگان اسالم معرفي مي

تا، ص بي خرقاني،«)عنه باشد، بلکه مورد تمجيد قرار گيردچهل سال اول بايد مسکوت»

(. گويي که واقعيات تاريخ، و مطابقت عقيده با واقع، اصال اهميتي ندارد، بلکه آنچه مهم 09

، اعتقاداتي است که موجب اتحاد است و بايد جامعه ديني اسالم به آن باور داشته باشد

تا، بي دست آيد) خرقاني،جهان اسالم شود که از طريق اين اتحاد، اقتدار جهان اسالم به

و از سويي اعتقادي که 2(. حتي اگر اين اعتقاد به نظر خود او کامال اشتباه باشد26ص

گر حق باشد!) خود غلط بوده و بايد کنار گذاشته شود، حتي اموجب اختالف شود، خودبه

 (. 90تا، صبيخرقاني، 

در ادبيات دکتر شريعتي نيز، که به معناي واقعي کلمه، به دين نگاه ايدئولوژيک داشت، 

کند. ابزاري که واقعا دين را يک تکنيک و يک ابزار براي مبارزه با شاه و استعمار تلقي مي

ها را آگاه ي آن تودهبه وسيله پيامبران بزرگ از آن استفاده کرده و امروز روشنفکران بايد

اسالم هدف تمام اديان حق را در تاريخ استقرار قسط و »کرده و با آن به مبارزه بپردازند. 

شريعتي، بي تا، «)کندعدل و سپردن زمام حکومت زمين به مردم اسير و ضعيف اعالم مي

 (.236، ص 2ج

ؤيت است. ادبيات   سيد وضوح قابل رهاي سلفي نيز اين رويکرد بهدر ميان جريان

خواهد با اسالم تمدن اسالمي را اي است که او گويي ميگونهقطب در معالم في الطريق، به

مثابه نوعي دارد اسالم را بهبازسازي کرده و نيازمند يک برنامه براي مبارزه است؛ و او به

 (.16، ص 2090کند)قطب،يک ابزار، بازخواني و بازسازي مي

اي تلويحي به اين جريانات هاي خويش به گونهه( در يکي از سخنرانيحضرت امام )ر

 .................................................................................................................................................................  
هايش بسياري از عملکردهاي خلفاي ثالث اول را سخت نقد زيرا خود او در جاهاي ديگر کتابش و در ديگر کتاب 2

 کند.ي آنان را تکفير و تفسيق مياگونهکرده و حتي گاه به
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 فرمايند:مي اشاره کرده و

اند و خوب هم چيز ها نويسندهاند که اينحاال هم يک جمعي پيدا شده

گردانند، .. اصل تمام احکام ها تمام معنويات را به ماديات بر مينويسند. .. اينمي

اين است که يک عدالت اجتماعي پيدا بشود، طبقات از گويند براي اسالم را مي

اصال اسالم ديگر چيزي ندارد، توحيدش هم عبارت از توحيد در اين بين برود، 

ها در زندگي توحيد داشته، واحد باشند. عدالتش هم عبارت از اين است که ملت

عني طور تساوي با هم زندگي بکنند، يطور عدالت و بهها همه بهاست که ملت

 (.110، ص 0، ج2009امام خميني، «)السواء... زندگي حيواني علي

 گریزی و تفسیر نامعقول قرآنعلم .2

هاي ايدئولوژي، تإکيد فراوان آن بر احساسات و هدف ترين ويژگييکي از مهم

« هاي عمليدر فضايي آکنده از احساسات و دغدغه»ها زيرا ايدئولوژي ايدئولوژيک است،

طراحي شده و چندان مانند فلسفه و علوم تجربي اصرار بر شناخت حقايق 

بر (. آنان با اين استدالل که تحقيقات علمي از سويي زمان 11ص  تا،ندارند)کچوئيان، بي

مور اجتماعي و از ديگرسو فقدان خاطر اختالف نظر محققان در ابوده و از سويي به

نتيجه احساسات الزم در اين دانشمندان، عمال چندان در ميدان عمل کارآيي نداشته و در

 (.00، ص 2900جاي مفيد بودن، در عمل مضرند)عبدالحميد، اين علوم به

-گرا را فرهنگ ناميده و آن را محصول تفکر و انديشه امثال ابنشريعتي اسالم واقعيت

کند، در برابر اسالم ايدئولوژيک، که ساخته ذهن روشنفکري و فقها و علما معرفي مي سينا

تواند يک کارگر يا يک مهندس و ... باشد، به شرط آنکه داراي شعور نبوت و است که مي

اند. پيامبران فيلسوف نبوده(. »222، ص 0احساس ايدئولوژيک باشد)شريعتي، بي تا، ج

سازند و اين است خيزد. ... ايدئولوژي را مردم عادي ميژي بر نمياصوال از فلسفه ايدئولو

 (.222، ص 0)شريعتي، بي تا، ج«  اندها يعني پيامبران هم اميترين انسانکه برجسته

جا کل علوم اسالمي غير از قرآن را ممزوج با سنن در ميان اهل سنت هم سيد قطب، يک
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هاست. در نتيجه چنين رويکردي، او صاحب نجاهلي معرفي کرده و خواهان کنارگذاشتن آ

شود که هيچ نيازي به ميراث فلسفي، عرفاني، کالمي، تاريخي و حتي تفسيري از اسالم مي

فقهي حديثي اسالم ندارد. او مدعي است که تمدن اسالمي، نه با تفکر در آيات قرآن و 

کردن به آنچه غير اسالم  ي پيامبر و بزرگان دين، که با تعبد به توحيد اسالم و پشتسيره

الاله اال »شود. گويي که با تعبد به شمرد، حاصل ميها را ميراث جاهليت مياست، که او آن

گيرد. و اينچنين او علوم اسالم را فرد تمام معارف مورد نياز خود را از قرآن الهام مي« اهلل

 (.10، ص 2090کند)قطب،ارزش اعالم مييکجا ملغا و بي

 سازی دینشی و سادهساده اندی .3

کند که درک نگاه به جامعه گاه پيچيده بوده و طبيعتا راهکارهاي سخت و پيچيده طلب مي

و حل آنان نيازمند تفکر و تخصص بسيار است. گاه اين مشکالت راحت و ساده تلقي 

شوند که با راهکارهاي ساده قابل حل هستند و علت عدم انجام آن نوعا به خاطر فقدان مي

سازي گاه به علت فقدان زمان براي انديشه اس الزم براي حل آن است. البته اين سادهاحس

دهد که زمان يا امکان سياسي رخ مي -هاي اجتماعياست و اين امر نوعا در زمان بحران

اي که گونهانديشة عميق وجود ندارد و افراد بايد زود تصميم گرفته و کاري انجام دهند به

مکاني يا شرايطي براي تحصيل و تخصص و تحقيق وجود ندارد. در چندان فرصتي يا 

شوند که بتوانند احساسات افراد اي پيشنهاد ميهاي سادهنتيجه در چنين فضايي ايدئولوژي

 را برانگيخته تا مشکالت جامعه را حل نمايند.

در شود، طبيعي است بايد وقتي قرآن و متون ديني با رويکرد ايدئولوژيک خوانده مي

حد فهم افراد عادي که قرار است به آن عمل کنند، پايين بيايد. در نتيجه براي فهم آن 

کنند، وجود ندارد. يعني دانستن اجمالي هايي که عالمان دين ادعا مينيازي به تخصص

-تحت»معاني لغات و مباحث عمومي دين. طبيعي است که حاصل چنين فهمي جز درک 

 تفسير منقطع آيات از يکديگر نخواهد بود. آيات قرآن، و نوعي« اللفظي
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ي توان همهدر صدر اسالم خوارج با همين نگاه به سياست، مدعي بودند که با قرآن مي

هاي عظيم ي عظيم قتل عثمان و ادعاهاي معاويه، و جنگمشکالت جامعه از جمله معضله

کفير امام علي )ع(    اللفظي و تداخلي جهان اسالم را حل کرد و خروجي آن هم تفسير تحت

 خاطر نپذيرفتن امام علي )ع( بود.به

مدعي بود که براي فهم قرآن بايد به خود  سيد جمال در رويکردي اينچنين به قرآن،

، ص 2990قرآن اکتفا کرد، پرداختن به حواشي وقت تلف کردن است)عبدالحميد،

و فقط به قرآن  شدت تمسک به حديث، کم بوده(. از اينرو، در ادبيات او به00

سازي در بال چنين سادهکند. عبده و رشيدرضا نيز در تفسير المنار، دنتمسک مي

اسالم واقعي بسيار ساده، زيبا، اي که رشيدرضا مدعي است که گونهبهدين بودند 

يک عرب باديه نشين در طول يک جلسه در »اي که گونهسهل و سمحه است. به

، 1،ج م1323رشيد رضا،«)کل دين را بيآموزد؟!!توانسته خدمت پيامبر )ص( مي

و فهم قرآن و دين نيازمند هيچ تخصصي نبوده و کالم خداوند  (000ص 

(. سيد 001، ص 00م، ج1323رشيد رضا،)ها است   ترين کالمترين و بليغساده

« ي عمليه خداوندرساله قرآن»اسداهلل خرقاني در ادبياتي عجيب مدعي است که 

او از  .(100تا، صبايد بياموزند و به آن عمل کنند.)خرقاني، بي بوده که همه

سويي اصرار دارد که قرآن کتابي کامال فصيح و بليغ بوده و تمام آيات قرآن جز 

حروف مقطعه قرآن همه محکم بوده و نص و واضح است، در نتيجه هر کسي که 

بلغ و اصرح از هر قرآن، افصح و ا»فهمد. به زبان عربي مسلط باشد، قرآن را مي

در نتيجه نيازي به مفسر  (102تا، ص) خرقاني، بي«کالم و نص و واضح است

دکتر شريعتي هم در چنين رويکردي، با رد تفاسير  آگاه به علوم ديگر ندارد.

ي شود که اصوال مذهب شيعهعلماي بزرگ از قرآن و معارف دين، مدعي مي

هاي علميه، دن علما و بزرگان حوزههاست. او با صفوي خوانعلوي غير از اين

سواد و اي است و حتي پيامبران همه بيشود که اصوال دين امر سادهمدعي مي
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بودند. حضرت موسي )ع( يک شبان ساده، حضرت ساده و به اصطالح امي 

سواد عيسي يک ماهيگير و حضرت ادريس يک خياط و پيامبر اکرم )ص( هم بي

توانستند فيزيک و شيمي و سواد بودند و نمين بيپيامبران خودشا»بوده است. 

خواستند خودآگاهي ايدئولوژي ادبيات و علم و ..... به مردم بدهند، بلکه مي

(. در نتيجه چنين رويکردي به دين است که 209، ص 22شريعتي،بي تا،ج«)بدهند

نژاد، موسس سازمان افرادي چون اکبر گودرزي، مؤسس گروهک فرقان، حنيف

ترين تخصص در دين وارد اين عرصه شده و مدعي ين خلق و ... با کممجاهد

استخراج معارف عميق و عظيم دين و عملي کردن آن هستند. بر اساس اين 

طبيعي است که تفسير قرآن آنان چيزي جز ذوقيات و افکار التقاطي آنان نخواهد 

 بود.

هاي تمامي گروه ( و به نوعي تقريبا20، ص 2090در همين جهت سيد قطب )قطب، 

ي جامع عمل خويش معرفي تکفيري امروز در جهان اسالم، جميعا قرآن را برنامه -جهادي 

ي خود را توانند دستورات دين را استخراج کرده و وظيفهکرده که افراد با تمسک به آن مي

-بهفقط  دريابند. جواناني با تحصيالت فني که نوعا درک چنداني از معارف ديني نداشته،

خاطر خودآگاهي! و نوعي احساس مسئوليت، پا در عرصه جهاد نهاده و به جنگ تمامي 

 (.210، ص  2066روند)کميجان،مسلمانان مي

 اعتماد به نفس شدید و استبداد به رأی .4

گرايي و نوعي آرمان ترين مشکالتي که نگاه ايدئولوژيک در پي دارد،يکي از مهم

فرد اعتماد به نفس و قاطعيت عجيبي در فهم  شود،يگرايي شديد است که سبب ماحساس

دين و امور جامعه داشته باشد. اعتماد به نفسي غير معقول و غير عقالئي! اين 

مرجعيت اهل تخصص، باعث سازي و نفي گريزي، سادهگرايي به همراه عقلاحساس

قل کل بوده شود که فردي که تخصص چنداني در دين ندارد، يکباره احساس کند که عمي
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و بعد از اين يقين کاذب، از تقابل با کل عالم ابايي نداشته باشد و خود و گروه خود را تنها 

گروه برحق ببيند و هيچگونه انتقاد و استدالل برخالف خويش را نپذيرد. وقتي فرد انديشه 

خود را حق محض و آشکار ديده و اجراي آن را حق محض ببيند، طبيعي است که سخن 

دهد و اين نقطه ترين اهميتي نميها، کوچکفان براي او باطل محض شده و به آنمخال

شود که چنين افرادي، چه در فهم متون و شروع استبداد به رأي است. همين امر سبب مي

صورت قاطع ديده و مخالفت تمام عقالي عالم را با سنن کالن جامعه، نظر خويش را به

هاي مختلف بر خالف جميع علماي شيع و اهل در بحث خود کالعدم تلقي کنند. خرقاني

اند که اي فتوا دادهگونهشود که علماي اسالم بهسنت قرآن را تفسير کرده و بعد مدعي مي

(. همانطور که خوارج و امروزه 100تا، صاند)خرقاني، بيگويي هرگز قرآن نخوانده

خلف شيعه و اهل سنت باکي  دواعش از مخالفت فهم خود از دين با تمام علماي سلف و

نداشته باشند و در اجراي امور مورد نظر خويش از هيچ احدي نظرخواهي نکرده و هيچ 

 اعتنايي به اکثريت نداشته باشند. 

 تکفیر  .5

سازي است. يعني افراد تابع ايدئولوژي را از هاي مهم ايدئولوژي غيريتيکي از ويژگي

سازي و به همراه قاطعيت، سبب نگاه سياه و کند. سادهصورت جدي جدا ميديگران به

 نمايد.سفيد شده و در نتيجه جامعه را به دو بخش دوست و دشمن تبديل مي

ي مؤمن و کافر در فضاي ديني، اين امر ادبيات ديني پيدا کرده و جامعه به دو گانه

-اکثريت شود. قاطعيت وي آنان نباشد، تکفير ميشود و هرکسي که تابع انديشهتبديل مي

شود که بدون توجه به مخالفت تمام عالمان دين و بزرگان، آنان ستيزي آنان سبب مي

يکباره تمام مخالفان خويش را کافر بشمرند و از اين امر هم هيچ باکي نداشته باشند. از 

شود. زيرا اکثر آيات قرآن سويي اين امر با تطبيق ادبيات قرآن بر جامعه امروز تشديد مي

فضاي صدر اسالم است و در اين دور مخالفان پيامبر همگي يا کافر رسمي يا منافق  ناظر به

و از درون کافر هستند. تطبيق اين فضا بر جامعه امروز که اکثريت جامعه را مسلمانان 
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شود که اکثريت مخالف آنان همان حکم تشکيل داده و نوع تعامل عوض شده، سبب مي

ها مطرح شود. در آيات غالظ و شداد کفر و نفاق درباره آن کفر و نفاق قرآني را پذيرفته و

سازي است و سيد قطب با بيشتر گوياي چنين تشابه« ي جاهليجامعه»ي اين ميان واژه

همين ابزار، تمام جوامع غير اسالمي و اسالمي که تابع نظر او نيستند را با اين حربه 

بته شاگردان و مريدان سيد قطب هم (. ال202، ص 2090کند)قطب، محکوم به جاهليت مي

هايي جهادي تشکيل داده و به مبارزه و نابودي اين با برداشت اينچنين از کلمات او سازمان

هاي امروز از بارزترين اند. اصوال تکفير گسترده در خوارج و سلفيجوامع جاهلي مشغول

 هاي اين رويکرد ايدئولوژيک است.شاخصه

 خشونت  .6

همراه فقدان عقالنيت، و استبداد به رأي مالزم تهمت عناد در معقول بهراعتماد به نفس غي

برابر حق، و خشونت در برخورد با ديگران است. زيرا از نظر مؤمن ايدئولوژيک، مخالفان 

کنند و اين امر رغم روشني حق با آنان مخالفت مياو حق روشن و مسلم را نپذيرفته و علي

ابر حق را ندارد. برخورد نرم و آرام با مخالف حق تا حدي دليلي جز عناد و تعصب در بر

رسد که طرف مقابل زده به اين نتيجه ميقابل پذيرش بوده و به زودي اين فرد ايدئولوژي

منطق است، بايد با روش افراد غيرمعقول مجاب شود، و اين چيزي که غير معقول و بي

 نيست جز خشونت!

و تقسيم جامعه به دو گروه مؤمن و کافر و  از سويي تصويرسازي ساده از قرآن

رساند که جامعه امروز تأکيدات قرآن بر عناد و لجاج اکثريت کفار، آنان را به اين نتيجه مي

هم جامعه جاهلي و کفر بوده و بايد جمعيت مؤمن يک جامعه کوچک اهل حق تشکيل 

ده و عُده الزم براي دست آوردن عِدهند و از اين جامعه جاهلي فرار کنند و بعد از به

ي بهشت اصالح آن جهاد نمايند.  ادبيات جهادي قرآن در مواجهه با کفار از سويي و وعده

به شهداي در راه حق، موج خشونت آنان را چندين برابر کرده و تبديل به يکي از 
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 شوند.ي زمين ميهاي کرهترين انسانخطرناک

 یدن به هدفعملگرایی و استفاده از هر ابزاری برای رس .7

در شريعت هدف و »، در حالي که «کنددر ايدئولوژي هدف وسيله را توجيه مي»اصوال 

ايدئولوژي مکارم اخالق معنا ندارد و »(. در 229، ص 2090داوري،«)اندوسيله به هم بسته

(. 212، ص2090داوري،«)در آن چيزي جز وصول به مقصد و رسيدن به غايت مهم نيست

اي شود، طبيعي است که براي هر هدفي از هر وسيلهدين، غالب ميوقتي اين نگاه به 

 استفاده شود. 

از سويي فارغ از نگاه غربي ايدئولوژيک اين افراد به دين، شخصيت ديني اين افراد و 

ترين مباحثي اي جز عملگرايي ندارد، زيرا يکي از سختنوع رويکرد آنان به دين، خروجي

رح است، فهم مصالح احکام و درک تزاحم ميان احکام فقه که در فضاي شريعت و فقه مط

است. اين که در مقام ناچاري کدام مصلحت بايد فداي کدام مصلحت شده و در ميان 

مفاسد، کدام مفسده ضررش بيشتر است، واقعا بحثي مشکل و تخصصي است. وقتي در 

دين ندارد، طبيعي ترين تخصصي در فهم گيرند که کوچکمقام اجراي دين کساني قرار مي

، اجرا کرده و در هرجايي مندياست که احکام شرع را غير معقول و بدون هيچگونه نظام

اي عمل نمايند. حاصل چنين امري جز ارائه تصويري غير معقول، خشن و به گونه

 غيرکارآمد نخواهد بود. 

که  هاي تاريخي استعملکرد خوارج در صدر اسالم و اسالف آنان يکي از نمونه

 حاصلي جز کشتار و غارت و در آخر نابودي خودشان در پي نداشت.

هاي باالي آنان، نوعا در در ميان روشنفکران، علي رغم ادعاي بسيار آنان و ظرفيت

اند. نقد جدي که بسياري به سيد جمال داشتند که از هر اجراي اهدافشان ناموفق بوده

( و امروزه 12، ص 2002ردند.)مجتهدي، کابزاري براي رسيدن به هدفشان استفاده مي

شدت متهم به عملگرايي و انجام اعمال متضاد اخوان المسلمين در جهان اسالم به

 (.99، ص 2990است)هويدي،
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 گرایی و عدم توجه به مصادیقكل .8

ها و هاي نگاه ايدئولوژيک، تکيه بيش از حد به ايدئولوژي و آرمانترين ويژگييکي از مهم

انگارانه به جامعه و اعتماد به نفس باال، آنان لي است. در ادامه نگاه سادهراهکارهاي ک

هاي ساده خويش پيدا کرده و مشکل اساسي جامعه را در حلاعتماد و اعتقاد عجيبي به راه

جاي توجه به دانند. در چنين فضايي، آنان بهها ميعدم توجه به اين قواعد و برنامه

افراد و توجه به افراد مديري که توانايي اداره و حل  تهاي جامعه و شخصيپيچيدگي

خويش سرخوش هستند.  هاي خود يا همان ايدئولوژيمشکالت را دارند، آنان به برنامه

که براي حل هر مشکلي هم به اين ايدئولوژي سرک کشيده و با تکيه بر آن، جالب اين 

. در حالي که (10-20، صص 2096 )کچوئيان،خواهند مشکالت جامعه را حل نمايندمي

تا همراه با عقالنيت و تالش وافر براي اجراي آن نباشد، هرگز موفق  بهترين برنامه،

 نخواهد بود.

خواستند همه وضوح قابل مشاهده بود، زيرا آنان ميها بهاين امر در ميان مارکسيست

فل بودند که مشکالت را در چارچوب انديشه مارکس و لنين حل کرده و از اين امر غا

هاي انديشه مارکسيسم در برانگيزاندن احساسات و تالش مضاعف فارغ از توانايي

 نيازمند افراد مدير و خالق است.  ها، اجراي برنامهمارکسيست

کردند که با اين که در ميان خوارج هم همين نگاه حاکم است. آنان خيال مي جالب

ود و اصوال مجري و مديري که بايد آن را شي مشکالت آنان حل ميدستورات قرآن همه

دلي چون ابوموسي اشعري مهم نيست. لذا در بحث حکميت به شخصيت ساده اجرا کند،

تر اين که بعد از شکست حکميت هم، مشکل را در عدم فهم قرآن تکيه کردند. و جالب

 .ديدند، نه در مجري آن. و به جاي تخطئه خود، امام علي )ع( را تکفير کردند

دهد. آنان    همين رويکرد را نشان ميهاي منشعب از آن، امروزه حرکات اخوان و جريان

جاي تفکر و تأمل و تالش براي حل مشکالت جامعه، تمام همّ خود را بر اجراي احکام به
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توانند احکام دين را اجرا کنند. آنان در پي اين کنند که براحتي ميدين نهاده و گمان مي

ي هر مشکلي را از قرآن بيابند. سيد قطب پا را فراتر نهاده و در ادبياتي ارههستند که چ

شود که اصوال تعمق و تفکر در آيات سياسي کار غلطي است و قرآن براي غريب مدعي مي

نه تفکر، و صحابه صدر اسالم، که الگوي پيشرفت جامعه هستند،  عمل نازل شده است،

آموختند. همين ها را عمل نکرده، آيات جديد نمي، و تا آنخواندنداصوال ده آيه بيشتر نمي

(. با چنين استداللي او 9، ص 2090ها بود)قطب،هاي گسترده آناين امر سبب پيشرفت

شود که بايد جامعه جاهلي اهل سنت را اصالح نمايند هايي جهادي ميمدعي ساختن گروه

يين شده هم نياز نيست، و تمام ي دقيق از پيش تعباره هيچ طرح و برنامهو در اين

اند جامعه را با نوشتن کتاب رضا و ... که سعي کردههاي بزرگاني چون عبده و رشيدبحث

(. او با انداختن 90، ص 2090فايده است)قطب، و تفسير دين اصالح نمايند، بي

 هاي علميهاي بزرگان بر عهده مباحث علمي آنان، يکباره رها شدن از اين بحثشکست

هاي زندگي انساني و کند. گويي که شناخت جامعه و پيچيدگيرا راه چاره معرفي مي

ها، از سويي و مباحث دقيق تفسيري و اختالفات بزرگان دين در امور هاي حل آنراه

ات را اصالح ي توحيديعقيده»سياسي و ديني هيچ اهميت ندارد. راه بسيار ساده است؛ 

 «.آموزدمي چيز را قرآن به تو کن، همه

 گراییتغییر ایدئولوژیک در صورت شکست و فرقه .9

خصوصيت مهم ايدئولوژي، ابزار بودن آن براي هدف است. طبيعتا هرگاه يک ابزار کارايي 

الزم را نداشته باشد، بايد اصالح و در صورت عدم پذيرش اصالح، بايد تعويض شود. نگاه 

وژيک، طبيعتا مشکالت را بر عهده ايدئولوژي گراي ايدئولانگارانه، قاطعانه و قانونساده

 انداخته و چاره را در اصالح آن خواهد ديد. 

خوارج وقتي در عرصه واقعيت شکست خوردند، مشکل را نه در اجرا که در 

ايدئولوژي خويش يعني فهم خود از قرآن ديدند. مانند کسي که ساختمانش خراب شده، به 

دهد. مقصر را علم مهندسي دانسته و آن را تغيير مي جاي توبيخ مهندس و عوامل اجرايي،
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ي اعتقاد فرد به اين علم و از سويي، ناشي از اعتماد به نفس اين امر از سويي نشان دهنده

ها به دهد. در بحث خوارج، آنکامل در اجرا، يا عدم توجه به امکان خطا در اجرا رخ مي

شکالت است. بنابراين،  آن را وسط دو لشگر قرآن ايمان داشتند و اين که اين قرآن حالل م

چرا »آوردند و خواندند و آن را حکم قرار دادند، اما مشکل حل نشد. سؤال اينجا بود که 

آنان در نهايت ايمان به قرآن و اعتماد به نفس در عمل به قرآن « قرآن درست عمل نکرد!؟

طاي تفسيري دانستند و اين که يا عدم توجه به امکان اشتباه بودن اجراي آن، علت را در خ

اند. به اين معنا اصل اين قاعده غلط بوده و حکميت باطل بوده آنان قرآن را غلط خوانده

 است.

خورد، با وجود اين که جالب اين که خرقاني هم وقتي در بحث مشروطه شکست مي

ر خود از مدافعان سرسخت مشروطه در نجف بوده، يکباره آن را شرک دانسته و تفسي

کند که گويي احدي از کند و در اين تفسير چنان استدالل ميجديدي از قرآن ارائه مي

تا، علماي شيعه و اهل سنت در ايران و عثماني تا آن زمان قرآن نخوانده است)خرقاني، بي

 (.100ص

در حالي که چه در شيعه و چه در اهل سنت چندين جلد کتاب در اثبات و نفي 

ها استدالل شده بود، اکنون که خرقاني به آيات مختلف قرآن در آنمشروطه نوشته شده و 

جاي پذيرش به به خاطر کجروي و تبعيت از انگليس در اجراي مشروطه، شکست خورده،

خطاي خود و دوستانش، اساس مشروطه را باطل و شرک معرفي کرده و همه را به قرآن 

 کند.نخواندن متهم مي

وقتي که مجاهدين خلق در مواجهه با ساواک شکست  در فضاي انقالب اسالمي هم،

خوردند، به اين نتيجه رسيدند که ايدئولوژي آنان خطا بوده در نتيجه جمع کثيري از آنان 

اهلل طالقاني به پدرش به وضوح نشان ي پسر آيترسما مارکسيست شدند. ادبيات نامه

 (.012، ص 2009ي اين نگاه به دين است)جعفريان،دهنده

اي جديد سربرآورده و خورند، فرقههاي جهادي نيز هرگاه که شکست ميروزه گروهام
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کنند. انشعابات مختلف در هاي قبلي را تکفير ميايدئولوژي جديدي تنظيم کرده و گروه

ها با يکديگر در فضاي عراق، افغانستان و ... ناشي از اين هاي اين گروهها و جنگاين گروه

 خطاي بنيادين است.

 گیرینتیجه

ترين ابزار مثابه مهمدين به در رويکرد ايدئولوژيک به دين در احياء تمدن اسالمي،

شود. بنابراين احياء تمدن در جهان اسالم، نيازمند استفاده از ساخت تمدن اسالمي تلقي مي

ي اين ابزار بسيار مهم خواهد بود. در اين صورت هر چند قرآن و معارف اسالمي از گنجه

گيرد، اما از مسير مستقيم و الهي لت بيرون آمده و در بستر حيات اجتماعي قرار ميعز

شود. زيرا، ايدئولوژي چيزي جز ابزار رسيدن به اهداف سياسي نيست. خويش خارج مي

ي دست بازيگراني خواهد در نتيجه قرآن تقدس و معنويت خود را از دست داده و بازيچه

ف آن ندارند، بلکه آنان سرشار از احساسات بوده و شد که معرفت چنداني به معار

راحتي با کمک اين ابزار الهي اصالح نمايند. فقدان علم ي امور را بهخواهند يکشبه همهمي

همراه قاطعيت و اعتماد به نفس کاذب، سبب ديني و عقالنيت اجتماعي و سياسي، به

قرآن را بازتفسير نمايند. با توجه به شود که آنان انديشه بزرگان دين را رد کرده و خود مي

انحصار اسالم در ايدئولوژي سياسي آنان، هر کسي که تابع حزب يا جريان سياسي آنان 

نباشد، طبيعتا از اين ايدولوژي خارج شده و کافر تلقي مي شود. چنين افرادي نوعا با 

مسلمانان را کافر  يتمسک به آيات جهاد با کفار، تمام مشکالت جامعه را کفر ديده و همه

کنند. طبيعي است که محسوب کرده و راه مبارزه با آنان را جهاد در راه خدا معرفي مي

 نتيجه چنين رويکردي خشونت و تکفير و تفسير به رأي خواهد بود.
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