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ک یبرخاستن از رو ن؟ید ستتیچ  خا
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 مقدمه پوهاند عبدالکریم جالل "فرهیخته"
به باور مولوی،  مردم بزرگ را از سطح و عمق فکرشان می توان شناخت.

تفکر و فرهنگ بشری، فکر و اندیشه جوهر و عصارۀ  ۀیکی از فحول عرص
 وجود انسان است.

            یی شتتتتتهیبترادر تو همتتان انتتد یا
ل، گلشتتتن شتتتتهیگر بود انتتد  یات گتت،

 

 یی شتتتتهیتو استتتتخوان و ر  یمتتا بق 
ک، همتته گلخن  یور بتود ختتاشتتتتتا

 

اندیشه همانند فلز نجیبه، ماهیت خود را در مرور دهور و ازمنه از دست 
گذارد، به ویژه آنجا که، سخن و گذشت زمان، بر اصالت آن حجه میدهد، نمی

 از انبعاث از فطرت انسان و انطباق و همخوانی با روح او در میان باشد.
سخن از اندیشمندی بزرگ، علی عزت بیگویچ، رهبر مسلمانان کشور نوپای 

 ۀبالکان، هستسنیا، کشور کوچکی از که در بو اسالمی در دل اروپا است، آن
را پی افگند و در « اقدام دموکراتیک»فکر اسالمی را گذاشت و حزب اسالمی 

گوین را تأسیس کرد. و از این تدام، دولت اسالمی بوسنیا و هرز ت مساپی مبارز 
منظر، شباهتی به عالمه اقبال الهوری می رساند که در پیوند با ایجاد کشور 

کستان، گفته بود:  پا
 گذشتتتت نینگاهم برتر از پرو  دم،یمهر و مه د

 طرح حرم در کتتافرستتتتتتان شتتتمتتا ختتمیتر 
 

 

کستان را در سطح اندیشه ریخت  ی و پیش از شکل گیراقبال، هرچند طرح پا
میالدی در گذشت، ولی علی عزت  8391خود، در سال  ۀطرح تحقق یافت

های مدعیان عدالت و دموکراسی و ها و آالم و خشونت، با تحمل رنجبگویچ
العین دید و به جهانی، محصول زحمات شباروزی رأی مجریان آپارتاید بیداد



 

 آرمان دیرینه اش نایل شد.
های اسالمی را به حقوق بود و آموزه ۀعزت بیگویچ که دانش آموخت علی

کز دیگر پی گرفته بود، از همان آوان  شکل سنتی از کانون خانواده آغاز و از مرا
های فکری بود، چنانچه پس ستجویی هستهمبارزاتی داشت و در جکودکی روح 

پیوند برقرار کرد و با آن « جمعیت علمای هدایت»از فراغت از دانشگاه با 
 8391سالگی دستگیری و زندان را تجربه کرد. در  83همکاری داشت؛ در 

روابط بین اسالم، دولت و جامعه نشر  ۀدی دیدگاه و عقاید خود را در بار میال
 ها را در حکم ترویج مذهبستی )یوگسالوی( این نوشتهیکرد، ولی دولت کمون

 8319آن را ممنوع اعالم کرد. در سال  ۀیعت قلمداد کرد و انتشار و مطالعو شر 
سال زندان محکوم شد  81ها دستگیر و به ستیمیالدی بار دیگر توسط کمون

( دست به تأسیس حزب 8313سال آزاد شد. وی در همین وقت ) 6ولی پس از 
 یازید.« اقدام دموکراتیک» می اسال

 ۀیشحقوق و آشنا با ر  ۀچ به عنوان دانشمند و تحصیل یافتعلی عزت بیگوی
گاه بود، برای محک  هیاهوی تبلیغاتی غرب، از ماهیت دموکراسی آن نیک آ

پرسی پافشاری کرد، چنانچه در انتخابات و همهبه زدن ادعاهای دروغین آنان، 
دست آورد ه های پارلمان را بدرصد کرسی 16 میالدی حزبش 8331ت انتخابا

 69پرسی برگزار شد و همه و او رئیس شورای ریاست جمهوری شد، مدت بعد
کنان بوسنی ای هن جمهوری رأی دادند، ولی اروپاییاستقالل ای هب ادرصد سا

درصد  91دموکرات، تاب دموکراسی را نیاوردند؛ جنگ آغاز و بیشتر از 
کشی مسلمانان آغاز شین اشغال شد و زمینه برای نسلنهای مسلمانسرزمین

گردید. علی عزت بگویچ به هرجا که رفت و در هر مجمع و کنفرانسی از 



 
 
 

 وضعیت کشورش سخن گفت، سخنش مسموع واقع نشد.
حقوق بشر، دموکراسی و آزادی اروپا و جهان به مصداق  عبلی! مجامع مداف

 بزرگ شیراز: 
 انیتتبتته م دیتتخوش بود گر محتتک تجربتته آ

 شتتتود هر که در او غش باشتتتد یرو هیتا ستتت
 

 

ها گونه دروغی آن از اینند. غرب و ایاددرو سیاه شدند ولی چشم به ابرو نیاور 
های دیگری اسالمی بسیار و به کرات ایر، ترکیه )اربکان(، مصر و کشور در الجز 

ک راستگفته اند و خواهند گفت ولی ایادی ایشان آن ت وصداقگویی ها را مال
 چنان تبلیغ خواهند کرد. هم

و اما، اعالمیه اسالمی به خانه این اندیشمند عظیم رقم خورده، فشرده بینش 
و دیدگاه او را در باره فکر دینی در عصر حاضر، بیان می کند. او همانند عالمه 

 بازسازی فکر دینی در»، که برای ِاعمال تجدد در فکر دینی کتاب است اقبال
نگاشت و از هماهنگی متغیرات فکر دینی با تحوالت و تکامل  را« اسالم

 اجتماعی سخن گفت. 
بینش و وسعت اطالعات دینی عمق فهم، ژرفای « اعالمیه اسالمی» ۀمطالع

مایگی و فقر و ناتوانی آنانی سازد و برعکس به کمآن را برجسته می ۀنگارند
از جمله پشتیبانی حامیان  اشاره دارد که با وجود وفور امکانات مادی و معنوی،

های فکری پا زدند و در دامن ارزشدرونی و بیرونی در آغاز راه مبارزه، بر همه 
 شیاطین سقوط کردند و مغلوب هواجس نفس بهیمی گردیدند و برده شدند.

 اش بهشت برین!          این بزرگ مرد دنیا شاد و جایگاه روح   
          

 ع.ک. جالل فرهیخته



 

 نویسندهمقدمه 

 سازی مسلمانانهدف ما: اسالمی
 ایمان و مبارزهشعار ما: 

 

 الرحمن الرحیم هللابسم ا
 

و کفی والصالة والسالم علی رسوله المصطفی و علی عباده  هللان الحمدا
 الذین ارتضی و من بهداهم اهتدی:

ک غیرمسلمانانهدف این رساله این نیست که برای  م برتری اسال ،انو شکا
 سیستم های فکری را نشان بدهیم. سایر در مقابل

به کجا تعلق دارند و قلبشان فهمند است که می یاین رساله برای مسلمانان
ت اس فراخوان یک اعالمیهطرف بایستند. این  در کدامگوید که شان میبرای

بر  رهایی را دشان چه پیامدکه محبت و بیعتمبنی بر اینبرای فهماندنشان 
 خواهد داشت.

یر ثأ. وقتی که تقرار داردتمام جهان اسالم در یک حالت اضطراب و تغییر 
شکلی که جهان اسالم پس از این تغییر برای هر و این تغییرات احساس شود 

بت را نسجهان اسالم شکل  باشد کهمی این ،قطعی استچیزی که ، خود بگیرد
حالت عصر بیچارگی و رکود برای همیش  ؛تغییر خواهد داد اول این قرن ۀنیم به

 از بین خواهد رفت.
در جهان اسالم به  تغییرتحرک و ا از این فرصت همه مردمان کوشش دارند ت

ه بهای بیگانه در شرق و غرب. خصوصًا قدرت ؛استفاده نمایند نفع خویش



 
 
 

 دکننها و ثروت استفاده میهاز مفکور ها حاال آن ،اردو و نیروهای نظامی جای
 ثیر گذاشتن بر همهأهمان هدف سابقه برای تبا این یک راه جدید اما  و

 این برای آن است که حضور خود .باشدهای زندگی مردم یک کشور میعرصه
و وابستگی حالت بیچارگی معنوی و مادی  دررا را ضمانت کرده و مسلمانان 

  .نگه دارندسیاسی 
دارند که کدام یک به کدام چین، روسیه و کشورهای غربی بین خود دعوا 

ها دعوای آن ، اماخود را ارسال کنند سرپرستانۀ هایسمت جهان اسالم کمکق
 ها نیست، بلکه ملک مسلمانان است. ملک آنجهان اسالم  جای است؛ زیرابی

ترین منابع طبیعی دنیا، داشتن بزرگ نفوس،میلیون  911با جهان اسالم 
ی هاغنی ترین فرهنگ و سنت ، وارثبرترو  های جغرافیایی مناسبموقعیت

المی را این حالت غ بیش ازد که تواننمی، ی در دنیا و پیشتاز فکر اسالمیسیاس
ر ان دمسلمان جدیدنسل بتواند مانع که  وجود ندارد ید. هیچ قدرتتحمل نمای

 .دشو خاتمه دادن وضعیت کنونی 
ان که مسلماننماییم مین خود یکسان اعالم جا ما برای دوستان و دشمنااین در

خود را  دست بگیرند و جهانه تا سرنوشت جهان اسالم را خودشان ب اندمصمم
 بخشند.به اساس دیدگاه خود نظم 

از این نقطۀ نظر، نظریاتی که در این رساله مورد بحث قرار گرفته است کاماًل 
است که ما در همه  ی. بلکه این رساله ترکیبی از نظریاتندجدید نیست

گاه می های اسالمی،رزمینس شنویم. تازگی این رساله در این است که ما گاه و نا
  .عملی سازیم آن را منظم هایبرنامه باو کرده خواهیم این نظریات را ترویج می

بر عکس این  اند.امروز شروع نشدهاز طرف اهداف جدید ه ها بمجاهدت



 

گرچه های خود را داشته است. شهدا و قربانی در طول تاریخ، حرکت بزرگی ا
ها میلیونجمعی ضرورت به اقدام منظم های باالثر آن، این مشکالت و سختی

بعضی افراد )فردی  به شکل هاقربانیاین  هموارهاشت و دارد، مسلمان د
 فکرت های بزرگروه کوچک مسلمانان در مقابل قدرتیا جهاد یک گ (استثنایی

 است. استعمارگر بوده یتجاهل
ما است که به نام  مبارز و مجاهد خاطرۀ برادران و خواهران تقدیم بهپیام این 

 اند.خود را از دست داده هایاسالم جان
مشتاقان تغییر مثبت قبل از حرکت به سوی تحول سالم باید های که پرسش

ا ر خویش، از خود بپرسند  تدر جهان اسالم و قبل از به دست گیری سرنوش
 : ذیاًل خالصه کردتوان می

ماندگی و فقر وابستگی، عقب ۀهیم مسلمانان از این حلقخواآیا می
 د؟نخارج شو 
 و ندنفس قدم بزنا وقار و اعتمادبهدوباره ب مسلمانان خواهیمآیا می

 ؟ندسرنوشت خود را در دست بگیر 
خواهیم که شجاعت آتشفشانی، خالقیت و نبوغ و تقوای آیا می

 قوت دوباره ظاهر شوند؟مسلمانان با تمام 
گر جواب توانیم راهی را که به این اهداف ما میپس ها مثبت اند، ا

  :دهیمدر این رساله نشان رسد بطور واضح می
و  یهای زندگی فردی، فامیلاسالم در تمام عرصهعملی نمودن 

تجدید فکر دینی اسالمی و ساختن یک اجتماع متحد  توسط، اجتماعی
 کش شروع و به اندونیزیا ختم شود.اسالمی که از مرا 



 
 
 

 ،وجود این با ، امامعلوم شود شاید  این هدف غیرمحتمل و دور از دسترس
اسالمی در حد و مرز  ۀاین تنها راه برای نجات جامعو  هدف ما واقع بینانه است

 . باشدمیممکنات 
سالم ا ، و آن اینکهتاریخ یک حقیقت را بشکل واضح برای ما آشکار میسازد

 را به شور و جنب و جوش تصور مسلماناناست  قادر که باشدمی ایهمفکور تنها 
های ضروری برای انضباط، الهام و قدمای برداشتن را آمادهها ذهن آن آورد و
 طوره خارج از اسالم موفق نشده است تا ب ینماید. هیچ مفکورۀ دیگر انرژی

یر ثأمسلمانان را تحت ت ،کومتیچه در سطح فرهنگی و چه در سطح ح متداوم،
به بار که در طول تاریخ جهان اسالم  دستاوردهایقرار بدهد. در حقیقت تمام 

زار میالدی چند ه 8391 ۀ. در دهانداسالم اتفاق افتاده تحت پرچم ،اندآمده
کر بریتان قهرمان که حالیا مجبور به عقب نشینی نمودند، دروی ر اسالم عسا

با در جنگ عربی بارها و بارها  گرایملتهای حکومت اینیروهای متحدشده
حیث یک کشور اسالمی باالی دنیا حکومت ه ترکیه ب شکست خوردند.اسرائیل 

 .1تاسجهان سوم یک کشور  ،غربی هاینظام مقلدترکیه به حیث  اما فعالً  ،نمود
 سپ ،کنند از مردم اسالم را قبول یدرست مثل یک فرد، وقتی یک اجتماع

دگی کنند یا بمیرند. این های دیگران زنهمفکور  برایتوانند که نمی ناز آ
کم قربانی نمایده باور است که یک مسلمان خود را بغیرقابل  ؛خاطر یک حا

کم فرق نمی ه و ب  هللاخاطر اه باشد. یک مسلمان فقط ب یسکچه کند که حا
 تواند.خاطر شکوه اسالم خود را قربانی کرده می

                                                                            
، میالدی نوشته شده بود 8391این رساله در سال فعاًل ترکیه یکی از کشورهای جهان سوم نیست و چون  1 

 وضعیت ترکیه را در آن زمان بیان نموده است. )مترجم(



 

خاطر نبود یک نظام ه ب مسلمانان، و بیچارگی محکومیتهای دورهدر واقع، 
 . اندهاسالمی و یا عدم آمادگی خود مسلمانان برای آوردن نظام اسالمی بود

ه ب ،پذیرا هستیم ارادۀ الهیرا به حیث  بار( کنونیوضعیت )رقتکه با آن
ا ت بمخالفدر م که یک نظام اسالمی بدون اسالم و یا یگویشکل قطعی می
رای ب ۀ آنتواند. اسالم و فرمان دیرینوجود آمده نمیه ب یاسالم اساسات و اصول

، ارتباط و خدا ، ارتباط بین انسانانسان در جهان، هدف زندگی انسان جایگاه
یرقابل تعویض اخالقی، فلسفی، یک تهداب غ، دیگرهمها با انسان

ک یر اسالمی تجدید فک برایهر قدم  در ای است کهولوژیکی و سیاسیئاید
 .باشدنیاز حتمی می

و نظام طرف تجدید فکر ه یا حرکت ب ،وجود داردمسلمانان دو راه  در مقابل
 د.وجود ندار  یراه سوم؛ بیچارگی محکومیت و اسالمی و یا هم
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 2و نوگرایان 1کارانمحافظه
 برای تعلیم و تنهانه حلراه قادر به ارائۀتجدید اسالمی که اسالم را  ۀنظری

و ، همیشه دداندیم هازندگی دنیوی آنبلکه برای نظم دادن به  هاانسان ۀتربی
 را اسالم زیچهمهکه  کارانمحافظه :یابدیمگروه از مردم را در مخالفت با خود 

شکل و شمایل  خواهندیمو نوگرایان که  خواهندیمبه شکل و شمایل سابق 
نوگرایان  ومسلمانان را به گذشته  کارانمحافظه. تقلید کنند را  بیگانگانزندگی 

 .برندیمو بیگانه از اسالم  مبهم ۀآنان را به یک آیند
 و نوگرایان، هر دو گروه کارانمحافظهواضح در بین  یهاتفاوت باوجود 

ی معن به 2یک دین ثیبه حبعضی نقاط مشترک هم دارند: هر دو گروه اسالم را 
کاستی در احساس و ظرافت  نوع کیدارای  دو گروهو هر  نندیبیم غربی کلمه

کامی   ریأثتدر فهم اصول اسالم و  تربزرگبینی در مقابل منطق و زبان و یک نا
                                                                            

 1 Conservatives که مخالف آوردن هر نوع تغییر و نوآوری در طرز تفکر خویش هستند و کسانی
روز مندی قوانین سبب بگیری تاریخخواهند قوانین )نه اصول( گذشته را در حال انتقال داده و با نادیدهمی

 شوند. )مترجم(مشکالت میان عقل و قوانین می
 1 Modernists 
سیکولر است که میان تن و روح و زندگی فردی و اجتماعی ناهماهنگی دین به معنی غربی کلمه یک دین  2 

داشته و بیشتر از مسیحیت نشئت گرفته است؛ دایرۀ مسئولیت قیصر )سیاست و اجتماع( را جدا و از 
 داند. )مترجم(مسیح )روح و فردیت( را جدا می
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اسالم را به شکل  هاآنکه  شودیمباعث  نیو ا باشندیماسالم در تاریخ و جهان 
 که این اشتباه است. ؛نمایند لیتأو ادیان دیگر 
گرچه  یقت حق دوبارۀ دیأیت تیمأمور با  نیز که اسالم شودیممعلوم  طورنیاا

نگرش اسالم از  ، امااست شدهنازلزمین  یرو درانسان و هدف انسان  پیدایش
م اساسی اسال یهاخواستهاینکه یکی از  و آناست  جدید و متفاوت ،منظریک 

 آموزاندیم. اسالم برای ما باشدمیاخالق و سیاست  و یکجا شدن ایمان و علم
 .)معنوی( و عالم ماوراء طبیعي )مادی( عالم طبیعی میانکه انسان پلی است 

)رد هر نوع زندگی  یماندگعقب، دین باعث دوعالمبدون وحدت بین این 
 .شودیمو علم هم باعث رد خدا و خدا ناباوری  شدهسودمند و مرفه( 

گر از این نقطۀ نظر  مفهموم غربی کنیم که اسالم تنها یک دین )به  آغازا
که اسالم نباید و نوگرایان نتیجه  رندیگیمنتیجه  کارانمحافظه( است، کلمه

حاصل هر دو  و ؛دهد سروسامانرا جهان مادی  تواندینمکه اسالم  رندیگیم
 برای اسالم یکی است.

 درهستند که  «ییهاخیش»در جهان اسالم  کارانمحافظهگروه  نیتر یاصل
فهم قرآن  به خاطرو  ،کنندیمرا تبلیغ  1اسالم یک سیستم روحانیت مخالفت با

و برای  بارکیاسالم  هاآن به نظر. دهندیمخود را بین قرآن و انسان قرار 
ان را هم زیچهمهکه  است نیاشده است و بهترین کار  و تفسیر لیتأو همیش 

 بدون در نظر داشت، شده بود و تفسیر لیتأو  قبل سال 8111 تقریباً  که یطور
علی ت فیعوض تغییراتی که در طول این تاریخ طوالنی به وجود آمده است، در

                                                                            
ۀ ن است و از این طریق به قدرت طبقمانند عیسویت که کلیسا و پاپ در آن پل ارتباطی میان خدا و انسا  1 

 افزایند. )مترجم(روحانی می
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علمای  که ستا نیابینانه هافکر کوتاین  ریناپذاجتنابکنیم. یکی از نتایج  یعمل
. هر نوع شوندو ترقی مبدل میرفت سرسخت پیش یهادشمنبه  در آندین 

ی با همخوان به خاطرر در قوانین اسالمی حتی با استفاده از اصول قرآنی یتغی
مله یک ح هاآنبرای  رفت و تغییر سریع جهان،باالثر پیشجدید  هایوضعیت

 ها از دوستی با اسالم نشئتطرز فکر آن. شاید این شودیم محسوبباالی اسالم 
 که است نظرانتنگ از بعضی زایبیماریمحبت  ی ودوست همیناما گیرد، 
 .شودمیمسلمانان  میاناسالمی در  یدئولوژیا خفه شدنباعث 

آن معرفی قر کنندگان و تفسیر لیتأو که خود را  ییهاآن در قالب چنین تفکر،
و  نداساختهآوردن پول  به دستاین مقام را یک تجارت سودمند برای  ،کنندیم

 یورهاکشفعلی  جوامعحالت فعلی پیام اسالم در از اینکه در بدون احساس گناه 
  .اندشود، این وضعیت را پذیرفتهتطبیق نمی اسالمی

کنون که این گروه از مردم تجلی  است،بیداری فکری  نیازمندجهان اسالم  ا
توان  هانیاواضح است که  کامالً ناامیدی و تاریکی در بین مسلمانان هستند و 

 مقابله با مشکالتی را  که جهان اسالم با آن روبرو است، ندارند.
 بارزی از بدبختی و ۀو نوگرایان نمون هازدهغربروشنفکران، از سوی دیگر، 

کثرًا بسیار  .باشندمیاسالم مشکالت در جهان   وذپرنفاین گروه از مردم که ا
و  هابلند در دولت یهامقامدارای که  میان کسانیهستند و تعدادشان در 

ا به ر  کارانمحافظه ها. اینبسیار است باشندیممثل تعلیم و تربیه  یهابخش
 ن امرنیز به ایو مردم عام را  کشندیماسالم به تصویر  گان حقیقیحیث نمایند 

)با این بهانه( در مقابل هر فکر، اصول و اساس اسالمی و  سازندیمقانع 
 .ایستندمی
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 یزیچغرورشان در  از اند،« اصالح گران»خودشان  ۀبه گفترا که این مردم 
به آن  ه بایدک یدر چیز شانساریشرم ازسرافکنده باشند و  باید به خاطرش که

 .  شناخت توان، میافتخار کنند
یک احساس عمیق ند و اهکه در غرب تحصیل کرد اندکسانی عموماً  هانیا

ر مقابل د ینیبرتر بو یک احساس  هایغربثروت و دارایی  در مقابل ینیبخودکم
بدون  نشد. با بزرگند، دارنداشدهبزرگدر آن  که خودجوامعی مردم فقیر 

 یارهایمعبسیار زود  ،اسالمی و یا هر ارتباط اخالقی و معنوی با مردم یهاارزش
که با حمله و از بین بردن  کنندیمو فکر  دهندیماسالمی خود را از دست 

 ناآشناهای بیگانه و هو معرفی مفکور  یشخو  جامعۀو فرهنگ  هاارزش
 یاستعدادهاجای پرورش دادن ه را امریکا بسازند. ب جامعۀ خویش توانندیم

که  دهندیمرا پرورش  دنیوی لامیاخواهشات نفسانی و  هاآن ،خود جامعۀ
 که قدرت توانندینماین را دیده  هاآن. دنشو یمباعث فساد و اغتشاش اخالقی 

ه به ک است نیابلکه در  دنکنیمدنیای غرب در این نیست که چگونه زندگی 
 یاهکلبرفتن به ، ییخدایبفیشن، مود و قدرت در  ؛ندنکیمچه شکل کار 

شش، سعی و کو  بلکه در ،نیست کنترلیک نسل جوان خارج از  داشتن شبانه و
 است. آنجامردم  یریپذتیمسئولسماجت، علم و 

های بیگانه استفاده هما از مفکور  یهازدهغربمشکل اصلی این نیست که 
ها را هکه این مفکور  دانندینم هاآنبلکه مشکل در این است که  ندینمایم

شعور کامل این را ندارند که چه  هاآن گریدعبارتبهیا و چگونه استفاده کنند 
کام شد درگرفتن هاآن و چه اشتباه! درست است ه ند و باهمحصوالت مفید نا

 .نمایندمی یآورجمعرا  بیگانهیک تمدن  متعفنجای آن محصوالت مضر و 
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ها وارد زدهی که این غربباوررقابلیغمشکوک و  یهاارزشاین  میاندر 
اصالح سازی و یک عقیده  یهابرنامه، «انقالبی»نظریات  ی ازبسیار ،کنندمی

 دراما . وجود دارد کندیمرا حل  که این نظریات تمام مشکالت مامبنی بر این
 و یفکرهاکوتاز  کهزیادی وجود دارد  بارز یهامثال «اصالحات»این  میان
 .کندحکایت می مردم از گروه این بینیهاکوت

خود پوشیدن  «اصالحات»از  یکی در اتاترکمصطفی کمال  ،طور مثالبه
که با تغییر دادن شکل  آشکار گردیداما بسیار زود  ،را منع قرارداد 1فینهکاله 

 دهد.است تغییر  مردم و فکرهای هاقلبرا که در  یکاله او نتوانست چیز
کثر کشورهایی که خارج از  ، در نشان دادن غربی وجود دارند ۀکر مینا

 بایدآیا  اند؛العمل مناسب در مقابل تمدن غربی به مشکل مواجهعکس
؟ نندکرد ء بدون استثنارا با تمامیت و که از طرف تمدن غربی میاید  یزیچهمه
؟ پذیرندبء بدون استثنا مدن غربی میایدکه از طرف ت را تمام چیزهایی بایدو یا 

د نبررسی شود و بعضی نقاط مثبت از آن گرفته شو  دقتبهباید تمدن غربی  یا و
کثر شوند و بعضی دیگر رد  ردیگیم دنیا ارتباط یکشورها؟  شکست یا پیروزی ا

 ند.ر چه جواب دا هابه این سؤال کهنیابه 
دهندۀ حکمت در گران نشانبعضی از اصالحهای فوق، در ارتباط به پرسش

جاپان و ترکیه  خیانت در مقابل ملت؛دهندۀ یک ملت اند و بعضی نیز نشان
. در اواخر قرن دنباشیماز این دو نوع اصالح گران در تاریخ مدرن  هایمثال

ند. هر تنوزدهم و اوایل قرن بیستم هر دو کشور در حالت بسیار مشابه قرار داش

                                                                            
 . )مترجم(بود هایعثمان یهااز نشانه یکیکه  یکاله سرخ  1 
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 درخاصی را  قدیمی بودند که شکل و جایگاه یهایدو کشور دارای امپراتور
حد پیشرفت قرار داشتند و هردو دارای یک ، هر دو در یک ودندرا بتاریخ دا

قا مساوی برای ب یامپراتورشانس هر دو  گریدعبارتبهبودند. یا  باشکوه ۀگذشت
 جاپان انتخاب ؛یک سلسله اصالحات در هر دو کشور شکل گرفت اً بعدبود. 

نت کوشش کردند که س هاجاپانی را و گانگانیب راه کرد که راه خود را بگیرد نه
 شیپهبمخالف را  ه. نوگرایان ترکیه راآشتی دهندو عرف را با پیشرفت و ترقی 

 جهان سوم است.ترکیه یک کشور  فعالً . 1گرفتند
غییرات در ت زیچهمهفرق بین فلسفه اصالح گران جاپانی و ترکی بیشتر از 

لفباء ا باوجودآنکهالفباء عربی را  هاآناست. در ترکیه  مشاهدهقابل الفباءشان
از  ،است الفباءها نیپرکاربردتر و  نیتر کاملحرف یکی از  21عربی با داشتن 
سمبول  111دارای  که ایروماداشتن الفباء  باوجودجاپان  سوآنبین بردند. در 
 یهاستمیس نیتر دهیچیپسمبول خود جاپانی ها یکی از  16 ۀچینایی با اضاف

باء استفاده از الفباء التین را رد کردند و سیستم الف، باشدیم هازبانن الفباء در بی
 11صفر است اما در ترکیه  یسوادیب نرخدر جاپان  فعالً خود را نگه داشتند. 

فیصد کشور  91سال بعد از اصالحات نوگرایان و معرفی الفباء التین نزدیک به 
ود که ش سببباید این دو مثال  یاجهینت ؛نوشتن را ندارند یاو توانایی خواندن 

 . وباره برگرددنابینا د حتی قدرت دید یک
های مداپی کهبل ه،ء فقط یک وسیله نگاشتن نبودبسیار زود واضح شد که الفبا

                                                                            
کنون به کمالیسم مشهور است، خواست تا با استحالۀ فرهنگ و  1  اتاترک تحت نظریۀ اصالحی که ا

ا جایگزین آن نماید. شعار مشهور او این های غربی ر های اسالمی و تاریخی خود، فرهنگ و ارزشارزش
 رویم، اما نه از شرق شد و نه توانست به غرب برود. )مترجم(ایم و به سوی غرب میبود که ما از شرق آمده
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کثر ثروتتغییر الفباء بسیار  های عمیق و بزرگ بود. با از بین بردن الفباء عربی ا
مردم  ،یک سلسله اصالحات دیگربا متعاقبًا مردم ترکیه مفقود شد.  نوشتاری

و در یک خأل معنوی  هو معنوی خود را از دست داد یرمادیغترکیه حفاظت 
 قرار گرفتند. 

 از این حالت سود برد؟ اما چه کسیخود را فراموش کرد.  ۀترکیه گذشت
 میاننبودند که از  یدانا و خردمند یهاآدمحامیان نوگرایی در جهان اسالم 

های هها و مفکور ارزشتطابق  به خاطرجدید را  راهکیمردم شگوفا شده باشند و 
در  هاآن. ندکناست معرفی  رییتغقابلحالتی که همیشه  گذشته  با پیشرفت و

کیت و  یهاباارزشمخالفت  ند و ایستاد یآورتعجب یفکرهاکوتجامعه با شکا
جای آن تقلید از ه پایمال کردند و ب بودمردم مقدس  برای را که یهر آن چیز

را بدون در نظر داشت عواقب آن معرفی کردند. این نوع وحشیگری   هاگانهیب
شد و  منفعلمقلد و  یهاملتآمدن  به وجوددر ترکیه و دیگر کشورها باعث 

خویشتن را در د و مردم نوارد یک بحران معنوی گرد هاکشور این باعث شد تا 
 .شوددانستند به کجا منتهی مییافتند که نمی انتهایای بیجاده

 شیهاشهیر که  فهمدینمکه فاقد یک هویت مشخص است و  یآیا کشور
و  رودبکه کجا باید مبنی بر اینبرای آینده  سالم یک دیداند، شده کجا غرس

 ؟، خواهد داشتدنبرای چه باید تالش ک
 ۀعمشکالت جام  زدهکه یک غربمبنی بر این است یمثالاصالحات اتاترک 

اصالحات کمالیسم کند.  « حل»چگونه  خواهدیم مطابق فکر غربیاسالمی را 
 شتالاز  و گریز از مشکالت اصلی با ،ءبدون استثنا هازدهنشان داد که غرب

 ظاهری مردم مسائلبه تغییر  فقط ،برای ارتقای اخالق و سطح تعلیمی مردم
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 .گرایش دارند
ی عنتد مشخص بیف چنین به دست مسلمانان زندگی اجتماعی ۀادار  کهزمانی

از این آزادی توانند میچطور مسلمانان است؟  هآزادی یک کشور اسالمی چ
 ؟کننداستفاده مثبت 

خارجی و طلب حمایت سیاسی از کشورهای  یبا قبول کردن چارچوب فکر
 شانیخارج کنندگانادارهتوسط  کشورهاخارجی، چه شرقی و چه غربی، این 

 ۀآغوش کشیدن فلسفند. با اهشد هاآنمجبور به تسلیم شدن دوباره به غالمی 
ورها این کش، هاگانهیبو حمایت  هاگانهیب، کمک هاگانهیب، راه و روش هابیگانه
زادی زیرا آ آن؛ حقیقی به شکلد نه انهرسمی آزادی خود را گرفت به شکلفقط 

 آزادی فکری و معنوی است.  حقیقی،
 سرود ملیبسیار زود فقط به  ،داشآزادی حقیقی نب آغازکه از  یآزادی مردم

 آزادی هستند. هاینشانه نیتر کوچکاین دو  ؛دو شیمخالصه  پرچم ملیو 
آوردن آزادی حقیقی باید دوباره از  به دستمسلمانان برای  مبارزۀو  ادجه

 شود. گرفتهسر 
 

 هایناتواناین  ۀریش
گرایان کلیدی است برای فهمیدن و نو  کارانمحافظه میانفهمیدن رابطه 

بار رقتتنها علت وضعیت فعلی  هانیا هرچندت فعلی جهان اسالم. یعوض
گر این موضوع عمیقاً  ند، امامسلمانان نیست ین که ا شودیممطالعه شود دیده  ا

یا رد مکمل اندیشه و فکر  تنزل وباعث یک سکه هستند که  یرو دودو گروه 
 .شوندمیاسالمی 
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 بلکه ،اسالمی نبوده است ۀبه اندیش و عملتاریخ اسالم همیشه تنها پیشرفت 
. دباشیمنیز استفاده از فکر اسالمی وء خیانت، غفلت و س یهاداستان حامل

، بوده استبسیار  یهایروزیپو  دارای دستاوردها که عین زمان در ،تاریخ اسالم
 و هایروزیپ. تمام باشدیم نیز های بزرگو شکست فاحش اشتباهاتشاهد 

ه چ به این دارد کهارتباط مستقیم  ،چه سیاسی و چه اخالقی ،ما یهاشکست
که مردم در  اندازۀهر  به .اندکردهما اسالم را در زندگی خود تطبیق  ۀجامع اندازه

ند، به همان اندازه در زندگی اهعملی کردن اسالم در زندگی خود ضعیف شد
 .اندبودهاجتماعی و سیاسی خود خوارتر 

تاریخ اسالم بطور واضح  ۀرا در دو لحظدر شکست و پیروزی تأثیر اسالم 
 آن. نزولدر زمان صعود تمدن اسالمی و در زمان ؛ میتوانیممشاهده کرده 

 ،آینده صدسالو در کمتر از رحلت نمود میالدی  692در سال  محمد 
نوس از اقیا ؛افتی توسعه وسیعی از جهانقدرت دینی و سیاسی اسالم در مناطق 

در سال  .از بحیره آرال شروع تا دریای نیل و و چین بحر هنداطلس شروع تا 
میالدی به  699فتح شد، دمشق در سال  انمیالدی سوریه توسط مسلمان 691

، مسلمانان در فتح شد میالدی 699تصرف فاتحان اسالم درآمد، مدائن در سال 
به دست  میالدی 619هند و مصر رسیدند، کارتاژ در سال  به میالدی 618سال 

، اسپانیا در از آن مسلمانان شد میالدی 696، سمرقند در سال مسلمانان در آمد
میالدی  989، در سال به یکی از شهرهای مسلمانان مبدل شد میالدی 981سال 

میالدی  921و در  رسیدندسطنطنیه )استانبول( ق یهادروازهمسلمانان در پشت 
میالدی در شهر شاتونگ  911های ، در ساللشکرکشی کردند جنوب فرانسه به

میالدی  191در سال  باً یتقر وجود داشت و مسلمانان  اجدمس تعداد زیاد چین
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 جاوه اندونیزیا رسید. جزیرۀاسالم به 
یک دولت که نه پیش از اسالم و نه بعد از اسالم  رینظیباین نوع گسترش 

باعث شد تا یک فضای مناسب برای پیشرفت تمدن اسالمی  استاتفاق افتاده 
سال  8111که باالتر از  ،اسپانیا، آسیای میانه و هند ؛در سه قسمت از کره زمین

 ، مساعد گردد.داشتادامه 
ر ، در این عصته شودفعلی چیست؟ یا بهتر گف جهان نقش مسلمانان دراما 

 ؟میتوانیمخود را مسلمان خطاب کرده  ما چقدر
 .اندمرتبط باهمبه این سؤاالت  هاجواب

حتی از تاریخ  مشخص برهۀ یکدر  و میالدی 8383 در سال: ما غالم هستیم
 دارای استقالل نبود.هم یک کشور اسالمی 

: در دورۀ بین دو جنگ جهانی هیچ کشور اسالمی وجود هستیم سوادیبما 
کستانفیصد  99. دشبافیصد آمار باسوادی داشته  91نداشت که باالتر از  ، هایپا

 ؛توان خواندن و نوشتن را نداشتند هانایجریاییفیصد  31و  هایریالجزافیصد  11
 88و  81در اسپانیای اسالمی قرن  کسچیهدارپر  ۀمطابق گفت کهیدرحال

 نبود. سوادیبمیالدی 
، در دالر 221نۀ یک نفر در ایران به عاید ساال 8366: در سال ما فقیر هستیم

کستان به  291دالر، در مالیزیا به  211ترکیه به  دالر، در افغانستان  31دالر، در پا
 در امریکا این رقم، اما بر عکس دیرسیمدالر  91دالر و در اندونیزیا به  19به 

 .بوددالر  9111
بند عاری از بدبختی و بی یاجامعهجای اینکه یک ه : بما امت متفرق هستیم
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برخالف اصل  ایم.ای کاماًل متضاد آن را ساختهجامعه وضدر ع ،و باری بسازیم
ها سرمایه ،«1باشدثروتمندان شما در گردش  انیفقط م نباید هیسرما » که قرآنی

شمار در چرخش انگشتیک تعداد  اندر دست، همواره در جوامع اسالمی کنونی
 22میالدی، از  8391. پیش از اصالحات ملکی در عراق در سال باشدمی

فیصد( مربوط به  12میلیون دونم آن ) 81 ،زمین کشاورزی  1میلیون دونم
ر از کشاورزان زمین میلیون نف 8.1نزدیک به  حتی و شدیمبزرگ  داراننیزم

 ند.شتشخصی ندا
و بعضی متفکرین اسالمی این وضعیت مسلمانان در آن زمان چنین بود 

 با تاریک هاشبند. در حقیقت این اهنامید «اسالم یهاشب»حالت مسلمانان را 
 سوادیبنباید مظلوم واقع شویم، نباید  انمسلمانآغاز شد. ما  مانیهاقلبشدن 

تمام  ؛که از اسالم رو برگردانند توانندینم انمسلمانباشیم و نباید متفرق شویم. 
د تا آخرین شکست در  مانیهاشکست  2سیناصحرای از اولین شکست در اح،

 .که دوری ما از اسالم سبب شکست ما است کندیمبه این حقیقت داللت 
به  بیدار وو تقلیل اسالم از یک حالت فعال  اسالم پشت پا گذاشتن به ۀپدید

برداشت و درک مسلمانان طرز ثبات به طور واضح در یک حالت غیرفعال و بی
رآن ق ۀ. استفادشودیماست دیده  یفکر اسالمتقرآن که اساس اصلی تمام  از

م که تماباید درک نماییم در زندگی اجتماعی و سیاسی از بین رفته است. 

                                                                            
اِء ِمْنکمْ 9. هی)قرآن، سوره. الحشر، آ 1  ْغِنیا

ا
ْینا اْْل ًة با ولا کونا د،   ( کْي الا یا

 . )مترجم(هکتار یک حصه دهمکیدونم معادل است به  کی 1 
شاره و یا بسیار محتمل است که ا هاییایتالیدر مقابل ا نایس صحرایدر  اناشاره به شکست مسلمانشاید  2 

 ها و اسرائیل باشد. )مترجم(های عرببه شکست جنگ
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 شانیکرفاس اصول اس عنوانبهقرآن  به پذیرش وابسته مسلمانان یهاشرفتیپ
 اقیانوس اطلساز اسالم در دو نسل اول که  زیانگباعجابوده است. گسترش 

ه کگرایانۀ ترقیتمام اتفاقات و  و تا چین در شرق امتداد داشت در غرب آغاز
 .باشدمیامر در طول تاریخ اسالم اتفاق افتاده است، گواه این 

گونه چ یماندگعقبحالت رکود و  نیازاشیپجایگاه قرآن در جهان اسالم 
 بود؟

وفاداری به قرآن از بین نرفته است بلکه این وفاداری حالت فعال خود را در 
 است.داشته ه حالت عرفانی و روحانی خود را نگ و فقط یک دادهازدستجامعه 
ه باال رفت کتاب مقدس در میان مسلمانانحیث یک  به قرآن حرمت کهیدرحال
 .و جایگاه را به حیث قانون ندارد اختیار دیگر آن ، امااست

و  یماندگعقبدلیل  نیتر مهمت فعلی قرآن در بین مسلمانان اولین و یعوض
عموم  به طوریا  و علت مهم دیگر تعلیم و تربیه استو  استان مسلمانناتوانی 
 . شودپرورده می در آنکه یک مسلمان  های اجتماعی و محیطی استسیستم
 هستند. در عوض بهرهیباز تعلیم و تربیه درست  مانمردمکه  شودیم هاقرن

کسانی که ؛ یک سکه هستند یرو دوکه در اصل  میدار  مردمما دو گروه از 
در هیچ کشور   .با سوادانی که قربانی سیستم تعلیمی اشتباه اندهستند و  سوادیب

گوی فهم نداریم که جواب یاافتهیاسالمی ما یک سیستم تعلیمی شایسته و رشد 
باشد.  ما فعلیاجتماعی و اخالقی  یازهاین برآورندۀ اخالقی ما از اسالم و

یا این و ند اهغفلت نمود کامالً یا در مقابل این نهاد مهم یک جامعه  مانحکام
گذار  هاگانهیبنهاد را به  لیم طریقۀ درست تع باید خاطرنشان کرد که .اندکردهوا

گراها این نیست که در مکاتبی به مسلمانان و حتی طریقۀ درست تعلیم ملت
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آموزش بپردازند که منابع ملی و انسانی آن توسط بیگانگان تمویل شده و در 
رای بدر این گونه نهادهای آموزشی . شودها یک ایدئولوژی مشخص تلقین میآن

مطیع بودن و دوست داشتن بزرگی  احساس اطاعت،نوع ما یک  انروشنفکر 
ن فکر کم بود هاآنبه  شانیغرب. استادان شودیمتزریق  هایخارجتوسط  ،غرب

ه ما در کشور خود، خود را بیگان انو این روشنفکر  دنکنیمو غالم بودن را تلقین 
. این بسیار مفید خواهد بود ندینمایمهم عمل  طورهمانو  کنندیم اسحسا

گر ما  توسط این کشورهای خارجی  هادانشگاهبه چه تعداد از مکاتب و  مینیببا
چه دلیل  شانیسخاوتمندو این  دنشو یممستقیم یا غیرمستقیم حمایت  به شکل

ه قرار داد موردمطالعه نهادهااین  های آموزشینصابداشته باشد. باید  تواندیم
اینکه چه  ترمهمچه چیزهایی را دارا و  هانصابد و دیده شود که این نشو 
 . دنباشینممهم را دارا  یزهایچ

کنون   ، زیرانیست نیازآهنین برای مطیع سازی مردم  یرهایزنجدیگر ا
 ردمم ۀبا از کار انداختن ذهن و اراد تعلیمی خارجیریسمان ابریشمی سیستم 

ی هاغالمو استعماری  کشورهای خارجی .باشدا میهمان قدرت را دار 
 هاشان هیچ ترسی مبنی بر از دست دادن قدرت خویش ندارند، زیرا آنداخلی

مت در ورا که یکی از منابع بزرگ تولید انقالب و مقا آموزشیسیستم تعلیمی و 
 خویش در کنار خود دارند. پیمانو هم به حیث متحد ها اند،عدالتیمقابل بی

ِش ترین بخیکی از تاریکو مردم که ها کردهانگیز میان تحصیلفاصلۀ غم
م آید. مردها به وجود میاندازی خارجیباشد، توسط دستوضعیت فعلی ما می از

کنند. با احساس اینکه سیستم تعلیمی ما غیر اسالمی است، آن را فطرتًا رد می
 نیابلکه  کنندیمتعلیم و تربیه را رد  انمسلمانکه  این نیست مسئلهدر حقیقت 
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، معنویت یانمارتباط  تمامبیگانه را که  ۀسیستم تعلیم و تربی انمسلمانکه  است
 .کنندیماسالم و مردم را از بین برده است، رد 

 

 انانمسلم یتفاوتیب
 این بود که در که نوگرایان در کشورهای اسالمی داشتند بزرگی ریتأث

ردم اجتماعی م یزندگ وآزاد کردن سیاست  یشعارهابا  وکارهایشان بر ضد دین 
کشمکش  وضعیت مانند از این لحاظ این .رفتیم شیپبهاز دست روحانیون 

 آمدیم حساببه ترقیکه در غرب  اما چیزی ،مردم و کلیسا در اروپا بود میان
که باعث ایجاد هیچ  شدیمغیرطبیعی محسوب  فرآینددر جهان اسالم یک 

تغییر مثبت در جهان اسالم شده نتوانست. جدا کردن حکومت از دین و 
 بودن بیگانه به خاطرنداشت و  سودی در برهیچ  در جهان اسالم ییگراملت
عنوی م ازلحاظکه بودند  یهاشهیاندفقط بازتاب  هایدئولوژیااین  ،و اصل مبدأ
در جهان اسالم برداشته ها آنپرده از روی آخرین نمایش تئاتر  سرانجام. اندمعقی
 .)و اندک اندک مسلمانان به اهداف مخفی بیگانگان پی بردند( شد

یا یکجا شدن گروه متفکر و رهبران  تماس خالقانه وبا  حرکت احیاییهر 
. گروه دیآیم به وجودمردم عام در سوی دیگر  یهاتودهو  سوکیدر جامعه در 

ا بزرگ ر  یهاتیمسئولتصامیم و و  دنباشیماراده و فکر  ۀنشان دهند انبر ره
فقط روی کاغذ  هانقشه. بدون رضایت مردم عام تمام این گیرندمی برعهده

 یهانقشه خواهندیمد شد. در هرجایی که نوگرایان ند ماند و عملی نخواهنخواه
بعدًا اخطار  کنندیماول چاپلوسی  هاآنجهان اسالم تطبیق کنند،  خود را در

جامعه را  یهاتیشخصو  هانام و کنندیمتحریک  بعداً  کنندیم، عذر دهندیم
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کثریت جامعه  بازهماما  ،دهندیمتغییر  در مقابل طرد سرسخت مردم عام که ا
 .رندیگیم، قرار سازندیمرا 

 ۀبا ظاهر اروپایی و استفاد تونسی ییک نوگرا 1گیبامثال حبیب بور  طوره ب
 کهبل تونس را از جهان اسالم خواهدیمکه  تنهانهزبان فرانسوی در کشور خود 
با محدود ساختن دین در زندگی اجتماعی  .سازدحتی از جهان عرب نیز جدا 

که روزه قدرت  ه این خاطرب را بردن روزه در ماه رمضان نیاز بخواست درمردم، 
 آب میوه عام درمأل نیز و خودش، کرد دهدیمکاهش  انجام دادن وظایف را

از  وی ،همهنیا باوجود. خود د تا نمونه و الگویی شود برای مردمینوشمی
او برای مدرن سازی تونس تعجب  «اصالحات» به خاطرمردمش  تیحماعدم

 .کندیم
واضح در مخالفت با اسالم قرار  به شکلرا که  چیزی وقتچیهمردم مسلمان 

ها و قوانین هاسالم تنها یک مجموعه مفکور  زیرا نخواهند کرد؛بگیرد قبول 
. هر است شدهلیتبدمردم  یقلببه محبت و احساس  ،آناز  فراترنیست، اسالم 

فقط مقاومت و نفرت را در  ،آشکار بر ضد اسالم برخیزد صورتبهکه  یکس
 .دینمایم ترپختهمقابل خود 

در که  نداهرا به بار آوردو اغتشاشی  نوگرایان یک حالت سردرگمی  گونه،این
. اجرا نشدنی و غیر عملی است ،غربیو چه اسالمی  برنامه، چههر نوع آن 

                                                                            
 8396 التونس در س یبود که از آزاد یمدار تونسگرا و دولت( رهبر ملتبهیقبور  بی)حب بایبورگ بیحب 1 

 یپادشاه رینخست وز  نیابتدا به عنوان دوم ی. وکردیم فهیوظ یکشور اجرا نیبه عنوان رهبر ا 8319تا 
جمهور  سیرئ  نیاول بیترت نیانجام داد و بد فهیوظ 8399تونس در سال  یتونس قبل از اعالم جمهور

 )مترجم( داشت. یه نقش اساسدر به دست آوردن استقالل از فرانس یاز آن، و شیتونس شد. پ
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 به دانشمندانبرنامه ایجاد این  به خاطراما  خواهندیماسالمی  ایبرنامهمردم عام 
 خواهندیم پرستمانگانهیبو متفکرین ضرورت دارند. دانشمندان  و متفکرین

و  بدون قوای مردمی کار این ،که یک پروگرام غربی را باالی مردم تحمیل کنند
جان خود عرق بریزند و از  به خاطر آن کهوفاداری مردم عام به این برنامه 

و  پرستان متفکر)بیگانهعملی شدنی نیست. این دو قطب مخالف  بگذرند،
 و کشور در یک برندیمرا از بین  گریکدی یهاقوهمردم عام(  دولتمدار در مقابل

 .ردیگیمقرار  یازکارافتادگو  یثباتیبحالت 
 ،برای سعادت و پیشرفت داریم یاسیو سزندگی  ایبرنامهما هم یک نظام و 

. ستمتفاوت ااروپا و امریکا  برنامۀ از سعادت و پیشرفت برنامۀ ما برای اما این
 وعی ازن بلکه نیستعیار تمام یتفاوتیب یک مسلمانان یتفاوتیبدر واقع 

گاه در مقابل تهاجم بیگانگان برای که مسلمان العملی استعکس ان ناخودآ
ترین امید جهاد برای اسالم وجود کم کهیوقت. هر دهنددفاع از خود نشان می

، ندبجنگ که آماده هستند برای این دین اندساختهداشته باشد مردم عام ثابت 
ان بعد آزادی با یون به خاطرجنگ ترکیه  به گونۀ مثال ؛رنج بکشند و جان بدهند

در مقابل نیروهای اشغال  یابیلاز شکست در جنگ جهانی اول، مقاومت مردم 
، جنگ هاییایتانیبر ها در نزدیک کانال سویز با ، و جهاد لیبیاییییگر ایتالیا

اسالم برای تشکیل  ریتأثو  هاییایآزادی، ابقای اندونز  به خاطر هایریالجزا
کستان.  کشور پا

 ؛ودشیماسالمی هم بلند و بلندتر  یشعارها، شوندیمکه مردم بیدار  ییهرجا
 . جایی که اسالم وجود داردباشد بسیار ناخالصانهیا و  تیموقاین شعارها هرچند 

 وجود ندارد. یتفاوتیب
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ضرورت  یانقشهمسلمانان به یک فکر و  وبقلآشکار در  اتاین احساس
ق ، این فکر باید موافتواندینماما این هر فکر بوده  ،را رهنمایی کند هاآندارد تا 

باشد و این  و همنوا ، همخواندارند خود وبقلدر  هاآنعمیقی که  اتاحساس با
 .تواندیمفقط یک فکر اسالمی بوده 

متفکرین و رهبران  عام مسلمان با مردمتا  وجود ندارد یهیچ شانس فعالً 
هر جناح طرز فکر  به توافق برسند و خاص شخصسر یک  رب شانیاسیس

ه تا چه وقت ادام یثباتیب وضعیتاز اینکه این  نظرصرف. خویش را رها کند
 به وجود و آنوجود دارد  وضعیترفت از این بیرون راه کیکند تنها میپیدا 
م شان اسالاساس فکری است که یمتفکریندانشمندان و جدید  یهاگروه آمدن
 د.ناسالمی داشته باش کامالً  و یک احساسباشد 

در  و درآورندتا پرچم نظام اسالمی را به اهتزاز  توانندیمبعدًا این متفکرین 
 سازند.د عمل شوند تا این نظام را عملی مردم عام وار  همراهی با



 

 

 
 

 

 نظام اسالمیفصل دوم: 
 

 دین و قانون
ها است و توسط نسل ما در مورد آن صحبت نظام اسالمی که به سر زبان

گیرد و این نام را نسل ما همه جا حس شود، پیرامون آن تفکر صورت میمی
 دهد؟کند، چه معنی میمی

م، ن کشور با دین اسالینواق میان دادن وفق و آشتیساده  طوربهنظام اسالمی 
 باها و ایدئال مدمر  ۀنظام با خواست و اراد و قدرتدولت، زور  بامعنوی  ۀجامع

 .باشدیم منافع مردم
اساسی را  ۀنظام اسالمی دو فرضی ءبا ترکیب و یکجا نمودن این اجزا 

و دولت اسالمی. جامعه جوهر مطلوب و دولت  جامعه اسالمی ؛کندیم کشپیش
اسالمی بدون یک مرجع  ۀیک جامعباشد. شکل و شمایل نظام اسالمی می

ۀ است و یک دولت اسالمی بدون جامعقدرت اسالمی ناقص و بدون قدرت 
 است و یا هم خشونت.غیر عملی  پرستیخیالیک اسالمی یا 

گر عمومی صحبت کنیم یک مسلمان به شکل  وجود ندارد.  یفرد کامالً ا
گر او  بماند باید یک محیط، یک اجتماع و یک  زنده وزندگی کند  خواهدیما

گرنه ،سیستم را ایجاد کند. او باید محیط را تغییر بدهد یط باید خودش با مح ا
ست، نیامده ا به وجوددر تاریخ یک حرکت  واقعی اسالمی  وقتچیهتغییر کند. 
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است که اسالم یک دین است  یبه خاطرحرکت سیاسی باشد. این  کهنیا مگر
 اهر  کیاما در عین زمان یک فلسفه، یک سیستم اخالقی، یک نظم زندگی، 

امل ک راهکیاسالم  باشد؛میبرای زندگی  ریاتمسفیک  زندگی و در یک حرف
 زندگی است.

، تجارت، و هم عمل هم مسلمان باشد عین زمانکه در  تواندینمیک انسان  
 ،اتثبیبخالف اخالق اسالمی باشد. این حالت  اشیحکمران ۀسرگرمی و طریق

کاری و دورویی  )تمجید خدا در مسجد و  شودیمباعث به وجود آمدن ریا
خیانت به خدا در بیرون از مسجد(، و یا مردم را در یک حالت نارضایتی و 

خود با قرآن را قطع کنند و  ۀکه رابط توانندینم هاآن) دهدیم ناسازگاری قرار
ر تغیی کنندیمقدرت ندارند که حالتی را که در آن زندگی  قدرآن در عین حال

ه ب دینمایم)که ترک دنیا  ایدنارکیک مسلمان در آن مانند تیا هم  بدهند( و
هم عرض اندام  کسانی باالخرهو  دشو یماین دنیا اسالمی نیست(  ی کهخاطر

چه  ؛نندکیمزندگی دنیا را انتخاب  و تنها کردهقطع رابطه  که با اسالم کنندمی
 .اندتهافی آن رایا به شکلی که دیگران  و ابندییم آن رابه شکلی که خودشان 

 یارچوبچاست. نظام اسالمی  هایناسازگارخالی از این  کامالً نظام اسالمی 
 در آن هماهنگ با اطراف خود میابد. است که انسان خود را

 است؟ باید گفت یاجامعهدر جواب این سؤال که یک جامعه اسالمی چگونه 
 متشکل از مسلمانان باشد. شود کهاسالمی به جامعۀ گفته می یاجامعه که

و قوانین آن، جدا از  قدرت نهادکی وقتچیهکه  است نیااین تعریف  یمعن
 دخو یخودبه نظمی. هیچ کندیمحکمرانی  باالیشانکه آن نهاد  نیست مردمی

 را آن  ،کنندیمزندگی این نظم که در  ییهاانسان؛ نیست یاسالم ریغاسالمی و 
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 .دنساز یم یاسالم ریغاسالمی و 
یک اروپایی باور دارد که یک جامعه تنها توسط قوانین مدنی نظم داده 

، سمیمارکستا مارکس و وی  «جمهوریت». از وقت افالطون و کتاب شودیم
 یهاروهگروابط بین مردم و  در رییتغ اندک بابه این باور هستند که  هاییاروپا

 د.نشو  دئالیا ۀاد یک جامعباعث ایج دنتوانیم ،حاضر در جامعه
 و احکام را وضع کرده باشدکه قوانین  ییهاتیآدر قرآن  ،اما در سوی دیگر

کث ترکمًا نسبت  .یندریت قرآن دین است تا قوانین و عمل کردن بر است و ا
ز اغلبًا حکایت ا ،مغلق یگذارقانونکثرت در تعداد قوانین و یک سیستم 

این دارد که جامعه به سوی سالمت در حرکت نبوده و به سوی فساد و فرسوده 
و  سازندباید قانون ساختن را متوقف  باشد؛ این نوع جوامعشدن در حرکت می

گاه جای آن به ب  سازند.اید مردم خود را از قوانین آ
در  قوانین. دنشو یمناتوان در ادارۀ مردم قوانین  ،گذردب حد فساد از کهیوقت

و یا هم در بین  افتدیمعدالت  تأمین یا در دست مجریان مفسد این صورت،
 .ودشیم، رها دینمایماز آن استفاده  یگرلهیحیک محیط مفسد که هر کس با 

اما با یک آیت  ،میانه شایع بود خاورشراب، قمار و خرافات در تمام  زمانی
 ؛طوالنی از بین رفت زمان رایب بسیار بزرگ و ۀدر یک منطق هانیاقرآن تمام 

دوباره اسالم در آنجا ضعیف شود و دوباره خرافات  این زمان قبل از آن بود که
 سابق شایع شود. مانند مخدر و شرابو مواد 

اجتماع از مردم را  نیتر منظممریکا که یکی از اقانون منع نوشیدن شراب در 
نجات شراب  یهاانیز را از شر  جامعهبه نام ساینس معاصر  خواستیم ،رددا
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اده از ستفا حتی تطبیق این قانون و به خاطربسیار  هایاز کوشش پساما  ،دهد
سال در  89و بعد از ثابت شدند  ثمریب هاکوششاین  ۀزور در مقابل مردم، هم

 مجبور به لغو این قانون شدند.  هاآنمیالدی  8311دهه 
کامی انجامیشراب قانون منع استفاده  نیز یناویاسکاند یکشورهادر  د. به نا

تنها به نام خدا و تعلیم دادن افراد  تواندیمکه یک جامعه  شودیماز این معلوم 
م که یگیر  شیپبهرا  یپیشرفت کند. ما باید راه در قالب خدامحوری آن جامعه

 .رساندبما را به این هدف 
 تااما خود را تنها با معنوی ،کندیمرا تأیید جنبۀ معنوی و روحانی اسالم 

طه بگیرد، در راب نزدش. اسالم کوشش کرد تا سالح شیطان را از سازدینممحدود 
گ .شروع نکرد فرد و احکام مربوط فردیتاسالم تنها از  جهان،انسان و میان  ر ا

رود باز یک دین )به مفهوم غربی کلمه( پیش  توانستینماسالم  بودیم طورنیا
عد ابدی و معنوی انسان  درباره عیسی  یهاصحبتفقط تکرار  و . بودیمب،

، دنیای طبیعی )روح و جسم( و قرآن، اسالم انسان واقعی محمد توسطاما 
 . داد قرارزندگی یک انسان را مورد خطاب  یهاجنبهو تمام 

به یک نظام  را و اسالم متحد شده قدرت با پرورش و آموزش و با قانونایمان 
 .مبدل ساخت

 

 اسالم تنها یک دین نیست
مه ه ازاسالم  ،باشدیمدر تکامل ادیان ی نقطۀ عطفدر این بخش مشخص که 

. اسالم با فراهم نمودن یک رویکرد جدید استمتمایز  هافلسفهو  هاروشادیان، 
ندگی ز تا پندارد ، الزمی میباشدیماصلی اسالمی  ینیبجهانیک  ۀدهندنشانکه 
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 بای زندگی معنوو  اجتماعی یزندگ بازندگی بیرونی، زندگی اخالقی  درونی با
دقیق انسان باید با  طوربهباشد. یا  هماهنگدر عین زمان  انسان مادی یزندگ

د از زندگی باهوشرغبت و   ردرا به حیث معنی زندگی  خویش کامل هر دو بع،
 .1بپذیردزمین  یرو

گر بگوییم کسی که باور دارد که زندگی  طوربه  و دعا  انمیباا تنهانهساده ا
ید او نه اینکه اجازه بدهد بلکه با ویعلم و کار کردن، کسی که دید دنیبلکه با 

کسی  و دوانتیمایستاده شده  پهلوپهلوبه کارخانهخواستار این باشد که مسجد با 
ه باید تغذیه شوند و آموزش داده شوند بلک هاانسانبه این باور باشد که  تنهانهکه 

 یباید هیچ دلیلنو  مترقی گرددو  مرفه شود نیز زمین یدررو هاآنباید زندگی 
 به اسالم تعلق دارد. واقعاً  مانع قربانی دادن یکی بر دیگری گردد،

پیام قرآن و  نیتر یواصل نیتر مهم، خدایگانگی به  مانیبااهمراه  امر این
د اسالم همراه باباشدیماسالم  اصول نظام اسالمی، یکجا شدن  سایر . این بع،

 .دهدیممهم و اساسی سوق  ۀیک نتیج یسوبهما را  ،اسالم و سیاست
یر با یک نظام غ وقتچیهکه نظام اسالمی  است نیانتیجه  نیتر مهماولین و 

 یهادهاناسالم و  نیب راما سالمتی و همزیستی  یوقتچیهاسالمی سازگار نیست. 
 .میتوانینمداشته  1یاسالم ریغاجتماعی و سیاسی 

                                                                            
ْحِسْن 99. هی، آقصص)قرآن، سوره. ال 1 

ا
أ ا وا ْنیا كا ِمنا الدُّ ِصیبا ْنسا نا الا تا ةا وا ارا اْْلِخرا ه، الدَّ اكا اللَّ ا آتا ِغ ِفیما اْبتا ( وا

ِحبُّ  ها الا ی، ْرِض ِإنَّ اللَّ
ا
ادا ِفي اْْل سا ْبِغ اْلفا الا تا ْیكا وا ه، ِإلا نا اللَّ ْحسا

ا
ا أ ما ْفِسِدینا کا اده و با آنچه خدایت د)ترجمه:  اْلم،

سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همچنانکه خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و 
 (.در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد

 . )مترجم(شوندیاداره م انیواسطه نوگراکه به یاسالم ریغ ینهادها 1 
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نتیجه در رویکرد اسالم به حیث یک نظام کامل است و  نیتر مهم ،امر این
 از: اندعبارتکه  را نیز در بر دارد سه نتیجه مهم دیگر

: اسالم بهترین نظم را برای این دنیا برگزیده است. هر چیزی که باعث اول
کند توسط اسالم به حیث  مبدلپیشرفت شود و جهان را به یک مکان بهتر 

 .شودینمرد  یاسالم ریغ یزیچکی
. کندیمقبول نیز با قبول نمودن نظام طبیعی، اسالم دانش این نظام را   :دوم

گر  باید  میسنجیمرا که  حلراهبرویم هر  شیپبهکه به اساس اسالم  میخواهبا
یی او کار  یتمؤثر حد اعظمی باید  حلراهاینکه  ؛ نخستکند برآوردهدو شرط را 

 گرفتهدر نظر  را و حس مهربانی تانسانی حد اعظم حالنیدرعباشد و را دارا 
 .باشدیمدین و ساینس  دادن و این بهترین شکل آشتی ؛باشد

 معنویت و و : پیوند بین دین و دانش، اخالق و سیاست، فرد و اجتماعسوم
 الماسو  اند را به دو حصه تقسیم نموده معاصرمانکه دنیای  اندمسائلی، مادیت

 ستبه دها همفکور میان  یارتباط سیلۀدوباره نقش خود را به حیث یک و  باید
در یک جهان  هاملتارتباط بین  ۀواسط ثیبه حآورده و جهان اسالمی هم 

دین بدون ترک دنیا و ». با وعده نمودن جایگاه خویش را به دست آوردمتفرق 
ت داش در نظربدون  باشدیماسالم به نفع همه مردم  «بدون خدا ناباوری ساینس

 کی هستند. هاآنکه 
 

 هااستدالل – نظام اسالمی در عصر ما
اصول  ،و انسان با جامعه یگرهمدبا  هاانسان ه میانبرای رابطدر اسالم 

دقیق اقتصادی،  ، ولی بر جزمیت در ساختارهایوجود دارد یریرناپذییتغ
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کید نشده استاجتماعی و سیاسی  باشد و  شدهیوحکه از اول  طوری ؛تأ
ها و اجزای این سیستممنابع اسالمی )قرآن و سنت( در د. نغیرقابل تغییر باش

ی شکل و ساختار سیستم اقتصادی، اجتماع. بنابراین ساختار آن بیان نشده است
و حکومتی اسالم در آینده تغییرپذیر بوده و الزم نیست که این شکل و ساختار 

خواهند داشت که در  تیمسئولخودشان  ،نسل . هر عصر ومطابق گذشته باشد
که ابدی نیست و همیشه در حال تغییر است برای تطبیق نمودن  ییک جهان

 جدید و مفید را بیابند. یهاراهتغییر است  رقابلیغ پیام اسالم که ابدی و
 د.کوشش نمایبرای این هدف نسل ما باید این خطر را بر عهده بگیرد و 

گاه بودن از  این تعریفات و محدود ساختن خود  ریناپذاجتناب یهانقصبا آ
این  ،مهم است زیچهمهکه در حال حاضر نسبت به  یایاساستنها به اصول 

 .کنمیممعرفی ذیاًل نظام را 
 

 انسان و جامعه .1
است که در آن  اناناز مسلم افتهیسازماناسالمی یک اجتماع  ۀجامع      

فکورۀ و یا هر م یستلیایسوس ،های خالص ساینسی، انقالبیهاز مفکور  کی چیه
وجود  ایدنب ،که فقط رستگاری دنیایی برای انسان و جامعه را در خود داشته باشد

دنیای درونی، بازسازی  یسوبه. هر رستگاری که در آن برگشت داشته باشد
 بر خطا رفته است. ،نداشته باشد بررا در  انسانمعنوی  ۀانسان و تولد تاز 

د صادی خو تنها بر رفع نیازهای اجتماعی و اقت تواندینماسالمی  ۀیک جامع
و  احساسی یک وابستگیهمیشه دارای  جامعۀ اسالمی یک ۀاستوار شود. هست

صر بسیار واضح در اصطالح امت که ا. این عنباشدیم جامعه ایک فرد ب دینی
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 .دنشو یماساس یک جامعه اسالمی است، دیده 
برعکس یک جامعۀ مروج یا یک جامعۀ انتزاعی که میان اعضای آن یک 

 و عاطفی یک اجتماع باطنی جامعۀ اسالمی )امت( رابطۀ ظاهری وجود دارد، 
 هک ییجا ؛گذاری شده است هاساس عضویت معنوی در جامعه پای به بوده که
، رتباطااین نوع . دیآیم به وجودمردم مستقیم و با آشنایی شخصی  میانارتباط 
انسان با انسان است نه ارتباط یک عضو ناشناس جامعه با یک عضو  ارتباط

ه ب هاست ک گریدهمبه  هاآن یمردم و نزدیک میان ختناشناس دیگر. این شنا
و در چنین حالت  کندیمدرونی یک جامعه کمک  یسازهنگااتحاد و هم

را از تنهایی و بیزاری از زندگی که  یکدیگرتا  کنندیمکمک همدیگر را مردم 
 ند.نجات ده باشدیم یشهرساز یهاپروژه ادشدنیز یکی از نتایج تکنولوژی و 

 توحید فکری جمعی نوع کی مؤثربسیار  شکل هب بر عالوه، جامعۀ اسالمی
اخالقی و  یهاارزش علیه خواهندیمدر مقابل کسانی که و حس دفاعی را 

 )جامعۀ اسالمی( . در اصطالح امتآوردبه وجود می ،اجتماعی ایستاده شوند
یک موجود فردگرا نیست که انسان  به این معنی ؛تنها نیست عضو آن چیه

دهد و انسان تنها رها نجام ا تواندبکه هر کاری را که خواسته باشد  طوری 
گر  تا شودینم یک در جامعۀ اسالمی، خودش اخالق خود را انتخاب کند. ا

ک ۀ، آن جامعنزدیکی نکنداحساس اعضای اجتماع  مسلمان با دیگر ام اسالمی نا
 شده است.

فطری دست یکدیگر را  به شکلبا اخالص و  هاانسانکه  خواهدیماسالم 
به که چیزی را  میتوانینمگفته  اصل به حقیقت نگراید،که این  یبگیرند. تا وقت

 یم.اهآورد دست
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 بهدولت مجبور  که در آن دبه وجود آور را  وضعیتی تا خواهدینماسالم 
چنین . شوداعضای جامعه در مقابل یکدیگر برای دفاع از استفاده از زور 

. قانون و زور دولت تنها ردیپذب تواندمی موقت طوربهرا اسالم فقط  وضعیت
 یافت شود. هاانسان یهاقلب، خود عدالت باید در ندعدالت ا یهالهیوس

 

 مردممساوات  .2
 ،شده است بیانواضح و صریح در قرآن  به شکلدو حقیقت مهم که 

 توحید )وحدانیت خدا(. باشدیممردم جامعه  میانوحدانیت خدا و مساوات 
هیچ مردم، نژاد مساوات یعنی خدای یکتا وجود ندارد و  جزبههیچ خالق  یعنی

 ویدنی یبندطبقه. اسالم اندکسانیوجود ندارد و همه مردم  ایبرگزیده ۀو طبق
 ،مثل نژاد و قومیت را قبول ندارد. به حیث یک حرکت دینی و اخالقی ،مردم

 قبوللرقابیغرا باشد معیارهای اخالقی  عاری از که یگذارفرقاسالم هر نوع 
چه مسئولیت کاری را به عهده . تمام مردم بدون در نظر داشت اینکه داندیم

واحد که  ، به یک امتآورندیم به دستخود را  روزیحالل  هاز کدام رادارند و 
 ندمان نیزطبقاتی  یگذارفرق. رندیگیمتعلق  است، نانااجتماع مسلم همانا
 .است قبولرقابلیغ اخالقاً و  ناعادالنهافراد جامعه  میان دیگری هایگذارفرق

 

 برادری مسلمانان .3
که  کندیم ی. این پیام قرآن اشاره به هدف«1گرندیدهممسلمانان برادران »

پیشرفت یک  به خاطر بخشمنبع الهامواره سبب اتحاد و هم چنگ زدن به آن

                                                                            
ة   (81. هی، آحجرات)قرآن، سوره. ال 1  ونا ِإْخوا ْؤِمن، ا اْلم، ما  ِإنَّ



 27❐یفصل دوم: نظام اسالم

 یاساسباید تغییرات ها میان افراد جامعه، فاصله زدودن به خاطر. دشو یمجامعه 
 تا به آن برادری که شعار ماست برسیم.به وجود آید، مردم  اذهان و قلوبدر 

برای تشکیل  ۀ اجتماع اسالمیو هم وجیب در این اصل برادری، هم اراده
شود تا این نهادها راهکارهای سالم را در این عرصه دیده مینهادهای مناسب 

مسلمانان و زندگی واقعی و عناصر و عملی کنند، و بر عالوه روابط میان 
ها و قوانین که یک تعداد و انواع نوآوری های برادری را حمل کند.ویژگی

 ،تواند با استفاده از اصل برادری اسالمی به وجود آوردحکومت اسالمی می
 نهایت است. عماًل بی

را  هانظامسایر بسیار بزرگ  هایفرقکه  میتوانیمزیادی را دیده  یهامثالما 
 رابطه بین خراج گذار با ارباب سمیمثاًل در فئودال ؛دهدیمبا نظام اسالمی نشان 

گی سازی و وابستمطیع ۀانه نیست بلکه یک رابطبرادر  ۀش یک رابطفئودال
 .ردیگیمقرآن و سنت قرار  با که این در مخالفت واضح باشدیم

 

 اتحاد مسلمانان .4
یعنی یک گرایش فطری برای  ،اصل امت است ،یکی از اصول دیگر اسالم

نی، فرهنگی و سیاسی. اسالم یک اجتماع دی در انمسلمانیکجا ساختن تمام 
 .اشدبمیمسلمانان  تی اجتماعلم-مافوق منبع هویت اسالمت نیست اما یک مل

مرتبط به  چه سازدیم جوامع فعلی متفرقمردم را در این  که ییزهایچتمام 
ید یا با ؛ردیگیمها باشد یا به مادیات در مخالفت با اصل اتحاد قرار همفکور 

 د.ناز بین برو  کامالً د و یا هم باید نمحدود شو 
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 موردیدومین   1نانای اتحاد مسلماسالمی برا یهاحرکتو  مورد اسالم اولین
. سازدیممتمایز  یاسالم ریغ یهاشیگرااسالمی را از  یهاشیگرااست که 

اسالمی برای  یهاحرکتو  بخشدیمنظم  باطنیازلحاظ را  جامعهیک اسالم 
. اسالم یک بخشدیمدیگر نظم همرا با  هاآنروابط بیرونی  اناناتحاد مسلم

 .باشدمیآن  راهکار انانو اتحاد مسلم است یدئولوژیا
 

 مالکیت .5
اسالمی  ۀ، جامعدینمایمکه اسالم حق مالکیت شخصی را قبول  هرچند

اجتماعی، مشخصًا منابع طبیعی را  یهاثروتجدید باید صریحًا منابع بزرگ 
آسایش تمام اعضای آن  به خاطرباید  این منابع و حق تمام اجتماع اعالن نماید

 د.نقرار گیر  مورداستفادهجامعه 
یکی اینکه مانع از  ؛افراد جامعه دو مفاد اساسی دارد درآمدِ  منابعبر نظارت 

 شودیمافراد زورمند  از در دست بعضی سرمایه ۀانباشته شدن غیرعادالن و تجمع
برای به راه داشته های دستسرمایهاز دولت کند تا ضمانت میو دوم اینکه 

 .داستفاده کنمتفاوت  یهابخشدر  یانکشافبنایی و زیر  یهاپروژهانداختن 
 ضرورت ؛باشدیمشخصی در اسالم دارای یک محدویت دیگر نیز  کیتمال

اسالم ملکیت  رونیازا. 1استفاده کردن ملکیت شخصی برای صالح جامعه
                                                                            

1 Pan Islamism 
نا ( 998. هی، آبقره)قرآن، سوره. ال 1  ْن آما ِکنَّ اْلِبرَّ ما لا ْغِرِب وا اْلما ْشِرِق وا لا اْلما ْم ِقبا ک، وها ج، وا و، لُّ وا ْن ت،

ا
ْیسا اْلِبرَّ أ لا

ْوِم اْْلِخِر  اْلیا ِه وا ِکینا وا ِباللَّ ا سا اْلما ی وا اما تا اْلیا ی وا ْربا ِوي اْلق، ِه ذا بِّ ی ح، لا الا عا ی اْلما آتا ینا وا ِبیِّ النَّ اِب وا اْلِکتا ِة وا ِئکا الا اْلما ْبنا اوا
اةا  کا ی الزَّ آتا ةا وا الا اما الصَّ قا

ا
أ اِب وا قا ِفي الرِّ اِئِلینا وا السَّ ِبیِل وا ه یکوکاری آن نیست که روی خود را بن)ترجمه:  السَّ
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. در مخالفت با قانون روم، کندینماستفاده  هایرومشخصی را مثل قانون 
فاده استسوء ملکیت شخصی در شریعت اسالمی یک امتیاز کم دارد که آن حق 

ح ملکیت شخصی به صال ۀزیاد دارد که آن استفاد تیمسئولو یک  بوده کردن
برای یک دولت اسالمی  هاتفاوتهای عملی این مدا. پیباشدیمو خوبی جامعه 

در  ،در این مورد لشانات قرآن عظیم ابسیار زیاد وسیع است. مبنی بر این و آی
کامی در استفادمقابل استفاده س  امیمتصدرست  راه درثروت  ۀوء از دارایی و نا

 شود. عملی و حقوقی باید گرفته
 

 زکات و ربا .6
کیدی و نهیدادن زکات  ،وجیبۀ مهمتمام قوانین اسالمی  میاندر  ن گرفت تأ

عدی اصل  ۀدهندنشان. زکات دادن را دارا استاهمیت به سزایی  ،ربا دو ب،
در مقابل  نگرانی حسو هم  در مقابل سایرین تیمسئولهم باشد که می

شخصی هر  وجیبۀ. در جهان اسالم زکات یک دهدنشان میها را مشکالت آن
زکات در بین مسلمانان  ،. در حالت اجتماعی و دینی فعلیباشدیمفرد جامعه 

وق . زکات یکی از حقباشدیمقابل احساس  کامالً از بین رفته است و نبودن آن 
که پرداختن آن توسط مردم توانگر به هر شکل ممکن باید  باشدیممردم ناتوان 

 انجام شود حتی با استفاده از زور توسط دولت.

                                                                            
سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و 
کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و 

 .(ز را برپای دارد و زکات را بدهدماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد و نمابینوایان و در راه
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یک قانون غیرقابل تغییر در نظام اسالمی تأسیس شد  1با حرام قرار دادن ربا
و یک زندگی  یرباخوارکه  ی استکه شامل منع قرار دادن هر نوع تجارت

  .به بار میاوردرا   1یتیپاراز 
 

 اصل جمهوریت .7
 حکومتی یا مسائلمربوط به دارایی، اسالم وراثت را در  مسائلاز  نظرقطع
نکه . شناخت ایشناسدینمبه رسمیت ارثی بخواهد  به شکلکه قدرت را  نیروی

ی رد هر نوع قدرت مطلق و کامل ن خداوند است به معنآقدرت مطلق و کامل از 
هر نوع تسلیم شدن یک »:دنیفرمایم  .حضرت محمد2باشدیمبه غیر خدا 

 اسالم، در تاریخ «مخلوق که خالی از تسلیم شدن او به خدا باشد حرام است.
                                                                            

ْؤِمِنینا  (293-291. اتی)قرآن، سوره. البقره، آ 1  ْم م، ْنت، ا ِإْن ک، با ِقيا ِمنا الرِّ ا با وا ما ر، ذا ها وا وا اللَّ ق، وا اتَّ ن، ِذینا آما ا الَّ ها یُّ
ا
ا أ  ،یا

ِإْن  وِلِه وا س، را ِه وا ْرٍب ِمنا اللَّ وا ِبحا ن، ذا
ْ
أ وا فا ل، ْفعا ْم تا ِإْن لا ونا فا م، ْظلا الا ت، ونا وا ْظِلم، ْم الا تا اِلک، ْموا

ا
وس، أ ء، ْم ر، ک، لا ْم فا ْبت، ترجمه: ) ت،

گذارید. ای کسانی که ایمان آورده گر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است وا  و اید، از خدا پروا کنید؛ و ا
گر )چنین های گر توبه کنید، سرمایه اید؛ و ا  ، برخاسته( نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده ویا

 بینید.کنید و نه ستم می . نه ستم می شما از خودتان است
کتر کی هیکردن و تغذ یزندگ 1   . )مترجم(گریموجود د کیاز  یبا
ِلیظا  (893. یه، آآل عمران)قرآن، سوره.  2  ا غا ظًّ ْنتا فا ْو ک، لا ْم وا ه، ِه ِلْنتا لا ٍة ِمنا اللَّ ْحما ا را ِبما وا ِمْن فا ضُّ ْنفا ْلِب الا اْلقا

ِه ِإنَّ ا ی اللَّ لا ْل عا کَّ وا تا ْمتا فا زا ا عا ِإذا ْمِر فا
ا
ْم ِفي اْْل اِوْره، شا ْم وا ه، ْغِفْر لا اْستا ْم وا ْنه، اْعف، عا ْوِلكا فا ِلینا حا کِّ وا تا ِحبُّ اْلم، ها ی،  للَّ

گر تندخو)ترجمه:  و سختدل بودی قطعا  پس به ]برکت[ رحمت الهی با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدی و ا
کنده می  در کار]ها[ با آنان مشورت شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و از پیرامون تو پرا

ه. )قرآن، سور ( کنندگان را دوست می داردو چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کن
هِ  (91. یه، آشوری بِّ وا ِلرا اب، جا ِذینا اْستا الَّ ونا وا ْنِفق، ْم ی، اه، ْقنا زا ا را ِممَّ ْم وا ه، ْینا ی با ورا ْم ش، ه، ْمر،

ا
أ ةا وا الا وا الصَّ ام، قا

ا
أ مه: )ترج ْم وا

اند و کارشان در میانشان مشورت  و کسانی که ]ندای[ پروردگارشان را پاسخ ]مثبت[ داده و نماز برپا کرده
 (ایم انفاق می کنند است و از آنچه روزیشان داده
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ل او ۀفیچهارخلاولین و تنها حکومت واقعی اسالمی عصر خلفای راشدین یا 
 .شدیمدر آن دیده  1یک حکومت جمهوری ۀاصل عمد سهبود که  انانمسلم

کم  .8  .شدهانتخابیک حا
کم منتخب در مقابل  تیمسئول .2  .رعیتحا
کم منتخب و مردم  تیمسئول .9  مسائلکار کردن باالی  به خاطرحا

 اجتماعی. مسائلو  شمولامت
ریح ص به شکل )که در پا ورقی ذکر شده اند( قرآنفوق  اصل سوم توسط آیات

 شده است. دیأیت
 بودند. خالفت شدهانتخابتوسط مردم  هاآن .خلفای راشدین پادشاه نبودند

 الً کاماصل انتخابی خلیفه را که یک اصل  هاآنآمد که  به وجودارثی وقتی 
 واضح در اسالم است از بین بردند.

 

 از خدای یکتا جزبههیچ معبودی نیست  .8
کنونتا  ، میقرارداد وچراچونیبما تأسیس یک نظام اسالمی را یک هدف  که ا

بدون در نظر داشت عامه را  یهاتیشخصونیت ئبا اطمینان بیشتر مص
م اسال ،. در این مفهوممیکنیمرد  ،و موقعیت سیاسی که دارند هایستگیشا

طلق )در م گراییمردمترکیبی از قدرت مطلق )در ارتباط با تطبیق پروگرام( و 
 .باشدیمارتباط با افراد جامعه( 

                                                                            
گرایی و مردم محوری در نظام اسالمی جا خواستن دموکراسی مطلق نبوده بلکه نوعی از کثرتمقصد این 1 

 باشد. )مترجم(می
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ا ر  زهایچرا ببیند، تمام  زهایچاسالم انسان را به حیث یک موجود که تمام 
 محمد حتی . شناسدینمباشد  ریفناناپذون از خطا باشد و ئبفهمد، مص

. بزرگ کردن 1قرار گرفته اند الهی ه و مورد عتابنبود  1لغزشون از ئمص
 همانبه رواج داشت  درگذشتهکه  قدرهمانمتفاوت  یهاتیشخص ازحدشیب

با  کامالً این نظر  لیو  ،و هم در غرب رواج دارد، هم در شرقنیز  فعالً  اندازه
اصلی معیار . 2رودبه شمار می یپرستبتاین هم نوعی  ؛ زیرابیگانه استاسالم 

در او چق کهنیابه زندگی شخصی او و نسبت به  ردیگیمارزش هر فرد ارتباط 
 شودبه چه اندازه برای جامعه ممد واقع می و دهدایثار و قربانی میجامعه  رایب

 .کندیم افتیدر قدر از جامعه ه چ مقابل درو 
تمام ثنا و شکرگزاری تنها برای خداوند است و شایستگی اصلی یک شخص 

 .تواندیمرا فقط خداوند قضاوت کرده 
 

 تربیت و پرورش .9
ک ی تنهانهاسالمی است، تربیت و پرورش  ۀچنانکه دین تهداب یک جامع

                                                                            
نویسد: نظری که پیامبران مبرا از گناهان کبیره بودند و الفتاوی میالله در مجموعامام ابن تیمیه رحمه 1 

الفتاوی؛ ج باشد )مجموعهب اسالم میهای کوچک از آن سر زده است، نظر اجماع امت و تمام مذالغزش
گر لغزش کوچکی از آن983؛ ص 1 ها سر زده باشد توسط وحی اصالح (. عصمت پیامبران در این است که ا

 شده است. )مترجم(
  (82-8 .یه، آعبس)قرآن، سوره.  1 
ْم  (98 .یه، آالتوبه)قرآن، سوره.  2  ه، انا ْهبا ر، ْم وا ه، ارا ْحبا

ا
وا أ ذ، خا وا اتَّ ِمر،

،
ا أ ما ما وا یا ْر ِسیحا اْبنا ما اْلما ِه وا وِن اللَّ اًبا ِمْن د، با ْر

ا
أ

ونا  ْشِرک، ا ی، مَّ ه، عا انا ْبحا وا س، ها ِإالَّ ه، اِحًدا الا ِإلا ًها وا وا ِإلا د، ْعب، پسر  حیآنان دانشمندان و راهبانشان و مس )ترجمه: ِإالَّ ِلیا
 یمعبود چیرا که ه گانهیمعبود  نکهیمأمور نبودند مگر ا که یگرفتند؛ در حال ییخدا به خدا یرا به جا میمر 

ک است از آنچه شر  ستیجز او ن  (دهند یاو قرار م کیبپرستند؛ منّزه و پا
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. شدبامیتربیت و پرورش وجود جامعۀ اسالمی منوط به آن است بلکه  ۀوظیف
های از تمام روش ترو مهم توسط خانواده فراتر دینی و اخالقی یهاتیترب

 باشد.تربیتی رسمی )مکتب و دانشگاه( می
الم ناس یهاپرورشیکی از اهداف نظام اسالمی مبارزه با تمام انواع تربیت و 

و نظام اسالمی هم  دهدیم. اسالم موارد ذیل را حرام قرار باشدیمو حذف آن 
 .ردیگیم در نظر بردنشاناز بین  به خاطررا  هایریشگیپتمام 

 سازی مردم. اینشئهتمام انواع  .8
 .عام درمألتمام انواع فحشاء چه در خفا و چه  .2
چه در الفاظ، چه در  )اخالق مستهجن( یگرافپورنو تمام انواع  .9

 در تلویزیون. یا چه تصاویر و
که با اصول اخالقی اسالم سازگار نیست مثل  ییهایسرگرمتمام  .1

 .رهیو غ هاخانه، رقاصه هاقمارخانه
 

 تعلیم و تربیه .11
و  تباسیستم تعلیمی مک ،تربیت و پرورش نسل جدید قسمت مهمیک 

 نان،ااتحاد مسلم پس از. باشدیم هاآنتزریق عادت کار کردن و تمرین کردن در 
 ینیبخودکم و زدودن جهان اسالم یآزادسازتعلیم و تربیه دومین عامل مهم در 

گیر است، که   هایاسالمی دارای سرمایه یهادولت. باشدیمدر جهان اسالم فرا
 هناار یهوشمحدود را بسیار  هایباید این سرمایه هاآنزیادی نیستند. 

یم و باالی تعل یگذارهیسرما و مؤثرترین آن و مفیدترین ندینما یگذارهیسرما
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 .استتربیه 
ته باشد روز را داش ۀتوانایی استفاده از ساینس پیشرفتمستقل باید  هر دولت

 ،کنندیم استفادهاز آن ساینسی را که  علوم داشته باشد تا توانایی این راچنان همو 
ه توسط کظهور کرد، تمام علومی را  یتازگبهاسالم  کهیوقتانکشاف داده بتوانند. 

نمود و  آوریبدون کدام تعصب جمع ،بود گذاری شدهپایهگذشته  یهاتمدن
اسالم امروز در مقابل چرا  که باید مایۀ نگرانی باشداین  ؛قرارداد موردمطالعه

 نماید.میمتفاوت عمل  طوربهتمدن غربی 
ما ساینس و تکنولوژی را جهان اسالم گنجایش این پرستش را ندارد که آیا 

گر بخواهیم که نجات  ؟پذیریم یا خیرمی پرسش  . امابپذیریمیابیم باید آن را ا
یا به  میدهیمخالق انجام  شکلکیرا به فرآیند که آیا این  است نیا مهم

ؤال س ؟ینیبخودکمو یا همراه با  باوقارهمراه  ؟یفکر ریغماشینی و  شکلکی
که آیا ما این پیشرفت را با  است نیا ریناپذاجتناباصلی در این پیشرفت 

ما خواهیم  یهاارزشو یا با از دست دادن فردیت ما، فرهنگ ما و  داشتنهنگ
 ؟پذیرفت

تربیه در جهان اسالم نهادی  گفت که تعلیم و توانیمدر روشنی این حقایق 
است که باید هرچه عاجل تحت تغییرات کیفی و کمی قرار بگیرد. کیفی به 

آزاد شود تا  هاگانهیبتربیه از وابستگی مادی و فکری  باید تعلیم و کهمعنی  نیا
 ی جامعه اسالمیاین تعلیم و تربیه برای تربیت و پرورش مسلمانان و اعضا

مزمن باید در کمترین زمان  کمبودکه این  معنی دینکمی ب سودمند واقع شود.
رای ب اسالمی یدر سرتاسر کشورها یتحصیلنهادهای از بین برود و مکاتب و 

 تواندیمر جوان مملکت در دسترس باشد. در مراحل اولیه مساجد هم اقشاتمام 



 35❐یفصل دوم: نظام اسالم

 .ایفا نمایندنقش مکاتب را 
کام نشو   گر سیستم تدریسی و تعلیمی ما نا کام ن دیگرۀ در هیچ عرص ،دنا ا

 نخواهیم شد.
 

 آزادی فکری .11
، هاهروزنامجمعی،  یهارسانهتأثیر  واسطهبهتربیت و پرورش مردم مخصوصًا 

رادیو، تلویزیون و سینما باید در دست کسانی باشد که اخالق اسالمی و 
 نداشته باشد. نظیردر بین مسلمانان  شانیفکر یهاییتوانا

و پوچی زندگی  یهدفیبمفسد و منحرف که  یهاآدمباید از دست  هارسانه
ع توق چه از مردم د.نداشته شو  دورنگهبه  ندینمایمخود را به مردم عام تلقین 

 وقسبه سوی اهداف متفاوت مردم را مسجد و رسانه،  که، زمانیمیتوانیمداشته 
 ؟دهند

 جایی ؛نیست که یک دیکتاتوری فکری باید ساخته شود یمعن بدیناما این 
 ،دانندتنها نهادهای قدرت حق تعریف و تعیین حق و باطل را از آن خود می که

رفته نظرهای اخالقی در نظر گ همعنی است که باید بعضی از نقط یندب بلکه فقط
را در اجبار هر نوع  این دین مقدس، 1اصل آزادی دین در اسالم به خاطرد. نشو 
برعالوه اصل . دهدمیمنع قرار  ،چه فیزیکی و چه روانی ،ایمان و فکر ئلۀمس

ل این اصو  رندپندامی اجماع امت، این فشار )فیزیکی و روانی( را غیر ضروری
امت من بر چیزی غلط، اجماع نخواهند »فرموده اند که  پیامبر حق است زیرا 

  «کرد.
                                                                            

یِن  (296. هی)قرآن، سوره. البقره، آ 1  اها ِفي الدِّ  (. در دین هیچ اجباری نیست)ترجمه:  الا ِإْکرا
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الم اس روییگشاده ،باشد ریگسختقواعد اخالقی  ازلحاظکه اسالم  یهرقدر
 سازد؛یک دین آزاد فکر میاسالم را  ها،لذت مشروع و زیباییطبیعت و  برابردر 

 کندیمکه اسالم خدا را تصدیق  یطورهمان اسالم نیز گواه این امر است. تاریخ
هر نوع تفتیش ، کندیما رد طبقۀ روحانیون ر عقاید خرافی دینی و قدرت و 

اتوری یکتد وسیلۀ اسالم به یک از همین لحاظ؛ دینمایمرد نیز  عقاید دیگران را 
 . تواندینم شدهلیتبد

این  و تواندینم شده شروعتمدن اسالمی بدون یک انقالب دینی  ۀتولد دوبار 
ا . راه مرسدبه هدف نمیو افتد در جریان نمیبدون یک حرکت اسالمی  فرآیند

آوردن مردم شروع  به دستبلکه با  شودینمآوردن قدرت شروع  به دستبا 
 .شودیم

 

 اسالم و آزادی .11
، و ما بدون نداردهیچ نظام اسالمی بدون استقالل و آزادی برای ما وجود 

عد دارد ۀیم داشت. جملاستقالل و آزادی نخواه گاهچیهاسالم   :دوم دو ب،
اول اینکه استقالل و آزادی وقتی حقیقی و همیشگی است که این استقالل، 

بیداری مردم یک جامعه  ۀباشد و این نشان یکیدئولوژ یااستقالل فکری و 
و ناپایدار خواهد بود. با قبول کردن فکر  یمعنیبآزادی  آن،بدون  ؛باشدیم

را هم در زندگی  یکیدئولوژ یااسالمی، هر مسلمان باید این آزادی فکری و 
  اجتماعی و هم سیاسی تجربه و عملی نماید.

د دارد بای به دستکه قدرت را  یمسلمانان از یک حکومت دوم اینکه حمایت
 .ارتباط مستقیم با این داشته باشد که چقدر حکومت با اسالم نزدیک است
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کم از اسالم دور باشد به همان اندازه باید حمایت مردم  هرقدر که حکومت حا
 هبهستند و  بهرهیباز این حمایت  اندیاسالم ریغکه  یهاحکومتکم باشد و 

بیگانه  یهاحکومتتا این حمایت را از طرف  شوندیمهم مجبور  خاطر همین
 اینتیجه ،نداهدر آن غرق شد هاآن. این وابستگی که ورندبیا به دست

 .باشدیم هاآن یاسالم ریغ یهاشیگرا
حکومت مردمی  به شکلنمونۀ یک نظام اسالمی  ۀدهندنشاناین حقایق 

حکومت مردمی در ه یک یک حکومت مردمی در نظریه بلک تنهانه ؛باشدیم
د دارد که حکومت نظریات وجو  ییدرجا. این نوع حکومت تنها عمل و حقیقت

 و کنندیمد که مردم احساس نمای یها را گرفته و تبدیل به چیزهو مفکور 
 مردم باشد. ۀو این حکومت تجلی مستقیم اراد خواهندیم

 یک حکومت مردمی کوشش نیتر واالآوردن یک نظام اسالمی  به وجود
 هبه این نظام و مفکور  عنی درک کردن گرایش عمیق مسلمان. این به مباشدیم

 قطعی و یقینی است، دینگو یمما  «روشنفکران»از چیزی که  صرف نظر است.
خواهان  جامعهدر را اسالمی  یزندگ، اسالمی ۀیک فرد معمولی در جامعکه 

 . است
ضرورت ندارد که  ؛ زیراکندینمنظام اسالمی از زور در مقابل مردم استفاده 

 یاسالم ریغاما در سوی دیگر یک نظام  ،در مقابل مردم خود از زور کار بگیرد
ه ک شودیممجبور  شودیمکه به شکل مداوم با مقاومت مردم روبرو  خاطریه ب

ه ب «حکومت مردمی»نماید. و این تغییر از یک  استفادهاز زور در مقابل مردم 
 یک شر و است تاریخی بًا مثل یک قانونیک حکومت دیکتاتوری تقری

 .باشدیم اجتنابرقابلیغ
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 کار و کوشش .13
بسیج کردن منابع انسانی و طبیعی کشور خود  تیمسئولجامعه اسالمی باید 

تشویق مردم به کار و فعالیت بیشتر اقدام کند.  به خاطربگیرد و  عهدهرا بر 
قدر مردم ه که چ است نیا وابسته بهاسالمی  ۀبقاء، قدرت و ضعف یک جامع

سایر جوامع ما به کار و کوشش  ماننددرست  .ندینمایمجامعه کار و کوشش 
امع سایر جو نسبت به  یخدادادامتیاز  کدامچیهاین عرصه و در  نیازمند هستیم

 .1نداریم
ک شو  د: ایمان به اینکه برای نجات ما ندو چیز باید از فکر مردم ما پا

 کمک دیگران. بهد و امی آمدخواهد  یامعجزه
وجود  یایمهدد یافت. نعلم، کار و کوشش نجات خواه ۀواسطبهمردم فقط 

را  ما و را از تمام دشمنان نجات دهد ما شبکیجادویی در  به شکلکه  1ندارد
 و بذر روشنایی را برایمان بکارد.  دادهاز بدبختی نجات 

کثرًا( مهدیاز  به حیث بهانه یا  و برای تنبلی خودمان عذر به حیث یک )ا
 مشکالتمانکه حجم زمانیما در   بیچارگی از جا کهبرای عدم تالش و انتظار بی

 رفته است،نشئت گ از توانایی ما برای مقابله با آن مشکالت است تربسیار بزرگ
 .شوداستفاده می

 یک نوع خرافات است. ما دچار عادتبرای کمک دیگران ۀ محض تکی
                                                                            

ْن  (93. هی، آنجم)قرآن، سوره. ال 1 
ا
أ عا وا ا سا اِن ِإالَّ ما ْنسا ْیسا ِلْْلِ و اینکه برای انسان جز حاصل )ترجمه:  یلا

 (تالش او نیست
که همه کار را  ی استبلکه منظور از گروه مردم ،ستین یهدف از رد کردن ظهور امام مهد نجایا 1 

 )مترجم(. نجات بدهد شبکیها را در هستند تا آن یاند و فقط منتظر ظهور امام مهدگذاشته
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دی را طوری دسته بن یاسالم ریغکشورهای  میکنیمکوشش و یم اهشد اشتباهی
که فقط برای  وجود دارند «گذر از خود»کشورهای کنیم که در آن یک تعداد 

وجود دارند  یاخوردهقسم یهادشمنیک تعداد و یا  کنندمیآسودگی ما فکر 
 یم.اهکرد یگذارنام «سیاست خارجی»و این را سازند ما را نابود  خواهندیم که

ما توانایی درک این را پیدا کردیم که هیچ دوست واقعی و هیچ دشمن  یوقت
 مانمشکالتما درک کردیم که  کهیوقت و وجود ندارد کشورهاواقعی در بین این 
 به خاطرباشد  «ماندشمنان العادهخارق یهاپالن» به خاطربیشتر از اینکه 

توانیم ی بلوغ را در خود میهانشانه آن زمان خودمان بوده است، یتیکفایب
 رهرحالدمیدی و بدشانسی کمتر باشیم. ااجدید با ن زمانکیباید منتظر  ببینیم. 

گر مردمی پیدا شو  د نسیاسی و یا مادی ما را بخواه اهدافد که بدون کدام نا
ارد و به خودی خود ثروت  شودینمموقف ما نباید تغییر بخورد.  ،دنکمک نمای

برای ثروت کار و کوشش ضرورت است. هر چیزی را که ما  ؛یک کشور شود
کشیم. آن زحمت بو به خودی خود برای  ییتنهابهباید  میاور یب به دستبخواهیم 

 آن را برای ما انجام بدهد. خواهدینمو  تواندینم یکسچیه
یزیا مثاًل کشور اندون ؛باشندیمکشورهای اسالمی دارای منابع طبیعی بسیار 

 از نگاه جغرافیاییکشورهایی که  میاندر شوروی  ریجماهبعد از امریکا و اتحاد 
سومین کشور  ،باشدکان انتقاالت در آن ساده میداشته و ام  1شکل دایروی

 .1باشدیم جهان ثروتمند
نوید ما یک عصر آرامی و آسایش را  ،با اعالن مفکورۀ تجدید اسالمی

                                                                            
1 Compacted Shape 

 مطابق زمان نوشتن این رساله. )مترجم( 1 
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روزهای  ،. این روزهادهیمخبر می عصر اضطراب و آزمایش از بلکه دهیم،نمی
و  نفسعزتآوردن  به دستد بود بلکه روزهای دوباره نرفاه و سعادت نخواه

اب است فقط با خوردن خواهد بود. ملتی که در خو  ،به خود رفتهازدستاحترام 
 محکم از خواب خواهد پرید. ۀیک ضرب

که  دنکنینمکوشش  ،دندار ما را  آرزوی خوبیکسانی که باید درک کنیم که 
ا ت هاآنبلکه برعکس  ،دنکن یپوشچشمما  یهایبدبخت، خطر و هامجاهدتاز 

و  کرده خود نیرویبه استفاده از  آغازما  ۀکه جامع دنکنیمحد آخر کوشش 
 هاآنرا داشته باشد. در یک حرف،  هر حالتتوانایی به گردن گرفتن خطر در 

که ما زندگی کنیم. تنها یک  خواهندیمما در خواب باشیم بلکه  خواهندینم
 راه خود را بیابد.د که خو  تواندیمآماده و فعال  ۀجامع

 

 زن و فامیل .14
ه بخود را وظیفه و نقش  اینکه بدون اسالمی ۀدر یک جامع اننقش زنباید 

از دست و تربیت دهندۀ طبیعی نسل جوان جامعه  ۀدهندآموزشمادر و  ثیح
 تغییر کند.دهد، 

کام  وضعیت، غافل از سوادیبیک مادر  یک نسل از  تواندینمجامعه و نا
 بررا تربیت کند که رهبری یک انقالب اسالمی را  یو دختران پسران
یک  ثیبه حنماید و مادر بودن را  یقدمشیپبتوانند. اسالم باید  گرفته عهده

حق  سکچیهباید از بین برده شوند.  هاسراحرماجتماعی بشناسد.  ۀمقام و وظیف
 ؛دنخطاب ک کندیمکه حقوق زن را زیر پا  یدین ناماین را ندارد که اسالم را ب

 این نوع سوءاستفاده از نام اسالم باید از بین برود. 
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فکری  طرز سمینیفمغربی نیست.  سمینیفمفکر  ۀدهندنشاناین طرز فکر 
آوردن هوی و هوس در بین قشر زنان در کنترلدر مخالفت با تحت  کهاست 

 .باشدیمجامعه 
وات به مفهوم غربی کلمه هم مسا ، آوردنتعریف ما از زن در اسالممنظور از 

مساوات در ارزش ذاتی زن و مرد با در نظر گرفتن و از تعریف ما ؛ نیست
. اصل باشدیم هاآنبیولوژیکی و روانی بین  یهاتفاوتمحافظت کردن از 

 شدهانیبواضح  به شکلمتفاوت قرآن  یدرجاهازن و مرد  در ارزشمساوات 
 . 1ندا

استفاده ساخته است و یا هم یک برده رای بتمدن غربی زن را یا یک وسیله 
برای احترام و ارزش  ییتنهابهبرای خدمت. از زن فردیت او را گرفته است که 

 ۀزن را از یک وظیف ،مادری ۀظیفاز و  هاآنبا غافل ساختن  .به او کافی است
 .اندساخته بهرهیباساسی و غیرقابل عوض در جامعه 

و  بردیمبسر  حال فروپاشیدر زمان ما که سیستم سنتی خانواده در 
، اسالم آمده است تا دوباره این دنرو یمجا زیر سؤال  مهخانوادگی ه یهاارزش
و از بین بردن عوامل  وادهخاننماید. با کمک کردن به امنیت را تصدیق  هاارزش

 ( کهیتیمسئولیب، فساد اخالقی و آورشراب و مواد نشئهداخلی و خارجی )
حل سودمند از عالیق  راهکیاسالم با  ،دنشو یمیک خانواده  فروپاشیباعث 

                                                                            
وا  (89. هی، آحجرات)قرآن، سوره. ال 1  ف، ارا عا اِئلا ِلتا با قا وًبا وا ع، ْم ش، ک، ا ْلنا عا جا ی وا ْنثا

،
أ ٍر وا کا ْم ِمْن ذا ک، ا ْقنا لا ا خا اس، ِإنَّ ا النَّ ها یُّ

ا
ا أ یا

ِه  ْم ِعْندا اللَّ ک، ما ْکرا
ا
ِبیر  ِإنَّ أ ِلیم  خا ها عا ْم ِإنَّ اللَّ ک، ا ْتقا

ا
ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را )ترجمه:  أ

ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما 
گاه است نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی  (.تردید خداوند دانای آ
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 و خیالِی  ندروغی یهاوعده عوِض به. دینمایمحقیقی یک زن سالم محافظت 
که  ییزهایچ ؛دهدیمو اوالد را وعده  ازدواجاسالم برای زن محبت،  ،مساوات

 .ندا باارزش ه زنانهم رایب
ید با ند،بود گرفتهشکلیل اسالم اکه در او  ازدواج طوریقوانین خانواده و 

 د.نفعلی جامعه داشته باش یازهایند تا همخوانی با نشو  لیتأو دوباره تعبیر و 
باید تعدد زوجات تا جایی که امکان دارد محدود شود و در همین حال طالق 

)تعدد  در هر دو حالتاطفال و  انحفاظت زن به خاطرو  برسد حداقلباید به 
 عملی و مؤثر سنجیده شود. یهاراه زوجات و طالق(

 

 کندهدف وسیله را توجیه نمی .15
برای رسیدن به  وسیلهبرای آوردن نظام اسالمی هر  و مبارزه جهادراه در 
 ۀاستفادبا را ندارد که  حق این کسچیهاز جنایت.  جزبهاست  جایزهدف 

، باعث لطمه وارد شدن به کلمۀ زور و خشونت از نشدنیکنترلغیرضروری و 
دیگر این را واضح سازند که عدالت  بارکی. مسلمانان باید شوداسالم و جهاد 

. اسالم به ما امر نکرده است تا دشمنان شدبایمهای اساسی اسالم هیکی از پای
 هانآدر مقابل  دوشرطیقیب به ما امر نموده است تا را دوست داشته باشیم اما ما
باید به از زور . استفاده 1را ببخشیم هاآنادل باشیم، عدالت را مراعات کنیم و ع

                                                                            
ِو  (899. هی، آالنساء)قرآن، سوره.  1 

ا
ْم أ ِسک، ْنف،

ا
ی أ لا ْو عا لا ِه وا اءا ِللَّ دا ها اِمینا ِباْلِقْسِط ش، وَّ وا قا ون، وا ک، ن، ِذینا آما ا الَّ ها یُّ

ا
ا أ یا

وا الْ  ِبع، تَّ الا تا ا فا ی ِبِهما ْولا
ا
ه، أ اللَّ ِقیًرا فا ْو فا

ا
ا أ ِنیًّ ْن غا ک، ِبینا ِإْن یا ْقرا

ا
اْْل ْیِن وا اِلدا ْو ت، اْلوا

ا
وا أ ْلو، ِإْن تا وا وا ْعِدل، ْن تا

ا
ی أ وا ِإنَّ ها وا فا ْعِرض،

ِبیًرا ونا خا ل، ْعما ا تا انا ِبما ها کا اید پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا  ای کسانی که ایمان آورده)ترجمه:  اللَّ
گر ]یکی از دو گواهی دهید هر چند به زیان خودتان یا ]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ با شد ا
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 اساس این قاعده باشد.
ار باعث جنایات بسی کندیمرا توجیه  رسیدن به آن وسیلۀاین نظر که هدف 

ته ناشایس یهاوسیلهامر به استفاده از  وقتچیهشده است. یک هدف شایسته 
ناشایسته، باعث از بین رفتن شایستگی خود هدف  وسیلۀ. اما هر کندینم
به همان اندازه ضرورت استفاده  رودیماخالقی ما باال  نیرویکه  هرقدر. شودیم

، میتوانینمآورده  به دست. چیزی را که ما توسط زور ابدییماز زور کاهش 
 .میاور یب به دست ی، ثبات، دلیری و صبورباسخاوت آن را میتوانیم

 

 در نظام اسالمی هاتیاقل .16
 زلحاظاکه مسلمانان  کنیمنظام اسالمی را برپا  میتوانیمما فقط در کشورهایی 

کثریت جامعه را تشکیل در آن نفوس  گر ا نباشد و مسلمانان  طورنیادهند. ا
کثریت نباش عنصر  یرا؛ ز ابدییمو قدرت تنزیل  زوربهد پس نظام اسالمی تنها نا

در خود ندارد و قدرت به باشد، میاسالمی  ۀجامعکه  را مهم یک نظام اسالمی
 خشونت تبدیل خواهد شد.

ی دین از آزادی توانندیمکه مسلمان نیستند در یک دولت اسالمی  ییهاتیاقل
 د.ندولت اسالمی باش به وفادار که شرطیه باشند ب مندبهرهو امنیت 

آزاد هستند دین  هاآنکه  غیر اسالمی جایی جوامعمسلمان در  ییهاتیاقل
                                                                            

طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو ]از شما[ سزاوارتر است پس از پی هوس نروید که 
گر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا خدا به آنچه انجام می د دهی ]درنتیجه از حق[ عدول کنید و ا

گاه است ِإْن  (826. هی، آحل)قرآن، سوره. الن(. آ ْیر   وا وا خا ه، ْم لا ْرت، با ِئْن صا لا ْم ِبِه وا وِقْبت، ا ع، وا ِبِمْثِل ما اِقب، عا ْم فا ْبت، اقا عا
اِبِرینا  گر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید ]متجاوز را [ به عقوبت )ترجمه:  ِللصَّ و ا

گر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است  (.رسانید و ا
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 باید به آن جامعه ،خود را پیش ببرند ۀعادی روزمر  یزندگ وخود را عملی نمایند 
تمام  ،مسلمانان نرسدکه ضررشان برای اسالم و  تا جایی وفادار باشند و

 .کنندخود را در مقابل آن جامعه ادا  یهاتیمسئول
غیرمسلمان همیشه ارتباط مسلمان در کشورهای  یهاتیاقل وضعیت

)امت( با سایر جهان و چگونگی  اجتماع کالن مسلمانانمیان  وابطر  همستقیم ب
 .داردها نسبت به امت اسالم دید آن

 

 کشورهاسایر مناسبات و روابط با  .17
 :باشدیممناسبات بین دولت اسالمی و کشورهای دیگر به اساس اصول ذیل 

 .1عقیدهآزادی  .8
 .1در مقابل حمالت بیگانه آمادگی همیشگیدفاع قوی و  .2

                                                                            
یِن  (296. هیسوره. البقره، آ )قرآن، 1  اها ِفي الدِّ  (.در دین هیچ اجباری نیست)ترجمه:  الا ِإْکرا
ِحبُّ  (832-831. هی)قرآن، سوره. البقره، آ 1  ها الا ی، وا ِإنَّ اللَّ د، ْعتا الا تا ْم وا ک، ونا اِتل، قا ِذینا ی، ِه الَّ ِبیِل اللَّ وا ِفي سا اِتل، قا وا

ِدینا  ْعتا ْم ، اْلم، وه، ل، اْقت، ْم وا وه، اِتل، قا الا ت، ْتِل وا دُّ ِمنا اْلقا شا
ا
ة، أ اْلِفْتنا ْم وا وک، ج، ْخرا

ا
ْیث، أ ْم ِمْن حا وه، ْخِرج،

ا
أ ْم وا وه، م، ِقْفت، ْیث، ثا حا

اِفِرینا  اء، اْلکا زا ِلكا جا ذا ْم کا وه، ل، اْقت، ْم فا وک، ل، اتا ِإْن قا ْم ِفیِه فا وک، اِتل، قا ی ی، تَّ اِم حا را ْسِجِد اْلحا ِإِن ا، ِعْندا اْلما ْوا فا فا ها ور  ْنتا ف، ها غا ِإنَّ اللَّ
ِحیم   جنگند بجنگید ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند و در راه خدا با کسانی که با شما می )ترجمه:  را

یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را  و هر کجا بر ایشان دست، تجاوزکاران را دوست نمی دارد
برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرك[ از قتل بدتر است ]با این همه[ در کنار مسجد بیرون راندند آنان را بیرون 

گر با شما جنگیدند آنان را  الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس ا
گر بازایستادند البته خدا آمرزنده مهربان است، بکشید که کیفر کافران چنین است  وره.)قرآن، س (.و ا

ونا  (12-93. هی، آشوری ِصر، ْنتا ْم یا ْغي، ه، م، اْلبا ه، ابا صا
ا
ا أ ِذینا ِإذا الَّ ه، ، وا ْجر،

ا
أ حا فا ْصلا

ا
أ ا وا فا ْن عا ما ا فا ها ة  ِمْثل، ئا یِّ ٍة سا ئا یِّ اء، سا زا جا وا

اِلِمینا  ِحبُّ الظَّ ه، الا ی، ِه ِإنَّ ی اللَّ لا ا عا ، عا ِئكا ما ولا
،
أ ْلِمِه فا ْعدا ظ، را با صا ِن اْنتا ما لا ِبیٍل وا ْیِهْم ِمْن سا ی، لا لا ِبیل، عا ا السَّ ما ِذینا  ِإنَّ الَّ
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 .1کشورهاسایر قرار دادن هر نوع تعرض باالی  نعم .9
  .1هاملتسایر همکاری و دوستی دوطرفه با  .1
آن به نظام  تیمسئول  هامانیپدن وظایفی که در یبه انجام رسان .9

 .2محول شده استاسالمی 
 .1در مقابل کشورهای دشمن مثلالبمعاملۀ  .6

                                                                            
ِلیم  

ا
اب  أ ذا ْم عا ه، ِئكا لا ولا

،
قِّ أ ْیِر اْلحا ْرِض ِبغا

ا
ونا ِفي اْْل ْبغ، یا اسا وا ونا النَّ ْظِلم، و کسانی که چون ستم بر )ترجمه:  یا

آن بدی است پس هر که درگذرد  و جزای بدی مانند، خیزند[جویند ]و به انتقام بر می ایشان رسد یاری می 
و هر که پس از ، و نیکوکاری کند پاداش او بر ]عهده[ خداست به راستی او ستمگران را دوست نمی دارد

ی راه ]نکوهش[ تنها بر کسان، ستم ]دیدن[ خود یاری جوید ]و انتقام گیرد[ راه ]نکوهشی[ بر ایشان نیست
ن به ناحق سر برمی دارند آنان عذابی دردناك ]در پیش[ است که به مردم ستم می کنند و در ]روی[ زمی

وا  (62-68. هی، آاْلنفال)قرآن، سوره. ( خواهند داشت ه، ه، ِه ِإنَّ ی اللَّ لا ْل عا کَّ وا تا ا وا ها ْح لا اْجنا ْلِم فا وا ِللسَّ ح، نا ِإْن جا وا
ِلیم،  ِمیع، اْلعا كا ال، السَّ ْسبا ِإنَّ حا وكا فا ع، ْخدا ْن یا

ا
وا أ ِرید، ِإْن ی، ْؤِمِنینا وا ِباْلم، ْصِرِه وا كا ِبنا دا یَّ

ا
ِذي أ وا الَّ ه، ه، گر  و)ترجمه:  لَّ ا

گر بخواهند تو را ب، به صلح گراییدند تو ]نیز[ بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست فریبند و ا
 (. ]یاری[ خدا برای تو بس است همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید

 آیات فوق 1 
وا  (89. هی، آحجرات)قرآن، سوره. ال 1  ف، ارا عا اِئلا ِلتا با قا وًبا وا ع، ْم ش، ک، ا ْلنا عا جا ی وا ْنثا

،
أ ٍر وا کا ْم ِمْن ذا ک، ا ْقنا لا ا خا اس، ِإنَّ ا النَّ ها یُّ

ا
ا أ یا

ِبیر   ِلیم  خا ها عا ْم ِإنَّ اللَّ ک، ا ْتقا
ا
ِه أ ْم ِعْندا اللَّ ک، ما ْکرا

ا
ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ای مردم )ترجمه:  ِإنَّ أ

ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما 
گاه است نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی  (.تردید خداوند دانای آ

نَّ ِمْن قا  (91. هی، آنفال)قرآن، سوره. اْل 2  افا خا ا تا ِإمَّ اِئِنینا وا ِحبُّ اْلخا ها الا ی، اٍء ِإنَّ اللَّ وا ی سا لا ْیِهْم عا اْنِبْذ ِإلا ًة فا انا  ْوٍم ِخیا
گر از گروهی بیم خیانت داری ]پیمانشان را[ به سویشان بینداز ]تا طرفین[ به طور یکسان )ترجمه:  و ا

 (.]بدانند که پیمان گسسته است[ زیرا خدا خائنان را دوست نمی دارد
اِبِرینا  (826. هی، آحلسوره. الن)قرآن،  1  ْیر  ِللصَّ وا خا ه، ْم لا ْرت، با ِئْن صا لا ْم ِبِه وا وِقْبت، ا ع، وا ِبِمْثِل ما اِقب، عا ْم فا ْبت، اقا ِإْن عا  وا

گر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید ]متجاوز را [ به عقوبت رسانید )ترجمه:  و ا
گر صبر کنید البته آن برای   (.شکیبایان بهتر استو ا



 

 

 
 
 

مشکالتی که نظام اسالمی در عصر حاضر با آن مواجه فصل سوم: 
 است

 

 یک انقالب دینی یا یک انقالب سیاسی؟ –اسالمی  احیاء فکر
دینی همراه با یک سیستم اجتماعی و  اتنظام اسالمی ترکیبی از اعتقاد

طریق از  یا و ید دینیاز طریق تجد. اما آیا راه رسیدن به این نظام باشدیمسیاسی 
 ؟گذردمی یک انقالب سیاسی

المی نظام اس ۀجواب دادن به این سؤال کافی است بفهمیم تولد دوبار  به خاطر
 عینو در  تواندینم شدهشروعتمدن اسالمی بدون تجدید دینی  درازمدتو در 

 .تواندینم به هدف رسیدهو  طی نشدهحال بدون انقالب سیاسی این راه 
 یعددوب، یا  اسالمی یک انقالب دوال و احیاءکه  دهدیماین جواب نشان 

 مقدماما اینجا تجدید اسالمی بر انقالب سیاسی  ( است،اخالقی و اجتماعی)
 .است

یک مشکل اخالقی جدی در جهان اسالم  یفعلی مسلمانان گویا وضعیت
کار، حکومت تنبل مشکل حکومت ؛است و مردم خرافاتی،  فاسد و مردم ریا

 بهو یک حالت مضطرب کننده  ییگراهماد، یاسالم ریغ هارواجسلطه رسم و 
 نبود اشتیاق و امید. خاطر
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حات سیاسی و اجتماعی در این از اصالبه شکل مستقیم نوعی  شودیمآیا 
 ؟دآی به وجود یتوضع

 ۀدور که نقش خود را در تاریخ بازی نماید باید از یک هر ملت پیش از این
ک یک تهداب برای اصول اخالقی عبور نماید. هر  پذیرشدرونی و  یسازپا

کامی اخالقی شروع   میخواهیم. هر چیزی را که ما شودیمشکست از یک نا
 آورده شود. به دستباید در روح مردم جامعه ، نخست میاور یب به دست

 ؟است ازینشیپیک  برای یک نظام اسالمی چرا تجدید فکر اسالمی
گاهحساول یک  ؛اسالمی دو پیامد عمده خواهد داشتفکر تجدید  زیرا  یآ

 کاماًل جدید.ۀ کاماًل جدید و دوم یک اراد
اینکه و ما از هدف اصلی زندگی  وضاحت درکاسالمی باعث  فکر تجدید

 . شود، میو برای چه باید زندگی کنیم میکنیمما برای چه زندگی 
 ؟است معیار عمومی برای همه مردم آیا این هدف، یک هدف شخصی یا یک

است که خود را مسلمان  یی اسالمی سازی مردمدر مورد ما این تجدید به معن
این اسالمی  آغاز. نقطۀ کنندیمرا مسلمان خطاب  هاآنو یا هم دیگران  دانندیم

سازی ایمان مستحکم به خدای یکتا، انجام و رعایت قواعد دینی و اخالقی 
 .باشدیمتوسط مسلمانان 
، یک ذهن باالی ماده ۀد فکر دینی یک کیفیت اخالقی، سلطبنابراین تجدی

یک فرد عادی دارای در آن که  باشدمی عملی ییرمان گراآیک  و حالت زندگی
و قربانی  شجاعتکه شود میانجام کارهایی  برای العادهفوق یهاییتوانا

رسیدن به این هدف،  به خاطرکه هر فرد مسلمان ی ضرورت دارد. حالت جدید
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تا خود را قربانی نماید. بدون این حالت جدید و این احساس  شودمیاین  ۀآماد
 است.  ناممکنفعلی مسلمانان  وضعیتجدید آوردن یک تغییر واقعی در 

به یک معمای  ،میکنیماین موضوعات تفکر مورد ما در  کهیوقت
 است نیاهم باشد. معما  لحظهکی رایب نکهیولو ا ،میشو یممقابل  ریناپذاجتناب

ه ببسیار کوتاه هم برای آوردن نظام اسالمی وجود دارد و آن اینکه  راهکیکه 
به دست  زوربهقدرت را ، نخست برای جامعه اسالمی ازینشیپحیث یک 

بیاوریم و بعدًا نهادهای مناسب را تأسیس کنیم تا یک تغییر اخالقی و فرهنگی 
 .نداور یب به وجودرا در جامعه 

 نبوده است که اول یاین تنها یک وسوسه است. تاریخ شاهد هیچ انقالباما 
ه در ک شوندمیبا تعلیم و تربیه شروع  هاانقالبباشد. تمام  شدهشروعاز قدرت 

 .باشدیماصل یک دعوت اخالقی 
گر ما نظام اسالمی را فقط به دست یک قدرت رها کنیم  گذشته از این ا

 ایجاد در آن نهادهاو چگونه  در آن پرورش خواهد یافت چگونه مردم وقتآن
 نظارتقدرت را این نهاد  کردرفتار و شیوۀ عمل باالخره چه کسیخواهد شد؟ 

برای  ایدب که ینهاد کیاز این نهاد  شدنلیتبداز  میتوانیم یکند؟ و به چه شکل
برای خود و بعضی مفسدین  فقط به نهادی که ودخدمت به مردم بنیان نهاده ش

 ؟، مانع شویمکندمیدیگر خدمت 
ود خواهد ب ریپذامکان، در صورتی که نخست قدرت توسط زور به دست آید

ولی این کار  شود،مبدل دیگر  یگروه به را یک گروهی که در قدرت است تا
دل مبحکومت استبدادی به حکومت استبدادی دیگر مانند آن است که یک 

د ، سرو هاپرچم ،که نام کشورها میتوانیماست. ما  روزههمهرویداد  کی نیا ؛شود
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 وشر این استفاده از دهیم، اما امکان ندارد که فقط با را تغییر  شعارهاملی و  یاه
 اسالمی نزدیک شویم.  نظامبههم  قدمکی

ه ب نخست ضرورت یکه برای ایجاد یک نظام حقیقی اسالمطرز فکر این 
 گریز از مراحل اولیه به خاطرریشه در گرایش طبیعی انسان  است،قدرت و زور 

ها نسایر انساجهاد در مقابل نفس خود. تعلیم و تربیت ؛ باشدیمجهاد  دشوارو 
که خودمان همان تعلیمات را در زندگی  است نیا از آن تردشواراما  ر است،ادشو 

از خود  آغازی به معنتجدید فکر اسالمی  گریدعبارتبهخود عملی نماییم. 
تغییر خود را در ذهن ندارد  ،خشونت و زور برعکس، فکر استفاده از. باشدیم

 رطرز فکاند و به همین خاطر هم این ر پرو را در ذهن می سایرینو همیشه تغییر 
کنندهبسیار   است. اغوا
 لقب باید دهدیمهر نهضتی که نظام اسالمی را هدف اصلی خود قرار  رونیازا

ن . ایاخالقی بیدار نماید ازلحاظیک نهضت اخالقی باشد. باید مردم را  ،همهاز 
یک  نمیافرق . شودیم هاانسانشخصیت  ترفیعباعث بهتر ساختن و  بیداری

در همین است؛ در یک حزب محض حرکت اسالمی و یک حزب سیاسی 
گرچه اتحاد  ک اما یموجود باشد،  مشترک اجماع باالی منافع و  یفکرسیاسی ا

 .در آن وجود ندارداخالقی برای مردم  یارمع
اسی اس هایهی پایدارا ،است شدهدادهاسالمی  فکر این تقدم که برای تجدید

 .باشدیمدر منابع اسالمی 
 ازینشیپکه دگرگونی درونی در خود فرد یک  دیفرمایمدر قرآن   هللا :اول
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 . 1یت جامعهعاست برای تغییر وض
 یگذارانیبنبرای  خود حضرت محمد  مبارزۀاین روش در عمل و  :دوم

سال اول  89. این موضوع در شودیماولین نظام اسالمی در اوایل اسالم هم دیده 
بدون ی آیات قرآن این مدت، تمامشده است، چنانچه در نزول قرآن نشان داده 

 ود.ب هاانسانخود  تیمسئولعقیده و  مورد در ،اجتماعی یا سیاسی احکامکدام 
اسالمی توقع فکر  تجدید حرکت ما باید سه چیز مهم دیگر را هم از یک 

 داشته باشیم:
م را یک عزم محک تا شته باشدتوانایی این را داباید تجدید اسالمی  .8

ی که این قوانین اسالمی باالی مردمقوانین  نمودنعملی  به خاطر
 ، مصالحه و دودلیبدون هیچ سازش برایشان ساخته شده است

د تجدی حرکت قدرتمند و پولدار جامعه. ۀخصوصًا طبقکند؛ ایجاد 
است که این قوانین بدون کدام خشونت بر  یاسالمی به این معن

 خواهد شد. اجراهمگی بدون کدام تبعیض 
جانی و مالی، همکاری صادقانه و  یهایقرباناسالمی بدون  احیاء .2

  .نیستتصور هم  قابل حتی و مردم( حرکت)میان  اعتماد دوطرفه
 ه نفعبافراد عادی  یهایقربانکه این تلفات و  میتوانیممطمئن بوده گونه چ

اده استف کندیم مانیهمراهگرفتن قدرت  به دست به خاطریک گروه خاص که 

                                                                            
ِسِهمْ ا (88. هی، آرعد)قرآن، سوره. ال 1  ْنف،

ا
ا ِبأ وا ما ر، یِّ غا ی ی، تَّ ْوٍم حا ا ِبقا ر، ما یِّ غا ها الا ی، خدا در حقیقت )ترجمه:  نَّ اللَّ

 (دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند حال قومی را تغییر نمی
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 د شد؟ننخواه
چطور از دوباره اتفاق افتادن تراژدی شکست اخالقی که مکررًا در این اواخر 

 است جلوگیری نماییم؟ در بین مسلمانان اتفاق افتاده 
مردم است که آن را بنیان  شکلهمنظام اسالمی همیشه  به شمولهر نظام 

 .کنندیمبه شکل شعار مطرح  هاآننه اصولی که  ،نهندیم
 شکلکیبسیار بزرگ، جهان اسالم باید  یماندگعقب به خاطر  .9

. ترقی که ودپذیرا شسریع تعلیم و تربیه و پیشرفت تکنولوژیکی را 
 ،آید(شبه به وجود می)و به صورت یک رودیم شیپبه سرعتبه

مثاًل استبداد، فساد، از  ؛همیشه مشکالت را همراه خواهد داشت
و فرهنگ کشور، مبتذل  هاسنتبین رفتن خانواده، جدا شدن از 

، مواد مخدر و شراب از استفاده ادشدنیز شدن روابط اجتماعی، 
در مقابل این سیالب ضد فرهنگی  سدی مستحکم. هاخانهفاحشه

ک و قوی به خداوند و انجام اوامر دینی  و دینی فقط با یک ایمان پا
. تنها اوامر دینی تواندیم شدهساختهتوسط همه طبقات مردم جامعه 

فرهنگ و رسم و رواج مشروع  ،تضمین کند که تمدن جدید تواندیم
 تخنیکی امکانرا از بین نخواهد برد. یک پیشرفت خالص مادی و 

چنانچه  ؛دیبازنما 1بربریت ۀدوبار ظهور برای را این را دارد که راه 

                                                                            
 مادی و ماشینی. )مترجم(ن استعمار جهانی برای اهداف محض بربریت غربیان در زما 1 
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 .میادهید درگذشته
 

 حکومت اسالمی
نیست  یید فکر دینی و اخالقی به این معناولویت یک تجد به خاطرپافشاری 

. پافشاری ما تواندیمآمده  به وجودکه یک نظام اسالمی بدون دولت اسالمی 
به ما از  هاست که را ینی و اخالقی فقط به این معندیفکر  اولویت تجدیدباالی 
مردم آغاز  یهادلآوردن  به دستبلکه با  شودینم آغازگرفتن قدرت  دست

و احیای فکر اسالمی اول یک انقالب در تعلیم و تربیه است و بعدًا  دگردیم
 ۀباشیم و بعدًا سرباز شویم. اسلح دعوتگرنخست ما باید  رونیازادر سیاست. 

 کتاب و قلم باشد.  باید ما
 شود؟ و هماهنگ یکجا هانیا بازور  استفاده از بایدزمانی اما چه 

انتخاب این لحظه وابسته به یک سلسله عوامل است. اما یک قانون عمومی 
ا گرفتن قدرت ر  به دستکوشش  تواندیمکه حرکت اسالمی وقتی  است نیا

قوی باشد که حکومت غیر  قدرآنافراد  کثرتاخالقی و  ازلحاظه نماید ک
کم را از بین توانایی این را داشته باشد که یک  حالنیدرعو  برده اسالمی حا

زیرا برای ساختن  !بسیار مهم است سئلهمدرک این ؛ 1بسازد را حکومت اسالمی
                                                                            

تواند ویران شود، ولی آبادی آن ویران کردن آسان و ساختن دشوار است. یک عمارت در یک لحظه می 1 
گر ما تمام وسایل و منابع را برای آبادانی یک عمارت زیبا و بهتر نداریم، نباید سال ها وقت نیاز دارد، بناًء ا

سازی عمارت نازیبا و درای مشکل بزنیم، زیرا در این صورت مجبور خواهیم که در زمین ویران دست به
گر تمام وسایل و منابع برای ساختن یک نظام اسالمی به  بدون سقف و در حال دربدری زندگی کنیم؛ ا

خورده  های شدیدهای کنونی و مفسد را ویران کنیم. امت اسالم از این ناحیه ضربهدست ما نیست نباید نظم
 اند. )مترجم(ها خواهر و برادر ما به خاطر عدم درک این امر دربدر شدهاست و میلیون
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. است نیاز آنبردن بیشتر نسبت به از بین  آمادگی روانی و مادییک حکومت 
ک است که به تعویق  قدرهمانعمل کردن قبل از موقع در این وضع  خطرنا

ک  آنانداختن   .باشدمیخطرنا
گر قدرت  ل روانی و بدون آمادگی کام ،شرایط خوب و شانسی به خاطرا

ه کودتا خواهد بود ن کی ،دیبه دست آ مسلکی کارکنان اخالقی و بدون داشتن
 یک انقالب اسالمی.

به معنی محروم نمودن حرکت  گیریقدرت بیش از حد تعویق انداختنبه 
حرکت  اهدافرسیدن به بزرگ برای  ۀآوردن یک وسیل به دستاسالمی از 

های غیر اسالمی فرصت به قدرتپیشکش یک  حالنیدرعو  بوده اسالمی
را  ییراگواقعما هر نوع  را از بین ببرند. حرکت اسالمیاست تا با استفاده از آن 

 و دهدیماز دیگران قرار  ترپستکه مسلمانان را در یک موقعیت  میکنیمرد 
 .گذاردینمهیچ جای برای امید 

 

 یک جمهوری اسالمی –پاکستان 
کستان را که یک  ،میاسالمی سخن میگوی یهاحکومتما از  کهیوقت مثال پا

 .1میتوانینمنادیده گرفته  ،کشور نو تأسیس است
کاممشکالت و  باوجود کستان را تحسین بخشآن در بعضی از  یهاینا ها، پا

کستان میکنیم و آرزو برای به میان آوردن یک نظام  امیدحاصل یک ؛ زیرا پا
و کسانی که این نظام را روی کار آوردند واضحًا توسط یک  باشدیماسالمی 

                                                                            
کستان زمان خودش این گونه بوده است. )مترجم( 1   نظر نویسنده در مورد پا
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 .شدندیممفکورۀ اسالمی هدایت 
کستان  یاد بگیرند که چه انجام بدهند این را رهبران مسلمان باید از مثال پا

 کنند. یخوددار یکارچهو از انجام 
کستان کارهایی که یک نظام اسالمی آینده باید از  مثال با در نظر گرفتن پا

 :تواندیم شدهخالصهنمایند در دو نکته  یخوددارآن 
نبود اتحاد در بین کسانی که فکر محمد اقبال را در عمل  .8

کستان خواستندیم ضح کاماًل وا ،پیاده کنند. چندی بعد از ایجاد پا
شد که اعضای مسلم لیگ حتی دارای یک فکر یکپارچه در بسیار 

. از این نقطۀ نظر واضحًا معلوم ۀمثاًل نظم جامع نیستند؛ مهم مسائل
 که مسلم لیگ باالتر از یک حزب سیاسی نبود. شودیم

بیق برای تط)ظاهرگرایی(  و فرمالیستی نانهیبهایک نگرش کوت .2
کستاننمودن بعضی از  . علما و وجود داشت قوانین در پا

 سیستم تعلیم و مانندمهم  مسائلدانان به عوضی که متوجه قانون
 شکل دمانن یتربیه شوند،  تمام انرژی خود را صرف اختالفات

کردند. و نحوۀ تطبیق آن،  ازدواجو قوانین  حدود جزا وشمائل
یک  آیا که کردندیم صرف اینخود را  وقتتمام هاآن کهدرحالی

 به شکلفساد در حکومت  ،دزد دستش قطع شود یا به زندان برود
کستان  افتییمبسیار سریع گسترش  که حتی تهداب حکومت پا

 را به لرزه درآورد.
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کستان   :واضح است بیاموزیم،نکات مفیدی که ما باید از به وجود آمدن پا
واقعی اسالمی فقط  ۀامعبرای آوردن نظام اسالمی و بازسازی ج بارزهم :اول

 امتحان خود را داده باشند و قبلاز  قبلکه  تواندیمتوسط کسانی رهبری شده 
ی ید یک حزب سیاسبودنشان برای مردم معلوم باشد. این حرکت نبا قدمثابت

اساس  بلکه باید حرکتی به است،شده  شلیکدموکراسی غربی  سالحباشد که از 
برای  ریپذانعطاف ریغ یکیدئولوژ یااسالمی دارای شرایط اخالقی و  یدئولوژیا

 .، باشدعضویت در آن
آوردن نظام اسالمی برای اصول اساسی اسالم  به خاطر امروزمان مبارزۀ :دوم

عدالت  نیتأماین به معنی تضمین نمودن تعلیم و تربیه دینی، اخالقی و  .است
 .باشدیماجتماعی 

ه هم میان راحکومت اسالمی این نیست که مساوات و برادری  ۀوظیف :سوم
د. نمای تالش با مناعتاجرای این اصول  به خاطربلکه باید  ،دمردم اعالن نمای

د، تا ساز برافراشته میه باشد بیرق عدالت را ک ییک مسلمان بیدار در هر جای
قر و ف یعدالتیباز جنگ با جهالت،  نخستسازد که جهاد واضح  برای دیگران

 . شودیم آغاز
 

 عیسویت و یهودیت
 یهامستیسموقف اسالم را در مقابل همه ادیان و این رساله گنجایش تشریح 

است که موقف اسالم را در مقابل دو دین بزرگ در  این ، اما مهمنداردفکری 
کم در (عیسویت و یهودیت) جهان و  یدارهیسرما) جهان و دو سیستم حا
 بیان نماییم. (سمیالیسوس
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و  تعلیمات عیسی  میان ،موضوع عیسویت مطرح است که ییآنجاتا 
 مینیبیما خد یسوبهدعوت  به شکل. اولی را میشو یمتعلیمات کلیسا فرق قائل 

 مینیبیم ییک سازمان به شکلرا  ومیو د است شدهفیتحر که در طول تاریخ 
و دیگر  انثروتش، سیستم تقسیم شانیهااستیسکه سیستم روحانیون )پاپ(، 

 است بلکه ضد عیسویت یاسالم ریغکه  تنهانهاست  هاآن موردتوجهکه  مسائل
باید  ،دارتباط با عیسویت بپرسرا در  کسی موقف ما که یزمان. هر باشدیم نیز

 ؟است و یا هم کلیسا تعلیمات عیسی  ،عیسویت منظورشان از بپرسیم که
زدیک را به ن هاآن ، زیرا گرایشمیکنیماخیر شورای واتیکان را تحسین  ۀما جلس

گر دهدیمشدن به اصل عیسویت نشان  با  ینزدیک خواستار هایسویع. ا
و  مرفهشاهد یک جهان باشند، این دو دین بزرگ دنیا  میانهمکاری دوطرفه 

 خواهیم بود.  آمیزصلح
به اساس همین اصل همکاری دوطرفه  نیز موقف اسالم در مقابل یهودیت

 یک باهمیکجا زندگی کردیم و  هاقرن ،استوار خواهد بود. ما همراه با یهودیان
 فرهنگ مشترک را ساختیم.

 یهاملع، یهودیان در فلسطین مرتکب یفعل اما تحت رهبری صهیونیستی
تی های صهیونیسراهکار شدند.  شرمانهیبفکرانه و هاغیرانسانی، ظالمانه، کوت

مسلمانان و یهودیان را  میان تی و حالت روابط چند وقت اخیرفقط حالت موق
 .طلبندیمبه مبارزه  در فلسطین تمام جهان اسالم را هاآن. ندکیم برجسته

لکه این ب ،و حتی اعراب نیست هاینیفلسطبرای  همسئلتنها یک  المقدستیب
 دسالمقتیبآوردن  به دست به خاطر. شودیم انانمربوط به تمام مسلم همسئل

خارج از  هللالحمداکه  ،پیروز شوند انمسلماناسالم و  در مقابلباید اول  هاآن
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 . باشدیم هاآنتوان 
گر خود ؛ فرق قائل شویم هاستیونیصهو  هایهودی میانکه  میخواهیمما  ا

 تیرژیم صهیونیس یهایروزیپیهودیان این فرق را قائل شوند. ما امید داریم که 
نه نمایندگی از مردم  هاحکومتمتفرق عرب )این  یهاحکومتدر مقابل 

نشود و این  درکشانباعث تاریک شدن  ،و نه از مسلمانان( کنندیمعرب 
ند متوقف سازند و همراه با مردم فلسطین اهرا که خودشان آغاز نمود ییهاجنگ

ک فلسطین گر  به زندگی خود را یآرامبه 1در خا ر راه تکب هاآنپیش ببرند. اما ا
دهند که امکان زیاد دارد همین راه را ادامه بدهند پس ود را ادامه و غرور خ

، و نددار  شیدر پحل را  راهکیحرکت اسالمی و تمام مسلمانان در جهان فقط 
های قربانی هرقدرو گیر باشد وقت هرقدردهند. اینکه به جهاد خود ادامه  آن
را مجبور به  هاستیونیصهباید بپردازیم تا  ،که این جهاد ضرورت دارد را

ک فلسطین را که غضب نمود سانتیبرگشتاندن هر  وع بکنیم. هر ن ،نداهاز خا
حقوق اولیه برادران و خواهران ما در فلسطین به خطر  شودیممعامله که باعث 

 مواجه شود خیانت به این امت است. 
ه ب واین موقف در مقابل عیسویت و یهودیت پالیسی های جدید نیست 

بلکه این اصول قرآن کریم است که  ،باشدینمشرایط جدید و ناپایدار  خاطر
 . 1ندینماو نصارا موقف گیری نسبت به یهود  آموزاند که چگونهرا میمسلمانان 

                                                                            
کمیت دولت فلسطینی. )مترجم( 1  ک فلسطین یعنی تحت حا  در خا
ِئكا  (19. هی، آمائده)قرآن، سوره. ال 1  ولا

،
أ ه، فا لا اللَّ ْنزا

ا
ا أ ْم ِبما ْحک، ْم یا ْن لا ما ه، ِفیِه وا لا اللَّ ْنزا

ا
ا أ ْنِجیِل ِبما ْهل، اْْلِ

ا
ْم أ ْحک، ْلیا وا

ونا  اِسق، م، اْلفا و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند و کسانی که به آنچه )ترجمه:  ه،
ْنِزلا  (896. هی، آبقره)قرآن، سوره. ال(، رمانندخدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود ناف

،
ا أ ما ِه وا ا ِباللَّ نَّ وا آما ول، ق،
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 سمیالیسوسو  یدارهیسرما
ه بدر عصر حاضر ساختاری  به کدام شکلسیستم سیاسی حکومت اسالمی 

مدن ت یهایژگیو با اجتماعی ؟ کدام شکل حکومتی یا شکل تواندیمآمده  وجود
ناسب م اسالمی ۀبرای جامع ، سوسیالیستییدارهیسرماغربی مثاًل دموکراسی، 

 هایندفرآاز همین باید  ما هم ۀاست که جامع ریناپذاجتناباست؟ و آیا این امر 
 بگذرد؟

ا تمام کشوره در آن کهقوت گرفته است  ایهز دو قرن اخیر تا فعاًل مفکور ا
را به حیث سیستم حکومتی خود قبول   1نمایندگی دموکراسی باالخرهباید 

                                                                            
ِعیسا  ی وا وسا وِتيا م،

،
ا أ ما اِط وا ْسبا

ا
اْْل وبا وا ْعق، یا اقا وا ِإْسحا اِعیلا وا ِإْسما اِهیما وا ی ِإْبرا ْنِزلا ِإلا

،
ا أ ما ا وا ْینا بِ ِإلا وِتيا النَّ

،
ا أ ما ونا ی وا یُّ

ِهْم الا  بِّ ونا ِمْن را ْسِلم، ه، م، ْحن، لا نا ْم وا ٍد ِمْنه، حا
ا
ْینا أ ق، با رِّ فا بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و )ترجمه:  ن،

و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده  لیبه آنچه بر ابراهیم و اسماع
 ایم میان هیچ یك از ایشان فرق نمی ه شده ایمان آوردهو به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داد

ِتي  (16. هی، آعنکبوت)قرآن، سوره. ال( و او تسلیم هستیم ابرگذاریم و در بر  اِب ِإالَّ ِبالَّ ْهلا اْلِکتا
ا
وا أ اِدل، جا الا ت، وا

ِذي  ا ِبالَّ نَّ وا آما ول، ق، ْم وا وا ِمْنه، م، لا ِذینا ظا ن، ِإالَّ الَّ ْحسا
ا
ه، ِهيا أ ْحن، لا نا اِحد  وا ْم وا ک، ه، ِإلا ا وا نا ه، ِإلا ْم وا ْیک، ْنِزلا ِإلا

،
أ ا وا ْینا ْنِزلا ِإلا

،
أ

ونا  ْسِلم، ای[ که بهتر است مجادله مکنید مگر ]با[ کسانی از آنان  و با اهل کتاب جز به ]شیوه)ترجمه:  م،
شما نازل گردیده ایمان آوردیم اند و بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و ]آنچه[ به سوی  که ستم کرده

 (و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم
( و Representative Democracyکنند. دموکراسی نمایندگی )دموکراسی را معمواًل دو نوع تعریف می 1 

شمول که دموکراسی کالسیک نیز (. دموکراسی همهInclusive Democracyشمول )و دموکراسی همه
( در همه امورات زندگی Demosشود، همان دموکراسی یونان قدیم است که در آن مردم )می نامیده

گیری کرده و سهیم قدرت اند. در دموکراسی نمایندگی برای مردم پس از گذشت زمان، در وقت تصمیم
رت دانتخابات، خیال باطل سهم در قدرت داده شده و پس از تعیین نمایندگان به حیث تماشاچی از سهم ق

 گیرند. )مترجم(محروم بوده و تمام تصامیم را نمایندگان می
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 هلمسئجهانی عکس این  یهاجنگاخیر مخصوصًا بعد از  یهاشرفتیپنمایند. 
 یردر س ریپذنااجتناب ۀیک مرحل کالسیک که در بسیار مواقع دموکراسی را

م فعاًل بعضی از مرد طورنیهمثابت ساخته است.  ،باشدینمتکامل یک جامعه  
ام یک نظ ه سویبخواسته یا ناخواسته انسانی  وامعجنشان دهند که  خواهندیم

 معاصر در کشورهایی که نظام یهاشرفتیپاست، اما  در حرکت  سوسیالیستی
کم است مثاًل اروپا و امریکا  هادر آن یدارهیسرما خالف این ادعا را ثابت حا

 . سازدمی
هوش و ذهن  برای تحت فشار قرار دادناین جبرگرایی خیالی یک وسیله 

قرار دادن افکار مردم و  ریتأثروانی برای تحت  ۀوسیلو همین  بودهمردم 
 . گیردمیقرار  مورداستفاده یحکومت هاییدئولوژیاگسترش 

اه وسط همیشه ر  اسالم کهبا مد نظر گرفتن اینبا آزاد بودن از این جبرگرایی و 
د هر سیستم موجو  یهایخوب میتوانیمبدون کدام تعصب  ،ردیگیمرا در پیش 
 را بگیریم.

ود وج آن و سوسیالیستی به شکل اصلی یدارهیسرمانظام ، در حال حاضر
ه تاریخ ساخترا  هاستمیسسرعت پیشرفت بعد از جنگ جهانی دوم این  .ندارد
گرچه این است  91 که در کنندیمشعارهای خود را تکرار  طوری هاستمیس. ا

گفته ، هاانهنش. با قضاوت از روی بعضی از باشدنیفتاده  یسال گذشته هیچ اتفاق
 ۀو سوسیالیستی در آیند یدارهیسرماکالسیک نظام  یارهایمعیم که توانمی

ضروریات اقتصادی و اجتماعی مردم  تاد داشت ننزدیک توانایی این را نخواه
گر ما دیگر  خوریم و فقط حقایق عملی را ن فریب شعارها رارا برآورده سازند. ا

 91در  .را قبول نماییم یدارهیسرمانظام  ۀالعادفوقباید تکامل ، در نظر بگیریم
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 در حالطوری در همنوایی با هم ساینس با اقتصاد  ،سال اخیر، در این نظام
ر . در سوی دیگاندداشتهآزادی سیاسی و امنیت حقوقی هم که  دنباشیمحرکت 

مثاًل  ؛میتوانینمپوشی کرده چشم همسیستم سوسیالیستی  یوردهااما از دست
قدیمی  یهابه شکلاستفاده منابع مالی در تعلیم و تربیه و از بین بردن فقر که 

 وجود داشت.
و  اندداده قرارکه مردم را در بحران  هانظامتاریک این جنبۀ حال از  عیندر 
 . میتوانینمپوشی چشمنیز  هند،دیمخود نظام را تکان  اساس

ضح اسالم را وااین برتری  ،حل مشکالت جامعه به خاطراسالم  ۀنانیبواقعدید 
و  حکومتی یهاستمیس سایرموارد مثبت و منفی  تواندیمکه اسالم  سازدمی

 ۀمطالع ترمهمدهد. از همه قرار  مورد مطالعه اقتصادی را بدون کدام تعصب
 کشورها زیرا این ؛باشدیممریکا، اتحاد جماهیر شوروی و جاپان ا یکشورها

. کنندیمتطبیق  آن را با عمل و اصول هاستمیسکه این  دنباشیمتنها کشورهایی 
به ، ودشیمکه مربوط به قدرت و اقتصاد را جامعه  ۀمشکالت اولیسه کشور این 

 .اندنمودهمختلف حل  یهاشکل
 یهاهیفرضکه در  را سال اخیر مشکالتی 91در  یدارهیسرماپیشرفت نظام 

برای ما نشان داده است. اینجا ما سه مشکل  جود دارد،و اساسی مارکسیسم 
 :میکنیماساسی را یاد 

بین نیروی تولید و روابط تولیدی  تناقضدر سیستم مارکسیسم  .8
ده چیره ش تناقضبه این  یدارهیسرمااست. اما سیستم  ریناپذاجتناب

 است.
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 کارگر ۀطبق، اندداری را از خود کردهکه سیستم سرمایه در کشورهای .2
کم انقالب را انتخاب نکرد نظم علیه  ند.اهحا

گاهی فردی یا پای وجوداط بین ارتب .9 و ساختمان اصلی جامعه به  هو آ
 .کردیمنیست که مارکس ادعا  یشکل

 ؛قسمی پیش نرفت که مارکس برایش نقشه کشیده بود پیشرفت جهانی
این نظام را رشد  ند وخود را حفظ کرد یدارهیسرمانظام  ،کشورهای پیشرفته

مد آ به وجود افتادهعقبدر بعضی از کشورهای  سمیالیسوس عین حالدر دادند. 
  .باشدیمغیرقابل توضیح  سمیالیسوس نظر به ایدئولوژیکه این خود 

 یهامستیسبه بعضی انواع  افتادهعقبتمایل بعضی از کشورهای  گونهچ
 ؟توانیممی لیو أتاقتصادی سوسیالیستی را 

ست مناسب ا ییکشورهاو وسیع  هایاقتصاد سوسیالیسم برای تنظیم :اول
 ، نهوجود دارد یاهیسرما ؛ در حالتی که نهاقتصادی نداشته باشند مبدأ که

 تخصص کاری و نه کدام چیز دیگر.
باشد به همان اندازه محیط آن کشور  ماندهعقبکه یک کشور  هرقدر :دوم

ر، آزادی فردی کمت؛ کندیمسازگاری پیدا  هاتیمحدودبا انواع مختلف  یآسانبه
این گونه جوامع همواره حامل نوعی  .رهیو غمرکزگرایی دولتی، یک دولت قوی  

 .اندسوسیالیستی از سیستم 
گرچه  :سوم واقعی سیاسی و اقتصادی  ۀبه حیث یک نظری سمیالیسوسا

وجود دارد.  هنوز هماما به حیث یک افسانه و یک نوع ماجراجویی  ،وجود ندارد
تر در بیش سمیالیسوسکه چرا  سازدیمواضح  مانیبرا سمیالیسوساین جنبۀ 
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نسبت به کشورهای  ان بیشترمریکای التین طرفدار اممالک کاتولیک و 
 .دارد پروتستانت و آلمانی

 گراعقلپیشرفته و  ۀیک جامع رایب یدارهیسرمادر مقابل، روح نظام 
در  یدارهیسرما ۀانکشاف یافت یهاشکلاست که  شدهثابت. باشدیم ترمناسب

 غیرانسانی یهاجنبه. بعضی از ندعمل نموده ا ترموفقدموکراتیکی  یهانظام
ثریت نظام ؤ دارد بدون اینکه به م شدنیخنثامکان  یدارهیسرمایک نظام 

 برسد. یاصدمه
الی و خی ها،بناًء محتوم بودن یکی از این دو سیستم به حیث یگانه گزینه

 ،باشد که با پیشرفت تکنولوژیتوخالی است، اما چیزی که محتوم است این می
 داردوامدن اصلی کار کر  ۀمسئلبناًء  .کندبه سوی پیشرفت حرکت میاقتصاد نیز 

  باشد.و کم عیب در این عرصه می ساختن یک سیستم کم نقص به خاطر
عام با معضل انتخاب از دو از این رو، اسالم به طور خاص و جهان به طور 

داری روبرو نیست و این معضل خیالی و ساختگی گزینۀ سوسیالیسم و سرمایه
گرچه سؤالیمی با آن رو برو هستیم این است که چگونه سیستم  که باشد. ا

ار کار دارتباط میان سرمایه و تولید را انتخاب و برای بهسازی آن به شکل دوام
ر در و همچنان مطابق قواعد اسالمی و فهم اسالمی مؤثسیستمی که باید  ؟کنیم
ت کار و فعالی تسریعباعث . این سیستم عدالت اجتماعی در جامعه باشد مورد

 ایی این را خواهد داشت که مشکالتو توان شده آن به بهترین شکل
 پیشرفت  در تولید و تکنولوژی را حل نماید. باالثر ریناپذاجتناب
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 نتیجه
تجدید فکر اسالمی و تغییر  به خاطر اساسی یهامعضلنقاط اصلی و  فوقاً 

اذهان را به خود اخالقی، فرهنگی و سیاسی  که  ازلحاظعمومی مسلمانان 
 .مصروف کرده است، بیان شده است

تجدید فکر اسالمی نامی است که امید  ،هایدیناامو  هاشکستهمه  نمیادر 
حل را برای بیرون رفت از حالت  راه کیو  کندیممردم زنده  یهادلرا در 
 . نمایدکش میپیشفعلی 

 ثیه حببلکه  بودهدگاه که دین او فقط یک تصادف ندی این هیچ مسلمان با
ین  کثر کسانی که ندکینمرا قبول دارد، مخالفت  آنیک وظیفه و دا  ترددم. اما ا

مبدل ت حقیق توان بهمیاحیاء اسالم را  توانو  نیروکه با کدام  پرسندمی ،هستند
 ؟کرد

ه ک مسلمانجدید ، ما به نسل ریناپذاجتنابجواب دادن به این سؤال  به خاطر
میلیون پسر و دختر مسلمان  صد. این نسل، میکنیماشاره  در حال رشد هستند،

. انددهشبزرگشکست و حقارت  یهایتلخو با  اندآمدهاست که با اسالم به دنیا 
و شکل  هکسانی که نه زندگی به شیو  ،ند شداسالم متحد خواه بامحبتکسانی که 

ه محور که ب کسانی پذیرا اند و را گانهیب یهاکمکو نه  کنندیمقدیمی را قبول 
های توانایی حامل وسازند میرا متجلی حقیقت، زندگی و وقار  مفهومکه  اهدافی
 که با آن هر مشکل زندگی را حل خواهند کرد. هستند

زندگی توهم و  ۀظاهر شود. دور  نیازاشیپ نسلچنین  این امکان نداشت 
این  ،ما ضعف خدایان دروغین ؛ زیراشدیم پشت سر گذشتاندهاشتباهات باید 
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 ، کسانی که ما را در سینا شکست دادندهاملتگان دهند نجاتاین  ن وهاپادشاه
از ایم. این خدایان دروغین را نسزد که دیده رها کردند، درخطراندونیزیا را  و
تند ساخ هانیاکه تنها چیزی را که حالیدر ،ادی، رفاه و پیشرفت حرف بزنندآز 

این همه اتفاقات در جهان  .ظالم و استبدادی، فقر و فساد بود یهاحکومت
 که فعلی نسل .ضرورت بود اسالم برای بیدارسازی ما از خواب گران یک 

دف هبازی سیاسی و بی کنند که شعارهای این خدایان دروغین،می واضحًا درک
 آن وجود دارد وبرای جهان اسالم بیرون رفت  راه کیفقط دانند که می، است

 جوعر )اسالم و مسلمانان( خودکه دوباره به منابع مادی و معنوی است  این هم
 کنیم.

گرچه جهان  بسیار مردمان، نژادها و قوانین مختلف  متشکل ازاسالم امروز ا
 گونهکیکه در هر گوشه و کنار این جهان با وجود دارد  یزیچکیاما  است،

احساسی که در اندونیزیا،  ؛و آن قرآن کریم است شودیماحترام و وفاداری دیده 
 احساس تعلق داشتن به یک اجتماع که ،نایجریا یکی استو هندوستان، الجزایر 

 .آوردیم به وجودرا )امت( می بزرگ اسال
فرد عادی یک انرژی  هاونیلیمدر احساس  )به قرآن و امت( این دو وفاداری

 که در تمام جهان اسالم یکسان است.  دهدیمرا نشان بالقوۀ 
ه است ک اخالق اسالمی باالثر تأثیر واحساسات  به حیث بخشی از همین

 ،هاانسانبرابری  مانند بسیار مهم متداومًا در ذهنیت جمعی مسلمانان مفاهیم
 .مینیبیمدر مقابل هر نوع موجود زنده  را عدالت اجتماعی، مرحمت و بردباری

یای یک دن نوید دهندۀ بلکه ،نبودهاین حقایق به معنی وجود یک دنیای بهتر 
 بهتر هستند.
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 زیرا ؛این است که جهان اسالم هنوز هم زنده است ۀدهندنشاناین احساسات 
محبت و حس هم نوعی و جود دارد، مرگ نه بلکه زندگی وجود دارد. آن جا که 

ک تازه است که منتظر کشاورز  یجهان اسالم یک دشت نیست، بلکه یک خا
 ترآسانکار ما  هاتیواقع. با فهمیدن این پاشیده شوددر آن  بذرهاتا  باشدمی

کار ما  .دارندذخیروی وجود  نیروییک  به شکل. این احساس فعاًل شودیم
. وفاداری و دوست داشتن قرآن باشدیمبه قوه فعال  هانیاشامل تبدیل نمودن 

 احساساتی مسلمانان اتاجتماع .دنباید به عزم اجرا نمودن اوامر قرآن تبدیل شو 
گاه و منظم تبدیل شو  ۀک جامعباید به ی  ،دبای ذهنیت جمعی مسلمانانو  دنآ
آمدن مشخصات  به وجودکه باعث  سازد واضح و روشن را باروهای همفکور 

 .، شودد آمدنخواه به وجودکه در آینده  یینهادهاقوانین و  ،اخالقی و اجتماعی
این تغییرات را به عهده خواهد گرفت و به چه چه کسی مسئولیت فرآیند 
 د افتاد؟نشکل این تغییرات اتفاق خواه

 فقط یک باشد. جمعیم ، باید اقداشوددر این موارد برداشته میکه  یهر قدم
گر . نسل جوان ما تواندبوده میکامیاب مبارزۀ جمعی و منظم  و  هاشیگراا

که  تواندیم اند،منظم به مصرف برس یهاحرکتباالی  خویش را یانرژ
 گیرد.عهده  هو تغییرات را ب تحوالتاین  تیمسئول

به یک شرط حتمی  ،واحد ۀاولی برنامۀ و باهدف حرکِت  گونهنیاساختن 
 .استاسالمی  یکشورهاآمدن نظام اسالمی در تمام  به وجود خاطر

، چیزهایی را که کندیم آوریجمع مفید و موجود رای این حرکت، چیزها
و  کندیم، اهداف را تعیین کندیم، مردم را دعوت سازدیم اندساخته نشده

 ییک جهان ۀجدان و اراد. این حرکت و سنجدیم را این اهداف رسیدن به یهاراه
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 که دوباره از یک خواب بسیار عمیق و طوالنی بیدار شده است. شودیم
هیچ  که میشو یم ادآوری ،با ارسال این پیام به تمام مسلمانان در سراسر جهان

وجود  راهکیوجود ندارد. فقط   ایمنجیسرزمین موعود، یا معجزه کننده یا 
 .است و قربانی دادن مبارزهکار،  و آن هم دارد

  در عقب ما ؛بیایید که دو چیز را به یاد داشته باشیم هادر این زمان فتنه
 داریم. با خودخدا است و ما موافقت مردم را  رحمت

 


