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نقدوبرریسکتاب
سیدحسن اسالمی

فلس���فه المش���روع الحضاری بین االحیاء االس�ل�امی و التحدیث الغربی؛ احمد محمد جاد عبد الرازق؛
 2ج ،ویرجینیا ،آمریکا :المعهد العالمی للفکر االسالمی.1995 ،
س���لفی  .3جریان غربگرایانه و لیبرال .نویسنده که دانشآموختۀ فلسفه
چکی���ده :نخس���تین نظریه پردازان مدرن در جهان اس�ل�ام عمدت���اً مصری یا در

مصر بودند و حاصل تأمالتش���ان همواره برای دیگر نقاط جهان اس�ل�ام ،شایسته
توجه بوده اس���ت .کتاب فلس���فه المش���روع الخصاری بین االحیاء االس�ل�امی و
التحدیث الغربی نوش���ته احمد محمد جاد عبدالرازق گزارش���ی از اندیش���ه ها
و نگرش های مصر معاصر و ریش���ه یابی آن هاس���ت .نویسنده کتاب ،جریانات
موجود را به سه جریان عمده نوسازی دینی ،احیاگرانه یا سلفی ،و غربگرایانه و
لیبرال تقسیم می کند .وی در کتاب مذکور ،مهم ترین نمایندگان این جریانات
و آثارش���ان را معرف���ی ،طبقه بن���دی ،و تحلیل نموده و با بیان زمینه های ش���کل
گی���ری آن ها ،نقاط قوت و ضعفش���ان را مورد بررس���ی قرار می دهد .نویس���نده
نوش���تار حاضر با هدف معرفی کتاب فلس���فه برنامه تمدنی اسالم از احیاگرایی
اس�ل�امی ت���ا نوگرایی غرب���ی ،تلخیصی از محتوا و مهم تری���ن مطالب مندرج در
کتاب را ارائه می نماید.
کلیدواژه :کتاب فلس���فه المشروع الخصاری بین االحیاء االسالمی و التحدیث
الغرب���ی ،کتاب فلس���فه برنامه تمدنی اس�ل�ام از احیاگرایی اس�ل�امی تا نوگرایی
غرب���ی ،اندیش���ه ه���ای مص���ر معاص���ر ،نگرش ه���ای مص���ر معاصر ،جری���ان های
تأثیرگذار در مصر معاصر ،معرفی کتاب.

اشاره

ً
نخس���تین نظریهپ���ردازان م���درن در جه���ان اس�ل�ام عمدت���ا مص���ری یا در

مص���ر بودند و حاصل تأمالتش���ان هم���واره برای دیگر نقاط جهان اس�ل�ام
شایس���ته توجه و تأمل بوده اس���ت .چراغی که س���یدجمال در این خطه
برافروخت ،همچنان روش���ن است و هرچند گاه وزش بادهای سموم آن
را میپژمراند؛ اما خاموش���ش نمیکند و همچنان کورسویی از این شعله
بر جای میماند .کتاب حاضر گزارش���ی است از اندیشهها و نگرشهای
مصر معاصر و ریش���هیابی آنها .نویسنده جریانات موجود را به سه جریان
عمده تقس���یم میکند .1 :جریان نوس���ازی دینی؛  .2جری���ان احیا گرانه یا
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اس���ت ،کوشیده اس ��ت در این کتاب مهمترین نمایندگان این جریانها
و آثارش���ان را معرفی ،طبقهبندی و تحلیل کند و زمینههای ش ��کلگیری

آنها را بازگوید و در پی آن قوت و ضعفشان را بررسد.

 .1درآمد
در پ���ی حمل ��ه ناپلئون به مصر و چیرگی بر آن ،متفکران آن کش ��ور و دیگر
مناطق ش���مال آفریقا بیش از دو قرن اس ��ت که به بازاندیشی میراث خود
نش ��د از وضع
و نح���وۀ مواجه ��ه ب ��ا غ ��رب پرداختهاند و هر ی ��ک برای برو 
موجود و جبران پس افتادگیها ،به فراخور دانش و بینش خود نسخهای
پیچیدهان���د ک ��ه گاه وض ��ع موج ��ود را حادت ��ر و ای ��ن بیم ��اری را وخیمت ��ر
کرده اس���ت .کتاب حاضر ،فلس ��فه برنام ��ه تمدنی اس�ل�ام از احیاگرایی
اس�ل�امی تا نوگرایی غربی) که در اصل رس ��اله دکتری نویس ��نده در رشته
فلس���فه اس�ل�امی در دانش ��گاه قاهره بوده ،گزارش ��ی اس ��ت مفصل از این
نسخهپیچان و نسخههایی که در این مدت تجویز کردهاند.
ای���ن کتاب دو جلدی ( 1130صفحهای) با پیش ��گفتاری از دکتر محمد
عماره ،نویسنده پرکار و پرفرازوفرود آغاز میشود که در آن از بحران فکری
و گرۀ نا گش���وده جهان اس�ل�ام و ضرورت بیداری اسالمی سخن میرود.
ً
اصل کتاب افزون بر مقدمه ،در س ��ه بخش و جمعا هشت فصل سامان
شه ��ای معاصر در
یافت���ه اس���ت .این کت ��اب را به مناس ��بت درس گرای 
جهان اس�ل�ام که سالیانی اس ��ت به عهده داشتهام ،مطالعه کردم و آن را
برای گزارش مناس ��ب دیدم و در م ��واردی مطالبی تکمیلی از منابع دیگر
آوردم .برای کس ��انی که با این فضا آش ��نا هستند ،این کتاب تحلیل و یا
رهیافت تازهای ندارد؛ اما اهمیت این کتاب در اطالعات ریز و جزئی و
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در عین حال مهمی است که برای عالقهمندان این مباحث تازگی دارد

معاصر بود .وی همزمان متکلم سیاسی و الهیاتی بود و میتوان رساله رد

و آموزنده است .نویس���نده که خود مصری است ،از منابع آن خطه برای

بر نیچریه او را نخستین رد بر مادیگرایی در جهان اسالم به شمار آورد.

معرفی اش���خاص و انظار به خوبی استفاده کرده و اطالعاتی را در کتاب
گنجانده است که بهسختی در منابع دیگر دستیافتنی است.

 .2-2محمد عبده
در پی معرفی تفصیلی آرای س ��ید جمال ،نویس ��نده س ��راغ محمد عبده

نویسنده در مقدمه از سرشت فلسفه اسالمی ،چارچوب زمانی و مکانی

م���یرود و ب ��ه نقل از رش ��ید رض ��ا ،مینویس ��د :اگر س ��ید جز او ش ��اگردی

این پژوهش و ش���یوه بحث آن و راههای بازس���ازی فلسفه اسالمی سخن

نداش���ت ،کافی بود .هرچند پس از س ��ید ،به تدریج از سیاست دور شد

میگوید .وی بر این باور اس���ت که فلسفه معاصر اسالمی برای بازسازی

و ب���ه فرهن ��گ و کار فرهنگی روی آورد .از این منظ ��ر میتوان گفت که او

اس�ل�ام ،بر چند پایه اس���توار است .از

سه مرحله را از س ��رگذراند :نخست مرحله سیاسی متأثر از سید جمال،

نخستین نظریهپردازان مدرن در
جهان اسالم عمدتاً مصری یا در
محم���د عبده و و محمد رش���ید رضا
مصر بودند و حاصل تأمالتشان
همواره برای دیگر نقاط جهان اسالم اس���ت و از س���ویی دارای گرای���ش
اش���عری ،معتزل���ی و و اب���ن رش���دی
شایسته توجه و تأمل بوده است.
اس���ت .از س���وی س���وم نی���ز مبتنی بر
س���ویی مبتنی ب���ر تفکر س���یدجمال،

لیبرالیس���م غربی و آرای کس���انی مانند ش���بلی ش���میل ،فرح انطون و طه
ً
حس���ین اس���ت .با تأ کید ب���ر این ک���ه اصوال مس���ئله محوری در اندیش���ه
اس�ل�امی معاص���ر ،واقعی���ت غرب و نح���وه تعامل با آن اس���ت ،وی س���ه
جری���ان فکری معاص���ر مصر را شناس���ایی میکند و س���اختار کتاب را بر
اس���اس این طبقهبندی پیش میبرد .این سه جریان به تعبیر او عبارتند
از :احیا گرایی ،نوگرایی و لیبرالیزم انسانگرایانه.

دوم مرحل ��ه فرهنگی و تأ کید بر اولویت کار فرهنگی و س ��وم مرحله مرور
و بازاندیش ��ی مس ��ائل دینی در پرت ��و مطالعه متون و نصوص فرانس ��وی به
زبان اصلی .وی با آنکه فرهنگ اروپایی را میپذیرفت ،تفاوتی که با س���ر
سیداحمدخان داشت ،در این بود که متکلمی حاذق بود.
عب���ده در آغ ��از فعاالن ��ه در عرصه سیاس ��ت وارد و پس از شکس ��ت قیام
عرابی پاش ��ا ،به س ��وریه تبعید ش ��د و این تبعید ،نقطه پایانی بر فعالیت
سیاسی او به شمار میرود .در پی بازگشت به مصر و رسیدن به ریاست
االزه���ر ،یکس ��ره از سیاس ��ت برید و خ ��ود را وقف کار نظری ک ��رد .وی در
آغاز تحت تأثیر درویش خضر ،از صوفیان ش ��اذلی ق ��رار گرفت و همواره
از تصوف دفاع میکرد .آنگاه تحت تأثیر س ��یدجمال به عرصه سیاست
روی آورد و در اواخر عمر از نوعی سلفیگری و نوشتههای فقهای حنبلی

بخش نخس���ت کتاب در سه فصل مس���ائلی را پیش میکشد که ارتباط

اثر پذیرف���ت .با اینهمه وی همواره از تصوف دف ��اع میکرد و دردمندانه

مس���تقیمی با جریانات فکری ندارد .فصل نخس���ت به مسئله تعلیم در

از کشت هش ��دن پانص ��د صوف ��ی در ی ��ک روز در قاه ��ره س ��خن میگفت.

مصر و تح���والت آن اختصاص دارد .دومین فصل بحث شرقشناس���ی

همچنی���ن ب ��ر ای ��ن باور ب ��ود که ا گ ��ر از نعمتی برخ ��وردار اس ��ت ،از برکت

را پیش میکشد و سومین فصل به نقش روزنامه و ترجمه در شکلگیری

تصوف است.

اندیش���ه معاصر میپردازد .از این بخش یکس���ره میگذریم تا بحثهای
مرتبطتری را پی بگیریم.

 .2جریان نوسازی دینی
بخش دوم این کتاب در سه فصل جریان نوسازی دینی ،احیاگری دینی
و جریان لیبرالی را بازکاوی میکند .نویس���نده در فصل نخس���ت ،جریان
نوس���ازی دینی (تی���ار التجدید الدین���ی) را محور کار خود ق���رار میدهد و
طبق معمول سراغ سیدجمال میرود و او را پدر همه اندیشههای نوگرایانه
در مصر میش���مارد .او به نقل از محمود قاس���م ،او را فیلس���وف شرق ،مرد
اصالحات دینی ،سیاس���ی و اجتماعی در جهان اسالم معرفی میکند و
بر این باور است که در این مباحث چارهای جز ارجاع به سید نیست.

1

2

عب���ده متأث ��ر از س ��یدجمال و در پی خواندن آثار فلس ��فی چ ��ون حکمه
االش ��راق ،اش ��ارات ،حکمه العی ��ن و عقائد دوان ��ی از فرهنگ متنمحور
االزهر دور ش ��د .رش ��ید رضا تحوالت عبده را اینگونه بر میش ��مارد :وی
در دانش���جویی س ��ه مرحله را پش ��ت س ��ر گذاش ��ت .نخس ��ت به سبک
معهوداالزه ��ر دان ��ش آموخ ��ت و ب ��ا متون رای ��ج کلنجار رف ��ت .در پی آن
ِ
خداوند س ��یدجمال را بر او عرضه داش ��ت و بدین ترتی ��ب او را از «زمین
عبارات رکیک و اس ��الیب ضعیف و احتماالت بعید به آس ��مان عرفان
حقیقت» برکشید .در مرحله سوم عبده زبان فرانسوی آموخت و آثار مهم
را به آن زبان خواند تا جایی که روزی نبود که از فرانسه مطلبی نخواند.
مهمتری���ن هدف اصالحی عبده ،آزادس ��ازی عقل از بن ��د تقلید و جمود

 .2-1سید جمال

و فهم دین به س ��بک س ��لف ب ��ود .او ش ��یوههایی را پیش ��نهاد میکرد ،از

از نظر سیدجمال ،تنها از طریق اسالم و خرافهزدایی و عقلگرایی میتوان

جمله پا کس ��ازی اس�ل�ام از عادات فاس ��د ،بازنگری در اندیش ��ه اسالمی

مجد از دس���ت داده را به دس���ت آورد .س���ید ب���ر دو نکته تأ کید داش���ت:

در پرت���و دادههای علمی جدید و اصالح آم ��وزش عالی و آموزش معارف

دمیدن روح تازه در ش���رق و زندگیبخشی به آن و دیگری مقاومت در برابر
امپریالیس���م غ���رب .وی در واقع پیش���اهنگ مکت���ب عقلگرایی در مصر
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دینی .بدین ترتیب ،دو ویژگی در تفکر اصالحی عبده قابل توجه است:
نخس���ت دعوت به عق���ل و اقتدار آن در فهم دین و دیگری گش���ودهبودن
ب���ر اندیش���ههای جدید و به کارگیری تأویل در تفس���یر قرآن ت���ا آنکه با این
دادهها س���ازگار افتد .وی در برابر کس���انی مانند ارنست رنان که اسالم را
نقیض علم میدانس���تند ،بر همسویی این دو تأ کید داشت و میگفت:
«مس���لمانان هنگامی عالمان دین خود بودند ،عالمان و پیشوایان عالم
نی���ز بودن���د؛ اما چون در دی���ن خود دچار جه���ل ش���دند ،از صفحه وجود
متواری گذشتند و خوراکی خورندگان شدند».
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و اگر نرسد ،ناشی از کمکاری او است.

4

عبده از بس���یاری از پیروان امروزی او گش ��ادهذهنتر و عقلگراتر بود .وی
بر دو ایده مرکزی تأ کید داش ��ت :یکی بازگش ��ت به اسالم سلف 5صالح
و دیگ���ری ارجنه ��ادن به عل ��م و عقالنی ��ت .برخی از ش ��اگردانش جانب
ای���ده نخس���ت را گرفتند و گروه ��ی فکر دوم را برجس ��ته کردند .در نتیجه
عب���ده همزمان نی ��ای جریان س ��لفی و جر ی ��ان عقلگرا و لیب ��رال مصر به
ش���مار م���یرود .اف ��کار او به پیدای ��ش جریان س ��لفی و جر ی ��ان لیبرال در
مص���ر انجامی ��د .بدین ترتیب ه ��م س ��لفیان معاصر ،خود را ش ��اگردان و

وی تأوی���ل را در آی���ات ق���رآن به وی���ژه آنجا که با مس���ائل علم���ی تعارض

ادامهدهن���دگان راه عب ��ده میدانن ��د و ه ��م لیبرالهای مص ��ری ،هم طه

داش���ت ،بس���یار ب���ه کار میگرف���ت .اندیش���ههای فرهنگ���ی و اجتماعی

رادیکال سنتستیز ،ش ��اگردان عبده بودند و هم
حس���ین و قاس ��م امین
ِ

او سرچش���مه ه���ر نوع نواندیش���ی دین���ی در مصر به ش���مار م���یرود و همه

ضش ��ده .به نح ��وی میتوان
محمد رش���ید رض ��ای مدافع خالفت منقر 

جریانهای اسالمی از آن بهرهورند.

گفت که عبده مانند هگل بود که هم راستهای هگلی خود را منسوب

همچنی���ن وی بخش���ی از کار خود را صرف اصالح االزه���ر نمود و در برابر

به او کردند و هم چپهای هگلی چون مارکس.

دخال���ت دول���ت مقاوم���ت ک���رد .امتحان���ات را رایج س���اخت و تدریس

 .2-3رشید رضا

اخالق ،تاریخ و علوم دیگر را الزامی کرد؛ اما بعدها اصالحات او متوقف

محم���د رش���ید رض ��ا ،اهل س ��وریه ،ش ��اگرد محب ��وب ،س ��خنگو و مروج

شد و با مرگش االزهر کامال تسلیم حکومت شد.

اندیش���ههای اس ��تادش عبده ب ��ود و لحن خطابی و جدل ��ی او مانع از آن

عب���ده برای س���ازگاری قرآن با علوم جدید ،به جز درب���اره توحید ،نبوت و
ً
معاد ،تأویل را به گونه گستردهای به کار گرفت .برای مثال «طیرا ابابیل»
را به میکروبها که موجوداتی ریز و نامرئی هس���تند ،تفس���یر کرد و گفت
میت���وان طیر را ب���ه این معنا گرف���ت .وی گرایش اعتزالی دارد و س���خت
متأث���ر از اب���ن تیمی���ه و ارزشهای اخالقی اس���ت ک���ه از غزالی ف���را گرفته
اس���ت .همچنین متأثر از افکار غربی اس���ت .برخی او را دارای افکار تازه
میدانن���د و برخی در او فکر جدیدی نمییابن���د .در برابر موافقان ،برخی

ش���د که نظریهای منس ��جم ارائه کند .مجله المنار تریب ��ون او بود و در آن
اندیش���ههای خود را ترویج میکرد .همچنین ماحصل تأمالت تفس ��یری
او را در تفس ��یر المنار میتوان دید .رش ��ید رضا همواره از محمد عبده به
عنوان اس���تاذنا االمام ی ��اد میکرد .محمد عبده نیز از این جوان کوش ��ا و
پرشور شادمان بود و او را عطیه خداوند به او میدانست تا کارهای زمین
مان���ده او را تمام کند ،ناگفتههایش را بگوید و گفتههایش را بازگو کند و
اجمال او را تفصیل دهد.

س���خت او را م���ورد انتقاد ق���رار دادن���د و او را سس���تایمان ،وطنفروش و

وی نی���ز خواس ��تار بازگش ��ت ب ��ه اصول اس�ل�ام ،پرهی ��ز از تقلی ��د و جمود

همدس���ت اس���تعمار انگلی���س به دلیل دوس���تی ش���خصی با ل���رد کرومر

تحری���ر عقل ،اخذ علوم از غ ��رب ،تأویل آیات علمی ق ��رآن ،مخالفت با

نماینده انگلیس در مصر ،دانستند و حتی در دینداری او تردید کردند.

س���کوالریزم ،ملیگرایی لیبرالیس ��م و خرافات بود .وی همچنین مدافع

عبده بخش���ی از کار خود را به نقد آرای متسشرقان و غربیها ضد اسالم

خالفت بود.

اختصاص داد ،مانند پاسخی که به هانوتو داد .هانوتو اسالم را ضد علم

وی اس�ل�ام را دین عقل و علم میدانس ��ت و در مواردی که ظاهر آیات با

و عامل بدبختی معرفی کرده بود .عبده در رسالهای بر ضد هانونتو (الرد

صریح دانس ��تههای تجربی مغایر بود ،مانند مسئله فرورفتن خورشید در

علی هانوتو) گفت که اسالم با علم و عقل سازگار است و این مسیحیت

چشمه ،تأویل را مجاز میشمرد.

اس���ت که با علم س���ازگار نیست 3.در پاسخ به نقد تفکر قضا و قدری که
هانوتو به مسلمانان نس���بت داده بود ،عبده نوشت که این عقیده ربطی
ب���ه دین اس�ل�ام ن���دارد و در ملل دیگر نی���ز یافت میش���ود .وانگهی برخی
ً
آیات قرآن صریحا مؤید اختیار است و پیامبر و صحابه بر اساس اختیار
عمل میکردند ،نه جبر .هانوتو نوشته بود اسالم رابطه بین انسان و خدا را
ً
میگسلد .عبده پاسخ داد که در اسالم خدا انسان را مستقیما مخاطب
مقام الوهیت و نبوت برسد
میسازد و انسان میتواند به هر مقامی جز دو ِ
 .3این نوشته در مجموعه آثار عبده یا االعمال الکامله ،ج ،3ص 202به بعد آمده است.
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در حقیقت ،س ��لفیگری معاصر برخاس ��ته از تفکرات رشید رضا است.
حسن البنا شاگرد او بود و مدتی نیز المنار را به همان سبک منتشر کرد.
نکته اصلی آن است که سیدجمال ،محمد عبده و رشید رضا هر سه یک
 .4االعمال الکامله ،ج ،3ص.218
 .5گفتنی اس���ت معنا و کاربرد اصطالح «س���لف» و «سلفی» در یکی دو س ��ده اخیر در جهان عرب
بس���یار تغییر کرده اس���ت و س���یری از واژهای مقدس به نامقدس پیموده اس ��ت .در آغاز این تعبیر
بس���یار نوگرایان���ه و مدرن به ش���مار میرفت؛ اما امروزه واژه و برچس���بی اس ��ت ،بیانگ ��ر جریانهای
تکفیری و عقلستیز و خردگریز.

37

اندیشیگ در مرص معارص

نقدوبرریسکتاب

پ���روژه فکری را دنب���ال میکردند و با وجود تفاوتهای روش���ی و گاه فکری

اخالق و رهایی از فضایل انس ��انی هس ��تند ]...[ .از جنبه روانی

در برخی مس���ائل ،در مجموع نوعی تفکر بازس���ازانه داش���تند و نباید آنها را
ً
با جریان احیاگرانهای که عمدتا نگرش خردستیزانه دارد ،یکی گرفت.

دچار یأس کش ��نده و درماندگی مرگبار و بزدلی رس ��وایی هستند
که دس ��تان را از بخش ��ش و ایس ��تادگی در صفوف مجاهدان باز
م� �یدارد و آنان را ب ��ه صفوف بازیگ ��ران و س ��رگرمیخواهان بدل

نویس���نده در جمعبندی نهایی خود نس���بت این س���ه تن را اینگونه بیان

میکند (ج ،1ص .)419

میکن���د« :اگر س���یدجمال الهامبخش مکتب نوگرایانه س���لفی و محمد
عبده مغز متفکر آن باش���د ،رش���ید رضا س���خنگوی آن به شمار میرود».

تفس���یر اخ ��وان المس ��لمین آن اس ��ت ک ��ه ب ��ر اث ��ر تس ��لط س ��کوالریزم در

(ج ،1ص .)395

مص���ر ،قوانی ��ن عرفی یا وضع ��ی بر همه ابعاد زندگی مس ��لط ش ��د و دیگر
نش���انی از اس�ل�ام نماند .در پی انقالب کمال آتاتورک در ترکیه و تس ��لط

 .3احیاگری اسالمی

نویس���نده فص���ل دوم را وق���ف جری���ان احیا گری اس�ل�امی َّ
(تی���ار االحیاء
االسالمی) در مصر میکند و مباحثی چون  .1عوامل پیدایی این جریان؛
 .2مفه���وم بنیادگرای���ی؛  .3ویژگیهای احیا گری اس�ل�امی؛  .4مهمترین
جریانات احیا گرایانه مصر معاصر را طرح میکند.

س���کوالرها و تحقیر اس�ل�ام و تش ��کیل المجمع الفکری در مصر که در آن
سخنرانیهایی بر ضد ادیان میشد و فعالیتهای گسترده روزنامههای
االه���رام ،المقتطف ،المقطم و مانند آنها که همه اندیش� �ههای الحادی
ی���ا س���کوالر ترو ی ��ج میکردن ��د و در پس آنها نخس ��ت مس ��یحیان بودند و
سپس مس ��لمانان بدانها پیوستند ،زمینۀ کار س���ید قطب فراهم شد تا

 .3-1سه تحلیل از پیدایش احیاگری

از جاهلیت جدید اینگونه سخن بگوید:

یکی از مهمترین پرس���شها درباب جریان احیا گرایی اس�ل�امی آن است

جه ��ان ام ��روز یکس ��ره در جاهلیت میز ی ��د .جاهلیت ��ی که این

که چگونه این جریان در دل مصر و آن هم پس از تجربه گس���تردۀ داشتن

تس ��هیالت مادی گس ��ترده و این ابداعات مادی س ��رآمد چیزی

فرهنگ س���کوالر و غربیشدن ش���کل گرفت و در پی آنهمه تالش برای

از آن نمیکاهد .این جاهلیت بر اساس دستاندازی به سیطره

چیرهس���اختن تفکر غربی از س���وی کس���انی چ���ون اس���ماعیل مظهر ،باز

خداون ��د در زمی ��ن و ب ��ر خاصتر ی ��ن خصوصی ��ت اله ��ی ،یعنی

شاهد رشد حیرتانگیز جریان احیا گری هستیم.

حاکمیت اس ��توار اس ��ت .ای ��ن جاهلی ��ت حاکمیت را به بش���ر

نویس���نده در این باره س���ه تحلیل و تفسیر را به دست میدهد که هر یک

مس ��تند میکن ��د و برخی را خدای ��ان برخی دیگر میس ��ازد ،نه به

هواخواهانی دارد .این س���ه تفسیر عبارتند از .1 :تفسیر اسالمی؛  .2تفسیر

صورت س ��اده و ابتدایی که «جاهلیت اولی» آن را رواج میداد،

مارکسیستی -لیبرالی؛  .3تفسیر مفسران غربی.

بلکه به ش ��کل حق وضع تصورات ،ارزشها ،ضوابط ،ش ��رایع و
قوانین و س ��ازمانهای مس ��تقل از ش ��یوه الهی ب ��رای زندگی و در

نخس���تین تفسیر از س���وی مدافعان جریان احیا گرایی اسالمی ارائه شده

اموری که خداوند بدان اجازت نداده است (ج ،1ص.)421

است .از نظرگاه آنان نخس���تین عامل پیدایی این جریان ،تهاجم وسیع
فرهنگ���ی ،اقتص���ادی ،سیاس���ی و علمی غرب و س���لطه س���کوالریزم در

بدین ترتیب از دیدگاه مدافعان احیاگرایی نخس ��تین عامل این جریان،

جه���ان ع���رب و به حاش���یهراندن اس�ل�ام از همه س���احتهای عمومی و

دورساختن اسالم از ابعاد زندگی بود .از نظر جماعه المسلمین یا التفکیر

ادامه اش���غال فلس���طین بود .بدین ترتیب ،جنبش احیا گری واکنشی به

و الهجره ،علت بیداری اس�ل�امی ،در غیاب شریعت الهی نهفته است.

این این مسائل بود.

گروهه���ای جه ��ادی ک ��ه از خش ��ونت اس ��تفاده میکنند ،عل ��ت پیدایی

حس���ن البنا در نامه «دعوتنا» ،اینگونه عوام���ل پیدایش جنبش االخوان

اسالمگرایی را رواج سکوالریزم و ناتوانی آن در حل مشکالت میدانند.
دومین عامل ش ��کلگیری اندیش ��ه احیا گ ��ری ،رواج و گس ��ترش فرهنگ

المسلمون را بر میشمارد:
درد این ملتهای شرقی چند جانبه و گسترده است تا جایی که
همه مظاهر زندگی آنها را درنوردیده است .این ملتها از جنبه
سیاس���ی ،اس���تعمارزدهاند ]...[ .از جنبه اقتصادی مبتال به ربا
در بین همه طبقات و چیرگی ش���رکتهای اجنبی بر منابعشان
هس���تند .از جنبه فکری آلوده به الحادی هستند که عقایدشان
را وی���ران میکن���د و ارزشه���ای واالی اخالقی را در فرزندانش���ان
نابود میس���ازد .از جنبه اجتماعی دچار اباحیگری در عادات و

38

غربی در جامعه مصری بود .در واقع ،فرهنگ غربی در سه شکل و از سه
روزنه در مصر پدیدار ش ��د و گس ��ترش یافت و اسالم را به حاشیه راند.1 :
تأسیس مدارس جدید به شیوه پیشنهادی دانلوپ مستشار انگلیسی در
وزارت معارف و همچنین تأس ��یس مدارس تبشیری بیگانه؛  .2نشریاتی
مانند االه ��رام و المقتطف که مروج تمدن جدی ��د و مخالف ارزشهای
اس�ل�امی بودند؛  .3اصحاب روزنامه «الجر ی ��ده» که مدافع حزب االمه و
دارای گرایش لیبرال اس�ل�امی بودند .س ��ران این حزب از طبقه بورژوازی
بودند و با انگلیس مناسبات خوبی داشتند.
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از ای���ن منظر ،الغ���ای خالفت عثمانی ،تس���لط فرهنگ غربی ،تش���کیل

به دس���ت داده ش ��ده اس ��ت .از این منظر دو عامل در این مس ��ئله نقش

دولته���ای س���کوالر و حمل���ه ب���ه اس�ل�ام و غربیش���دن جامع���ه ،باعث

داشتهاند .1 :واکنش در برابر مجموعه بحرانهایی که جهان اسالم از سر

واکنش و مایۀ جنبش احیای اسالمی گشت.

گذرانده است .2 .طبیعت سیاسی خود اسالم به مثابه دین و دولت.

همچنین باید به خصلت اسالم ،به مثابه دین و دولت توجه داشت که در

نه ��ای گوناگون ��ی از س ��ر گذراندند و ب ��ه دلیل
کش���ورهای اس�ل�امی بحرا 

برابر سکوالریزم قرار میگیرد .از این دیدگاه است که حسن البنا میگوید:

نا کام���ی در ح ��ل آنها ،به طور طبیعی اس�ل�امگرایی پدیدار ش ��ده اس ��ت.

«اسالم عقیده و عبادت است ،وطن و ملیت است ،دین و دولت است،

عامل دوم ناظر به ماهیت خود این دین اس ��ت که دین و دولت را با هم

معنویت و عمل است و کتاب و شمشیر است» (ج ،1ص .)428

دارد و حض ��رت محم ��د (ص) هم پیامبر ب ��ود و هم سیاس ��تمدار .بدین

سومین عامل رشد جریان احیاگری یا اسالمگرایی در مصر ،به ورشکستگی
و افالس ایدئولوژ یهای غربی در حل مش���کالت باز میگردد .واقعیت آن
است که حکومتهای سکوالر یا قومی عرب ،نتوانستند معضل اسرائیل
را حل کنند و این کشور همچنان تا لبنان و عراق پیش آمده است و این
مسئله به رشد اسالمگرایی کمک کرده است .البته برخی نیز قدر و قضای
الهی را مایه پیدایش این جنبش دانستهاند.
در براب���ر این نگرش اس�ل�امگرایانه به پیدایش پدیده احیا گری اس�ل�امی،
مارکسیس���تها تفس���یر دیگری به دس���ت میدهند .از نظر آن���ان ،جریان
احیا گری اس�ل�امی یا اس�ل�امگرایی س���ه عل���ت دارد .1 :اوضاع نابس���امان
اقتص���ادی در جه���ان ع���رب و ناتوان���ی دولته���ا در ح���ل آن؛  .2ضعف
نیروه���ای اپوزیس���یون و مع���ارض غیردین���ی در ای���ن کش���ورها  .3انقالب
اس�ل�امی ایران و بهدس���تدادن الگویی برای اس���تفاده از اسالم به مثابه
نوعی حکومت مقتدر.

ترتیب ،رادیکالیسم اسالمی واکنش بحران موجود در جامعه بوده است
و همواره در طول تاریخ شاهد این نوع رادیکالیسم بودهایم؛ مانند حرکت
اب���ن حنبل یا اب ��ن حزم به مثاب ��ه عکسالعملی در برابر شکس ��ت امویان
اس���پانیا ،حرک ��ت اب ��ن تیمیه در مقام واکنش ��ی به شکس ��ت مس ��لمانان
له ��ا ،و حرک ��ت محم ��د اب ��ن عب ��د الوه ��اب در جای ��گاه
و هج���وم مغو 
عکسالعملی در برابر ناکامی دولت عثمانی.

 .3-2مفهوم بنیادگرایی
در اینجا نویسنده از روژه گارودی یاری میگیرد تا کمی مفهوم بنیادگرایی
ً
و رادیکالیس���م (االصولی���ه) را توضیح ده���د .از نظر گارودی ،اص ��وال انواع
یش ��ود ،زایی ��ده و برآمدۀ
بنیادگراییهای ��ی ک ��ه در سراس ��ر جه ��ان دیده م 
بنیادگرایی غربی اس ��ت و واکنش ��ی به آن .گارودی بنیادگرایی را مختص
ب���ه دی���ن نمیدان ��د ،بلک ��ه معتق ��د
یت ��وان از
اس���ت در هم ��ه عرص هه ��ا م 
بنیادگرای���ی س ��خن گف ��ت؛ از دین تا

از این منظر ،دولتهای س���کوالر یا قومی و اشتراکی عرب ،نه تنها موفق

عل���م و سیاس ��ت .ب ��ا این ن ��گاه ،وی

به حل معضالت اقتصادی مردم نش���دند ،بلکه کشورهای خود را بیشتر

معتق���د اس���ت ک ��ه بنیادگرای ��ی چند

در اختیار امپریالیس���م ق���رار دادند و به گردون���ۀ مصرفگرایی درافتادند.

ویژگی عمده دارد .1 :جمود و پرهیز از

در چنین فضایی توجه به اس�ل�ام امری طبیعی اس���ت .بدین ترتیب ،در

سازگاری با زمانه و مقتضیات آن؛ .2

پی فس���اد اقتصادی و اجتماعی کش���ورهای اس�ل�امی دارای دولتهای

نگاه گذش���تهنگر و تأ کید بر بازگشت

غربگرا ،پیدایش سازمانهای اسالمی منطقی و طبیعی است.

به گذشته و آن را بهتر از حال دانستن؛

مس���ئله آن اس���ت که نیروهای چ���پ و اپوزیس���یون غیردینی نی���ز در این
کشورها نتوانستند کاری از پیش ببرند و این خود به پیدایش اسالمگرایی

 .3نداشتن تس ��امح ،بستگی ،تحجر

مهمترین هدف اصالحی عبده،
آزادسازی عقل از بند تقلید و جمود
و فهم دین به سبک سلف بود .او
شیوههایی را پیشنهاد میکرد ،از
جمله پاکسازی اسالم از عادات
فاسد ،بازنگری در اندیشه اسالمی
در پرتو دادههای علمی جدید و
اصالح آموزش عالی و آموزش
معارف دینی.

دینی ،جنگ و ستیز.

کمک کرد .س���ومین عامل انقالب اسالمی ایران بود که نشان داد با دین

در عی���ن ح ��ال نویس ��نده تأ کی ��د میکن ��د ک ��ه رادیکالیس ��م اس�ل�امی ب ��ا

نیز میتوان حکومت کرد.

رادیکالیس���م پروتس ��تانی متف ��اوت اس ��ت و بر خ�ل�اف آن ،از عقالنیت و

خالص���ه آنک���ه از دی���دگاه مارکسیس���تی ،عل���ت پیدای���ش اس�ل�امگرایی

انعطاف دفاع میکند.

ب���ه تناقض���ات حلناش���ده اجتماع���ی ،س���اختار نامناس���ب اقتصادی،

 .3-3جریانهای بنیادگرای مصر

نا کارآمدی نیروهای چپ و قومی و شکس���ت دولتها در حل مشکالت

نویس���نده پ���س از تحلی ��ل سرش ��ت بنیادگرای ��ی و عل ��ل پیدای ��ش آن در

اقتصادی باز میگردد .از این منظر توجهی به پتانسیل درونی خود اسالم

جهان اس�ل�ام ،ویژگیهای جریان احیاگری اس�ل�امی در مصر را اینگونه

به عنوان نظامی اجتماعی نمیشود.

برمیش���مارد .1 :مردم ��ی بودن؛  .2عرضۀ اس�ل�ام به مثاب ��ه نظامی کامل و

س���ومین تفس���یر پیدای���ش اس�ل�امگرایی ،از س���وی اسالمشناس���ان غربی
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ش���مولگرایی و باور به آن اس���ت که اسالم همه چیز دارد؛ مانند سیاست

دموکراسی در مصر از سوی ملک فاروق و دعوت به اسالمیت از سوی او

اس�ل�امی ،اقتصاد اسالمی ،دوم گسترش آن در کشورهای اسالمی است

بود .برخی از مخالفان اخوان ،آنان را تحت حمایت بریتانیا در کوش ��ش

و سوم تالش برای ایجاد دولت اسالمی است.

برای کنارنهادن حزب ملیگرای وفد میدانند.

در پی برش���مردن و بسط این ویژگیها ،نویس���نده جریانهای بنیادگرای

حس���ن البنا خود جنبش و حرکت شمولگرای خویش را اینگونه معرفی

اسالمی مصری را بازشناسی و معرفی میکند و تفاوتهای ظریف میان

میکند« :دعوتی س ��لفی ،طریقتی س ��نی ،حقیقتی صوفیانه ،س ��ازمانی

آنه���ا را باز میگوی���د .از نظر وی ،مهمترین جریانهای احیاء اس�ل�امی در

سیاس���ی ،گروهی ورزش ��ی ،انجمنی علمی ـ فرهنگی ،شرکت اقتصادی

مصر ،اخوان المس���لمین ،التکفیر و الهجره و الجهاد هس���تند .در حالی

و فکرتی اجتماعی» (ج ،1ص.)472

که اخوان المس���لمین ب���ر تربیت اخالق���ی تأ کید دارند ،س���ازمان التکفیر
جاهلی کافر و س���پس
و الهج���ره ،خواس���تار گسس���ت کام���ل از جامع���ه
ِ

بازگش���ت به آن و جنگ و جهاد مس���لحانه با آن است تا قدرت را کسب
کن���د .س���ازمان الجهاد نیز خواس���تار جنگ مس���لحانه فوری ب���رای اقامه
دولت اسالمی است.

آنان برای فعالیت خود آزادی عمل داشتند تا آنکه در جنگ جهانی دوم
دولت مصر با آنان بد شد و برخی از اموال آنان را مصادره کرد .همچنین
نش���ریات وابس ��ته به آنان ،یعنی «التعارف» و «الش ��عاع» را توقیف نمود.
پ���س از جنگ ،آنان با الحاد و حزب کمونیس ��ت و لیبرالها در افتادند.
همچنین دس ��ت به اقدامات مس ��لحانه زدند و نقراش ��ی ،نخس ��ت وزیر

در ای���ن می���ان ،مهمترین جری���ان احیا گرای مص���ر ،االخوان المس���لمون

مصر را کش ��تند .اندک ��ی بعد نیز خود البنا ترور ش ��د و دولت ،این گروه را

هس���تند که در س���ال  1928در اس���ماعیلیه مصر که پای���گاه انگلیس بود

تروریست و قانونشکن خواند.

عبده از بسیاری از پیروان امروزی
او گشادهذهنتر و عقلگراتر بود.
وی بر دو ایده مرکزی تأکید داشت:
یکی بازگشت به اسالم سلف
صالح و دیگری ارجنهادن به علم و
عقالنیت.

و مظه���ر اقت���دار اس���تعمار ب���ه ش���مار
میرفت ،تأس���یس ش���د .این تشکل
چند مرحله را پش���ت س���ر گذاش���ت:
مرحل���ه پیدای���ش در اس���ماعیلیه ت���ا

از نظر اخوان حکومت اسالمی بر سه عنصر استوار بود :مسئولیت حاکم،
وحدت امت و احترام به اراده امت .همچنین مرز شهروندی از نظر آنان
عقیده بود ،نه سرزمین.

س���ال  ،1932مرحل���ه انتق���ال مرکزی

اگ���ر بخواهی ��م بهدق ��ت ،ویژگیهای فکری حس ��ن البنا را برش ��ماریم ،به

آن ب���ه قاهره در  ،1939-1932مرحله

فهرست زیر دست خواهیم یافت:

جن���گ جهان���ی دوم  1945-1939و

 .1ش���مولگرایی :اسالم نظامی اس ��ت شامل که همه ابعاد زندگی را در بر

مرحله بعد از جنگ تا کشتهشدن حسن البنا سال .1949-1945

میگیرد؛

حس���ن البنا نخست دعوت خود را در قامت کاری تربیتی آغاز کرد و در
پ���ی ترویج فرهنگ دینی در میان مردم برآمد .البنا و هوادارانش فعالیت
اقتص���ادی میکردند و جنبش گردآوری صدقات و زکات را زنده کردند؛
ول���ی اندکان���دک ب���ه س���ازماندهی دقی���ق روی آوردند و در س���ال 1938
ً
فعالیت سیاس���ی خود را رس���ما آغ���از و با احزاب موج���ود از جمله حزب
وف���د مخالفت کردند و خواس���تار دولت اس�ل�امی و خالفت ش���دند .این

 .2عملگرایی و تالش برای ترویج این اندیشه در میان عموم مردم؛
 .3سلفیگری معتدل و قبول عقل در حد اعتدال ،نه نفی آن و نه اعتبار
مطلق قائلشدن برای آن؛
 .4تالش برای تشکیل دولت اسالمی؛
 .5توجه به مس ��ئله عدالت اجتماعی و اقتصادی و بیمه و تقسیم ثروت
میان مردم.

اق���دام مصادف بود با انحالل دولت از س���وی ملک ف���اروق و حا کمیت

درب���اره حس ��ن البنا س ��ه نظ ��ر وج ��ود دارد :نظ ��ر پیروان ��ش ،مخالفانش و
ّ
مجدد
دیگران .مریدان حس ��ن البنا او را تا حد قدیس باال میبرند و او را ِ

نوعی ،ارتجاعی قلمداد ش���د و حتی به اجنبیپرستی و دستنشاندگی

هفت س���ده اخیر معرفی میکنند .ش ��خصی نابغه با قدرت سازماندهی

استعمار انگلیس متهم گشت.

باال که« :عطری آس ��مانی بود هدیه به مردم زمین» .سعید حوی درباره او

اس���تبدادی وی و خ���ود را خلیف���ه دانس���تن؛ از اینرو ،حرک���ت اخوان به

اخوان خود را عین اس�ل�ام میدانستند و بر آن بودند که هر مسلمانی باید
آن���ان را مظهر اس�ل�ام بدان���د و هر نقصی از هر کس���ی در اینب���اره ،در واقع
بیانگ���ر نقص او در فهم اس�ل�ام اصیل اس���ت .در نتیجه ،آن���ان هر کس را
ک���ه مخال���ف آنان بود ،ضد اس�ل�ام میدانس���تند .در س���ال  1938اخوان
المس���لمین جنگ تمام عی���اری علیه احزاب اعالم کردن���د و گفتند که
هر کس با ما نباشد ،ضد ماست .از نظر برخی ،این حرکت همسو با لغو

40

میگوید« :نقطه آغازین در اعتماد مطلق به اسالم ،به اعتماد به شخص
پیامب���ر باز میگ ��ردد و نقطه اعتماد مطل ��ق به دعوت اخ ��وان ،به اعتماد
به ش���خص حس ��ن البنا باز میگردد .م ��ا این اعتماد را از کس ��انی که در
اعتماد چون کوه هس ��تند گرفتیم ،از جمله شیخ حامد که حسن البنا را
نه تنها مجدد یک قرن ،بلکه مجدد هفت قرن گذش ��ته میشمرد» (ج،1
ص .)497صالح عشماوی نیز همین دیدگاه را درباره او دارد.
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مرتجع و دستنش���انده معرفی میکنند .همچنین هواداران جمال عبد
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بنیاد اندیش ��ه قطب به ش ��مار م� �یرود .در واقع مفاهیم محوری اندیش ��ه
س���ید قطب عبارتند از :حاکمیت الهی ،گروه پیش ��تاز اسالمی ،دعوت،
هجرت و سپس جهاد و کسب قدرت .البته سید قطب روشن نمیکند

از دیدگاه سوم یا بیطرف و کسانی چون معاصرانش ،مانند منصور فهمی،
او فردی دیندار و دلسوز بود که قدرت سازماندهی خوبی نیز داشت.
گفتنی اس���ت که مدت���ی بخش نظامی اخ���وان به گونهای خودس���ر عمل

میکرد و بعدها مرش���د جدید ،آنان را منحل یا کنترل کرد و کتاب دعاه
ال قض ��اه را نوش���ت .مجید خ���دوری در جمعبندی خود بر آن اس���ت که
جماعت اخوان نتوانست بین اسالم و دموکراسی سازگاری ایجاد کند.

ک���ه چه تضمینی اس ��ت این نخبگان خوب پ ��س از حاکمیت منحرف
نش���وند و چگون ��ه میتوان این انح ��راف را ثابت کرد .گویی ب ��ا نظریه ابن
ً
خلدون آشنا نیست که اساسا قدرت فاسدکننده است.
حس���ن البنا هرچند به حاکمیت الهی قائل بود ،هرگز مصر را دار الحرب
و جامع���ه را جاهل ��ی نخواند ،بلکه میکوش ��ید از طریق تربی ��ت و مبارزه
قانونی و پارلمانی ،جامعه اسالمی را پدید آورد و حتی با نوگرایی موافقت
داش���ت و با رقیبان ��ی مانند حزب الوفد ائتالف حزبی تش ��کیل داد؛ ولی

س���ید قطب از اعضای اخوان المسلمین و سخت متأثر از آرای مودودی

س���ید قطب این ش ��یوه را انکار میکند .افکار س ��ید قطب از س ��وی افراد

ب���ود .وی مدتی را در زندان گذراند و دس���ت آخر با ع���دهای از یارانش به

متع���ددی بهو ی ��ژه از س ��وی حس ��ن الهضیبی ،رهب ��ر اخوان المس ��لمین،

دس���تور جمال عبد الناصر ،در س���ال  1966اعدام ش���د .وی از این ایده
ُ ّ
ش���رع و قانونگ���ذار ،یعنی
ش���روع میکن���د که حا کمیت بر انس���ان ،از آن م ِ
خ���دا اس���ت و تنه���ا او حا کم اس���ت .ایده حا کمی���ت را م���ودودی که زیر

محمد عماره و حس ��ن حنفی نقد ش ��د .تفکرات سید قطب پدیدآورنده

فش���ار هندوها بود ،وارد ادبیات اس�ل�امی کرد و این مفهوم ،نزد متفکران
مس���لمان هندی در فاصله بین س���الهای  1940-1930به عنوان عکس
العمل���ی در برابر اقتدار هندوها متداول ش���د و س���ید قطب آن را گرفت و
پ���رورش داد .حال اگر حا کمیت تنها از آن خداوند باش���د ،جامعهای که

جری���ان جماعه التکفیر و الهجره به رهبری ش ��کری مصطفی اس ��ت که
سخنان سید قطب را تکرار میکند.
ای���ن جریان���ات احیای ��ی با ه ��م تفاوتهایی دارن ��د؛ برای مث ��ال ،اخوان
المس���لمین اهل فعالیت سیاس ��ی از طریق مرس ��وم و مقبول هستند و از
فعالی���ت حز ب ��ی دوری نمیکنند ،تن به ائتالف با ح ��زب وفد میدهند؛

در آن این حا کمیت نباش���د ،حال هر نامی داشته باشد ،جاهلی خواهد
ب���ود؛ زیرا ک���ه صرف بهجایآوردن ش���عائر دینی ب���رای مؤمنبودن کفایت
نمیکن���د .در نتیج���ه جوامع مس���لمان فعلی همه جاهلی هس���تند و در
واقع سرزمینش���ان «دار الحرب» به ش���مار میرود .در چنین فضایی باید
نخبگانی که فقط از قرآن الهام گرفتهاند ،شکل گیرند ،سپس مردم را به
توحید دعوت کنند و در صورت نا کامی دس���ت به اقدام مسلحانه بزنند
ً
و با زور حا کمیت الهی را مسجل کنند .از این منظر ،جهاد صرفا اقدامی
دفاع���ی نیس���ت ،بلک���ه فریضهای هجوم���ی اس���ت .از آنجا ک���ه جوامع،
جاهلی هس���تند ،باید دست به «مقاطعه» یا بایکوت آنان زد و هیچ یک
از احکام و ساختارهای آن را نپذیرفت .از نظر او ،اسالم و جاهلیت ،دو
پدی���ده مجزا هس���تند« :هذه قاعده و تلک قاعده و هم���ا ال یلتقیان ،الن
احداهم���ا الجاهلی���ه و االخری االس�ل�ام» (ج ،1ص .)506این جاهلیت
هر نامی داش���ته باش���د ،حتی دموکراسی مطرود اس���ت .یگانگی تشریع و
حا کمیت خدا از نظر س���ید قطب ،گوهر دعوت همه انبیا اس���ت .از نظر
س���ید قطب ،گروه نخبه باید دس���ت به هجرت بزند و حتی در مس���اجد
جوام���ع جاهلی نم���از نخواند .بعده���ا مفهوم حا کمی���ت و جاهلیت در
نوش���تههای ش���کری مصطفی و عبد الس�ل�ام فرج ،قاتل انور الس���ادات،
فراوان به کار برده میشود.
ایم���ان به الوهیت ،مس���تلزم تندادن ب���ه حا کمیت انحص���اری خداوند
است .بدین ترتیب ،حا کمیت خدا و در نتیجه مسئله جوامع جاهلی،
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در حال���ی که تکفی���ر و جهاد ،ه���ر دو جامعه موجود را جاهلی دانس���ته و

حسین ،س ��عد زغلول و قاسم امین تالشهای تفس ��یری و فکری محمد

خواستار برچیدن آن از طریق جنگ مسلحانه هستند.

عب���ده را برای توفیق بین علم و دین و تس ��اهل او را در قبال غرب ،نوعی

س���ازمان التکفیر و الهجره با جماعه الجهاد ،در مسئله هجرت اختالف
دارن���د .اصحاب تکفیر میگوین���د باید از جامعه ظالم مدتی دور ش���د تا
دوره اس���تضعاف به س���ر آید و پس از کسب قدرت و تمکن ،به آن هجوم

موافقت با لیبرالیس ��م دانس ��تند و این مسیر را تا نهایت منطقی آن دنبال
کردند .هدف واقعی عبده آن بود که سدی برابر سکوالریزم بنا کند؛ ولی
ً
دیدگاهش عمال به پلی برای آن تبدیل شد.

آورد و ب���ا آن جنگی���د؛ ولی جماع���ه الجهاد این را قبول ن���دارد و میگوید

 .3اس���تعمار غربی خود مروج تفکرات لیبرالی و سکوالر بود .سوسیالیزم

ب���ه مجرد رس���یدن به ای���ن نتیجه ک���ه جامعه جاهلی اس���ت ،بای���د آن را

و حت���ی کمونی ��زم و هم ��ه تفکرات ��ی که مس ��لمانان را از ریش ��ه خ ��ود قطع

برانداخت و منتظر کسب قدرت نماند.

میکرد ،به وسیله غرب استعماری ترویج میشد.

البته همان گونه که احمد الموصللی در تحلیل خود نش���ان داده است،

همچنین س ��قوط خالفت عثمانی ،برخی را در براب ��ر امر واقع قرار داد که

نباید نقش دولت ناصری مصر را در تشدید خشونت از سوی سید قطب

باید آن را پذیرفت .در نتیجه ملیت و قومیت و تأسیس دولت بر اساس

و پیروانش نادیده گرفت .در واقع ،س���ید قطب ش���خصیتی ادبی داشت

زبان و یا نژاد ،محور قرار گرفت نه دین.

و ب���ا فرهن���گ زمانه خود نیک آش���نا ب���ود .در مج�ل�ات لیب���رال نقد ادبی
مینوش���ت و حتی در زمانی از زندگی خود از اندیش���ههای س���کوالر دفاع
میکرد و خواستار برهنگی و معاشرت آزاد بود؛ اما به تدریج و بر اثر رفتار
خشونتبار دولت ناصری به خصوص در زندان ،به این نتیجه رسید که
باید با دولت حا کم در افتاد و کتاب معالم فی الطریق را که مانیفست او
و دیگر اسالمگرایان مصری به شمار میرفت ،نوشت و از اسالم اعتدالی

گفتنی اس ��ت ک ��ه لیبرالیزم و حتی س ��کوالریزم نزد مس ��لمانان ،هرگز به
ً
مانن���د مس ��یحیان غربگرای قبل از خود نبود و آنان غالبا س ��کوالریزم را
تنها در عرصه سیاست یا زندگی اجتماعی قبول داشتند و در عین حال
ً
دی���ن و ارزشهای آن را میپذیرفتند و نمیخواس���تند که دین را کامال به
حاشیه برانند.

به س���وی اس�ل�ام رادیکال پی���ش رفت6.ویلیام ش���پارد در مقال���ه تحلیلی

شبلی ش ��میل ،فرح انطون و سالمه موسی نمایندگان مسیحی این تفکر

خود «تحول فکری س���ید قطب از ادیبی س���کوالر به مسلمانی رادیکال»،

عبارت بودند و اس ��ماعیل مظهر ،حس ��ین فوزی ،احمد لطفی الس ��ید و
محمد حسین هیکل نمایندگان مسلمان آن به شمار میرفتند.

مراحل تحول فکری او را طی چهار مرحله به تفصیل آورده است.

7

 .4جریان لبیرال

 .4-1شبلی شمیل

از نظ���ر نویس���نده ای���ن کت���اب ،جریانه���ای لیب���رال مص���ری ،صورتها

شبلی شمیل ( )1917-1860نخستین مروج تفکر مادی مدرن در جهان

و نامه���ای گونا گ���ون داش���ته اس���ت .جریانهای���ی مانن���د ناس���یونالیزم،

ع���رب ب���ود .وی ب ��ا داروینیزم در دانش ��کده س ��وریه در بیروت ک ��ه بعدها

داروینی���زم ،سوس���یالیزم ،کمونی���زم و س���کوالریزم؛ ام���ا آنچ���ه هم���ه ای���ن
ّ
جریانات متنوع را به هم پیوند میدهد ،حضور مس���لط مرجعیت نهایی

دانش���گاه آمریکایی بیروت نامیده شد ،آشنا گشت و آن را مبنایی برای
تفکر مادی خود قرار داد و کوشید همه جهان را بر اساس آن تفسیر کند.

فکری غرب در آنها اس���ت .حال میتوان عوامل مؤثر در گس���رش و رش���د

پس از آشنایی با داروینیزم ،آن را چون اصلی اعتقادی و ایمانی پذیرفت

لیبرالیزم در مصر را به شرح زیر بازگفت:

و کتاب فلس ��فه النش ��وء و االرتقاء را در معرفی آن نوش ��ت و در مقدمه آن

 .1مس���یحیان ش���ام و لبن���ان که اقلیتی دین���ی بودند و خالف���ت عثمانی
دش���من آن���ان بود ،در پ���ی وضعی بودند ک���ه موقعیت بهتری نصیبش���ان
کن���د .با این ن���گاه ،نق���ش نیرومن���دی از طری���ق کتابهایی ک���ه ترجمه

گفت« :هدفم از پرداختن به این بحث به این شکل ،استوارکردن فلسفه
م���ادی بر اس ��اس علمی متین ��ی بود» .وی با ای ��ن نگاه از نظر ی ��ه تکاملی
داروین ایدئولوژیی ضد دین ساخت.

8

کردند و فعالیتهای مطبوعاتی خود در ترویج لیبرالیس���م ،ایفا نمودند.

وی علوم طبیعی را ریشۀ همه علوم و راه حل همه مشکالت میدانست

نش���ریات مس���یحی االه���رام ،اله�ل�ال ،المقتط���ف ،الوطن و مانن���د آنها،

و با این نگرش نوش ��ت » :علوم طبیعی ،مادر علوم حقیقی است و سزاوار

عرصه فعالیت آنان به ش���مار میرف���ت .همچنین آنان مورد حمایت لرد

اس���ت که مادر همه علوم انسانی به ش ��مار برود و بر همه چیز مقدم گردد

کرومر و دولتهای اروپایی بودند.

و در تعلی ��م هم ��ه چیز وارد ش ��ود» .وی همچنین مروج نوعی سوس ��یالیزم

 .2برخ���ی از ش���ا گردان محم���د عب���ده ،مانند احم���د لطفی الس���ید ،طه
 .6موسوعه الحرکات االسالمیه فی الوطن العربی و ایران و ترکیا؛ احمد الموصللی؛ ص .106
« .7التطور الفکری لسید قطب من ادیب علمانی الی رادیکالی اسالمی» ،ولیام شبارد ،ص .231-219

42

 .8ب���رای تفصیل بیش���تر دیدگاه ش���میل و نقدهایی که نوش���ت و پاس� �خهایی که عالمان مس ��لمان
ب���ه او دادن���د ،ر.ک به :اندیش� �هنامه عالمه بالغی؛ سیدحس���ن اس�ل�امی؛ ق ��م :کنگره بی ��ن المللی
عالم���ه بالغی 1386 ،و «پیامدهای الهیاتی نظریه تکاملی داروین و پاس� �خهای مفس ��ران معاصر
مسلمان» ،سیدحسن اسالمی ،در آستانه نشر.
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ابتدایی بود و چند سال قبل از انقالب بلشویکی در روسیه ،برنامهای برای

در حال���ی که جریانات نوس ��ازی و احیاگرانه اس�ل�امی به غ ��رب و تمدن

حزب سوسیالستی پی ریخت که دو بخش داشت :سلبی و ایجابی .در

غربی؛ به مثابه دش ��من و تهدی ��د نگاه میکردند ،نخبگان مس ��یحی که

بخش س���لبی ،خواستار آن ش���ده بود که  .1همه کتابهای بهدردنخور را

مروج جریان س ��وم بودند ،غرب را نماد تمدن و مهد آزادی میدیدند و به

در بالنی گذاش���ته به س���وی قطب ش���مال ببرند و آنجا بریزند؛  .2مدارس

استقبال آن میرفتند.

حق���وق تعطی���ل و کتابه���ای قوانی���ن و اقتص���اد سیاس���ی و کتابهای
کالمی نابود ش���ود و  .3محاکم موجود یکس���ره ملغی شوند و روزنامههای
تحریفگر از بین بروند .او در بخش ایجابی پیشنهاد کرد که  .1مرکز بزرگی
تأس���یس شود و در آن علوم طبیعی مانند زمین شناسی ،کیهانشناسی،
مکانیک و ریاضیات تدریس شود؛  .2به جای مدرسه نابودشدۀ حقوق،
مدرس���های برای آموزش ش���یمی ،طبیع���ی ،مکانی���ک و ریاضیات ایجاد
ش���ود؛  .3دانش���گاهی برای تعلیم تاریخ طبیعی ،جامعهشناسی طبیعی
و اقتص���اد طبیعی ایجاد ش���ود و یافتههای آن بر انس���ان اعم���ال گردد؛ .4
کمیتههای قضایی س���ادهای در هر ش���هری تأسیس ش���ود؛  .5آب و دیگر
منابع عمومی به مدیریت عموم درآید؛  .6کتابهای سادهای برای تعلیم
علوم طبیعی ،مانند زمینشناس���ی در روستاها و شهرها به نسبت سکنه
آنها تألیف ش���ود؛  .7روزنامههایی تأسیس شود تا به مردم بیاموزد چگونه
تن ،پوشاک و خرد خود را تمیز نگه دارند.

 .4-3سالمه موسی
موسی س�ل�امه مصری بودو از کسان بسیاری چون شبلی شمیل ،یعقوب
صروف و اسپنس ��ر تأثیر گرفت و در پی گسس ��تن هر نوع پیوندی با ش ��رق
و یکس���ر غربیشدن برآمد .س�ل�امه با این نگرش نوشت« :این مذهب من
اس���ت که در سراس���ر زندگی خود آشکار و نهان برایش کار خواهم کرد .من
کافر به ش���رق و مؤمن به غرب هس ��تم و در هر آنچه مینویسم ،میکوشم در
ذهن خوانندۀ آن ،گرایشهایی را که اروپا بدان موس���وم شده است ،بکارم
و خوانندگان ��م را وادار کن ��م چهرههایش ��ان را متوجه غرب کنند و از ش ��رق
ً
دل بگس���لند»( .ج ،2ص  )587از نظر او مردم مصر اساس ��ا غربی هستند
و باید این حقیقت را به آنان یادآور ش ��د ،حال آنکه اس�ل�ام جامعه مصری
را هزار س���ال عقب میبرد .وی همچنین مقالهای در مجله البالغ (شماره
 ،18اکتبر  )1933نوشت به نام «خون
فراعنه در رگهای ما جریان دارد».

 .4-2فرح انطون
فرح انطون ( )1922-1874همان مس���یر ش���میل را دنب���ال میکرد و متأثر
از تفکر فرانس���وی و کس���انی مانند ارنست رنان بود و علم را تنها چارهساز
مش���کالت میدانست .وی مانند فرانسویان به ابن رشد نگاه میکرد و او
را فیلسوفی مادی میدانست .وی آرای خود را در مجلهاش« ،الجامعه»،
منتش���ر میکرد .وی از س���کوالریزم دفاع میکرد و دین را امری ش���خصی
میدانس���ت و همزمان خواستار دو تفکیک بود :تفکیک مسائل گوهری
و اصلی دین از امور عرضی آن در همه ادیان .امور گوهری یا جوهریات،
اصول و مبادی بود و عرضیات مجموعه قوانین و شرائع خاص و عام به
شمار میرفتند .تفکیک دوم عبارت بود از جدایی دین که سلطه روحی
است از دولت که امری مادی و زمینی است.

ب���ا ای���ن رویک ��رد ،وی هم ��ۀ فرهن ��گ
مص���ری را غر ب ��ی میخواس ��ت و
در پ���ی رابط ��ه س ��ببی ب ��ا غربی ��ان و
حا کمی���ت هم ��ه ارزشه ��ای غر ب ��ی
در جامع���ه مص ��ری ب ��ود و آن را تنه ��ا
راه نجات میش ��مرد .از سوی دیگر،
مخال���ف تعالی ��م دین ��ی ب ��ود و آنها را

نویسنده پس از تحلیل سرشت
بنیادگرایی و علل پیدایش آن در
جهان اسالم ،ویژگیهای جریان
احیاگری اسالمی در مصر را
اینگونه برمیشمارد .1 :مردمی
بودن؛  .2عرضۀ اسالم به مثابه
نظامی کامل و برای دین و آخرت
و  .3سیطرۀ جنبه سیاسی اسالم بر
جوانب دیگر این.

مان���ع پیش���رفت میدانس ��ت و تنه ��ا
راه پیش���رفت را گسس ��تن از همه ریش� �ههای گذش ��ته معرف ��ی میکرد .او
همچنی���ن خواس ��تار آزادی زنان و رفع حجاب ش ��د و نوش ��ت« :حجاب
زن را از س���طح انس ��ان به حد حیوان فروکش ��ید» .از نظر او وجود حجاب

این افراد دالیل متعددی برای ترویج سکوالریزم ارائه میکردند .از جمله

مانع شناخت درست بیماری فرد شده است ،در نتیجه با کسی ازدواج

آنکه باور داشتند:

میکنیم که چه بس ��ا دارای نقص عقلی اس ��ت و آن را به نسلهای آینده

 .1آنان خواستار آزادی تفکر بودند ،در حالی که دین مانع تفکر آزاد بود.

نت ��ر از دیگر
منتق���ل میکن ��د و به همین س ��بب« :اگر بهره عقل ��ی ما پایی 
ً
ملتها است ،عمدتا به حجاب زنان باز میگردد»( .ج ،2ص )592

 .2آنان خواستار برابری همه شهروندان در همه امور بودند تا بشود جامعه
متحد و مقتدر به وجود آورد ،حال آنکه دین ،در این جا اسالم ،مسیحی
را فروتر از مسلمان میدانست.

اف���زون ب���ر آن ،وی با زبان عر ب ��ی فصیح مخالفت میک ��رد و میگفت که
یش ��ود .حال آنک ��ه زبان مردم
م���ا را ب���ه گذش ��ته میبرد و مانع رش ��د ما م 

انطون همچنین مروج سوس���یالیزم ش���د و نظریه خود را با عنوان «انسانیه

مصر زبان عربی عامیانه است ،نه فصیح و باید همان تقویت شود .وی

الدین» جایگزین اصل دین کرد و شیوهای چون اگوست کنت در پیش

ب���ه دو دلیل با عربی فصی ��ح مخالفت میکرد .1 :دش ��واری آموختن آن؛

گرف���ت؛ ول���ی بعده���ا از ادامه بحث درباره سوس���یالیزم خ���ودداری کرد و

.2گذشتهنگرانهبودن آن و ناتوانیاش در بیان مقاصد و مقصودما.

یکسره به ادبیات روی آورد.
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میدانس���ت و به داروینیس���م به مثابه دین و آرمان���ی اخالقی و اجتماعی

آن را دس���تاویز تأیید ماتریالیس ��م قرار داد .س ��خن اصلی دین آن اس ��ت

مینگریس���ت ،ن���ه ی���ک اندیش���ه علم���ی و آن را حرب���های ب���ر ض���د دی���ن

که هس���تی ،منش ��أ باش ��عوری دارد ،نه آنکه انس ��ان از موجودی پس� �تتر

میدانس���ت و مینوش���ت« :م���ن ب���ه نظریه تکام���ل ایمان دارم و چه بس���ا

پدی���د آمده اس ��ت یا خی ��ر .افزون ب ��ر آن ،مظهر ب ��رای دی ��ن اصالت قائل

مهمترین انگیزۀ من برای ایمانآوردن به آن این اس���ت که این نظریه تنها

ب���ود و میگفت که انس ��ان از آن بینیاز نمیش ��ود و عل ��م نمیتواند جای

یک���ی از حقایق علمی نیس���ت ،بلکه نظری���ه امید و تواضع نیز به ش���مار

آن را بگی���رد .در نقد ش ��میل میگفت ک ��ه ما به چیزهایی ب ��اور داریم که

میرود»( .ج ،2ص  )594با این تحلیل که با نش���اندادن خاس���تگاه ما،

محسوس نیستند و تنها فرض هستند ،مانند اثیر یا قانون علیت .از نظر
ً
او دی���ن نهایتا بر دو اصل اس ��توار اس ��ت .1 :باور به وج ��ود قدرتی مدبر در

چشمانداز خوبی برابرمان میگشاید.

هستی .2 .پیوند انسان با جامعه و همنوعانش.

س�ل�امه را میتوان پدر سوسیالیزم مصری به شمار آورد .کتاب االشتراکیه
او نخس���تین کت���اب در ای���ن زمین���ه به زب���ان عرب���ی اس���ت .در عین حال
معتقد بود که تنها پس از اس���تقالل و رهایی از دس���ت استعمار است که
میتوان به سوس���یالیزم رس���ید .در نهایت ،گفتمان نهضت نزد س�ل�امه بر
دو رکن اس���توار بود :یک���ی کنارنهادن کامل گذش���ته و دوم پیروی کامل از
غرب .در جمعبندی نهایی اندیش���ه س�ل�امه ،در یک جمله میتوان تفکر
او را س���طحی ،التقاط���ی ،منفعالنه و
این جریانات احیایی با هم
فاقد خ���ط مش���خص و مح���ور معین
تفاوتهایی دارند؛ برای مثال،
دانست.
اخوان المسلمین اهل فعالیت
سیاسی از طریق مرسوم و مقبول نگرش لیبرالی و گسست از گذشته و
هستند و از فعالیت حزبی دوری رو یآوردن به غرب ،نخست از سوی
مس���یحیان اهل ش���ام در مصر ترویج
نمیکنند ،تن به ائتالف با حزب
وفد میدهند؛ در حالی که تکفیر ش���د ،س���پس مس���یحیان مص���ری به
و جهاد ،هر دو جامعه موجود را
ترویج و بس���ط این نگ���رش پرداختند
جاهلی دانسته و خواستار برچیدن و س���رانجام ع���دهای از مس���لمانان،
آن از طریق جنگ مسلحانه هستند .همچون محم���ود عزمی ،اس���ماعیل

سلطه گذش ��ته تأ کید میکردند؛  .3وجهه همت کسانی چون علی عبد

مظه���ر ،طه حس���ین و منص���ور فهمی

الرازق ،ترویج سکوالریزم سیاسی و جدایی نهاد دین از نهاد سیاست بود.

مداف���ع این اندیش���ه ش���دند .ب���رای نمون���ه محم���ود عزمی در س���ال 1920
خواس���تار حذف بند «شومی» از قانون اساسی مصر شد که اسالم را دین
رس���می ملت مصر اعالم میکرد .اس���ماعیل مظهر نیز در پی او خواستار
غربیشدن جامعه شد.

وی مجلهای به نام «العصور» منتش ��ر میکرد و در آن اندیش� �ههای خود را
گس���ترش م� �یداد .از جمله تأ کی ��د میکرد که زبان علم غی ��ر از زبان دین
است .از نظر سیاسی نیز وی مدافع انقالب افسران ترک در ترکیه بود و آن
را به دیگران توصیه میکرد .در برابر علی عبدالرازق که مدعی بود خالفت
ً
اصوال هیچ ریشه اسالمی ندارد .او معتقد بود که خالفت در اسالم ریشه
دارد؛ ولی امروزه دیگر به دلیل انحرافات آن ،قابل اجرا نیست .همچنین
برخالف کس ��انی مانند ش ��میل ،مخالف سوس ��یالیزم بود و آن را خالف
طبیعت بش ��ر میدانس ��ت و با گسس ��تن کامل از ریش� �ههای سنتی خود
و یکس���ره غربیش ��دن مخال ��ف ب ��ود و آن را خطری جدی میدانس ��ت و
میگفت « :فرهنگ سنتی ما آخرین پناهگاه ما است».
ً
مدافعان جریان غربگرایی س ��ه موضع نسبتا متفاوت داشتند و هر گروه
بر یک مسئله تأ کید ویژه داش ��ت .1 :کسانی چون شمیل ،موسی ،فوزی،
عزمی و لطفی الس ��ید یکس ��ره خواس ��تار گسس ��ت از ش ��رق و غربیشدن
بودند؛  .2طه حس ��ین و اس ��ماعیل مظهر بر لیبرالیس ��م و آزادکردن عقل از

 .4-5علی عبد الرازق
کاری ک���ه س ��کوالرهای مس ��یحی نتوانس ��تند در مص ��ر انج ��ام دهن ��د،
سکوالرهای مسلمان انجام دادند و اندیشههای آنان را ترویج کردند .در
ای���ن میان ،هیچ کس مانند علی عب ��د الرازق ( )1966-1888و کتابش

 .4-4اسماعیل مظهر

االس�ل�ام و اص ��ول الحکم تأثیرگ ��ذار نبودند .این ش ��یخ االزهری و قاضی

مظهر با خواندن کتاب فلس ��فه النش ��وء و االرتقاء ش���بلی ش���میل شیفته

ش���رع در فضایی که مناس ��ب ب ��ود ،کتابی نوش ��ت که پژوا ک ��ی بیمانند

آن ش���د و از آن دف���اع کرد و خواس���تار پذی���رش روح علمی ب���ه جای روح

داش���ت .مورد حمله قرار گرفت ،متهم شد ،مش ��اغلش را از دست داد و

متافیزیک���ی ش���د .وی س���خت متأث���ر از قانون مراحل س���هگانه اگوس���ت

تیتر دانش ��گاهیاش را از او گرفتند؛ اما بعدها از او اعاده حیثیت ش ��د و

کنت بود که طبق آن تفکر انس���انی از سه مرحله ،ربانی ،فلسفی و اثباتی

حتی به وزارت اوقاف مصر رسید.

میگ���ذرد .وی که ش���یفته نظریه تکاملی داروین ش���ده بود ،کتاب اصل
انواع او را در سال 1919را به عربی ترجمه کرد؛ اما بر خالف نگرش شبلی
ش���میل ،س�ل�امه موس���ی و فرح انطون ،آن را دیدگاهی مادی و مغایر دین
نمیدانس���ت .ب���ه همین س���بب ،ب���ه نقد نظر ش���میل پرداخ���ت و گفت
ک���ه نظریه داروین در قبال منش���أ عالم و خدا س���ا کت اس���ت و نمیتوان

44

وی ک���ه ش ��اگرد محمد عبده ب ��ود ،نه از منظ ��ری غربی یا دینس ��تیزانه،
بلکه به نام دین و از خاس ��تگاهی دینی به دفاع از س ��کوالریزم سیاس���ی
پرداخ���ت و مدعی ش ��د که در قرآن و س ��نت ،هیچ نش ��انی از خالفت و
هیچ جایگاه مقبولی برای آن نیس ��ت و شخص پیامبر (ص) تنها والیت
و حا کمیت معنوی بر دلها داش ��ته است نه سلطه سیاسی .عبدالرازق
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اندیش���ه خود را بر دو فرض اساسی استوار کرده بود .1 :خالفت جزء دین

ایده خلیف هش ��دن او مطرح ش ��د ،ای ��ن نگرانی اوج گرف ��ت و دریافت که

اس�ل�ام نیس���ت و در آن ریش���ه ندارد .2 .تنها با قبول اسالم به مثابه دینی

به زودی اس���تبدادی تازه در قالب دین خ ��ود را تحمیل خواهد کرد .وی

معنوی ،نه آرمانی سیاسی ،امکان پیشرفت مسلمانان وجود دارد.

که یارای درافتادن مس ��تقیم با پادشاه را نداشت و نمیتوانست بگوید او

درس���ت یک س���ال بعد از لغو خالفت در ترکی���ه و در غوغای خأل قدرت

صالحیت خالفت را ندارد ،راه ظریفتری در پیش گرفت و مدعی ش ��د
ً
اصوال در اسالم خالفت وجود ندارد.

منتش���ر کرد و در آن بیپروا به اندیشه خالفت تاخت و از لغو آن حمایت

در واق���ع عبد الرازق میان دو مس ��ئله خلط میکن ��د .1 :دولت به معنای

کرد .این کتاب مختصر سه فصل دارد .1 :خالفت در اسالم؛  .2حکومت

مدرن و تفکیک قوا که نش ��انی از آن در اس�ل�ام نبوده اس ��ت .2 .دولت به

در اس�ل�ام؛  .3خالفت و حکومت در تاری���خ .وی در این کتاب به یاری

معنای قدرت اجتماعی و تس ��لط بر دیگران که از قدیم بوده اس ��ت و در

آیات و روایاتی کوشید نشان دهد ،خالفت هیچ ریشهای در اسالم ندارد
ً
و امروز نیز مطلقا بدان نیازی نیس���ت .وی با مرور تاریخ خالفت اسالمی
ً
آن را ام���ری کامال زمینی و برو ندینی دانس���ت و کتاب خود را با این پیام

اس�ل�ام نیز حضور داشته اس ��ت .حال آنکه عبد الرازق دین و دولت را به
معنای مدرن خود به کار میگیرد و بر اسالم به کار میبندد .در واقع این
ً
کت���اب تاب نقدی جدی را نمیآورد ،بلکه صرف ��ا نقدی پلمیک بود که

صریح پایان داد:

در جایی مناس ��ب خوش درخشید و توانس ��ت به مثابه اقدامی سیاسی

معن���وی ،عبدالرازق کتاب االس�ل�ام و اص ��ول الحکم 9را در س���ال 1925

ح���ق آن اس���ت ک���ه دی���ن اس�ل�ام از آن خالف���ت متع���ارف میان

خوب عمل کند.

مس���لمانان و ه���ر آن چ���ه از رغب���ت و رهبت و ع���زت و قوت گرد

این کتاب که به قلم ش ��یخی االزهری نوش ��ته ش ��ده بود ،نزد س ��کوالرها

آن تنیدند ،مبرا است .خالفت ،قضاوت و دیگر امور حاکمیت
ً
و حکمرانی ،مطلقا جزء س���اختارهای دینی نیستند ،بلکه تنها

جدیتری���ن دفاعی ��ه از س ��کوالریزم ب ��ه ش ��مار رف ��ت و ب ��ه همی ��ن دلیل
مخالفته���ای جدی نیز در پی داش ��ت .در پی نش ��ر این کتاب ،چهار

برنامههای سیاس���ی بهش���مار میروند که ربطی به دین ندارند و

کتاب در نقد آن منتشر شد:

اس�ل�ام نه آنها را تأیید کرده اس���ت ،نه انکار ،نه بدان فرمان داده
اس���ت و نه آنها را منع کرده اس���ت؛ بلکه همه را به ما واگذاش���ته
است تا در آنها به حکم عقل و تجارب ملتها و قواعد سیاست
مراجعه کنیم.

10

 .1نق ��ض کتاب االس�ل�ام و اصول الحکم ،نوش ��ته ش ��یخ محمد الخضر
حس���ین .این ش ��یخ االزهری کتاب خود را به کتابخانه ملک فؤاد تقدیم
کرد .این کتاب به تبع کتاب رازق سه فصل دارد و دارای حالتی جدلی
و حدود  250صفحه است.

علت اهمیت این کتاب نه در محتوا یا سبک استدالل آن ،بلکه انگیزه
و زمان���ه ن���گارش آن بود .جالب آنکه این کتاب م���ورد مخالفت برخی از
ملیگرای���ان مانن���د س���عد زغلول و حتی دولت انگلس���تان ق���رار گرفت.

11

 .2نقد علمی لکتاب االس�ل�ام و اصول الحکم ،نوش ��ته محمد طاهر بن
عاشور مفتی تونس که بحثی مختصر در  36صفحه است.

همانگون���ه که نویس���نده این کتاب و حس���ن حنفی بی���ان میکنند ،این

 .3حقیقه االس�ل�ام و اصول الحکم ،نوش ��ته ش ��یخ محم ��د بخیت مفتی

کت���اب ن���ه اث���ری آ کادمیک درب���اره حکومت در اس�ل�ام ،بلک���ه بیانیهای

پیش���ین کش ��ور مصر ک ��ه جمل ��ه ب ��ه جمل ��ه آرای رازق را نقل و نق ��د کرد و

سیاس���ی بر ضد ملک فؤاد ب���ود که پس از لغو خالفت در ترکیه ،س���ودای

مفصلترین کتاب به شمار میرود .این کتاب بیش از  450صفحه است.

خالف���ت در س���ر میپ���رورد و ش���ماری از مش���ایخ االزهر ،از جمله ش���یخ
احمدی رئیس االزهر نیز از این سودا حمایت میکردند.

12

کتابچ���های مختص ��ر و سرش ��ار از فحاش ��ی اس ��ت و در آن هدفی علمی

عب���د ال���رازق که عضو ح���زب االحرار الدس���توریین و خواه���ان حکومت
مش���روطه ب���ود ،از قدرت اس���تبدادی ملک فؤاد نگران ب���ود و هنگامی که
 .9این کتاب از ترجمه فرانسوی آن به فارسی ترجمه و با این مشخصات منتشر شده است :اسالم و
مبانی قدرت؛ علی عبد الرازق؛ ترجمه امیر رضایی ،تهران :قصیده سرا.1391 ،
 .10االسالم و اصول الحکم؛ علی عبد الرازق ،ص .182
« .11نقد فکره الخالفه (علی عبدالرازق)»؛ حسن حنفی؛ ص .45
 .12ش ��يخ احمدی رئيس آن زمان االزهر ،ملک فؤاد را برای خالفت پيش���نهاد کرد و احمد ش���وقی در
انتقاد وی قصيدهای با اين مطلع سرود که به مرگ این ایده انجامید و دیگر کسی از اندیشه احیای
خالفت و یا پیشنهاد خلیفه دم نزد:
زعموا الخالفه سيرة في النادي| اين المبايع باالمام ينادي؟
من باات يلتمس الخالفة في الکري|لم يلق غير خالفة الصياد (وثائق قضايا ،طه حسين ،ص)41
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 .4س ��هام الیقی ��ن فی نح ��ر اع ��داء الدین ،نوش ��ته حامد المن ��زالوی که
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دنبال نمیشود.

13

محمد عماره در مقدمه االس�ل�ام و اصول الحکم ،در عین انتقاد روش ��ی
و محتوای���ی به این کتاب ک ��ه آنها را در چهار محور گرد آورده اس ��ت ،از
جمله برداش ��ت نادرس ��ت از برخی آیات ،آن را کاری ارزش ��مند میداند
که موجب گس ��ترش بحث در این زمینه ش ��د و هیچ کتاب دیگری ،این
میزان بازتاب را در جهان عرب نداشت.

14

 .13االسالم و اصول الحکم؛ فاروق منصور؛ ص .255
 .14االسالم و اصول الحکم؛ علی عبد الرازق؛ ص .51

45
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 .4-5احمد لطفی السید

و طریقت آنان را بپوییم تا حریفان و شریکانش ��ان در تمدن شویم؛ خیر و

احمد لطفی الس���ید ( )1963-1872مدافع نوعی ملیگرایی غیردینی و

ش���ر آن تلخ و ش ��یرین آن ،خوشایند و بدآیند آن و س ��توده و نکوهیده آن

بر اساس منافع مشترک بود .وی مسلمان بود و به اصل و لزوم دین ایمان

و هر کس جز این بیندیش ��د ،فریبکار و فریفته اس ��ت»( .ج ،2ص)673

داش���ت؛ ولی آن را به حوزه خصوصی محدود میکرد و به همین س���بب

وی همچنی ��ن خواس ��تار جدای ��ی دین از سیاس ��ت و تش ��کیل دولت بر

خواس���تار وح���دت همه مصری���ان زیر ل���وای ملیت مصری ش���د .وی در

اس���اس ملیت مصر ،نه زبان یا دین شد و گفت این مسئله از قدیم میان

پ���روژه ملیگرایی خود متأثر از دو ایده بود .1 :س���کوالریزم لیبرال انگلیس

مسلمانان رایج بوده است که دین را متمایز از سیاست دانستهاند.

و فرانس���ه که پطرس بس���تانی م���ورج آن بود .2.اصالحگرایی اس�ل�امی که
محمد عبده آن را بسط داده بود.

از نظر نویسنده کتاب ،در زمانی که مصر زیر سلطه استعمار بود ،کسانی
مانند حس ��ین به جای بحث از استعمار و راه برو نشد از آن ،بحث علم
ً
و عق���ل و فرهنگ و دموکراس ��ی را دنبال میکردن ��د و به این ترتیب ،عمال

وی دی���ن را الزم میدانس���ت؛ ام���ا آن را منحص���ر ب���ه آموزهه���ای اخالقی
ً
ً
میدانست و بر این باور بود که دولت باید سکوالر باشد و سلبا و ایجابا،

به س���ود اش ��غالگران گام بر میداش ��تند .در واقع ،طه حس ��ین دو خطای

کاری به دین نداش���ته باش���د .وی نگاه همدالنه خود را به غرب اینگونه

اصلی داش ��ت :نخست آنکه پیوستگی عربی ـ افریقایی مصر را فراموش

منعکس میکرد« :ما اینک در همه چیز شا گرد اروپا هستیم».

میک���رد و آن را ب� �یارزش میش ��مرد و تنها در پی تم ��دن مدیترانهای بود.

سالمه را میتوان پدر سوسیالیزم
مصری به شمار آورد .کتاب
االشتراکیه او نخستین کتاب در
این زمینه به زبان عربی است .در
عین حال معتقد بود که تنها پس از
استقالل و رهایی از دست استعمار
است که میتوان به سوسیالیزم
رسید .در نهایت ،گفتمان نهضت
نزد سالمه بر دو رکن استوار بود:
یکی کنارنهادن کامل گذشته و دوم
پیروی کامل از غرب.

رفاع���ه راف���ع طهط���اوی نی���ز از ملیت
دف���اع میک���رد؛ ول���ی آن را ب���ه معنای
حب الوط���ن من االیم���ان میگرفت،

دوم آنکه درباره رابطه فرهنگ مصر و فرهنگ مدیترانه دچار توهم ش ��ده،
آن را نوعی «اس ��تیعاب» و فراگیری و آفرینش میپنداش ��ت ،حال آن که
این رابطه بر اساس تقلید از فرهنگ مدیترانهای بود ،نه برخورد خالقانه.
طه حس���ین بعدها از این مواضع عدول کرد ،مطالعات اسالمی را وجهه

نه آنکه آن را نقیض دین بداند.
در براب���ر ملیگرایی مصری س���ه گروه
ق���رار داش���تند .1 :کس���انی ک���ه آن را
متناقض با ش���ریعت نمیدانستند و

همت خود ساخت و کتابهایی چون آینه اسالم (مرآه االسالم) ،الوعد
الحق (وعده راس ��ت) ،الفتنه الکبری (فتنه ب ��زرگ) ،علی و بنوه (علی و
16
فرزندانش) و علی هامش السیره (در حاشیه سیره) را منتشر کرد.

مروج هر دو بودن���د ،مانند طهطاوی،

 .4-7محمد حسین هیکل

عب���ده ،مصطف���ی کام���ل و احم���د

محم���د حس ��ین هی ��کل ( )1956-1899نیز ب ��ه فرهنگ و تم ��دن فرعونی

عراب���ی؛  .2کس���انی ک���ه خواس���تار

دعوت میکرد و معتقد بود که تمدن قبطی به اوج خود رسیده بود و اینک

ملیگرای���ی مبتن���ی ب���ر وطن صرف و ب���دون توجه به اس�ل�ام بودند تا همه

گه ��ای مصریان جر ی ��ان دارد .همچنین وی خواس ��تار
نی���ز خون آن در ر 

مصر ی���ان را پوش���ش ده���د ،مانن���د طه حس���ین ،لطفی الس���ید و س�ل�امه

س���کوالریزم بود؛ ول ��ی بعدها از ای ��ن مواضع عدول کرد و در س ��ال 1933

موس���ی؛  .3گروهی که منکر ملیگرایی بودند ،مانند سید قطب ،شکری

ب���ه دو نکته رس ��ید :یکی آنکه غرب خ ��ود دچار بحران روحی ش ��ده و در

مصطفی و محمد عبد السالم فرج.

پی فلس���فه هند اس ��ت .دوم آنکه غرب خود حمایتگر تبش ��یر مسیحی و
خواس���تار گسست ملت عرب از اسالم و گذشته آنان و وابستگیشان به

 .4-6طه حسین
طه حس���ین ( )1973-1899ش���یخ لیبرالهای مصر ،لطفی الس���ید را به
غربگرایی دعوت کرد و در کتاب فی الشعر الجاهلی ،نه تنها معلقات
را موض���وع و مجعول بعد از اس�ل�ام دانس���ت ،بلکه مدعی ش���د داس���تان
ابراهیم و اسماعیل که در قرآن آمده است ،واقعیت تاریخی ندارد و قرآن
بنا بر مصالحی و برای پیوند با یهود آن را پذیرفته اس���ت 15.وی در س���ال
 ،1938کتاب مس ��قبل الثقافه فی مصر را منتش���ر کرد و گفت عقالنیت
مصری عقالنتی یونانی است ،نه شرقی و یونان نیز خود وامدار مصر بوده

اس���ت .وی راه برو نش���د از وضع بحرانی مصر را ،در مستقبل الثقافه فی
مص ��ر ( ،1938ج ،1ص  )45اینگون���ه بی���ان کرد« :این راه یکی اس���ت و
تعدد بردار نیس���ت .راه این است که سیرت اروپاییان را در پیش بگیریم
 .15فی الشعر الجاهلی ،ص .29
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غرب است .وی نوشت که میخواست بذر غرب را در زمین شرق بکارد؛

اما دید که ش ��دنی نیس ��ت .بعد از آن کتابهای حیاه محمد و فی منزل
الوحی را نوش ��ت و از فرهنگ اس�ل�امی دفاع کرد و گفت« :دیدم که تاریخ
اسالمی ما ،تنها بذری است که می ُر َوید و بار میدهد( .فی منزل الوحی،
ص  17)23با این تغییر نگرش ،وی جدایی دین از سیاست را نیز ناممکن
دانست و گفت که قواعد اسالمی برای سلوک اجتماعی است.
در این میان کسانی چون حسین مونس نیز مدافع فرعونگرایی (الفرعونیه)
 .16غال���ب این کتابها به فارس���ی ترجمه ش���ده اس���ت ،از جمله :آینه اس�ل�ام (مرح ��وم دکتر محمد
ابراهیم آیتی) و وعده راست (مرحوم احمد آرام).
 .17برای دیدن گزارش���ی از این کتاب ،ر.ک به :حج در آینه سفرنامهها :فی منزل الوحی؛ سیدحسن
اسالمی؛ فصلنامه میقات ،شماره  ،9پاییز .1373
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نقدوبرریسکتاب

اندیشیگ در مرص معارص

ً
بودن���د .هرچند ای���ن گرای���ش عمدتا صبغه ادبی داش���ت و نتوانس���ت به

مصریبودن نویس ��نده و اس ��تفاده از منابع دس ��ت اول از امتیازات خاص

صورت یک جنبش تأثیرگذار و دارای چهارچوب معین در آید.

این کتاب اس ��ت .همچنین وی به دلیل تعلق فلسفی توانسته است این

خالد محمد خالد که از لیبرالهای جدی بود ،در س���ال  1950کتاب از
اینجا بیاغازیم (من هنا نبدأ) را در دفاع از س���کوالریزم نوش���ت و جدایی
نه���اد دی���ن از نه���اد دولت نوش���ت؛ اما بعده���ا کتاب دولت در اس�ل�ام را
منتش���ر و در آن ب���ا صراحت و ش���هامت آرای قبلی خ���ود را نقد کرد و این
سنخ جدایی را ناشدنی شمرد.

جریان���ات را از نگاه فلس ��فی بکاود و حتی تا جایی پی ��ش برود که مدعی
ش���ود ،محمد عبده فیلس ��وف بوده اس ��ت ،البته نه به معنای تالش برای
داش���تن نظام فلس ��فی ،بلک ��ه به معنای عش ��ق به حکمت و کوش ��ش در
جهت تبیین فلس ��فی امور (ج  ،1ص .)390در عین حال ،وی در مجموع
جریان���ات ناراس� �تکیش را همدالن ��ه گ ��زارش میکن���د ،ام ��ا ب ��ا این همه
نتوانس���ته است خود را از بند کلیش� �ههای رایج در باب خاستگاه تشیع و

 .4-8انسانگرایی

اندیش���ههای ش ��یعی رها کند و در نتیجه همان س ��خنان معروف در باب

در مصر معاصر ،به نوش���ته نویس���نده کتاب ،افزون ب���ر جریان لیبرالی که

عبد اهلل بن س ��بأ و نقش او در ایجاد تش ��یع را بازگ ��و مینماید .در مجموع

بحث آن گذش���ت ،شاهد نوعی جریان انس���انگرایانه یا وجودی هستیم

این کتاب ،سرش ��ار از اطالعات ریز و پراکنده متعددی اس ��ت .نویسنده

که کس���انی چون عبدالرحمان بدوی و حس���ن حنفی ،مروج و مدافع آن

بهدقت البالی منابع کتابی و نشریات را کاویده است و از منابع درجه اول
ً
سود برده است .همچنین سازماندهی بحث نسبتا خوب است؛ اما تکرار
ً
و تداخل در آن فراوان دیده میشود و به جای تأمل و فکر شخصی ،عمدتا

میشمارد .همچنین حسن حنفی با تفسیر خاصی که از الهیات اسالمی

شاهد نقلقولهای گسترده هستیم .به همین سبب میتوان آن را به مثابه

به دس���ت میده���د ،مروج گرای���ش انس���انگرایی افراطی یا انس���انگرایی

ماده خامی برای تحلیلهای جدیتر با دقت خواند و از آن بهره برد.

هس���تند .از این منظر میتوان گفت که ب���دوی مروج نوعی وجودگرایی و
انس���انگرایی و تفسیری از آن اس���ت که صوفیان را وجودیان عالم اسالم

18

بدون خداست که نام آن را چپ اسالمی (الیسار االسالمی) میگذارد.
از نظر نویس���نده ،انسانگرایی رادیکال در مصر که متأثر از افکار اگوست

کتابنامه

کنت ،نیچه ،هگل ،فویرباخ ،هایدگر و س���ارتر است ،در برابر مسئله خدا

االس�ل�ام و اصول الحک ��م؛ فاروق منص ��ور؛ هلند در الم ��ورد ،المجلد الس���ابع ،العدد
الثانی ،الصیف 1398ق.

 .1تأ کید بر نیاز به خدا؛

التطور الفکری لس ��ید قطب من ادیب علمانی الی رادیکالی اس�ل�امی؛ ولیام ش���بارد؛
تعری ��ب فاطمه تیمردجین آف ��اق؛ المغرب :آفاق الش ��هران الثان���ی و الثالث من عام
 ،1993العددان.54-53

سه موضع متفاوت دارد:
 .2اعالم مرگ خدا؛
 .3بشریت بحرانزده و درمانده.
نظر اول در عین انکار خدا بر آن اس���ت که انس���ان بر اثر از خودبیگانگی و
نیازه���ای روانی به خدا نیازمند اس���ت ،حال آنکه وی به خودش نیازمند
است .موضع دوم آن است که با مرگ خدا نیازی به حضور و نقش او در
ً
زندگی نیست .البته این دیدگاه لزوما به معنای انکار وجود خدا نیست،
بلکه از غیاب یا کسوف خدا سخن میگوید .دیدگاه سوم بر آن است که
خداوند به انسان نیازمند است ،نه برعکس.
نویس���نده در بخش س���وم این کتاب طی دو فصل مسائلی چون :توحید
یا رابطه خدا و عالم در فلس���فه اس�ل�امی معاصر و خدا و انسان در فلسفه
معاصر را طرح میکند و دیدگاه کسانی را که در این گزارش از آنها سخن
رفت ،بررسی میکند.

نق ��د فکره الخالف ��ه (علی عبدالرازق)؛ حس ��ن حنف ��ی؛ دار الثقافه العربی���ه فی القرن
العش ��رین :حصیله اولیه ،اش ��راف د .عبداالله بلقزیز ،مرکز دراس���ات وحده العربیه،
بیروت.2011 ،
االس�ل�ام و اص ��ول الحکم لعل ��ی عبد الرازق؛ دراس ��ه و وثائ ��ق محمد عب���اره؛ بیروت:
المؤسسه العربیه للدراسات و النشر.2000 ،
َ
َ
االعم ��ال الکامل ��ه لالم ��ام محمد عب ��ده؛ حققه ��ا و قدم لها محم���د عم���اره؛ بیروت:
المؤسسه العربیه للدراسات و النشر.1972 ،
فلسفه المش ��روع الحضاری بین االحیاء االسالمی و التحدیث الغربی؛ احمد محمد
جاد عبد الرازق؛ ویرجینیا ،آمریکا :المعهد العالمی للفکر االس�ل�امی ،1995 ،دو جلد
(1130صفحه)
فی الشعر الجاهلی؛ طه حسین؛ الطبعه االولی ،القاهره :مطبعة دار الکتب المصریة،
.1926
موس ��وعه الحرکات االس�ل�امیه فی الوطن العرب ��ی و ایران و ترکیا؛ احم���د الموصللی؛
بیروت :مرکز دراسات الوحده العربیه2004 ،
وثائق قضایا طه حسین؛ ابوبکر عبدالرازق؛ صیدا ـ بیروت :المکتبة العصریه.1991 ،

 .5فرجامین سخن
نویس���نده کتاب پس از گزارش مفصل���ی از جریانهای تأثیرگذار در مصر
معاص���ر و بیان جزئیات هر یک ،در پایان به جمعبندی دس���ت میزند و
طی «خاتمه» خ���ود به مرور یافتههای خود میپ���ردازد و دوباره نکتههای
پراکنده در سراسر کتاب را یکجا باز میگوید.
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 .18در ب���اب این ش���خیصت و ابهام���ات آن ،ر.ک :چهارگانه جاب���ری؛ عقل عربی از ادع ��ا تا اثبات،
سیدحس���ن اسالمی ،آینه پژوهش ،ش���ماره  .111-110خرداد-ش���هریور  1387و شماره  ،112مهر-
آبان .1387
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