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 33/11/4312                     خان زمان نوری
 

 جهان اسالم زیر دو شمشیر: 
 نیادگرانتگرایی بنیادگرا و نوگرایی ب  س  

 
خود زندگی می کنم؟ این پرسش برای این مهم آیا شده که از خود پرسیده باشید که آیا واقعاً "من" در عصر و محیط 

است که ما در افغانستان به صورت خاص و جهان اسالم به صورت عام در گرو دو نوع جریان و قوت های فکری 
مطرح در ساحه شده ایم که از ما می خواهند، از رهنمود های مختلف، تا از روش و جهان بینی آنها را پیروی کنیم. 

است که این دو جریان نقیض یکدیگر اند و دو قطب مخالف یک ترازوی فکری را نمایندگی می مگر شگفتی در این 
 کند.

 را دعوت گرایان فکری هستیم که ما گرایان یا بنیاد های دینی که شامل همه اطیاف اصول ما با دو گروه سنت گرا
تقلیدی می کنند، و می گویند که رجوع به برگشت به فهم دین و دنیا بر اساس فهم سلف و در همان چوکات اتباعی و 

 به اصل و قرآن و سنت حضرت پیامبر یگانه راه کامیابی و نجات در دنیا و آخرت است.
در این مورد برخی از آیات قرآنی و احادیث نبوی را دلیل می آورند. آنها غالباً دانش تجربوی را رد نمی کنند مگر 

ال تعارض با برخی از مسایل که دین در آن نظر دارد مصدر معرفت آنرا مصدر اول معرفت نمی شناسند، و در ح
 اول هم دین است. 

در مقابل این یک طیف دیگر از اندیشمندان هستند که دین را تقریباً در هیچ چیز مصدر و مرجع نمی شناسند و یگانه 
د که تجربۀ غرب را همان طور به علم تجربوی و خرد تکیه می کنند. باز در این طیف یک خیل مهم از دانشمندان ان

زم( پیش شده برای جهان سوم که جهان اسالم هم شامل آن می یکه در اروپای قرن پانزده تا بعد َنوگرایی )پست مدرن
 11شود، مناسب و ضروری می دانند. البته دلیل شان این است که تجربۀ مسلمانان با تجربۀ مسیحیان تا پیش از قرن 

 باید همان راه را پیمود تا به ساحل پیشرفت و رفاه رسید.  میالدی مشابهت دارد، و
 

که یکی از این دو حاال نتوانسته بر  اینجا ما در بین سندان بنیادگرایی دینی و چکش بنیادگرایی غربی گیر مانده ایم. 
اید بر ینجا تمرکز بدیگر غالب شود؛ و در نتیجه اکثریت خاموش مسلمانان را لگدمال این تقابل کرده اند. به نظر من ا

"پیروی" و "خالقیت" باشد. اگر پیروی کورکورانه از سلف/گذشتگان )البته منظور از سلف تنها جریان "سلفیت" 
نیست، هر روش دینی که گرایش مرجعیتی به تقید به فهم گذشتگان دارد آنرا می شود سلفیت نامید( نادرست و ناکافی 

زم/کمونیزم و سرمایه داری هم نادرست و یی کورکورانه از غرب/ سکیوالرشناخته شود باید به همین منوال پیرو
ا حرف ی ناکافی پنداشته شود. البته که رجوع به فهم سلف و استفاده از آن بد نیست اما قول آنها نباید فصل الخطاب

نهایی باشد. باید علمای دینی امروزی از خود برداشت، درک، فهم، و درایت بر اساس تغییرات عظیمی که پیرامون 
ما ایجاد شده داشته باشند، که متأسفانه در پیدایش اکثر آن ما هیچ نقش نداریم، نه اینکه تفسیر و استنباط سلف را تکرار 

 کنند. 
 

ه کم رنگ شدن و کناره رفتن خود آنها از دایرۀ تأریخ سازی خواهد انجامید، بلکه خود اگر چنین کنند این روش رو ب
 شان برخی از تأریخ زنده خواهند بود، که بدبختانه تا کنون همینطور هم است. 

 

گرایان غربی هم صدق می کند. اگر عینیت ها، حقایق، ظرفیت ها و گرایش  عین مبدأ پیروی و خالقیت در مورد بنیاد
دینی اجتماع مد نظر گرفته نشود آنها هم دوا را به یک مریض عرضه می کنند که برای مریضی  -پس منظر تمدنی و

 دیگر تجویز شده بود که در برخی اعراض شباهت داشتند اما مریضی آنها فرق دارد. 
دو طیف جامعۀ ما و جامعه های مسلمان از خود خالقیت نشان ندهند و اسیر گذشتگان )مسلمان  اگر چنین نشود که هر

یا غربی( بمانند هر دو به یک تنگنا خواهند رسید، ولی شاید سال ها و کوشش های زیادی را قربانی این کشمکش 
 کرده باشند و نتیجۀ مطلوب هم به دست نخواهد آمد. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/noori_khan_zamaan_jahan_eslaam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/noori_khan_zamaan_jahan_eslaam.pdf


  

 

 

 3تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 آیا راه سوم وجود دارد؟ 
 اگر دارد نشانی یا عالیم آن چه اند؟ 

کردن راه معنی دار، عملی، و پراگماتیک از امور دینی را می بینیم که زیاد و عام شده  بلی. فهم دینی مردم و پیدا
می رود. دیگر آهسته آهسته مردم دین را از سلطۀ انحصاری طبقۀ خود گماشتۀ متولیان تقلیدی آن خارج می کنند، و 

رو به یک )ملکیت مشترک( روان است، البته پدیده های اجتماعی ده ها سال را در بر می گیرد تا تحقق تقریباً آن 
یابد.  و این در ذات خود یک پدیدۀ نیک ولی جنجال آفرین است. نیک از این روست که تعبیر و قرائت یکه تاز 

ا جنجال برانگیز از اینرو است که چند تعبیر )متولیان دینی( از بین می رود، و این کار در اسالم هم مطلوب است. ام
مختلف مشکالت را پیچیده تر می سازد و به وقت زیاد نیاز داریم که یک اجماع نسبی بر سر موضوعات کالن، مهم 

 و کلیدی به میان بیاید. 
 

ه، ، آزدای اندیشنمی کنند، آنها به افکار نو ءنسل های نوین به چند نوع غذای دسترخوان اندیشه ورزی قدیمی اکتفا
آزادی بیان، آزادی باور، آزادی حرکت، عدالت بین جنس زن و مرد در حقوق و وجایب، طرز پوشش، روش زندگی، 
سرگرمی، ترفیه و تفریح بیشتر گرایش نشان می دهند. شاید این چیزها را عده ای به صورت افراطی و در بستر 

ق و خواسته های شان احترام دارند و آنرا دنبال می کنند. و این غرب زدگی ابراز کنند، اما توده های مردم به حقو
 چیزی ساده ای نیست که از آن به سهل انگاری گذشت، و یا بر آن مهر دنیا پروری یا تن پروری، و دین گریزی زد. 

 

موماً اسالم ع گرای ساحۀ دینی در افغانستان بالخاصه، و در جهان کدام فکر و فهمی را که متصدیان تقلیدی و َپیَرو
به خورد مردم می دهند بر اساس گرایشات فعلی جامعه به نظر نمی خورد که دیگر گنجایش  آنرا داشته باشد که به 
پرسش های بزرگ مردم و خواست های معقول آنها پاسخ قابل قبول و گشایش پیشکش کند. البته این یک ادعای 

انان حجت کافی را به دست ما می دهد تا چنین اندیشه ای را بزرگی است، مگر گذشت زمان با تراکم مشکالت مسلم
تغییر بنیادی  = Paradigm Shiftداشته باشیم. ما مسلمانان نیاز به یک )تحول انگاره( یا دیگرگونی مرجعیت فکری )

سابق  العملطرزعلوم پیرامون آن با  ( نیازمندیم، زیرا که دیگر فقه قدیم وءدر نظر پیرامون افکار، پدیده ها یا اشیا
 مشکالت معاصر را حل نمی تواند. 

ما به یک آغاز نوین نیاز داریم که مبادی، ارزش های بزرگ اسالمی را گرفته و با یک )تحول گونه( یا شیوۀ تازه 
میتواند که )مقاصد دین و شریعت( را سرمشق قرار دهد و با آن امور را بپیماید. پس  پردایموارد میدان شویم. این 

مقاطعه نوعیتی بین قدیم و نوین ضروری به نظر می خورد. اگر چنین نکنیم با خود، جامعه و جهان بیگانه یک 
 خواهیم شد و جایگاه مناسب را به دست نخواهیم آورد، که نداشتن فعلی آن هم نتیجۀ همین وضعیت نابهنجار است. 

اجتماعی نقش خوب و سازنده را بازی کرده و انقالب معلوماتی و رسانه های همگانی و رسانه های  عرصهدر این 
می کند، و برای عموم مردم، و خصوصاً آنانیکه تعلیم عالی و زبان های خارجی را آموخته اند که تعداد آنها بیشتر 
شده می رود، رسانه های اجتماعی که توانایی تفاعلی دارد هرچه بیشتر مردم را از حقوق و خواست های شان آگاه 

دسترس همگان قرار می دهد.  در قدم به قدم خارج نموده ،و انحصار معلوماتی را از مراکز قدیم قدرت تر می سازد
ان، کم از کم در تأریخ معاصر، به طور مستمر توسط متولیان آن استفادۀ بد شده است، مثالً تاز سلطۀ دینی در افغانس

راکد ماندن جامعه و محافظه  عرصۀکه این در  هدر زمان اعلیحضرت امان هللا خان و هم همین حاال. و شوربختان
 کاری خفه کننده استخدام شده است. 

 

بنیاد گرایان دینی و غربی به مردم این فرصت را، ناخواسته، مهیا ساخته می روند تا بیاندیشند و راه سوم را، یعنی 
امحت و همانند اینها، برگزینند. نظام مردمی با ارزش های واالی اسالمی مانند عدالت، راستی، رحمت، اعتدال، مس

های بشریت در ساحۀ حقوق بشر، آزادی ها، و انتخاب حاکم، و موارد  این نظام و راهی خواهد بود که با دست آورد
 مشابه در آشتی خواهد بود. 

یادگرایی نهردو بنیادگرایی دینی و غربی )یا شرقی( دیده می شود که قادر به یافتن جای پای استوار نیستند، چونکه ب
دینی واقعیت های جامعه و پیرامون آنرا نادیده گرفته و می خواهد بر اساس قالب های غیر واقعی و نامنسجم و نابرابر 
برای آن گره گشایی کنند. و بنیادگرایی غربی به نوبت خود در شناسایی ساختار جامعۀ محلی، ارزش های آن دچار 

ای یک آنها برجعینی ندارد، بلکه قناعت ایدیولو واقعیت های جامعه اهمیتدو  . اصالً برای هراست کوته نظری شده
ثر بودن حلول برای آن است. آنها می خواهند جامعه را طبق تصور مسبق ؤشان مهمتر از ضرورت جامعه و م
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خویش که یکی به سبک تقلید از گذشته است و دیگری تقلید از غرب، شکل و جهت دهند، که نقطۀ ضعف هر دو 
 دیده گرفتن همان نکاتی است که پیشتر یاد شد. نا

البته که این کشمکش ها در جهان اسالم و میهن ما جزو گام های نخستین آغاز طرز تفکر نوین است که خود را از 
چوکات مرجعیت تقلیدی استوار بر متن به سوی یک چوکات مرجعیت نوین که پیرامون مقصد و هدف می چرخد در 

ز هم نیاز به زمان و زود درک کردن اطراف درگیر است که هرچه زودتر به نتیجه برسند به است. با تقربحال 
 همان اندازه خسارات کمتر خواهد بود. 

 
 پایان
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