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چکیده
دین و جنگ دو پدیدۀ نقشآفرین و کهن در تاریخ بشر هستند .دین در معنای حقیقی خود (ادیان ابراهیمی)
نگاهی دوسویه به دنیا و آخرت (متافیزیک) دارد .این نگاه دوسویه منور به شکلگیری دو نوع حکومت در طول
تاریخ شده است :دولت دینی و دولتی با دین دولتی .جنگ مرتبط با حالت اول ،مشمول قاعدۀ جنگ مقدس یا
جهاد است .اما در حالت دوم ،به طور ضمنی تداعیکنندۀ مفهوم ایدئولوژی کارل مارکس میباشد .در واقع
توجه دولتها (به عنوان موریان جنگها در طول تاریخ) در حالت دوم به دین ،استفادۀ ابزاری از آن برای
تبدیل قدرت عریان به اقتدار و قدرت مشروع است .در ادیان «رسالت بنیاد» (ادیان ابراهیمی) توجه به تیییر
چهرۀ فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تاریخ بشر مدنظر است .این جهانبینی موجد تعاملی پویا بین دین و تاریخ
(به معنی تمامی جنبههای حیات بشر) شده ،که یک نوع از این تعامل ،به شکل جنگ بروز یافته است .این
مقاله با بررسی جوانب مختلف و مرتبط مسئلۀ دین و جنگ ،به تبیین رابطۀ دین و سیاست (با توجه به رابطۀ
تنگاتنگ سیاست با مسألۀ جنگ) ،دین و انقالب ،نقش تحوالت فکری -فلسفی منتهی به جنگ در دنیای غرب،
نگرش ادیان مختلف به موضوع جنگ ،مفهوم جهاد ،جنگهای مذهبی (از جمله جنگهای صلیبی و فرقهای
چون شیعه -سنی و کاتولیک -پروتستان) و ظهور پدیدۀ صهیونیسم میپردازد.
کلیدواژه :دین ،جنگ ،جهاد ،تشیع ،جنگهای صلیبی ،صهیونیسم.
مقدمه
نیاز بشر به دین نیازی ضروری و بایسته است ،گرایش به دین در کنار اجتماعی بودن ،کنوکاوی و میل به
زیبایی ،چهارمین بعد وجودی انسانها می باشد .از این رو تمامی جوامع در طول تاریخ ،جستووهایی برای
دستیابی به چنین مولفه ی را ضروری دانسته اند ،لذا گاه منظور از لفظ دین به معنای عام آن است و از این
لحاظ مکاتبی چون بودایی را نیز در شمار ادیان به حساب میآورند ،با این وجود دین در معنای حقیقی آن تنها
بر ادیان ابراهیمی اطالق می شود.
 .1دانشووی دکترای تاریخ گرایش ایران اسالمی دانشگاه شیرازkeyvan1388@gmail.com :
 .2دانشووی دکترای تاریخ گرایش ایران اسالمی دانشگاه شیرازAli.gh19@yahoo.com :
 .6کارشناس ارشد مطالعات جهانKord1404@yahoo.com :
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هر دینی و بویژه ادیان ابراهیمی ،بی شک برنامه یی برای زندگی ارائه می دهند ،و برای تحقق و پیشبرد آرمان
های خود ،به ناچار با موانع موجود مواجه می شوند ،که گاه برآیند این رویارویی به شکل جنگ بروز می یابد.
جنگ از نگاه ادیان در حالتی که جبهه ی کفر و ظلم و بی عدالتی ،عالوه بر اینکه سر تسلیم نداشته باشد بلکه
به کارشکنی و تقابل نیز بپردازد ،تحت عنوان جهاد ،نه تنها واجب بلکه عملی برتر از عبادت محسوب می شود.
در طول تاریخ جنگ های متعددی رخ داده است که همانند جنگ های صلیبی ظاهر دینی دارند و از این رو
نیاز به نوعی بازنگری در ماهیت این جنگ ها وجود دارد.
جهاد یا جنگ مقدس در ادیان ابراهیمی بویژه اسالم ،نمود کامل تر و بیشتری دارد ،و این یکی از امتیازات این
دین در تحقق آرمان های انسانی و دینی بشر در طول تاریخ بوده است .جنگ ها در واقع شکل ویژه ای از
تعامل بشر در طول تاریخ بوده اند ،شکلی که گاه به عنوان آخرین راه عالج دردهای اجتماعی همانند بی
عدالتی و نابرابری ،با آگاهی و گاه بناچار وقوع یافته اند .با توجه به پیوستگی پدیده هایی چون سیاست و
انقالبات در ادامه به ارتباط این پدیده ها با دین نیز پرداخته می شود ،سیاستی که یک شکل اساسی آن در
طول تاریخ به شکل جنگ نمود یافته و انقالبی که قدرت برانگیختگی دین در آن آشکار بوده است.
واژه جنگ و تعاریفی از آن
لفظ جنگ ( )warاز واژه آلمانی  werraاخذ شده است که به معنی آزمون نیرو است ،امروزه اصطالح
پولمولوژی از ریشه یونانی پولموس ( )polemosبه معنی جنگ شناسی یا علم ستیزه شناسی میباشد(گاستون
بوتول .)1 :1631،جنگشناسی علم نوینی است که به علل و پیامدهای جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی
نگاه میکند(.آرنت11 :1641،و  .)111تعاریف متفاوتی از جنگ نیز وجود دارد اما به طور کلی آنرا عملی
خشونت بار برای وادار کردن طرف مقابل (گروهی ،قومی ،ملتی ،دولتی و  )...به اجرای یک خواسته میدانند
(بوتول.)62 -66: 1631،
ماکیاولی جنگ را نوعی "فن" میداند که فراگیری آن برای شهریار ضروری است (عنایت)131 :1613 ،
بطوریکه ناچیز شمردن آن نخستین گام در تباهی شهریار است (همان .)113:در نظر کالوزوتیس یکی از
مشهورترین تحلیل گران مسئله جنگ "جنگ ها تولی و تبلور سیاست هستند ...وی جنگ را ابزار سیاست می
داند" (بوتول .)21 :1613،از نگاه او جنگ در دامان سیاست یک کشور رشد میکند.
هابز در واقع وضع طبیعی یا حالت بدون دولت و در نتیوه بدون قانون را وضعیت "جنگ همه ضد همه" می-
نامد و آنرا با با جمله :انسان گرگ انسان است" مشخص می سازد (عنایت .)212 :1613،منتسکیو جنگ را
نمودی اجتماعی میداند تا نمودی انسانی ،اما ژان ژاک روسو جنگ را نه انسانی و نه اجتماعی بلکه نتیوه
اصطکاک منافع بین ملل میداند(ادیبی سده .)11 _11 :1611،از دید مارکس جنگ ها و انقالبات ریشه در
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تضادهای طبقاطی دارند وی همچنین دولت را وسیله ای برای اعمال خشونت در دست طبقه حاکم میداند
(آرنت 24 :1641،و  .)14لنین نیز جنگ را نه نتیوه تصادف و جاه طلبی امپراطوران بلکه نتیوه تکامل طبیعی
جامعه بورژوازی میداند و از این رو از جنگ عادالنه سخن میگوید (ادیبی سده 11 :1611،و  .)64در واقع
مفهوم جنگ در ادبیات مارکسیسم با تمام نارسایی خود ریشه در بحث دیالکتیک هگل دارد که جنگ را برای
پیشبرد تمدن به سوی آزادی ضروری میدانست و آنرا یک پدیده ذاتی تفسیر میکرد .ماکس وبر جنگ را اوج
خشونت در میان واحدهای سیاسی مدرن می داند (وبر.)616 :1612،
خاستگاه جنگ از نگاه برخی از علوم
در باب جنگ و خاستگاه و فلسفه وجودی آن اختالف نظر وجود دارد .روانشناسان معتقدند که جنگ از
خصوصیات طبع بشری میباشد .طبق این نظریه بشر فطرتا درنده خو و متواوز است و لذا جنگ اجتناب ناپذیر
است .از منظر روانشناسی عواملی چون ناکامی ،فرافکنی ،ترسها و اضطراب ها و  ...در بروز جنگ ها تاثیر دارند
(بشیریه .)221 :1612،می توان گفت که ریشه این تفکر به عقاید فروید بازمیگردد ،وی دو محرک اصلی در
تاریخ بشر را عشق و هم نوع دوستی و همچنین نفرت می داند ،و جنگ ها را برآیند دومی ذکر می کند .به
طوری که به اعتقاد پیتر می یر نزاع نیز مانند تمام رفتارهای دیگر ریشه در ساختمان بیولوژیک انسان دارد
(می یر )21: 1631 ،جنگ در یک تبیین زیست شناسانه در قالب بحث بقای اصلح جای میگیرد و از دیدگاه
جامعه شناسی ،به رقابت کشورها و بحث فرهنگ تاکید میشود (ادیبی سده .)14: 1611،جان فوران در کتاب
نظریه پردازی انقالب ها به نقش مهم و پیچیده فرهنگ در ایواد انقالب ها می پردازد (فوران.)213 :1612،
ارتباط دین و سیاست
این امر از دو جنبه برای ما اهمیت دارد :یکی از آن رو که در قلمرو ادیانی چون اسالم با رسالت جهانی در
رستگاری نوع بشر ،امری به نام جدایی دین از سیاست ( سکوالریسم) وجود ندارد .این قضیه خود سبب شده
است که از دید مورخان و محققان ظاهربین ،اعمال دولی مانند اموی و عباسی به اسم دین تمام شود ،در
صورتی که مثال برغم تفکر اهل سنت ،در تفکر شیعه بسیاری از حکومت های تاریخی ( به جز حکومت پیامبر
(ص) و امام علی (ع) به عنوان عصر طالیی حکومت دینی) غاصب شمرده شده اند و حتی در باب حکومت هایی
مانند صفویه نیز ،این نظر با کمی اغماض وجود داشته است ،چنین نگرشی در اندیشه ی سیاسی تشیع در واقع
ریشه در اصول امامت و عدل دارد ،که سبب شدهه است در بسیاری از شرایط تاریخی مختلف ،شیعیان
حکومت های موجود را غاصب قلمداد کنند و همواره نقش مخالفین نظام های موجود را ایفا کنند ( طباطبایی
فر 16 :1611 ،و  )11از سوی دیگر نیاز حاکمان به دین برای کسب اقتدار نیز بوده است .هانا آرنت این سخن
را به نحوی دیگر بیان می کند :خشونت نیازمند توجیه است (آرنت .)11 :1641،توجیه خشونت ،مبارزه و
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پیکاری که به قول موریس دوورژه با در کنار نظم ،چهره ی دیگر سیاست است و مفهوم حقانیت در تخفیف آن
اهمیت فراوانی دارد (دوورژه .)162 :1631،اردشیر بابکان این ارتباط و نیاز متقابل را چنین می گوید" :
شهریاری از دین پاید و دین از شهریاری نیرو می گیرد" (عهد اردشیر .)116 :1611،این امر سبب سوء استفاده
هایی از پتانسیل های دین در جوامع مختلف شده است ،به همین دلیل جنگ های زیادی نیز به ظاهر و شکل
دینی اما با ماهیت غیر دینی و حتی ضد دینی رخ داده است .توجه به ماهیت جنگ ها از این منظر حائز
اهمیت است .برای امپراطوری هایی چون ساسانی و بیزانس ،دین نوعی سپر معنوی و یا سنگر ایدئولوژیکی
محسوب می شد و از این رو در واقع قلمرو فرهنگی هر امپراطوری به تثبیت قلمرو جیرافیایی آن کمک می
کرد .چنین حکومت هایی در واقع قبل از تسلیح مادی مردم به تسلیح معنوی آنها توجه داشتند (
میلوارد.)64 :1614،
برخی از حکومت ها در تاریخ با منشا دینی شکل گرفته اند ،این امر مختص دوره های اسالمی نیست که تنها
آنرا به شکل گیری حکومت هایی چون عباسیان و صفویه و  ...نسبت بدهیم ،بلکه در دوره باستان نیز نمود این
سخن را به خوبی در شکل گیری حکومت ساسانی می توان شاهد بود .اردشیر از یک خاندان مذهبی برخاسته
بود و نیاکانش سرپرستی پرستشگاه ناهید را در استخر فارس بدست داشتند (عهد اردشیر )2 :1611 ،تعامل
دین و سیاست می تواند سبب شکل گیری دو گفتمان و تفسیر متفاوت از دین تحت عنوان دولت دینی و دین
دولتی بشود .درواقع اگر این توازن به سود دولت غیر دینی تیییر یابد  ،ما شاهد دین دولتی هستیم که نمود آن
را برای مثال می توانیم در دولت ساسانی ،اموی و عباسی ببینیم ،که در آنها سعی شده است تا قدرت " روییده
از سالح" (آرنت )24 :1641 ،به اقتدار تبدیل شود.
ماکس وبر به تالقی دنیای دین ( اخالق) و دنیای سیاست ( مبتنی بر امور واقع و حسابگری) اشاره می کند و
می گوید  :هر کنش عقالنی با اخالق مبتنی بر برادری در تعارض قرار دارد و در درون خود عامل تنشی بسیار
عمیق است (وبر .)611 :1612،اما این امر از دید ما با جهان مسیحیت و مثال آیین پروتستان تطابق دارد که به
گفته ی خود وبر در آیین لوتر اطاعت از قدرت غیر مذهبی ( در مواقع جنگ ) امری تخطی ناپذیر است .و آیین
لوتر برخالف کلیسای کاتولیک ،استقالل اخالقی قدرت غیر مذهبی را به رسمیت شناخته است (وبر:1612،
 .) 613اما این فرهنگ " کار قیصر را به قیصر واگذار" (همان )613:در دنیای اسالم که سیاست عین دیانت
است مفهومی ندارد.
توماس آکویناس رابطه مذهب و دولت را طوری وصف می کند که در آن " حکمران دنیوی نقش نوار کشتی را
دارد که وظیفه اش انوام تعمیرات الزم در کشتی در حال سفر است ،لکن مذهب و اولیای مذهبی را ناخدایی
به شمار می آورد که وظیفه سالم رساندن کشتی به لنگرگاه موعود را بر عهده دارد ( طاهری .)122 :1616،به
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عقیده ی وبر دین طبق تفسیرش از اراده ی خداوند ،سعی می کند دستورات دینی خود را با توسل به اسباب
این جهان یعنی زور بر جهان مخلوقات تحمیل کند – زیرا جهان محکوم به خشونت و توحش اخالقی است" (
وبر.)611 :1612،
جهاد (جنگ دینی)
یکی از مباحثی که رابطه دین و جنگ در آن مشهود است بحث جهاد می باشد .این نوع جنگ که بویژه در نزد
ادیان ابراهیمی معنا دارد و شکل حقیقی آن در تاریخ عینی مسلمانان ملموس است ،در سال دوم هوری و طی
آیاتی از جمله در سوره بقره آیه  213و " :211کتب علیکم القتال و هو کره لکم  ...و  ...فقاتلو فی سبیل اهلل ..
و همچنین در سوره حج آیات  61و  " : 13اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ...الذین اخرجوا من دیارهم بییر حق
 ،" ...بر مسلمانان واجب شده است ،این امر سبب شده است برای مثال به گفته پاتریشیا کرون " :تحت تاثیر
جهاد به عنوان جنگ تبلییی و دینی بود که در ادبیات غرب تصویری از فاتحان عرب ترسیم شد که با قرآن در
یک دست و شمشیر در دست دیگر می جنگیدند" ،تصویر کلیشه ای که به گفته ی خود کرون گمراه کننده و
نادرست بود ( کرون .)311 :1611،به گفته ماکس وبر ادیان رستگاری ( ادیان مبتنی بر برادری) که مرگ در
آنها در چهارچوب عدالت الهی تفسیر می شود و پدیده ای معنی دار است ،میان جنگ های مقدس یا عادالنه و
جنگ های صرفا این جهانی که جنگ های عمیقا بی ارزش تلقی می شوند ،تفاوت قائل می شود )وبر:1612،
.)614
مطهری می نویسد :در اسالم آنچه منور به شهادت یعنی مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس می گردد ،به صورت
یک اصل درآمده است و نام آن جهاد است (مطهری.)16 :1612،
از نگاه ما دین حقیقی دینی است که با واقعیت پیوند داشته باشد ،از اینرو ادیان ابراهیمی و در شکل کامل آنها
اسالم با توجه به رسالت جهانی خود ،اگر قرار باشد در جامعه و دنیا نمود نداشته باشند ،در نگاه کارکردگرایانه،
حتی می توان گفت که با ادیان غیر ابراهیمی همچون بودایی چندان تفاوتی ندارند .برخی از محققان به
استفاده پادشاهان باستانی همچون پادشاهان آشور از مفهوم جنگ عادالنه اشاره می کنند ( کرون: 1611،
 .)316با این وجود جهاد به معنی واقعی کلمه متعلق به دنیای اسالم است و به نظر برخی محققان ،مسیحیان
نیز مفهوم جنگ مقدس را از دین اسالم الگوبرداری کردند و بویژه برای تهییج مردم در آغاز جنگ های صلیبی
بکار بردند ( لوئیس 11 :1611،و  .)23در اسالم جهاد در سه محور خالصه می شود :جهاد ابتدایی ( با مانع
تراشان دعوت انبیاء) جهاد دفاعی با متواوزان و جهاد برای نابودسازی شرک و بت پرستی (بهشتی.)13 :1611،
مفهوم تاریخی جهاد در تاریخ اسالم  ،بیشتر در برابر مشرکان قریش که به عنوان بزرگترین دشمنان اسالم باقی
ماندند ،بیشتر معنی می یابد ) احمد العلی .)231 :1611،بطوری که می توانیم بگوییم که برخورد اعراب با
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مشرکان معاهد و معاند و اهل کتاب (اهل ذمه) در تاریخ اسالم متفاوت بوده است .برخی از آیات قرآن برای
برخورد با همین مشرکان قریش بوده است که شاید تعمیم آن بر رفتار اعراب در برابر همه غیر مسلمانان سبب
خلط مبحث شده است .برای مثال در سوره نساء آیه  14آمده است که " و در راه خدا با کسانی که با شما می
جنگند نبرد کنید و از حد تواوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد ،و آنها را ( بت پرستان)
هرکوا یافتید به قتل برسانید و از آنوا که شما را بیرون ساخته اند آنها را بیرون کنید و  ."..یا در سوره ممتحنه
آیات  1و  1همین نبرد با مشرکان قریش مکه مدنظر بوده است " خدا شما را از نیکی کردن نسبت به کسانی
که در امر دین با شما پیکار نکردند نهی نمی کند ...شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در
امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند .".. .ناگفته پیداست که جنگ های زمان
پیامبر در راستای تحقق چنین آیاتی بوده است ،و حاوی معنای کامل مفهوم جهاد در تاریخ اسالم می باشند.
سخنان امام علی(ع) که دوره خالفت خود را در عصری سپری کرد که به فرموده ی ایشان " گویندگان حق
اندک بودند ( نهج البالغه ،خطبه  ،)266به خوبی نمایانگر ابعاد اخالقی جهاد و مفاهیم انسانی جنگ از نگاه
مسلمانان است  " :با دشمن جنگ را آغاز نکنید  ...آغازگر جنگ نبودنتان حوت دیگری بر حقانیت شما خواهد
بود .اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند ،آن کس که به شما پشت کرده نکشید و آنرا که قدرت دفاع
ندارد آسیب نرسانید و موروهان را به قتل نرسانید .زنان را با آزار دادن تحریک نکنید هرچند که آبروی شما را
بریزند یا امیران شما را دشنام دهند" (نهج البالغه ،ترجمه نامه  .)11امیرالمومنین (ع) همچنین در باب کاربرد
نیرنگ می فرماید " :سوگند به خدا ،معاویه حیله گر است ،اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرک ترین افراد بودم،
ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر است" ( نهج البالغه ،خطبه .)233
جهاد اوج فداکاری و نشانه ی ایمان به هدف نیز بود (سبحانی. )13 :1611،این مفهوم از جهاد به خوبی در
قرآن پیداست ،برای مثال در آیه  14سوره حورات چنین آمده است " مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا
و رسولش ایمان آورده اند  ...و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند".
سیر تاریخی تحوالت اسالم نیز چهره ی انسانی اسالم را حتی در نوشته های مورخان غربی همچون گوستاو
لوبون ،لوئیس برنارد ،سر توماس آرنولد و  ...به خوبی نشان می دهد که در واقع آبشخور فکری این چهره ،همان
آموزه های بشردوستانه ی قرآن بود که برای مثال ریشه در آیاتی چون " ال اکراه فی الدین قد التبین الرشد من
الیی" (بقره آیه  )243داشت .ناگفته پیداست که اسالم دینی است که صلح و صفا را یکی از پایه های مهم
شریعت خود به شمار می آورد .لفظ سالم و مشتقات آن ،در قرآن مکرر یاد شده است .خداوند "سالم" است ،و
بهشت جایگاه "سالم" است و دین نامش "اسالم" است .رسالت دینی بر اساس صلح طلبی است
(احمدالعلی .)111 :1611،بر همین اساس است که در قرآن موید نیز آیات زیادی با چنین مضامینی وجود
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دارد ،برای مثال در سوره مائده آیه ی  62چنین آمده" :هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی
زمین بکشد چنان است که همه انسان ها را کشته است و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ،چنان است
که گویی همه مردم را زنده کرده است".
در روایت معروف منقول از رسول اهلل (ص) مبارزه با نفس به عنوان جهاد اکبر بیان شده است (لنکرانی:1613،
 .)31این امر به خوبی معنی جهاد و مفهوم اسالم واقعی و توجه به بعد انسان سازی آن را بیان می دارد .به
خاطر توجه به همین بعد انسان سازی پیامبر و دین اسالم است که برای مثال گوستاو لوبون می نویسد  " :اگر
بخواهیم ارزش انسان را به کردار و آثار نیکشان بسنویم بطور مسلم حضرت محمد{ص} بزرگترین مرد تاریخ
است" (لوبون.)121 :1613،
تحلیلی بر جنگ های صلیبی
جنگ های صلیبی (1314 -1211م) در بین دیگر جنگ های تاریخ بشر به عنوان جنگ های مذهبی تلقی
شده اند ،به طوری که مثال آگوست کنت مراحل سه گانه خود را از تاریخ فکر بشر به گونه ای طرح کرده است
دوره قرون وسطی در دوره " ربانی" وی جای می گیرد و جنگ های صلیبی را نمودی از چنین دوره ای می
داند .ویل دورانت نیز که قرون وسطی را عصر ایمان معرفی می کند می نویسد " :عرصه ی تاریخ قرون وسطی(
عصر ایمان) چیزی جز رقابت روحانی این کتب آسمانی ( تورات ،انویل و قرآن) و ستیز خونین این ادیان سه
گانه نیست ( فتحی .)431 : 1614 ،این در صورتی است که در نظر همان ویل دورانت و به اذعان مورخانی
دیگر چون آرنولد توین بی ،جنگ های صلیبی برآیند خشونت نیروهای تازه ایمان آورده ای همچون ترکان
سلووقی و نیز "بربریت آلمانی توام با عواطف مذهبی" بود ( همان.)431 :
به گواهی تاریخ رقابت شدید پاپ ها و پادشاهان و تالش پاپ ها در راستای احیای اقتدار خود ،یکی از عوامل
رخداد جنگ های صلیبی بود ( بشیریه .)263-261 :1612،ضعف امپراطور بیزانس در برابر پیشروی ترکان
سلووقی که نمود آنرا در نبرد مالزگرد و فتح بیت المقدس میبینیم سبب درخواست کمک بیزانس از اروپاییان
شد که با اغراق در بعد مذهبی آن با نقش آفرینی پاپ منور به جنگ های صلیبی شد ( لوبون.)614 :1613 ،
گوستاو لوبون در کتاب تمدن اسالم و عرب به خوبی ماهیت غیر مذهبی " ارتش صلیب" را آشکار کرده است.
وی به زندگی سخت رعایا در قرون وسطی در اروپا ،به انگیزه های اقتصادی آنها توجه می کند و می نویسد ک
این نزاع عالم گیر در حقیقت جنگی بوده که میان ملت های وحشی اروپا و یک تمدن بسیار عالی که از
درخشنده ترین تمدن های تاریخ است انفاق افتاد .و در ادامه ضمن سخن از " جنون قشون صلیب" می نویسد:
هر صفحه ای از کتاب های مورخین نصارای آن زمان را ورق بزنیم دلیل های روشنی بر وحشیگری قشون
صلیب به چشم می خورد (لوبون611 :1611،و  .)612ما برای تکمیل آشکارسازی ماهیت غیر دینی این "
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ارتش دروغین خدا" گزارش " روبرت " راهب را که خود شاهد قتل مسلمانان در بیت المقدس بوده است ،از
کتاب لوبون ذکر می کنیم ... " :آه از این کوران سنگین دل ،در حقیقت میان این همه جمعیت یک نفر هم
نبود که به دین مسیح معتقد باشد"  .لوبون در ادامه رفتار مسیحیان را با رفتار انسان دوستانه و همراه با
جوانمردی و تسامح خلیفه دوم عمر و صالح الدین ایوبی مقایسه می کند که برای دشمنان بیمار صلیبی خود
غذا و دارو می فرستاد (همان 611 :و  131و .)133
از اینرو می توان گفت که جنگ های صلیبی زاده شرایط خاص سیاسی ،اقتصادی و مذهبی اروپای قرون
وسطی بود که به اسم دین انوام گرفت و در اروپا بعدها برای جبران عقب ماندگی معنوی -مادی اروپای قرون
وسطی ماهیت آنرا به دین ارجاع دادند.
مبانی فلسفی جنگ ( بررسی فلسفی جنگ های جهان غرب در دوران معاصر)
در این مبحث می خواهیم نشان دهیم که چطور فاصله گرفتن غرب از متافیزیک و به بیان آلبر کامو " طییان
متافیزیکی" غرب (کامو ،)21 :1612،و پشت کردن به مذهب و اخالق ،نه تنها موجد تحقق بهشت زمینی نشد،
بلکه همانگونه که در سخنان نظریه پردازانی چون فرانسیس فوکویاما که سخن از پایان تاریخ و آخرین انسان
زدند ،پیداست که " پایان تاریخ زمان بسیار غمناکی خواهد بود" (هارولد ،)61 :1613،اینک غرب برای خروج
از بن بست و جنگ ستیزی بیهوده ،نیاز به بازگشت به دین دارد.
ریشه بسیاری از جنگ ها را باید در اندیشه های فلسفی جستوو کرد( افروغ )111 :1611 ،در دنیای شرق
همانگونه که مارکس و انگلس معتقدند ،بدون توجه به مذهب تحوالت تاریخی قابل درک نیستند ،بطور کلی
مفهوم فلسفه در جهان شرق :در خاورمیانه با دین زرتشتی و سپس با ادیان ابراهیمی و در چین و هند تحت
تاثیر ادیان هندو و بودایی و کنفوسیوسی می باشد .تاثیر مذهب بر نگرش فلسفی در چین و هند همانگونه که
ماکس وبر اشار ه می کند در قالب دین " اسوه محور" ( وبر )626 :1612،تولی می یابد که چندان درگیر
سیاست نیست و بویژه با توجه به امر مراقبه و تامل و نگاه دنیاگریزانه (همان )614 :از نگرش جنگی پرهیز می
کنند.
در نگاه سامی که به عقیده وبر جزء ادیان رسالت بنیاد هستند ) همان )626 :به سبب پیوستگی سیاست و
مذهب وضع متفاوت است ،که ما در بحث های مختلف به آن می پردازیم.
سخن نوام چامسکی که " جنگ فعالیت اصلی دول اروپایی در هزاره ی اخیر بوده است" (چامسکی:1611،
 ،)36به خوبی گویای جنگ طلبی غربیان می تواند باشد .ریشه این جنگهای به قول چامسکی " هزاره ای" را
می توانیم به دو دلیل عمده و به هم پیوسته ی غرب نسبت دهیم :فاصله گرفتن فلسفه غرب از بحث متافیزیک
و فلسفه اولی و همچنین به بیراهه رفتن مطالعات فلسفی و علمی در باب ماهیت انسان .مفهوم هردو را آلبر
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کامو به خوبی در مبحث "طییان متافیزیکی" و " خداکشان" بیان می دارد( ،کامو 21 :1612 ،و  )131و
اصطالح دومی اشاره به فیلسوفانی چون هگل و هگلی های چپ دارد.
محققان جدایی فلسفه و هنر و علم از دین و تفکر معنوی را حادثه فکری دوره رنسانس می دانند
(مددپور .)11 :1616،با وجود نگاه نسبی مثبت به نظام فکری برخی از فالسفه غرب از جمله افالطون ،هگل (از
برخی جهات بویژه در بحث روح مطلق) ،کانت و  ( ...با توجه به مفهوم عقل کل و خیر مطلق در آثارشان)
(جعفری ،)132 :1611،فلسفه معاصر غرب همین فالسفه را نیز از حیطه تفکر خود طرد کرده است و به دور
آنها خط قرمز کشیده است ( الریوانی .)13 :1612،در آغاز تحول فکری غرب ،و تحت تاثیر غرور علم توربی
که نارسایی های آن هنوز مشخص نشده بود ( سروش )3 :1641 ،ما به دنبال پیشرفت علوم طبیعی شاهد
مطرح شدن موضوع " فیزیک اجتماعی" هستیم  ،در همین راستا افرادی چون فوئرباخ ،داروین ،فروید ،مارکس،
نیچه و  ...در تیییر مبانی فکری و علمی غربیان بویژه در عرصه متافیزیک و دین نقش بسزا داشتند .زین پس
متافیزیک معنایی نداشت ،تاریخ به جای اینکه مکانی برای تکامل بشر باشد" ،کشتارگاه اراده ی انسان ها" به
حساب آمد (سروش )1631:141،و دین چیزی جزء فرافکنی احساسات بشری و افیون توده ها به حساب نمی
آمد (انگلس و مارکس .)11 :1614،تفسیرهای روانی از دین توسط افرادی چون فروید ( نصر )631 :1614،و
مباحثی چون جانمندی اشیاء و توتمیسم و جعل پدر آسمانی به سبب ناتوانی های گذشته ی انسان( پالنتینوا
و دیگران )11 :1613،در باب منشا دین مطرح شد و شخصیت و فطرت انسانی در طرح فروید تا سرحد امورات
جنسی کاهش یافت .تحت تاثیر نظریه تکامل انواع داروین  ،انسان میمونی برهنه فرض شد (موریس)4 :2463،
که سرمست خداشدن بود و در ادامه برای مثال در تفکر اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر ،دین تنها " طرح
انسان برای خدا شدن دانسته شد" ) جعفری .)13 :1611،در نگرش پست مدرنیستی آنچه که بیش از همه
ارزش خود را از دست داد همان ارزش های چندین هزار ساله یا به قول متفکرانی چون ژاک دریدا  :فراروایت
هایی چون طرح مسیحیت" بود .نیچه از فراسوی اخالق و اراده معطوف به قدرت(  ) will to powerسخن
می گفت و فوکو نیز تحت تاثیر نیچه ،از نظام و رژیم حقیقت های متاثر از قدرت .در این تفکر به قول تاجیک:
انواع معرفت و نیز مفهوم حقیقت ،مخلوق علت العلل همه امور یعنی قدرت محسوب می شوند( تاجیک:1612،
.)11
می توان گفت که اگر خروجی این تفکرات جنگ نباشد بایستی تعوب کرد .برخی محققان مانند عبدالکریم
سروش  ،فاشیسم و نازیسم را فرزندان نامشروع مدرنیته می دانند ،در نگاه ما چنین ایدئولوژی های مخرب و
جنگ طلبی اتفاقا فرزندان مشروع چنین عصر و چنین تفکراتی هستند .آلبر کامو در تحلیل ایدئولوژی های
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فاشیسم و نازیسم می نویسد " :ابزار هر دو ،بشر ستیزی سیاسی بود ،که از یک سرچشمه آمده است :سرچشمه
ی نیست انگاری اخالقی" (کامو.)221 :1612،
وعده های استقرار بهشت زمینی بوسیله علم و اندیشه پیشرفت و تکاملی که در اندیشه متفکرانی چون هگل و
اگوست کنت وجود داشت ،رویایی بیش نبود .تکاملی که به قول شهید مطهری مفهوم تعالی و انسانیت در آن
نبود و از یک بعد تنها پیشرفت بود نه تکامل(مطهری ،)32 :1613،کنت بانی مکتب پوزیتیویسم تمامی جنگ
های ویرانگر را به تعبیر خود به عصر ربانی ارجاع می داد و جنگ های صلیبی را تولی آن می دانست (
کونگ.)116 :1611،
برآیند این تفکرات را ما امروز به گفته نوام چامسکی می توانیم در سیاست های امریکا مشاهده کنیم.
چامسکی به عنوان یکی از نقادان بزرگ سیاست های تواوزگرایانه امریکا میگوید " :ما جنگ ضد اخالقی ویتنام
را " جهادی مقدس برای آزادی نامیده ایم .وی امریکا را شیطان بزرگ می خواند ( چامسکی 16 :1631 ،و
 .)36گابریل کولکو ( استاد دردانشگاه کانادا) در کتاب عصر نوین جنگ به " نیم قرن دخالت امریکا در امور
ملت های دیگر" و برای مثال به نقش امریکا در تحریک و تقویت صدام حسین در جنگ با ایران تاکید می
کند ( کولکو ،بی تا .)613 :نویسندگان منتقد غربی مانن گور ویدال ( )Gore Vidalدر کتاب " پدرخوانده
حقوق بشر" " شعار دیوانه وار جنگ دائم برای صلح دائم" را سر لوحه سیاست های امریکا می دانند (پدر
خوانده حقوق بشر.)134 :1616 ،
سیاست هایی که به عنوان عصاره ماتریالیستی تفکرات فلسفی و علمی ذکر شده در باال با اندیشه های نظریه
پردازانی چون فرانسیس فوکویاما با طرح پایان تاریخ یا نظریه ی آخرالزمانی و همچنین ساموئل هانتینگتون با
تئوری برخورد تمدن ها تیذیه می شوند.
جنگ درون دینی یا فرقه یی ( شیعه  -سنی و کاتولیک – پروتستان)
برخالف جنگ های برون دینی نوع دیگری از جنگ هایی که تحت عنوان مذهبی یاد می شوند جنگ های
فرقه یی است که در قلمرودرونی هر دینی رخ داده اند .چنین فرقه هایی گاه از سوی دین رسمی به عنوان
بدعت و برای مثال زندیق ( در جامعه ساسانی ،کیش زردشتی :آیین مانی و مزدک) و باطنی و رافضی (
شیعیان در معنی عام کلمه در جهان اسالم) شناخته می شدند .در دنیای مسیحیت نیز جنگ های کاتولیک و
پروتستان معروف است.
در دنیای اسالم ،آنچه که سبب دشواری های زیادی شد درواقع همان احیای روح جاهلی اعراب بود که
نمودهای آنرا می توان در جریان سقیفه ( تولی شیخ ساالری ،سنت قبیله ای اعراب) و ظهور بنی امیه ( ارتواع
محض اعراب به جاهلیت) می توانیم ببینیم .رویارویی جریان حق و باطل را می توان درجنگ جمل ،صفین و
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نهروان و بویژه رویارویی امام حسین و یزید مشاهدده کرد .بنابراین می توان چنین برخوردهایی را از نگاه فلسفه
ی تاریخ اسالمی ،ادامه همان نبرد حق و باطل خواند.
طبق گفته سروش که " فهم نادرست اما مومنانه از یک مکتب نیز جزء تاریخ آن مکتب است" ( سروش:1616،
 )213ظهور خوارج نیز باید چنین تعبیر شود که نادرست است ،اما واقعیت آنست که بدعت و کج فهمی از دین
ناشی نمی شود همچنانکه تاریکی از خورشید بوجود نمی آید ( دانستن .)11 :1613،در دوره های تاریخی دیگر
نیز برخوردهای شیعه و سنی بیشتر نمود بحث قدرت بوده است تا بحث مذهب .برای مثال نبرد چالدران ،یکی
از رویارویی های بزرگ دو دولت شیعه و سنی را می توانیم مثال بزنیم .که گزارشگرانی چون کروسینسکی نبرد
صفویان با ازبک ها و عثمانی ها را به عنوان جنگ های مذهبی ذکر می کند( جعفریان ،1611،ج.)1231 :6
در جهان غرب نیز برخوردهای بین فرقه های مختلف مسیحی رخ داده است که مهمترین آنها نبردهای بین
پروتستان ها و کاتولیک ها بوده است ،که ماهیتا با جهان اسالم متفاوتند ،برای مثال کرون به تفاوت جهاد در
شکل اسالمی با جنگ عادالنه نزد مسیحیان اشاره می کند و می نویسد جنگ عادالنه برای اشاعه دین نبود و
حتی غالبا بین خود مسیحیان و در قلمرو مسیحیت از آن استفاده می شد ( کرون. )321 :1611،
در غرب عالوه بر بحث بر سر مسائلی چون ماهیت شخصیت مسیح ( بعد انسانی و خدایی در نظر مسیحیان)
به شکل گیری نزاع ها فرقه هایی چون نسطوریون منور شد که به بعد زمینی بودن شخصیت مسیح تاکید
داشتند و در جنگ ایدئولوژیکی ساسانی و بیزانس مورد حمایت دولت ساسانی نیز قرار گرفتند ،درگیری های
پاپ ( کلیسا) و امپران سرمنشا نزاع های زیادی شده است که بخشی از آنها ریشه در سخنان و موعظه های
مسیح داشت ،که برای مثال " در مقابل هیچ شری مقاومت نکنید" و یا " کار قیصر را به قیصر واگذار کنید" (
وبر 612 :1612 ،و و613و عنایت .)161 :1614،آخرین و شاید بزرگترین منازعات مذهبی در جهان مسیحیت
با ظهور فرقه پروتستان رخ داد.
در این آیین با شعار بازگشت به کتاب مقدس انسان محور دین خود می گردد و ارجحیت کلیسا رد می شود (
دانستن 21 :1613،و  .)16این تفرقه در جهان مسیحیت سبب ایواد نزاع های زیادی شد .نزاع هایی که عالوه
بر ریشه در تحریف های موجود در دین مسیح ( از جمله جدال بر سر ماهیت شخصیت مسیح) همانند جنگ
های صلیبی حتی به همان مسیحیت موجود در جامعه نیز پایبند نبود.
صهیونیسم
یکی دیگر از پدیده های تاریخی معاصر که به نوعی می توان آن را ادامه ی جنگ های صلیبی ( از نگاه غربیان)
دانست ،ظهور پدیده ی صهیونیسم و حضور اسرائیل در خاک فلسطین می باشد .صهیونیسمی که به گفته ی
جورجی کنعان در چارچوب اندیشه های امپریالیستی شکل گرفت ( کنعان .)661 :1613 ،این پدیده ی
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نامشروع که در ابتدای امر ،طی اعالمیه ی بالفور و برای حفظ منافع امپریالیستی انگلستان به وجود آمد (
احمدی )146 :1611 ،اینک به عنوان سدی در برابر اعراب و سپر دفاعی منافع غرب نیز محسوب می شود
(کنعان.)611 :1613،
آنچه که از نگاه موضوع ما اهمیت دارد ارتباط این قضیه با مسئله ی مذهب است ،بطوری که در ظاهر تحقق
اهداف صهیونیسم را به چشم تحقق وعده ی الهی نگاه می کنند .و از این رو از نگاه غرب ادعاهای تاریخی و
بویژه مذهبی یهودیان ،درست می نماید ،امری که طبق گفتمان آلبر کامو می تواند سبب نوعی " جنایت
منطقی" (کامو )1 :1612،شود.
هرتصل بنیانگذار اصلی صهیونیسم سیاسی در کتاب دولت یهود به وعده ی الهی اشاره می کند و تالش خود
جهت رسیدن به اهداف صهیونیسم را نوعی رسالت پیامبر گونه قلمداد می کند ( احمدی.)6 :1611،
آنچه اهمیت دارد این است که علیرغم وجود اختالفات تاریخی بین یهودیان و مسیحیان ،باز هم ادعای
صهیونیسم با رنگ ایدئولوژیکی ،بر محافل مسیحی تاثیر گذاشته است .برای مثال با وجود اینکه کاتولیک ها
یهودیان را افرادی مرتد و متهم به قتل عیسای مسیح( از دید آنها) می دانند و حتی به قول اسقفی عیسی
احکام تورات را نسخ کرد و با این حکم قاطعانه به پایان برده است" اینک خانه شما برای همیشه ویران گذارده
می شود" {متی باب  ،26جمله  (}61کریمیان ، )441 :1613 ،با این وجود تقریبا تمامی محافل دینی و
سیاسی غرب ،حامی مسیحیت می باشند.
این در صورتی است که به گفته ی مورخ مطرحی چون آرنولد توین بی " فلسطین یک سرزمین عربی است و
یهودیان چه در قدیم و چه در زمان معاصر تواوزکارانه وارد آن شده اند" ( احمدی .)11 :1611،سعی
صهیونیسم در القای اینکه یهودیت و صهیونیسم حاوی یک معنی و یک مفهوم مشترک هستند ( کنعان:1613،
 ،)641در واقع راهکاری برای مشروع جلوه دادن اقدامات ضد بشری آنان در سرزمین فلسطین است .به نظر می
رسد که این تالش رسانه ای ( همان ،)632 :محافل غربی را نه تنها در بعد سیاسی ،بلکه در بعد مذهبی نیز با
خود موافق کرده باشد ،بطوریکه موضع گیری پاپ در برابر صدور اعالمیه ی بالفور چنین است :آنچه مایه ی
اندوه ما و همه ی مسیحیان مومن است ،آن است که مکان های مسیحی در دست غیر مسیحیان باشد (
کریمیان ،)441 :1613،سخنی که یادآور جنگ های صلیبی است.
خالی از لطف نیست که بدانیم مارکس در راستای نقد جهان سرمایه داری و با توجه به نقش یهودیان در چنین
جهان بی روحی ،گوید " پول -یهود" عنصر ضد اجتماعی جهانشمول عصر ما شده است ( جانسن:1613،
.)131
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رابطه دین و انقالب در دنیای معاصر
یکی از پدیده های اجتماعی که در دل خود معموال جنگ را به همراه دارد ،انقالب است .انقالب ها به دالیل
گوناگونی رخ داده اند که می توان در بعد ایدئولوژیکی به نقش عوامل ایدئولوژیکی غیر دینی به انقالب 1111
روسیه و ایدئولوژیکی دینی به انقالب اسالمی ایران  1641اشاره کرد.
در دنیای دین ،مبارزه تاریخی بین حق و باطل وجود دارد و انقالب های دینی در این تفسیر ایدئالیستی از
تاریخ بشر جای می گیرند ،که در آن مشیت الهی با فرمول سنت الهی ،انقالب را به پیش می برد و از این رو
تفسیر و ارزیابی پوزیتیویستی ابعاد انقالب دینی ،ناکارآمد و ناکافی می باشد .در تفسیر ماتریالیستی مارکس از
انقالب مفاهیم جنگ طبقاتی" ،تاریکخانه ی ایدئولوژی" (مسعودی )41 :1613،و جدال تاریخی فقیر و غنی
جای مفاهیم حق و باطل می نشیند .گوته شاعر بلندآوازه ی آلمانی در رابطه با نقش دین و ایمان در تحوالت
تاریخ بشر می گوید " :مضمون خاص و یگانه و اساسی تاریخ جهان و نوع بشر ،که همه ی مضامین دیگر تابع
آنند کشاکش میان ایمان و بی ایمانی است ( ستاری)213 :1616 ،
مذهب اسالم با ویژگی هایی چون ایثار و نقش عبرت انگیز و سمبولیک شهداء ،جهاد و  ...قابلیت تبدیل به
محور سنت ایدئولوژیکی انقالب را دارد ( خاکرند .)111-113 :1611،تاثیر اعتقاد به مشیت الهی و حمایت
خداوند از جریان عدل در تاریخ و همچنین تنفر خداوند از حکومت های ظالم ( الیاده )414 :1611 ،که ریشه
در نگرش مابعدالطبیعی ادیان ابراهیمی دارد نقش محوری را در رابطه دین و انقالب می تواند داشته باشد .در
دنیای اسالم این نگرش انقالبی در نزد شیعیان نمود بیشتری دارد ،بطوریکه برخی محققان نگرش تسنن را
سازش کارانه می دانند ،به گفته ی داود فیرحی در نگاه سنیان " معمای دوگانه ی هرج و مرج و آشوب و یا
سلطنت متیلب و در غیاب راه حل سومی برای خروج از این بن بست به ناگزیر بر حضور استیالیی سلطان
رضایت دادند" (فیرحی .)236 :1611 ،در عالم تشیع این نگرش کامال انقالبی است .سخنان امام حسین (ع) در
روز عاشورا به پشتوانه چنین نگرش و اعتقاداتی است " :مرگ برای من چیزی جز سعادت نیست"  " ...مرگ با
عزت بهتر از زندگانی با ذلت است"  ...و در باب اشتیاق یارانش به شهادت می فرماید " :اشتیاق آنان به کشته
شدن در پیش روی من مانند اشتیاق طفل شیرخوار است به پستان مادر" ( .بهشتی 11 :1611 ،و  11و .)12
شهادتی که به گفته ی شریعتی ":در فرهنگ شیعی ما یک درجه است ،وسیله نیست خود ،هدف است ،یک راه
نیم بر به طرف صعود به قله ی معراج بشریت است و یک فرهنگ است" (شریعتی .)113 :1611 ،در فلسفه
جهادی تشیع نهضتی چون عاشورا به رغم وزنه کمیتی نه چندان زیاد آن (در نگاه عددی و کمی) ،آن را باید از
لحاظ کیفی ماندگارترین قیام در تاریخ دانست که از نگاه محققان از حوادث تعیین کننده در جریان تکوین
تشیع در تاریخ است ( جعفریان  .)434 :1611به طوریکه به اعتقاد شریعتی توده ها همواره با شعار تشیع با
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حکومت هایی چون اموی ،عباسی ،و  ...جنگیده اند ( شریعتی،1641،ج .)23 :2تاثیر عاطفی و انقالبی این قیام
برای همیشه ی تاریخ ماندگار شد (طقوش .)14 :1611 ،که می توان نمود آن را به نحو بارزی در اندیشه ی
حضرت امام(ره) مشاهده کرد ،بطوری که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه دین برای اصالح
جامعه آمده است ( جمشیدی " ، )114 :1611،مذهبی که در آن جنگ نباشد ناقص می باشد" (همان.)131 :
جان فوران برای فرهنگ در ایواد انقالب ها نقش ارزنده ای قائل است ( فوران .)213 :1612،به خاطر توجه به
همین نقش فرهنگ است که مهمترین معیار در شناخت ملت ها نیز می باشد بطوریکه به گفته ی موریس
دوورژه :تعریف ملت به کمک فرهنگ ،کلیترین و صحیحترین تعاریف است ( دوورژه ،)164 :1631،دین به
عنوان اصلی ترین عنصر فکری هر جامعه ای که بر جنبه های عینی آن جامعه ( تاریخ آن جامعه) خاصیت
سایه گستری و هژمونی دارد ،به گفته محققان مختلف یکی از اصلی ترین مولفه های فرهنگی هر جامعه است و
بخش پویا ،موثر و پایای هویت ملت هاست ( علیخانی 63 :1616،و  14و .)216
حامد الگار به نقش مساجد و زیارتگاههای تهران به عنوان پایگاههای اصلی مشروطه خواهان توجه می کند و
برای مثال به نقش تلگرام های ارسالی از نوف توجه می کند ،در تلگرامی از آخوند خراسانی و مازندرانی چنین
آمده است" هر تالشی برای استقرار مشروطه برابر است با جهاد زیر پرچم امام زمان ( آوری،1611،ج.)621 :1
فردریک الورنس در مقاله" الهیات سیاسی" ضمن اشاره به نقش دین در انقالبات مختلف ،برای مثال به قیام
های موعودگرایانه و ناسیونالیسم مبارزه جویانه دینی و غیره (بویژه در جریان مبارزه با استعمار) توجه می کند.
وی می نویسد " :صلیب مسیحیت ،هالل اسالم و حتی چرخش نیایش صلح آمیز آیین بودا امروزه در پشتیبانان
جنبش هاو رژیم های انقالبی درآمده اند (الیاده.)423 :1611،
الزم است اشاره شود که حضور ایدئولوژی دینی در انقالب اسالمی ایران سبب بر هم خوردن نگرش های
پوزیتیویستی در تبیین این انقالب شده است .به طوری که میشل فوکو در مقاله ای تحت عنوان " ایران روح
دنیای بی روح" در رابطه با انقالب ایران و نقش مذهب در آن می گوید " :نظام حقیقت آنان با نظام حقیقت ما
یکی نیست  ...در ایران تا حدود زیادی این نظام مبتنی بر مذهب است" ( فوکو.)33 :1611،
فوران ،تدا اسکاچپل را صاحب قابل تعمیم ترین نظریه های انقالب هایی چون انقالب فرانسه و روسیه می داند.
فوران در باب تحلیل اسکاچپل از انقالب ایران می نویسد :اما وی ناچار می شود انقالب ایران را مورد منحصر
بفرد تلقی کند و برای توضیح آن به مکانیسم های موردی گوناگونی متوسل گردد و این مکانیسم ها را در
وجود ایدئولوژی بسیج گرایانه و شبکه شهری اسالم شیعی جستوو می کند" (فوران.)462 :1613،
از این رو تاثیرگذاری دین بر انقالب ایران سبب شده است که برخی از محققان به ماهیت متفاوت انقالبات
دینی توجه کنند ،دیوید بیتهام در کتاب مشروع سازی قدرت" ضمن اشاره به نگرش ضد امپریالیستی شیعی
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در ایران می نویسد :در میان انقالب های جهان سوم آنچه متمایز است اینست که رژیم تسلیم جنگ چریکی در
اطراف و حومه شهر نشد ،بلکه تسلیم توده های شهری که به طور مسالمت آمیز در خیابان ها تظاهرات می
کردند گشت (بیتهام .)214 :1612،نمود این تفکر دینی در اندیشه ی انقالبی حضرت امام خمینی (ره) به
خوبی نمایان است ،جنگ برای بسط دین و عدالت ،در اندیشه حضرت امام(ره)" جنگ عقیده است که جیرافیا
و مرز نمی شناسد" و اهمیت آن چنان است که می فرماید " :نوات اسالم در دنیای امروز قربانی می خواهد و
دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم" (جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) .)2:
نتیجه
نقش آفرینی دین در سطح جوامع ،ریشه در نگرش و جهان بینی ادیان دارد .ادیانی چون هندو و بودایی با
توجه به نگرش غیر خطی به تاریخ بشر ،ادیانی بیگانه از تاریخند ،ادیانی چون زرتشتی علیرغم نگرش خطی به
تاریخ ،با توجه به مفهوم جدال خیر و شر در حد متوسطی از این تعامل دین و تاریخ قرار دارند .اما در ادیان
ابراهیمی این تعامل و نقش آفرینی در سطح باالیی قرار دارد و در شکل اسالمی خود تمامی ابعاد سیاسی و
اجتماعی زندگی تحت تاثیر مسئله ی دین می باشد.
دین علیرغم نگاه نسبتا معطوف خود به مابعدالطبیعه ،با توجه به پتانسیل های باالی خود در تاثیر گذاری بر
روند تحوالت تاریخ بشری ،همیشه به صورت پدیده یی فعال در سطح جوامع مختلف حضور داشته است .این
پدیده در شکل ابراهیمی خود ،با الهام از بعد متافیزیکی خود ،به صورت اصلی ترین نیروی تاریخ در جهان،
بویژه در دنیای اسالم درآمده است .ازین رو شاهدیم که ضمن توسل به مفهوم جهاد ،حوادثی چون عاشورا خلق
می شود که در عین شکست واقعی و ظاهری ،جزء ماندگاران حقیقی و پیروز در تاریخ است ،و به منبعی روحی
برای تمامی انقالبیون حقیقت خواه تبدیل می شود.
یکی از جنبه های ناخوشایند اما واقعی در جریان تعامل سیاست (که جنگ ها یکی از جلوه های آن است) و
دین ،استفاده های نامشروع از دین است که گاه به شکل راه اندازی جنگ هایی با برچسب دینی ،همچون
جنگ های صلیبی و مسئله ی صهیونیسم است ،این شرایط ناخوشایند در واقع برآیند همان حالتی است که در
آن حاکمان غیر دینی ،اولیای دین می شوند و در راستای تبدیل قدرت عریان خود به اقتدار می کوشند .با این
وجود نباید فلسفه و ماموریت دین در رستگاری بشر را فراموش کرد که برای تحقق آرمان های خود ناگزیر از
بکارگیری ابزارهای ملموس جامعه همچون دولت (قدرت) است ،و در واقع دینی معنا دارد که در راه تحقق این
آرمان ها بکوشد ،کوششی که بی شک نیاز به مبارزه با جبهه ی طاغوتیان و بی ایمانان دارد.
منابع
قرآن کریم.
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جانسن ،پال( )1613روشنفکران ،ترجمه جمشید شیرازی ،تهران :فرزان روز ،چ دوم.
جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) ،تبیان ،دفتر  ،21موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
جمشیدی ،محمد حسین ( )1611اندیشه سیاسی امام خمینی(س) ،تهران :پژوهشکده امام خمینی.
آرنت ،هانا ( )1641خشونت ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،تهران :خوارزمی.
آوری ،پیتر ( )1611تاریخ ایران کمبریج ،جلد هفتم ،ترجمه تیمور قادری ،تهران :مهتاب.
احمد العلی ،صالح ( )1611دولت رسول خدا(ص) ،ترجمه هادی انصاری ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چ دوم.
احمدی ،حمید ( )1611ریشه های بحران در خاورمیانه ،تهران :کیهان ،چ سوم.
ادیبی سده ،مهدی ( )1611جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی ،تهران :سمت ،چ سوم.
افروغ ،عماد ( )1611روشن فکری و اصل گرایی فلسفی ،تهران :انتشارات سوره مهر.
الیاده ،میرچا ( )1611فرهنگ و دین (موموعه مقاالت) ،هیات ترجمه زیر نظر بهاء الدین خرمشاهی ،تهران:
طرح نو.
امام علی (ع)( )1614نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،تهران :طلوع مهر ،چ پنوم.
انگلس ،فریدریش و مارکس ،کارل ( )1614لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کالسیک آلمان ،ترجمه حوت
برزگر ،بی جا ،بی نا ،چ سوم.
بشیریه ،حسین ( )1612آموزش دانش سیاسی ،تهران :نگاه معاصر ،چ نهم.
بشیریه ،حسین ( )1612جامعه شناسی سیاسی ،تهران :نی ،چ نهم.
بهشتی ،ابوالفضل ( )1611فلسفه و عوامل جاودانگی نهضت عاشورا ،قم :بوستان کتاب ،چ پنوم.
بوتول ،گاستون ( )1631جامعه شناسی جنگ ،ترجمه هوشنگ فرخوسته ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش
انقالب اسالمی.
بیتهام ،دیوید ( )1612مشروع سازی قدرت ،ترجمه محمد عابدی اردکانی ،یزد :دانشگاه یزد.
پالنتینوا و دیگران(  )1613جستارهایی در فلسفه دین ،ترجمه مرتضی فتحی زاده ،قم :اشراق.
پدرخوانده حقوق بشر ( )1616ترجمه گروه مترجمین ،قم :موسسه امام خمینی (ره).
تاجیک ،محمدرضا ( )1612توربه بازی سیاسی در میان ایرانیان ،تهران :نی.
جعفری ،عالمه محمد تقی ( )1611فلسفه دین ،تدوین عبداهلل نصری ،احد فرامرز قراملکی،محمد رضا اسدی،
تهران :فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چ چهارم.
جعفریان ،رسول ( )1611تاریخ سیاسی اسالم ،قم :دلیل ما ،چ هشتم.
جعفریان ،رسول ( )1611صفویه ،جلد سوم ،قم :حوزه و دانشگاه ،چ دوم.
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جوادی ،آملی ،آیت اهلل عبداهلل ( )1611دین شناسی ،تنظیم محمد رضا مصطفی پور ،قم :اسراء.
خاکرند ،شکراهلل ( )1613سیر تمدن اسالمی ،قم :بوستان کتاب.
چامسکی ،نوام ( ،1631ترجمه بهزاد باشی ،تهران :آگاه.
چامسکی ،نوام ( )1611هژمونی یا بقا ،تالش آمریکا برای سیطره جهانی ،آسوده نوین ،تهران :اطالعات.
دانستن ،جی .لسلی (  )1613آیین پروتستان ،ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ،قم :موسسه امام خمینی.
دوورژه ،موریس ( )1631اصول علم سیاست ،ترجمه ابوالفضل قاضی ،تهران :امیر کبیر ،چ ششم.
سبحانی ،جعفر ( )1611فروغ والیت ،قم :موسسه امام صادق ،چ هفتم.
ستاری ،جالل ( )1616هویت ملی و هویت فرهنگی( موموعه مقاالت) ،تهران :مرکز ،چ دوم.
سروش ،عبدالکریم (  )1641علم چیست؟ فلسفه چیست؟ ،تهران :بی نا ،چ دوم.
سروش ،عبدالکریم ( )1616فربه تر از ایدئولوژی ،بی جا :موسسه فرهنگی صراط ،چ دوم.
سروش ،عبدالکریم ( )1631ایدئولوژی شیطانی ،بی جا :بی نا ،چ چهارم.
شریعتی ،علی ( )1641تاریخ و شناخت ادیان ،ج ،2تهران :تشیع.
شریعتی ،علی ( )1611حسین وارث آدم ،تهران :قلمف چ نوزدهم.
طاهری ،ابوالقاسم ( )1616تاریخ عقاید سیاسی ،تهران :دانشگاه پیام نور.
طباطبایی فر ،محسن ( )1611نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه ،تهران :نی.
طقوش ،محمد سهیل ( )1611دولت امویان ،حوت اهلل جودکی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چ چهارم.
علیخانی ،علی اکبر(تهیه و تنظیم) ( )1616هویت در ایران( ،موموعه مقاالت) ،تهران :جهاد دانشگاهی،
پژوهشکده علوم انسانی ،اجتماعی.
عنایت ،حمید ( )1613بنیاد فلسفه سیاسی در غرب ،تهران :زمستان ،چ پنوم.
عهد اردشیر (  )1611پژوهنده عربی :احسان عباس ،ترجمه محمد علی امام شوشتری ،تهران :انومن آثار ملی.
فتحی لقمان ،علی ( )1614دین در تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت ،شیراز :آوند اندیشه.
فوران ،جان ( )1613مقاومت شکننده ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تدین ،تهران :موسسه
فرهنگی رسا ،چ هفتم.
فوران ،جان ( )1612نظریه پردازی انقالب ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نی.
فوکو ،میشل ( )1611ایران روح دنیای بی روح  ،ترجمه سرخوش و جهاندیده ،تهران :نی.
فیرحی ،داود ( )1611قدرت ،دانش و مشروعیت ،تهران :نی.
کامو ،آلبر ( )1612انسان طاغی ،ترجمه مهبد ایرانی طلب ،تهران :پرسش.
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کرون ،پاتریشیا ( )1611تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم ،ترجمه مسعود جعفری ،تهران :سخن.
کریمیان ،احمد ( )1613یهود و صهیونیسم ،قم :بوستان کتاب ،چ دوم.
کولکو ،گابریل (  )1611عصر نوین جنگ ،ترجمه سعید ساری اصالنی ،بی جا :بی نا.
کونگ ،هانس ( )1611خدا در اندیشه فیلسوفان غرب ،ج  ،1ترجمه حسن قنبری ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
کنعان ،جورجی ( )16613میراث اسطوره ها(اصولگرایی مسیحی در نمکره ی غربی) ترجمه موسسه فرهنگی
موعود ،تهران :هالل /موعود.
الریوانی ،محمد جواد ( )1612نقد دینداری و مدرنیسم( موموعه مقاالت) ،تهران :اطالعات.
لوبون ،گوستاو ( )1611تمدن اسالم و عرب ،ترجمه سید هاشم حسینی ،تهران :کتابچی.
لوئیس ،برنارد ( )1611برخورد فرهنگ ها ،مسیحیان ،مسلمانان و یهودیان در عصر اکتشافات ،ترجمه نادر شیخ
زادگان ،تهران :مرکز.
مددپور ،محمد ( )1616تودد و دین زدایی در فرهنگ و هنر منورالفکری ایران ،تهران :دانشگاه شاهد ،چ دوم.
مسعودی ،جهانگیر ( )1613هرمنوتیک و نواندیش دینی ،تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
مطهری ،مرتضی ( )1612قیام و انقالب مهدی(ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ ،تهران :صدرا ،چ بیست و پنوم.
مطهری ،مرتضی( )1613نبرد حق و باطل ،بی جا :بنیاد علمی و فرهنگی استاد مطهری ،چ .11
میلوارد ،آلن اس ( )1614جنگ ،اقتصاد و جامعه ،ترجمه سیدحسین میر جلیلی ،تهران :دانشگاه امام حسین.
می یر ،پیتر( )1631جامعه شناسی جنگ و ارتش ،ترجمه محمدصادق مهدوی و علیرضا ازغندی ،نشر قومس.
موریس ،دزموند ( )2463میمون برهنه ،ترجمه مهدی تولی پور ،تهران :توکا.
نصر ،حسین ( )1614اسالم و تنگناهای انسان متودد ،ترجمه انشااهلل رحمتی ،تهران :دفتر پژوهش و نشر
سهروردی.
هارولد ،فیلیپ ( )1613رسانه ،جنگ ،پست مدرنیته ،ترجمه علیرضا آرزو ،تهران :ساقی.
وبر ،ماکس( (  )1612دین ،قدرت ،جامعه ،ترجمه احمد تدین ،تهران :هرمس.

