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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 آينده رابطه بين اسالم و غرب
 با نگاهي ويژه به كتاب آينده اسالم و غرب شيرين هانتر

 

به محتوا و رونـد مباحـث   براي آشنايي هرچند گذرا با اين كتاب بايد نگاهي 
 : باشيم  آن به شرح زير داشته

، كتاب خود را با سخن از رمان يك افسر انگليسي نوشـته سـال    نويسنده -1
توانـد در صـورت    گيري يك انقالب اسالمي كـه مـي   فرضيه شكل  براساس 1916
نويسنده . كند جهاني اول را دگرگون سازد، آغاز مي  ور شدن سرنوشت جنگ شعله

 . اشارة الهي است  كند كه شرق در انتظار يك ن رمان اعالم مياي
 "كراوثمـر "شـود كـه افسـر يـاد شـده       سپس خانم شيرين هانتر يـادآور مـي  

،  خود را از رويارويي امريكا با خطر بنيادگرايي اسالمي  هفتادوپنج سال بعد نگراني
 .بازگو كرد

دي و بـا سـقوط گـاليپولي    ميال 1359دارد كه اروپا نيز از سال  و مقرر مي -2
با خطر اسالم مواجه شده و اين نگراني با پيدايش پديدة امام   بدست تركان عثماني

 . اهللا عليه نيز همچنان آنرا تهديد كرده است خميني رحمه
از كارزار موجود در غرب ميان دين و سكوالريسـم سـخن   )  نويسنده(او  -3

 . معنايي است ، جدايي بي گ و ايدئولوژيكند جدايي ميان فرهن مي  گويد و اعالم مي
، آنـرا دشـمن تمـدني و مسـتمر      هاي اسـالم  شود كه ويژگي او يادآور مي -4

 .سازد غرب مي
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گـذارد و از آنجـا    نويسنده بر نقش نفت در تشديد اين كارزار انگشت مي -5
كه در مـورد بنيادگرايـان مـثالً هنـدي چنـين عـاملي وجـود نـدارد، غـرب از آن          

 .رايي چندان نگراني نداردبنيادگ
،  كند كه امكان ندارد اسـالم همچـون نازيسـم و سوسياليسـم     او تأكيد مي -6

 .دچار شكست گردد
،  او ميان اسالم شخصي كه خوب اسـت و اسـالم تمـدني كـه بـد اسـت       -7

شود و بر آنست كه همة خطرها، از سوي اسـالم جنگنـده مطـرح     تفاوت قايل مي
 )0F١(. است

ها بايد معطوف عرفي كردن  دارد كه همة تالش و كوشش ميسپس اعالم  -8
 .گردد تا امكان پيشرفت فراهم آيد]  جدايي دين از سياست[  جامعة اسالمي

، نقش دين در زنـدگي   حل ميانه در آنست كه غرب كند كه راه و تأكيد مي -9
 .شدن را بپذيرد  و جهان اسالم عرفي

؛ مسـلمانان   موازنـة قـدرت اسـت   علت حقيقي كارزار، : گويد سپس مي -10
منكر سلطة غرب بر سرنوشت خويش و غرب منكر برتـري ديگـران بـر خـويش     

 . است
آنگاه از نقش ايدئولوژي در جامعه به مثابة عاملي كه در خدمت قدرت  -11

هاي بزرگ نياز به توجيهي ايدئولوژيك  گويد و اينكه فداكاري مي  قرار دارد، سخن
هاي غربـي در خـدمت منـافع آن قـرار نگيرنـد،       ارزش  نچهدارد و برآنست كه چنا

 .شود چندان توجهي به آنها نمي
                                                           

منتشر شد، وارد شده و بر ضرورت نبرد با اسالم  1979همين تعبير در متن استراتژي آمريكا كه در سال  ) 1(
 . جنگنده ـ كه منظور وي اسالم سياسي است ـ انگشت گذارده شده است
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، چنـدان   كند كه نظام سياسي اسالمي در قرآن و سنت همچنين تأكيد مي -12
؛ او بر وحدت دين و سياست و مفهوم امت در مسيحيت و يهوديـت   روشن نيست

رض پذيرش عرفي شدن از سوي دارد تا با ف  گونه تالش گذارد و بدين انگشت مي
پـذيرد كـه نظـام     هرچند مي(، به نوعي نزديكي ميان آنها دست يازد  جامعة اسالمي

و در اينصـورت  ) الهي و عرفي شدن ـ سكوالريسم ـ چندان قابل اجتمـاع نيسـتند    
 . ، ناگزير نيست گيرد كه نبرد اسالم و غرب نتيجه مي
امع و فراگيري نسـبت بـه روابـط    كند كه در اسالم نظريه ج او تأكيد مي -13

، كساني را كه مواضـع اسـالم را سـطحي     المللي وجود ندارد ولي در عين حال بين
شود كه چـون اسـالم در پـي     دهد و يادآور مي كنند مورد انتقاد قرار مي قلمداد مي

و در ايـن راسـتا     طلب و دشمن ديگـران اسـت   ، توسعه حكمروايي بر جهان است
  ، آشـنايي  انتينگتون را كه معتقد است مسلمانان با منطـق برابـري  ديدگاه ساموييل ه

 .دهد ندارند، مورد تمسخر قرار مي
گذارد و بر آنست كه ايـن   پس از آن نويسنده بر حكم جهاد انگشت مي -14

آيـد زيـرا    منافات دارد ولـي انـدكي كوتـاه مـي     " فى الدين  ال اكراه"حكم با اصل 
كنـد كـه    دفاعي است و به مسلمانان پيشـنهاد مـي   پذيرد كه اين حكم يك اصل مي

 .، دست بردارند اجالتاً از هدف جهاني اسالم
كنـد و   بيني آن انتقاد مـي  هاي غرب نسبت به اسالم و جهان او از ديدگاه -15

بايـد بـه     )غـرب نيـز  (كننـد   عنوان يك مجموعه برخورد مي  مادام كه مسلمانان به
 .باشد  امل داشتههمانگونه با آنها، برخورد و تع

در برخـورد بـا   )  ص(او پس از سـخن گفـتن از مهـارت پيـامبر اكـرم       -16
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هاي آنان همچنانكه  سازد كه انگيزه ، مسلمانان صدر اسالم را متهم بدان مي دشمنان
 . ، تنها عقيدتي نبوده است در جنگهاي صليبي شاهدش بوديم

سلمانان درگير آنند مفهـوم  اي كه م كند كه پراكندگي و تفرقه او تأكيد مي -17
، تبـديل كـرده و    مفهوم سياسي بـه صـرفاً يـك مفهـوم دينـي       دارالسالم را از يك

 .يابند گوش شنوايي نمي  ، امروزه هيچ فراخوانهاي وحدت اسالم
شود كه اقدامات مسلمانان عليه حقوق بشـر، هـيچ    همچنانكه يادآور مي -18

 .ندارد  ربطي به اسالم
داند و بر آنست كه  اي اسالمي را علت برخورد تمدنها مياو حركت احي -19

 . هاي اسالم است نوبة خود معلول ويژگي  اين حركت نيز به
پردازد و آنها  او به دو ايدة پيوند دين و سياست و كيان امت اسالمي مي -20

شمارد و معتقد است كه امت اسالم از زمان وفـات پيـامبر اكـرم     برمي  را دو افسانه
كند كه ايـن دو   ، وجود خارجي پيدا نكرده است ولي در عين حال تأكيد مي) ص(

و در كنـار عوامـل   )  نقش عنصـر ارزش   به مثابة(،  ايده در پيدايش خيزش اسالمي
ديگري از جمله تقسيم جوامـع و بـه حاشـيه رانـدن عناصـر اسـالمي و كوشـش        

  ، سـهم ) صـلحت به مثابـه نقـش عنصـر م   (گرايان براي تغيير معادالت قدرت  سنت
 .اند داشته

، گريزناپـذير نيسـت    كارزار با غـرب   ) توان نتيجه گرفت كه مي(از اينجا  -21
آنهـا  .  خاورشناسان جديد مدعيند تنها متكي به عنصر ارزشي نيست  چنانكه زيرا آن

 "كرامـر "اينان كساني چون . وقمع جهان اسالم هستند قلع  در پي اين ادعا، خواهان
دهد كه چرا اجـازة ظهـور    زيدنت كارتر را شديداً مورد انتقاد قرار ميهستند كه پر
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، در برابر ايـن   افراد است  برلمونز نيز يكي ديگر از اين. را داد)  در ايران(روحانيون 
چـون    نامد و كسـاني  هاي نو مي تفسير كساني قرار دارند كه او آنها را جهان سومي

ارزش و مصـلحت را در عرصـة تنظـيم    شوند كـه دو عنصـر    بورگات را شامل مي
خوانند و خانم شـيرين هـانتر    پذيرند و در نتيجه به نوعي سازش فرامي ، مي روابط

 .دهد نيز آنانرا مورد تأييد قرار مي
 : او برآنست كه عوامل خيزش اسالمي در موارد زير نهفته است -22

رابطـة  گسيختگي بافت اجتماعي موجود در قرن هيجدهم و از آنجـا تبـديل   
جريـان  : رابطة سلطه كـه باعـث ايجـاد جريـان مخـالف گرديـد        متعادل و برابر به

بازگشت به اسالم چه به صورت خشك و جزمي همچـون جريـان سـلفي يـا بـه      
پـذير همچـون مكتـب اقبـال و سـر سـيداحمدخان و مرجـاني و         صورت انعطاف

 . ديگران
محمد عبـده و اينكـه   الدين اسدآبادي و  او در ارزيابي خود از سيدجمال -23

گر يا منافق هستند بيشتر و با استناد به پاسخ شديداللحن اسـدآبادي   آيا آنها اصالح
عنوان اينكـه هـر دو تمـدن سـابق را تخريـب        عليه اسالم و به " رينان"به يورش 

پـردازد و البتـه خـود معتقـد اسـت كـه        هاي منفي آنـان مـي   ، به ترجيح جنبه كرده
 . بهره گرفته است " تقيه"، از اسدآبادي در اين امر

، رهبران از نيمه  نظر سياسي شود كه از نقطه خانم شيرين هانتر يادآور مي -24
،  اميركبيـر در ايـران  . سازي كردند سو، شروع به نوآوري و مدرن  قرن نوزدهم بدين

، محمدعلي پاشا در مصر، انقالب مشروطيت در ايران در سـال   ها در تركيه عثماني
سـازد كـه اصـالحگران     خاطرنشان مي.  ميالدي و سپس انقالب نوين تركيه 1905



7  

 .، رويارو شدند گرايان ها و هم با سنت مسلمان در آن واحد هم با الئيك
ها پيروزي قاطعي بدست  ، الئيك ميالدي 1970تا  1920در ميان سالهاي  -25

و كـارزار   بـر مسـلمانان تحميـل شـد و بـه پراكنـدگي فرهنگـي         آوردند و الئيسم
گرايـان متحـد و    گرايان عليه چپ گرايان با اسالم پيمانان منجر گرديد گاهي ملي هم
گرايـان متحـد    سنت  گرايان عليه گرايان با اسالم شدند و گاهي نيز چپ پيمان مي هم
غربـي    هاي التحصيالن دانشگاه شدند و سرانجام گاهي ديگر، درگيري ميان فارغ مي

هـاي   ، در كوشـش  گرفت ولي ايـن مدرنيسـم   عربي باال مي آموختگان زبان و دانش
، اعتبـار خـود را    حـل  بندي به اسالم به مثابـة راه  خود با شكست مواجه شد و پاي

 . بازيافت
هـاي ديـن بـراي تحريـك      او معتقد است كه انقالب اسالمي از ويژگـي  -26

و لـذا بـا   هـا را بـرآورده نسـاخت     گرفت ولي آرزوهاي تـوده   هاي مردم بهره توده
 .حقيقت مهمي كه عبارت از جدايي دين از سياست است روبرو گرديد

و پس از طرح ديدگاههاي دكتر سروش در نسبيت و تشبيه آنها بـه نظريـات   
 . پذيري اسالم است گويد كه اين به معناي اصالح سرسيد احمد، مي

،  ييلتأسيس كشور اسرا:  آنگاه از عوامل بيروني خيزش اسالمي از جمله -27
، شكسـت شـوروي در    ، ثروتهـاي نفتـي  ) اعراب از اسـراييل ( 1967  شكست سال

كند و در مورد آخـرين عامـل    اسالمي در ايران ياد مي  افغانستان و پيروزي انقالب
سازد كه پـذيرش توقـف جنـگ     مي  يعني پيروزي انقالب اسالمي ايران خاطرنشان

 . ، همة اميدها را نقش بر آب ساخت1988در سال 
دارد كه غرب از اين جهت با خيزش اسالمي خصـومت   آنگاه اظهار مي -28
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هاي خود غرب ـ و نه بـه دليـل اينكـه اسـالم داراي       ورزد چون بر اثر سياست مي
 .ويژگي ضدغربي است ـ اين خيزش با غرب دشمني دارد

دانيـال  "و  " برنـارد لـويس  "شود كه كساني چـون   در همين راستا يادآور مي
نو، دشمني خيزش اسالمي با غرب را به ترس و حسادت   از خاورشناسان " بايبس

كند هرچند متضمن بخشي از واقعيت  دهند و خود، از اين نظر، انتقاد مي ارجاع مي
دهـد؛   ، حسادت بخرج مي ، نسبت به ژاپن و چين است درست همانگونه كه غرب

ناشـي از سياسـتهاي   ،  حال آنكه ديگران معتقدند كه كينة اسالمي نسبت بـه غـرب  
، هـم عقيـده    ها نيز در اين مورد با مسـلمانان  خود غرب است و لذاست كه الئيك

 .هستند
هـا، آشـكارا ايـن     اين بحـث «: گويد از كتاب خود مي 148او در صفحه  -29

، تــا حــد بســياري بخــش  كــه پيــدايش پديــدة اســالمي  نكتــه را روشــن ســاخت
ايـن  .  متنوع زمـاني و مكـاني آنسـت     سترةناپذير تكامل تجربة اسالمي در گ جدايي

، در پيوند با پيشرفت و تكامل بـه   هاي ديگر تجربة اسالمي پديده نيز همچون جنبه
  تحوالت اجتماعي و اقتصـادي و سياسـي و فرهنگـي جوامـع اسـالمي و پويـايي      

هـاي برخاسـته از آن    هاي آن با جهان غيراسالمي و با قـدرتها و انديشـه   رويارويي
، عرفي شدن هرچه بيشتر جوامع اسالمي و حركـت در جهـت    مرحلة بعدي؛  است

 .»غربي خواهد بود  هاي اسالمي با مفاهيم تلفيق آموزه
پـردازد تـا    و پس از آن به سياست خارجي برخي كشورهاي اسالمي مي -30

تنها اسالم نيست كه در نظم و نظام اين كشورها، دخيل اسـت و    هم ثابت كند اين
 :گيري كند زير را نتيجههم موارد 
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الف ـ تأثير اسالم در رفتار كشورهاي اسالمي همچنان اندك خواهـد بـود و    
 . ، عمالً بعيد است موجوديت واحد براي مسلمانان  گيري يك شكل

 .، متغير خواهد بود ب ـ روابط اين كشورها با غرب از متشنّج تا دوستانه
اي اخـتالف ميـان كشـورهاي    هاي ديگري بر ج ـ مادام كه منابع و سرچشمه 

تالش آنها براي ايجاد موازنة منفي قدرت در رويارويي بـا غـرب     اسالمي از جمله
كنـد هرچنـد    ، همة مشكالت آنـرا حـل نمـي    اسالم  وجود دارد، عرفي شدن جهان

 . داراي تأثير بسزايي است
 ، د ـ روابط با غرب همسو و همگام با ميزان همنوايي غرب با مسايل اسالمي 

خواهد رسيد گواينكه مصالح و منافع مادي هر كشور نيـز بـر ايـن      به تعادل مثبتي
 . ، تأثير خود را بر جاي خواهد گذاشت روابط

همچنان ميـان خـود كشـورهاي      ) در جهان اسالم(هـ رقابت براي بسط نفوذ 
 .، پابرجا خواهد بود غربي

مسـلمانان را  ، چـالش   گيري رقيب قدرتمندي بـراي غـرب   و ـ احتمال شكل 
پذيرتر و  ، اي بسا، مواضع انعطاف افزايش خواهد داد حال آنكه نبود چنين احتمالي

 . برخوردار از تساهل بيشتري را در پي خواهد داشت
 .اين بود فشردة برخي ديدگاههاي مطرح در كتاب خانم شيرين هانتر

 
 
 : ديدگاه انتقادي 

ته است نكات زير را مطرح ، شايس اينك و پس از بررسي گذراي محتواي آن
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 : سازيم
 : نكتة نخست

بينيم از شـجاعت و شـهامت نويسـندة ايـن      پيش از هر چيز، بر خود الزم مي
 : ، حقايقي چون ها ياد كنيم برخي حقايق تلخ از نظر غربي  كتاب در اعتراف به

هاي نظـامي   توان از طريق پيروزي پذيرش اين حقيقت كه اسالم را نمي:  الف
كه نازيسم و سوسياليسم و امثال آنها بـه زانـو درآمدنـد، بـه       ، آنگونه ين قبيلو از ا

 .شكست كشانيد
توان ايدئولوژي را از زندگي اجتماعي جـدا سـاخت چـرا كـه      اينكه نمي:  ب

هاي فلسـفي اسـتوار    مسئله اجتماعي ـ هر چند به صورت ناخودآگاه ـ بايد بر پايه  
 .بدون توجيه خواهد ماند هدف و ، بي گردد و در غير اينصورت

هاي ادعايي خود از جملـه دموكراسـي و حقـوق بشـر در      غرب به ارزش:  ج
 .كند خدمت نكنند، چندان توجهي نمي  صورتي كه به منافع آن

،  الئيسم حتي اگر از مسيحيت يا يهوديت الهام گرفته باشد، بـا نظـام دينـي   : د
 .سازگاري ندارد

نگـر   ، نگاهي سطحي دارنـد خـود سـطحي    مهاي اسال هـ كساني كه به ديدگاه
 .هستند
اي  كند اسالم با برابري ميانه به مسخره گرفتن هانتينگتون آنجا كه اظهار مي: و
 .ندارد

 . جداسازي ايمان اسالم به حقوق بشر از عمل مسلمانان در اين زمنيه: ز
 . اعتراف به اينكه الئيسم بر جهان اسالم تحميل شده است:  ح
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تـوزي   هاي اخالقي منحطـي چـون حسـادت و كينـه     غرب با انگيزه اينكه:  ط
 .كند برخورد كرده و مي

 
 : نكتة دوم 

هـاي   ، يا مواضـع مبتنـي بـر ارزش    ، بر اين گمان است كه مسئله اين نويسنده
صورت امكان سازشي وجود ندارد و يا مبتني بر مواضـع    اسالمي است كه در اين

، دست يافت ولي  حلهاي ميانه توان به راه مي  آميزي است كه در اينصورت مصلحت
 : حقيقت آنست كه اسالم

بسـا   كنـد و اي  مصلحت هماهنگ با اهداف خود را نيز ارزش تلقي مـي :  يكم
 . ارزش را بر بسياري از احكام خود مقدم شمرده است  بسياري وقتها اين

امكـان و  پذير فراوانـي اسـت كـه بـه امـت       اسالم داراي عناصر انعطاف:  دوم
هـا   بست توانايي همسويي و همگامي با تغييرات زماني و مكاني و نيز خروج از بن

، احكـام ثانويـه    متفـاوت احكـام اوليـه     تـوان بـه مراتـب    دهد؛ از جملـه مـي   را مي
هاي معـين   ها و گستره و احكام حكومتي اشاره كرد كه هركدام ويژگي)  اضطراري(

  دهـد آنـرا آنگونـه كـه     حاكم اسالمي اجازه مـي  از جمله منطقة آزادي دارند كه به
 .كند، پر سازد شرايط ايجاب مي

كه فوكوياما آنـرا نهايـت   (توانيم رفتار وحشيانة غرب را  ولي با اينحال ما نمي
، بعنوان اصل قرار دهيم و از اسالم بخـواهيم بـراي   )كند قلمداد مي  تكامل تاريخي

هـا   اهنـگ سـازد و مـثالً از فلسـطيني    ، همواره خـود را بـا آن هم   تحقق همزيستي
مقاومـت در برابـر     خواسته شود كه از سـرزمين و كرامـت خـود و حتـي از حـق     
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 .، درگذرند اشغالگران براي تحقق صلح و همزيستي
؛ آنهـا   اين شيوه را ما در ميان نويسندگان غربي و پيروان آنهـا شـاهد هسـتيم   

دهنـد و برآننـد كـه چنانچـه      يپيشرفت و مدرنيسم قرار مـ   غرب را معيار و مالك
 .جهان اسالم خواهان پيشرفت باشد بايد خود را با غرب هماهنگ سازد

، رفتارهاي برتـر   راه و روش درست آنست كه ابتدا خيرخواهان آيندة بشريت
قرار دهند و سپس از كساني كه به آنها تمكين ندارند بخواهند تـا    را مورد ارزيابي

كند و قرآن  انساني است كه منطق هم آنرا اقتضا مي  شيحق را پذيرا شوند؛ اين رو
 .دهد ، مورد تأييد قرار مي هاي اصالح نيز در عرصه

 
 : نكتة سوم 

ها و اظهـارات سـردمداران غـرب طـي زمـان و در       حل ها، راه چنانچه تحليل
شويم كه فكر و ذكـر و نگرانـي عمـدة     گيري كنيم متوجه مي سطوح مختلف را پي

هاي ارزشي ناهمسـو بـا    تمدني ويژه با جنبه  اسالم به عنوان جايگزين، ارايه  غرب
هاي غربي است كه در عين حال داراي عنصر بقـا و رشـد مـداوم و حفـظ      ارزش

، كه نتيجة آن هم سقوط الگـوي غربـي و    خود و منع ديگران از استثمار نيز هست
ـ .  فروپاشي برتري تمدني انسان مسيحي اروپايي سفيدپوست اسـت  ن انديشـه و  اي

، برلســكوني  ، دوگــل ، همــواره در ســخنان سياســتمداراني چــون چرچيــل نگرانــي
نگـاراني چـون    هـا و در سـخنان تـاريخ    آن  بوش و امثال ، جرج )وزير ايتاليا نخست(

همچـون هـانتينگتون و     ، و فيلسوفاني چون ويليـام جيمـز و نويسـندگاني    بي توين
 . يافته است ، انعكاس فوكوياما و برايان و غيرهم
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يابي و تشديد در دهة هشتاد و اوايل دهـة   هم از اين انديشه بود كه با قدرت
، شكل گرفت و حتـي  1997استراتژي جديد امريكا در سال   ، ايدة نود قرن گذشته

ها بود كه اقـدامات بـزرگ و عمـدة     توان گفت براساس همين انديشه و نگراني مي
از مدتهاي مديد بدينسو ـ رقم خـورد و هـم    غرب طي قرنهاي اخير ـ اگر نگوييم  

مفهـوم    ها بود كه جهاني شـدن كـه در واقـع بـه     ها و نگراني از پرتو همين انديشه
، اقتصادي و اجتماعي اسـت   ، فرهنگي غربي شدن يا آمريكايي شدن روابط سياسي

و نيز سواري بر امـواج جريـان طبيعـي جهـاني از كثـرت بـه سـوي وحـدت در         
 .گرديد  ، مطرح فهاي مختل عرصه

همين انديشه و نگراني كه نويسندة مورد نظر ما خانم شيرين هانتر از آن گاه 
،  مانـدگي  كند ـ غرب را بر آن داشت كه انـواع گونـاگون عقـب     به حسادت ياد مي

 .، تحميل كند تفرقه و پراكندگي و الئيسم را بر جهان اسالم
اسـت و تفـاوتي   )  ن اسـالم جها(، رهاورد غرب براي اين جهان  ماندگي عقب

، فرهنگي يا اجتماعي باشـد   ، نظامي ، اقتصادي هاي علمي كند كه در عرصه هم نمي
،  ، تنهـا اجـازه   سـازي انسـاني   ادعاهاي متمـدن   و روشن است كه غرب براي اثبات

 .دهد پيشرفت اندكي به ديگران را مي
نيستيم ولي آنچه  البته در اينجا در پي توجيه كوتاهي مسلمانان در اين عرصه

، بيشترين سعي و تالش را براي عقب نگاه داشتن جهان اسالم و  مسلّم است غرب
 . هاي گوناگون را داشته است اسالم به شيوه  تعميق فاصله ميان غرب و جهان

و در مورد تفرقه و پراكندگي نيز بايد گفت غرب مهمترين نقش را در ايجـاد  
هاي غربي قـرار داشـته و    ني كه تحت تأثير انديشهآن به طور مستقيم يا از راه كسا
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نويسنده مورد نظر ما، ميزان نگراني از وحدت   هاي از نوشته.  دارند، ايفا كرده است
دارد كـه وحـدت    خود مقرر مـي   هويداست بطوريكه در پايان كتاب  ) جهان اسالم(

پيـدايش   ، امري دور از دسترس در آينـده و صـرفاً   اسالمي و وجود متحد اسالمي
  ولـي پيـدايي فراخوانهـاي اوليـة سـازمانهاي     .  احساس اسـالم جهانشـمول اسـت   

، همـة محاسـبات غـرب را بهـم      سراسري جهان اسالم در نيمه دوم قـرن گذشـته  
نقشه براي آن ريختند و از جمله در پي تهي كردن آن از   ريخت و آنها هزار و يك

اطفي بـراي اشـباع نيـاز شـديد     ظاهري و ع  محتواي اصلي و بسنده كردن به شكل
اين . ، برآمدند وحدت اسالمي  ناپذير آنان به مسلمانان و گرايش نيرومند و مقاومت

گيرد، گاه براساس قـومي و گـاهي بـر پايـه      ، اشكال متنوعي بخود مي اندازي تفرقه
هـا و   جغرافيايي و گاهي ديگر بر مبناي زباني و برخـي اوقـات براسـاس گـرايش    

آنكـه   بـي ) خانم شيرين هـانتر (نويسنده .  است... پاية سطح زندگي و بر   گاهي هم
سخني از نقشي كه غرب در از ميان برداشتن امپراتـوري عثمـاني و نيـز گسـترش     

هاي دست سـاخته   نظرانة ناسيوناليستي و ايجاد اختالف ميان رژيم هاي تنگ انديشه
جهـان اسـالم خـود      و امثال آن بميان آورد، معتقد است گسيختن بافت اجتمـاعي 

 .رود يكي از عوامل خيزش اسالمي و فراخوان بازگشت به اسالم بشمار مي
درمـاني اسـت كـه جهـان اسـالمي مـا        در مورد الئيسم نيز بايد گفت درد بي

، چيـره گرديـده    ، بر بخش اعظـم ايـن جهـان    مدت مديدي  گرفتار آن گشته و طي
را تشـويق    ) جدايي دين از سياست(الئيسم   ، انديشه ؛ غرب به اشكال مختلف است

-1970بطوريكه نويسنده خود اذعان دارد كه طـي سـالهاي   .  و ترغيب كرده است
اهـداف    ، در واقع بر جهان اسالم تحميل شد هرچند نتوانست به اين انديشه 1920
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خود دست يابد كه همين عدم توانايي در تحقيق اهـداف نيـز طبيعـي بـوده زيـرا      
ند از اسالم و احكام آن فاصـله گرفتـه باشـد همچنـان در عمـق      هرچ  جهان اسالم

،  وجود، عواطف و احساسات خود، اسالمي باقي مانده و ما اگـر بـه ايـن حقيقـت    
هاي  توان آنرا از جنبه يك حقيقت ديگر يعني اينكه اسالم دين زندگي است و نمي

نويسـندگان    ؛ حقيقتـي كـه   ، جدا سـاخت را بيـافزاييم   ، اجتماعي و سياسي فرهنگي
، همواره سعي در انكار آن داشـته و در سـخنان كـولين     غربي و حتي سياستمداران

شـود،   مـيالدي نيـز ديـده مـي     2003نوامبر  14وزير خارجه آمريكا به تاريخ   پاول
كننـد و   طرفداران جدايي دين از سياست در جهان اسالمي ما نيز بر آن تأكيـد مـي  

بخشند و نويسـنده كتـاب مـورد نظـر يعنـي خـانم        حتي جنبة فلسفي هم بدان مي
قرار )  و جهان اسالم  غرب(حل سحرآميز كارزار  شيرين هانتر نيز سعي دارد آنرا راه
  ها بايـد در راسـتاي اسكوالريزاسـيون    ها و تالش دهد و بر آنست كه همة كوشش

،  مي، نظام سياسي اسـال  جامعة اسالمي باشد و نشان داده شود كه در كتاب و سنت
پــذيرد و در  ، الئيســم را مــي مشخصــي نــدارد و جامعــة اســالمي  چنــدان شــكل

گريزناپذيري نخواهد داشت و اينكه نظريه جـامع    ، جنبة ، كارزار با غرب اينصورت
المللي در اسالم وجود ندارد و اصل جهـاد نيـز    اي در مورد روابط بين جانبه و همه

ت دارد و مسـلمانان بايـد از جهـانگرايي    با اصل نفي اجبار و اكراه در ديـن منافـا  
كنـد بايـد از    ، دست بردارند و حركت احياي اسالمي كه الئيسم را نفـي مـي   اسالم
مسلمانان نفي شود زيرا خود باعـث كـارزار ميـان تمدنهاسـت و بـر جهـان         سوي

خود را با مصالح خود، هماهنگ و همسو سازد و ديگر   هاي اسالم است كه ارزش
است كه انقالب اسالمي در ايران نيـز    جدايي دين از سياست حقيقتي اينكه مسئله
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گرايانة نسبي مربـوط   اصالح  با آن مواجه گشته و نتوانسته بر آن فايق آيد و انديشة
پـذير اسـت و   ) و البتـه الئيسـم  (به دكتر سروش به معناي آنست كه اسالم اصالح 

سـم در بزرگتـرين جامعـة    همسويي و همنوايي اسالم و غرب از طريق تحقـق الئي 
چنانچـه ايـن دو حقيقـت    ... كنـد،   ، تلقي مي اي آينده آنرا بعنوان مرحله  اسالمي كه

عمق وجود جهان اسالم از يك سو و عـدم جـدايي     پيش گفته يعني اسالمي بودن
اسالم از زندگي از سوي ديگر را بـه يكـديگر پيونـد دهـيم آشـكارا بطـالن همـة        

خـواهيم    ي دين از سياسـت در جهـان اسـالم را نتيجـه    هاي مربوط به جداي تالش
، سخن خود را مبني بر اينكه نظـام دينـي بهرحـال بـا      و اي كاش نويسنده.  گرفت

كـرد،   گرفت و از آنجا سخنان مـا را درك مـي   تر مي الئيسم كنار نخواهد آمد جدي
هـاي   را از اسالم سلب كنيم و آنـرا صـرفاً آمـوزه     مگر اينكه ويژگي و صفت نظام

 . پذير نيست اخالقي سطحي تلقي كنيم كه اين امر نيز امكان
، ديـدگاه ويـژة خـود را دارد و     اسالم در مورد هركدام از رفتارهـاي انسـاني  

، ) ع(دانند كه بنا به فرمودة امام جعفـر صـادق    آشنايي دارند مي  كساني كه با اسالم
ب خدا و سنت او وارد شـده  خداوندي در كتا  ، حكم اي در مورد هر اتفاق و واقعه

تـوان او را مسـلمان    نباشـد نمـي    بند احكام اسالم و تا زماني كه انسان پاي )1F٢(. است
ال يجـدوا فـى     فال و ربكال يؤمنون حتي يحكموكفيما شجر بينهم ثـم «: قلمداد كرد

ولـي چنـين   ) (65سـورة نسـا ـ آيـه     (» انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما
آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان  وردگارت قسم كه ايمان نمي، به پر نيست

اي در دلهايشـان   داور گردانند سپس از حكمـي كـه كـرده     آنان ماية اختالف است

                                                           
 .59، صفحه 4، حديث  ، باب الردالي الكتاب و السنه1، جلد  اصول كافي ) 2(
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 .)احساس ناراحتي و ترديد نكنند و كامالً سر تسليم فرود آورند
 
 : نكتة چهارم 

:  گانه پيش گفته يعنـي  ، اساساً به عنوان واكنشي بر عناصر سه خيزش اسالمي
و الئيسم و براي تحقق بازگشت به اسالم بـا تمـام اقتضـائات      ، تفرقه ماندگي عقب

پيشــرفت اســت و بــه همــة انــواع دانــش   اســالم ديــن.  ، مطــرح گشــته اســت آن
خواهد كه همة عناصر قـدرت را در خـود تحقـق     خواند و از امت اسالم مي فرامي

، بكـار گيـرد و    ا بـراي بهتـرين امـت بـودن    بخشد و همه تالش و كوشش خود ر
 .گردد ، حالتي مطلقاً غيرطبيعي تلقي مي ماندگي عقب. مردمان جهان باشد  پيشگام

ريزي اسالمي براي وحدت نيز كامالً روشن  اسالم دين وحدت است و برنامه
، عواطـف و احساسـات و شـعارها و     ، رهبـر يكـي اسـت    است  ، قانون يكي است

است و ثروتهاي امت نيز در مالكيت تمامي امت قـرار دارد؛ حقـوق   عبادتها، يكي 
، اشتراك دارند  مالكيت  مسلمانان نيز جملگي برابر و حتي همة آنان در برخي انواع

گـردد و   مـي   ، شامل همة مسـلمانان  و از نظر معيشتي نيز برابري و تأمين اجتماعي
ي آن داراي مسـؤوليت  مسلمانان همگي در برابر مجموعـة امـت و حـد و مرزهـا    

 .هستند  مشتركي
گردد همگي استثناهايي اسـت   ولي اوضاع كنوني و توجيهاتي كه براي آن مي

،  كه همگان بايد در راسـتاي حـذف نهـايي آنهـا، و بازگشـت بـه واقعيـت اسـالم        
بكوشند؛ حتي يك عالم يا شخص صرفاً مطلع از حقيقت اسالم را سراغ نداريم كه 

 .، ترديد روا دارد امالً روشندربارة اين حقيقت ك
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اسالم ـ همچنانكه گفتيم ـ دين زندگي است و امكان ندارد كـه بـا الئيسـم ـ       
با هر تعريفي از آن يا هر صفت مثبت يا منفي كه بدان متصـف شـود ـ همسـويي     

هاي موجود، استناد گردد، تنها فريبـي بـيش نيسـت     داشته باشد؛ اما اينكه به تجربه
 .، منافات دارند اسالم  ا به جهان اسالم تحميل شده و با حقيقته زيرا اين تجربه

هـا،   ها و عبارت در برخي جمله) خانم شيرين هانتر(اي بسا بتوان با نويسنده 
انگشت گذارد و آنرا رمز درگيري و كـارزار آن   " برتري"عقيده بود و بر عنصر  هم

،  كه گرايش به برتـري  دانست ولي در عين حال آنچه بايد بر آن تأكيد شود آنست
بخـود گيـرد، در راسـتاي      عاملي طبيعي است كه چنانچه روند رقـابتي و سـازنده  

در   و البتـه .  ها قرار خواهد گرفت پيشرفت و تكامل زندگي بشريت در همة عرصه
گرانه و زورمندانه و محو  صورتي كه جنبه منفي بخود گيرد و از عامل حذف سلطه

، منجـر بـه ويرانـي و سـتمگري      ون ساير عوامـل طبيعـي  گيرد، همچ  ديگران بهره
، شاهد آن  چيزي كه امروزه در جهاني شدن و برخورد غرب با مسلمانان. گردد مي

 . هستيم
خواند و اين فراخواني  ، خيزش اسالمي به برتري تمدن اسالمي فرامي بنابراين

پـذير   ابـت ديگران را ـ در صـورتي كـه خـود را داراي روحيـة رق       نبايد حساسيت
 .جا گسترش يابد ـ برانگيزاند دانند و همين روحيه نيز بايد همه مي

، پـرده از عوامـل    در مورد عوامل اين خيزش نيز ما انتظار نداريم كه نويسنده
تواند چنين كنـد از عوامـل جـانبي و فرعـي يـاد       حقيقي بردارد؛ او از آنجا كه نمي

حسادت و دگرگوني روابط و امثـال   ، انديشة نگرانه كند و در برخوردي سطحي مي
 .سازد آنرا مطرح مي
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، از اين  ايم هاي ميداني كه بعمل آورده ما برآنيم كه اين عوامل در پرتو بررسي
 :قرارند
هـاي   ، به مسلمانان انگيـزه  ناپذير و دروني اسالم انرژي و امكانات پايان : يكم 

گـذارد و از آن   مـي بخشد و بر حفظ هويت تمدني خويش انگشـت   دگرگوني مي
پـيش  . سازد ، رهنمون مي مهمتر، آنانرا همواره به حفظ برتري يا بازيابي اين برتري

، داراي پيامـدهاي مـوقتي و    هاي ذوب و استحاله از اين اشاره كرديم كه همة شيوه
خوانـد و الئيسـم را نفـي     گذرا خواهند بود زيرا اسالم طبيعتاً به وحـدت فـرا مـي   

، گاه  ، دچار ترديد است در اشاره به اين عامل  )خانم شيرين هانتر(نويسنده . كند مي
، 4به عنوان مثال نگاه كنيد به بنـدهاي  (كند  سازد و بدان اعتراف مي مي  آنرا مطرح

به عنوان مثال به (نيز سعي دارد از اهميت آن بكاهد   و گاهي) 26و  19، 13، 7، 6
 .)وجه كنيدت 28و  26، 20، 14، 13، 12بندهاي شماره 

جهـان  (تشديد يورش اروپا به جهان اسالم بطوريكه غرب بر ثروتهاي  : دوم 
را به اسـتعمار كشـاند و     ) اسالمي(گذارد و بخش اعظم كشورهاي   انگشت  ) اسالم

، بنيادهـاي عقيـدتي و    را مورد تجاوز قرار داد و حتـي   ) مسلمانان(هويت فرهنگي 
مورد يورش قرار داد و به گسترش رذايل اخالقـي    )اسالم و مسلمانان را(اخالقي 

مزدوران حقيقـي يـا     همت گماشت و بافت اجتماعي جامعة مسلمانان را از طريق
فرهنگي خود، دچار از هم گسيختگي كرد و رژيم غاصب صهيونيستي را در قلـب  

هـا و   ، بـا واكـنش   ؛ ترديدي نيست كه حمالتي از ايـن دسـت   ، كاشت جهان اسالم
هـاي   نيرومندي از سوي امتي كه اسـالم ـ بـه رغـم همـة كوشـش        ملهايالع عكس

 .، روبرو گردد زنده و پوياست  وقمع ـ همچنان در آن سركوب و قلع
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،  ، و روشني اين حقيقت كه اشغال سـرزمين  ما به دليل روشني ابعاد اين عامل
اين باره  ، در پي به درازا كشاندن سخن در ها را در پي خواهد داشت انواع مقاومت

، سـعي   ؛ خود غرب نيز احتماالً با درك اين نكته و وقوف بـه ايـن حقيقـت    نيستيم
، اين اقدام  برخي مناطق اسالمي  كرد امتيازهايي دهد و با اعطاي استقالل صوري به

و گسـتردة    ولي خود اين كار نيز فرصتي بـراي رشـد وسـيع   . خود را جبران سازد
، انديشة اسالم جهانشمول  ث شد در دهة شصتخيزش اسالمي فراهم آورد و باع

،  اي از نظـر غـرب   گردد و در دهة هفتاد و هشتاد نيز به شكل نگران كننـده   مطرح
 .اي پيدا كند سابقه گستردگي بي

هاي جايگزين مقاومت و تغييـر، زيـرا در    حلها و پروژه ناكامي همة راه : سوم 
نظرانه به رغم  گرايي تنگ ة مليپروژ. خويش را همراه داشتند  خود عناصر شكست

اينكه خيلي زود وارد صحنه شد و بسـياري    هياهو و بوق و كرناي بسيار و به رغم
هاي زيادي از اسالم در تركيـه و جاهـاي    از اهداف غرب را تحقق بخشيد و نشانه

از مـرز    ، با شكست مواجه شد زيرا با طبيعت اسالمي كـه  ديگر را از ميان برداشت
 . رود، همخواني و هماوايي نداشت ها فراتر مي و مليت ها قوميت

سوسياليسم نيز ناكام گرديد زيرا هرچنـد از شـعارهايي هماهنـگ بـا برخـي      
هاي اسالمي از جمله عـدالت اجتمـاعي و دفـاع از محرومـان و دشـمني بـا        آموزه

الحادي شكل گرفته بود؛ شـكل تركيبـي     استعمار برخوردار بود، براساس بنيادهاي
ن يعني سوسياليسم ملي نيز بـا ناكـامي روبـرو گرديـد زيـرا چنـين تركيبـي نيـز         آ

 .غيرواقعي و ناهماهنگ با حس اسالمي بود و بيانگر هيچگونه افزودة معرفتي نبود
اي به تحليل بسيار متين استادمان شـهيد امـام محمـدباقر     در اينجا مايلم اشاره
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امت اسـالمي در  «: شته باشم كه فرموددربارة اين موضوع دا)  عليه  اهللا رحمه(صدر 
پـردازد و   ماندگي و گسـيختگي خـود مـي    عقب  همان حال كه به كارزار خود عليه

برتـر، وجـود اسـتوارتر و      سعي در تحرك سياسي و اجتماعي در جهت وضـعيت 
تري براي خود دارد، در پي يك سري آزمـون و خطـا، هـيچ     تر و مرفه اقتصاد غني

: افزايـد  و مـي . »يابـد  و پيگيري خط اسـالم در پـيش رو نمـي   راهي جز راه اسالم 
اسالم چشم به زندگي انسان اروپايي دوخت و بجـاي ايمـان بـه      زماني كه جهان«

، پيشـوايي فكـري و رهبـري     رسالت اصيل خود و قيمومت آن بر زندگي بشـريت 
 كاروان تمدن از سوي او را پذيرا شد، نقش خود را در زندگي در همان چارچوب

اقتصـادي    اي قرار داد كه انسان اروپايي جهان را براساس سطح و تقسيم كار سنتي
، به كشورهاي غني يا پيشـرفته اقتصـادي و كشـورهاي     هر كشور و توان توليد آن

ماندة اقتصادي تقسيم كرد و كشورهاي جهان اسالم را همگي در نوع  فقير يا عقب
يشان پس از يادآوري اين نكته كه جهان ا. مانده قرار داد عقب  دوم يعني كشورهاي

، در  رفـت او از ايـن سـيكل معيـوب      اسالم گمـان بـرده بـود راه نجـات و بـرون     
، اقتصـادي و سيسـتمي    روي سياسـي  روي از غرب نهفته است آنرا در دنبالـه  دنباله

درآمد كه   داري، جستجو كرد كه به صورت اقتصاد سوسياليستي يا اقتصادي سرمايه
پردازد كه  هاي خود را داشتند و آنگاه به انتقاد از كساني مي اليل و توجيههركدام د
امـت  «: گيرنـد  ، عامل رواني امت را ناديـده مـي   اي كردن هر طرح و برنامه  در پياده

گيـري از   رواني ساخته و پرداخته عصر اسـتعمار و فاصـله    اسالمي به حكم شرايط
شود، ناگزير بايد نهضت نـوين خـود را    مي  مربوط) يعني استعمار(هر آنچه به آن 

ريـزي   بر پاية نظام اجتماعي و شواهد تمدني مستقل از كشورهاي استعمارگر، پـي 
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و پايگـاه تمـدن     حل پيشنهادي نيز، گزينش ناسيوناليسم به عنوان فلسفه راه). نمايد
نه يك فلسـفه داراي اصـول و نـه يـك منظومـة      «خود بود حال آنكه ناسيوناليسم 

سوسياليسـم  "بلكه در حد يك پيوند تاريخي و زبـاني اسـت لـذا شـعار       دياعتقا
آن يعني سوسياليسم تاريخي و فكري را الپوشـاني    سرداد تا واقعيت بيگانة " عربي

كند كه البته هرگز هم موفق نگشت و نتوانست از بروز حساسيت امت جلـوگيري  
بود كه بتواند   تر از آن سستتر و  ، ناتوان كند چرا كه چارچوب در نظر گرفته شده

  توانند تفاوتهاي مدعيان سوسياليسم عربي نمي). (اين محتواي بيگانه را پنهان سازد
اصلي ميان سوسياليسـم عربـي و سوسياليسـم ايرانـي و سوسياليسـم تركـي را از       

به رغم اينكه مدعيان سوسياليسـم  : (دارد و سرانجام اظهار مي). يكديگر تمييز دهند
بـراي سوسياليسـم خـود از طريـق در نظـر        ارايه مضمون حقيقي نـويني  عربي در

خود بر همان حقيقتي   ، ناكام ماندند؛ با اين موضع گرفتن چارچوبي عربي براي آن
  ، انگشـت گذاردنـد و آن اينكـه امـت اسـالمي بـه حكـم        كه از آن سـخن گفتـيم  

خـود را جـز بـر     تواند بناي نهضت نوين حساسيتهاي ناشي از دورة استعمار، نمي
). كه هيچ پيوندي با كشورهاي استعماري نداشته باشد، بنا نهـد   پايه و بنياد اصيلي

اين قدرت بـه رغـم   «: گويد گردد مي ها روبرو مي و دربارة اسالمي كه با اين پروژه
هاي استعماري عليـه آن در   هرگونه گسيختگي و ضعف و فتوري كه بر اثر فعاليت

فتار آمده همچنان داراي تأثير شگرف در سمت و سودهي به ، بدان گر جهان اسالم
 )2F٣() رفتار و ايجاد احساسات و تعيين ديدگاههاست

، او گاهي به اين عامـل   رويم مي) خانم شيرين هانتر(مجدداً به سراغ نويسنده 
                                                           

 . ـ مقدمه "اقتصادنا"شهيد محمدباقر صدر،  ) 3(
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، پيـروزي درخشـان و    كند آنجا كه تأكيد دارد الئيسم طي پنجاه سـال  نيز اشاره مي
بندي بـه   نتوانست همه آرزوها را برآورده سازد و پاي  ق بخشيد وليقاطعي را تحق

 . ، مطرح است حل راه  همچنان به عنوان  ) نزد مسلمانان(اسالم 
پيدايش شخصيتهاي روشنگر بزرگي كه داراي تأثيرهاي متفاوتي در  : چهارم 

ن و دهـي بـه آ   هاي آن و جهـت  يا فراهم آوردن مقدمات و زمينه  ايجاد اين خيزش
اعطاي توان حماسي و فكري و يا ايجاد اعتماد بـه نفـس و دميـدن روح اميـد بـه      

هاي حتمي الهي در پيـروزي   ، بودند البته در كنار وعده آيندة درخشان و مطمئن آن
مؤمنان و مستضعفان بر روي زمين و تحقق عدل و داد سراسري و ظهـور مصـلح   

 ). عج(موعود 
از بزرگـان بسـياري از جملـه مرحـوم     تـوان   هـا مـي   در ميان ايـن شخصـيت  

ــ كـه نويسـنده سـعي كـرده در اخـالص وي       )  افغاني(  الدين اسدآبادي سيدجمال
در مورد او نيز ترديد روا داشـته    ترديدهايي روا دارد ـ و مرحوم محمد عبده ـ كه  

هاي سـكوالر برخـي شـاگردانش دانسـته اسـت ـ و مرحـوم         و او را عامل گرايش
الغطاء و مرحوم امام خميني و مرحوم سـيد قطـب و    مرحوم كاشف،  ميرزاي ناييني

محمدباقر صدر و مرحوم استاد مطهري و مرحوم غزالـي و مرحـوم دكتـر      مرحوم
 .بهشتي و بسياري ديگر را نام برد

در اين راستا نبايد از نقش حـوادث بـزرگ و جريانهـاي شـاخص در      : پنجم
 : ورزيد؛ حوادث و جريانهايي چون، غفلت  خيزش اسالمي  ور ساختن لهيب شعله

هـاي گروهـي    رشد و توسعة وسايل ارتباطي و انقالب اطالعات و رسانه -1
 . ديداري و شنيداري
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 . افزايش سطح آموزش اسالمي -2
 . هاي تبليغ اسالم تكامل شيوه -3
 . فراهم آمدن برخي فضاهاي آزاد در جهان اسالم -4
 . هاي ضداستعماري تشديد حركت -5
المللي انساني مدافع حقوق بشر و فراخوان به تنظـيم   تشكيل نهادهاي بين -6

 . هاي انساني الملل بر پايه روابط بين
به آتش كشـيدن مسجداالقصـي يـا    :  وقوع برخي حوادث دردآوري چون -7

 .) اعراب از اسراييل( 1967شكست سال 
اني بـر  پيروزي انقالب بزرگ اسالمي در ايران و پيـروزي مجاهـدان افغـ    -8

 . اتحاد شوروي در افغانستان
 . ) آسياي ميانه(فروپاشي اتحاد شوروي و رهايي كشورهاي اسالمي  -9

و ديگر حوادث و جريانهايي كه در گسترش خيزش اسالمي و انتشار مفاهيم 
، پراكندگي و سكوالريسم و نيز بازگشت به  ماندگي در نفي عقب  و فراخوانهاي آن

 .بسزايي داشتند  دارد، نقشاسالمي كه جايگزيني ن
 : در اينجا شايسته است يادآور شويم

،  ، مقابلة با آن غرب هرگز از هيچ كوششي براي ناكام گذاردن خيزش اسالمي
،  مانـدگي و ارتجـاع   عقب:  ها از قبيل سرگرم ساختن آن و وارد آوردن انواع تهمت

ليه دموكراسي و آزادي و ، فعاليت ع ، خشونت و تروريسم گرايي و بنيادگرايي افراط
فروگذار نكرد؛ البته در ميـان مسـلمانان نيـز كسـاني     ... زدن به حقوق بشر و  ضربه
هاي ارتجاعي را مطرح ساخته و خـوراك بـراي    اند كه در همين راستا، انديشه بوده
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بسـا اقـدامات تروريسـتي نيـز      هاي افراطي عمل كرده و اي او تهيه كرده يا به شيوه
هـايي بخـرج داده و عليـه     ، مقاومت اند و يا در برابر دموكراسي و آزادي داده  انجام

ولي كامالً روشـن اسـت كـه چنـين كسـاني      . اند بعمل آورده  حقوق بشر، اقداماتي
نيستند بلكه رفتار و كردارشان نيز نماينـدة    هرگز نه تنها نمايندة جريان كلي اسالم

نيست و خود نويسنده نيز كامالً بـه   خيزش اسالم و بيانگر روح اسالم و تعاليم آن
 .اين امر، اذعان دارد

 
 : نكتة پنجم 

 . پردازيم ، مي كه طي آن به آينده خيزش اسالمي
كنـد، تصـويري تيـره و     ارايـه مـي  ) خانم شيرين هانتر(تصويري كه نويسنده 

؛ تصـويري   جهت با آرزوهاي خـود غـرب اسـت    معموالً هم  هاي همسو با گرايش
استاي دور ساختن تأثير اسالم از زندگي و ايجاد تشـتّت در مواضـع   است كه در ر

نظرانه و تداوم رونـد اسكوالريسـم ـ     دولتهاي اسالمي به اعتبار اختالف منافع تنگ
به رغم اينكه هيچ مشكلي از مشكالت جهان اسالم را حل نكرده و جهـان اسـالم   

بـه نظـر   . (رار داردشديداً خواستار توازن منفي در رويارويي بـا غـرب اسـت ـ قـ     
، تسـليم ايـن قـدرت     رسد خانم نويسنده بر آنست كه بهتر است جهـان اسـالم   مي

بسـنده كنـد؛ گويـا در      ) جهان سوم( " مانده جهان عقب"گردد و به جايگاه خود در
مبادا به جهان اسالم اجازه پيشـرفت    دهد كه عين حال به خود غرب نيز هشدار مي

اسالم با غـرب و    گريهاي آن يعني جهان ن امر، چالشو قدرت رقابت دهد زيرا اي
  دهد حال آنكه اگر همچنـان عقـب بمانـد، امكـان     اميد و آرزوهايش را افزايش مي



26  

 !!).گردد كوتاه آمدن آن بيشتر مي
يابـد؛   اي است كه نويسنده در پايان كتاب خـود، بـدان دسـت مـي     اين نتيجه

ويسندگان تا حدودي معتدل در غـرب  ديدگاهها، نظر و باور ن  حقيقت آنستكه اين
ويليام جيمـز  :  ها و نظرگاههاي كساني چون انديشه  هاي آنان همچنان افراطي.  است

براسـاس قـانون جنگـل و وارد      و هانتينگتون در ضرورت برخورد با جهان اسـالم 
 .كنند آميزتر و عدم همكاري با آن را، تكرار مي آوردن ضربات هرچه خشونت

 . نظر كامل داريم ، اختالف هاي نويسنده با گرايش با اينحال ما
 : بينيم ، مي انداز خيزش اسالم هاي زير را در چشم ما ويژگي

گيـري هرچـه عميقتـر آن     گسترش حركـت خيـزش اسـالمي و ريشـه     : يك 
 .بطوريكه ديگر حذف و يا تحريف آن كارساز نباشد

هيچ ترديـدي   كه بي براي استدالل در اين مورد و صرفنظر از مسايل اعتقادي
، بايد به نمودهاي خيزشي كه سرتاسر جهان اسالم را درنورديده و  بدان باور داريم

هـاي اسـالمي بـه آن و گسـترش فزاينـدة       فراگرفته و به ازدياد سـطح اميـد تـوده   
اسالمي و خواست فراگير   هاي ، انواع همكاري حجاب:  هاي اسالمي از جمله سنّت

همة امور زنـدگي و تشـكيل سـازمانهاي اسـالمي و ورود     اجراي احكام اسالم در 
هاي سياسي و اجتماعي و ورشكستگي مرحله به مرحلـة   قدرتمندانة آنها به عرصه

سكوالريستي و نوميدي كامل نسبت به جز اسالم در صحنة فلسطين و   هاي انديشه
هـاي   هاي مقاومت و نيز گرايش نخبگان و توده ها و ديگر صحنه در ميان فلسطيني

و كوشـش مجدانـه و پيگيـر در      ) مـذاهب (  به فرهنگ وحدت و تقريب  ) مسلمان(
 . باشيم  اشاره داشته... ماندگي و  همة سطوح براي رهايي از عقب
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تر و تـالش در   هاي جدي گرايش كشورهاي اسالمي در جهت همكاري :دو 
گيـر و احسـاس   سـازي نهادهـاي فرا   اي براي فعال هاي تازه راستاي ايجاد مكانيسم

 . خطر مشترك از سوي همگان
خواهيم بيش از حد خوشبين باشيم ولي به اين گرايش و تمايـل نـزد    ما نمي
، واقفيم و اميدواريم اين امر تحقق پـذيرد بـويژه كـه اينـك      مسلمانان  بخش اعظم

هـا نقـش    ها نيست و در اين ميان توده ديگر همه چيز در اختيار دولتها و حكومت
 .رعهده دارندبسزايي ب

ايـن درسـت   .  هاي مختلـف  ارتقاي ميزان اهميت جهان اسالم در عرصه : سه 
شود ولي بهرحال حقيقتي است غيرقابل انكـار   ، درك نمي اهميت  است كه گاه اين

، امكانات استراتژيك منحصر بفـرد،   عظيم انساني  ؛ اين امت از نيروي پوشي و چشم
علمي بسيار پيشرفته و فراتـر از همـه     مغزهايساز و  موقعيت جغرافيايي سرنوشت

 . اينها انرژي اليزال و هميشگي تمدن اسالمي برخوردار است


