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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

هاي مشكوك انكارآميز، خيزش اسالمي بـه يـك حقيقـت     به رغم كوشش 
دهي بـه   هاي زندگي و نقش اسالم در شكل روشن با نمودها و نتايجي در عرصه

، تبديل گشته و پيامـدهايي نيـز    عي آنآيندة امت و روند حركت سياسي و اجتما
ها به اسالم و مفاهيم و نظامات آن و درخواست پياده كردن آن  در بازگشت توده

بگريبان   حلهاي اسالمي براي مشكالت دست ها و مطرح گشتن راه در همة زمينه
هـاي   بنـدي بـه سـنت    هاي پـاي  ؛ اينك ما شاهد گسترش پديده ، داشته است امت

هاي گوناگوني هستيم كه برخي سـعي در رواج دادن آنهـا    رابر شيوهاسالمي در ب
و . بيگانگي با ذوق و ذهن عامة مسلمانان دارنـد   هاي اجتماعي به رغم در عرصه

ها و الگوهاي غربي ـ با وجود سروصداهاي زياد   ، اين انديشه البته به همين دليل
 .ندو تبليغات گسترده ـ فاقد قدرت تأثيرگذاري و نفوذ هست

تاريخ وارد مرحلة نويني شده «: گويد انديشمند فقيد دكتر كليم صديقي مي
، متوقف گشته و در ميان ما درك جديدي از  ماندگي و انحطاط سريع ؛ عقب است

خيـزش اسـالمي    )1(. ، پيدا شده اسـت  ارج و قدر و سمت و سو و هدف خويش
غـرب بـا همـه      ايداد و بـر  طي سالهاي جديد به حركت در عمق خود ادامه مي

دبدبه و كبكبه آن به شـهادت سـخنان رهبـران و سياسـتمداران و نويسـندگان و      
، مايه نگراني و هراس شده بود؛ آنها نسبت به بيـداري   پردازانش مؤرخان و نظريه

توانـد بـه كـاهش     دارد و مـي  تمدني كه اسالم تقديم مي  جهان اسالم و جايگزين
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 .اند رتري او بيانجامد، هشدار دادههاي ب نفوذ غرب و كاستن از فرصت
اند تا مسـلمانان را در پـي    اي بسا برخي نويسندگان غربي نيز تالش داشته

، به تسـامح و رواداري سـوق دهنـد؛ در     قدرت رقابت با غرب  نوميدي از داشتن
،  در سـخن از آينـدة روابـط اسـالم و غـرب      "شيرين هـانتر "همين راستا، خانم 

، رو بـه افـزايش    دايش وزنة اقتصـادي و سياسـي ضـدغربي   امكان پي«: نويسد مي
  پيمان و منبـع حمايـت   تواند براي كشورهاي اسالمي يك هم ؛ اين وزنه مي است

هاي رقابتي آنها در برابر غرب را تقويـت كنـد و    احتمالي به شمار آيد و گرايش
تواند  مي اي در مقابل نيز نبود چنين وزنه. ، تشويق كند غربي  به چالش سياستهاي
، اين نويسـنده در  )2(».را بدنبال داشته باشد  تري تر و پرتسامح مواضع اسالمي نرم

بسـا بـه لـزوم     گـذارد و اي  كتاب خود بر عنصر تسـامح مسـلمانان انگشـت مـي    
 .كند آميز، اشاره مي رويگرداني مسلمانان از مواضع رقابت

 
 آفات خيزش اسالمي 

ورزيم عوارض منفي بسـياري اسـت كـه     آنچه در اين ميان بر آن تأكيد مي
كننـد ـ البتـه بخشـي از      هـايي كـه آنـرا نماينـدگي مـي      خيزش اسالمي و جنبش

اميـد كـه آگـاهي نسـبت بـه ايـن         هاي خود ـ گريبانگير آن هستند، بدان  فعاليت
خطرات افزايش يابد و براي رهايي از آنها، راهكاري انديشـه شـود و در مسـير    

، مـؤثر   گذاري افزونتر و ساخت فردايي روشـنتر بـراي آن  ، بهبود و تأثير پيشرفت
 :هاي منفي اشاره كرد توان به برخي از اين جنبه راستا مي  در اين. افتد

  هايي از زندگي و به فراموشي سپردن تأكيد بر اجراي شريعت در بخش -1
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 هاي ديگر بخش
آن از زدن به  گذارد و اي بسا فرصت ضربه كه خود انعكاس منفي بر آن مي

، تـأثير   عـالوه بـر اينكـه چنـين اجـراي ناقصـي      . آورد سوي دشمنانش فراهم مي
ها نيز، بمورد اجرا  مطلوب خود را بدنبال نخواهد داشت و حتماً بايد ساير بخش

اي  جامع و همـه جانبـه    گذارده شوند؛ اين امر با برداشت از اسالم به مثابة پروژة
اي را  به نوبة خود آنها نيـز زنجيـرة همبسـته   كه در برآوردن نيازهاي انساني ـ كه  

، كـامالً همخـواني    هاي متـوازن و متعـادلي اسـت    دهند ـ داراي برنامه  تشكيل مي
 .دارد

توان به روند اجراي احكام شرع  ، مي براي مثال درخصوص اين جنبه منفي
،  هـاي اقتصـادي   مجازات و به فراموشي سپردن زندگي و واقعيت  با تكيه بر نظام

 .، اشاره كرد تحقق عدالت اجتماعي  هاي اجتماعي و ايدة ربيتي و آزاديت
 
 نگري در فهم شريعت گري و سطحي قشري -2

، بـه بـروز    انديشي و برخورد مالنقطي با متـون  ترديدي نيست كه اين جزم
حلهاي ناقصي منجر شده كه هيچ همسويي با منطق ندارد و مردم را از تصور  راه

پيچيدة زندگي خود به هنگام پيـاده كـردن     رتر براي مشكالتحلهاي ب وجود راه
گردد و بـه دشـمن اجـازه     سازد و حتي در واقع باعث تمسخر مي ، دور مي اسالم

ماندگي و ارتجـاع و جمـود و تحجـر و     اي چون عقب دهد اتهامات ستمگرانه مي
، بسـياري از   در تجربة طالبان افغانسـتان . وارد آورد   ، به چنين اسالمي گري جزمي

 .رسد ديگر نيازي به مثال بيشتر نباشد شد كه بنظر مي ها يافت مي پديده  اين
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 گسست از علما، انديشمندان و روند اجتهاد اصيل -3 

كه به معناي تحقق اجتهادي ناقص بويژه در مورد مسايل حساسي است كه 
اهـداف و   هاي آشكار با شـريعت و  خودسرانه و اي بسا مخالفت  منجر به احكام
جوانان شيفته خدمت به اسالم ولي گسسته از   هاي در جنبش. گردد مقاصد آن مي

 . ، همين نكته كامالً قابل لمس است ، و پيامدهاي ناگوار آن اسالم ناب
هـا را تشـويق هـم     گيري پردازان غربي ممكن است اين سمت برخي نظريه

اجتهادهـاي فقهـي نبايـد    : كنـد  كه تأكيد مـي  " بيدهام برايان"بكنند از جمله مثالً 
بايد براي همگان آزاد باشـد و علمـا     منحصر به فقها باشد و قرائت آزاد از اسالم

نيز سران خيـزش    روند و سرانجام بزرگترين مانع در راه پيشرفت امت بشمار مي
 )3(.خواند تا از اين مانع درگذرند اسالمي را بدان فرامي

شـاهد چـاپ و انتشـار كتـابي از سـوي      شگفت اينكه در جهان اسالم نيز 
 "طبقـة علمـا  "اسالمي هستيم كـه در آن نفـي آنچـه      مدعيان وابستگي به جنبش

هاي آزاد و مستقل از دين و  اند و نيز عموميت بخشيدن به اجتهاد و قرائت ناميده
 )4(. اي بسا نوعي هرمنوتيك بي در و پيكر، ترويج شده است

با خلوص نيت بسيار شروع كرده ولي بـر   چه بسيار حركتهايي كه در ابتدا
اثر جهل سران آنها و عدم ارتباط با علما، دچار انحـراف گشـتند و عمـالً آلـودة     

هاي مسـلمانان   فرجام جنبش. كارهاي مخالف اسالم و حتي دچار الحاد گرديدند
فارد علي "، غيبت " شريف درو علي"پوست در آمريكا يعني ادعاي پيامبري  سياه

و جنبش سياهان ضـد سفيدپوسـت و    "عاليجاه محمد"ادعاي پيامبري  و "منتظر
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 )5(. ايم امثال آنها را فراموش نكرده
 
 شيفتگي و پذيرش برخي ديدگاههاي غربي بنام نوانديشي اسالمي -4

ريـزي رونـد انقـالب و     و به عبارت ديگر فعاليتهاي سازمان يافته يا برنامـه 
ه عنوان دانش و حكمتي كه مؤمن در هر چپ و راست ـ ب   گيري از نظريات بهره

باشند اين نظريات در واقع بخشي از   آنكه متوجه كجا بايد بدنبال آن باشد ـ و بي 
هاي خويشند و وقتـي اقتضـاهاي آنهـا     اي هستند كه داراي بنياد و شالوده منظومه

د؛ گـرد  پذيرفته شد الجرم به پذيرش بنيادهاي اصوالً ناپذيرفتني آنها نيز منجر مي
گرايان در كشـورهاي متعـدد    گرايان و يا راست اين سرنوشتي بود كه برخي چپ

گرفتار آن آمدند و به الحاد و العياذ باهللا به نوعي اعوجاج و التفاط فكري   اسالمي
بنـدي بـه    آميزد و بـدون پـاي   كه اسالم و ليبراليسم يا سوسياليسم را با هم در مي

 .دهد، نزديك شدند غيير سر مي، شعار تكامل و ت مالكهاي دگرگوني

 گرايش به خشونت و تروريسم -5 
كه پديدة خطرناكي است و همة معيارها و راهبردها را بر هم زده و كارزار 

ها و مدارس و مراكز علمـي   ، نشانه ها را عليه امت اسالمي ها و چالش انواع اتهام
توضـيح بيشـتر   شدت بخشيده كـه نيـازي بـه      ، چنان هاي اجتماعي آن و فعاليت

 .ندارد
اي بـا مـا و گـاهي ديگـر بـه       اگر اين پديده خود گاه معلول عوامل بيگانـه 

هاي خصمانه عليه ماسـت در هـر حـال     آميز در برابر فعاليت مفهوم واكنش افراط
تواند بازگوي راستين نظام جهاد در اسالم ـ آنگونه كه برخي دوستان به خطا  نمي



7  

امكانـات خـود     با تمام  ، باشد؛ آنها يعني دشمنانكنند ـ   و همة دشمنان تصور مي
هاي آموزشـي و   هاي آنرا از برنامه كنند تا اين نظام اصيل و آموزه ريزي مي برنامه

ما در اينجـا بـيش از آنكـه در پـي     . از ادبيات و فرهنگ سياسي ما حذف نمايند
فمند از اسـلحة  گيري غير هد ، بهره برآنيم كه بگوييم اسالم  اثبات اين مدعا باشيم

كنـد و   در بعد فردي يا دولتي نفـي مـي    كشتار جمعي ـ به تعبير امروزي ـ را چه  
 .داند انجام اينكار به نام اسالم و خيزش اسالمي را زشتتر مي

كنيم آمريكا ـ كه مدعي رهبري جنگ عليـه    البته در عين حال فراموش نمي
ـ         ويژه تروريسـم  تروريسـم اسـت ـ خـود تروريسـم را در جاهـاي مختلـف و ب

سـازي   كند و از اين كارزار، بـراي تحميـل جهـاني    صهيونيستي را تغذيه مالي مي
،  ـ در ابعـاد سياسـي    )6( اش ـ بـه تعبيـر نويسـندگان غربـي      وار و وحشـيانه  ديوانه

پردازد و در ايـن راسـتا قـوانين و     اقتصادي و فرهنگي و غيره به سوء استفاده مي
كنـد و مفـاهيم و نظـرات خطرنـاكي را      را نقض مـي المللي  نهادهاي بين  مقررات

يا در كنار "و اين ايده كه  " جنگ پيشگيرانه"آنها   سازد كه خطرناكترين مطرح مي
 . است... و  " ما هستي يا تو هم تروريستي

 
 )7( گرايي تشكيالتي دگماتيسم سازماني و مصلحت -6 

گرايانـه احتمـاالً    اي است كه در يك فضاي مادي يا ليبرالي مصلحت پديده
، كـه نـه تنهـا از تنـوع احـزاب و       قابل درك و فهم باشد ولـي در منطـق اسـالم   

كند بلكه خـود   گروههاي گوناگون و اقدامهاي عملي مستقل هر كدام را نفي نمي
حال مطلقاً   ولي در عين.  رساند ـ هرگز پذيرفتني نيست  نيز به اين روند ياري مي
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، خود تبديل به چارچوب فكري آهنيني گـردد   مانپذيرد كه تشكيالت و ساز نمي
ميرانـد   انديشة ارادي و توان اعتراض و قدرت ارزيابي مواضع را در اعضا مي  كه

 .كند و ذوب شدن هر چند ناآگاهانه در رهبران را تشويق مي
يابيم از جمله  ما در فرهنگ اسالمي خود متون بسياري در نفي اين امر، مي

سـورة  (»  اتخذوا احبـارهم و رهبـانهم اربابـاً مـن دون اهللا    «  اركةمثالً تفسير آية مب
.) اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاي خدا بـه الوهيـت گرفتنـد   ) (31ـ توبه

قيد و شرط ـ كه مختص   آمده است كه منظور گوش سپردن به آنان و اطاعت بي
  د بـه ايـن نتيجـه   مفسران با استفاده از روايـات متعـد  .  خداست ـ از ايشان است 

 )8(.اند رسيده
 
 نوميدي و كاهلي -7 

هـا و   آورنـد و انـواع محاصـره    هاي دردنـاكي كـه دشـمنان وارد مـي     ضربه
شـود و   بر امت و حركتهاي اسـالمي آن تحميـل مـي     اي كه هاي ستمگرانه تحريم

تجربيات موفقي كـه ايـن موانـع را      ها و مشوه ساختن بزرگنمايي شديد دشواري
سازد و نوعي  مي  اندركاران را دچار يأس و نوميدي ند، همه و همه دستا شكسته

  هاي كوچك و بسندگي بـه  كاهلي و فراموشي هدفهاي بزرگ و حتي دلمشغولي
هـاي تبليغـي سـاده و بـدور از تغييـرات       دستاوردهاي كوچك و سرانجام شـيوه 

نوشـت  بنيادي و رهاسازي مسايل بزرگ و اساسي بدست سر  اي و كارهاي ريشه
دهنـد و   گروهي كه اميد خود را از دست مـي   بدابحال. آورد بدنبال خود مي... و 

هـاي مؤمنـان    سپارند حال آنكه اميدواري و اميد به خدا از ويژگي تن به ذلت مي
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ان تكونوا تـألمون فـانهم يـألمون كمـا     «: فرمايد خداوند متعال مي. رود بشمار مي
آنان نيـز همانگونـه   ) (104سورة نساء ـ  (»  نتألمون و ترجون من اهللا ما ال يرجو

كشند و حال آنكه شما چيزهايي از خدا اميد داريد  كشيد، درد مي كه شما درد مي
 .)كه آنها اميد ندارند

 
 توجهي به تغييرات بنيادي گرايش به اصالحات فرعي و بي -8 

 دانيم چنانچه به مسايل فرعي ـ نه در چارچوب كلي و به عنوان جزئـي   مي
گردند و اي بسا،  اي مي هاي گمراه كننده شود، تبديل به شيوه  از يك كل نگريسته

رسانند تا مگـر نـوعي رضـايت     مقامات اشغالگر نيز به تداوم اين روند  ياري مي
، بـه فراموشـي    مردمي را براي خود كسب كنند؛ وقتي مسايل اصـلي و محـوري  

 .دهد ت مي، پويايي و آيندة خود را از دس سپرده شود، امت
 
 ، هنري و روزآمد امت گيري از امكانات ادبي عدم بهره -9 

گـر عبـادات و بـويژه عبـادات      توان گفت نقـش سـترگ و بسـيج    حتي مي
هـاي پـرورش بنيادهـاي     تواند در عرصه و حج مي  اجتماعي همچون نماز جمعه

در دنيـايي كـه خشـنودي      انسان مسلمان كه كرنش در برابر جز خـدا و زنـدگي  
 . كند ـ ناديده گرفته شده است داوند را همراه ندارد نفي ميخ

دربارة تـأثير حـج    "ميرزا"و  " السرياني"دو پژوهشگر گرانقدر يعني استاد 
اند كـه مقامـات هلنـدي كـه ايـن كشـور        خاطرنشان ساخته  بر استقالل اندونزي
ودند متوجه استعمار خود درآورده ب  ، به ميالدي 1945تا  1641اسالمي را از سال 
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بـه  . گيـرد  صورت مـي   ، شورشهاي قدرتمندي گرديدند كه پس از هر مراسم حج
  اي رغم اينكه اين دو نويسنده علت اين امر را به تماس حاجيان با برادران جـاوه 

به نظر ما، نقش مهمتر، متعلق به خود مراسم حج است كه  )9(.اند خود نسبت داده
گزار از طريق پيوندي كه با حركت پيـامبران   گري را در انسان حج انقالبي  روحية

السـالم و پيـامبر    تاريخ و بويژه حضرت ابـراهيم عليـه    يعني بزرگ دگرگونسازان
 .گذارد يادگار ميكنند، به  پيدا مي  اهللا عليه و آله و سلم اكرم حضرت محمد صلي

مردم الجزاير نيز ـ كه آنـانرا      بيم و هراس مقامات اشغالگر فرانسوي از حج
واداشت تا آنرا منع يا به شدت محدود گردانند ـ از همين امر سرچشـمه گرفتـه    

شـماري بـر بسـياري از     فراوان و بي  پيامدهاي   در سطح فردي نيز حج )10(. است
 .گذارد حاجيان بر جاي مي

وهي كه در جهت تعميق و تعميم خيزش اسـالمي و تـداوم پويـايي آن    گر
هـاي گشـودة    هاي موجود اسالم و عرصـه  كنند هرگز نبايد از پتانسيل فعاليت مي

بـرداري را از آنهـا بعمـل آورنـد وگرنـه       بهره  ، غفلت ورزند بلكه بايد نهايت آن
 .دشمنان خود آنها را مورد سوء استفاده قرار خواهند داد

 
 بندي توجهي به مرحله عدم واقعگرايي و بي -10 

هـاي فكـري و مراحـل عملـي      ريزي ، نيازمند برنامه چرا كه روند دگرگوني
بنـدي را ناديـده    از اندازه خوشبين بـود و ايـن مرحلـه     معيني است و نبايد بيش

هـا و كنـار كشـيدن     گرفت زيرا غالباً منجر به خطاهاي پياپي و برمالشدن كاستي
و چه بسـا   )11(.اند نكرده  هاي خيزش را عميقاً دريافت شود كه ايده يي ميگروهها
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اي بوده  ايم كه غرق در مرحله هاي اسالمي برخورد كرده برعكس به نوعي جنبش
  توانند دست به اقـدام  و به بهانه اينكه همچنان در مرحلة فكري قرار دارند و نمي

 .اند دادههاي فراهم آمده را از دست  عملي زنند، فرصت
 
 گرايي فرقه -11 

كه آفت خطرناكي است و امت اسالم از آن رنج بسيار كشيده و بر اثـر آن  
،  ؛ اسـالم بـه اقتضـاي واقعگرايـي     فراواني جـاري شـده اسـت     خونها و اشكهاي

هاي خود براي حفظ جـاودانگي احكـام و راهبـري     ريزي پذيري و برنامه انعطاف
زنـدگي گونـاگوني     جتهادها نيز در پـي پيچيـدگي  ، اجازه اجتهاد داده و ا زندگي

هـاي   فراواني يافته و در نتيجه مذاهب چندي پيدايش يافته كه در شـمار سـرمايه  
 )12(.گردند امت تلقي مي  اين

هايي گرديدند و هواهاي نفساني  ، تبديل به فرقه ولي پس از آن اين مذاهب
هايي ميـان آنهـا شـد و كـام      ، باعث درگيري حاكمان ناشايست  و مصالح و منافع

شيرين امت از اجتهاد آزاد، تلخ گرديد بدان حـد كـه برخـي را بـه بسـتن بـاب       
اي  خاسـتگاه فرقـه    ، در اصـل داراي  دانيم كه خيزش اسالمي مي. اجتهاد سوق داد

نبوده و در مسيري اسالمي حركت خود را آغاز كـرده و ثمـرات گرانبـاري هـم     
هاي خيـزش   اي در برخي عرصه هايي فرقه گرايشرسد  است ولي بنظر مي  داشته

توانـد آنـرا از مسـير     خورد كه تهديدي بـراي آنسـت و مـي    اسالمي به چشم مي
 .، منحرف گرداند درست و مطلوب
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 خود محوري و عدم ارتباط با ديگران -12 
هـاي   كنـد، گـرايش   خيزش اسالمي در خالء حضور ندارد و حركـت نمـي  

بـه رغـم   . ور دارند و بايد با آنها ارتباط برقـرار كنـد  حض  ديگري نيز در كنار آن
، سوسياليستي و امثـال آنهـا در    ، ناسيوناليستي ها و جريانهاي الئيك اينكه گرايش

انـد بهرحـال    ايجاد كـرده   هاي گذشته موانع بسياري در برابر خيزش اسالمي دهه
گفتگو بـا    ابامروز نيازمند همزيستي با خيزش هستند؛ خيزش اسالمي نيز بايد ب

آنها را بگشايد و اي بسا اين گفتگوها، آنرا به نوعي سازش و احتمـاالً همكـاري   
ماندگي و پراكنـدگي مرگبـار و نيـز مبـارزه بـا دشـمن        شدن بر عقب  براي چيره

، چـه بسـا    خود فرو رفتن و نفـي ديگـران    حال آنكه در الك. بزرگتر، سوق دهد
هاي آنرا با ناكامي مواجـه سـازد؛    و برنامه نيروهاي مخالف را عليه آن بسيج كند

  هاي معنـوي جهـان و جريانهـاي نيكوكـار مـدافع      ايجاد پلهاي ارتباطي با جنبش
، مسلماً داراي نتايج ثمربخشي است كه البتـه   حقوق بشر، محرومان و مستضعفان

 )13(. ايم هايي در اين راستا، بوده اخيراً شاهد كوشش
 

 اي گرايش محلّي و منطقه -13
بينيم كه برخي عناصر خيزش و حركت اسالمي بيشتر به حركت محلي  مي 

هاي عام و عمـومي ندارنـد و بيشـتر     دارند و توجهي به جنبه  اي گرايش يا منطقه
گيرند و خود را وقف همان محـدوده   هاي جغرافيايي معيني را در نظر مي ويژگي

ديگـر صـورت     اهـاي هـا و تجـاوزاتي كـه در ج    كشـي  كنند و توجهي به حق مي
  چراغي كه به خانـه  " اال قربون اولي بالمعروف"گيرد، ندارند و بيشتر به بهانة  مي
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كننـد و   تنها توجه گذرايي به مسـايل فراتـر از جغرافيـايي خـود مـي     ... رواست 
، دشمن بخوبي از عهدة  ، و تنها شدن از گسست از امت  كنند كه پس فراموش مي

ينكه چارچوبها و مرزهاي جغرافيايي نيز خود تبـديل بـه   گو ا. آنها برخواهد آمد
جهانشمول اسالمي ـ   قيد و بند و عواملي براي خدشه وارد آوردن به ديدگاههاي

دليل   به. گردند رود ـ مي  گاه و ويژگي خيزش اسالمي بشمار مي كه مهمترين تكيه
ذكر كنيم و به خواهيم مثالهايي براي اين موارد  هاي احتمالي نمي ايجاد حساسيت

 . كنيم ، بسنده مي كلي  همين اشارة
 
 نگر هاي راهبردي و آينده ريزي نبود برنامه -14 

، گرفتـار آننـد، هـيچ     و اين وضعي است كه امـت اسـالمي و جهـان سـوم    
نگرانـه در آنهـا    هـا و مطالعـات آينـده    نگري وجود ندارد، و از انواع بررسي آينده

انـداز معينـي وجـود     بيني نيز نظرگاه و چشـم  پيشبراي آيندة قابل .  خبري نيست
خـورد و   روشن است كسي كه بدون نقشه و برنامه راه رود به زمـين مـي  . ندارد

كسي كه در : اند دهد و از قديم گفته خود را در معرض خطرهاي مرگبار قرار مي
خود كرده را تـدبير  . تاريكي هيزم بشكند، اي بسا بر دست خود تيشه وارد آورد

 . تنيس
هـاي   ، اينك در غرب رشته نگرانه مطالعات مربوط به آينده و پژوهش آينده

دهـد و زمينـه را بـراي ديـدگاههاي راهبـردي       دانشگاهي معتبري را تشكيل مـي 
با جلوة ادبي  " آيات شيطاني"هياهوي   ما برآنيم كه. آورد فراهم مي)  استراتژيك(

، و  بـا جلـوة تـاريخي    " ان تاريخپاي"و  "برخورد تمدنها"هاي  كه داشت و نظريه
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ــة نظــامي دارد و برخــي نشــانه  " جنگهــاي پيشــگيرانه"انديشــة    هــاي كــه جنب
جهــان "و  " دهكــدة كوچــك جهــاني"و اصــطالحاتي چــون  " ســازي جهــاني"

اند هر كدام پيش از تبـديل   كه همگي در عرصة اقتصادي مطرح شده )14("مرز بي
، در زمــان خــود همچــون  الملــل ينبــ  هــاي عينــي در روابــط شــدن بــه واقعيــت

در مـورد    هايي آكادميك مطـرح گشـتند و بايـد پرسـيد خيـزش اسـالمي       فرضيه
 ؟ ها، چه ديدگاه و برخوردي داشته است هركدام از اين معادالت و اصطالح

 
 پراكندگي و افترازني -15 

تـوان پـذيرفت ولـي     وجود اين پديده را در چارچوب جريانهاي مادي مي
اي را پذيرا نيست چرا كه هدف يكـي اسـت و    م مطلقاً چنين عارضهجريان اسال

اجتهادهـاي ديگـران و برخـورد برادرانـه و در       روحيه تسامح و مدارا و پذيرش
،  هاي ديگـران  ، هرگز با كارشكني هر يك از ما نسبت به برنامه چارچوب وحدت

و هويـت  همخواني ندارد ولي در كمال تأسف شاهد چنين وضعيتي ـ كه وجود  
 . هاي بزرگ است ـ هستيم كند و در شمار بدبختي خيزش اسالمي را تهديد مي

 
 فعاليت اسالمي در اوقات فراغت -16

بينيم كه تنهـا اوقـات فراغـت و بيكـاري      اندركاران را مي بسياري از دست 
دهنـد و وقـت اصـلي آنهـا بيشـتر       اسالمي اختصاص مـي   هاي خود را به فعاليت

شود كه خود، آنهـا   ي و حتي همكاري با نهادهاي سنتي ميصرف كارهاي شخص
، حركت اسالمي ـ به تعبير انديشمند فقيد كلـيم    را قبول ندارند و در اين صورت
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  حـال آنكـه موضـوع ايجـاب     )15(گـردد  اي مي صديقي ـ تبديل به حركتي حاشيه 
 .دهدترين بخش كار و فعاليت ما را تشكيل  ، مهمترين و اصلي كند تا خيزش مي

 
 چند نكته پاياني 

هايي كه ياد كرديم در دل همديگر جـاي   ممكن است برخي از پديده:  يكم
هاي ديگر باشد  داشته باشند، همچنانكه ممكن است شماري از آنها، معلول پديده

 .دارند شايستة بررسي و برخوردي مستقل هستند  ولي برآنيم كه بدليل اهميتي كه
هاي داخلي با همان  ها، به عنوان چالش رض و آفتتوان از اين عوا مي:  دوم

هاي خارجي بر بسـتري از   خارجي تعبير كرد؛ در واقع چالش  هاي كاركرد چالش
اي بسا برخـي از   گيرند كه تهديد بخود مي  ها، صورت ضعف ناشي از اين چالش
چندين و چند دهـه و    غرب به مدت. اند هاي خارجي آنها نيز خود معلول چالش

ماندگي  عقب  هاي ، در جهت تثبيت انواع حالت ه در دو قرن نوزدهم و بيستمبويژ
 . ، فعاليت و تالش داشته است اي امت ماندگي فرقه و پراكندگي از جمله عقب

هـا و عـوارض منفـي و از آنجـا رهنمـوني       پرداخـت بـه ايـن آفـت     : سوم
زمينه اسـت   اي در اين ، مستلزم اختصاص مبحث ويژه خردمندانة خيزش اسالمي

شود با توجه به عوارضي كه بعنوان   هرچند عناصر اين مبحث و آنچه بايد انجام
هستند و بدين قرار   آفت از آن ياد كرديم و در پرتو آنچه گفته شد، بسيار روشن

 :توان آنها را برشمرد مي
 . ضرورت كوشش در تشويق اجراي كامل و تمام عيار شريعت -1
ــزوم ژرف -2 ــي در لـ ــداف آن و دوري از  انديشـ ــريعت و اهـ ــم شـ فهـ
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 . نگري سطحي
سازي نقش علما و مراكز علمي و فعال كـردن رونـد    ضرورت برجسته -3

 .اجتهاد آزاد
هشياري در برابر جريانهـاي وارداتـي و زنهاربـاش در برابـر شـيفتگي       -4

 .نسبت به آنها
ـ    توجه به چهرة محبت -5 ه آميز اسالم و نفي تروريسم و خشـونت كـه البت

و سكوت در برابر اقـدامات تروريسـتي اردوگـاه كفـر       پذيري اين به معناي ستم
 . نيست

 . هاي انقالبي پرستانه در فعاليت نفي ظواهر بت -6
 . هاي مردم انگيزش اميد در توده -7
تأكيد بر اقدامات بنيادي و البته بدون فراموش كردن اصالحات فـردي   -8

 .در اين راستا
 . مه فرصتهاي فراهم آمدهگيري از ه بهره -9

 . برخورد واقعگرايانه با مسايل -10
 . گرايي نفي فرقه -11
 . گشايش پلهاي ارتباطي منطقي با ديگران -12
 . تقويت اسالم سياسي جهانشمول -13
 . نگرانه هاي بلندمدت و آينده ريزي تكيه بر برنامه -14

ــه بررســي   ــر  هــاي مفصــل و يــك ســري مــوارد ديگــري كــه آنهــا را ب ت
 )16(. گذاريم وامي
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، ارتباطي به سـران   با توجه به اينكه اين مسايل: اي بسا گفته شود : چهارم 
هـا، خطـاب بـه آنـان ارايـه شـده        و سياستمداران ندارد، چرا رهنمودها و توصيه

شود چـرا   ، به آنها مربوط مي ؟ ولي ما برآنيم كه موضوع هر چند غيرمستقيم است
 : كه

ري از امور اين امت در دسـتان آنهاسـت و مسـئله خيـزش     زمام بسيا :اوالً
توانند از  ، مسئله امت است و آنها نمي هيچ ترديدي اسالمي و رهنموني آن نيز بي
 .اين مسؤوليت شانه خالي كنند

ها، مستقيماً در پيوند بـا آنهاسـت بـويژه كـه      بسياري از اين توصيه :ثانياً و
ه به سازمان كنفرانس اسـالمي نيـز مشـابه    علمي وابست  هاي برخي مراكز و مجمع

 )17(.اند ها را بعمل آورده اين توصيه
توانند فضاي مناسب بـراي ايفـاي نقشـي اساسـي از      اينكه آنها مي :ثالثاًو 

 .مدني آنان را فراهم آورند  ها و نهادهاي سوي توده
 :ها پاورقي

 ,1980اوت  15مؤرخ  " كرسنت"سرمقالة رونامه كانادايي  -1
 ,225زينب شوربا، صفحة :  ترجمه عربي)  آيندة اسالم و غرب( " مستقبل االسالم و الغرب" -2
 .م منتشر شد 1974لندن در سال  " اكونوميست"در مقاالتي كه بطور پياپي در مجله  -3
 ,162، صفحة  از همين نويسنده)  گفتگو با ديگران( "الحوار مع االخر"كتاب :  نگاه كنيد به -4
حـج    در سيمينار بزرگ " مالكوم ايكس"مقالة استاد آدم بامبا دربارة مبارز آمريكايي :  كنيد به نگاه -5

 . هجري قمري 1423ـ سال )  مكه مكرمه(
 ,515، صفحة ) رسالت مسلمان در دوران جهاني شدن( " رساله المسلم فى حقبه العولمه" -6
؛  اسـت   نگاشته شـده )  فرهنگ تبليغ( " افه الدعوهثق"نگاه كنيد به آنچه دربارة اين پديده در كتاب  -7

 . است)  عراق( " حزب الدعوه االسالميه"اين كتاب از انتشارات 
 ,255، صفحه 9جلد  " عالمه طباطبايي"تفسير الميزان از  -8
 .، ايراد گرديد هجري قمري 1424اين سخنراني در سيمينار بزرگ حج سال  -9
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در سيمينار  " مالك بن نبي"عويمر با موضوع مكه و عوالم آن در انديشه اي از استاد مولود  مقاله -10
 . هجري قمري 1424بزرگ حج سال 

 . همان منبع " ثقافه الدعوه" -11
 ,155-220  ، صفحات از استاد انصاري) ها داستان فرقه( " قصه الطوائف":  نگاه كنيد به كتاب -12
، سيمينارهاي گفتگوي مسـيحيت و اسـالم در    در بيروت از جمله سيمينار گفتگوي اسالمي ـ ملي  -13

 .، خارطوم و برخي كشورهاي اسالمي ديگر ، تهران ، قاهره بيروت
 .، مورد تبليغ قرار داد اصطالحها و تعبيرهايي است كه غرب براي همان اهداف -14
 . م 1976در سخنراني در نشست سازمان جوانان اسالمي در رياض سال  -15
؛ 227  صـفحه  35و  34هاي  شماره " رساله التقريب"مجله : كنيد به مقاالتي به همين قلم درنگاه  -16

 . گوناگون  هاي در كنفرانس " الصحوه االسالميه"، 510صفحة  " رساله المسلم فى حقبه العولمه"
اسـالم    از جمله توصية صادره از سوي پنجمين نشست مجمع فقه اسالمي دربارة اجـراي احكـام   -17

 ).10قطعنامه شمارة (


