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 بنام خداوند بخشنده مهربان
 

 محمد و آله و صحبه يوالصالة و السالم عل

 

 :پيشگفتار
خداي رحمان قرآن ) (1-4سورة الرحمن ـ  (» الرحمن علم القرآن خلق االنسان علّمه البيان«

 ).او گفتن آموخترا تعليم داد انسان را بيافريد به 

هاي الهي براي انسان بمنظور ايجـاد   بدينگونه نعمت بيان و سخن گفتن، باشكوهترين نعمت

پلي براي انتقال انديشه از انساني به انسان ديگر و از نسلي به نسل ديگـر اسـت تـا هـدف از     

 .آفرينش انسان يعني تكامل او از يك سو و آباداني زمين از سوي ديگر، تحقّق يابد

هاي بهم پيوسـته انسـانيت و تنظـيم     كننده نعمت آفرينش و اتصال حلقه نابراين زبان تكميلب

روند حركت انديشة انساني است چنانكه برخي بر اين گمانند كه زبان، ابزار انديشـه اسـت و   

ما اگرچه چنين گماني نداريم زيرا انديشه است كـه  . اي وجود نخواهد داشت بدون آن، انديشه

هـاي زبـاني    جاد كرده و ساخته است با اينحال ايمان داريم كه روشني بخشي سـمبل زبان را اي

هايي را براي رشد انديشه و پختگـي و   هاي فكري و غناي آن، بدون شك گستره نسبت به جنبه

آورد؛ زبان، وسيله و ابزاري براي غنا بخشيدن بـه انديشـه اسـت و     منطقي گشتن آن فراهم مي

هـاي   راي گذار انسان از قفس خويشتن البته بـا يـاري گـرفتن از داده   انديشه خود، پلي است ب

فطري كه خداوند متعال بهنگام آفرينش وي به عنوان انسان متعادلي كه هدف وااليي را دنبـال  

 .كند، به وديعه نهاده است مي

شـود و بـا واقعيـت     تر از خويش رهنمون مي هاي فطري، آدمي را به جهان گسترده اين داده

دهد تا از طريق ايمان به آن، به حقيقت بزرگي كه تمامي اين جهان را ايجـاد   ي پيوند ميخارج
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كند، شك و  انسان مجادله مي. داد، روي آورد كرد و بدون آن معنا و مفهوم خود را از دست مي

) 54سوره كهـف ـ   (» و كان االنسان اكثر شيء جدالً«: كند و حق دارد كه چنين كند ترديد مي

تا حقيقت مطلق را دريابد و از راه پذيرش عقلي، .) خيزد مي بيش از همه به جدل برميولي آد(

ـ بدان رسد و عقل نيز به نوبة خود آنرا به تمامي وجودش، انتقال دهد و اطمينان قل ي حاصـل  ب

آيا هنوز ايمـان  : گفت) (260سوره بقره ـ  (» قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي«: آورد

 .)خواهم كه دلم آرام يابد بلي، ولكن مي: ي؟ گفتا نياورده

متون اسالمي كه اين حقايق را به ما آموخته، حضور منطق گفتگو براي دستيابي بـه صـخرة   

اي انسـاني و   حقيقت را تشويق كرده و تفهيم و تفاهم و قـانع شـدن و قـانع كـردن را وسـيله     

سانها براي روشن گشتن حقيقت، در نظـر  كنشي سازنده ميان ان متمدنانه براي تأثير و تأثر و هم

تا هر كه ) (42سوره انفال ـ  (» وليهلك من هلك عن بينة و يحي من حي عن بينة«: گرفته است

لـئال يكـون   «و .) ماند به دليلي زنده مانـد  شود به دليلي هالك شود و هر كه زنده مي هالك مي

لئال يكون «و .) اي نباشد ا مجادلهتا هيچكس را با شم) (150سورة بقره ـ  (» للناس عليكم حجة

تا از آن پس مردم را بـر خـدا حجتـي    ) (165سورة نساء ـ  (» للناس علي اهللا حجة بعد الرسل

 .)نباشد

اين يك فراخوان روشن، آشكار و برخورد انساني با انديشه و منطق و گفتگوست؛ اجبـار و  

هـا و جـز آن، جملگـي     يد انديشـه آميز و تبليغات گمراه كننده و خر اكراه و ايجاد فضاي توهم

اهللا ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الـذين  «: منطق طاغوت و طاغوتيان است

خـدا يـاور   ) (257سورة بقـره ـ   (» كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات

اند طـاغوت يـاور    كافر شده برد ولي آنان كه ها به روشني مي ايشان را از تاريكي. مؤمنان است

 .)كشد ها مي آنهاست كه آنها را از روشني به تاريكي
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به صواب خواهـد    اين همان آيين روشن و همواري است كه اگر بشريت آنرا بپيمايد مطمئناً

گفتگـو در واقـع منطـق    . كنـد گفتگـو منطـق ضعفاسـت، برخطاسـت      كسيكه گمان مي. رسيد

داند كه چه گوهر گرانبهـايي بـراي عرضـه دارد و     قعي يا ميقدرتمندان است؛ گفتگو كنندة وا

دهد و يا از آنچنـان شـجاعتي برخـوردار     هيچ هراسي در معرض محك و امتحانش قرار مي بي

 .پذيرد است كه اگر به حقانيت طرف ديگر پي برد، آنرا مي

 

 :اسالم و اجتهاد
ب طبيعـي خـود، يعنـي در    اسالم از همان آغاز، اجازه داد تا رونـد اجتهـاد، در چهـارچو   

چارچوب تالش براي درك موضع اسالم نسبت به رفتارهاي فردي و اجتماعي از طريق غور و 

هـاي   بررسي منابعي كه اسالم آنها را مرجع ديدگاهها و احكام خود در نظر گرفته اسـت، ميـوه  

 .ارزشمند خود را ببار آورد

 

 :شرايط گفتگو در قرآن كريم
داده است و عقـل و دليـل و برهـان را راهـي     ] به فقهاي خود را[اد وقتي اسالم اجازه اجته

منطقي براي قانع كردن ديگران در نظر گرفته، طبيعي است كه از گفتگو استقبال كند و در همـة  

 :گفتگوهايي از قبيل. سطوح بدان فراخواند

 .گفتگو ميان مسلماناني كه در مسايل شخصي اختالف دارند: الف

 .لماناني كه در مسايل اجتماعي، ديدگاههاي متفاوتي دارندگفتگو ميان مس: ب

 .گفتگوي فقها با يكديگر: ج

 .گفتگوهاي عقيدتي: د
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 .گفتگوي اديان: ه

 .گفتگوي تمدنها: و

در همة اين انواع در متون اسالمي، بر روي برخي شرايط ضروري، انگشت گذارده شـده و  

اند كه ما البته همة آنهـا را بـه    ن بميان آوردهمباحثه، سخوعلماي گذشته ما نيز از آداب گفتگو 

سازيم زيرا در صورت فراهم نيامدن هـر يـك از    عنوان شرايط ضروري براي گفتگو مطرح مي

 .آنها، نتايج حاصله در معرض تحريف و مسخ قرار خواهند گرفت

 :كنيم اينك به مواردي از اين شرايط مهم اشاره مي

 

 مشخص گشتن موضوع گفتگو: يكم
ن اولين و مهمترين شرط گفتگوست زيرا وقتي پس از مـدتي گفتگـو، معلـوم شـود كـه      اي

طرفين سخنان خود را در دو محور متفاوت يا دو موضوع مختلف بنا نهـاده و بـر آن انگشـت    

اند تنها اتالف وقتي است كه صورت گرفته اسـت؛ لذاسـت كـه علمـا اولـين گـام را        گذارده

اند تـا اسـتداللها ثمـربخش و     ص ابعاد آن در نظر گرفتهمشخص ساختن مورد اختالف و تشخي

اين يك شرط منطقي و در عين حال بديهي است كه بـه هيچگونـه اسـتداللي نيـاز     . مفيد باشد

خداونـد  . آگاهانه به گفتگو بپردازنـد   شرطي ضروري نيز هست تا طرفين گفتگو كامالً. )1(ندارد

سـوره يوسـف ـ    (» هللا علي بصيرة انا و من اتبعنـي قل هذه سبيلي ادعو الي ا«: فرمايد متعال مي

 .)خوانيم من و پيروانم، همگان را در عين بصيرت به سوي خدا مي. اين راه منست: بگو) (108

 
 عيني گرايي: دوم

منظور آنست كه پيش از ورود به گفتگو خود را بطور موقت از هرگونه پيشداوري و ذهنيت 
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 .حقيقت ـ هر چه هست ـ باشيم قبلي، پاك ساخته و تنها در جستجوي

اين قرآن كريم است كه پيامبر خدا را كه در اوج ايمان و يقين قرار دارد مورد خطاب قـرار  

و انـا  «: اي عيني گرا و هدفمند، وارد گفتگو شود و بگويد خواهد با روحيه دهد و از وي مي مي

ا شما يا در طريق هـدايت  ي اينك ما) (24سورة سبأ ـ  (» او اياكم لعلي هدي او في ضالل مبين

 .)هستيم يا در گمراهي آشكار

قل فأتوا بكتاب مـن عنـد اهللا هـو اهـدي منهمـا اتبعـه ان كنـتم        «: فرمايد خداي متعالي مي

گوييد از جانب خداوند كتابي بياوريد كـه   اگر راست مي: بگو) (49سوره قصص ـ  (» صادقين

 .)ن هم از آن پيروي كنمبهتر راه بنمايد تا م] تورات و قرآن[از اين دو 

. اي است كه گذشتگان اعم از علماي اخالق و ديگران، بر آن تاكيد كرده بودنـد  و اين نكته

نخسـت آنكـه   : گويد در سخن از شرايط مناظره مي” المحجة البيضاء في احياء االحياء”صاحب 

نشان دادن رسيدن به حقيقت و جستجوي آن در هر حالتي باشد نه آنكه هر كس در پي   هدف،

رود و  صواب بودن خود و فراواني دانش و صحت نظراتش باشد زيرا اينكـار ريـا بشـمار مـي    

طرف گفتگو آنچنان در جسـتجوي حـق باشـد كـه كسـي      «: افزايد و مي. اكيداً نهي شده است

اي بگردد و هرگاه آنرا بيابد شكر گويد و تفاوتي هم نكند كه خود يا ديگري، به  بدنبال گمشده

دست يابد و طرف گفتگوي خود را نه دشمن كه ياور خـود تلقـي كنـد و آنگـاه كـه       حقيقت

الـذين يسـتمعون القـول    «. »)2(خطايش را بشناساند، و حقيقت را روشن كند، سپاسـش گويـد  

دهنـد و از بهتـرين آن    آن كساني كه به سـخن گـوش مـي   ) (18سوره زمر ـ  (» فيتبعون احسنه

 .)كنند پيروي مي
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 ين نسبت موضوعتسلط طرف: سوم
گفتگويي كه طرفين يا يكي از آنـان اطـالع از موضـوع آن نداشـته باشـد يـا در صـورت        

 .اي در آن نداشته باشد، معنا ندارد تخصصي بودن موضوع، سررشته

ها أنتم هوالء حاجحتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيمـا لـيس   «: فرمايد خداوند متعال مي

هان اي اهل كتـاب، گـرفتم   ) (66سورة آل عمران ـ  (» تم ال تعلمونلكم به علم و اهللا يعلم و ان

تان روا باشـد چـرا در آنچـه بـدان علـم نداريـد مجادلـه         كه در آنچه بدان علم داريد مجادله

ان الـذين  «: گويـد  و نيز خداوند سبحان مـي .) دانيد داند و شما نمي كنيد؟ درحاليكه خدا مي مي

ن اتاهم ان في صدورهم الّا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا انه هو يجادلون في آيات اهللا بغير سلطا

هيچ حجتي كه از آسـمان آمـده باشـد     آنان كه بي) (56ـ ) مؤمن(سورة غافر (  »السميع البصير

كنند در دلشان جز هواي بزرگي نيست ولي به آن نخواهند رسـيد   دربارة آيات خدا مجادله مي

 .)وا و بيناستپس به خدا پناه ببر كه او شن

هشتم اينكه با كسي مناظره كند كه از ظرفيت علمـي  «: گويد و يكي از علما در اين باره مي

 ».)3(كافي برخوردار باشد تا اگر طالب حق است از وي بهره گيرد

از همين جاست كه معتقديم مطرح ساختن استداللهاي ظريف علمي در مجامع عمـومي بـا   

 .و دانش حاضران، بدور از شرايط صحيح گفتگوستتوجه به اختالف سطح اطالعات 

 

 حركت از اصول مورد توافق: چهارم
هاي مسلمي وجـود   گفتگو زماني ثمربخش است كه پيش از آن اصول مورد توافق و فرضيه

به همين دليل است كه همگان عنصر مصادره . داشته باشد كه طرفين بتوانند به آنها استناد كنند

هاي  اينجا ناگزير بايد به برخي فرضيه. كنند آميزي تلقي مي نرا شيوة نيرنگبه مطلوب را نفي و آ
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به همين دليل است كه قرآن كـريم در پاسـخ بـه منكـران     . وجداني، اشاره و بر آنها تكيه كرد

هاي وجداني، خطاهاي آنانرا يـادآور شـده آنهـا را در برابـر      اصول بديهي و باصطالح فرضيه

هيچ منطق و دليلـي، از پـدران خـود     دهد و خطاب به آنهايي كه بي هاي فطري قرار مي پرسش

و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اهللا قالوا بل نتّبع ما الفينا عليه أباءنا أو لـو  «: گويد كنند، مي تقليد مي

چون به ايشان گفته شـود كـه از   ) (170سورة بقره ـ  (» كان آباؤُهم ال يعقلون شيئاً و ال يهتدون

رويـم كـه پـدرانمان     نه ما به همان راهـي مـي  : خدا نازل كرده است پيروي كنيد، گويندآنچه 

و «: فرمايـد  و نيز خداونـد عزوجـل مـي   .) اند خرد و گمراه بوده رفتند حتي اگر پدرانشان بي مي

كذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير اال قال مترفوها انّا وجدنا آباءنا علي امة و انّا علـي  

قال اولو جئتكم باهدي مما وجدتم عليه آبـاءكم قـالوا انـا بمـا ارسـلتم بـه        *ارهم مقتدون آث

اي  اي بـيم دهنـده   بدين سان، پيش از تو بـه هـيچ قريـه   ) (23و  24سورة زخرف ـ  (» كافرون

پدرانمان را بر آييني يافتيم و مـا بـه اعمـال آنهـا اقتـدا      : نفرستاديم مگر آنكه متنعمانش گفتند

حتي اگر براي شما چيزي بياورم كه از آنچه پـدرانتان را بـر آن يافتـه بوديـد     : گفت *كنيم  مي

 .)ايمانيم اند بي ما به آييني كه شما را بدان فرستاده: تر باشد؟ گفتند هدايت كننده

اي  ندارنـد و او وظفيـه  اينان گروهي هستند كه به چيز مشتركي با طرف مسلمان خود ايمان 

را به برخي اشتراكهاي فكري و اصول مسلمي كه بديهي شـمرده ميشـود    جز ان ندارد كه انان

از ديوانگان نبايد پيروي كـرد واگـر فـرض شـود پدرانشـان      ( خاطر نشان سازد از جمله اينكه

 .)ديوانه بوده اند از انان نبايد پيروي كنند وبنابر اين وظيفه دارند كه تحقيق كنند
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 گرايش منطقي:پنجم
حث روال منطقي به خود گيرد ومقدمات به طور طبيعي وبـدون ايـن شـاخ    به گونه اي كه ب

به نتايجي رهنمون شود، متوني كـه  ,وآن شاخ پريدن يا بحثهاي بيهوده وكش وقوسهاي بي ثمر 

ما ضربوه لك اال جدالبل هـم  «:از جدال بيهوده و ريا كاري نهي كرده اند فراوانند از جمله آيه

اين سخن را جز براي جدال با تو نگفتند كه بر وي سـتيزه  و)(58-سوره رخرف(قوم خصمون 

ولي ادمي بيش از همه به جدل برمي )(54–سوره كهف (وكان االنسان اكثر جدال : وآيه.)جويند

سوره النمـل  (قل هاتوا برهانكم : حال انكه قرآن خود به استدالل منطقي فرا مي خواند .)خيزد 

ايم كه علما، فريب كاري نسـبت بـه طـرف     ديده.) هيد بگو برهان ودليل خود را ارايه د)(64–

 :گفتگو ومناظره ها را رد مي كنند ومثالهايي به شرح زير براي ان مطزح ميسازد 

 .ابهامهاي عبارتي تا طرف ديگر متوجه آن نشود :الف

 .فريب كاري تا موضوع پرسش وي را گم كنند :ب

 )1(.تعبير وتفسير سخن طرف به موارد احتمالي:ج

آنها حتي صفاتي را ياد آور شده اند كه ممكن است طرفين گفتگو براثر عدم توانايي پاسخ  

, خودخـواهي ,حسـد ,كينـه  :گويي واتخاذ موضع در برابر ديگري دچار آن گردند صفاتي چون 

وشادي از بدبختي ديگران واستنكاف از حق وجملگي از اين جهت بوده كه شخصيت طبيعـي  

 . گفتگو را به وي باز گردانند ودر انجا منطقي بودن در

 

 فاصله گرفتن از جو رعب و وحشت:ششم
دهـد و اسـتدالل منطقـي     گفتگو فضاي مطلوب خـود را از دسـت مـي   ,در چنين  فضايي 

 .جايي نخواهد داشت ,وبرخورد هاي آرام و خردمندانه
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سـاخته  مطلبي است كه در قرآن كريم در مورد جـو انفعـالي   ,از جمله بهترين مثال اين امر 

در قـرآن از  . وپرداخته مشركان عليه پيامبر واتهـام وي بـه جنـون بـدان اشـاره شـده اسـت        

خواسته شده آنان را به كنار گذاردن جو رعب و وحشت و بازگشـت بـه آرامـش    ) ص(پيامبر

قل انما اعظكم بواحده  : فرا بخواند, مطلوب و سپس انديشيدن به اتهامي كه متوجه وي ميسازند

 هللا مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو االنذير لكم بين يدي عذاب    ان تقوموا 

دو دو ويك يك براي خدا قيام كنيد :شما را به يك چيز اندرز ميدهم :بگو )(46-سوره سبا(

اوست كـه شـما را از آمـدن عـذابي     . سپس بينديشيد تا بدانيد كه در يار شما ديوانگي نيست

 .)شديد ميترساند

 

 اينكه گفتگو پيامد علمي يا فكري داشته باشد:هفتم
گفتگو در مورد فرضيه هاي به دور از واقعيت بي معناست پرسش غير مفيد يا سوالهايي كـه  

سـوره  (ويسألونك عن الروح قل الـروح مـن امـر ربـي     : بيهوده است ,نتوان پاسخشان را داد 

 .)  رمان پروردگار من استروح جزيي از ف:پرسند بگو  تو را از روح مي)(85اسرا

سـوره النازعـات   (و يسألونك عن الساعه ايان مرساها فيم انت من ذكرها الي ربك منتهاهـا  

از ياد كردن آن تـو را چـه كـار    , شود  تو را از قيامت ميپرسند كه چه وقت واقع مي)(42-44

توجه ,ملي ومفيد بنابر اين سزاوار است كه به مسائل ع.)منتهاي آن نزد پروردگار توست , است

امـا  )(17–سـوره رعـد   (فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في االرض  : شود 

 .) كف به كناري افتدونابود شود وانچه براي مردم سودمنداست در زمين پايدار بماند 

توانـد اتفـاق افتـد منـاظره      چهارم اينكه در مسئله مهم يا موضوعي كه مي: گويد غزالي مي

 .»)4(صورت گيرد و به چنين مسايلي، توجه شود
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 گيري در گفتگو  سمت: هشتم
قـل يـا   : ((فرمايد هاي مشترك و گسترش آنهاست، خداوند متعال مي براي رسيدن به گستره 

اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا اال نعبد االاهللا و ال نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضـا  

اي كـه   اي اهل كتـاب، بياييـد از آن كلمـه   : بگو) (64 –سوره آل عمران )) (اربابا من دون اهللا

آنكه جز خداي را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسـازيم  : پذيرفته ما و شماست پيروي كنيم

 .)و بعضي از ما بعضي ديگر را سواي خدا به پرستش نگيرد

 
 احترام به ديگري و نظر وي: نهم

قل ال تسألون عما اجرمنـا و ال نسـأل   «: فرمايد م، خداوند متعال ميگويي و دقت در آنچه مي

كننـد   بگو اگر ما مرتكب جرمي شويم، شما را بازخواست نمي) (25سورة سبأ ـ  (» عما تعملون

 .)و اگر شما مرتكب كاري زشت گرديد ما را بازخواست نخواهند كرد

 

 پيروي از روش برتر و بدور از خشونت: دهم
ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظـة الحسـنة   «: گويد در قرآن مجيد مي خداوند عزوجل

سـورة  (» وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتـدين 

مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه بـا  ) (125النحل ـ  

تـر اسـت و    انـد آگـاه   دگار تو به كساني كه از راه او منحـرف شـده  آنان مجادله كن زيرا پرور

 .)شناسد يافتگان را بهتر مي هدايت

و به بنـدگان مـن بگـو كـه بـا      ) (53سورة اسراء ـ  (» .و قل لعبادي يقولوا التي هي احسن«

 .)يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند
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ظلموا منهم و قولوا امنا بالذي انـزل   و ال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن اال الذين«

بـا اهـل   ) (46سورة العنكبـوت ـ   (» الينا و انزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون

بـه  : مگر با آنها كه ستم پيشه كردنـد و بگوييـد  . اي مجادله مكنيد كتاب، جز به نيكوترين شيوه

ايم و خداي ما و خـداي شـما    يمان آوردهآنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ا

 .)ايم يكي است و ما در برابر او گردن نهاده

 

 روابط جهان اسالم با غرب هها و منافع، شالود ارزش
اي وجود دارد كه بـويژه در نيمـة    ترديدي نيست در جهان اسالم خيزش اسالمي همه جانبه

تواننـد   ـ كه در عين حـال مـي    قرن گذشته، تجلي روشنتري يافت و شاهد برخي نمودهاي آن

 يتشكيل نهادهاي فراگيـر . هاي آن نيز باشند ـ بوديم  عناصر مؤثري در گسترش و تعميق ريشه

) قرن گذشته(در اواخر دهة شصت “ سازمان كنفرانس اسالمي”و “ رابطه العالم االسالمي”چون 

و گسترش خواسـت  و پيروزي انقالب اسالمي در ايران و شكست اتحاد شوروي در افغانستان 

اجراي احكام اسالمي در سرتاسر جهان اسالم و باالگرفتن شك و ترديدها نسـبت بـه مقاصـد    

 .…هاي اسالمي بويژه در ميان جوانـان و  ها و پديده غرب در جهان اسالم و فراگير شدن سنت

 .در اين راستا قرار دارند

ن داشت تا استراتژي خود برخي كشورهاي بزرگ از جمله امريكا را بر آ ،اين تحوالت مهم

هاي برخورد با تمدنهاي ديگر  ها و شيوه را تغيير دهند و انديشمنداني را به تجديدنظر در تحليل

هـاي تقسـيم    هاي فكري افراطي را به بازگشت به نظريـه  سوق داد همچنانكه افرادي با گرايش

مـردم و اجتنـاب از   جهان به متمدن و وحشي و از آنجا حاكميت قانون جنگل در ارتبـاط بـا   

 .برخورد انساني با ايشان، واداشت
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هـاي   كوشش. )4(در اين زمينه، يك سري مطالعات و تحقيقات ارزشمندي نيز صورت گرفت

 :تحليل گران غربي، بيشتر متوجه سه عنصر براي تبيين و توجيه علت اين پديده بشرح زير بود

بـي يـا ارتجـاعي و    مسئله تقسيم جوامع اسالمي بـه جريانـات فرهنگـي انقال    -1

 .كارزاري كه ميان ايندو جريان وجود دارد

هاي همسو با آنها براي به حاشيه راندن عنصر اسالم  مسئله تالش غرب يا رژيم -2

 .و هر آنچه اسالمي است

گيري بهينه از شرايط مناسـب انسـاني و    كوشش انديشمندان اسالمي براي بهره -3

 .جهان اسالموجوش در  حقوق بشر به منظور برانگيختن جنب

 :شوند بدين ترتيب تحليلگران غربي در عرصه روابط اسالم و غرب، به دو گروه تقسيم مي

كساني هستند كه راه همزيستي و مصالحة اسالم و غرب را بسته و آنرا همچـون  : گروه اول

بينند و معتقدند كه راز اين مسئله نيز در اسالمي نهفته است كـه بـه لحـاظ     بست تاريكي مي بن

كند و هرگز اجازه همزيستي با آن و باصطالح هماهنگي با مدرنيسم يا  رزشي غرب را نفي ميا

نـام   )5(خانم شيرين هانتر از اين دسته به عنـوان خاورشناسـان جديـد   . دهد گرايي را نمي غرب

ـ  ”از جمله اينان . ناميم برد ولي ما آنان را فيلسوفان مأيوس مي مي كـه تسـامح و   “ رمـارتن كرام

نامد و معتقـد اسـت كـه     مي“ عذرآوران”گيرد و آنها را  مخالفان خود را به باد انتقاد مي تساهل

آموس ”، خود را از ميان خواهد برد همچنانكه ]بيستم[سرانجام روند احياي اسالم در پايان قرن 

مسئله نه دموكراسي بلكـه طبيعـت   : در عرصة پيوند اسالم با دموكراسي بر آنست كه” برلموتر

 .»)6(اسالم استاصيل 

شوند كه روابـط دو جانبـة غـرب و جهـان اسـالم را       در جهان اسالم نيز كساني يافت مي

 .پندارند ناپذير مي همچون اسالم و جاهليت، آشتي
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بر آنست كه به دليل پويايي اسالم و توان آن در تحول و تغيير، امكان همزيسـتي  : گروه دوم

هـاي اسـالمي زاييـدة     قـد اسـت ايـن خيـزش    همچنانكـه معت . وجـود دارد ) اسالم و غـرب (

هاي سياسي و نه خاصيت ذاتي  هاي اقتصادي و كمبودهاي اجتماعي و نيز محروميت محروميت

هـاي اسـالمي    با تكيه بر اين مطلب معتقد است كه اين حركت“ فرانسوا بورگات”. اسالم است

ما شاهد چهـره  : گويد داراي بعد فرهنگي از جمله تالش براي استقالل فرهنگي نيز هست و مي

چهـرة نخسـت آن سياسـي و بـه صـورت حركتهـاي       . سومي از روند نابودي استعمار هستيم

طلبي و چهرة دوم آن اقتصادي و به شكل ملي كردن كانان سوئز در مصـر و نفـت در    استقالل

 اينـان . )7(بود و سرانجام چهرة سوم يعني جنبه فرهنگي آنست كه ظاهر شده است... الجزائر و 

و . )8(نامـد  طرفدار سياست برخورد سازنده هستند و خانم شيرين هانتر آنها را جهان سومي مـي 

تـوان در ايـن    ايم و بسياري از انديشمندان اسالمي را مـي  ناميده“ انديشمندان توافق”ما آنان را 

 .راستا، تلقي كرد

ير اسـالم و از  پذ من در عين حال كه گروه نخست را به دليل دوري از درك طبيعت انعطاف

هـاي فـراوان آن،    جهان اسالم و جهـان غـرب و فـراز و نشـيب     منةدا درك حقيقت كارزار پر

كـنم كـه بـراي     غربي را نيز به اين دليل نكوهش مـي “ توافقي”كنم، پيروان ديدگاه  سرزنش مي

 .دانند تمدن غرب اصالت قايلند و سنجة پويايي اسالم را در توان هماهنگي با آن مي

 1994هام برايان در سلسله مقاالتي در اين باره در مجله اكونوميست لندن در سـال  بيدآقاي  

آيد چرا كه غرب را به گرايش بـه معنويـات و جهـان     مي“ انديشمندان توافقي”به نظر از شمار 

خواند و بر آنست كه جهان اسالم امروزه در  هاي غربي فرامي اسالم را به ايمان به تمامي ارزش

اش،  ن قرن هجري خود همان وضعي را دارد كه غـرب در پـانزدهمين قـرن مـيالدي    پانزدهمي

د و همچنانكه اسالم به عنوان عامل خارجي مؤثر پيدايش رنسـانس اروپـا مطـرح    رك سپري مي
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 .شد، امروزه نيز غرب بايد عامل خارجي مؤثر در خيزش كنوني جهان اسالم باشد

خواند  دين و جهان اسالم را به اسكوالريسم فراميخانم شيرين هانتر نيز غرب را به اندكي ت

 .)9(تا مشكل حل گردد

هـاي خـود عـدول كنـد تـا       گويي موضوع از دو حال خارج نيست يا بايد اسالم از ارزش

به عنوان دشمن هميشگي تمـدن  ] اسالم[ها ـ راضي شوند يا اينكه   ها و توافقي طرفين ـ مايوس 

يـا بايـد   : توان به صورت ديگري نيز، مطرح سـاخت  ياين دوگانگي را م. غرب توصيف گردد

ها را معيار كارزار اسالم و غرب در نظر گرفت كه در اين صورت، هيچ وجه مشـترك و   ارزش

همگرايي ميان آندو وجود نخواهد داشت و يا معيار را مصالح و منافع تلقي كـرد كـه در ايـن    

ما براي ايجاد پيوندهاي اسـالم و  . دهاي همزيستي و همكاري، فراروي خواهد بو حالت، گستره

ـ  غرب از يك سو و اسالم و مسيحيت از سوي ديگر در حركت و با توجـه    هاي ملموس امروز 

 :شويم اند ـ دو نكته زير را يادآور مي به اينكه كساني غرب را به تمامي مسيحيت تعميم داده

 

 :نخست هنكت
ا و مسلمانان بمثابة امتي كـه اسـالم را بـه    ه اي از ارزش گاهي ميان اسالم به عنوان مجموعه

حال آنكه بايد تاكيد كـرد كـه واقعيـت    . آيد اند، درآميختگي پيش مي عنوان دين خود برگزيده

مشهود اسالم و حركت امـت اسـالمي در شـرايط بسـياري، هرگـز مـنعكس كننـدة حقيقـت         

ها و اقدامات  ن تصرفتوا و به عنوان مثال نمي. هاي اسالمي در حركت عملي آنها نيست ارزش

هـاي اسـالمي    بويژه آنكه حكومـت . برخاسته از فرهنگ اسالم تلقي كرد  حاكم معيني را لزوماً

هايي شده كه خود مسلمانان نيـز خويشـتن را از آن    هاي استبداد و دوري از ارزش گرفتار دوره

رضـايت و صـحه   ها و رفتارهاي غربي نيـز لزومـاً  بـه معنـاي      همچنانكه ارزش. دانند بري مي
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هايي براي رهايي از خود مسيحيت در غرب نيز، كـامالً   گذاردن مسيحيت بر آنها نيست و تالش

 .مشهود است

هاي اسالمي اسـت كـه جريـان عمـومي در      در عين حال اگر گفته شود كه اين روح ارزش

ايـم   فتـه آورد، چندان بيراه نگ جهان اسالم را حتي اگر آنرا اسكوالر فرض كنيم به حركت درمي

اي خـود را بـر كـل     كند و تـأثير ريشـه   همچنانكه اين روح مسيحيت است كه كار خود را مي

در جهان اسـالم  ) اسالم و مسيحيت(ها  گذارد ولي هر دوي اين ارزش زندگي غرب بر جاي مي

و جهان غرب، مصون از انحراف بوده و انحرافات موجود در اين دو جهان، هيچ ربطـي بـه آن   

 .ارددو دين ند

ها و نحوة همزيستي در غرب و جهان اسالم كـامالً روشـن    در اينجاست كه تفاوت ديدگاه

شود بطوريكه ميان شهروند مسلمان و ارمني ايراني و نيز شهروند قبطي و مسـلمان مصـري    مي

 .گردد در برخورد با مسايل كلي، تفاوت چنداني احساس نمي

يحيت تاثير بسزايي بر روابط ميـان دو تمـدن   گوييم گفتگوي اسالم و مس از اينروست كه مي

 .اسالم و غرب دارد

 

 :دوم هنكت
هـاي متنـاقض    بينيم كه يا بايد عرصه را بـه ارزش  ما خود را محدود به اين زاويه تنگ نمي

واگذار كنيم و شاهد كارزار و برخورد آنها با يكديگر باشيم و يا به مصلحتي تن دهيم كه طـي  

شود كوتاه آمـدن   مال آن گردند تا همزيستي تحقق يابد و اينكه گفته ميها لگد آن تمامي ارزش

ها به معناي بيگانگي با خويشتن است از نظر روابط اسالم و غرب، معادلة باطـل   در برابر ارزش

ي ميـان  كچه بسيار نقاط مشـتر . و در مورد اسالم و مسيحيت، از بطالن بيشتري برخوردار است
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اي به آنها وارد شـود ـ بـه     آنكه لطمه توانند در مورد آنها ـ بي  كه مياسالم و غرب وجود دارد 

حقوق بشر، دموكراسـي، صـلح، جنـگ عليـه تروريسـم،      : (تفاهم برسند؛ نقاط مشتركي چون

 ).مقاومت در برابر نژادپرستي، نازيسم و فاشيم و جز آن

ـ        . بخشـد  يمنافع مشتركي نيز وجود دارد كـه ايـن روابـط را قـدرت و نيـروي بيشـتري م

از يـك سـو   : اي دارد هاي مشترك ميان اسالم و مسيحيت نيز گسـتردگي قابـل مالحظـه    عرصه

در متون اسـالمي، ميـزان   . ميراث ارزشي مشتركي مطرح است كه بهايي براي آن متصور نيست

و مادر پاك آن پيامبر، يعني حضـرت مـريم نقـل    ) ع(معتنابهي مطلب از حضرت عيسي مسيح 

تـوان از شـيخ كلينـي متوفـاي      و به عنوان مثال مي. بخشد صي به زندگي ميشده كه صفاي خا

نام برد كـه مـتن مناجـات حضـرت      )10(“كافي”اوايل قرن دهم ميالدي در كتاب معروف خود 

كنـد و طبـق نقـل     عيسي با خداوند عزوجل را به بهترين و پرشكوهترين شكل خود يـاد مـي  

اي متواضـع در برابـر خداونـد و در     بنده”ون محمود ايوب از وي، حضرت عيسي در آن، همچ

: گويـد  اين نويسنده در پي اين مطلـب مـي  . كند جلوه مي“ عين حال از اولياي مقرب درگاهش

، دو تصوير اسالمي )مناجات حضرت عيسي با خداوند(در جريان اين مفهوم تجلي يافته الهي «

ـ   و مسيحي از حضرت عيسي شامل نقاط مشترك متعددي، جلوه اسـالم تأكيـد   «: شـود  يگـر م

نزديكي به خدا . تواند و حتي وظيفه دارد كه به خداوند متعال نزديك شود كند كه انسان مي مي

و حضور مستقيم در پيشگاه خداوند و ) ص(نيز در معراج پيامبر اكرم حضرت محمدبن عبداهللا 

ه بهرحـال  ك  ».نيز صعود حضرت عيسي براي نشستن در سمت راست خدا، كامالً متجلي است

توان گفت نشـانگر وجـود نـوعي نقـاط      اي مالحظات دربارة اين متن، مي و به رغم وجود پاره

 .مشترك ميان دو ميراث اسالم و مسيحيت است

 :هاي مشترك ديگري نيز سخن گفت توان از عرصه عالوه بر اين مي
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 .ـ تاكيد بر پرسش خدا و نبرد با ستم و طغيان

 .نيـ ايمان به فطرت خالّق انسا

 .يكسان اخالقي  ـ ايمان به منظومة تقريباً

 .ـ ايمان به حقوق انسان

 .ـ ايمان به ارزش كانون خانواده

 .ـ ايمان به ضرورت همبستگي اجتماعي

 .ساز ـ ايمان به ضرورت احياي يادمانهاي سرنوشت

 .ـ ايمان به ارزش عفت و حياي اجتماعي

 ).امسجد يا كليس(ـ ايمان به حضور در محضر الهي 

 .ـ ايمان به ضرورت خدمت به جامعه بشري

 .بخش جان آدمي اي از عبادات و نمازهاي تزكيه ـ ايمان به منظومه

 .و موارد متعدد ديگر

گو اينكه خود مصالح و منافع نيز ارزشي دينـي  . هاي مشترك تمدني نيز وجود دارد كوشش

 .گذارد است كه بر اين همزيستي انگشت مي

ا فقر و بيماري و جهل و كوشش در جهـت نفـي تعصـب و انحطـاط     همكاري در مبارزه ب

هـاي شـيطاني بـراي انهـدام      سازي نيازهاي معنوي و مقاومت در برابر نقشـه  اخالقي و سيراب

هاي ديني و ايستادگي در برابر همة انواع تروريسـم از جملـه    خانواده و ايجاد ترديد در ارزش

ها را براي منافع شخصـي و گروهـي و حزبـي     جنگتروريسم دولتي و نفي مدعيان مذهبي كه 

هـايي   كنند و بسياري ديگر، جملگي مصلحت اندازند و در پوشش دين اقدام مي خود به راه مي

 .خوانند است كه طرفين را به همكاري سازنده فرامي
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 رابطه اسالم و غرب و وظيفه مسلمانان
اي در روابـط ميـان    يا و برجسـته سخن گفتن از روابط ميان تمدنها امروزه مصداق بسيار گو

اسالم و غرب به مثابة يك مفهوم تمدني و نيز در روابط ميان مسـلمانان بـا غـرب بـه عنـوان      

و اين سخن، از چندين بعد يـا جنبـه برخـوردار    . پيوندي دو جانبه و تاريخي، پيدا كرده است

يني، مورد بررسـي  است و بهرحال بحث بسيار جذابي است كه همواره بايد از جنبة علمي و ع

 .قرار گيرد

هاي مثبت يـا منفـي،    در اينجا، سخن از روابط دو مجموعة فكري است كه صرفنظر از جنبه

سخن از رابطه و پيوند ميان دو امـت  . اند بيشترين تأثير را بر روند تمدن بشري بر جاي گذارده

رو در روي يكديگر و  به هم نزديك ساخته و گاهرا  ي آنها يها ديدگاهوبزرگي است كه شرايط 

گاهي نيز همگام و همدوش يكديگر، قرار داده است دو امتي كه راه و سرنوشت مشابهي داشته 

 .اند هاي رهبري گوناگوني ايفا كرده و در عين حال طي تاريخ نقش

توان از تاريخ گذشته جـدا كـرد و حتـي     توان گفت رابطه كنوني را نمي از اينجاست كه مي

هـاي ديـدگاههاي    توان آنرا فهميد و آيا جداسازي داده يت اين روابط نميجز در چارچوب كل

هاي عثماني در گسترش  ها بنا به نقش ترك نامي كه اروپايي(غربي نسبت به مسلمانان يا تركها 

و نيز جدا كردن ديدگاههاي اسالم نسبت بـه غـرب از   ) گذارند اند بر مسلمانان مي اسالم داشته

 پذير است؟ آنها، امكان تاريخ روابط دوجانبة

ابهامي است كه در تالش . شود ولي آنچه در برابر پژوهشگران، به عنوان يك مانع، ظاهر مي

ها و مفاهيم تاريخي و ميزان عمق و عموميـت   براي درك حقيقت اين روابط و حقيقت اصطالح

ه اينكه آيـا قـرون   از جمل. گيرد هاي تمدني آنها، بر سر راهشان قرار مي و درستي و نيز پشتوانه

قرون تاريكي بوده يا اين ويژگي تنها مربـوط بـه اروپـاي     براي تمامي قارة اروپا،  وسطي واقعاً
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جنوبي بوده و اروپاي مركزي و شمالي هرگز تاريكي قرون وسطي را تجربـه نكردنـد؟ و آيـا    

ابر اين تاريكي رفته كه در بر قوتي بشمار مي  مسيحيت، باعث اين تيرگي و تاريكي بوده يا نقطة

ها بر دولت شـهرهاي يونـاني و رومـي     ها پس از چيرگي ژرمن ايستاده بود؟ و آيا همة مصيبت

هـا ضـعف و اضمحاللشـان را     و فتور اين دو تمدن، مطرح گشت و سلطه ژرمن فبدنبال ضع

 سرعت بخشيد؟

غرافياي و اينكه انقالب بزرگي كه اسالم يعني حركت جواني كه از شبه جزيره العرب اين ج

در پـي آورد، چـه تـأثيري بـر جـاي       ،عقب مانده و خفته در آرامش و سكون قرنهاي متمادي

 گذارد؟

شود حركت اسالم جوان، پس از رشد و نمو و گسـترش   و آيا اين درست است كه گفته مي

خود در سرتاسر جهان شناخته شده آن زمان و ايجاد پلهاي ارتباطي فكري و تمدني بـا اروپـا،   

هاي سهمگيني در فضاي آن زمـان اروپـايي گرديـد كـه گرفتـار تحجـر و        روز واكنشباعث ب

تاريكي بود و باعث شد تا روشنفكران و فرهيختگاني كه در برابر آن تحجر و تاريكي با قدرت 

آنكه مسلمان گردند، جلب و جذب حركت نوپاي اسالمي شـوند؟ البتـه    كردند، بي مقاومت مي

اقي نماندند و طي كارزار سختي در جوامع خود، به اومانيسمي گرايش آنها، مسيحي سنتي نيز ب

پيدا كردند كه آنانرا به مرحله علمي منحصر بفردي سوق داد كه مقدمات دورة رنسانس اروپـا  

 .را تشكيل داد و بدين ترتيب اروپاي متمدن امروزي، شكل گرفت

ك پژوهشگر براي نيل به هاي ديگر، مجموعة سترگي است كه ي ها و پرسش همة اين پرسش

حال آنكه او در اين ميـان، بـه ديـدگاههاي    . حقيقت، حتماً بايد به آنها توجه جدي مبذول كند

توزانـه و   كـين   آميز، برخـي شـديداً   كند كه برخي بسيار تعصب مختلف و متعددي برخورد مي

سـازند   ك ميايلند و وي را به واقعيت مطلوب نزديسبرخي نيز نزديك به منطق و درك عميق م
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 .كه البته طبق معيارهايي كه از ما درك و منطق داريم، دسته اخير، بسيار اندكند

رود آنست كه آنها در روند حركت خـود و   آنچه در شمار مسلمات اين دو تمدن بشمار مي

اند چه پس از سقوط بخش اعظم شبه  هايي ايفا كرده تأثيرگذاري بر يكديگر، بدون ترديد، نقش

ميالدي و سقوط دو قـرن بعـد سيسـيل و مالتـا و      511ري بدست مسلمانان در سال جزيرة ايب

) بمعناي فعل و انفعـال (هاي مهمي از اروپا تحت تسلط اسالم، برخورد  سوئيس و افتادن بخش

تمدني بزرگي ميان آندو صورت گرفت كه تأثير بسزايي در ايجاد تحـوالت بـزرگ غـرب بـر     

هاي بازپس گيري سيسيل و سپس اسپانيا در سـال   ، جنگميالدي 1060در سال . جاي گذاشت

. ميالدي و پس از آن جنگهاي صليبي و محدود شدن جدي سلطه اسـالم، آغـاز گرديـد    1085

مـيالدي، دسـت از شـرق كشـيدند و      1291ها در سال  پس از آن مسلمانان بازگشتند و صليبي

ه محاصره خود درآورد و بـيم  قسطنطنيه را تصرف و وين را ب 1519سلطان محمدفاتح در سال 

 .كرد ـ سراسر اروپا را فراگرفت و وحشت و كينه ـ در زماني كه اسالم گسترش پيدا مي

سپس اروپاييان رهسپار آفريقا و شرق آسيا گرديدند و كارزاري ميان اروپا و اسالم در مورد 

ـ . سرزمين آفريقا و آسياي جنوب شرقي درگرفت كه به پيروزي اسالم انجاميـد  س از آن، بـا  پ

هاي غرب آغـاز گرديـد و    ميالدي حمله 1789شدن نيروهاي ناپلئون در اسكندريه به سال  پياده

مـيالدي،   1830ها در سـال   ميالدي بر اندونزي چيره شدند و فرانسوي 1800ها در سال  هلندي

هاي قرن نوزدهم، قفقـاز و تركسـتان را بـه     ر را اشغال كردند و نيروهاي روسي در نيمهالجزاي

ميالدي، هند را اشغال كـرد و   1857اشغال خود درآوردند و انگليس در همان زمان يعني سال 

هاي اطلس و هند و درياي مديترانه و راههـاي ورودي دريـاي    غرب موفق به تسلط بر اقيانوس

سودان را به تصرف خود  1917ميالدي مصر و در سال  1897لستان در سال سرخ گرديد و انگ

ميالدي دژ  1948المقدس شدند و در  ميالدي نيروهاي متحد وارد بيت 1917درآورد و در سال 



 22 

هـا ـ بنـا نهـاده      بدست انگليسي“ اسراييل”غربي ديگر در قلب جهان اسالم ـ با تشكيل دولت  

ر ظاهر تنها به بخش اعظم منـاطق شـرقي و آفريقـايي،    هر چند حضور غرب دست كم د. شد

 .محدود گشته بود

شد و ترديدي نيست كه پيامدهاي خوب و  ترتيب اين دست بدست شدنها تكرار مي  و بدين

جوشي فكري و ستم و غارت و چپاول و در نتيجه كينه و نفرت و دشمني مستمر تا  بد و نيز هم

 .به امروز را در پي داشت

ها و مسلمانان همزيست با آنان و يا غرب و  ت چنانچه بخواهيم رابطة ميان غربيدر اينصور

هاي تاريخي بر  اسالم را بطور كلي مورد مطالعه قرار دهيم الزم است به تأثير اين كش و قوس

 .ديدگاههاي هركدام از دو گروه نسبت به ديگري، توجه كنيم

 

 ديدگاه غرب نسبت به اسالم و مسلمانان
دهيم بدان معنا نيست كه ما هيچكس را از آن ميان  اين ديدگاه را به غرب نسبت مي وقتي ما

ايـن  . هاي كلي است كـه گـاهي اسـتثناهايي نيـز دارد     كنيم در اينجا سخن از پديده استثنا نمي

 :ديدگاه هم قديمي و موروثي و هم جديد و امروزي است و چندين بعد دارد

 :در بعد عقيدتي -1

وار به ديدگاههاي اسالم نسبت به صفات الهـي هسـتيم از    يورش صاعقه در اين بعد، شاهد

شود اسالم تنهـا بـر صـفات انتقـام و مجـازات و قـدرت و خشـونت         اين جهت كه گفته مي

گذارد؛ در اين مورد دادستان عمـومي آمريكـا گفتـه اسـت كـه خـداي        خداوندي انگشت مي

ـ  كنـد حـال آنكـه در اسـالم از مـردم       يمسيحيت، فرزندش را به عنوان قرباني فداي بشريت م

اي كـه بـه    نيـز حملـه  !! شود كه فرزندان خود را به عنوان قرباني، تقديم وي كننـد  خواسته مي
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شود، در همين راستا است و ما را به عقالني كـردن   حرمت و تقدس وحي از نظر مسلمانان مي

ند دعوتي كه حتي برخـي  خوان وحي و در واقع درآميختن وحي آسماني با عنصر انساني، فرامي

عالوه بر اين شاهد حملة عليه پيامبر گرامي  ؛انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثيرش قرار گرفتند

و توصيف ايشان به موارد مختلفي همچون شاعري رومانتيكي يا غريـزي البتـه بـا    ) ص(اسالم 

ـ      كاري شده و بهره استناد به حقايق دست ه حـديث  گيـري از برخـي احاديـث موهـوم از جمل

گيري  خواهند خيلي باصطالح منطقي اظهارنظر و نتيجه هستيم آنها وقتي مي... و “ غرانيق العلي”

 .كنند كنند، اسالم را حاصل روح عربي قلمداد مي

زماني كه سلمان رشدي مرتد آنهمه توهين و دشنام و افترا نسبت به پيامبر اكرم روا داشـت  

ها و دفاع كوركورانه از شـخص حقيـر    اذهان غربي ي درو متأسفانه با حسن استقبال زيادي از

اينها همه عالوه بر آن چيزهايي است كه خود اسالم بدان متهم شـده اسـت   . وي، مواجه شديم

 .اتهاماتي چون جبرگرايي و جمود فكري و امثال آنها

 :در بعد تمدني -2

و ميراث اسالمي  گويند بودن اسالم سخن مي در اين بعد نيز تصويرهاي خاورشناختي از تهي

كنند و حتي علوم اسالمي را نيز برگرفته  را حاصل ميراث يونان و مسيحيت و يهوديت تلقي مي

دانند و برآنند كه آنچه مسلمانها انجام دادند تنها انتقال ميراث يونان  از روم و ايران ساساني مي

ز برتـري تمـدن غـرب    لذاست كه يكي از سياستمداران برجستة ايتاليايي ا. به غرب بوده است

 .آورد نسبت به تمدن اسالمي سخن بميان مي

هـا هـر از گـاهي     گردد كه غربـي  ماندگي مسلمانان نيز به عنوان نقطة ضعفي تلقي مي عقب

دهند و آنرا ناشي از اعتقادات جبـري آنهـا، عنصـر     بخاطر آن مسلمانان را مورد توهين قرار مي

بر كشورهاي اسالمي و نقض حقوق بشر از جملـه  توكل، قناعت و نظامهاي ديكتاتوري حاكم 
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هـاي نهفتـه، عنـوان     حقوق زن و ليست باال بلند ديگري از تهمتها و افتراهاي برخاسته از كينـه 

 .)11(كنند مي

 :در بعد سياسي -3

. هاي پياپي عليه مسلمانان و حتي عليه اسالم هستيم در اين بعد نيز شاهد وارد آوردن تهمت

گوينـد ـ    تروريسم و اينكه خيزش اسالمي در واقع ـ و آنچنانكـه مـي    هايي چون كانون تهمت

زمينة مساعدي براي تروريسم است و لذا وظيفه داريم در برابر تمـامي نمودهـا ايـن خيـزش،     

 .ايستادگي و آنرا سركوب كنيم

 

 ديدگاه مسلمانان نسبت به غرب
را از كـف داده و   در اينجا هدف ما كساني از مسلمانان نيست كه هويت اسـالمي خـويش  

اند اينان نمايندة هويت اسالمي  زدگي شده شيفتة زرق و برق غرب گشته و در نتيجه دچار غرب

منظور مـا از مسـلمانان   . كنند هاي اسالمي عمومي را نيز نمايندگي نمي نيستند همچنانكه پديده

 .دهند متعهد به اسالم را تشكيل مي  كساني هستند كه جريان كلي و عموماً

 

 :ها در چندين بعد صورت گيرد در اينجا نيز بايد ارزيابي

 :در بعد عقيدتي -1

ها از اعتقاد به جهان غيب و حتي ايمان بـه مسـيحيت بـه     مسلمانان بر اين گمانند كه غربي

اند به نظر ايشان، اومانيسم نسبتاً قديمي، فرد و منـافع او را در   عنوان يك دين فردي، دور مانده

ت وي قرار داده و حتي انسان غربي، پروردگار را نيز به زمين فرود آورده جاي خداوند و صفا

 .)12(است
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 :در بعد تمدني -2

هاي شگرفت مادي، از امكانات خود  شود كه با وجود پيشرفت غرب بر اين اساس تصور مي

براي چيرگي بر هر آنچه انساني و دست نهادن بر دستاوردهاي تمدني ديگران و تحميل سـلطة  

هـاي مختلـف، سـوء اسـتفاده      تمامي فرهنگها و با استفاده از امكانات گسترده در زمينهخود بر 

 .كند مي

هاي خود نسبت به حقوق بشر به منظور تحميـل   بزرگترين دليل نيز سوء استفاده از برداشت

سلطة خود بر تمامي امور كشورهاي جهان سوم و از جمله مسايل خـانواده و حتـي سـعي در    

ن به مفهـوم فروپاشـي كيـان    نااين مفهوم يعني خانواده است كه از نظر مسلما تغيير در تعريف

رود به معناي فروپاشي  خانواده است و از آنجا كه خانواده سنگ بناي ساختار جامعه بشمار مي

 .تمامي روابط اجتماعي است

اين دقيقاً همان چيزي است كه در جريان مطرح شدن سند كنفرانس جمعيـت و توسـعه در   

ميالدي اتفـاق افتـاد و طـي آن غـرب اصـرار       1996كن در سال پ در قاهره و سند 1995ل سا

المللي تلقي كند كه  ورزيد آنچه را به عنوان حقوق جنسيتي ناميد منتشر سازد و آنرا سندي بين

ها و روابط خود ملـزم بـه رعايـت آن     به موجب آن كشورهاي در حال توسعه در قانونگذاري

 .)13(باشند

انكه مسلمانان بر اين گمانند كه غرب با تكيه بر فردگرايـي، بـر حـرص و آز آدميـان     همچن

شـمار   هاي معروف و بي انگشت گذارده و اخالق انساني را نفي كرده كه خود منجر به بدبختي

 .)14(استعمار براي ديگران شده است

 :در بعد سياسي -3

مار غرب گريبانگير آنـان گشـت و   آورند كه از سوي استع هايي را بياد مي مسلمانان بدبختي
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  گيـرد،  معتقدند كه سياستهاي خصمانة غربي به رغم اظهار دوستي و همكاري كه صـورت مـي  

 .همچنان ادمه دارد

شناخته شده اسـت،    برخوردهاي دوگانه در برابر مسايل جهان اسالم با مصداقهايي كه كامالً

 .بخشد به اين ديدگاه عمق و ژرفاي بيشتري مي

كنند كه غرب در پي دست و پا كردن دشمن موهومي بنـام   ان امروزه كامالً درك ميمسلمان

اسالم براي خويش است تا اين كينه و آمـادگي بـراي مقابلـه بـا چنـين دشـمني را ـ در پـي         

فروپاشي دشمن سابق يعني كمونيسم ـ شارژ كند چيزي كه تئـوري پـردازانش در آمريكـا را     

ياسي را مهمترين هدف استراتژي آمريكا ـ كه در دهة نود ترسـيم   واداشت تا مبارزه با اسالم س

 .شد ـ در نظر گيرند

 
 :ديدگاههاي غربي

 :اي داشته باشيم در اينجا ناگزير بايد به ديدگاههاي مختلف غربي مربوط به اين جنبه، اشاره

 

 :ديدگاه نخست
يـه كـه در   ايـن نظر . درخصوص ضرورت برخـورد تمدنهاسـت  “ هانتينگتون”همان ديدگاه 

ميالدي در مجله فارين افيرز آمريكايي منتشر شد تأكيد دارد كـه كـارزار ميـان     1993تابستان 

تمدنها، امري ضروري است و به رغم اينكه او از هشت تمـدن نـام بـرده ولـي بـا تـأملي در       

 :گردند هاي وي، تمدنهاي مورد نظرش تنها به سه تمدن زير منحصر مي تحليل

ـ آمريك  داري و  كه خـود ثمـرة رنسـانس و رفـورمي اسـت كـه سـرمايه        :اييتمدن غربي 

 .دموكراسي نوين را به ارمغان آورد
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 .هايي اجتماعي است كه در چين رواج دارد شامل مجموعه انديشه :فوسيوسينتمدن ك

 .كه در واقع به نظر وي طرف اصلي اين برخوردها ست :و تمدن اسالم

تهاي بعدي خود از ايـن ديـدگاه شـديداً خصـمانه     به رغم اينكه هانتينگتون در برخي صحب

 .چرخد خود، عدول كرد ولي درب سياستهاي غربي همچنان بر همين پاشنه مي

 

 :ديدگاه دوم
نامه اكونوميست لنـدن،   در هفته 1994هام برايان است كه در اوت سال بيدعبارت از ديدگاه 

ـ  الحات در مسـيحيت در اوايـل   آنرا منتشر ساخت و طي آن تاكيد كرد كه دموكراسي زادة اص

رنگ ساختن نقـش كليسـا،    قرن شانزدهم ميالدي است كه بر مسؤوليت فرد در برابر خدا و كم

اي گرديد كه بخش بزرگي از  انگشت گذارد كه در فاصله سه قرن تبديل به دموكراسي سياسي

ـ   جهان را درنورديد و در پي فروپاشي ماركسيسم به بازيگر بي اني تبـديل  رقيبي در صـحنة جه

بر مسؤوليت فرد انگشت گـذارده  !! شد؛ او برآنست كه قرآن نيز البته در چهارچوب جبرگرايي

 .است

او براي اينكه ميان دو جهان اسالم و غرب، آشتي برقرار كند، بر ضرورت نفي نقش علماي 

لياتي گذارد كه به نظر وي، با طرح اصل اجتهاد، ـ به عنوان عم  دين يعني روحانيون انگشت مي

گيرد ـ درك از اسالم را منحصـراً در اختيـار خـود      تخصصي كه مورد يورش وي نيز قرار مي

 .اند قرار داده

او براي اينكه به مصالحة مطلوبي دست يابد به مقايسة دو قرن پانزدهم ميالدي از يك سو و 

جهـان  يد تمامي شرايط اصـالحات در  گو پردازد و مي پانزدهم هجري قمري از سوي ديگر مي

در جهان اسالم ] در قرن پانزدهم هجري قمري[امروزه   ]يعني قرن پانزدهم ميالدي[غرب آنزمان 
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 :فراهم است شرايطي كه عناصر اصلي آن عبارتند از

 .يأس از رژيمهاي سياسي ـ نظامي حاكم -1

 .يأس عمومي جهاني -2

 .شوق به اصالح -3

 .تحريك و انگيزة خارجي -4

بايـد همـين   [نزمان حركت اصالحي مطرح شد امروزه نيـز  همچنانكه در آ] به نظر برايان[و 

رو در حركـت اسـالمي    او معتقد است كه رهبـران ميانـه  . در جهان اسالم مطرح گردد] حركت

پيش گرفتن گفتگوي درست، فضاي دموكراتيك و  ازصحنه و  از توانند با طرد عنصر اجتهاد مي

 .مطلوب را فراهم آورند

ا چنين رهبراني، معامله كنند مشروط بر آنكه آنها نيز در رفتار و خواند تا ب او غرب را فرامي

 .كردار، ديدگاههاي فردي را به يكسو نهند

 

 :ديدگاه سوم
االصـل آمريكـايي بـه     انديشـمند ژاپنـي  “ فوكوياما”است كه “ پايان تاريخ”ديدگاه يا نظرية 

ريخ است درست همانگونه عنوان ارايه دهندة آن سعي كرده تأكيد كند كه تمدن غربي پايان تا

تمـامي ديگـر تمـدنها را نيـز بـدان      “ فوكويامـا ”. پنداشـت  كه ماركس، كمونيسم را چنين مي

 .داري حركت كنند خواند كه بدنبال سرمايه فرامي

هـاي مختلـف را    سازي در عرصـه  حقيقت آنستكه اين ديدگاهها، زمينة پيدايش ايدة جهاني

 .ان از آن به آمريكايي ساختن جهان، ياد كردتو پديد آورند كه در بهترين حالت مي
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 :اصالح مورد نظر
تـر   بهرحال عليرغم هر صحبتي دربارة كارزار يا نبرد، گفتگو همچنان راه برتر و شيوه موفـق 

منطق انساني و  ؛يافتني است خواهد بود ولي اين تفاهم تنها با تحقق درك و فهم يكديگر دست

گويند اسالم هم بر آن انگشت گـذارده و قـرآن كـريم در     يهاي آسماني نيز همين را م شريعت

 .هاي آنرا به تصوير كشيده است شمار زيادي از آيات خود، باشكوهترين جلوه

گيـرد   سرچشـمه مـي  ] از سوي اسالم و غرب[از اينجاست كه وظيفة اصالح چهره يكديگر 

ر درسـت را پررنـگ و   هركدام از دو گروه بايد چهرة خود نزد ديگري را بهبود بخشد و عناص

و طبيعي است كه نبايد از ما مسلمانان انتظار داشـت  . عناصر نادرست و ناروا را از ميان بردارد

كه از غرب و تصويري كه از آن در اذهان خود داريم، دفاع كنيم چرا كه بـه درسـتي تصـور    

ـ زننـد و   نيز بر آن مهر تأييـد مـي   هخود ايمان داريم وقايع هر روز ـ  ب ه بيشـتر در  ا تعمـق هرچ

تر بودن اوضاع حتي نسبت بـه تصـور    پردازان و مؤرخان غربي متوجه بحراني  هاي تئوري نوشته

 .گرديم كنوني خود نيز، مي

وگرنه تأمل در نظرية برخورد تمدنهاي هانتينگتون جز پافشـاري بـر تعميـق كـارزار عليـه      

دهم ميالدي و هجري قمـري  يكديگر، چه حاصل ديگري بدنبال دارد؟ و آيا مقايسة قرنهاي پانز

با توجه به فاصلة عميق ميان ديدگاههاي مسـيحي و اسـالمي و نـوع روابـط     “ برايان”از سوي 

هاي اصـالحي ايـن    اجتماعي وابسته به اين ديدگاهها و شكل شعارهاي مطرح شده در حركت

حي هاي اصـال  هاي وادادگي مطرح در آنجا و روش زمان و حركت رفورميستي آن زمان و شيوه

رسـد؟ از اينروسـت كـه تأكيـد      كه در اينجا مطرح است، امر مسخره و مضحكي به نظر نمـي 

كنيم تصويري كه از اسالم و مسلمانان در اذهان غربي شكل گرفته، هم در بعد تاريخي خود  مي

تصوير و تصوري كه اسالم از خداوند . و هم نسبت به واقعيت امروزي آن، تصوير غلطي است
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زيرا خداوند . ن به چنين وجودي استقاترين تصاوير و اوج اشتياق مشتا اده، كاملمتعال ارايه د

متعال با صفات ثبوتي و سلبي خود، كمال مطلق است و مراد اسالم از طرح چنين صفاتي، نـه  

بلكه براي ايجاد هماهنگي با مقتضـيات  ) نياز از هر چيز و هر بياني است كه بي(بيان ذات الهي 

طري و ارتقاي بشريت به سوي جهان كمال و تحقق موازنة مطلوب در عرصـة  برهان عقلي و ف

ها در پي ايجاد تعادل ميان صفات رحمان و رحيمي خداوند از  موضع انساني نسبت به واقعيت

 .يك سو و شديدالعقابي او از سوي ديگر است

ت اسـت  ترين پيوند ميان جهان غيب و جهان واقعي وحي مقدس نيز، پرشكوهترين و مقدس

آنچه دربارة عقلگرايي وحي گفته شده . ياراي تحمل آنرا ندارند) السالم عليهم(لذا جز پيامبران 

نيز چيزي جز تالشي مذبوحانه براي نفي خود وحي و قراردادن نتيجة آن در خدمت پـيش پـا   

 .ترين اهداف است افتاده

هرگز خود را براي ارضاي  بطالن داستان قرباني كردن نيز كامالً روشن است؛ انسان مسلمان

كند بلكه در جهت هـدايت بشـريت و سـوق آن بـه صـالح       هاي خداوند، قرباني نمي خواسته

 .كند روايت مسيحي داستان قرباني را نيز هيچ عقل سليمي باور نمي. كوشد مي

ترين انسان باقي خواهد  ترين و كامل همچنان مقدس) اهللا عليه و آله و سلم صلي(پيامبر اكرم 

هايي كـه هـركس    اند و شيوه پرشكوه زندگي وي نيز به دليل برخورداري از صفات و ويژگيم

شود، بيانگر واالترين الگـوي   هاي آن غرق مي در صورت كنار گذاردن تعصب در عمق زيبايي

و در مورد مسئله جبرگرايي نيز بايد گفت كه اسالم كامالً منـزّه از آنسـت و   . انسان كامل است

شناسيم كه به اين بهانه، از مسـؤوليت خـويش شـانه خـالي كـرده       لماني را نميهرگز هيچ مس

مسـئله  . توانـد از آن رهـايي يابـد    ماترياليسم غرقه در هزار و يك درد مادي نيز نمي. )15(باشد

ها  هاي خود در همة زمينه تحجر فكري نيز هيچ جايي در ديني كه عقل را پايه و شالودة ارزيابي
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گشايد ندارد؛ همين امر باعث نجـات غـرب در آغـاز     هاي دانش را كامالً مي زهداند و دروا مي

و در بعـد تمـدني نيـز    . ها و پس از آن گرديد آميزي با اسالم از تحجر فكري دورة ژرمن درهم

شاهد آنيم كه اسالم و مسلمانان عامل انتقال تمدنهاي سترگي بودند كه هرگـز بـا كـاري كـه     

يسه نيست مسلمانان وقتي چيزي را از پيشنيان گرفتند از آنها به عنـوان  پيشينيان كردند قابل مقا

اي بنيادي مطرح ساختند بطوريكه هرگز  صاحب آن ياد كردند و در عين حال مسايل را به گونه

ها و مالصـدراها را   ها و بيروني سيناها و فارابي  مسلماناني كه ابوعلي(توان گفت آنها يعني  نمي

 .ان صرفاً يك منتقل كننده، علوم يونان و غرب، ايفاي نقش كردنداند به عنو داشته

اي اسـت؛ حقيقـت آنسـت كـه چيرگـي       ماندگي مسلمانان نيز قصة پرغصـه  سخن از عقب

ها و  هاي ميانه همچون مغوالن و عثماني هاي سده هاي دور از اسالم چه در بعد حكومت انديشه

ن يا وادادگـان، علـت مهمـي در ايـن عقـب      صفويه يا در بعد فردي مربوطه به برخي متحجرا

 .رود ها بشمار مي ماندگي

البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از پيشرفتهاي غرب نيز نتيجـه غـارت و چپـاول ثـروت     

 .ملتها از سوي استعمارگران و نه كوشش و تالش علمي و انساني خود غريبان بوده است

 و اما اتهام تروريسم

آور و اتهامي است كه غرب آنرا براي مبارزه با هر آنچه به خيزش و  اين اتهام بسيار شگفت

و البته و زماني كه خـود غـرب از آن   . شود، اختراع كرده است قيام عليه منافع خود مربوط مي

گردد كه اين خود نوعي يك بام و دو  تبديل به عملياتي مشروع مي دگير  يعني از تروريسم بهره

 .هوايي است

ها عليه اشغالگران صهيونيسـت تبـديل بـه عمليـات      ليات جهادي فلسطينيبدين ترتيب عم

ها به صورت اقـدام مشـروعي در راه بازگشـت     شود حال آنكه قتل عام فلسطيني تروريستي مي
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 .شود ملت آواره به وطن خود نمايانده مي

بـه   عام در قاناي لبنان نيز به همين صورت است جايي كه اسراييل مردمـان پنـاه آورده   قتل

المللي را مورد بمباران وحشيانة خود قرارداد ولي آمريكـا تـا مـرز اخـراج      اردوگاه رسمي بين

دبيركل سازمان ملل متحد پيش رفت زيرا او بر انتشار گزارش سازمان ملل دربارة ايـن كشـتار   

 .برخورد آمريكا با تروريسم از اين دست است. جمعي رسوا پافشاري كرده بود

و در آنجـا هيئـت    بـود عام شده جنين نيز وضع به همين صـورت   و قتل در اردوگاه ويران

 .هيچ مانعي، از تحقيق در آن، منع شد سازمان ملل آشكارا و بي

اتهام تروريسم بيش از هر چيز بر تروريسم دولتي كه با كمال تأسف از سوي غرب رهبـري  

يم معتدهند كه تنها به  ميولي آنها تروريسم را به خيزش اسالمي نسبت . كند شود، صدق مي مي

در كنـار تروريسـم، اتهـام    . خوانـد  حقوق انسان مسلمان و رعايت عدالت نسبت به وي فرامي

شود و اينها همه براي درهم كوبيدن شخصيت مقـاوم اسـالمي در هـر     بنيادگرايي نيز مطرح مي

 .كجاست

 

 :حوادث يازدهم سپتامبر و يورش عليه امت اسالمي
نداري ترديد ندارد كه حوادث يـازدهم سـپتامبر، اقـدامي تروريسـتي و     هيچ فرد عاقل يا دي

هاي بزرگي را براي بشريت بـه ارمغـان آورد و ابرقـدرتي را بـه اقـدام       محكوم است و مفسده

هـاي انسـاني و    ها لگدمال شده و همة عـرف  اي واداشت كه طي آن تمامي ارزش جويانه سلطه

لطه بر ملتها مورد تجاوز قرار گرفتند و حتـي چنـين   المللي در جهت تحميل س قراردادهاي بين

 .)16(كند را توجيه كرده و آنرا اخالقي هم قلمداد مي يتجاوز

شدن حضـور   اينگونه است كه شاهد استراتژي تنظيم شده آمريكا در دهة نود و در پي جدي
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ايـن  اسالم جهان شمول از يك سو و فروپاشي اتحاد شوروي سابق از سوي ديگر هسـتيم؛ در  

يكـي از بزرگتـرين   “ اسالم سياسـي ”يا “ اسالم مسلحانه”صطالح ا استراتژي موضوع مبارزه  با

تـازي در رهبـري نظـم     هدفهاي اين كشور يعني آمريكا در كنار هدف بزرگ ديگري چون يكه

اين استراتژي و شـتاب در ايـن   ) اجراي(آري شاهد تأكيد بر . نوين جهاني، در نظر گرفته شد

هـاي   اي با ابعاد گسترده عليه امت اسالمي بوديم كه به برخي از جنبـه  نوان برنامهمشي به ع خط

 :كنيم آن اشاره مي

ها و مفاهيم تمدن اسالمي كه در اين بـاره مثالهـاي بسـياري را      ايجاد ترديد در ارزش: يكم

مقـام   اند از جمله برتر دانستن تمدن غرب بر تمدن اسالم از سوي يـك  ها ارايه داده خود غربي

پايه ايتاليايي، و برتري مسيحيت در صفات الهي نسبت بـه عقايـد اسـالمي و حملـه عليـه       بلند

 .اسالم در مورد حقوق زنان و غيره يمفاهيم جهاد وديدگاهها

هاي غربي و دشمني با اسالم و هر آنچه كه اسالمي است و حمله بـه   توزي تعميق كين: دوم

ر بر اقليتهاي مسلمان و نشانه رفتن انگشت اتهام به سـوي  مساجد و مراكز اسالمي و اعمال فشا

رفتنـد و از آنجـا ممانعـت از مهـاجرت      حتي كشورهايي كه روزي از دوستان غرب بشمار مي

 .حتي قانوني اتباع آنها به رغم نياز اروپا به اين مهاجران

چيـزي كـه در   ها  حمله وحشيانه به برخي ملل اسالمي به اتهام پناه دادن به تروريست: سوم

 .اند آمد و برخي ملل ديگر نيز تهديد شده مورد افغانستان مجروح پيش

توصيف برخي كشورهاي اسالمي به عنوان محور شيطاني و خطراتي كـه همچنـان   : چهارم

كند؛ همچنانكه برخي مقامات رسمي تهديـد بـه كـاربرد سـالح      آنها را در هر لحظه تهديد مي

 .اند بعمل آورده اي عليه برخي كشورها نيز هسته

ريزي براي يورش تبليغاتي پليسي گسـترده عليـه مؤسسـات مـالي اسـالمي و       برنامه: پنجم
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 .اي اسالمي و ايراد فشار بر كشورها براي به تعطيل كشاندن آنها مؤسسات تبليغي ـ خيريه

زدن به نهادهاي آموزشـي اسـالمي و سـلب اسـتقالل آنهـا و       ريزي براي ضربه برنامه: ششم

هاي درسي آنها طبق  ت وقيحانة غرب در كشورهاي اسالمي براي ايجاد تغييراتي در برنامهدخال

 .پسند هاي غرب ديدگاه

 .المللي اسالمي نهادهاي بين هاي بسياري براي به حاشيه راندن برنامه: هفتم

اي كه خود غرب يا بوسيلة مـزدوران خـود پـيش از ايـن حـوادث در       تشديد حمله: هشتم

مفاسد اخالقي، برهنگي، وادادگي و اهانت به مقدسات و تضعيف زبان عربي و عرصه گسترش 

و رواج سكوالريسـم  ) مثالً در آسياي ميانه(رواج دادن به زبان عاميانه و مبارزه با الفباي عربي 

و ايجـاد ترديـد در     )اجتهـاد (و تعميق اختالفهاي ميان كشورهاي اسالمي و مبارزه با عنصـر  

گيـري در جهـت عمـل بـه      اسالم براي اين زمـان و ضـرورت سـمت    صالحيت و شايستگي

 .د بسياري ديگر، به راه انداخترهاي تمدن غرب و موا  ارزش

... داري چون مسئله فلسـطين و   هاي ريشه و مهمترين موضوع، تالش براي بستن پرونده: نهم

ز شرايط وحشت و است، آمريكا به شارون براي تصفيه آن چراغ سبز نشان داده و اين يك نيز ا

برداري كرد و مسئله فلسطين را به عنوان بخشي از مرحله دوم جنگ عليه تروريسـم،   ترور بهره

نشـاند، آمريكـا نيـز بـا      جا انداخت و اقداماتي انجام داد كه عرق شرم بر پيشاني بشريت مـي 

ت وقاحت و صراحت تمام از وي حمايت كرد غرب هم تمامي تاريخ خود در ستايش از مقاوم

المللي را به فراموشي سپرد  و همه شعارهاي آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و مشروعيت بين

و در مورد جنايات اردوگاه جنين نيز سازمان ملل حتي امكان تحقيق در آن را به رغـم صـدور   

المللي مورد تائيد  هر چند كامال روشن بود و از سوي شخصيتهاي بين –اي در اين باره  قطعنامه

 .پيدا نكرد –ر گرفت قرا
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 المللي برخورد درست در بعد بين
ي آن،  به عنوان يك گام راهبردي براي توقف همه انواع تروريسم و خشك كردن سرچشـمه 

هـاي   دار اين امر گردد و شرط آن نيـز ايجـاد مكانيسـم    به نظر ما سازمان ملل متحد بايد عهده

شورهاي بزرگ به سود منافع خـاص  جديدي براي جلوگيري از تحريف اين جريان از سوي ك

از اينرو، سـازمان  . خود در اعمال فشار بر سازمان براي پيگيري اهداف استكباري خويش است

جانبه عليـه تروريسـم و برقـراري صـلح      ملل متحد مي تواند مرجعي جهاني براي مبارزهء همه

 :بدين شرح است هاي اين كار نيز، عادالنه در روي اين كره خاكي باشد، مقدمات و زمينه

برابري در حقوق و وظايف كشورهاي عضو در سازمان ملل متحد و ممانعـت   -1

كنـد بـه ويـژه در پيونـد بـا       هايي كه صادر مي از سلطه يك يا چند كشور در قطعنامه

ها از سوي شوراي امنيت سـازمان   اي كه باعث مي شود اين قطعنامه مكانيسم ناعادالنه

ايـن مكانيسـم بـه عنـوان مثـال باعـث ادامـه        . گرددصادر ) و نه مجمع عمومي(ملل 

تروريسم در چندين نقطه از جهان و به ويژه فلسطين گشته است چرا كه اياالت متحده 

هاي شوراي امنيـت   امريكا، دهها بار از حق وتوي خود براي ممانعت از صدور قطعنامه

 .گرفته است هاي تروريستي صهيونيستها، بهره سازمان ملل در لجام زدن به سركشي

رفع ستم از ملت فلسطين و ملتهاي همجوار با فلسـطين كـه از سـوي رژيـم      -2

 .صهيونيستي در معرض تهديد و تجاوز و ترور قرار دارند

المللي به منظور ممانعت از حمايت كشـورهاي بـزرگ از    ايجاد مكانيسمي بين -3

 .اي تروريستيهاي ديكتاتوري و نژادپرست و نيز سازمانها و گروهه سازمانها و رژيم

ـ    -4 و تعصـب هـاي كـور و بيمـاري و همـه نمودهـاي        لمبارزه بـا فقـر و جه

هـاي گروهـي و هنـري كـه      ماندگي و نيز بيماري هاي اجتماعي مدرن و رسـانه  عقب
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خشونت و نژادپرستي را تشويق و معنويات و ارزش هاي اخالقي را در سطح جهـاني،  

ـ  كنند زيرا بيانگر زمينه تضعيف مي د و نمـو گـرايش هـاي تروريسـتي     هاي طبيعي رش

 .هستند

 :در عين حال بايد در تحقق موارد زير نيز تالش گردد

 .تعميم منطق گفتگوي تمدنها و اديان –الف 

 .ها تشويق دموكراسي هماهنگ با ارزش –ب 

 .هاي توسعه در جهان كمك به اجراي برنامه –ج 

 .آنهاالمللي و حذف عناصر سلطه در  تقويت سازمان هاي بين –د 

تحكيم و تقويت ارزش هاي معنوي و اخالقي و تعميق نقش دين در آنها و احتـرام   –ه 

 .به نقش خانواده در ساختار اجتماعي

 .دهي به اطالعات و تكنولوژي پيشرفته آن در خدمت به بشريت سمت –و 

 ...انسانگرايي در هنر و كاربرد آن به سود هدفهاي واال و  –ز 

سوء استفاده كشورهاي بزرگ غربي از حوادث مختلـف   ممانعت همه جانبه از -5

ها بـه   و تبديل آنها به كارزار تمدنها و جنگ ميان اديان و تسويه حساب با برخي رژيم

 .زيان خلقها

كاستن از درد و رنج ملت افغانستان و حمايت غذايي، دارويي و فراهم آوردن  -6

 .مسكن و پوشاك و ديگر نيازهاي اوليه زندگي براي او

الش جدي براي باز گرداندن حاكميت كامل به ملـت عـراق و اعمـال حـق     ت -7

 .تعيين سرنوشت خود و عدم فريب اين ملت رنج ديده و زخمي

تداوم گفتگو ميان خردمندان دنيا و پيروان اديان و تمدنها و مذاهب مختلـف و   -8
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در تعميق هر چه بيشتر آن به منظور ايجاد افكار عمومي جهاني مساعد و ايفـاي نقـش   

 .گسترش عدالت و صلح و محبت ميان تمامي خلقهاي جهان

صلح مورد نظر ما و صـلحي كـه بشـريت در پـي آن اسـت صـلح        كه ستيترديدي ن

اي است كه براي همگان فرصت هاي برابر در نظر گيـرد و حـق همـه ادا شـود و      عادالنه

چنـين صـلح   د و متجاوزان، مجازات گردند چـرا كـه تنهـا    يننستمديدگان در آن عدالت ب

حـال آنكـه صـلح    . كن ساختن تروريسم و خشونت است اي است كه قادر به ريشه عادالنه

تحميلي و ناعادالنه، تنها به معناي پنهان ساختن مسئله و باقي گذاردن آتش زيـر خاكسـتر   

است زيرا در چنان باصطالح صلحي، جنايتكار و قرباني يكسان مي گردند و حقوق اطراف 

ي شود و سياست پذيرش واقعيت حكم نهايي آن خواهد بود و در نتيجه، مختلف، پايمال م

به همين علت اسـت كـه صـلح غيـر     . خشونت چه بسا با شدت بيشتري باز خواهد گشت

عادالنه، علت تداوم مشكالت و كانون بحراني مي شود كه ما اينـك در نقـاط متعـددي از    

 .جهان شاهدش هستيم

 آنچه بايد در سطح امت انجام داد

 :در اين مورد كارهايي كه بايد انجام شود تقريبا روشن و مبتني بر موارد زير است

درك اسالم و اهـداف  (هاي مختلف  هاي مردم در عرصه باال بردن سطح آگاهي توده –يكم 

 .)هاي موجود، آنچه بايد انجام داد تقعيآن، فهم و ا

يعت در تمـامي شـوؤن   كوشش در راستاي عموميت بخشيدن به اجراي احكـام شـر   –دوم 

 .زندگي

 .الماجراي برنامه تربيتي همه جانبه براي بخش هاي مختلف مردم طبق تعاليم اس –سوم 

كوشش در جهت وحدت بخشيدن به مواضع عملي امت، مواضعي واقعگرايانـه و   –چهارم 
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 .پردازي هاي تسليم و سازش يا خيال در چارچوب هدفهاي تعيين شده و به دور از جنبه

كوشش در جهت تحكيم نهادهاي فراگير اسالمي و ايجـاد نهادهـاي مـورد نيـاز و      – پنجم

 .اعطاي آزادي تحرك بيشتر به آنها با استفاده از مكانيسم هاي جديد و فعال

همه جانبه براي استفاده بهينه از امكانات سياسي و اقتصادي و تبليغي و   طرح برنامه –ششم 

هاي مـردم و بسـيج آنهـا در     ري از توان علمي و فرهنگي تودهگي جغرافيايي و مادي و نيز بهره

 .ها عمليات رويارويي با چالش

هاي جانبي يا فرعي به قصـد   يبه يك سو نهادن يا به فراموشي سپردن برخي درگير –هفتم 

 .خدمت به هدف مهمتر

 كه حدود يك سوم مجموع مسلمانان جهـان  –تاييد و حمايت از اقليتهاي اسالمي  –هشتم 

وحدت بخشـيدن بـه آنهـا و     –تاكيد بر وجود آنها، ثانيا  –اوال : از راه  –را تشكيل مي دهند 

آميـزي آنـان بـا امـت      جوشي و در هـم  هاي هم تاكيد بر هويت آنها و نيز تقويت عرصه–ثالثا 

 .اسالمي

تاكيد بر حمايت از نهادهاي خيريه و نهادهاي امدادرساني و تبليغ و توجه جـدي بـه    –نهم 

 .آنها و درگير نساختن آنها در اختالفهاي فرعي مذهبي و سياسي

حفظ اصالت نهادهاي آموزشي و استقالل مؤسسات آموزشي و عدم كرنش در برابر  –دهم 

 .فشارهاي خارجي تا بتوانند نقش خود را به نحو مطلوبي ايفا نمايند

ر دولتي ديگر به سود مسـايل  المللي و غي استفاده بهينه از نهادها و سازمانهاي بين –يازدهم 

 .عادالنه

ريزي در مسايل سرنوشتي كه مهمتـرين آنهـا مسـئله     ايستادگي قاطعانه و برنامه –دوازدهم 

 :فلسطين است، در اين زمينه برداشتن گامهاي زير را پيشنهاد مي كنيم
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هـاي شـارون    همسويي تمامي تالش هاي اسالمي به منظور ناكام گذاردن نقشه -1

 .ه قهرمانضدر آوردن ملت فلسطين و پايان بخشيدن به انتفادر به زانو 

هـا و واداشـتن    فراخوان عمومي به حمايـت از سـتمديدگان و تـرميم خرابـي     -2

 .هاي مورد نياز اي از اين بار و سهيم گشتن در تامين هزينه كشورها براي كشيدن گوشه

سـالمي  ضرورت تاكيد بر اسالمي بودن مسئله فلسطين و بسيج همه نيروهاي ا -3

 .در اين راه

گيـري از همـه امكانـات قـانوني و      ضرورت اقدام به هر كار مورد نياز و بهره -4

 .هاي صهيونيستي المللي براي رسواسازي جنايت محافل بين

تازي در اين مسئله و مسايل ديگر و عدم اعتماد  عدم اجازه به آمريكا براي يكه -5

 .حلهاي آمريكايي به راه

گشت به تحريم همه جانبه و اجـراي فـوري تحـريم    لزوم انديشه جدي به باز -6

 .]ي آمريكاييهاكاال[هاي مردمي 

لزوم فعال سازي نقش سياسي سازمان كنفرانس اسالمي در اين زمينه به ويـژه   -7

 .المللي هاي بين ي قطعنامهرادر عرصه مطالبه اج

المللي در خصوص ارايه تعريف جامع و مـانعي از تروريسـم و    لزوم اقدام بين -8

 .گذاري آن با مقاومت مشروع خلقها وتتفا

گيري فعال از امكانات سازمانهاي غيـر دولتـي بـه صـورتي كـه در       لزوم بهره -9

 .در آفريقاي جنوبي، صورت گرفت)) دوربان((كنفرانس 

 :براي مطالعات بيشتر به اين منابع مراجعه شود

 .الدعوه الي االسالم: آرنورد توماس  -1
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 .م 20/1/1992پيگل، مجله اش: االسالم و عصرالتمدن -2

 .م 6/8/1994مجله اكونوميست لندن : بيدهام برايان  -3

 .بيروت دارالعلم للماليين. تاريخ الشعوب االسالميه: برو كلمان  -4

 .الصراع الفكري في البالد المستعمره: بن نبي، مالك  -5

 .االسالم و الغرب: توين بي، آرنولد -6

 .م 1995اكتبر  16روزنامه فرانكفورتر آلگماينه مورخ  -7

بلژيـك، مـورخ    –روزنامـه يولنـد بوسـتن    : جنگ سرد اروپـا عليـه اسـالم     -8

 .ه ش 20/8/1373

 .الخربوطلي علي حسن، المستشرقون و التاريخ االسالمي -9

سخنراني به مناسبت اهداي جايزه نوبـل بـه   ) رئيس جمهوري وقت آلمان(رومان،  -10

 .بانو آن ماري شيميل

 –اشكاليه التعايش و الصراع ضميمه مجله توحيد : باالسالم و الغر: سمير سليمان -11

 .م19995

 .صوره االسالم في اوربا في العصور الوسطي: سوذرن ريچارد  -12

 ،بيروت. من اجل الحوار بين الحضارات ترجمه دكتر ذوقان قرقوط: ي روژهدگارو -13

 .م1990/ ه ق  1411چاپ اول 

 .الميهتاريخ العرب و الشعوب االس: كاهن، كلود -14

 .العالم االسالمي و قضاياه التاريخيه: ماريا بيا -15

 .فضل االسالم علي الحضاره االوروبيه: وات، مونتگمري -16

 .شمس االسالم تشرق علي الغرب: هونكه زيگريد -17
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 ها پاورقي
) سـعدي (” قـاموس الشـريعه  ”و  540صفحة ) جويني(“ الكافيه”: نگاه كنيد به )1(

 .6صفحه  -3جلد 

و  99، جلـد يـك، صـفحات    )امام غزالي(” ة البيضاء في شرح االحياءالمحج” )2(

 .43صفحه  1جلد ) . امام غزالي(“ احياء العلوم”و  100

 .101ـ صفحه  1جلد “ المحجة البيضاء” )3(

محمدحسـين  .هاي بسياري از نويسندگان اسالمي همچون محمد از جمله نوشته )4(

مطهـري و شـهيد صـدر و     …ين هيكـل و آيـه ا  نو عباس محمود العقاد و محمد حس

پيكاتوري، فرانسـوا بورگـا،   . ژان اسپيزيتو و ب: الندوي و نيز نويسندگان غربي از قبيل

 .هام برايان و جز آنهابيدهانتر و   ديكمي ژان و شيرين. گيل كيبيل و ر

 .96صفحة : آميز برخورد تمدنها يا همزيستي مسالمت: آيندة اسالم و غرب )5(

 .1992ژانويه  19. روزنامه واشنگتن پست )6(

)7( Paris: Editions La Decouverte 1995, 107. 

 .98نوشته خانم شيرين هانتر، صفحة “ اسالم و غرب”ترجمة عربي كتاب  )8(

 “شيرين هانتر”اسالم و غرب،  )9(

ن شعبه حراني در آخر كتـاب خـود   بجزء هشتم كه ا“ روضة الكافي” )10(

خـود مطالعـاتي در    العقول از وي نقل كرده و پرفسور محمود ايوب در كتـاب   تحف

 .به تفصيل از آن ياد كرده است 64صفحه  1روابط مسيحيت و اسالم جلد 

ايـن   ،نگاه كنيد به علل گرايش به ماديگري از اسـتاد شـهيد مطهـري    )11(
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 .به عربي ترجمه شده است] تسخيري... آيه ا[كتاب از سوي نويسنده 

ه نه بـه  انسان اروپايي هموار: گويد مي) ره(شهيد سيدمحمد باقر صدر  )12(

آسمان كه به زمين چشم دوخته است و حتي خود مسـيحيت ـ بـه عنـوان دينـي كـه       

صدها سال است كه اين انسان بدان ايمان آورده ـ نيز نتوانست بر اين گرايش زمينـي   

انسان اروپايي فايق آيد و بجاي آنكه چشمان وي را به آسمان بـاال كشـد خـود ايـن     

مين كشاند و به عنوان يك موجود زميني، تجسم انسان توانست خداي مسيحيت را به ز

 ).35كتاب اقتصادنا، صفحة . (بخشد

كنفرانس جمعيت و توسعه در قـاهره و اخـتالف   ”: نگاه كنيد به كتاب )13(

 .از همين نويسنده“ ديدگاهها دربارة آن

اسـتعمار نـه واپسـين مرحلـة     «: گويـد  مي) ره(شهيد محمدباقر صدر  )14(

تر عقالنيت مادي و معيارهاي اخالقي و مفـاهيم   و عميق داري بلكه بياني عملي سرمايه

 ).213اقتصادنا، چاپ مشهد، صفحه (» هاي آنست آن از زندگي، اهداف و آماج

نوشتة استاد شهيد مرتضـي مطهـري   “ انسان و سرنوشت”نگاه كنيد به  )15(

 .به عربي ترجمه شده است] تسخيري... آيه ا[كه از سوي نويسنده 

صـادره از سـوي شصـت تـن از     ) نامه سرگشـاده (نگاه كنيد به متن  )16(

پردازان آمريكايي كه برخي انديشمندان اسالمي در كشـورهاي مختلـف، بـه آن     تئوري

 .پاسخ دادند


