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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

هاى زمانى درازى، تجلى يافته  ديدگاه غرب نسبت به اسالم طىدوره

و دي���دگاههاى خاورشناس���ان، انديش���مندان، پژوهش���گران و سياس���تمداران 

لوژيك، دين�ى، فك�رى و سياس�ى ه�اى مت�د ها و نگ�رش غربى بسته به زمينه

ه��ر ك��دام، چن��دگانگى يافت��ه اس��ت ول��ى ب��ه رغ��م اي��ن تع��دد و چن��دگانگى 

ديدگاهها، غالباً همه آنها بر يك سرى اصول و بنيادهايى كه ت�دريجاً ش�كل 

گرفت��ه و تكام��ل يافت��ه و نماين��ده آگ��اهى غ��رب نس��بت ب��ه ديگ��ران ش��ده و 

ف��اق نظ��ر دارن��د؛ در بخش��ى از خودآگ��اهى غ��رب را تش��كيل داده اس��ت، ات

چ���ارچوب هم���ين آگ���اهى اس���ت ك���ه غ���رب، حقيق���ت، ق���درت، هژم���ونى، 

خردمندى، و پيشرفت را براى خود در نظر گرفته و فرمانبرى، ض�عف، 

از هم�ين . مان�دگى را ب�راى ديگ�ران رق�م زده اس�ت افراط ، جنون و عق�ب

ه���اى خ���ود را در عرص���ه  رهگ���ذر اس���ت ك���ه غ���رب اي���ن روش و آگ���اهى

اشغال نظامي، س�يطره اقتص�ادى و : اشكال گوناگونى چون واقعيت نيز به

 .سلطه فرهنگى و سياسى و جنگ روانى و تبليغاتى، اعمال كرده است

) ق�رن بيس�تم(هاى مهمى كه در ده�ه ن�ود  از جمله ديدگاهها و نظريه

اس�ت ك�ه ) بي�دهام براي�ان(دي�دگاه انديش�مند انگليس�ى . در غرب مطرح شد

بچ�اپ  ۱۹۹٤مجله اكونوميست لندن ط�ى س�ال طى سلسله مقاالتى كه در 

رسيد، آن�را مط�رح س�اخت ك�ه البت�ه و ب�ه رغ�م اينك�ه ح�اوى نظ�رات قاب�ل 

توجهى در خصوص رابط�ه غ�رب ب�ا اس�الم اس�ت، ب�ا هم�ان اس�تقبالى ك�ه 

ب�ا ) فوكوياما(و نظريه پايان تاريخ ) هانتينگتون(نظريه برخورد تمدنهاى 

 .آن مواجه شدند، روبرو نگرديد



 ۳ 

، دي�دگاهى اس�ت ك�ه در حقيق�ت خ�ود، بي�انگر ن�وعى )براي�ان(گاه ديد

استراتژى غرب در برخورد با جهان اسالم و اوضاع كلى آن و ب�ويژه ب�ا 

هر آنچيزى است كه در پيوند با مضمون حضور فع�ال اس�المى در تم�دن 

 .بشرى، قرار دارد

 

 مضمون ديدگاه برايان
فض�اى ح�اكم : (مىس�ازدديدگاه خ�ود را ب�ا اي�ن گفت�ه مط�رح ) برايان(

فض���اى جبرگراي���ى اس���ت و اس���الم چي���زى ج���ز تس���ليم  –ب���ر ق���رآن ك���ريم

اى مي�ان دي�دگاه  آنگ�اه مقايس�ه). جبرگونه انسان در برابر پروردگار نيست

نام�دش، بعم�ل  م�ى) گن�اه نخس�تين(انجيل و مفهوم قرآن نسبت ب�ه آنچ�ه ك�ه 

اس�الم و غ�رب  اى كه مانع از نزديك�ى طبقه: (مىآورد؛ او همچنين مىگويد

به يكديگر مىشود، طبقه علماى دينى است كه مسلح ب�ه اجته�اد آزاد ب�راى 

ما اگ�ر : (و در دنبال اين مطلب اظهار مىدارد). تعيين مواضع كلى، است

نظ��رى ب��ه ق��رآن ان��دازيم تنه��ا ب��ه هش��تاد آي��ه برخ��ورد مىكن��يم ك��ه ب��ه احك��ام 

ى ب��ر مس��ير تم��دن عم�ومى پرداخت��ه ك��ه اغل��ب اي��ن احك��ام ني�ز ت��أثير آنچن��ان

س��پس كس��انى را ك��ه در پ��ى نزدي��ك س��اختن اس��الم و ) ان��د كن��ونى، نداش��ته

غرب به يك�ديگر هس�تند ف�را مىخوان�د ت�ا ب�ه رف�ع احتك�ار اجته�اد از س�وى 

فقها پرداخته و آنرا يعنى اجتهاد را ب�راى همگ�ان، تعم�يم دهن�د ت�ا ه�ركس 

وظيف���ه ه���ر ( :قرائ���ت آزاد خ���ود را از اس���الم داش���ته باش���د؛ او مىافزاي���د

مس��لمان، نگ��اه ب��ه آين��ده اس��ت؛ غي��ر ممك��ن اس��ت ك��ه ام��ت اس��الم بتوان��د 

پيش��رفتى داش��ته باش��د مگ��ر آنك��ه م��انعى بن��ام علم��اى دي��ن را از پ��يش پ��اى 

اگ��ر : (، او معتق��د اس��ت)ب��ردارد و اجته��اد را ب��راى اف��راد، همگ��انى كن��د



 ٤ 

، و اسالم، خواهان ورود به دنياى دموكراسى است، نيازمند اصالح اس�ت

اى مي�ان وض�ع جه�ان اس�الم در ق�رن پ�انزدهم  در همين جاست كه مقايس�ه

و وض�ع اروپ�ا در ق�رن پ�انزدهم م�يالدى مىپ�ردازد و ب�ر ) قم�رى(هجرى 

ه��اى  ه��ايى از نظ��ر ف��راهم ب��ودن زمين��ه آنس��ت ك��ه اي��ن دو وض��ع مش��ابهت

مناسب اص�الحات و ني�ز ن�وع نهاده�اى دين�ى ك�ه مس�لمانان اه�ل س�نت در 

آن برخوردارن�د و نهاده�اى كليس�ايى ك�ه در ق�رن پ�انزدهم حال حاضر از 

ميالدى برقرار ب�ود و ني�ز در مي�زان ي�أس و نومي�دى مس�لمانان ام�روز و 

در (اروپاييان آنزمان و سرانجام در وجود شوق و اميد به بهب�ود اوض�اع 

 .، دارند)هر دو زمان

از عامل ديگرى نيز ك�ه در تحق�ق اص�الحات م�ؤثر اس�ت، ) برايان(

ن مىگويد كه عبارت از عامل خارجى است كه به حماي�ت و پش�تيبانى سخ

و تش���ويق چن���ين رون���دى مىپ���ردازد؛ در آنزم���ان، مس���لمانان خ���ود عام���ل 

ول��ى . خ��ارجى تحري��ك كنن��ده و مش��وق پيش��رفت اروپ��ا، بش��مار مىرفتن��د

امروزه، غرب خود عامل س�وق جه�ان اس�الم ب�ه س�وى پيش�رفت و تكام�ل 

طوالنى ب�ودن زم�انى ك�ه تح�والت اروپ�ا بخ�ود است و در اينجا به مشكل 

اش�اره مىكن�د و معتق�د اس�ت  —و آنرا يكصد و پنجاه سال مىدان�د  —ديده 

ك��ه جه��ان اس��الم نمىتوان��د اي��ن م��دت منتظ��ر بمان��د و خ��ود پاس��خ مىده��د ك��ه 

تح��والت ام��روزى، آنچن��ان ناگه��انى و پرش��تاب اس��ت ك��ه ه��يچ ني��ازى ب��ه 

 كت، از كجا بايد آغاز گردد؟چنين مدت طوالنى نيست ولى اين حر

اى  معتقد است كه اين حركت، بايد از سوى مسلمانان آزاده) برايان(

كه به دموكراسى ايم�ان دارن�د، آغ�از ش�ود و حتم�ا باي�د ب�ا ق�درت و ش�دت 

آنانرا م�ورد حماي�ت ق�رارداد ول�ى خ�ود اعت�راف مىكن�د ك�ه ام�روزه بخ�ش 



 ٥ 

سياسى بزرگ�ى اس�ت ك�ه اعظم جهان اسالم در آستانه ورود به بحرانهاى 

ه��ايى در رواب��ط را در پ��ى خواه��د  فض��اى ن��ا ام��ن، نگران��ى و نابس��امانى

داشت و غرب بايد كه اين تح�والت را بپ�ذيرد و تحم�ل كن�د چ�ه ب�ر آنس�ت 

كه اگر غرب بخواهد به تحوالت جهان اسالم، تكان و حركت�ى ده�د، الزم 

ابى اخالق�ى و مىآيد كه او نيز به نظام خود يعنى نظ�ام غ�رب، رن�گ و لع�

ه�ايى ب�ه س�مت چ�پ جدي�د، اعم�ال كن�د، همچنانك�ه  اجتماعى دهد و گرايش

، )آخ�رت(اشاره مىكند كه فاصله گ�رفتن غ�رب از اعتق�اد ب�ه جه�ان ديگ�ر 

س��از بس��يارى از مش��كالت او بش��مار مى��رود، ل��ذا از غ��رب  عل��ت و س��بب

ا ب�ا اش ر مىخواهد كه نيم نگاهى نيز به جهان آخرت داشته باشد تا فاص�له

 .مسلمانان، كمتر سازد

آي�ا مي�ان اس�الم و : در اينجا اين پرس�ش را مط�رح مىس�ازد) برايان(

) ه�انتينگتون(غرب وق�وع جن�گ و برخ�ورد، ن�اگزير اس�ت؟ پرسش�ى ك�ه 

نظري�ه ) برايان(به آن پاسخ مثبت مىدهد ولى ) برخورد تمدنها(در نظريه 

تنه��ا ب��ه غ��رب،  برخ��ورد تم��دنها را رد مىكن��د و در مي��ان طرفه��اى ديگ��ر

كنفوسيوسيسم و اسالم بس�نده مىكن�د و ب�ر آنس�ت ك�ه طرفه�اى ح�ذف ش�ده، 

 .در اين ميان، تمدنهاى ديگرى، تشكيل نمىدهند

مىگوي�د نمىتوان�د و اس�تعداد ) براي�ان(ني�ز همچنانك�ه ) كنفوسيوسيسم(

آنرا نيز ندارد كه آلترناتيوى تمدنى ب�راى جه�ان، اراي�ه ده�د بن�ابراين اي�ن 

بايد از معادالت درگيرىها، حذف شود و درگيرى و برخ�ورد تنه�ا يك نيز 

 .ميان اسالم و غرب، صورت مىگيرد

ب�ه  —برآنس�ت ك�ه درگي�رى اس�الم و غ�رب  —براي�ان  —ولى او 

رغ��م آنچ��ه ك��ه در اينج��ا و آنج��ا از خش��ونت اس��المى ي��اد مىكن��د و ني��ز ب��ا 
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ت�اريخ  آميزى كه ميان اس�الم و غ�رب در ط�ول وجود درگيرىهاى خشونت

رس�يده ) پواتبيه(وجود داشته و زمانى، اسالم به غرب يورش آورده و به 

و گاهى نيز غرب عليه اس�الم دس�ت ب�ه ي�ورش زده و بس�يارى از من�اطق 

محت��وم نيس��ت و ب��ا وج��ود  —اس��المى را ب��ه اش��غال خ��ود درآورده اس��ت 

) درآين�ده(چنان درگيرىهايى درگذشته، چن�د وچ�ون درگيرىه�اى اي�ن تم�دن 

ص نيست؛ توضيح او نيز از اين ق�رار اس�ت ك�ه علي�رغم اختالفه�اى مشخ

ه�اى مش�تركى مي�ان آنه�ا  عقيدتى مي�ان مس�لمانان و غ�رب مس�يحى، زمين�ه

وجود دارد كه مىتوانند در مورد آن، ب�ه گفتگ�و بنش�ينند و معتق�د اس�ت ك�ه 

اي�ن : درگيرىهاى گذشته نيز علت و سر منشأ دين�ى نداش�ته ب�ود و مىافزاي�د

، مىتوانند با يكديگر به معامله بپردازن�د و حت�ى انقالبي�ون اي�ران دو طرف

 .نيز مىتوانند با خردمندى و منطق، با غرب به معامله بپردازند

آنگاه برايان توجه خود را معطوف شمال آفريقا مىكند و معتقد اس�ت 

ه��اى ض��د غرب��ى وج��ود داش��ته باش��د ك��ه در  ك��ه امك��ان دارد در آنج��ا رژي��م

اى از  يكى، مقاومت كنند و مانع ايجاد كنند و حساسيت ويژهبرابر اين نزد

 .، نشان دهند)اسالم و غرب(احتمال نزديكى 

پ��س از آن، براي��ان جه��ان اس��الم را م��ورد خط��اب ق��رارداده و ب��راى 

گش��ايش ب��اب تعام��ل ب��ا غ��رب و ورود ب��ه ك��اروان تم��دن كن��ونى بش��ر، س��ه 

 : توصيه به آنها مىكند

 .د كنونىهماهنگ شدن با اقتصا: يك

 .زن و مرد) حقوق(پذيرش برابرى : دو

ه��اى دموكراس��ى و تطبي��ق آن ب��ر  كوش��ش در جه��ت تحك��يم پاي��ه: س��ه

 . نظامهاى حكومتى خويش
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گان�ه،  هاى س�ه او پيش از ارايه هرگونه توضيحى درباره اين توصيه

در الجزاي�ر وج�ود داش�ته،  —از ديد غربى او  —به آنچه كه در آنزمان 

ض��رورت دخال��ت غ��رب در درگيرىه��اى الجزاي��ر تاكي��د مىپ��ردازد و ب��ر 

مىكند و نسبت به پيامدهاى پي�روزى اس�الم گراي�ان در آنج�ا، ش�ديدا اب�راز 

و در م��ورد خي��زش اس��المى، براي��ان دو نظ��ر متض��اد را . نگران��ى مىكن��د

اش اينس�ت ك�ه برق�رارى  يكى خوشبينانه است و خال ص�ه: مطرح مىسازد

مه��اجرت جمع��ى ب��ه غ��رب و ايج��اد  ه��اى اس��المى ممك��ن اس��ت ب��ه رژي��م

فضايى نگران كننده بيانجامد ولى اي�ن فض�اى نگ�ران كنن�ده س�رانجام خ�تم 

ديگ�رى بدبينان�ه اس�ت و عب�ارت از آنس�ت ك�ه ) نظ�ر(به خير خواهد ش�د؛ 

هاى اس�المى ب�ه مفه�وم تش�ديد درگي�رى اس�ت ك�ه ب�ر اث�ر آن،  تشكيل رژيم

 .تحقق پيدا خواهد كرد) هانتينگتون(نظريه 

ر ادامه توضيح نظريه خود، برايان معتقد اس�ت ك�ه غ�رب موظ�ف د

اس��ت بس��يارى از فرض��يات خ��ود را تغيي��ر ده��د؛ مس��لمانان ني��ز باي��د در 

روايت شده، ) ص(هايى كه چهارده قرن پيش، از سوى پيامبر اكرم آموزه

ها، در ق�رن بيس�ت و يك�م  تجديد نظر بعمل آورند و ببينند كه آيا اين آموزه

هاى پيش گفته خ�ود ب�از مىگ�ردد  ند مؤثر باشند؛ آنگاه به توصيهنيز مىتوان

 .و به تفصيل از آنها سخن مىگويد

در خصوص مسايل اقتصاى ، براي�ان نس�بت ب�ه وج�ود ي�ك منظوم�ه 

گي�رى مىكن�د ك�ه اس�الم، مبتن�ى ب�ر  اقتصادى در اسالم تردي�د دارد و نتيج�ه

ه ل���زوم مح���دود نظ��ام فردگرايان���ه اس��ت واقتص���اددانان مس��لمان، معتق���د ب��

انديش�ه راي�ج : او مىگوي�د. ساختن نق�ش دول�ت در زن�دگى اجتم�اعى هس�تند

آنس��ت ك��ه ف��رد مس��لمان ، م��ثال در تب��ديل ي��ك گن��دمزار ب��ه كارگ��اه تولي��د 
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كامپيوتربايد بدنبال ع�دالت و خواه�ان آن باش�د ول�ى چگون�ه مىت�وانيم نظ�ر 

 !اسالم را در اين تبديل، جويا شويم؟

مايه دارى را ب�ه اعم�ال ان�دكى انض�باط اخالق�ى او مجدداً، نظ�ام س�ر

دارى بعم�ل آورد موف�ق ب�ه  كه ماركسيسم ب�ا انقالب�ى ك�ه علي�ه س�رمايه —

در (توصيه مىكند و سپس اش�اره مىكن�د ك�ه نظ�ام زك�ات  —تحقق آن نشد 

، نظ��امى اس��ت داوطلبان��ه و ل��ذا نمىتوان��د مش��كلى را ح��ل كن��د، و )اس��الم

ب���ر ط���ال و نق���ره و محص���والت ) ص(زك���ات در زم���ان پي���امبر: مىگوي���د

كشاورزى متمرك�ز ب�ود و پ�س از آن م�وارد ديگ�رى را ني�ز در برگرف�ت 

در . ول��ى اي��ن نظ��ام مالي��اتى، نمىتوان��د نيازه��اى ام��روز را ب��رآورده س��ازد

مورد ربا نيز به نظر وى، تحريم آن امر مفيدى بوده هر چن�د دي�دگاهها و 

مس��ئله رب��ا، متف��اوت  در —ب��ه ادع��اى او  —نظري��ات در جه��ان اس��الم 

در م��واردى آن��را ح��الل دانس��ته و ديگ��ران در هم��ه ) الطنط��اوى(اس��ت و 

 . اند موارد، حرامش شمرده

براي��ان خ��ود ب��ه هم��ين نظ��ر يعن��ى تح��ريم رب��ا، گ��رايش دارد و ب��ه 

بانكهاى غربى توصيه مىكند كه به نوعى، اين تحريم را اعم�ال كنن�د ول�ى 

م��ا اگ��ر نظ��ام رب��ايى را اعم��ال نكن��يم : خ��ود اي��ن اش��كال را وارد مىكن��د ك��ه

چگون��ه خ��واهيم توانس��ت در عرص��ه س��رمايه و نق��دينگى، موازن��ه ايج��اد 

 كنيم؟

اش  اي��ن مس��ئله، مهمت��رين نكت��ه در دي��دگاه براي��ان اس��ت ك��ه فش��رده

عبارت از آنست كه اسالم فاقد يك نظام اقتصادى اس�ت بلك�ه در بردارن�ده 

كى تس��امح و ان��دكى ه��م ه��اى عم��ومى اس��ت ك��ه ب��ا ان��د ي��ك س��رى آم��وزه
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انعط���اف غرب���ى، مىت���وان اقتص���اد اس���المى را مت���رادف ب���ا اقتص���اد آزاد 

 .دانست

و در خص��وص براب��رى زن و م��رد، او پ��س از توض��يحات مفص��لى 

نس�بت (رفتار و برخ�ورد كن�ونى اس�الم : از وضع امروزى زنان، مىگويد

الرانه هاى قرآنى نيست بلكه زايي�ده تفس�يرى مردس�ا داراى ريشه) به زنان

البت��ه بنظ��ر مىرس��د ك��ه ق��رآن ك��ريم تفاوته��ايى مي��ان زن و . از ق��رآن اس��ت

از آي��ات (م��رد، قاي��ل ش��ده اس��ت ول��ى راهه��ايى ني��ز ب��راى تفس��يرهاى ن��و 

وج�ود دارد و جه��ان اس�الم را ف��را مىخوان�د ت��ا در احك�ام قرآن��ى ) مربوط�ه

 .قايل به تفاوت ميان زن و مرد، تجديد نظر بعمل آورند

ى ك��ه براي��ان مط��رح مىس��ازد ، مس��ئله دموكراس��ى آخ��رين موض��وع

است و آنرا بزرگترين م�انع در براب�ر نزديك�ى دو جه�ان اس�الم و غ�رب، 

، )در آنزم�ان(قلمداد مىكند چرا ك�ه از مي�ان س�ى و هش�ت كش�ور اس�المى 

هس��تند و ) م��ردم س��االرانه(تنه��ا هف��ت كش��ور داراى رژيم��ى دموكراتي��ك 

 .نى بر زور و وحشت دارندهايى ديكتاتورى و مبت بقيه، رژيم

به نظر او اگر جهان اس�الم در پ�ى ني�ل ب�ه الگ�وى غرب�ى اس�ت باي�د 

دموكراس��ى را در تم��امى من��اطق خ��ود، گس��ترش و تعم��يم ده��د و داش��تن 

نظام��ات ش��ورايى، نمىتوان��د آن نقش��ى را ك��ه دموكراس��ى ايف��ا مىكن��د، ايف��ا 

 .نمايد

درب��اره راهك��ار اي��ن ب��ود فش��رده دي��دگاههاى انديش��مند غرب��ى براي��ان 

نزديك����ى جه����ان اس����الم و جه����ان غ����رب ك����ه خ����ود توض����يح ك����املى از 

ريزىهاى گسترده غربى براى تحقق جهانى شدن يعنى مفهوم ش�ديدا  برنامه
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مطرح امروزى نه تنها در بعد اقتصادى بلكه در ابعاد فرهنگى و سياس�ى 

 .است

 

 مالحظاتى بر ديدگاههاى برايان
 :ته را خاطر نشان مىشويمدر خصوص ديدگاه برايان چند نك

در ديدگاهى كه اين انديش�مند مط�رح مىس�ازد، نظ�ام غ�رب، : نخست

اى تلقى ش�ده ك�ه مل�ل ديگ�ر در پ�ى الگوپ�ذيرى از آنن�د و از ملته�اى  نمونه

ديگر مىخواهد كه خود و رژيمهاى خود را چنان ارتقا دهند كه به ادع�اى 

براي�ان در اي�ن دي�دگاه  حال آنك�ه در حقيق�ت. او، به چنان سطحى نايل آيند

هاى منفى بسيارى كه نظام غرب حامل آنست و به رغ�م اش�اراتى  از جنبه

ك��ه ب��ه برخ��ى از آنه��ا مىكن��د، چش��م مىپوش��د چ��ه نظامه��ا و جوام��ع غرب��ى، 

گيرىه��اى اخالق��ى وحت��ى در زمين��ه  معم��وال از نظ��ر مف��اهيم انس��انى س��مت

آنك�ه م�دعى  هميارىهاى اجتماعى، دچار كمبودهاى ج�دى هس�تند و ش�گفت

اخالق��ى ب��وده  —اس��ت ك��ه ماركسيس��م در پ��ى برق��رارى نظ��امى اجتم��اعى 

ول��ى در اي��ن زمين��ه، شكس��ت خ��ورده اس��ت؛ حقيق��ت آنس��تكه ماركسيس��م از 

هاى غرب�ى ام�روزى از  دارى و نظام همان بيمارى رنج مىبرد كه سرمايه

آن رنج مىبرند يعن�ى ماترياليس�م در انديش�ه و دي�دگاه، چ�را ك�ه ماركسيس�م 

ه��ا،  دارى ب��ا پ��ذيرش مالكي��ت، اينهم��ه تن��اقض مىپنداش��ت ك��ه نظ��ام س��رمايه

ح��ال آنك��ه فرام��وش . درده��ا و پيام��دهاى اس��تعمارى، ب��دنبال داش��ته اس��ت

ه ب�ا س�متگيرى م�ادى دارى نه با پذيرش مالكيت بلك� كرده كه نظام سرمايه

ه�ا ش�ده و از آنج�ا ك�ه خ�ود ماركسيس�م ني�ز هم�ين  خود، دچار اي�ن بيم�ارى

گيرى مادى را داشته، دچار همان عوارض و پيامدهاى منفى شده و  سمت



 ۱۱ 

چرا كه در ماركسيسم، طبق�ه، . گرايانه يافته است جنبه استعمارى و سلطه

ديگ��ر س��تم روا دارى را گرف��ت و ب��ه طبق��ات  ج��اى ف��رد در نظ��ام س��رمايه

 .مىداشت و فخر فروشى مىكرد

دارى ي��ا  ه��اى منف��ى نظ��ام س��رمايه بط��ور كل��ى مىت��وان ب��ه ان��واع جنب��ه

اف��ت اخالق��ى، گس��يختگىهاى خ��انوادگى، احس��اس : نظ��ام غرب��ى از جمل��ه

تنهايى افراد، رواج خودكش�ى و از هم�ه ب�دتر اس�تمرار عرص�ه تس�لط ب�ر 

جه�انى (ام�روزه ب�ا عن�وان  ديگران، اشاره كرد كه همان بيمارى است كه

از آن ي��اد مىش��ود و ب��ه معن��اى س��لطه اقتص��اد غ��رب ب��ر اوض��اع ) ش��دن

اقتص��ادى جه��ان و چيرگ��ى فرهنگ��ى غ��رب ب��ر اوض��اع فرهنگ��ى دني��ا و 

تس��لط سياس��ى غ��رب ب��ر اوض��اع ك��ل گيت��ى اس��ت و در واق��ع ب��ه راحت��ى 

 .مىتوان جهانى شدن را غربى شدن يا آمريكايى شدن، نامگذارى كرد

 —سياس��ى (آنك��ه آق��اى براي��ان، ام��ت اس��المى را ب��ه تبعي��ت ش��گفت 

از غرب براى تحقق نزديك�ى مطل�وب مي�ان اي�ن دو ) اقتصادى و فرهنگى

جه��ان، توص��يه مىكن��د ك��ه مهمت��رين نكت��ه دي��دگاههاى وى بش��مار مى��رود؛ 

همچن��ين ش��گفت آنس��تكه ب��ه نظ��ر او جه��ان اس��المى ك��ه در ق��رن پ��انزدهم 

ي�ك خي�زش هم�ه جانب�ه دارد و همچنانك�ه  هجرى زندگى مىكند، احتياج ب�ه

جه��ان غ��رب ني��ز در ق��رن پ��انزدهم م��يالدى در آس��تانه چن��ين خي��زش و 

اى ق��رار داش��ته اس��ت و ب��ه نظ��ر او عام��ل خ��ارجى  رنس��انس هم��ه جانب��ه

مشوق غرب به خيزش، جهان اسالم بوده است و در اينجا عامل خ�ارجى 

غ��رب اس��ت، ك��ه جه��ان اس��الم را تش��ويق و ترغي��ب ب��ه خي��زش مىكن��د، 

غرب�ى (بنابراين غ�رب، عام�ل اص�الح اس�ت و ه�دف از اي�ن اص�الح ني�ز 

 .است) شدن
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 براي��ان نقط��ه ق��وت و پوي��اى جه��ان اس��الم يعن��ى علم��اى دي��ن: دوم

 —آن�انرا ) ص(را مورد نقد خويش قرار مىدهد؛ علمايى ك�ه پي�امبر اك�رم

گ�ى به اعتبار فقهايى كه به زن�دگى انس�ان، چه�ره اس�المى مىبخش�ند و ويژ

وارثان انبيا توص�يف  —اسالمى امت بوسيله آنها حفظ و حراست مىشود 

او همچنين روش تخصصى اين فقها يعنى اجته�اد را ني�ز م�ورد . مىفرمايد

نقد خويش قرار مىدهد و بدان فرا مىخواند كه انحصار حق اجتهاد علم�اى 

ل دين، از ميان برداشته شود و آنها از اين جهت، خل�ع س�ال ح گردن�د؛ ح�ا

پ��ذيرى و  ج��اودانگى  آنك��ه مى��دانيم ك��ه اجته��اد يك��ى از رازه��اى انعط��اف

اسالم است؛ زيرا مجتهد كسى است كه در جهت كشف حكم واقعى ت�الش 

مىكند و سعى دارد وقايع و احكام آنها را با توجه به اصول و قواعدى ك�ه 

راز اسالميت ام�ت ني�ز درهم�ين اس�ت و . در اختيار اوست، استنباط نمايد

انچ�ه ام��ت را از علمايش��ان ج�دا س��ازيم و ك��ارى كن�يم ك��ه ام��ت، علم��اى چن

خود و اجتهاد مورد نظرى كه شرايط مطلوبى را فراهم مى�آورد از دس�ت 

ده��د، دچ��ار س��ردرگمى مىش��ود و پيون��د او ب��ا اص��ول و بنياده��اى دين��ى، 

گسس��ته مىش��ود و ب��ا من��ابع و احك��امش بيگان��ه مىگ��ردد و اي��ن هم��ان ه��دفى 

در پ�ى آنس�ت؛ او در پ�ى گسس�ت ام�ت از گذش�ته ) براي�ان(است ك�ه آق�اى 

خويش است و گاهى نيز وقتى به امت اسالمى توصيه مىكند كه نسبت ب�ه 

هايى كه چهارده قرن پيش نازل شده و قرار اس�ت  چگونگى اجراى آموزه

در شرايط پيشرفته امروزى پياده شوند، تجديد نظر بعم�ل آورن�د ي�ا وقت�ى 

آي��ه در ق��رآن وج��ود دارد ك��ه ب��ه احك��ام عمل��ى تنظ��يم تنه��ا هش��تاد : مىگوي��د

ان��د و ب�راى ام��روز م�ا ني��ز قابلي�ت اجراي��ى ندارن�د، هم��ين  زن�دگى پرداخت�ه

 .هدف را دنبال مىكند
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پ�ردازى اس�ت و  همه اين تعبيرها، بيانگر هدف اصلى از اين نظريه

تالشى است در جهت تهى س�اختن ام�ت از ص�فت اس�المى خ�ويش و دور 

نقش، واقعيت، راز اسالميت، بق�ا و اقت�دار اوس�ت؛ در واق�ع  ساختن او از

نيز همين تهديد، ما را متوجه خطر اصلى كه در كمين ماست مىكند و ب�ر 

آن مىدارد ت�ا ب�ه ش�دت در براب�ر آن مجه�ز ش�ويم؛ اي�ن تهدي�د علم�ا را ني�ز 

نس��بت ب��ه نق��ش س��ترگى ك��ه در حف��ظ شخص��يت اي��ن ام��ت و پيون��دش ب��ا 

 .ار مىسازدها دارد، هشي واقعيت

براي���ان س���عى دارد حق���ايق را تغيي���ر ده���د ي���ا فه���م و درك :  س���وم

نادرست خود از قرآن كريم را تحميل كند تا تصورات و گمانه�اى نظري�ه 

خود را براس�اس آن، بن�ا كن�د؛ بعن�وان مث�ال، ش�اهد آن�يم ك�ه هم�واره تاكي�د 

دارد ك��ه ج��و غال��ب در ق��رآن، جبرگراي��ى اس��ت و انس��ان مس��لمان احس��اس 

ند كه در زندگى و حركت خويش، گرفتار جبر اس�ت و ه�يچ اختي�ارى مىك

از خ���ود ن���دارد و اي���ن ويژگ���ى ن���ه او را شايس���ته پيش���رفت مىس���ازد و ن���ه 

حال آنكه اصل چنين برداشتى، از . سزاوار خيزش و اصالحش مىگرداند

پايه نادرست است؛ قرآن كريم به انسان تاكيد مىكند كه او مىتواند خ�ود را 

و دگرگ�ون س�ازد و تغيي�ر اله�ى ني�ز ت�ابعى از تعبي�ر خويش�تنى  تغيير ده�د

ذل�ك ب�ان هللا ل�م ( )ان هللا اليغير ما بق�وم حت�ى يغي�روا م�ا بانفس�هم(: است
 ).يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

گي�رى ق�رآن، ب�ر خ�الف آنچ�ه تص�ور ش�ده، مبتن�ى ب�ر  بنابراين سمت

 .ن اراده، البته در چارچوب لطف الهى استاراده انسانى و تقويت اي

اس�الم را ب�ه معن�اى تس�ليم در براب�ر ) براي�ان(همچنين مىبينيم ك�ه او 

اى آزاد، قلم�داد مىكن�د ك�ه اي�ن  قدرت الهى و بدور از احس�اس وج�ود اراده
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نيز تفسيرى غلط است زيرا اسالم يعنى تس�ليم داوطلبان�ه انس�ان در براب�ر 

 .راه منتهى به كمال است فرمانهاى الهى به مثابه

اى كه در خصوص برداشتهاى انجيل و ق�رآن از  و در مورد مقايسه

گناه نخستين يا همان معصيتى كه معتقد است بدست حضرت آدم صورت 

گرفته است و نيز اين تصور كه تنه�ا هش�تاد آي�ه در ق�رآن وج�ود دارد ك�ه 

دان�يم تم�امى  م�ىان�د، حقيق�ت آنس�تكه ت�ا آنج�ا ك�ه  ب�ه زن�دگى انس�ان پرداخت�ه

آيات قرآن ارتباط مستقيم يا غير مستقيمى با زندگى و رفتار انسان دارند؛ 

حتى آيات مربوط ب�ه آخ�رت، آي�ات توحي�د و آي�ات ع�دل اله�ى، همگ�ى در 

راس��تاى ش��كل ده��ى ب��ه شخص��يت انس��ان موح��د، ع��ادل و داراى رفت��ارى 

ن نكت�ه هم�ي. متعادل است و برداشت براي�ان ك�امال مغ�اير ب�ا حقيق�ت اس�ت

در م��ورد تص��ور وى مبن��ى ب��ر اينك��ه تع��اليم قرآن��ى ك��ه ب��ر رس��ول گرام��ى 

نازل گشته همگى تعاليمى بشرى هستند ك�ه در جه�ت اص�الح ) ص(اسالم

ان��د، ني��ز ص��ادق اس��ت؛ ق��رآن ك��ريم از س��وى  اوض��اع پيش��ين مط��رح ش��ده

آفري��دگار انس��ان آم��ده ت��ا انس��ان را اص��الح كن��د و تنه��ا راه كم��ال را ب��ه او 

ند و ب�ا فطرت�ى ك�ه ب�ا تغيي�ر اح�وال و ش�رايط، دچ�ار تغيي�ر و تح�ول بنمايا

 .نمىگردد، هماهنگش سازد

ط���رح نادرس���ت و س���اده ش���ده اقتص���اد اس���الم از س���وى براي���ان ني���ز 

مشمول همين حكم است؛ گويا از نظر او، اقتص�اد اس�المى تنه�ا در هم�ين 

ص�ه ، خال)حرم�ت رب�ا(و ) زكات داوطلبان�ه(دو سمتگيرى اخالقى، يعنى 

مىشود حال آنكه اقتصاد اسالمى، داراى ديدگاههاى جامعى درباره توزي�ع 

پ��يش از تولي��د انس��انى، تولي��د و تكام��ل آن و درب��اره رون��د توزي��ع پ��س از 

همچنانك���ه دي���دگاههاى ك���املى نس���بت ب���ه مهمت���رين . تولي���د انس���انى اس���ت
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عناص��ر اقتص��اد ني��ز دارد و تنه��ا منحص��ر ب��ه آنچ��ه براي��ان تص��ور ك��رده 

كما اينكه مكتب اقتصادى اسالم، مش�كالت مختل�ف انس�انى . نمىشوداست، 

حلهاى جامعى براى آنها ارايه مىدهد و بنابراين، ب�ه  را مطرح كرده و راه

هم��ه زن��دگى مىپ��ردازد و مس��لماً در م��ورد ه��ر رفت��ار و ك��نش اقتص��ادى 

جامع��ه، يك��ى از احك��ام پنجگان��ه اس��المى، ص��دق مىكن��د و اي��ن يعن��ى اينك��ه 

 .هاى زندگى است تصادى اسالم، عام و مشتمل بر تمامى جنبهنظريه اق

ق�وانين اقتص�ادى و نت�ايج علم�ى ك�ه ب�ه كش�ف ) تنظيم و وض�ع(ولى 

هاى خارجى در اين عرصه مىپردازند، ج�زو وظ�ايف دي�ن بش�مار  واقعيت

از اينجاس��ت ك��ه . نمىرون��د؛ دي��ن باي��د اص��ول و خط��وط كل��ى را اراي��ه ده��د

انان مىتوانن��د نظري��ه اقتص��ادى خ��ود را ب��ه براي��ان گم��ان ب��رده ك��ه مس��لم

كنارى نهند و مستقيما به نظام جهانى غرب ملحق شوند ت�ا غ�رب ني�ز در 

ه�ايى را ب�ر نظ�ام خ�ود، اعم�ال كن�د؛ چن�ين تص�ورى ني�ز در  مقابل، تعديل

ك��ه ب��دان اش��اره  —واق��ع بس��يار ش��گفت اس��ت و از جه��انى ش��دن اقتص��اد 

 .برگرفته شده است —كرديم 

اي��ان گ��اهى ني��ز اعتراف��ات ج��البى بعم��ل مى��آورد؛ بعن��وان بر: چه��ارم

بس��يارى از رژيمه��اى موج��ود در جه��ان اس��الم : مث��ال، آنج��ا ك��ه مىگوي��د

ساخته و پرورده استعمار غرب هستند و گناه آن نيز بر عهده غرب است 

و بنابراين اگر جهان غرب در پى نزديك س�اختن جه�ان اس�الم ب�ه خ�ويش 

) ب�ه رژيمه�اى دموكراتي�ك(رژيمه�اى ديكت�اتورى است بايد بار تغيير اي�ن 

را بر دوش گيرد و در جاى ديگرى، اي�ن انديش�مند غرب�ى، ب�ر آنس�ت ك�ه 

فاصله گرفتن غرب از اعتقاد به جهان آخرت، علت بسيارى از مشكالتى 
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بن�دى مج�دد ب�ه اي�ن  است كه گريبانگيرش شده است و لذا غرب را به پ�اى

 .ترتيب ، به مسلمانان نزديكتر شوداعتقاد ، فرا مىخواند تا بدين 

ه�اى خ�ود  ه�ا و نظري�ه غرب بايد بس�يارى از داده: همچنانكه مىگويد

را تغيير ده�د زي�را از اس�تحكام علم�ى الزم برخ�وردار نيس�تند و ب�ه نظ�ام 

دارى نيز توصيه مىكند كه اندكى نيز در انديشه انضباط اخالقى و  سرمايه

سياست چپ جدي�د يعن�ى گ�رايش ب�ه سمتگيرى اجتماعى و در پيش گرفتن 

و در م���ورد رب���ا، او معتق���د اس���ت ك���ه زيانه���اى . ع���دالت اجتم���اعى باش���د

گيرى درس�تى  فراوانى دارد و به نظر او تحريم ربا از سوى اسالم، جهت

است كه بانكهاى غرب نيز بايد آنرا در پ�يش گيرن�د و اقتص�اد غرب�ى ني�ز 

 .بايد بطور جدى، مورد توجهش قرار دهد

هاى خود، ل�ب  ونه مىبينيم كه برايان هر از گاهى در ميان گفتهبدينگ

به اعتراف به حقايق انكار ناپذيرى مىگشايد از جمله اينكه نظام جمهورى 

 .اسالمى ايران، نظامى كامال دموكراتيك است

در اين ديدگاه، تمركز شديدى بر اوضاع الجزاير و هراس از : پنجم

د؛ براي��ان معتق��د اس��ت ك��ه هرگون��ه تح��والت اس��المى در آن بچش��م مىخ��ور

تحولى در اين منطقه ب�ه مفه�وم گ�رايش تم�امى جه�ان اس�الم ب�ه برق�رارى 

نظام اسالمى است و بر آنست كه غرب بايد تالش خ�ود را بعم�ل آورد ت�ا 

 .جلوگيرى كند —كه گريزى نيز از آن نيست  —از اين تحول 

اس��ت و  ه��اى ع��ام اس��المى حقيق��ت آنس��تكه الجزاي��ر يك��ى از نمون��ه

خيزش اسالمى در تمامى شريانهاى جهان اسالم، ج�ارى اس�ت و آن�را در 

آستانه تحوالت شگرفى براى كشف حقيقت خ�ود و بازگش�ت ب�ه خ�ويش و 
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 .بازياف�����ت هوي�����ت و ويژگىه�����اى اص�����يلى ك�����ه از آن برخ�����وردار ب�����وده

 .قرار داده است 

براي��ان معتق��د اس��ت ك��ه براب��رى مي��ان زن و م��رد در هم��ه : شش��م

، ام�رى طبيع�ى و انس�انى اس�ت ك�ه تم�دن اس�الم و جه�ان اس�الم ه�ا عرصه

 .بايد در جهت نيل به آن تالش كند

حقيقت آنستكه چنين تص�ورى اساس�ا نادرس�ت اس�ت چ�را ك�ه م�رد و 

و (زن دو نقش مكمل يكديگر را ايفا مىكنند و هر يك مسؤوليتهاى سنگين 

ك�ه متناس�ب  بر دوش دارند و داراى حقوقى هستند) در عين حال متفاوتى

وله�ن مث�ل ال�ذي عل�يهن : (خداوند متعال مىفرماي�د: با مسؤوليتهاى آنهاست

 ).بالمعروف

ديدگاه اس�الم نس�بت ب�ه حق�وق زن و م�رد ب�ر اس�اس چن�ين برداش�تى 

است و مبتنى بر مقتضيات طبيعتى است كه هركدام از مرد و زن، از آن 

د غ�رب ني�ز ب�ا برخوردارند و بنابراين، برابرى كمى زن و م�رد، در خ�و

ه��اى موج��ود، م��ردود ش��ناخته ش��ده اس��ت ل��ذا حتم��اً باي��د  توج��ه ب��ه واقعي��ت

مس���ؤوليتها و حق���وق آنه���ا توام���اً و در كن���ار يك���ديگر، نگريس���ته ش���ود در 

اينصورت خواهيم ديد كه اسالم، همه چي�ز را در ج�اى خ�ود ق�رار داده و 

فه��وم و در م��ورد م. نظ��ام اجتم��اعى س��الم و متع��ادلى برق��رار ك��رده اس��ت

ب�ه براب�رى كام�ل آنه�ا دع�وت ) غ�رب(غربى حقوق زن و حقوق مرد ك�ه 

مىكند مىتوان گفت كه اي�ن منط�ق ه�يچ ت�وجهى ب�ه اختالفه�اى فيزيولوژي�ك 

زن و م��رد و تفاوته��اى وظ��ايف آنه��ا در زن��دگى اجتم��اعى و ب��االخره ب��ه 

اهداف تكامل بشريت، ن�دارد؛ از اينجاس�ت ك�ه معتق�ديم توص�يه براي�ان ب�ه 
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اسالم در پذيرش برابرى زن و مرد، توص�يه نابج�ايى اس�ت ك�ه در جهان 

 .صدد واژگون جلوه دادن امور واقعى و حقايق طبيعى است

به نظر برايان، شورا و نظ�ام ش�ورايى كارس�از نيس�ت و ك�ار : هفتم

درست اعمال راه حل دموكراتيك آنهم به شيوه غربى آنست، اين برداشت 

ب�ى اس�ت ك�ه دي�ن را ام�رى ف�ردى و فاق�د نيز در واقع مبتنى بر منطق غر

پيوند با زندگى مىداند ولى منطق اسالمى، نقش تمام عيارى براى دين در 

زندگى فردى و اجتماعى انسان قايل است و امكان ندارد كه چنين منطق�ى 

با برداشت غربى از دموكراسى، هماهنگى داشته باشد، برداشتى كه ملت 

نونگ��ذارىها و ب��ر ه��ر آنچ��ه ك��ه ب��ه را ح��اكم ب��ه سرنوش��ت خ��ويش، ب��ر قا

 .زندگى اجتماعى او مربوط مىشود، مىداند

تص��ور اس��المى در اي��ن زمين��ه، مبتن��ى ب��ر ه��دايت اله��ى ام��ت ب��راى 

تحقق جانش�ينى خداون�د متع�ال از س�وى انس�ان ب�ر روى زم�ين اس�ت و از 

هاى معينى را فرا رويش قرار مىده�د ت�ا مل�ت از طري�ق نظ�ام  آنجا گستره

 بهت�����رين روش را ب�����راى اج�����راى احك�����ام اله�����ى ي�����ا ح�����لش�����ورايى ، 

و (ح��دود . مس��ايل و مش��كالت اجتم��اعى مح��ول ش��ده ب��ه خ��ود را برگزين��د

اس��المى يعن��ى مجازاته��ا، ح��دود اله��ى هس��تند ول��ى اينك��ه چ��ه ) تعزي��رات

كس��انى و چگون��ه آنه��ا را ج��ارى مىس��ازند، گ��اهى ب��ه خ��ود ام��ت، واگ��ذار 

ل ب��راى اج��راى احك��ام اس��الم را آ مىش��ود ك��ه ف��رد ح��اكم و ني��ز نظ��ام اي��ده

حال آنكه منطق غربى، برپايه اخالقى، دينى يا عينى درس�ت و . برگزينند

 .متينى، پىريزى نشده است

ب��ه رغ��م اينك��ه براي��ان ب��ا نظري��ه ه��انتينگتون در برخ��ورد تم��دنهاى 

غرب���ى و اس���المى، مخالف���ت مىكن���د و برآنس���ت ك���ه دو دي���دگاه اس���المى و  
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داش�ته باش�ند ب�ه نظ�ر وى راه ح�ل در آنس�ت ك�ه  غربى مىتوانند همگراي�ى

به نظر ما اي�ن راه . جهان اسالم خود را با اوضاع غرب، هماهنگ سازد

ح��ل ، غي��ر واقع��ى اس��ت و رابط��ه نامتع��ادلى را در پ��ى خواه��د آورد و ب��ه 

 .همين دليل، پذيرفتنى نيست
 


