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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

عنوان  امروزه بهترين مصداق رابطه ميان تمدنها، پيوند اسالم با غرب به

يك مفهوم تمدنى و رابطه مس�لمانان ب�ا غ�رب ب�ه مثاب�ه پيون�دى دوجانب�ه و 

مىت�وان در م�ورد آن س�خن گف�ت تاريخى اس�ت ك�ه از جنب�ه ه�اى متع�ددى 

ه��اى  ول��ى به��ر ح��ال س��خن در اي��ن ب��اره هم��واره داراى ابع��اد و شاخص��ه

ه��اى عين��ى  گون��اگون و نيازمن��د پژوهش��ى علم��ى و اس��تناد م��داوم ب��ه جنب��ه

 .است

س��خن از ارتب���اط مي��ان دو منظوم���ه فك���رى اس��ت ك���ه ص���رفنظر از 

تم��دن بش��رى، ه��اى منف��ى ي��ا مثب��ت، داراى بيش��ترين ت��أثير ب��ر جري��ان  جنب��ه

 :اند بوده

ح����ديث پيون����د و رابط����ه دو ام����ت بزرگ����ى اس����ت ك����ه ش����رايط و 

ه��ايى، آنه��ا را ب��ه يك��ديگر نزدي��ك س��اخته و گ��اه از س��ر همك��ارى ب��ا  دي��دگاه

يكديگر درآمده و گاهى نيز روياروى يكديگر قرار گرفته ان�د و در راه و 

ه��ايى و در ايف��اى نق��ش رهب��رى جوام��ع در ط��ى  سرنوش��ت خ��ود مش��ابهت

 .اريخ تفاوتهايى داشته اندت

هم از اينروست كه رابطه و پيوندهاى كنونى را نمى توان از تاريخ 

گذشته، جدا س�اخت و ج�ز در چ�ارچوب تم�امى اي�ن رون�د، نمىت�وان چن�ين 

ه��اى غ��رب نس��بت ب��ه  رابط��ه اى را درك ك��رد؛ آي��ا مىت��وان بني��اد دي��دگاه

شى ك�ه اين�ان در گس�ترش به تعبير اروپايىها به دليل نق(مسلمانان يا تركها 



 ۳ 

و ني�ز دي�دگاههاى اس�الم نس�بت ب�ه غ�رب را از تاريخچ�ه ) اند اسالم داشته

 روابط متقابل آنها با يكديگر، جدا ساخت؟

آنچ��ه ك��ه ب��راى كوش��ش جه��ت درك حقيق��ت اي��ن داد و س��تد و رواب��ط 

متقاب��ل و حت��ى حقيق��ت اص��طالحات ت��اريخى و مي��زان عم��ق، گس��تردگى و 

پژوهش�گران اص�ولى را ! هاى تمدنى آنها زمينه عموميت و درستى و پس

ه��ايى اس��ت ك��ه ب��ا آن روب��رو مىش��وند؛  اينك��ه م��ثال آي��ا  آزار مىده��د، ابه��ام

قرون وسطى واقعا براي همه اروپ�ا، قرنه�اى تاري�ك ب�وده ي�ا اي�ن ت�اريكى 

تنه���ا منحص���ر ب���ه اروپ���اى جن���وبى ب���وده و اروپ���اى مرك���زى و ش���مالى، 

ب�ه نك�رده ان�د؟ و آي�ا مس�يحيت عل�ت اي�ن ه�اى ق�رون وس�طى را تجر  تاريكى

تاريكى و تيرگى بوده است يا اين آيين همچون عنصر مثبتى در برابر آن 

ه�ا  تاريكى، قرار داشته است؟ و آيا بدبختىهاى اروپا، پس از چيرگى ژرمن

در پى پژمردگى و س�پس فروپاش�ى اي�ن دو  —بر شهرهاى يونان و روم 

ن فروپاش��ى و اض��محالل را تش��ديد ب��وده و تس��لط ژرم��ن ه��ا، اي�� —تم��دن 

 كرده است؟ 

اث��رات انق��الب بزرگ��ى ك��ه اس��الم يعن��ى آن حرك��ت نوپ��ايى ك��ه از 

جغرافياى قرنها عق�ب مان�ده و مخف�ى ش�ده در آرامش�ى  —جزيرة العرب 

 نشأت گرفت، چه بوده است؟  —الهام بخش 

و آيا اين درست است كه گفته شود جنبش نوپاى اسالم پ�س از رش�د 

پرتو افشانى بر جهان شناخته ش�ده آن�روز و در پ�ى ايج�اد رابط�ه  و نمو و

تمدنى با اروپا، واكنش بسيار نيرومندى در گس�تره جه�ان و از  —فكرى 

جمل��ه در اروپ��ايى ك��ه گرفت��ار تحج��ر و تاري��ك انديش��ى ب��ود، ايج��اد ك��رد و 



 ٤ 

روشنگران و فرهيختگانى را در آنجا برانگيخت ك�ه ب�ه ش�دت و ب�ى آنك�ه 

د در براب��ر آن تحجره��ا و تاري��ك انديش��ىها، ايس��تادگى كردن��د، اس��الم آورن��

البت��ه آنه��ا ب��ه مس��يحيت س��نتى ني��ز پاىبن��د نماندن��د و ط��ى رون��د دش��وار و 

ك��ارزار بس��يار س��ختى، پ��رچم اومانيس��م را ب��ر افراش��تند و در ل��واى هم��ين 

پرچم بود كه وارد دوره علمى منحصر بفردى شدند ك�ه در واق�ع مق�دمات 

ه�اى اروپ�اى متم�دن ام�روزى  بدين ترتيب پاي�ه. فراهم آمدرنسانس در آن 

 پىريزى شد؟ 

از (ه��اى ديگ��ر مجموع��ه معتن��ابهى  ه��ا و بس��ى پرس��ش اي��ن پرس��ش

را تش���كيل مىدهن���د ك���ه ه���ر ) …توض���يح و تحلي���ل و داده ه���ا و مباح���ث و

 .پژوهشگرى براى نيل به حقيقت ناگزير از توجه به آنهاست

وتى مواج�ه مىش�ويم ك�ه گ�اهى بس�يار ه�اى متف�ا در اين ميان با ديدگاه

تعصب آميز هستند و گاهى ش�ديدا ك�ين توزان�ه و گ�اهى ني�ز جنب�ه منطق�ى 

دارن��د و از درك و فه��م نس��بتا عميق��ى برخوردارن��د و ب��ه هم��ين دلي��ل ب��ه 

واقعي���ت ام���ر نزدي���ك مىش���وند ك���ه البت���ه ب���ا برداش���تى ك���ه از معياره���اى 

ه�اى ديگ�ر، در اقلي�ت  هب�ودن و درك عمي�ق داري�م، نس�بت ب�ه دي�دگا منطقى

 .است

آنچه مسلم به نظر مىرسد، بدون ترديد هر دو تم�دن ب�ر يك�ديگر اث�ر 

ان��د، پ��س از ف��تح ان��دلس بدس��ت مس��لمانان در س��ال  گذاش��ته و ت��أثير پذيرفت��ه

م و سقوط دو قرن بع�د سيس�يل و مال�ت و گس�ترش اس�الم ب�ه من�اطق ۷۱۱

ورت گرف�ت و مهم اروپ�ايى، عملي�ات س�ترگ در ه�م آمي�زى دو تم�دن ص�

تأثير بسزاى خود را در ايج�اد تح�والت ب�زرگ در غ�رب بج�اى گذاش�ت، 



 ٥ 

م جنگه��اى ب��از پ��س گي��رى سيس��يل و س��پس در ۱۰٦۰پ��س از آن در س��ال 

م بازپس گي�رى اس�پانيا و در  پ�ى آن جنگه�اى ص�ليبى مط�رح ۱۰۸٥سال 

 .شد كه به مفهوم كمرنگ شدن و سپس كاهش نفوذ اسالم بود

از  ۱۲۹۱ج�ددا بازگش�تند و ص�ليبىها در س�ال پس از آن مس�لمانان م

م قس��طنطنيه را ۱٥۱۹ش��رق عق��ب نشس��تند و س��لطان محم��د ف��اتح در س��ال 

را ب����ه محاص����ره " وي����ن"م ۱٦۸۲در س����ال ) تركه����ا(تص����رف ك����رد و 

درآوردن��د؛ ت��رس و وحش��ت و نف��رت سراس��ر اروپ��ا را فراگرف��ت، دوران 

 .نفوذ و سيطره مجدد اسالم، آغاز گشته بود

اروپ���ا ب���ه آفريق���ا و ش���رق آس���يا روى آورد، ك���ارزارى در پ���ى آن، 

اسالمى بر سر آفريق�ا و جن�وب ش�رق آس�يا در گرف�ت ك�ه ب�ه  —اروپايى 

 .پيروزى اسالم انجاميد

م، ي�ورش ۱۷۸۹بعد از آن با حضور ن�اپلئون در اس�كندريه ب�ه س�ال 

م ب��ر ان��دونزى چي��ره ش��دند و ۱۸۰۰غ��رب آغ��از ش��د، هلن��دىها در س��ال 

م الجزاي���ر را ب���ه تص���رف خ���ود درآوردن���د و ۱۸۳۰ل فرانس���وىها در س���ا

هاى ق�رن ن�وزدهم، اش�غال  نيروهاى روسيه، قفقاز و تركستان را در ميانه

م هن��د را تص��رف ۱۸٥۷كردن��د و انگلس��تان در هم��ان زم��ان يعن��ى س��ال 

ه��اى اطل��س و هن��د، دري��اى مديرتران��ه و  ك��رد، غ��رب موف��ق ش��د اقي��انوس

ود گي���رد، انگليس���ىها در س���ال ورودىه���اى دري���اى س���رخ را در اختي���ار خ���

در س���ال . م مص���ر و س���پس س���ودان را ب���ه اش���غال خ���ود درآوردن���د۱۸۹۷

آخ���رين دژ  ۱۹٤۸م متفق���ين وارد بي���ت المق���دس ش���دند و در س���ال ۱۹۱۷

بدس���ت انگليس���ىها، ايج���اد ) اس���رائيل(غ���رب در قل���ب جه���ان اس���الم يعن���ى 



 ٦ 

گرديد، هر چند حضور غرب در بخش اعظم مناطق شرق و آفريقا دست 

 .م در ظاهر روبه كاستى گذاردك

بدينگون��ه ب��ود ك��ه آم��د و ش��دها و پيش��روىها و عق��ب نش��ينىها، ادام��ه 

يافت و ترديدى نيست كه اين دست بدست شدنها، پيامدهاى مثب�ت و منف�ى 

و درهم آميزىهاى فكرى را در پى داشته و ره�اورد آن، س�تم ه�ا، غارته�ا 

پاي�دار ت�ا ب�ه ام�روز ب�وده  و چپاولها و از آنج�ا كين�ه و نف�رت و دش�منىهاى

 .است

در اي���ن ص���ورت اگ���ر بخ���واهيم رابط���ه مي���ان غربىه���ا و مس���لمانان 

همزيس��ت ب��ا آن��ان و ي��ا بط��ور كل��ى پيون��دهاى غ��رب و اس��الم را م��ورد 

بررس��ى ق��رار ده��يم الزم مىآي��د ك��ه اي��ن جنب��ه ه��اى منف��ى ت��اريخى را در 

 .دهيم ديدگاههاى ارزش گذارانه هر يك نسبت به ديگرى مد نظر قرار

 

 ديدگاه غرب نسبت به اسالم و مسلمانان
 

وقت��ى اي��ن دي��دگاه را ب��ه غ��رب نس��بت مى��دهيم ب��دين معن��ا نيس��ت ك��ه 

كس را از آن مس��تثنى نس��ازيم، در اينج��ا س��خن از پدي��ده ه��اى كل��ى و  ه��يچ

 .هاى عمومى است كه البته استثناهاى خود را نيز دارد ديدگاه

ه�اى جدي�د  و هم داراى جنبه ها در عين حال، هم موروثى اين ديدگاه

 :است و در ابعاد مختلفى، حضور خود را نشان مىدهد

 

 



 ۷ 

 در بعد عقيدتى — ۱
ه��اى اس��الم  در بع��د عقي��دتى ، ش��اهد ي��ورش ش��گفت انگي��ز ب��ه دي��دگاه

نسبت به صفات الهى از اين نظر است كه اسالم بر صفات انتق�ام، ق�درت 

دس��تان ك��ل آمريك��ا از ق��ول دا. و ش��وكت و عق��اب اله��ى انگش��ت مىگ��ذارد

ش��نيده ش��ده ك��ه مىگوي��د در مس��يحيت خداون��د فرزن��دش را ب��راى بش��ريت 

قرب��انى مىكن��د ح��ال آنك��ه هم��ين خ��دا، در اس��الم از م��ردم و بن��دگان خ��ود 

اي���ن ي���ورش ! مىخواه���د ك���ه فرزن���دان خ���ود را در راه خ���دا قرب���انى كنن���د

همچن�ين ب��ر قدس��يتى اس��ت ك��ه از نظ��ر مس��لمانان، وح��ى از آن برخ��وردار 

فراخ��وان ب��ه منطق��ى س��اختن وح��ى ي��ا درآميخ��تن وح��ى آس��مانى ب��ا . س��تا

عنص��ر انس��انى از هم��ين دي��دگاه سرچش��مه گرفت��ه ش��ده اس��ت ك��ه برخ��ى 

 .انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثير آن قرار گرفته اند

و توص�يف او ب�ه اوص�اف مختلف�ى چ�ون ) ص(حمله به پيامبر اك�رم

ف در بس���يارى حق���ايق و ش���اعر رومانتي���ك، غري���زه گ���را البت���ه ب���ا تحري���

نيز در همين ) غرانيق العلى(گيرى از احاديث موهومى چون حديث   بهره

راس��تا ق��رار دارد؛ آنه��ا وقت��ى بخواهن��د باص��طالح خيل��ى علم��ى برخ��ورد 

 .كنند، اسالم را زاييده روح عربى مىخوانند

) ص(وقتى سلمان رشدى مرتد در دش�نام و ناس�زاى ب�ه پي�امبر اك�رم

متأس����فانه غربىه����ا، اس����تقبال ش����ايانى از وى كردن����د و قلمفرس����ايى ك����رد 

ع��الوه ب��ر اينه��ا، . كوركوران��ه ب��ه دف��اع از شخص��يت حقي��ر وى پرداختن��د

اس��الم را ب��ه ص��فات ديگ��رى چ��ون جبرگ��را، جم��ود فك��رى و از اي��ن قبي��ل 

 .افتراها، متهم ساختند



 ۸ 

 در بعد تمدنى — ۲
ناس�انه از خاورش] كين�ه توزان�ه[در اين بعد، ش�اهد آن�يم ك�ه برداش�ت 

مايگى تمدن اسالمى سخن مىگويد و مي�راث اس�المى را حاص�ل مي�راث  بى

يونان، مسيحيت و يهوديت قلمداد مىكند و تا ب�دانجا پ�يش مى�رود ك�ه عل�وم 

اس��المى را ب��ر گرفت��ه از روم��ى ه��ا و ساس��انى ه��ا مىدان��د ك��ه ك��ار و نق��ش 

   ز اي��نمس�لمانان ح��داكثر انتق�ال مي��راث يون�انى ب��ه غ�رب ب��وده اس�ت، ه��م ا

ه�اى برجس�ته سياس�ى ايتالي�ا، تم�دن غ�رب را  روست كه يكى از شخصيت

 . برتر از تمدن اسالم، دانسته است

عق��ب مان��دگى مس��لمانان ني��ز نقط��ه ض��عفى اس��ت ك��ه غربىه��ا در ه��ر 

، )جب��رى(فرص��تى ك��ه بدس��ت آورن��د، ب��ه رخ مىكش��ند و آن��را ب��ه اعتق��ادات 

حاكم بر ايش�ان و نق�ض ) رىنظامهاى ديكتاتو(، ) قناعت(، )اتكالى بودن(

حقوق بش�ر از جمل�ه حق�وق زن�ان و ني�ز ليس�ت ب�اال بلن�دى از تهم�ت ه�ا و 

 0F۱.بهتانهايى كه از كين توزىهاى عميق سرچشمه گرفته، نسبت مىدهند
 در بعد سياسى — ۳

ه��ايى هس��تيم ك��ه مرتب��ا علي��ه  در بع��د سياس��ى ني��ز ش��اهد س��يل تهم��ت

ك���انون : ه���ايى چ���ون ته���اممس���لمانان و حت���ى اس���الم س���رازير مىش���ود، ا

تروريس��م، اينك��ه خي��زش اس��المى در واق��ع ب��ه گفت��ه آنه��ا زمين��ه مس��اعدى 

براى تروريسم است و از آنجا غربىها وظيفه دارند كه به هر شكل ممك�ن 

 .در برابر اين خيزش بايستند

                                           
 )آية اهللا تسخيرى(اين كتاب به وسيله نويسنده . (علل گرايش به ماديگرى، استاد شهيد مطهرى: (نگاه كنيد به  ١

 )م —به عربى ترجمه شده است 



 ۹ 

 
 ديدگاه مسلمانان نسبت به غرب

 

ى خ�ود منظور از مس�لمانان، آندس�ته از مس�لمانانى ك�ه هوي�ت اس�الم

را از دست داده و ش�يفته زرق و ب�رق غ�رب گش�ته و باص�طالح غرب�زده 

اند، نيستند؛ اين�ان ن�ه هوي�ت اس�المى را نماين�دگى مىكنن�د و ن�ه بي�انگر  شده

نمودهاى عمومى اسالمى بشمار مىروند مراد م�ا آندس�ته كس�انى اس�ت ك�ه 

تعه�د جريان عمومى اس�المى را نماين�دگى مىكنن�د و عموم�ا ني�ز پاىبن�د و م

در اي���ن زمين���ه ني���ز، ارزيابىه���ا در چن���د بع���د ص���ورت . ب���ه اس���الم هس���تند

 :مىگيرد

 در بعد عقيدتى — ۱
اند   مسلمانان برآنند كه غربىها، از اعتقاد به عالم غيب، فاصله گرفته

و حت��ى ايم��ان ب��ه مس��يحيت ني��ز، ي��ك دي��ن ف��ردى اس��ت، آنه��ا معتقدن��د ك��ه 

و را جايگزين خداوند و صفات او اومانيسم نسبتا قديمى نيز فرد و منافع ا

 )1F۱(.ساخته و انسان غربى، خدا را نيز به زمين كشانده است

 
 

                                           
مسـيحيت نيـز بعنـوان دينـى  . ى، همواره به زمين و نه به آسـمان اسـتنگاه انسان اروپاي: (آيت اهللا شهيد صدر مىنويسد ١

كه طى صدها سال اين انسان بدان باور داشته نتوانست بر گرايش زمينى انسان اروپايى، چيره گـردد و حتـى بجـاى 
آورد  آنكه نگاه او را به آسمان سوق دهد، اين انسان اروپايى بود كه خداى مسـيحيت را از آسـمان بـه زمـين فــرود

 ).٣٥صفحه  —اقتصادنا (و او را در يك موجود زمينى، تجسم بخشيد،
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 در بعد تمدنى  — ۲
در اين بعد ، غرب از نظر مسلمانان، اينگونه معرفى مىشود ك�ه ب�ه 

رغ�����م پيش�����رفتهاى م�����ادى، از توانايىه�����ا و امكان�����ات گس�����ترده خ�����ود در 

تى انس��انى، چيرگ��ى ب��ر ه��اى مختل��ف ب��راى زدودن هرگون��ه ص��ف عرص��ه

دس���تاوردهاى تم���دنى ديگ���ران و دس���ت ان���دازى ب���ر فرهنگه���اى ديگ���ر، 

 .بردارى مىكند بهره

در اين زمينه، بهترين دليل، سوء استفاده اى اس�ت ك�ه از تص�ورات 

خ��ود در م��ورد حق��وق بش��ر بعم��ل مى��آورد ت��ا قيموم��ت خ��ود را ب��ر تم��امى 

بط خانوادگى تحمي�ل مسايل كشورهاى جهان سوم و از جمله مسايل و روا

نمايد و حتى كوشش كند در تعريف رواب�ط مزب�ور چن�ان دگرگ�ونى بعم�ل 

آورد ك��ه از نظ��ر مس��لمانان ب��ه مفه��وم فروپاش��ى بني��اد خ��انواده اس��ت و از 

آنجا كه خانواده شالوده بناى جامعه بشمار مىرود، ب�ه فروپاش�ى و ن�ابودى 

 . همه پيوندهاى اجتماعى، منجر مىگردد

مان چيزى است كه طى طرح اس�ناد كنف�رانس جمعي�ت و اين دقيقا ه

م در ق��اهره و اس��ناد هم��ين كنف��رانس در پك��ن ب��ه س��ال ۱۹۹٥توس��عه س��ال 

، اتفاق افتاد بدين معنى كه غرب، نسبت ب�ه انتش�ار س�ندى ك�ه آن�را ۱۹۹٦

حقوق جنسى ناميد و سند بين المللىاش خواند كه براساس آن ، كش�ورهاى 

ذارى و لح��اظ آن در رواب��ط خ��ود م��ورد روب��ه رش��د در خص��وص قانونگ��

 2F۱.پيگرد قرار مىگرفتند، پافشارى بعمل آورد

                                           
 ).از نويسنده) (ديدگاههاى متفاوت: كنفرانس جمعيت و توسعه در قاهره: (نگاه كنيد به كتاب ١
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هاى  همچنانكه مسلمانان برآنند كه غرب با انگشت گذاردن بر گرايش

فردگرايان���ه، ح���رص و آز را م���ورد تاكي���د ق���رارداد و اخ���الق انس���انى را 

 3F۱.هاى استعمارى را باعث گرديد كنارى نهاد كه آنهمه نكبت به
 در بعد سياسى — ۳

ه�ايى را ك�ه ب�ر اث�ر اس�تعمار  مسلمانان همواره بدبختىها و مص�يبت

غرب متحم�ل ش�ده ان�د، بخ�اطر دارن�د و برآنن�د ك�ه سياس�تهاى غرب�ى ب�ه 

رغم الف زدن از دوستى و همك�ارى، همچن�ان ادام�ه دارد؛ سياس�ت ي�ك 

بام و دو هوايى كه غرب در برابر مسايل جهان اسالم در پيش گرفت�ه و 

صداقهاى شناخته شده اى نيز يافته است ب�ه اي�ن دي�دگاه، عم�ق بيش�ترى م

 .بخشيده است

مس��لمانان ك��امال درك مىكنن��د ك��ه ام��روزه غ��رب پ��س از فروپاش��ى 

دش��من س��ابقش يعن��ى كمونيس��م ، در ك��ار تراش��يدن دش��من موه��ومى بن��ام 

اس��الم ب��راى خ��ويش اس��ت و س��عى دارد ك��ه ش��هروندانش، كين��ه و نف��رت 

رن��د و آم��اده روي��ارويى ب��ا اي��ن دش��من گردن��د، سياس��تى ك��ه آن��را ب��ه دل گي

ن��اظران را ب��دين ب��اور رس��انده ك��ه نب��رد ب��ا اس��الم سياس��ى، از مهمت��رين 

 .اهداف استراتژيك امريكاست كه در دهه نود، ترسيم شده است

 

 

                                           
استعمار را نمىتوان بيان اقتصادى آخرين مرحلـه سـرمايه دارى تلقـى كـرد، اسـتعمار : (استاد شهيد صدر مىگويد ١

اقع ترجمان عملى و عميقتر اعمال منطق مادى در معيارهاى اخالقى و مفـاهيم آن از زنـدگى، هـدفها در و 
 ).٢١٣صفحه  —اقتصادنا چاپ مشهد . (و آماجهاى آنست



 ۱۲ 

 

 ديدگاههاى غربى
 

در اينجا ناگزير به چند ديدگاه غرب�ى ك�ه ب�ه اي�ن موض�وع مرب�وط 

 :مىكنيممىشود، اشاره 

 نظريه نخست
نظري����ه س����اموئل ه����انتينگتون در خص����وص ن����اگزيرى برخ����ورد 

 م در مجل�����ه۱۹۹۳تمدنهاس�����ت؛ اي�����ن نظري�����ه ك�����ه در تابس�����تان س�����ال 

 Foreign affairs  ،منتشر شد تاكيد دارد ك�ه درگي�رى و برخ�ورد تم�دنها

ام��رى حتم��ى اس��ت و ب��ه رغ��م اينك��ه او هش��ت تم��دن را ن��امبرده ول��ى ب��ا 

هايى كه بعم�ل آورده، روش�ن مىش�ود ك�ه از نظ�ر وى اي�ن  تأملى در تحليل

 :درگيرى و برخورد داراى سه طرف عمده است كه عبارتند از

 غرب امريكايى: اول
ك�ه ره�اورد رنس�انس و رف�ورمى اس�ت ك�ه خ�ود، س�رمايه دارى و 

 .دموكراسى نوين را به ارمغان آورده است

 كنفوسيوس: دوم
يدگاههاى اجتم�اعى ح�اكم هاى وى به صورت مجموعه د كه انديشه

 .بر جامعه چين، مطرح است

 اسالم: سوم
اي���ن ي���ك، ط���رف اص���لى  —يعن���ى ه���انتينگتون  —ب���ه نظ���ر او 

به رغم اينكه هانتينگتون در برخى سخنان خويش، نس�بت . درگيرىهاست
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به اين ديدگاه كين توزانه، عقب نشينىهايى ك�رده ول�ى سياس�تهاى غرب�ى، 

 .انه استهمچنان بيانگر اين گرايش خصم

 :نظريه دوم
م در اكونوميس�ت منتش�ر ۱۹۹٤اس�ت ك�ه در اوت ) براي�ان(نظريه 

شد و در آن تاكيد شده كه دموكراسى، زاييده رفورم مذهبى در مسيحيت 

در اوايل قرن شانزدهم است كه طى آن بر مسؤوليت فرد در برابر خ�دا 

 . انگشت گذارده شد و تأثير كليسا، كمرنگ گرديد

از س��ه ق��رن و در ي��ك پروس��ه سياس��ى، تب��ديل ب��ه  اي��ن جري��ان پ��س

انديشه دموكراسى شد و بخش بزرگ�ى  از جه�ان را فراگرف�ت و در پ�ى 

فروپاشى ماركسيسم، نيروى بال منازعى گشت؛ اين نظريه بر آنست ك�ه 

، )جب�ر(قرآن نيز معتقد به مسؤوليت فردى است ولى آنرا در چ�ارچوب 

ن اس�الم و غ�رب، ص�لحى برق�رار و براى اينكه ميان جه�ا!! قرار مىدهد

 —ب��ه اعتق��اد وى  —ك��رده باش��د، ب��ر ض��رورت نف��ى نق��ش علم��ايى ك��ه 

ك�ه جري�انى تخصص�ى  —انحصار فهم اسالم را با ط�رح اص�ل اجته�اد 

در اختي�ار  —به شدت آنرا م�ورد هج�وم ق�رار مىده�د ) برايان(است كه 

 .دارند، انگشت مىگذارد

مطل���وبى ناي���ل آي���د ب���راى اينك���ه ب���ه مص���الحه  —براي���ان  —او 

اى  ميان قرن پانزدهم ميالدى از يك سو و ق�رن پ�انزدهم هج�رى   مقايسه

از سوى ديگر، بعمل مىآورد و برآنست ك�ه تم�امى ش�رايط رف�ورمى ك�ه 

در جهان غرب در آن قرن برقرار بوده اينك نيز در جهان اسالم ف�راهم 

 :است، عناصر چنين شرايطى عبارتند از
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 .نظامى حاكم —سياسى  يأس از رژيم هاى — ۱

 .يأس فراگير جهانى — ۲

 .شوق و گرايش به اصالح — ۳

 تحريك خارجى — ٤

حركت اصالحى پديد آمد امروزه ) در غرب(همچنانكه در آنزمان 

نيز همين حركت در جهان اسالم، بوجود خواهد آمد؛ او معتق�د اس�ت ك�ه 

جته�اد از رهبران ميانه رو در جنبش اس�المى مىتوانن�د ب�ا ط�رد عنص�ر ا

صحنه و پىريزى گفتگ�ويى درس�ت و س�الم، فض�اى دموكراتي�ك مطل�وب 

و در اينجاست كه غرب را فرا مىخواند تا ب�ا مس�لمانان . را فراهم آورند

وارد معامل��ه ش��ود مش��روط ب��ر اينك��ه دي��دگاههاى فردگرايان��ه خ��ود را در 

 .رفتار و عمل، به كنارى نهد

 نظريه سوم
انديش��مند ژاپن��ى االص��ل ) فوكويام��ا( نظري��ه پاي��ان ت��اريخ ك��ه در آن

آمريكايى، تالش كرده كه تاكي�د كن�د تم�دن مغ�رب زم�ين، آخ�رين مرحل�ه 

ت��اريخ اس��ت همچنانك��ه در تص��ور م��اركس ني��ز كمونيس��م آخ��رين مرحل��ه 

تاريخى بشمار مىرفت، او همه تمدنها را به حركت در راس�تاى س�رمايه 

 .دارى فرا مىخواند

هاى پيدايش انديش�ه  نظريه ها، زمينهحقيقت آنست كه مجموعه اين 

ك��ه در بهت��رين حال��ت  —ه��اى گس��ترده آن  جه��انى ش��دن را در عرص��ه

 .فراهم آورده اند —مىتوان آنرا امريكايى شدن تعبير كرد 
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 اصالح ديدگاهها
 

عليرغم آنچه در مورد برخورد و درگي�رى گفت�ه ش�د، هم�واره اي�ن 

ش�كيل مىده�د؛ چن�ين تف�اهم گفتگوست كه راه برتر و راه حل م�وفقتر را ت

و گفتگويى نيز جز با درك و آگاهى نسبت به ديگرى، تحقق پذير نيست 

ش��ريعت ه��اى آس��مانى ني��ز از . منط��ق انس��انى ني��ز هم��ين اقتض��ا را دارد

هم��ين ش��يوه س��خن گفت��ه و اس��الم آن��را م��ورد تاكي��د ق��رار داده اس��ت و 

، ترس�يم ك�رده كريم، زيباترين تصوير از آنرا طى چندين آيه شريفه قرآن

 .است

از اينجاست كه مسئله اصالح ديدگاهها مطرح مىشود، هر كدام از 

دو طرف الجرم بايد تصوير ديگرى ن�زد خ�ود را اص�الح كن�د و ض�من 

دار اي��ن  تاكي��د ب��ر عناص��ر س��ازنده و درس��ت، عناص��ر دروغ��ين و خدش��ه

تصوير را نفى كند؛ طبيعى است كه نبايد از ما مس�لمانان انتظ�ار داش�ت 

ه از غرب و تصويرى كه در ذه�ن خ�ود از آن داري�م، دف�اع كن�يم چ�را ك

كه معتقد به درستى تصورات خود هستيم و وق�ايع و ح�وادث اتف�اقى ني�ز 

ه��ر روز اي��ن تص��وير را روش��نتر و دقيقت��ر مىس��ازد وهرچ��ه در نوش��ته 

هاى نظريه پردازان و مؤرخان غربى تاريخ اين كارزار در اين زم�ان، 

. م، وضع را بحرانى ت�ر و ب�دتر از آنچ�ه ب�وده، مىي�ابيمتعمق بيشترى كني

مگ��ر تأم��ل در نظري��ه برخ��ورد تم��دنهاى ه��انتينگتون، ج��ز اص��رار ب��ر 

كارزار عليه ديگرى، چ�ه نتيج�ه اى ب�دنبال دارد؟ و آي�ا تام�ل در مقايس�ه 

بعمل آورده با توج�ه ب�ه ) برايان(قرن هاى پانزدهم ميالدى و هجرى كه 
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اههاى مس�يحيت و اس�الم و چن�د و چ�ون ارتب�اط تفاوتهاى چش�مگير دي�دگ

اجتماعى اين دو ديدگاه و چگونگى شعارهايى كه حركت هاى اص�الحى 

ه�ايى ك�ه  در اينجا و جنبش رفورميستى در آنج�ا مط�رح س�اختند و روش

در اي��ن راس��تا در آنج��ا و اينج��ا مط��رح ش��ده اس��ت، ج��ز ب��ه بىپ��ايگى و 

 !چيزى رهنمون مىسازد؟مسخرگى اين تحليل بى مايه، ما را به چه 

هم از اينروست كه تاكيد مىكنيم تصويرى كه از اسالم و مس�لمانان 

در ذه��ن غ��رب و غربىه��ا ش��كل گرف��ت، ه��م از نظ��ر واقعيت��ى ك��ه در آن 

 .قرار داريم و هم از نظر تاريخى، تصوير نادرستى است

چه��ره اى ك��ه از خداون��د متع��ال در اس��الم تص��وير ش��ده ك��املترين 

هاي�ت آرزوى خواس�تاران در آن تبل�ور يافت�ه اس�ت چ�را چهره هاست و ن

ب��ا ص��فات ثب��وتى و س��لبى خ��ود، كم��ال مطل��ق  —ع��ز و ج��ل  —ك��ه او 

چ���را ك���ه ذات (اس���ت و اس���الم ن���ه ب���راى مش���خص س���اختن ذات اله���ى 

بلك�ه ب�راى هماهن�گ ش�دن ب�ا ) پروردگار از هرچه هست ب�ى ني�از اس�ت

به سمت كم�ال و  مقتضيات برهان عقلى و فطرى و اعتالى شأن انسانى

تحقق موازنه مطلوب در موضع انسان در براب�ر واقعي�ت و ب�ا توج�ه ب�ه 

تع���ادلى ك���ه در ذهني���ت اس���المى نس���بت ب���ه ويژگ���ى رحم���ت و آم���رزش 

خداوندى از يك سو و قاطعيت و ش�دت عم�ل او در مج�ازات و جباري�ت 

از س��وى ديگ��ر، ج��اى گرفت��ه، ب��راى هم��ه اينهاس��ت ك��ه چن��ين ص��فاتى را 

 .استمطرح ساخته 

وح�ى مق��دس ني��ز ش�كوهمندترين وقدس��ى ت��رين پيون�د مي��ان دو جه��ان 

، پذيرش آن�را )ع(است كه به همين دليل جز پيامبران ) شهادت(و) غيبت(
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بر نمى تابند وآنچ�ه در م�ورد عقالن�ى ك�ردن وح�ى گفت�ه م�ى ش�ود، ت�الش 

اى براى نفى آن وق�راردادن حاص�ل ك�ار در خ�دمت فروماي�ه ت�رين  بيهوده

 .هاست ىنتيجه گير

بط��الن داس��تان قرب��انى ني��ز ك��امالً آش��كار اس��ت؛ انس��ان مس��لمان ن��ه 

ب��راى ارض��اى هوس��هاى خ��دا بلك��ه در راس��تاى ه��دايت بش��ريت ب��ه س��مت 

صالح ونيكى، اقدام به بذل جان وفداكردن خويش مىكند حال آنكه داس�تان 

به روايت مس�يحيت چي�زى اس�ت ك�ه ) حضرت مسيح ـ ع ـ (قربانى شدن 

 .ى تواند آنرا بپذيردعقل سليم نم

رسول گرامى اسالم نيز كاملترين وقدسى ترين انسان است وزندگى 

وسرگذش���ت پ���ر ش���كوه او ني���ز ب���ه دلي���ل ص���فات و ويژگىه���ايى ك���ه از آن 

برخوردار اس�ت برجس�ته ت�رين الگ�وى انس�ان ك�املى بش�مار م�ى رود ك�ه 

ه�ا را ببين�د، غ�رق در  ه�ا را ب�ه كن�ارى نه�د و اي�ن جنب�ه اگر آدمى تعص�ب

 .درياى زيبايىهاى آن خواهد شد

در م��ورد جبرگراي��ي، باي��د گف��ت ك��ه اس��الم از اي��ن مقول��ه ني��ز ك��امالً 

مبرا و بدوراست ونمى توان مس�لمانى را س�راغ گرف�ت ك�ه ب�ه اي�ن ع�ذر، 

 4F۱.از مسئوليت خويش شانه خالى كرده باشد

ر ب�ه نج��ات ول�ى ماترياليس�م غرق�ه در بيمارىه�اى م�ادى ، هرگ�ز ق�اد

 .نيست) جبريت(خويش از اين 

                                           
ايـن كتـاب بـه وسـيله آيـة اهللا تسـخيري، بـه عربـى ترجمـه شـده (اسـتاد شـهيد مطهـري، ) انسـان وسرنوشـت: (نگاه كنيد بـه ١

 ).است ـ م
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مقول��ه جم��ود وتحّج��ر فك��رى ني��ز ج��ايى در دي��ن وآيين��ى ك��ه عق��ل را 

ها تلق�ى م�ى كن�د وبيش�ترين  اى براى هرگونه ارزيابى در همه عرصه پايه

اس��تقبال را از دان��ش وعل��م بعم��ل م��ى آورد، ن��دارد و در حقيق��ت درس��ت 

ى داد وس�تد ب�ا اس�الم و در همين دلي�ل ب�ود ك�ه خ�ود غ�رب ني�ز در ابت�دا به

 .ها وپس از آن، از تحجر وجمود فكرى خود، رهايى يافت زمان ژرمن

در چش��م ان��داز تم��دنى ني��ز مىبين��يم ك��ه اس��الم ومس��لمانان، عه��ده دار  

انتق��ال س��ترگ تم��دنى ش��دند ك��ه ب��ه ه��يچ وج��ه ب��ا ان��واع انتقاله��ايى ك��ه ق��بالً 

ى از گذش��تگان چي��زى ص��ورت پذيرفت��ه ب��ود، قاب��ل مقايس��ه نب��ود؛ آنه��ا وقت��

برگرفتند به ح�ق آن�ان اذع�ان ك�رده واز ايش�ان ب�ه نيك�ى ي�اد كردن�د منته�ى 

اى مطرح ساختند وبر اين  اى اساسى وبا صطالح ريشه مسايل را به گونه

اساس هرگز نمى توان مس�لمانانى را ك�ه اب�ن س�يناها، فارابىه�ا، بيرونىه�ا، 

ناقالن صرف علوم يونان مال صدراها وديگران را در ميان خود داشتند، 

 .به غرب، قلمداد كرد

عقب ماندگى مسلمانان نيز داستان غم انگي�زى اس�ت؛ حقيق�ت آنس�ت 

هاى بيگانه با اس�الم چ�ه در س�طح حكومته�اى مي�انى از  كه چيرگى انديشه

جمله مغول، عثمانى وصفويه وچه در سطح برخى افرادى ك�ه متحج�ر ي�ا 

ندگى بشمار مى رود؛ گواينك�ه نباي�د واداده بودند، علت اصلى اين عقب ما

فرام��وش كن��يم ك��ه بخ��ش اعظ��م پيش��ترفتهاى غ��رب ني��ز ن��ه ب��ر اث��ر ت��الش 

وكوش��ش علم��ى وانس��انى وك��ار وفعالي��ت ش��رافتمندانه آنه��ا بلك��ه ارمغ��ان 

غ��ارت وچي��اول ثروته��اى مل��ل ديگ��ر از س��وى اس��تعمارگران غرب��ى ب��وده 

 .است



 ۱۹ 

 

 ودر مورد تروريسم
 

ج��اى ش��گفتى بس��يار دارد؛ اي��ن تهم��ت از  روا داش��تن اي��ن تهم��ت ني��ز

علي��ه ) اس��المى(س��وى غ��رب و ب��راى مقابل��ه ب��ا هرگون��ه عملي��ات خي��زش 

منافع غرب، ابداع شده است ولى اگر خود غرب اقدام به اي�ن عم�ل يعن�ى 

تروريس���م كن���د، عملي���ات او ص���فت ح���ق بجان���ب ومش���روع پي���دا م���ى كن���د 

 .ه مى شويمواينگونه است كه با سياست يك بام ودو هوا، مواج

بدين ترتيب عمليات جهادى فلسطينىها عليه اشغالگران صهيونيس�تى 

تب��ديل ب��ه عملي��ات تروريس��تى م��ى ش��ود ول��ى عملي��ات كش��تار جمع��ى در 

مب��ارزه عادالن��ه ومش��روعى قلم��داد م��ى ) از س��وى صهيونيس��تها(فلس��طين 

! گ���ردد ك���ه در جه���ت بازگردان���دن ق���وم س���رگردان ب���ه س���رزمين م���ادري

ش��تار وحش��يانه در اردوگ��اه قان��ا در لبن��ان را در نظ��ر ص��ورت مىگي��رد؛ ك

بگيري��د ك��ه اس��راييل م��ردم ب��ى دف��اع وپن��اه آورده ب��ه ي��ك مرك��ز وپناهگ��اه 

رسمى وبين المللى را مورد بمباران قرار مى دهد ول�ى امريك�ا  دبي�ر ك�ل 

وق��ت س��ازمان مل��ل متح��د را ب��ه دلي��ل پافش��ارى وى ب��ر انتش��ار گ��زارش 

ت وحشيانه، طرد مى كند؛ امريكا با چنين دي�دگاه سازمان ملل از اين جناي

وي��ران وبخ��اك ) جن��ين(وسياس��تهايى، م��دعى مب��ارزه ب��ا تروريس��م اس��ت؛ 

وخ��ون نشس��ته ني��ز مث��ال ديگ��رى اس��ت ك��ه گ��روه حقيق��ت ي��اب اعزام��ى از 

سوى سازمان ملل متحد بى هيچ دليلى، از تحقيق در جنايات فجيع اعم�ال 

روريسم در كمال تأس�ف و ب�يش از هرج�ا شده در آن بازداشته شد؛ اتهام ت



 ۲۰ 

المللىاى صدق م�ى كن�د ك�ه ب�ه رهب�رى غ�رب، انج�ام م�ى  بر تروريسم بين

ه�ا وخي�زش اس�المى زده م�ى ش�ود ك�ه ه�دفى  شود ولى اين اتهام به جنبش

ج��ز فراخوان��دن ب��ه در نظ��ر گ��رفتن حق��وق مس��لمانان و رعاي��ت ع��دالت 

 .وانصاف نسبت به ايشان، نداشته اند

روريسم، اتهام بني�ادگرايى ني�ز مط�رح م�ى ش�ود ك�ه ه�دف در كنار ت

 .از آن از هم گسيختن شخصِيت اسالمى مقاوم در هر كجاست

 

 حوادث يازده سپتامبر ويورش به امت اسالمى
 

هر انسان خردمند ومتدينى، ترديد ندارد كه ح�وادث ي�ازده س�پتامبر، 
بش�ريت در  ه�اى فراوان�ى ب�راى يك اقدام تروريستى ومحكوم بوده ومفسده

اى جهنم���ى وس���لطه  پ���ى آورده از جمل���ه اب���ر ق���درتى را ب���ه س���مت نقش���ه
ه�ا را زي�ر پ�ا نه�اده  اى سوق داده كه براى اجراى آن، هم�ه ارزش گرايانه

الملل�ى را در راس�تاى تحمي�ل س�لطه  وهرگونه ع�رف انس�انى ومعاه�ده ب�ين
توجيه خود بر ملتها ناديده مى گيرد واز آن مهمتر، اين تجاوزات خود را 

 5F۱.كرده وآنرا اخالقى هم بشمار مى آورد
بدينگونه بود كه م�ا ش�اهد اس�تراتژى ن�وين امريك�ا در ده�ه ن�ود ودر 

پى مطرح شدن وفراگيرى هرچه بيشتر اسالم از يك سو وفروپاشى اتحاد 

اسالم (يا ) اسالم مسلّح(شوروى از سوى ديگر، بوديم كه نبرد با آنچه را 

                                           
از جملـــه هـــانتينگتون وفوكويامـــا در دفـــاع از [كنيـــد بـــه مـــتن نامـــه سرگشـــاده شصـــت تـــن از روشـــنفكران امريكـــايى   نگـــاه ١

كـه گروهـى از نويسـندگان وروشـنفكران مسـلمان در بسـيارى از كشـورها، پاسـخ ] باصطالح مبارزه امريكا بـا ترويسـم
 ).ى در پاسخ اين نامه نوشتند ـ ما سرگشاده روشنفكر، دانشمند وهنرمند آلماني، نامه ١٠٠اخيرًا . (آنرا دادند



 ۲۱ 

مهمت��رين ه��دف در كن��ار ه��دف ديگ��رى ك��ه  م��ى نامي��د، بعن��وان) سياس��ى

انى ب�ود، مح�ور اساس�ى  عبارت از يك�ه ت�ازى  در رهب�رى نظ�م ن�وين جه

از س�وى (اى  آنرا تشكيل مىداد؛ اي�ن اس�تراتژى م�ورد تأكي�د وتأيي�د فزاين�ده

قرار گرفت وب�ا ش�تاب ه�ر چ�ه بيش�تر وب�ويژه علي�ه ام�ت ) حاكمان امريكا

ن اس�تراتژى برنام�ه گس�ترده وب�ا ابع�اد اسالم، جنبه عملى هم پيدا ك�رد؛ اي�

 :هاى آن اشاره مىكنيم وسيعى را شامل مىشد كه به برخى جنبه

هاى مف��اهيم تم��دن اس��المي؛  ايج��اد تردي��د وتزل��زل در ارزش��: نخس��ت

اظه��ار : مثاله�ا در اي�ن خص�وص وعملك�رد غ��رب در اي�ن راس�تا، فراونن�د

. د پاي�ه ايتالي�ايىبرترى تمدن غرب بر تمدن اسالمى از سوى يك مق�ام بلن�

برترى اعتقادات مسيحّيت در خصوص صفات الهى بر اعتقادات اسالمى 

ويورش به مفاهيمى چون جهاد وديدگاههاى اس�الم نس�بت ب�ه حق�وق زن�ان 

 …و

 

تعمي�ق ك��ين ت��وزى ودش��منى غ��رب نس�بت ب��ه اس��الم وه��ر آنچ��ه : دوم

اس��المى اس��ت وحمل��ه ب��ه مس��اجد ومراك��ز اس��المى و زي��ر فش��ار گ��ذاردن 

قليتهاى مسلمان ومورد اتهام قرار دادن كشورهايى ك�ه ت�ا چن�دى پ�يش از ا

آن، آنه���ا را دوس���ت خ���ود قلم���داد مىك���رد وت���الش در جه���ت ممانع���ت از 

مهاجرت حتى قانونى مسلمانان به اروپا به رغ�م ني�ازى ك�ه اروپ�ا ب�ه اي�ن 

 .مهاجران دارد
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ن ب�ه حمله وحشيانه عليه برخى مل�ل اس�المى ب�ه اته�ام پن�اه داد: سوم

ها، چي���زى ك���ه در م���ورد افغانس���تان مظل���وم اتف���اق افت���اد ومل���ل  تروريس���ت

 .اسالمى ديگرى نيز همچنان در معرض تهديد قرار دارند

محور اهريمنى دانستن برخ�ى كش�ورهاى اس�المى وخط�رى : چهارم

كه همچنان آنها را تهدي�د م�ى كن�د، همچنانك�ه برخ�ى مقام�ات نيم�ه رس�مى 

 .اى عليه برخى كشورها كرده اند بمب هستهنيز تهديد به استفاده از 

اى وپليس�ى علي�ه  برنام�ه ري�زى ب�راى حم�الت گس�ترده رس�انه: پنجم

مؤسسات مالى اسالمى ونهادهاى خيريه وتبليغى وايراد فشار به كش�ورها 

 .براى جلوگيرى از فعاليت اين مؤسسات

برنام���ه ري���زى ب���راى ض���ربه زدن ب���ه مؤسس���ات آموزش���ى : شش���م

ان بردن استقالل آنها؛ دخالت وقيحانه غرب در كشورهاى اسالمى واز مي

ه�اى آموزش�ى اينگون�ه مؤسس�ات  اسالمى براى ايجاد تغييرات�ى در برنام�ه

 .طبق نظر وسليقه غربىها، در همين راستا صورت مىگيرد

اقداماتى نيز براى تضعيف نق�ش نهاده�اى ب�ين الملل�ى اس�المى : هفتم

 .در حال انجام است

الت��ى ك��ه پ��يش از ح��وادث ي��ازده س��پتامبر از س��وى تش��ديد حم: هش��تم

خ��ود غ��رب ي��ا ب��ه وس��يله م��زدوران در عرص��ه گس��ترش مفاس��د اخالق��ى، 

بن��دوبارى، فس��اد واهان��ت ب��ه مقدس��ات وتض��عيف زب��ان عرب��ى وت��رويج  ب��ى

ورواج ) مثالً در آس�ياى ميان�ه(هاى عاميانه ومبارزه با الفباى عربى  لهجه

ه�ايى  ك�ه بعم�ل  هاى اس�المى ودخال�تالئيسم وتشديد اختالف مي�ان كش�ور

آورد ومب����ارزه ب����ا عنص����ر اجته����اد وايج����اد ش����ك وتردي����د در ت����وان  م����ى
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پاس��خگويى اس��الم ب��ه نيازه��اى زم��ان وض��رورت س��متگيرى در راس��تاى 

 .ها پياده كردن ارزشهاى تمدن غرب وبسيارى ديگر از اين قبيل تالش

ختوم�ه مهمت�رين جنب�ه اي�ن ك�ارزار، ت�الش در جه�ت بس�تن و م: نهم

هاى پر دردسر و دست  و پ�ا گي�رى اس�ت ك�ه مهمترينش�ان،  كردن پرونده

چ�راغ س�بز ) ش�ارون(مسئله فلسطين است؛ در اين خص�وص، آمريك�ا ب�ه 

اين مسئله را فيصله دهد واو نيز با به�ره گي�رى از ) به روش خود(داد تا 

سياست ايجاد وحشت و يورش ه�اى ددمنش�انه وتلق�ين اينك�ه عملي�ات علي�ه 

ها بمثاب��ه بخش��ى از دوم��ين مرحل��ه جن��گ علي��ه تروريس��م اس��ت،  س��طينيفل

دس��ت بك��ار ش��ده واق��داماتى مرتك��ب ش��ده ك��ه لك��ه ننگ��ى اب��دى ب��ر دام��ان 

رود؛ امريكا در كمال وقاح�ت وبيش�رمى، ب�ه ي�ارى وى  بشريت بشمار مى

م��ردم (ه��ايى ك��ه از مقاوم��ت  ش��تافته وغ��رب ني��ز گ��ويى هم��ه آن س��تايش

هم��ه ش��عارهاى مرب��وط ب��ه آزادى، دموكراس��ى، بعم��ل آورده و) فلس��طين

در م�ورد . الملل�ى را بفراموش�ى س�پرده اس�ت حقوق بشر ومش�روعيت ب�ين

سازمان ملل متحد به رغم ) جنين(جنايات دشمن صهيونيستى در اردوگاه 

اى براى تحقي�ق در آن، ق�ادر ب�ه انج�ام چن�ين تحقيق�ى نش�د  صدور قطعنامه

ازه ك�افى آش�كار ب�وده وم�دارك واس�ناد هر چند اين جنايات در اصل به اند

الملل�ى ني�ز  ه�اى ب�ين فراوانى در محكوميت عامالن فراهم ش�ده وشخص�يت

 .اند در اين باره، شهادت داده

 

 برخورد اصولى در سطح بين المللى
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به نظر ما براى برداشتن گامى استراتژيك در جه�ت مب�ارزه ب�ا ه�ر 

س�ت ك�ه س�ازمان مل�ل نوع تروريسم وبا هر مضمون ومنبعى، ضرورى ا

متح���د، خ���ود عه���ده دار طراح���ى واج���راى آن ش���ود مش���روط ب���ر آنك���ه 

اى فراهم آيد تا مانع از به انحراف كشاندن طرح مزبور  هاى تازه مكانيسم

خ�ود واعم�ال فش�ار ب�ر  ءاز سوى كشورهاى بزرگ در جه�ت من�افع وي�ژه

ز سازمان ملل متحد براى حركت در راستاى هدفهاى استكباري، گ�ردد؛ ا

اينجاس��ت ك��ه س��ازمان مل��ل متح��د م��ى توان��د مرجع��ى جه��انى ب��راى حمل��ه 

جانبه عليه تروريسم و برقرارى صلحى عادالنه بر روى ك�ره خ�اكى  همه

باشد؛ به نظر ما مقدمات چنين نقشى مى تواند در تحقق موارد زير تجل�ى 

 :يابد

ـ برابرى در حقوق و وظايف كشورهاى عضو سازمان ملل متحد ۱

از اعم�ال نف�وذ ي�ك ي�ا چن�د كش�ور ب�ر تص�ميمات آن ب�ويژه در وپيشگيرى 

خصوص حق وتويى كه در مكانيس�م ناعادالن�ه تص�ميم گي�رى در ش�وراى 

هاى صادره وج�ود دارد؛ چن�ين مكانيس�مى باع�ث  امنيت در مورد قطعنامه

ش��ده ك��ه ب��ه عن��وان مث��ال و ت��ا هنگ��امى ك��ه اي��االت متح��ده امريك��ا ب��راى 

اى از س�وى ش�وراى امني�ت س�ازمان مل�ل ك�ه  ممانعت از ص�دور قطعنام�ه

هاى تروريستى رژيم صهيونيستى را پايان بخش�د، دهه�ا ب�ار از  وحشيگري

كند، تروريسم در چندين نقطه از جهان و بويژه  حق وتوى خود استفاده مي

 .در فلسطين همچنان قربانيان خود را داشته باشد

اى ك��ه در  يههاى تحميل�ى ب��ر ملّ�ت فلس�طين ومل��ل همس�ا ـ� رف�ع س��تم۲

 .معرض تجاوز وتروريسم از سوى رژيم صهيونيسى قرار دارند
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ـ��� ايج���اد مكانيس���مى ب���ين الملل���ى ب���راى ممانع���ت از ت���داوم حماي���ت ۳

ه�ا ونظامه�اى ديكت��اتورى ون�ژاد پرس�ت وني��ز  كش�ورهاى ب�زرگ از رژي��م

 .سازمانها وگروههاى تروريستى

ر آنچ�ه ك�ه هاى ك�ور وبيمارىه�ا وه� ـ مبارزه ب�ا فق�ر وجه�ل وتعص�ب٤

مظه���ر عق���ب مان���دگى اس���ت وني���ز مب���ارزه ب���ا ناهنجارىه���اى اجتم���اعى 

ها وب��ه اص��طالح هنره��ايى ك��ه مش��ّوق خش��ونت ونژادپرس��تى و  ورس��انه

هاى اخالقى در گستره تمامى جهان هس�تند  تضعيف كننده معنويات وارزش

چرا كه همه اينها فراهم آورنده بسترى طبيعى براى رشد ونم�و ه�ر گون�ه 

 .است روريستى وپرورش تروريسم گرايش ت

 :ودر برابر، اين اقدامات انجام گيرند

 .گستراندن منطق گفتگو ميان تمدنها واديان: الف

هاى اخالق��ى ـ  تش��ويق دموكراس��ى هماهن��گ وهمس��و ب��ا ارزش��: ب 

 .انسانى

 .هاى توسعه در جهان  يارى رساندن به تحقق برنامه: ج

عناص��ر س��لطه ج��ويى در تقوي��ت س��ازمانهاى ب��ين الملل��ى وح��ذف : د

 .آنها

هاى اخالق�ى وتعمي�ق  توج�ه ه�ر چ�ه بيش�تر ب�ه معنوي�ات وارزش�: هـ 

 .نقش دين در آنها وارج گذارى به نقش خانواده در بناى جامعه

 .قراردادن تكنولوژى اطالعات در خدمت بشر: و

انسانى كردن هنر وبخدمت گرفتن آن در راستاى تحق�ق ه�دفهاى : ز

 .واالى انسانى
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يشگيرى با تمام وسايل از سوء استفاده كشورهاى بزرگ غربى ـ پ٥

از حوادث واتفاقهاى پيش آمده وتبديل آنها به برخورد تمدنها وجنگ ميان 

ه��ا ب��ه به��اى ب��دبختى و درد ورن��ج  ادي��ان وتس��ويه حس��اب ب��ا برخ��ى رژيم

 .بيشتر براى ملتها

ـ كاس�تن از درد ورن�ج مل�ت افغانس�تان وحماي�ت غ�ذايي، پوش�اكي، ٦

 .دارويى وسر پناهى وفراهم آوردن ديگر وسايل ابتدايى زندگى براى او

ـ�� ت��داوم گفتگ��و مي��ان انديش��مندان وخردمن��دان پي��رو ادي��ان، تم��دنها ۷

وم��ذاهب مختل��ف وتعمي��ق وگس��ترش آن ب��ه منظ��ور ايج��اد فض��اى مس��اعد 

جهانى كه نق�ش خ�ود را در گس�ترش ع�دالت وص�لح ومحب�ت مي�ان تم�امى 

 .ملل جهان، ايفا كند

ترديدى نيست صلحى كه م�ا در پ�ى آن�يم وبش�ريت ني�ز تش�نه آنس�ت، 

ه�اى براب�ر ب�راى همگ�ان ايج�اد  اى اس�ت ك�ه در آن فرص�ت صلح عادالن�ه

ش��ود وه��ر ذى حق��ى ب��ه ح��ق خ��ود ناي��ل آي��د وس��تمديدگان داد خ��ود بس��تانند 

ومتجاوزان به حق�وق ديگ�ران، تح�ت پيگ�رد ومج�ازات ق�رار گيرن�د زي�را 

ه���اى خش���ونت  اى اس���ت ك���ه م���ى توان���د ريش���ه ن���هتنه���ا چن���ين ص���لح عادال

وتروريسم را بخشكاند؛ ولى صلح تحميلى وناعادالن�ه بمثاب�ه پنه�ان ك�ردن 

مس��ئله وره��ا س��اختن آن ب��ه ص��ورت آت��ش زي��ر خاكس��تر اس��ت وچ��ون در 

گناهان  چنين فرايندى، جنايتكار وقربانى همتراز قرار مىگيرند وحقوق بى

گرفت�ه، رس�ميت ومش�روعيت پي�دا  پايمال مىگردد وآنچه در عمل صورت

مى كند و در نتيجه اعم�ال خش�ونت آمي�ز همچن�ان وچ�ه بس�ا ب�ا گس�تردگى 

بيش��ترى ادام��ه مىياب��د واي��ن خ��ود ب��دان م��ى انجام��د ك��ه ص��لح غيرعادالن��ه، 



 ۲۷ 

تداوم مشكالت وفعاليت كانونهاى بحران را درپ�ى داش�ته باش�د چي�زى ك�ه 

 .آن هستيم هم اكنون نيز در نقاط بسيارى از جهان، شاهد

 

 چگونگى برخورد در سطح امت اسالم
 

راه حل موضوع در سطح ام�ت اس�المي، جنب�ه ك�امال روش�نى دارد 

 :كه بر موارد زير استوار است

ه��اى ام��ت در عرص��ه ه��اى  يك��م ـ ب��اال ب��ردن س��طح آگ��اهى ت��وده

فه��م اس��الم واه��داف آن، درك اوض��اع ج��اري، درك آنچ��ه باي��د (گون��اگون 

 ).…انجام شود و

ـ كوش��ش در جه��ت پي��اده ك��ردن ش��ريعت اس��المى در تم��امى دوم 

 .هاى زندگى جنبه

پرورش���ى هم���ه جانب���ه ب���راى  –اى تربيت���ى س���وم ـ اج���راى برنام���ه

 .هاى اسالمى هاى مختلف امت طبق آموزه بخش

چهارم ـ تالش در راس�تاى وح�دت بخش�يدن ب�ه موض�ع عمل�ى ام�ت، 

ه��اى  ح��اوى جنب��ه موض��عى ك��ه ن��ه آنچن��ان اي��ده آليس��تى وخيالپردازان��ه ون��ه

تس��ليم طلبان��ه و وادادگ��ى بلك��ه موض��عى واقعگرايان��ه ومتناس��ب باه��دفهاى 

 .ترسيم شده باشد

پ��نجم ـ كوش��ش در جه��ت تقوي��ت وتحك��يم نهاده��اى فراگي��ر اس��المى 

وايجاد نهادهاى ضرورى ديگر و اعطاى آزادى تحرك وفعاليت بيشتر به 

 .بينى مكانيسم هاى ابتكارى وفعال آنها با پيش



 ۲۸ 

اى ب�راى به�ره ب�ردارى بهين�ه از  ريزى برنامه هم�ه جانب�ه م ـ پىشش

ه�اى  امكانات سياسى ـ اقتصادى ، تبليغ�اتى ، جغرافي�ايى وم�ادى وپتانس�يل

 .اى علمى وفرهنگى وبسيج آنها در اين كارزار توده

هفتم ـ چش�م پوش�ى از برخ�ى اختالفه�اى فرع�ى ي�ا واگ�ذارى آنه�ا ب�ه 

مت��ر وپاس��خگويى ب��ه انتخ��اب ه��دفهاى فرص��تى ديگ��ر ب��ه س��ود ه��دفهاى مه

 .اولويت دار

كه حدود يك سوم ك�ل (هشتم ـ حمايت وپشتيبانى از اقليتهاى مسلمان 

) وح��دت(ب��ا انگش��ت گ��ذاردن ب��ر ) مس��لمانان جه��ان را تش��كيل م��ى دهن��د

هاى در هم آميزى آنان ب�ا م�ام  آنها و نيز تحكيم عرصه) هويت(و) وجود(

 .امت

المنفع��ه  مؤسس��ات خيري��ه ونهاده��اى ع��امنه��م ـ تأكي��د ب��ر حماي��ت از 

وتبليغ���ى وع���دم ره���ايى آنه���ا بح���ال خ���ود وس���وق ن���دادن آنه���ا ب���ه گ���رداب 

 .اختالفهاى جزيى مذهبى وسياسى

ده��م ـ حف��ظ اص��الت نظ��ام آم��وزش واس��تقالل مؤسس��ات آموزش��ى 

ندادن به فشارهاى خارجى ب�ه منظ�ور ايف�اى ه�ر چ�ه ك�املتر وتم�امتر  وتن

 .نقش مورد نظر خود

هم ـ به���ره گي���رى مناس���ب از ديگ���ر مؤسس���ات وس���ازمانهاى ي���ازد

 .المللى غير دولتى به سود مسائل عادالنه خويش بين

س�از  دوازدهم ـ ايستادگى قاطع وبرنام�ه ري�زى در مس�ايل سرنوش�ت

 .امت، از جمله مهمترين آنها مسئله فلسطين

 :پيشنهاد مى شود) بند دوازدهم(در خصوص اين بند 



 ۲۹ 

ه�اى  المى در جه�ت ب�ه شكس�ت كش�اندن نقش�ههاى اس� ـ همه كوشش�۱

شارون در سر ك�وب مل�ت فلس�طين وپاي�ان بخش�يدن ب�ه انتفاض�ه قهرم�ان، 

 .يكجا متمركز گردد

ه��ا  ـ� اق��دامى هم�ه جانب��ه ب��راى حماي�ت از قرباني��ان وت�رميم ويران��ى۲

 .وواداشتن كشورهاى ثروتمند به عهده گرفتن بخشى از بودجه مربوطه

مى ب�ودن مس�ئله فلس�طين وبس�يج تم�امى ـ ضرورت تأكي�د ب�ر اس�ال۳

 .امكانات اسالمى در اين راه

ـ ضرورت اقدام به هر كار وبهره گي�رى از هم�ه امكان�ات ق�انونى ٤

 .المللى براى نشان دادن چهره جنايت پيشه صهيونيستها ومحافل بين

ـ اجازه ندادن به اينكه امريكا يكه تاز ميدان گردد وعدم اعتم�اد ب�ه ٥

 .مريكايىراه حلهاى ا

ـ�� ل��زوم انديش��ه ج��دى ب��ه به��ره گي��رى از تح��ريم هم��ه جانب��ه وانج��ام ٦

 .فورى تحريم هاى مردمى

ـ لزوم فعال سازى نقش سياسى سازمان كنفرانس اس�المى در اي�ن ۷

 .عرصه بويژه در راستاى اجراى قطعنامه هاى بين المللى

 ـ لزوم فعاليت بين الملل�ى در زمين�ه تعري�ف هم�ه جانب�ه وج�امع از۸

 .تروريسم وتمييز آن از مقاومت مشروع توده ها

 .ـ ضرورت ايجاد پوشش شرعى براى عمليات شهادت طلبانه۹

ـ�� ل��زوم به��ره گي��رى فع��ال از امكان��ات س��ازمانهاى غي��ر دولت��ى ۱۰

)NGO آفريق���اى جن���وبى(ب���ه همانگون���ه ك���ه در كنف���رانس دورب���ان ) ه���ا (

 .صورت گرفت



 ۳۰ 

 

 كتابشناسى
 
 ).تبليغ اسالم) (الى االسالمالدعوة : (ـ آرنولد توماس۱

 ۲۰/۱/۱۹۹۲٫ـ اسالم وعصر تمدن مجله اشپيگل ۲

 ٦/۸/۱۹۹٤٫اكونوميست لندن : ـ برايان بيدهام۳

بي��روت ـ ) ت��اريخ مل��ل اس��المى) (ت��اريخ الش��عوب االس��المية: (ـ�� بروكلم��ان٤

 .دارالعلم للماليين

فك�رى در ك�ارزار ) (الص�راع الفك�رى ف�ى ال�بالد المس�تعمرة(ـ بن نبى مال�ك ٥

 ).كشورهاى مستعمره

 ).اسالم وغرب) (االسالم والغرب: (ـ توين بى ـ آرنولد٦

 ۱۹۹٥٫اكتبر  ۱٦ـ روزنامه فرانكفورتر الگماينه مورخ ۷

) جن��گ س��رد اروپ��ا علي��ه اس��الم) (الح��رب الب��اردة الروب��ا ض��د االس��الم(ـ�� ۸

 ۸/۱۳۷۳٫/ ۲۰) بلژيك(روزنامه يولند بوستن 

خاورشناس�ان ) (المستش�رون والت�اريخ االس�المى(: ـ الخربوطلى على حس�ن ۹

 ).وتاريخ اسالم

سخنرانى بمناسبت اعط�اى ج�ايزه نوب�ل ب�ه ) رئيس جمهور آلمان(ـ رومان ۱۰

 .خانم مارى شميل

اس��الم ) (اش��كالية التع��ايش والص��راع: االس��الم والغ��رب: (ـ�� س��لمان س��مير۱۱

ابه��اى مجل��ه دوم��ين كت��اب از س��رى كت) بغرنجىه��اى همزيس��تى وبرخ��ورد: وغ��رب

 ۱۹۹٥٫ـ ۱ج  ۱التوحيد س 

چه�ره ) (صورة االسالم فى اوروبا فى العصور الوسطى: ـ سوزن ريچارد۱۲

 ).اسالم در اروپاى قرون وسطى



 ۳۱ 

ت�اريخ اع�راب ومل�ل ) (تاريخ العرب والشعوب االسالمية: (كاهن كلود  – ۱۳

 ).اسالمى

م��دى ب��ر پ��يش در آ) (م��ن اج��ل ح��وار ب��ين الحض��ارات: (ـ�� گ��ارودى روژه ۱٤

 ۱دكت�ر ذوق�ان قرق�وط ـ دار النف�ائس ـ بي�روت ج) عرب�ى(ترجم�ه ). گفتگ�وى تم�دنها

 .م۱۹۹۰هـ ـ  ۱٤۱۱

جه��ان اس��الم ومس��ايل ) (الع��الم االس��المى وقض��اياه التاريخي��ة: (ـ�� ماري��ا بي��ا۱٥

 ).تاريخى آن

خورش�يد اس�الم ب�ر ) (شمس االسالم تشرق عل�ى الغ�رب: (ـ هونكه زيگريد۱٦

 ).غرب مى تابد

ح�ق اس�الم ) (فضل االس�الم عل�ى الحض�ارة االوروبي�ة: (ـ وات مونتگمرى۱۷

 ).بر تمدن اروپا


