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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 پيشگفتار

نگاهي به نخسـتين آيـات   . ، آغاز گرديد ، با تولد اسالم رابطه ميان جهان اسالم و غرب
،  باطات كند آنزمـاني ـ بـا نگرانـي كامـل     دهد كه مسلمانان ـ به رغم ارت  ، نشان مي سورة روم

از آن سو، مشركان نيز همه چيـز را زيـر نظـر    . كردند جهان را دنبال مي  حوادث و جريانهاي
اي نبود كه به سادگي و با شادي اين و  ، مسئله ايرانيان بر روم  رسد پيروزي داشتند و بنظر مي

به معناي چيرگي كفة ايمان يا شرك بود ،  ؛ پيروزي هر طرف ، بتوان از آن گذشت ناراحتي آن
و خبر از گستردگي كارزاري فراتر از عرصة جغرافيا داشـت و هـم در اينجاسـت كـه بنـابر      

و درسـتي وحـي    )0F1(.گـردد  ساز، مطرح مي سرنوشت  ، چالش اصلي و درگيري برخي روايات
ند زيـرا در شـمار   يابد كه گفته است روميان ـ كه در اردوگاه ايمان قرار داشـت   الهي تجلي مي

هـاي بعـد،    ، در انـدك سـال   مشرك  اهل كتاب بودند ـ پس از مغلوب شدن به وسيله ايرانيان 
 .پيروز خواهند شد كه به ارادة خداوند نيز چنين شد

دانستند كه چـه موجـودي از رحـم صـحرا      ، هيچكدام نمي ولي نه روميان و نه ايرانيان
، نجـات   د و جهان و جهانيان را از گمراهي و تبـاهي ياب آورد و رشد مي سر برمي  ) عربستان(

بخشد؛ اي بسا چيزهايي در اين باره شنيده بودند ولي چندان تـوجهي بـدان نداشـتند تـا      مي
هاي  ، خبرهايي از رشد و بلوغ اين مولود تازة صحرا، به گوششان رسيد و نامه اينكه سرانجام

 .خواند، بدستشان رسيد در برابر خدا فرامي و تسليم  كه آنانرا به اسالم)  ص(پيامبر اكرم 
تـرا بـه خـداي    «:  به كسري انوشيروان پادشاه ايران آمده است)  ص(در نامة آنحضرت 

، من فرستادة او براي همگان هستم تا به زندگان هشـدار دهـم و حجـت بـر      خوانم يگانة مي
                                                           

، بيهقـي و   ، الحاكم ، طبراني حاتم ، ابن ابي ، نسايي قل از احمد، ترمذيبه عنوان مثال نگاه كنيد به الدر المنثور به ن ) 1(
 . ديگران
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پرسـتان   ي كنـي نفـرين آتـش   اسالم بياور تا در امان باشي و اگر خـوددار .  نمايم  كافران تمام
 )1F2( .ديگري از اين نامه نيز وجود دارد  متون. »نثارت باد
 )2F3( .، فرستاده شد هاي ديگري نيز خطاب به كارگزاران انوشيروان نامه

آور  ؛ اسالم خوانم ترا به اسالم فرامي«:  اي خطاب به قيصر بزرگ روم آمده است در نامه
دوبار پاداش خواهد داد و چنانچه از اينكار سرباز زنـي گنـاه   بماني و خداوند ترا   تا در امان

تو خواهد شد و اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه ميـان مـا و شـما      ، متوجه"ها اريسي"
يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيد و چيزي را شريك او نگردانيـد و بعضـي از مـا    

اگر از اين پيشنهاد اجتناب وزيديد بگوييد  بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد پس
 )3F4(.» كه ما مسلمانيم

 . ها به كارگزاران او نيز پياپي ادامه يافت نامه
تر از واكـنش مشـركان    ، خردمندانه واكنش مسيحيت. ها، متفاوت بود ها و پاسخ واكنش

دو  ، بـه شكسـت هـر    طـي مـدت زمـان انـدكي    .... هـا و   و سرانجام و پس از درگيـري . بود
گسترش اوليه اسـالم آنچنـان پرشـتاب و همـه     . قدرت نوپا، انجاميد  امپراتوري در برابر اين

يكي يعني امپراتوري ايران فروپاشـيد  . زده كرد ها را بهت امپراتوري  جانبه بود كه هر دوي آن
، عقب نشست و شام و مصر و مغـرب   عمق اروپايي خويش  ، به ديگري يعني امپراتوري روم

،  حكمفرمايي و از زمان تصرف آنها بوسيله اسـكندر مقـدوني    از نزديك به هزار سال را پس
 .واگذار كرد

ــرفت  ــن پيش ــاريخ  اي ــگفتي ت ــب ش ــون  ، موج ــي چ ــاران بزرگ ــتروب":  نگ ، " ثوراس
 .گرديد... و  "توماس آرنولد"و  " بي توين"و  " گوستاولوبون"

                                                           
 .316، صفحه 2مكاتيب الرسول جلد )  2(
 .388، و به عنوان مثال صفحه 2مكاتيب الرسول جلد )  3(
 .390، صفحه 2، جلد  مكاتيب الرسول)  4(
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(آميز بود ، خشونت مقاومت ايرانيان و روميان
4F

ـ  )5 ، آنچنـان انقالبـي در ميـان     ي اسـالم ول
برتري اسالم همچنان ادامه پيـدا كـرد و   . پذير نبود ، برانگيخته بود كه مقاومت مسلمان  اعراب

اند منكر ايـن تـأثير    ها تالش ورزيده تأثير خود را در غرب بر جاي گذاشت هر چند اروپايي
،  در تاريخ اروپا و نه اسـالم  مرزهاي روم از سوي ملل ژرمن را نقطه تحولي  شوند و تصرّف

 .قلمداد كنند
 :گويد استاد انورالجندي مي

، پابرجا و  ها به مرزها و استقرار در نواحي مختلف آن دولت روم پس از يورش ژرمن«
آنچه اتفاق افتاد انتقال مركزيت آن از رم بـه بيـزانس و نيـز رويـارويي بـا      . باقي بود  تمدنش

ولي بـا وزش توفـان اسـالم و حركـت     . مادي و عقلي آن بودنوعي ركود و فساد در اوضاع 
، فروپاشـيد تـو گـويي     هـاي آن  ، همة آثار و نشـانه  گردانها و پيشقراوالن آن در سرزمين روم

خاكستري بود كه با وزش باد، به هر سو پراكنده شد؛ دولت جديدي تأسيس گرديد و تمدن 
كـرد،   را محاصره كرد؛ اگر اسالم ظهور نمي، اروپا  اي پيدايش يافت كه از شرق و جنوب تازه

به اروپاي جديـد شـكل بخشـيدند،      ، همچنان پابرجا بود و انقالبهاي ملي كه امپراتوري روم
 )5F6(.»آمد بوجود نمي

، از نبرد پواتيه كه به فرماندهي شـارل مارتـل    نگاران اروپايي به رغم اينكه برخي تاريخ
،  متوقف سـاخت )  هجري 114(ميالدي  732سال  گرفت و پيشروي مسلمانان را در  صورت

كنند ولي برخـي ديگـر همـين     كنند و آنرا يك پيروزي براي اروپا قلمداد مي با افتخار ياد مي
كنند كه اروپا را به  كلودفاير ـ در شمار بدترين فجايع قرون وسطي تلقي مي  نبرد را ـ به گفته
 )6F7( .قهقرا بازگرداند  ، به مدت هشت قرن

                                                           
 . شكري فيصل: دنوشتة استا "حركه الفتح االسالمى":  نگاه كنيد به)  5(
 .130، صفحه "االسالم و العالم المعاصر")  6(
 .132، صفحه  همان منبع)  7(
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، ) مـيالدي  1099-1295(اين ميـان بـود كـه جنگهـاي صـليبي بـه مـدت دو قـرن         در 
برافروخته شد وتر و خشك را با هم سوزاند ولي اروپا از اين روند، بهرة فراواني بـرد و بـه   

 .رود بشمار مي) يعني سه قرن بعد(رسد راز آغاز رنسانس آن در قرن پانزدهم  نظر مي
يابيم كه اعتراف دارند  اصر اروپايي نيز كساني را ميجالب اينكه در ميان نويسندگان مع

  دهـد و بـدان   ، عامل خارجي رنسانس اروپا در قرن پانزدهم ميالدي را تشكيل مـي  اسالم  كه
خوانند كه امروز نيز غرب بايد عامل خارجي خيزش جهـان اسـالم در قـرن پـانزدهم      فرامي

 )7F8( !باشد  هجري
را )  از قرن پنجم تـا قـرن پـانزدهم   (ك قرون وسطي در همان زمان كه اروپا دورة تاري

درخشيد و در شرق و حتي در بخشي از اروپا يعني  گذراند سرزمين ديگر با نور اسالم مي مي
 . ، تابش چشمگيري داشت ، نور اسالم اندلس

، با تحريـك كليسـا، آغـاز گرديـد و فجـايعي       ، جنگهاي صليبي ميالدي 1099در سال 
نشانند كه خود اگرچه بيانگر عمق كينـه و   رق شرم بر پيشاني بشريت ميپيوست كه ع  بوقوع

، نشانة هراس و بيم زايدالوصف غرب از تمـدن   است) ها يعني اروپايي(نفرت و تعصب آنها 
و اين سخن خانم شيرين هانتر كـه گفتـه اسـت غـرب از     .  ، هم هست اسالم  گسترش يابنده
، چنـين احساسـي پيـدا كـرد      مـيالدي  1359ر سال بدست تركان د " گاليپولي"هنگام سقوط 

كه اين ترس پيش از جنگهاي صليبي نيز وجود داشته   هرگز صحيح نيست و حقيقت آنست
 . است

، سـرآغاز تـابش   ) مـيالدي  711-714(هجـري   92-95ورود اسالم به اندلس در سـال  
تـا سـقوط   (قـرن  خورشيد اسالم نه تنها در اندلس كه در تمام اروپا بود كه به مدت هشـت  

،  و آغاز رنسانس اروپا، ادامه پيدا كرد و به رغم اينكـه اسـالم  )  ميالدي 1492گرانادا در سال 
 . ، بپاداشت اندلس را از دست داد، در افريقا، امپراتوري مالي و امپراتوي كادا را در همان قرن

                                                           
 .1994اكونوميست لندن در سال : در " بيدهام برايان")  8(
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تاد سمير ، دست بدست شد؛ اس و بدينگونه بود كه قدرت و چيرگي ميان غرب و اسالم
  ميالدي و در زمان ورود ناپلئون بـه  1792بر آنست كه يورش دوم غرب در سال  )8F9( سليمان

هاي بعدي نيز پياپي صورت گرفت كه مهمترين آنها عبارتنـد   ، آغاز گرديد؛ يورش اسكندريه
 :از

 . چيرگي هلنديان بر اندونزي 1800در سال 
 .چيرگي فرانسه بر الجزاير 1830در سال 

 . اخر قرن نوزدهم ميالدي سقوط قفقاز و تركستان به دست روسيهدر او
 .چيرگي بريتانيا بر هند 1857در سال 
 .گشايش كانال سوئز 1869در سال 
 . اشغال مصر از سوي انگلستان 1882در سال 
 . اشغال سودان به وسيله انگلستان 1892در سال 
 . سقوط عثمانيالمقدس و آغاز  پيمانان به بيت ورود هم 1917در سال 
 . تحقق چيرگي تقريباً كامل انگلستان و فرانسه بر جهان اسالم 1918در سال 
 . سقوط دولت عثماني 1924در سال 
 . تأسيس كشور اسراييل 1948در سال 

جانبه و فراگير، جهان اسالم را دچار نوعي بهـت و سـرخوردگي كـرد     اين يورش همه
 :توان اشاره كرد مطرح گرديد كه به موارد زير مي هاي نيرومندي واكنش  )بعد  اندكي(ولي 

 .انقالب الجزاير آغاز شد 1930در سال 
،  الـدين اسـدآبادي   حركت اصالحي بـه رهبـري سـيدجمال    1839-1897هاي  در سال

 . ، صورت گرفت و الكواكبي  محمد عبده
 .ها در ليبي مطرح شد حركت سنوسي 1831در سال 

                                                           
 .، كتاب التوحيد34االسالم و الغرب ـ صفحه )  9(
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 .، دست به انقالب زدندمسلمانان در هند 1857در سال 
 .انقالب عرابي در مصر، پديد آمد 1882در سال 
 . ميالدي انقالب مشروطه در ايران صورت گرفت 1895در سال 

 . انقالب سودان 1889
 .انقالب مصر 1919
 . در عراق " العشرين"انقالب  1920
 . هاي  سوريه و سودان انقالب 1924
 .اانقالب الخطابيه و انقالب روست 1924
 . انقالب عمرمختار در ليبي 1930

هـا و   و عمـاني )  انقالب شـيخ شـامل  (، تركستان و قفقاز  انقالب اسالمي در هند شرقي
 .ها سواحيلي
:  هاي ايرانيان عليه اشغالگران و مزدوران آنان در آغاز قرن بيستم مـيالدي از جملـه   قيام

 . تنگستاني در جنوب و قيام جنگلي در شمال ايران  قيام
 .انقالب فلسطين آغاز گرديد 1935و در سال 

ها ـ كه به لحاظ اهداف و شيوه متفاوت بودند ـ غرب توانست طي    در كنار اين واكنش
، وجـود   ، با فروپاشي امپراتوري عثمـاني  ناميم مي 1924آنرا فاجعة بزرگ در سال   روندي كه

گي غربي نيز فزوني گرفـت و  سياسي اسالم را از ميان بردارد و در همين احوال يورش فرهن
عليه اسالم مطرح گرديد كه هرچند ممكن است اكنون علني نباشند   ادعاهاي صليبي جديدي

كتاب لـرد كرومـر كـه در سـال     . اند ، متوقف نشده خصمانه  ولي هنوز اين ادعاها و اظهارات
در آن ادعـا  رود زيرا  ميالدي منتشر، گرديد چهرة عريان و آشكار اين حمله بشمار مي 1908

، آنرا احيا كرد زيـرا   توان با اصالحات شده كه اسالم مرده يا در آستانه مرگ قرار دارد و نمي
، نهفته  ماندگي زن و تحجر شريعت اسالمي است مرگ در ذات و جوهر آن كه مبتني بر عقب
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 ، مدرنيسـم  است و بنابراين جهان اسالم بايد براي همراهي و همگـامي بـا پيشـرفت جوامـع    
، به گفتة خانم شيرين هانتر، ديدگاه خاورشناسـان   اين ديدگاه )9F10( .بدون اسالم را پذيرا گردد

، و در نتيجـه بـا    اي است كـه بـا مدرنيسـم    جديدي است كه معتقدند، طبيعت اسالم به گونه
  اي آنـانرا جبرگرايـان فرهنگـي   ) خـانم شـيرين هـانتر   (او . ، هماوايي نـدارد  گرايش به غرب

انديشـند و عمـل    هاي معيني مـي  ها و روش كند كه معتقدند مسلمانان طبق شيوه توصيف مي
كنند زيرا مسلمان هستند و تنها روشي كه غرب مي تواند با پديدة اسالمي برخورد كنـد،   مي

كنند كـه رژيمهـايي    ؛ آنها به غرب توصيه مي قلع و قمع و فروپاشي از درون است "، مقاومت
خود درگيرند مورد حمايت قرار دهد تا آنانرا از ميان برداشته يـا كـامالً     گرايان را كه با اسالم

 )10F11( »...تسليم كنند 
جويانه محمد عبـده در پاسـخ بـه لـرد      نشيني فكري اسالمي با اظهارات مسالمت عقب

السيد و سعد زغلول و طه  و بخش الئيسم اطرافيان وي از جمله لطفي )11F12( .، آغاز گرديد كروم
جويي اسـتقبال كردنـد و نتيجـه آن شـد كـه بـه        مظهر نيز از اين مسالمت  يلحسين و اسماع

در سرتاسر جهان اسالم نيز كسـاني بـا ايـن طـرز فكـر وجـود       . ، نزديك شدند ديدگاه كروم
بعـدها نيـز   . سـاختند  ها و ديدگاه را پذيرا شده و آنها را مطـرح مـي   داشتند كه همين انديشه

قرن بيستم در منطقه اسـالمي فعـال     هاي م نيز كه در ميانههاي ناسيوناليسم و ماركسيس مكتب
 .شده بودند، به ياريشان شتافتند

هـا،   توزانه نسبت به خيزش اسالمي از سوي غربـي  در كنار اين ديدگاه خصمانه و كين
 "هاي نو جهان سومي"خاورشناختي ديگري وجود داشت كه خانم شيرين هانتز آنرا   ديدگاه

                                                           
أليف كرد كه در همان سال نيز منتشـر  را در پاسخ به وي ت " االسالم روح المدنيه": شيخ الغالييني كتاب خود)  10(

 .گرديد
،  در بقيه مطالب اين مقاله نيز بـر همـين كتـاب   . 95صفحه )  آيندة اسالم و غرب( " مستقبل االسالم و الغرب")  11(

 .كرد تكيه خواهيم
حمـد  بـه نقـل از م  .  شماره اول منتشـر سـاخت   153صفحه  "ثقافتنا"اي كه در  محمدجابر االنصاري در مقاله)  12(

 . محمدحسين
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ها و منـافع هـر دو بـا هـم      كه آنچه در جهان اسالم حكومت دارد، ارزشنامد و برآنست  مي
اي ميان دو جهان اسالم و غرب را در نظر گرفـت و خـود    توان مصالحه مي  است و در نتيجه

 .كند وي نيز اين ديدگاه را تأييد مي
غـرب از جملـه     ) فرهنـگ (، جنبة ضدانسـاني   هاي اسالمي حقيقت آن است كه ارزش

، استثمار ملتها، نفي زندگي اخالقي و كوشش در راستاي نفي فرهنگهـاي   جنسي  ريبندوبا بي
كنـد و از ايـن    گوناگون استعمار و يك بام و دو هوايي و امثال آنها را نفي مـي   ديگر و انواع

تـوان دربـارة آنهـا بـه گفتگـو       مشترك فراواني وجود دارد كـه مـي  » موارد كه بگذريم موارد
 . نشست

ها خود در  اي نيست كه ارزش آنها را نفي كنند بلكه ارزش ، گستره ، منافع نعالوه بر اي
 : كنند و بهرحال تحقق منافع واالي انساني است كه مفهوم خود را پيدا مي  راستاي

، و  ، فرهنگـي  غرب همواره و به وسايل گوناگون سعي داشته از طريق يـورش نظـامي  
و برق تمدن خود، امت اسالمي را مقهور و مرعوب  مزدوران يا شيفتگان زرق  نفوذ به وسيله

و . ، قدرت اسالم را مورد ضـربه قـرار دهـد    كاري بر امپراتوري عثماني  سازد و پس از ضربة
تمامي منطقه اسـالمي طرفـي نبسـت در پـي اعطـاي اسـتقالل         زماني كه از استعمار مستقيم

ست خود برآمد و در همـين  صوري به هركدام از كشورهاي اسالمي با حفظ زمام قدرت بد
هـاي ناسيوناليسـتي يـا     هاي محـدودي بـا پـذيرش انديشـه     راستا بود كه كشورها و مجموعه

بخشيدن به هدف استعمار، متولد   جغرافيايي پاره شده از اندام امت اسالم و در واقع با تحقق
زد و مـدت  سـا  ، اهداف غرب را برآورده نمي ولي ديري نپاييد كه ثابت شد اين حالت. شدند

زمان كوتاهي پس از پايان جنگ جهاني دوم بود كه ما با رشد جهانشمولي اسالمي و تشكيل 
كشـيدن مسجداالقصـي     نهادهاي اسالمي فراگير بويژه در نقاط عطف حساسي چون به آتش

انقـالب    ور شدن خشم مسـلمانان و جهـان اسـالم گرديـد و نيـز پيـروزي       كه منجر به شعله
  و سرنگوني رژيم وابسته و مزدور غرب و پيروزي مجاهدين افغـاني عليـه  اسالمي در ايران 
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)  اتحاد شوروي سـابق (ابرقدرت روسيه و سرانجام فروپاشي بزرگترين قدرت الحادي جهان 
اين حوادث همه و همه بزنگاههايي بود كه انديشة .  و رهايي ملل اسالمي دربند روبرو شديم

رح و غرب را وادار ساخت تا راهكارهاي خود را مورد فراگير و جهان شمول اسالمي را مط
 .تجديدنظر اساسي قرار دهد

، غرب را غافلگير كرد و با ابزارهـا و ديـدگاههاي خـود،     پديدة فراگير خيزش اسالمي
تجزيه و تحليل آن نمود تا نقاط ضعف و قوت آنرا كشف كنـد و بتوانـد بـا چنـين       اقدام به
بنابراين مهم آنست كـه داليـل و موجبـات اصـلي ايـن      «: بپردازد با آن  ، به رويارويي تحليلي

، مـورد   ، مشـخص گـردد و بطـور درسـتي     نسبت به غرب  پديدة اسالمي و ابعاد خصمانة آن
كه سعي  )12F13(.»، در نظر گرفته شود برخورد با آن  ارزيابي قرار گيرد و سياستهاي مناسبي براي

، انگشـت   ز ديدگاههاي غربي نسبت به اين پديـده اي ا خواهيم كرد طي مطالب زير، بر نمونه
 : گذاريم
 
 نوشتة شيرين هانتر " آيندة اسالم و غرب"بررسي كتاب  

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

 1916ي نوشـته سـال   ، كتاب خود را با سخن از رمان يـك افسـر انگليسـ    نويسنده -1
ور شـدن   توانـد در صـورت شـعله    گيري يك انقالب اسـالمي كـه مـي    فرضيه شكل  براساس

كنـد   نويسنده اين رمان اعالم مي. كند جهاني اول را دگرگون سازد، آغاز مي  سرنوشت جنگ
 . اشارة الهي است  كه شرق در انتظار يك

هفتـادوپنج سـال    "كراوثمر"ده شود كه افسر ياد ش سپس خانم شيرين هانتر يادآور مي
 .، بازگو كرد خود را از رويارويي امريكا با خطر بنيادگرايي اسالمي  بعد نگراني

                                                           
 .99، صفحة " مستقبل االسالم و الغرب")  13(
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مـيالدي و بـا سـقوط گـاليپولي بدسـت       1359دارد كه اروپا نيز از سال  و مقرر مي -2
اهللا  مهبا خطر اسالم مواجه شده و اين نگراني با پيدايش پديدة امام خميني رح  تركان عثماني

 . آنرا تهديد كرده است  عليه نيز همچنان
گويد و  از كارزار موجود در غرب ميان دين و سكوالريسم سخن مي)  نويسنده(او  -3

 . معنايي است ، جدايي بي كند جدايي ميان فرهنگ و ايدئولوژي مي  اعالم
 .سازد ب مي، آنرا دشمن تمدني و مستمر غر هاي اسالم شود كه ويژگي او يادآور مي -4
گـذارد و از آنجـا كـه در     نويسنده بر نقش نفت در تشديد اين كارزار انگشت مـي  -5

مورد بنيادگرايان مثالً هندي چنين عاملي وجود ندارد، غرب از آن بنيادگرايي چندان نگرانـي  
 .ندارد

، دچـار   كند كه امكـان نـدارد اسـالم همچـون نازيسـم و سوسياليسـم       او تأكيد مي -6
 .دشكست گرد

، تفـاوت قايـل    او ميان اسالم شخصي كه خوب است و اسالم تمدني كه بد اسـت  -7
 )13F14(. شود و بر آنست كه همة خطرها، از سوي اسالم جنگنده مطرح است مي

ها بايد معطوف عرفي كـردن جامعـة    دارد كه همة تالش و كوشش سپس اعالم مي -8
 .رفت فراهم آيدگردد تا امكان پيش  ) جدايي دين از سياست(  اسالمي
، نقش دين در زنـدگي و جهـان    حل ميانه در آنست كه غرب كند كه راه و تأكيد مي -9

 .شدن را بپذيرد  اسالم عرفي
؛ مسلمانان منكـر سـلطة    علت حقيقي كارزار، موازنة قدرت است: گويد سپس مي -10

 . غرب بر سرنوشت خويش و غرب منكر برتري ديگران بر خويش است
از نقش ايدئولوژي در جامعه به مثابة عاملي كه در خدمت قدرت قرار دارد، آنگاه  -11

                                                           
منتشر شد، وارد شـده و بـر ضـرورت نبـرد بـا اسـالم        1979همين تعبير در متن استراتژي آمريكا كه در سال )  14(

 . جنگنده ـ كه منظور وي اسالم سياسي است ـ انگشت گذارده شده است
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هاي بزرگ نياز به توجيهي ايدئولوژيك دارد و برآنست كـه   گويد و اينكه فداكاري مي  سخن
 .شود هاي غربي در خدمت منافع آن قرار نگيرند، چندان توجهي به آنها نمي ارزش  چنانچه

، چنـدان روشـن    نظام سياسي اسالمي در قرآن و سـنت  كند كه همچنين تأكيد مي -12
گذارد  ؛ او بر وحدت دين و سياست و مفهوم امت در مسيحيت و يهوديت انگشت مي نيست

، بـه نـوعي    دارد تا با فرض پذيرش عرفي شدن از سوي جامعة اسـالمي   گونه تالش و بدين
عرفي شدن ـ سكوالريسـم ـ     پذيرد كه نظام الهي و هرچند مي(نزديكي ميان آنها دست يازد 

، نـاگزير   گيرد كه نبـرد اسـالم و غـرب    و در اينصورت نتيجه مي) چندان قابل اجتماع نيستند
 . نيست

المللـي   كند كه در اسالم نظريه جامع و فراگيري نسبت به روابط بـين  او تأكيد مي -13
كننـد مـورد    د مي، كساني را كه مواضع اسالم را سطحي قلمدا وجود ندارد ولي در عين حال

،  شود كه چـون اسـالم در پـي حكمروايـي بـر جهـان اسـت        دهد و يادآور مي انتقاد قرار مي
و در اين راستا ديدگاه ساموئل هانتينگتون را كـه معتقـد     طلب و دشمن ديگران است توسعه

 .دهد ندارند، مورد تمسخر قرار مي  ، آشنايي است مسلمانان با منطق برابري
گذارد و بر آنست كه اين حكـم بـا    نويسنده بر حكم جهاد انگشت ميپس از آن  -14

پذيرد كه ايـن حكـم    آيد زيرا مي منافات دارد ولي اندكي كوتاه مي " فى الدين  ال اكراه"اصل 
، دسـت   كند كه اجالتاً از هدف جهاني اسالم يك اصل دفاعي است و به مسلمانان پيشنهاد مي

 .بردارند
كند و مـادام كـه    بيني آن انتقاد مي غرب نسبت به اسالم و جهان هاي او از ديدگاه -15

بايـد بـه همانگونـه بـا آنهـا،        )غـرب نيـز  (كنند  عنوان يك مجموعه برخورد مي  مسلمانان به
 .باشد  برخورد و تعامل داشته

،  در برخـورد بـا دشـمنان   )  ص(او پس از سـخن گفـتن از مهـارت پيـامبر اكـرم       -16
هاي آنان همچنانكه در جنگهاي صليبي  سازد كه انگيزه را متهم بدان مي مسلمانان صدر اسالم
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 . ، تنها عقيدتي نبوده است شاهدش بوديم
اي كه مسلمانان درگير آنند مفهوم دارالسالم  كند كه پراكندگي و تفرقه او تأكيد مي -17
،  وحدت اسالم ، تبديل كرده و فراخوانهاي مفهوم سياسي به صرفاً يك مفهوم ديني  را از يك

 .يابند گوش شنوايي نمي  امروزه هيچ
شود كه اقدامات مسلمانان عليه حقوق بشر، هيچ ربطـي بـه    همچنانكه يادآور مي -18

 .ندارد  اسالم
دانـد و بـر آنسـت كـه ايـن       او حركت احياي اسالمي را علت برخورد تمدنها مي -19

 . هاي اسالم است نوبة خود معلول ويژگي  حركت نيز به
پـردازد و آنهـا را دو    او به دو ايدة پيوند دين و سياست و كيان امت اسالمي مـي  -20

، وجـود  ) ص(شمارد و معتقد است كه امت اسالم از زمـان وفـات پيـامبر اكـرم      برمي  افسانه
كند كه اين دو ايده در پيدايش خيـزش   خارجي پيدا نكرده است ولي در عين حال تأكيد مي

و در كنار عوامل ديگري از جمله تقسيم جوامـع و بـه   )  نقش عنصر ارزش  به مثابة(،  اسالمي
بـه مثابـه   (گرايان براي تغيير معـادالت قـدرت    حاشيه راندن عناصر اسالمي و كوشش سنت

 .اند داشته  ، سهم) نقش عنصر مصلحت
، گريزناپـذير نيسـت زيـرا     كـارزار بـا غـرب     ) توان نتيجه گرفت كـه  مي(از اينجا  -21

آنها در پي اين ادعا، .  خاورشناسان جديد مدعيند تنها متكي به عنصر ارزشي نيست  انكهچن آن
هستند كه پرزيدنت كـارتر   "كرامر"اينان كساني چون . وقمع جهان اسالم هستند قلع  خواهان

برلمـونز  . را داد)  در ايـران (دهد كه چرا اجازة ظهور روحانيون  را شديداً مورد انتقاد قرار مي
، در برابر اين تفسير كساني قرار دارند كـه او آنهـا را جهـان     افراد است  يكي ديگر از ايننيز 

شـوند كـه دو عنصـر ارزش و     چون بورگـات را شـامل مـي     نامد و كساني هاي نو مي سومي
خواننـد و   پذيرند و در نتيجه به نوعي سازش فرامـي  ، مي مصلحت را در عرصة تنظيم روابط

 .دهد يز آنانرا مورد تأييد قرار ميخانم شيرين هانتر ن
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 : او برآنست كه عوامل خيزش اسالمي در موارد زير نهفته است -22
گسيختگي بافت اجتماعي موجود در قرن هيجدهم و از آنجا تبـديل رابطـة متعـادل و    

جريان بازگشت به اسالم چـه بـه   : رابطة سلطه كه باعث ايجاد جريان مخالف گرديد  برابر به
پـذير همچـون مكتـب     و جزمي همچون جريان سلفي يا به صورت انعطـاف  صورت خشك

 . اقبال و سر سيداحمدخان و مرجاني و ديگران
الدين اسدآبادي و محمد عبده و اينكـه آيـا آنهـا     او در ارزيابي خود از سيدجمال -23

 " رينان"گر يا منافق هستند بيشتر و با استناد به پاسخ شديداللحن اسدآبادي به يورش  اصالح
هـاي منفـي    ، به ترجيح جنبه عنوان اينكه هر دو تمدن سابق را تخريب كرده  عليه اسالم و به

 . بهره گرفته است " تقيه"پردازد و البته خود معتقد است كه اسدآبادي در اين امر، از  آنان مي
ن ، رهبـران از نيمـه قـر    نظر سياسـي  شود كه از نقطه خانم شيرين هانتر يادآور مي -24

هـا در   ، عثمـاني  اميركبير در ايـران . سازي كردند سو، شروع به نوآوري و مدرن  نوزدهم بدين
ميالدي و سـپس   1905، محمدعلي پاشا در مصر، انقالب مشروطيت در ايران در سال  تركيه

سـازد كـه اصـالحگران مسـلمان در آن واحـد هـم بـا         و خاطرنشان مي.  انقالب نوين تركيه
 .، رويارو شدند گرايان سنت ها و هم با الئيك

ها پيروزي قاطعي بدست آوردنـد   ، الئيك ميالدي 1970تا  1920در ميان سالهاي  -25
پيمانان منجـر گرديـد    بر مسلمانان تحميل شد و به پراكندگي فرهنگي و كارزار هم  و الئيسم

و گـاهي نيـز   شـدند   پيمـان مـي   گرايان متحد و هم گرايان عليه چپ گرايان با اسالم گاهي ملي
شدند و سرانجام گاهي ديگر، درگيري  گرايان متحد مي سنت  گرايان عليه گرايان با اسالم چپ

گرفت ولي ايـن   آموختگان زبان عربي باال مي غربي و دانش  هاي التحصيالن دانشگاه ميان فارغ
،  حـل  بندي به اسالم به مثابـة راه  هاي خود با شكست مواجه شد و پاي ، در كوشش مدرنيسم

 . اعتبار خود را بازيافت
هـاي   هاي ديـن بـراي تحريـك تـوده     او معتقد است كه انقالب اسالمي از ويژگي -26
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ها را برآورده نساخت و لذا با حقيقت مهمي كه عبارت  گرفت ولي آرزوهاي توده  مردم بهره
 .از جدايي دين از سياست است روبرو گرديد

نسبيت و تشبيه آنها بـه نظريـات سرسـيد    و پس از طرح ديدگاههاي دكتر سروش در 
 . پذيري اسالم است گويد كه اين به معناي اصالح احمد، مي
، شكسـت   تأسيس كشور اسراييل:  آنگاه از عوامل بيروني خيزش اسالمي از جمله -27

، شكسـت شـوروي در افغانسـتان و پيـروزي      ، ثروتهاي نفتي ) اعراب از اسراييل( 1967  سال
كند و در مورد آخرين عامل يعني پيـروزي انقـالب اسـالمي     مي در ايران ياد مياسال  انقالب

، همة اميدها را نقش بر آب 1988سازد كه پذيرش توقف جنگ در سال  مي  ايران خاطرنشان
 . ساخت

ورزد  دارد كه غرب از اين جهت با خيزش اسالمي خصـومت مـي   آنگاه اظهار مي -28
ـ و نه به دليل اينكه اسالم داراي ويژگي ضدغربي است هاي خود غرب   چون بر اثر سياست

 .ـ اين خيزش با غرب دشمني دارد
از  " دانيـال بـايبس  "و  " برنارد لـويس "شود كه كساني چون  در همين راستا يادآور مي

دهنـد و   نو، دشمني خيزش اسالمي با غرب را به ترس و حسادت ارجـاع مـي    خاورشناسان
كند هرچند متضمن بخشي از واقعيت است درست همانگونه كـه   ميخود، از اين نظر، انتقاد 

دهد؛ حال آنكه ديگران معتقدنـد كـه كينـة     ، حسادت بخرج مي ، نسبت به ژاپن و چين غرب
هـا نيـز در    ، ناشي از سياستهاي خود غرب است و لذاست كه الئيـك  اسالمي نسبت به غرب

 .، هم عقيده هستند اين مورد با مسلمانان
هـا، آشـكارا ايـن نكتـه را      ايـن بحـث  «: گويد از كتاب خود مي 149در صفحه او  -29

ناپذير تكامـل تجربـة    ، تا حد بسياري بخش جدايي كه پيدايش پديدة اسالمي  روشن ساخت
هاي ديگر تجربة  اين پديده نيز همچون جنبه.  متنوع زماني و مكاني آنست  اسالمي در گسترة

تكامل به تحوالت اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي  ، در پيوند با پيشرفت و اسالمي
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هـاي   هاي آن با جهان غيراسالمي و بـا قـدرتها و انديشـه    رويارويي  جوامع اسالمي و پويايي
، عرفي شدن هرچه بيشتر جوامـع اسـالمي و حركـت در     ؛ مرحلة بعدي برخاسته از آن است

 .»هد بودغربي خوا  هاي اسالمي با مفاهيم جهت تلفيق آموزه
پردازد تا هـم ثابـت    و پس از آن به سياست خارجي برخي كشورهاي اسالمي مي -30
تنها اسالم نيست كه در نظم و نظام اين كشورها، دخيل است و هـم مـوارد زيـر را      كند اين

 :گيري كند نتيجه
گيري  الف ـ تأثير اسالم در رفتار كشورهاي اسالمي همچنان اندك خواهد بود و شكل 

 . ، عمالً بعيد است موجوديت واحد براي مسلمانان  يك
 .، متغير خواهد بود ب ـ روابط اين كشورها با غرب از متشنّج تا دوستانه

هاي ديگري براي اختالف ميان كشـورهاي اسـالمي از    ج ـ مادام كه منابع و سرچشمه 
ارد، عرفـي  تالش آنها براي ايجاد موازنة منفي قدرت در رويارويي بـا غـرب وجـود د     جمله

 . كند هرچند داراي تأثير بسزايي است ، همة مشكالت آنرا حل نمي اسالم  شدن جهان
، به تعادل  د ـ روابط با غرب همسو و همگام با ميزان همنوايي غرب با مسايل اسالمي 

، تـأثير خـود را    خواهد رسيد گواينكه مصالح و منافع مادي هر كشور نيز بر اين روابط  مثبتي
 . خواهد گذاشتبر جاي 

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

، چـالش مسـلمانان را افـزايش     گيري رقيب قدرتمندي بـراي غـرب   و ـ احتمال شكل 
پـذيرتر و برخـوردار از    ، اي بسـا، مواضـع انعطـاف    خواهد داد حال آنكه نبود چنين احتمالي

 . اهل بيشتري را در پي خواهد داشتتس
 .اين بود فشردة برخي ديدگاههاي مطرح در كتاب خانم شيرين هانتر
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 : ديدگاه انتقادي 
 : ، شايسته است نكات زير را مطرح سازيم اينك و پس از بررسي گذراي محتواي آن

 
 : نكتة نخست

دة ايـن كتـاب در   بينيم از شجاعت و شـهامت نويسـن   پيش از هر چيز، بر خود الزم مي
 : ، حقايقي چون ها ياد كنيم برخي حقايق تلخ از نظر غربي  اعتراف به
هاي نظـامي و از ايـن    توان از طريق پيروزي پذيرش اين حقيقت كه اسالم را نمي:  الف

 .كه نازيسم و سوسياليسم و امثال آنها به زانو درآمدند، به شكست كشانيد  ، آنگونه قبيل
ان ايدئولوژي را از زنـدگي اجتمـاعي جـدا سـاخت چـرا كـه مسـئله        تو اينكه نمي:  ب

هاي فلسفي اسـتوار گـردد و در غيـر     اجتماعي ـ هر چند به صورت ناخودآگاه ـ بايد بر پايه  
 .هدف و بدون توجيه خواهد ماند ، بي اينصورت

هاي ادعايي خود از جمله دموكراسي و حقوق بشر در صـورتي كـه    غرب به ارزش:  ج
 .كند خدمت نكنند، چندان توجهي نمي  ع آنبه مناف

، سـازگاري   الئيسم حتي اگر از مسيحيت يا يهوديت الهام گرفته باشد، با نظام دينـي : د
 .ندارد

 .نگر هستند ، نگاهي سطحي دارند خود سطحي هاي اسالم هـ كساني كه به ديدگاه
 .اي ندارد رابري ميانهكند اسالم با ب به مسخره گرفتن هانتينگتون آنجا كه اظهار مي: و
 . جداسازي ايمان اسالم به حقوق بشر از عمل مسلمانان در اين زمنيه: ز
 . اعتراف به اينكه الئيسم بر جهان اسالم تحميل شده است:  ح
توزي برخورد كـرده   هاي اخالقي منحطي چون حسادت و كينه اينكه غرب با انگيزه:  ط

 .كند و مي
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 : نكتة دوم
هاي اسالمي است  ، يا مواضع مبتني بر ارزش بر اين گمان است كه مسئله،  اين نويسنده

آميزي است كـه   صورت امكان سازشي وجود ندارد و يا مبتني بر مواضع مصلحت  كه در اين
 : ، دست يافت ولي حقيقت آنست كه اسالم حلهاي ميانه توان به راه مي  در اينصورت

بسـا بسـياري    كنـد و اي  ز ارزش تلقي مـي مصلحت هماهنگ با اهداف خود را ني:  يكم
 . ارزش را بر بسياري از احكام خود مقدم شمرده است  وقتها اين
پذير فراوانـي اسـت كـه بـه امـت امكـان و توانـايي         اسالم داراي عناصر انعطاف:  دوم

دهـد؛ از   هـا را مـي   بسـت  همسويي و همگامي با تغييرات زماني و مكاني و نيز خروج از بـن 
و احكـام حكـومتي   )  اضـطراري (، احكام ثانويه  متفاوت احكام اوليه  توان به مراتب جمله مي

هاي معين از جمله منطقة آزادي دارند كه به حـاكم   ها و گستره اشاره كرد كه هركدام ويژگي
 .كند، پر سازد شرايط ايجاب مي  دهد آنرا آنگونه كه اسالمي اجازه مي

كه فوكويامـا آنـرا نهايـت تكامـل     (ر وحشيانة غرب را توانيم رفتا ولي با اينحال ما نمي
،  ، بعنوان اصل قرار دهيم و از اسالم بخواهيم براي تحقـق همزيسـتي  )كند قلمداد مي  تاريخي

هـا خواسـته شـود كـه از سـرزمين و       همواره خود را با آن هماهنگ سازد و مثالً از فلسطيني
،  ران بـراي تحقـق صـلح و همزيسـتي    مقاومت در برابـر اشـغالگ    كرامت خود و حتي از حق

 .درگذرند
؛ آنهـا غـرب را    اين شيوه را ما در ميان نويسندگان غربي و پيروان آنهـا شـاهد هسـتيم   

دهند و برآنند كه چنانچه جهـان اسـالم خواهـان     پيشرفت و مدرنيسم قرار مي  معيار و مالك
 .پيشرفت باشد بايد خود را با غرب هماهنگ سازد

، رفتارهاي برتـر را مـورد    آنست كه ابتدا خيرخواهان آيندة بشريتراه و روش درست 
قرار دهند و سپس از كساني كه به آنها تمكين ندارند بخواهند تا حق را پذيرا شوند؛   ارزيابي

،  هـاي اصـالح   كند و قرآن نيـز در عرصـه   انساني است كه منطق هم آنرا اقتضا مي  اين روشي
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 .دهد مورد تأييد قرار مي
 
 : تة سومنك 

هـا و اظهـارات سـردمداران غـرب طـي زمـان و در سـطوح         حل ، راهها چنانچه تحليل
، ارايـه اسـالم    شويم كه فكر و ذكر و نگراني عمدة غرب گيري كنيم متوجه مي مختلف را پي

هاي غربي است كـه در   هاي ارزشي ناهمسو با ارزش تمدني ويژه با جنبه  به عنوان جايگزين
، كه  خود و منع ديگران از استثمار نيز هست عين حال داراي عنصر بقا و رشد مداوم و حفظ

نتيجة آن هـم سـقوط الگـوي غربـي و فروپاشـي برتـري تمـدني انسـان مسـيحي اروپـايي           
،  ، همواره در سخنان سياسـتمداراني چـون چرچيـل    اين انديشه و نگراني.  سفيدپوست است

نگـاراني   سخنان تـاريخ ها و در  آن  بوش و امثال ، جرج )وزير ايتاليا نخست(، برلسكوني  دوگل
همچون هانتينگتون و فوكوياما   ، و فيلسوفاني چون ويليام جيمز و نويسندگاني بي چون توين

 . ، انعكاس يافته است و برايان و غيرهم

 : توان برخورد كرد، از جمله ، به موارد بسياري مي در اين گستره
توصيف ايران بـه عنـوان   جمهور اسبق آمريكا در  رئيس " ريچارد نيكسون"ـ اظهارات 

 ." ثبات  جزيرة"
، ترجيح  وزير ايتاليا كه تمدن مسيحيت را بر تمدن اسالم نخست " برلسكوني"ـ سخنان 

 .داده بود
، بـه   ـ اظهارات دادستان كل آمريكا در زمان جورج دبليو بوش كـه در كمـال وقاحـت   

كند ـ و خداي   فداي بشريت مي،  ، ـ كه خود را به عنوان قرباني  خداي مسيحيت  مقايسة ميان
، به بارگاهش تقديم كنند ـ   خواهد فرزندان خود را به عنوان قرباني مي  اسالم ـ كه از بشريت 

 .پردازد مي
ـ هراس برخي كشورهاي غربي همچون فرانسه از بازگشت به حجاب به مثابة سـمبل  
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 . اسالمي  خيزش
مبنـي  . برد و ديگر تكرارش نكرد كه خود به ابتذال آنها پي " جورج بوش"ـ اظهارات 

 .كند جنگ عليه تروريسم را جنگ صليبي تلقي مي  بر اينكه
و (اي در خاورميانـه اسـت    ـ اظهارات پياپي در اين خصوص كه اسالم غول خوابيـده 

آمده  " دوگل"از جمله مثالً در مطالبي كه در وصيتنامة ژنرال (،  )بيدار شدنش بود  بايد مراقب
، 29/4/1987هاي اروپايي از جمله تـايمز لنـدن در شـمارة مـورخ      روزنامه  تهاييا در يادداش

 .) تكرار شده است
مشاور پنتاگون ـ كه روزنامه ديلي تلگـراف او را انديشـمند     " ريچارد پرل"ـ آنچه كه 

در كتـاب   " جورج بوش"هاي  نويسندة سخنراني " ديويد فرام"كرده است ـ و    ديني توصيف
اند، حاكي از اينكـه بنيـادگرايي    نوشته»  پيروزي در جنگ عليه تروريسم  داليل«: مشترك خود

 .تروريسم است و بايد آنرا هدف قرار داد  ، بزرگترين پشتيبان اسالمي
، به تشويق جدي كساني كه آنانرا پيشگامان مدرنيسم و  هاي غربي ـ مطالعات و بررسي

هـاي   بنيـاد پـژوهش  "ها، مطالعات  ه اين بررسيپردازند؛ از جمل نامند، مي طرفداران غرب مي
هـاي   گرايـان مخـالف ارزش   در آمريكاست كه در پي حذف بنيادگرايان و سنت "راند  نظري

 )" الخليج"روزنامة اماراتي  971؛ئئ نقل از شمارة �ء به. ( غربي است
قـرن   يابي و تشديد در دهة هشتاد و اوايل دهة نـود  هم از اين انديشه بود كه با قدرت

تـوان گفـت    ، شـكل گرفـت و حتـي مـي    1997استراتژي جديد امريكا در سال   ، ايدة گذشته
ها بود كه اقدامات بزرگ و عمدة غرب طي قرنهـاي اخيـر ـ     براساس همين انديشه و نگراني

هـا   ها و نگرانـي  اگر نگوييم از مدتهاي مديد بدينسو ـ رقم خورد و هم از پرتو همين انديشه 
،  مفهوم غربي شـدن يـا آمريكـايي شـدن روابـط سياسـي        شدن كه در واقع بهبود كه جهاني 

، اقتصادي و اجتماعي است و نيز سواري بر امواج جريان طبيعي جهاني از كثرت به  فرهنگي
 .گرديد  ، مطرح هاي مختلف سوي وحدت در عرصه
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ه بـه  همين انديشه و نگراني كه نويسندة مورد نظـر مـا خـانم شـيرين هـانتر از آن گـا      
، تفرقـه و   مانـدگي  كند ـ غرب را بـر آن داشـت كـه انـواع گونـاگون عقـب        حسادت ياد مي

 .، تحميل كند پراكندگي و الئيسم را بر جهان اسالم
كند  است و تفاوتي هم نمي)  جهان اسالم(، رهاورد غرب براي اين جهان  ماندگي عقب

تماعي باشد و روشن است كه غرب ، فرهنگي يا اج ، نظامي ، اقتصادي هاي علمي كه در عرصه
 .دهد ، پيشرفت اندكي به ديگران را مي ، تنها اجازه سازي انساني ادعاهاي متمدن  براي اثبات

البته در اينجا در پي توجيه كوتاهي مسلمانان در اين عرصه نيستيم ولـي آنچـه مسـلّم    
و تعميـق فاصـله   ، بيشترين سعي و تالش را براي عقب نگاه داشتن جهان اسالم  است غرب

 . هاي گوناگون را داشته است اسالم به شيوه  ميان غرب و جهان
و در مورد تفرقه و پراكندگي نيز بايد گفت غرب مهمتـرين نقـش را در ايجـاد آن بـه     

هاي غربي قرار داشته و دارند، ايفـا كـرده    طور مستقيم يا از راه كساني كه تحت تأثير انديشه
هويداست   ) جهان اسالم(نده مورد نظر ما، ميزان نگراني از وحدت نويس  هاي از نوشته.  است

، امري  دارد كه وحدت اسالمي و وجود متحد اسالمي خود مقرر مي  بطوريكه در پايان كتاب
ولـي پيـدايي   .  دور از دسترس در آينده و صرفاً پيدايش احسـاس اسـالم جهانشـمول اسـت    

، همة محاسـبات   اسالم در نيمه دوم قرن گذشته سراسري جهان  فراخوانهاي اولية سازمانهاي
نقشه براي آن ريختند و از جمله در پي تهي كردن آن   غرب را بهم ريخت و آنها هزار و يك

ظاهري و عاطفي براي اشباع نياز شديد مسلمانان و   از محتواي اصلي و بسنده كردن به شكل
، اشـكال   اندازي اين تفرقه. ، برآمدند يوحدت اسالم  ناپذير آنان به گرايش نيرومند و مقاومت

گيرد، گاه براساس قومي و گاهي بر پايه جغرافيايي و گاهي ديگر بر مبنـاي   متنوعي بخود مي
.  اسـت ... بـر پايـة سـطح زنـدگي و       ها و گـاهي هـم   زباني و برخي اوقات براساس گرايش

ز ميان برداشتن امپراتوري آنكه سخني از نقشي كه غرب در ا بي) خانم شيرين هانتر(نويسنده 
هـاي   نظرانة ناسيوناليستي و ايجاد اختالف ميان رژيـم  هاي تنگ عثماني و نيز گسترش انديشه
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جهان اسالم خـود    دست ساخته و امثال آن بميان آورد، معتقد است گسيختن بافت اجتماعي
 .رود يكي از عوامل خيزش اسالمي و فراخوان بازگشت به اسالم بشمار مي

درماني است كـه جهـان اسـالمي مـا گرفتـار آن       ورد الئيسم نيز بايد گفت درد بيدر م
؛ غـرب بـه اشـكال     ، چيره گرديده است ، بر بخش اعظم اين جهان مدت مديدي  گشته و طي

بطوريكـه  .  را تشويق و ترغيب كرده اسـت  ) جدايي دين از سياست(الئيسم   ، انديشه مختلف
، در واقع بر جهان اسـالم   اين انديشه 1920-1970سالهاي  نويسنده خود اذعان دارد كه طي
اهداف خود دست يابد كه همـين عـدم توانـايي در تحقيـق       تحميل شد هرچند نتوانست به

هرچند از اسالم و احكـام آن فاصـله گرفتـه باشـد       اهداف نيز طبيعي بوده زيرا جهان اسالم
باقي مانـده و مـا اگـر بـه ايـن       همچنان در عمق وجود، عواطف و احساسات خود، اسالمي

هـاي   توان آنرا از جنبه ، يك حقيقت ديگر يعني اينكه اسالم دين زندگي است و نمي حقيقت
نويسندگان غربي و حتـي    ؛ حقيقتي كه ، جدا ساخت را بيافزاييم ، اجتماعي و سياسي فرهنگي

وزير خارجه آمريكـا    ، همواره سعي در انكار آن داشته و در سخنان كولين پاول سياستمداران
شود، طرفـداران جـدايي ديـن از سياسـت در      ميالدي نيز ديده مي 2003نوامبر  14به تاريخ 

بخشند و نويسـنده   كنند و حتي جنبة فلسفي هم بدان مي جهان اسالمي ما نيز بر آن تأكيد مي
و   غرب(ر حل سحرآميز كارزا كتاب مورد نظر يعني خانم شيرين هانتر نيز سعي دارد آنرا راه

هـا بايـد در راسـتاي     هـا و تـالش   قرار دهـد و بـر آنسـت كـه همـة كوشـش      )  جهان اسالم
، نظـام سياسـي    جامعة اسالمي باشد و نشان داده شود كه در كتاب و سـنت   اسكوالريزاسيون

،  پذيرد و در اينصـورت  ، الئيسم را مي مشخصي ندارد و جامعة اسالمي  ، چندان شكل اسالمي
اي در  جانبـه  گريزناپذيري نخواهد داشت و اينكه نظريه جـامع و همـه    ، جنبة ربكارزار با غ

المللي در اسالم وجود ندارد و اصل جهاد نيز با اصل نفي اجبـار و اكـراه در    مورد روابط بين
، دسـت بردارنـد و حركـت احيـاي      دين منافات دارد و مسلمانان بايد از جهـانگرايي اسـالم  

مسلمانان نفي شود زيرا خـود باعـث كـارزار      كند بايد از سوي في مياسالمي كه الئيسم را ن
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خود را با مصـالح خـود، هماهنـگ و      هاي ميان تمدنهاست و بر جهان اسالم است كه ارزش
است كه انقالب اسالمي در   همسو سازد و ديگر اينكه مسئله جدايي دين از سياست حقيقتي

گرايانة نسـبي مربـوط    اصالح  بر آن فايق آيد و انديشةايران نيز با آن مواجه گشته و نتوانسته 
پذير اسـت و همسـويي و   ) و البته الئيسم(به دكتر سروش به معناي آنست كه اسالم اصالح 

همنوايي اسالم و غرب از طريق تحقق الئيسم در بزرگترين جامعة اسالمي كـه آنـرا بعنـوان    
عمـق    حقيقت پيش گفته يعني اسالمي بودن چنانچه اين دو... كند،  ، تلقي مي اي آينده مرحله

وجود جهان اسالم از يك سو و عدم جدايي اسالم از زندگي از سوي ديگر را بـه يكـديگر   
هاي مربوط به جدايي دين از سياست در جهـان اسـالم    پيوند دهيم آشكارا بطالن همة تالش

اينكه نظام ديني بهرحال ، سخن خود را مبني بر  و اي كاش نويسنده.  خواهيم گرفت  را نتيجه
كرد، مگر اينكه  گرفت و از آنجا سخنان ما را درك مي تر مي با الئيسم كنار نخواهد آمد جدي

هاي اخالقـي سـطحي تلقـي     را از اسالم سلب كنيم و آنرا صرفاً آموزه  ويژگي و صفت نظام
 . پذير نيست كنيم كه اين امر نيز امكان

، ديدگاه ويژة خود را دارد و كساني كـه بـا    ي انسانياسالم در مورد هركدام از رفتارها
، در مـورد هـر اتفـاق و    ) ع(دانند كه بنا به فرمودة امام جعفر صـادق   آشنايي دارند مي  اسالم
و تا زماني كه انسـان   )14F15(. خداوندي در كتاب خدا و سنت او وارد شده است  ، حكم اي واقعه
فـال و ربكـال يؤمنـون حتـي     «: را مسلمان قلمداد كرد توان او نباشد نمي  بند احكام اسالم پاي

سورة (» ال يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما  يحكموكفيما شجر بينهم ثم
آورند مگر آنكه تو را در  ، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي ولي چنين نيست) (65نسا ـ آيه  

اي در  گرداننـد سـپس از حكمـي كـه كـرده     داور   مورد آنچه ميان آنان مايـة اخـتالف اسـت   
 .)دلهايشان احساس ناراحتي و ترديد نكنند و كامالً سر تسليم فرود آورند

                                                           
 .59، صفحه 4، حديث  اب و السنه، باب الردالي الكت1، جلد  اصول كافي)  15(
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 : نكتة چهارم 
:  ، اساساً به عنـوان واكنشـي بـر عناصـر سـه گانـه پـيش گفتـه يعنـي          خيزش اسالمي 

، مطـرح   ضـاآت آن و الئيسم و براي تحقق بازگشت به اسالم با تمـام اقت   ، تفرقه ماندگي عقب
خوانـد و از امـت اسـالم     پيشرفت است و به همة انواع دانش فرامـي   اسالم دين.  گشته است

خواهد كه همة عناصر قدرت را در خود تحقق بخشد و همه تـالش و كوشـش خـود را     مي
، حالتي مطلقـاً   ماندگي عقب. مردمان جهان باشد  ، بكار گيرد و پيشگام براي بهترين امت بودن

 .گردد رطبيعي تلقي ميغي
،  ريزي اسالمي براي وحدت نيز كـامالً روشـن اسـت    اسالم دين وحدت است و برنامه

، عواطف و احساسات و شعارها و عبادتها، يكـي اسـت و    ، رهبر يكي است است  قانون يكي
ثروتهاي امت نيز در مالكيت تمامي امت قرار دارد؛ حقوق مسـلمانان نيـز جملگـي برابـر و     

، اشتراك دارند و از نظر معيشتي نيز برابـري و تـأمين    مالكيت  ة آنان در برخي انواعحتي هم
گردد و مسلمانان همگي در برابر مجموعة امـت و حـد و    مي  ، شامل همة مسلمانان اجتماعي

 .هستند  مرزهاي آن داراي مسؤوليت مشتركي
هايي است كه همگان گردد همگي استثنا ولي اوضاع كنوني و توجيهاتي كه براي آن مي

، بكوشند؛ حتي يك عـالم يـا    بايد در راستاي حذف نهايي آنها، و بازگشت به واقعيت اسالم
،  شخص صرفاً مطلع از حقيقت اسالم را سراغ نداريم كه دربارة اين حقيقـت كـامالً روشـن   

 .ترديد روا دارد
يسـم ـ بـا هـر     اسالم ـ همچنانكه گفتيم ـ دين زندگي است و امكان نـدارد كـه بـا الئ     

تعريفي از آن يا هر صفت مثبت يا منفي كه بدان متصف شود ـ همسويي داشـته باشـد؛ امـا     
ها بـه جهـان    هاي موجود، استناد گردد، تنها فريبي بيش نيست زيرا اين تجربه اينكه به تجربه

 .، منافات دارند اسالم  اسالم تحميل شده و با حقيقت
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عقيـده   ها، هم ها و عبارت در برخي جمله) يرين هانترخانم ش(اي بسا بتوان با نويسنده 
انگشت گذارد و آنرا رمز درگيري و كارزار آن دانست ولي در عين  " برتري"بود و بر عنصر 

، عاملي طبيعي است كه چنانچـه   حال آنچه بايد بر آن تأكيد شود آنست كه گرايش به برتري
يشرفت و تكامـل زنـدگي بشـريت در همـة     بخود گيرد، در راستاي پ  روند رقابتي و سازنده

در صورتي كه جنبه منفي بخود گيرد و از عامـل حـذف     و البته.  ها قرار خواهد گرفت عرصه
، منجـر بـه    گيرد، همچون سـاير عوامـل طبيعـي     گرانه و زورمندانه و محو ديگران بهره سلطه

،  غرب با مسلمانان چيزي كه امروزه در جهاني شدن و برخورد. گردد ويراني و ستمگري مي
 . شاهد آن هستيم

خوانـد و ايـن فراخـواني نبايـد      ، خيزش اسالمي به برتري تمدن اسالمي فرامي بنابراين
داننـد و همـين    پـذير مـي   ديگران را ـ در صورتي كه خود را داراي روحية رقابت   حساسيت

 .جا گسترش يابد ـ برانگيزاند روحيه نيز بايد همه
، پـرده از عوامـل حقيقـي     يزش نيز ما انتظار نداريم كه نويسـنده در مورد عوامل اين خ

كنـد و در   توانـد چنـين كنـد از عوامـل جـانبي و فرعـي يـاد مـي         بردارد؛ او از آنجا كه نمي
 .سازد ، انديشة حسادت و دگرگوني روابط و امثال آنرا مطرح مي نگرانه برخوردي سطحي

 :، از اين قرارند ايم ميداني كه بعمل آوردههاي  ما برآنيم كه اين عوامل در پرتو بررسي
هاي دگرگـوني   ، به مسلمانان انگيزه ناپذير و دروني اسالم انرژي و امكانات پايان : يكم 

گذارد و از آن مهمتر، آنانرا همواره به  بخشد و بر حفظ هويت تمدني خويش انگشت مي مي
ـ . سازد ، رهنمون مي حفظ برتري يا بازيابي اين برتري يش از ايـن اشـاره كـرديم كـه همـة      پ

، داراي پيامدهاي موقتي و گذرا خواهند بود زيرا اسالم طبيعتـاً بـه    هاي ذوب و استحاله شيوه
در اشاره به اين   )خانم شيرين هانتر(نويسنده . كند خواند و الئيسم را نفي مي وحدت فرا مي

به عنوان مثال نگـاه  (كند  عتراف ميسازد و بدان ا مي  ، گاه آنرا مطرح ، دچار ترديد است عامل
به عنوان (نيز سعي دارد از اهميت آن بكاهد   و گاهي) 26و  19، 13، 7، 6، 4كنيد به بندهاي 
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 .)توجه كنيد 28و  26، 20، 14، 13، 12مثال به بندهاي شماره 
 ) جهـان اسـالم  (تشديد يورش اروپا به جهان اسالم بطوريكه غرب بر ثروتهـاي   : دوم 
را به استعمار كشـاند و هويـت فرهنگـي      ) اسالمي(گذارد و بخش اعظم كشورهاي   انگشت

اسالم و مسـلمانان  (، بنيادهاي عقيدتي و اخالقي  را مورد تجاوز قرار داد و حتي  ) مسلمانان(
مورد يورش قرار داد و به گسترش رذايـل اخالقـي همـت گماشـت و بافـت اجتمـاعي         )را

مزدوران حقيقي يا فرهنگي خود، دچار از هم گسيختگي كرد و   يقجامعة مسلمانان را از طر
؛ ترديدي نيست كه حمالتي از اين  ، كاشت رژيم غاصب صهيونيستي را در قلب جهان اسالم

نيرومندي از سـوي امتـي كـه اسـالم ـ بـه رغـم همـة           العملهاي ها و عكس ، با واكنش دست
 .، روبرو گردد زنده و پوياست  وقمع ـ همچنان در آن هاي سركوب و قلع كوشش

، انـواع   ، و روشني اين حقيقـت كـه اشـغال سـرزمين     ما به دليل روشني ابعاد اين عامل
؛ خـود   ، در پي به درازا كشاندن سخن در اين باره نيسـتيم  ها را در پي خواهد داشت مقاومت

هايي دهـد و بـا   ، سعي كرد امتياز غرب نيز احتماالً با درك اين نكته و وقوف به اين حقيقت
ولـي خـود   . ، اين اقدام خود را جبران سـازد  برخي مناطق اسالمي  اعطاي استقالل صوري به

و گستردة خيزش اسالمي فراهم آورد و باعـث شـد در     اين كار نيز فرصتي براي رشد وسيع
گردد و در دهة هفتاد و هشـتاد نيـز بـه شـكل       ، انديشة اسالم جهانشمول مطرح دهة شصت

 .اي پيدا كند سابقه ، گستردگي بي اي از نظر غرب نندهنگران ك
هـاي جـايگزين مقاومـت و تغييـر، زيـرا در خـود        حلها و پروژه ناكامي همة راه : سوم 

نظرانه به رغم هياهو و بوق و  گرايي تنگ پروژة ملي. خويش را همراه داشتند  عناصر شكست
د و بسياري از اهداف غرب را تحقـق  اينكه خيلي زود وارد صحنه ش  كرناي بسيار و به رغم

، با شكسـت   هاي زيادي از اسالم در تركيه و جاهاي ديگر را از ميان برداشت بخشيد و نشانه
رود، همخـواني و   ها فراتر مـي  ها و مليت از مرز قوميت  مواجه شد زيرا با طبيعت اسالمي كه

 . هماوايي نداشت
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هـاي   عارهايي هماهنگ بـا برخـي آمـوزه   سوسياليسم نيز ناكام گرديد زيرا هرچند از ش
اسالمي از جمله عدالت اجتماعي و دفاع از محرومان و دشمني با اسـتعمار برخـوردار بـود،    

الحادي شكل گرفته بود؛ شكل تركيبي آن يعني سوسياليسـم ملـي نيـز بـا       براساس بنيادهاي
س اسـالمي بـود و   ناكامي روبرو گرديد زيرا چنين تركيبي نيز غيرواقعي و ناهماهنگ بـا حـ  

 .بيانگر هيچگونه افزودة معرفتي نبود
اي به تحليل بسيار متـين اسـتادمان شـهيد امـام محمـدباقر صـدر        در اينجا مايلم اشاره

امت اسالمي در همان حال كه به «: دربارة اين موضوع داشته باشم كه فرمود)  عليه  اهللا رحمه(
پـردازد و سـعي در تحـرك سياسـي و      يماندگي و گسيختگي خود مـ  عقب  كارزار خود عليه

تـري بـراي خـود     تر و مرفه برتر، وجود استوارتر و اقتصاد غني   اجتماعي در جهت وضعيت
دارد، در پي يك سري آزمون و خطا، هيچ راهي جز راه اسالم و پيگيري خط اسالم در پيش 

ن اروپـايي دوخـت و   اسالم چشم به زندگي انسا  زماني كه جهان«: افزايد و مي. »يابد رو نمي
، پيشـوايي فكـري و    بجاي ايمان به رسالت اصيل خود و قيمومـت آن بـر زنـدگي بشـريت    

رهبري كاروان تمدن از سوي او را پذيرا شد، نقش خود را در زندگي در همان چارچوب و 
اقتصادي هر كشـور و    اي قرار داد كه انسان اروپايي جهان را براساس سطح تقسيم كار سنتي

مانـدة   ، به كشورهاي غني يا پيشـرفته اقتصـادي و كشـورهاي فقيـر يـا عقـب       وليد آنتوان ت
  اقتصادي تقسيم كرد و كشـورهاي جهـان اسـالم را همگـي در نـوع دوم يعنـي كشـورهاي       

ايشان پس از يادآوري اين نكته كه جهان اسالم گمان برده بود راه نجات . مانده قرار داد عقب
روي  روي از غرب نهفته است آنـرا در دنبالـه   ، در دنباله معيوب رفت او از اين سيكل  و برون
، اقتصادي و سيستمي جستجو كرد كه به صورت اقتصاد سوسياليسـتي يـا اقتصـادي     سياسي
هاي خود را داشتند و آنگاه به انتقاد از كساني  ، درآمد كه هركدام داليل و توجيه داري سرمايه

امـت  «: گيرند ، عامل رواني امت را ناديده مي اي ح و برنامهكردن هر طر  پردازد كه در پياده مي
گيري از هر آنچه بـه   رواني ساخته و پرداخته عصر استعمار و فاصله  اسالمي به حكم شرايط
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شود، ناگزير بايد نهضت نوين خود را بر پاية نظام اجتماعي و  مي  مربوط) يعني استعمار(آن 
حـل پيشـنهادي نيـز،     راه). ريـزي نمايـد   مارگر، پـي شواهد تمدني مستقل از كشورهاي استع

نه يـك  «و پايگاه تمدن خود بود حال آنكه ناسيوناليسم   گزينش ناسيوناليسم به عنوان فلسفه
بلكه در حد يك پيوند تاريخي و زباني اسـت    فلسفه داراي اصول و نه يك منظومة اعتقادي

آن يعني سوسياليسم تاريخي و فكري   ةسرداد تا واقعيت بيگان " سوسياليسم عربي"لذا شعار 
را الپوشاني كند كه البته هرگـز هـم موفـق نگشـت و نتوانسـت از  بـروز حساسـيت امـت         

بود كه بتواند   تر از آن تر و سست ، ناتوان جلوگيري كند چرا كه چارچوب در نظر گرفته شده
اصـلي    واننـد تفاوتهـاي  ت مدعيان سوسياليسم عربي نمـي ). (اين محتواي بيگانه را پنهان سازد

و ). ميان سوسياليسم عربي و سوسياليسم ايراني و سوسياليسم تركي را از يكديگر تمييز دهند
به رغم اينكه مدعيان سوسياليسم عربـي در ارايـه مضـمون حقيقـي     : (دارد سرانجام اظهار مي

اكام ماندند؛ ، ن براي سوسياليسم خود از طريق در نظر گرفتن چارچوبي عربي براي آن  نويني
، انگشت گذاردند و آن اينكه امـت   خود بر همان حقيقتي كه از آن سخن گفتيم  با اين موضع

تواند بناي نهضت نوين خود را جز  حساسيتهاي ناشي از دورة استعمار، نمي  اسالمي به حكم
و دربارة  ).كه هيچ پيوندي با كشورهاي استعماري نداشته باشد، بنا نهد  بر پايه و بنياد اصيلي

اين قدرت به رغم هرگونه گسيختگي و «: گويد گردد مي ها روبرو مي اسالمي كه با اين پروژه
، بدان گرفتار آمـده   هاي استعماري عليه آن در جهان اسالم ضعف و فتوري كه بر اثر فعاليت

همچنان داراي تأثير شگرف در سـمت و سـودهي بـه رفتـار و ايجـاد احساسـات و تعيـين        
 )15F16() ستديدگاهها

، او گاهي به اين عامل نيز اشـاره   رويم مي) خانم شيرين هانتر(مجدداً به سراغ نويسنده 
، پيـروزي درخشـان و قـاطعي را تحقـق      كند آنجا كه تأكيد دارد الئيسم طي پنجـاه سـال   مي

                                                           
 . ـ مقدمه "اقتصادنا"شهيد محمدباقر صدر، )  16(
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  ) نـزد مسـلمانان  (بنـدي بـه اسـالم     نتوانست همه آرزوها را برآورده سازد و پاي  بخشيد ولي
 . ، مطرح است حل راه  ن به عنوانهمچنا
پيدايش شخصيتهاي روشنگر بزرگي كه داراي تأثيرهاي متفاوتي در ايجاد اين  : چهارم 
دهي به آن و اعطاي توان حماسي و  هاي آن و جهت يا فراهم آوردن مقدمات و زمينه  خيزش

، بودنـد   مـئن آن فكري و يا ايجاد اعتماد به نفس و دميدن روح اميد به آيندة درخشـان و مط 
هاي حتمي الهي در پيروزي مؤمنان و مستضعفان بر روي زمـين و تحقـق    البته در كنار وعده

 ). عج(عدل و داد سراسري و ظهور مصلح موعود 
الـدين   توان از بزرگان بسياري از جمله مرحـوم سـيدجمال   ها مي در ميان اين شخصيت

اخالص وي ترديدهايي روا دارد ـ و مرحوم  ـ كه نويسنده سعي كرده در )  افغاني(  اسدآبادي
هـاي سـكوالر برخـي     در مورد او نيز ترديد روا داشته و او را عامل گرايش  محمد عبده ـ كه 

الغطـاء و مرحـوم امـام     ، مرحـوم كاشـف   شاگردانش دانسته است ـ و مرحوم ميرزاي نـاييني  
طهـري و مرحـوم   محمدباقر صدر و مرحـوم اسـتاد م    خميني و مرحوم سيد قطب و مرحوم

 .غزالي و مرحوم دكتر بهشتي و بسياري ديگر را نام برد
ور  در اين راستا نبايد از نقش حوادث بـزرگ و جريانهـاي شـاخص در شـعله     : پنجم 

 : ، غفلت ورزيد؛ حوادث و جريانهايي چون خيزش اسالمي  ساختن لهيب
گروهي ديـداري و  هاي  رشد و توسعة وسايل ارتباطي و انقالب اطالعات و رسانه -1

 . شنيداري
 . افزايش سطح آموزش اسالمي -2
 . هاي تبليغ اسالم تكامل شيوه -3
 . فراهم آمدن برخي فضاهاي آزاد در جهان اسالم -4
 . هاي ضداستعماري تشديد حركت -5
المللي انساني مدافع حقوق بشر و فراخوان بـه تنظـيم روابـط     تشكيل نهادهاي بين -6
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 . هاي انساني الملل بر پايه بين
به آتش كشـيدن مسجداالقصـي يـا شكسـت     :  وقوع برخي حوادث دردآوري چون -7

 .) اعراب از اسراييل( 1967سال 
پيروزي انقالب بزرگ اسـالمي در ايـران و پيـروزي مجاهـدان افغـاني بـر اتحـاد         -8

 . شوروي در افغانستان
 . ) انهآسياي مي(فروپاشي اتحاد شوروي و رهايي كشورهاي اسالمي  -9

و ديگر حوادث و جريانهـايي كـه در گسـترش خيـزش اسـالمي و انتشـار مفـاهيم و        
، پراكندگي و سكوالريسم و نيز بازگشت به اسالمي كـه   ماندگي در نفي عقب  فراخوانهاي آن

 .بسزايي داشتند  جايگزيني ندارد، نقش
 : در اينجا شايسته است يادآور شويم
، سـرگرم   ، مقابلة بـا آن  كام گذاردن خيزش اسالميغرب هرگز از هيچ كوششي براي نا

گرايـي و   ، افـراط  مانـدگي و ارتجـاع   عقـب :  ها از قبيـل  ساختن آن و وارد آوردن انواع تهمت
زدن به حقوق بشر  ، فعاليت عليه دموكراسي و آزادي و ضربه ، خشونت و تروريسم بنيادگرايي

هاي  اند كه در همين راستا، انديشه ز كساني بودهفروگذار نكرد؛ البته در ميان مسلمانان ني... و 
هاي افراطي عمـل كـرده و    ارتجاعي را مطرح ساخته و خوراك براي او تهيه كرده يا به شيوه

هـايي   ، مقاومـت  اند و يا در برابر دموكراسي و آزادي داده  بسا اقدامات تروريستي نيز انجام اي
ولي كامالً روشـن اسـت كـه چنـين     . اند ل آوردهبعم  بخرج داده و عليه حقوق بشر، اقداماتي

ئئ نيستند بلكه رفتار و كردارشان نيـز  *"؛�ء كساني هرگز نه تنها نمايندة جريان كلي اسالم
نمايندة خيزش اسالم و بيانگر روح اسالم و تعاليم آن نيست و خود نويسنده نيـز كـامالً بـه    

 .اين امر، اذعان دارد

 
 : نكتة پنجم 
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 . پردازيم ، مي ينده خيزش اسالميكه طي آن به آ
كنـد، تصـويري تيـره و همسـو بـا       ارايه مي) خانم شيرين هانتر(تصويري كه نويسنده 

؛ تصويري اسـت كـه در راسـتاي     جهت با آرزوهاي خود غرب است معموالً هم  هاي گرايش
ـ       ار دور ساختن تأثير اسالم از زندگي و ايجاد تشـتّت در مواضـع دولتهـاي اسـالمي بـه اعتب

نظرانه و تـداوم رونـد اسكوالريسـم ـ بـه رغـم اينكـه هـيچ مشـكلي از           اختالف منافع تنگ
مشكالت جهان اسالم را حل نكرده و جهان اسالم شديداً خواستار توازن منفي در رويارويي 

رسد خانم نويسنده بر آنسـت كـه بهتـر اسـت جهـان       به نظر مي. (با غرب است ـ قرار دارد 
بسنده   ) جهان سوم( " مانده جهان عقب"درت گردد و به جايگاه خود در ، تسليم اين ق اسالم

مبـادا بـه جهـان اسـالم اجـازه        دهد كـه  كند؛ گويا در عين حال به خود غرب نيز هشدار مي
اسالم بـا غـرب و     گريهاي آن يعني جهان پيشرفت و قدرت رقابت دهد زيرا اين امر، چالش

كوتـاه آمـدن     حال آنكه اگر همچنان عقب بماند، امكاندهد  اميد و آرزوهايش را افزايش مي
 !!).گردد آن بيشتر مي

يابـد؛ حقيقـت    اي است كه نويسنده در پايان كتـاب خـود، بـدان دسـت مـي      اين نتيجه
هـاي   افراطي.  ديدگاهها، نظر و باور نويسندگان تا حدودي معتدل در غرب است  آنستكه اين

ويليام جيمـز و هـانتينگتون در ضـرورت    :  ي كساني چونها و نظرگاهها انديشه  آنان همچنان
آميزتـر و   براساس قانون جنگل و وارد آوردن ضربات هرچه خشونت  برخورد با جهان اسالم

 .كنند عدم همكاري با آن را، تكرار مي
 . نظر كامل داريم ، اختالف هاي نويسنده با اينحال ما با گرايش

 : بينيم ، مي خيزش اسالمانداز  هاي زير را در چشم ما ويژگي
گيري هرچه عميقتر آن بطوريكه ديگـر   گسترش حركت خيزش اسالمي و ريشه : يك 

 .حذف و يا تحريف آن كارساز نباشد
هيچ ترديدي بدان بـاور   براي استدالل در اين مورد و صرفنظر از مسايل اعتقادي كه بي
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درنورديده و فراگرفته و به ازدياد  ، بايد به نمودهاي خيزشي كه سرتاسر جهان اسالم را داريم
،  حجـاب :  هاي اسـالمي از جملـه   هاي اسالمي به آن و گسترش فزايندة سنّت سطح اميد توده
اسالمي و خواست فراگير اجراي احكام اسالم در همـة امـور زنـدگي و      هاي انواع همكاري

و اجتمـاعي و  هـاي سياسـي    تشكيل سازمانهاي اسالمي و ورود قدرتمندانة آنهـا بـه عرصـه   
سكوالريستي و نوميدي كامل نسبت به جز اسـالم    هاي ورشكستگي مرحله به مرحلة انديشه

هاي مقاومت و نيز گرايش نخبگان و  ها و ديگر صحنه در صحنة فلسطين و در ميان فلسطيني
و كوشش مجدانه و پيگير در همـة     مذاهب  به فرهنگ وحدت و تقريب  ) مسلمان(هاي  توده

 . باشيم  اشاره داشته... ماندگي و  براي رهايي از عقبسطوح 

تر و تـالش در راسـتاي    هاي جدي گرايش كشورهاي اسالمي در جهت همكاري :دو 
سازي نهادهاي فراگير و احساس خطر مشترك از سوي  اي براي فعال هاي تازه ايجاد مكانيسم

 . همگان
  ن گرايش و تمايل نزد بخش اعظمخواهيم بيش از حد خوشبين باشيم ولي به اي ما نمي

، واقفيم و اميدواريم اين امر تحقق پذيرد بويژه كه اينك ديگر همه چيـز در اختيـار    مسلمانان
 .ها نقش بسزايي برعهده دارند ها نيست و در اين ميان توده دولتها و حكومت

ه گاه اين درست است ك.  هاي مختلف ارتقاي ميزان اهميت جهان اسالم در عرصه : سه 
؛ اين امت  پوشي شود ولي بهرحال حقيقتي است غيرقابل انكار و چشم ، درك نمي اهميت  اين

سـاز   ، امكانات استراتژيك منحصر بفرد، موقعيت جغرافيايي سرنوشت عظيم انساني  از نيروي
علمي بسيار پيشرفته و فراتر از همه اينها انرژي اليزال و هميشگي تمدن اسـالمي    و مغزهاي

 . رخوردار استب
 : و سخن آخر اينكه

كنم جهان اسالم به رغم امكانات فـراوان و تـوان بـاالي سـاخت      اينجانب احساس مي
نگري علمـي   آموزي از گذشته و آينده هاي راهبردي براساس عبرت ريزي ، نيازمند برنامه آينده



 

33 

 :در نظر گرفته شود، دو نكته زير بايد  در اين برنامه.  امكانات موجود است  و با توجه به
مسئله پيوند امت با مفاهيم قرآني و سوق آن در راستاي تجسم بخشيدن بـه آنهـا   :  الف
اجتماعي و در نتيجه ايجاد هماهنگي مطلوب ميـان ميـراث گرانقـدري كـه از آن       در زندگي

برخوردار است و متناسب با وااليي جايگاهي كه خداوند براي اين امت در نظر گرفته و آنرا 
پيشوا و پيشگام و راهبر بشريت قرار داده و نيز با ميزان مشاركت اين امـت در رونـد تمـدن    

اسالم و ميزان اجراي آنها در عمـل و سـرانجام همسـو بـا       بخش هاي وحدت بشري و برنامه
هاي بكار رفتـه   برخوردار باشد از يك سو و كوشش  ، علمي كه بايد از آن هاي پيشتازانة جنبه

 .ا از سوي ديگردر اين راست
پيوندي تنگاتنگ آموزش و پرورش با حركتهاي فرهنگي و تبليغي بطـوري كـه    هم:  ب

؛  هاي ديگـر، متصـور نيسـت    پيشرفت در هر كدام از اين سه عرصه بدون پيشرفت در عرصه
ها نيز به مفهوم تحقق يك تربيت اصيل و متناسب با زمان و با در نظر  عرصه  پيشرفت در اين

اصر متغير و با پشتوانه يك فرهنگ روشن و اصيلي كه زندگي مردمـان را بـه نـام    گرفتن عن
 . سونگر است گيري از يك برنامة تبليغي جامع و همه زند و با بهره خداوند متعال رقم مي

 . هاي خداوند يگانه با اميد به توفيقات الهي و رهنموني


