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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 یساز یجهان ت جهان اسالم و درمان آن در پرتومشکال
 

د كـه بـه نوبـه خـود     يـ جد يستم جهانيس جهان از جمله جهان اسالم در پرتو همه

از تعامـل غـرب و در    يحالت تازه ا با بوده يازس ير جهانياز جنبش فراگ يميمظهر عظ

كند  يوادار من مسأله همگان را يكه ا. ده استيكا روبرو گردياالت متحده امريرأس آن ا

و  يو اجتمـاع  ياقتصاد يچراكه همه زندگ د نظر كننديخود تجد يبه موضعها نسبت تا

و  زش بـزرگ ين خيجهان در معرض خطر ا يمردم يهافولكلور يو حت ياسيس يفرهنگ

 .ر قرار گرفته استيفراگ

ان يـ جهان در معـرض ز  ير بخشهايش از سايم كه جهان اسالم بين باوريز بر ايما ن

ن يـ هـا ا يكه خود غرب يبه طور - يوحش يساز يجهان است چون ده قرار گرفتهين پديا

ـ ته يها ياستراتژ .ز داردآن تمرك يرو –ند ه اآن گذاشت برنام را   نيـ ه شـده در پرتـو ا  ي

بلكـه مـا   ). 1997كـا در سـال   يامر يتژر استراينظ( ستم با صراحت به آن اشاره دارند يس

است با توجـه بـه تمركـز     ن حمله در درجه نخست متوجه مايه اك مين داريقيك به ينزد

ن ينـو  ياسـتعمار  يهـا و حركت پـروژه   ه مايعل يو اقتصاد يو فرهنگ ينظام يفشارها

رنده جهان اسالم و اطراف آن يانه بزرگ كه در بر گيهمچون طرح خاورم ما متوجهبزرگ 

 .باشد ياست م

 يب يراهبرد يا مكانهايو  يبع انرژمنا ينه هايخود غرب در زم نكهيو با توجه به ا

از  ياريمتناقض بـا بسـ  ما  ياسالم يدولوژيا يا حركت تمدنيو  يانسان يرويا نيو  رينظ

 .روبرو است يبزرگ يبا چالشهارب غاكنون  باشد يم اش يتمدن يارهايارزشها و مع

 ياز كشمكش و تبادل نقشـها  ياديز يكه قرنها يروان يخين تراكم تاريعالوه برا 
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ن اسالم به قلب غرب جها يكه زمان وجود داشته است نيان طرفيم ينظام يروزياحراز پ

منطقه  چيد و هيگرد ياشغال غرب متوجه همه جهان اسالم م يو گاه افتي يگسترش م

 .است ز آن دور نبودها يا

كه  شده بود يروان ك حالتيو  يخينه تاريك كي شيدايدادها باعث پين رويهمه ا

نه يدر زم يگر گذاشته است حتيكدين در نگرش به يطرف يهاياستراتژ ير خود را رويتأث

ضـرورت   يتـ و ح يموضـوع  كـه رنـگ   يل علميتحلو  هيو تجز يخيتار يه پردازينظر

ن رنج را يدتريشد يساز يسالم امروزه از جهانجهان ا. استمنعكس شده  است يخيتار

كه  باشد يعيطب يك حالت تمدني يساز يانست كه جهين نياز ا ين رنج ناشيبرد و ا يم

بـرد، كـه    يش مـ يپـ گوناگون  ينه هايدر زم يت را از كثرت به وحدت و همبستگيبشر

از آن است  ياشرنج ن نيبلكه ا. ستيت آن نيدر واقع يو شك و بجا ستهيشا يزين چيچن

تحقـق هـدفها و    ين اسب راه آن را به سـو يبا سوار شدن بر ترك ا كه غرب تالش دارد

رد و سـلطه  يهد و زمام همه امور را در دست بگمنافع تنگ نظرانه مورد نظر خود سوق د

بزرگ است  ن همان خطريد و ايف نمايرا تعر خود رهيو غ يو فرهنگ يو اقتصاد ينظام

م يعظـ  يراث تمدنيم از ميچنانچه بخواه از داردينما  يزيابله با آن به برنامه رمق يكه برا

لـذا مـا   . مينمـائ  يپاسدار يجهانش در ساختن تمدن يخود و از وجود شركت كننده خو

ـ بارا  يم چه كـار يم تا بدانيرا بشناس يساز يد اجماالً مفهوم جهانيبا مقابلـه بـا    يبـرا د ي

 .انجام دادآن  يچالشها

 

 يساز يف جهانيتعر

اسـت و   يا دهيـ چيف مـبهم و پ يـ ك تعريـ  يسـاز  يف جهانيست كه تعرين يشك

بـا   يتنـوع و گونـاگون اسـت ودر واقـع آدمـ     آن متنـاقض و م  يارائه شده برا يفهايتعر

 يبـرد كـه جهـان    يم يپ يساز يجهان يارائه شده برا يفهايرها و تعريشناخت نوع تفس
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 يبـرا  يو تالشـ  يه داريمارل سـ يو تحم يربر غيغ يتمدنها ينف يك تالش براي يساز

 .كا استيآمر ياز سو ر سلطه در آوردن جهانيتمدنها و زر يبر سا يل مدل آمركائيتحم

 

 :ميشو ياد آور مينگونه تالشها را ينه سه تالش از اين زميما در ا

 1958در سـال   ين الملليته بيكم يارائه شده از سو يساز يف جهانيتعر -1

ر جوامـع  يو رفتـار سـا   ياسـت و فرهنگـ  يو جامعـه و س  يمور اقتصادا دخالت در ارآن 

دانسـته   گـر كشـورها  يد يدولتـ  يو اقـدامها  يت ملـ يمرزها و تابع يق الغاياز طر يجهان

 0F1.است

ـ آن را  يسـاز  يجهان يبرا يعرب يفهاياز تعر يبرخ -2  ت تحـول يـ ك واقعي

نـا برابـر    ينستم جهـا يك سيت يو حاكم يمركز يه سلطه كشورهايدر سا يه داريسرما

با توجه  يفهائيا تعريو  يا ادبيو  ياقتصاد ينه هايز در زمين يگريد يفهايتعر. دانسته اند

 1F2.ره ارائه شده استيو غ) نيزيت(و ) يجابر( يبه لوازم آن از سو

ـ تعر در يو. يكائيآمر) روزناو(ف يتعر -3 را  ييسـؤالها  يسـاز  ينف جهـا ي

تهاسـت؟ و  ق تفاويا تعمي يجانس و هماننداز ت يناش يساز يا جهانيد كه آكن يمطرح م

 يفرهنگ واحـد  يساز يا جهانياگون ؟ و آا گونيدارد و  يمنابع واحد يساز يا جهانيآ

 يربـط مـ   يذ يساز يدر مسأله جهان دد؟ و سر انجام معتقد است سه مطلبا متعيدارد 

ع مـ جواموجـود در   يمشـابهتها  نمـودن  دن مرزها و برجسـته يكه عبارتند از بر چ. باشند

 يم كـه جهـان  يم بگـوئ يتوان ينرو ما مياز ا 2F3.گرانيآنها بر د يل روش زندگيبزرگ و تحم

ل يدر سطح جهان و تحم يو حقوق اجتماع ياسيشدن روابط س يكائيدر واقع امر يساز

 يطانيشـ  يشـه هـا  ين مسـأله خطرنـاكتر از اند  يگران است كه ايفرهنگ سلطه غرب بر د

                                                 
 .1988بهار سال  50مجلة النهج شماره  1
 .153ص  16ة شماره مجلة الواح - 2
 ة المعرفةيكيناميد -مس روزناويج - 3
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ن يـ خـود ا  يو نظام يو فرهنگ يعلم ياز توان تكنولوژ يريجهان غرب با بهره گ. است

 يرا برا ينظر يهايز تئوريسندگان نياز فالسفه و نو يو برخ. شه را مطرح كرده استياند

ه يظرن نيدر ا يم ويه هنتنگتن آشنا هستيكرده اند و همه ما با نظر ينه سازيآن زم ياجرا

گـر  يثر بر دو تك يانسان دوست مح وتسا ينه هايد دارد و آن را در زميبر تمدن غرب تأك

ـ را به اسـتبداد و پ  ير غربيغ يداند و تمدنها يز ميتمدنها متما  يظ از ارزشـها محـ  يروي

 ين زنـدگ يو سطح پائ يكار يهمچون فقر و ب يدر حل مشكالت انسان يگذشته و ناكام

د بـا  كنـ  يشـنهاد مـ  يبه غرب پ هيظرن نيا. كند يم ممته يكتاتوريزاد و ولد و د ياديو ز

ـ  يد و كشورهايخود را به آنها صادر ننما يد و تكنولوژنكن يتمدنها همكار گريد  يغرب

ن يبر ا ين تئوريا. ندينما يبا هم وحدت ساز يو ادار ياسيو س يتصاداق ينه هايدر زم

ـ  يحيو مسـ  يونـان يراث يـ م يباور است كه تمدن غـرب رو  و سـكوالر و قـانون    يغرب

 از ين امور بخشيق بشر استوار است كه او حقو يه مدنو جامع يو تكثر اجتماع يساالر

 .ابدي يتحقق نم گر تمدنهايرود و در د يم تمدن غرب بشمار يزهايتما

ـ داند و بر ا يخ ميت تاريا هدف و غار يه داريماستم سريز سياما نيوكوف  ن بـاور  ي

ـ نـد و با حركت كن يه داريسرما يبه سو ديهمه جوامع با كه است و  ياسـ يط سيد شـرا ي

و  يبرابـر  ياست بـه سـو   يجاد تحول در ساختار اجتماعين آن ايرا كه مهمتر ياجتماع

تحول را ن يربط با ا يذ يمذهب يرهايد و تفسيحركت نما يگرائ يو قوم يگريعدم قشر

ـ انه رو و اعتدال ميم يجاد نهادهايافته به ايجامعه توسعه  زيو ن) نمود(جاد يا ان افـراد و  ي

ـ مكه  يتيز قوميو تما ين عدم غلو كردن در برترينو همچ اقدام كند دولت  يزواوجب ان

 يه حركتهاياز كل ادق، و انتياز متون مذهب يروشن فكر يرهايتفس زيگردد و ن يم يتمدن

 را خواسـتار شـده   يو آزاد يدمكراسـ  ياز ارزشها يبانياقدام نخبگان به پشت و افراط گرا

د كـه همـه   كنـ  يك هدف مطـرح مـ  ينوان را به ع يه دارين او جامعه سرماياست، بنابرا
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3Fآن حركت كنند يد به سويتمدنها با

4. 

ست يوماكون هدر مجل آنرا كه يز در سلسله مقاالتين يسيشمند انگلياندان يدهام برايب

در قـرن پـانزدهم    يان وضـع اسـالم  يبر وجود مشابهت م منتشر كرده بود 1994در سال 

ـ ان باور است كه يد داشته و بر ايأكت يالديو وضع اروپا در قرن پانزدهم م يهجر ن دو ي

 يمـذهب  يانجام اصـالحات و در نـوع نهادهـا    يمناسب برا هنين زموضع در فراهم آورد

كه  يو در سطح استعمار يالديسا در قرن پانزدهم ميكل ينزد مسلمانان و نهادها وجودم

د بـا هـم   دهنـ  يبهبـود اوضـاع از خـود نشـان مـ      يكه برا ياقيبرند و اشت ياز آن رنج م

را  تين وضـع يـ ك عامـل وجـود دارد كـه ا   يـ ست كـه  ن باور ايبر ا يو. مشابهت دارند

 .كرده است يبانيك و پشتيتحر

اروپا در آن زمـان   يجاد تحول در زندگيرا در ا يكه مسلمانان عامل خارجيدر زمان

و تحول  يشبرد جهان اسالم به سويپ يبرا يبه عامل ز امروزهيل داده بودند، غرب نيتشك

ان آزاده ياسالمگرا ين حركت از سويز معتقد است كه اين يل شده است ويشرفت تبديپ

ـ ا يبانيپشت يد برايالجرم با و. شود يمان دارند آغاز ميا يكه به دمكراس يا فـراد بـا   ن اي

دهد  يه به جهان اسالم ارائه ميخود سه توص يان مقاله هايدر پا يو. قدرت حركت كرد

د كـه  دا كنيپ را يامروز يروان تمدن انسانغرب و وارد شدن در كاتعامل با  يستگيتا شا

 :عبارتند از 

 نيمنسجم شدن با اقتصاد نو -1

 ان مرد و زن يم يشه برابريرش انديپذ -2

 ســتميآن در س يو اجــرا ياز اصــول دمكراســ يريــتــالش در جهــت بهــره گ -3

 .4F5 يحكومت

                                                 
 .2ص ين خمشي، استاذ مجدالد512شمارة  يالعرب - 4
 ن موضوع يرامون اي، مقاله مؤلف پ248،  سال ششم، ص 22د به مجله المنهاج شماره يرجوع كن - 5
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نمـودن   يو آمركـائ  يازسـ  يجهـان  يتئـور  يبرا يروند آماده ساز بين ترتيو بد

ر كنترل يو ز ياماهواره  و ينترنتيو ا يوتريكامپ ينه هايه زمرنديدر بر گ يزندگ يروشها

ـ بـه ا  يدسترس ينگونه دستگاهها برايا. ده استيگرد ين الملليب يدر آوردن سازمانها ن ي

هـا  آننكه يا ايشوند و  يده گرفته مين صورت نادير ايد پاسخ مثبت دهند و در غيهدف با

راً ما شاهد تالش سـازمان ملـل متحـد    يد، همانگونه كه اخند كرروبرو خواه يرا با موانع

. مين مهم بوده ايمأمور ا ين الملليته بيكم يحقوق بشر به جا يبرا يل شورائيتشك يبرا

ـ ابه  ينه بوده است ولين زميكا در ايآمر ين مسأله تحقق بخش شعارهايهر چند كه ا ن ي

. سـتاد يدر برابـر آن ا كـا  يآمرنـرو  ياز ا شـد  يدر آن داده نمـ  فوذ كشور مجال گسترش ن

 اول يرويـ سپتامبر تالش كرد خود را به عنوان ن 11 يدادهاياز رو يرداركا با بهره بيآمر

ـ را ز جهـان  يكشـورها  ياسـ يس يد و همه سرنوشـتها يجهان مطرح نما ر كنتـرل خـود   ي

ن فرهنگهـا و ارزشـها و   ورددر آر كنتـرل  يـ ز ين كشـور بـرا  يا يهمچون طراح. درآورد

 يكـه در كنفـرانس هـا    يبـه نحـو   گر كشـورها يد ياجتماع يها ينوگذاردر قا دخالت

كـا بـا   يم كه آمريشاهد آن بوده اره يو پكن غ يتيكوسيكپنهاگ و مكزخانواده در قاهره و 

 يدخالت مـ  گر كشورهايد ياجتماع يهايت از حقوق بشر در امور قانونگذاريشعار حما

5Fنمود

را  ر آنيـ مـان و نظ يو حقـوق زا  ير حقوق جنسينظ يگريد يافزودن حقوق هاو . 6

 .شود يخواستار م

 

 يساز يجهان يمنف يامدهايپ

نرو ياز ا. ده استان آشكار شيهمه جهان يرانه براشه خرابكاين انديا يمنف يامدهايپ

ـ ، و تلـه  يساز يوانه و جهانيد يساز يهمچون جهان ياديبه اوصاف ز يساز يجهان ا ي

انجـام   قـات گونـاگون  يشده اسـت، تحق  دهيشود نام يا خورده ميخورد و يا ميكه  يزيچ

                                                 
 .آن نوشته مؤلف يامدهايت و توسعه قاهره و پيد به كنفرانس جمعيرجوع كن - 6
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 يهـا اشـاره مـ   از آن ينجا به برخيكه ما در ا استادآور شده يرا  يمنف يامدهاين پيشده ا

 :ميكن

و  يديـ و منـابع تول  يجهـان  يان اقتصاديبزرگ بر جر يطره قدرتهايتسلط و س -1

شـركت   500 در جهـان  شود كه يكه گفته ميتا آنجائ يمللن اليو تجارت ب يمبادالت مال

خـود   ير كنترل انحصـار يرا ز ين الملليدرصد حجم تجارت ب 70د كه بزرگ وجود دار

برنـد در   يبـه سـر مـ    يت خودكفـائ يت جهان در وضعيجمع از درصد 20و تنها . دارند

ر گـ يداز كمـك و اعانـات   افـت  يدر ت يت جهـان در وضـع  يـ درصـد ازجمع  80كه يحال

تـا سـال    يل سازمان تجارت جهـان يو از زمان تشك .ندينما يم يرا سپر يكشورها زندگ

ـ ليم 200كـا حـداقل   ياالت متحـده آمر يساالنه در آمد ا نيانگيم 2005 ارد دالر بـوده در  ي

ـ ليم 209ك بـه  يـ ن سالها ساالنه نزديدر ا يقائيافر يكشورها يانهايزان زيكه م يحال ارد ي

 6F7.دالر بوده است

 يعلم يكا بر رسانه هايط آمرتسل -2

 .ن كشورهايكوچك و توان توسعه ا يبت و اعتبار كشورهايشكستن ه -3

جهان همانگونـه كـه در كنفـرانس     گر ملليد يداخل يهايقانونگذار دخالت در -4

 .ميره شاهد آن بوده ايخانواده و غ يها

ـ  ير يجهـان و تـالش بـرا    يبـه همـه بخشـها    يتهاجم فرهنگ -5 گـر  يد يشـه كن

ته يمدرن يعصر ماورا يقهايتطب ين بخشها و خواستار شدن اجرايموجود در ا يرهنگهاف

ـ يد يدن نهادهـا يـ دا خواسـتار برچ يـ لسوف جاك دريكه فين بطورينقش د يو الغا و  ين

 7F8.شده است جهان يه كشورهايدر كل يآموزش

 خـود بـه عنـوان    ياز ارزشـها  يصدور برخـ  يما هم اكنون شاهد تالش غرب برا

                                                 
 .ديارائه گرد 17/3/2002خ يكه به تار) مهر( يد و امور اقتصاديتول يمل يبه نقل از گزارش شورا يناوندياستاد م - 7
 )5/7/2002االهرام (ة يار الثقافة القومياخت -الثقافة-ز حمودةيدكتر عبدالعز 8
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به آن همچون  يبنديجهان جهت پا يگر كشورهايد يچون و چرا يمسلم و ب يارزشهائ

 ك را بـه يراً مسلك الئيكه اخيم تا آنجائيهست يجنس يو آزاد يشخص يو آزاد يدمكراس

ن سـان  يو بد. رح كرده استآن را كنار گذاشت مط نتوا يكه نم يك اصل انسانيعنوان 

ز يـ سخن گفت و ن يد فرهنگيرا از د صرفدر م يغرب ياقتصاد يدرباره الگوها توان يم

 يتهـا يو هوو تالش در جهت محـ  يفرهنگ يچند بعدتوان درباره تهاجم گسترده و  يم

ر يگسـترده و تـأث   يغاتيتبل يق رسانه هاياز طر يو مصنوع يمجاز يتهايجاد هويو ا يمل

 .بت كردگذار صح

 يبه نفع قـدرتها  هااز آن يريو بهره گ ين الملليافل بگاه محيجا به دادنكاهش  -6
ـ  ير سازمانهايو سا يپول و بانك جهان ين المللياز صندوق ب يرير بهره گيبزرگ نظ ن يب

ـ  يمربوط به منافع آنها بطور ياستهايس يبه منظور اجرا يالملل ـ يكه چنـد روز پ س يش رئ
طر سوء اسـتفاده آنهـا از   ابخ يغرب يروهاياعالم كرد كه ناتو و ن يغرب ياز كشورها يكي

 8F9.وارد كرده اند ين ضربه را به نظم جهانيبزرگتر ين الملليب ينهاسازما
بـزرگ   يقدرتها ست توسطيط زيكردن مح يست و قربانيط زيآلوده كردن مح -7

 .آنها و آز و حرص و طمع يادن منافع ميتأم يبرا
از مناطق جهـان   يرخبدر  ياسير نقشه سييتغ در مورد يوجود تالش وحشتناك -8

احتمـاالً بـه    كـه ) وانيه و تـا يقا و روسـ يال آفرمج فارس و منطقه شيلخهمچون منطقه (
 .رديگ يد انجام ميجد يكويپ سياك سيجاد يمنظور ا

وجود دارد كه ما فعالً بـه ذكـر آن    يساز يجهان يبرا ياديز يمنف يامدههايالبته پ
 .ميدازرپ ينم

                                                 
نداشته باشد آنهـا را   يآنها سود ين سازمانها برايو چنانچه ا. شود يشتر مين سوء استفاده ها روز به روز بيل مربوط به ايدال - 9

كند  يست را ممنوع ميط زيمح يكه آلودگ) وتويك(كا نسبت معاهده ياست كه در وضع آمر يزين همان چيكنند و ا يرها م
 ين و انرژيد ذغال سنگ و نفت سنگين معاهده باعث كاهش توليا يم چون آنها متوجه شده بودند كه اجرايشاهد آن بوده ا

ل آن يامصا كرده و در تشك ين الملليب يدادگاه جنائ ين معاهده را از سويراً اين كشو ر اخيكه ايدر حال. شود يشان م ياتم
ـ ت سربازان خود از اقدامات دادگاه قدم برداشت و نيدر جهت معاف يمشاركت داشته بود ول ز در جهـت خـارج شـدن از    ي

م ينـه تحـر  يخـود را در زم  يتالش كرده است و تالش اجرائ يهسته ا يشهايت آزمايمربوط به ممنوع) ctbt(موافقتنامه 
 .را متوقف كرده است يائيميش يسالحها
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 كايآمر يكجانبه اي يساز يموانع موجود بر سر راه جهان

كنـد بـه رغـم     يرا دنبـال مـ   يساز ين حركت جهانيكا كه ايآمر مين دارنايما اطم

آن تحقـق   خـود را توسـط   يد نخواهد توانست هـدفها ار دارياخت ركه د ياديامكانات ز

 :ن راه وجود دارد از جملهيدر ا ياديد، چراكه موانع زينما

 يساز ين جهانيكه ا در برابر آن يجهان يبزرگ و ائتالفها يكشورها يستادگيا -1

 . نافع آنها تعارض خواهد داشتبا م

ت آنها و احتمـال  يمربوط به مسخ هو يجهان در برابر طرفها يملتها يستادگيا -2

 .ن طرح وجود دارديدر بطن ااحتماالً شان كه ياشغال كشورها

 ياقتصاد ينه هايژه در زميگوناگون و به و ينه هايدر زم يجهان يهابروز بحران -3

 .را به خود گرفتار خواهد كرد يستم جهانيكه احتماالً همه س يژهمچون بحران انر

ـ يدن سيكا در به چالش كشيعدم امكان ادامه روند امر -4 و  ين المللـ يستم روابط ب

 .كا حركت خواهد داديه آمريهان را علكه جيبطور يجهان يده گرفتن نهادهايناد

ش رونـد  يافـزا ن طرحها كـه موجـب   ينسبت به وجود ا يجهان يش آگاهيافزا -5

به  يساز يل شدن ابزار مدرن مورد استفاده جهانينرو امكان تبدياز ا خواهد شد مقاومت

 .ن طرحهايمردم جهان نسبت به وجود ا يبخش يآگاه يبرا يابزار

كه  ين مانع در مقابل طرحهائيملل جهان كه بزرگتر يش مذهبيروبه افزا يآگاه -6

 .باشند خواهد بود يدر صدد محو آن م

 

 يغرب يساز يو جهان ياسالم يان جهان مداريم

 يسـع  ن رابطه انجام دهـد يد در ايبا يمكه امت اسال يبه اقدام ش از پرداختنيما ب

شـان را  يساز يمـا و جهـان   ياسـالم  يان جهان مداريوجود ممم كرد موارد تفاوت يخواه

 .ميادآور شويبطور خالصه 
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 :ز داردير تمايبه نكات ز ياسالم يجهان مدار

ل يـ ود را به ملـل جهـان تحم  خ يدولوژياست كه ا ياعنو اقت يجنبه جهان يدارا *

د بلكه در جهت گر ملل را سلب كنيد يو روش زندگفرهنگ  كند يكند و تالش نم ينم

 يدادهايـ و رو يبا متون اسالم يزين چيكه چن ،كند يو تفاهم با آنها تالش م يستيهم ز

ا يـ ده و يچگونه اجبار در عقيد قرار گرفته و هيتأكن متون مورد يقابل انسجام با ا يخيتار

 .رديگندر آن انجام  يژاداخر نفتا يو گران يد يمسخ فرهنگ

 .گر كشورهايبه سلب حقوق و چپاول منابع د تالش عدم -

 مربـوط بـه منـافع    يمفهومها وگسترش عهابه اش ياسالم يعدم تالش جهانمدار -

ـ ن و يد انسـان يـ خود و تول يهايان خط مشيمبلكه  يمصرف يق الگوهاير تعمينظ يماد از ي

نه ظلم و هرگو يخداوند يدن به نعمتهايو هرگونه كفر ورز كند يجاد ميموازنه ا يعموم

 و كرامت انسان يخوشبخت زيچش از هر يپ د و هدف آنينما يم يع را نفيو ستم در توز

 .شمارد يرا مردود م يع مواد مصرفيد و در توزياست و اسراف در تول

ـ ه افراد و گروهها و ان بير صدد وارد آوردن زد ياسالم يجهان مدار - ا جوامـع  ي

 يگونـاگون بـرا   ينـه هـا  يت را در زميو امن حق يحق به ذ يبلكه در جهت اعطا نبوده

 .دينما يهمگان فراهم م

را بـر   يا فـرد يو  يا قشريو  يسلطه ملت كند تا يتالش نم ياسال يجهان مدار -

ـ نما يمبـارزه مـ   يطلبـ  يو برتر يكتاتوريد و با هرگونه ديل نمايگران تحميد د و آنـرا  ي

ـ از دو هـدف پ  يكـ يداند و مبارزه با طاغوت را  ياز مظاهر طاغوت م يمظهر امبران در ي

 .داند يمن يپرستش خداوند در زمكنار 

كو يو اخالق ن يانسان يگسترش ارزشهاو  در جهت اشاعه ياسالم يجهان مدار -

 .دينما ير تالش مياپذناجتناب ك هدف يبه عنوان 

و  يدر رفتار شخص يه مظاهر انسانيا بقد تينما يم ينانه و با اصالتيتالش واقع ب  -
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 . دينما يخود تجل ين الملليو ب ياجتماع

نه هـا تـالش   يه زمن در تحقق آن در هميعدالت است كه د ين عناصر فطرياز ا -

 .دينما يمد حذف كه با آن منافات داشته باش يزيچ كند و هر يم

ش از يپ گران احترام بگذارد و منطق گفتگو رايد بهتا تالش دارد  ين جهانمداريا -

) نـة يهلـك مـن هلـك عـن ب    ينة و يب يعل ييمن ح ييحيل( گسترش دهد يگريهر كار د

دهـد   يم يبر اساس شواهد باشند فرصت زندگ يكه خواهان زندگيبه كسان ين معنيبد«

ن يو ا» رساند يش گرفته باشند به هالكت ميد در پاهت را با شوهالك هكه را را يكسان و

 .است يانسان يفطرتها يز جزء اقتضاهايمسأله ن

ارفـة و  و مع يكنـد همكـار   يآن تـالش مـ   كه در جهت نشر يو از جمله اصول -

 .است ياجتماع ياريو هم يهاستخالف ال

 .دينما يم يابيارز تعهد و كار او يارهايرا با مع ت اويانسان و مركز -

كنـد و سـرانجام همـه     يجـاد مـ  يتوازن ا يو منافع اجتماع يفرد يهايان آزاديم -

د و كنـ  يمركت د كه از آن حينما يانه استوار مياه فلسفه واقعگريرا برپا يمسائل اجتماع

 يست متعهد ميذكر آن ن يبرا ينجا مجاليكه در ا يهائ يژگيات آن و ويخود را به مقتض

 . دينما

ر اض آنچـه گذشـت قـر   يتوان گفت كه در موضع نق يرا م يغرب يساز يناما جها

ـ انگونه كه قبالً گفتـه ا مه -يساز ين جهانيا. دارد و  يگـ ننفـرت فره  يژگـ يو يم داراي

ز تالش يو نشرفته و مدرن است، يبشكل پ ايوانه وار و يانه و ديا بگونه وحشي يچپاولگر

 يتـ گر جوامع حيدهد و در همه امور دم يدر جهان تعم را يمصرف يوانيكند منطق ح يم

د در ل سـلطه خـو  يـ تحم و هـدف آن كند  يآن دخالت م يو مدن ياجتماع ينه هايدر زم

سـت  يقائـل ن  ياخالقـ  يارزشـها  يبرا يچگونه معنائيو ه گران است،ينه ها بر ديهمه زم

رد همانگونـه  يگ يخود بكار م ياسيس يو هدفهابلكه اخالق را در جهت تحقق اغراض 
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 يبـرا  يم در فرهنگ خـود جـائ  يآن بوده ا دشاه يكائيشمندان امريه انديانيراً در بيخكه ا

 يار دارد از جملـه رسـانه هـا   يـ كه در اخت يوجود ندارد بلكه با همه ابزار يمسائل معنو

اسـت   ينسـب  آن نظـر  ز ازيـ كنـد و عـدالت ن   يمبـارزه مـ   با آن يجنس يو آزاد يغاتيتبل

انه اش سازگار و متناسب باشد و سرانجام منطق كشمكش با منافع تنگ نظر ديبا كهيبطور

ـ ار عدالت و ارزيمع درباره اما. كند يانه مطرح ميگفتگو بطور وحش يرا به جا چ يهـ  يابي

نـرو  ياز ا .شناسـد  ينظرانه خود را نمـ  جز قدرت و منافع تنگ يابيار و عدالت و ارزيمع

ـ يرد بديگ يبكار مگران يدر تعامل با دوا را ك بام و دو هياست يس گـران  يكـه د  ين معن

 -تـه يجوامع بر اسـاس مدرن  يم بنديدر تقس ه هابزيطبق نظر -را ندارد يانسان حق تعامل

دا كـرده  يـ كا پيس و امريژه در انگليو به و يشمندان غربياز اند يشتريروان بيكه امروزه پ

ـ  يسـاز  يم جهانيو سرانجام همانگونه كه گفت. است د خـو  يكـه بـرا   يطياز شـرا  يغرب

ه گر تهاجم يكه توج يك فلسفه واقعيآنكه به  يد بينما يم يند بهره برداريب يمناسب م

 .ديه نمايانه اش باشد تكيوحش

 

 :ياوضاع امروز امت اسالم

د صـدها سـال   يسـال وشـا   اكه دهه را ك نبرد درازمدتيامروزه آثار  يامت اسالم

از منـاطق   يبرخـ  در غالاشـ  ياز گونه ها يادامه داشت از خود زدوده است چراكه برخ

ن ملل يو ا. اشتهش از سه قرن ادامه ديغرب به ب ياز سو يهمچون اندونز يجهان اسالم

و  يايـ ه جغرافيـ گونـاگون و تجز  يار و شكسـتها و غارتهـا  يبسـ  يرنجها ن مدتيا يط

محـروم و در معـرض آمـوزه     ينـ يت ديو از هدا دهيره متحمل گرديو غ يو زبان يخيتار

ستم در اثر غفلت ين قرن بايقرار گرفته و در پا غرب رهيانه و غيزه جويو ست يكيالئ يها

ن امـت هـم   ين وجود ايبا ا. ه انددراوان شف يبهايدچار آس يزيانت و عدم برنامه ريو خ

 يت فرهنگـ يدقرار گرفته كه همه موجو يبزرگتر و خطرناكتر ياكنون در معرض طرحها
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توانـد انجـام    يمـ  يچـه اقـدامات   يامت اسالمن يبنابرا. را هدف قرار داده است يو تمدن

ـ  يتيبه وضع ياديزان زيتا موضع  هم كين باوري؟ ما برادهد شكسـت   يكه مسلمانان در پ

حد در جنگ اُ يدر آن زمان مردم مسلمان در پ. حد داشته اند شباهت داردآنها در جنگ اُ

قرار گرفتـه   دهيك به عقيجنگ و تفرقه و نفاق و تشك ياز زخمها يناش يمعرض دردها

ش را بـه از  يقـر  رسـد و  يبه گوششان مـ  يطانيك طرح شياز وجود  يبودند كه خبرهائ

از  يبهـره بـردار   دهد كـه آنهـا   يو به آنها خبر م دارد يجنگ با مسلمانان وا م يريسرگ

 نياز ا »امبريپ« آنگاه رهبر مسلمانان انجام نداده اند يروزيپ يبطور كامل برا را جنگ احد

 يگر آماده نبرد ميك بار ديا د رحشود و مسلمانان شركت كننده در جنگ اُ يمخبر آگاه 

با خبر  ين آمادگيش از چنيقر لهيقب كه يند، تا جائيايرون بيران غران بيكند تا همچون ش

 .كند يصرف نظر مند و از طرح تجاوز كارانه خودينش يخود م ير جاشود و س يم

 ميقرآن كر يو آموزه ها) ص(ل اكرم حضرت رسو يت و طرحهايد آن وضعيما با

م بهـره  ياكنـون بـا آن روبـرو هسـت     كه يوضع يم و از آن براينمائ يدر آن زمان بررس را

 .ميريبگ

ه كـ يحد نـازل نمـود بطور  ه از سوره آل عمران را در روز اُيت آخداوند متعال شص

مـن عاتـب    مهم ذلك و معاتبةوي ية ما كان فها صفيف(د يگو يم ره خوديابن هشام در س

ـ آ(انشـان  دشمن يشدار به مسلمانان نسبت به طرحهـا ه يخداوند متعال در پ. 9F10)منهم ه ي

 :دينما ير مرور ميحد را بقرار زع در جنگ اُيتها و وقادرس عبر) 120-118 يها

) ص(كـه حضـرت رسـول اكـرم     يدشمنان در حال يعات از سويمطرح شدن شا -

مؤمنـان  دو گـروه از   شود ين مسأله موجب ميانمود كه  ينبرد آماده م يمسلمانان را برا

وش كننـد، و دچـار   ز و توانـا را فرامـ  يو عامل توكل بر خداوند عز يدتيعق يگذشته ها

 يبـاز مـ   يح و رسـتگار يرم آنها را به راه صحكشوند كه وعده رسول ا يشكست و ناكام

                                                 
 .اء التراثيچاپ دار اج -112ره ابن هشام جزء سوم ص يس 10
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 .گرداند

نـد و  كن يمان امـت را مشـخص مـ   يا يهايژگيكه و يقرآن يپس از آن آموزه ها -

 يجـزو سـنتها   ن مسـأله يـ كـه ا  شوند چـرا  يروز ميند پيبند نمايچنانچه خود را به آن پا

 ).آل عمران 137ه يآ(است  يخيتار

 رســد و شــخص مــؤمن متوجــه يتهــا فــرا مــيت معنويــپــس از آن مســأله تقو -

، چـون  او وارد آمده به بـدن  يزخمها وجود به رغم است االترو و روزياو پ هشود ك يم 

و شكسـت   يروزيـ ز دچار آن شده بودند و پين وجود داشت و دشمنان نيفا در طرزخمه

مؤمنـان   ين مسأله برايو ا. توان شكست او را ندارد يروئيچ نيدست خداوند است كه ه

 ).140-139(است  بوده يكافران زوال و فروپاش يو برا يش و شناسائيك آزماي

 يفرا م) ص(رت رسول اكرم ت ارتباط با حضيفيتعرض به نگرش نادرست به ك -

قتـل  عه يشا شود و به محض پخش شدن يهبر مربوط مر يكه ثبات بر زندگيرسد تا جائ

 يابـت قـدم  مـان بـه رسـالت و ث   يزوم انرو بر ليد از اشدن يشان مؤمنان دچار ضعف ميا

 ).144(شكر نعمت رسالت است  يمقتضا يزين چيشود و چن يد ميت به آن تاكنسب

 همان و انتظار وعـد يبر خط ا يداريد و پايحماسه و ام شور و هيلزوم حفظ روح -

 ).151-146(دشمن  يز از وعده هايو پره ياله

كه به خط او يگاماست كه مسلمانان با چشم خود هن يقيحق يعده او يوعده اله -

بـود از دسـت    يروزيـ را كه شـرط پ  يكه صبر و تقويده اند و هنگاميدا بند بودند آنريپا

 )152. (دنديش شكست روبرو گرديمادادند با آز

منافع تنگ نظرانه و  ياز مسلمانان و عدم فراموش يرت برخياز ح يشكست ناش -

 يطانيش ياس از مرگ و توجه به وسوسه هرو ت يد نسبت به برنامه رهبريابراز شك ترد

و وعـده   يمربوط بـه قـدرت الهـ    يون اصلتگر به ميك بار ديم آنها را ينرو قرآن كرياز ا

 يلهـا يد و آنهـا را آز تخ كنـ  يم ياد آورياجل  دنيفرا رس مرگ و يمعنا و يروزيپ ياه
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  )158-155. (دارد يت بر حذر ميجاهل

 يعـ يطبت يوضـع  يريوضع موجـود و از سـرگ   يپس از آن دعوت به سازمانده -

رش يارچوب نـرمش و رحمـت و نشـر مشـورت و پـذ     ان رهبـر و امـت و چـ   يروابط م

آمـاده شـده در    يحهاطر ياجرا يحركت به سو يبرا يرهبرت مشترك با حفظ يمسؤول

 ) 159.(رسد يخداوند فرا م چارچوب توكل به

بـه مسـلمانان و   ) ص(اكرم رسد كه رسول  يبزرگ فرا م يپس از آن گام حماس -

مجهـز  كـه داشـتند دسـتور     ييبه رغم زخمها كه در جنگ احد شركت داشتهيآنهائ ژهيبو

ـ  يم بـه ر مصمشدن را جهت مقابله با دشمن  كـه   يدر واقعـه ا  يوجـود اسـالم   يشـه كن

م رهبـر  يصـم زان عـزم و ت يـ ش متوجـه م يا قرد تينما ينام داشت صادر م) حمراءاالسد(

ل يافتن از تبدي يآگاه يحمله به مسلمانان در پ يخود برا ميشود و از تصم يم مسلمانان

 .)174-172( دينما يم مسلمانان عدول يك فرصت از سويد به يتهد

ادامه  ندياز آن استفاده نما وستهيپ د مسلمانهايكه با يخيتار يدرسها بين ترتيبد و

ـ با رانگـر يو يسـاز  يجهان انهيمقابله با تهاجم وحش يز برايو ما ن ابدي يم از آن بهـره  د ي

 .م يريبگ

 

 بردارد يساز يد در برابر جهانيكه با يعمل يو گامها يموضع امت اسالم

بـا   يسـاز  يجهـان  بـا  يعـال كنم كـه مخالفـت انف   يد مينأكن گامها ين اييش از تبيپ

 يسـاز  يجهـان  ياز گونـه هـا   يخواهد بود چراكه برخـ  جهينت يبآن  گوناگون يشكلها

شـان داد و  ن دد تأمـل از خـو  يـ واهانه اسـت بلكـه با  خيو ترق يعيطب يرنده حالتهايدربرگ

ن تهـاجم  يا ينفم يجنبه ها در برابر يستادگيرا جهت ا يا و حساب شده يعمل يگامها

 :بزرگ برداشت يجهان

ه آن يـ در ته ير كـه اوالً همگـ  يـ و روشـن و فراگ  يك راهبـرد علمـ  يه ياقدام به ته
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ـ ا ينه را برايكه زم ياتينظر زيو ن. اً آن را به اجرا در آورنديو ثان مشاركت داشته باشند ن ي

 .د رسوا كرديبا فراهم كرده اند يبينگرش تخر

مطـرح   ميدان ينه مهم مين زميرا كه در ا ير ما چند گامو در مورد راهبرد مورد نظ

 :مينمائ يم

  يدر سطح جهان

ـ واز مق يكا و هـدف اصـل  يسلطه امر يژدولويا يها د جنبهيما با -1 ـ ا ياهـ  هل ن ي

 گرانيدخالت در امور د يبازار و آزاد يو آزاد يهمچون دهكده كوچك جهان(بخش را 

 .ميوا نمائو رس روشن ر آن رايش مرزها و نظايگشاو 

ه مظـاهر آن و  يـ در كل ياسـ ياز تسلط بازار بـر جنبـه س   يريجلوگ يد برايما با -2

 .مينمائ يجد يزيآن برنامه ر حذف

 .يفطرت اسالم يانسان با ارائه تئور يق ارزش فطريلزوم تالش در جهت تعم -3

ا دادن به ملتهـ  يو آگاه جهان ملل يتهايو هو يمنطقه ا يتهايد بر هويلزوم تأك -4

 .خود يتها و فرهنگهايجهت حفظ هو

 .ملتها يو توسعه ا يلزوم باال بردن توان علم -6

 .ملتها  يو حقوق اصل يهايآزاد يلزوم تالش به اعطا -7

 .ق استقالل عمل آنهايو تعم ين الملليب يت نهادهايلزوم تقو -8

 . متنوع يق منابع فرهنگيلزوم تعم-9

 

 ه بر آنچه گذشت الزم است عالو يو در چارچوب اسالم

 :ميد نمائير تأكيموارد ز يرو

و فعال نمـودن آن   ياسالم ينشمولجها يت نهادهايتقو جهت ق تالش دريتعم -1

 .يو فرهنگ يو اقتصاد ياسيس يدربخشها
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 .خيو توجه به تار يو جهان يجاد تحول در مطالعات منطقه ايلزوم ا -2

آمـوزش   حدت همچون مسألهو و يو همكار يداريه عوامل پايت كليلزوم تقو -3

ز بـر  يدر دلهـا كـه وجـه تمـا     تهـا يونمع يايو لزوم احق آن يو تعم يزبان عرب يريو فراگ

 :ديفرما يم 104ه يدشمنان ما است كه خداوند متعال در سوره نساء آ

ألمون كما تألمون و ترجون يابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم  يو ال تهنوا ف«

د آنها يد اگر شما در رنج باشينكن يسست( .»مايما حكين و كان اهللا علرجويمن اهللا ما ال 

آنچه را كه آنها بـه آن   -ديد داريام ا به خداد شما در رنج هستند و حال آنكه شمز ماننين

 ).م استيار دانا و حكيندارند و خدا بس يديام

در و روش تعامـل آن بـا امـت     ياسـالم  يرهبر يعيلزوم بازگرداندن حالت طب -4

 )نرمش و محبت(چارچوب 

و مـرگ و   يامـت مـا دربـاره زنـدگ     يق ارزشها در دلهايتعم يريلزوم از سرگ -5

مان بقدرت او و توكـل  يو نوع ارتباط با خداوند متعال و ا يتمدن  و نوع مساهمت تمدن

و احساسات خود را برنگ  يو آگاهد دلها يگر و سرانجام بايكديبر او و بدون تعرض به 

م و يـ ات سوره آل عمران كه بـدان اشـاره شـد در آور   يات آن از جمله آيم و آيقرآن كر

 يگـر  يراطـ م و از افيريـ مربوط به آمـوزش قـرار نگ   يساز يجهان ير طرحهايتحت تأث

 .ميز نمائيپره متهورانه يريو تكف يو قشر يسطح

 نخستد ينرو باياست از ا يمانه اسالمياز توازن حك يقيان دقيب ياسالم يرو هانيم

 . دق گرديكشف شود و سپس در دلها تعم

ـ بر ما الزم است كـه روح  -6 آن در جامعـه خـود    يه مشـورت را در همـه معـان   ي

 .ميگسترش ده

 .ميرا به دقت اجرا نمائ يه حقوق بشر اسالميم مواد اعالميفه داريما وظ -7

م يگوناگون به فرصتها انجـام دهـ   يدهايتهد ليبدهر گونه اقدام الزم را جهت ت-8
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: ن گفته خداونـد آمـده اسـت   يژه در ايات گدشته سوره آل عمران و به ويمانگونه كه آه

نا و قالوا حسب اًمانين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايالذ«

ه يعل ياريبه آنها گفتند لشكر بس) منافق(كه چون مردم  يآن مؤمنان( 10F11»لياهللا و نعم الوك

نـد خـدا مـا را    مانشان افزوده شـد و گفت يد بر ايز آنان بر حذر باششما فراهم شده پس ا

 ).است يمدد كويت است و نيكفا

را  يو اجتهـاد جمعـ   يد اصـالت و نـوگرائ  يـ خـود با  يقات مـذهب يما در تحق -10

د يبابزرگ شود  ين حمله جهانيستادن در برابر ايكه منجر به ا يم و هرگونه اقدامياموزيب

 .ميج دهيوتر

 .ميت كنيحما ياسالم يداريه از مسأله با الزم است كبر م -11

 يبزرگ بـه مـوازات آن جهـان    يساز يك جهانيكه  د فراموش كرديانجام نباو سر

 ياز سمت و سـو و آن عبارت است وجود دارد  هم اكنون در حال گسترش است يزسا

و  يمذهبان رهبران ينزد ملل جهان و تفاهم م ينداريات و روح ديبه توسعه معنو يجهان

كـه   يهمه جانبه اسالم مورد توجه قرار گرفته است فهمـ ژه در جهان اسالم كه فهم يبه و

 .دهد يطلوب خود قرار مم يگاه تمدنين امت را در جايا

شـه دار تـر   يروز به روز ر يجهان ين سمت و سويم كه مظاهر ايده اين عقيما بر ا

 :مثال ما شاهد يگردد كه برا يم

 و خواسـتن  ينداريد يالم به سومردم در جهان اس يتوده هافته وار يحركت ش -آ

 مردم و ابراز نظر در مسائل عاجل يعموم يم در زندگيدخالت مستق يبرا ينيد ياز علما

 .آنها

ژه در يو بو يحيدر جهان مس يو اجتماع ياسيسا در مسائل سيم نقش كليتحك -ب

ـ ن يسـاز  زادافته انـد و آ يل يتشك يشورو يشكه پس از فروپا يكشورهائ  يمـذهب  يروي

                                                 
 .172آل عمران آيه  11
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 .ايب آسدر جنو يمات اجتماعيدر اتخاذ تصم يئبودا

 .ينيد يات و كتابهايش اقبال مردم به نظريافزا -ج

همانگونـه كـه در    يرهبـران مـذهب   ير سازمان ملـل متحـد بسـو   يحركت اخ -هـ 

 .ميا آن بوده دورك و بانكوك شاهيوين يكنفرانس ها

ان يـ ن اديـ ون ايرو روحـان  نيهب گوناگون از اان و مذايان اديگسترش گفتگو م -و

 .نديش عمل نماين روند رو به افزاياز ا يبانيفه خود در پشتيد به وظيبا
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