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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ال -ﳐﻄﻂ اﻟﻐﺮب اﲡﺎه

ال -ﻣﺴﻠﻤﲔ« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺼﺮی و

از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی
ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺐ زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب »اﻷﻋﲈل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪه« ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ

ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﻗﻄﻮر اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم و ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ« ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ روز و ﺟﺎﻟﺐ آن درﺑﺎرهی ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از
ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ
آن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﭘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﺑﺮ آﻣﺪم .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﻏﺮب« و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره و واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ آن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد و ﺑﻨﺪه از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﻣﻌﺎف ﮔﺮداﻧﻨﺪ و از دﻋﺎی ﺧﯿﺮ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻢ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن
ﮔﺮاﻣﯽای ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﺎق ﻣﺪﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺪﻗﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ:
ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﺠﺎر ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﻮری ،ﺑﺎزﮔﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎﮐﭙﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
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ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎده ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻼشھﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮ اﯾﺸﺎن را
از درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﲪ ﺔ اﷲ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﯿﻤﻮری ﻗﻠﻌﻪﻧﻮی

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از دﯾﺮﺑﺎز و از ھﻤﺎن
روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ
ﺳﺒﺰ )اﺳﻼم( را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺨﺮه و
اﯾﺬاء و آزار وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ از ﺟﻨﮓھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﯿﺪانھﺎی اﺣﺪ،
اﺣﺰاب و ﺣﻨﯿﻦ و،...
ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ روﯾﺎرو ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و زﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓﻧﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﻞ ﮐﺸﻮر! و ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ و ﺑﺮﯾﺪن
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼم از ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺪﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺪس
و ﻗﺒﻠﻪی اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺤﺸﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﯿﺎن
ﻗﺸﺮھﺎی ﺟﻮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی،
ً
ﻓﺘﻨﻪای ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺂﻻ ھﺮ روز ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﮐﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻣﺮوزه دﺷﻤﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮب و در رأﺳﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﺪه و روز ﺑﻪ روز
ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ،
وﻟﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحھﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ،
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ً
ً
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اوﻻ :ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﻼم در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ و دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روزی ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن و
ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻏﺮبزدﮔﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن زرق و ﺑﺮق ﻏﺮب ﮐﻪ
ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوزه از راه دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان و
ﮔﺴﺘﺮدهی ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺧﻮﯾﺶ را در
ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﻤﺪن ،اﻗﺘﺼﺎد ،دﯾﻦ ،زﺑﺎن ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح و زﺑﺎنزد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آنھﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﮐﻨﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﻤﺪن ،اﻗﺘﺼﺎد ،دﯾﻦ ،زﺑﺎن و ﺳﺒﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد در اﺳﻼم ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﻔﺘﻪی
ﻏﺮب ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﻏﺮب درآﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺮای
ﻏﺮب ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪاش درآﯾﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آن
درآﻣﺪﻧﺪ ،در دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮھﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮای
اﺷﺎﻋﻪی اﻟﮕﻮھﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻋﺮاق ،ﮐﺮهی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﯾﺮان و  ...را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎده و ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪاش دارای ﺳﻼحھﺎی ھﺴﺘﻪای ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را دارﻧﺪ،
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدش ﺧﻠﻊ
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ﺳﻼحﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  -ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم  -ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز و دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎھﺮا
ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻗﺎﻧﻊ
ﺳﺎزد ،از ﺣﻖ وﺗﻮی ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد  -ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  -و اﮔﺮ در
ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺶ ﺟﺎن ﺻﺪھﺎ اﻧﺴﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ  -ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﻋﺮاق ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ  -ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دم از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﯽزﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را وﺿﻊ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﻓﺮاد اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ،ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖھﺎﯾﯽ را ﻓﻘﻂ
ً
ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ً
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻌﻀﺎ رھﺒﺮان دﮐﻮری ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورد ،ﭼﻮن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
در رأس آن ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﻼی از ﺧﻮد واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ھﻤﺪﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آن
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻮﭼﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ از اﺳﻼم ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽﺷﺎن آن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ...اﺳﺖ،
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻏﺮب ﺑﻪ آﻧﺎن ھﻢ ھﺸﺪار دھﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﺎ دارد داﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦﮐﻪ :روزی
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ﺷﺨﺼﯽ وارد ﺑﺎﻏﺶ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻣﯿﻮهھﺎی ﺑﺎﻏﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻞ و دﯾﮕﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎدی ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ
ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ھﺮ ﺳﻪ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﮔﻔﺖ:
ﺳﯿﺪ از اوﻻد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ھﻢ اﻣﺎم ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﭼﺮا وارد ﺑﺎغ
ً
ﺷﺪهای؟! ﻟﺬا ﺳﯿﺪ و اﻣﺎم و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﻣﺘﻔﻘﺎ او را ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺶ را
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ رو ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺳﯿﺪ و
از اوﻻد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﭼﺮا؟! اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﯿﺪ ﮐﺘﮏ
زد و دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻻد
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ،وﻟﯽ ﭼﺮا ﺑﯽاﺟﺎزه وارد ﺑﺎ ﻏﻢ ﺷﺪهای؟ و او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد!.
ﻏﺮب و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ،ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ،ﻏﻔﻠﺖ و ...ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ را ﺿﺎﯾﻊ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻋﺪم ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ھﺮ ﻓﺮد ،آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،زﯾﺴﺘﻦ و !...و ﻧﯿﺰ
ﺟﺮﻣﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺟﺮم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ،دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ
و ﺳﺘﻢ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺮم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻏﺮب!
و در ﮐﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺸﻪی اﺳﻼم را ﺑﺮﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ:
َ َۡ َ َ ۡ َٰ ُ َ
ُ ُ َ ُ ۡ ُ ْ ُ َ َّ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
﴿يرِ�دون ِ�ط ِ�ٔوا نور ٱ�ِ بِأف�هِ ِهم وٱ� متِم نورِه ِۦ ولو ك ِره ٱل�فِرون
] ﴾٨اﻟﺼﻒ.[۸ :
»آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ دھﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر

ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮان ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
و روزی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ھﻤﯿﻦ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و
ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ،ﺑﺴﺎﻃﺶ را ﺑﺮﭼﯿﻨﻨﺪ و آن را

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ

٧

ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺪی
ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺸﻪ در ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ دارد ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ
ﮐﻪ  -ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ  -ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ
در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﻣﻠﻮﮐﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻮﮐﯿﻪ ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻣﻮروﺛﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
دراﯾﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼم رو ﺑﻪ زوال ﻧﮫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﻣﮫﺮ و ﻣﻮم
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﺤﻮهی ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه زﺑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎص ﻏﺮب و ...ﺑﻪ آن ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻘﺒﺎل
ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﺮزھﺎی ﻣﻠﯽ ،زﺑﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ،
ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ! ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮل اﻣﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن ھﯿﻮﻻﯾﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﮫﻀﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ« وارد ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ و
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ  -اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  -ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻏﺮب ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻣﺘﻔﺮق و ﻋﺎﺟﺰ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺖ و در رأس آﻧﺎن ﺣﮑﺎم ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهی ﻣﻌﺪودی ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﻓﻖ دھﻨﺪ و دوﺷﺎدوش آﻧﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﺎن را ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،از
ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ،آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،زﺑﺎن،
ﻓﺮھﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﻣﺘﻤﺪن ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ،اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.

٨

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ راه ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر و ﻧﻘﺸﻪھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽای ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ھﺮ
ﮐﺎری ،ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻔﺼﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﮏ اﻣﺖ اﺳﺖ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن و ﺗﺄﻧﯽ و ﺻﺒﺮ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و راھﮑﺎری ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺠﺎت اﻣﺖ از ﭼﻨﯿﻦ دوزخ دﻧﯿﻮی و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮیای ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ً
ﺻﻮرت اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺪدا ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪھﺎ وارد ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در اول ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذش ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽای ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﻟﻌﺎب اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺰﻧﺪ
و در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽای ھﺴﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی
ھﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮرا در اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن رﻓﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ،دارای اﺳﺎﻣﯽ و ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺬاب و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﺑﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺧﻮت ،دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم ،ﻣﺴﺎوات،
آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﺴﺎوی ﺷﺮاﯾﻂ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ،ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺤﺪودهی ﺧﻮدﺷﺎن و آن ھﻢ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊﺷﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ روی ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺮف اول را ﻗﺪرت ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرھﺎ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ و

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  ١و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن
ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ ،در دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﭼﯿﺮه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
اﻣﺮوزه در راﺑﻄﻪی ﺟﮫﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ »ﺣﺒﻞ اﷲ اﳌﺘﲔ«

ﭼﻨﮓ زﻧﯿﻢ و ﺧﻮد و دﯾﻦﻣﺎن )اﺳﻼم( را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﺎن را
درک ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﺧﻮد و اﺳﻼم را ﮐﺸﻒ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﯾﻢ ،از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی اﻟﮫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آنھﺎ.
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﻮچ و
ﺣﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﭽﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪر
اﺳﻼم ،در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺷﻮم ﻏﺮب
را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ

 -١اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﮔﺮ از ﻃﺮف ﮐﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻔﻮر و ﻣﻄﺮود اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﻻﺳﻼم( ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ )داراﻟﮑﻔﺮ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﻧﺎم دارد و ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪان اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺗﺎ داراﻟﮑﻔﺮ را در ﻗﻠﻤﺮو داراﻻﺳﻼم درآورﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰء
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ادا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ھﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو اﺻﻠﯽ اﺳﻼم داده و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ،در ﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ و از ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت
ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﮐﻔﺮ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺆال از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺳﺆال از ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ داده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻔﺮ و
ﺳﺮدﻣﺪارش آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاھﺎن
ً
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ آن از ﺻﺤﻨﻪی روزﮔﺎرﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺪدا ﻗﺪرت ﺧﻮدﺷﺎن
را در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﺑﺎره ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮاب آن روزھﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم را
ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ!.
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

و اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ او
وص ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ:
َ َ ۡ
ُ ُ ُۡ
َ ۡ َ ُّ َ َّ
َ َّ
﴿فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ�
�ءٖ ف ُردوهُ إِ� ٱ�ِ َوٱ َّلر ُسو ِل إِن ك
نت ۡم تؤم ُِنون ب ِٱ�ِ
ۡ
َٰ َ َ ۡ ً ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� �ل ِك خ� وأحسن تأوِ��﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۵۹ :

»])ای ﻣﺆﻣﻨﺎن!([ اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ و
ﺧﻮش ﻓﺮﺟﺎمﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ درﺑﺎرهی اﺳﻼم و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب اﺳﺖ و ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ دو ﺷﯿﻄﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﭘﯽ ﺣﺬف و
ﻃﺮد ﺷﯿﻄﺎن دروﻧﯽ  -ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﮐﺎرﻣﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد
دور ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوی ﻗﻮی
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻧﻪ ﻓﺮدی  -ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاه
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ  -و ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﻐﻠﻮب
ﺳﺎزﯾﻢ .دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎنﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢﻣﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮادران دﯾﻨﯽﻣﺎن را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرهﮔﺮی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﮔﻮش ﻓﺮا داده
و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ» :ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ
دارد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﻠﻮی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮش دھﺪ .اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ً
زﺑﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﮑﻮﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﻗﻠﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮐﺎر
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ

اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد.
و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ دوم و ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ زﺑﺎن و اﺑﺰار اﻧﺰﺟﺎر دﯾﮕﺮ
ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺑﺰار اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﭘﻼﮐﺎرتھﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﺷﻌﺎر ﺳﺮ
داده و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اوﺻﺎف ھﯿﭻﮐﺲ و
ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوزه ﺷﻌﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﯾﻢ
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
دروازهی ﺟﮫﺎد و اﺟﺘﮫﺎد را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ،اﺟﺘﮫﺎد را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ رھﻨﻤﻮدھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ روز اراﺋﻪ دھﯿﻢ و اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻧﺪارد و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،را از اذھﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﻦ را
آنﻃﻮر ﮐﻪ ھﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اراﺋﻪ دھﯿﻢ ،ﺗﺎ
وﻋﺪهی اﻟﮫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ دﯾﻦ زودﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ:
ُ ۡ َ ُ ََ ّ ُّ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
��ون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۳ :
ِين �ِهِۦ ولو ك ِره ٱلم ِ
﴿ ِ�ظ ِهرهۥ � ٱ� ِ
»ﺗﺎ اﺳﻼم را ﺑﺮ ھﻤﻪی آﯾﯿﻦھﺎ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ«.
وﮔﺮﻧﻪ ھﻤﺎن ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﻼماﻧﺪ ،از آن
ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺟﮫﺎد را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮد و ﻋﻘﯿﺪهیﻣﺎن
دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
و ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻼن

 ۱۳اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ۱۳۸۲ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اول
رﺑﯿﻊاﻻول ،۱۴۲۴آﻏﺎز ھﺠﺮت رﺳﻮل

اﮐﺮمص

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ أﴍف اﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ ،ﺳﻴﺪ اﳋﻠﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﻫﺘﺪی ﲠﺪﻳﻪ إﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

 ...ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان:

ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.

ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﺎ »ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻓﮑﺮیای ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ
ﮐﺘﺐ ،ﻣﺬاﮐﺮات و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﯾﻢ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،آن ھﻢ ﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت،
ً
ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ  -ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﯽورزﻧﺪ  -در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﺮب در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﻦ ﻏﺮب ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﮫﺎﻣﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و در
ذھﻨﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن داﯾﺮهی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎھﺮه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎل  ۱۹۹۳-۱۹۹۲م اﯾﺮاد ﮐﺮدم.
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺘﻢ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻢ.
ﻋﺪهی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎھﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ و اﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ،
اﺳﻼم ﺗﻌﺪد ﺷﺮاﯾﻊ ،زﺑﺎنھﺎ ،رﻧﮓھﺎ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﻣﻠﺖھﺎ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﻮﻻت را
در ﺗﻤﺪنھﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪد ،ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺴﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در آن
راه ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪای از ذات اﻟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ،ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﺪد و
زوﺟﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﻌﺪد ﮐﻪ اﺳﺎس ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد
ﻓﺮھﻨﮓھﺎ ،ﺷﺮاﯾﻊ و ﻗﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﺣﺘﯽ
در داﺧﻞ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ وﻃﻦھﺎ،
ﻗﻮﻣﯿﺖھﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ و اﯾﻦ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﮑﺜﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ و ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎ و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ،ﻗﻮﻣﯿﺖھﺎ ،ﻧﮋادھﺎ و زﺑﺎنھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻮاه روﺷﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺮدود و ﻣﻄﺮود اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪد دﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﺗﻌﺪد ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺎﯾﻪی دﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی دﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏﺮب ،ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺳﻢھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﮑﺮاﻧﻪی اﻟﮫﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺬھﺐ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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داﺳﺘﺎنھﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاھﻞ دﯾﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
ﻗﺼﻪھﺎی ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از زﻣﺮهی ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ اﻧﮑﺎرآﻣﯿﺰ
راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻣﺎن در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ  -ﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻠﻤﯽ  -ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻊ
دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻊ
ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را از ورود
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻮھﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و رواﺑﻂ ﻣﻠﻞ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮھﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .و
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ھﻤﺎن دﺷﻤﻦ او اﺳﺖ و ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﻠﻤﻮس و ﺧﻮنھﺎی
ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪی ﻣﻘﺒﺢ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن واﺿﺢ و
ﻣﺒﺮھﻦ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟!
ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ و دﺳﺘﻮرھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺮی
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم دﺷﻤﻦ
اوﺳﺖ و در ﺟﮫﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﻌﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﭙﺮدازد ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ
ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،راھﮑﺎر ،ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺷﺎرهای
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و اﯾﻦ اﺣﯿﺎﻧﺎ ھﻢﭼﻮن ﻧﻘﺸﻪی ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ،ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ
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درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﻧﺰاﻋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .و اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ،ﺑﻪ ﺷﺮق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان را ﮐﻪ از اﺑﺮﻗﺪرتھﺎی آن روز
ﺑﻮد درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی اﯾﻦ ﻧﺒﺮد و ﺗﮫﺎﺟﻢ ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﭙﺲ
روم ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﺷﺎم ،ﺣﺒﺸﻪ و ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ و در ﻧﺒﺮد اﺑﺮھﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮمص در ﺳﺎل و ﻗﻮﻋﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
)ﻋﺎماﻟﻔﯿﻞ(.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻞ و ﺟﻮھﺮۀ ﺧﻮد ،ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
آزادی ﺷﺮق از ﺳﯿﻄﺮهی اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن  -ﯾﻮﻧﺎن و روم  -ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺮق ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮق ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮق را
از اﺷﻐﺎل و ﻏﺎرت ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم و ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
رخ ﻧﺪاد ،ﻟﺬا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺷﺎم ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اھﻞ ﺷﺎم ﮐﻪ
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﺟﺮاح ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اھﺎﻟﯽ ﺷﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن از
اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﮫﺎﺟﻢ
ﯾﻮﻧﺎن  -روم و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﺖھﺎی
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ،ﻧﺒﻮد و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن زﺑﺎن
ﻣﺮﻣﻮز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد و زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪی »ﻗﺒﻂ« ھﻢ ﮐﻠﻤﻪی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻮﯾﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﺼﺮ

اﺳﻼم و ﻏﺮب

١٧

ّ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ،آﯾﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ در دﺳﺖ ﻗﺒﻄﯿﺎن ھﻢ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ آﯾﯿﻦ
ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎرتھﺎ ،ﮐﻮهھﺎ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻣﺼﺮ در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻼم ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و آنھﺎ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزادﺳﺎزی
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آوردﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ  -ﻧﻪ در ﺷﺎم و ﻧﻪ در ﻣﺼﺮ و ﻧﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ  -ﺣﮑﻮﻣﺖ در دﺳﺖ ﻣﻠﺖھﺎ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﻧﺒﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاد ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﺮب در ﭘﯽ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻮجھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻏﺮب از  ۱۰۹۶ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺮق ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺎپ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻏﺮب را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﺷﺮق ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ روﻏﻦ ،ﻋﺴﻞ و ﻓﺮآوردهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺮق را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ ،ﻣﻮج
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت ﻏﺮب ﻏﺮﯾﺐ دو ﺳﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۱۹۱ﻗﻠﺐ وﻃﻦ ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن اﻣﻮاج ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ،
دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ) ۱۴۵۳م( ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

١٨

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ،روﻧﺪ ورود و ﻧﻔﻮذ
اﺳﻼم ﺑﻪ اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ،اﺳﻼم وارد ﺑﻮﺳﻨﯽ و ھﺮزﮔﻮﯾﻦ ﺷﺪ و ﻏﺮب در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم را از ﻏﺮب اروﭘﺎ ﯾﺎ
ھﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۵۳م
ﺑﻪزودی دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۹۲م ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و در ﭘﯽ آن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﺪاری
و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻏﺮب را از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ آن
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت آﯾﻨﺪه و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و
ً
ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی آﺗﯽ را )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد(
ﭘﯽرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻏﺮب ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ در ﭘﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻪ اﻓﻮل رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن از ﻧﻮ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺟﮫﺶ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد و آن را از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ رأس
ارﺟﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ  ١ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﻮادث ﺳﻄﻮر آﺗﯽ ،ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ً
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۹۲م ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﺳﺎل و دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﺎه اوت
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻮﻟﻤﺒﺲ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﺷﻒ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺰاﯾﺮ ھﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه روی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮫﺪ! ھﺪﻓﺶ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دور زدن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽاش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 -١ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﻮک ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺗﺎ راھﻨﻤﺎ و ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﮐﺎوﺷﮕﺮی ،ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ اوﺻﺎف
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ )دور زدن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم( را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ و راھﺶ را
ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺞ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﺎروان ﻓﺎﺳﮑﻮ راﺟﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۴۹۷م ﻣﻨﻄﻘﻪی رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ را ﮐﺸﻒ ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ!.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ورود ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﺑﻪ ھﻨﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﻼم
در آن ﻣﻮﻗﻊ در آنﺟﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ دارای ﺑﯿﻨﺶ و
آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯽدرﻧﮓ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ ،دور زدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺧﻄﺮھﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب در ﭘﯽ آنھﺎ ﺑﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ از ﻣﺼﺮ ﻋﺎزم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ در ھﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۵۰۴م ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ رأس ارﺟﺎ،
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﺪهای از ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻌﺪ از
روی ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ اروﭘﺎ ،ﻋﻤﺪهی ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن را ﺻﺮف ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﮫﻢ و درک ﺧﻄﺮات و ﺗﮫﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در ﺳﺎل  ۱۵۰۴م و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﭼﺎﻟﺶ و
ﺧﻄﺮات اﯾﻦ دور زدن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎ درک ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ،ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی
 ۱۵۱۷-۱۵۱۵اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ رو ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﯿﻄﺮهی ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد درآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن
ﭘﺮﺳﻮدا ﺳﺪی ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ در  ۱۵۱۶ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،روﻧﺪ دور زدن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻧﺎم آن را
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اﻣﺎناﻟﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎژﻻن  -ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺎﺷﻒ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ  -ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪل ﮐﺮد و در
آنﺟﺎ در ﺳﺎل  ۱۵۲۱م در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺣﺖ و دور زدن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم رﺳﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﭘﺎرت در  ۱۷۹۸م و
ﭘﺲ از او ﻓﺮﯾﺰر در  ۱۸۰۷م ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ]ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ آﻣﺪﻧﺪ و در  ۱۸۳۰م
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،در  ۱۸۳۸م ﻋﺪن ،در  ۱۸۸۱م ﺗﻮﻧﺲ ،در  ۱۸۸۲م ﻣﺼﺮ ،در ۱۹۱۱م
ﻟﯿﺒﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻐﺮب )ﻣﺮاﮐﺶ( در  ۱۹۱۲ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ و ﻓﺎﺟﻌﻪھﺎ از ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۶م
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺟﮫﺎن ﻋﺮب را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻤﺒﻞ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ
دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۹۲۴م ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻏﺮب ﺑﺎ اﺳﻼم از
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در راﺳﺘﺎی رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﺳﻼم در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ ،ﺑﺎ دورزدن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺟﺮﻗﻪ ﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺪهی
ً
ﺑﯿﺴﺖ )دھﻪی دوم ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ(  ١ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول درﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﻏﺮب درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب وارد ﻧﺒﺮدی در ﻋﺮﺻﻪی ھﻮﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﺳﻮزان آن ،ھﻨﻮز ھﻢ در ﺣﺎل زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺎرت
ﺛﺮوتھﺎ در ﭘﯽ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺻﻪی ﻧﺎم ھﺎﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻏﺮب را ﮔﺮدن ﻧﮫﺎده و ﺿﻤﯿﻤﻪی آن ﺷﺪﯾﻢ و
اﺳﺎﻣﯽ دال ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﺮوی از ﻏﺮب ،ﺑﺮ روی ﻣﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎیﻣﺎن

 -١ﺳﺎل ۱۹۱۴م ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۹۳ھـ.ش )ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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ﻧﮫﺎده ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮد ،ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و آﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن
ﺑﻮد ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻧﭽﻪ از آن دور ﺑﻮد ،ﺧﺎور دور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ!.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ھﻮﯾﺖ ،ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺖھﺎ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓھﺎ ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ
آن اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﭘﻨﺎه آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺪرت را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن را آزاد ﮐﻨﻨﺪ
و ﺟﻠﻮی ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺖ ،ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ،
ﺳﺮ ﺑﻪ رﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﺤﺎق و
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺨﺼﯿﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ذوب
ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه در ﻧﯿﺮوی ﻃﻐﯿﺎنﮔﺮ و ﺟﺒﺎر ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺮد و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺟﻮھﺮهی ﺧﻮد دارای ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ دو ﻃﺮف ھﻮﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺷﻮم ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای آﻏﺎز ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در ﻋﺮﺻﻪی ھﻮﯾﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻏﺮب ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﮑﺮی ،اﺣﺰاب ،ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻓﮑﺮی و داﻧﺸﮕﺎهھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه آنھﺎ ھﻤﻪ ﻋﻘﻮل از
روشھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻼﺷﯽ ورای ذوب ﮐﺮدن ھﻮﯾﺖ اﻣﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﯿﺎد،
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاد از ﺟﻨﮓ ھﻮﯾﺖ ،ﻧﺎﺑﻮدی ھﻮﯾﺖ ﻗﻮامﺑﺨﺶ و وﯾﮋهی
اﻣﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد.
ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دورهای ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻘﻮط ﺧﻼف و دﯾﮕﺮ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻐﺎل و اﻧﻘﯿﺎد ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽای ﻋﻤﯿﻖ
رخ داد و آن وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در ۱۹۱۷م ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ،ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻒﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻏﺮب ﮐﻪ از ۱۸۴۰م ﺑﺮ

٢٢

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺿﺪ ﻣﺤﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ  -ﮐﻪ ﺳﻮدای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﺮ
داﺷﺖ  -ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ »ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر اروﭘﺎ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﻤﭽﻮن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﺷﻐﺎل و ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،در آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ
درﮔﯿﺮیھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻃﺮح ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن را ھﻤﮕﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎھﺪهی ﻟﻨﺪن و
اﺟﺮای آن در  ۱۸۴۰م و اﻟﺰام ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺮ ،دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ در ھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺖ راهھﺎی ﻧﻔﻮذ
اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﺎ آزادی ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻣﺠﻠﺲ( دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻏﺮب وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﺼﺮ در  ۱۸۸۲م ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺮﯾﻒ
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ دو ﻃﺮح ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻒ
ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻠﻌﯿﺪه و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ و ﺑﺮوز ﺷﮑﺎف در درون ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ
دوش ﻃﺒﻘﻪای از ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ واﮔﺬار ﺷﺪ و ﺑﻮرژواھﺎ را ﻣﺘﺼﺪی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ھﺮ دو در روش
ً
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻃﺮﻓﺪاری و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای
ﺧﺎص اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﺪت ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک )ﺑﻠﻮک ﺷﺮق( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﻏﺮب ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آن ﺑﻠﻮک ﮐﻪ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهی ﻏﺮﺑﯽ
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ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪای اﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﻠﯽ و آزادیﺧﻮاه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاھﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺳﺮ ﺑﺮآورد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی آھﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اﺗﻔﺎق ﻣﮫﻢ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ  -ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روی داده
در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد  -در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺮ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ و ﺷﮑﺎف و ﺗﻀﺎد
ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻧﻈﺎم
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ رﻗﯿﺐ واﮔﺬار و ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و دول ﺗﺎﺑﻌﺶ ﺑﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول و
ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺮب را وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ و ﻓﺎﺟﻌﻪھﺎی
اﺷﻐﺎلﮔﺮاﻧﻪاش را در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ﺑﻌﺪ از آن از اﺧﺘﻼف
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻗﺪرت ﻏﺮب را در داﺧﻞ دوﻟﺖ
اروﭘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮدﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی و اﻧﺸﻌﺎب --
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف» :اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻧﻈﻢ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪی اروﭘﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ
 ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻠﺪری ،زور و ﺑﺎزو ﻓﺰوﻧﯽﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت
و در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺣﺪت و
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪی آﺷﮑﺎر ﺗﮫﺎﺟﻢ و ﺣﻤﻠﻪی ﻏﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﻮب -
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  -اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن اﺳﻼم ،ھﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮب آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﺷﺮور ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،اﺳﻼم و اﻣﺘﺶ ،دﺷﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ وی اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وزﯾﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای وزرای اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ  -ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اروﭘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺆال ﺷﺪ :ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﻮاﺟﮫﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ
آﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم« و در ﺟﻮاب راه دوری ﮔﺰﯾﺪن از اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
»ﻏﺮب ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان اﻟﮕﻮی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﮫﺎن
در وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻮﯾﺖ ،اراده
و ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮدﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮج
ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺘﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!.
ﻣﺠﻠﻪ »ﺷﺆون دوﻟﻴﺔ«  -ﻣﺠﻠﻪای آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ

ﻣﯽﺷﻮد  -در ﺷﻤﺎرهی ژاﻧﻮﯾﻪی ۱۹۹۰م ﺧﻮد ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ درﺑﺎره اﺳﻼم و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه» :ﻏﺮب و اﻧﺪﯾﺸﻪی
راﯾﺞ در آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ﻏﺮب ،اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺷﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ و
ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن را رد ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﯿﺮوی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺮوزه اﺳﻼم
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن ﭼﻪ  ۱۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎد اﺑﺎﺣﻪﮔﺮی و ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻄﺮ و
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻏﺮب ﺑﺮ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﺶ اﻓﺰود .و
اﺳﻼم را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،زﯾﺮا ﺧﻮد ھﻤﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪهی ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺎ  -ﺣﺘﯽ روﺷﻦﻓﮑﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﺎرﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب  -ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی زﯾﺎدی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮑﺴﻮن را ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﻗﺎھﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،دﯾﺪﯾﻢ و ﻧﺤﻮهی ﺻﺤﺒﺘﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺎح اﺳﺖ :دﺳﺘﻪی اول را ﻣﺮﺗﺠﻊ )ﻣﻠﯽﮔﺮا(«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮑﺴﻮن ،آرﻣﺎن وﺣﺪت ﻋﺮﺑﯽ ،ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ،
دﺳﺘﻪی دوم ،ﮔﺮوه ﻧﻮﮔﺮا و ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ و او ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوه را در
ﺗﺮﮐﯿﻪی ﮔﺮوه ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﺴﻮن از زﺑﺎن آن دﺳﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻏﺮب از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ« اﻣﺎ دﺳﺘﻪی ﺳﻮم را ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .وی درﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ و دوﻟﺖ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .و او ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ« .١
 -١ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﮫﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪهی
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اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب را ﺑﻪ
ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب ،ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و در ﮐﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮس ﻓﮑﺮی
از اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﮔﻨﺞھﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﮔﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ  -ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﮫﺪی
اﻟﺴﻮدان آن را ﻧﺎﻣﯿﺪ  -در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻮزهی رود وﻟﮕﺎ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ  %۲۳ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ  %۲۷ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺼﻒ ﺟﮫﺎن ،ادﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﺑﺖھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﭼﯿﻦ ،ھﻨﺪ ،ژاﭘﻦ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ،ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎباﻧﺪ و ﯾﮏ دوم اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺟﮫﺎن ،اﺳﻼم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻤﺪن واﺣﺪ و وﺣﺪت در »داراﻟﺴﻼم« را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورده و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دوم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺬاھﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻓﻮاﺻﻞ و ﻣﺮزھﺎﯾﺶ را آنﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ارزش اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهاش را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
درک و اﺳﺒﺎب ﺧﻮف و ﺗﺮس دﯾﮕﺮان از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل و ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،را ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در

ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻔﮫﻮم ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﻨﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ھﻢ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،ﻣﺎ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻠﮑﻪ در
ﺧﻮنھﺎﯾﻤﺎن ﻏﺮق ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،...اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻮﺳﻨﯽ و
ھﺮزﮔﻮﺋﯿﻦ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﮫﺎدت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ!! اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن
ھﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻟﺒﺎسھﺎ و ﭘﺘﻮھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب و ﺳﻤﻮم ،ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ
آراﻣﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ!! و ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﯿﭻﮐﺪام را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪھﺎ و
ً
ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ اﺻﻼ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻻن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ و ھﺮزﮔﻮﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ و
ﺷﮫﺎدت ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ھﺮﮔﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دهھﺎ
ھﺰار زن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زد و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ.!!...
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﮑﺎندھﻨﺪه و ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ

ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻏﺮب از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻠﯿﺖھﺎی
دﯾﻨﯽ ﺷﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﭘﺎ و روزﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذش
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد و از آﻏﺎز ﯾﻮرش ﺟﺪﯾﺪ
)ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم( ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻏﺮب ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺪ.
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در ﺳﺎل ۱۷۹۸م ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن روی ﮐﺎر آﻣﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺎ رﻓﺖ و آنﺟﺎ
را ﻣﺤﺎﺻﺮ ﮐﺮد و از دژھﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺟﮫﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و در
ازای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﮫﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺮﻗﯽ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮدﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻃﺮﺣﺶ در اﺻﻞ ،ﻃﺮﺣﯽ ﯾﮫﻮدی
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪنھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ در ﺗﻤﺪنھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ »ﮔﺘﻮ« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻓﺮھﻨﮓھﺎ ﻧﺠﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ و
ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽای ﮐﻪ اﺳﻼم دارا اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺟﺮوﻣﯽ ﻋﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس آﺟﺮوﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﺷﻌﺮ ﻋﺒﺮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻓﻼﺳﻔﻪی آﻧﺎن از ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ھﺮﮔﺰ ادﻏﺎم
و اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﻣﺸﮑﻠﯽ
ً
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻃﺮح ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و رژﯾﻢ آن ،ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب آﻏﺎز ﺷﺪ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺰ ﺷﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری و ھﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﺮب و اﻗﻠﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ وﻃﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﺮب ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻏﺮب در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﯿﺪھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه درﺑﺎرهی اﻗﻠﯿﺖھﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر اﻗﻠﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺼﺮاﻧﯽ و اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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ﻏﺮب ،ﮐﺮدان را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺑﺮھﺎ را ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیھﺎﯾﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻗﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
روزﻧﻪ و ﺷﮑﺎفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب از ﻃﺮﯾﻖ آن ھﺠﻮﻣﺶ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ...و ھﻤﮕﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺮب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻤﯿﻢ اراﺋﻪ دھﺪ  -ﻋﺮاق ،ﻟﺬا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق را در ﺑﺨﺶھﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽاش ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی وﺟﻮد اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ اﻗﻠﯿﺖھﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺎس و از زﻣﺎن ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪل ﻏﺮب اﺳﺖ.
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از اﻗﻠﯿﺖھﺎ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ و آن ﯾﮫﻮدی اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﺮد و آن
دﯾﮕﺮی ﻋﺮب اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ،ﮐﺮد و ﻧﺒﺮدش ﺑﺮ ﺿﺪ ﻏﺮب ﺑﻮد،
و اﮔﺮ ﮐﺮدی دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ۱۹۲۰م را در ﻋﺮاق آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺟﻠﻮی ﺗﮫﺎﺟﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رخ داد ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﺰء ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﻘﯽ و ﻣﻈﮫﺮ ﺗﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ارﺗﺪاد در اﺻﻄﻼح اﺳﻼﻣﯽ،
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺪ در زﻣﺮهی دﺷﻤﻦ ﺣﺮﺑﯽ
ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ارﺗﺪاد ،اﻧﺘﻘﺎل از اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪی ﺷﺮک
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮوج ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ و دوﺳﺖ و ﻣﻮاﻻت ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

را از دﯾﺎرﻣﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ودر دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻗﻠﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎرهآﺟﺮی در دﯾﻮار ﻣﻘﺎوﻣﺖ،
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺣﻔﺮهای ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در اﯾﻦ دﯾﻮارھﺎ
ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از ﻧﮋاد ﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ارﺗﺪاد از ﺻﻒ
واﺣﺪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﮔﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه و از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ
راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻌﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺠﺰﯾﻪ

از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ و ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،ﺷﺎھﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪی
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻋﺮاق رخ ﻣﯽدھﺪ ،در ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ ﻃﺮحرﯾﺰی
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﻣﻮﺻﻮل« اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ و »دﯾﻞاﻟﺰور« در ﻋﺮاق
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻋﺘﺪال ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻟﺬا اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﺻﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻒ ﻧﻔﺖ در آن
ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻨﻀﻢ ﮐﺮد و »دﯾﻞاﻟﺰور« ﺟﺰء ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺳﮫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﻨﺸﺄ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎن
ﺳﺎﯾﮑﺲﭘﯿﮑﻮ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ را ﺳﺎﯾﮑﺲ و ﭘﯿﮑﻮ در ﺳﺎل ۱۹۱۶م
ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮی ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪھﺎی »ﮐﯿﭽﻨﺰ« ﺑﺪو ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮھﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟!.
 -۳ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ

در اﯾﻦﺟﺎ وﻗﻔﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺜﺎل در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ و
ً
ﻣﺪ ﻏﺮﺑﯽ .اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺣﺎﻟﮑﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﺰاﻣﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻏﺮب ﺷﺪ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ
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ﮐﻪ در ﮐﻠﻮرادوی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ۱۹۷۸م ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و در آن ﺑﻪ ﭼﮫﻞ راهﮐﺎر و ﺑﺤﺚ
و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنھﺎ و ﻣﻮﺿﻊ ﻏﺮب و ﺟﺒﮫﻪی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻏﺮب ھﻢﭼﻮن ﺟﺒﮫﻪای روﯾﺎروی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ
دارای ﺳﻨﮕﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهھﺎی ﻏﺮب در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ھﻢ در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﺣﻔﺮه ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزهی ﻓﺮھﻨﮓ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را
ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ.
روﻧﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻏﺮب اﺳﺖ و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽای ھﻢ دارد .در اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ھﺪﻓﺶ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻨﺪان ھﻢ آﺳﺎن ﻃﯽ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد ،ﻟﺬا اﮐﺘﺸﺎف و اﺗﺨﺎذ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺷﺮق را ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺮق را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺬاھﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮق دادﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺮق ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ روی
ﻣﺬاھﺐ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ،ﻟﺬا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ راﺑﻄﻪی دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﻄﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻏﺎﻟﯽ ﭘﺎﺷﺎ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ دورهی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﺰاﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻄﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن روی
آوردﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و
ﭘﺴﺮاﻧﻪ و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺮوت ،ﻗﺎھﺮه و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
و در اﺳﻨﺎد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎھﺮه
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ آن را در اﺟﺮای اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ را در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎهھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺮوت و
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺷﺮق ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن در ﺧﺼﻮص اﺣﯿﺎی آن ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﻋﺒﺎرت »اﺣﯿﺎی
اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺧﺸﮑﯿﺪه« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ! ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ آن
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ،اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﭼﺮا؟! ﭼﻮن در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻮری ﻗﺮار دارد ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻏﺮب از دورهی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺮ روی اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دﯾﻮار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺮق را در ھﻢ ﺑﮑﻮﺑﺪ ،اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در
راﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺤﻮ اﺳﻼم از ﺻﺤﻨﻪی روزﮔﺎر اﺳﺖ
و ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﺣﻮل اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮫﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺪﻧﯽای ھﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد
ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮھﻢ
زدن ﻣﻮازهی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ از راه اﺳﮑﺎن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻋﺮب،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺎرﻧﺪ و ارﮔﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق وﯾﮋهای ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ و ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ و ﺳﺎﮐﻨﺎن دﯾﺮﯾﻦ
آن ،ﺑﻪﺳﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻣﺒﺎرزان اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،از ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد اﺧﺮاج
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺬل ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»اﺳﻼم زﻣﯿﻦ و ﺟﻨﮕﻞ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ راهھﺎی ﻧﻔﻮذ در آن ﻣﺴﺪود
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﻧﺪارد« ﻟﺬا ﻧﻔﻮذ از داﺧﻞ
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ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻪ از راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮشھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﺑﻪ اﺻﻄﻠﺤﺎت و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎ از ﻗﺒﯿﻞ :روحاﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ و ﻣﮫﺪی ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﻨﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮوﺟﺎن آن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
ً
ﻏﺮب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮ دﯾﺎﻧﺖ اﻓﺮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ« از اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮا و
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص رﻣﻀﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺠﺪی
ﻋﯿﺴﻮی ﮐﻪ در آن ﻧﺼﺎری ﯾﺎ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ!! و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و در ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ!! و
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﮑﻦ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ اﺳﺖ
و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭼﻪ ﻓﻨﯽ و ﭼﻪ ﺳﺎده ،ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ھﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﺳﺮیﻻﻧﮑﺎ و در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم اﻋﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ دول ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
درﺑﺎرهی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﯿﻦ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﺎن
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)ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ( در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪای
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻣﯽﺳﺎزد.
آﻧﮕﺎه درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﺮهھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﮫﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در ﮐﻞ ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺠﯿﻞ و ﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ھﯿﭻﮐﺪام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم را ﻧﺪارﻧﺪ ،از
اﯾﻦرو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ﻣﺮدﻣﯽ ،اﺳﻼم ﻋﻮام و اﺳﻼم ﺟﻨﯿﺎت و
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ!! و دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎری از ﺟﻨﯿﺎت و
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﻮرد زن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﯾﻦ
ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﺟﻨﯿﺎت دارد،
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺷﮑﺎف و اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ )ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
زن( ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﺗﮫﺎﺟﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم وارد ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ راهھﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻗﺒﻞ از
ﺗﺤﻘﻖ ،در رﯾﺸﻪ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺑﯽ )ﻋﺮﺑﯿﺴﻢ( ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی
اﺳﺘﺒﺪاد و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ روزﻧﻪھﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻏﺮب ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ ،ﺗﮫﺎﺟﻢ و
ﺣﻤﻼت ﻏﺮب ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻮرادو در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺪﻣﻪای ،ﻋﻠﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ
ﮐﻪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﻈﺎھﺮات
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺼﺮی در دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در دھﻪی ھﻔﺘﺎد،
ﺗﻈﺎھﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل آراء
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را اﺗﺨﺎذ ،و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ
ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ
را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺴﻞ اول ﻧﺴﻞ زوﯾﻤﺮ در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻼل آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از رھﺒﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ
در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .« -
ﭘﺲ آﻧﺎن اﺳﻠﻮبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و
ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻠﻮبھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺣﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری دارد و
ﻏﺮض از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن روش
ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد«.
اﯾﻨﺎن در اداﻣﻪ درﺑﺎرهی ﻃﺮد اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدر اﺻﻠﯿﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻮده و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ
دارد .ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﻈﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و
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آن ﺣﺮﮐﺘﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را دارا
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮق ﻗﺪرت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺪھﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﺳﻼم ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ،
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﮫﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﻼم و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﮫﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ،در ﺟﮫﺖ ﻃﺮد اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و
ﺧﻮشﻓﮑﺮیاش« ﺳﭙﺲ اﻓﺰودﻧﺪ» :ھﺪفﻣﺎن ﮐﺎﺷﺘﻦ روح ﻣﺴﯿﺢ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ
در ﺑﻄﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﻤﭽﻮن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ھﻤﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ و ﺑﻪ روح ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ،
ﻻھﻮﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﻋﯿﺴﻮی( ،ﮔﺮوه ﺻﻮﻓﯿﻪی ﻧﺼﺮاﻧﯽ و روﺷﯽ
ﺗﮑﺮاری ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روشھﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی اﺳﻼم ﻧﺼﺮاﻧﯽ را در ﺣﺼﺎر
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ وارد ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک در ﻋﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻮرادو
ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ھﺪف از
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﺰم ﺑﺮ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی داﺧﻞ،
ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﻋﺰﻟﺖﻧﺸﯿﻨﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰم و ارادهی ﺟﺪﯾﺪ،
ﻓﺮھﻨﮓھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽﺷﻮد ،درﻧﻮردﻧﺪ و ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ
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اﻋﺰاﻣﯽ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در راه
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺟﮫﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ«.
درﺑﺎرهی ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽای ﮐﻪ در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﮐﻦ در آن ﺳﻮی درﯾﺎھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ
و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن )ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  -و ﺑﺎﯾﺪ  -ﮐﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﮫﺖ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ از اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻏﺮب ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن آﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ھﻤﯿﺸﮕﯽای ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ھﺴﺘﻨﺪ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺎﯾﻪی
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎدیﮔﺮا و ﺳﮑﻮﻻر دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی از آﻧﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﯽ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ،
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺰارع ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻣﺘﻔﺮق در ﺧﺎرج از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺪاث ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺸﺖ،
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

آﺑﯿﺎری و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮلﺷﺎن
دوﺑﺎره در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد؟!«.
ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﯾﻨﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﻢ ﺑﻪ
دﯾﻨﺶ ،وﻟﯽ اﮔﺮ دﯾﻦ ،ھﻤﺎن ﻗﻠﻪ ﺳﺮﺷﺖھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارھﺎ
ﺑﺎ اھﺪاف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻪ دﯾﻦ را ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ،ﭘﯿﻤﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﺣﺘﯽ ادﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﯿﺎن ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ھﯿﭻ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺪارﯾﻢ و ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺳﯿﻄﺮهی ﺑﺮ آن
و ﺗﺮس از ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽرود اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،در ﺧﺼﻮص ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﺎدی ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانھﺎ را ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن را ﺑﺮھﻢ زﻧﺪ و او را ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻨﺶ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻧﺎن در آنﺟﺎ
ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ھﻢ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ھﺮﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ آن را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺒﺎل ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽھﺎ ھﯿﭻ ﺗﺤﺮﮐﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﮫﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،دﯾﮕﺮان ھﻢ در آن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻨﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪی ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ
اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد .و ﭼﻮن ﺳﻮدان
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ھﯿﺄتھﺎی ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
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ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داد ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ
در ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ  -ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن  -ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﺎدی،
ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮوز ﻟﺮزش و ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ در
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﻀﯿﻪ واﺿﺢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺤﺮانھﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ
اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ھﻢﭼﻮن ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﺳﻮاﻧﺢ و
ﺟﻨﮓھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮیای ﭼﻮن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و در ﻏﯿﺎب ﭼﻨﯿﻦ
اوﺿﺎع و ﺑﺴﺘﺮی ،ھﺮﮔﺰ ﺷﺎھﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ
ﺑﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ«.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺑﺤﺮانھﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺮا راه ورود
ﮐﻤﮏھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﮔﺸﻮده و دروازه را ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ» :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﺸﺎن را ،ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﻌﺮی در وﺻﻒ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﺑﺴﺮاﯾﺪ،
ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دروﻧﻤﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﻓﻘﺮات  -ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺤﻮرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

اﺳﺖ  -و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮐﻠﻮرادو را در آن ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ردﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ،از ﻧﺸﺮﯾﺎت و
ﻣﺠﻠﻪھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻌﻀﯽ ارﻗﺎم و آﻣﺎرھﺎ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرم ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﮑﺪهی »زوﯾﻤﺮ« ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﺷﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد و راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ھﻤﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺮوﺟﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ،ھﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
 ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﺮد  -ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ورھﺒﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در
رھﺒﺮی ﺟﮫﺎن ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد( و اﯾﻦ داﻧﺸﺴﺮا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﻘﻄﮥ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﺰاﻣﯽﺷﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آوردﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻣﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ۱۲/۰۸۸ :ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ۹۹/۲۰۰ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ۴/۲۰۸/۲۵۰ ،ﻣﺒﺸﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺮﻓﻪای ۸۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ۴۴ ،ھﺰار ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ روشھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد) .آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﻠﻮب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و روشھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ھﻤﭽﻮن دﯾﺪﻧﯽھﺎ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﯽھﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ ،ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ( .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ در رادﯾﻮھﺎی ﺧﻮد داﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ« .ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :رادﯾﻮی ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن در

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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ﻣﻨﻄﻘﻪای واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮاری ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوده و ﮔﻔﺘﻪی اﻧﺠﯿﻞ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد )اﯾﻦ
ً
ﺳﺨﻦ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺖ( و ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟! و ﻋﻠﺖ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮآن آن را ﺳﺮوده اﺳﺖ! آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رادﯾﻮﯾﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ!!«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺗﺸﻨﻪی ﺷﻌﺮ ھﺴﺘﻨﺪ  -و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و
در آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ دﻧﯿﺎ داود اﺳﺖ«!.
ﺳﭙﺲ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪای از ﺷﻌﺮ داود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ« .آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪای از اﻧﺠﯿﻞ و
ﻧﺴﺨﻪای از ﺳﺮودهھﺎی روﺣﺎﻧﯽ داود ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد!!.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻤﺪﯾﮕﺮ در رادﯾﻮ ) (B.B.Cﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﻣﺠﺮﯾﺎن آن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮت ﯾﺎ اﻓﺰودن دﺧﻞ و درآﻣﺪﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ« و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮنھﺎی ) (B.B.Cﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و
ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ارﻗﺎم و آﻣﺎرھﺎ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ۸۸/۶۱۰ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب در ﺧﺼﻮص ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲/۲۴۰ .اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۹۱م ۵۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ از اﻧﺠﯿﻞ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ۱۰/۶۷۳ ،ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﭘﺨﺶ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﺑﻪ آن ﻣﺪارس ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ۹ .
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ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞاﻧﺪ ۶۸۰ .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
ﯾﺘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۱۰/۰۵۰ ،ﺑﺎب
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ۱۶۳ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﺰاﻣﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ۸ ،
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ھﺰﯾﻨﻪی ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﺰاﻣﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ارﻗﺎم و
آﻣﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎتﺷﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮآوردھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ راﮐﺪ ﮐﺮدن اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب اﺷﺎره ﮐﺮدم ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ راﮐﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﻣﻤﺘﺎز و ھﻢﺳﻄﺤﯽ در آن ﺟﺎی دارﻧﺪ و در رأس
آن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ھﯿﺄتھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ )اﻷزﻫﺮ( ﻗﺮار

دارد .ﻟﮑﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ از
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در آن ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد
و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن وارد
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از اﺗﺤﺎدﯾﻪی
اروﭘﺎ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮﯾﺶ در آن ﮐﺸﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا در
ﯾﮏ ﺣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از درﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﯾﺪ .ﭘﺲ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺣﻮزهی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﯾﺎ »ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪھﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﻔﺖ ،آبھﺎ )درﯾﺎھﺎ( و زﻣﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﻼم و ﻏﺮب
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ درﮔﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻧﺒﺮد ھﻮﯾﺖھﺎ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و رواﺑﻄﻤﺎن دارای ﻣﻌﯿﺎر و
ارزشھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ،دﺷﻤﻨﯽ و ﺑﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
اﻣﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دھﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﮋدهی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﻮزه درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ،آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﺗﺤﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻏﺮب در ﻧﺒﺮد ھﻮﯾﺖھﺎ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﻋﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و اﻧﺤﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت دارای ھﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
اﺗﺒﺎع ﺧﻮد و ﻧﻔﻮذ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ ،در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﺮای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪان ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺷﻮد و
ھﻮﯾﺖ را ﮐﻪ ھﻢﭼﻮن ﮔﺮدﻧﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
اﯾﻦھﺎ ﭼﮫﺮهھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ
وﻟﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ
را در روﯾﺎروﯾﯽ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،در ورای ﻓﺠﺎﯾﻊ و
ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﺬا در ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ» ،ﭘﺮو« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ
وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ارﺗﺶ ھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،وارد ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن
آنھﺎ »راﻣﺎ« را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و
ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ! در ھﻨﺪ ﺣﺪود ﺳﻪ ھﺰار ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻪ
وﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،در ﺑﻮﺳﻨﯽ و ھﺮزﮔﻮﺋﯿﻦ ،ﻋﺮﺻﻪھﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ را اﺷﻐﺎل
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ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮ ﺣﻮادث و رﺧﺪادھﺎی ھﻨﺪ ،ﺳﺮﭘﻮش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﻧﺒﺮدھﺎ
و درﮔﯿﺮیھﺎی ھﻨﺪ »درﮔﯿﺮی ﻧﮋادی« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪھﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ھﻮﯾﺖﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! و ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده و
از ﺑﯿﺪاد و ﺳﺘﻢ ھﻨﺪوھﺎ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ در ﺣﺎل ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم رخ ﻣﯽدھﺪ -
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮنھﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻏﺮب
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮫﻤﯿﺪه  -ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ  -ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری،
ﺑﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﺣﻮل اﯾﻦ
ﻣﺤﻮر ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ
دھﯿﻢ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﮔﻨﺞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﮕﺎه
ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻢ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
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ﺳﻼم و درود ﭘﺎک و ﻣﺒﺎرک از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺑﺮادرﻣﺎن ،اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره ،داﻋﯽ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﺧﻼق
ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺟﻮد وی ﺑﺮایﻣﺎن ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار دھﺪ .اﯾﺸﺎن اﻣﺮوز
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎ را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮏ دورﻧﻤﺎی
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ«  ١از ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎنﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪ و در آن
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر ﺧﻮد و ﺧﻄﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب را ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ھﻤﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﻏﺮب ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ زور ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد درآورد و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺘﯽ
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﮫﺮهی ﭘﺴﺖ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روح ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی ﺻﻠﯿﺒﯽاش اﻓﺰود و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻗﻠﺪری و ﺳﻠﻄﻪاش ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
روزی از روزھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،در واﻗﻊ
از زﻣﺮهی اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺸﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﻇﺎھﺮی و اﺧﺘﻼف در
ﻃﺮﻓﺪاری و ﻋﺪم ﻃﺮﻓﺪاری اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺗﺮس از ﺑﯿﺪاری ﺟﺪی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاب از ﺳﺮ
ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮫﻮدی ،ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺑﻮده،
 :Panorama -١ﺟﮫﺎنﻧﻤﺎ  -ﻣﻨﻈﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮔﺮدﻧﺪه  -اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ از ﻃﻮﻣﺎری
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد) .ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  -ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﯿﯿﻢ() .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد و ھﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺪرتھﺎی ﺟﮫﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻏﺮب را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﮑﻮھﺶ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ از آن دو ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ :ﻧﻪ! و ﻏﺮب ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ از ﻗﻠﺪری و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮیاش ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و در
ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺪاوم ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮ آن اﺻﺮار ﺧﻮاھﺪ ورزﯾﺪ.
ً
و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ،ﺧﻮدﻣﺎن  -اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺼﺮ  -را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻗﻠﻮب
ھﻤﻪی ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻏﺮق در ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارای ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ اﺳﻼم ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ دھﺪ...
آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﻼم
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟! آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺷﺎﮔﺮدانﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ رھﺒﺮان ،ﻗﻀﺎت،
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ؟
و ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک و
ﻣﻨﺰه و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
�ٔلون ] ﴾٤٤اﻟﺰﺧﺮف.[۴۴ :
﴿�نهۥ �ِ�ر لك ول ِقومِك ۖ وسوف �
»و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻪی ﺑﯿﺪاری ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺖ و از ﺷﻤﺎ

)درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻟﮫﯽ( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
َّ َ
ُ َّ ُ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ
ون ] ﴾٩٢اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۹۲ :
﴿إِن �ٰ ِذه ِۦٓ أمت�م أمة � ٰحِدة و�نا ر��م فٱ�بد ِ
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»اﯾﻦ )ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ھﻤﮕﯽ( ﻣﻠﺖ
ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺑﻮده و ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﻨﯿﺪ«.
َ
ُ
ُ
َّ ُ ُ ۡ َّ ٗ َ َ ٗ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ َّ ُ
َّ َ
ون ] ﴾٥٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۵۲ :
﴿�ن �ٰ ِذه ِۦٓ أمت�م أمة � ٰحِدة و�نا ر��م فٱ�ق ِ

»اﯾﻦ )ھﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﺎت ﻗﺒﻞ( ﻣﻠﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺑﻮده و

ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﻦ ﺑﮫﺮاﺳﯿﺪ«.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻨﺰه ﺑﯿﻦ وﺣﺪت اﻣﺖ و ﺗﻘﻮا و رﺑﻮﺑﯿﺖ و
ﻋﺒﺎدت ،راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺷﮑﺎف ،اﺧﺘﻼف و
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎرزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺮص و ﻃﻤﻊھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای .ﮐﺠﺎﺳﺖ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽﻣﺎن؟! و ﻣﺒﺪأ وﺣﺪت
اﻣﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!.
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ھﻤﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮامﺑﺨﺶ و ارزشھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻓﺮاﻣﻮش اﺳﺖ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣﺪارس ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻼم آﻣﻮزش
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و اﻻ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش دھﺪ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺎ از ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎھﻞ دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از آن ذﻟﺖ و ﺧﻮاری اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﻨﯽ رﺳﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎھﻞ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ!! دﯾﺮوز
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﯽ  -در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد  -ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯿﺶ را اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎنزاده ھﻢ
ھﺴﺖ! و در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﺦاﻷزھﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ

٤٨

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

و ھﯿﭻﯾﮏ از آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻨﺪﯾﺪه و ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ! ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮت اﺳﻼﻣﯽ و ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺖ؟!.
ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﻨﭽﻪی ﻧﺎﺷﮑﻔﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ
در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺧﻼق و ارزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و از
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽﻣﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼم ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﮐﺎرﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻂ ﻣﺪل ﻣﮋدهرﺳﺎن ﻏﺮب و ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﺎﺻﺶ در ﻓﺮق ﻣﺬھﺒﯽ »ﺑﺎﻟﻠﯿﻮﻧﺰ« و »روﺗﺎری« ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﺴﯿﺤﯽای ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

ﮔﻔﺘﮕﻮ

٤٩

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺄﻣﻮن

ً
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﮫﻢ و واﻗﻌﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻠﺨﯿﺺ
ﺗﺎرﯾﺨﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺎروﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺮب ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﻪی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ )ﮐﺘﺎب( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻮﺛﻖ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ »ﻧﻈﻢ
ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ« ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻄﺮات و ﭼﺎﻟﺶھﺎ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﭘﯿﺶروی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺣﺪات و ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻧﻤﯽآﻣﻮزﯾﻢ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ دوش ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻧﺒﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
آنﺟﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﻪی اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻣﺎن،
ﺑﺎ اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ...ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻣﻊﻣﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ و
در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و از ﺗﺠﻤﻌﺎت ھﻮﺷﯿﺎر و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺮای
روشھﺎی )ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ درآوردن( ﺑﺸﺮ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

٥٠

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺒﯿﺮ ﻋﻄﺎ

ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ذﮐﺮ آنھﺎ،
داﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻮرادو را ﮐﻪ در  ۱۵ﻣﺎﯾﻮ ۱۹۷۸م ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ۱۵ .ﻣﺎﯾﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻧﻮع راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد.
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در  ۹۵۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮادران آنھﺎ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪهھﺎی دول
ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺪون اﻧﺘﺸﺎر و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ رأی راﺟﺢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﭘﺨﺶ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮادران ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد را
ﻣﺄﯾﻮس و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺼﻮر ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ورود و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻣﻞ آن در ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﻃﺎﺋﻔﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﯾﻦ درﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﻣﺼﺮ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و در ﺟﮫﺖ آ ﮔﺎهﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪای ﻏﺮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮادران ﻗﺒﻄﯽﻣﺎن در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ
ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن )ﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻮرادو( ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر را در اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از دﯾﻦ و اﻗﻠﯿﺖھﺎ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ

٥١

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؟ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ً
ﻧﮑﺘﻪی اول :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ اﺳﺘﺎدم ،دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،دارای دﻻﻟﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺮادران اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ از وی
ﭘﯿﺶ ی ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺤﻘﻘﺎت آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﺷﺒﻠﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﮐﺘﺎب
»أﻓﻴﻘﻮا أﳞﺎ اﻟـﻤﺴﻠﻤﻮن ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﻓﻌﻮ اﳉﺰﻳﺔ« ﻧﻮﺷﺖ.

ب( ﮐﺘﺎب دوم ﻧﯿﺰ از دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﺷﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» :اﻟﺰﺣﻒ إﻟﯽ

ﻣﻜﺔ« و در آن ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ج( ﮐﺎر ﺳﻮم از ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب »ﺻﺤﻴﺔ

ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ دﻋﺎة اﻟﺘﻨﺼﲑ« ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺼﺤﻮة.

د( ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎره ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ و

واﻓﯽ در ﭼﮫﺎر ﺷﻤﺎره در ﻣﺠﻠﻪی »اﻟـﻤﺴﻠﻤﻮن« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺮوز ھﻢ

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ را اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺪارﯾﺶ ھﺴﺖ ،ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ.

ھ ( ﮐﺘﺎب آﺧﺮ از اﺳﺘﺎد ﺟﻼل ﮐﺸﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :أﻻ ﰲ اﻟﻔﺘﻨﺔ

ﺳﻘﻄﻮا« و در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ اﺳﺮاری را ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده

اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ﻋﺪهای دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻣﺰدور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و اﺳﺘﺎد ﺟﻼل ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد »ﻧﺼﺎری
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن« ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ و آﻧﺎن ﻇﺎھﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ راهﺣﻞ
اﺳﺖ« و در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ھﻤﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪی دﯾﻦ و ﻗﺒﻄﯽھﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪی وﻃﻦ ،ﺑﺮادران ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎھﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ درﮔﯿﺮی ﻃﺎﺋﻔﻪای وﺟﻮد دارد ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ ۡ
َ َّ
َ َ
﴿ٱق َرأ ب ِٱ ۡس ِم َر ّ�ِك ٱ�ِي خل َق ] ﴾١اﻟﻌﻠﻖ.[۱ :
»ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ راه و روش رﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪی دوم :در ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ رد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺛﺎﺑﺖھﺎ و
ﻣﺘﻐﯿﺮات وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻮاﺑﺖ آن ﭼﯿﺰی ﺳﺎت ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺟﻮد
دارد ،ﻣﺜﻞ اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ،و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ھﺪف اﺳﺖ ،ﭘﺲ
اھﺪاف ﺟﺰو ﺛﻮاﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺑﺰار و روشھﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺷﺨﺎص ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺑﺰار
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوزه ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﺎ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ادوات اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺘﺤﺪهی ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،وارد ﻣﯿﺪان ﻧﺸﺪه و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺪرتھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن از راه ﻗﻮﻣﯿﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ :اﮐﻨﻮن واﺗﯿﮑﺎن وارد
ً
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺪﯾﺪا در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎن« در ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮا در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ را رواج ﻣﯽدھﯿﻢ .اﯾﻦ دورهھﺎی

ﮔﻔﺘﮕﻮ

٥٣

ﮐﺎرﺳﺎز ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﮐﻨﻮن دارای ﻧﻘﺶ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ راھﺒﺮدی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ،
اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻓﮑﺮی از داﺧﻞ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪی ﺳﻮم :ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ روش و راه ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ و ﺻﺎدق
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ آن و ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد راهﺣﻞھﺎی
واﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ درﻣﺎن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه .اﻣﺮوزه دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎره از وﺻﻒ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ آن ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻠﻤﯽ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻄﺮح ﺑﺮای دوﻟﺖﻣﺮدان و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺑﺎرهی ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرﺗﻤﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ از ﻣﺎ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﮐﻪ در ﻏﺮب اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻓﺮﻣﻮل اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .وروژه ﮔﺎرودی ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان» :اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت اﻟـﻤﻌﺎﴏة :أﺳﺒﺎﲠﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ« ﮐﻪ در آن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ

واﺗﯿﮑﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﺪار ﭘﺎپ از ﺳﻮدان اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﻣﺮوزه واﺗﯿﮑﺎن ھﻢﭼﻮن ﯾﮫﻮد ،دارای دﯾﺪی
ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪی ﺟﮫﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ
دﯾﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
دارد .و ﮔﺎروردی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺿﻤﻦ ذﮐﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ واﺗﯿﮑﺎن
و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ آن و ﻋﻠﻞ ﻇﮫﻮرش ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻇﮫﻮرش ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻓﺸﺎر
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آورد و واﮐﻨﺶ آن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .و ﺳﺒﺐ دوم :اﻧﺤﻄﺎط ارزشھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد و
ﺳﺒﺐ ﺳﻮم :ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ و ﻗﻠﺪری ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﮫﻮدی
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎهﮔﺎھﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮔﺎرودی ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،و در اداﻣﻪ
درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﮫﻪ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ژﯾﻞ ﮐﻮﭘﻞ« ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺐ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻓﺮﻋﻮن«» ،ﺿﻮاﺣﻲ اﻹﺳﻼم ﰲ أروﺑﺎ« و »ﻳﻮم اﷲ...

اﳊﺮﻛﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟـﻤﻌﺎﴏة ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ« وﺟﻮد دارد .وی در

ﮐﺘﺎب آﺧﺮش درﺑﺎرهی روﻧﺪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ واﺗﯿﮑﺎن
اروﭘﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮫﻮدی و ﺳﭙﺲ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻮﻧﯽ در اروﭘﺎ ﮐﻪ
در ﺣﻮزهی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی اروﭘﺎ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از دﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد .و در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺒﺮدی
ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﯾﻮماﻟﻠﻪ« از آن ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﻮرﺟﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ :ﺻﻮت

اﳉﻨﻮب« ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪی ﻓﻠﺴﻔﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ً
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺪا در اﯾﻦ ﺳﯿﺎق اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۳۲ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﻪ
واﮐﻨﺶ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ« او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯿﺪاری و واﮐﻨﺶ آﻧﺎن را در
ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری
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اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل
۱۹۷۸م در ﻧﺤﻮهی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﻠﻮب ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎده و ﺑﻪ روشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﭼﮫﺎرم :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﯿﺢ ﺟﮫﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن« ﻧﺎم دارد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ و از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺗﻌﺒﯿﺮات »ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻨﯽ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ« را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ً
و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻨﯽ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ »ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ« ﯾﺎ »ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ آن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﻧﯿﮑﺴﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ» ،ﻧﴫ ﺑﻼ ﺣﺮب۱۹۹۹ :م« ،ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آورده اﺳﺖ» :ﭘﺎﯾﺎن ھﺰارهی دوم،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ و ﻗﺼﻪھﺎی ﺟﻨﮓ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ھﺰارهی دوم ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ  -ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن  -ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ و ﻣﺪت ھﺰار ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﻣﺮاد از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ،
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻦ ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر آن را »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﯾﻨﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻏﺮب ،رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را از اﯾﻦ ﻣﺒﺮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از دﯾﻦ
ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و آﻣﻮزه
و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی ﭘﻨﺠﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ،
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ،در روزﮔﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی از
ﮐﺮهی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪهی
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦﺟﺎ رﻏﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻼ و ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﺮق
ﺟﮫﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﺮح ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪه ﯾﻤﺎﻧﯽ ،وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »أﻗﲈر اﻟﻔﻀﺎء ﻧﺤﻮ ﻏﺰو ﺟﺪﻳﺪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

زﻣﺎﻧﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ درﯾﺎھﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﮫﺎن را در ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
درآورده اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎھﻮاره وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻟﺬا ﺑﺮﻋﻘﻞ و ﻗﻠﺒﺶ ﺳﯿﻄﺮه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻣﺤﻠﯽ« و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ »ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻣﺎھﻮارهای«
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ اﺳﻼم و ﻋﺮب
را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﻓﮑﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺳﺎل ۱۹۷۸م و ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ در
ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ،
وﻟﯽ در ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ روشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﻧﺒﺮد و درﮔﯿﺮی را ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اداره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻨﺎدی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎﺑﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺖ:
ﺟﺰء اول :ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ .ﺟﺰء دوم:
درﺑﺎرهی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺟﺰء ﺳﻮم :ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﯾﯽ .اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﭼﮫﻞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﮫﺞ و روش
ﺑﺮﺧﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎردار ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺟﻤﮫﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ھﺪف
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واﻗﻊ ﺷﺪه و وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ واﮐﻨﺶ آن را از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮد را در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺮیاﻟﺬﻣﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
از ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ھﺮ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اﻋﻢ از ﺣﮑﺎم ،ﻋﻠﻤﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اراﺋﻪ دھﺪ ،ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﺳﻨﺎد ،ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم »ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻼشھﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﻋﻮام و اﺳﻼم زن ﯾﺎ اﺳﻼم ﺟﻨﯿﺎن و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
روی آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺳﺴﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ
ﯾﻮرش اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺻﺮف ،ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﻤﻞ ﺑﺪان آﻣﻮﺧﺘﻪھﺎ ﻧﮑﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻏﻀﺐ اﻟﮫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،از زﻣﺮهی ﮔﻤﺮاھﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺷﺪ! و از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﺪاﯾﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد و
ﺷﯿﺦﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎره ،اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺑﺤﺚ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ،وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و از ﻋﺪاوت و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای ھﻤﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم
راه رﺑﺎﻧﯽ و اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ھﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره

ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادرم د .ﻋﺒﺪاﻟﺨﺒﯿﺮ از زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ او در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﯽ را ﮐﻪ
در ﻓﮑﺮ دارد ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺆالھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ﺣﻮل
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺤﺪودهی آﻧﭽﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ  -ھﻤﭽﻮن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ
ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺻﻴﺤﺔ ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ دﻋﺎة اﻟﺘﻨﺼﲑ« را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭼﺎپ و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻨﻮبﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم -
ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪام و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ  -ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ  -ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در ﻓﺼﻞ
آﺧﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻄﻮر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﮏ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و در رأس آن اﻷزھﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ را ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ،ﮐﯿﺎن اﺳﻼم را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺮد و درﮔﯿﺮی را ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺒﯿﺮ
ذﮐﺮ ﮐﺮد.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ :ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﺎﻣﯿﺮ ،راﺑﯿﻦ وﭘﺮز ﺑﻪ
ﺟﮫﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪای ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از

ﮔﻔﺘﮕﻮ
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ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﻤﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺟﺒﮫﻪای دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از وﻃﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ
رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺮب آﻧﺎن  -ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺎ وﻃﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ .و آﻧﮕﺎه
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﺑﺸﺎرت دھﺪ ،و ﻣﻠﯽﮔﺮا و اﺳﻼمﮔﺮا ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ
ﻃﺮﺣﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ وﻃﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهای
ﺑﺮای ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﮫﻪی ﭘﻮچ و دروﻏﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮ ھﻤﻪ )اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن
و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن( واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻗﻠﻊ و
ﻗﻤﻊ رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎد و ھﻮﯾﺘﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدرﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و از ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﮐﻪ دارای
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺟﻨﺒﺶھﺎ و اﺣﺰاب ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را در
درﺟﻪی اول ،داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻏﺪهھﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻧﺪ.
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اﺳﺘﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ

روﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺘﺐ ﯾﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﺮھﺎ )ﺻﻮﻣﻌﻪھﺎ( ﺑﺮوم و
آن ﺻﻮﻣﻌﻪی دوﻣﯿﻨﯿﮏھﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺰد آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮫﺎر ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ زودﺗﺮ از اﯾﻦ وﻗﺖ
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﯿﺤﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ روشھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ و ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪی ﻣﺼﺮی ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج
ﺳﺨﻨﺎن او را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ھﺪف ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ و اﻗﻠﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﻤﺎن ﭼﻪﻗﺪر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺟﮫﺎن از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ھﻨﺪ ﯾﺎ ژاﭘﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ،وﻟﯽ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﺮ آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ« وی ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺟﺪﻋﺎن ﺑﻮد .وی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﭘﯿﺮواﻧﯽ اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﮔﺮوه زﯾﺎدی ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ!! و
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﺼﺮ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ دﯾﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﮑﯿﻪی ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ
اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎرده ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻮد .او
ﭘﺴﺮی ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮی ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آن
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دو را ﺑﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ« ﺣﻀﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آن ﻣﺒﻠﻎ اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ھﺴﺘﻢ،
ً
در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻮرادو ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ »ﻣﺠﻤﻊ دوم واﺗﯿﮑﺎن«
ً
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪام ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺪا ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﺮ ھﺰار ﺳﺎل
ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽﺷﻮد و در دھﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﭘﻨﺎه آن ﺑﻪ
روش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖآوری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ از ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و در ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻓﺸﺎری زﯾﺎد
ﺑﻪ ﺧﺮج دادم .وی وﻗﺘﯽ را در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ  - ۱۳وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  -در
ً
اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻦ ﻋﻤﺪا ﻧﺮﻓﺘﻢ و در وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدش رﻓﺘﻪ و ﮐﺘﺎب را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ھﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی آﺧﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در ﻣﻮردش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ذﮐﺎوت ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ،رو ﺑﻪ رو
ھﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاھﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎپ ﻣﺼﺮ ،ﭘﺎپ
واﺗﯿﮑﺎن و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﮐﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم وی رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه وﯾﮋهای
اﺳﺖ  -ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻋﻘﯿﺪهای واﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﮕﺮان
اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﯽرود؟ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ،
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ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ارﺗﻮدﮐﺲ؟ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮاﺟﮫﻪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد!! ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره

اﻣﯿﺪوارم از ﺳﺨﻨﺎنﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﻮدﮐﻪ ﻣﺼﺮ از ﺧﻄﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﺼﻮن اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در
ﻣﺼﺮ و ﻧﺸﺴﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﺮھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﯿﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده و
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد
ﮐﻪ او را ﻧﺰد اﻓﺮاد ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺣﺪت ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،و زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ واﺣﺪ
اﺳﻼم ﺑﻮدن ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﭼﻢھﺎی« ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﺪ؟!

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ
وﻟﯿﮑﻦ ھﺮ ﻧﺒﺮدی ،ﭘﺮﭼﻤﯽ دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ در ﯾﮏ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه
واﺣﺪ ھﻢ ھﺮ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺆال :آﻧﮕﺎه  -ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﻘﻼب و ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺣﻖ را داده اﺳﺖ ﺗﺎ از راه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  -ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺰﺋﯽ از
آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ؟

د .ﻋﻤﺎره :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار دارﯾﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﮫﺞ اﺳﻼﻣﯽ ،آﻏﺎز راه اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﻨﮓ زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰء
از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺳﺆال :آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دﯾﻨﯽ اﺟﻨﺒﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮد
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن دﯾﻦ را ﺑﻪ زور ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارای
دو ﺻﻮرت ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺷﺮق و ﻣﺬاھﺐ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ را ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﻪی
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﺰﺋﯽ از اﻣﺖ و آﺟﺮی در
دﯾﻮار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ و از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ھﻢ اﺳﺖ
و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرﻣﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر آﻧﺎن ھﻢ
ھﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻣﺎ را از دﯾﺎرﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮان
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻧﯿﮑﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ و دوﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺷﺨﺺ ﯾﮫﻮدی و اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﯾﮫﻮدی و ﻃﺮح ﻏﺮﺑﯽ
ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دارﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻃﺮد و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در
ﻏﺮب اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻮبﺷﺎن را ﺑﻪ روی اﺳﻼم ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و ﻏﺮب دارای
ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ در ﻏﺮب ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در
ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺳﺆال :راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
راهھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮحھﺎی ﻏﺮب ﺷﻮﯾﻢ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺠﻮﻟﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﮫﻢ
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺟﺰﺋﯽ از
ﺗﻼشھﺎی اﻣﺖ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺪاری و ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
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ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺴﻢ اﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻟﺬا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮراﻧﻪ و ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ
ھﺮزﮔﻮﺋﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪک ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﮫﺎن،
ﭼﯿﺰی ﺷﮕﻔﺖ و وﺣﺸﺖآور اﺳﺖ.
ﺳﺆال :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮب دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮ
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا ﻧﺪای ھﯿﭻ دﻋﻮتﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻏﺮب ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره) :در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( زﯾﺮا اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰی وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺮوی از ﻏﺮب واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن ،اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻈﺎمھﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﻤﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﻌﺎم و ﺧﻮراکﻣﺎن را ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ آزاد ﮔﺮدد ،وﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زاوﯾﻪ آزادی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺒﺮد در درﺟﻪ
اول ،ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ را
از دﯾﺎرﻣﺎن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻏﺪهھﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﺆال :راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ھﻢﭼﻮن ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ  -ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ را ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ  -ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎتھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوھﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﻧﺎﮔﺎه و
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا ﺑﺪھﯿﺪ ھﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ و
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ ﻏﺬا ﻣﯽدھﻨﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪ و دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ داد .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺆال :ﻣﻦ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﯾﺪهام .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﻨﯽ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ھﻢﭼﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟!

ً
د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :اﻷزھﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﺎ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻤﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا آنھﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و
ﺳﺴﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺗﻼش ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪای را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎش ﺑﯿﻦ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﻞھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﺑﺪ! ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﺒﮫﻪای واﺣﺪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﺆال :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ در
رﺳﯿﺪن ﭘﻄﺮوس ﻏﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ
ﺑﺮھﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻄﺮوس
ﻏﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﯿﻂ و آﺑﺎء و اﺟﺪاد وی داﺷﺖ و ھﻤﻪی اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽھﺎ او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺮد.
ﺳﺆال :ﭼﺮا دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای آزادی و ﻧﺠﺎت اﻧﺪﻟﺲ ،از ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد؟

اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﮐﻮاﮐﺒﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ وارد ﻣﯿﺪانھﺎی ﻧﺒﺮد زﯾﺎدی در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو
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ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯽ،
درﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در ﺳﺎل
۱۵۰۴م ،آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺮﻓﺖ؟ ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪرام و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎور ﻃﺎرق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ.
ﺳﺆال :ﻏﺮب ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪاش ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارد ،ﻟﮑﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره :در ﺧﻮد اﻣﺖ  -ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﻮام  -ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻓﺸﺎ و ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن
ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻏﺮب اﺳﺖ .ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز
و وﯾﮋه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻢ آن را رﺷﯿﺪ رﺿﺎ در ﻃﻮل ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ دوش
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوھﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺪو ﻇﮫﻮرش ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن
ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻟﻐﺰشھﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﻮده ﮐﻪ :زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن از اﻟﮕﻮھﺎ و ﻃﺮحھﺎی ﻏﺮب
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب و ﺷﺮم و ﺣﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب و ﻃﺮد و رد ﻧﻘﺸﻪھﺎی آن اﺳﺖ .ﮔﺎهﮔﺎھﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ،ﺳﺆالھﺎﯾﯽ
ً
ﻣﻔﺼﻞ  -و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺟﺰﺋﯽ  -ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد آن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮص و وﻟﻊ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﺮام
درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ،ﺑﻪ ﻧﻮع رد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﯾﻦداری و ﺗﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ )ﻟﺒﺎس و

٦٨

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

رﯾﺶ( ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮫﺖ ﻃﺮد ورد ﺧﻄﻮط ﻏﺮب اﺳﺖ.
رﺳﻮلاﻟﻠﻪص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻮھﺎﯾﺶ را رھﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را رھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد!! ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮص ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﻧﻤﻮدی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮاه روﺷﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻟﮕﻮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ھﺴﺘﯿﻢ
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
وﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻼن

ﻣﻮﺳﯽ ﺗﯿﻤﻮری ﻗﻠﻌﻪﻧﻮی

