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. هنجـاري و توصـیفی  
توان انتزاعی و آرمانی سـخن گفـت و تعیـین تکلیـف نمـود و      

ي جهان گو سخن
القراي  اسالم سخن راند و بر دیگران وظیفه دانست که از او تبعیت کنند و ام

آغـازد و درصـدد   
 ن اسـالم، چـه کسـی را   

بایست، یک  بنابراین، می
بار، به دیگـريِ   یی دقت کرد، و یک

هـایی   سـاختن پرسـش  
کیـه بـر متـد    گیري از نظریه عمومی ارتباطات و با ت

کنند نشان دهند که پاسخ به پرسش 
ي جهان اسـالم اسـت، بسـیار دشـوار اسـت و      

هـاي   بایسـت هـم از روش  
دهاي هاي میدانیِ پـژوهش و متـ  

کاري است بسی سخت در پاسخ به پرسشـی کـه   

گـوي جهـان اسـالم،    

هنجـاري و توصـیفی  : تـوان سـخن گفـت    در این مقام، دو گونه مـی . گویند
توان انتزاعی و آرمانی سـخن گفـت و تعیـین تکلیـف نمـود و       سو، می ازیک

تبدون درنظرگر سخنهاي  هاي عینی جهان، از ویژگی فتن واقعی
اسالم سخن راند و بر دیگران وظیفه دانست که از او تبعیت کنند و ام

آغـازد و درصـدد    ه از عـالم واقـع مـی   راه دیگر، البت. اش بخوانند سالمجهان ا
جهـا » دیگران«آید درك کند که  برمی ن اسـالم، چـه کسـی را   یا مخاطبان ِ

بنابراین، می. شمارند ي جهان اسالم، معتبر میگو عنوان سخن به
یی دقت کرد، و یکگو ر به خود کشور اسالمی مدعی سخنبا

سـاختن پرسـش   نگارندگان در این مقاله، ضـمن مطـرح  . جهان اسالم
گیري از نظریه عمومی ارتباطات و با ت ذهنی و فلسفی، با بهره

کنند نشان دهند که پاسخ به پرسش  اتیک، تالش می/  شناسانه امیک روش
ي جهان اسـالم اسـت، بسـیار دشـوار اسـت و      گو سخنچه کسی نماینده و 

بایسـت هـم از روش   اي است که در آن، می نیازمند پژوهشی چندزاویه
هاي میدانیِ پـژوهش و متـ   پژوهش توصیفی بهره گرفت و هم از شیوه

کاري است بسی سخت در پاسخ به پرسشـی کـه   . پیوند با پژوهش کیفی هم
  .آید در آغاز، بسیار سهل و ساده به نظر می

گـوي جهـان اسـالم،     جهان اسالم، جهان غیر اسالم، سخن: هاي کلیدي واژه
  .نگاه از درون، نگاه از بیرون خود، دیگر،
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گویند
ازیک

بدون درنظرگر
اسالم سخن راند و بر دیگران وظیفه دانست که از او تبعیت کنند و ام

جهان ا
برمی

به
با

جهان اسالم
ذهنی و فلسفی، با بهره

روش
چه کسی نماینده و 

نیازمند پژوهشی چندزاویه
پژوهش توصیفی بهره گرفت و هم از شیوه

هم
در آغاز، بسیار سهل و ساده به نظر می

واژه
خود، دیگر،
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  )497: الف 1381میکل،

رو ادعا کند که بهتـرین اسـتاد علـوم سیاسـی در     
هـاي   گوي استادان علوم سیاسی دانشـگاه 

طور اسـت ادعـاي دو   
آموختگان علـوم سیاسـی   

د؟ پرسـش  کرتوان برخورد 
اي خودنمایانـه، خـویش را   
آن است که دیگران، بـا آنـان چـه    
هـا، مـدعیات آنـان را    

چـه  « هاي پیدا و پنهان و دقت در روایی یـا نـاروایی پرسـشِ   
گـویی بـه آن را دشـوار سـاخته     

سـو وجـود دارد؛    دو
زمان، هم گیرنده پیام است و هم 
شود که در پیوندهاي دوسـویه، بـر   

گـوي جهـان    توانـد سـخن  
گـوي جهـان اسـالم از    
یی باید داشـته باشـد؛ و، دیگـران یـا     

  ».ها، خیر شناخت، آري، درك، الاقل تا مدت«
میکل،(

  
رو ادعا کند که بهتـرین اسـتاد علـوم سیاسـی در      اگر یکی از سه نگارنده مقاله پیشِ

گوي استادان علوم سیاسی دانشـگاه  هاي کشور است و نماینده و سخن دانشگاه
طور اسـت ادعـاي دو    بایست با ادعاي او برخورد کرد؟ همین ایران است، چگونه می

آموختگان علـوم سیاسـی    گوي دانش گر مقاله، که خود را نماینده و سخننگارنده دی
توان برخورد  بایست و می با مدعاي آنان چگونه می. کشور جلوه دهند

اي خودنمایانـه، خـویش را    اند که به شـیوه  بنیادي آن است که آنان در خود چه دیده
آن است که دیگران، بـا آنـان چـه     تر مهمآورند؟ اما، نکته  شمار می نماینده همگان به

هـا، مـدعیات آنـان را     هـا و مکیـال   کنند و چگونـه و بـا کـدام سـنجه     برخوردي می
  سنجند؟

هاي پیدا و پنهان و دقت در روایی یـا نـاروایی پرسـشِ    واکاوي مفروضه
گـویی بـه آن را دشـوار سـاخته      پاسخ »گوي جهان اسالم باشد؟ تواند سخن کسی می
دو پـردازان ارتباطـات، در ارتبـاط کالمـی،     نظریهرأي  بربنا

زمان، هم گیرنده پیام است و هم  طرزي هم گیرنده پیام و فرستنده پیام، که هر سو، به
شود که در پیوندهاي دوسـویه، بـر    پذیر می نیز هنگامی امکانزایش هویت . فرستنده

توانـد سـخن   چه کسی مـی «حال، پرسشِ . ، تأکید شود»دیگران
گـوي جهـان اسـالم از     سخن: ، از دو منظر قابل بررسی استکم دست، »اسالم باشد؟

یی باید داشـته باشـد؛ و، دیگـران یـا     ها شاخصچه  منظر خود جهان اسالم کیست و

  

 

  

  درآمد
اگر یکی از سه نگارنده مقاله پیشِ

دانشگاه
ایران است، چگونه می

نگارنده دی
کشور جلوه دهند

بنیادي آن است که آنان در خود چه دیده
نماینده همگان به

برخوردي می
سنجند؟ می

واکاوي مفروضه
کسی می

بنا. است
گیرنده پیام و فرستنده پیام، که هر سو، به

فرستنده
دیگران/ خود«

اسالم باشد؟
منظر خود جهان اسالم کیست و



جهان اسالم، در عالم واقع، چه کسـی را سـخن   گـوي جهـان اسـالم     همان مخاطبان ِ

سـو،   ازیـک . هنجـاري و توصـیفی  
گـرفتن   د و بـدون درنظـر  

گوي جهان اسـالم سـخن رانـد و بـر     
راه . اش بخواننـد  از او تبعیت کنند و ام القراي جهان اسالم

یـا   »دیگـران «آیـد کـه درك کنـد    
گـوي جهـان اسـالم، معتبـر     

گـویی   مـدعی سـخن  
بـا تمسـک بـه یـک     باید 

چگونـه   »خـود و دیگـري  
 نیـز، . ها و ابزارهایی را براي اثبات ادعا فـراهم آورده اسـت  

گویی جهان  ه از بیرون، از منظر جهان غیراسالم، به مدعی سخن
 هـا،  گیري از کـدام سـنجه  

 شـمار  گـویی جهـان اسـالم بـه    

که آنان کدام کشـور را از  
کننـد و او را   تـر تلقـی مـی   

آورند؟ ایده  می شمار اسالم و الگوي جهان اسالم به
کشورهاي اسالمی، یـک  
آیـا ایـن مفروضـه درسـت     

/ ادعاي نماینـدگی  هرکدام
کشورهاي اسـالمی چگونـه   

معرفـی  گـو   سـخن / کارها، خـویش را نماینـده  
کشورهاي اسـالمی، یعنـی جهـان غیراسـالم، چگونـه بـا مـدعیان        

یکــی از آنــان را  ،کننــد و بــا کــدام مکیــال

جهان اسالم، در عالم واقع، چه کسـی را سـخن   همان مخاطبان ِ
  .اش گویند اش بشنوند و پاسخ د سخندانند و حاضرن

هنجـاري و توصـیفی  : توان سخن گفـت  در این مقام، دو گونه می
د و بـدون درنظـر  کـر توان انتزاعی و آرمانی سخن گفت و تعیین تکلیف 

گوي جهان اسـالم سـخن رانـد و بـر      هاي سخن هاي عینی جهان، از ویژگی
از او تبعیت کنند و ام القراي جهان اسالم دیگران وظیفه دانست که

آیـد کـه درك کنـد     صدد برمی آغازد و در دیگر، البته از عالم واقع می
جهان اسـالم، چـه کسـی را بـه     گـوي جهـان اسـالم، معتبـر      عنـوان سـخن   مخاطبان ِ

مـدعی سـخن  بار به خود کشور اسـالمی   بایست، یک بنابراین می. شمارند
باید به بیان دیگر، . بار، به دیگريِ جهان اسالم دقت کرد، و یک

خـود و دیگـري  « بـاره گویی، در دقت نمود که مدعی سخننگاه از درون، 
ها و ابزارهایی را براي اثبات ادعا فـراهم آورده اسـت   اندیشد و چه توانایی

ه از بیرون، از منظر جهان غیراسالم، به مدعی سخن، با اتصال به نگا
گیري از کـدام سـنجه   اسالم نگریست و درك کرد که آنان، به چه دلیل و با بهره

گـویی جهـان اسـالم بـه     سخن/ کشوري را صالح براي طرح دعوي نمایندگی
  .آورند

که آنان کدام کشـور را از  اسالم، درك کرد غیر بایست از منظر جهانِ درواقع می
تـر تلقـی مـی    هاي جهـان غـرب، شایسـته    فهم و مراقبت از دغدغه

اسالم و الگوي جهان اسالم بهغیر هاي جهان مجري ایده
کشورهاي اسالمی، یـک   :فرض مهم در خود دارد گوي جهان اسالم، یک پیش

آیـا ایـن مفروضـه درسـت     . هاي جهان معاصـراند  بندي در بلوكواحد سیاسی معتبر 
هرکدامایران، ترکیه، عربستان سعودي، مالزي و مصر،  است؟ اگر

کشورهاي اسـالمی چگونـه    »خود«گویی جهان اسالم داشتند تکلیف چیست؟ 
کارها، خـویش را نماینـده   ساخت/ و با گزینش کدام سازوکارها

کشورهاي اسـالمی، یعنـی جهـان غیراسـالم، چگونـه بـا مـدعیان         »دیگرِ«کنند؟ 
کننــد و بــا کــدام مکیــال گــویی برخــورد مــی ســخن/ نماینــدگی

  گزینند؟
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جهان اسالم، در عالم واقع، چه کسـی را سـخن   همان مخاطبان ِ
دانند و حاضرن می

در این مقام، دو گونه می
توان انتزاعی و آرمانی سخن گفت و تعیین تکلیف  می

هاي عینی جهان، از ویژگی واقعیت
دیگران وظیفه دانست که

دیگر، البته از عالم واقع می
جهان اسـالم، چـه کسـی را بـه     مخاطبان ِ

شمارند می
دقت کرد، و یک

نگاه از درون، 
اندیشد و چه توانایی می
، با اتصال به نگاباید

اسالم نگریست و درك کرد که آنان، به چه دلیل و با بهره
کشوري را صالح براي طرح دعوي نمایندگی

آورند می
درواقع می

فهم و مراقبت از دغدغه نظر
مجري ایده/ مدافع
گوي جهان اسالم، یک پیش سخن

واحد سیاسی معتبر 
است؟ اگر

گویی جهان اسالم داشتند تکلیف چیست؟  سخن
و با گزینش کدام سازوکارها

کنند؟  می
نماینــدگی

گزینند؟ برمی
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 ماننـد  (حقـوقی  گو، ابراز و تبیین نظرات، آرا و مواضع یک شخصیت
فعـالیتی از جـنس ارتبـاط    

بـراي درك  . دکنـ خواهد پیامی را به مخاطبانِ سخن منتقل 
ترین تعریف ارتباط بـراي مـا   
ارائـه کـرده و هنـوز قـوت و     

او در کتــاب . اســتحکام ایــن تعریــف آســیب جــدي ندیــده و بــدیلی نیافتــه اســت
ها تعریـف از زمـان ارسـطو و    

ایـن  او تا تعاریف کنونی که مدعی هستند همه چیـز ارتبـاط اسـت، بـه     
یابد که ارتباط عبارت است از فراگرد انتقـال پیـام، از فرسـتنده بـه     
گیرنده، مشروط بر آنکه در گیرنده پیام، معنایی مشابه معنـاي مـورد نظـر فرسـتنده،     

دارد و اي  یا فراگرد ارتباطی، فرستنده و گیرنـده 
شناسـانی   البتـه محسـنیان راد از آن دسـته ارتبـاط    

رف انتقـال پیـام، بـراي    
معنـا شـدن و تشـابه معنـایی میـان      
عبارت دیگر مخاطب براي محسنیان راد اهمیت دارد 
از نظر او، فرستنده باید تالش کند بـه نحـوي پیـام خـود را     
ارائه کند که تشابه معنایی میان او و گیرندة پیام به حـداکثر برسـد و تنهـا در چنـین     
توان نتیجـه گرفـت از   

  .منظر وي، ارتباط براي تجلی تشابه معنایی است، نه براي انتقال پیام
شناسان اجتماعی بر اهمیت مخاطب و ذهنیـت او  

معتقد اسـت هـر    اکبر فرهنگی
  او، با استناد به عقایـد

 .کنـد  مـی  این مفهوم را در نگرشی که فـرد از شـش شخصـیت دارد، بیـان    
ایـن شـش   : دهد درواقع، بارنلوند ارتباط میان دو انسان را به شش شخص تعمیم می
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  زایش هویت: دوسویگی ارتباط و پیوند ـ سخن یک
گو، ابراز و تبیین نظرات، آرا و مواضع یک شخصیت  کارویژه سخن

فعـالیتی از جـنس ارتبـاط     ،گویی سخن. براي دیگران است) ملت ـ  سازمان یا دولت
خواهد پیامی را به مخاطبانِ سخن منتقل  گو می است؛ چراکه سخن

ترین تعریف ارتباط بـراي مـا    شاید جاافتاده. افتد شناسان می ارتباط، حاجت به ارتباط
ارائـه کـرده و هنـوز قـوت و      محسـنیان راد پـیش   ها سالکه  ها، تعریفی است

اســتحکام ایــن تعریــف آســیب جــدي ندیــده و بــدیلی نیافتــه اســت
ها تعریـف از زمـان ارسـطو و     بندي و نقّادي ده پس از بررسی، جمع »شناسی

او تا تعاریف کنونی که مدعی هستند همه چیـز ارتبـاط اسـت، بـه      ریطوریقاي
یابد که ارتباط عبارت است از فراگرد انتقـال پیـام، از فرسـتنده بـه      تعریف دست می

گیرنده، مشروط بر آنکه در گیرنده پیام، معنایی مشابه معنـاي مـورد نظـر فرسـتنده،     
ی شود    )57 :1368 راد، محسنیان(متجلّ

یا فراگرد ارتباطی، فرستنده و گیرنـده  فرایندبراساس این تعریف، هر 
البتـه محسـنیان راد از آن دسـته ارتبـاط    . شود میرد و بدل آنها  پیامی میان

رف انتقـال پیـام، بـراي    دهند؛ چراکه از نظر او ص است که به این میزان رضایت نمی
معنـا شـدن و تشـابه معنـایی میـان       مشروط به هـم  ،ارتباط کافی نیست، بلکه ارتباط

عبارت دیگر مخاطب براي محسنیان راد اهمیت دارد  به. تفرستنده و گیرنده پیام اس
از نظر او، فرستنده باید تالش کند بـه نحـوي پیـام خـود را     . توجه نیست و به او بی

ارائه کند که تشابه معنایی میان او و گیرندة پیام به حـداکثر برسـد و تنهـا در چنـین     
توان نتیجـه گرفـت از    بر همین قیاس، می. شکل گرفته است ،حالتی است که ارتباط

منظر وي، ارتباط براي تجلی تشابه معنایی است، نه براي انتقال پیام
شناسان اجتماعی بر اهمیت مخاطب و ذهنیـت او   شناسان و هم روان هم ارتباط

اکبر فرهنگی علیبراي نمونه، . اند کرده تأکیدهاي ارتباطی فرایند
او، با استناد به عقایـد  . شود میاندازي که انسان از خود دارد، شروع  از چشم 
این مفهوم را در نگرشی که فـرد از شـش شخصـیت دارد، بیـان     1بارنلوند
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چـه نظـري در   . چه تصوري داریم
کنیم دیگري چه تصـویري  
شخص مقابـل چگونـه در مـورد خـود     

کند شما چـه نظـري    شخص مقابل فکر می

ین اساس و از آنجا که همۀ تعاریف، ارتباط فرایند ارسـال و دریافـت پیـام    
کم چند رویداد مستمر و پویـا ایجـاد شـود    

و  يگـر یها عبارتند از ارتباط با د
و  یهـارج (رد یـ گ یل مـ 

ه کـ گران اسـت  یبا تعامل با د
م و ینـ ک یگران ارتباط برقرار م

: 1386 ،یفـ ( ردیگ یل م

ارتبـاط  . ارتباط به معناي کلی، یعنی انتقـال مفهـوم بـه یـاري اسـتفاده از نمـاد      
کوشد به یاري آن، شخص یا گروه دیگـر را  
ارتباط در سیاست نقشی بسیار مهم بـازي  

گیرند و  ي سیاسی از طریق آن شکل می
ــام، رســانه،  ــدگان، پی دهن

انـد   ارتبـاطی  فرایند، همگی، عناصر موجود در یک 
آیـد،   میـان مـی   اي نمایندگی، سـخن بـه  

و ملتـی، قصـد     هیا جامعـ 
عرضه کنند، تحمیل کنند، بقبوالنند، مشروع جلوه دهند، 
طـور خالصـه، درقبـال    
رفتـاري خـود را وسـعت    
همان میزان که مهم است جهان اسالم چه کسی و 
کنـد، ایـن نکتـه نیـز حـائز      

گـوي آنـان    ري را سـخن 

چه تصوري داریم و اینکه از خود شود میشخص از خویشتن آغاز 
کنیم دیگري چه تصـویري   فکر می. اندیشیم مورد دیگري داریم و در مورد او چه می

شخص مقابـل چگونـه در مـورد خـود      .کند می از ما دارد و در مورد ما چگونه فکر
شخص مقابل فکر می. او چه تصوري از شما دارد .کند می

  ).10، 9: 1372 فرهنگی،(در موردش دارید
ین اساس و از آنجا که همۀ تعاریف، ارتباط فرایند ارسـال و دریافـت پیـام    ا 

کم چند رویداد مستمر و پویـا ایجـاد شـود     دانند، براي برقراري ارتباط باید دست
ها عبارتند از ارتباط با دفرایندن یا. ردیل گکارتباط شآنها  از یکهر 

ل مـ کارتباطات ش فرایند،ن یجه ایه در نتکن به خود، بازخورد آ
با تعامل با د) ت افرادیهو(شتن یجه، خویدرنت). 21: 1377 گران،
گران ارتباط برقرار میه با دک یهنگام یعنی شود؛ میده یده و بازآفریدائماً آفر
ل مکت ما شیگردد، هو ین ارتباط به خودمان بازمیجه ایسپس نت

ارتباط به معناي کلی، یعنی انتقـال مفهـوم بـه یـاري اسـتفاده از نمـاد      
کوشد به یاري آن، شخص یا گروه دیگـر را   می یي است که شخص یا گروه

ارتباط در سیاست نقشی بسیار مهم بـازي  . احساساتش درباره موضوعی، آگاه کند
ي سیاسی از طریق آن شکل میها گروهي بنیانی است که فرایندکند، زیرا 

ــد  کوشــند در خــط ــر بگذارن ــام. مشــی عمــومی اث ــام، رســانه،  پی ــدگان، پی دهن
، همگی، عناصر موجود در یک ها واکنشکنندگان پیام، و 

اي نمایندگی، سـخن بـه  که از ادع هنگامی). 191- 194: 1374
یا جامعـ  ،گروه ،اي است از آغاز یک ارتباط و پیوند؛ زیرا فرد

عرضه کنند، تحمیل کنند، بقبوالنند، مشروع جلوه دهند،  »دیگري«را بر  »خود
طـور خالصـه، درقبـال     مطیـع خـود سـازند و بـه    یـا دیگـري را   کارآمد نشان دهند، 

رفتـاري خـود را وسـعت     /محدودسازي حوزه رفتار طرف مقابـل، عرصـه کـرداري   
همان میزان که مهم است جهان اسالم چه کسی و  بهرسد  می نظر بنابراین، به 

کنـد، ایـن نکتـه نیـز حـائز       داند و معرفـی مـی   گوي خود می یا چه کشوري را سخن
ري را سـخن اهمیت است که دیگري یا مخاطبِ جهان اسالم، چه کشـو 

  

 

/ نمایندگی 
گوییِ  سخن

:جهان اسالم
چیستی ادعا و 
کیستی مدعی

106

شخص از خویشتن آغاز 
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74.(  
ارتباط به معناي کلی، یعنی انتقـال مفهـوم بـه یـاري اسـتفاده از نمـاد      

ي است که شخص یا گروهفرایند
احساساتش درباره موضوعی، آگاه کنداز 
کند، زیرا  می

ــی کوشــند در خــط م
کنندگان پیام، و  دریافت

1374 رنی،(
اي است از آغاز یک ارتباط و پیوند؛ زیرا فرد نشانه

خود«دارند 
کارآمد نشان دهند، 

محدودسازي حوزه رفتار طرف مقابـل، عرصـه کـرداري   
 ؛بخشند

یا چه کشوري را سخن
اهمیت است که دیگري یا مخاطبِ جهان اسالم، چه کشـو 
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  .د و به رسمیت بشناسدش
، گوینده یک سخن، و در نوشته ما، مدعی نماینـدگی جهـان   

یکی از چهـار   ،کم دهنده دیگري، قصد دارد که سخنانش، دست
 رنـی، (» سـازي  قویـت، فعـال  

کنندگان پیام، پیشتر در مورد موضوع زیـاد فکـر   
در تغییر عقیده، . شود
گیر متقاعـد   پیام شنوندگانِ

در . شوند که از موضع پیشین دست بشویند و جانـب گوینـده سـخن را بگیرنـد    
 کـه در  کند که حتی کسانی

و  ؛گزار، متزلزل بودند، اکنون هوادارانه طرفدار ادعاي او شـوند 
کنـد   مدعی نمایندگی یک سخن و رفتار تازه، کـاري مـی  

ورزد کـه   ر درستی ادعاي خود اصرار مـی 
کوشش هوادارانـه،  گونه 

 نشـاندن مـدعیات مـدعی، تـالش    

یک دین نیست و هرگـز هـم   
نبوده است؛ بلکه با تعریف اخالق درست و تعیین رفتار سیاسی و اقتصادي افـراد و  
؛ بـر ایـن بـاور اسـت کـه راه      
پیامبر اسالم کـه در مـتن قـرآن آمـده و     

، »صـراط مسـتقیم  «دانند، و نیز بر سـنت، یـا   
هـاي   سـلمان انـد و م  بر زندگی خود پیامبر مبتنی

رو، هدف اسالم سیاسـی، ایجـاد حکومـت دینـی     
بنـابر اصـول متعـالی دیـن،     
سیاسی موجود باشند و نه اسـالم سیاسـی،   
هاي متفاوتی، از بنیادگرایی تـا  

د و به رسمیت بشناسدشکنشناسد و حاضر است با آن ارتباط برقرار 
، گوینده یک سخن، و در نوشته ما، مدعی نماینـدگی جهـان   آستین رنیبه باور 

دهنده دیگري، قصد دارد که سخنانش، دست مانند هر پیام«
قویـت، فعـال  تازگري، تغییر عقیده، آورد؛ آغ ربا واکنش مطلوب را به

کنندگان پیام، پیشتر در مورد موضوع زیـاد فکـر    در آغازگري، دریافت). 194
شود می مسئلهبه آنها  سخنران، آغازگر اندیشیدن ،بنابراین ؛اند

شنوندگانِکننده و گیرا است که  اي مجاب اندازه شیوه بیان سخنران به
شوند که از موضع پیشین دست بشویند و جانـب گوینـده سـخن را بگیرنـد    

کند که حتی کسانی فرست، در پیام خود، کاري می پیام تحکیم عقیده، سخنرانِ
گزار، متزلزل بودند، اکنون هوادارانه طرفدار ادعاي او شـوند  پیام باور خود به پیامِ

مدعی نمایندگی یک سخن و رفتار تازه، کـاري مـی   گويِ سازي، سخن در فعال
ر درستی ادعاي خود اصرار مـی بگوید و  طریقی سخن می به کارستان؛ زیرا

گونه  هیچشوند که از انجام  اي تحریک می گونه گیرندگانش به
نشـاندن مـدعیات مـدعی، تـالش     کرسی در راه بهچاکانه،  کنند و سینه فروگذاري نمی

.  

  دو سوي مبارزه: اسالم و غرب ـ سخن دو
یک دین نیست و هرگـز هـم   صرفاً  درستی در توصیف این نکته که اسالم ، به

نبوده است؛ بلکه با تعریف اخالق درست و تعیین رفتار سیاسی و اقتصادي افـراد و  
؛ بـر ایـن بـاور اسـت کـه راه      )56: 1389 هیوود،(است  کامل زندگی هها، را نیز امت

پیامبر اسالم کـه در مـتن قـرآن آمـده و     ) ص(هاي محمد اسالم مبتنی است بر آموزه
دانند، و نیز بر سـنت، یـا    وحی خداوند میآن را  ها همه مسلمان

بر زندگی خود پیامبر مبتنی شود مییعنی عادات سنتی که گفته 
رو، هدف اسالم سیاسـی، ایجـاد حکومـت دینـی      ازاین. کنند را رعایت می متدین آن

بنـابر اصـول متعـالی دیـن،      ،امور سیاسی و دیگر امـور  ،است که در آن) تئوکراسی
سیاسی موجود باشند و نه اسـالم سیاسـی،    »هاي«حال، اگر اسالم. یافته است

هاي متفاوتی، از بنیادگرایی تـا   سیاسی آشکارا شکل اسالمتعبیر هیوود،   ازآنجا که به
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نیز امت
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و از آن میانه و هنگامه، 
مصر و لیبـی و مـالزي و ترکیـه و سـودان و پاکسـتان و      

اند کـه شـریعت را    مدعی
سازي مـدعیات دیـن اسـالم، کـرداري     
گـویی و نماینـدگی آنـان را    
کم، از میـان گفتـار و کـردار خـود     
بیرون، به فراتـري و فروتـري و   
گویی جهـان اسـالم، نگریسـت و داوري    

ي مخالف و نیـز بـراي   
مقاله، هنگـام قضـاوت دربـاره    

 بایـد بیننـده،   گرِ پژوهش
وري و دیگـري از جـنس   

یـات ویـژه از   ئبـراي درك جز 
یعنی گروه یا فرد یـا کشـوري کـه مـدعی     

یابی به شناخت کلی  براي دست
 بایـد  )گویی جهان اسالم

نه قادرند از درون خود خارج شوند 
هـاي   تواننـد بـه سـوژه   
داشـته  گونه با پدیدارهاي موضوع پژوهش 

ن متفـاوت، بـدون پـویش بـر     
در . شـود  نمـی ، ممکن 

روش امیک، مقوالت فکري افراد بومی یا گروه مورد تحقیق، براي توصیف نگـرش  
گیرد؛ اما، در روش اتیک، سلسـله مقـوالتی کـه    

 هـا، الزم  یف اعمـال و افکـار انسـان   
                                        
1. Etic 
2. Emic 

و از آن میانه و هنگامه، ) 57: 1389 هیوود،(هاي پلورالیستی، یافته است  گرایی
مصر و لیبـی و مـالزي و ترکیـه و سـودان و پاکسـتان و       و ایران و عربستان سعودي
مدعی کدامهراند و  شمار آمده ها به گونی اندونزي، مظهر این گونه

سازي مـدعیات دیـن اسـالم، کـرداري      پیاده کنند و بر این باورند راه درست پیاده می
گـویی و نماینـدگی آنـان را     توان ادعاي سـخن  اند، چگونه می است که آنان برگزیده

کم، از میـان گفتـار و کـردار خـود      راه استدالل و احتجاج، دست که درحالیپذیرفت 
بیرون، به فراتـري و فروتـري و    از که استاکنون مسدود شده است و نیاز مدعیان، 

گویی جهـان اسـالم، نگریسـت و داوري     تري و مهتري مدعیان نمایندگی و سخن

ي مخالف و نیـز بـراي   ها دیدگاههنگام بررسی ادعاهاي متضاد و براي شناسایی 
مقاله، هنگـام قضـاوت دربـاره    و در این ( داوري درباره درستی یا نادرستی مدعیات

پژوهش )گویی جهان اسالم سقم ادعاي نمایندگی و سخن صحت و
وري و دیگـري از جـنس    یکـی از جـنس غوطـه   ( بر روي یک پیوستار دو موضعی

بـراي درك جز  بایـد گـاه   ،که محقـق  معنا بدینشود؛  استوار )
یعنی گروه یا فرد یـا کشـوري کـه مـدعی     ( ادعاي نمایندگی، در خود پدیده

براي دست ،ور شود؛ و گاه غوطه ،)جهان اسالم است نمایندگیِ
گویی جهان اسالم یعنی ادعاي سخن( ی از پدیدار موضوع شناختلو نه ارتجا

نه قادرند از درون خود خارج شوند  بنابراین پژوهشگران، ؛از آن پدیده فاصله بگیرد
تواننـد بـه سـوژه    و جهان را از چشم فرد دیگر مشاهده و تفسیر کنند؛ و نه می

گونه با پدیدارهاي موضوع پژوهش ءتفاوت باشند و برخوردي شی انسانی بی
ن متفـاوت، بـدون پـویش بـر     ببنابراین، شیوه نگرش و داوري به ادعاهاي از 

، ممکن )نگاه از درون( 2و امیک) نگاه از بیرون( 1پیوستار اتیک
روش امیک، مقوالت فکري افراد بومی یا گروه مورد تحقیق، براي توصیف نگـرش  

گیرد؛ اما، در روش اتیک، سلسـله مقـوالتی کـه     قرار می تأکیدشان مورد  و رفتارهاي
یف اعمـال و افکـار انسـان   براي توص ها فرهنگرغم تنوع  به شود می
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گرایی افراط
ایران و عربستان سعودي
اندونزي، مظهر این گونه

پیاده می
است که آنان برگزیده

پذیرفت 
مدعیان، 

تري و مهتري مدعیان نمایندگی و سخنهک
  ؟دکر

هنگام بررسی ادعاهاي متضاد و براي شناسایی 
داوري درباره درستی یا نادرستی مدعیات

صحت و
بر روي یک پیوستار دو موضعی

)نظارت
ادعاي نمایندگی، در خود پدیده پدیدارِ

نمایندگیِ
و نه ارتجا

از آن پدیده فاصله بگیرد
و جهان را از چشم فرد دیگر مشاهده و تفسیر کنند؛ و نه می

انسانی بی
بنابراین، شیوه نگرش و داوري به ادعاهاي از باشند؛ 
پیوستار اتیکروي 

روش امیک، مقوالت فکري افراد بومی یا گروه مورد تحقیق، براي توصیف نگـرش  
و رفتارهاي

میتصور 
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جا صـادق و   و فرض بر این است که این مقوالت در همه
خن، مدل امیک، مـدلی اسـت   

نظرهـاي بـومی از    ها یا رفتار اعضاي یک فرهنگ را براساس تعاریف یا نقطه
درمقابل، مدل اتیک، بر معیارهاي خارج از یـک فرهنـگ خـاص    

کـه   شـود  مـی ادعا . پردازد
هـاي امیـک، داراي ویژگـی    

229(.  
زمـانی و   ند کـه همـه  

در بررسی مبانی فرهنگی و هنجاري غرب معاصر، ضمن اشـاره  
اي غربیـان را   هلي جغرافیایی جهان غرب، رشد و توسعه و ارتقاي مرح

سـاز   تدریج سـبب  کند که به
. الملل شـده اسـت   پیداش نوعی خودبرتربینی و خودمحوري نزد غربیان در نظام بین

به تعبیر وي، مطالعه شرایط عمومی رفتار و ادبیات کشورهاي غربی، نشانگانی است 
 جهـان اسـالم  ویـژه کشـورهاي   

طلبـی جهـان غـرب،    
گرایی غربـی بـه سـایر کشـورها،     

سـازي، و   گرایـی و جهـانی  
64-23.(  

معنا، کاربست واژگـان و اصـطالحاتی چـون پایـان تـاریخ و فرجـامین       
خود سازد و  انسان، حکایت از آن دارد که غرب، هویت خود را در تغییر دیگران می

صاحب و واجـد رسـالتی ویـژه بـراي تغییـر جهـان دیگـر و        
جویانـه کلیسـایی و    هـاي رسـتگاري  

ي اقتصـادي و نظـامی و فنـی و    
گمان، آنان خـود را   که اینک غربیان را در موضع برتر و فراتر نهاده است، بی
رنـد و رفتـاري   پندا هاي ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی نیز برتـر مـی  

، یا بهتـر بگـوییم تقابـل بـا دیگـران     
که در آن، غربیان  شود

و فرض بر این است که این مقوالت در همه شود میگرفته  کار به
خن، مدل امیک، مـدلی اسـت   س دیگر به). 20: 1387 محمدي،(اصولی جهانی است 

ها یا رفتار اعضاي یک فرهنگ را براساس تعاریف یا نقطه
درمقابل، مدل اتیک، بر معیارهاي خارج از یـک فرهنـگ خـاص     .کند می تبیین

پردازد نظر غیربومی به تبیین آن فرهنگ می استوار بوده و از نقطه
هـاي امیـک، داراي ویژگـی     دارند، اما مدل جهانشمولهاي اتیک، ماهیت عام و 

229: 1389 پور،محمد(فرهنگ خاص، موقعیتی و بسترگرا هستند 
ند کـه همـه  کن تلقی می »امر توتال« هم غرب و هم اسالم، خود را یک

در بررسی مبانی فرهنگی و هنجاري غرب معاصر، ضمن اشـاره   متقی. اند مکانی
ي جغرافیایی جهان غرب، رشد و توسعه و ارتقاي مرحها شاخص

کند که به جو میو اي جست فرهنگی هاي تاریخی و در درون مؤلفه
پیداش نوعی خودبرتربینی و خودمحوري نزد غربیان در نظام بین

به تعبیر وي، مطالعه شرایط عمومی رفتار و ادبیات کشورهاي غربی، نشانگانی است 
ویـژه کشـورهاي    گرایی آنان با سایر بازیگران و به که نمایانگر تعارض

طلبـی جهـان غـرب،     برتـري  ،گرایی کشورهاي جهان غـرب  رسالت« ؛ یعنی،باشد
گرایی غربـی بـه سـایر کشـورها،      از طریق گسترش دموکراتیک( هنجارسازي جهانی

گرایـی و جهـانی   ، جهـان )سم، گسترش حقوق بشریحمایت از اندیویدوآل
64: 1387 متقی،(» سازي غرب در جغرافیاي جهان اسالم

معنا، کاربست واژگـان و اصـطالحاتی چـون پایـان تـاریخ و فرجـامین        این 
انسان، حکایت از آن دارد که غرب، هویت خود را در تغییر دیگران می

صاحب و واجـد رسـالتی ویـژه بـراي تغییـر جهـان دیگـر و        از همین رو  و
هـاي رسـتگاري   گیري از آمـوزه  هبا بهر ،همانندسازي آن با خود

ي اقتصـادي و نظـامی و فنـی و    هـا  شاخصافزون بر  ،؛ زین سببپندارد انجیلی، می
که اینک غربیان را در موضع برتر و فراتر نهاده است، بی 

هاي ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی نیز برتـر مـی   در زمینه مؤلفه
یا بهتـر بگـوییم تقابـل بـا دیگـران     ، کننده در تعامل و تحریک تأثیرگذارجو و 

شود میوله دموکراسی تغذیه قطلبی، گاهی از م این برتري. 

  

 

به است
اصولی جهانی است 

ها یا رفتار اعضاي یک فرهنگ را براساس تعاریف یا نقطه که ایده
تبیینآنها، 

استوار بوده و از نقطه
هاي اتیک، ماهیت عام و  مدل

فرهنگ خاص، موقعیتی و بسترگرا هستند 
هم غرب و هم اسالم، خود را یک

مکانی همه
شاخصبه 

در درون مؤلفه
پیداش نوعی خودبرتربینی و خودمحوري نزد غربیان در نظام بین

به تعبیر وي، مطالعه شرایط عمومی رفتار و ادبیات کشورهاي غربی، نشانگانی است 
که نمایانگر تعارض

باشد می
هنجارسازي جهانی

حمایت از اندیویدوآل
سازي غرب در جغرافیاي جهان اسالم دشمن

در
انسان، حکایت از آن دارد که غرب، هویت خود را در تغییر دیگران می

 را برتر
همانندسازي آن با خود

انجیلی، می
 ،ابزاري

در زمینه مؤلفه
جو و  سلطه

. یابند می



کننـد و در   خود را واجد برترین نماد فضیلت سیاسی در زندگی اجتماعی، تلقی مـی 
 محلـیِ  /مثابه یک هنجـار بـومی  

المللی کـه   تولید هنجارهاي بین
له و تعارض، از سوي دیگران پذیرفته شود، خود، سبب تولید قدرت نـرم  

را صـاحب قـدرتی   افزارانـه، غـرب   

گـر تولیـد یـک ایـدئولوژي نـوین      
سـازد و تمـایز    را به ملتـی جهـانی مبـدل مـی    

د سـپار  را عامدانه به فراموشی می
ییـان از  امریکاویژه  غربیان و به

دهنـد تـا    جـو در جغرافیـاي جهـان اسـالم انجـام مـی      
    روي یـک سـکه، قـدرت
رسـد، خـودبرتربینی غربیـان، در    
انجامد و خواهـان چهـار واکـنش    

گرایی غربـی،   هژمونی
تغییر عقیـده  خواهد در جهان اسالم 

تضعیف موضع کشورهاي اسالمی 
اي جهان اسالم را تحریک کند که خـود کشـورهاي   

 ياردسازي هنجارهاي غربی، خـود 

 توان بـه چنـین   مایه مقوله ارتباط و هویت، می
گـاه   اش، هـیچ  گرایانـه 

اگـر بتوانـد   ( هاي متنوع اسالم سیاسی را بپذیرد؛ بلکه، تنها خواهـانِ 
پیـدایش   )ناز منظـر آنـا  

. مدلی خاص از اسالم سیاسی است کـه مقبـول و مطبـوع هنجارهـاي غربـی باشـد      
جویی غربی که خـود را در واژگـان و اصـطالحاتی همچـون پایـان      
ها، نظـم نـوین جهـانی، و    

خود را واجد برترین نماد فضیلت سیاسی در زندگی اجتماعی، تلقی مـی 
مثابه یک هنجـار بـومی   آیند که دموکراسی را به یی برمیها جوي راهو

تولید هنجارهاي بین. ندکنالمللی تبدیل  غربی، به هنجارهاي جهانی و بین
له و تعارض، از سوي دیگران پذیرفته شود، خود، سبب تولید قدرت نـرم  ببدون مقا
افزارانـه، غـرب    و افـزون بـر تصـاحب قـدرت سـخت      

  .کند می و سینرژیک ینده
گـر تولیـد یـک ایـدئولوژي نـوین       پس، نمایان سازي، زان پیدایش مفهوم جهانی

را به ملتـی جهـانی مبـدل مـی     امریکااست که یک جامعه ویژه یعنی 
را عامدانه به فراموشی می »غیر«برد و قدرت  غرب و جهان را رو به زوال می

غربیان و به ،این کار را. شود میسوي نابودسازي آن، رهسپار 
جـو در جغرافیـاي جهـان اسـالم انجـام مـی      و جست باسازي  طریق دشمن
روي یـک سـکه، قـدرت     عنـوان دو  به ،گرایی امریکایی غربی و هژمونیگرایی 

رسـد، خـودبرتربینی غربیـان، در     نظر می به. جویی در برابر خود نداشته باشد ه
انجامد و خواهـان چهـار واکـنش     بر کالم، به کردار نیز می رتباطی، افزونیک فرایند ا
هژمونی. شود مییعنی جهان اسالم  ،غرب سوي گیرنده پیامِ مطلوب از

خواهد در جهان اسالم  خواهد آغازگر باشد و هم می درحقیقت، هم می
تضعیف موضع کشورهاي اسالمی  /هم تمایل دارد به تقویت موضع خود ؛ایجاد کند

اي جهان اسالم را تحریک کند که خـود کشـورهاي    گونه خواهد به بپردازد، و هم می
سازي هنجارهاي غربی، خـود  هوادارانه از هیچ کوششی در راه جهانی ،

  
مایه مقوله ارتباط و هویت، می گیري از درون میان، با بهره دراین
گرایانـه  دست یافـت کـه جهـان غـرب بـا ویژگـی هژمـون        دستامدي

هاي متنوع اسالم سیاسی را بپذیرد؛ بلکه، تنها خواهـانِ  خواهد مدل
از منظـر آنـا   اسـت  تـر  اسالم سیاسی را حذف کند که چه بهتر و درست

مدلی خاص از اسالم سیاسی است کـه مقبـول و مطبـوع هنجارهـاي غربـی باشـد      
جویی غربی که خـود را در واژگـان و اصـطالحاتی همچـون پایـان       گمان، برتري

ها، نظـم نـوین جهـانی، و     ها، فرجامین انسان، پایان ایدئولوژي د تمدنرتاریخ، برخو
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خود را واجد برترین نماد فضیلت سیاسی در زندگی اجتماعی، تلقی مـی 
و جست

غربی، به هنجارهاي جهانی و بین
بدون مقا

 شود می
یندهافزا هم

پیدایش مفهوم جهانی
است که یک جامعه ویژه یعنی 
غرب و جهان را رو به زوال می

سوي نابودسازي آن، رهسپار  و به
طریق دشمن

گرایی  جهان
همعارض

یک فرایند ا
مطلوب از

درحقیقت، هم می
ایجاد کند

بپردازد، و هم می
،اسالمی
  .نورزند

دراین
دستامدي

خواهد مدل نمی
اسالم سیاسی را حذف کند که چه بهتر و درست

مدلی خاص از اسالم سیاسی است کـه مقبـول و مطبـوع هنجارهـاي غربـی باشـد      
گمان، برتري بی

تاریخ، برخو
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مثابه عناصـري   ی و کشورهاي اسالمی را به
درواقـع، ماهیـت تکثرگـراي    
اندیشــه سیاســی لیبرالیســتی و روش زمامدارانــه دموکراتیــک، در هنگامــه برخــورد 

صـدا   و مـاهیتی مونیسـتی و تـک   
کـه،   سـبب  زان. شـود  می

در دیالوگ، دوسوي سخن و ارتباط و هویـت، برابرنـد و همـدیگر را بـه رسـمیت      
جـویی خودخواهانـه   
 خواند و مـاهیتی مسـتقل بـراي   

 نگریست؟
دو مؤلفـه بسـیار مهـم احیـاگري اسـالمی و      
سازي، شکل و شـمایل سیاسـت را در کشـورهاي جهـان اسـالم،      
 از اسالم سیاسی در خأل و انـزوا، سـخن  

سازانه در تاریخ سیاسـی معاصـر جهـان    
معنـا و مفهـوم    ،طـور واقعـی  

اینکـه   ،زعـم آنـان   بـه 
انـد؛ و   طرزي قانونی و یا غیرقانونی به قدرت دست یافتـه 
منزلـه   گري انقالبی داشته یا مایل به همکاري با نیروي مستقر سیاسی به

صـدد فشـار و    همـراه، ایـن نکتـه کـه دولـت مسـتقر در      
آمده و یا حـداقلی از مشـارکت   

؛ )27: 1389 اسپوزیتو و وال،
الگویی واحد از پیوند میان اسالم و سیاسـت  

یان گرا اسالمجویی  هاي مداخله
 بایـد گر آن است که در این سوي ارتباط دوسویه، مسلمانان 

البته این کار، اندکی . دادن الگوي برساخته خود بیاورند
                                        
1. Self 
2. Other 

ی و کشورهاي اسالمی را بهدهد، اسالم سیاس قطبی نشان می نظام تک
درواقـع، ماهیـت تکثرگـراي    . پیـرو و رهـرو باشـند    بایدکند که  فرودست، تلقی می

اندیشــه سیاســی لیبرالیســتی و روش زمامدارانــه دموکراتیــک، در هنگامــه برخــورد 
و مـاهیتی مونیسـتی و تـک    شود میغرب، غیرپلورال  2»دیگرِ«غرب با  

مییابد؛ دیگر، دیالوگی برقرار نیست، بلکه مونولوگ، مستقر 
در دیالوگ، دوسوي سخن و ارتباط و هویـت، برابرنـد و همـدیگر را بـه رسـمیت      

جـویی خودخواهانـه    شناسند؛ اما، در رفتار و کردار غرب با جهان اسالم، برتـري 
خواند و مـاهیتی مسـتقل بـراي    د میراه خو اي چیره است که دیگران را به سویه

نگریست؟ شود میتوان و  به اسالم چگونه می .شود قائل نمی سوي دیگر،
دو مؤلفـه بسـیار مهـم احیـاگري اسـالمی و       باورند کـه بر این  والو  اسپوزیتو

سازي، شکل و شـمایل سیاسـت را در کشـورهاي جهـان اسـالم،       دموکراتیک
از اسالم سیاسی در خأل و انـزوا، سـخن   توان نمیین کرده است؛ بنابرا بندي
سازانه در تاریخ سیاسـی معاصـر جهـان     هاي دولت اما گوناگونی تجربه. آورد

طـور واقعـی   بـه  شناسانه را در شـناخت آنچـه   اسالم، مونیسم روش
بـه . دهد، دشوار ساخته اسـت  سیاست را در دین اسالم، شکل می

طرزي قانونی و یا غیرقانونی به قدرت دست یافتـه  یانه بهگرا اسالمي ها
گري انقالبی داشته یا مایل به همکاري با نیروي مستقر سیاسی به کنش 

همـراه، ایـن نکتـه کـه دولـت مسـتقر در       اند؛ به یک اپوزیسیون بوده
آمده و یا حـداقلی از مشـارکت    جو در سیاست برمی سرکوب جنبش اسالمی مداخله

اسپوزیتو و وال،(ده است کر آمیز را براي آنان فراهم می سیاسی مسالمت
الگویی واحد از پیوند میان اسالم و سیاسـت   توان نمیکه  هستند گر آن همگی، نشان

  .دست آورد را در کشورهاي جهان اسالم به
هاي مداخله ها و نحوه انه در شیوهشناس کم، تکثر روش دست

گر آن است که در این سوي ارتباط دوسویه، مسلمانان  در عرصه سیاست، بیان
دادن الگوي برساخته خود بیاورند دالیلی متقن براي برتر نشان

                                                                 

  

 

نظام تک
فرودست، تلقی می

اندیشــه سیاســی لیبرالیســتی و روش زمامدارانــه دموکراتیــک، در هنگامــه برخــورد 
»1»خود 

یابد؛ دیگر، دیالوگی برقرار نیست، بلکه مونولوگ، مستقر  می
در دیالوگ، دوسوي سخن و ارتباط و هویـت، برابرنـد و همـدیگر را بـه رسـمیت      

شناسند؛ اما، در رفتار و کردار غرب با جهان اسالم، برتـري  می
سویه یک

سوي دیگر،
اسپوزیتو

دموکراتیک فرایند
 صورت

آورد میان به
اسالم، مونیسم روش

سیاست را در دین اسالم، شکل می
ها جنبش
 ویژگی

یک اپوزیسیون بوده
سرکوب جنبش اسالمی مداخله

سیاسی مسالمت
همگی، نشان

را در کشورهاي جهان اسالم به
دست

در عرصه سیاست، بیان
دالیلی متقن براي برتر نشان



صـاحب الگـویی برتـر    
را  تسنن اهلحتی اگر دو مقوله مهم اهل تشیع و 
از  تـوان  نمـی ایـن کـار را انجـام داد، یـک کـار را اصـالً       

 ـ  جغرافیایی ـ  هاي تاریخی
ماند سوي دیگر  می. موجود در کشورهاي جهان اسالم است

دادن یکـی از   که اگر مسلمانان نتواننـد خـود، دالیلـی بـراي فرادسـت نشـان      
شـده در برسـازي    طـی 

در کشـورهاي جهـان   

شده بیـرون از جهـان اسـالم، در نقـش داوري     
شده در پیوند دیـن و  

 »دیگري« این یعنی،. این، البته نقض غرض است
، کـدام الگـو را بـا    »مـن 

اگـر درسـت و    ترین دستاورد ایـن قضـیه،  
فـرد یـا گـروه یـا جامعـه یـا کشـوري        

 .شمار آورد گوي جهان اسالم به
 میـان  بـه  کـه از اسـالم سـخن   

تمـدنی، اسـالم تـاریخی، اسـالم     
اسـالم عقیـدتی، عقایـد و    

بـه   ،تمـدنی ـ   اسالم فرهنگـی 
شـود   هاي گوناگونی اشاره می
هـا و   که مسلمانان در نقاط مختلف جغرافیایی برساخته و در تعامل با دیگر فرهنـگ 

ی به مشارب و مکاتـب متنـوع   
فلسفی و عرفـانی برگرفتـه از نصـوص قرآنـی و سـنت نبـوي گفتـه        
هاي مختلف آفریده شده است و هوادارانی دارد؛ 

از مسـلمانان در   عنصـر سیاسـت بـراي گروهـی    
قرائتـی از اسـالم    ،خود

صـاحب الگـویی برتـر     و یک واجد کداماینکه  دشوار است؛ زیرا خود مسلمانان، در
حتی اگر دو مقوله مهم اهل تشیع و  .ند به توافق برسندتوان نمیهستند، 

ایـن کـار را انجـام داد، یـک کـار را اصـالً        توان نمیکنار بگذاریم، که 
هاي تاریخی سپردن تجربه فراموشی یان انتظار داشت و آن، بهگرا
موجود در کشورهاي جهان اسالم است بسیار ناهمسانِ گیِ

که اگر مسلمانان نتواننـد خـود، دالیلـی بـراي فرادسـت نشـان      
طـی  هـاي  راه« بایـد الگوهاي رایج در میان خودشان فراهم آورند؛ 

در کشـورهاي جهـان    »سنت دینی و تجربه دموکراتیک ادنهن برهمالگویی برآمده از 
  .ساز، تطبیق داده شود اسالم، با الگویی برون

شده بیـرون از جهـان اسـالم، در نقـش داوري      مهم آن است که الگوي برسازي
شده در پیوند دیـن و   هاي طی دار تشخیص برتري یکی از راه که وظیفه شود می

این، البته نقض غرض است سیاست در میان مسلمانان است؛ و
مـن «تواند بگوید که  و می بایدکه ) خواهد باشد هرکه می

ترین دستاورد ایـن قضـیه،   بدیهی. بینم می ، متجانس و متوازن
فـرد یـا گـروه یـا جامعـه یـا کشـوري         هـیچ  باشد، آن است که صحیح مطرح شده

گوي جهان اسالم به د خودش، خودش را نماینده و سخن
کـه از اسـالم سـخن    ، هنگـامی نجفی فیروزجـایی و  بروجرديتعبیر 

تمـدنی، اسـالم تـاریخی، اسـالم      ـ  توان از اسالم عقیدتی، اسالم فرهنگی می 
اسـالم عقیـدتی، عقایـد و    در . سخن گفـت جهان اسالم، / سیاسی، و جوامع اسالمی

اسالم فرهنگـی د؛ در نشو باورها و احکام و آداب و شعائر، مطرح می
هاي گوناگونی اشاره می هدادوستد علمی و هنري و معماري و فرهنگی و تجرب

که مسلمانان در نقاط مختلف جغرافیایی برساخته و در تعامل با دیگر فرهنـگ 
ی به مشارب و مکاتـب متنـوع   اند؛ اسالم تاریخ تأثیر گذاشته و پذیرفتهها، تأثیر 
فلسفی و عرفـانی برگرفتـه از نصـوص قرآنـی و سـنت نبـوي گفتـه         ،کالمی

هاي مختلف آفریده شده است و هوادارانی دارد؛  و مکان ها زمانکه در طول  
عنصـر سیاسـت بـراي گروهـی    سـازي   در اسالم سیاسی با برجسته

خود خودي شویم که به مواجه می ،ي اسالمها بخشمقایسه با سایر 

  

 

/ نمایندگی 
گوییِ  سخن

:جهان اسالم
چیستی ادعا و 
کیستی مدعی
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دشوار است؛ زیرا خود مسلمانان، در
هستند، 

کنار بگذاریم، که 
گرا اسالم
گیِفرهن
که اگر مسلمانان نتواننـد خـود، دالیلـی بـراي فرادسـت نشـان       ،هیقض

الگوهاي رایج در میان خودشان فراهم آورند؛ 
الگویی برآمده از 

اسالم، با الگویی برون
مهم آن است که الگوي برسازي

میظاهر 
سیاست در میان مسلمانان است؛ و

هرکه می(است 
، متجانس و متوازن»خود«

صحیح مطرح شده
د خودش، خودش را نماینده و سخنتوان ینم

تعبیر  به
 آید، می

سیاسی، و جوامع اسالمی
باورها و احکام و آداب و شعائر، مطرح می

دادوستد علمی و هنري و معماري و فرهنگی و تجرب
که مسلمانان در نقاط مختلف جغرافیایی برساخته و در تعامل با دیگر فرهنـگ 

ها، تأثیر  تمدن
کالمی ،فقهی

 شود می
در اسالم سیاسی با برجسته

مقایسه با سایر 
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ونگی ادخال اسالم گبه چگونگی پیوند دین و سیاست و چرایی و چ
؛ شـود  مـی معناي زمامداري جامعه، دقت و تمرکز بیشتري 

 منظور تمامی کشورهاي مسلمان دنیا هستند که بـه هـر  
بروجــردي و نجفــی (

در هـر پـنج    بایـد گو یا نماینده جهان اسالم 
حوزه، ادعاي برتري کند؛ هم از این منظر کـه باورهـاي خـود را بـه حقیقـت بـرین       

و  هـا  فرهنـگ تر از همه جلوه دهد؛ هم نشان دهد که در دادوسـتد بـا دیگـر    
داده و  انجـام هـا را   تـرین کوشـش  

قاً متفاوت غربی، پذیرفته است؛ هم نشان دهد کـه  
مثابـه   ترین راه به اسـالم نـاب بـه   
ترین  ست؛ و هم نشان دهد که از منظر پیوند دین و سیاست، درست

هـان اسـالم،   از همه، اثبات کنـد کـه در ج  
بر چهار حقیقت برین پیشین، عقالً و منطقاً و نیز صـورتاً و  
نمـاي قـوي، رخ نشـان    
الزمـان و آخرالزمـان، حوالـت تـاریخی     
کند، بـا ایـن قضـیه مواجـه     

لحـاظ منطقـی و    بـه ایـن امـر،   
؟ شـود  مـی د در جهان اسالم، رخ دهد، زیرا ادعاهاي دیگـران، چـه   

جـامین ادعاهـاي   ماند جهان غیراسالم کـه دوبـاره در نقـش داور فر   

اند که نشـان   هایی را آورده
دهد در فضایی که پیونـد دوسـویه غـرب و اسـالم بـه دلیـل برتـري تـاریخی و         
کشـانده شـده، ایـن غـرب     

هـاي   هـا و کـارویژه   کننده نقش
غـرب عبـارت اسـت از دو جمهـوري     

ـ     ؛انـد  ا تمـام آنهـا ب اامـ 

به چگونگی پیوند دین و سیاست و چرایی و چدر آن  است که
معناي زمامداري جامعه، دقت و تمرکز بیشتري  و مسلمانان در سیاست به

منظور تمامی کشورهاي مسلمان دنیا هستند که بـه هـر   ،نیزجوامع اسالمی  مقوله
(زنــدگانی امــروز جهــان دارنــد  فراینــدنقشــی مهــم در 

  ).21-26: 1387 فیروزجایی،
گو یا نماینده جهان اسالم  اما، از منظر نگارندگان مقاله، سخن

حوزه، ادعاي برتري کند؛ هم از این منظر کـه باورهـاي خـود را بـه حقیقـت بـرین       
تر از همه جلوه دهد؛ هم نشان دهد که در دادوسـتد بـا دیگـر    

تـرین کوشـش   درسـت  )ویژه فرهنگ و تمدن غربـی  به( 
قاً متفاوت غربی، پذیرفته است؛ هم نشان دهد کـه  هاي دقی مایه را از بنتأثیر  

ترین راه به اسـالم نـاب بـه    ش و تطویل، نزدیکیاز منظر صورت تاریخی پیدا
ست؛ و هم نشان دهد که از منظر پیوند دین و سیاست، درستاوحقیقت اولی، 

از همه، اثبات کنـد کـه در ج   تر مهمنظریه را در این زمینه دارد؛ و هم، 
بر چهار حقیقت برین پیشین، عقالً و منطقاً و نیز صـورتاً و   و اشتمال واسطه احتوا
، سخن نمـاي قـوي، رخ نشـان     هم یک باطـل  اما، باز. گو و نماینده آنان است تاریخاً

الزمـان و آخرالزمـان، حوالـت تـاریخی      معنا که اگر به عصـر صـاحب   این دهد؛ به
کند، بـا ایـن قضـیه مواجـه      ادعا می و چگونه چه کسی ادعاینکه ا هم در ندهیم، باز

ایـن امـر،   . پـذیرد  مـی  پذیرد و چگونه شویم که چه کسی می
د در جهان اسالم، رخ دهد، زیرا ادعاهاي دیگـران، چـه   توان نمی، 
ماند جهان غیراسالم کـه دوبـاره در نقـش داور فر    هم می پس، باز

  .گیرد که مطلوبِ مدعی نیست جویانه قرار می
هایی را آورده ، جملهولتربروجردي و نجفی فیروزجایی به نقل از 

دهد در فضایی که پیونـد دوسـویه غـرب و اسـالم بـه دلیـل برتـري تـاریخی و         
کشـانده شـده، ایـن غـرب     جاي تعامل و تفاهم، بـه تقابـل    غربیان به انهجوی هژمونی

کننده نقش یکپارچه است که دوباره خود را در نقش داور تعیین
غـرب عبـارت اسـت از دو جمهـوري     « :ولتـر چنـین گفتـه   . زده اسـت  دیگران، جا

انـد  شده به چند دولت که برخی پادشاهی و برخی مختلط

  

 

است که
و مسلمانان در سیاست به

مقوله در
نقشــی مهــم در  دلیــل

فیروزجایی،
اما، از منظر نگارندگان مقاله، سخن

حوزه، ادعاي برتري کند؛ هم از این منظر کـه باورهـاي خـود را بـه حقیقـت بـرین       
تر از همه جلوه دهد؛ هم نشان دهد که در دادوسـتد بـا دیگـر     نزدیک
 ها تمدن

 کمترین
از منظر صورت تاریخی پیدا

حقیقت اولی، 
نظریه را در این زمینه دارد؛ و هم، 

واسطه احتوا به
، سخن تاریخاً

دهد؛ به می
ندهیم، باز

شویم که چه کسی می می
، تاریخی
پس، باز

جویانه قرار می برتري
بروجردي و نجفی فیروزجایی به نقل از 

دهد در فضایی که پیونـد دوسـویه غـرب و اسـالم بـه دلیـل برتـري تـاریخی و          می
هژمونی

یکپارچه است که دوباره خود را در نقش داور تعیین
دیگران، جا

شده به چند دولت که برخی پادشاهی و برخی مختلط یمستق



 رغـم  بـه مکاري وسیعی با یکدیگر داشـته و همـه آنهـا،    
یعنی چنـان  . اند اي، گردهم آمده

سیاسـی، بـراي جهانیـان    
  ).121: 1387 بروجردي و نجفی فیروزجایی،

اي دارنـد، در   گیرانـه  حال، هـم غربیـان و هـم مسـلمانان کـه ادعاهـاي جهـان       
 مسـئله بینی، پیونـد میـان فـرد و جامعـه، اندیشـه مربـوط بـه ثبـات و تغییـر،          

هـاي نظـام اقتصـادي بـا     
خته خـود، آزادي و دموکراسـی و حقـوق    
جنگند و همدیگر را به انـواع  

اي بـراي   اي که هـیچ اراده 
سـوي   دو ناهمانند، وجود نـدارد، و در یکـی از  

ماجرا، نوعی یکدستی و همدستی وجود دارد، اصحاب سوي دیگر یعنی مسـلمانان،  
 ،توانند از وحدت و اتحاد سخن بگویند و باالتر آنکـه 

پارادوکسـی مواجـه    با
گویـد مسـلمانان در برابـر غـرب     

ـ موضعی منفی دارند و چون قواعـد اقتصـادي لیبرالیسـتی را قبـول ندار     در نظـم   ،دن
کنند و فاقد قدرت مدیریت بر منابع عظیم اقتصـادي خـود   

شد ر طورکل، در روند روبه
هـاي متعـدد ایجـاد     ، سـکته 

گرایانـه منجـر    هاي مقاومت از نوع تروریسـت 

هایی در کشـورهاي اسـالمی مقبـول    
این موضـوع  . دنیتی غرب در تعارض نباش
 از آنجا که ادیـان . به این معناست که هر نوع اسالمی مقبول طرف دیگر دعوا نیست

توانـد بـا غـرب     اي مـی 
سـازي و   آید که در هویـت 

هـایی منفعالنـه،    تـالش 

مکاري وسیعی با یکدیگر داشـته و همـه آنهـا،    ارتباط محکمی که دارند، ه
اي، گردهم آمده پاشیدگی و اختالف، براساس قاعده دینی یگانه

سیاسـی، بـراي جهانیـان     که در قالب یک نظام قانونی ومبنایی نماید که براساس 
بروجردي و نجفی فیروزجایی،(» اند غیرمتعارف است، شکل گرفته

حال، هـم غربیـان و هـم مسـلمانان کـه ادعاهـاي جهـان       
بینی، پیونـد میـان فـرد و جامعـه، اندیشـه مربـوط بـه ثبـات و تغییـر،          

هـاي نظـام اقتصـادي بـا      مایـه  بـن  ، وگذاري و رهبري جامعه، موضوع اخـالق 
خته خـود، آزادي و دموکراسـی و حقـوق    برسا دو، به تعابیر همدیگر متفاوتند و هر

جنگند و همدیگر را به انـواع   هم می و با کردهبشر و بنیادگرایی و تروریسم، را معنا 
اي که هـیچ اراده  حال در هنگامه. دکنن ها، متهم می ها و کژي ها و کاستی

ناهمانند، وجود نـدارد، و در یکـی از   تحمل و تفاهم میان دو موجود ازبن
ماجرا، نوعی یکدستی و همدستی وجود دارد، اصحاب سوي دیگر یعنی مسـلمانان،  

توانند از وحدت و اتحاد سخن بگویند و باالتر آنکـه  ها، چگونه می همه تفاوت
با نوعی گوي آنان بنامد؟ باز هم، به یکی خود را نماینده و سخن

گویـد مسـلمانان در برابـر غـرب      غرب مـی . ده نیستوفصل آن سا شویم که حلّ
موضعی منفی دارند و چون قواعـد اقتصـادي لیبرالیسـتی را قبـول ندار    

کنند و فاقد قدرت مدیریت بر منابع عظیم اقتصـادي خـود    اقتصادي جهان اخالل می
طورکل، در روند روبه ورند و به هستند و در فسادهاي گوناگون حکومتی غوطه

، سـکته تو توسعه جهان که بر راژمانی منضبط استوار شده اسـ 
هاي مقاومت از نوع تروریسـت  کنند که سرانجام به پرورش هویت

.  
هایی در کشـورهاي اسـالمی مقبـول     پس از منظر غربیان، حضور و تثبیت رژیم

یتی غرب در تعارض نباشاست که با منافع سیاسی و اقتصادي و امن
به این معناست که هر نوع اسالمی مقبول طرف دیگر دعوا نیست

اي مـی  سیاسـی  اسـالمِ  ،)ویژه دین اسالم، حـداکثرگرا هسـتند  
آید که در هویـت  شمار گو به سخن /همزیستی کند و مقبول شود و نماینده

تـالش  انجام گرا باشد و با ها، کمینه ساختن آرمان باورمندي و پیاده

  

 

/ نمایندگی 
گوییِ  سخن

:جهان اسالم
چیستی ادعا و 
کیستی مدعی
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ارتباط محکمی که دارند، ه
پاشیدگی و اختالف، براساس قاعده دینی یگانه ازهم
نماید که براساس  می

غیرمتعارف است، شکل گرفته
حال، هـم غربیـان و هـم مسـلمانان کـه ادعاهـاي جهـان       

بینی، پیونـد میـان فـرد و جامعـه، اندیشـه مربـوط بـه ثبـات و تغییـر،           جهان
گذاري و رهبري جامعه، موضوع اخـالق  قانون

همدیگر متفاوتند و هر
بشر و بنیادگرایی و تروریسم، را معنا 

ها و کاستیشرّ
تحمل و تفاهم میان دو موجود ازبن

ماجرا، نوعی یکدستی و همدستی وجود دارد، اصحاب سوي دیگر یعنی مسـلمانان،  
همه تفاوت با آن

یکی خود را نماینده و سخن
شویم که حلّ می

موضعی منفی دارند و چون قواعـد اقتصـادي لیبرالیسـتی را قبـول ندار    
اقتصادي جهان اخالل می

هستند و در فسادهاي گوناگون حکومتی غوطه
و توسعه جهان که بر راژمانی منضبط استوار شده اسـ 

کنند که سرانجام به پرورش هویت می
.شود می

پس از منظر غربیان، حضور و تثبیت رژیم
است که با منافع سیاسی و اقتصادي و امن

به این معناست که هر نوع اسالمی مقبول طرف دیگر دعوا نیست
ویژه دین اسالم، حـداکثرگرا هسـتند   و به(

همزیستی کند و مقبول شود و نماینده
باورمندي و پیاده



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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ایـن موضـوع،   . اي میان جهـان اسـالم و غـرب رخ ندهـد    
حـال، کشـوري   . باشـند 

ــکن، هنجــارگریز  ــایی چــون ساختارش ــاز، ه ، نوهنجارس
گریز، مشهور شده باشد، طبیعـی اسـت کـه از    
ا، موضـوع مهـم آن       گوي جهان اسـالم اسـت؛ امـ

اسـالمی بـا بـاور     کشـورهاي اسـالمی حاضـرند سـیطره یـک کشـور      
گـو و نماینـده خـود    

شـکن   صور نیست که کشوري یکّه و تنهـا، صـف  
گـوي جهـان    سـخن / 

ي ها را از سوي دیگـر مـدعیان نماینـدگی کشـورها    
ر، البته تـا تصـدیق راهـی بسـیار طـوالنی را بایـد        این تصو
هـم غـرب هژمـون را و هـم دیگـر      
در هر حالت، مدعی و نماینـده  

  1.آوري و استدالل دارند
                                        
 اسـتنتاجی اسـت کـه درسـت    

 براي متقاعد. روند شمار می
فرض کنیـد بـا کسـی    . 

، و دوسـتتان  »و شـاخ دارد 
یکـی از کارهـایی کـه در آن    

داري نشـانش   گـاو شـاخ  
کار دیگر آن است که دعوي خود را با چنان ایمان و صمیمیتی تکرار کنید که او شما 

تضـمین  . اش را تغییـر دهـد  
راه ). ندا ها لجوج و سرسخت

ش ایـن اسـت کـه    ا معنـی 
ممکن . که وي را در اعتقاداتتان شریک سازید

جـانوران شـکارگر اسـت، و    
گاوهـا، بنـابراین    هایشان دفاع کنند، مثل ماده

چیزهایی که براي متقاعـد کـردنش   
شوند که امیدوارید او  هایی آغاز می

اي کـه   د، نتیجـه ناي بینجام
همانـا یـافتن    ،هـر اسـتداللی  

اي  نتیجـه  هایی است که شخص دیگر آنها را بپذیرد و سـپس گـام بـه گـام، بـه     
بخـش نخواهـد    این کار در صورتی نتیجه

اي میان جهـان اسـالم و غـرب رخ ندهـد     تنها سعی کند که معارضه
باشـند  درست در زمانی صادق است که غـرب و غربیـان هژمـون   

ــفت  ــه ص ــه ب ــالمی ک ــکن، هنجــارگریز  اس ــایی چــون ساختارش ه
گریز، مشهور شده باشد، طبیعـی اسـت کـه از     سیطره /شکن، سرکش و انتظام

ا، موضـوع مهـم آن       ه نماینده و نه سخنن ،منظر غربیان گوي جهان اسـالم اسـت؛ امـ
کشـورهاي اسـالمی حاضـرند سـیطره یـک کشـور       آیـا  است که

گـو و نماینـده خـود     تنها مـدعی، کـه سـخن    نه ،را پذیرا شوند و او را انههنجارشکن
  آورند؟ 
صور نیست که کشوري یکّه و تنهـا، صـف  تسو، این موضوع منطقاً م زان

/ هم مدعی شود که نماینـده  پیرو و راهرو بماند و باز شود و بی
ها را از سوي دیگـر مـدعیان نماینـدگی کشـورها     اسالم است؛ زیرا نخستین ضربه

ر، البته تـا تصـدیق راهـی بسـیار طـوالنی را بایـد        .کند می اسالمی دریافت این تصو
هـم غـرب هژمـون را و هـم دیگـر       :سوي ماجرا را باید مجاب کند دو بپیماید؛ زیرا

در هر حالت، مدعی و نماینـده  . کشورهاي مدعی پیشتازي و راهبري جهان اسالم را
آوري و استدالل دارند ند، نیاز به برهانا دهکرگو، براي اثبات آنچه ادعا  و سخن

                                                                 
اسـتنتاجی اسـت کـه درسـت     ،برهـان . ترین نوع دلیل براي یک اعتقاد، برهان است

شمار می ها نوع خاصی از استدالل به برهان. دهد بودن چیزي را نشان می
. وجود دارد يهاي متعدد به چیزي که بدان معتقدید، راهکردن کسی 

و شـاخ دارد گـا  مـاده «د که یگوی شما می. درباره گاو اختالف نظر داشته باشید
یکـی از کارهـایی کـه در آن    . »گاو نـدارد  شاخ دارد، ولی ماده گاو نره نه،«دهد که  پاسخ می
گـاو شـاخ   است که دست دوستتان را بگیرید و ماده توانید بکنید این موقع می

کار دیگر آن است که دعوي خود را با چنان ایمان و صمیمیتی تکرار کنید که او شما 
اش را تغییـر دهـد   نظـري دربـاره گـاو بپـذیرد و عقیـده      منزله مرجع صاحب
ها لجوج و سرسخت آدم( بخش باشد یک از این دو کار نتیجه توان کرد که هیچ
معنـی . این کار، دعوا و مرافعه نیسـت  از منظور. دیگر با استدالل است

که وي را در اعتقاداتتان شریک سازید دبرایش دلیل بیاورید و به او چیزهایی بگویی
جـانوران شـکارگر اسـت، و    اي براي دفـاع در برابـر    شاخ وسیله« :است سعی کنید بگویید

هایشان دفاع کنند، مثل ماده گاوها به شاخ نیاز دارند تا از خود و گوساله
چیزهایی که براي متقاعـد کـردنش   . »گاوها شاخ داشته باشند آور است اگر فقط ماده

هایی آغاز می فرض استدالل با پیش. گویید استدالل نام دارند به او می
اي بینجام یابند که به نتیجه ها تا آنجا ادامه می فرض این پیش. آنها را بپذیرد

هـر اسـتداللی   نپـس طـرح بنیـادی   . کوشید او را وادار به پذیرفتنش کنید
هایی است که شخص دیگر آنها را بپذیرد و سـپس گـام بـه گـام، بـه      فرض

این کار در صورتی نتیجه. قبول کند را بینجامد که مایلید طرف مقابلتان آن

  

 

تنها سعی کند که معارضه
درست در زمانی صادق است که غـرب و غربیـان هژمـون   

ــفت  ــه ص ــه ب ــالمی ک اس
شکن، سرکش و انتظام هژمون

منظر غربیان
است که

هنجارشکن
 شمار به

زان
شود و بی

اسالم است؛ زیرا نخستین ضربه
اسالمی دریافت

بپیماید؛ زیرا
کشورهاي مدعی پیشتازي و راهبري جهان اسالم را

و سخن

ترین نوع دلیل براي یک اعتقاد، برهان است قوي. 1
بودن چیزي را نشان می

کردن کسی 
درباره گاو اختالف نظر داشته باشید

پاسخ می
موقع می

کار دیگر آن است که دعوي خود را با چنان ایمان و صمیمیتی تکرار کنید که او شما . دهید
منزله مرجع صاحب را به
توان کرد که هیچ نمی

دیگر با استدالل است
برایش دلیل بیاورید و به او چیزهایی بگویی

است سعی کنید بگویید
گاوها به شاخ نیاز دارند تا از خود و گوساله نره

آور است اگر فقط ماده تعجب
به او می

آنها را بپذیرد
کوشید او را وادار به پذیرفتنش کنید می

فرض پیش
 بینجامد که مایلید طرف مقابلتان آن



ـی،          باور اسـت کـه پیونـد میـان دیـن و سیاسـت، در سـطح ملّ
کننـده یـک سـایبان مقـدس     

جـو بـراي قـدرت     ي دولتی و دینـی مبـارزه  
نهادینه، ادیان رقیب در سطح یک جامعـه ملـی بـا رقابـت بـر سـر کسـب نفـوذ، و         

 هانسـون، ( کنترل فرهنگ ملی یا دفاع از هویت جمعی خود
الملل، عبـارت از عبـور از انحصـاري    
رده و ملزومـات خـود را بـیش از سـه قـرن      

هـم  همزمـان   ،اما از آنجا که سیاسـت 
سـازي،   از ایـن پـس بـه عناصـري چـون جهـانی      

شده، بـازیگران غیرسیاسـی متنفـذ در    
هـا و باورهـاي دینـی در فهـم و تفسـیر کردارهـاي       

معیارهـاي   سـاختنِ  د؛ تداخلی کـه سـرگرمِ  
سیاست در جهان امروزي است و دیگر نقش ناظر ندارد، بلکه به 

ن بخشیدن به ماهیـت و هویـت    یـک امـر   سرگرم تعیین و تعی
م کـه در ایـرانِ مـا،    دانـی 
الملـل مطـرح شـده     ادعاهایی در مقابل و مخالف با روندهاي معمول و متعارف بـین 

هـاي   کـه مقالـه   )1389
اسالم یـک دیـن    :اند بنیادین به نگارش درآمده

هـا، مفـاهیم و احکـام    
 صدد ایجاد یک نظام و نظم اجتماعی

ـ   زیـن  سـو،   کسـبب، ازی
تنهـا یـک رهیافـت معمـول در کنـار سـایر       
                                        
بود کـه شـما دربـاره بسـیاري از چیزهـا اخـتالف نظـر داشـته باشـید و نتوانیـد برایشـان            

و نیـز در  . هایی که هر دو طرف در آنها اشتراك عقیده داشته باشـند، پیـدا کنیـد   
 ،بنابراین ؛گیري شما را نپذیرد

کنـد و   مستلزم وجود زمینه مشترکی است میان شخصی که استدالل می
: 1382 مورتـون، ( اعتقاداتش از طریق این اسـتدالل تغییـر پـذیرد   

ـی،        بر این  هانسون باور اسـت کـه پیونـد میـان دیـن و سیاسـت، در سـطح ملّ
ـ ادیان مسـلط ارا  :تواند چهار حالت به خود بگیرد کننـده یـک سـایبان مقـدس      هئ

ي دولتی و دینـی مبـارزه  ها زمانبخش به حکومت، سا مشروعیت
نهادینه، ادیان رقیب در سطح یک جامعـه ملـی بـا رقابـت بـر سـر کسـب نفـوذ، و         

کنترل فرهنگ ملی یا دفاع از هویت جمعی خود خواهاني دینی 
الملل، عبـارت از عبـور از انحصـاري     معناي پساوستفالیایی سیاست بین). 77

رده و ملزومـات خـود را بـیش از سـه قـرن      ملت ایجاد ک ـ  است که اصطالح دولت
اما از آنجا که سیاسـت . است که بر دانش سیاست، چیره ساخته است

ی است و هـم جهـانی،    از ایـن پـس بـه عناصـري چـون جهـانی       بایـد محلّ
شده، بـازیگران غیرسیاسـی متنفـذ در     هاي چندملیتی، تروریسم فراگیر جهانی

هـا و باورهـاي دینـی در فهـم و تفسـیر کردارهـاي        ، ادخال آیـین ویژه سیاست، و به
د؛ تداخلی کـه سـرگرمِ  کردقت خاص  سیاسی در جهان معاصر،

سیاست در جهان امروزي است و دیگر نقش ناظر ندارد، بلکه به  جدیدي در هویت
ن بخشیدن به ماهیـت و هویـت    ،جویانه نحوي مداخله سرگرم تعیین و تعی

دانـی  کـم مـی   دسـت  .به نام احراز هویت دینی است ،نوین سیال
ادعاهایی در مقابل و مخالف با روندهاي معمول و متعارف بـین 

1389 حسین پوراحمـدي،  به اهتمامِ( شاهد مثال، کتابی است
بنیادین به نگارش درآمده هاي فرض با این پیش ،گانه آن

هـا، مفـاهیم و احکـام     هـا، آمـوزه   ها، اندیشه اي از گزاره است با مجموعه جهانشمول
صدد ایجاد یک نظام و نظم اجتماعی هاي اجتماعی که در درباره رفتار فردي و نظام

زیـن . است یسیاسی در جامعه داخلی مسلمانان و جامعه جهان
تنهـا یـک رهیافـت معمـول در کنـار سـایر        الملـل، نـه   سیاست بـین  رهیافت اسالمیِ

                                                                                                                                               
بود کـه شـما دربـاره بسـیاري از چیزهـا اخـتالف نظـر داشـته باشـید و نتوانیـد برایشـان            

هایی که هر دو طرف در آنها اشتراك عقیده داشته باشـند، پیـدا کنیـد    فرض
گیري شما را نپذیرد بخش نخواهد بود که شخص دیگر نحوه نتیجه هصورتی نتیج

مستلزم وجود زمینه مشترکی است میان شخصی که استدالل می ،هر استدالل مؤثري
اعتقاداتش از طریق این اسـتدالل تغییـر پـذیرد    شخصی که در نظر است

(. 
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هانسون
تواند چهار حالت به خود بگیرد می

مشروعیت
نهادینه، ادیان رقیب در سطح یک جامعـه ملـی بـا رقابـت بـر سـر کسـب نفـوذ، و         

ي دینی ها گروه
1389 :77

است که اصطالح دولت
است که بر دانش سیاست، چیره ساخته است

ی است و هـم جهـانی،    محلّ
هاي چندملیتی، تروریسم فراگیر جهانی شرکت

سیاست، و به
سیاسی در جهان معاصر،

جدیدي در هویت
نحوي مداخله

نوین سیال
ادعاهایی در مقابل و مخالف با روندهاي معمول و متعارف بـین 

  .است
شاهد مثال، کتابی است

گانه آن چهارده
جهانشمول

درباره رفتار فردي و نظام
سیاسی در جامعه داخلی مسلمانان و جامعه جهان ـ

رهیافت اسالمیِ
                        

بود کـه شـما دربـاره بسـیاري از چیزهـا اخـتالف نظـر داشـته باشـید و نتوانیـد برایشـان            
فرض پیش

صورتی نتیج
هر استدالل مؤثري

شخصی که در نظر است
71-69(



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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ــه    ــی دارد و ب ــاهیتی فرانظــري و فراروایت ــه م ــاي موجــود نیســت، بلک ه
شناسـی   شناسی و روش

است و به قائل  ع مطلوب و آرمانی
لحـاظ   بـه . گـرد ن الملـل مـی  

هـا و   زیرمجموعه تعامل
هـم  . آورد شمار مـی  گیر کنونی به

ي هـا  گـري  داشتن سـتیزه 
که مفهوم امت  و هم به این دلیل

ی اسـت کـه سـنجه    هـاي   ، مفهوم خاص
سبب که بازخیزي اسـالم سیاسـی، اسـالم را بـه     

  
را در  سـعیدیعقوب اشـت  
منتشر  )1389 زاده، حلمی

 پنهـان، نهفتـه    این قـدرت
تعبیـر   به. دانسته است که هر انسان مسلمانی هرچند تنها، مسئول، شناخته شده است

تنهـایی هـم، مسـئول    
ریـب و بیگانـه اسـت و    
عبارتی قدرت احساس مسئولیت فرد فرد مسلمانان است که 
کرد که تمام اروپا را از نور علـم و  

اش، بیدار  معرفت و تسامح، روشن ساخت و اروپا را از رکود و جهل قرون وسطایی
شـده آن بـه حرکـت    
ترین مظاهر محبت و خیر و زیبایی و واالترین نظام فکري 
که به کلّ بشریت، بهتـرین نظـام اداري و خـدمات اجتمـاعی را     

ریشه و بنیانی هستند که تنها درصورت آگاهی نسـبت بـه   
بنـابراین، مسـلمانان    ؛

هـایی برآینـد کـه آنـان را بـه وحـدت و اتحـاد        

ــت ــه    رهیاف ــی دارد و ب ــاهیتی فرانظــري و فراروایت ــه م ــاي موجــود نیســت، بلک ه
شناسی و روش شناسی و معرفت انجامد و از هستی هنجارسازي و تجویز می

ع مطلوب و آرمانیالملل، وض براي نظام بین. اي برخوردار است
الملـل مـی   سیاسـت بـین   ۀبایدهاي بسیار تجدیدنظرطلبانه در عرص

زیرمجموعه تعاملنه نیز براي خود هویتی متمایز قائل است و خود را  
گیر کنونی به جهان یک طرف چالشِ بلکه المللی، هاي بین

داشتن سـتیزه  توان بدون درنظر که تاریخ معاصر جهان را نمی نظر
و هم به این دلیلتاریخی میان اسالم و مسیحیت به نگارش درآورد؛ 

ی اسـت کـه سـنجه   »دیگران«اسالمی و سبک و سیاق پیوندش با  مفهوم خاص ،
سبب که بازخیزي اسـالم سیاسـی، اسـالم را بـه      اي در درون خود دارد؛ هم زان

  .الملل، مبدل ساخته است در سیاست بین تأثیرگذاریک نیروي 
اشـت  دتـوان یاد  مـی : ها، باز هم هست دست گواهی  این 

حلمی(زاده  حمید حلمی گري کتابی خواند که به اهتمام و تدوین
این قـدرت  مثابه امري مفروض، در سالم را بهآن، عظمت ا شده و در

دانسته است که هر انسان مسلمانی هرچند تنها، مسئول، شناخته شده است
تنهـایی هـم، مسـئول     هر فـرد بـه   قدرت اسالم در این نهفته است که در اسالم،

ریـب و بیگانـه اسـت و    غ ،جدایی دین از سیاست براي اسالم مسئلهرو،  است؛ ازاین
عبارتی قدرت احساس مسئولیت فرد فرد مسلمانان است که  همین قدرت پنهان یا به

کرد که تمام اروپا را از نور علـم و   تأسیساین دین، تمدنی را  ...ترساند غرب را می
معرفت و تسامح، روشن ساخت و اروپا را از رکود و جهل قرون وسطایی

شـده آن بـه حرکـت     دي و دموکراسی را در نفوس اهالی سرکوبو احساس آزا
ترین مظاهر محبت و خیر و زیبایی و واالترین نظام فکري  ا، باشکوههدرآورد و به آن

که به کلّ بشریت، بهتـرین نظـام اداري و خـدمات اجتمـاعی را      را عرضه کرد، چنان
  ).18-19: 1389 زاده، حلمی(» ارائه نمود

ریشه و بنیانی هستند که تنها درصورت آگاهی نسـبت بـه   پس مسلمانان واجد 
؛زدن به آن، خواهند توانست راه رستگاري را بیابنـد  آن و چنگ

هـایی برآینـد کـه آنـان را بـه وحـدت و اتحـاد         ها و راه جوي شیوهو در جست

  

 

ــت رهیاف
هنجارسازي و تجویز می

اي برخوردار است ویژه
بایدهاي بسیار تجدیدنظرطلبانه در عرص

 تاریخی
هاي بین چالش
نظر از این

تاریخی میان اسالم و مسیحیت به نگارش درآورد؛ 
اسالمی و سبک و سیاق پیوندش با 

اي در درون خود دارد؛ هم زان ویژه
یک نیروي 

 از
کتابی خواند که به اهتمام و تدوین

شده و در
دانسته است که هر انسان مسلمانی هرچند تنها، مسئول، شناخته شده است

قدرت اسالم در این نهفته است که در اسالم،« او،
است؛ ازاین

همین قدرت پنهان یا به
غرب را می

معرفت و تسامح، روشن ساخت و اروپا را از رکود و جهل قرون وسطایی
و احساس آزا کرد

درآورد و به آن
را عرضه کرد، چنان

ارائه نمود
پس مسلمانان واجد 

آن و چنگ
در جست باید



ره اسـت،  این صورت، جهان اسالم، در وضعیتی کـه دیگـري، چیـ   

هـاي کشـورهاي جهـان اسـالم، نظرهـا، از بـن متفـاوت نیسـتند و         
درحـال   شـدت  بـه گـرا و  

جهـان سـومی اسـت و از لحـاظ جهـانی نیـز       
سـوم از مسـلمانان در   

اي پیچیـده   جهان اسالم مجموعه
، از طریـق مطالعـه وضـعیت جغرافیـایی    

اگـر از ایـن منظـر بـه وضـعیت      
نظـر   اسالم بسیار مشکل بـه 

شـویم کـه نظـام حـاکم سیاسـی      
هنگی نیز بـین ایـن کشـورها    

: هـا را یافـت   انواع دولـت 
اندونزي و ترکیه؛ برخـی کشـورهاي   
مانند کشورهاي آسیاي مرکـزي، الجزایـر، مصـر،    

 هاي جمهـوريِ  مانند افغانستان و سودان، رژیم
1389: 81.(  

توان به کشـورهاي مسـلمان از دریچـه    
واقعیـت   پایان براي نان روزانه در کنار نگهداشت

ي فرهنگـی و نیازهـاي اقتصـادي    
 حاکمیت سرزمینی ملت

المللی پدیدار نمـوده   
کشـورهاي اسـالمی بـا    

کشور مستقل، خـود  ـ 

این صورت، جهان اسالم، در وضعیتی کـه دیگـري، چیـ   غیر برساند، و در
  .گو و نماینده خود را به دیگران بشناساند د سخن

  انتظارات متقابل: اسالم و غرب ـ سخن سه
هـاي کشـورهاي جهـان اسـالم، نظرهـا، از بـن متفـاوت نیسـتند و          در مورد ویژگی

گـرا و   پویا، غیرهم روهجهان اسالم، گ: دارند يهاي بسیار
جهـان سـومی اسـت و از لحـاظ جهـانی نیـز       عمدتاً  از کشورهاي اي تغییر و توسعه

سـوم از مسـلمانان در    حـدود یـک  آنهـا   اي هسـتند کـه در   جوامع متفرق و پراکنـده 
جهان اسالم مجموعه. شوند جمعیت اقلیت محسوب می ،کشورهاي خود

از طریـق مطالعـه وضـعیت جغرافیـایی    آنها  از کشورها و جوامع است که وضعیت
اگـر از ایـن منظـر بـه وضـعیت      . شود میمشخص  شان اقتصادي و فرهنگی ،

اسالم بسیار مشکل بـه  شویم که تحقق ایده پان جهان اسالم نگاه کنیم متوجه می
  .)77: 1389 احتشامی،( 

شـویم کـه نظـام حـاکم سیاسـی       اگر به حدود جهان اسالم بنگریم متوجـه مـی  
هنگی نیز بـین ایـن کشـورها    ااسالم وجود ندارد و هممشخص و واحدي در جهان 

انواع دولـت  ،توان بر روي نقشه سیاسی جهان اسالم می. ضعیف است
اندونزي و ترکیه؛ برخـی کشـورهاي    ،توسعه مانند مالزي درحال سرعت بهکشورهاي 

مانند کشورهاي آسیاي مرکـزي، الجزایـر، مصـر،     ،گراي داراي ماهیت سکوالر
مانند افغانستان و سودان، رژیم ،یانگرا اسالمسوریه، تونس، و ترکیه؛ 

1389 احتشامی،( هاي اسالمی مانند پاکستان، و سلطنتی ،
توان به کشـورهاي مسـلمان از دریچـه     هاي اجتماعی نیز، می مایه از حیث درون

پایان براي نان روزانه در کنار نگهداشت جوي بیو جست: یگري نگریست
ي فرهنگـی و نیازهـاي اقتصـادي    هـا  ارزشدین و ایمان نزد مسلمانان، تنازعی میان 

حاکمیت سرزمینی ملت بر مبتنیاما، مبارزه علیه نظام وستفالیایی  ؛پدیدار نموده است
 یان و نهادهاي بینگرا سالماکشورها، تضاد و تناقضی را میان 

کشـورهاي اسـالمی بـا     که تضاد در شرایط فعلی این است«تعبیر احتشامی،  به
ـ   شدن به ملت ي استعماري و تبدیلها قدرتکسب استقالل از 
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برساند، و در
د سخنتوان نمی

سخن سه
در مورد ویژگی

هاي بسیار شباهت
تغییر و توسعه

جوامع متفرق و پراکنـده 
کشورهاي خود

از کشورها و جوامع است که وضعیت
،سیاسی

جهان اسالم نگاه کنیم متوجه می
 رسد می

اگر به حدود جهان اسالم بنگریم متوجـه مـی  
مشخص و واحدي در جهان 

ضعیف است
کشورهاي 

گراي داراي ماهیت سکوالرراقتدا
سوریه، تونس، و ترکیه؛ 

،رو میانه
از حیث درون

یگري نگریستد
دین و ایمان نزد مسلمانان، تنازعی میان 

پدیدار نموده است
کشورها، تضاد و تناقضی را میان  ـ

به. است
کسب استقالل از 
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لکـه در  نیروهاي فرامرزي اسالم، ب
شـدن نیـز    المللی یعنی همان عوامل جهـانی 

ي افراطی در خانـه  ها
تـوان   بنـابراین مـی   هستند؛

ي محـوري اقتصـادي،   
ثبـاتی را در   طـور مـؤثر، بـذرهاي بـی    

نظـام   در«بنابراین، این بـاور کـه   
 االصول جهان اسالم، وضعیت مناسبی را دارا نیست
 هـاي اصـلی ایـن وضـعیت    

 ایـن نکتـه  گفـتن   ، سرانجامی جـز 
پیرامـونی   مسـائل واکنش مناسب به 
اتخـاذ   بـراي هـا   واقعیـات و توانـایی  

توانـد اعتمـاد    اقدامات قدرتمندانه و مدبرانه می
: 1389 نشـین،  سـیمبر و قربـانی شـیخ   
آمـد،   ش نمـی زیسـتند، مشـکلی پـی   

پایـد و بیشـتر از آن، از مـا توقعـات و     

هـاي گونـاگون در    هـاي بسـیار مهمـی کـه نشـانگر ناهماننـدي      
ي غربیان و مسلمانان است، دموکراسی اسـت کـه اکنـون بـر سـر امکـان       
. ها، پدیدار شده اسـت 

هایی چون نظـام   گویند که بر زمینه
ها استوار است، و مسلمانان نیـز  
باره توحید و رسـالت و  

 ؛)41-72: 1389 اسـپوزیتو و وال، 
گـوي جهـان    سـخن / 

ا   ؛سازي را پذیرفتـه باشـد   امـ
اي از حکومـت را در میـان   

نیروهاي فرامرزي اسالم، ب ي برخاسته از سمتها چالشتنها در معرض 
المللی یعنی همان عوامل جهـانی  معرض چالش عوامل مربوط به نظام بین

ها گروهصدد محدودکردن قدرت  ها مرتب در این دولت. 
هستند؛شدن  جهانی حال مهارکردن و بازدارندگی عوامل و درعین

ي محـوري اقتصـادي،   هـا  بخـش سازي  خصوصیگفت الگوهاي غربی توسعه یعنی 
طـور مـؤثر، بـذرهاي بـی     آزادسازي تجاري و روابط اقتصادي و غیره به

بنابراین، این بـاور کـه   ؛ )86 :1389 احتشامی،( »کند جهان اسالم پخش می
االصول جهان اسالم، وضعیت مناسبی را دارا نیست ویکم، علی المللی قرن بیست

هـاي اصـلی ایـن وضـعیت     احساس انزوا، سرکوب، عصبانیت و ناامیدي، ویژگـی 
، سرانجامی جـز )365: 1389 نشین، سیمبر و قربانی شیخ(» 

واکنش مناسب به ارائه  جهان اسالم باید آماده«یابد که  نمی
واقعیـات و توانـایی   بر نیمبتالملل باید  تعامل با نظام بین. خود باشد

اقدامات قدرتمندانه و مدبرانه می... تصمیمات کارآمد، پویا و پایا باشد
سـیمبر و قربـانی شـیخ   ( »نفس را در میان جامعه اسالمی زنده کنـد 

زیسـتند، مشـکلی پـی    در این میان، اگر مسلمانان در دنیا تنها می
پایـد و بیشـتر از آن، از مـا توقعـات و      اي هم هست که دارد ما را می»دیگري
  .انتظاراتی دارد

هـاي بسـیار مهمـی کـه نشـانگر ناهماننـدي       یکی از پدیـده 
ي غربیان و مسلمانان است، دموکراسی اسـت کـه اکنـون بـر سـر امکـان       ها برداشت

ها، پدیدار شده اسـت  ان اسالم، طیفی از نظرها و رأيپدیداري آن در کشورهاي جه
گویند که بر زمینه سخن می فرایند،مثابه یک  غربیان از دموکراسی به

ها استوار است، و مسلمانان نیـز   چندحزبی، انتخابات آزاد، و پاسداشت حقوق اقلیت
باره توحید و رسـالت و  توانند سخن بگویند که در هنگامی از نظام سیاسی اسالم می

اسـپوزیتو و وال، (ده باشـند  کـر خالفت، پیشاپیش، تعیـین تکلیـف   
/ بنابراین نکته مهم آن است که از منظر غربیان، کشوري نماینده

سازي را پذیرفتـه باشـد   دموکراسی فرایندگانه  هاي سه شرط اسالم است که پیش
اي از حکومـت را در میـان    طـور اصـولی، نظریـه    تـوان بـه   آیا از منظري تئوریک می

  

 

تنها در معرض  را نه
معرض چالش عوامل مربوط به نظام بین

. یابند می
و درعین

گفت الگوهاي غربی توسعه یعنی 
آزادسازي تجاري و روابط اقتصادي و غیره به

جهان اسالم پخش می
المللی قرن بیست بین

احساس انزوا، سرکوب، عصبانیت و ناامیدي، ویژگـی  و
» نیست
نمی بدیهی

خود باشد
تصمیمات کارآمد، پویا و پایا باشد

نفس را در میان جامعه اسالمی زنده کنـد  به
در این میان، اگر مسلمانان در دنیا تنها می). 379
دیگري« ولی،

انتظاراتی دارد
یکی از پدیـده 

برداشت
پدیداري آن در کشورهاي جه

غربیان از دموکراسی به
چندحزبی، انتخابات آزاد، و پاسداشت حقوق اقلیت

هنگامی از نظام سیاسی اسالم می
خالفت، پیشاپیش، تعیـین تکلیـف   

بنابراین نکته مهم آن است که از منظر غربیان، کشوري نماینده
اسالم است که پیش

آیا از منظري تئوریک می



مسلمانان برساخت که هم دموکراتیک و هم اسالمی باشد؟ نکتـه دیگـر، اینکـه آیـا     
طرزي عملی، پیدایش نظریه منجر به زمامداري در میان جوامـع مسـلمان، ممکـن    

 ـ  اي دموکراتیـک  ر گمان شـود نظریـه  
یـا مسـلمانان،   هـا   غربـی 
ي دموکراتیک و ها بنیان

توانـد دسـت از    ، اسـالم نـه مـی   
راه میانه و خاصی که سـعی  

نه کاپیتالیسـم  : دو نفی
شـک، هـم در عمـل و هـم در     
اما با غربِ هژمون چه باید کـرد  

امروزه، به تعبیر هانتینگتون، غرب به جامعه جهانی تبـدیل شـده اسـت، زیـرا،     
نشدنی و توان  ابرقدرت رقیب محو، بروز درگیري نظامی بین کشورهاي غربی تصور

سـی و  ، دچار چالش اقتصادي نیست و نهادهاي سیا
گوید کـه اصـطالح    او درست می

معنا، بدل شـده و جـایگزین جهـان    
ي غربـی را  ها قدرتآزاد گردیده است تا به کارهایی که منافع ایاالت متحده و دیگر 
، بنابـه  کـه  درحالی). 67

بـاور اسـت کـه    بر این 
جهان اسـالم در  «اند؛ زیرا 

لمانان مسـ . مانده است
زندگی  ـ  تر هاي زندگی عمومی و حتی دردناك

معضـلِ مسـلمانان،   ). 
  .رفته است

سی شده، بـه  هاي جامعه امنیتی غرب که موجب پدیداري پیامدهاي سیا
ي مشـترك، وابسـتگی ذاتـی و    
بسـتان سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی، و نهادهـاي رتـق و فتـق امـور در نظـام          

مسلمانان برساخت که هم دموکراتیک و هم اسالمی باشد؟ نکتـه دیگـر، اینکـه آیـا     
طرزي عملی، پیدایش نظریه منجر به زمامداري در میان جوامـع مسـلمان، ممکـن    

ر گمان شـود نظریـه  شده است یا خیر؟ فرجام سخن آنکه حتی اگ
غربـی یـک از دو سـوي مـاجرا،     اسالمی پدیدار شده است، کـدام 

بنیانشده، بر  توانند و یا حق دارند ادعا کنند که نظریه برساخته
، اسـالم نـه مـی   میکـل به تعبیر . اصول اسالمی، منطبق است یا خیر

راه میانه و خاصی که سـعی  . دت دنیوي بردارد و نه روح خود را از دست بدهد
دو نفی بر مبتنیگیرد، راهی است   کند همگام با جهان سوم درپیش
شـک، هـم در عمـل و هـم در      این راه میانه بی. و نه مارکسیسم، نه غرب و نه شرق

اما با غربِ هژمون چه باید کـرد   ؛)644: ب1381 میکل،( تعریف، راهی دشوار است
  توان کرد؟ و چه می

امروزه، به تعبیر هانتینگتون، غرب به جامعه جهانی تبـدیل شـده اسـت، زیـرا،     
ابرقدرت رقیب محو، بروز درگیري نظامی بین کشورهاي غربی تصور

، دچار چالش اقتصادي نیست و نهادهاي سیااست نظامی غرب بالمنازع شده
او درست می. المللی را تحت سیطره خود گرفته است امنیتی بین

معنا، بدل شـده و جـایگزین جهـان     بسیار متداول جامعه جهانی به یک اسم جمع بی
آزاد گردیده است تا به کارهایی که منافع ایاالت متحده و دیگر 

67: 1375 هانتینگتون،(د کند، مشروعیت جهانی ببخش تأمین می
بر این  ،لوییس .یک تعبیر، سوي دیگر پیوند، در وضع خوبی نیست

اند؛ زیرا  شده رو روبههاي اسالمی با وضعیت ناخوشایندي  سرزمین
مانده است ساله آن، مسیحیت، فقیر، ضعیف و واپس مقایسه با رقیب هزار

هاي زندگی عمومی و حتی دردناك دیدند که چگونه غرب همه جنبه
). 219: 1384 لـوییس، ( »خصوصی آنان را تسـخیر کـرده اسـت   

رفته است اي است که در نقشِ داوري فرو سیطره غربِ یکپارچه
هاي جامعه امنیتی غرب که موجب پدیداري پیامدهاي سیا ویژگی
ي مشـترك، وابسـتگی ذاتـی و    هـا  ارزشهویـت جمعـی و   : ، چنین استریس

بسـتان سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی، و نهادهـاي رتـق و فتـق امـور در نظـام          
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مسلمانان برساخت که هم دموکراتیک و هم اسالمی باشد؟ نکتـه دیگـر، اینکـه آیـا     
طرزي عملی، پیدایش نظریه منجر به زمامداري در میان جوامـع مسـلمان، ممکـن     به

شده است یا خیر؟ فرجام سخن آنکه حتی اگ
اسالمی پدیدار شده است، کـدام 

توانند و یا حق دارند ادعا کنند که نظریه برساخته می
اصول اسالمی، منطبق است یا خیر

دت دنیوي بردارد و نه روح خود را از دست بدهدسعا
کند همگام با جهان سوم درپیش می

و نه مارکسیسم، نه غرب و نه شرق
تعریف، راهی دشوار است

و چه می
امروزه، به تعبیر هانتینگتون، غرب به جامعه جهانی تبـدیل شـده اسـت، زیـرا،     

ابرقدرت رقیب محو، بروز درگیري نظامی بین کشورهاي غربی تصور
نظامی غرب بالمنازع شده

امنیتی بین
بسیار متداول جامعه جهانی به یک اسم جمع بی

آزاد گردیده است تا به کارهایی که منافع ایاالت متحده و دیگر 
تأمین می

یک تعبیر، سوي دیگر پیوند، در وضع خوبی نیست
سرزمین

مقایسه با رقیب هزار
دیدند که چگونه غرب همه جنبه می

خصوصی آنان را تسـخیر کـرده اسـت   
سیطره غربِ یکپارچه

ویژگی
ریستعبیر 

بسـتان سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی، و نهادهـاي رتـق و فتـق امـور در نظـام           بده
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سطحی از وفـاداري و اعتمـاد مشـترك نسـبت بـه      
. ابط بین کشـورها شـده اسـت   

تعلق به جامعه و هویت جمعی، آن است که کشـورهاي  
درون نظام غربی اقداماتی را که از سوي کشـورهاي خـارج از ایـن محـدوده انجـام      

42.(  
، ایـاالت متحـده را   امریکا

ي تندروانـه  هـا  گـرایش 
بـا کاربسـت    بایدکاران که معتقدند 

ترین توان نظـامی، هرگونـه مقاومـت را سـرکوب کـرد و یـا تغییـر داد، بـه         
: سازي نوعی حافظه تاریخی در پیروان مسیحیت بنیادگرا منجـر شـده اسـت   

 پرسـت،  عطایی و اقـارب 
علیـه   ـ  زعـم آنـان   بـه 
ها و انتظارات خـود   از خواسته

یان نسبت بـه دموکراسـی یـاد    
شوند که از طریق انتخابات، برسر قدرت بیایند، امـا پـس   
قول معروف، یک نفـر،  
تعبیـر او، مشـکل از اسـالم نیسـت؛ بلکـه      
وقتـی بـه ایـن منطقـه     
بینید که وقتی امروز مردم بـه اسـالم فکـر    
در مصـر، سـوریه، عـراق، کرانـه غربـی، نـوار غـزه و        
هـاي مختلـف جلـوه    

افسـون بنیـادگرایی   . نمایـد 
و تنـدرو  سـوزي، روحـانیون   

کـاهش  «: دهد خواهد؟ فرید زکریا، چنین پاسخ می
سـاالر،   ي افراطـی و تروریسـم، لیبرالیسـم قـانون    

سطحی از وفـاداري و اعتمـاد مشـترك نسـبت بـه       مردمان غرب به«حال، . اجتماعی
ابط بین کشـورها شـده اسـت   که موجب دگرگونی در ساختار رو اند رسیده یکدیگر

تعلق به جامعه و هویت جمعی، آن است که کشـورهاي   كنتیجه این احساس مشتر
درون نظام غربی اقداماتی را که از سوي کشـورهاي خـارج از ایـن محـدوده انجـام      

42-43: 1383ایکنبري،(» کنند ، بسیار تهدیدآمیز تلقی می
امریکاوري نظامی انف ۀسابق فروپاشی شوروي و پیشرفت بی

گـرایش اما ظهـور   ؛ترین قدرت جهانی مبدل ساخته است رقیب
کاران که معتقدند  راست مسیحی، مسیحی صهیونیست و نومحافظه

ترین توان نظـامی، هرگونـه مقاومـت را سـرکوب کـرد و یـا تغییـر داد، بـه         
سازي نوعی حافظه تاریخی در پیروان مسیحیت بنیادگرا منجـر شـده اسـت   

عطایی و اقـارب ( »باید مسلمانان را ادب کرد و آن شکست را جبران نمود
بـه  بایـد ـ  در واقع، جنگ صلیبی عصر پسـامدرن را  ). 14

از خواستهصراحت  غربیان، بهرسد  می نظر به. مسلمانان آغاز کرد
  .گویند از جهان اسالم سخن می

یان نسبت بـه دموکراسـی یـاد    گرا اسالمآلود و تحقیرگراي  ، از نگاه غضبزکریا
شوند که از طریق انتخابات، برسر قدرت بیایند، امـا پـس    آنها، خوشحال می: 

قول معروف، یک نفـر،   به. کنند رسیدن، تئوکراسی خودشان را برقرار می قدرت
تعبیـر او، مشـکل از اسـالم نیسـت؛ بلکـه       به). 142: 1384 زکریا،(بار  یک رأي، یک

وقتـی بـه ایـن منطقـه     . مشکل واقعی نه در جهان اسالم، بلکه در خاورمیانـه اسـت  
بینید که وقتی امروز مردم بـه اسـالم فکـر     اي را می هاي زننده روید همه نابسامانی

در مصـر، سـوریه، عـراق، کرانـه غربـی، نـوار غـزه و        . آیـد  شان مـی کنند در نظر
هـاي مختلـف جلـوه     ي دیکتاتوري بـه صـورت  ها حکومتکشورهاي خلیج فارس، 

نمایـد  کنند و دموکراسی لیبرالی بسـیار دور از دسـترس مـی   
سـوزي، روحـانیون    اینجـا سـرزمین پـرچم   . رسـد  نظر مـی  اسالمی قوي به

  ).149: 1384 زکریا،( گذاران انتحاري است
خواهد؟ فرید زکریا، چنین پاسخ می غرب از جهان اسالم، چه می

ي افراطـی و تروریسـم، لیبرالیسـم قـانون    ها جنبشهاي مستعد پرورش 

  

 

اجتماعی
یکدیگر

نتیجه این احساس مشتر
درون نظام غربی اقداماتی را که از سوي کشـورهاي خـارج از ایـن محـدوده انجـام      

، بسیار تهدیدآمیز تلقی میشود می
فروپاشی شوروي و پیشرفت بی

رقیب به بی
راست مسیحی، مسیحی صهیونیست و نومحافظه

ترین توان نظـامی، هرگونـه مقاومـت را سـرکوب کـرد و یـا تغییـر داد، بـه          پیشرفته
سازي نوعی حافظه تاریخی در پیروان مسیحیت بنیادگرا منجـر شـده اسـت    باززنده

باید مسلمانان را ادب کرد و آن شکست را جبران نمود«
1385 :14

مسلمانان آغاز کرد
از جهان اسالم سخن می

زکریا
: کند می

قدرت از به
یک رأي، یک

مشکل واقعی نه در جهان اسالم، بلکه در خاورمیانـه اسـت  
روید همه نابسامانی می
کنند در نظر می

کشورهاي خلیج فارس، 
کنند و دموکراسی لیبرالی بسـیار دور از دسـترس مـی    می

اسالمی قوي به
گذاران انتحاري است بمب

غرب از جهان اسالم، چه می
هاي مستعد پرورش  زمینه



ذهبی زدن بر رهبران م
یی و ضـدیهودي،  امریکا
طبقـه محـدود و   / ایجاد یـک دولـت  

متوسط واقعی، ایجاد ثبات اقتصادي، تحول در نظام کهـن مقـررات مـالی اقتصـادي     
 عنـوان  بهیک کشور در منطقه 

پیچی زکریا، لحن مقتدرانه 
و مغرورانه اوست که انگار کلّ خاورمیانه و جهان عرب و جهان اسالم را به مبـارزه  
اگـر ایـاالت متحـده،    
آنکـه در یـک پـروژه بلندمـدت و     
ین کشور مهم عربی شـود  
که فرهنگ عرب را با پویایی اقتصـادي، تسـاهل مـذهبی، سیاسـت لیبرالـی، و یـک       

 :1384 زکریـا، ( »نگرش مدرن به جهان ترکیب کند و سپس موفقیـت مسـري اسـت   

حاصـل بـوده و    شناسـی بـی  
در مـورد موضـوع پـژوهش حاضـر نیـز ایـن       
 ،ذکر این نکته بسیار مهم است که نگاه نویسندگان این پـژوهش 

بـا نگـاه   . در این مقاله، ساري و جاري اسـت 
ولـی   ،گوي جهان اسالم باشد؟

گوي جهان اسالم دانسـته  
، بـاراك اوبامـا  . دشـاید آوردن یـک گـواه بـه درك موضـوع کمـک کنـ       

ونیم پس از حضور در کاخ سفید به مصـر سـفر   
 2009ژوئـن   4سـخنرانی او در تـاریخ   

مشـارکت  : اش گفـت 
شد که اسالم هست، نـه آنچـه اسـالم    

در ایـن  . اي از اسـالم دارد 
به هفت منبع تنش میان ایاالت متحده و جهان اسـالم  

یان جو در تمامی اشکال آن، مسئله فلسطین، منازعه م

زدن بر رهبران م هاي دولتی و غیردولتی از اسالم افراطی، افسار خاتمه حمایت
امریکاهـاي مطبوعـاتی ضـد    برداشتن از رجزخوانی افراطی، دست

ایجاد یـک دولـت   راستايداري در  سوي سرمایه حرکت دولتی به
متوسط واقعی، ایجاد ثبات اقتصادي، تحول در نظام کهـن مقـررات مـالی اقتصـادي     

یک کشور در منطقه  موجود در بازار، اصالحات سیاسی گسترده، و انتخاب
پیچی زکریا، لحن مقتدرانه  نکته مهم در نسخه). 183: 1384 زکریا،(» الگوي موفقیت

و مغرورانه اوست که انگار کلّ خاورمیانه و جهان عرب و جهان اسالم را به مبـارزه  
اگـر ایـاالت متحـده،    «: و غرب را گـردن نهنـد   امریکاهاي  کند تا خواسته دعوت می

آنکـه در یـک پـروژه بلندمـدت و      تر مهمرا از جاي خود بیرون کند، و بسیار 
ین کشور مهم عربی شـود  نخستتواند  میکامالً  جدي کشورسازي درگیر شود، عراق

که فرهنگ عرب را با پویایی اقتصـادي، تسـاهل مـذهبی، سیاسـت لیبرالـی، و یـک       
نگرش مدرن به جهان ترکیب کند و سپس موفقیـت مسـري اسـت   

  
شناسـی بـی   گو، بدون مخاطب که اشاره شد انتخاب سخن چنان
در مـورد موضـوع پـژوهش حاضـر نیـز ایـن       . توجهی کرد بی ،به مخاطبان توان

ذکر این نکته بسیار مهم است که نگاه نویسندگان این پـژوهش . صادق است
در این مقاله، ساري و جاري اسـت هنجاري نیست، بلکه رویکرد توصیفی 

گوي جهان اسالم باشد؟ چه کشوري باید سخناین است که هنجاري پرسشِ 
گوي جهان اسالم دانسـته   کدام کشور سخناین است که با رویکرد توصیفی، پرسشِ 

شـاید آوردن یـک گـواه بـه درك موضـوع کمـک کنـ        .؟شـود 
ونیم پس از حضور در کاخ سفید به مصـر سـفر    ، چهارماهامریکاجمهور کنونی 

سـخنرانی او در تـاریخ   . کرد تا از آنجا با جهان اسالم سخن بگویـد 
اش گفـت  اوباما در مقدمـۀ سـخنرانی  . انجام شد 1388خرداد  14برابر با 

شد که اسالم هست، نـه آنچـه اسـالم    و اسالم باید براساس آن چیزي با امریکا
اي از اسـالم دارد  دهد تفسیر و قرائت ویژه او با این جمله نشان می

به هفت منبع تنش میان ایاالت متحده و جهان اسـالم   امریکاجمهور  یسئسخنرانی، ر
جو در تمامی اشکال آن، مسئله فلسطین، منازعه م گراییِ پرخاش افراط: اشاره کرد

  

 

/ نمایندگی 
گوییِ  سخن

:جهان اسالم
چیستی ادعا و 
کیستی مدعی
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خاتمه حمایت
افراطی، دست

حرکت دولتی به
متوسط واقعی، ایجاد ثبات اقتصادي، تحول در نظام کهـن مقـررات مـالی اقتصـادي     

موجود در بازار، اصالحات سیاسی گسترده، و انتخاب
الگوي موفقیت

و مغرورانه اوست که انگار کلّ خاورمیانه و جهان عرب و جهان اسالم را به مبـارزه  
دعوت می

را از جاي خود بیرون کند، و بسیار صدام 
جدي کشورسازي درگیر شود، عراق

که فرهنگ عرب را با پویایی اقتصـادي، تسـاهل مـذهبی، سیاسـت لیبرالـی، و یـک       
نگرش مدرن به جهان ترکیب کند و سپس موفقیـت مسـري اسـت   

183.(  
چنان

توان نمی
صادق است مسئله

هنجاري نیست، بلکه رویکرد توصیفی 
هنجاري پرسشِ 

با رویکرد توصیفی، پرسشِ 
شـود  می
جمهور کنونی  یسئر

کرد تا از آنجا با جهان اسالم سخن بگویـد 
برابر با 

امریکامیان 
او با این جمله نشان می. نیست

سخنرانی، ر
اشاره کرد



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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، آزادي مـذهبی، حقـوق زنـان، و    
کشـوري بیشـتر از مـوارد    

  
http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html.( 

ـ ا ، که برژئوپلیتیک اسـاس   نی
، کـه  ی؛ غربِ فرهنگشود

هرچند از نظـر   ؛غرب است
ه بـا فرهنـگ غـرب    کـ 

ـ   بـرال یشـه ل یف، اند
ند؛ ک یم یغرب تلق ی
 م، بـر کحـا  یسـت یالیماتر
 شـتر بـر باورهـا و   یت ب

 مؤسسه آموزشی امام خمینی،

مراتـب   غـرب بـراي مسـلمانان بـه    
معناي دنیاي صنعتی اسـت کـه   

. کننـد  شود؛ یعنی کشورهایی که بر اقتصاد جهانی اعمال نفـوذ مـی  
معناي کشورهاي استعماري پیشین که بخش اعظمی از جهان اسـالم را  
عنوان نماد غرب بـراي  
اما از منظر اسالم، غرب عبارت است از 

طلبـی   نگر و غیردینی که همتش، مصروف نفوذ اندیشه اصالح
اهداف اصالح دینـی  . 

طلبـی و   تنها مبارزه با عقاید و اصول زندگی اسالمی اسـت، بلکـه سـلطه   
خواهد روح نوخـواهی و تجدیـدنظر در دیـن و    
هــاي کهـن را از طریــق زور و مبـارزه مســلحانه و در گـام بعــدي از طریــق    
نظـر، غـرب سرچشـمه    

  ).28: 1381کاشانی، 

، آزادي مـذهبی، حقـوق زنـان، و    دموکراسـی اي،  و اعراب، تسلیحات هسته 
کشـوري بیشـتر از مـوارد     هرچهگیري کرد که  توان چنین نتیجه می. توسعۀ اقتصادي

  تر است مطلوب امریکاجمهور  یسئمذکور عاري باشد، ازنظر ر
http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html

ژئوپلیتیکغربِ . ردکتوان از چند منظر تعریف  غرب را می
شود می یشمال امریکايو  ییاروپا يشورهاکشامل تمام 

غرب است یفرهنگ يساختار و محتوا یشناس شتر بر مفهوم
کـ  يا جامعه هر اساس، نیا بر. گر دور باشندیدیکاز  یی

ـ ا. شـود  مـی رمجموعه غرب محسوب یسو باشد ز ـ ن تعری ف، اندی
یو اجتماع یاسیم بر نظام سکحا یفرهنگ را شاخص یراس

ـ و ا ینـ یب جهـان  ،ک، کـه منظـور  یدئولوژ ماتر يدئولوژی
ـ بـا عنا  یفرهنگـ  همان غـرب  ،بر غرب یعبارت به ؛آنهاست ت بی

مؤسسه آموزشی امام خمینی،(چیره است  یکدئولوژیو ا یشناخت معرفت هاي
  ).103ـ 104

غـرب بـراي مسـلمانان بـه    اگر توصیف اسالم سـخت باشـد، توصـیف    
معناي دنیاي صنعتی اسـت کـه    گاهی اوقات غرب از نظر مسلمانان به. تر است

شود؛ یعنی کشورهایی که بر اقتصاد جهانی اعمال نفـوذ مـی   شامل ژاپن هم می
معناي کشورهاي استعماري پیشین که بخش اعظمی از جهان اسـالم را   گاهی غرب به
عنوان نماد غرب بـراي   شود و البته از منظر دیگر، امریکا به تعریف میتسخیر کردند، 

اما از منظر اسالم، غرب عبارت است از ). 12: 1384فولر، (شود  مسلمانان شناخته می
نگر و غیردینی که همتش، مصروف نفوذ اندیشه اصالح تفکري دنیاگرا، تجربی

. راحل بعدي استدر دین مسیحیت در ابتدا و سایر ادیان، در م
تنها مبارزه با عقاید و اصول زندگی اسالمی اسـت، بلکـه سـلطه    در شرق، نه

خواهد روح نوخـواهی و تجدیـدنظر در دیـن و     غرب می. باشد استثمار مادي نیز می
هــاي کهـن را از طریــق زور و مبـارزه مســلحانه و در گـام بعــدي از طریــق     اندیشـه 

نظـر، غـرب سرچشـمه     از ایـن  . مذهبی در جوامـع دیگـر، توسـعه دهـد    روشنفکران 
کاشانی، (شود  هاي انسانی تعریف می تمایالت درونی و خودخواهی

  

 

 اسرائیل
توسعۀ اقتصادي

مذکور عاري باشد، ازنظر ر
)http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html

غرب را می
شامل تمام  ،غرب
شتر بر مفهومیب تأکید
ییایجغراف

سو باشد ز هم
راسکدمو
دئولوژیبِ اغر

آنهاست
هاي ارزش
1388 :104

اگر توصیف اسالم سـخت باشـد، توصـیف    
تر است سخت

شامل ژاپن هم می
گاهی غرب به
تسخیر کردند، 

مسلمانان شناخته می
تفکري دنیاگرا، تجربی

در دین مسیحیت در ابتدا و سایر ادیان، در م
در شرق، نه

استثمار مادي نیز می
اندیشـه 

روشنفکران 
تمایالت درونی و خودخواهی



در میان مسلمانان آرزوي ایجـاد و دسترسـی بـه اتحـاد و پـان اسـالم و امـت        
. اسـت  خود گرفتهه هایی متفاوت ب

چنـین   الی ایـن که اشـ 
 يه مسلمانان جهان در راستا

ـ  فـدرال  یل دولتـ  ن یب
فـدرال؛   يهـا  محـدود بـه دولـت   

ارات یـ اخت يبا اعطا ی
 يهـا  يارکـ بـر هم  تأکیـد 

ه کـ  یت دولتیزکدر ابعاد مختلف با مر
432.(  

ننـد  ک یمنظر به جهان اسالم نگاه نم
تـا از   شـود  مـی باعـث  

. باشـد  یمتفـاوت  يهـا 
ـ  اسـالم  ان را در قالـب  گرای

 در یراسـ که اسـالم و دمو 
ان هماننــد یــادگرایبن ،

ـ ترد یو ب هستند ی د ی
صـرفاً   ان اسالم و غرب

ـ از منظـر ا . هـا اسـت   ن ی
عمـده، در دوره پـس از جنـگ سـرد،     

 بـابی سـعید  ده یعق براساس
ـ  غـرب،    ن اسـالم و ی، ب

ـ ن هویـی نواخت بوده و قـادر بـه تع   ت ی
اسـالم ذاتـاً از    ،هـا  فـرض 

غـرب مظهـر و    يایـ 
جلـوه   غـرب را ي ایـ 

در میان مسلمانان آرزوي ایجـاد و دسترسـی بـه اتحـاد و پـان اسـالم و امـت        
هایی متفاوت ب گون است و تاکنون شکل و شمایل اسالمی، گونه

ه اشـ کن است کم ممییگو یسخن م یاز اتحاد ملل اسالم که
ه مسلمانان جهان در راستایلکن یل دولت واحد بکیو تش یوطن جهان: متصور شود

ل دولتـ کییـا تشـ   یسـالم   ونیشور واحد؛ فدراسک یکمحقق ساختن 
محـدود بـه دولـت   ارات یـ اخت ياعطـا  بـا فـرض   یاسـالم ي شورها
یاسالم يشورهاکن یجاد اتحاد بییا همان ا یون اسالمینفدراس

تأکیـد با  یاسالمهاي  دولتهمگرایی  عضو؛ يها شتر به دولت
در ابعاد مختلف با مر یو اسالم یمل يها دولتهمگرایی  ؛ي

432: 1376 قت،یحق(جهان اسالم را دارا است  يت رهبر
منظر به جهان اسالم نگاه نم یکاز  یمداران غرب استیهمه محققان و س

ـ ا. باره هسـتند  نیدر ا یمتفاوت هاي دیدگاه ي باعـث   مسـئله ن ی
هـا  كها و مال اریمع يز دارایجهان اسالم ن يگو دگاه آنها، سخن

اسـالم اند، همـه   معروف انیگرا ه به تقابلک محققان گروه از
ه اسـالم و دمو کـ هسـتند   ینند و مدعک یم يبند طبقه یان اسالمی

،ان معتقدنــدیــگرا تقابــل. گر در تضــاد هســتندیدیکــمــل بــا 
یغرب قاً ضدیو عم یکراتکضددمو ست، ذاتاًیمونکخواهان 

ان اسالم و غربیمبارزه م ،ان معتقدندیگرا تقابل. دهند یهدف قرار م غرب را
هـا اسـت   و تمـدن  ها فرهنگه برخورد کست، بلین يبر سر منافع ماد
ـ تهد یـک عنوان  گروه، اسالم به عمـده، در دوره پـس از جنـگ سـرد،      يد راهبـرد ی

براساس). 53-56: 1382 س،یبرج(سم شده است یمونکن 
ـ )هسـتند آنها  جزو زیان نیگرا ه تقابلک( یشناس ن شرق ، ب

نواخت بوده و قـادر بـه تع  یکد و کرا ،تفاوت مطلق وجود دارد و اسالم
فـرض  شیپبراساس این  ؛ابسته و فرمانبردار استست و و

  ).38: 1379، سعید(شود  میغرب مجزا 
یـ دگاه مسلمانان، تمام دنید ه، ازین نظریبه اعتقاد طرفداران ا

یـ بـا آن در جنـگ هسـتند و دن   آنهـا   هکاست  ینده دارالحرب
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در میان مسلمانان آرزوي ایجـاد و دسترسـی بـه اتحـاد و پـان اسـالم و امـت        
اسالمی، گونه

که هنگامی
متصور شود

محقق ساختن 
شورهاک
نفدراسک
شتر به دولتیب

يا منطقه
ت رهبریصالح

همه محققان و س
يو دارا

دگاه آنها، سخنید
گروه از یک

یادگرایبن
مــل بــا ع

خواهان  تیتمام
غرب را

بر سر منافع ماد
گروه، اسالم به

ن یجانش
ن شرقییدر تب

تفاوت مطلق وجود دارد و اسالم
ست و ویخود ن

غرب مجزا 
به اعتقاد طرفداران ا

نده دارالحربینما
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اسـتنباط  ). 96: 1380 
ـ ه از طر ق خشـونت  ی
در  ؛ا اسـت یـ دنبال گسترش خود در دن

؛ بنـابراین  )367: 1380
ه کـ خواهنـد   یم امریکا
و حقـوق بشـر    یراسـ 

 یاسـالم  يشـورها ک ان در
آنهـا   بـه  کمـ کنند، اما 

ـ د ن ازیبنـابرا  ؛ دگاه ی
سـته  یشا یاسـالم  يشـورها 

تواننـد   یبـا غـرب دارنـد و مـ    

اسالم  ان ازیگرا ر تقابل
. شـوند  یمـ قائـل   ، تفـاوت 

معـرض   ه درکـ سـت، بل 
دارد  قـرار  یو پادشـاه 

 گـرا  اسـالم  هاي گروهه بهتر است به 
 شـود  مـی ار باعـث  کـ 

مـورد قبـول    ه اصولشـان لزومـاً  
اصـالح   ،تیخود را در واقع

. و حـل خواهنـد شـد   
 یسـ ایگـر احـزاب س  

فسـاد   یها و حت یضعف، خطاها، ناتوان
لحـاظ   ه بـه کـ مجبور خواهنـد بـود   

ن مجبـور  یهمچنـ . رف دسـت بردارنـد  
 یمشـ  ده، خـط یشک دست

 فـولر، (داده شـود   ه در معرض قضاوت همگان قـرار 

 هـانتر، (پندارنـد   ین دشمن اسالم میبنابرات و یار جاهل
ه از طرکـ اسـت  ی ه اسالم مذهبکن است ین افراد از اسالم ایا 

دنبال گسترش خود در دن ز بهیق نین طریابد و از همیتوانسته گسترش 
1380احمـد، (گـرا اسـت    مـذهب ذاتـاً خشـونت    یکجه، اسالم 

امریکااز  انیگرا تقابل. ان هستندگرای اسالمان خواهان مهار یگرا
راسـ کانجام اصـالحات و دمو  يانه برایخاورم ن خود دریمتحد

ـ ادگرایآمدن بن اري کار، باعث روکن یرا ایز ؛اورد ان دری
نند، اما ک یبه مردم ظلم م یفعل يها میهرچند رژند یگو یو م 

؛)58-60: 1382 س،یبـرج (الزم اسـت   یاسیمهار اسالم س
شـورها کانـه و  یم در خاورمکحـا  یفعلـ  يها میرژ ،انیگرا
بـا غـرب دارنـد و مـ     یه رابطـه خـوب  کـ جهان اسـالم هسـتند    ییگو

  .نندکرا مهار  گرایی
ر تقابلیان معروف هستند، تصویگرا ه به سازشکگر یاما گروه د

، تفـاوت گرا اسالممختلف  هاي گروهان عمل یمآنها  .رندیپذ
سـت، بل ین یکراتکتنها ذاتاً ضـددمو  اسالم، نه ند،ان معتقدیگرا

و پادشـاه  ي، جمهـور يتـاتور یک، دیراسـ کدمو اننـد گوناگون م
گروهه بهتر است به کنند ک یم اینها تأکید ).58-60: 1382 س،

کـ ن یرا ایز. انتخابات شوند فراینداست و یتا وارد س هیم
ه اصولشـان لزومـاً  کـ  یگرانیشوند با د مجبور گرا اسالممداران  است

خود را در واقع ینند و اصول انتزاعکست، ارتباط برقرار یان نگرای
و حـل خواهنـد شـد    یاسـ ینظـام س  يزود وارد روند عاد یلیان خگرای اسالم
گـر احـزاب س  یه دیه شبکجدابافته نخواهند بود؛ بل يا گر، تافتهیه دکمعنا 

ضعف، خطاها، ناتوان نقاط قوت و یبرخآنها  ند، و همچون
مجبور خواهنـد بـود    ،ومتکت در حکبا شرآنها  .خواهند داشت

ـ  یطلبـ  گو بوده و از فرصـت  پاسخ  رف دسـت بردارنـد  ص
دست یسطح ياز شعارها ،خواهند شد در برخورد با معضالت

ه در معرض قضاوت همگان قـرار کنند کاتخاذ  يا گونه خود را به

  

 

ار جاهلیع تمام
 یخیتار

توانسته گسترش 
جه، اسالم ینت

گرا تقابل
متحد بر

اوردیفشار ن
 شود می
مهار اسالم س يبرا

گرا تقابل
گو سخن
گرایی اسالم

اما گروه د
پذ یرا نم

گرا سازش
گوناگون م ریفاست
س،یبرج(

هیماجازه د
استیس

گرای اسالم
اسالم. نندک

معنا  نیبد
ند، و همچونشو می
خواهند داشت یمال
 یاسیس

خواهند شد در برخورد با معضالت
خود را به



 یاسـ یس فراینـد ان معتـدل در  
 س،یبـرج (انـزوا قـرار داد   

 فراینـدهاي ه بـا  کـ ان معتـدل  
سـتگی  یماننـد، شا  یبنـد مـ  

 ؛خاص خـود هسـتند  
 سـوي توانـد از   یمـ احتمـاالً  

هـا   یـن دغدغـه  ا. ت شـناخته شـود  
 یجیر تـدر ییـ در تغ ی

روپـا و  ا یتـ یامن ير نهادهـا 
برخورد  یکو احتمال 

بـر   عـالوه  .غـرب اسـت  
، باعـث  ین مـاده سـوخت  

از مسائل  یکی، همواره به 
ه بخـش قابـل تـوجهی از    

آنهـا،   شـتر یه بکـ انـه قـرار دارد   
مـورد نیـاز    يژم انـر 

از  مسـئله دیگـر ایـن اسـت کـه     
جـاد  یشتر توسط مسلمانان ا

 ؛اسـت  شـده غـرب   ی
 ســم هســتندیدر مبــارزه بــا ترور

جهـان اسـالم    يگـو  دهند سـخن 
 حـال در  نینـد و درعـ  

ضـمن  . نباشد یشتار جمع
 يارکهم ها غربیسم با 

ـ  اسالم یجیمعتقد به ورود تدراینها  ).210 ان معتـدل در  گرای
ـ را با یان افراطـ گرای اسالمنند ک یه میهستند و توص انـزوا قـرار داد    د دری

ـ  اسالمن افراد، یدگاه این رو، از دیازا ؛)68 ان معتـدل  گرای
ـ رسـند و بـه ا   یقـدرت مـ   به یک بنـد مـ  یها پافراینـد ن ی

  .جهان اسالم را دارند ییگو
خاص خـود هسـتند   يها دغدغه يدر قبال جهان اسالم، دارا یغرب يشورها
احتمـاالً   نـد، کها را رفع  ن دغدغهیبتواند ا يشورکرو، اگر 

ت شـناخته شـود  یرسـم  جهان اسالم بـه  يگو عنوان سخن به
یتوانـد نقـش مهمـ    یعدم ثبات جهان اسالم مـ  اینکه د از
ر نهادهـا ییـ تغ تر، در طور شفاف به یه اروپا و حتیاتحاد ي

و احتمال  ینظام يها ن توسعه زرادخانهیهمچن. ندکفا یانوس اطلس ا
غـرب اسـت   يهـا  یگر از نگرانید یکیان اسالم و غرب، یم یکدئولوژ

ـ از روزافزون به ایتوجه به ن مربوط به نفت با مسائل ن مـاده سـوخت  ی
، همواره به یو خطوط مواصالت يبه منابع انرژ یشده است تا دسترس

ه بخـش قابـل تـوجهی از    ک یابد میت یاهم به این دلیل مسئلهن یا. ل شودیغرب تبد
انـه قـرار دارد   یخاورمکشـورهاي  در ) نفـت و گـاز  ( يمنابع انـرژ 

م انـر یصورت تحر تواند در یم مسئلهن یا. کشورهاي مسلمان هستند
مسـئله دیگـر ایـن اسـت کـه      و باشـد ي آنها برا يدیغرب توسط مسلمانان، تهد

شتر توسط مسلمانان ای، بیالملل نیب يفضا سم دری، توسعه ترورها غربی
یتـ یامن هـاي  چـالش ن تری مهماز  یکیل به ینون تبدکا هم

در مبــارزه بــا ترور یاســالم يشــورهاک يارکــرو، خواهــان هم
دهند سـخن  یح میترج ی،عبارت به). 110-129: 1382 س،
نـد و درعـ  کمبـارزه ن  یالمللـ  نیب هاي ارزشجو نباشد و با  زهیست ي

شتار جمعک هاي سالحبراساس دستیابی و تکثیر  یصدد توسعه نظام
سم با ید همواره در مبارزه با تروریجهان اسالم با يگو ه سخن

  .رنگ شود مک یالملل نید مهم بین تهدی
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1384 :210
هستند و توص

1382 :68
یکراتکدمو

گو سخن
شورهاک

رو، اگر  نیازا
به غرب،
د ازعبارتن
يایجغراف

انوس اطلس ایاق
دئولوژیا

مسائلها، این
شده است تا دسترس

غرب تبد
منابع انـرژ 

کشورهاي مسلمان هستند
غرب توسط مسلمانان، تهد

غربیدگاه ید
هم و شده

رو، خواهــان هم نیــازا
س،یبرج(
يشورک

صدد توسعه نظام
ه سخنکنیا
یند تا اک
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گو و نماینده جهان اسالم هستیم، البته در بطن خـود،  
و یـا فرسـتنده پیـام،     

آن، پیامی فرسـتاده   اي که در
گیرنـدگان مانـد کـه چگونـه رفتـار      
اند یـا در مقابـل آن، قصـد    

 .مـدعی اسـت   مـدعايِ 
کـه   اسـت  آن ،از واژه جهـان 

هـایی اسـتوار    براي عالم و آدم برنامه دارند و برنامه خود را نیز بر معیارهـا و سـنجه  
خواهنـد   کـه مـی   غربیـان هنگـامی  

 گیرند؛ اما ها بهره می منصه ظهور برسانند از کدامین جمله
، مبنـاي باورهـاي   »االسالم یعلـوا و ال یعلـی علیـه   

کـه   شـود  مـی صورت نظـري، ادعـاي برتـري    
امـا،   ؛دکـر جویانه را به بحث و فحص فیلسوفانه واگـذار  

عمـالً   اندیشـند و  اندیشه، مـی 
چنـین فضـایی، مشـحون از    

ولـی،  . نـد العـاده خطرناک 
خواهـد از درون   سويِ چیـره، مـی  

عنوان یار برگزیند و بـا او دوسـتی   
کـه  پس این، هموست 

طریقی شده است  اکنون، اوضاع به
هاي موجود در جهان اسالم، این رخصـت را بـه دنیـايِ    

/ سـتی و چیسـتی نماینـده   
  õ.از آنِ خود گرداند

  فرجام سخن
گو و نماینده جهان اسالم هستیم، البته در بطن خـود،   ، سخن»من و ما«این جمله که 

 ،مدعی نمایندگی واین مفروض را نهان دارد که گوینده سخن 
اي که در تقابل کرده است؛ عرصه /خود را وارد یک حوزه تعامل

گیرنـدگان مانـد کـه چگونـه رفتـار       ي پیـام هـا  واکنشمنتظر  بایدشده است و اکنون 
اند یـا در مقابـل آن، قصـد     جویانه را پذیرفته کنند تا نشان دهند که ادعایی برتري

مـدعايِ  نپـذیرفتن وردي و ای نشان دهند که گویاي همـ دارند واکنش
از واژه جهـان  برآمـده معناي . نامند می »جهان«اسالم و غرب خود را 

براي عالم و آدم برنامه دارند و برنامه خود را نیز بر معیارهـا و سـنجه  
غربیـان هنگـامی  دانیم کـه   ما نمی. بینند که بر دیگري برتر است

منصه ظهور برسانند از کدامین جمله برتري و فراتري خود را به
االسالم یعلـوا و ال یعلـی علیـه   «ایم که اسالم، بسیار شنیده

صورت نظـري، ادعـاي برتـري     حال گاه هست که به. مسلمانان است
جویانه را به بحث و فحص فیلسوفانه واگـذار   توان آن مدعیات برتري

اندیشه، مـی  ۀسوي مبارزه، به فراتر از عرص گاه دگر هست که دو
چنـین فضـایی، مشـحون از    . نـد کنخواهند در میدان رزم، چیرگی خود را اثبـات  

العـاده خطرناک  بودن، فـوق  ن خطیراي است که در عی هاي ناشناخته
سويِ چیـره، مـی   هم هست همانند دوران کنونی، که یک ی
عنوان یار برگزیند و بـا او دوسـتی    هاي موجود در دنیايِ رقیب، یکی را به گوناگونی

پس این، هموست  ؛چنگ آورد بورزد و از سر تحبیب و تشویق، منافع خود را به
اکنون، اوضاع به. طرف نیست گیرد که بی اي قرار می در مقام قاضی

هاي موجود در جهان اسالم، این رخصـت را بـه دنیـايِ     که دنیاي مملو از پراکندگی
سـتی و چیسـتی نماینـده   غرب داده است تا نبضِ بازيِ تعیینِ سرنوشت انتخابِ کی

از آنِ خود گرداند  ور ویژهگويِ کشورهاي مسلمان را، به ط

    

  

 

فرجام سخن
این جمله که 

این مفروض را نهان دارد که گوینده سخن 
خود را وارد یک حوزه تعامل

شده است و اکنون 
کنند تا نشان دهند که ادعایی برتري می

دارند واکنش
اسالم و غرب خود را 

براي عالم و آدم برنامه دارند و برنامه خود را نیز بر معیارهـا و سـنجه  
بینند که بر دیگري برتر است می

برتري و فراتري خود را به
اسالم، بسیار شنیدهدرباره 

مسلمانان است
توان آن مدعیات برتري می

گاه دگر هست که دو
خواهند در میدان رزم، چیرگی خود را اثبـات   می

هاي ناشناخته عرصه
ییها زمان

گوناگونی
بورزد و از سر تحبیب و تشویق، منافع خود را به

در مقام قاضی
که دنیاي مملو از پراکندگی

غرب داده است تا نبضِ بازيِ تعیینِ سرنوشت انتخابِ کی
گويِ کشورهاي مسلمان را، به ط سخن

  
  



، جـانز : کتاب در ،»الملل بین
، مبریسـ  رضـا  ترجمـه ، الملـل 

  .ثالث
 شـجاع  ترجمـه ، یدموکراسـ 

: پـور، تهـران   ، ترجمه عظیم فضـلی 
  .چاپ دوم

ترجمـه   ،)هـا و یـا تضـاد منـافع    

 اسـت یس بـر  آنتأثیر  و غرب
  .علم
ی، موضوعي، نظري ها چهارچوب

: ، تهـران هـاي اسـالمی   دولت
  .يجمهور
 جهـان ي فـرارو ي کارها راه

مرکـز نشـر   : ال سـازگار، تهـران  

، ترجمـه امیرحسـین نـوروزي،    

ها  يدیترجمه غالمرضا جمش

 و هـا  افـت یره: الملـل  بـین 

  
بین استیس دری اسیس قدرت عنوان به اسالم« .1389. روانیانوشی، 

الملـل  بـین  استیس در اسالم ،)راستارانیو( ینل، الهودی؛ آنتون
  .63-96 صص، صادق امام دانشگاه: تهران

ثالث: ، ترجمه فرهاد فرهمند، تهرانمدرنیسم اسالم و پست .1380. بر
دموکراسـ  و اسالم: معاصری اسالمي ها جنبش .1389. جان، وال ،جان، 

  .ین نشر: تهران، احمدوند
، ترجمه عظیم فضـلی 21در قرن  امریکاتنها ابرقدرت، هژمونی  .1383. ایکنبري، جان

چاپ دوم ،المللی ابرار معاصر فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینمؤسسه 
هـا و یـا تضـاد منـافع     رویـارویی فرهنـگ  (و اسالم سیاسی  امریکا .1382 .س، فواز
  .يده مطالعات راهبردکپژوهش: ان، تهرانیمال سرورکدیس

غرب و اسالم روابط .1387. عباسیی، زجاوریفی نجف ،یمصطفي، 
علم دیتول گسترش دفتر: تهران، رانیای اسالمي جمهوری خارج

چهارچوب: الملل بین روابط و اسالم .1389). اهتمام به( نیحسي، 
  .صادق امام دانشگاه: تهران، یلیتحل

دولتهاي فراملی در سیاست خارجی  مسئولیت .1376 .دصادقیقت، س
جمهور استیر یکقات استراتژیز تحقکمر یشه اسالمیمعاونت اند

کارهاراه و ها چالش: نرم تیامن و نرم قدرت .1389). نیتدو( دیحم، زاده
  .صادق امام دانشگاه: تهرانی، روانیش ثمیم ترجمه، اسالم

ال سـازگار، تهـران   ، ترجمـه لـی  علم سیاسـت آشنایی با : حکومت .1374. رنی، آستین
  .دانشگاهی

، ترجمـه امیرحسـین نـوروزي،    اولویت لیبرالیسم بـر دموکراسـی  : آینده آزادي .1384. زکریا، فرید
  .طرح نو: تهران

ترجمه غالمرضا جمش .)گرایی اروپامداري و ظهور اسالم(هراس بنیادین  .1379. ی
  .دانشگاه تهران: ، تهرانيعنبر یو موس

بـین  نظـام  دریـی  گرا اسـالم  .1389. ارسـالن ، نینش خیشی قربان ،رضا
  .صادق امام دانشگاه: تهران، کردهایرو
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  ابعمن
ی، احتشام

برکاحمد، ا
، تویاسپوز

ایکنبري، جان

س، فوازیبرج

ي، بروجرد

ي، پوراحمد

قت، سیحق

زاده یحلم

رنی، آستین

زکریا، فرید

ید، بابیسع

رضا، مبریس



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

129  

و جهـان قـرن    امریکـا  .1385

  .رسا، جلد اول یمؤسسه خدمات فرهنگ
و  یرضـا فرشـچ  یترجمـه عل 

و سـتاد سـپاه    یده فرمانـده 

، یمـ یهیار دی، ترجمه خشـا 

  .شه معاصریدانش و اند 
، ترجمـه شـهریار   غرب و واکـنش خاورمیانـه  

 شـه یاند و فرهنـگ  پژوهشگاه

: تهـران  ،فردي، گروهـی، جمعـی  

ــیکی  ــران، یف ــر: ته  نش

  .یفرهنگ مطالعات وی انسان
  

شـده در   هـا و مقـاالت ارائـه   
  .ینیامام خم
، ترجمـه حسـن   )1(اسالم و تمـدن اسـالمی  

، ترجمـه حسـن   )2(اسـالم و تمـدن اسـالمی   

 یگیار بیخشا ، ترجمهفردي

  .نشر فرزان
 ،)ترجمه و ویراسـته ( وحید، مجتبی

وزارت امور خارجه، چاپ دوم، 

، نینشـ  خیش یقربان ارسالن

    

1385). ترجمـه، نقـد و تـألیف   ( پرست، محمدرضـا  اقارب ،عطایی، فرهاد
  .امام صادقدانشگاه : ، تهرانیکم و بیست

مؤسسه خدمات فرهنگ: ، تهرانمبانی ارتباطات انسانی .1382. برکا ی، عل
ترجمـه عل  ،)اسـالم و غـرب   ژئوپلیتیک(احساس محاصره  .1384. فولر، گراهام

ده فرمانـده کجنـگ دانشـ   یانتشارات دوره عال: تهران ،یرمکبر کا یعل
  .پاسداران انقالب اسالمی

، ترجمه خشـا یبا نگرش چندفرهنگ ین علوم اجتماعیفلسفه امروز .1386. ان
  .طرح نو، چاپ سوم: تهران

 یمؤسسه فرهنگ: ، تهرانغرب در جغرافیاي اندیشه .1381. دی، مج
غرب و واکـنش خاورمیانـه  تأثیر  از کجا آغاز شد؟ مشکل .1384. لوییس، برنارد

  .اختران: خواجیان، تهران
پژوهشگاه: تهران، اسالم جهان با معاصر غربیی ارویرو .1387. میابراه

  .یاسالم
فردي، گروهـی، جمعـی   میان: ارتباطات انسانی/ شناسی ارتباط .1368. محسنیان راد، مهدي
  .سروش

ــدپور ــد، محم ــق: روش ضــد .1389. احم ــرح و منط ــ روش در ط ی شناس
  .اول ج، شناسان جامعه

انسان علوم پژوهشگاه: تهران، یفیک قیتحق روش بري درآمد .1387. وكیب
  .اریماز: تهراني، دیمج برزیفر ترجمه، عمل در فلسفه .1382. ادم، 

هـا و مقـاالت ارائـه    متن سـخنرانی  ،»اسالم و غرب« .1388. ینیامام خم یمؤسسه آموزش
امام خم یمؤسسه آموزش: ، قمشناسی هاي غرب ها و نشست همایش

اسالم و تمـدن اسـالمی   .الف 1381). با همکاري( لوران، هانري ،میکل، آندره
  .متسازمان س: فروغی، تهران

اسـالم و تمـدن اسـالمی    .ب1381). با همکـاري ( لوران، هانري ،میکل، آندره
  .سازمان سمت: فروغی، تهران

فردي میان ارتباطات در اجتماعی هاي مهارت .1377 .گرانی، اورن و د
  .رشد: تهران ی،چ روزهیو مهرداد ف

نشر فرزان: ون مجد، تهرانی، ترجمه همااسالم و غربآینده  .1380 .نیر
وحید، مجتبی امیري: ، در کتاب»ها برخورد تمدن« .1375. لئهانتینگتون، سامو

وزارت امور خارجه، چاپ دوم، : ، تهرانهانتینگتون و منتقدانش: ها نظریه برخورد تمدن
  .45 -79 صص

ارسالن ترجمه، معاصر الملل بین نظام در استیس و نید .1389. کیار، 
  .صادق امام دانشگاه: تهران

  .نی نشر :، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهرانسیاست .1389. هیوود، اندرو

  

 

عطایی، فرهاد

، علیفرهنگ
فولر، گراهام

انیبرا ،یف

، مجیاشانک
لوییس، برنارد

ابراهی، متق

محسنیان راد، مهدي

ــدپور محم

بي، محمد
، مورتون

مؤسسه آموزش

میکل، آندره

میکل، آندره

، اورن و دیهارج

ریهانتر، ش
هانتینگتون، سامو

، هانسون

هیوود، اندرو
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