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  آشنايی با نويسندگان کتاب

  
  

 اسالم، ی جهان، متخصص برجسته John L. Esposito دکتر جان اسپوزيتو
المللی و مطالعات اسالمی در پروفسور دانشگاه، پروفسور دين شناسی و امور بين

تاون، و مدير و موسس مرکز شاهزاده الوليد بن طالل برای تفاهم دانشگاه جورج
او همچنين . باشدی خدمات خارجی والش میميان مسلمانان و مسحيان در مدرسه

ها برای ه شمال آمريکا و شورای آمريکايیرئيس پيشين انجمن مطالعات خاورميان
. های چند مليتی بوده استی جوامع اسالمی و نيز مشاور دولت و همکاریمطالعه

ی جهان اسالم مدرن، و ی آکسفورد در بارهدانشنامه یجان اسپوزيتو سردبير
کتاب  ٣٥بيش از مولف او . را بر عهده داردمطالعات آنالين اسالمی آکسفورد 

راه اوهم اکنون هم .ی اسالم بدانندآنچه همگان نياز دارند در بارهز جمله ا است
  . در واشنگتن دی سی اقامت دارد Jeanette P. Espositoهمسرش دکتر 

  
  
  

گر ارشد و سردبير اجرايی مرکز گالوپ تحليل Dalia Mogahed داليا مجاهد
ی گالوپ از بی سابقه یاو کار تجزيه و تحليل مطالعه. برای مطالعات اسالمی است

داليا مديريت سايت . کردميليارد مسلمان در سراسر جهان را مديريت می ١بيش از 
را به عهده داشت،   (www.muslimwests.com)پيشگام حقايق مسلمانان غرب

های ی گالوپ در همکاری با بنياد همزيستی، يافتهکه از طريق آن موسسه
مون افکار کليدی رهبران در جهان اسالم و جهانی اين موسسه پيرا ی نظرسنجی

ی  اش با مخاطبان خود در بارهاو در سفرهای جهانی. ساختغرب را منتشر می
های او در شماری تحليل. کردافکار واقعی مسلمانان در سراسر جهان صحبت می

ونوميست، تايمز مالی، واالستريت ی اکاز نشريات برجسته از جمله در مجله
رن پالسی، هاروارد اينترنشنال ريوو، ميدل ايست پالسی، و بسياری ورنال، فاژ

داليا همراه همسرش دمحم و دو . نشريات و مجالت مشهور ديگر نيز منتشر شده است
 . پسرش طارق و جبرئيل در واشنگتن دی سی اقامت دارد
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  اشاره
  يادداشت مترجم

  
  
  

کتاب . پيش روی شماست "گويد؟چه کسی از جانب اسالم سخن می"اِب ی کتترجمه
ها و نظرسنجی ی ازحد اقل از بابت در اختيار گذاشتن انبوه -حاضر در حد خود 

ی  اين کتاب توسط موسسه. باشد بوده ها متفاوتتواند با ساير کتابمی -ی آمار  ارائه
آمارگيری جهان در رابطه با  ترين و معتبرترين مركز نظرسنجی و بزرگ - گالوپ 

افكار عمومي، فراهم آمده، و محصول چند سال مطالعات تحقيقاتی اين موسسه 
، بين "گويد؟چه کسی از جانب اسالم سخن می"ی کتاِب گالوپ برای ارائه. باشد می

، دهها هزار ساعت وقت صرف کرده و با ساکنان بيش ٢٠٠٧تا   ٢٠٠١های سال
شان اند و يا ميزان قابل توجهی از جمعيتغالبا مسلمانکشور جهان که  ٣٥از 

  . هايی را انجام داده استمسلمان است، چهره به چهره مصاحبه
دهد که کتاب در مجموع موضوعاتی را مورد توجه و بررسی قرار می

. کندميليون مسلمان را نمايندگی می پانصديک ميليارد و قريب در صد  ٩٠بيش از 
ی تحقيقی است که تا امروز در باره ترينجامعو  ترين بزرگپ، اين ی گالوبه گفته

 ٣مسلمانان معاصر در جهان صورت گرفته و از نظر آماری با احتساب کمتر از 
ی جايزه صلح اسقف اعظم، دزموند توتو، برنده. باشددر صد اشتباه، معتبر می
پيش مملو از کينه به خصوص در روزهايی که بيش از "نوبل، تاليف اين کتاب را 

 .داندمی" به جا و به موقع"شده " و خصومت  توزی
چه کسی از جانب اسالم سخن بودن توليد کتاب " به جا و به موقع"آری، 

ها و اطالعات مستقيم و دست اولی است که به اغلب احتمال به خاطر يافته گويد؟می
بديهی . اند گذاشته نويسندگان و متنخصصين گالوپ از طريق اين کتاب در اختيار

ها و اطالعاتی واقعی است که دانايی، زمانی دانايی است که منوط و متکی به داده
ها، تواند تحليلاست که می واقعی ها و اطالعاتو معتبر باشد، و همين داده

در دنيای . دهد تغييرها و سمت و سوی حرکت ما را به طور کامل گيری تصميم
ارزيابی رشد و پيشرفت، داشتن نظام و فرآيند کمی و های امروز يکی از شاخص

نقش و وظيفه آمار و اطالعات  در واقع. های آماری و اطالعات است کيفی فعاليت
ها و نهايتا كردن نقاط تاريك در تحليل پديده همچون چراغی است برای روشن

  .ابهام  عاری ازهای گيری تصميم
ان اطالعات و آمار قابل اتکاء پيرامون چه بسيار اتفاق افتاده که به دليل فقد

ی شناخت آن پديده و داوری نسبت به آن به کجراهه رفته ای، از اساس در بارهپديده
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مثال همين حاال و در روزگار ما بعد . ايمهای جبران ناپذيری را متحمل شده و هزينه
تبليغات از حوادث ناگوار و خونينی که در جهان روی داده، مديای امپرياليستی 

شود که تمام مشکالت ی را به راه انداخته و از جمله چنين وانمود میمغرضانه
های ناموسی، فقدان رشد و جوامع بشری، از عقب ماندگی و تروريسم گرفته تا قتل

ها، تضاد شرق و اقتصاذی، عدم همزيستی مدنی ميان ملت -ی سياسی توسعه
ون، مشکل گرمايش زمين، بيسوادی، ها، فقر و گرسنگی روزافزغرب، جنگ تمدن

ی اينها و بيشتر از اينها، از وجود مذهب ناشی بنيادگرايی، فقدان دموکراسی، همه
  . شده و يا به خاطر آئين اسالم بوده است

طبيعی است که بالفاصله  ،و فاقد اعتبار غير واقعی یتحليل چنينبر اساس 
ی دردهای جوامع بشری دست همهگيری نادرست رسيد که آری درمان  به اين نتيچه

حکمی که با ! هب آسمانی و بشری استای تمام مذو ردّ و نفی جدّ  ،شستن از دين
کمی اتکا به عقل متعارف و اندکی توجه به مشکالت جوامع کمتر مذهبی، بطالن 

  .آن به روشنی برمال خواهد شد
ز مذهب، مانده و طبقاتی اهای عقبها و روايتتوان فهميد که برداشتمی

های افراطی مذهبی، تاثيرات مخربی در های مرتجع و گروهو يا عملکرد دولت
، در اين زمينه بحثی نيست، اما است زندگی عمومی مردم و جوامع به جا گذاشته

ی مذهب ريشه"که  -کند چنان که ريچارد داوکينکز گمان می -اين که گمان کنيم 
ای شکالت است، آنگاه به همان کجراههی مو علت اصلی همه" های شرارتهمه

هايی که خودشان حداقل شرط خارجی های اول جهان يا همانايم که قدرتلغزيده
ی در حالی که موسسه. کوشند ما را به آن سمت سوق دهندمشکالت هستند، می

و  ها گيری ، نمونهها گالوپ در همين کتاب بر اساس نتايج انبوهی از نظرسنجی
ضديت ی ی جهانی نشان داده که اين تبليغات و پروژهر و ارقام گستردهی آماارائه

هراسی و ، به غايت مغرضانه بوده، واقعيت ندارد و عمدتا در خدمت اسالمبا مذهب
  . مذهب ستيزی است

ی در کتاب حاضر آمده که "انگيز  شگفت"و  گستردهبسيار های يافته
کوشد تا وانمود سازد ، تبليغاتی که میکندتبليغات مسموم مذهب ستيزان را رد می

ها های تروريستی در جهان مسلمانی ترورها و فعاليت که مقصر و مسئول همه
اکثريت قريب به اتفاق حمالت  که گويدگالوپ در اين کتاب از جمله می! هستند

های  سال گذشته، فقط توسط گروه ١٥تروريستی در خاک اياالت متحده طی 
در لبنان نيز تنها  ١٩٨٠ی در حمالت دهه. صورت گرفته استتروريستی مسيحی 

به  تن نيز افراد غير مذهبی و ٢٧مسيحی جزء مهاجمان بودند و  ٣تن مسلمان و  ٨
  .کمونيست بودند ی گالوپ گفته

همچنين در برابر اين ادعای ناروا و اين تنفر پراکنی که مذهب عامل 
ی آمريکا به پيش از حمله"کند که ی گالوپ تاکيد می تروريسم است نيز موسسه
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و افراد  ."تهاجم ترويستی انتخاری در تاريخ عراق وجود نداشت مطلقاعراق، 
  .اند ترين ارزش را برای دموکراسی قائل ، بيشتر مذهبی

ی آمريکا و های دوگانه و جانبدارانهموضوع ديگر مربوط به سياست  
ی شغالگرانه و سرکوبگرانههای ابرخی ديگر از کشورهای غربی با سياست

در . کنداسرائيل است که متاسفانه به سهم خود تروريسم جهانی را نيز تغذيه می
ی جهانی و کوبد، جامعه ها را میوقتی اسرائيل، فلسطينی"کتاب آمده است که 

کنند، اما وقتی گيرند يا سکوت میگردانند و ناديده می سازمان ملل، روی می
دهند، آنگاه به عنوان عمليات تروريستی از طرف آمريکا،  میها جواب فلسطينی

  ."شود سازمان ملل و ديگر دوستان اسرائيل محکوم می
های ناموسی از ديگر مسائل مطرح در  موضوع قتل جالب است بدانيد که

های ناموسی ناشی شود که قتلگويد وسيعا تصور میگالوپ می. کتاب حاضر است
 ٦٩دهد که ها نشان میاما برای مثال بررسی. ستاز تعصب و غيرت دينی ا

های دينی بندیاند، پایدرصد مردانی که از جمله در اردن مرتکب قتل ناموسی شده
  .گرفتند درصد آنها نيز روزه نمی ٥٥.٥خواندند و نداشته، نماز روزانه نمی

ای که عليه دختران خردسال اعمال رفتار غير انسانی و وحشيانه همچنين
از جمله تحقيقاتی است که گالوپ در اين  نامندی زنان میشود و آن را ختنهیم

ی نويسندگان کتاب، سازمان بهداشت به نوشته. کتاب مهم به آن پرداخته است
ی زنان، ساالنه بر روی يکصد تا يکصد و چهل زند که عمل ختنهجهانی تخمين می

ی بنا به گفته. گرددعمال میميليون دختر در جوامع اسالمی و غير اسالمی، ا
درصد زنان در مصر، مالی،  ٩٠يونيسف، صندوق کودکان سازمان ملل، حداقل 

زنی در عراق، ايران و  هيچاند، در حالی که تقريبا گينه و سودان ختنه شده
ربطی  اساسای زنان دهد که ختنهو اين نشان می. عربستان سعودی ختنه نشده است

  .ردبه مذهب و اسالم ندا
تواند ادراک ما، نگاه ما، ها و اطالعات درست از واقعيات، میباری، داده

و . ها و رويکرد ما را نسبت به جهان پيرامون تصحيح کرده و دگرگون کندتحليل
از همين . های مختلف فراهم آوردتر ملتتنش و نزديکها را برای زندکی کمزمينه

های  داه"گويد می تاريخ خداکتاب  یروست که خانم کارن آرمسترانگ نويسنده
نه تنها جالب است بلکه  گويد؟چه کسی از جانب اسالم سخن میارائه شده در کتاب 
بايستی توسط سياستمداران، اين کتاب می. ناکردنی است  نظرضروری و صرف

  ."ها، گويندگان، آموزگاران، دانشجويان و روشنفکران خوانده شودژورناليست
به اين " گويد؟چه کسی از جانب اسالم سخن می"که کتاب گفتنی است 

دهد و به پرسش مشخص که در عنوان و نام آن آمده، با صراحت پاسخ نمی
های عظيم و اطالعات برد، اما از دادهگوی واقعی اسالم نام نمیاصطالح از سخن

ها و توان دريافت که قطعا افراطیمستندی که در کتاب آمده به وضوح می و مکفی
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های تندروها، و مرتجعين ماقبل تاريخ مانند داعش و طالبان و امثالهم و بسا دولت
توانند نمی ارتباطی با اسالم ندارند وهيچ  ناهمخوان با روزگار تمدن بشری،

 .و اسالم را نمايندگی کنند بوده گوی اسالم سخن
های  گيری ی آمار و نمونه ، تهيهها و مکانيسم نظرسنجی گالوپ شيوه

اين . توضيح داده استتحقيقی و پژوهشی خود را نيز با جزئيات برای خوانندگان 
در  پيوست بو  پيوست الفتوضيحات در تنظيم و چيدمان کنونی کتاب با عناوين 

که به دليل ها  اين پيوست. ها آمده است ها و پانويس پايان کتاب و قبل از يادداشت
دهد که  نشان میبه خصوص ، آمد ی کتاب میبود که در ابتدا شان بهتر می اهميت

پرسش  اخذ نظرات و آراء  ها و نمونه گيری انبوه ی در زمينه گالوپ سبک کار
فقط و  به صورت ميدانی تهيه شدهو تا آنجا که امکان داشته علمی بوده،  شوندگان

   .کامال معتبر است در صد اشتباه  ٣ احتمال با
اين کتاب حاال به زبان فارسی نيز حالی است که به هر رو، جای خوش

توانند آن مختلف نيز می هایطيفترجمه شده و خوانندگان ارجمند فارسی زبان از 
  . را بخوانند و مورد مطلعه قرار دهند

  .توانيد با ای ميل آدرس مترجم نيز تماس بگيريدی کتاب میيهبرای ته
  فـرهاد مهدوی

farhaadmahdavi@hotmail.com  
   ١٣٩٦بهار 
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  گزاریسپاس

  
  
  
  

چه کسی از "، و خودم، از افراد زير که در توليد کتاِب John مايلم از طرف جان
آوردی کتاب ما، ره. گزاری کنم، سپاسدادند ياری" گويد؟جانب اسالم سخن می

  .  های صدها ذهن بزرگها و آگاهیاست از تالش
  

تشکر کنم ) (Dr. Jean Espositoاسپوزيتو  خانم  دکتر جين خواهم ازنخست، می
ها و بينش، تفکر استراتژيک، تحليل. برای کمک عظيم او در خلق اين کتاب

او واقعا همکار در توليد، همکار در . های تيم ما بودی تالششکيبايی او، پايه
  . نويسندگی و همچنين رفيق و شريک عزيزی بود

  
 Dr, Mohamed)ام، دکتر دمحم فوريدادوستمن همچنين بايد از همسرم و بهترين 

Foraida)  گی، صبر و شور و  گزاری کنم که حمايت، از خودگذشتهنيز سپاس
خواهم اين قدردانی را و نيز می. عشق او، امکان توليد اين کتاب را فراهم نمود

سازند، ابراز نسبت به دو پسرم، طارق و جبرئيل نيز که مرا خوشحال و رويايی می
  .  يمنما
  

خواهم تصديق کنم که افراد ای میانداز حرفههم از نظر شخصی و هم به لحاظ چشم
ای را گذاشتند که ی تحقيقات گستردهی گالوپ، با کمک خود پايهبسياری در خانواده

مان دکتر جيم کليفتون عامل خودبا رئيس و مدير در اين کتاب توصيف شده است،
(Jim Clifton) سنجی جهانی ه بصيرت و رهبری او، انجام نظرک کنمشروع می

دانشمند ارشد ما ) (Gale Mullerدکتر جيل مولر . را به يک واقعيت تبديل نمود
ميليارد شهروند جهان را به صدها هزار مگابايت از  ٦که رويای شنيدن صدای 

مدير نظر سنجی ) Richard Burkholder(ريچارد بورخولدر . ها تبديل کردداده
 (Fakhreddine و جـهاد فخرالدين) (Alec Gallupلمللی، آلک گالوپ ا بين

(Jihad  آغاز کردند، زمانی که همه به ما  ٢٠٠١که با هم اين کار مهم را در سال
  . گفتند اين امکان پذير نيستمی

  
های تيم تحقيقاتی ما، امکان شنيدن صدای ميلياردها مسلمان، بدون انبوهی از تالش

ترين رکردن با اين تيم و با اين گروه که برخی از آنها از بزرگکا. پذير نبود
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اين . شودهای جهان هستند واقعا امتيازی محسوب میدانشمندان و متدئولوژيست
بلکه  -نه فقط  در مراکز راحت شهری  -محققين تا دورترين نقاط زمين سفر کردند 

روی سابق رفتند تا صدای تا دورترين روستاهای دور افتاده در آسيا، آفريقا و شو
 .Dr) تشکر از دکتر راجش اسرينيواسان. تک تک افراد را بگيرند و ضبط کنند

Rajesh Srinivasan)  دکتر باب تورتورا ،(Dr, Bob Tortora)  و نلی اسيپوا ،
(Neli Esipova) من همچنين مايلم که دکتر . کوشی آنها برای زيرکی و سخت

اش در خدمت به مسلمانان ه خاطر کار پيشگامانهرا ب (Dr. Zslt,Nyiri)نيری 
را به خاطر کار  (Dr. Frank Newport)اروپا و نيز دکتر فرانک نيوپورت 

  . عالی او در نظرسنجی از مردم آمريکا، تائيد کنم
  

اريک اولسن، : تيم تحليلی ما در توليد اين کتاب، نقشی عمده و تعيين کننده داشت
يـدا ساد، هديه مبارک، دکتر جف جونز، دکتر گلن فلپس، راکشا ارورا، مات وبر، ل
تيم ما از . های خود را به کشفيات اين کتاب تقديم کردندو شمار ديگری که تحليل

هديه مبارک، نورا جندلی، ياسمين : ی مواد عبارت بودند ازمحققين در زمينه
د کمک شهايی که مطرح میمجاهد، مونا مجاهد، و پُل اسکات که به زمينه

  . ، حياتی بودکتابکه در ايحاد اين  ، کمکیکردند می
  

الری اموند کتابی را . تيم ويراستار، طراح، و مجرِی چاپ و نشر نيز اساسی بود
گفت که بيش از يک ميليلرد مسلمان واقعا بندی کرد که بايد به جهان میمفهوم

تاب به دست جهانيان دکتر پيتور يوشکويچ، برای رساندن اين ک. انديشندچگونه می
و . العاده و خواندنی ايجاد کردبث کاراديما، طرحی بسيار فوق. کار جالبی انجام داد

جولی ری، جف برور، و ِکلی هنری، ويرايش دقيق و پيشنهادهای روشنی را ارائه 
  .دادند
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   مقدمه

  اکثريت ساکت در اسالم
  
  
  

سپتامبر، درگيری مداوم ميان  ١١هولناک ی چه بسيار ديده شده که پس از حادثه
. گيری شدت يافته استهايی از جهان اسالم به صورت چشماياالت متحده و بخش

خشونت به طور نمايانی گسترش پيدا کرده و در نتيجه مسلمان و غيرمسلمان 
تهاجمات تروريستی از مراکش تا اندونزی  .همچنان قربانی تروريسم جهانی هستند

. ور استها در افغانستان و عراق شعلهدهد، و جنگد تا لندن رخ میو از مادري
سپتامبر  ١١شود که جنگ و تروريسم از می گفتهچنان که بر اساس همين نوشته، 

نيز غير نظامی  به اين سو، زندگی صدها هزار نفر را نابود کرده و اکثر قربانيان
  . اندبوده

  
جهانی که بيش از پيش خطرناک و از کنترل که ما با اقدامات وحشيانه در  با اين

های کارشناسان و متخصصين  تحليلبا کنيم در عين حال  خارج شده مقابله می
 نيز رو به رو دننک تروريسم که دين اسالم را به خاطر تروريسم جهانی سرزنش می

هايی در سر تا سر های تروريستی مانند القاعده با پخش پيامهمزمان گروه .هستيم
ان، اهريمِن غرب را به عنوان دشمن اسالم معرفی کرده و آن را مسبب تمام جه

  . دانندهای جهان اسالم میها و کاستیرنج
  

های فزاينده که هم در قالب ضديت با انگيز و خشونتدر ميان شعارهای نفرت
کند، تبعيض و هراسی در غرب بروز می در اسالم آمريکا در جهان اسالم، و هم

 ١١ی به دنبال حادثه. يابدها وسيعا گسترش میسبت به اسالم يا مسلماندشمنی ن
 -سپتامبر پرزيدنت جرج دبليو بوش تاکيد کرد که  آمريکا جنگی را عليه تروريسم 

با اين وصف، رفتار مداوم يک اقليت تروريست،  ١.به راه انداخته است -و نه اسالم 
دهد؛ بازتاب می) به طور يکسان مسلمان و مسيحی را(ی مبلغان نفرت خواسته

های ضد اسالمی و ضد غربی، و مفسران سياسی نيز برگزار کنندگان مناظره
  . های تحريف شده هستنددارای احساسات ملتهب و ديدگاه

  
يک اقليت افراطی درآميخته  ها، با ايمان و عملِ دين اسالم و روش اکثر مسلمان

نشان  ٢٠٠٦در سال  USA Todayر برای مثال، يک نظر سنجی گالوپ د. است



٢٠ 
 

ها و غرض ها، برخی تبعيضداد که حد اقل، اقليت قابل توجهی از آمريکايی
ها روا داشته و موافق افزايش اقدامات امنيتی در ارتباط با ها را عليه مسلمانورزی
نظرسنجی مشابهی . اندی جلوگيری از تروريسم بودهها به عنوان يک شيوه مسلمان
شان ها در باورهایگويند، مسلمانها میدر صد آمريکايی ٤٤ی است که نيز حاک

 -درصد  ٢٢يعنی   -ها نزديک به يک چهارم آمريکايی. بيش از حد افراطی هستند
گی داشته باشند، و کمتر از نصف ها همسايهگويند که آنها مايل نيستند با مسلمانمی

   ٢.ياالت متحده آمريکا، باور داشته باشندکنند که، مسلمانان نسبت به اآنها باور می
  

يی است برای جنگی طرف، تنها مقدمهدو آيا برداشت منفی و تشديد خشونت از هر 
تمام عيار و اجتناب ناپذير بين غرب و يک ميليارد و سيصد ميليون مسلمان؟ 

ی از دست رفته و فراموش شده در ميان بسياری از صداهای سنگين ی اساسی نکته
با اين همه و با توجه به . ی مسلمانان استاين پرسش، نظرات واقعی و روزمرهدر 

 -ی جهان و البته برای آينده -ی احتماالت برای غرب و جوامع مسلمان مجموعه
  . زمان آن فرارسيده که به اين منازعه، شکل دموکراتيک داده شود

  
يارد مسلمان واقعا آنچه يک ميل: گويد؟اسالم سخن می جانبچه کسی از "کتاب 

اين کتاب محصول چند سال . ی اين اکثريت خاموش استدر باره، "انديشند می
، ٢٠٠٧تا  ٢٠٠١های گالوپ بين سال. باشدی گالوپ میی تحقيقاتی موسسهمطالعه

کشور جهان که غالبا  ٣٥دهها هزار ساعت وقت صرف کرد و با ساکنان بيش از 
شان مسلمان است، رو در رو توجهی از جمعيتمسلمان هستند و يا ميزان قابل 

بی سواد،  ها، پير و جوان، تحصيل کرده ونمونه. هايی را به عمل آوردمصاحبه
با توجه به روش . کندنشينان و روستانيان را نمايندگی میزن و مرد، و نيز شهر

ها، نتايج به لحاظ آماری با گالوپ در برخورد تصادفی و غير تعمدی با نمونه
در مجموع ما مواردی را . استدر صد اشتباه، معتبر  ٣احتساب کمتر يا بيشتر از 

در صد يک ميليارد و سيصد ميليون  ٩٠در دست بررسی قرار داديم که بيش از 
تحقيقی است که تا  ترينجامعو  ترينبزرگکند؛ و اين مسلمان را نمايندگی می

  .تی مسلمانان معاصر انجام شده اسامروز در باره
  

، دهدها که نظرات جهان اسالم را بازتاب میی دادهآوری انبوه گستردهپس از جمع
شده بود مورد  ها را با توجه به پاسخ به سواالتی که از هر کس پرسيدهتمام اين داده

  : مطرح شده عبارت بود از سواالت ؛مدّاقه قرار داديم
  
  ی ضديت با آمريکا در جهان اسالم چيست؟ ريشه  -
  طی کيست؟ فرد افرا  -
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  ها خواهان دموکراسی هستند؟ آيا مسلمان  -
  اگر آری، اين دموکراسی چه شکلی خواهد داشت؟   -
  و نيز اين که زنان مسلمان، واقعا خواهان چه چيزی هستند؟   -
  

به  -های پيش رو، ما به شواهد آماری با اين پرسش: مفهوم کتاب حاضر ساده است
" تند رو"يا " متخصص"های شهروند مسلمان، نه صرفا شخصيتها صدای ميليون

  . دهيم پاسخ را ارائه داده و مشخص کننداجازه می -
   

است  از اين قرارترين آنها هايی را به وجود آورده که مهمتحقيقات گالوپ، ديدگاه
و جوامع غربی، بسيار بعيد است که محتوم و اجتناب  اندرگيری بين مسلمان: از

با اين وصف، تا . اين بيشتر مربوط است به سياست تا اصول. ير بوده باشدناپذ
شنوند و درک درستی از اين گان، مستقيما مردم را میزمانی که تصميم گيرنده

  .  درگيری داشته باشند، افراطيون بايد همچنان به دنبال زمينه بگردند
  

کتاب بيآوريم، از اين رو  تحقيق، به مراتب فراتر از آن بود که ما بتوانيم در يک
اينها فقط . کنيمانگيز را با شما تقسيم می آنها را برگزيديم و نتايج شگفت  ترينمهم

دريافت عمومی   :دهدحس مشترک را نشان می خالفهايی است که بخشی از داده
  در زير می آيد  آن چيزی است که

  
  ان، مسلمانان سراسر جه: کند؟چه کسی از طرف غرب صحبت می

آنها کشورها را بر اساس . گيرندپارچه در نظر نمیغرب را يک
مورد انتقاد يا تجليل قرار  -شان و نه فرهنگ -شان هایسياست

 .دهند می
 

 شد تا رويا و آرزوی وقتی از مسلمانان خواسته می: مشاغل رويايی
يی به جنگ جهادی خود را برای آينده توصيف کنند، آنها هيچ اشاره

 .ردند، بلکه بيشتر به فکر شغل بهتری بودندکنمی
 

 ها احتماال به طور يکسان مسلمانان و غربی: مردود دانستن راديکاليسم
 .دانندها را از نظر اخالقی غير قابل توجيه میتهاجم عليه غير نظامی

 
 کنند، و کسانی که از اعمال تروريستی چشم پوشی می:  مذهبی معتدل

اند و احتماال از بقيه ناديده بگيرند، در اقليتمايلند اين عمليات را 
 .تر نيستندمذهبی
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 گويند اين است که آنچه مسلمانان سراسر جهان می: تحسين از غرب

کنند تکنولوژی پسندند و تحسين میآنچه را آنها در ارتباط با غرب می
ها هنگامی که همين سواالت از آمريکايی -و دموکراسی غرب است 

 . ها يکسان بودپاسخ پرسيده شد،
 

 آنچه مسلمانان سراسر جهان، در ارتباط با غرب کمتر : انتقاد از غرب
های ُسنتی کنند، حس فروپاشی اخالقی و فروپاشی ارزشتحسين می

ها ها نيز مانند مسلماندر طرح سواالت مشابه، پاسخ آمريکايی -است 
 .بود

 
 ار مساوی در زنان مسلمان خواهان حقوق و رفت: عدالت جنسيتی

 . خود هستند جوامع
 

 گويند که تنها اقدامی که غرب مسلمانان در سراسر جهان می:  احترام
اش را با جوامع اسالمی ارتقاء دهد اين تواند انجام دهد تا روابطمی

ها تعـديل کند و نسبت به اسالم ی مسلماناست که نظراتش را در باره
 . احترام قائل شود

 
 اکثريت کسانی که مورد نظرسنجی قرار : نين اساسیروحانيون و قوا

گرفتند خواستار آن بودند که رهبران مذهبی نقش مستقيم در تنظيم 
قوانين اساسی نداشته باشند، در عين حال با قوانين مذهبی به عنوان 

  . منبع قانون گذاری موافق بودند
     

  :نگاهی به موضوعات اصلی اين کتاب
  

  ؟است چه کسی مسلمان: ١فصل 
  

يی بر اسالم و ی پردهسپتامبر را به مثابه ١١ها، رويداد هولناک بسياری از غربی
ی گالوپ های موسسهنظرسنجی ٢٠٠٢با اين حال از سال . اندها کشيدهنمسلما

دانند نظر و اعتقاد گويند که میها هنوز میدهد که اکثريتی از آمريکايینشان می
فارغ از پيامی که بسياری  ٣.به اين موضوع ندارد مردم کشورهای مسلمان ربطی

کنند، بار دريافت میها از عناوين و تيترهای هيجانی و تصاوير خشونتاز غربی
توان های آنها چيست؟ چگونه میها چه اعتقادی دارند؟ ارزشبايد ديد مسلمان

  درک کرد؟ -که بر مسائل معاصر سايه انداخته  -باورهای اساسی اسالم را 
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  دموکراسی يا حکومت مذهبی؟: ٢فصل 
  

های اندکی آيا اسالم با دموکراسی ناسازگار و متناقض است؟ چرا فقط دموکراسی
تا  کردههمچنان ادامه پيدا  دهها سالواالِت اين سطرح در خاورميانه وجود دارد؟ 

ها، حکومت مذهبی اکثريت مسلمان. چيره گردد مربوط به امور خارجهمباحث بر 
اهند يا دموکراسی؟ دولت جورج دبليو بوش، ترويج دموکراسی را به عنوان خو می

ی آمريکا به عراق، و ايجاد تغييرات سياسی در يکی از داليل منطقی حمله
روش اياالت متحده بر دموکراسی در خاورميانه با تمايل . خاورميانه پذيرفت

ی سياسی غرب دیها گفتند آزاشود که در نظر سنجیاکثريت کسانی همآهنگ می
پذيرند و به تعيين سرنوشت خود تمايل بيشتری دارند و برای آن ارزش را می

اما اگر تمايل برای دموکراسی، پذيرفته شده و هيچ بحث و گفتگويی را . اند قائل
تر طی  تابد، پس چرا حرکت به سمت دموکراسی در گذشته هموارتر و سريعبرنمی

ی دموکراسی و نيز جدی بودن ورميانه در بارهنشده است؟ اکثريت افراد در خا
 قصد اياالت متحده در پيشبرد دموکراسی، چه نظری دارند؟

 
  شود؟  چه چيزی موجب راديکاليسم می: ٣فصل 

  
ی طبيعت تروريسم های متعددی را در بارهپرسش جنگ عليه تروريسم جهانی

برای تروريسم وجود چه ميزان حمايت عمومی : ی با آن برانگيختجهانی و مبارزه
های اصلی در اين حمايت چيست؟ آيا هواداران تروريسم از غرب و دارد؟ انگيزه

روِی  اليسم سياسی با جريان اصلی ميانهی زندگی غربی متنفرند؟ راديکنحوه
اکثريت چه تفاوتی دارد؟ ميان اسالم و تروريسم چه نسبتی هست؟ همچنين ميان 

  ارتباطی وجود دارد؟  جهاد و بمب گذاری انتحاری چه 
  

  ؟خواهندزنان چه می: ٤فصل 
  

اما . اندها بودهسوزیها و دلهاست که در غرب موضوع دسيسهزنان مسلمان قرن
. بزنند حرفی خودشان اند که بتوانند در بارهزنان مسلمان به ندرت فرصت يافته

زنان، مذهب و  ی حقوقزنان مسلمان واقعا خواستار چه چيزی هستند؟ آنها در باره
غرب چه نظری دارند؟ در حمايت از توانمندسازی زنان مسلمان چه راهی بيشترين 

  تاثير گذاری را دارد؟
  

  درگيری يا همزيستی ؟: ٥فصل 
   

ها  آنچه برای مبارزه با تروريسم جهانی حياتی است، توانايی فراروی از پيش فرض
ی جهان برای تر در بارهعهاست تا مشارکتی را فرم بدهد و نظری وسيو کليشه
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شرکای مسلمان، دولت جهانی، و تمام مردم نسبت به اين . فراهم آورد" آنها"و " ما"
ها ها و غير مسلمانبا اين وصف امروزه در حالی که مسلمان. ظرفيت انتقاد دارند

کنند که در محاصره  از بابت فناتيسم و تروريسم نگرانند، در عين حال احساس می
ی غرب در برابر جهان اسالم است؟ آيا آيا اين، مشکل و مسئله. اندرفتهقرار گ

مذهبی است يا سياسی؟ آيا کليد حل مسئله،  ،درگيری فرهنگی وجود دارد؟ موضوع
عمليات نظامی است، يا روشی که بر تروريسم، گرايی و طمبارزه عليه افرادر 
  ها و مغزها چيره گردد؟ چه بايد کرد؟ قلب

  
بنابراين،  کشد،ی گالوپ عقل متعارف را به چالش میهای موسسهاز يافته بسياری

در جريان تحقيق . کندشمار فراوانی از مردم را شگفت زده و حتی عصبانی می
آموزد به کنيم تا سئوال مطرح کند و آنچه را میعلمی، ما خواننده را تشويق می

امر مهم اين "گويد می Albert Einsteinچنان که آلبرت انيشتن . چالش بگيرد
انسان بايد "کند که او همچنين اضافه می." نيست که سئوال کردن را متوقف کنی

نگاه کند که چه چيزی وجود دارد، و نه اين که نگاهش به چيزی باشد که گمان 
شما دنبال کردنی است  هدفبنابراين ما آنچه را برای بررسی ." کند بايد باشد می

  . ها گفتمان را هدايت کننداجازه بدهيد که داده. دهيم ارائه می
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   ١فصل 
  مسلمان کيست ؟

  
  
  

ی فرهنگ اسالم و های غربی هر گاه بخواهند در بارهبا اندکی استثناء، رسانه
گرايی مذهبی و تروريسم  ها صحبت کنند، باالخره بحث به کانون افراطمسلمان

ها از افراط گرايی و تروريسم د ديد چه ميزان از مسلمانباي: شودجهانی کشيده می
شود، و تا چه ها مربوط میکنند؟ اين تا چه حد به مذهب اسالم و مسلمانحمايت می

کند؟ چه بايد کرد تا بتوان با افراط گرايی و تروريسم را فراهم می حد موجبات افراط
ان برداشت؟ آيا اساسا اميدی به گرايی مذهبی و تروريسم مقابله کرد و آنها را از مي

  اصالح و رفرم اسالمی وجود دارد؟ 
  

اما برای . های مهمی است، و در صفحات بعدی پاسخ آنها خواهد آمداينها پرسش
های پيچيده و متنوع ارائه شده در اين کتاب، ضروری است که از درک داده

جانبه از اسالم و  که معموال برداشت همه -بار عناوين هيجانی و تصاوير خشونت
  . فراتر برويم -دهدها را تحت تاثير قرار میدرک مسلمان

 
  ها چه اعتقاداتی دارند؟ مسلمان   *

  خواند؟ شان آنها را به رعايت چه اصولی فرا میآئين*  
  شان چيست؟ و اميد و آرزوهای*  

  
ا کمک هبه طور خاص به فراهم کردن پاسخ سئواالت مذکور برای آمريکايی اين
ی اسالم و شان در حال حاضر چيز زيادی در بارههايی که غالبکند، آمريکايیمی

ی گالوپ در يک نظر سنجی، موسسه ٢٠٠٥در دسامبر . دانندجوامع مسلمان نمی
ها پرسيد چه چيزی در جوامع اسالمی نطر شما را جلب هنگامی که از آمريکايی
دومين پاسخ معمول ". هيچ چيز"خ دادند کنيد، عموما پاسکرده و آن را تحسين می

درصد، يعنی اکثريت نظر سنجی  ٥٧ترکيبی از اين دو پاسخ، ". دانمنمی"چه بود؟ 
  .  شدها را شامل میآمريکايی

  
  سان است؟ در همه جا يک ها،آيا دنيای مسلمان

 
ی اسالم  و مسلمانان در شرايطی که بسياری از مردم عموما و وسيعا در باره

ها مطرح يی نيز از اسالم و مسلمانکنند، تفاسير فراوان و همه جانبهبت میصح
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های مختلِف قبايلی و فرهنگی تعلق ها، اقوام و گروهمسلمانان به مليت. شود می
کنند و آداب و رسوم متمايزی را به کار های متعددی صحبت میدارند، به زبان

. کنند و نه در جهان عربآفريقا زندگی میاکثريِت جهان اسالم در آسيا و . گيرندمی
بزرگترين . باشدنفر مسلمان در جهان اسالم، تنها يک نفر عرب می  ٥از هر 

جوامع مسلمانان، متعلق به اندونزی، بنگالدش، پاکستان، هند، و نيجريه است و نه 
ت ها مسلمان در اروپا، اياالهمچنين ميليون. به عربستان سعودی، مصر و يا ايران

کنند متحده و کانادا اقامت دارند، و دومين و سومين دين بزرگ را نمايندگی می
امروزه .) اسالم دومين دين در اروپا و کانا، و سومين دين در اياالت متحده است(

ها در آنها زندگی به داليل جهانی شدن و مهاجرت، شهرهای بزرگی که مسلمان
زرق و برقی مانند قاهره، دمشق،  کنند، تنها شهرهای عجيب و غريب و پرمی

ها در لندن، پاريس، بغداد، مکه، اسالم آباد و کوالالمپور نيست، بلکه مسلمان
  .مارسی، بروکسل، نيويورک، ديترويت و لوس آنجلس نيز سکونت دارند

  
ای، از نظر مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، های چندگانهتصاوير و واقعيت
  . ا وجود داردهاز اسالم و مسلمان

  
و اکثريِت ) درصد ٨٥(ها به لحاظ مذهبی، مسلمانان يا ُسنی هستند يا شيعه؛ ُسنی

هستند و به طور ) در صد ١٥(دهند، و شيعيان بيشتر جوامع مسلمان را تشکيل می
ها معتقد بودند پس از وفات دمحم پيامبر، ُسنی. قاطع در ايران و بحرين اکثريت دارند

 -اما اقليتی. بايستی برای جانشينی پيامبر برگزيده شودرين فرد، میتکه با صالحيت
گفتند که دمحم پيامبر، علی پسر عمو و داماد خود را می) شيعيان(يعنی پيروان علی 

ی پيامبر بوده تعيين نموده و اين رهبری بايد که از خانواده) امام(به عنوان رهبر 
م شيعه، هم رهبر مذهبی و هم رهبر سياسی برخالِف خليفه يا حاکم ُسنی، اما. باشد

  . باشداست و نيز دارای معنويتی ويژه و با اهميت می
  

در راستای تنوع بيشتر، بعدا شيعه در اسالم به سه بخش اصلی، زيديه، اسماعيليه و 
ی هاروارد تقسيم شد؛ رهير اسماعيليه امروزه آقا خان، تحصيل کرده عشریاثنی

اسالم . دهندا اکثريت جمعيت ايران و عراق را تشکيل میهعشریاست، و اثنی
ی مختلف و مانند ساير اديان دارای االهيات، قانون، مکتب، و ضوابط صوفيانه

توانند  ها اعم از شيعه و ُسنی مانند سايرين، مینهايتا مسلمان. باشدگاهی رقيب می
، سکوالر، معتدل يا رو، تندرو، رفرميستکار، ميانهکار يا غير محافظهمحافظه

  . افراط گرا باشند
  

کشور با اکثريت  ٥٧در به عنوان جهان اسالم  ميليارد و سيصد ميليون نفريک 
جمعيت مسلمان، يا جمعيت قابل توجه مسلمان در اروپا، آمريکای شمالی و سراسر 

امروزه جوامع بزرگ مسلمان فقط در داکار، خارطوم،   ٥.کنندجهان زندگی می
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دمشق، رياض، تهران، اسالم آباد و کواالالمپور نيست، بلکه در لندن، قاهره، 
های ها نه تنها به زبانمسلمان. نيز هست برلين، نيويورک، و واشنگتن پاريس، ُرم،

، باهاسا Swahiliهای فارسی، ترکی، اردو، سواحيلی  عربی بلکه به زبان
Bahasa و اسپانيايی نيز صحبت  و همچنين انگليسی، فرانسوی، آلمانی، دانمارکی

  . کنندمی
  

يی، و مشارکت آنها در جامعه نيز های آموزشی و حرفهلباس زنان مسلمان، فرصت
توانند رانندگی کنند زنان در برخی از جوامع مسلمان نمی. بسيار حائز اهميت است

های ديگر جهان اسالم، زنان و جدايی جنسيتی وجود دارد، اما در بسياری از بخش
شوند و حتی خلبانی هواپيما را به عهده کنند، موتور سيکلت سوار میندگی میران
شود تا در اماکن عمومی خود را کامال از برخی زنان مسلمان خواسته می. گيرند می

. اند ممنوع کردههم بپوشانند، در حالی که برخی ديگر، پوشيدن روسری اسالمی را 
اند تا سرهای خود را بپوشانند، در ب کردهيی از زنان مسلمان انتخاشمار فزاينده

در امارات متحده عربی و . کنندصورتی که ديگرانی هستند که چنين کاری نمی
های  در بخش. دهندها را تشکيل میايران، زنان، اکثريت دانشجويان دانشگاه

  . تر هستندديگری از جهان، زنان حتی از مردان کم سواد نيز عقب
  

ر پارلمان و در کابينه به کار اشتغال دارند و در ترکيه، پاکستان، زنان، در دولت، د
ی آنهاست، در حالی که در ساير بنگالدش، و اندونزی رهبری دولت به عهده

کشورهای مسلمان، زنان برای کسب حق رأی و کارهای دفتری مشغول مبارزه 
و يا دامن  زنان مسلمان، ساری، شلوار، لباس دو تکه، جين آبی، پيراهن. هستند

کنند،  يی لباس بلند و گشاد به تن میپوشند، درست مانند مردان مسلمان که عدهمی
گذارند و يا ريش خود را پوشند، ريش میشماری جين آبی، ژاکت، کت و شلوار می

  . تراشندمی
  

ی اقتصادی و سياسی ی تنوع در جهان اسالم، در توسعهگيرترين نمونهشايد چشم
ی خليج فارس ظ اقتصادی، کشورهای سرشار از نفت و توسعه يافتهبه لحا. باشد

ی عربی و عربستان سعودی دنيايی جدا از کشورهای مانند قطر، امارات متحده
به لحاظ سياسی . کنند و در حال توسعه هستند مانند مالی و يمنفقيرند، که تالش می

ان با خيال راحت در کنار های اسالمی در ايران، سودان و افغانستان طالبنيز دولت
  .اندهای سکوالرگرای مصر، سوريه، ترکيه و اندونزی ايستادهدولت

  
در ترکيه، الجزاير، اردن، مصر، کويت، يمن، پاکستان، و مالزی، فعاالن اسالمی 

 وافراد . اندبرای نخبگان در مراکز اصلی جامعه ظاهر شده" هايیبديل"ی به مثابه
شوند، در کابينه و در ای اسالمی برای پارلمان انتخاب میهاعضای پيشين سازمان

موضع نخست وزير و رئيس جمهور کشورهايی نظير ترکيه، کويت، اردن، عراق، 
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های انجمن. کنندايران، مصر، پاکستان، مالزی و اندونزی کار می لبنان، سودان،
م خرج اسالمی، خدمات اجتماعی و آموزشی، حقوقی و خدمات درمانی موثر و ک

های فقيرنشين و طبقات فرودست جامعه در قاهره، افغانستان، بيروت، در محله
 . دهندی باختری و غزه ارائه میميندانائو، کرانه

 
جوامع  - هر چند در تضاد آشکار با هم -های شبه نظامی ی گروهدر حالی که همه

هانی در ، حمالتی به مرکز تجارت جترساندند ان را به اسم اسالم میمسلم
هايی در لندن و مادريد ، و رشته بمب گذاریيورک، و پنتاگون در واشنگتننيو

که هم جهان اسالم و هم  است سمیراديکالي ی منعکس کنندهاينها . صورت گرفت
  . کرد جهان غرب را تهديد می

  
 ،ی اسالم و جريان اصلی مسلمانان مدره، از سوی يک اقليت افراطیتنوع گسترده

در يکپارچه . تحت الشعاع قرار گرفت و محو شد) يا ايدئولوژيک(سی هلک سيامُ 
، نه تنها مسلمانان راديکال، بلکه اسالم به عنوان يک "آنها"و " ما"ديدن جهان 

ها نزديک شود، و کسانی که معتقدند برخورد تمدنتهديد جهانی در نظر گرفته می
  .دانند تهديدی برای جهان می را نيز ماخواهد بود نه تنها بن الدن که بسياری از 

  
  اهميت ايمان

 
کند؟ بر بدين ترتيب، مذهب به طور جدی چه نقشی در زندگی مسلمانان ايفا می

در  ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٥های و سال ٢٠٠١ی گالوپ در سال اساس نظر سنجی موسسه
و در (کشورهای مسلمان و يا عمدتا مسلمان، در بسياری از کشورها، اکثريت 

ی آنها اند که مذهب بخش مهمی از زندگی روزانهگفته) در صد ٩٠تا  چندين مورد
ی پرمايه را داشتن زندگی مذهبی يا معنوی"در صد قابل توجهی . دهدرا تشکيل می

تواند بدون ضرورتی که آدمی نمی" داننديی ضروری از زندگی میبه عنوان جنبه
همی از مردم در کشورهای صد مدر پاسخ شماره يکِ . آن به حيات خود ادامه دهد

متنوعی مانند ترکيه، عربستان سعودی و اندونزی به اين  پرسش که آنها در عالم 
کنند اين بود که مردم صادقانه به اسالم پسندند و تحسين میاسالم چه چيزی را می

  ." پايبندند
  

يدن ی هويت، منبعی برای معنا بخشرا به عنوان اولين نشانه دينبسياری از مردم، 
اکثريت زنان و . دانندو ارشاد و تسالی جمع و جامعه، و ضرورت پيشرفت می

مردان در کشورهای عمدتا مسلمان، مايلند مبانی اسالمی يعنی شريعت را به 
هايی اين پاسخ دهندگان با اکثريت آمريکايی. ی منبع قانون گذاری قرار دهند مثابه

اين  ٦.قرار دهند اشتراک بسيار دارند که مايلند کتاب مقدس را منبع قانون گذاری
گذارند و عميقا نگران مسائل های خانوادگی تاکيد میهر دو گروه، بر اهميت ارزش

های داده شده در دنيای اسالم و آنچه شمار در واقع، پاسخ. اخالقی جامعه هستند
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اندازه  های بيش ازگويند اين است که آنها حد اقل، آزادیها میبسياری از آمريکايی
  . کنندتحسين میکمتر در فرهنگ غرب را 

  
رسد، يعنی اسالم برای پيروانش، همان چيزی نيست که به نظر ناظران خارجی می

برای بسياری از . ها نيستی محدود از قوانين و مجازاتصرفا يک پوسته
ی ذهنی معنوی است که احساس معنا، راهنمايی، هدف ها، اسالم نقشه مسلمان
اکثريت قابل توجهی از ساکنان کشورهای متنوع . کندو اميد فراهم میداشتن 

گويند زندگی آنها می) درصد در عربستان ٩١درصد در مصر،  ٩٠(مسلمان 
 . باشددارای اهداف مهم می

 
گويند تقويت ی ُسنن و آداب و رسوم خود میها در بارهاهميت دين با آنچه مسلمان

آيا "وقتی پرسيده شد . کندنی در زندگی آنها بازی میشود، و همچنين نقشی کانومی
ها و آداب و رسوم برای شما اهميت دارد يا نه؟ اکثريت در بسياری از اين ُسنت

 ٩٥درصد، عربستان سعودی  ٩٦در اردن ": آری"کشورهای مسلمان گفتند 
اين به شدت در تضاد است با . در صد ٨٩درصد، و مصر  ٩٠درصد، ترکيه 

و به ) درصد ٥٤" (آری"نی که در آمريکا به همين سوال گفتند درصد کسا
 ٢٣(و بلژيک ) درصد ٢٠(فرانسه ) درصد ٣٦(خصوص در اروپا مانند انگلستان 

  ) درصد
  
بدون توجه به تصورات و  -اگر دين همان است که ار سوی بسياری از مسلمان ها  

 شود، پس اين دينی زندگی تلقی میارزش کانونی -شعارهای مذهبی تندروها 
به دست آورد؟ معنای  سپاری گی و جانن ميزان از خودگذشتهتوانسته اي چيست که

های ها و فرهنگمسلمان بودن چيست؟ بيش از يک ميليارد جمعيت، با زبان
  کنند؟ مختلف، پراکنده در سراسر جهان از چه اصولی پيروی می

  
  اساس اعتقاد و شعائر: يک خدا و پيامبران متعدد

  
ها در سراسر جهان امری کانونی چون دين و آئين برای زندگی بسياری از مسلمان

يی از اسالم و از  بسياری از آنچه در اين دين پيروی و است، بنا بر اين، فهم ساده
يی اسالم صحبت اين قسمت که از اصول پايه. شود نيز ضرورت داردانجام می

سانی که کمتر با اسالم آشنا هستند و يا کند، به طور خاص برای خوانندگان، کمی
  . اصال با اسالم آشنايی ندارند، مفيد خواهد بود

 
ی و اين کلمه در ريشه" پيمان و تعهدی قوی نسبت به خداوند است"به معنای  اسالم

به برخی از متکلمان مسلمان، اسالم را . هم معناست سالمعربی خود با صلح يا 
اين تعريف عام، . دانندق اراده و مشيت خداوند میعنوان رسيدن به صلح از طري

حائز اهميت است، زيرا از نظر مسلمانان هر کس در هر زمان از تاريخ که اين 
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از اين رو اولين مسلمان، . بوده است" مسلمان"کرده، يک معيارها را رعايت می
اسالم . ه استدمحم پيامبر نيست، بلکه آدم، يعنی اولين انسان و اولين پيغمبر خدا بود

قرآن (ها، پيامبر و رسوالنی فرستاده شده است ی اُمتمدعی است که برای همه
دادند و  پيامبر و رسوالنی که همگی يک پيام را آموزش می ،)٢٤ی آيه ٣٥سوره 

بر اين است که  اعتقاد آن اين که تنها يک خدای يگانه وجود دارد و در اين رابطه
  . دندبو" مسلمان"تمام پيامبران 

  
ما به خداوند و به آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 
نوادگان فرو فرستاده شده و به آنچه به موسی و عيسی و پيامبران از سوی 
پروردگارشان داده شده است ايمان داريم، ميان هيچيک از آنها فرق 

  .گذاريم و ما فرمانبردار اوئيم نمی
  )٨٤ی آيه ٣سوره  ،قرآن(                                            

  
نيز مانند عيسی و موسی،  در خاورميانه به دنيا ) یميالد ٦٣٢تا  ٥٧٠(دمحم پيامبر 

. در آنجا بود که اسالم به سرعت شايع گشت. آمد و پيامش را در همآنجا آموزش داد
ها و يهوديان نيز حیکنند، چنان که مسيمسلمانان، خدای ابراهيم را پرستش می

ی مسلمانان به جای دين جديد، به دينی باور دارند که ادامه. پرستندرا می همين خدا
بنابراين، صرفا بر اساس آنچه تائيد شده معنای کنونی . آئين و ُسنت ابراهيم است

مسيحی که  در جنگ جهانی دوم ساخته شد، امروزه وسيعا شامل به  -ُسنت يهودی 
اسالمی شده و تمام فرزندان ابراهيم را  -مسيحی  -ن ُسنت يهودی رسميت شناخت

  . شود  شامل می
  

و عيسی  ) تورات(مسلمانان، پيامبران کتاب مقدس و وحی خداوند به موسی 
در واقع موسی، عيسی و مريم، اسامی متداول . شناسندرا به رسميت می) انجيل(

، اصل و نسب خود را در کتاب ها و مسلمانانها، مسيحیيهودی. اسالمی هستند
های مسلمانان، بسياری از داستان. رسدکه به ابراهيم می کنندمقدس رديابی می

ها و کنند که يهودیدانند و گمان میکتاب عهد عتيق و عهد جديد مسيحيان را می
فرمان موسی، داود و سليمان و مريم  ١٠آدم و حوا، کشتی نوح، (ها بعضا  مسيحی

، )حوا(همسرش برای مثال در قرآن آدم و . خوانندبا تفسير متفاوتی می )و مسيح را
خورند، و اين نافرمانی، گناه کنند و هر دو از سيب ممنوعه میخدا را نافرمانی می

همچنين در قرآن، به نام مريم، مادر . کندهای آينده تحميل نمیاصلی را به نسل
دهد که قرآن توضيح می. شده استعيسی، به مراتب بيشتر از عهد جديد اشاره 

آورد، عيسی در اسالم به عنوان مريم در شرايطی که باکره بود عيسی را به دنيا 
االعظم مورد احترام است اما به عنوان خدا در نظر گرفته يکی از پيامبران اولی

  . شودنمی
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 ی قرآن، تفاوت و گوناگونی در اعتقادات، فرهنگ و ُسنت، بخشی ازبه گفته
  : ی حکمت اوخواست خدا در آفرينش است و نشانه

  
تا ) قرار نداد(داد الکن خواست شما را امتی يگانه قرار میاگر خداوند می

شما را در آنچه دادتان بيآزمايد، پس در کارهای خير بر يکديگر پيشی 
ی شما به سوی خداوند است، بنابراين شما را از آنچه  بگيريد، بازگشت همه

   )٤٨ی آيه ٥ی سوره! (گرداند ورزيديد آگاه مییاختالف م
  

های ها و رنگها و زمين و گوناگونی زبانهای او آفرينش آسماناز نشانه
 ٣٠ی سوره. (هايی برای دانشوران استشماست، به راستی در اين، نشانه

  )٢٢ی آيه
  

ها هها و قبيلما شما را از مردی و زنی آفريديم و شما را گروه! ای مردم
ترين شما نزد خداوند گمان گرامی رديم تا يکديگر را بازشناسيد، بیک

  )١٣ آيه٤٩سوره (تپرهيزکارترين شماست، به راستی خداوند دانايی آگاه اس
  

يی از تعصب نژادی آزاد و رها نيست، امروزه مسلمانان هيچ جامعه ،به هر رو
برای مثال يک . خرندی اسالم، سخت مفتهای مساوات طلبانهنسبت به آرمان

پرسی جهانی گفت بيشترين چيزی که او در جهان اسالم مورد مراکشی در يک همه
من بيشترين احترام . "برابری نژادی است دهد، پيام اسالم در زمينهار میتحسين قر

  ."  نژادی مردم مسلمان قائلمغير های اسالم و رفتارآموزه ها ورا برای ارزش
  

گی قدان، حول يک ايمان مشترک، بدون گرايشات قومی و قبيلهقرآن بر وحدت معت
ی اعتقادات مسلمانان که اين تنوع و تکثر مردم در سرتا سر هسته. کندتاکيد می

ها به مسيح و به عهد جديد نگاه جهان را متحد سازد چيست؟ همان طور که مسيحی
 پيامبر و به قرآن توجه ها نيز به دمحمها به موسی و تورات، مسلمانکنند و يهودیمی

و به خاطر . داننددارند، پيامبر و پيام خداوند را آخرين، سرآمد و مکمل وحی می
ی مسلمانان در گسترش اسالم و حاکميت آن، ی اوليهموفقيت چشمگير دمحم و جامعه

که اصحاب پيامبر ناميده (ها آل نسل اول مسلمانی ايدهمسلمانان ُسنی پورتره
دهند؛ اين مدل مرجع مشترکی را به عنوان مدل خود، مدّ نظر قرار می) شوند می

  . شوداست که برای اندازه گيری، داوری و رفرم جامعه از آن استفاده می
  

  اقرار و شهادت به ايمان
  . خدانی نيست جز خدای يگانه و دمحم نيز پيامبر خداست

  
اين شهادت . بدهد) و شهادت(فرد بايد به اين اعتقاد گواهی  هربرای مسلمان شدن، 

خوانند نيز چندين بار در روز تکرار توسط کسانی که به طور مرتب نماز می
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اعتقاد به خدای : دهدشود، اين گواهی پايه و اساس اسالم را مورد تائيد قرار می می
  . يگانه و حقيقی و اعتقاد به رسولش، دمحم پيامبر

  
. د، بُت پرستی و گناهی نابخشودنی استهر چيزی غير از اين در ارتباط با خداون

پردازد،  به همين خاطر است که هنر اسالمی معموال به نقش و ترسيم خدا و دمحم نمی
با .  کاری اسالمی متکی استاما به شدت به خوشنويسی، اشکال هندسی و کاشی

به مراتب فراتر   -شود گفته می توحيدکه در عربی  -اين حال مفهوم وحدت خداوند 
ی اين قلب اسالم است، يک ايده. کننداز آن چيزی است که در غرب تصور می

ی چيزهای ديگر، از اصول اسالم گرفته تا شعائر اسالمی بنيادين که بر همه
به اين معنی است که هيچ چيز " نيست خدايی جز خدای يگانه. "اندازدروشنايی می

نيست و " پرستش"و سزاور  هجز خداوند شايست  -اعم از مال و موقعيت و نفس  -
ها از نماز تا روابط با همسايه و مديريت های زندگی مسلماناين باور، تمام جنبه

اگر هيچ چيز ارزش پرستيدن نداشته باشد جز . گيردکسب و کار را دربرمی
های يک مانند دندانه"ها ی انسانگفت همهگويند پيامبر میخداوند، آنگاه چنان که می

  ." ابر خواهند بودشانه بر
  

را  نگاهو ، "دمحم رسول خداست"اين است که  قسمت دوم شهادت و اقرار به ايمان،
مانند عيسی در مسيحيت، دمحم پيامبر نيز که از . گرداندبه مدلی برای زندگی برمی

ها مدل است و نقش کانونی دارد، نظر مسلمانان پيامبر خاتم خداست، برای مسلمان
ها، دمحم پيامبر برای مسلمانان صرفا يک انسان ی برای مسيحیاما برخالف عيس

آل سياسی، رهبر نظامی، مسلمانان، دمحم پيامبر را نه تنها به عنوان يک ايده. است
آلی دانند، بلکه او را همسر و پدر و رفيق ايدهدولتمرد، تاجر، داور و دييلمات می

د احترام است که نام دمحم و يا اسامی دمحم پيامبر به حدی مور. آورندنيز به حساب می
ها نزد مسلمانان ترين نام ترين و شناخته مشتق از آن يعنی احمد و محمود، از متداول

  . است
   

. کنندی انسان کامل برای زندگی نگاه میی نمونهمسلمانان به دمحم پيامبر به مثابه
گويند ، آنچه را که میی زندگی پيامبر به نام حديثمجلداتی از گزارشاتی در باره

اين احاديث چگونگی مناسبات . پيامبر گفته و يا انجام داده، ثبت و ضبط کرده است
ی او با مقامات بلند پايه و غالمان و نيز روابط پيامبر با دوستان و دشمنان، رابطه

در . دهداو با همسر و فرزند، يا چگونگی عملکرد او در ميدان جنگ را توضيح می
ها گفته شده که پيامبر در طول زندگی خود بر اساس قرآن تاريخ مسلمان سرتا سر

مسلمانان ُسنی، . زيسته و خواست خدا را در قول و فعل خود تجسم بخشيده است
اند که به معنای آن است که آنها کسانی هستند که نمونه و اسم خود را از ُسنت گرفته

  .دکننسرمشق دمحم پيامبر را تبعيت و دنبال می
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برای کمک به مسلمانان در تفسير توحيد در زندگی روزانه، به آنها ايزاری داده 
که قرار است به پياده کردن نظريه در عمل يا فروع دين " فروع اسالم"شده به نام 
  . بعد از شهادت و گواهی به عنوان اصل، نماز  يا نيايش است. ياری بدهد

  
  نمـاز

  
بار در  ٥. مکرری است برای اکثر مسلمانان جهان نماز يا نيايش، شعائر کانونی و

روز از صبح سحر تا مغرب و عشاء در سراسر جهان، مؤذن، مسلمانان را برای 
بشتابيد برای . . . خداوند بزرگتر است . . . هللا ُ اکبر . "خواندانجام نماز فرا می

امورات دنيوی  یشود که خداوند از همهمؤذن به مسلمانان يادآور می. . . " نماز 
ی اين امور را که آنها در حال انجام آن هستند، بزرگتر است و برای يادآوری، همه

شوند که همان ها تشويق میدر حالی که مسلمان. به مدت کوتاهی کنار بگذارند
شنوند دست از امورات دنيوی بردارند و موقع که اذان و يا فراخوان نماز را می

شوند، با اين وصف آنها می توانند بعد از اذان نيز نماز خود برای انجام نماز آماده 
  .  را ادا کنند

  
کار  ،دفاترو شود، کارمندان، در برخی از کشورهای مسلمان، فروشگاهها بسته می

کنند، و دارندگان کسب و کار و کارگران را موقتا به بعد از انجام نماز موکول می
کنند، به سمت مکه م آن بودند متوقف میبه راحتی هر کاری را که در حال انجا

در کشورهای غير  .پردازنديايش و پرستش خداوند میايستند و به ن می) قبله(
مسلمان نيز بسياری از مسلمانان از مقامات دولتی و مشاوران حقوقی تا کارگران و 

ر در ظه. يابند تا نماز را انجام دهنديی را میمغازه داران، محل ساکت و پوشيده
چنان . روندبه مسجد می) جمعه( همگانیجمعه نيز مسلمانان به منظور ادای نماز 

  : بينيمکه در قرآن می
  

چون روز جمعه گلبانگ نماز در دهند، به يادآوری خدا بشتابيد و ! ای مومنان
  !اين برای شما بهتر است اگر بدانيد! خريد و فروش و کسب و کار را وانهيد

  )٩آيه  ٦٢سوره (                                            
  

برای کسانی که در معرض شنيدن اذان نيستند، اوقات محلی نماز تقريبا در تمام 
توانند اوقات خاص نماز را مسافران نيز می. شودهای اسالمی چاپ میروزنامه

د تقريبا در هر کجای جهان در اينترنت بيابند و يا ساعت مچی خود را تنظيم کنن
ها در جهان اسالم نيز به طور های هتلاطاق. زنگ بزند و آنها را با خبر سازد

شود که بر روی ميز و يا پاتختی ی کوچک را شامل میمعمول يک شاخص قبله
  . دهدگذاشته شده و جهت مکه را نشان می
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ی نماز متعجب ها ممکن است از تکرار به ظاهر بيش از اندازهبسياری از غربی
يک  تاجر آمريکايی اخيرا در محل آموزش کار مربوط به کسب و کار در . شوند

با ."  پنج بار نماز خواندن در روز، زياد است"کشورهای اسالمی علنا پذيرفت که 
به اين آمريکايی، نماز را  یخوان، و مديری نمازمسلمان Salmaاين همه سلما 

  :صورت تشريح کرد
  

خورند؟ متخصصين چند بار غذا می ی راحت ما روزانهمردم در جامعه
کنند، ولی اگر شما پسر تغذيه سه وعده غذا و دو ميان وعده را توصيه می

اين احتماال به . نوجوانی باشيد، بيش از سه وعده و دو ميان وعده اشتها داريد
باری، از نظر اسالم آدمی تنها وجود . ميان وعده برسد ١٠وعده غذا و  ٥

ودی معنوی نيز هست، و درست مانند ابعاد فيزيکی فيزيکی نيست بلکه وج
ما که در طول روز نيازمند تغذيه است، ابعاد معنوی و روانی ما نيز به تغذيه 

  .نياز دارد
  

. دهممن نماز صبح را در هنگام سحر و پيش از رفتن به محل کار، انجام می
 ١٠نماز ظهر را در فرصت ناهار خوردن و نماز عصر را در فرصتی 

دو نوبت نماز ديگر به هنگام شب است . آورميی در دفترم به جا میقيقهد
وقتی که در خانه هستم؛ يکی سرشب و به هنگام مغرب، و ديگری پيش از 

. ی سبک غذا برای روح و روانوعده ٥آماده شدن برای خواب است، يعنی 
خداوند توانم تصور کنم که بدون اين ارتباط دائم با صادقانه بگويم من نمی

  . ام کنار بيآيمبتوانم با کار گيج کننده و زندگی خانوادگی
  

. گالوپ در تحقيق خود نيز مشابه همين احساس را در سر تا سر جهان يافته است
خوانند نه صرفا به اين خاطر که يک تعهد مذهبی است بلکه به مسلمانان نماز می

در يک نظر سنجی گالوپ در  .سازداين خاطر که آنها را به خدا نيز نزديکتر می
کشور عمدتا مسلمان نشان  ٧، اکثريت قريب به اتفاق پاسخ دهندگان در ٢٠٠١سال 

 ٦در . کندهای فردی کمک میدهد که نماز به ميزان زيادی به تسکين نگرانیمی
مورد از اين کشورها، بيش از دو سوم پرسش شوندگان همين پاسخ را دادند، 

درصد؛  ٦٩درصد؛ اندونزی  ٧٤در صد؛ کويت  ٧٩تان درصد؛ پاکس ٨٣مراکش (
درصد که گفتند  ٥٣برخالف (تنها در ترکيه ). درصد ٦٨درصد و ايران  ٦٨لبنان 

الوپ در صد به گ ٦به ميزان ) شان تاثير داشتههاینماز به ميزان زيادی بر نگرانی
   ٧.های فردی آنها نداشته استتاثيری بر نگرانی جواب دادند که نماز

  

: هايی به اين شرح استهای مهم دين اسالم طبق گفتهارتباط نماز با ساير جنبه
ی برد؛ روزه ما را در آستانهی راه رسيدن به خدا پيش مینماز ما را تا نيمه"

  ." کنددهد؛ و پرداخت زکات موجبات پذيرش ما را فراهم میپرستش خدا قرار می
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  ی ماه رمضانروزه
  

های  ی طوالنی، فرصتی است برای انضباط فيزيکی و واکنشماه رمضان، و روزه
مسلمانان از خوردن غذا، نوشيدن آشاميدنی و روابط جنسی از هنگام سحر . معنوی

کنند، زمان را به درنگ در خويشتن مذهبی، نماز و نيايش، تا مغرب خودداری می
هنگام مغرب، به . گذرانندانجام اعمال صالح و انفاق به نيازمندان مستضعف می

ماه رمضان با برگزاری جشن و عيدی که . کنندروزه را با غذای سبکی افطار می
مراسم پايانی ماه روزه را . رسديکی از دو عيد بزرگ اسالمی است به پايان می

مانند کريسمس که در روح خود شادی است جشنی عيد فطر . گويندعيد فطر می
  . دو گرفتن نيز داردمذهبی، مراسم ويژه و کادو دادن و کا

  
  پرداخت زکات

  
گندم، [ درصد از اموال منقول، ٢.٥ی ، پرداخت ساالنه")تصفيه و تطهير(" ذکات

درآمد ساالنه،  عالوه براست  ]گوسفند جو، خرما، کشمش، طال، نقره، شتر، گاو،
اين امری داوطلبانه و صدقه . گيرد تعلق می به فقراء بيماران يا مصيبت زدگانکه 
در اسالم بر . ت، بلکه تقسيم مالی است که از طرف خداوند مقرر شده استنيس

، يعنی کندرا محکوم می قرآن بحث قدرگرايی. مسئوليت اجتماعی تاکيد شده است
بحثی بر اين اساس که فقراء فقيرند چون خدا خواسته است و لذا بايد آنها را با 

  :تقديرشان رها کرد
  

آنچه خداوند روزيتان کرده است ببخشيد، کافران  و چون به آنان بگويند که از
خواست به  گويند آيا به کسی خوراک بدهيم که اگر خداوند میبه مومنان می
  .بريد داد؟ شما جز در گمراهی آشکار به سر نمیاو خوراک می

  )٤٧ی آيه ٣٦سوره (                                               
  

از دستی  بخشددهد و میدستی که می"فته است يز بنا به قولی گهمزمان دمحم پيامبر ن
  . و روی پای خود ايستادن را تشويق کرده است" بهتر است گيرد،که می

  )٥٠٨، شماره ٢٤کتاب  ٢صحيح بخاری جلد (                                     
  

  ی خداحج خانه
  

ی ماه رمضان و زکات، چهار ، روزه، پنج بار نماز روزانه)شهادت(اقرار به ايمان 
ها را تامين وحدت مسلمان مورد از فروع اسالم است که رعايت و انجام آنها،

درست . شهر مقدس مکه) يا حج(پنجمين فروع دين عبارت است از زيارت . کند می
پرستش به سمت نماز و ها متحدا پنج بار در روز برای به همان صورت که مسلمان

د، به همان صورت نيز همه ساله بيش از دو ميليون معتقد، از سراسر ايستن مکه می
کنند، شهری که دمحم پيامبر در آن به دنيا آمد و اولين جهان به شهر مقدس سفر می
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يی به مرد و زن، پوشش ساده ،در حج. وحی خداوند را در همين شهر دريافت نمود
جمعی در  و حضور رکتکنند تا خلوص، اتحاد و برابری خود را در شتن می

ترين رخداد مذهبی را به مناسک، دوباره سمبليزه کرده باشند، مناسکی که مهم
مسلمانانی که . گونه افتراق و تبعيضی وجود ندارددر اينجا هيچ. گذارد نمايش می

دهند ی باورنکردنی دو ميليون نفر زائر را توضيح میاند، تجربههرا تجربه کرد حج
با سر دادن شعاری واحد به صورت برابر به پيشگاه خداوند وارد شده که همه با هم 

  . زنند که از خودشان بسا بزرگتر استو خود را به معنايی پيوند می
  

، فعال سياه پوست Malcom X ی تغيير مالکوم ايکسهمين تجربه، بر پروسه
داشت که اين نتيجه را  حجآمريکايی نيز تاثير گذاشت؛ به طوری که رفتن او به 

تری را از برادری نظرا و عمال نژادپرستی را محکوم کرد و درک همه جانبه
 حجيی که مالکوم از مکه نوشت به احساس خود از در نامه. انسانی کسب کرد

  :اشاره دارد
  

های دهها هزار زائر از سراسر جهان در آنجا حضور داشتند، از رنگ
ی ما در اما همه. های سياهپوستمختلف؛ از بلوندهای چشم آبی تا آفريقايی

يک مناسک مشابه شرکت کرديم، روح اتحاد و برادری را نشان داديم، که 
گفت که همزيستی بين سفيد و غير سفيد هرگز هايم در آمريکا به من میتجربه

  . امکان پذير نيست
در پايان پنج روز مناسک حج، مسلمانان در سراسر جهان، جشن 

کنند؛ اين جشنواره ی بزرگداشت قربانی، برگزار می، حشنوارهعيداالضحی
در ارتباط با زمانی است که خداوند قوچی را برای ابراهيم فرستاد تا به جای 

اکنون زمانی است برای جشن بزرگ، چون  ،ازاين رو. کند ذبحپسرش 
 Hanukahها در جشن هانوکا  ها و مسيحیهای مسلمان مانند يهودیخانواده

  . دهندآيند و هدايايی به يگديگر مید هم میو کريسمس گر
  

  مبارزه در راه خدا: جهـاد
 

، و بذل کوشش برای محقق "ِجدّ و جهد يا مبارزه"، که در قرآن به معنای جهـاد
ساختن مشيت خداست و به زندگی بهتری نيز منجر خواهد شد، گاهی به عنوان 

ما به طور رسمی فروع اسالم فرع و ستون ششم از فروع اسالم به آن اشاره شده، ا
و يا " جنگ مقدس"جهـاد در قرآن، هيچ ربطی با اصطالح . شودخوانده نمی

با اين وصف حاکمان اسالمی همراه حاميان مذهبی اعم از علما . برابری با آن ندارد
ی  های توسعه طلبانه اند تا به جنگو مقامات، به طور تاريخی از جهاد استفاده کرده

های افراطی اوليه نيز برای مشروعيت دادن به  گروه. ت ببخشندخود مشروعي
 . شدندشورش، ترور، و تالش برای سرنگونی حاکمان مسلمان، به جهاد متوسل می
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و دفاع از خود را مطرح  ،"تدافعی" جهادِ ی قرآن که حق استفاده از آيات اوليه
او به مدينه، که به کرد، کوتاه زمانی پس از هجرت دمحم پيامبر و هواداران  می

در آن زمان که آنها . خاطر اذيت و آزار از مکه فرار کرده بودند، نازل گشت
به کسانی که جنگ به آنها "شان بجنگند، پيامبر گفت ناگزير بودند به خاطر زندگی

اند و بی گمان خداوند به ياری ی جهاد داده شد، زيرا ستم ديدهشود اجازهتحميل می
های خود رانده شدند و جز اين نبود همان کسانی که به ناحق از خانهآنها تواناست؛ 

  ) ٤٠-٣٩ی آيه ٢٢ی سوره( "گفتند پروردگار ما خداستکه می
  

:  آمده است ٢ی سوره ١٩٠ی جهاد اين است که به روشنی در آيه تدافعیطبيعت 
نکنيد که کنند، بجنگيد اما تجاوز و در راه خداوند با آنان که با شما جنگ می"

در مقاطع بحرانی آن سالها، پيامبر  ."داردخداوند تجاوزکاران را دوست نمی
  . کرد که راهنمای امر جهـاد بودهايی از جانب خداوند دريافت می وحی

  
شد  هايی به سرعت مطرح میکرد، پرسشی اسالمی رشد میدر شرايطی که جامعه

قرآن در .  ته و بايسته استمبنی بر اين که در دوران جنگ چه رفتاری شايس
چه : دادهايی به طور ريز و با جزئيات ارائه میارتباط با رفتار جنگی، راهنمايی

ی ، سوره١٧ی آيه ٤٨ی سوره(چه کسی از جنگيدن معاف است کسی بايد بجنگد و 
ی آيه ٢ی سوره(بس کرد چه موقعی خصومت بايد متوقف شود و آتش) ٩١ی آيه ٩

تر از مهم). ٤ی آيه ٤٧ی سوره(اسراء چه رفتاری بايد داشت ا و ب) ١٩٣-١٩٢
گويد درگيری و زد و خورد، و پاسخ باشد که میمی ٢ی از سوره ١٩٤ی همه آيه

هر کس بر شما ستم روا ": بايستی متناسب باشدبه خشونت و ستيزه جويی می
  ."داشت، همان گونه که با شما ستم روا داشته با او عمل کنيد

  
است، نه خشونت و  صلحد که هنجار و قاعده، کنا اين وصف آيات قرآن تاکيد میب

ی جنگ با دشمن زمانی متوازن است که مقدمتا اقدامی قوی اجازه. ستيزه جويی
اگر به سازش گرايند، تو نيز بدان گرای و بر : "برای صلح صورت گرفته باشد

خواست آنان را بر خداوند میاگر ": و) ٦١ی آيه ٨ی سوره( ."خداوند توکل کن
باری، اگر اينان از شما کناره  -پرداختند داد و با شما به جنگ میشما چيرگی می

گيری کردند و با شما نجنگيدند و از در سازش درآمدند، خداوند برای شما در 
های  در دوران) ٩٠ی آيه ٤ی سوره( ."ه استدبرخورد با آنان راهی قرار ندا

، کشتن غير نظاميان مانند زنان و کودکان ممنوع بود و به راهبان و ی اسالماوليه
  . شد اگر در جنگ شرکت نکنند، مصون و درامان خواهند بودها گفته میخاخام

 
د و برای کشتن کفار فراخوان شوکه بعضا آيات شمشير ناميده می هست آياتی اما
ن رسيد، مشرکان را هر جا و چون ماههای حرام به پايا": د از اين قرار استده می

که يافتيد بکشيد و دستگيرشان کنيد و به محاصره درآوريد و در هر کمينگاهی به 
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اين يکی از آيات قرانی است که منتقدان، به  )٥ی آيه ٩ی سوره( "کمين آنها بنشينيد
. دهدآن استناد می کنند که ماهيت خشونت آميز اسالم و کتاب مقدس آن را نشان می

ی يات همان آياتی است که به صورت گزينشی مورد استفاده و يا سوء استفادهاين آ
افراط کاران مذهبی قرار گرفته تا االهيات تنفر و عدم تحمل، و نيز مشروعيت 

  . بخشيدن به جنگ بی قيد و شرط در برابر کافران را به وجود آورند
  

تی شاهانه در دوران گسترش و پيروزی، شماری از علمای مذهبی از حماي
شود تا خلفاء، آرزوهای توسعه يی نيز فراهم میبرخوردارند و اساس و پايه

گويند آنها می. شان بيافزايندی خود را دنبال کرده و بر مرزهای امپراطوری طلبانه
و يا فراموش شده، آيات اوليه قرآن در مورد جهاد بوده  منسوخکه " آيات شمشير"

در واقع، به هر حال معنای کامل . شدفعی مربوط میکه به طور محدود به جنگ تدا
و چون ماههای حرام به پايان رسيد، مشرکان را هر ""ی قرآن و مضمون اين آيه
و تحريف  ا و انتزاعی نقل شود، مخدوشوقتی به صورت مجز "جا که يافتيد بکشيد

ه کردند و اگر توب"و به دنبال آن آمده است که  چون اين آيه ادامه دارد. شد خواهد
يی نماز برپا داشتند و زکات دادند، آزادشان بگذاريد که بی گمان خداوند آمرزنده

ی ديگری که مکرر نقل به همين ترتيب آيه). ٥ی آيه ٩ی سوره( "بخشاينده است
با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به ": باشد شود نيز به همين گونه میمی

، حرام اند کردهپيامبرش حرام و آنچه را خداوند و  ندارندروز واپسين ايمان 
غالبا اين آيه بدون توجه به خط " کنيد کارزار گرونددانند و به دين حق نمی نمی

 ٩ی سوره(شود  نقل می ."تا به دست خود جزيه بپردازند و تسليم شوند: "بعدی آن
    ٩)٢٩ی آيه
  

از جهاد استفاده . ه پيدا کرده استامروزه نيز جهـاد با معانی متعددی همچنان ادام
شود تا تالش شخصی برای يک زندگی خوب يا با فضيلت را توضيح دهند، تا می

مسئوليت خانوادگی، نظافت محله، ميارزه با مواد مخدر، و يا تالش برای عدالت 
جهاد همچنين در جهت مبارزه برای آزادی، مقاومت . اجتماعی را انجام داده باشند

گروههای افراطی، پرزيدنت انور . شودتروريستی نيز به کار گرفته می و اقدامات
مورد سوء قصد قرار دادند، غير نظاميان را در بمب  ١٩٨١سادات را در سال 

 ١١های انتحاری در فلسطين، اسرائيل، عراق و افغانستان کشتند، و عمليات گذاری
وريستی ديگری در کشورهای سپتامبر را انجام دادند و به دنبال آن به اقدامات تر

گويند که های اصلی متکلمان مسلمان میجريان. اسالمی و اروپا دست زدند
قرآن را به صورت ناقص و " کنندجهـاد را عليه کفار تشويق می"ها که راديکال

دهد که اگر خدای توانا گذارند که آموزش میخوانند و بر اياتی دست میمعيوب می
از اين رو، هيچ ربطی به هيچ . داشتوران را از ميان برمیخواست قطعا نابامی

  . مسلمانی ندارد که بخواهد آنها را با زور از ميان بردارد
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ورزيدند و ما تو را بر آنان نگهبان خواست، شرک نمیو اگر خداوند می 
  )١٠٧ی آيه ٦ی سوره( .قرار نداديم و تو گمارده و وکيل آنها نيستی

  
از اين روی هر کس . گويند داناتريم و تو بر آنان چيره نيستیما به آنچه می
  )٤٥ی آيه ٥٠ی سوره( .هراسد با قرآن پند بدهی عذاب میرا که از وعده

  
و اگر رويگردانی آنان بر تو گران است، به ياد داشته باش اگر خداوند 

 نجاهالآورد پس هرگز از ی آنان را بر رهنمود خود گرد میخواست همه می
  ) ٣٥ی آيه ٦ی سوره( !مباش

  
کند که نيازی به کمک ندارد، بنابراين قرآن برای خدا نوعی خودکفايی ترسيم می

  :ممنوع ساخته است ،وادار کردن افراد به باوری هر گونه فشاری را برای
  

ها و زمين است و نگاهداشت آنها برای او دشوار ی آسمانی او گسترهاريکه
 ٢ی سوره( .در کار دين هيچ اجباری نيست. سترگ است نيست و او فرازمند

  ) ٢٥٦-٢٥٥ی آيه
  

از ده هزار و  ٢٠٠١ی گالوپ در سال معانی متعدد جهـاد در نظرسنجی موسسه
سوال به صورت . کشور عمدتا مسلمان به دست آمد ٩چهار نفر افراد بزرگسال در 

تاه به ما بگوئيد که از نظر لطفا در يک کلمه و به طور بسيار کو"وال باز اين بود س
  ."شما جهاد به چه معناست

  
صورت گرفت و ) لبنان، کويت، اردن و مراکش(نظر سنجی از چهار ملت عرب 

وظيفه در قبال "ترين تعريفی که از جهاد دادند از اين قرار بود باالترين و تکراری
. يی به جنگو بدون هيچ اشاره" پرستش خداوند"، يا "يی االهیوظيفه"، "خداوند

فدا "اقليت چشمگيری به ) پاکستان، ايران و ترکيه(اما در کشورهای غير عرب 
. اشاره کردند" مبارزه با دشمنان اسالم"و يا " عدالت/خدا/ کردن زندگی برای اسالم

  .کرد ی اينها اشاره میبالفاصله در کشور غير عرب اندونزی اکثريت به همه
  

  : پاسخ دهنده، تعاريف فردی نيز وجود داشت ی عالوه بر دو گروه گسترده
  

  ".دست يابی به هدفی در زندگی"و " تعهد به سخت کوشی*    "
  

  ".مبارزه برای رسيدن به هدفی عالی*    "
  

  ". ترويج صلح، همآهنگی، يا همکاری و کمک به سايرين*    "
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  ".زندگی بر مبنای اصول اسالم*    "

  
جهاد، خشونت آميز و غير خشونت آميز در ُسنت  و متناقض از دو معنای گسترده

از "اند دمحم پيامبر در بازگشت از جنگی به پيروانش گفت، نبوی شناخته شده که گفته
  ."رويممی برگشتيم و به سوی جهاد اکبر يعنی تزکيه نفس جهاد اصغر يعنی جنگ

   
ص و آز  جهاد بزرگتر، دشوارترين و مهمترين مبارزه عليه نفس، خودخواهی، حر

ها، چه مبارزه با اين وصف مهم است دانسته شود که برای مسلمان ١٠.و بدی است
ی جهاد کلمه. يی اخالقی استبا روح باشد چه با شمشير، در هر دو مورد، مبارزه

عمليات  اگر اين به معنای آن است که. داللت مثبت استمفهوم و فقط دارای 
، نه تنها توهينی است به بسياری از دارد که اين خطر را بناميم جهاد را تروريستی

که  یافراطيون در دادن امتياز اخالقی به است یا ناخواسته کمکها بلکه مسلمان
   .دندار سخت به آن نياز

  
  خانواده و فرهنگ

  
ازدواج و زندگی خانوادگی در اسالم، هنجار و قاعده است و در کانون زندگی 

کشور عمدتا مسلمان در  ٩نظر سنجی گالوپ در بر اساس . گيرداجتماعی قرار می
، اکثريت قابل توجهی از مردم، متاهل بودن و داشتن فرزند را سخت با ٢٠٠١سال 

ها چنين نظری ها و مراکشیدرصد از کويتی ٨١برای مثال (دانستند اهميت می
ده اين واکنِش بسياری از پاسخ دهندگان بود که آرزوهای خود را برای آين). داشتند

و شروع " همسری خوب"شمار بسياری اميد خود را برای داشتن . دادندبازتاب می
های زندگی روابط خانوادگی در اسالم، از جنبه. کردندزندگی خانوادگی ابراز می

گويند از اين بابت مفتخرند، و اين شود و مسلمانان میاجتماعی محسوب می
نها برای مسلمانان امری ارزشی است يی است مبنی بر اين که خانواده نه ت نشانه

جای تعجب نيست که . کننديی است که به آن افتخار نيز میبلکه شاخص جامعه
در کشورهای اساسا  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٥بيشتر پاسخ دهندگان در بررسی سالهای 

آنها  عشق فراوانی در زندگی"مسلمان و يا دارای جمعيت بزرگ مسلمان، گفتند که 
در صد در عربستان  ٩٢در صد در مصر و  ٩٥ی مثال برا" (وجود دارد

  ).سعودی
  

بر روی شرايطی متمرکز  تر شاياناهميت خانواده با وضوح و روشنی هر چه 
اين موقعيت را پاسخ . شود که برای موقعيت مادری در نظر گرفته شده است می

در کشورهای عمدتا مسلمان به اين صورت تعريف  ٢٠٠١دهندگان در نظرسنجی 
زنان، همواره به عنوان ." يی از جانب خدا، و منبع وجود همه چيزهديه"ردند ک
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شوند که نيرويی را برای حامالن فرهنگ و کانون واحد خانواده در نظر گرفته می
  .ی ثبات برای نسل آينده خواهند بوداخالق و نظم اجتماعی فراهم کرده و واسطه

    
: بت به مادران را تشريح کرده استيک حديث بسيار مشهور، احترام اسالم نس

پيامبر  ی بيشترين شرف و احترام است؟تهمردی از دمحم پيامبر پرسيد چه کسی شايس
يی ی قبيلهمرد که با توجه به طبيعت پدر ساالر جامعه". مادرت" دهدمیجواب 

پيامبر " يست؟نفر بعد ک"بدون ترديد شگفت زده شده بود بار ديگر از پيامبر پرسيد 
و نفر بعدی چه "مرِد سرگردان برای سومين بار پرسيد ". مادرت"وباره گفت د

ی چهارم و باالخره در پاسخ مرتبه." مادرت"باز هم پيامبر گفت " کسی است؟
  )٣٢کتاب  ١صحيح ُمسلم قسمت ." (پدرت"پرسش، پيامبر گفت 

  
ای  و جامعه ای برای ساختار خانواده ، پايه"قلب شريعت"ی قانون خانواده به مثابه

در قرن نوزدهم، خانواده، حفاظت مذهبی، فرهنگی و . باشد قوی و اسالمی می
ی غرب و نيز موقعيتی برای اجتماعی و مقاومت در برابر استعمار و سلطه

در قرن بيستم همراه با تغيرات سريع، غير قابل پيش . مقاومت سياسی فراهم آورد
ز کشورهای اسالمی با فشارهای بينی، و بعضا خشن، خانواده در بسياری ا

  .اقتصادی سياسی و شخصی، که ناشی از جنگ و مهاجرت بود، رو به رو شد
  

ی تغيير نقش و حقوق ها در بسياری از نقاط مرکزی جهان اسالم در بارهبحث
ها به شدت بر روی اين بحث. در گرفت ،مردان و زنان و کودکان در جوامع مدرن

های ُسنتی به عنوان وجهی از مستند بر فروپاشی خانواده های داده شدهبرخی پاسخ
شد و کلمه به کلمه در  ی غربی متمرکز بود که با کمترين سمپاتی تحسين میجامعه

  :پاکستان توضيح داده شد
  
ساله آزادند هر تصميمی که بخواهند بگيرند و پدر و مادرشان نيز  ١٨جوانان "

  ."خود بی تربيت هستند اهميتی ندارند؛ آنها نسبت به والدين
  
  ."آنها بی بند و بارند و هيچ احترامی برای بزرگترها قائل نيستند"
  
  ." دهندآنها روابط خانوادگی ضعيفی دارند و به احساسات ديگران اهميت نمی"
  

  ی باشکوهی گذشتهخاطره
  

ی های  رمانتيک گذشتهبسياری از مسلمانان تحصيل کرده و عامی به خوبی داستان
. دارندبه ياد  را شدنداسالمی که قهرمانان و فرمانروايان بزرگ در آنها تقديس می

ی دمحم پيامبر عميقا منبع با ارزشی ها همراه پيام قرآن و زندگی نمونهاين داستان
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ی مسلمانان برای الهام و راهنمايی است و نيز احساس هويتی نيرومند به جامعه
  .بخشدمی

  
ها امپراطوری بزرگی، از شمال ذشت دمحم پيامبر، مسلمانظرف يکصد سال از درگ

ی هند برپا کردند، اين امپراطوری از امپراطوری ُرم در زمان آفريقا تا شبه قاره
بايستی در از قرن هفتم تا هجدهم برای مسلمان بودن می. اوج آن بزرگتر بود

کردی که از حاکميت امپراطور اسالمی و يا قلمرو يکی از سالطينی زندگی می
کيلومتری  ٢٠در  آفريقای غربیدر  مالیشهری در کشور ) Timbuktu(تيمبوکتو 

  . تا ميندانائو کشيده شده بود ،صحرای بزرگ آفريقاو در لبه جنوبی  رود نيجرشمال 
  

مسلمانان همچنين تمدنی با شکوه به وجود آوردند و تبادل ترکيبی از مذهب و 
و  ها با دريافت کمک با اهميتی از افراد مسيحیمسلمان. فرهنگ را رواج دادند

های علمی، پزشکی و فلسفی را از شرق و غرب گرفتند و آنها را از يهودی، کتاب 
به . يونانی، التين، فارسی، قبطی، سوری و سانسکريت به عربی ترجمه کردند

های ی خالقيت بزرگ بود که نسل جديد مسلمانی ترجمه، دورهدنبال مرحله
ری خاص خود را داشتندد کرده اعم از متفکر و عالم اسالمی که همکاتحصيل

. ی فراگيری فلسفه، طب، نجوم، هنر، فيزيک و معماری را مهيا ساختند زمينه
ی در حقيقت الجبرا از کلمه. مسلمانان در رياضيات نيز مهارت و استادی داشتند

  . آيدعربی الجبر می
  

های در حال ظهور الگوی ترافيک فرهنگی دوباره وارونه شد هنگاهی که اروپايی
های از قرون وسطی به مراکز يادگيری مسلمانان بازگشتند تا مجددا از پيشرفت

ها در فلسفه، رياضيات، و معرفت، بيآموزند و ميراث خود را مجددا به مسلمان
ها تا همين اواخر در غرب، به رسميت از قضا، اين موفقيت مسلمان. دست آورند

افراد، ُسنت يهودی مسيحی  ماری ازشفقط . گرفتندشناخته نشد و يا از آن درس نمی
ی اسالمی را تشخيص دادند و نيز تعداد اندکی نقش تمدن اسالمی و توسعه

  .ها بر تمدن غرب را به رسميت شناختند مسلمان
  

بينی مذهبی و يادآوری امپراتوری و سالطين برای بسياری از مسلمانان، جهان
تبار و تائيد پيام اسالم و پاداش اسالمی، که ثروتمند، قدرتمند و موفق بودند، اع

شکست و انقياد مسلمانان در  يراز سوی ديگر، کسانی، تفس. اطاعت از خداوند است
دست نيروهای خارجی در طول استعمار اروپا، و يا آنچه را که امروز استعمار 

شکست اطاعت از  ناشی ازهای محلی را گويند، و نيز فساد دولتنوآمريکايی می
  . داننددنبال کردن راه راست و صراط مستقيم اسالم میشکست خداوند، و 
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متواتر، گفته شده که دمحم پيامبر به گروهی از اصحاب خود گفت که آنها  حديثیدر 
ی اسالمی رضايت  با نگاه به رهبری جامعه خواهند دانست که آيا خدا از جامعه

هترين افراد را در از جمله ب"اگر خداوند از جامعه رضايت داشت . دارد يا نه
اما اگر از جامعه ناخرسند بود،  ."موضع رهبری آن جامعه قرار خواهد داد

امروزه، بسياری از مسلمانان،  ."بدترين افراد را به رهبری آن خواهد گمارد"
های سياسی و رکود اقتصادی جوامع خود را به خاطر فساد سياسی، کمبود آزادی

های سياسی و الی که غرب را به خاطر پيشرفتدر ح(دهند مورد انتقاد قرار می
اکثريت  و ،دارندآنها برای حرکت به جلو چشم به اسالم  .)ستايند اقتصادی می

کسانی که در کشورهايی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، پيشرفت جوامع اسالمی 
های  خواهند و نه به ارزشخود می" های اخالقی و معنویدلبستگی به ارزش"را با 
  . غربی

  
  امروزه مسلمانان چه اميد و آرزوهايی دارند؟ 

  
تواند های مشابه که هر کس ديگری نيز میمسلمانان با بسياری از مسائل و نگرانی

پرسی،  ی اميد و آرزوهايشان میوقتی در باره. داشته باشد، رو به رو هستند
ايط بهتر گويند، شربسياری از پاسخ گويندگان، اول از مسائل اقتصادی می

بعد از    .يی بهتراندارد زندگی برای آيندههای شغلی، و ارتقاء است، فرصتاقتصادی
ها، و ترويج اينها نظم و قانون نيز ضروری است، از بين بردن تنش داخلی و جنگ

المللی  های دموکراتيک در سيستم سياسی، همچنين افزايش موقعيت بين آرمان
نسبت به ديگران احترام بيشتری کسب کنند و  کشورشان و استقالل برای اين که

های داخلی از جمله سيستم همزمان اولويت. ی خارجی را متوقف نمايندمداخله
کن کردن بيسوادی و جهل، و تساوی جنسی، عدالت آموزشی بهتر برای ريشه

  . اجتماعی و آزادی مذهبی نيز مطرح است
  

  مذهب و سياست
  

برخالف . دانندرا بيش از يک اعتقاد شخصی می بسياری از مسلمانان، مذهب خود
اعتقاد به جدايی کليسا و دولت، در اسالم مذهب و جامعه و باور و قدرت، همگی به 

عمدتا در طول تاريخ، مسلمان بودن . طور تنگاتنگی با هم آميخته و پيوند دارند
ه عبارت شده، بلکی اعتقادی نعريف نمیگی به يک مسجد و جامعه هصرفا با وابست

. شديا دولت اسالمی که با قوانين اسالمی اداره می بوده از زندگی در يک جامعه
های شناسی و تمدن را شکل داده و امپراطوریاسالم به طور تاريخی، سياست

  . اسالمی و نيز تمدن اسالمی را به وجود آورده است
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تا درک خود را از مسلمانان نيز مانند مردمی با ديگر اعتقادات، پيگيری کردند 
ی حقوق، الهيات و عرفان اسالمی توسعه. اعتقادتشان و تفسير آن را ارتقاء بدهند

  . ی اين فرايند پيچيده استنشان دهنده
  

آيد، بلکه اين اصول دين، قوانين و شعائر، صرفا و به روشنی از متن مقدس برنمی
ا توجه به هوش، بندی خود را بمترجمان جايزالخطا و محدود هستند که جمع

و آداب و رسوم معمول و نيز تحت تاثير قدرت و امتياز،  موقعيت سياسی احتماعی
برای مثال، اين تفسير و اين مراقبت از اسالم، عمدتا باعث شد تا . دهندارائه می

زندگی در جوامع پدر ساالر به طور طبيعی تحت تاثير قوانين اسالمی قرار بگيرد 
  . ی زنان و خانواده مطرح گرددصوص تفسير در بارهورزی به خو انديشه 

  
هايی دارند ها، در اين موارد پرسشها و مسيحیامروزه مسلمانان نيز مانند يهودی

که اعتقادات آنها چقدر منطقی و علمی است و تکنولوژی چه ميزان بر روی طيف 
، بوم ضااعوسيعی از مسائل مانند تکامل، کنترل نوزاد، لقاح مصنوعی، پيوند 

بسياری . يی و مسائلی از قبيل جنگ و صلح، تاثير گذار استشناسی، انرژی هسته
يسم و انعطاف پذيری ماهوی در اسالم در عصر مطرح ساختن پلورالبه دنبال 

ها و تندروهايی که يکی عليه افراطی: جنگندآنها در دو جبهه می. مدرن هستند
را دارند، و ديگری عليه کسانی از ما  ادعای مالکيت منحصر به فرد اسالم حقيقی

ها را به جای اين که به عنوان انحرافی خطرناک در نظر بگيرند، به که اين افراطی
  .  کنندتقويت میتلقی و عنوان کل دين اسالم 

  
امروزه درگيرند تا مذهب ُسنتی خود را در دنيای مدرن و سکوالر  ،مسلمانان

ه زندگی شخصی افراد محدود شود، يا تمام دولت، آيا اسالم بايد ب. بازتعريف کنند
قانون و جامعه را دربر بگيرد؟ آيا اسالم با اشکال مدرن مشارکت سياسی مانند 

های مذهبی يا غير مسلمان دموکراسی يا حقوق بشر و موقعيت زنان و اقليت
های آينده بررسی سازگاری دارد؟ ما اين سئواالت و بيشتر از اينها را در قسمت

  . کرده و خواهيم يافت
  
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :١ فصلنکات کليدی و محوری 

  
های مختلف، آداب و رسوم گوناگون و نژادهای متعدد، همه، نشان وجود زبان*    
کشور وجود دارد  ٥٧ان در سراسر جه. ی تنوع گسترده در جهان اسالم استدهنده

های قابل توجهی از دهند و يا اقليتها تشکيل میکه اکثريت جمعيت شان را مسلمان
درصد  ٢٠ها تقريبا حدود عرب -کنند مردم مسلمان در اين کشورها زندگی می

  . دهندجمعيت مسلمان جهان را تشکيل می
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و مسلمانان اين هاست، و خانواده، ارزش کانونی در زندگی مسلمان دين*   
  . دانندهای اجتماعی خود میترين دارایها را بزرگارزش

  
ها به خدای ابراهيم اعتقاد دارند و ها و مسيحیها نيز مانند يهودیمسلمان*   

  .کنندپيغمبران کتاب مقدس مانند ابراهيم، موسی و عيسی را تصديق می
  

که " مبارزه برای خداست"اين به معنی . دارای معانی متعددی است جهـاد*   
 اخالقِ . شودمبارزه با شمشير و مبارزه برای ارتقاء روح و روان را نيز شامل می

  . جنگ اسالمی، حمله به غير نظاميان را ممنوع کرده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٦ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٧ 
 

 

  ٢ فصل
  دموکراسی يا حکومت مذهبی

  
  
  

ی در جريان سفر يک مقام رسمی اداره. کردماز لندن به ادينبرو سفر میزمانی من 
و " به ادينبرو بروی؟ خواهی برای چه کاری می"رسيد، جان مهاجرت از من پ

ی اسالم انسی در بارهسخنرانی اصلی در کنفر"وقتی پاسخ مرا شنيد که گفتم برای 
حالی که آن را به دستم  لبخندی زد، پاسپورت مرا ُمهر کرد و در، "و دموکراسی

  !" ی کوتاهی بايد باشدالقاعده سخنرانیعلی"داد گفت می
  

ها های فکر و رسانه، ار جمله اعتقاد بسياری از دولتيان، اطاقاين مقاماظهار نظر 
ها ذاتا با دموکراسی داد؛ اعتقادی بر اين مبنا که اسالم يا مسلمانرا بازتاب می

ها و مقامات دولتی در سراسر اروپا و اياالت آکادميسينکارشناسان، . ناسازگارند
  . کنندمتحده نيز اين نظر را تائيد و تقويت می

  
  :سپتامبر، فرانسيس فوکوياما، تئوريسين نومحافظه کاران نوشت ١١یدر پی حادثه

  
ليبرال دموکراسی و بازار آزاد، همه . مدرنيته، دارای اساس فرهنگی است

های کنند که دارای ارزشنها در جوامعی خوب کار میآ. کندجا کار نمی
هايی که ريشه و منشاء آنها چه بسا صد درصد هم مشخصی باشند، ارزش

برال دموکراسی مدرن، اول ياين تصادفی نيست که ل. رسدمنطقی به نظر نمی
توان  در غرب مسيحی به وجود آمد، چون عموميت حقوق دموکراتيک را می

اما گويی که مشکلی در . . . سکوالر عام مسيحی ديدبه عنوان يک فرم 
يی از اسالم هست که در ارتباط با اسالم يا حداقل با برداشت بنيادگرايانه

های اخير غالب شده، و جوامع اسالمی را به طور خاص در مقابل سال
   ١١.مدرنيته مقاوم ساخته استپذيرش 

  
زير برای توجيه تهاجم به عراق  تونی بلر نخست وزير بريتانيا نيز، از استدالل

  :استفاده کرد
  

دنيای جديد، با تهديد جديدی مواجه شده، اين تهديد عبارت است از اختالل و 
هايی وحشی با سالح کشتار هرج و مرجی که يا موجب به وجود آمدن دولت
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اينها هر . های افراطی تروريست شود مانند عراق، و يا ايجاد گروهجمعی می
    ١٢.ک زندگی ما، از آزادی و دموکراسی ما متنفرنددو، از سب

  
شگاه نهای داگروه متنوعی از مقامات دولتی، اعضای کنگره، محققان، آکادميسين

هشدار " هابرخورد تمدن"مانند ساموئل هانتينگتون و برنارد لوئيس در مورد خطر 
يقی دارد و های عمگذاران و متخصصان، ريشهاين باور در ميان سياست. دهندمی

  :شودهای سياسی جهان اسالم داده میبخشی از پاسخی است که به واقعيت
  

  تنها يک کشور از چهار کشور دارای اکثريت مسلمان، دولت منتخب
  .  دموکراتيک دارد

  
  زمامداران در شماری از کشورهای مسلمان با ادعای انتخابات

تا  ٩٠ا تقريبا با دموکراتيک، به طور معمول انتخابات رياست جمهوری ر
 ٤/٩٩بن علی، رئيس جمهور تونس با . شونددر صد آراء برنده می ٩/٩٩

ی برنده ٢٠٠٤درصد در سال  ٥/٩٤و  ١٩٩٩در صد آراء در سال 
در مصر نيز رئيس جمهور حسنی مبارک . انتخابات رياست جمهوری شد

در صد آراء برنده  ٦/٨٨با  ٢٠٠٥در صد و در  ٩٤با  ١٩٩٩در سال 
  . شد

  
 های غير انتفاعی های مسلمان، احزاِب مخالف و سازماناکثر دولت

)N.G.O (آنها اين قدرت را دارند .  کنندرا کنترل و يا به شدت محدود می
ها مجوز بدهند و يا آنها را ممنوع و منحل که به اين احزاب و سازمان

 شان بهيا دسترسی کنند، همچنين قادرند امکان برگزاری گردهمآيی
  . ها را نيز تحت نظر بگيرند رسانه

  
، دو سال بعد از آن که ملک عبدهللا اردن، تاجگذاری ٢٠٠١برای مثال در سال 

را برای توجيه تاخير " امنيت"ی آن منحل نمود و کرد، پارلمان را در پايان دوره
 حسنی پرزيدنت ١٣.دو ساله يا بيشتر در برگزاری انتخابات، دستآويز قرار داد

برنامه  ٢٠٠٦ها را که برای بهار در مصر، ناگهان انتخابات شهرداری مبارک
ريزی شده بود به دليل ترس از رشد محبوبيت اخوان المسلمين که يک کرسی از 

و به اين خاطر  ١٤.را برده بودند، لغو کرد ٢٠٠٥پنج کرسی انتخابات مشروع سال 
بايستی به نديداهای آنها میکه اخوان المسلمين هنوز در مصر غير قانونی هستند، کا

به رغم اين که . کردندطور مستقل، و نه از موضع حزب، در انتخابات شرکت می
انجام شد، با اين حال  ٢٠٠٥انتخابات شوراهای شهر در عربستان سعودی در سال 

های جوان داده شد، هايی که توسط شاهزادهبسياری از وعده. شوراها قدرتی نداشتند
    ١٥.تحقق نيافت
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ی مهمی از کمبود يی، پرزيدنت جورج دبليو بوش به نشانههادر برابر چنين صحنه
کند و گسترش دموکراسی را به دليل قابل دموکراسی در جهان اسالم اشاره می

يا  ترند ها با ثباتدموکراسی. داندکا میقبولی هدف اصلی سياست خارجی آمري
های ايط را برای پرورش درگيریهای با ثبات، شردموکراسی. هاديکتاتوری

  .  کنندنژادی، راديکاليسم، خشونت و تروريسم محدود می
  

سياست اياالت متحده از بابت دموکراسی در خاورميانه منطبق بود با احساس 
های آزادی گفتند که سياستاکثريت کسانی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، آنها می

و سياست تمايل به تعيين سرنوشت و کنند و با ارزش غرب را تحسين می
اما اگر تمايل به دموکراسی امری مسلم است، پس . خودمختاری، همسازی دارند

چرا مسير دموکراسی هموار و سريع نشده است؟ اطالعات گالوپ جهانی مربوط به 
نظر پاسخ دهندگان پيرامون دموکراسی و سياست خارجی اياالت متحده، يک ديدگاه 

ی رسيدن به آنها های فردی در انتظارات، اهداف و شيوهات و تفاوتمهم در اشتراک
  .  سازدرا فراهم می

  
در حالی که گسترش دموکراسی، هدف دولت اياالت متحده است، اکثريت در اردن، 
مصر، ايران، پاکستان، ترکيه و مراکش با اين نظر موافق نيستند که آمريکا به 

  . دهدها توسعه میطور جدی دموکراسی را در مناطق آن
  

تغيير لحن و بيان اخير دولت بوش در مورد دموکراتيزاسيون در دنيای عرب، به 
کند، به خصوص با در نظر گرفتن ديدار رسد که اين ديدگاه را تائيد مینظر می

دو سال قبل . ٢٠٠٧از خاورميانه در ژانويه  ی آمريکاکاندوليزا رايس وزير خارجه
 - ی ديدار از مصر را در اعتراض به دستگيری ايمن نور امهاز آن، که رايس برن

لغو کند، پيامی فرستاد بر اين مبنا که  -ليبرالی برجسته و سياستمداری دموکرات 
. ی پيشبرد اصالحات دموکراتيک در دنيای عرب جدی استدولت بوش در باره

د را از مصر ديدن کرد بيشتر وقت خو ٢٠٠٦هنگاهی که رايس در اوائل سال 
با . کردی ضرورت پيشبرد اصالحات و دموکراسی در مصر صرف بحث در باره

اين وصف وقتی رايس به آمريکا بازگشت، يک سال بعد، به طور عمومی هيچ 
با اين که . يی نکرد که اصالحات و دموکراسی در مصر عقب رفته استاشاره

افتاد و کشور از ، دوباره به زندان ٢٠٠٥نور، رقيب انتخابات رياست جمهوری 
، رايس رفتی آزادی بيان و طرح نظرات مختلف به عقب پيشرفت در زمينه

روابط مهم "همچنان اصرار داشت که رژيم استبدادی مصر را بخشی از 
   ١٦."کنيماستراتژيکی بنامد که ما آن را ارزش بزرگی توصيف می

    
تقويت اتحاد  سمت و سوی استراتژی دولت بوش در خاورميانه عبارت است از

های های استبدادی عرب ُسنی که سياستتاريخی اياالت متحده با همان رژيم
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گراهايی نظير القاعده را ی آنها مورد انتقاد است به اين خاطر که افراطسرکوبگرانه
شيخ نشين استبدادی خليج فارس را به  ٦رايس حاال مصر، اردن و . کنندتغذيه می

کند چون آنها ائتالفی از نيروهای ضد ايرانی صيف میتو" رهبران مسئول"عنوان 
     ١٧.انددر منطقه به وجود آورده

  
زدايی از سياست اياالت متحده در منطقه، در مطبوعات عرب منعکس  توهم
  : گويدمايکل يانگ خبرنگار لبنانی می. شود می

  
د، آنچه که عراق قرار بود بشو. دستور کار آمريکا کامال دگرگون شده است

که کنترل ايران و متحدان ايران  -با دستور کار متفاوتی جا به جا شده 
   ١٨. امروزه بحث دموکراسی به پايان رسيده و من متاسفم. . . باشد  می

  
و تصميم اياالت متحده  ٢٠٠٦بعد از درگيری اسرائيل و حزب هللا در لبنان در سال 

ِحماس، مطبوعات عرب به طور به قطع منابع مالی دولت فلسطينی بعد از انتخاب 
ی اياالت متحده در ترويج دموکراسی را مورد تمرکز يی برخوردهای دوگانهفزاينده

بوش و دستياران : "در سرمقاله خود به زبان انگليسی گفت تايم سوريه. قرار دادند
نوکنسرواتيو او هنوز تصميم دارند با شعارهای غلط و رياکاری، با کل جهان 

های آزادی، استقالل و دموکراسی سخت از پرنسيپ ،ا در عملآنه. بجنگند
    ١٩."بدورند

  
  :نوشت تشرينی سوری عزالدين الدرويش در روزنامه

  
دولت اياالت متحده قصد دارد مقاومت را در لبنان از طريق مداخله به سبک 

د خواه آمريکا می. يی نابود کندهای فرقهگرايی و درگيریلبنانی، يعنی با فرقه
گران سياست و خون را به خط مقدم بکشاند و با اِعمال فشار در سطح معامله

  .  کندالمللی آنها را به عنوان حاکمان لبنان تحميل عربی و بين
  

ها تفسير الدرويش همچنين اياالت متحده را به دخالت در سياست و زندگی فلسطينی
اين که رأی دهندگان از  کند که خواهان پيروزی جنبش فتح است با وجودمتهم می

  :کنندِحماس حمايت می
  

همآهنگ با  خواهدهای اشغالی فلسطين، دولت آمريکا میدر سرزمين
ی آنها ی متقابل ميان رهبران و ريشههای اشغالگران اسرائيلی، رابطه برنامه

را قطع کند، مقاومت را تحت محاصره درآورد، و بين دولت منتخب و مردم 
    ٢٠.نتيجه، همين جنگ بين برادران است. فاصله بياندازد
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با اين حال، اگر چه بسياری باور ندارند که اياالت متحده از بابت دموکراسی در 
گويند که آزادی سياسی، ی آنها جدی باشد، باز هم بسياری در دنيای اسالم میمنطقه

درصد . کنند آزادی، و آزادی بيان چيزهايی است که آنها در مورد غرب تحسين می
برخوردار بودن شهروندان از "و " سيستم قضايی عادالنه"بسيار بااليی نيز با 

همزمان، فقدان . دهندگی نشان می ههای فراوان در جوامع غربی، همبستآزادی
گرايی، مواردی است که کمترين جاذبه اتحاد، فساد سياسی و اقتصادی و نيز افراط

  . نگيزداها برمیرا در دنيای عرب و مسلمان
  

  دموکراسی و اسالم
  

يابی به دولتی بسياری در جهان اسالم و در دنيای غرب از بابت راههای دست
ماند که از اين واالت مهمی همچنان باقی میمنتها س. دموکراتيک، متفاوت هستند

داشت و  توان در کشورهايی با فرهنگ استبدادی، دموکراسیچگونه می: قرار است
د، دموکراسی هم تنيده شده باشيا جايی که مذهب و سياست با را رشد داد؟ آ آن

های انتخاباتی شيعيان در عراق و ِحماس در تواند وجود داشته باشد؟ پيروزی می
رسد با جدايی دموکراسی غربی بين کليسا و دولت در تضاد فلسطين به نظر می

  شريعت؟ آيا اين امکان پذير است که هم دموکراسی داشته باشيم هم . باشد
  

ی های غربی در بارههای اسالمی و دولت با اين که شمار بسياری از دولت
چنان که اکثريت  -کنند، آنها در عين حال دموکراسی و خودگردانی صحبت می

. جدايی مذهب و دولت نيستند خواهان -فهميدند کسانی که نظر سنجی شدند می
دهندگان در کشورهای مورد  دهد که اکثريت پاسخهای نظرسنجی نشان می داده

بررسی گفتند که برابری در اسالم مهم است و دموکراسی برای کيفيت زندگی آنها 
سياست و اسالم از مصر، . ی جهان اسالم، امری ضروری استو پيشرفت آينده

مراکش، ترکيه و اردن گرفته تا پاکستان و مالزی و اندونزی به هم آميخته و 
  .اند انتخابات محلی و ملی، موفق بوده هت گيری اسالمی  درکانديداها و احزاب با ج

    
به رغم حمايت بسيار قوی از اسالم و دموکزاسی، پاسخ گويندگان نظرسنجی 

معموال تصور . کنندبه طور گسترده، سخت حمايت می شريعتهمچنين گفتند که از 
با نظر  ،ای از قوانين خشن و بدوی از شريعت در غرب به عنوان مجموعهرايج 

شريعت به معنای واقعی کلمه عبارت .  مسلمانان در اين زمينه سخت متفاوت است
، اما وقتی در متن مذهبی به کار رفته باشد به معنی "مسير رسيدن به آب"است از 

و نيز سمبليزه کردن هم مسير معنويت و هم مسير " مسير رسيدن به خداست"
و  است فردی مسلمانان نمای اخالق بشريعت، قط. های اجتماعی نيز هستمراقبت

ها چه فراخوانی دارند وقتی بنابراين مسلمان. کندزندگی اجتماعی را نمايندگی می
گويند آنها خواهان شريعت به عنوان منبع مشروعيت هستند؟ پاسخ به اين که می

  . ی جوامع اسالمی متنوع می باشد سوال به اندازه
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توان قدرت حاکمان و های شريعت، میرنسيپبه طور تاريخی، با استفاده از پ
در اکتبر  الجزايری شيخه ساجده از نويسندگان مجله. سالطين را محدود کرد

  :نوشت ٢٠٠٦
  

جايی  -های عرب و مسلمان اين منطقی است که قانون شريعت را در دولت
اين تنها راه برای . به کار گرفت - که اکثريت جمعيت، مسلمان هستند 

ست تا از اين طريق از ديکتاتوری و سرکوب برخی از حاکمان هامسلمان
گيرند نه چيزی را عرب بگريزند، حاکمانی که فقط منافع خود را در نظر می

   ٢٢.شان خوب استکه برای مردم
  

  :دهدادامه می" بيا صحبت کنيم"ساجده در پاسخ سئوالی در قسمت 
  

هيچ تناقضی ميان قوانين کند، و من اسالم از برابری و مساوات حمايت می
بر عکس، عمل به قوانين اسالمی از حقوق . بينماسالم و حقوق بشر نمی

کند، حاکمانی که ها در مقابل ستم برخی از حاکمان عرب مراقبت میانسان
نفوذ خود قبل از آن که قدرت  حداکثرفقط بر اين تمرکز دارند که چگونه از 

 .را از دست بدهند، استفاده کنند
  
اعالم کرد  ٢٠٠١در سال  (Kano) رای مثال هنگامی که دولت نيجريه در کانوب

ی اصلی ايالت گرد کند، بسياری از مردم نيجريه در نماز خانهشريعت را اجرا می
حسن دمبابا معلمی که در مراسم حاضر بود . آمدند تا اين تصميم را جشن بگيرند

مان توانيم چنان که بايد به دينمیحاال ما . آرزوی ماست ی کردناين اجراي"گفت، 
  ٢٣."عمل کنيم

  
 ٣٠به نيجريه برگشت و آن هنگاهی بود که يک زن  ٢٠٠٢توجه جهانيان در سال 

دادگاه . يی به نام آمنه الوال از طريق سنگسار محکوم به مرگ شدی نيجريهساله
رگ با سنگ اسالمی به خاطر بارداری بدون ازدواج، او را به زنا متهم کرد و به م

ی جنسی با آمنه شده بود، محکوم نمود، در حالی که مردی که متهم به داشتن رابطه
اگر چه چنين موردی به معنای . چون چهار شاهد عليه او وجود نداشت آزاد گرديد

هستند که معتقدند بودند و های فراونی هاست، مسلماناجرای شريعت برای غربی
يی در سرمقاله. کندرا منعکس می شريعتواقعی اين گونه موارد، خروج از روح 

  : آمده است غنا کرونيکلدر 
  

کنند تا سنگسار را بر برخی از به اصطالح پژوهشگران مسلمان تالش می
شود که زنا و روسپی گری در اين اساس توجيه کنند که در جايی اعمال می

منه الوال در هر حال، در مورد آ. مورد زنان شوهردار، صورت گرفته باشد
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و دادگاه شريعت کاتسينا، آنچه مطرح بود اين که چرا مردی که آمنه را 
باردار کرد مجازات نشد؟ چرا اين احساس را ايجاد کردند که برای زنان در 
اسالم عدالتی وجود ندارد؟ بديهی است که در انجام کار، ترکيبی از 

تعصبات  های پيش از اسالم، رسوم مرد ساالرانه، جهل محض، و روش
    ٢٤.وجود داشته است

  
ی بر اساس گفته. حکم مجازات آمنه را لغو کرد ٢٠٠٣دادگاه تجديد نظر در سال 

چهار تن از پنج قاضی، اصل حکم بر اساس قانون مشخص اسالمی لغو گرديد 
الزام اين که سه تن از قضات محلی به صدور حکم رای دهند رعايت نشده : زيرا

ی هنگام صدور حکم حضور داشت؛ حق متهم به ارائه بود، تنها يک قاضی به
و شواهد در مورد بارداری او، بر اساس  ٢٥ی متناسب رعايت نشده بود؛دفاعيه

    ٢٦.قانون اسالم، کافی تشخيص داده نشد
  

مطالب و اتهامات عنوان شده توسط محققان، مبنی بر اين که دادگاه قانون اسالمی 
وده، تکثر تفاسير در ُسنت حقوق اسالمی را بازتاب در مورد آمنه الوال اشتباه ب

  .دهدمی
  

احتماال مسلمانان نيجريه کاوش را ادامه خواهند داد تا ساختمان منعطفی در شريعت 
های بر اساس داده. دهند توسعه می را گذاری خودبسازند در حالی که سيستم قانون

حمايت نيرومندی از طرف  ی منبع قانونگذاری، ازبه مثابه شريعتگالوپ امروزه 
گويند برخوردار است؛ مسلمانانی که می  -تن  ١٠تن از  ٧ -مسلمانان نيجريه 

نفر  ٥يک نفر از  -حداقل به عنوان منبع قانونگذاری هستند  شريعتخواهان 
نفر نيز از  ٥همزمان حدود يک نفر از . خواهندرا فقط به عنوان منبع می شريعت

  . يعت منبع قانونگذاذی باشدخواهند که شراساس نمی
  
و آن  -ها خواستار دموکراسی برای جهان اسالم هستند اگر غرب و بيشتر مسلمان 

واالت تی اين سبايسمی -دانند را نيروی ثبات و تعيين کننده برای پيشرفت آينده می
  :مد نظر داشته باشندنيز مهم را 

  
 وجود ندارد؟ آيا  چرا دموکراسی در بسياری از مناطق در جهان اسالم

  مشکل اسالم است؟
  
 بينند؟ يک ميليارد و سيصد ميليون نفر مسلمان، دموکراسی را چگونه می  

  
 ؟کندز شريعت، غرب را مضطرب میآيا حمايت اکثريت مسلمانان ا  
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 گويند به شريعت تمايل دارند، منظورشان وقتی مردان و زنان مسلمان می
  چيست؟ 

  
 سلمانان چيست؟ی دموکراتيک برای مانديشه  

  
 پسند برای بيشتر مسلمانان و برای سياست خارجی آيا دموکراسی هدفی دل

ی آمريکاست، آيا مسلمانان معتقدند که غرب در اين زمينه اياالت متحده
  تواند نقشی بازی کند؟ می

  
  چرا دموکراسی در بسياری از مناطق در جهان اسالم وجود ندارد؟ 

  
ما در غرب . اريخ و سياست نهفته است تا در مذهبپاسخ اين پرسش بيشتر در ت

های مدرن دموکراتيک برسيم، از حق ها فرصت داشتيم تا از سلطنت به دولتقرن
های مدرن سکوالر برسيم، در عين حال از ملت -الهی پادشاهان به دولت 

هايی که برعکس، دولت. برديمگری و فراگردهای جنگ داخلی نيز رنج می انقالبی
  . اند، قثط چند دهه عمر دارنداز جنگ جهانی دوم در جهان اسالم ساخته شده بعد

  
ها چندين قرن تحت حاکميت به همين ميزان مهم است که بسياری از مسلمان

 -  در اواسط قرن بيستم که بسياری از کشورها به دولت. انداستعمار اروپا زيسته
های ا، معموال يا توسط قدرتملت تبديل شدند، مرزها و حاکمان غير منتخب آنه
در جنوب آسيا، شبه بريتانيا . استعماری انتخاب شده و يا مورد تائيد قرار گرفتند

تقسيم کرد، اين تقسيم بندی کوتاه ) شرقی و غربی(قاره هند را به هند و پاکستان 
زمانی پيش از آن صورت گرفت که بريتانيا استقالل هند و پاکستان را به آنها اعطا 

بعد از اين جدايی، جهان . سلمان کشمير نيز بخشی از هند شدبا اکثريت م دولتِ . دکن
های ميليونی و به دنبال ها، مهاجرتيی ميان هندوها و مسلمانهای طايفهشاهد جنگ

آن جنگ داخلی بين شرق و غرب پاکستان بود که به ايجاد بنگالدش منجر گرديد، 
اکميت هند تا امروز نيز ادامه پيدا کرده ها در کشمير بر سر حهمچنين درگيری

  . است
  

فرانسه نيز در خاورميانه، مرزهايی را ايجاد کرد که حاال به آن لبنان مدرن 
همچنين بريتانيا مرزهايی را برای کويت و عراق مقرر ساخت و فلسطين . گويند می

 و دو برادر هاشمی از عربستان، عبدهللا. را جدا کرد) بعدا اردن(و شرق اردن 
 ١٩٥٠در سال . بعدا فيصل پادشاه عراق شد. فيصل، پادشاه اردن و سوريه شدند

ی باختری را ضميمه کرد، جمعيت آن را سه برابر افزايش داد و اردن رسما کرانه
وضعيتی را به وجود آورد که در آن يک دولت اقليت اردنی بر اکثريت مردم 

 ١٩٦٠و  ١٩٥٠ی در دهه ٢٧.کردیحکومت م - ١به  ٢با تفوق جمعيتی  -فلسطين 
های نظامی در مصر، سوريه، ليبی و عراق ها به زير آمدند و حکومتاين پادشاهی
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با فقدان ثبات سياسی  ،ترتيب خاورميانه حداقل در آخر قرنبدين. جايگزين آنها شد
بسياری از کشورهای مسلمان کماکان به شکل سلطنتی، با حاکميت . رو به رو بود

  .شدتورهای نظامی پيشين اداره میها و يا ديکتانظامی
  

های ضعيف با ملت -کردند، دولت حاکمان مستبد که مردم را نيز نمايندگی نمی
های غير دموکراتيک را ايجاد کردند و فرهنگ اقتدارگرايی را تداوم حاکميت
های کارگری، های غيردولتی مانند احزاب سياسی، اتحاديهسازمان. بخشيدند

ها، که در حمايت های حقوق بشری و رسانهمات آموزشی و اجتماعی، سازمانخد
يا وجود نداشتند و يا اگر هم وجود داشتند  ،از دموکراسی مهم و تعيين کننده هستند

بسياری از کشورها از ورشکستگی اقتصادی و . شدنداز جانب دولت کنترل می
کردند که اروپا و آمريکا چنين میمنتقدان فراوانی بحث . بردندفساد سياسی رنج می
مورد حمايت  ،گيرند، مستبدين را در دنيای اسالم و ديگر نقاطشرايطی را ناديده می

برای  -و در خاورميانه  -دهند تا سرسپردگی آنها را در دوران جنگ سرد قرار می
  . اطمينان از دسترسی به نفت، داشته باشند

  
با اين که ايران . لکرد امپرياليسم اروپاستايران نيز يک نمونه از اثرات و عم

هيچگاه رسما مستعمره نبوده، هم روسيه و هم بريتانيا برای نفوذ در اين کشور 
بريتانيا و اتحاد شوروی، دمحم رضا پهلوی را در جوانی به جای . کردندرقابت می

دمحم ، پارلمان ايران و ١٩٥١در سال . پدرش به عنوان شاه به تخت سلطنت نشاندند
مصدق، نخست وزير دموکرات، مردمی و منتخب، صنعت نفت ايران را ملی 

های اطالعاتی بريتانيای کبير و اياالت متحده توانستند با کودتايی در سازمان. کردند
بدادی تحت مصدق را از قدرت کنار بزنند و کشور به صورت است ١٩٥٣سال 

ها را در ديت با آمرکايیالعمل نسبت به کودتا و ض عکس. حاکميت شاه درآمد
شد احساس جريان انقالب اسالمی ايران و اشغال سفارت آمريکا در تهران می

    ٢٨.کرد
  

ی خودش، به تخصص و های مسلمان، برای توسعهايران نيز مانند بيشتر دولت
گان مدرن  هاز اين رو، کارشناسان غربی و نخب. کردهای غربی نگاه میمدل

همه روزه و به هر شکل : "سلط غرب را برای توسعه پذيرفتندمسلمان، پارادايم م
اين فرمول به پذيرش ." دی هر چه بيشتر غربی يا سکوالر شوبايستامورات می

های غرب های سکوالر، سياست، اقتصاد و آموزشسبک زندگی و دستورالعمل
د که اين بو. ، انتقال تکنولوژی نبودبرای مدرن بودن تنها مسئله. منجر گرديد

، طرز )يعنی پوشش غربی(پوشيدن لباس مدرن  -شدی می غربیبايستی  می
ی سکوالر يا دانشگاه مدرن با ، رفتن به مدرسه)غربیزبان (صحبت مدرن 

های مدرن معموال با ، و ساختن شهرها و محله)اساسا غربی(ی درسی برنامه
ی ور از جامعهعبهای نظريه مدرنيزاسيون از عنواِن پيش فرض. معماری غربی
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ها يا بايد مکه را انتخاب بسياری معتقد بودند که مسلمان. دانيل لرنر، اخذ شد سُنتی
. در الگوي لرنر، چهار مرحله مطرح است[ ٢٩.کنند يا مکانيزاسيون و مدرنيسم را

براساس تحقيق و » گذر از نظام سنتي ، نوسازي خاور ميانه « وي با طرح نظريه 
هاي ايران، تركيه، مصر، سوريه، اردن و لبنان، نتيجه پژوهش خود در كشور

و تبديل انسانها از » سنتي « ارتباطات جمعي عامل مهم تحرك جوامع « : گيرد مي
وي در اين زمينه، تحرك جغرافيايي، سوادآموزي، . باشد حالت سنتي به متجدد مي

ن مراحل تري هاي جمعي و مشاركت اقتصادي و سياسي را مهم استفاده از رسانه
  ])مترجم( .کند كشورهاي جهان سوم معرفي مي نوسازي

   
توسط دانشگاه آمريکايی انجام شد، يک  ٢٠٠٦در يک نظرسنجی که در سال 

ی من، يک ترين تغيير در جامعهبزرگ"ساله مسلمان از کنيا گفت  ٢١دانشجوی 
اين . جامعه بود کردنو آمريکايی . . . ی غربی کردن دگرگونی عمده در زمينه

بگير تا لباس پوشيدن و رفتارشان  فکر آنها  ر بر مردم جوان از نحوهتغيير بيشت
  :او به توضيح تغيير ميان خودش، پدرش و نسل او پرداخت و افزود." تاثير داشت

  
شود که به زبان خودش صحبت کند، چون افراد حاال به ندرت کسی پيدا می

های اجتماعی نيز از ميان رفته زشار. بيشتر به زبان انگليسی آشنايی دارند
بينند نظير جاودانه ماندن، اعتياد هايی که بهتر میاست، زيرا مردم با ارزش

اين بسيار سخت . دهنديی چون اينها، گرايش نشان میبه الکل و رذائل فزاينده
اش در جامعه که متفکران بزرگی است که کسی را بيابی که به خوبی با دين

نچه که خودشان داشتند بيگانه و به تدريج  با آ. . .  باشد  را ساخته آشنا
    ٣٠.اند شده

  
کارشناسان و جهان غرب را غافلگير و شوکه  ١٩٧٩ها در سال انقالب ايرانی

را توضيح دهد که لباس غربی  چه کسی بايد سرنگونی شاه قدرتمندی. کرد
؟ زه کردن ايران بودنيزد و پدر انقالب سفيد و مدرانگليسی حرف می پوشيد، می

کرد، با های بزرگی داشت و کمپين نوسازی را به خوبی تامين میايران جاه طلبی
با آمريکا و اروپا، و  ی مدرن، ارتش قدرتمند، روابط قوینخبگان تحصيکرده

دشمنان شاه که تسليحات مهمی نداشتند، برای سازماندهی . ی توليد نفت قدرت عمده
- ی مساجد متکی بودند و توسط آيتشبکهبه ی مذهبی و و بسيج صرفا به شعارها

با اين . شدندکرد رهبری میی پاريس زندگی میاللهی پير و ريشو که در حومه
به دست " بدون خون ريزی"وصف آنها پيروزی را در يک انقالب اسالمی و نسبتا 

  . آوردند
  

از ليبی و تقريبا بدون سر و صدا، اسالم مجددا و به شدت در عرصه سياست 
های سياسی، شکست دولت. سودان گرفته تا پاکستان و مالزی ظاهر شده است
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نظامی و اقتصادی، سرخوردگی گسترده و وابستگی بيش از حد به غرب را فراهم 
های مسلمانان و در اين غربزدگی به دليل سرقت منبع هويت و ارزش. سازدمی

های اسالمی و جنبش. استنتيجه ربودن وحدت و قدرت آنها محکوم گرديده 
صراط "رهبران آنها که بسيارشان تحصيکرده و مدرن نيز هستند، به بازگشت به 

اسالم، به عنوان بديلی برای کاپيتاليسم غرب و مارکسيسم و سوسياليسم " مستقيم
  . دهنداتحاد شوروی، فراخوان می

  
اليز مارکوس که  ، خانم٢٠٠٣مانيتور در سال  ساينس کريسچينيی از بنا به مقاله
کرد، از يک تغيير های اسالمی برای بنياد آسيا در جاکارتا کار میبا سازمان

مشخص به سمت اسالم در ميان مردم اندونزی در واکنش نسبت به شکست 
بسياری از مردم، شکست دولت را در ايجاد "گويد او می. دهدشان خبر می دولت

بينند، و لذا برخی به مردم مستمند، می يک دولت سالم، جلوگيری از فساد، و کمک
   ٣١."گردنداز آنها به عنوان پاسخی به اين شکست به سمت شريعت برمی

  
روزی الکمال در جاکارتا به ساله در شبانه ٢٦معلمی  Ali Achmadبرای مثال 

قاطعانه به خانم مگاواتی  ١٩٩٩گفت که او در سال  مانيتور ساينس کريسچين
سکوالر است، رأی داده زيرا بر اين باور بوده که خانم مگاواتی  ساکارنوپوتری که

با . دهدبه فساد رسوای دولت پايان خواهد داد و به مردم لگدکوب شده نيز ياری می
اين دولت : "افزود او عميقا از دولت سکوالر اندونزی نا اميد گشت علیاين همه 

د و يا اين که از حقوق ما کامال شکست خورد، آنها نتوانستند رفرمی انجام دهن
من بسيار مايوس و . گری همه جا وجود دارداکنون قمار و روسپی. مراقبت نمايند

به حزب عدالت و رفاه  ٢٠٠٤گفت او قصد دارد در انتخابات  علی." امنااميد شده
رأی بدهد که به نفع قانون شديد اسالمی در سراسر کشور بر سر امورات سکوالر 

ظاهرا "او گفت . قوانين اسالمی، فساد را جارو خواهد کرد" .عمل خواهد کرد
   ٣٢."همين يک راه حل باقی مانده است

  
  :يک دانشجوی دانشگاه کنيا در ترکيه گفت

  
اسالم آمده و تمام موانع بزرگ را باز کرده، و بارها و بارها اين موضوع را 

اسالم . انده ما گفتهگويند دين يعنی اسالم، حقيقت را باثبات نموده که وقتی می
اساس هر موفقيت بزرگ انسان و راه حل هر مشکل الينحل آدمی را فراهم 

يک چيز خوب . دهيماما در برخی نقاط ما تمام آن را از دست می. نموده
مانند طالست؛ ولی اگر آن را در آتش نياندازی و حرارت ندهی، هر گز 

اسالم نيز به همين صورت . دکنگويند پيدا نمیدرخششی را که به آن طال می
   ٣٣.است، يک چيز خوب بايد در آتش برود تا ماهيت آن کشف و بارز گردد
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ها و شود که تبعيت از پيام و رسالت خداوندی، امپراطوریفراوان استدالل می
ی اسالمی در قرن هفتم آغاز شده های بزرگی را به وجود آورده که از جامعهتمدن

. صبحدم استعمار اروپا در قرن هجدهم تداوم يافته استو در بيشتر جهان تا 
های نفتی ثروتمندی مانند ليبی، عربستان سعودی و ساير کشورهای خليج  دولت

کنند تا نفوذشان را در جهان ارتقاء فارس از اسالم و ثروت نفتی خود استفاده می
المی ايران که در صدور انقالب اس" بنيادگرايی اسالمی راديکال"آنها از . دهند

های افراطی مانند جهاد اسالمی مصر که انور  شود، همچنين از گروهظاهر می
ها که در سادات رئيس جمهور مصر را ترور کردند و از جهاد اسالمی فلسطينی

اما آنچه ناظران از دست دادند و نديدند . ترسندظاهر شدند، می ١٩٨٠ی دهه
ن اصلی وجود داشت و آن عبارت بود از ی جريابود که به مثابه" انقالب آرامی"

آميز که قدرت و اصالح را از های اسالمی سياسی و اجتماعی غيرخشونتجنبش
  .کردندی تفنگ، دنبال میهای رأی و نه گلولهطريق برگه

  
، در ميان فشار عظيم تظاهرات عمومی بر سر ١٩٩٠و  ١٩٨٠ی در اواخر دهه

يی را انتخابات محدود و کنترل شده های مسلمانهای اقتصادی، دولتشکست
رها برای اولين بار به پای رأی دهندگان در برخی از کشو. برگزار کردند

رفتند، و همه متحير شدند وقتی که کانديداهای مسلمان به های رأی می صندوق
گرايان به نحو مطلوبی اثبات اسالم. عنوان اپوزيسيونی برجسته ظاهر گرديدند

هستند، آنها به عنوان رئيس جمهور، نخست  یان سياسی موفقکردند که بازيگر
وزير، شهردار، نمايندگان پارلمان، وزير کابينه، و سخنگوی مجامع ملی در 
کشورهای متنوعی مانند مصر، مراکش، ترکيه، پاکستان، کويت، بحرين، عربستان 

  . سعودی، عراق، افغانستان، مالزی و اندونزی، انتخاب شدند
  

ی اخير، احزاب مذهبی در دنيای عرب، رقبای سکوالر خود را قاطعانه هادر سال
گيری اند که در کار رأی و رأیشکست دادند، نامزدهای اسالمگرايان نشان داده

 ١٢٨، ائتالف مذهبی شيعيان ٢٠٠٥در انتخابات عمومی عراق در سال . اندموفق
های فلسطينی سرزمين در اولين انتخابات در ٣٤.کرسی را برنده شد ٢٧٥کرسی از 

در مصر . طی يک دهه، ِحماس، فتح، حزب حاکم سکوالر را به سختی شکست داد
های پارلمان را يی يک پنجم کرسیالمسلمين غير قانونی به طور بی سابقهاخوان

حزب توسعه و عدالت، پيروزی  ٢٠٠٢در ترکيه در ماه نوامبر سال . برد
رد که امری نادر در جمهوری سکوالر چشمگيری در انتخابات پارلمان کسب ک

کرسی کمتر از  ٤کرسی، که فقط  ٣٦٣ی اکثريت پارلمان شد، اين حزب برنده. بود
ها بعد از کودتای ميزانی بود که احتياج داشت تا بتواند قانون اساسی را که نظامی

اسالمگرايان در عربستان سعودی نيز در   ٣٥.نوشتند، بازنويسی کند ١٩٨٠
اسالمگرايان ميانه رو تمام  قوی عمل کردند، همراه ٢٠٠٥سال  انتخابات

    ٣٦.های شوراهای شهری را در مکه و مدينه به خود اختصاص دادند کرسی
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سپتامبر، حاکمان، از مصر  ١١بعد از . با اين همه، شرايط اخيرا دگرگون شده است
ی انواع تا به همه کنندتا ازبکستان از تهديد القاعده و تروريسم جهانی استفاده می

های گری بزنند و انتخابات را کنترل کنند و به دولتاپوزيسيون انگ افراطی
برای مثال، اگر چه ُحسنی مبارک رئيس جمهور . استبدادی خود مشروعيت ببخشند

رياست  رقابتیانتخابات نخستين مصر وعده داده بود که بعد از انتخاب مجدد در 
وانين بدنام اضطراری را تغيير خواهد داد، او اما ، ق٢٠٠٥جمهوری مصر در سال 

ها بايد مبارک گفت مصری. انکار کرد" امنيتی"های نگرانیی قول خود را به بهانه
ما بايد درک کنيم که . "کننديی ملتهب زندگی میبه ياد داشته باشند که آنها در منطقه

ضطراری از زمان روی قوانين ا ٣٧."شودمصر گاه و بيگاه مورد تهاجم واقع می
دهد تا افراد را به طور وضع شده، و اجازه می ١٩٨١کار آمدن مبارک در سال 

  . خودسر دستگير و زندانی کنند
  

  آيا مشکل اسالم است؟ تفاوت تصويرها در غرب و در جهان اسالم
  

ها و نيز ها، گروگان گرفته شدن اسالم توسط حاکمان و تروريستشکست دولت
ها، صدمات خود را بر حمالت انتحاری و آزار و اذيت زنان و اقليتسوء قصدها، 
  . ها و بر تصوير اسالم در غرب  تحميل و به جا گذاشته استجوامع مسلمان

  
ها، ، تقريبا نيمی از آمريکايی٢٠٠٦در سال  پست واشنگتنبر اساس نظر سنجی 

 ١١التر از بعد از در صد با ٧درصد، نسبت به اسالم نظر منفی دارند، يعنی ) ٤٦(
هايی که معتقدند اسالم ی اين نظر سنجی، نسبت آمريکايیبه گفته. ٢٠٠١سپتامبر 

سپتامبر به اين سو دو  ١١کند از حمالت ها کمک میبه خشونت عليه غير مسلمان
. درصد افزايش يافته است ٣٣به  ٢٠٠٢درصد در ژانويه  ١٤برابر شده است، از 

هايی دست يافت که يک ، به داده(Pew) ز تحقيق پيوبه همين صورت بررسی مرک
گويند امکان دارد اسالم بيش از مذاهب ديگر، می) درصد ٣٦(ها سوم آمريکايی

   ٣٩.خشونت را در ميان هواداران خود ترويج کند
  

دينی  -بينند برعکس، اکثريت در جهان اسالم، اسالم را با نگاهی متفاوت می
چنان که . ه در کانون خودشناسی و موفقيت آنها قرار داردجو کرو، و مسالمت ميانه

ی اصلی ها مذهب را به عنوان نشانهدر فصل قبلی ديديم، قريب به اتفاق مسلمان
. دانندهويت خود، منبع هدايت و نيرومندی، و امری حياتی برای پيشرفت خود می

ای با جمعيت به استثناء قراقستان اکثريت کسانی که از طريق گالوپ در کشوره
درصد در  ٩٦درصد در مصر،  ٩٨ -قابل توجه مسلمان، نظرسنجی شدند 

گفتند که مذهب، بخش مهمی از زندگی  -درصد در ترکيه  ٨٦اندونزی، و 
درصد در اياالت  ٦٨اين را مقايسه کنيد با پاسخ . دهدی آنها را تشکيل می روزانه

شان  ی زندگی روزانهبخش عمدهشان درصد در بريتانيا که مذهب برای ٢٨متحده و 
  . شودمحسوب می
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ی ی کليد يک جامعهترين پاسخی است که به مثابهبا اين وصف، دموکراسی، شايع
شد نظر خود را در لذا وقتی که پرسيده می. تر، داده شده استتر و پيشرفتهعادالنه

وجهی گفتند ی آن وجهی از زندگی بگوئيد که برای شما مهم است، شمار قابل تباره
هم داشتن يک زندگی غنی مذهبی و معنوی، و هم يک دولت منتخب دموکراتيک به 

  .عنوان حداقل، بسيار مهم است
  

  بينند؟  يک ميليارد و سيصد ميليون نفر مسلمان، دموکراسی را چگونه می
  

های مختلف اجتماعی  های طبقات و گروهرفتن به کشورهای مختلف مسلمان و پاسخ
اکثريت مهمی . انگيزی را آشکار ساختهای پيچيده و شگفتما، واقعيت واالتبه س

درصد در  ٩٤درصد در بورکينافاسو،  ٩٥ -هايی که نظر سنجی شدند از ملت
گفتند که اگر آنها پيش  -در صد در اندونزی ٩٠درصد در ايران، و  ٩٣مصر، 

ا در آن تضمين نويس يک قانون اساسی برای کشوری را فراهم کنند، آزادی بيان ر
که تمام شهروندان خواهند توانست  کردمشخصا تعريف خواهند "خواهند کرد و 

  ."   کنندی مسائل سياسی، اجتماعی و اقتصادی روز، ابراز نظر خود را در باره
  

های متعددی از دموکراسی غربی پذيرفته و تحسين به هر رو، در حالی که جنبه
قرار گرفتند، پذيرش مدل دموکراسی غربی  شود، کسانی که مورد نظر سنجیمی

رسد که مدل شمار فراوانی به نظر می. دهندرا به طور کامل مورد تائيد قرار نمی
شود و صرفا وابسته به دموکراسی خود را دارند، مدلی که شريعت را نيز شامل می

با " های غربیپذيرش ارزش"البته تعداد اندکی نيز با . های غرب نيستارزش
سوء استفاده از نام شريعت، به . اندها موافقيشرفت سياسی و اقتصادی مسلمانپ

 .ی آن کشيده نشده استمردود دانستن مجموعه
 

ها و اطالعات ما تاکيد شده که در شمار قابل توجهی از کشورهای مسلمان در داده
 -د های دينی را نيز شامل شوکه دموکراتيک باشد و ارزش -مدل جديدی از دولت 

دهد که چرا اکثريت مردم در بيشتر اين کشورها به مطرح شده که توضيح می
منبع " يک"، حداقل به عنوان شريعتها، خواستار اين هستند که تصريح برخی ملت

  . قانون گذاری در نظر گرفته شود
  

  تنها در برخی از کشورها اکثريت گفتند که شريعت نبايد نقشی در جامعه
به  شريعتجود اين در بيشتر کشورها تنها اقليتی خواستار داشته باشد؛ با و

در اردن، مصر، پاکستان، . بودند" تنها منبع قانون گذاری"عنوان 
افغانستان و بنگالدش، اکثريت خواهان اين بودند که شريعت تنها منبع 

  .قانون گذاری باشد
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 مندی  بيشترين شگفتی اين است که در بسياری از کشورها هيچ تفاوت نظام
شان از شريعت به عنوان تنها منبع بين مردان و زنان در حمايت

 ٥٥درصد مردان و  ٥٤برای مثال در اردن . وجود ندارد ،گذاری قانون
. درصد زنان خواستار اين بودند که شريعت تنها منبع قانون گذاری باشد

درصد زن؛  ٦٢درصد مرد و  ٧٠در مصر نيز درصدها عبارت بود از 
درصد مرد  ١٤درصد زن و در اندونزی  ١٤درصد مرد و  ١٢در ايران 

از قضا الزم نبود که چندان از اينجا نيز دور شويم تا . درصد زن ١٤و 
منبع قانون گذاری جهی را بيابيم که مذهب را به عنوان وجمعيت قابل ت

يک نظرسنجی گالوپ نشان  ٢٠٠٦در اياالت متحده در سال . خواهند می
ها خواستار آن هستند که کتاب مقدس منبع آمريکايی دهد که اکثريتمی

  ٤١.قانون گذاری باشد
  
 منبع باشد،    " يک"گويند که کتاب مقدس بايد ها میدرصد آمريکايی ٤٦

  .  منبع قانون گذاری باشد" تنها"درصد معتقدند که کتاب مقدس بايد  ٩و 
  
 ها خواهان يیدرصد آمريکا ٤٢انگيز باشد که شايد اين حتی بيشتر شگفت

اين هستند که رهبران مذهبی نقش مستقيم در تنظيم قانون اساسی داشته 
خواهند که آنها از اساس هيچ نقشی در درصد می ٥٥باشند در حالی که 

در ايران نيز درصدها در اين مورد تقريبا مشابه . اين زمينه نداشته باشند
  . است

  
  سازد؟می، غرب را نگران شريعتآيا حمايت اکثريت از 

  
با سنگسار زناکار، قطع دست سارق، زندان يا اعدام برای توهين به  ،شريعت

داده  برابر جلوه هامقدسات و موارد ارتداد، و محدود ساختن حقوق زنان و اقليت
زمانی که رهبران شيعه نظير آيت هللا العظماء علی سيستانی برای  . شده است

ی از درک و دريافت متفاوت از شريعت در دموکراسی اسالمی فراخوان دادند، طيف
  .عراق از جمله شريعت به عنوان مبنای قانون اساسی عراق، مطرح شد

  
ی تنظيم پيش ، عضو عراقی و مسيحی کميته(Yonadam Kanna) آدام کانايان

، عواقب ناشی از ٢٠٠٥گويد که در تابستان سال نويس قانون اساسی عراق، می
و . بار خواهد بودان يکی از منابع اصلی قانون، وخامتگنجاندن شريعت، به عنو

در عين حال بيش از يکهزار زن   ٤٢."آورد برای زنان نيز مصيب به بار می"
کردند؛ اين اجتماع در عراقی در حمايت از شريعت در جنوب شهر بصره اجتماع 

 تماع ديگری بود که يک هفته قبل از آن در مخالفت با شريعت درواکنش به اج
  .  بغداد برگزار شد
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در قانون اساسی جديد  شريعتوضعيت مناقشه آميزی در بحث مربوط به نقش 
گفت در مورد  ٢٠٠٤عراق به وجود آمد، مدير آمريکايی عراق پُل برومر در سال 

اين قانونی نخواهد بود تا من آن . موضع ما روشن است"قانون اساسی موقت عراق 
هشدار داده بود که  ٢٠٠٣فلد وزير دفاع نيز در سال دونالد رامس ٤٣."را امضا کنم

دهد که عراق مانند ايران دارای حکومت مذهبی شود، اين اياالت متحده اجازه نمی
ايده گيج کننده است که با محتوای شريعت در قانون اساسی جديد عراق، حکومتی 

   ٤٤.مذهبی يا روحانی ساخت
  

وان شعاری برای حاکميت مذهبی تبديل به عن شريعتاگرچه در بسياری از موارد، 
به معنای  شريعتدهد که خواستن شد اما پاسخ به يک نظرسنجی گالوپ نشان می

اکثريت قابل توجهی در بسياری از کشورها . خواستن حکومت مذهبی نيست
گويند که رهبران مذهبی نبايد نقشی مستقيم در تنظيم پيش نويس قانون اساسی  می

المللی، ن ملی، قوانين جديد، تعيين سياست خارجی، روابط بينکشور، نوشتن قواني
يا تصميم گيری در چگونگی پوشش زنان در مجامع عمومی و اين که چه چيزی 

ديگران نيز که . در تلويزيون نشان بدهند و يا در روزنامه درج کنند، داشته باشند
کنند که آنها بايد مايلند نقشی مستقيم برای رهبران مذهبی قائل باشند، تصريح می

  . فقط در حد دادن مشاوره به مقامات رسمی عمل کنند
  

دهد، ی محدود شده را ارائه میدر غرب، شريعت معموال تصوير يک جامعه
قطعا . شودشان انکار میيی که در آن زنان مورد ستم واقع شده و حقوق اوليهجامعه

لمان مانند پاکستان، زنان در دولتی که مقررات شريعت را در کشورهای مس
کند مورد اذيت و سودان، طالبان افغانستان، عربستان سعودی و ايران، تحميل می

گويند با اين حال کسانی که خواهان شريعت هستند معموال می. گيرندآزار قرار می
های نظرسنجی گالوپ داده. ی بر تفسيری غير اسالمی هستندنکه اين مقررات مبت

که بيشتر پاسخ دهندگان خواستار آن هستند که زنان، مستقل و  دهدبه ما نشان می
هايی که در اغلب اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی. دارای حقوق برابر باشند

  :ها را داشته باشنددارايی حقوق و کشورها صورت گرفته معتقدند که زنان بايد اين
  

  درصدی در  ٩٠درصد در ايران؛ طيفی  ٨٥(حقوق قانونی برابر با مردان
درصد  ٦١درصد در پاکستان؛ و  ٧٧اندونزی، بنگالدش، ترکيه و لبنان؛ 

شگفت انگيز اين که مصر و اردن که معموال ). در عربستان سعودی
در صد، از ايران و اندونزی و ساير  ٥٧رسند با تر به نظر میليبرال

  . اندکشورها عقب مانده
  
 درصد  ٦٧درصد در ايران،  ٨٩درصد در اندونزی،  ٨٠: داشتن حق رأی

درصد در  ٥٦درصد در ترکيه،  ٩٣درصد در بنگالدش،  ٩٠در پاکستان، 
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گويند که زنان بايد بتوانند بدون درصد در اردن می ٧٦عربستان، و 
  . دخالت و نفوذ خانواده در دادن رأی شرکت کنند

  
 ندحق داشتن هر شغلی برای زنان که در بيرون خانه قادر به انجام آن هست .

درصد،  ٨٥مالزی، موريتانی و لبنان باالترين درصد را دارند و مصر 
در  ٨٠درصد و طيفی از کشورها با حدود  ٨٢درصد، مراکش  ٨٦ترکيه 

 ٧٥درصد، بنگالدش  ٧٩صد در پی آنها هستند که عبارتند از ايران 
 ٦١درصد و اردن  ٦٢درصد، پاکستان  ٦٩درصد، عربستان سعودی 

 . درصد
  
 در حالی که . ن موقعيت رهبری در سطح کابينه و شورای ملیحق داشت

کنند، اکثريت در کشورهايی که نظرسنجی شدند از اين نظر حمايت می
درصد  ٥٠درصد و در مصر با  ٤٠پاسخ دهندگان در عربستان سعودی با 

  . استثناء بودند
  

ی در شرايطی که شريعت معموال تصويری نامنعطف و ستمکار از سيستم قانون
مايلند تا آن را با آرزوهايشان سازگار  دهد، زنان مسلمان با ديدگاهی متنوعارائه می

زنی که مجمع  ٩٠برای مثال جنان العبادی، يکی از . نموده و خود را توانمند سازند
گفت  کريسچين ساينس مانيتورتشکيل دادند به  ٢٠٠٥ملی عراق را در اوائل سال 

با اين حال جنان افزود که او به عنوان . کنممی که من از اجرای شريعت حمايت
عضوی از اعضای مجمع ملی، برای حق زنان در دستمزد برابر، مرخصی زايمان 

جنان همچنين تاکيد کرد که . کندو کاهش ساعات کار برای زنان باردار مبارزه می
تشويق شان او برنامه دارد تا زنان را به رعايت حجاب و تمرکز بر تقويت خانواده

های اسالمی سازگاری از نظر جنان، توانمند سازی زنان همواره با ارزش. نمايد
    ٤٥.دارد

  
  چيست؟  شريعتزنان و مردان مسلمان به  از تمايلمنظور 

  
عموما يک تصور غلط از اين که شريعت چيست وجود دارد که هم به معنای 

به طور . مسلمانانانعطاف ناپذيری ستيزه جويان مسلمان است و هم ترس غير 
تاريخی بسياری از مسلمانان و غير مسلمانان در اين مورد دچار گيجی شده و از 

از آنجا که قرآن، . کنندواژه شريعت و قانون اسالمی به طور نادرست استفاده می
کردند تا دستگاهی کتاب قانون نيست، حقوقدانان اوليه از وحی و عقل استفاده می

اما در طول زمان همين قوانين انسان ساخته . جوامع بسازندقانونی برای مديريت 
  .  به صورت قوانين مقدس و غيرقابل تغيير درآمد
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را به عنوان منبع قانون گذاری در  شريعتخواستند از اين رو، مسلمانانی که می
با اين که تعريف . دادندهای بسيار متفاوتی نشان میکشور در نظر بگيرند ديدگاه

گشت، برخی انتظار داشتند که های قرآن و ُسنت پيامبر برمیپرنسيپ به شريعت
قوانين کالسيک و يا قرون وسطايی اسالم به طور کامل اجرا شود؛ سايرين نيز 
برخوردهای شديدتری را طالب بودند مانند ممنوعيت الکل، اين که رئيس دولت، 

های قانونی به پرونده های شرعی برای رسيدگیيک مسلمان باشد و يا ايجاد دادگاه
با اين وصف . های مسلمان با آن درگيرندمانند ازدواج، طالق و وراثت که خانواده

ديگرانی هستند که صرفا خواستار آنند که مطمئن شوند که قانون اساسی، ناقض 
  . های ارزشی اسالم که در قرآن آمده، نباشدپرنسيپ

  
، شريعت را به عنوان "اسالمیقانون "برای روشن شدن تمايز ميان شريعت و 

در نظر ) توان تغييرشان دادهای هميشگی که نمیوحی خداوند، پرنسيپ(قطب نما 
بايستی با آن اين نقشه می. بگيريد و قانون اسالمی يعنی فقه را به عنوان يک نقشه

ها، اماکن و قطب نما همخوانی و مطابقت داشته باشد البته با درنظر گرفتن زمان
  .قطب نما ثابت است اما نقشه قرار است تغيير کند. ای متفاوتجغرافي

  
بسياری از اصالح طلبان مدعی هستند که چالش امروز اين است که تميز و 

که ) آئين و مراسم نماز، روزه، حج(آيد تشخيص دهی چه چيز مستقيما از قرآن می
خاص  به طور(از نظر جهانی الزام آورند، و چه چيز از تفسير علمی وحی 

ی خاصی متفاوت که در هر جامعه) مقررات مربوط به ازدواج يا طالق و امثال آن
همان تشخيص و تفکيک آن است که چه چيز به زمان وابسته است و  ،چالش. است

  .  چه چيز به زمان وابسته نيست
  

بايستی در پرتو کنند که قانون اسالمی میامروزه اصالح طلبان مسلمان بحث می
ی غير انتفاعی برای مثال، يک موسسه. شرايط اجتماعی بررسی شودتغييرات 

)NGO (کرد تا برای حقوق زنان در مالزی به نام خواهران در اسالم، البی می
اين موسسه . ند همسری مقرر و تحميل نمايدهايی را برای چولت مالزی محدوديتد

ا فهرستی از شرايط چند کرد تی قرآن و سنت پيامبر از حق زنان دفاع میبنا به آيه
از جمله اين که اگر شوهر . همسری را در قراردادهای ازدواج گنجانده و ثبت کنند

تصميم گرفت که همسر دومی اختيار کند، بايد همسر اول را به طور قانونی طالق 
  . ی او را نيز بپردازدی معوقهدهد و مهريه و نفقه

  
متهم " قانون اسالم"ور را به نقض ی مذکها، موسسههنگاهی که برخی از مفتی

ی قرآن و سنت پيامبر برگرداند و گفت کردند، موسسه نيز اتهام را با استناد به آيه
که برقرار کردن چند همسری فقط يک رويه است يعنی فقط يک شيوه و رفتار 

ی خود پيامبر، سکينه دختر امام حسين نيز شروط مختلفی را آنها گفتند که نوه. است
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خواهد همچنان سند ازدواج خود گنجاند از جمله اين شرط که اگر همسرش میدر 
ی موسسه. زندگی مشترکش را با او داشته باشد حق ندارد همسر ديگری اختيار کند

  :يی نوشتخواهران در اسالم، طی مصاحبه
  

بنابراين روشن است که دادن چنين اختياری يعنی حق طالق به زن از طريق 
ای اين هم البته تفسير تازه. های اسالم نخواهد بودالف آموزهسند ازواج، خ

بر عکس، رفتاری است . نيست که حاال در روزگار مدرن مطرح شده باشد
   ٤٦.باشدی اسالم نيز مورد حمايت و تائيد میکه از طريق ُسنت دوران اوليه

  
دهد که ائه میاين مثال، نگاهی اجمالی به طيفی از تفسيرهای گسترده و متنوع را ار

گويند که از کاربرد ها میاز اين رو، وقتی مسلمان. کندقانون اسالمی را تشريح می
تواند معنايی به شدت متفاوت از فردی به فرد ديگر کنند اين میشريعت حمايت می

  .     داشته باشد
  
موضوع مذهب و تفاوت ادراک آن، موضوع عجيب و غريبی برای اسالم نيست،  

های مقدس و يا کتاب. ی مذاهب، همين ادعا را دارنددارندگان همه مردم و
های مشخص برای بسياری از های کالسيک قانون، حاوی راه حل و پاسخفورمول

و يا لقاح آزمايشگاهی از ) کولون(آيا شبيه سازی . مشکالت دوران مدرن نيستند
لت ملی و مدرن تواند رئيس يک دونظر اسالم قابل قبول است؟ آيا يک زن می

را حل خواهند کرد؟ چه  وامی بهره و ها و مراکز مالی چگونه مسئلهبشود؟ بانک
قوانينی برای زندگی مسلمانان در اقليت، روا و مجاز است؟ آيا حمالت نظامی 

  پيشگيرانه تا به حال توجيه شده است؟ 
  

هايی که فتوا، روشن در قرآن و نبود کانونی از قدرت مذهبی متنیبا توجه به فقدان 
تواند از اين بابت که چه ميزان محافظه کار و چه ميزان کنند میها صادر میمفتی
خواه هستند و اين که چقدر شخصيت سياسی و يا غير سياسی دارند، کامال ترقی

ی نهايتا پاسخ شرعی بستگی دارد به مفتی شما که مطابق  مشاوره. متفاوت باشد
يک  فتوابه هر حال . چقدر عادل است -زن و چه مرد  چه -خاخام و يا کشيش شما 

شان  کنند که کدام فتوا را در زندگینظر شرعی الزامی نيست و مسلمانان انتخاب می
در اين ارتباط  مسلمانان در بازار آزاد فکر دينی، يعنی در . عمل کنند و يا نکنند

طول زمان و مکان يک شرايط انعطاف پذير که هم تنوع و هم تفاوت اسالم را در 
       .کنندگيرد، مشارکت میدر برمی

  
  تصور مسلمانان از دموکراسی چيست؟

  
. های فکری مختلفی در مورد دموکراسی و اسالم وجود دارددر ميان مسلمانان نحله

گويند دموکراسی يک مفهوم بيگانه نظر اقليتی در ادبيات اسالمی اين است که می
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 - ها مسلماناز جمله جريان اصلی و افراطی  -دارند آنها که اين نظر را . است
خواهان بازگشت امپراطوری اسالمی هستند، زيرا معتقدند که حاکميت مردم، 

  .کندشرک و بت پرستی است و قدرت غايی و متعالی خداوند را انکار می
    

با اين حال، در يک نظرسنجی گالوپ، پاسخ دهندگان نشان دادند که حمايت از 
. های دموکراتيک و حقوق زنان، وسيعا در جهان اسالم شايع استآزادی

ها را مورد حمايت های متعددی در ُسنت اسالمی وجود دارد که اين آزادی پرنسيب
  . دهدقرار می

  
گويد که تاکيد اسالم بر عبدالوهاب افندی روشنفکر و ديپلمات پيشين سودانی می

: مستلزم سيستمی دموکراتيک نيز هستاعتقاد به يگانگی و قدرت مطلق خداوند، 
گان در چون همه. گيردحق حاکميت يک فرد، در تقابل با قدرت خداوند قرار می"

برابر خداوند مساوی و برايرند، اطاعت کورکورانه از حاکميت يک فرد، مغاير و 
اعتقاد به توحيد در اسالم از جمله اعتقاد به اين نيز هست که  ٤٧."نقيض  اسالم است

های زندگی جدا باشد، و ی جنبهتواند از همهندگی قابل تجزيه نيست، مذهب نمیز
    ٤٨.ی عمومیبه همين شکل است ممنوعيت دين در حوزه

  
دمحم خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران و مدافع دموکراسی اسالمی نيز در ژوئن 

هان از های جامروزه دموکراسی"يی با تلويزيون ايران گفت در مصاحبه ٢٠٠١
و اين که اسالم " برند و آن خالِء معنويت و اخالق استوجود خالء بزرگی رنج می

تواند چهارچوبی و ترکيبی از دموکراسی، معنويت و اخالق و دولت مذهبی را می
  . فراهم آورد

  
کنند تا ها، ُسنت خود را بازتفسير میها و مسيحین نيز مانند يهودیامسلمان

تواند بسيار متفاوت هم باشد، مورد حمايت قرار اسی را که میهای مدرن دموکرفرم
اشکال دموکراسی غربی، دارای رياست جمهوری، پارلمان، نمايندگی به . دهند

و دولت توافقی و رقابتی  ،تخاب مستقيم و غير مستقيم رهبرانتناسب آراء؛ ان
ز دولت اصرار به طور ساده، با اين که اياالت متحده بر جدايی کليسا ا. باشد می

 یدولتمذهب دارد، چندين دموکراسی اروپايی مانند بريتانيا، آلمان و نروژ، دارای 
ی مذهبی قرار  شناخته شدهدر اختيار موسسات رسمی دولتی ی  بودجههستند و يا 

، سخت بر ١٩٠٥به رغم اين که فرانسه بر اساس قانون جدايی سال . دهند می
ولت برای کليساها، معابد و ، با اين وصف دجدايی کليسا و دولت تاکيد دارد

اند، تحت نام حفاظت از فرهنگ، به ساخته شده ١٩٠٥هايی که قبل از سال  کنيسه
البته اين بِناها ِملک دولتی تلقی شده و توسط دولت ملی و محلی . دهدآنها بودجه می
گان استفاده ها به طور راي توانند از اين ساختمانشود، و روحانيون مینگهداری می

که بسياری  -دولت فرانسه به مدارس خصوصی  ١٩٥٩عالوه بر اين از سال . کنند
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دهد و معموال به معلمان اين نيز مستقيما سوبسيد می -از آنها کاتوليک هستند 
     ٤٩.پردازدمدارس حقوق می

  
از مفهوم اسالمی تفسير  است اساس روند سازگاری با شرايط جديد عبارت

. باشدکه به معنای عمل بر اساس آگاهی، و قضاوت حقوقی مستقل می ،)اجتهاد(
چنان که خورشيد احمد، از رهبران برجسته اسالمی در بريتانيا و پارلمانتر 

خداوند اصول اساسی را نشان داده است؛ حال از طريق اجتهاد : "گويدپاکستانی می
رتباط با مشکالت دوران کوشند تا هدايت الهی را در ااست که مردمان هر دوره می
   ٥٠."خود، پياده کرده و عمل نمايند

  
از  ،دهدی دموکراسی اسالمی قطعا مجوز میمفاهيم اسالمی ديگری که به نسخه

ی مشاوره و شوراست؛ مشاوره ميان دولت و کسانی که حاکمان را جمله ايده
نبع قانونی اين ايده همراه با اجماع جامعه يک م. کنندانتصاب و يا انتخاب می

اسالمی است که در حال حاضر از پارلمان مدرن و مجلس ملی به عنوان راهی 
  .کندبرای منعکس کردن قضاوت جمعی جامعه، حمايت می

  
بر همين  یهای شديد پيرامون دموکراسی ادامه دارد، تغييراتدر حالی که بحث
لنگان به گی و لنگ هها به آهستضمنا بسياری از دولت. گيرداساس صورت می

فشارها برای مشارکت سياسی بيشتر و انتخابات با سطوحی متفاوت از گشايش، 
  . دهندآزادی و شفافيت، واکنش نشان می

  
ی اگر دموکراسی هدف سزاواری برای مسلمانان و سياست خارجی اياالت متحده

نه تواند نقشی در اين زميآمريکاست، آيا مسلمانان بر اين باور هستند که غرب می
  ايفا نمايد؟ 

  
برای پاسخگويی به اين پرسش، نيازمنديم که برخی واقعيات جدی را مدّ نظر قرار 

ان هايی برای چگونگی به دست آوردن ذهن و دل مسلماندر اينجا چالش. دهيم
ی سواالت متعدد در نظرسنجی گالوپ، انتقاد و شک و وجود دارد؛ نتيجه

با اين که . دهدو رفتار امريکا نشان میترديدهايی را در مورد سياست خارجی 
سزاواری بسياری برای دموکراسی وجود دارد و مسلمانان نيز به دموکراسی به 

کشور، بقيه که  ١٠کنند، به استثنای عنوان ضرورتی برای پيشرفت خود نگاه می
شان موافق نبودند که اياالت متحده بنا دارد اکثريت ٥١مورد نظرسنجی قرارگرفتند،

  .های مستقر در اين مناطق را به برقراری يک سيستم دموکراتيک تشويق کندلتدو
  

نگرش مسلمانان نسبت به اياالت متحده، بر اثر آنچه که رياکاری و استاندارد 
دانند، تحت تاثير واقع در ترويج دموکراسی می -و تا حدی اروپا  -ی امريکا دوگانه

های ه و طوالنی آنها در حمايت از رژيماين ريا کاری، همان روش گذشت. شده است
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استبدادی و عدم ترويج دموکراسی در جهان اسالم و مناطق و کشورهای ديگر پس 
  .باشداز سقوط اتحاد جماهير شوروی می

  
، ريچارد ٢٠٠٢پيرامون سياست خارجی آمريکا در سال  عمده در يک سخنرانی

ارجه در دولت جورج دبليو هاوس سفير و يکی از مقامات ارشد و سابق وزارت خ
بوش اظهار داشت که قبل از حمله به عراق، تشکيالت جمهوريخواهان و 

کردند، را در جهان اسالم اعمال می" دموکراسی استثناپذيری"ها هر دو دموکرات
ی برخی از منافع ملی آمريکا مانند دسترسی  و دموکراسی را تابع و زير مجموعه

شوروی، و دست و پنجه نرم کردن با درگيری اعراب  به نفت، محدود ساختن اتحاد
     ٥٢.گرفتند و اسرائيل به کار می

  
ها در مورد ترويج دموکراسی از طرف اياالت متحده اخيرا بدبينی و ترديد مسلمان

ی ايجاد دموکراسی بر اساس يک به داليلی تشديد نيز شده است، از جمله، بهانه
های کشتار جمعی در  ن هم پس از آن که سالحآ منطق کهنه برای حمله به عراق،

اين کشور وجود نداشت؛ و نيز اين تصور که اياالت متحده، يک دموکراسی 
آمريکايی و قابل قبول را در عراق با برداشت خودش از جورج واشنگتن و احمد 

کرد و در ادامه، حقوق بشری بود که از گوانتانامو تا ابو ُغريب چلبی همآهنگ 
عدم پذيرش به رسميت شناختن انتخابات دولت . گرفتاستفاده قرار می مورد سوء

  . کرددموکراتيک حماس در فلسطين نيز اين تصور بد بينانه را تقويت می
  

مقامات آمريکايی، تا وقتی خواهان دموکراسی هستند که چشم به نتايج آن دارند، 
بان حقوق بشر يدهمدير د (Kenneth Roth) کنت راث نوشت مالی تايمزروزنامه 

ها "تغيير رژيم"ی ترويج دموکراسی، با معتقد است که ماموريت آمريکا در زمينه
فشار "او افزود . برابر شده و اعتبار خود را در جهان اسالم از دست داده است

    ٥٣."شده استتبديل سپری به برای صدور دموکراسی گويی 
  

زبان  عربی ر واشنگتن برای روزنامهگر اردنی و رئيس سابق دفتسالُمه نعمت تحيل
  : ، بد بينی راث را تکرار کرد و گفتواشنگتن پست، در گفتگو با روزنامه الحيات

  
های اين داستان موفقی است برای القاعده، و نيز ماجرای موفقی برای رژيم

لذا آنها خواهند . استبدادی عرب که دموکراسی را در نگاه مردم خود بد جلوه دهند
شان بگويند نگاه کنيد اين همان دموکراسی است که آمريکا ت به مردمتوانس

بهتر است شما آنچه را . مکافات است اين دموکراسی. خواهد برای شما بيآورد می
   ٥٤."اند ی مرگ دادهآنها به شما وعده. که آمريکا به شما قول داده، فراموش کنيد
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ار ارتباطات جمعی که بيشتر نظرات مسلمانان در سراسر جهان، از طريق انفج
ها نيز خارج بوده، تحت تاثير قرار جهان اسالم را درنورديده و از کنترل دولت

های تلويزيونی به شبکه الحياتو  االوسط الشرقهايی مانند روزنامه. گرفته است
و  CNNاند تا بديلی باشند برای ، و ديگران پيوستهMBCنظير الجزيره، العربيه، 

BBC .توان ديد، در ر انقالب اطالعات را در عربستان سعودی به خوبی میتاثي
، راديو )درصد ٦٥(، روزنامه )درصد ٨٢(المللی آنجا شمار بسياری تلويزيون بين

به عنوان منابع مهم اطالع رسانی ) درصد ٣٢(و اينترنت ) درصد ٤٢(بين المللی 
ا پرسيده شد که آيا ظرف وقتی از آنه. المللی به کار مشغول هستنددر امور بين

ها گفتند که ايد، سه چهارم سعودیی گذشته تلويزيون الجزاير را تماشا کردههفته
کنند که در نوع خود اخبار را با بی های ماهواره تماشا میآنها اخبار را از کانال

  . ندکو دست اول پخش می" شجاعت"، طرفی
  

 روابط با غرب وجود دارد؟ آيا مسلمانان معتقدند که شانسی برای ارتقاء
  

ی غرب برای روابط بهتر با دنيای عرب و جهان اين تمايل وجود دارد که عالقه
اسالم  در کشورهای آفريقايی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند با واکنش مثبت رو 

درصد از مردم سيرالئون احتمال دارد که اگر مورد نظر سنجی  ٦٤. به رو شود
تصوير در کشورهای . اش را نشان داده استکه غرب عالقه قرار بگيرند بگويند

عمدتا مسلمان آسيا و خاورميانه کامال متفاوت خواهد بود، در اين کشورها بسيار 
دهد تا اين که فکر کنند نشان نمی محتمل است که جمعيت فکر کنند که غرب عالقه

درصد  ٦٤در آنجا احساسات منفی در ترکيه بسيار باالست، . دهدنشان می عالقه
درصد در مصر و  ٥٧. دهداش را برای روابط بهتر نشان نمیگفتند که غرب عالقه

  .   يی ندارددرصد در کويت نيز گفتند که غرب برای روابط بهتر، عالقه ٥٣
  

ها بازهم خواستار روابط بهتر با غرب هستند؟ به رغم اين واکنش شديد، آيا مسلمان
سانی که گفتند روابط بهتر ميان فرهنگ غرب و در بيشتر کشورها درصد ک

گفتند اين ها موجب نگرانی آنهاست به مراتب بيشتر از کسانی بود که میمسلمان
در مواردی مانند عربستان سعودی، مراکش، و . کندوضعيت آنها را نگران نمی
  . متجاوز از کسانی بود که نگران نبودند ١به  ٢لبنان کسانی که نگران بودند 

  
اما پاسخ دهندگان چه تصوری دارند در اين که غرب برای ارتقاء روابط با جهان 

اکثر پاسخ دهندگان در  تواند انجام دهد؟ از مراکش تا اندونزیاسالم چه کاری می
  :وال همواره مطرح، گفتندقبال اين س

  
 احترام و توجه بيشتری نشان بدهند.  

  
 تحقير نکنند کشورهای عرب و مسلمان را دست کم نگيرند و .  
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  از اسالم به عنوان يک دين، درک بيشتری نشان دهند و آنچه که برای
  . اسالم اهميت دارد را کم ارزش جلوه ندهند

  
چه چيز غرب برای شما کمترين ارزش را "ها به اين سوال که باالترين پاسخ

خ چه اما اين پاس. آشکارا اين بود که دشمنی با اسالم و نازل دانستن آن" دارد؟
  ارتباطی با آزادی و دموکراسی دارد؟

  
فرض کنيد کسی از دولت اياالت متحده به طور : "از پاسخ دهندگان پرسيده شد

تواند برای ارتقاء کيفيت ترين کاری که آمريکا میشخصی از شما بپرسد که مهم
" شما به او چه خواهد بود؟زندگی مردمی مانند شما انجام دهد چيست؟ توصيه

، "های اقتصادیو بهبود زيرساخت" کاهش نرخ بيکاری"ها بعد از ن پاسخعامتري
های عرب و مسلمان برداريد؛ دست از دخالت در امور داخلی دولت"اين بود که 

های خود را متوقف کنيد؛ به حقوق سياسی ما احترام تحميل اعتقادات و سياست
  ."ا به خودمان واگذاريدآزادی ما ر"و " بگذاريد و از کنترل کردن ما دست بکشيد

     
کنيم به درک بهتر سلمانان دموکرات ياد میمتر به آنچه که ما با ترم نگاهی دقيق

منظور از دموکراتها کسانی هستند که دموکراسی را . موضوع کمک خواهد کرد
ترين ويژگی برای اين گروه شايد جالب. دانندبرای پيشرفت و آينده، حائز اهميت می

  .ار قوی بر مذهب و حقوق زنان باشدتاکيد بسي
  

 گويند که زندگی کردن همراه با معنويت اکثريت مسلمانان دموکرات می
 - توانند به زندگی خود ادامه دهند چيزی که آنها بدون آن نمی -نيرومند 

 ٧درصد اين مسلمانان گفتند که آنها در  ٦٠بيش از . امری ضروری است
  . اندهبی را رعايت کردهها و شعائر مذروز گذشته آئين

  
  داشتن حق )درصد ٧٨(اکثريت آنها از برابری حقوق زنان با مردان ،

، برخورداری از شغلی )درصد ٨٨(رأی بدون دخالت خانواده برای زنان 
برخورداری از رهبری در ) درصد ٨٢(که صالحيت داشتن آن را دارند 

، )درصد ٦٧(ی و داشتن حق رانندگ) درصد ٧٢(کابينه و شوراهای ملی 
  . کنندحمايت می

  
جالب اين که مسلمانان دموکرات سخت مشتاق داشتن رابطه با امريکا هستند، اما 
احتمال دارد که نسبت به آمريکا نظر خوشی نداشته باشند و بگويند که جوامع 

تصور، اين . ددهنشان نمی جهان عرب و مسلمان يی برای همزيستی با غربی عالقه
اعتقاد )  درصد ١٠تا  ٥(دهد که در صدی ناچيز  ين شکل نشان میخود را به ا
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دارند که اياالت متحده مورد اعتماد و دوست است و با ساير کشورها با احترام 
  . کند رفتار می

  
ها با توجه به اين تصور و نير اين باور که غرب نسبت به اسالم و مسلمان

ها اين باشد که وقتی دموکراسی، زهجويانه دارد، شايد يکی از آمو برخوردی ستيزه
شود، همان استانداردی که غرب در مورد حکومت قانون و حقوق بشر مطرح می

بايستی به صورت يکسان و سازگار در مورد ديگران کند نيز میخودش عمل می
  . ندککه انتظار دارند و خواهان آن هستند نيز رعايت 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢فصل  و محوری کليدی نکات

  
 موکراسی در کشورهای مسلمان نادر و کمياب است، بسياری از اگرچه د

 .های دموکراسی ارزش قائلندمسلمانان برای بسياری از پرنسيب
  
 های مذهب، های دموکراسی و پرنسيبدر مجموع، مسلمانان ميان ارزش

  .بينندضاد و تناقضی نمیت
  

 خواهند و نه دموکراسی به طور کلی، مسلمانان نه حکومت مذهبی می
های اند که در آن پرنسيبسکوالر، آنها مدلی برای خود انتخاب کرده

  . د داشتهای دموکراسی با هم همزيستی خواه مذهبی و ارزش
  

 ری حمايت زنان و مردان، همه از نقش شريعت به عنوان منبع قانون گذا
خواهند که رهبران مذهبی در تدوين و وضع  کنند و همزمان نمیمی

  .  فوانين، نقش مستيقم داشته باشند
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  ٣فصل 
  ؟شود راديکال شدن فرد می موجب چه چيزی

  
  
  

با اين حال هم سال است که به راه افتاده،  ٦جنگ عليه تروريسم جهانی، به مدت 
. ستندهمچنان در حال رشد و بزرگ شدن ه مسلمانان افراطی و هم خشونت

های گسترده از تهاجمات، سراسر جهان از شمال آفريقا تا جنوب آسيا با هدف
دنيای . نورددکازابالنکا، مادريد و لندن تا استانبول، رياض، اردن و بالی را درمی

در افغانستان عليه ِاشغال اتحاد  -ی جهاد شدههها به دنيای شناختالدناُسامه بن
به جنگ نامقدس  -شد شوروی که توسط جهان اسالم و غرب نيز حمايت می

  . های انتحاری، گروگان گيری و ترورهای گسترده، تبديل شده استگذاری بمب
  

هراسی در اروپا و آمريکا به شدت در حال افزايش بوده، و مخالفين همزمان، اسالم
. يابندريکا نيز در دنيای عرب و جهان اسالم به صورت قابل توجهی گسترش میآم

های انتحاری در عراق، اسرائيل، گذاریدر غرب، ما با حمالت تروريستی و بمب
شويم و جهان اسالم نيز با بندی میفلسطين، افغانستان، پاکستان و اندونزی عايق
ان ابوغريب و گوانتانامو و تصاوير تهاجمات و اشغال عراق، اذيت و آزار در زند

تن توسط اسرائيل، روئين کشتار داخلی و نابودی و ويرانی غزه و جنوب لبنان
  .دشو می

  
هاست که اياالت متحده به طور پايدار خواهان زمينهاز ين رو، عليه همين پس

های سکوالر در کشورهای مسلمانی است که به عنوان حامی تروريسم، دموکراسی
ها، اين انتظار هست که آميز همين گونه دموکراسیشوند؛ با ايجاد موفقيتاد میقلمد

  .پيروزی نهايی در جنگ عليه تروريسم، به دست آيد
  

کنند که در آن پيروزی بر هايی صحبت میرهبران امريکا و اروپا از جنگِ ايده
ت که ها هساما برخی چالش .ها بسيار با اهميت استنقلوب و اذهان مسلما

در فضايی رو به وخامت . بايستی قبل از آن که به آنها رسيد، بر آنها غلبه کرد می
رسد، جنگی که گويی احتاب ها به گوش میکه در آن صدای شيپور جنگ تمدن

ی  گاه به اندازهچتوان کرد؟ نياز به ديپلماسی عمومی هي ناپذير نيز هست، چه می
های محکم برای کسانی است که ما داده حال مهم نبوده است، ايجاد اطالعات و

  .  آرزو داريم متقاعد شوند که ديپلماسی عمومی  حتی، بيش از اينها مهم است
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گويد او اکنون معتقد است که رابرت مک نامارا وزير دفاع پيشين اياالت متحده می
 داد، تقريبا ربطی به دشمن،آنچه اياالت متحده را در طول جنگ ويتنام عذاب می

خبر بود و يا متحده از فکر دشمن بیاياالت ٥٦.يعنی ويتنام شمالی، نداشت
جنگ فقط در ابعادی گسترده و از نظر . خواهددانست که دشمن چه می نمی

، به عنوان مبارزه در "تئوری دومينو"بخشی از  -شد جغرافيای سياسی ديده می
شد، درست م، ديده میی کمونيسپارچهسراسر جهان برای جلوگيری از گسترش يک

و برخی (مانند حاال که جنگ کنونی ما به شکل جنگی عليه تروريسم جهانی است 
    ٥٧.)دانندها آن را جنگی عليه اسالم میاز مسلمان

  
ما  يابد، اين ضروری است کهی جهانی مبارزه عليه تروريسم ادامه میدر جامعه

روها، جريان اصلی و اکثريت ، يعنی هم ميانه"ديگری"تر نگاه کنيم و دقيق
ها پيوسته و يا ها و تروريستآنها که يا به افراطی -ها، و هم اقليت افراطی  مسلمان

برخی سئواالت کليدی که بايد پرسيده شود . روزی به آنها خواهند پيوست را دريابيم
  :  و بعضی از آنها نيز توسط مطالعات گلوپ پاسخ داده شده از اين قرار است

  
  کسانی تندرو سياسی هستند؟ چه  

  
 چه ارتباطی هست ميان تروريسم و فقر و جهل؟  

  
  چه ارتباطی هست ميان اسالم و تروريسم؟ و چه ارتباطی هست بين جهاد

  و تروريسم انتحاری؟
  

 چرا آنها از ما و سبک زندگی ما متنفرند؟  
  

  تندروهای سياسی نسبت به آزادی و تکنولوژی ما چه احساسی؟     -    
  دارند؟     

  
  گويند؟شان چه میی کشورهای غربی و رهبرانآنها در باره   -    

  
  ی آمريکا چه نظری دارند؟آنها در باره   -      

  
 يست؟ اصلی که منجر به تندروی می شود چ عوامل  

  
            چه کسانی راديکال سياسی هستند؟

    
ها و کردند که تروريستها سال در اين باره بحث میمتفکرين و کارشناسان، طی ده

ی تروريسم امری روانی اند؟ گفته شده که انگيزهها چگونه به وجود آمدهافراطی
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با کمبود ( ، از نظر اجتماعی)اندها ناهنجار، آشفته و غير منطقیتروريست(است 
فقيرند، (، به لحاظ اقتصادی )اندآموزش رو به رو هستند، با محيط نامتجانس

دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را (، از نظر سياسی )اندد و مايوسبيکارند، ناامي
اند، به مذهِب خشونت اعتقاد فناتيک و متعصب(، و از بابت مذهب )کنندرد می

  ).تابددارند که مدرنيته و تکنولوژی را برنمی
  

در مورد افراط  و جاافتاده کهن هایفرضها و پيشاس کليشهعقل متعارف براس
عامل اصلی تندروی و  احساس را دارد کهاين  و به سادگی والگرايی، معم

 ناديده گرفتن اين کهبا توجه به  .است بيکاریو تعصب مذهبی، فقر،  تروريسم،
چند هفته بعد از يازده سپتامبر ، ی باشندهوش تيز عناصر توانند نيز می هاافراطی

" کشف حيرت انگيز"ک ها از يرسانه. ای روبه رو شدند با درک تازهافراد منطقی 
خبر دادند و آن اين که بسياری از مهاجمان در حمالت تروريستی، متعلق به 
جوامعی فقير، منکوب شده، بی سواد، و بيگانه شده نبودند، بلکه اينها مانند رهبران 

کرده، و از طبقات ميانه و القاعده، بن الدن و ايمن الظواهری، به خوبی تحصيل
واالت مهمی را اين مشخصات، س. آمدندبا ثبات میهای  خانوادهباالی جامعه، و از 

شوند را های طبيعی، تروريست میدر مورد اين که چرا افراد با داشتن زمينه
اما آيا مشخصات مهاجمين يازده سپتامبر، القاعده و رهبران ساير . مطرح ساخت

خ اخير را به های تروريست ما را سخت شگفت زده خواهد کرد؟ اگر ما تاري گروه
  . ی جديدی نيستافراطی گری اسالمی پديده. ياد بيآوريم، نـه

  
های افراطی از مصر و الجزاير تا لبنان، پاکستان، اندونزی، و جنوب فليپين گروه
شناس قديمی مصری و ديگران سعدالدين ابراهيم، جامعه. هاست که وجود دارنددهه

بندی را اين جمع ١٩٨١صر در سال از سوء قصد به انورسادات رئيس جمهوری م
  :اندبه دست داده

  
توان در  های اسالمی را میجوی گروهی معمول اعضای ستيزهمشخصات اجتماعی

ی روستايی بودن يا با پيشينه) گی هسال ٢٠اوائل (اين خالصه نمود که جوان هستند 
های باال زندگی در شهرهای کوچک، از طبقات متوسط يا پائين جامعه، با انگيزه

يی منسجم های علمی و فنی، و با خانوادهبرای پيروزی، با تحرک شديد، با آموزش
های مصری دهد شبيه مدل جوانبيشترين آنها تا آنجا که تحقيق ما نشان می... 

   ٥٨.هستند
  
 ١١از مهاجمين  - های امروزی با کمی تفاوت، مشابه شبه نظاميان و تروريست 

کرده بودند و از طبقات متوسط و همه تحصيل -لندن  ٧/٧های گذارسپتامبر تا بمب
برای مثال بر اساس گزارش . برخی شديدا مذهبی بودند و برخی نه. آمدندکارگر می

سپتامبر به ندرت شعائر اسالمی  ١١ها، شماری از ربايندگان همواپيماها دررسانه
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گان و به کالب برهنه خوردند،شماری از آنان نيز مشروب می. کردند را رعايت می
  . ها رفت و آمد داشتندمحالت روسپی

  
های علمی را تمام نکرده، اما مدارس و بيشتر آنها دروس مدارس و حوزه

بن الدن در مديريت، اقتصاد و مهندسی . های معمولی را گذرانده بودند دانشگاه
الن حمله الظواهری، جراح، و ديگر رهبران القاعده و نيز مسو. آموزش ديده بود

های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، مانند دمحم عطا، کامال درس خوانده و به برج
وال استريت شيخ عمر متولد بريتانيا که به گزارش . ی متوسط بودنداز طبقه
، دانيل پرل را ربود و کشت، محاکمه شد و به مرگ محکوم گرديد، در ژورنال
   ٥٩.اقتصاد لندن درس خوانده بود یی خصوصی نخبگان از جمله مدرسهمدرسه

  
گرايی نيازمند بصيرتی است که فراتر از عقايد ها و طبيعت افراطآشنايی با افراطی

های نظرسنجی. باشد" های اعرابخيابان"های متضاد کارشناسان و يا حکايت
مسلمانان در سراسر دنيا چه دارند که بگويند؟ چه تعداد مسلمان دارای نظرات 

های آنها کدام است؟ چه چيزی را هستند؟ بيم و اميد آنها چيست؟ اولويتافراطی 
  شوند؟ پسندند و از چه چيزی رنجيده میمی

  
کنند که حمالت فکر می ٦٠دهندگاندر صد از پاسخ ٧براساس نظرسنجی گالوپ، 

در ميان  . توجيه شدنی و نظرات اياالت متحده نادرست است" کامال"سپتامبر  ١١
بل توجيه نيست، آنها که ما سپتامبر قا ١١اعتقاد دارند که تهاجمات  کسانی که

در صد بر  ٦٠درصد طرفدار اياالت متخده هستند، اما  ٤٠خوانيم  روشان می ميانه
  . های آمريکا نادرست است اين باورند که ديدگاه

  
ج روها گفتند، نتايدرصد و آنچه اکثريت ميانه ٧ی پاسخ تجزيه و تحليل و مقايسه

راديکال "درصد، کسانی که ما آنها را  ٧با تمرکز بر . شگفتی را موجب خواهد شد
توانيم بگوئيم که همه در اين شان، نمیگيری سياسیناميم به خاطر جهتمی" سياسی

با اين وصف، افرادی با ديدکاه افراطی، . بار خواهند داشترفتاری خشونت ،گروه
اين . های تروريستیر و يا حمايت از گروهبالقوه نيرويی هستند برای عضويت د

گروه همچنين سخت متعهد است تا شرايط سياسی را مسئول بداند، شرايطی که به 
درصد از  ١٣: دهد تا حمله به ديگر افراد غير نظامی را توجيه کنندآنها اجازه می

حمله به  گويند که صد از ميانه روها می های سياسی در مقابل يک درراديکال
  .  است" کال قابل توجيه"ها يرنظامیغ
  

سن و جنس کسانی که دارای نظرات افراطی هستند از چه قرار است؟ آنها جوان 
 ٤١ساله هستند،  ٢٩تا  ١٨در صد بين  ٤٩: هستند اما نه به طور قابل مالحظه

برعکس چيزی که . انددرصد از دارندگان نظرات ميانه روانه نيز در همين سنين
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 ٦٢(های سياسی به احتمال زياد مرد باشند رفت، که راديکالرش میبعضا انتظا
گذاران انتحاری را عالوه بر اين اقليتی از بمب. در صد زن هستند ٣٧، )درصد

     ٦١.دهندزنان تشکيل می
  

  يی وجود دارد؟ميان تروريسم و فقر يا تروريسم و جهل چه رابطه
  

ها در کشورهای سياری از بررسیو ب ٢٠٠٥ی جهان عرب در سال گزارش توسعه
اين مشکل در . اندسوادی را مستند کرده مسلمان به خوبی وجود سنگين فقر و بی

های فقير نشين افغانستان، قاهره، بغداد و ها و محلههای پناهندگی فلسطينیکمپ
فقر و فقدان . شودهای غير مسلمان نيز ديده میجارکارتا و همچنين بسياری از مليت

عات و تخصص، برای پويايی جامعه ازمسائل و مشکالت افتصادی اجتماعی اطال
اما آيا کمبود . کند ای ايجاد می ی خود نارضايتی گسترده ناشی شده و اين به نوبه

های افراطی و ميانه آموزش و فقر عواملی کليدی هستند که از طريق آنها بين ديدگاه
  . گويد نـهها میها و بررسیرو تمييز قائل شد؟ داده

  
درصد از  ٦٧: روها با سوادتر هستندهای راديکال به طور متوسط از ميانهسياسی

روها در مقابل، ميانه(اند های متوسط و يا عالی داشتههای سياسی، آموزشراديکال
 ٦٥: ها به لحاظ اقتصادی نيز در شرايط نامساعدی نيستندراديکال). درصد ٥٢

گويند که دارای درآمد متوسط و يا باالتر از متوسط میهای سياسی درصد راديکال
  . باشددرصد می ٥٥روها هستند، اين رقم در مورد ميانه

  
  ؟شغلی ندارند و افسرده هستندهای سياسی آيا راديکال

  
بيکاری نيز مانند فقر، مشکلی احتماعی بوده و از الجزيره تا مصر و نيز در 

در عين حال نه بيکاری و نه شرايط . دارد پاکستان، بنگالدش و اندونزی وجود
هيچ تفاوتی در نرخ بيکاری در . رو قائل نيست غلی، تفاوتی ميان افراطی و ميانهش

در  ٢٠روها وجود ندارد؛ در هر دو گروه تقريبا های سياسی و ميانهميان راديکال
با های سياسی مشاغلی در ميان کسانی که شاغلند، راديکالو . کار هستصد بی

 ٤٧(های سياسی تقريبا نيمی از راديکال: های سنگين را در اختيار دارندمسئوليت
گويند که در محل کار، آنها نسبت به درصد می ٣٤روها ، در مقابل ميانه)درصد

  .سايرين، موضع مسئول و ناظر دارند
  

از  درصد بااليی. های اصلی اسالمی نيستندها همچنين نا اميدتر از جريانراديکال
شان  ، استاندارد و کيفيت زندگیها پاسخ دادند که آنها از وضعيت مالیراديکال

درصد  ٥٥های سياسی، در قبال درصد راديکال ٦٤: بسيار راضی هستند
  . شان در حال بهتر شدن نيز هستروها، معتقدند که استاندارد زندگی ميانه
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ی طور متوسط  از بابت آيندههای سياسی همچنين به انگيز اين که راديکالشگفت
های درصد بااليی از راديکال. روها هستندتر از ميانهبينشخصی خود بسيار خوش

بر اين باورند که ظرف چند ) روهادرصد ميانه ٤٥درصد در مقابل  ٥٢(سياسی 
بينيم، در حالی که با وجود اين، چنان که ما می. سال آينده بهتر و بهتر خواهند شد

بين هستند، آنها اما ها نسبت به زندگی خودشان خوشل توجهی از افراطیدرصد قاب
  .کنندهای بين المللی ابراز بدبينی میعموما نسبت به مسائل جهانی و سياست

  
  ميان مذهب و تروريسم چه ارتباطی هست؟  
  

گيرند، با اين هدف است که ها به کار میهايی که تروريستزبان مذهبی و سمبل
 - بسياری از منتقدان تروريسم جهانی. ی صحنه بيآورندبه ميانه مذهب را

هايی که مذهبی هستند را به تروريست و - مذهبی گران ها يا خشونتنظامی شبه
 واشنگتن تايمزبرای مثال سام هريس، مفسر و نويسنده در . دهنداسالم نسبت می

  :نوشت
  

ما در جنگ با . نيستيم" يسمترور"حاال زمان آن است که بپذيريم ما در جنگ با 
نبايد گفت که ما درجنگ با تمام مسلمانان هستيم، بلکه ما در جنگ با . اسالم هستيم

تنها . شودی مسلمانان در قرآن تجويز میی همهديدگاهی هستيم که برای زندگی
دليلی که مسلمانان بنيادگرا تهديدی برای ما هستند اين است که اصول بنيادی اسالم 

ها بايد قرآن را بخوانند و ببينند که ی آمريکايیهمه. دی عليه ماستتهدي
اين ايده که اسالم، دين . اندغيرمسلمانان به طور بی امان در صفحات آن تخظئه شده

و  -ی خظرناکی است فانتزی" ها به گروگان گرفته شده، توسط افراطیمسالمت
   ٦٢.گيرندرا به شوخی میها آن حاال به طور خاص حطرناک شده چون مسلمان

  
مشکل، : "نيز اين نظر را نوشته است پيج رانتفی از مجله (Auster) لورنس آستر

اسالم راديکال نيست بلکه خود اسالم است، چون اسالم در پی آن است که ما به 
   ٦٣. . .راهی برويم که تضعيف شده و اسالم را بپذيريم 

  
يا تقوای شخصی با ديدگاه افراطی ارتباط دارد؟ گويند؟ آها در اين باره چه میداده

رو های راديکال و ميانهاکثريت بزرگی از افراد با ديدگاه. پاسخ، نه و منفی است
گويند که مذهب بخش مهمی از زندگی می) درصد ٩٠درصد و  ٩٤به ترتيب (

و ها و از بابت حاضر شدن در مسجد، هيچ تفاوتی ميان راديکال. ی آنهاستروزانه
  . روها وجود ندارد ميانه

  
واقعيات نسبت به آنهايی که  از، در واقع مطرح کردبيشتری  های گالوپ پرسش

يحی برای چه توض پرسيدند کردند، میمحکوم  آن را و گرايانه بی اعتنا بوده افراط
برای مثال در . پراند از سر می را عقل متعارفها پاسخ .پاسخ خودتان داريد
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ا بزرگترين اکثريت مسلمان در جهان، بسياری از آنها که اندونزی کشوری ب
کردند که انسان دوستی يا توجيه مذهبی کنند، استناد میتروريسم را محکوم می

قرآن گفت که  ٥سوره  ٣٢ی مثال يک زن به نقل از آيه. شان وجود داردبرای پاسخ
  ." جهان است ها دری انسانی گناه کشتن همهگناه کشتن يک نفر، به اندازه"
  

يک پاسخ دهنده در  حتی سپتامبر ١١از سوی ديگر، در ميان تائيد کنندگان حمالت 
های اين  عوض پاسخ در. اندونزی نبود که برای اين حمالت از قرآن توجيه بياورد

برای نمونه يکی از شرکت کنندگان در نظر . الر و دنيوی بودگروه عمدتا سکو
ياالت متحده، بيش از حد کشورهای ديگر را دولت ا"سنجی در اندونزی گفت 

  ." کند، به شکلی که گويی آنها مستعمره هستندکنترل می
  

تفاوت واقعی ميان تائيد کنندگان اقدامات تروريستی با ديگران مربوط به سياست 
  .است نه تقوا و پرهيزکاری

  
های ما ادهدهيم؟ چنان که دگرايان را چگونه توضيح میهای مذهبی افراطما لفاظی

دهد، امروزه ايدئولوژی مذهبی در دنيای عرب و جهان اسالم به روشنی نشان می
درست مانند چيرگی ناسيوناليسم عرب در روزگار جمال  ،چيره و مسلط است

گروهی سکوالر از  -سازمان آزاديبخش فلسطين . عبدالناصر رئيس جمهور مصر
برد تا رفتار ر ادبيات خود بهره میاز ناسيوناليسم سکوالر فلسطينی د -آغاز کار 

همان روشی که ناسيوناليسم عرب . خشونت آميز را توجيه کرده و عضوگيری کند
گرفت، امروزه مذهب همان روش را برای توجيه به کار می ١٩٦٠ی در دهه

  .گيردافراط گرايی و تروريسم به کار می
  

در . ی وسيع و پيچيده استيی ميان مذهب و تروريسم نيازمند زمينهبررسی رابطه
. يی نزديک ميان مذهب، سياست و جامعه وجود داشته استطول تاريخ رابطه

تا افراد را عصوگيری کنند، تا  ربايندآن را میکنند يا رهبران از مذهب استفاده می
يی مقدس با شکوه و مرگ خود را در مبارزه و مبارزه کنندرفتارشان را توجيه 

  . جلوه دهند
  
  ی اسالم و جهاد چگونه است؟بطهرا
  

تواند خشونت و ترور را به نام ی جهـاد و بيشتر از جهاد نمیيی به اندازههيچ کلمه
، اصطالحی که به صورت گسترده مورد استفاده و کنداسالم، مردمی و سمبليزه 

ها در مقابل اشغال شوروی به جهاد در مقاومت افغان. گيردسوء استفاده قرار می
يی داشتند و مقاومتی و آزاديخواهی و ها مبارزهر گرفته شد و هر جا که مسلمانکا

آمد، از جمله در بوسنی، کوزوو، افراط و تروری در کار بود، جهاد به کار می
هايی مانند بن الدن، ابو مصعب تروريست. چچن، کشمير، غزه، لبنان، و بالی
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ها و از قضا بسياری از غير راطیالزرقاوی، بمب گذاران لندن و همچنين ساير اف
با اين . کردندمسلمانان نيز جهاد را با جنگ مقدس مسلمانان عليه کفار، تلفيق می

دانند، حال بسياری از مسلمانان هوشيار نيز برعکس، جنگ مقدس را اسالمی نمی
های صليبی ساخته دانند که در جنگبلکه بيشتر آن را يک اصطالح مسيحی می

  . شد
  

با اين وصف . که پيشتر مطرح شد، جهاد دارای معانی متعدد و متضادی است چنان
ی جهاد از شرايط کنيم، واژهی نظامی تفسير میحتی هنگامی که آن را در حوزه

بايستی از طرف ، جهاد میتواند پيشگيرانه باشدجهاد نمی: کندمشخصی تبعيت می
بايسنی غير نظاميان را هدف نمیدولت يا نهادی مذهبی اعالم گردد، همچنين جهاد 

از نظر مسلمانان کلمه جهاد حاکی از احترام و فداکاری برای ديگران . قرار دهد
بنابر اين نشاندن تروريسم به جای جهاد، نه تنها درست نيست بلکه اساسا . است

در جهان اسالم مفهوم جهاد به : يک چيز کامال روشن است. اقدامی معکوس است
يی که مفسران غربی همواره برای اصطالح تر است از معنای يگانهمراتب متنوع

  .    گيرندجهاد در نظر می
  

  ديرور و امروز: مذهب و سياست
  

ی بين مذهب و سياست در اسالم را منحصر به فرد و امروزه بسياری، رابطه
با اين همه در سرتا سر تاريخ، مذهب و سياست در اديان .  دانندعجيب و غريب می

در يهوديت، فتح و در اختيار گرفتن سرزمين . اندديگر نيز با هم مرتبط بوده
؛ سليمان و داود نيز امری دنبال کردنی بود ، در مسير خدا وخدا اسرائيل، خواست

در مسيحيت معموال شاه يا امپراطور توسط پاپ . از طرف خداوند تدهين شدند
بود که به فرمان خدا جنگ مقدس  های صليبی، نبردهايیجنگ. کردندگذاری می تاج

اين خواست "اعالم نمود ) Urban II(چنان که پاپ اربن دوم . شد ناميده می
ی گسترش امپراطوری و ماموريت مسيح انگيزه" تاج و صليب" ٦٤."خداست

در هندوئيسم، پادشاهان برخوردار از تائيد نظام . فاتحان و استعمارگران اروپا بود
ی طبقاتی هندو را ، سيستم کاستی و جامعه(dharma) ين دارماالهی هستند، و دکتر

  .دهدمورد حمايت قرار می
  

های آزاديبخش، در مقاومت و نيز در تروريسم های اخير، مذهب در جنگدر دهه
ها  های سيکما اين را در درگيری. در سراسر جهان اهميت فراوانی پيدا کرده است

های صرب در های کرواسی و ارتودوکسيکو هندوها، مسلمانان بوسنی، کاتول
های لبنان، ای داخلی دروزیهها و در درگيریيوگسالوی سابق، مسيحيت، مسلمان

حماس و جهاد (ها در ايرلند شمالی و مسلمان جويان کاتوليک و پروتستان ستيزه
  .بينيم و بنيادگرايان يهودی در اسرائيل و فلسطين می) اسالمی
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اکثريت قريب به اتفاق حمالت تروريستی در خاک اياالت متحده تر به ما،  نزديک
. های تروريستی مسيحی صورت گرفته استسال گذشته، توسط گروه ١٥طی 

گذاری در ها عبارت بوده از بمبها، و پروتستانها، لوترانهای کاتوليکفعاليت
ن، و های همجنسگرايان، شليک يا کشتن کارکنان مراکز سقط جنيمشروب فروشی

های سفيد الهام بخش حمالت عليه ی مسيحیسلطه. های آنهابمب گذاری در کلنيک
. صدمين سالگرد پارک المپيک در آتالنتا و بسياری حوادث ديگر نيز بوده است

 از اتحاد مسيحی که توسط ويليام پيرز (Timothy McVeigh) ویتيموتی مک
(Villiam Pierce) گذاری عليه ساختمان تا بمب گذاری شد استفاده کردبنيان
به هر . در اکالهما سيتی را توجيه کند (Alfred P. Murah)فدرال آلفرد پی مورا 

های مقدس و نامقدس را اند تا درگيری و جنگرو، مذاهب مختلف، ابزاری شده
   ٦٥.کنندتوجيه 

  
  مذهب و تروريسم انتحاری

  
ب گذاری انتحاری است که از ترين فرم تروريسم، بمآميزترين و گستردهمجادله

به عنوان سالح استراتژيک اصلی مقاومت توسط پيکارجويان  ١٩٨٠ی اوائل دهه
معموال . شودمسلمان و نيز ببرهای تاميل در سريالنکا به کار گرفته می

شود که های مذهبی نسبت داده میهای انتحاری به بنيادگرايان يا فناتيکگذاری بمب
اما . گيرندی بهشت برای شهدا، میذهنيت جنگ مقدس و وعده ی خود را ازانگيزه

کنند، آيا ها با اتکاء به مذهب، اقدام به جذب نيروی داوطلب میوقتی که تروريست
  شود؟ ی تروريسم تبديل میمذهب به عامل تشديد و تسريع کننده

  
دهد که اشغال نشان می ٢٠٠٤تا  ١٩٨٠بررسی حمالت انتحاری در جهان از 

ی روبرت پاپ نويسنده. بوده است حمالت انتحاریی تمام اين ارجی تقريبا انگيزهخ
  :نويسد، میمنطق تروريسم انتحاری: مردن برای پيروزی

  
های انتحاری، مذهب نيست؛ حمالت تروريست ی انگيزهفاکت کانونی اين است که 

دار کردن چون آنها تا آنجا که بتوانند يک هدف استراتژک دارند و آن نيز وا
هايی است که کشيدن نيروهای نظامی از سرزمينهای مدرن به عقبدموکراسی
از لبنان تا سريالنکا تا چچن تا . دانندها آنها را سرزمين خودشان میتروريست

درصد  ٩٥ی باختری، هر کارزار تروريسم انتحاری، در بيش از کشمير تا کرانه
دموکراتيک به عقب کشيدن بوده شان وادار کردن دولت  حوادث، هدف اصلی

    ٦٦.است
  

های شغال و بی عدالتی، از طرف گروهی اِ با اين همه، جبران واقعی يا تصوری
يی يکسان مذهبی و غير مذهبی، معموال در چارچوب اعمال تروريستی در زمينه

  . شوداز قدرتی مذهبی جستجو می
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گذاری شان بمباصلی ببرهای تاميل، يک گروه مارکسيست لنينيست که تاکتيک
های سينهالی در سريالنکا تقاضای ی خود عليه بودايیانتحاری بود، در مبارزه

ی اول ِحماس در درجه. هويت هندو تاميلی داشتند تا استقالل خود را به دست آورند
کند تا شغال توسط اسرائيل بايستد، اما از مذهب استفاده میايجاد شده تا در برابر اِ 

حتی تيپ شهدای . يت و اعمال تروريستی خود مشروعيت ببخشدبه موجود
کند تا االقصی، پيکارجويان سکوالر فلسظينی نيز مانند ِحماس از مذهب استفاده می

مسجدی بزرگ و (آنها اسم االقصی . های انتحاری خود را توجيه نمايدگذاریبمب
" جهاد"مالت خود را اند و حرا برای خود انتخاب کرده) مکانی مذهبی در اورشليم

ها مانند ربايندگان برخی از تروريست. نامندرا شهيد می" جهادی"های و کشته
خوردند و مشروب می(کردند سپتامبر شعائر مذهبی را رعايت نمی ١١هواپيما در 

ی با مرگ، به قرآن و نماز اما به هنگام مواجهه) رفتندبسا فراتر از اينها نيز می
  .آوردندروی می

  
ی گذشته از بابت استراتژی، تاکتيک و اهداف لبنان، مادريد، و عراق طی دو دهه

شود که حمالت اگرچه گفته می. های خوبی هستندهای انتخاری نمونهگذاریبمب
ها به وجود آمد، اما اين انتحاری توسط ِحماس در درگيری ميان اسرائيل و فلسطينی

ترين حمله را در سال ويران کننده. ن رخ دادبار در جهان اسالم در لبناحمالت اول
دهند که عليه پادگان نيروی دريايی اياالت متحده در هللا نسبت میبه حزب١٩٨٣

تن از نيروهای آمريکايی کشته  ٢٤١بيروت صورت گرفت و در جريان اين تهاجم 
يی است که هللا نمونههای مذهبی مهاجمان انتحاری حزبتفاوت پس زمينه. شدند

در . گيردی خود را الزاما از مذهب نمیدهد جنبش مقاومت، انگيزهنشان می
ی  مسلمان بنيادگرا به اضافه ٨در لبنان مهاجمان از جمله فقط  ١٩٨٠ی حمالت دهه

     ٦٧.شدندکمونيست و سوسياليست را شامل می ٢٧مسيحی و  ٣
  

ز آن بود که جنگ بعد از ان که پيمان طائف حاکی ا ١٩٨٩ی سياسی در سال زمينه
های هللا به بازيگری در سياستحزب. داخلی لبنان به پايان رسيده، دگرگون گشت

هللا به عنوان حزب سياسی در پارلمان لبنان اگرچه حزب. انتخاباتی تبديل شد
ری کرده و به جنگ اخودد شان های ا از به زمين گذاشتن سالححضور داشت اما آنه

از سوی بسياری، به  ٢٠٠٠عقب نشينی اسرائيل در سال . با اسرائيل ادامه دادند
دفاعی با استفاده از خشونت و ويژه اسالم گرايان پيکارجو به عنوان تاکتيک 

  .  شدگذاری انتحاری ارزيابی می بمب
  

گذاری در مادريد در برخالف حمالت در لبنان و بسياری از کشورهای ديگر، بمب
گذاری نه بر عليه القاعده انجام شد، اين بمبتوسط يک گروه مرتبط با  ٢٠٠٤سال 

ها قبل از انتخابات و در نتيجه اشغال اسپانيا بلکه برای تهديد و ارعاب اسپانيايی
کرد صورت شغال آن حمايت میوزير وقت که از حمله به عراق و اِ شکست نخست
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پس از اين استراتژی از قرار معلوم موفق شد و دولت جديد، کوتاه زمانی . (گرفت
به شکل مشابه، .) به قدرت رسيدن، نيروهای اسپانيا را از عراق بيرون کشيد

تا  ١٩٩٥های انتحاری القاعده از ، دو سوم تروريست(Pape) براساس تحقيق پيپ
نيروهای سنگين  ١٩٩٠از کشورهايی بودند که اياالت متحده از سال  ٢٠٠٤اوائل 

  . نظامی در آنها داشت
 
شغال آن، اری تا قبل از حمله به عراق به رهبری آمريکا و اِ های انتحتروريست 

يی تبديل شدند که توسط پيکار با اين حال آنها به تاکتيک گسترده. شناخته شده نبودند
شان پيرامون قدرت و پايان دادن به يیهای فرقهجويان ُسنی و شيعه در درگيری

  :  گويدمی پپي. شغال توسط اياالت متحده، به کار گرفته شدنداِ 
  

ی ما، مطلقا تهاجم ترويستی انتخاری در تاريخ عراق وجود پيش از حمله
ی ما، تروريسم انتحاری به سرعت افزايش از زمان حمله. هرگز. نداشت
 ٥٠و بيش از  ٢٠٠٤حمله در سال  ٤٨، ٢٠٠٣حمله در سال  ٢٠يافت، 

االت متحده از سالی که اي. رخ داد ٢٠٠٥ی اول سال ماهه ٥حمله فقط در 
يکصد و پنجاه هزار نيروی نظامی در عراق مستقر کرد تروريسم انتحاری 

     ٦٨.دو برابر شده است
  

اگر سائق تروريسم انتحاری صرفا مذهب کور، تنفر فرهنگی و قومی نيست و فقط 
ی بی عدالتی اعم از واقعی و صوری است، پس پاسخ اين سوال حی و بر پايه

  " از ما متنفرند؟ چرا آنها: "حاضر چيست
  

  چرا آنها از ما و سبک زندگی ما متنفرند؟
  

سپتامبر مطرح گرديد که چرا ظهور حمالت  ١١اين موضوع بالفاصله بعد از 
ها ادامه انتحاری و ساير عمليات تروريستی و رشد چشمگير ضديت با آمريکايی

نها از سبک آ"پاسخ معمول از طرف سياستمداران و کارشناسان اين بود که . يافت
  . های ما متنفرندزندگی ما، آزادی، دموکراسی و موفقيت

  
ها بلکه در ها نه تنها در ميان راديکالی وسيع ضديت با آمريکايیپايه  با توجه به

اين ) و البته در بسياری از نقاط ديگر(ميان جريان اصلی و اکثريت جهان اسالم 
ها در ميان مسلمانان گفته ز نارضايتیبا اين که بسياری ا. پاسخ قانع کننده نيست

روها در برخورد با دنيای غرب برخورد های سياسی و ميانهشود، آيا راديکالمی
  متفاوتی دارند؟ 

  
 شود که آنها چه چيزی را در غرب مورد تحسين قرار وقتی پرسيده می

روها بی اختيار اين سه پاسخ عمده را در دهند، سياسی راديکال و ميانهمی
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سيستم ارزشی غرب، سخت کوشی، ) ٢تکنولوژی؛ ) ١: گذارندپيش می
سيستم سياسی منصفانه، ) ٣مسئوليت پذيری، نظم و قانون، همکاری، و 

  . دموکراسی، رعايت حقوق بشر، آزادی بيان، برابری جنسی
  
 ها ضد دموکراسی هستند، درصد برخالف اين اعتقاد عمومی که افراطی

 ٣٥درصد در مقابل ميانه روها  ٥٠(های سياسی لبسيار بااليی از راديکا
موجب " حرکت به سمت دولتی با دموکراسی بيشتر"گفتند که ) درصد

  .پيشرفت در دنيای عرب و اسالم خواهد شد
       

گيريم، عاله بر اين، هنگامی که روابط ميان دنيای اسالم و غرب را در نظر می
يی از هيچ تفاوت عمده: را رد نمی کنند های سياسی به سادگی غرببينيم راديکلمی

سخت نگران "گويند روهايی که میهای سياسی و ميانهبابت درصد، ميان راديکال
  ."درک بهتر بين فرهنگ غرب و فرهنگ عرب و اسالم هستند، وجود ندارد

  
های های سياسی مليتو حتی شگفت انگيزتر اين که بسيار محتمل است که راديکال

های سياسی درصد راديکال ٥٨: م، روابط بهتری با غرب داشته باشندعرب و اسال
  . روها اين پاسخ را ارائه دادنددرصد ميانه ٤٤و 
  

  گويند؟ شان چه میی کشورهای غربی و رهبرانمسلمانان در باره
  

ها، نسبت به با اين که شمار بسياری در غرب بر اين باورند که مخالفان آمريکايی
های فرهنگی و مذهبی شرق و غرب عميقا متنفرند، تفاوت غرب و همچنين

ارزيابی پاسخ دهندگان از تک تک کشورهای غربی اما، تصوير متفاوتی را به 
داشتن نظرات نامطلوب نسبت به اياالت متحده و بريتانيا مانع از . گذاردنمايش می

  . ن نيستداشتن نظر مساعد نسبت به ساير کشورهای غربی مانند فرانسه و آلما
  

تر از های تندرو همواره منفیی کشورهای غربی، سياسیها در بارهدر نظرسنجی
هايی در نظرات آنها نسبت به هر ها و تباينبا اين همه تفاوت. اندروها بودهميانه

حتی تندروهای سياسی نيز معموال بين . غربی وجود داردهای يک از مليت
ی واحد شان سخت تفاوت قائلند و غرب را يک مجموعهکشورهای غربی و رهبران

برای مثال در حالی که قثط يک چهارم تندروهای . گيرندو يگانه در نظر نمی
نظر نامطلوب دارند، ) درصد ٢٦(و آلمان ) درصد ٢٥(سياسی نسبت به فرانسه 

درصد  ٨٤درصد در مورد بريتانيا و  ٦٨کند و به اين درصد به يکباره جهش می
  . رسددر مورد اياالت متحده می

  
های غربی نيز به طور قابل توجهی متفاوت نظر نامساعد نسبت به سران دولت

روها قاطعانه گفتند که درصد ميانه ٦٢های راديکال و در صدر سياسی ٩٠: است
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درصد  ٤٣ی و درصد از تندروهای سياس ٧٠. ا دوست ندارندجورج دبليو بوش ر
اين . دوست ندارند" اصال"وزير پيشين بريتانيا را تونی بلر نخست ،روهااز ميانه

المثل بيزاری از فی. شودحد از بيزاری و تنفر، ساير رهبران غرب را شامل نمی
ن تندروهای در ميا: وزير پيشين فرانسه بسيار کمتر استژاک شيراک نخست

 ٨١به همين صورت .  باشددرصد می ٢٤روها درصد و در ميان ميانه ٣٩سياسی 
روها، اياالت متحده را به عنوان درصد از ميانه ٦٧درصد از تندروهای سياسی و 

 ٩درصد ميانه روها و  ٧(جو توصيف کردند، در حالی که شمار اندکی يک سلطه
، )درصد تندروها ٩روها و  درصد ميانه ٨(فرانسه را سلطه گر و ) درصد تندروها

ی تنفر کور، گسترده ها بازتاب دهندهالبته اين داده. دانستندآلمان را سلطه طلب می
  . و سراسری نسبت به فرهنگ غرب در ميان تندروهای سياسی نيست

  
  کنند؟ ی آمريکا چه فکر میمسلمانان در باره

  
 (Fawas Gerges) س، فواز جرجيبيونتر هرالد اينترنشناليی در در سرمقاله

شود که با حاضم سالم مصری، مدافع حقوق بشر در قاهره يادآور می کارنگی محقق
س سالگی بوده به جرج ٢٠که در سن  سياسی فعال اين. مصاحبه داشته است

آمريکا از دموکراسی به عنوان . کندنگاه کنيد که آمريکا در عراق چه می"گويد  می
  ."کند تا عراق را مستعمره کند و نفت ما را نيز بربايدمی ماسک استفاده

  
شود که پرزيدنت جرج دبليو بوش از رشد س به سالم يادآور میهنگاهی که جرج

نـه، بوش هرج و "دهد که کند، او پاسخ میدموکراسی در جهان عرب دفاع می
   ٦٩."دهدمرج و جنگ داخلی را گسترش می

  
ی، به هدف اياالت متحده تبديل شده، با اندکی در حالی که گسترش دموکراس

استثناء، اکثريت قريب به اتفاق در تمام کشورها با بيشترين يا با جمعيت قابل 
توجهی از مسلمانان، موافق نيستند که اياالت متحده در استقرار سيستم دموکراسی 

  : در منطقه، جدی باشد
  

  ه موافق هستند که در صد در ترکي ١٦درصد در مصر و اردن و  ٢٤فقط
  . اياالت متحده در برقراری سيتم دموکراسی جدی است

  
 ٥٤(ی اين توافق عبارتند از در لبنان ها در زمينهترين گروهبزرگ 

  ).   درصد ٥٣(و در افغانستان ) درصد ٦٨(، در سيرالئون )درصد
  

وع در مجم. الملل بدبين و ديرباورندتندروهای سياسی به امورات و روابط بين
ی دموکراسی، ترديد و ديرباوری نسبت به اياالت متحده و خواست آن برای توسعه

روها در حالی که نيمی از ميانه: های سياسی شديد استبه ويژه در ميان راديکال
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گويند که آنها موافق نيستند که اياالت متحده از بابت حمايت از می) درصد ٥٢(
های راديکال، سه عدم موافقِت سياسی دموکراسی در منطقه جدی باشد، تقريبا

  .                       باشدمی) درصد ٧٢(چهارم 
  

ی استثناگرايی در دموکراسی صحبت کرديم، بسياری چنان که پيش از اين در باره
از مسلمانان، وقتی که بحث دموکراسی و حقوق بشر برای دنيای عرب و اسالم 

ا در مجموع به دو رويی و تزوير در اين باره آيد، اياالت متحده و غرب رپيش می
ی مسلمانان در نيجريه صالح بايری، سياستمدار و رهبر جامعه. کنندمتهم می

کوبد، جامعه جهانی و سازمان ملل، ها را میوقتی اسرائيل، فلسطينی"گويد  می
اب ها جوکنند، اما وقتی فلسطينیگيرند يا سکوت میگردانند و ناديده میروی می

دهند، آنگاه به عنوان عمليات تروريستی از طرف آمريکا، سازمان ملل و ديگر  می
دهد که اساس کار اين نشان می. مشکل همين است. شوددوستان اسرائيل محکوم می

     ٧٠."با مسلمانان است و درگيری غرب، در برخورد
  

 - زشی در منطقه ی آمونهاد پيشرفته -در قاهره يک دختر دانشجوی دانشگاه آمريکا 
بوش به اسرائيل کارت سفيد و اختيار تام داده تا "گويد س میدر مصاحبه با جرج

جنگ عليه تروريسم، عبارت است . ها را مورد حمله قرار دهدها و لبنانیفلسطينی
   ٧١."هاپايان عليه مسلماناز جنگ بی

  
اياالت متحده به  از تندروهای سياسی موافق نيستند که) درصد ٦٣(تقريبا دو سوم 

ی سياسی خود را بدون نفوذ مستقيم دهد تا خودشان آيندهمردم منطقه اجازه می
روها نيز همين نظر را در صد از ميانه ٤٨در عين حال . آمريکا طراحی کنند

ی غرب و همچنين عدم برای تندروهای سياسی، ترس از کنترل و سلطه. داشتند
بنابراين . کندحساس ناتوانی را در آنها تشديد میشان، اتوانايی در تعيين سرنوشت

بايستی خود را وقف اين باور در ميان تندروهای سياسی به وجود آمده که آنها می
  . کنند تا شرايط را به نحوی تغيير دهند که اشغال شدنی نباشد

  
شان را در مورد ديدگاهکشور عمدتا مسلمان،  ١٠هنگامی که ما از پاسخ دهندگان 

هايی که بيشتر برای اياالت متحده برشمردند از ها پرسيديم، ويژگیی از مليتشمار
، )درصد ٦٨(، پيشرفت علمی و تکنولوژيکی )دصد ٦٨(رحم بی: اين قرار است
 ٦٤(، و از نظر اخالقی منحط )درصد ٦٥(، متکبر )درصد ٦٦(سلطه طلب 

  ).  درصد
  

  اهميت هويت مذهبی و فرهنگی
  

های مدرن مسلمان، انتظار بااليی را برای وم، ايجاد دولتبعد از جنگ جهانی د
ها و نخبگان برای بسياری از دولت. يی نيرومند و کامياب فراهم ساخت آينده
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ها و نهادهای سياسی، اقتصادی، ايده(های غربی داشتند راهنمايی، چشم به مدل
يی که سازی در جهان اسالم با مرزهابا اين وصف ملت). حقوقی، و آموزشی
های استعماری اروپا ترسيم شده بود، مردم را در موقعيتی معموال توسط قدرت

يی، قومی و تبعيت از حاکمان غير انتخابی متنوع و هويت کهن مذهبی، قبيله
چنان که بعدا درگيری و جنگ . دادقرار می) سلطنتی، نظامی، و نظاميان سابق(

وندی شکننده بود که بذر بحران بعدی داخلی در لبنان و عراق به وجود آمد، اين ر
  . هويت، مشروعيت، قدرت و اعتبار را در پی داشت

  
ی الهام از ليبرال نارضايتی گسترده با سابقه ١٩٦٠و  ١٩٥٠ی تا اواخر دهه

ها از قدرت به زير سالطين و دولت. ناسيوناليسم غربی، تلفات آن را تحمل کرد
بی، سوريه، سودان، عراق، و الجزاير ظاهر يی در مصر، ليافتادند وحاکمان تازه

ی ناسيئوناليسم عرب، سوسياليسم و پوپوليسم ی آنها به نحوی بر پايههمه. شدند
خودشان برای هويت عربی و اتحاد، به قدرت رسيدند و به انجام اصالحات و رفرم 

ين، المسلم های اسالمی مانند اخوانهمزمان جنبش. وسيع اجتماعی متعهد شده بودند
دهها هزار عضو را در مصر و سودان و همچنين سوريه، اردن و فلسطين جذب 

  .    کردند
  

 ١٩٦٧با اين حال ناسيوناليسم عرب و سوسياليسم بر اثر شکست اعراب در جنگ 
سرخوردگی و نا اميدی با احساس . اعراب و اسرائيل، اعتبار خود را از دست داد

شکست سيستم سياسی اقتصادی و از پای  ی شکست و از دست رفتن هويت،گسترده
در مقابل، بسياری از . شدهای اجتماعی، تشديد میافتادن مذهب ُسنتی و ارزش

ها به اسالم برگشتند تا مشروعيت خود را تقويت کنند و با ظهور اصالحات دولت
 ١٩٧٠ی از دهه. های اپوزيسيون مقابله و آنها را به چالش بگيرنداسالمی و جنبش

ها باقی ب و فرهنگ به عنوان نيروهايی اصلی در سياست و جوامع مسلمانمذه
  . مانده است

  
. روها مهم استی هويت مذهبی، هم برای تندروهای سياسی و هم برای ميانهمسئله
ترين پاسخ به اين پرسش که آنها چه چيزی را در ارتباط با خودشان تحسين شايع
، و باالترين نظری که آنها در "شانهای مذهبیسرسپردگی به باور"کنند اين بود می

دلبستگی به "ارتباط با مليت عرب و اسالمی ارائه کردند نيز عبارت بود از اين که 
اما ." شان امری حساس و خطير استهای اخالقی در پيشرفتمعنويت و ارزش

شان، تمييز و تشخيص تندروی از های اخالقیتاکيد بزرگتر بر معنويت و ارزش
  .  روی بوديانهم
  

 ٦٥(روها، تقريبا دو سوم از گروه ميانه) درصد ٤٥(کمتر از نيمی  بر خالفِ 
های اخالقی از اين بابت که تندروهای سياسی، به رعايت معنويت و ارزش) درصد
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روها  ها بيشتر از ميانهدادند و راديکالشان تعيين کننده است، اولويت میدر پيشرفت
گفتند که داشتن نوعی زندگی معنوی و روحانی ) درصد ٥١درصد در مقابل  ٦٤(

  . غنی، امری ضروری است
  

هايی نيز نشان داد که به خاطر درک نادرست و بدنام کردن ها به نظرسنجیپاسخ
 ١٢فقط . ها، در خطر استاسالم توسط غرب، باور به ميراث اسالمی مسلمان

های غرب وها همراه ملتردرصد از ميانه ١٧های تندرو و درصد از سياسی
بی توجهی به "برای هر دو گروه . دهندهای اسالم را مورد توجه قرار میارزش
در . ی باال در ليست رنجيدگی آنها را داراستاز سوی غرب، رتبه" اسالم

ها و غرب ارتقاء ی مسلمانهايی در پاسخ به اين سئوال که چگونه رابطهمصاحبه
  :اله و داشجوی مهندسی دانشگاه اردن نوشتس ٢٠خواهد يافت، يک دختر 

      
يی برای احترام به مردمانی با اديان ديگر وجود بايستی ضابطه و قاعدهمی

ما بايد برای بازنشر و انتقال . داشته باشد و نبايد آنها را به سخره گرفت
نشان بدهيم که اسالم دين عشق و . تصوير درست اسالم به غرب بکوشيم

غرب نيز می بايستی مشتاق باشد که تصوير . نه تروريسممحبت است و 
واقعی اسالم را بپذيرد و تصوير منفی اسالم که در خدمت تروريسم است را 

   ٧٢.کنار بگذارد
  

شود دنيای عرب و اسالم رود وقتی پرسيده میبنابراين همان طور که انتظار می
از جمله باالترين پاسخ  چه بايد بکند که روابط با کشورهای غربی ارتقاء يابد،

اين بود که  -آنها که حاضر شدند جواب بدهند  -روها و تندروهای سياسی ميانه
  ."  های اسالمی به غربی درست ارزشی اسالم و نيز ارائهی ارائهارتقاء نحوه"
  
  "جنگ عليه اسالم"
  

به " هاجنگ عليه اسالم و مسلمان"در سرتاسر جهان اسالم از مراکش تا ميندانائو 
 ٢٠٠٧اکثريت قابل توجهی در سال . يی تبديل گرديده استباور و شعار شناخته شده
که از مردم مراکش،  WorldPublicOpinion.orgدر نظرسنجی سايت 

اندونزی، مصر، و پاکستان صورت گرفت، گفتند که هدف اياالت متحده اين است 
انی که مورد اين نظرسنجی بيشتر کس ٧٣.کند" تجزيه و تضعيف"که جهان اسالم را 

های قرار گرفتند معتقد بودند که گسترش مسيحيت در خاورميانه يکی از انگيزه
پشت اين هدف آمريکا، و ممانعت از رشد اسالم و بازداشتن آن از به چالش گرفتن 

برای بسياری، سياست، اقتصاد، امور نظامی، و . باشدسبک زندگی غربی، می
آمريکا، تعيين سرنوشت و هويت اسالمی را مورد هژمونی غرب و به خصوص 

  . دهدتهديد قرار می
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گروهی بر اين باورند که جذابيِت فرهنگ پاپ غربی، در لباس پوشيدن، در 
ها دست نظرسنجی جهانی گالوپ به اين داده. های غربی استاينترنت و در رسانه

ی با غرب در زمينه ،روتندرو و ميانه های سياسیيافته است که نيمی از گروه
شوند، شماری در حالی که شماری جذب می. ساخت فيلم و موزيک همکاری دارند"

کنند، چون  دافعه دارند و رد می) کاران مسيحینه برخالف بسياری از محافظه(نيز 
های اسالمی را مورد تهاجم قرار کنند جوامع غربی با مسامحه، ارزشآنها گمان می

های تلويزيونی غربی قاضای شديد موزيک غربی، فيلم و برنامهآنها از ت. دهندمی
ترکيب اين ترس عبارت است از . ترسندهای جوانتر آنها میبه خصوص نسل

 -ها های مسلمان ناهمخوان با ارزش -احساس سکوالريسم گسترده، غرب قدرتمند 
  .   که جهان اسالم را منکوب خواهد کرد

  
ترين  ا آزار دهندهبه نظر شم"براين مبنا طرح کرد که هنگامی که گالوپ سئوالی را 

رو و ها در تمام کشورها اعم از ميانهبيشتر پاسخ" مورد در ارتباط با غرب چيست؟
اختالط جنسی و فرهنگی، فساد اخالقی و معنوی و نفرت از "راديکال اين بود 

  ."هامسلمان
  

ی تصوير آنها در ی ارائهها، نحوهيکی ديگر از منابع خشم و ناراحتی مسلمان
های عرب در آن نمايش داده فيلم که شخصيت ٩٠٠بررسی . های غربی بود رسانه

تصوير  ٧٤.دهد که اکثرا کاريکاتورهای کامال نژادپرستانه بودنداند، نشان میشده
های عمومی تقريبا يا وجود ها و فرهنگ اسالمی در رسانهمعمولی از مسلمان
هايی های تلويزيونی و فيلمعالوه بر اين برنامه. تخريب شده بودنداشت و يا تباه و 

که در دنيای اسالم کامال مردمی و دوست داشتنی بود به يک شبيه سازی سطحی از 
  .گرديدمیها و مد غربی تحويل ها، ارزششخصيت

 
روها، به اشباع نسبت به ميانه ،های تندروبه ويژه بخش قابل توجهی از سياسی

به عنوان داليل اصلی  غرب بی اخالقی و فساد اخالقیبه رهنگ غرب، فشدگی 
که پاسخ  -و اين بسيار اهميت دارد  -با اين حال . کنندخشم و ناراحتی استناد می

خواهند که برای گويند و نمیدهندگان حتی در ميزان و درصدی کوچک، نمی
اين ." فساد دست برداردغرب بايد از بی اخالقی و "ارتقاء روابط با جهان اسالم، 

ی مسلمانان برای خواسته. موضوع در کانون عصبانيت و ناراحتی قرار ندارد
ارتقاء روابط، هيچ ربطی به اينها ندارد که از مردم در غرب بخواهند تا خود را از 

ست که نسبت به اسالم و خواهند اين اها میآنچه هستند تغيير دهند، اما آنچه مسلمان
يی از سياست هارفتاری محترمانه داشته باشند و مشحصا جنبه هامسلمان
در يک نظرسنجی که دانشگاه آمريکا انجام داد يک . شان را تغيير بدهند خارجی

  : ساله دبيرستانی در اردن نوشت ١٦دانش آموز 
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ها به تصورات خود نچسبيده و به اين سمت از کنم اگر غربیمن گمان می
يی با  نستند ببينند که از نظر سياسی چه رفتار ناعادالنهتواآمدند، میجهان می

رواست که غرب بر ). نفت، عراق، فلسظين، ايران(گيرد ما صورت می
اساس منابع قابل اتکاء و بر اساس نظرات مدلل مربوط به اصول اخالقی 
خود، شناخت بهتری از اين قسمت از جهان به دست آورد و نه اين که گمان 

    ٧٥.دهد درست استبوش انجام می کند که هر چه
  

های فرهنگی المللی و تعهد نسبت به محافظت از ارزشهای بينآگاهی به سياست
نيازمند تجديد نظر و اصالح است، تندروهای سياسی به شدت بر اين باورند که 

وقتی از  . ی سياسی، نظامی، و فرهنگی غرب، يک تهديد عمده استسلطه
ی ی آيندهترين ترس خود را در بارهشود که بزرگته میتندروهای سياسی خواس

شان، امنيت کشورشان تعريف کنند آنها غالبا دخالت ساير کشورها در امور داخلی
ی کنند، اين ترس و سلطهشغال، و بازی دادن را مطرح میملی، استعمار، نفوذ، اِ 

روها معموال يانهبر خالف تندروها، م. تواند واقعی بوده باشداياالت متحده می
  .کنندمشکالت اقتصادی را مطرح می

  
توضيح بيشتری در همين رابطه اين که تندروهای سياسی  احتمال دارد بيش از 

رو نگران همزيستی بهتر با دنيای عرب  روها بگويند که جوامع غربی به هيچ ميانه
سياسی به  همچنين تندروهای). درصد ٢٠درصد در مقابل  ٤٠(ها نيستند و مسلمان

مراتب بيشتر محتمل است که احساس کنند زمان تفاهم بهتر بين جهان غرب و 
 ٢٠درصد در مقابل  ٣٧به ترتيب (ها چه بسا هرگز به وجود نيآيد اسالم و مسلمان

  ). درصد
  

محکم اما، در پاسخ به سواالت ديگر، ميزان تعهدی  و کننده ی بسيار خيرهنکته
آمادگی "گويند که درصد می ٥٠: ی سياسی وجود دارداست که در ميان تندروها

د کامال موجه و قابل نبرای فدا کردن زندگی فرد به خاطر چيزی که به آن باور دار
روهايی که نظر خود را ابراز درصد پاسخ ميانه ١٨اين مغاير بود با ." توجيه است

  . داشتند
  

ژوئيه در  ٧تروريستی  یگذاری حملهدمحم صديق خان، يکی از چهار مسئول بمب
  :ی الجزيره پخش شد، اعتراف کردلندن در ويدئويی که از شبکه

  
من و هزاران نفر مانند من، همه چيز خود را به خاطر چيزی که به آن 

و تا زمانی که شما بمباران، . . . اعتقاد داشته باشيم رها خواهيم کرد 
ا را متوقف نکنيد، ما خودستايی متکبرانه، به اسارت گرفتن و ترور مردم م
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حاال . ما در جنگيم و من يک سربازم. نيز دست از مبارزه برنخواهيم داشت
    ٧٦.توانيد واقعيت اين شرايط را بچشيدشما نيز می

  
ی سياسی غرب در امورشان اگرچه هر دو گروه از بابت جانبداری و مداخله

ند زمينه را برای آنها دارنگران هستند، شدت ترسی که تندروهای سياسی ابراز می
نشود، گوش شنواتری برای  شان توجهسازد تا اگر به نارضايتیمهيا می

  اين ترس را چگونه بايد مورد توجه و مداوا قرار داد؟ . ها داشته باشند تروريست
  

  ؟استچه عواملی انگيزه و سائق اصلی تندروی 
  

ناپذير همراه تهديد مذهبی کاتاليزور يا سائق اصلی تندروی که غالبا به طور جدايی
ی سياسی و اشغال توسط شود، تهديد سلطهها ديده میو هويت فرهنگی مسلمان

اين تاثير متقابل سياست و مذهب است که خود را به شدت در پاسخ . باشد غرب می
تواند بکند تا روابط غرب چه می: "دهدسئواالت بی پايانی از اين گونه نشان می

قدامی که اياالت متحده بايد انجام ترين امهم"و " سالم ارتقاء دهد؟خود را با جهان ا
با " يافت چيست؟داد تا کفيت زندگی افرادی مانند شما در اين کشور بهبود می می

پسندند و نيز ای خودشان میروهای سياسی بر توجه به آنچه تندروها و ميانه
وير با ثباتی را ترسيم ها تصگی که از غرب دارند، پاسخ به اين پرسش آزرده

  .کند می
   

 ی ترين پاسخ هر دو گروه به سوالی در بارهدر بازتاب اهميت اسالم ، شايع
: تواند انجام دهد تا روابط را ارتقاء بدهد، اين استاين که غرب چه می

ی يک دين، نه تضعيف بيشترين احترام، توجه و درک اسالم به مثابه
ن، منصف بودن و کمتر تبعيض آميز موقعيت کشورهای عرب يا مسلما

 .برخورد کردن
 

  در بازتاب اولويت دادن آنها به دموکراسی، تندروهای سياسی به همان
پاسخ آنها از جمله توقف . اندازه اهميت برای آزادی سياسی قائل بودند

مداخله، دخالت در امور داخلی ما، استعمار و کنترل منابع داخلی را شامل 
 . شدمی

  
به حدی که سياست و مذهب ) ی غرباز سلطه و مداخله(نارضايتی سياسی اهميت 

  .را به هم آميخته در بسياری از مبارزات مشهود است
   

اُسامه بن الدن را به سرعت از يک  ١٩٩٠ - ١٩٩١در سال ) فارس(جنگ خليج 
در . گروه حامی شوروی در افغانستان به گروهی جنگجو و ستيزه طلب تبديل کرد

القرای اسالمی يعنی  ور نظاميان غير مسلمان را در اُمکه بن الدن حضحالی 
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ها به کرد، غربیعربستان سعودی، به عنوان توهين به مقدسات محکوم می
دانستند ی می"شغالاِ "نظاميان در عربستان سعودی را  خصوص آمريکا، حضور

هه بعد بيش از يک د. منجر خواهد شد) فارس(که به وابستگی کشورهای خليج 
اياالت متحده، تهاجم به عراق و اشغال آن را رهبری کرد و حمالت اسرائيل به 

ها برای مقاومت در برابر غرب و يی شد تا تروريستغزه و لبنان عامل و بهانه
  . بپردازند"مبارزين آزادی"حفاظت از مسلمانان، به عضوگيری 

   
شود، تهديدی محسوب میتشديد اين احساس که غرب برای آزادی و هويت اسالمی 

يی برای ، طرح و برنامهشريعتتوسل به . کردرا تقويت  شريعتاحتماال گرايش به 
از اين . يی را ارائه داده استيی اسالمی، صدها سال است که مدل و نمونهجامعه

رو به هر اندازه که مسلملنان متفاوت و متنوع باشند، باز هم برای بسياری، 
  .  و هويت است، کانون آئين شريعت

  
خواستار ) درصد ٩١(و تندروهای سياسی ) درصد ٨٣(روها در حالی که ميانه

گذاری هستند، درصد بااليی از تندروهای به عنوان منبع و خاستگاه قانون شريعت
منبع قانون  تنهارا  شريعت) روهادرصد ميانه ٣٢درصد در مقابل  ٥٩(سياسی 

  . دانندگذاری می
   

ی  يادآور همان داليلی است که در پشت ايجاد و تنظيم اوليه شريعت، اين گرايِش به
قانون اسالمی وجود داشت، نظم و قانونی که سپر و حفاظی عليه قدرت خليفه يا 

 موردی برای تمدن و فرهنگچنان که ريچارد بوليت در . شدسلطان محسوب می
ه، محدوديت داشتند تمام اين حاکمان که در عمل ستمگران"نوشت  مسيحی -اسالمی 

، يعنی همان قانون اسالمی بود، چون قانون عمدتا از خدا شريعتبه خاطر 
گرفت تا اين که اصولی از طرف يک مرد باشد، و هيچ حاکمی نبايد  سرچشمه می

    ٧٧."اين قانون را به خاطر منافع خود تغيير دهد
  

ی  نون اسالمی، خواستهامروزه نيز بيشترين تمايل تندروهای سياسی در انطباق با قا
هايی را محدود کنند که به فساد و دهد تا قدرت حاکمان و رژيمآنها را بازتاب می

با اين وصف، اين به معنای فراخوان برای حاکميت . اندآلوده" غير اسالمی"استبداد 
خواهند رهبران هنگامی که پرسيده شود آنها تا چه حد و تا کجا می. مذهبی نيست
از جمله قانون سکوالر خانواده، (گير امورات عمومی زندگی باشند مذهبی در 

های درسی مدارس، تهيه قوانين جديد و يا قانون اساسی، تصميم گيری قدرت برنامه
) اجرايی و يا چگونگی پوشش زنان در مالء عام، و يا تعيين سياست خارجی کشور

ل نيستند که رهبران مذهبی گويند آنها مايروها میبيشتر تندروهای سياسی و ميانه
از اين رو، تندروها به اغلب احتمال . مسئوليت مستقيم در امور را داشته باشند
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داشته باشند، مشابه نقش ُسنتی " مشاورتی"که رهبران مذهبی نقشی  خواستار آنند
  .  حاکمان بودند" مشاور"که  علما

  
اهم آمده اين است که های گالوپ فرهايی که توسط دادهترين بينشيکی از مهم 

تفاوت عمده ميان . باشد، سائق ميانه روها نيز هستتندروها می محرکمسائلی که 
بندی، شدت احساس، درجه سياسی بودن، و از خودبيگانگی اين دو بينش، اولويت

  . دهد را نشان می های کليدی در اميدواری هر گروهاين گزارش تفاوت. است
   

 روها و پرسی، اکثريت ميانهی کشورشان میباره وقتی از آرزوی آنها در
های ترين پاسخمهم. گويند بهبود شرايط اقتصادیتندروهای سياسی می

های داخلی، بعدی عبارت است از امنيت بيشتر و پايان دادن به درگيری
روها به همين مسائل اشاره نفر تندروهای سياسی و ميانه ٥نفر از  ١تقريبا 

 .کردندمی
 

  داشتندرتقاء سيستم آموزش و پرورش تمرکز روها بر احالی که ميانهدر ،
های دموکراسی و آزادی آلتندروهای سياسی اولويت باالی خود را بر ايده

المللی کشورشان، دريافت احترام بيشتر و نيز ايفای بيان، تقويت شرايط بين
 . گذاشتنديی، میالمللی و منطقهنقشی بزرگتر به لحاظ بين

 

  هاست؟آيا سمپاتی نسبت به عمليات تروريستی، منحصر به مسلمان
  

 ١١ی درصِد پاسخ کسانی صحبت کرديم که نسبت به حمالت جا، ما در بارهتا اين
را از ديگران متفاوت گروه حاشيه  اين که چه چيزی اين و سمپاتی داشتند سپتامبر

ی از تروريسم توسط فناتيسم اگر در واقع هوادار: يک سئوال کليدی مانده .سازد می
شود، پس چرا حمايت از ترور ظاهرا بيشتر در ميان مسلمانان مذهبی تشويق نمی

مسلمانان در ارتباط با  - اين واقعی است؟ پاسخ منفی استآيا شود؟ ديده می
منحصر به فرد نيستند، و در واقع به طور متوسط احتمال  ،های افراطی ديدگاه

ها با صراحت بيشتری حمله به غير ی با آمريکايیايسهبيشتری هست که در مق
  .نظاميان را محکوم کنند

  
ها معتقدند که درصد از آمريکايی ٤٦دهد که تنها يک مورد بررسی اخير نشان می

بردار ها، مطلقا توجيهها و ديگر حمالت جهانی عليه غير نظامیگذاریبمب"
غالبا يا بعضا "مالت د که اين حدرصد بر اين باورن ٢٤در همين حال، " نيست

   ٧٨."است توجيه پذير
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ترين کشورهای هايی است که در همان سال از برخی از بزرگاين بر خالف داده
درصد پاسخ دهندگان در اندونزی  ٧٤دهد که مسلمان به دست آمده، و نشان می

ين رقم کستان انيست، در پا" مطلقا قابل توجيه"اند که حمالت تروريستی موافق
  . باشددرصد می ٨٠و در ايران  ٨١،٧٩، در بنگالدش ٨٦

  
کنند که حمالتی که غير درصد عموم مردم آمريکا فکر می ٦به همين ترتيب، 

به عنوان مقايسه . است" به طور کلی قابل توجيه"دهد ها را هدف قرار مینظامی
در . باشدمی درصد ٤درصد و در عربستان سعودی  ٢در لبنان و ايران اين رقم 

اروپا، مسلمانان در پاريس و لندن نيز به سهم خودشان به احتمال بسيار اعتقاد 
ها توجيهی داشته باشد و همچنين به احتمال فراوان ندارند که حمله به غير نظامی

  . کنند، رد می"دليلی خاص"آميز را ولو به رفتار خشونت
  

کنند ور حقيقی تروريسم را رد میاگر مسلمانان به ط: پرسندبسياری همچنان می
دهد های اسالمی شکوفاست؟ آنچه اين نتايج نشان می پس چرا تروريسم در سرزمين

گروهی، مانند هر جنايت رونی فعاليت باين است که تروريسم به اندازه
آميز در  اين واقعيت که بروز جرائم خشونت صرف. آميز ديگری است تنخشو

ها رضايت شود که آمريکايیمه دارد دليل آن نمیشهرهای اياالت متحده ادا
های تروريستی نيز دليل مدارای ی خشونتخاموشی دارند کما اين که ادامه

  .دهدشواهد آماری فراوانی خالف اين را نشان می. ها نيست مسلمان
  

  تشخيص درست يا تشخيص نادرست؟
  

عنوان نشانه، و اسالم به رغم اين که در برخی محافل، معمول است که تروريسم به 
شود، اين تشخيص اما، ناقص و دارای ريسک به عنوان مشکل، تشخيص داده می

اين، ترس و باورهای افراطی و بيگانه بودن . باشدهای خطرناکی نيز میواکنش
کند، و موجب تقويت اين اعتقاد خواهد شد که رو را تائيد میاکثريت مسلمانان ميانه

گری فارغ از افراطی. الواقع جنگ عليه اسالم استانی، فیجنگ عليه تروريسم جه
  .رويی، اين ديدگاه منفی، ادراکی گسترده استو ميانه

  
يی شد که فواز جرجس ياد آور مصاحبه هرالدتريبيون اينترنشناليی در در سرمقاله

برکت در اين . با عبدالرحمن برکت، رهبر مسلمانان در مصر انجام داده بود
های اياالت فته بود، در ميان مسلمانان درک فراگير اين است که جنگمصاحبه گ

برکت به جرجس گفت . متحده در افغانستان و عراق، جنگ عليه اسالم است
را به کار برد تا جنگ عليه " جنگ صليبی"پرزيدنت بوش خودش اصطالح "

د، بو" يک لغزش زبانی"وقتی جرجس جواب داد که اين." تروريسم را تشريح کند
بوش عميقا درون خودش را . نه، اين يک لغزش فرويدی بود"برکت تاکيد کرد که 

   ٨١."بيرون ريخت
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ی گرايها مانند اکثريت جهان اسالم، بيزاری سنگينی را نسبت به افراطآمريکايی
اسالم بيزاری آنها را  جهاندر وال که چه چيز در قبال اين س. دارندابراز می

های تندروی، راديکاليسم و نه ايده"گويند ها به تندی میانگيزد، آمريکايی برمی
ی خودتان موجب همچنين اگر پرسيده شود چه چيزهايی را در جامعه." ديگر

دانيد؟ مسلمانان و از جمله تندروی و تروريسم آنها، باالترين سهم را نگرانی می
لی افراط و لذا اين نبايد موجب شگفتی شود اگر بگوئيم که قربانيان اص. دارد

اعتنايی، از طرف در نهايت بی ،"تروريسم. "اندها بودهتروريسم اسالمی، مسلمان
شهروندان غالب کشورهای اسالمی مردود است، درست به همان صورت که 

  . دانندشهروندان اياالت متحده نيز آن را مردود می
  

 ١٠ين واقعيت که از ی اها، به اضافهها و آمريکايیاين ميزان موافقت ميان مسلمان
با  در موردباشند، خبر خوبی است برای کسانی که رو میتن ميانه ٩تن مسلمان، 

ی عميقی از برداشت خبر بد اما اين است که فاصله. بين هستندزيستن خوشهم 
ها و همچنين شمار بااليی از تندروهای سياسی نيز متفاوت ميان مسلمانان و غربی

که تحت فشارند تا از خشونت عليه شهروندان حمايت کنند  وجود دارد، تندروهايی
  . و يا خود دست به ارتکاب خشونت بزنند

  
هم تندروهای  -ی درک و برداشت تا چه حد است؟ بسياری از مسلمانان اين فاصله

 و سيستم ارزشی د که آنها تکنولوژی، آزادی بيان،گوينمی -روها سياسی و هم ميانه
هايی دانيم، آمريکايیدر عين حال، ما از پيش می. ستايندیکوشی غرب را مسخت

دانند هستند که مورد اين پرسش قرار گرفتند که از کشورهای عمدتا مسلمان چه می
  "دانمنمی"و " هيچ چيز: "و آنها دو پاسخ ارائه دادند

  
 ٧اگر . امروز يک ميليارد و سيصد ميليون مسلمان در سراسر جهان وجود دارد

های تندرو همچنان احساس کنند که به لحاظ سياسی سياسی) ميليون ٩١(درصد 
تنها  -اگر نه هيچ شانسی  -حرمتی هستند، غرب تحت سلطه، اشغال شده و مورد بی

  . شانس اندکی دارد که بتواند ذهنيت آنها را تغيير دهد
   
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣فصل  و محوری نکات کليدی

  
  سپتامبر  ١١اکثريت پاسخ دهندگان در کشورهای عمدتا مسلمان حمالت

 .کنندرا محکوم می ٢٠٠١
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  کنند و اياالت متحده را درصد که حمالت را محکوم نمی ٧اقليتی در حد
 .تر از عموم مسلمانان نيستنددانند، مذهبیمطلوب نمی

 
 سياسی آنها از غرب است  های تندرو با ديگران در برداشتتفاوت سياسی

 . شانو نه در برداشت فرهنگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٧ 
 

  

   ٤فصل 
  ی زنان چيست؟مطالبه

  

  

  

کنند و گويد، بين کسانی که زنان را مانند جانوران تهديد میدکتر وفا سلطان می
 . نسانی دارند، درگيری وجود داردکسانی که با زنان رفتاری ا

 
کنم اين است که اتفاقی آنچه از کالم شما درک می: دپرسسپس ميزبان الجزايری می

ماندگی و جهل در حال وقوع است و اين که يک درگيری بين فرهنگ غرب و عقب
  مسلمانان وجود دارد؟

  
   ٨٢.دکتر وفا سلطان گفت آری، منظورم همين است

  
تبار آمريکايی، جسورند، البته  وفا سلطان، پزشک عربند که مانند شمار اندکی هست

بسياری نيز در اياالت متحده هستند که ممکن است نظراتشان را با ديگران در ميان 
اسالمی  -براساس تحقيق اخيری که از سوی شورای روابط آمريکايی . بگذارند

اين " وار بودن درکدش"ها شد، يکی از باالترين نمودهای آمريکايی حمايت می
ز نظرسنجی گالوپ ا." کنداسالم، زنان را سرکوب می"چرا مسئله است که 

يی را يافته که از جمله در پاسخ به اين های مشابه های آمريکايی نيز دادهخانواده
ها و يا جهان اسالم چه چيزی برای شما بيشترين در ميان مسلمان"پرسش که 

  ."نابرابری جنسيتی"اند گفته "آورد؟ نگرانی را به وجود می
  

در پاکستان،  ٨٣های ناموسیهای قتلبا اخبار داستان ،نظراتی مانند نظر وفا سلطان
، ارشادجوامع مسلمان،  درکی از آميزد تا به هم میی زنان در سومالی، ختنه نيز و

يتی ماری از مردم وضعدر نتيجه برای ش. ارائه دهد زنان کشاندناسالم، و به انقياد 
در  شان آزاد شده وکه زنان مسلمان خواستار آن بشوند تا از دين آيد به وجود می

  . از آنها مراقبت به عمل آيد ،شان يعنی قانون مقدس ،برابر شريعت
  

های آگاهی گسترده از اين امرکه زنان مسلمان تحت سرکوب هستند، يکی از بحث
امنيت و آزادی امری . و عراق بود مورد استفاده برای حمايت از حمله به افغانستان

ها های ترور و از کسانی که به تروريستاست ضروری، رهايی جهان از هسته
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کردند و نيز ترويج دموکراسی  و آزادی و حقوق زنان بر محور و کانون  کمک می
لورا بوش به عنوان بانوی اول آمريکا . اهداف اين رهايی و آزاد سازی قرار داشت

مبارزه عليه تروريسم همچنين "گفت  ٢٠٠١راديويی در نوامبر  يیدر مصاحبه
    ٨٤."مبارزه برای حقوق و آزادی زنان نيز هست

  
ان گردد، صدای خود زنان مسلمبه ندرت به اين گفتمان وارد میکه آنچه شاهديم 

ی اسالمی اسالم و نيز شرايط خود را در جامعه جهان ،اکثريت زنان مسلمان. است
کنند؟ آيا اين احساس را دارند که نياز هست که آزاد و ابی و درک میچگونه ارزي

رها شوند؟ اگر آری از چه چيز و چرا بايد آزاد شوند؟ آيا ديدگاه ضد زن با 
ها  داری و تعصب مذهبی ارتباط دارد؟ آيا جنسيت در همان حدی که برای غربی دين

دارد؟ اسالم چه نقشی  مهم است برای آنها نيز در حد يک موضوع برجسته اهميت
و در جوامع آنها  برای زنان در زندگی روزانه  - اگر اساسا نقشی مطرح باشد  -

تر از همه اين باشد که برای کسانی که نگران حقوق زنان قائل است؟ و شايد مهم
  يی بهتر است تا به آنها ياری دهند؟ هستند، چه شيوه

  
  ؟ آيا زنان مسلمان خواستار حقوق خود هستند

  
در غرب، تصوير زنان مسلمان معموال به عنوان قربانی يک نظم اجتماعی 

دانند که اساسا بيشتر اين زنان در جوامع اسالمی حتی نمی .شوده میگر ديدسرکوب
گروهی از زنان مشاور و ُمبلّغ، کنفرانسی برای زنان  ١٩٠٦در سال . دارندحقوقی 

ای به نام د کنفرانس را در مجموعهمسلمان در قاهره برگزار کردند و بعد رون
که شنيده  کی که بايد توسط کسانیفرياد نياز از سرزمين تاري: خواهران مسلمان ما"

آنها هرگز برای خود : در معرفی کتاب آمده. کردندمنتشر  ٨٥"تفسير گردد  شودمی
  ."ستم قرار دارند کسانی هستند که قرنهاست زيرزنند، زيرا آنها فرياد نمی

  
 Babyيی از فيلِم در صحنه. تواند طنين اين احساسات را بشنودمی هنوز میآد

Boomی زنی شاغل و قدرتمند، که مادری تنها ی هاليوود در باره، فيلمی ساخته
بينيم که قهرمان فيلم برای نگهداری از دختر خردسالش که تنها ميراثی است بود می

. دهدهايی انجام میتاران اطفال، مصاحبهپرس ازتن قی مانده، با چند که برای او با
ی غليظ عربی  است با حجاب بلند و مشکی که لهجهشوندگان زنی  يکی از مصاحبه

کنم که به مردان احترام من دختر شما را به نحوی تربيت می"گويد او می. دارد
من به . کنم که با من صحبت بشودمن خودم نيز فقط وقتی صحبت می. بگذارد
اين صحنه توسط ." دهم روی زمين بخوابماب هم نياز ندارم؛ و ترجيح میتختخو

مطبوعات غربی برجسته شد و زنان مسلمان را افرادی ساکت، مطيع، و منتسب و 
محصور به محيط خانه تصوير کردند؛ در حالی که مردان همچنان نقش فعال را در 
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نان در مطبوعات های مسلمادر يک بررسی از تمام عکس. انحصار خود دارند
زنان در ظرفيت و گنحايشی اتفعالی تصوير شده ) درصد ٧٣(آمريکا، سه چهارم 

در . بود) درصد ١٥(بودند، اين رقم در مقايسه با مردان کمتر از يک به شش 
بيشتر احتمال داشت که به ) درصد ٤٢(زنان شش بار  ايست ميدلی عکس نشريه

   ٨٦.درصد بود ٧رقم مردان عنوان قربانی تصوير شوند در حالی که 
  

های گالوپ در بر عکس و در تضاد شديد با تصوير عمومی تسليم و سکوت، داده
ی زنان در کشورهای عمدتا مسلمان يا با جمعيت قابل توجه مسلمان، به باره

دهد که زنان در شرايطی باشند که وضعيت درجه دشواری و به ندرت نشان می
ی کشورهايی که ما نظرسنجی کرديم، اکثريت زنان ا همهدر تقريب. دومی را بپذيرند

گفتند که زنان سزاوار حقوق قانونی برابر با مردان می باشند، مانند حق رأی بدون 
نفوذ اعضای خانواده، داشتن کار در هر شغلی که توان انجامش را داشته باشند، و 

ودی جايی که برای مثال در عربستان سع. حتی خدمت در باالترين سطوح دولتی
اين سطور نوشته شده، زنان از حق رأی، يا رانندگی برخوردار نيستند، بيشتر آنان 

درصد  ٦٩خودشان رانندگی کنند، گويند که زنان بايد بتوانند  می) درصد ٦١(
گويند بايد هر درصد می ٧٦گويند حق رأی بدون اعمال نفوذ داشته باشند، و  می

زنان مصری، که به مراتب از زنان . داشته باشندشغلی که بتوانند انجام دهند، 
ی حقوق زنان حتی با صدای اند، در بارهسعودی کمتر با محدوديت رو به رو بوده

گويند که آنها بايد مجاز درصد از زنان مصری می ٨٨. کنندبلندتر صحبت می
نقاط در مصر مانند ديگر. باشند که شاغل هر کاری باشند که توان انجامش را دارند

جهان اسالم، اين ديدگاه صرفا يک تئوری نيست، چون يک سوم از کارگران 
ی دهند که همتراز با ترکيه و کرهيی و فنی در مصر را زنان تشکيل میحرفه

    ٨٧.جنوبی است
  

شويد که زنانی مانند سعاد ها را مدّ نظر قرار بدهيد متوجه میاگر شما اين داده
ی کنند و حوزهد که قاطعانه و صريح صحبت میصالح، در شمار زنانی هستن

صالح يک فقيه اسالمی و پروفسور دانشگاه . و يا فقه اسالمی است فقهتخصص آنها 
او اولين رئيس . شودزهر، برجسته ترين نهاد دانش و اقتدار اسالمی محسوب میاال

خانواده ی پرکاری در موضوعاتی اعم از قانون زن دانشکده در اين نهاد و نويسنده
ی اسالم و حداقل چهار باشد که بيش از هفت جلد کتاب در بارهو حقوق زنان می

ترين واعظان در يکی از صريح. جلد در کارهای پژوهشی و عميق ديگر دارد
اسالم پيامش در تلويزيون پان عرب کامال روشن بود، او گفت اسالم ساده است و 

  ٨٨."قائل است برای زنان باالترين ارجمندی و احترام را
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با اظهارات خود همگان را شگفت زده  واعظان مشهور تنها کسانی نيستند که
، زنی (Salwa Riffat) همچنين زنانی وجود دارند مانند سلوی رفعت. کنند می

و ديپلم هوانوردی را از دانشگاه اگی است،  ری که اکنون در اواخر پنجاه سالهمص
د تا دکترای خود را نيز در مهندسی عمران قاهره دريافت نمود و سپس ادامه دا

را سامان دهد و  ی خودهمزمان او توانست به طور موفقيت آميزی خانواده. گرفت
در حال حاضر او پروفسور مهندسی است . اش را نيز فراهم آورد ینيازهای حرفه

او با اشاره به موج حضور زنان . دهدو زن و مرد را به طور يکسان آموزش می
-به وجود آورده می ١٩٦٠و  ١٩٥٠ی ها که حرکت و شتابی را در دههانشگاهدر د

اما اکنون . ی نوينی در مصر در خط مقدم بودند نسل من، در دوره زنان هم"گويد 
ها مملو از دختران است و در مصر، اين واجد ارزش چندانی نيست، چون دانشکاه

ی دانشجويان ممتاز دانشکده." ددر بعضی موارد از مردان بيشترند و عالی هم هستن
  . انداند تقريبا هميشه زن بوده پزشکی قاهره که با شهرت شناحته شده

  
دهد که به طور سراسری ها نشان میگزارش. ها موارد منحصر به فردی نيستاين
درصد در عربستان سعودی،  ٣٢درصد در مصر،  ٣٤درصد زنان در ايران،  ٥٢
در امارات متحده عربی و . ت بعد از دبيرستان دارنددرصد در لبنان تحصيال ٣٧و 

با اين وصف گالوپ . دهندها را تشکيل میايران، زنان بيشترين دانشجويان داشگاه
يی از طيف گسترده  -و همچنين کشورهای غير مسلمان  - در کشورهای مسلمان 

رو به شان يی، با درصدی از زنان را يافته که پيگيری تحصيالتآموزش زنانه
درصد در پاکستان، در مقايسه با  ١٣درصد در مراکش و  ٨کاهش داشت، در حد 

  . درصد در جمهوری چک ١١درصد در برزيل و يا  ٤
  

ی پژوهشی به مالزی جاناتان هايدن، آمريکايی جوانی که به عنوان بخشی از پروژه
مالقات و اندونزی سفر کرد، با برخی از اين زنان مسلمان دانشجوی دانشگاه، 

  : او را به چالش گرفتند نظرات و تصوراتداشت  که برخی از 
  

ی درس به من نزديک در کواالمپور برخی از دختران کالج بعد از جلسه
واالت را صد دانشجو و معلم، من ماندم تا سپس از مالقات با حدود يک. شدند

ی ارهخواستند در ب گروهی از دختران جوان مرا احاطه کردند و می. بشنوم
آئيم و  آمريکا بدانند، و اين که چرا ما همواره به اين شيوه به ديدن آنها می

ی خودشان به من گفتند، و بارهآنها در . تحقيقات ما پيرامون چيست
آنها کمی حالت تهاجمی داشتند و . خواستند اسالم را برای من توصيح دهند می

کنند و چه داليلی ونه فکر میها نسبت به آنها چگمايل بودند بدانند آمريکايی
با اين حال . خارجی آمريکا وجود دارد های سياستپشت برخی از تصميم
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يادم هست در . هايی نيز با هم گرفتيم آنها بسيار مودب بودند و در پايان عکس
کردم که اين تصويری نيست که ما معموال از زنان مسلمان در آخر فکر می
ها زنانی اين. جکاو و خوش صحبت هستندآنها هوشمند، کن. غرب داريم

شان خاضع و مطيع نيستند که بتوان مجبورشان کرد در زندگی به شوهران
يی که به های دانشگاهی دارند و نيز آيندهآموزش ،اين زنان. سرويس بدهند
   ٨٩.دهد تا هر آرزويی که داشته باشند محقق سازندآنها اجازه می

  
، نسبت زنان به مردان که  ٢٠٠٥سال  يونسکو در هجنسيت و توسعبنا به گزارش 

نويسی کردند در اردن، الجزاير، لبنان، ها نامدر دبيرستان ٢٠٠١ -٢٠٠٢در سال 
ی عربی، اندونزی، مالزی، و بنگالدش صد در صد و کويت، ليبی، امارات متحده

مال سکوالر درصد در ترکيه، ملتی کا ٧٧اين را مقايسه کنيد با . يا بيشتر بوده است
که در غرب گمان بر اين است که از بابت ارتقاء جنسيت سرآمد همسايگان باشد، و 

ها باالتر از عربستان سعودی ی جنسيتی در اين مليتفاصله. درصد در هند ٧٤يا 
نويسی زنان در تحصيالت  در صد نام ٨٩است که به گزارش سازمان ملل دارای 

  . باشددبيرستانی به نسبت مردان می
  

يی زنان در برخی کشورها همچنان عقب به رغم بودن اين آمار، تحصيالت پايه
درصد  ٧٠درصدند در مقابل  ٢٨برای مثال در يمن زنان با سواد فقط . مانده است

. درصد مردان ٥٣درصد زنان با سوادند در مقابل  ٢٨در پاکستان . در ميان مردان
های مسلمان منحصر به فرد است، ر مليتانگيز نه دهای غمبا اين وصف اين يافته

نرخ با سوادی زنان در ايران و . دهدو نه تماميت جهان اسالم را بازتاب می
  . درصد است ٨٥درصد و در اردن و مالزی  ٧٠عربستان سعودی 

  
  خواهند توسط غرب آزاد شوند؟ آيا زنان مسلمان می

  
انيان را به مصائب زنان در ، توجه جه١٩٩٠ی طالبان در افغانستان در دهه ظهور

اين کشور فقير و جنگ زده جلب نمود، زنانی که از بابت تحصيالت و داشتن شغل 
های ساکت زنان پوشيده در تصاويری از چهره. واقعا در سختی و مضيقه بودند

شود که توسط پليس مذهبی طالبان در به رنگ آبی آسمان نشان داده می هايیبرقع
ها، دادخواست. خورندو احتماال به خاطر بد حجابی کتک میخيابان احاطه شده 

ی مردان ها و گفتگوها تمرکز بر نجات زنان از تعصب وحشيانهمطالب روزنامه
مصائب زنان در افغانستان به سمبلی برای زنان . دهدکشورشان را نشان می

که به  مسلمان به طور کل تبديل شده و فراخوان برای آزادی اين زنان، به ويژه
جنگ اياالت متحده نيز کشيده شد، فراخوانی عمومی گرديد برای نجات زنان 

  .  های غربمسلمان در دنيا براساس ارزش
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ترين آنها از جمله صريح. اندبرخی از زنان به همين دليل شخصی خود را ساخته
 م و همچنين ايان هريسی علی، زنيوفا سلطان که در آغاز اين بخش از او ياد کرد

ی کتاب پرفروش هريسی علی نويسنده. ی سابق پارلمان هلندسومالی تبار نماينده
کند که اثبات می وجود خود من"نوشت  تايمز لندنيی در در مقاله) Infidel( کافر

از اصول اعتقادی که  توانند از طريق روی گرداندنزنان مسلمان در غرب فقط می
های فرهنک کشور  دست برداشته و آزادیشود  ی تبعيت و پذيرش می توجيه کننده

در قرن  احساس هريسی علی، گفتار استعمارگران بريتانيايی ٩٠" ميزبان را بپذيرند
کرومر، سر . دهدرا بازتاب می (Lord Cromer)نوزدهم مانند لرد کرومر 

، اين ادعای معروف را مطرح کرد که اين اسالم ١٩٠٧تا  ١٨٨٣کنسول مصر از 
مانع مرگباری شد "تخريب کرد و بر حجاب و انزوا تاکيد گذاشت که  بود که زن را
ها که نتوانند به تفکر و شخصيتی بلند نائل شوند تا با تمدن غرب آشنا برای مصری

ها بايد متقاعد شوند و يا مصری"کرومر همچنين اضافه کرد که ." و همراه گردند
  ." مدن تبديل شوندوادار گردند تا با خالص شدن از حجاب به مردمی مت

  
استعمارگر در برخی مناطق مانند الجزاير نيز همين  در کشورهای کما اين که زنان

مارينا ليزرگ، روشنفکر فمينيست الجزايری . نگرش را با ديگران در ميان گذاشتند
 the)اين نگرش را خطاب به زنان مسلمان در کتاب خود بالغت سکوت 

Eloquence of silence) نويسدليل قرار داده و میمورد تح:  
  

تمام رفتار زنان  که کما اينکند،  زنان استعمارگر را ناراحت می ،حجاب
ناراحت او را  - داری از تربيت فرزند گرفته تا آشپزی و خانه - الجزايری

ی خوبی است تا فرهنگ زن  استعمارگر بهانه حجاب برای زن. کند می
در محو وجود دائما ناتوانی او را  و .ندالجزايری را رد کرده و او را تحقير ک

ضعف و ناتوانی خود را معموال  زن استعمارگر .شوديادآور می ی متفاوتزن
  ٩١. . .او بر اين زنان محجبه برتری دارد. کند قوتی تبديل می ی به نقطه

  
وضعيت نازل زنان در اسالم همچنان به عنوان توجيهی برای تهاجم  ی  مالحظه

بوريس . شودهايی تهاجم سياسی غرب مورد استفاده واقع می زمانفرهنگی و در 
داد وقتی در جانسون پارلمانتر و ژورناليست بريتانيايی اين احساس را بازتاب می

آنها در مورد . اکنون زمان همآهنگی امپرياليسم فرهنگی است: "گفت ٢٠٠١سال 
   ٩٢."گوئيمکنند و ما درست میزنان اشتباه می

    
های ی ديدگاههای گالوپ در بارهانديشند؟ دادهثريت زنان مسلمان چگونه میاما اک

در حالی که غرب را  به . زنان مسلمان نسبت به غرب کامال بغرنج و پيچيده است
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در حالی . ها باشندستايند، بيشترشان تمايل ندارند که مانند و مشابه غربیشدت می
اال اين برابری را در شرايط و در تماما احکنند که از برابری جنسيتی طرفداری می

  .خواهندچارچوب فرهنگی خودشان می
  

هر دو حنس از "درصد بااليی از زنان و مردان : ها را در نظر بگيريداين داده
گويند آزادی با کشورهای غربی برخوردارند و مرد و زن می" حقوق برابر

های غربی است که بيشترين سياسی، آزادی بيان و تساوی جنسيتی از جمله زمينه
چنان که پيش از اين بحث کرديم، زنان به ما گفتند که معتقدند . کندتوجه را جلب می

به اين دليل که زنان مسلمان خواهان . که آنها بايد از حقوق برابر برخوردار باشند
کنند، ما برابری قانونی هستند و غرب را نيز به خاطر برابری جنسيتی تحسين می

های غربی،  پذيرش ارزش"ظار داريم درصد بااليی با اين نظر موافق باشند که انت
اما دقيقا عکس اين ". های عرب و مسلمان کمک خواهد کردبه امر توسعه ملت

 ١٨درصد زنان ايران، و  ٢٠درصد زنان اندونزی،  ١٢برای مثال فقط . اتفاق افتاد
با  -ا غربی شدن موافق باشند شد بايد بکه غالبا تصور می -درصد زنان ترکيه 

  . های عرب و مسلمان همراه بودندی ملتگفته
  

بنابراين در حالی که بيان يک درک مثبت از وضعيت حقوقی زنان در غرب و 
تصريح بر اين که اين حالتی است که بايد باشد، فقط شمار اندکی از پاسخ دهندگان 

ه پيشرفت کشورهای مسلمان های غربی بپذيرس ارزش"با اين موافق بودند که 
چرا بيشتر زنان . اين عدم ارتباط، محققان ما را بهت زده کرد." کمک خواهد کرد

  مسلمان اشتياقی نسبت به غربی شدن ندارند؟ 
  

ی مراکشی با تحصيالت ساله ٢٢سرنخی از اين معما از يک زن روستايی 
ه چه چيزی در غرب بعد از آن که گالوپ از او پرسيد ک. دبيرستانی به دست آمد

کند، ما نيز پرسيديم که چه چيزی موجب آزار او بيشترين توجه او را جلب می
می مردان نسبت به زنان رنجيده امن از بی احتر: "زن جواب داد. خواهد شد

گويند از بی بند و باری، و می -حتی درصد بااليی از زنان  -مردان ." شوم می
توان ديد و های هاليوود میها که در فيلمپوشش نامناسب و شهوت انگيز غربی
به دور از اشتياق تقليد . شود آزرده خاطرندروزانه به کشورهای مسلمان صادر می

از تصاوير تزئين شده که احتماال اندکی از زنان را در بر بگيرد، زنان مسلمان 
دهايی ، از نظر فرهنگی اما با کمبومعتقدند که آنها به رغم وضعيت برابر حقوقی

به دهد اين است که آنچه اين نتايج را بيشتر مورد توجه قرار می. روبه رو هستند
شوند که غربی شدن موجب برابری يکباره معتقد می مسلماناننظر برسد که 

برای مثال قاسم امين، مردی که به پدر فمينيسم عرب معروف . جنسيتی خواهد شد
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ماندگی مسلمانان در شرق، هر با عقب )١٨٩٩( آزادی زناندر کتابش به نام است 
امين سپس به  ٩٣.کند ها ، مقابله میبا برتری و خالقيت تمدن اروپايی ،کجا که باشد

گويد تغيير امين می. پردازد کاتاليزوری در آزادی زنان برای تغيير اجتماعی می
ی مسلمان سير عقب ماندگی را رها کند و مسير غرب زنان ضروری بود تا جامعه

ی نمايانی ماندهحجاب نشانگر هويت عقب. را دنبال نمايد و به تمدن و موفقيت برسد
  . خواست تا آن را از ميان بردارد میبود و امين 

  
نيت اروپايی، و مقامات دولت های خوشروشنفکران و مبلغان عرب، فمنيست

د، در انبريتانيا در حالی که با بسياری از آنچه در جوامع خودشان هست مخالف
رها شدن از : اندهای خود با آنچه زنان مسلمان به آن نياز دارند موافقديدگاه
کنار گذاشتن  گامهای روشنگری اروپا، و در نخستين مانده به شيوههای عقب شيوه

 .حجاب
  

رسيد که به کار است؛ تا کارزار غربی کردن زنان مسلمان در ابتدا به نظر می
يان زنان روستايی، رعيت، و طبقات پائين شهری حجاب فقط در م ١٩٦٠ی دهه

پوشاندند و زنان مدرِن خواهان ترقی و پيشرفت، موهای خود را نمی. شدرعايت می
برای  ٩٤.کردندبه پوشيدن حجاب به عنوان رفتاری کهنه و عقب مانده نگاه می

  :ی خود نوشتير جامعهيی تغساله در ترکيه در باره ٢١مثال، يک زن 
  

های ما اعتنايی به روش. . . يی اسالمی بزرگ نشدند مادر من در جامعه پدر و
ام مردمانی بودند که روسری با اين وصف در دوران والدين. اسالمی نداشتيم

شدند آنها را دست کم دانم وقتی مردم با اين افراد رو به رو میپوشيدند و من می می
   ٩٥.گرفتندمی

  
تاريخی، احتماال معلوم است که چرا ستارگان سينما از ی با توجه به اين پس زمينه

اين همان . شوند ر آنها حجاب بپوشند، سخت شوکه میهايی که قرار است دداستان
ی شهری در کشورهای مسلمان و کردهروندی است که در ميان زنان تحصيل

  . همچنين در غرب شناخته شده است
  

انداز جالبی از ای با چشما به طور فزايندههای ما بسيار جالب هستند زيرا آنهيافته
ها هنوز غالبا حجاب در حالی که غربی. شودطرف امين و همتايانش نمايندگی می

ها زنان دانند، از نظر مسلمانی دست دوم بودن زنان در جهان اسالم میرا نشانه
 در هر دو مورد. غربی با توجه به کمبود آزرم، شرايط خوبی در غرب ندارند

بايد مردان را راضی  -چه با حجاب چه بی حجاب  -فرض بر اين است که زنان 
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برای مثال زنی که گالوپ با او در مالزی مصاحبه . کنند و يا از آنها اطاعت نمايند
ی گويد او برای زنان در غرب متاسف است چون آنها خودشان را به اندازهکرد می

  . نسی مردان را برآورده سازندبايستی خواسته جکافی دوست ندارند و می
  

دهد که اکثريت مسلمانان در نظرسنجی ديگری در خاورميانه و آسيا نيز نشان می
مصر، اردن، و پاکستان اعتقاد ندارند که زنان در جوامع غربی مورد احترام 

 کند که زنانغرب را تائيد نمیدر  ها اين تصور رايج و هميشگیداده  ٩٦.هستند
برانه منتظرند تا از فرهنک خودشان رها شده و مسير غرب را در ص بی مسلمان

  . پيش بگيرند
  

تر ضد غرب؟ پاسخ بسيار غامضهوادار غرب هستند يا  ،زنان مسلمان ،به هر رو
اند اما در حالی که زنان مسلمان بيشتر امورات غربی را پذيرفته. وال استاز س

 ،اين ديدگاه متفاوت. داننددشان نمیی فرهنگی را به نفع خوپذيرش يک پيوند عمده
و " ی بهتر با دنيای غرباشتياق برای رابطه: "دهددو ويژگی را بازتاب می

شان امری حياتی های معنوی و اخالقی خود که برای پيشرفتدلبستگی به ارزش"
  ." است

  
اين پيام دوگانه همان چيزی است که فرانکی مارتين دانشجوی کالج در آمريکا حين 

ی او به عنوان بخشی از پروژه. مسافرت به اردن، پاکستان و هند متوجه شد
  . اش از کالس درس شريعت در دانشگاه اردن ديدن کرد تحقيقی

  
اين . پرسند اما با لحنی محتاطمردان عمدتا ساکت هستند، سئواالت معدودی می

، درست سندپرهای سخت میزنان هستند که همگی به شکلی حجاب دارند و پرسش
ی جنگ ام در بارهواالت بسياری من از زنان دريافت کردهس. من برخالف انتظار

آميز  اياالت متحده با عراق و افغانستان تا حمايت از اسرائيل، کارتون مجادله
های خود را به نحوی تند که آنها پرسش. دانمارکی و نيز درک از اسالم در آمريکا

واالت آنها به زنان جوان گفتم که در پاسخ س. نندکمن نيست مطرح میقابل انتظار 
من در کشورشان هستم که بشنوم، يک دانشجوی کالج هستم درست مانند خودشان و 

برای بسياری، . کندديدم که نا اميدی فوران میمن می. اين که آنها بايد صحبت کنند
کنند و از من  وگويافتند که با او گفتمن اولين آمريکايی بودم که آنها مجال می

خواستند من بدانم که آنها چه می. هايی را دارندخواستند بدانم که قصد چه کاری می
کردند و در حالی که مردان، آنها بی پروا نبودند فقط مطرح می. احساسی دارند

های خود را تا مرز شيطنت و کمی عصبانی در کناری ايستاده بودند زنان پرسش
يا " تو اسالم را خيلی دوست داری چرا به اسالم درنميآيی؟اگر : "گذاشتندميان می
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ی چرا در آمريکا به همه"کردند که نگرانی شديد خود را به اين شکل ابراز می
  "کنند؟ها به چشم تروريست نگاه میمسلمان

  
به اين صورت نبود که زنان صرفا بنشينند و گوش بدهند، آنها با نظرات من درگير 

هنگاهی که من به آنها گفتم که معتقدم اسالم دين صلح . دادندمیشدند و جواب می
است، و شفقت و مدارا در کانون آن قرار دارد، يک دانشجوی زن دانشگاه مرا 

خواهم دين او را متوقف کرد و با لحنی هشدار دهنده و نگران از اين که من می
م، قوی و عادل نيز جو است اما عظياسالم، مسالمت"جلوه دهم گفت " ساده"بسيار 
شد، نه به اين خاطر که به عنوان زن اين دختران از تحقير، حالشان بد می." هست

شوند بلکه به سرکوب می -ها تصور دارند چنان که غربی -ی اسالمی در جامعه
  .  شوندها متجاوز و بد فهميده میاين خاطر که به عنوان مسلمان از طرف غربی

  
کردند که جش از دولت اياالت متحده، آنها به من تاکيد میبه رغم عصبانيت و رن

ها نيز با آنها خواهند که آمريکايیمابلند با آمريکا مراوده داشته باشند، اما می
آنها طالب تقويت . مراوده برقرار کنند و درک نمايند که آنها در پی چه چيزی هستند

رسيد از چه به نظر میاگر. ديالوگ و درک متقابل ميان اسالم و غرب بودند
کردند توضيح دهند که با من يا سياست خارجی اياالت متحده متنفرند اما تالش می

  .    ها به اين خاطر، مشکلی ندارندبا ساير آمريکايی
   

  زنان مسلمان نسبت به اسالم و قوانين مقدس آن چه احساسی دارند؟
  

" لغو"تا قانون خانواده  در اواخر دسامبر دستور داد. . . شورای حاکم عراق 
ی حقوق سخِت اسالمی که گردد و اين گونه امور را تحت صالحيت حوزه

  .شود، قرار دادشريعت شناخته می
  

اين هفته زنان خشمگين عراقی، از قضات گرفته تا وزرای کابينه، اين 
  . ها محکوم کردندتصميم را در اعتراضات خيابانی و در کنفرانس

  واشنگتن پست
   ٢٠٠٤انويه ژ ١٥

  
نشان  ٩٨آوری شدهايی که بعد از رای گيری شورای حاکم در عراق جمعداده
زنان مسلمان، و احساس  روايتیدهد که شکاف عميقی ميان احساس تصاوير  می

ی معتبر مقاله. گيری شده وجود داردهای نظرسنجی اندازهواقعی آنها که با داده
گيرد زنانی که از را در بر نمیواشنگتن پست ظاهرا نظرات زنان مجرد 

. کنندقرارگرفتن قانون خانواده تحت شريعت در قانون اساسی عراق جانبداری می
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درصد از زنان، مخالف جدا کردن مذهب از قدرت سياسی هستند و  ٥٨همچنان 
درصد گفتند مقامات مذهبی بايد که نقشی  مستيقم در تنظيم قانون خانواده داشته  ٨١

  . باشند
  
کرده و آشنا و آگاه از حقوق خود، با اسالم خصومت ا زنان مسلمان نسبتا تحصيلآي

ی ترين موضوعات مورد مطالعهيکی از مهم. نه ،های ماورزند؟ براساس دادهمی
ی ما در جهان اسالم، اهميت بسيار اساسی ايمان در زندگی شخصی و در جامعه

يبا تمام کشورهای مسلمان يا عمدتا اکثريت قابل توجهی در تقر. پاسخ دهندگان بود
و چنان " مذهب بخش مهمی از زندگی است"مسلمان، در نظرسنجی گالوپ گفتند 

پيوستگی به "که پيش از اين گفته شد وجه غالب جوامع مسلمان به طور متوسط 
های معنوی و اخالقی است که برای پيشرفت و توسعه، بنيادی محسوب ارزش

ترين اهميت برای د که چه چيزی از نظر آنها از بيشوقتی پرسيده ش." شود می
وال همواره حال اغلب پاسخ دهندگان به اين س شان برخوردار است، تا بهجوامع

ايمان، صداقت، وفاداری به باورهای مذهبی و يا خلوص نسبت به "اند گفته
  ." های اسالمی آموزه

  
. ائه شده وجود نداشتهای اربه طور سيستماتيک تفاوت جنسيتی در ميان پاسخ

گفتند که ايمان شخصی نيز مانند زنان نيز مانند همنوعان مرد خود با حرارت می
در برخی کشورها مانند مصر، . های اجتماعی، مهم استترين ارزشبزرگ

مراکش و اردن، درصد بسيار بااليی از زنان نسب به مردان، اظهار داشتند که 
  . ورد توجه در جهان اسالم استی مايمان افراد، باالترين جنبه

  
ی متوسط هجا سميرا، زنی که يک گروه تحقيقی مذهبی را در مسجدی در حومه

احيای اسالمی و موضوع : تقوای سياسیکند در کتاب نشين قاهره اداره می
ی زنان برای احيای اسالم يعنی سميرا، يک جنبش فزاينده. کند، بحث میفمينيسم

او . کندی آنها است، نمايندگی میترين دارايی جامعهرند بزرگآنچه را که اعتقاد دا
آنها به . بينش، لباس، و خورد و خوراک ما برای خدا، و عشق به اوست"گويد می

به آنها گوش ندهيد زيرا شما : ی متمدنانه نيستگويند اين روش زندگیتو می
   ٩٩."دانيد که تمدن واقعی برای ما مسلمانان تقرب به خداست می

  
دهد که او هجا فائزه، يکی ديگر از رهبران همين جنبش غير رسمی توضيح می

ی جامعه برگرداند، بازگشتی از کند تا اسالم را به زندگی روزانهچگونه کار می
  :تشريفات محض به واقعيت زندگی متقابل مردم
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مبر رو هستيم اين است که چگونه رفتارهای پياچالشی که ما اکنون با آن روبه
را بفهميم و آنها را پيروی کنيم، چگونه در زندگی روزانه بر مبنای قرآن و 

ی ما مبانی اوليه دين مانند نماز و روزه و ساير شعائر همه. حديث عمل کنيم
اما پرسش و مشکلی که امروز به عنوان مسلمان با آن مواجهيم . دانيمرا می

ن منطبق سازيم و در عين مااين است که چگونه زندگی روزانه را با دين
   ١٠٠.حال با جهان نيز حرکت کنيم

  
فائزه تمايل دارد که اسالم را بيش از يک مراسم و تشريفات خصوصی و منحصر 

های مسلمان  ها اکثريت زنان  در تقريبا بيشتر ملتبر اساس بررسی. به فرد ببيند
عالوه بر اين . دگذاری باشحداقل بايد يکی از منابع قانون شريعتگويند که می

. کند گويند که مذهب نقش مهمی در زندگی شخصی آنها بازی میبيشتر زنان می
اکثريت بر داشتن حق رأی در محل کار و خدمت در باالترين سطوح  ،همزمان

زنان مسلمان به اسالم به چشم مانعی برای پيشرفت خود نگاه . کننددولتی تاکيد می
يی حياتی برای پيشرفت ی مولفهم را به مثابهکنند؛ در واقع بسياری اسالنمی
  . دانند می

  
تالش برای پيشرفت زنان از طريق شريعت، به جای تضعيف آن،  در حال ظهور 

ای را از استان ای نمايندهی ويژهبرای مثال کميته. مجدد در جوامع اسالمی است
ملک فهد برای  کند، رئيس امورات دو مسجد مقدس، و نهاد تحقيقاتیمکه تعيين می

حج، تغيير محل فعلی نماز زنان را از منطقه طواف به دو محل ديگر در زيز زمين 
دهد، زنان معترض نيز در اين مورد مباحث مذهبی شمالی مسجدالحرام پيشنهاد می

دهد تا بحث رسمی اين بود که مباحث جديد به زنان اجازه می. گيرندرا به کار می
ماز در اختيار بگيرند و اين که از شلوغی و ازدحام تری را برای نمحل بزرگ

زنانی که با موفقيت  ١٠١.های تلويزيونی دور باشنددرامان بوده و نيز از ديد دوربين
های مستقل سکوالريستی يا فشار عليه اين پيشنهاد بسيج شده بودند، از بحث

جای آن، برهان و  المللی چندان استفاده نکردند، اما بههای حقوق بشری بينسازمان
  .   استداللی را به کار گرفتند که عليه اسالم ُسنتی بود

  
ی کعبه در تاريخ منع زنان از برگزاری نماز در محوطه"نويسد هاتون الفاسی می

شان و نيز در هم مرد و هم زن در انجام وظايف مذهبی ١٠٢اسالم بی سابقه است،
که (ی پيامبر کند که آموزهاستدالل می الفاسی. يکسان و برابرند ،پاداش و مجازات

بايستی از ورود به مساجد منع اين است که زنان را نمی) درود خدا بر او باد
من مطمئن هستم که "برد که او مطلب خود را با اين گفته به پايان می ١٠٣.نمود
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زنان، پيشنهادی را که ناقض روح و پيام اسالم باشد نخواهند پذيرفت، پيامی که 
   ١٠٤."ها، فرستاده شده است ی انساندون هيچ تمايزی، برای همهب
  

گويد که اين سهيال حامد، زنی سعودی، عضو هيات محققين جهانی اسالم، می
کند که او تاکيد می. پيشنهاد تبعيض آميز است و لذا به لحاظ مذهبی قابل قبول نيست

رند و مردان حق ندارند از ی خدا نماز بگذاهم مرد و هم زن حق دارند که در خانه"
   ١٠٥."اين بابت مانع زنان بشوند

  
عاصفه قريشی، پروفسور حقوق در دانشگاه ويسکانسين و مدافع حقوق زنان، بحث 

های انجام شده به نام شريعت که کند که موثرترين ابزار برای مخالفت با شيوهمی
ش و اجرای اين قوانين و آزار دهنده است، به چالش گرفتن پذير زيانباربرای زنان 

برای مثال، . شريعتبا اصول اسالمی است و نه جّر و بحث برای از ميان برداشتن 
های حقوق قوانين تجاوز جنسی در پاکستان به طور قابل فهمی از طرف سازمان

گويد فردی که مورد  به نحوی که قانون می. بشری مورد حمله قرار گرفته است
ت که چهار مرد بالغ را به عنوان شاهد داشته باشد تا تجاوز قرار گرفته الزم اس

نه تنها اين، بلکه اگر قربانی بر اثر اين تجاوز . بتواند مهاجم را تعقيب قانونی کند
آزاد ) مرد(رو خواهد شد، در حالی که متجاوز باردار گردد، او با اتهام زنا روبه

  .خواهد بود
  

اين . دنشوخالفت با شريعت کشيده میحمله کنندگان به اين قوانين معموال به م
رويکرد موجب واکنش دفاعی کشوری خواهد شد که در آن اکثريت خواستار آنند 

قريشی اين تصور مفروض . گذاری باشدکه اصول دينی و اسالمی تنها منبع قانون
در سرتاسر انتقادات . گيردکه اين قوانين با شريعت سازگارند را سخت به چالش می

کند که اين قوانين، قريشی استدالل می. شودرآن و ُسنت پيامبر استفاده میاز ق ،او
مدافعان حقوق زنان در  ١٠٦.کنند و به همين دليل بايد لغو گرددشريعت را نقض می

کنند تا قانون تبعيض آميز تجاوز جنسی را به پاکستان نيز مانند قريشی استدالل می
پارلمان پاکستان، قانون تجاوز جنسی سال  ٢٠٠٦در ماه نوامبر سال . چالش بگيرند

   ١٠٧.ی حمايت از زنان، اصالح کردرا با طرح اليحه ١٩٧٩
  

گرديد،  شد از سوی زنان مسلمان هدايت میاين موارد که برای اولين بار مطرح می
های ديگری نيز هست که مدافعان غربی را که با موفقيت در چارچوبی اما نمونه

روديگر  ٢٠٠٠در سال . سازدکنند، نگران میی مثبت کار میاسالمی برای تغيير
نبرگ، مردی آلمانی، سازمانی حقوق بشری به نام تارگت تاسيس نمود و آن را به 
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او با اين مشکل به اين صورت نزديک شد که . ی زنان اختصاص دادمبارزه با ختنه
  . نه تنها اسالمی نيست، بلکه ناقض اصول اسالمی است

  
ی زنان ناميده که بعضا ختنه -زند که اين عمل بهداشت جهانی تخمين میسازمان 

ميليون دختر در جوامع اسالمی و غير  ١٤٠ساالنه بر روی صد تا  -شود  می
ی يونيسف صندوق کودکان سازمان ملل، بنا به گفته. گردداسالمی، اعمال می

اند، در حالی که درصد زنان در مصر، مالی، گينه و سودان ختنه شده ٩٠حداقل 
نبرگ به  ١٠٨.تقريبا هيچ زنی در عراق، ايران و عربستان سعودی ختنه نشده است

." توان پايان دادبه اين ُسنت فقط با قدرت اسالم می"گويد که رود میهر کجا که می
ی مسلمان به ميزبانی مفتی کنفرانسی از متکلمان بلند پايه ٢٠٠٦در ماه دسامبر 

ی مصری يوسف القرضاوی، اما و با حضور محقق برجستهبزرگ مصر علی گ
    ١٠٩.ی زنان با اسالم ناسازگار استموافقت کردند که ختنه

  
ای نيست که جديد بوده استفاده از استدالل شريعت برای ضديت با بی عدالتی، پديده

دهد که زنانی ی مشهوری از اوائل تاريخ اسالم نشان میبرای مثال حادثه. باشد
ی از مباحث قرآنی به چالش ی سياسی و مذهبی را با استفادهی مقامات بلند مرتبهحت
ی دوم مسلمين کالهی شرعی برای ِمهر زمانی عمربن الخطاب، خليفه. گرفتندمی

پيشنهاد  -دهد ای که داماد به عروس خود برای ازدواج میهديه - مشخص زنان 
تو چگونه "کرد و علنا از عمر پرسيد  داد، اما زنی با اين پيشنهاد خليفه مخالفت

ای از قرآن حقوق و سپس ادامه داد که آيه" که خدا نکرد؟ کنیچيزی را محدود می
لذا عمر متوجه . زنان را تضمين کرده که تمام ِمهر خود را دريافت خواهند کرد

  . اشتباه خود شد و پيشنهاد خود را پس گرفت
  

آيا حقوق قانونی يکسان، : ریهای متفاوت درک مساوات و برابشيوه
    همواره به اين معنی است که در مورد زنان نيز عادالنه است؟

  
گيری برای هر اند که زنان بايد در رأیدرصد زنان مصر موافق ٩٥در حالی که 

گويند که زنان درصد می ٨٨کس که مايل باشند بدون دخالت ديگران شرکت کنند و 
د که توانايی انجامش را دارند اما، برای بايستی شاغل هر کاری باشنمی

مشابه . انددرصد به آن رأی داده ٦٩اند و فقط برخورداری از حقوق برابر، خاموش
 ٣٠(توان ديد، جايی که درصد مهمی همين نمونه را در ميان زنان اردنی نيز می

ن با اين که همچنان اقليت هستند، با حقوق قانونی و برابر زنان و مردا) درصد
  . اندمحالفند، هرچند که با داشتن حق رأی و انتخاب محل کار موافق
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به زنان مانند مردان توافق " برابر"جالب اين که زنانی که با دادن حق قانونی 
با اين حال بسيار احتمال دارد . شان کمتر از همتايان آنها نيستندارند، تحصيالت

آيا زنانی که از . گذاری ترجيح دهندنکه آنها شريعت را به عنوان تنها منبع قانو
بلکه برخی از زنان . کنند با برابری جنسيتی مخالفند؟  لزوما نـهشريعت حمايت می

، همواره برای زنان تلقی برابرمسلمان بر اين باورند که داشتن حقوق قانونی 
ه های متفاوتی در خانوادای نيست،  زيرا مرد و زن دارای نقشمنصفانه و عادالنه

دادن يک چکش به کشاورز و نجار به عنوان "ی يک زن مصری به گفته. هستند
با آنها است اما مساوی و برابر ابزار برای کمک به انجام کارشان، قطعا رفتاری 

  ." قطعا منصفانه نيست
  

يک نمونه از فقه اسالمی شايد به توضيح آنچه که منظور اين زن مصری است 
در موضوعات جرم و مجازات، تعامل مالی و ساير مرد و زن هر دو : کمک کند

ی با اين حال در قانون خانواده. قوانين عمومی، دارای حق قانونی مساوی هستند
اسالمی از منظر شريعت، که در غرب به خاطر تبعيض جنسيتی مورد بيشترين 

حقوق مکملی که لزوما به نفع "انتقادات نيز هست، مرد و زن سهم متفاوتی دارند، 
ی فقهای مسلمان، يک زن، هيچ برای مثال براساس آراء همه. مردان نيست

او اين حق را دارد که درآمدش را برای خود . مسئوليت مالی در قبال خانواده ندارد
نگاه دارد و خانه و امالکش را تنها به نام خودش و نه مشترک با همسرش، حفط 

ک، و درآمد شوهرش به طور با اين وصف او و فرزندانش از خانه و امال." کند
های عروسی، تامين مسکن و مردان همچنين مسئوليت هزينه. قانونی حقوقی دارند

  . به همسر را نيز به عهده دارند ِمهرپرداخت 
  

حتی اگر زن بسيار ثروتمند هم باشد، هيچ مسئوليتی برای حمايت مالی از هيچ 
الی اين است که ميزان ارثی اين امتياز م" مکمل.  "کس، حتی از خودش را ندارد

استدالل برای اين . رسد يک دوم يعنی نصف برادرش خواهد بودکه به زن می
قانون از اين قرار است، در حالی که زن ممکن است کار کند و شغلی داشته باشد 

ترين مرد خويشاوند زن، در نتيجه نزديک. اما هرگز تعهدی نداشته که کار بکند
زيرا مسئوليت مالی زن، صفر است، در تئوری، . اوست مسئول حمايت مالی از

باشد و هم به طور بالقوه مسئول زندگی مادر برادرش، هم مسئول زندگی خودش می
ارث به خواهر ممکن  ]دوميک [دادن . و ساير خواهرنش اگر ازدواج نکرده باشند

و برابر دادن حقوق قانونی . است برای بعضی ناعادالنه و نابخشنده به نظر برسد
به زنان مانند مردان، بديهی است که زنان مسلمان را از اين امتياز که به طور 

  .   سازدتاريخی برخوردار بوده اند محروم می
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  زنان مسلمان نسبت به جهان اسالم چه احساسی دارند؟
  

اگرچه اسالم نقش با ارزشی در زندگی شخصی زنان مسلمان، و شريعت حداقل 
کند، با اين حال در جهان اسالم زنان ومی اين زنان ايفا مینقشی در زندگی عم

آنچه کمترين اهميت را برای زنان در جوامع مسلمان و . مسلمان بدون انتقاد نيستند
عرب دارد مشابه همان شکاياتی است که مردان همنوع آنها دارند مانند فقدان اتحاد، 

  . گرايیفساد سياسی و اقتصادی و تندروی و افراط
  

زنان  ،گويدالمللی میچنان که مارينا اوتاوای از بنياد کارنگی برای صلح بين
تری از محدوديت آزادی سياسی، وخامت اقتصادی و بی مسلمان در متن گسترده

رو به ی شهروندان جهان اسالم با آنها کنند، مشکالتی که همهعدالتی جهانی کار می
کمبود دموکراسی در بيشتر اين کشورها،  با توجه به انسداد سياسی و ١١٠.هستند رو

رود ودی که انتظار میهای خود به خشگفت نيست که نابرابری جنسيتی، پاسخ
در نظرسنجی . کندوال همواره مطرح، وجود داشته باشد را توليد نمیبرای اين س

گالوپ، نابرابری جنسيتی در اردن که اساسا مطرح نشده و در مصر يک درصد و 
درصد  ٥در عربستان سعودی . انددرصد زنان به آن اشاره کرده ٢قط در مراکش ف

" بيکاری باال"و " فقدان اتحاد"زنان به اين موضوع اشاره داشتند، اما اين به خاطر 
  . کنداهميت بيشتری پيدا می

  
شان راضی هستند، اما آنها در مجموع، زنان مسلمان از کارکرد اسالم در زندگی

هجا سميرا اين احساس . بينندعيت جهان اسالم شکاف و فاصله میآل و واقبين ايده
ما : "ی مدرن اسالمی به اين صورت خالصه کرده استرا در انتقاد خود از جامعه

   ١١١."در اسم مسلمان هستيم اما رفتار ما اسالمی نيست
  

  مردان مسلمان نسبت به حقوق زنان چه احساسی دارند؟ 
  

دارد بررسی شود تا ببينيم که آيا مردان در جهان موضوع ديگری هست که ارزش 
آری، : پاسخ کوتاه اين است. اسالم اعتقاد دارند که زنان نيز بايد حقوقی داشته باشند

اما در برخی کشورها مردان در پاسخ به اين . مردان به حقوق زنان معتقدند
، در درصد زنان ٩٧برای مثال در مراکش . اندموضوع شور کمتری نشان داده

درصد مردان گفتند دولت بايد حقوق زنان را در داشتن حق رأی بدون  ٧٢مقابل 
ی جنسيتی در ايران کمتر اهميت با اين وصف فاصله. ی خانواده تضمين کندمداخله

شود که مردان در ايران نسبت به زنان رفتار سرکوبگرانه معموال تصور می. دارد
درصد زنان بر اين باورند که زنان بايد  ٩١درصد مردان و  ٨٧دارند در حالی که 

و در انقالب سفيد از حق  ١٩٦٣زنان ايران در سال . حق دادن رأی داشته باشند



١١٣ 
 

در عربستان سعودی که زنان هنوز . برخوردار گرديدند رأی دادن و انتخاب شدن
ها بايد حق درصد، گفتند که آنها معتقدند زن ٥٨حق رأی ندارند، اکثريت مردان، 

و اين به طور شگفت انگيری تائيد بااليی است بر عملی غير . ی داشته باشندرأ
نان  در ارتباط با در شماری از کشورها مانند اندونزی، مالزی، ترکيه و لب. قانونی

  . ی جنسيتی مشهود نبودوال، فاصلهپاسخ به اين س
  

از  -اکثريت مردان در تقريبا هر کشوری که مورد نظرسنجی قرار گرفته است 
درصد در  ٨١درصد در ايران و  ٧٣درصد در عربستان سعودی،  ٦٢جمله 

توانند انجام دهند موافق بودند که زنان بايد بتوانند هر شغلی را که می -اندونزی نيز 
  . داشته باشند

  
ترين خطبای دنيای عرب و يکی از يکصد نفر انسان تاثير امر خالد که از معروف
باشد، و از جهات مختلف ی تايم میبه انتخاب مجله ٢٠٠٧گذار در جهان در سال 

کند، سازگاری برابری جنسيتی با اسالم و نه عرب را نمايندگی می) و زنان(مردان 
خالد، جوان مصری . شناسدای به رسميت میبا واردات غرب را به صورت فزاينده

با ردای مالها و حسابداری که به معلم مذهبی مبدل شد و کسی که کت و شلوار را 
با مردان " برابر"دهد که شرايط زنان در اسالم تنها تعويض نمود، آموزش می

ی تلويزيونی ها بيننده برنامهاو به ميليون. نيست بلکه آنها دارنده موهبتی نيز هستند
گويد های مذهبی اختصاص داشت میدر کانال ستاليت عرب که به برنامه اقراء

گويد خالد می." وان ِمهر و رحمت برای جهان خلق نمودخداوند زنان را به عن"
شرايط زنان در اسالم با هيچ سيستم ديگری همخوانی ندارد، اما ما اين حقوق را "

  ."ايمبرای مدتی طوالنی به دست فراموشی سپرده
  

کند که مرد و زن بايد تعهد خانوادگی و نقش عمومی خود را به خالد تاگيد می
پيام او مبنی بر توجه و احترام به . امعه و کشورشان، تنظيم کنندعنوان سازندگان ج

ر دهان عرب و نيز در ميان مسلمانان زنان در اسالم، برای ميليونها نفر در ج
  . غرب جالب و جذاب بود

  
ی جنسيتی در ديدگاهها نسبت به حقوق زنان به رغم اين تحوالت، هنوز فاصله

) درصد ٥٥(سعودی، اکثريتی از مردان برای مثال در عربستان . وجود دارد
ی رانندگی با اتومبيل خود را داشته باشند، و در گويند که زنان نبايد اجازه می

ترين شکاف درصد از زنان سعودی با آن موافقند؛ و اين بزرگ ٣٤عوض فقط 
فاصله ميان درصد مردان در مقابل زنانی که حقوق زنان . دهدجنسيتی را نشان می
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ترين اقدام، ايی از جهان اسالم مورد توجه آنهاست، بيانگر آنست که مهمهدر بخش
  .همچنان باقی مانده و بايد انجام شود تا نقش زنان در جامعه را ترويج نمايد

  
  آيا مشکل اسالم است؟

  
ترين ی اين احساس مذهبی اتکاء دارد، مهمچون نظرات ضد زنان غالبا به نتيجه

آيا تعصب مذهبی در ميان مردان : شود عبارت است ازسواالتی که بايد پرسيده 
مسلمان با نظريه کم توجهی آنها نسبت به تساوی طلبی با زنان مرتبط است؟ آيا 

هايی از جهان ی زنان در بيشتر بخشگويند شرايط عقب ماندهاستدالل کسانی که می
  باشد؟درخور توجه می ،اسالم مربوط به اصول اسالمی است

  
هنگامی که ما . گويدها نـه میهای ما به هر دو اين پرسشحليل دادهتجزيه و ت

گويند مرد و زن بايد حقوق قانونی يکسان دادشته باشند، با مردانی مردانی را که می
بينيم از جهات مختلف به لحاظ تعصب کنيم، میکه با اين نظريه مخالفند، مقايسه می
واقع در لبنان، مراکش، و ايران، مردانی  در.  مذهبی، تفاوت چندانی با هم ندارند

ترند تا کسانی که از حقوق زنان کنند به مراتب مذهبیکه از حقوق زنان دفاع می
است که در اين تحليل آمده، از جمله  ١١٢کشور ٨استثنا فقط در ميان . کننددفاع نمی

، های جهان اسالمدر ترکيه برخالف ساير بخش. ترکيه که مخالف واقعی است
شود که اين نتيجه را توضيح میتعصب مذهبی شديد به کمبود آموزش مربوط 

  . دهد می
  

های ناموسی نيز مشهود روند مشابهی در ميان مردان محکوم شده به خاطر قتل
برای . شود ناشی از تعصب و غيرت دينی استهايی که وسيعا تصور میاست، قتل

دانی که در اردن مرتکب قتل درصد مر ٦٩دهد که ها نشان میمثال بررسی
 ١١٣.گرفتنددرصد نيز روزه نمی ٥٥.٥خواندند و اند، نماز روزانه نمیناموسی شده

ترين شعائر اسالمی توسط اين مردان، حاکی از آن از اين رو، انجام ندادن واجب
ی مذهبی و يا هواداری از مذهب نداشته است که ارتکاب قتل توسط آنها انگيزه

چه بسا ساير عوامل که به طور طبيعی به رفتارهای جنايتکارانه مربوط بلکه . است
برای نمونه بيشتر اين مردان دارای رفتار . شود در اين ميان نقش داشته باشدمی

عالوه بر . درصد پيش از اين محکوميت جنايی داشتند ٣٥.١: آميز بودندخشونت
 ٢٤.١کالج رفته بودند، و درصد به  ٣.٧آنها نيز سواد نداشتند، فقط  ٣٢.٤اين 

  . درصد در شرايط بد خانوادگی بزرگ شده بودند
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  چالش 
  

اش به مصر، کارن هيوز، معاون ديپلماسی عمومی، در جريان تور مسافرتی
نيت غربی در شنيد که زنان خوش ٢٠٠٥عربستان سعودی و ترکيه در سپتامبر 

  . اندوانع بزرگی رو به رو بودههای خود برای ياری دادن به زنان مسلمان با متالش
  

اش در عربستان سعودی در ميتينگی با دختران دانشجوی هيوز در زمان توقف
کالج و دانشکده در دانشگاه زنان در شهر ساحلی جده، با غرور و افتخاری عربی 

ای، مقايسه "مرغ بال شکسته"هيوز شرايط زنان سعودی را با . مواجه گشت
حق مشارکت کامل محروم بودند از جمله از حق دادن رأی و چون آنها از  ،کرد می

نااميدی  ،دانشجويان و معلمين. او خشم ديگران را برانگيخت یادعا ١١٥.رانندگی
های اياالت ی سعودی و نيز از رسانهای زنان سرکوب شدهخود را از رفتار کليشه

از زنان با شکايت  يکی. داشتنددادند، ابراز میمتحده که اين تصوير را رواج می
ما صرفا راضی . ما خوشحال هستيم کنم،من از طرف همه صحبت می"گفت 

داريد تا اين تصوير را حاال شما چه قدمی برمی. نيستيم، بلکه خوشحال هم هستيم
  "نشان بدهيد؟

  
گويند که آنها بايد از دهد که اکثريت زنان سعودی میهای کالوپ نشان میولی داده

پس چرا بايد به ادعای هيوز واکنش منفی . نندگی برخوردار باشندحق رأی و را
  نشان بدهند؟ 

  
در عربستان سعودی هيوز رو در رو با اين ادراک مواجه شد که اياالت متحده 

کند به لحاظ فرهنگی از مسلمانان برتر است و به خود اين باور را دارد احساس می
آنها را نجات "شان هاینگ و ارزشکه در موقعيتی هست که با کمی توجه به فره

اين بخشی از دليلی بود که زنان سعودی در صحبت با او واکنش دفاعی ". دهد
ی فرهنگی آنها شدند که سلطهداشتند، چنان که ساير زنان عرب نيز وقتی متوجه می

زمانی بعد از يک عملکرد فشرده . دادندبه خطر افتاده، واکنش مشابه نشان می
گران غربی، شماری از زنان عربستان اذعان کردند که خواهان حق توسط گزارش

بايستی به شيوه و با انتخاب رانندگی و رأی دادن هستند اما تاکيد کردند که تغيير می
     ١١٦.ها صورت بگيردخود سعودی

  
در ترکيه که درگيری حاد مانند جنگ در همسايگی عراق، به بسياری از زنان 

ه هيوز متوجه زنان کرد به طرح اتهام حتی از طرف صدمه زده، ادعايی ک
در مصر، خشم از درک مخالفت . ی ترکيه نيز کشيده شدهای غربی شدهفمنيست

کرده، اياالت متحده با اصل حاکميت ملی ميهنی عرب، حتی زنان تحصيل
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ی مصری مانند امانی فکری، سردبير يک روزنامه مخالف را وطن و آزاده جهان
  . تا انگيزه و صداقت هيوز را زير سئوال ببرد بر آن داشت

  
ی سياسی و واقعيت حاد بار، ادراک سلطهاين سه بُعد، يعنی درک فرهنگی اهانت

ای سراسری است که بسياری از مردان و زنان مسلمان ها، فيلتر و تصفيهدرگيری
. ددهها به خصوص آمريکا به لحاظ نظری و عملی، عبور میرا از ديدگاه غربی

گردد و هر بُعدی، کند و هم با فيلتر ديگری تقويت میهر فيلتر، هم تقويت می
ی يک ون کوچک در برای مثال رشدی، راننده. فيلتری است برای دو بُعد ديگر

در ." آمريکا از اسالم متنفر است؛ نگاه کنيد که آنها با عراق چه کردند"قاهره گفت 
که درک تنفرآميز اياالت متحده به اسالم را اين مورد، درگيری شديد، فيلتری است 

  . گردددهد و متقابال به همين وسيله نيز تقويت می نشان می
  

شود که يک عامل از قضا تمام اين سه بُعد حداقل به حقوق زنان مسلمان مربوط می
ها عليه اسالم معموال حقوق زنان را برای ی غربیحمله. به غايت پيچيده است

همچنين چنان که پيش از اين نيز صحبت شد، . دهدانه قرار میتوجيه حمله به
درگيری حاد مانند تهاجم به افغانستان و عراق هر دو بخشی از همين توجيه به نام 

ها بيش از کمک به  با اين حال مسلمانان معتقدند که اين جنگ. آزادی زنان بود
ردان مسلمان زنان و م. های اسالمی گشتمسلمانان موجب صدمه به سرزمين

ی به عراق، به جای خيرات، بيشترين خسارت را وارد همچنان باور دارند که حمله
وال در در بيشتر کشورهايی است که اين س اين احساس اکثريت مردم. کرده است

کنند که نگرانی ها احساس میاضافه بر اين، مسلمان ١١٧.آنها مطرح شده است
نان مسلمان به دست مردان مسلمان مورد اذيت شود که زها به اين محدود میغربی

شوند گيرند، در حالی که رنج و عذابی را که اين زنان متحمل میو آزار قرار می
  . شودرسد ناديده گرفته میهای غربی است که به نظر میاز طرف قدرت

  
 کنندهايی از جهان اسالم استدالل میهمچنين کسانی که عليه انتخابات آزاد در بخش

کشند که بنيادگرايان ضد زن برای توجيه به کار ترسی را در اين انتخابات پيش می
ها به شدت مطرح با اين حال و به خصوص در کشورهايی که اين بحث. گيرندمی
گويند دموکراسی به پيشرفت کشورشان کمک شود مانند مصر، اکثريت زنان میمی

  . دانندمنبع قانون گذاری مطلوب می خواهد کرد و اين که آنها شريعت را به عنوان
       

  خواهيد برويد؟از اينجا به کجا می
  

را " نسبيت فرهنگی"بايستی صرفا ها میآيا اين احساس به معنای آنست که غربی
در نظر بگيرند؟ آيا آنها " بدون داوری"بپديرند و رنج زنان را به عنوان روشی 
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و فقط به فکر امورات خود باشند؟ نـه بايد بدون سر و صدا در حاشيه بايستند 
اما ترکيبی از ادراک، تاريخ، و واقعيت موجود، چالشی جدی را حتی برای . هرگز
های خوش نيت مدافعان زنان مسلمان به وجود می آورد و در نتيجه خواستار غربی

ات تجزيه و تحليل ما پيشنهاد. آن است که با احتياط، با ثبات و با احترام ادامه يابد
  .دهدزير را ارائه می

  
  مشخص کردن اولويت امور

  
های زنان  ها بتوانند به زنان مسلمان ياری بدهند، بايد اولويتقبل از آن که غربی

، يک لبنانی آمريکايی، و پروفسور (Al-Hibri) عزيزه الحيبری. مسلمان را بدانند
برای دفاع از  حقوق در دانشگاه ريچموند و موسس سازمان زنان حقوقدان مسلمان

را " جهان سوم"، نااميدی زنان (KARAMAH) حقوق بشر زنان به نام کارامه
کنند تشريح کرده برای آنها ديکته می از آنچه زنان جهان اول به عنوان اولويت

  :گويداو به ويژه در کنفرانس مربوط به حقوق بشر می. است
  

ن اولويت آنها حجاب و گفتند که باالتريدر کپنهاگ، به زنان جهان سوم می
شان مربوط شد که باالترين اولويتدر قاهره به آنها گفته می. ختنه زنان است

در هر دو مورد زنان جهان سوم . به پيشگيری از بارداری و سقط جنين است
شان صلح و کردند که باالترين اولويتآنها مکررا اعالم می. ديدندمتفاوت می

ند که نسبت به مسائل ديگر خيلی نبايد نگران دانستآنها می. پيشرفت است
   ١١٨.ميرندو يا جنگ می و تشنگی گرسنگی ان ازشباشند وقتی که فرزندان

  
ترين مسائل آنها، از جمله گويند که مبرمزنان مسلمان نيز مانند مردان مسلمان، می

تر بنابراين درگير شدن برای مساوات بيش. ی اقتصادی و رفرم سياسی استتوسعه
تواند بدون پرداختن به مشکلی که به مراتب تر، نمیو مشارکت سياسی کامل

در حالی که اياالت . تر از استبداد در بيشتر نقاط جهان اسالم است، موفق شود جدی
ی زنان گذاشته و آن عبارت متحده، تمرکز اصلی خود را در خاورميانه بر مسله

ی ترويج يی مرد و زن، به همان اندازهاست از اين که تالش و توجه به تساوی گرا
لذا دموکراسی واقعی . دموکراسی اهميت دارد، و اولی از دومی جدا شدنی نيست

تواند در جهان اسالم بدون به رسميت شناختن تساوی کامل زنان با مردان در نمی
دموکراسی برای فراگير شدن و . ی وجوه زندگی صورت بگيردمشارکت در همه

م پايدار دولتی باشد، به زنان نياز دارد، بنابراين، بسيار مهم است که اين که سيست
تشخيص داد که دموکراسی يک محصول جانبی برای توانمند سازی زنان نيست 

  . بلکه يک معيار و مالک برای اين توانمند سازی است
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ی به گفته. توان داشتی اقتصادی نيز میمشابه همين نظر را در مورد توسعه
های جهانی تحقيق که دهها سال در بررسی ارزش (Inglehart) لد اينگلهارترونا

 یی اقتصادی جوامع از مدرن سازی و توسعهی انسانی در تقريبا همه کرده، توسعه
گردد به نياز به وارد کردن زنان به مراکز کار، و شود و آن هم برمیآغاز می

کنند که رکود استدالل می برخی ١١٩.های ديگرتغييرات فرهنگی، و نه شيوه
شود به عدم بهره وری از زنان به اقتصادی به خصوص در جهان عرب مربوط می

به هر رو، با توجه به  ١٢٠.های فرهنگ ُسنتیعنوان نيروی انسانی، به دليل ارزش
رسد که مسئله، کمبود استفاده از منابع انسانی نرخ باالی بيکاری مردان، به نظر می

درخواست نازل برای اين منابع است و علت آن هم کمبود امکانات نيست، بلکه 
  .  باشداقتصادی به طور کلی می

  
روشن است که به ارتقاء شرايط جهانی زنان نياز داريم، اما تمرکز درجه اول بر  

ی جنسيت در جهان عرب، در حالی که دست کشيدن از ساير نيازهای اساسی مسئله
ی صادی و حقوق سياسی، نه تنها ناديده گرفتن توسعهی اقتمانند ثبات، توسعه

های شناخته از اولويت تر از اينها غافل ماندنطبيعی اجتماعی است، بلکه مهم
های  های زنان مسلمان، و نه الويتويتاول. ی خود زنان مسلمان خواهد بود شده

ی که قلبا هر کس برایبايستی به عنوان چراغ فراراهی باشد  میفعاالن حقوق زنان 
  . کنداز منافع زنان مسلمان حمايت می

  
  نگرانی پايدارنمايش 

  
ليال ابو متوسل، پروفسور مردم شناسی و محقق زنان و جنسيت در دانشگاه کلمبيا و 

ی مسائل زنان در سال در زمينه ٢٠از مدافعان وفادار حقوق زنان که به مدت 
ده وقتی که از وی خواسته شده کرد نوشت، چرا او ناراحت بوخاورميانه کار می

ليال . دادخواستی را برای محافظت از زنان افعان در برابر طالبان امضا کند
  :نويسد می

  
گاه از اين زنان دادخواستی نديدم که از حقوق زنان فلسطينی در من هيچ

های در ايست آنها یهای اسرائيل و اذيت و آزار روزمرهمقابل بمباران
چه بسا برخی از اين افراد دادخواستی را در حفاظت . ندکمراقبت  بازرسی

ی مرگ، از زنان آفريقا در مقابل ختنه زنان، و يا زنان هند در مقابل جهيزه
کنم که به همين اندازه ساده باشد با اين وصف من فکر نمی. امضا کرده باشند

زنان  که زنان آمريکايی و اروپايی را بسيج کرد اگر ستم مردان مسلمان به
توانند برای خودشان احساس تاسف و مسلمان واقعی نباشد، زنانی می

جهيزيه يا [  ١٢١.ناراحتی کننند، و يا متکبرانه احساس برتری داشته باشند
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ی پسر دوری، يعنی دادن اجناس و کاالهای مادی و پول نقد و طال به خانواده
بعد از ازدواج که های مختلف در  در زمان عقد و ازدواج و حتی در مناسبت

گزارشات روزافزونی از شکنجه و . در بعضی جوامع تا آخر عمر ادامه دارد
افزايش اين عمل به . سوزاندن عروسان هندی به خاطر جهيزيه وجود دارد

گرايی که با ُسنن قرون وسطايی  واسطه ظهور عصر جديدی از مصرف
تمام : قامات هندیی مبه گفته. تداخل پيدا کرده، ابعاد جديدی يافته است

شان، به طور  نظر از زمينه مذهبی، اجتماعی و اقتصادی  ها صرف خانواده
  )]مترجم. (کنند تا از فقر بگريزند ای جهيزيه بيشتری را طلب می فزاينده

  
که با چهارچوب حقوق " حقوق زنان"ها از توان با دفاع غربیاين احساس را می
و سرکوب سياسی و جنگ، سازگاری بيشتری های ناشی از فقر بشر از جمله آسيب

های غرب  خواهد داشت تغيير داد، به خصوص هنگامی که تصور شود که سياست
  .  نيز باعت اين مشکالت بوده است

  
  در مقابل بنيادگرايی ،در ورای فمينيسم

  
ی عاصفه قريشی در جريان کنفرانس معروف سازمان ملل در قاهره، فشار به گفته

های غربی در مورد موضوع سقط جنين در کادر حقوق رف فمينيستفراوانی از ط
گويی و  وارونه. ی قانون مذهبی، وجود داردزنان در برابر محدوديت ستمگرانه

ی سقط جنين طنز اين است که قانون اسالمی نظرات مختلفی را پيرامون اجازه
ه در شود و برخوردش بسيار مبهم و نامشخص است، برخالف آنچه کشامل می

به هر رو، اين بِنا و . شود کليسای کاتوليک بر ضديت با روش سقط جنين گفته می
ی شيخِ االزهر مصر را وادار ساخت تا  اين فشار قوی، رهبر مذهبی و برجسته

فتوايی قاطع عليه سقط جنين صادر کند و همين فتوا، کار را از بابت سالمتی زنانی 
قريشی، تصورات و برداشت . تر کردبل سختکه قصد سقط جنين داشته باشند، از ق

داند و استدالل غلط از اسالم و قوانين اسالمی را علل اصلی اين پيآمدهای منفی می
" کنندفطرتا و ناخودآگاه احساس برتری می"های غربی، کند که بعضا فمينيستمی

     ١٢٢.وندشرو میبا مسائل زنان مسلمان روبه" ذهنيت نجات"و با همين رويکرد و با 
  

های مانند اين، حاکی از استراتژی خطرناک برخورد با اين نمونه و بسياری نمونه
حقوق زنان در جهان اسالم است که در واقع کشاکشی است ميان اسالم و 

شان را در اين وضعيت، زنان و حمايت کنندگان. ی غربهای برابری طلبانه ارزش
شود که به اسم مقاومت در ن کسانی میکند و موجب قدرت گرفتناگزيری رها می

زنان مسلمان، ميان آئينی که . کنندبرابر هژمونی غرب، با حقوق زنان مخالفت می
اسالم نه . بيننددارند و حقوقی که خود سزاوار آنند، تناقضی نمیآنها عزيزش می
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تنها مانعی برای پيشرفت نيست بلکه بخش مهمی از همين پيشرفت نيز محسوب 
بنابراين، هر راه حلی که برای ايجاد عدالت بزرگتر جنسيتی به کار گرفته . دشو می

شود، نبايد موجب از بين بردِن آن قرهنگ بومی و چارچوب مذهبی بشود که به 
  . کند که سزاوار آنندزنان حقوقی را اعطا می

  
 فاطمه گيالنی، يکی از مشاوران هيات نمايندگی زنان مستقر در اياالت متحده در

اگر من همين امروز به "ی بازسازی افغانستان گفت کنفرانس صلح بُن در باره
افغانستان بروم و از زنان بخواهم که به من رأی بدهند و وعده کنم که برای آنها 

او شايد حق داشت و  ١٢٣."آورم، به من خواهند گفت برو جهنمسکوالريسم می
گويند شريعت نبايد در قانون میدرصد از زنان افغانستان  ٥فقط . گفتراست می

گويند شريعت حداقل يکی از درصد می ٨٥گذاری نقشی داشته باشد در عوض 
گويند شريعت بايد تنها منبع قانون درصد نيز می ٤٥(منابع قانون گذاری بايد باشد 

  ). گذاری باشد
  

ها احتماال موثرترين خواهد بود اگر در از اين رو، رفرم در جوامع مسلمان
اين تاثيرگذاری واقعيت داشت وقتی که . چارچوب اسالمی انجام و ترويج گردد
های زنانه در مرکز مسجدالحرام در مکه  زنان به پيشنهاد برگزاری نماز در ميله

ی زنان در پرتو ای عليه ختنهاعتراض کردند، و وقتی که روشنفکران مسلمان بيانيه
های قران را به کار نان پاکستانی آموزه، و وقتی زکردندهای اسالمی صادر آموزه

  . گرفتند تا قوانين تبعيض اميز زنا را اصالح کنند
  

نخستين گام در کمک به زنان مسلمان برای ارتقاء شرايط آنها اين پرسش است که 
ای مشکالت و کشاکش های دينی علت ريشهآيا فرض بر اين است که آموزه

با درک ُسنت عدالت جنسيتی در اسالم و  ما اين موضوع را. اجتماعی زنان است
های های ظريف از قوانين اسالمی و تنوع بحثنيز با به دست آوردن درک تفاوت

  . داخلی در درون اسالم، دريافتيم
  

  گی از آزادیجدايی افسار گسيخته
  

ی زيبايی دختر زمين در مانيل به در جشنواره ٢٠٠٣ويدا صمدزی در سال 
او بر خالف ساير شرکت کنندگان از طرف . تان شرکت داشتنمايندگی از افغانس

کشورش کانديد نشده بود، در عوض اّما توسط افرادی نامزد شده بود که از کار 
وزير امور زنان افغانستان در اظهار نظری قوی گفت . ی او با خبر بودندداوطلبانه

وزير . کندنمیصمدزی، زنان افغانستان يا تالش آنها برای آزادی را نمايندگی 
ظاهر شدن برهنه در برابر دوربين يا تلويزيون، آزادی زن " حبيبه سورابی گفت 
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ما ويدا صمدزی "او افزود " نيست، بلکه به نظر من اين سرگرم کردن مردان است
کند و اين نيز آزادی زنان کنيم، او زنان افغانستان را نمايندگی نمیرا محکوم می

" زيبايی"د در فرهنگ افغانستان، ارزش يک زن نبايد با سورابی ادامه دا." نيست
  .  يا بدن او اندازه گيری شود، بلکه اين کار به آگاهی و لياقت او بستگی دارد

  
صمدزی خودش نيز اذعان کرد که وقتی از وی خواسته شد که بيکينی يا مايو دو 

نجال بسياری به دانستم که اين جمن می"او گفت . تکه به تن کند ناراحت بوده است
صرفا به اين خاطر که . . . پا خواهد کرد و من احساس خوبی از پوشيدن آن نداشتم 

   ١٢٤."فرهنگ من نيست
  

با اين که ظاهر شدن صمدزی در مراسم دختر زمين با بيکينی نه از طرف 
به عنوان گامی به پيش در نه افغانستان تائيد شد و نه از طرف وزير امور زنان، 

بود، صمدزی در اين مراسم کامال راحت  ان به حساب آمد، و نه حتی خودحقوق زن
ای بود از پيشرفت زنان افغانستان و نيز برخی از ناظران غربی گفتند اين نشانه

داوران جشنواره اعالم کردند که برای نخستين بار آنها . پيشرفت زنان در همه جا
ن، جايزه را به عنوان نماد بديعِ اعتماِد داورا. دهندجايزه می" ی با انگيزهزيبايی"به 

به نفس، تشويق و روح و روان زنان امروز و نيز به نمايندگی از پيروزی حقوق 
  . زنان و مبارزات مختلف اجتماعی، شخصی و مذهبی، به صمدزی اهدا کردند

  
اگر ما از موضع غرب با حقوق زنان همدلی و همراهی کنيم، که زنان و مردان 

يک اندازه از آن بيزارند، از اين طريق ما کسانی را تشويق و ترغيب  مسلمان به
. کنندی ضديت با هژمونی غرب مخالفت میخواهيم کرد که با حقوق زنان به بهانه

تر از اسالم هستند، اين مخالفت را در واقع کسانی که مخالف تفسير مساوات طلبانه
. دهنداخالق فاسد غرب انجام میبه نام حفظ فرهنگ در برابر درک نفوذ و تهاجم 

سازد، و کسانی را تلفيق افسارگسيختگی با آزادی، تنها افراد منتقد را نيرومند می
  .   باشندکند که خواستار تغييرات مثبت در ميان زنان میتضعيف می

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤ات کليدی و محوری فصل نک
  

 شانشان هستند و هم خواهان حقوقزنان مسلمان هم دوستدار مذهب. 
 

 پذيرند اما آنها هايی از زندگی غربی را میدر حالی که زنان مسلمان جنبه
 .کنندهای غربی را به طور کل تائيد نمیتمام ارزش
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 ی جنسيت ا مسئلهترين نياز آنهاکثريت زنان مسلمان بر اين باورند که مبرم
 .ی بزرگتر اقتصادی و سياسی استنيست، بلکه توسعه

 
 ها از مسائل زنان معموال به صورت مشکوک ارزيابی دفاع غربی

  . ی استعمار بوده استگردد، زيرا به طور تاريخی، فمنيسم توجيه کننده می
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    ٥فصل 
  برخورد يا همزيستی؟

  
  
  
  

ترين منبع اين بزرگ. ی ما جای چندان امنی نيست، حتی خطرناک نيز هستدنيا
بينی ای قابل پيشی جهانی است که احتماال تا آيندهخطرناک بودن، تروريسم فزاينده

ها در سراسر جهان، بسياری از باورهای های ما از نظرسنجیداده. نيز خواهد ماند
های ما تاثير ها و سياستبر ديدگاه کشد ومسلط ما را به طور جدی به چالش می

بحران مبارزه عليه تروريسم جهانی، موضوعی است در ورای . خواهد گذاشت
های خود داريم، و به مشارکتی ها و سياستهايی که در ديدگاهها و کليشهپيشفرض

  . از جهان، نياز دارد" آنها"و " ما"فراتر از بينش 
  

  ها در مقابل واقعياتافسانه
  

  ها خطاکار و مقصرندمسلمان:   انهافس
، کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد، کنفرانسی ٢٠٠٤در هفتم دسامبر 

آموزش و پرورش برای تحمل و : مقابله با اسالم هراسی"المللی با عنوان  بين
  :او در اين کنفرانس گفت. تشکيل داد." تفاهم

 
کند که تعصب گسترده شود يک اصطالج جديد اختراع وقتی جهان مجبور می

. و جهانی را بازتاب دهد، اين، اختراعی غمگين و نگران کننده خواهد بود
. . . به وجود آمده است " هراسیاسالم"ی اصطالح چنين وضعيتی، در باره

سپتامبر در اياالت متحده، بسياری از مسلمانان به  ١١چون بعد از حمله 
ذيت و آزار و تبعيض خصوص در غرب، خود را در معرض سوء ظن، ا

دست و ای يککنند که اسالم پديدهشمار بسياری از افراد گمان می. . . بينندمی
اين کاريکاتور همچنان در سرتاسر . . . پارچه و ذاتا ضد غرب است يک

   ١٢٥.جهان باقی مانده و گرداب جهل نيز به صورت خطرناکی عميق است
  

دو دين بزرگ جهانی هست با اصول سامی  کنيم که در آنما در دنيايی زندگی می
 ١٤برای بيان تبعيض و غرض ورزی عليه .  اندکه غالبا هم تحت محاصره بوده

-anti) را داريم يهودی دضمند ميليون يهودی در دنيا ما اصطالح قدرت
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Semitism).تا همين اواخر اما، هيچ اصطالح همآنندی برای غرض ورزی،  ١٢٦
نسبت به يک ميليارد و سيصد ميليون مسلمان در جهان  تبعيض و خشونت مستقيم

برای اين اختراع شد تا  (Islamophobia) هراسیاسالماصطالح . وجود نداشت
ی مسلمانان و نيز دو رشته فرم نژاد پرستی را ابراز کند که هر دو در قالب فيزيکی

    ١٢٧.عدم مدارا در باورهای دينی و فرهنگی، ريشه دارد
  

ی حمالت تروريستی در کشورهای اسالمی سپتامبر و ادامه ١١بار صيبتی محادثه
اسالم و . کردهراسی و توان آن را تشديد و نيز در مادريد و لندن، رشد اسالم

حاال دين اسالم نه به عنوان . مسلمانان مقصرند االّ اين که خالف آن اثبات شود
يی و تروريسم در نظر گرفته زمينه، بلکه به عنوان علِت راديکاليسم، افراط گرا

  .شودمی
  

ی مسائلی سياسی پاسخی اما مقصر دانستن اسالم، در مقايسه با بازآزمايی هسته
ساده و کمتر مجادله آميز خواهد بود؛ مسائلی از جمله مانند شکست بسياری از 

های سياست خارجی اياالت متحده در مداخله ها و جوامع مسلمان، برخی جنبهدولت
های استبدادی، حمله و اشغال عراق، و يا حمايت از طه، حمايت غرب از رژيمو ُسل

هللا در لبنان، و نيز  بعمليات نظامی اسرائيل عليه حماس در غزه و حز
  .  هايی که در بيشتر جهان اسالم طنين انداز است نارضايتی

  
سازی رهبران راست مسيحی در اياالت متحده، به راحتی از اسالم اهريمن 

بيلی گراهام . ، فرانکلين گراهام، پسر و جانشين رو٢٠٠١در اواخر سال . کنند می
Rev. Billy Graham) ( درNBC  دينی اهريمنی و سخت "اعالم کرد که اسالم

و  کشيش افراطی) (Rev. Pat Robertsonپات روبرتسون . رو." ستمکار است
وز، دمحم پيامبر را مورد در فاکس ني ٢٠٠٢مسيحی در سپتامبر  یگذار ائتالف بنيان

. تصور اين که اسالم دين مسالمت باشد، فريبکارانه است"اهانت قرار داد و گفت 
دمحم  ٢٠٠٢در سال  CBSی دقيقه ٦٠در برنامه ) Jerry Falwell(جری فالول 

  . ناميد" تروريست"پيامبر را 
  

سبت به ن (evangelica)راست و بنيادگرای مسيحی ی رهبران با اين وصف، همه
رئيس کميسيون آزادی اخالق  ،دکتر ريچارد لند. اسالم دارای چنين نظراتی نيستند

  :خود محکوم کرد راست و بنيادگرایو مذهب، اين نظرات را همراه با همکاران 
  
. نيز موافق نيستند ايونجليکاهامن با اين نظرات موافق نيستم  چنان که بسياری از " 

ف يک رهبر، اين است که آنها هوادارنی دارند، و برخی دانيد يکی از تعاريشما می
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او ." شودشان کم میايد هر سال از طرفداراناز افرادی که شما به آنها اشاره کرده
اظهارات لند اما از ." کنم که آن نظرات نادرست و غلط استمن گمان می"افزود 

    ١٢٨.های عمومی مورد توجه واقع نشدطرف رسانه
  

های برجسته، محدويتی ندارد و در ای ضد اسالمی از طرف مسيحیابراز نظره
دانيل پاپز يکی از اين . ميان مفسران سياسی نيز وضع به همين منوال است

  : مفسران، با اشاره به دستگيری فرد تيراندازی در واشنگتن دی سی مدعی شد
  

ن، يک شگفت نيست بدانيد که مظنون تيراندازی واشنگتن دی سی، دمحم جان آل
سال قبل نيز  ٧. سال پيش به اسالم گرويد ١٧آمريکايی آفريقايی است که 

ی همه. به عهده داشت" راهيمايی ميليونی"محافظت لوئيس فراخوان را در 
بينی بود چون اين با ُسنت سياهان آمريکا که به اسالم اينها تقريبا قابل پيش

ی البته اين يک نمونه. رداند، همخوانی داپيوسته و عليه کشور خود برگشته
آمريکايی که به اسالم  - قاهزار آفري ٧٠٠همگانی نيست، زيرا حدود 

     ١٢٩.رو هستنداند، شهروندانی ميهن پرست و ميانه گرويده
  
 خواهد بود "  Eurabia - اُرابيا "ی اروپا، آينده:   افسانه 

  
نوبه خود، اين اتهام نيز شود که به هراسی حتی زمانی بيشتر جنجال آفرين میاسالم

مطرح گردد که اروپا در معرض خطر اسالمی شدن و تبديل به دژ جديد مسلمانی، 
های اين ترس بر اين فرض بنا شده که اسالم با ارزش. است (Eurabia) ارابيا

ترس اين است که رشد جمعيت مسلمان در . غرب، دشمن و با آن ناسازگار است
ن را به اکثريت خواهد رساند و به طور تاريخی مسيحيت اروپا نهايتا آمار مسلمانا
ی دهد، کما اين که هم اکنون نيز طبيعت سکوالر جامعهرا مورد تهديد قرار می

  . کند اروپا را تهديد می
  

شدن اروپا در نظراتی نيز منعکس و تقويت شده است از جمله مورخ  ارابياترس از 
دی ی آلمانی که نظرش را در روزنامهی شهر پرينستون، برنالد لوئيس برجسته

در سال  جرزالم پستی ، و مجددا به طور مفصل در روزنامه ٢٠٠٤در سال  ولت
تا آخر همين قرن، اسالمی خواهد " نهايتا"مطرح ساخت؛ او گفت که اروپا  ٢٠٠٧

مشاور  ،(First Bolkestein)، در هلند، فرست بلوکستين ٢٠٠٤در سال . شد
امپراتوری بزرگ "اروپا هشدار داد که مهاجرت، اروپا را به کميسيون اتحاديه 

او به شهرهای بزرگی اشاره کرد که به . تبديل خواهد کرد" مجارستان - اتريش 
از جمله آمستردام و روتردام در  -ها را خواهد داشت زودی تنها اقليتی از اروپايی

ن ترک، روند اسالمی ميليو ٨٣ی افزايش و  اخطار داد که پروژه  -کشور خود او 
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داند که امور به همان بلوکستين گفت او نمی. کردن اروپا را تشديد حواهد کرد
ولی اگر "رده؛ سپس ادامه داد بينی کصورتی خواهد شد که برنالد لوئيس پيش

بيهوده بوده  ١٦٨٣بينی او درست باشد، آزاد کردن وين از ارتش ترکيه در  پيش
    ١٣٠."است

    
ی  در باره -گرای فرانسه حزب به شدت راست -ی ملی پن رئيس جبههژان ماری لو
  : گويدمسلمانان می

  
اينها، هم از طريق . اين عناصر بر امنيت عمومی تاثير منفی خواهند گذاشت

زاد و ولد و هم از طريق مهاجرت، به لحاظ جمعيتی بزرگ خواهند شد و 
خود را تقويت خواهند گر تفکيک و تبعيض لجوجانه قومی، و طبيعت سلطه

   ١٣١.های آنی ظاللتاين جهان اسالم است و همه. کرد
  

 من نبردگرای کريستيان پروگرس در نروژ مدعی شد که کتاب حزب راست
ی هيتلر، و قرآن، هر دو يکی هستند و مانند هم، و خواستار آن شد تا اسالم  نوشته

فتارهای مبنی بر اسالم در دانمارک نيز ديدگاه و ر ١٣٢.در نروژ ممنوع شود
ها، به شيوع و بروز توهين و بد زبانی و حمله های منفی در رسانه هراسی و کليشه

عليه افراد و نهادهای مذهبی و مراکز ) اندازی و ديوارنويسیآتش سوزی و بمب(
مسلمانان دانمارکی تحت فشار بودند تا تائيد کنند که قانون اساسی . تجاری کشيده شد

   ١٣٣.ز قرآن باالتر استدانمارک ا
  

واقعا تهديدی مهم است؟ اينجا دوباره، تمايل اين است که مسلمانان را به  ارابياآيا 
قلب افسانه و . ها را مغلوب واقعيت ببيندعنوان يک بلوک يکپارچه، و ساير افسانه

کند، يعنی قدرت  ها عمل میدر ارتباط با جمعيت شناسی مسلمان ارابياترس از 
ها در لندن و مادريد و  ی شبه نظامیدر اروپا، و حمله و خنثی کردن حملهاسالم 

ميليون جمعيت اتحاديه  ٢٠درصد يعنی  ٤اما در واقعيت فقط . ديگر شهرهای اروپا
ی اروپا پذيرفته حتی اگر ترکيه نيز به عنوان عضو اتحاديه. اروپا مسلمان هستند

گويند که اصال و برخی می(ن نيست يی نزديک احتمال آچيزی که در آينده -شود 
درصد اضافه  ١٧باز هم در صد مسلمانان اروپا  -) امکان پذيرش آن وجود ندارد

های که مسلمانان اروپا نيز مانند ساير مذاهب و گروه اينتر  بسيار مهم. خواهد شد
کنند که آنها گروههای قومی مختلفی را نمايندگی می. قومی، گروهی منسجم نيستند

ها ها در بريتانيا، شمال آفريقايیجنوب اسيايی: موال مشترکات کمی با هم دارندمع
شان را نيز عالوه بر اين، بسياری حتی شعائر دين. ها در آلماندر فرانسه، و ترک

قطعا بيشر آنها که در . آنها در بهترين حالت مسلمان فرهنگی هستند. دهندانجام نمی



١٢٧ 
 

حومه فرانسه را به آتش کشيدند، اهل مسجد  دست به شورش زدند و ٢٠٠٥سال 
  . رفتن نبودند

  
  . . . "آنها به خاطر آزادی ما، از ما متنفرند :   "افسانه

  
انديشيم، و نيز ها و اسالم میی مسلمانفرموله کردن آنچه ما در غرب در باره

های ما و همچنين روابط ما با اکثر جهان اسالم، بسيار موفقيت و شکست سياست
آنها از ما متنفرند به خاطر "عقل متعارف بر اين است که . سخت و دشوار است

  ." ها، و موفقيت و پيشرفت مادموکراسی، آزادی، فرهنگ، ارزش
  

به هر رو، چنان که بحث کرديم عکس اين، واقعی است، و در اينجا نيز آمده، اما 
  :از اين قرار استدهندگان در تحسين غرب به ما گفتند هايی را که پاسخنمونه

  
دموکراسی . آنها به حقوق بشر توجه دارند. کنممن آزادی آنها را تحسين می"

  ."انديابی به تکنولوژی به خوبی موفقآنها در دست. و برابری وجود دارد
  . ی ترکيک پاسخ دهنده

  
  ."آزادی واقعی، پيشرفت علمی و اقتصادی، برابری و عدالت"

  يک ايرانی
  

  ." کند ها که در پيشرفت کشورشان به آنها کمک میوشی غربیک ی سختشيوه
  يک پاکستانی

  
  ."رو شدنرهايی و آزادی، و با فکر باز با يکديگر روبه"

  يک مراکشی
  

های ديگران چندان باز و راحت ها نسبت به ايدهاين اعتقاد شايع است که مسلمان
ضد آمريکايی بودن، مساوی گيرد که هايی که از اين فکر سرچشمه مینيستند، ايده

های مسلمانان به با اين وصف، پاسخ. های غربیاست با تنفر از فرهنگ و ارزش
در صد از  ٣٢برعکس . های متعدد مطرح شده به جهات مختلفی کشيده شد پرسش

بينند، درصد ها که گفتند آنها هيچ چيز قابل تحسينی در مسلمانان نمیآمريکايی
بينند به طور قابل توجهی کمتر ورد قابل اهميتی در غرب نمیمسلمانانی که گفتند م

درصد در  ١و  ،درصد در عربستان سعودی ١٠درصد در اردن،  ٦.٣(بود 
  ).  مصر
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ها گی از غرب، ناشی از احساس نفرت مسلمانبينيم، آزردهها میچنان که در داده
ها و مسلمانان عربها معتقدند که غربی. نسبت به غرب و بدنام کردن اسالم است

با توجه به . ترسندها میافراد درجه دوم هستند و از مداخله، سلطه و اشغال غربی
، )به لحاظ سياسی، اقتصادی و فرهنگی(ها ی جهانی غربیقدرت غرب و سلطه

بسياری ممکن است واهمه داشته باشند که در فرهنگ غرب غرق شوند و هويت 
رنجش در ميان مسلمانان در . د را از دست بدهندهای خواسالمی، استقالل و ارزش

خاورميانه و شمال آفريقا به طور خاص چه بسا از اين واقعيت ناشی شود که در 
های علمی و تکنولوژيکی غرب را نيز حالی که آنها عالوه بر دموکراسی، پيشرفت

اجازه ی معتقدند که غرب به آنها نيز کنند، فقط شمار اندکد و تحسين میپذيرنمی
چنان که يکی از پاسخ دهندگان در . خواهد داد که از اين امتيازها برخوردار باشند

تغييری در کشورهای دنيای غرب بايد ايجاد شود و آنها به "عربستان سعودی گفت 
ی پيشرفت مسلمانان جای اين که بخواهند بر جهان اسالم سلطه پيدا کنند، در زمينه

  ." بکوشند
  

هايش را به ارتقاء روابطش د به اين که غرب بايد فرهنگ و ارزشبنابراين، اعتقا
  . راندبا جهان اسالم تغيير بدهد، ما را به سمت نادرستی می

  
 ها هستيمما شاهد جنگ تمدن:   افسانه

 
کند تا خشم جهانی مک مینگاه به رويدادهای خاص جهان از نگاه مسلمانان به ما ک

اينها همه سوخت جنجال کارتون مشمئز کننده را حرمتی را بفهميم که  و اين بی
ها از جمله تصويری که دمحم پيامبر را با بمب نشان کارتون روزنامه. کند تامين می

در دانمارک چاپ شد و سپس ساير شهرهای اروپا  ٢٠٠٥داد، اول بار در سال  می
از تظاهرات اعتراضی به صورت هالل . به آن پرداختند ٢٠٠٦به ترتيب در سال 

های در اردن، الجزاير و يمن ژورناليست. اروپا تا آفريقا و شرق آسيا فوران کرد
. ها را به خاطر چاپ اين کاريکاتور بستندمسلمان دستگير شدند، و روزنامه

های غير دولتی ها را تخليه کردند و سازمانکشورهای اروپايی کارکنان سفارتخانه
  . واندندو کشورهای مسلمان سفرای خود را فراخ

  
صادرات  Gulf Newsی به گفته. عواقب امر، واکنش اقتصادی نيز داشت

ميليارد دالر  ٢.٦دانمارک به کشورهای مسلمان که به طور متوسط ساالنه بيش از 
شرکت لبنياتی دانمارکی ارال  ١٣٤.بود از طرف آنها به عنوان اعتراض متوقف شد

ی ميليون دالر در نتيجه ١.٥گزارش داد که روزانه  (Arla Foods)فوودز 
. ای ضرر کرده که موجب توقف فروش شده استی منطقه بايکوت مصرف کننده

آيا اسالم با : جنجال کاريکاتور يک بار ديگر اين سئواالت را برجسته ساخت
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ها، و جنگ اهد درگيری تمدنهای غرب در تناقض است؟  آيا ما شارزش
گويند ها، آری است، کسانی نيز میی از پاسخها هستيم؟  در حالی که بسيار فرهنگ

های دموکراتيک غرب ندارد و هر چه که مسئله، ارتباط چندانی به دفاع از ارزش
گردد که بيگانه هراسی و اسالم هراسی اجتماعی های اروپايی برمیهست به رسانه

کسانی نيز با اين همه . کننددهند و با آن بازی میای بازتاب میرا به طور فزاينده
ی کاريکاتورهای دانمارکی کنند که بازنشر شتابزدههستند که اين اتهام را مطرح می

  .      بيشتر به سودآوری مربوط است تا به پيامبران
  

هايی هست از سرويس نظرسنجی جهانی گالوپ در بررسی در اينجا دوباره، داده
می بينيم شکايت  چنان که. ی عمومیواقعيات در علِل خشم و رنجش گسترده

ای در سرتاسر جوامع مسلمان وجود دارد مبنی بر اين که غرب، اسالم و  عمده
کاريکاتورها، بن . گيردکند و اسالم و تروريسم را يکسان میها را بدنام میمسلمان

گيرند بلکه پيامبر را هدف قرار الدن و ابومصعب الزرقاوی را به ُسخره نمی
 خودشانآل مدل ارزشی زندگی مانان او را به عنوان ايدهدهند، پيامبری که مسل می

  .ی مستقيمی است عليه اسالم و بدنام کردن اين آئيناين حمله. دارندمحترم می
  

ها به اين خاطر شديد بود که متوجه نيستند و يا به آزادی بيان آيا واکنش مسلمان
ادی غربی و آزادی بيان های گالوپ که حاکی است مسلمانان آزاعتقادی ندارند؟ داده

ی اصلی اين درگيری آشکار مسئله. دهدکنند، خالف اين را نشان میرا تحسين می
يا (و يا جنگ فرهنگی، دموکراسی و آزادی بيان نيست بلکه اعتقاد، هويت، احترام 

چنان که گراند رابی ژوزف در آسوشيتدپرس . و تحقير عمومی است) کمبود احترام
ها چيزی به  ما با تخفيف مذهبی: مربوط به کاريکاتورها گفت ی جنجال در ميانه

اين فقدان صداقت و . دست نيآورديم، تحقرشان کرديم و از آنها کاريکاتور ساختيم
    ١٣٥."يک حق نامحدود نيست"او اضافه کرد که آزادی بيان . احترام است

  
ی جی نمايندهنظرسن. رأی هستندبسياری از شهروندان بريتانيايی و فرانسوی هم

و ) درصد ٥٧(ها دهد که بيشتر بريتانيايیملی گالوپ در هر دو کشور نشان می
هايی که تصوير گويند که روزنامهمی) درصد ٤٥(ها شمار فراوانی از فرانسوی

رسانند نبايد از مصونيت آزادی بيان برخوردار باشند، در دمحم پيامبر را به چاپ می
گويند بايد از مصونيت در صد در فرانسه می ٤٠تانيا و در صد در بري ٣٥حالی که 

ترند در اين که تمام مواردی ها حتی قویها و فرانسویبريتانيايی. برخوردار باشند
در صد از جمعيت هر  ٧٥بيش ار : شود، رد کنندشامل آزادی بيان می را که بالقوه

ايد نبايد از مصونيت دو کشور گفتند که کاريکاتوری که هولوکاست را برجسته نم
ها و درصد از عموم بريتانيايی ٨٦آزادی بيان برخوردار باشد، و تقريبا حدود 
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های نژادی را  هايی داشتند که تهمتها همين نظر را در مورد روزنامهفرانسوی
بديهی است که برای بسياری از شهروندان اروپايی، آزادی بيان، . کنندچاپ می

  .   امری غير مشروط و سياه و سفيد تنوع و زمينه است و نه
  

ی کاريکاتورها، درگيری بين حق مطلق آزادی بيان در غرِب با اين همه، مسئله
، به بندی صورتاين . ليبرال، و خشونت غير روادار جهان اسالم را شکل داد

ها را صرفا به خود نماينده در هر دو طرف اجازه داد تا بحثهای غيرگروه
تر و تفاهم آنها که خواهان روابط نزديک - روها  صدای ميانهاختصاص دهند و 

. را در هر دو سوی کنار بزنند  -بيشتر بين مسلمانان و جوامع غربی هستند 
گرايان مذهبی و حاکمان مستبدی موضوع به طور ناخواسته مستقيما به دست افراط

ناقض با اسالم کردند که ضد مذهب و در ترا متهم می" غربی"افتاد که دموکراسی 
مچنان به اين هراسی نيز هستيزی و اسالماست، در همين حال کارشناسان بيگانه

  .رسانند می یادعا سوخت بيشتر
  

جنگ جهانی "سازان و روشنفکران آمريکايی، ميان جنگ سرد و غالبا سياست
 دهند؛ زيرا به هرکنند و استراتژی مشابهی ارائه میمقايسه می" کنونی عليه ترور

اما . باشدرو، درگيری و نبرد هر دو طرف مربوط به قلب و ذهن افراد می
های مهمی بين اين دو درگيری و آشفته بازار خطرناک آنها  گران ما به تفاوت تحليل

در وضعيتی بنيانی، جنگ سرد مربوط بود به متقاعد ساختن مردم : کنند اشاره می
و جنگ کنونی با . است ايی خوببه اين که کمونيسم بد است و دموکراسی آمريک

 اين را تحميل نمود که تروريسم به اين مربوط است که نبايد اسالم را بدنام کرد و يا
 شود که اين، تمايلساس میزيرا اح کند،اسالم را منع میسکوالر دموکراسی ما 

گرايی را تغذيه کرده و کسانی را بيگانه خواهد ساخت که جريان اصلی  افراط
های اسالمی همخوانی هستند و خواستار نوعی دموکراسی که با ارزشمسلمانی 

  .  داشته باشد
  

های سرکوبگر کمونيستی در نقاط مختلف مانند جنگ سرد، درگير اين بود که دولت
جنگ . اش نزد مردم منفور بودند را به زير بکشداروپای شرقی که حاکمان نخبه

های منفور و سرکوبگری پشتيبانی دولت کنونی اما درگير اين است که به موقع، از
از قضا، اين وسيعا سوخت بيشتری برای دشمنی با . ها هستندکند که عليه تروريست

های کند و در نتيجه موجب تقويت بيش از پيش افراطیاياالت متحده فراهم می
لباس جين آبی و "اند که تر اين که بسياری مدعیمهم. طلب خواهد شدخشونت

ی بازدارندگی بود که اتحاد شوروی را به زير کشيد و به اندازه" بویپلیی مجله
در يک تناقض شديد، اين دقيقا قدرت نظامی، شهرت فرهنگ . نظامی، قدرت داشت
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ها از آمريکاست که به کسب حمايت برای تندروها و بالنتيجه احساس ترس مسلمان
کرد، در حال حاضر میبه طور خالصه، آنچه در جنگ سرد کار . شودمنجر می

  . تاثير معکوس خواهد داشت
  

" درگيری فرهنگی"در عوض، در قياس ديگری، اشتباهات آمريکا و پيروزی در 
. رسد که وضعيِت بيشتر مناسبی هستبه نظر می -ی حقوق مدنی مبارزه -داخلی 

ی ی درگيری رابطهبرخی از ناظران بين کاريکاتور جنجالی دانمارکی و حادثه
نگاه .  اند، مقايسه کرده١٩٦٥رهنگی درونی خود امريکا، يعنی شورش واتس در ف

.  کند ها را آشکار میی، برخی بينشبه اين کاريکاتور جنجالی از عينک روابط نژاد
رسيد بار، از واکنش نسبت به آنچه به نظر میدر هر دو مورد شورش خشونت

شورش واتس، افسران سفيد پوست در . باشد آغاز گرديد" اهانت جزيی بيگانگان"
ای عمدتا سياه پوست، اتومبيل دو مرد سياه پوست را متوقف کردند پليس در محله

در مورد کاريکاتورها، . کردندبا اين تصور که آنها در حالت مستی رانندگی می
های اروپايی، کاريکاتوری را ی دانمارکی به دنبال ساير روزنامهيک روزنامه
  . دادی اسالم را به عنوان تروريست نشان می ترين چهرهه محترمبازنشر داد ک

  
نفر کشته شده، بيش از  ٣٤ی شورش واتس، رسما گزارش شده که در نتيجه

هزار ساختمان صدمه ديد  ٦ ١٣٦. هزار نفر بازداشت شدند ٤روح و يکهزار نفر مج
ميليون  ١٥٠عادل م(ميليون دالر خسارت وارد شد  ٣٥و يا ويران گرديد، و تقريبا 

شد که خشم ها میبيشتر صدمات مادی، شامل مشاغل و مغازه ١٣٧).دالر امروز
ای با کردند که رفتار ناعادالنهانگيخت، چون آنها احساس میاهالی را برمی

 . سياهپوستان صورت گرفته است
  

که توسط پرزيدنت ليندون جانسون و به منظور بررسی  (Kerner) کميسيون ِکرنر
ی "جرقه" تاسيس گرديد، بر تفاوت ميان ١٩٦٧های نژادی در سال لسه شورشس

ليستی طوالنی از  - درگيری "علت"ی شروع و به مثابه )حرکتی جزيی( درگيری
اينها، فقر، تبعيض شغلی . دست گذاشت -مشکالتی که توسط کميسيون شناسايی شد 

ادپرستی و بی و مسکن، آموزش و پرورش نابرابر، و نيز احساس عميق نژ
مند نسبت مند و ثروتهای سفيدپوست قدرتاحترامی از طرف بخشی از آمريکايی

ف افسران سفيد پوست های سياه پوست فقير و ناتوان که عمدتا از طربه آمريکايی
  . شدگرفت را شامل می پليس صورت می

  
 به: بود، آمد به دنبال گزارش کميته و خشونتی که درگرفتهتحوالت چندی 

هايی که کميسيون مشخص کرده بود، توجه بيشتری شد، مواردی ارائه نارضايتی
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 برایکه مردم  خاطراين  به، کرد بی اثر میگزارش را  گیبه ساده چوننشده بود 
ای در رات قابل مالحظهتغيي. برگزيده بودند ی خشونت راشيوه خود اعتراض ابراز

قوانينی در ارتباط با : و خط مشی استاول، در سي. به وجود آمد ی کليدیدو نقطه
تغيير کرد، مانند قانون مدنی سال  نيزقوانين برخی اين مسائل به تصويب رسيد و 

دوم، حساسيت  .در مورد فروش، اجاره و وام مسکنمبنی بر منع تبعيض  ١٩٦٨
شد که از  اجتماعی کمتر مورد قبول واقع می اين به آرامی از نظر: بيشتر فرهنگی

برای مثال در . ها به طور نژاد پرستانه استفاده شودسياهان در رسانه تصاوير
١٩٦٦ CBS  از نمايش مجددAmos ‘n’ Andy  ،عقب نشينی کرد؛ در اين فيلم

 ١٩٥٠ی از دهه "(NAACP) ين پوستانجمن ملی برای پيشرفت مردم رنگ"
را ی سازنده نقل قول صداها ها رسانه به همين اندازه مهم بود که .کرد اعتراض می
تا اين که بر اظهار نظرات مارتين لوترکينک مانند  ارائه دهند و کرده بيشتر انتخاب

  . های سياه، و يا ديگران، تاکيد کنندگذاران پلنگاز بنيان Bobby Sealeی تندروانه
  

ی ، به تصاوير نژادپرستانه"انجمن ملی برای پيشرفت مردم رنگين پوست"آيا 
کرد چون برای آزادی بيان ارزشی قائل نبود؟ آيا شورشيان سياهان اعتراض می

فهميدند؟ آيا تغييرات عصبانی بودند چون ارزش رعايت قوانين رانندگی را نمی
هايی  ها و دولت امتيازی بود به خشونت و ارعاب گروهمربوطه در بخشی از رسانه

ن در آمريکا؟ ای بود از ضعف دموکراسی و آزادی بيابا منافع خاص و يا نشانه
برخی شايد بگويند آری، اما افراد ديگری اين را به عنوان طبيعت پيشرفت فراگير 

بينند، و اين که به خاطر همين دموکراسی آمريکا ی دموکراسی آمريکا میو فزاينده
  . بهترين مکان است

  
ها به کاريکاتورهای جنجالی دانمارک در اياالت اکنون، اجازه بدهيد به واکنش

، اکثر ٢٠٠٦بر اساس نظرسنجی گالوپ در سال . حده نگاهی بياندازيممت
ی اين جنجال، عدم مدارای مسلمانان در گفتند، علت عمده) درصد ٦١(ها  آمريکايی

شگفت اين که، اين . برابر نظرات متفاوت غرب در بی حرمتی نسبت به اسالم است
کردند بيشتر شده و می درصد، حتی در ميان کسانی که مسئله را از نزديک دنبال

اما چنان که پيش از اين صحبت کرديم بسياری از  ١٣٨.رسددرصد می ٧٣به 
عالوه بر اين، . پذيرندبيان در غرب را میگويند که اصل آزادیمسلمانان می

گويند آنها آزادی بيان اکثريت قابل توجهی از ملل مسلمان در سرتاسر جهان می
دهد تا نظرات روز خود ی شهروندان اجازه میهمه تعريف شده و مشخص را که به

کنند،  حتی های سياسی، اجتماعی، و اقتصادی ابراز نمايند، تضمين میرا در زمينه
با اين همه، مانند آنها که . برای کشور بنويسند یاگر الزم باشد قانون اساسی جديد

دست به نی برای حقوق مدو ديگر شهرهای آمريکا در جريان مبارزه در واتس 
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در که ارزش آزادی بيان را  زيرا ، شورشيان مسلمان عصبانی نبودندشورش زدند
خاطر بود که مجری اين اصل کيست، و به اين اين بيشتر به . دانستند مجموع نمی

 . کنندای آن را اجرا میچه شکلی، عليه چه کسی و با چه انگيزه
  

گفت که بحث زارشگر الجزاير به گ فلسطينی برای مثال، يکی از تظاهرکنندگان
است، زيرا در آلمان، مخالفت  سويهی آزادی بيان، دوگانه و دو ها در باره اروپايی

ها بودن آزاد است اما عليه عليه مسلمان: "با هولوکاست، خالف قانون است
نويس ديگری نوشت که اگر آزادی بيان فردی، باالترين وبالگ." نهبودن ها  يهودی

از جمله  -خواهند شود که هر چه میست چرا شامل دخترها هم نمیارزش اروپا
گويند که همان برخی نيز می ١٣٩بپوشند؟ -روسری در مدارس ابتدايی فرانسه 

خبرنگار دانمارکی که کاريکاتور اصلی را توليد کرده بود، کشيدن کاريکاتور 
ح خودش در براساس توضي -زيرا  کند،اهانت آميز عليه عيسی مسيح را رد می

کار او، اعتراض دگان محافظهخوانن -ها ميلی برای ساير کاريکاتوريست ای
  . کنند می

  
موافق باشد يا " موارد مختلف"فارغ از اين که کسی با اين بحث صرفا به عنوان 

ها در جهان اسالم، های حقوق مدنی و درگيرینه، اين روشن است که در درگيری
هايی درس. هايی بوده که آنها شروع کردند"گيردادن"اعتراضات بسيار بيشتر از 

کند که چگونه پلی ساخت بر از مبارزات حقوق مدنی آمريکا، به روشنی کمک می
اين ارتباط، تغييری را در دو نقطه . جدايی ميان اياالت متحده آمريکا و جهان اسالم

  .  هاسانحساسيت فرهنگی و استماع و درک نقطه نظرات ساير ان: کندطلب می
  

 حساسيت فرهنگی
  

  پاپ بنديکت شانزدهم و اسالم
رگنسبورگ در دانشگاه  ٢٠٠٦سپتامبر  ١٢پاپ بنديکت شانزدهم در  سخنرانی

اين . المللی و اعتراض سراسر جهان اسالم را برانگيختآلمان، واکنش بين
صفحه متن، فقط چهار پاراگراف به اسالم مربوط  ٨آور بود زيرا از  شگفت

ها اين بود که به طور خاص، اهانت بنديکت از نظر بسياری از مسلمان ١٤٠.شد می
اظهار نظر امپراتور بيزانس در قرن چهاردهم در مورد دمحم پيامبر را نقل کرد که 

بجز مواردی از بدی و اعمال . دمحم چه چيز جديدی آورده؟ نشانم بده"گفته بود 
به زور شمشير، چيز ديگری نخواهی  غيرانسانی مانند دستور او به گسترش اسالم

  ".  يافت
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ی از قرآن را نقل ااظهار نظر پاپ به همين اندازه مشکل و نادرست بود آنجا که آيه
مربوط به و نتيجه گرفت که اين آيه،  "هيچ اجباری در دين نيست" گويد می که کرد
 هنوز قدرتی ای که دمحمدوره"، است نازل شده در مکه و بوده وليه اسالمهای ا سال

اجباری در " يعنی اضافه کرد که اين مفهوم اما بنديکت."  نداشت و مورد تهديد بود
مدينه را با يا بعدا کنار گذاشته شده، وقتی که دمحم حاکميت  ،، جايگزين"دين نيست

هايی مرتبط با جنگ مقدس، برقرار کرد، و بعدا در قرآن نيز تائيد و  دستورالعمل"
ترين و با نفوذترين رهبر مسيحيان، ظاهرا اسالم و پيامبر اسالم تهبرجس." تثبيت شد

خواهی نکرد و لذا را بدنام کرد و با اين که مسلمانان ناراحت شده بودند اما معذرت
وضعيتی را که کاريکاتورهای دانمارکی به وجود اورده بود بيش از پيش تشديد 

  . کرد
  

ها از ترکيه تا اندونزی سران دولت مراکش سفير خود را از واتيکان فراخواند؛
ی صدای انتقاد خود را بلند کردند؛ رهبر ارشد مذهبی مصر، شيخِ االزهر در باره

های مسلمان خواستار جهل پاپ نسبت به اسالم ابراز نظر کرد، و رهبران سازمان
  . خواهی علنی شدندمعذرت

  
ر تا سر جهان، خطاب ی مسلمان از سيکصد تن از رهبران و روشنفکران بر جسته

اش  های سرگشاده نوشته و امضا کردند و خطای او را در سخنرانیبه پاپ، نامه
   ١٤١:توضيح دادند

  
ای که به اين صورت آغاز آيه" ی کارشناسانبه گفته"شما اشاره کرديد که 

مربوط است به ) ٢٥٦ی ، آيه ٢سوره (هيچ اجباری در دين نيست "شود  می
ناتوان بود و در "يعنی وقتی که پيامبر  در مکه، سالم،ی ادوران اوليه

چون اين آيه در واقع متعلق . اما اين نادرست و غلط است" معرض تهديد،
شود به ای از وحی قرآنی که از قضا مربوط میدورهبه دوران مدينه، است 

  . اسی و نظامی جامعه جوان مسلمانانصعود سي
  

اسالمی  ادبياتاصطالحی است که در " جنگ مقدس"ما مايليم بگوئيم که 
است که مورد تاکيد واقع شده که به معنای مبارزه است و به  جهـاداين . نيست

ها و اشکال تواند در صورتاين مبارزه می. طور خاص مبارزه در راه خدا
اگرچه ممکن است . متفاوتی مطرح شود از جمله با استفاده از زور

گيری کند اما اين لزوما آل مقدس جهتايدهجهادمقدس در مفهوم به سمت يک 
  .نيست" جنگ"به معنای 
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دانسته، که مربوط به ها را میطبعا امپراتور، دستورالعمل"گوئيد که شما می
با اين . جنگ مقدس بوده، و بعدا به وجود آمده و در قرآن نيز ثبت شده است

يم دستورالعمل گفت" هيچ اجباری در دين نيست"وصف چنان که در ارتباط با 
عالوه بر اين، اظهار نظر . ذکر شده، مطلقا بعد از آن مطرح نشده است

آن است که او از اين  امپراتور در باره تغيير خشونت، حاکی از
  . ها خبر نداشته و همواره هم به همين صورت بوده است دستورالعمل

 
پاکستان به سخنرانی پاپ، تظاهرات اعتراضی را برانگيخت، پيکره پاپ را در 

ها و کليسای مسيحی به صورت پراکنده اتش کشيدند، و خشونت عليه مسيحی
ای در خشونت افراط گرايان به کنار، چرا چنين نگرانی گسترده. صورت گرفت

  کرد؟ ميان جريان اصلی مسلمانان بايد بروز می
  

طف و واکنش مسلمانان بايد در بستر جهانی فهميده شود که در آن بسياری از عوا
ی مربوط به رهجی مشاابراز نظر در باره. ره استاحساسات مسلمانان در محاص

ی ی اظهارات پاپ در روزنامهی نظر در بارهکاريکاتور دانمارکی و نيز ارائه
  :منعکس شد و دمحم رضا جمالی در اين باره نوشت جوانايرانی 

  
تنها دوران استعمار اگر به دقت به اين وضعيت توجه کنيم، خواهيم ديد که نه 

ی الزامات آن از ميان نرفته، بلکه شگفت اين که غارت منابع مادی و و همه
امروزه . گيردمعنوی مردم مظلوم جهان در لباس مبدل؛ همچنان صورت می

ی بيداری اسالمی ناشی از ترين مانع در برابر استعمار، موج فزايندهبزرگ
بندی اطر است که استعمار در تقسيملذا به همين خ. های اسالمی است آموزه

جديد، خود را در ميان کارگزاران استعمارگر جای داده و هدف را اسالم و 
  . اهانت به مقدسات اسالمی قرار داده است

  
باری که چند ماه قبل تآميز اخير پاپ و کاريکاتورهای اهان اظهار نظر توهين

لمانان و عاشقان آزادی اگر مس. باشدهمه در خدمت همين هدف می منتشر شد
مردم در همه جا در بلند کردن صدای اعتراض شديد خود و محکوم کردن 

کنيم اين نوع اقدامات در آينده بينی میاين اعمال شکست بخورند، ما پيش
  .افزايش يايد

  
تواند کليدی باشد برای مماتعت از درگيری در درک نظرات عمومی مسلمانان می

. های غير ضروریدستی و پرهيز از درگيریساختن پيش ترجهان امروز و اسان
 -و نيز کاريکاتورهای دانمارکی  -رگنسبورگ  اگر ما سخنرانی پاپ بنديکت در 
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های جهانی گالوپ قرار دهيم، های نظرسنجیهای مسلمانان در دادهرا در متن پاسخ
  . ها قابل جلوگيری بودواکنش مسلمانان قابل پيش بينی و درگيری

  
  ايا غرب در تقابل با دنيای اسالم است؟

  
پارچه و واحد در کانون اين مشکل، گرايشی هست به اين اعتقاد که يک غرب يک

منسجمی که با دموکراسی، حقوق بشر، برابری جنسيتی و جدايی کليسا از دولت 
برابر جهان اسالم منسجمی با تعريف شده، وجود دارد، و در ) سکوالريسم(

  . ، ايستاده است"غرب"های وهايی سخت ناسازگار با ارزشها و آرز ارزش
   

حضور و . گذارندکشورهای غربی تفاوت و تنوع فراوانی را از خود به نمايش می
نقش نيرومند مذهب در اياالت متحده، کامال با تنزل مذهب در اروپا و در 

ی متفاوت کشورهايی مانند بريتانيا، فرانسه، و آلمان و يا کشورهای اسکانديناو
اياالت متحده، کليسا را از دولت جدا کرده و اين برخالف بريتانيا، آلمان و . است

نروژ است که همچنان مذاهب دولتی دارند و يا دولتی که از نهادهای مذهبی حمايت 
برای مثال  (تر از مردم اروپا هستند از قضا عموم مردم آمريکا بسا مذهبی. کندمی
درصد بريتانيايی گفتند که مذهب بخش مهمی از  ٢٨مقابل درصد آمريکايی در  ٦٨

همزمان در اياالت متحده، جايی که کليسا و دولت بر اساس ). زندگی آنها است
کتاب  ،دهند که اِنجيلگويند ترجيح میمی) درصد ٥٥(قانون جدا هستند، اکثريتی 

گويند  نيز میدرصد مردم  ٩گذاری باشد، و برای قانون" يک منبع"مقدس به عنوان 
  .باشد" تنها منبع"که کتاب مقدس بايد 

   
ای است که در ميان کشورهای ديگر تفاوت قابل توجه در اختالف نظر گسترده

اياالت متحده و بريتانيا . اروپايی در مورد رفتن به جنگ در عراق، مشهود است
و اسپانيا و  کنند،برخالف اکثر مؤتلفين مانند فرانسه و آلمان که چندان حمايت نمی

شان از کردند، اما بعد  در مقابل فشارهای اکثريت مردمايتاليا که در ابتدا حمايت می
با بيشتر نقطه نظرات منفی  ،نهايتا کشورهای اروپای غربی. عراق خارج شدند

درصد، فرانسه  ٦٨ آلمان: رأی شدندجهان اسالم نسبت به رهبری اياالت متحده هم
کنند، و نيز درصد رهبری اياالت متحده را تائيد نمی ٥٢انيا درصد، و حتی بريت ٦٧

  . در صد ٥٣درصد و در ترکيه  ٦٢به همين صورت بود در اردن 
  

ای نيز به لحاظ سياسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در های عمدههمچنين تفاوت
های نفتی تر گفته شد کشورچنان که پيش. ميان کشورهای اسالمی وجود دارد

ی خليج فارس مانند قطر، امارات متحده عربی، و عربستان مند و پيشرفتهثروت
ای مانند مالی، و سعودی به سختی شبيه کشورهای فقير، در حال تقال و توسعه نيافته
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های های با گرايشهای اسالمی مانند ايران نيز با دولتجمهوری. يمن هستند
کشورهای عرب و مسلمان، . سکوالريستی نظير مصر و سوريه به شدت متفاوتند

عراق صدام، عليه ايران بود، عراق با : تاريخی مملو از رقابت و درگيری دارند
ما اختالف . های خليج فارس درگير بود و مصر با سودان درگيری داشتدولت

کمتر از يک چهارم مسلمانان : فرهنگی جدی ميان مسلمانان را فراموش کرديم
نهايتا اين که . باشندن  نيز آسيايی و آفريقايی میعرب هستند، اکثريت مسلمانا

تفاوت بزرگ مذهبی نيز ميان مسلمانان شيعه و ُسنی وجود دارد که به رغم آئين 
گيری مذهبی، از اولترا شان، اختالفات مهم دينی و سياسی، و جهتمشترک اسالمی

  .  شودارتدوکس تا اصالح طلبان ليبرال در ميان آنها ديده می
  

مسلمانان در سطح جهان، مانند بسياری ار معتقدان  اين است کهآور  شگفتی حهنتي
  . اندها، از نظر جفرافيايی، نژادی، زبانی، و فرهنگی گوناگونبه ساير آئين

  
های اساسی ها نيز تفاوتباز هم بيشتری، مسلمانان حتی ار نظر ارزش ی با شگفتی

درصد از  ٣٣درصد از مردم اردن و  ٢٧برای مثال، تنها . انداز خود نشان داده
 ٤٦، در حالی که "به لحاظ اخالقی قابل توجيه نيست"ها گفتند که طالق سعودی

اين تفاوت در ميان . ها همين نظر را داشتنددرصد بنگالدشی ٩٢درصد در مصر و 
های دهد که چگونه آنها به عنوان مردمی با فرهنگمسلمانان نه تنها نشان می

ای است از نتوع غنی و ر ميان خود، متنوع و گوناگونند، بلکه اين نمونهمتفاوت د
ی اسالمی که از جمله به تفاوت نظر در مورد مسئله طالق سرشار مکاتب انديشه

  .  شود نيز منجر می
  

  های مشترکنگرانی: مسلمانان و غرب
  

اتی يافتيم ، ما ميان جهان اسالم و غرب مشترکباشد هايیتفاوت که برخالف انتظار
ها و شمار قابل توجهی از آمريکايی. شکندها را درهم میکه بسياری از افسانه

تواند باشد، و جامعه مسلمانان معتقدند که مذهب از ارکان جامعه آنها است و يا می
اکثريت . کندرا از طريق انجيل کتاب مقدس و يا شريعت، آگاه و هدايت می

های اهميت مذهب در زندگی عمومی و حفظ ارزش ها و مسلمانان گفتندآمريکايی
ی اقتصادی، بيکاری و شغل و هر يک از آنها در مورد آينده. خانوادگی است

هر دو اولويت را به تکنولوژی، . شان نگران هستندتوانايی حمايت از خانواده
ی سياسی و آزادی بيان و عدالت اجتماعی دموکراسی، اهميت مشارکت گسترده

  . کنندگرايی، حمايت میهر دو قويا از ريشه کن کردن تند روی و افراط .دهندمی
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  کنند؟ها، مسلمانان را درک میآيا آمريکايی
  

های ها پيرامون مسلمانان، بازتاب اندکی از دادهمتاسفانه احساس يا اعتقاد آمريکايی
  :باال است

  
 شان مذهبیها در باورهای گويند که مسلمانها میدرصد آمريکايی ٤٤

ها معتقدند کمتر از نيمی از آمريکايیفقط . بسيار افراطی و تندرو هستند
  .که مسلمانان اياالت متحده نسبت به آمريکا وفا دارند

  
 گويند که آنها درصد، می ٢٢ها، نزديک به يک چهارم آمريکايی

 ٣٢بينيم چنان که می. کنندمسلمانان را به عنوان همسايه قبول نمی
گويند که هيچ چيز جهان اسالم توجه آنها را جلب  ها میمريکايیدرصد آ

 ." دانندنمی"درصد نيز به راحتی پذيرفتند که  ٢٥کند؛ و نمی
  

ها نسبت به مسلمانان، به انگيزتر از اين که آگاهی آمريکايیچه چيزی شگفت
که ، تغييری نکرده است، با توجه به اين ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٢گزارش خودشان، از سال 

به طور چشمگيری طی اين مدت به صفحات پوششی  -و يا شايد به علت اين که  -
) درصد ٥٧(ها اکثريتی از امريکايی ١٤٢.های مسلمانان نيز چسبيده بودندرسانه

ی نظرات و باورهای مردمی آنها يا هيچ چيز، يا بسيار اندک در باره"گويند می
جالب اين که گزارش شده که ." کننددانند که در کشورهای مسلمان زندگی می می

ی کشورهای مسلمان اطالعات داشته باشند، به ها هر چه بيشتر در بارهآمريکايی
ی اين روند در باره. تر است احتمال بسيار نظرشان نسبت به اين کشورها مثبت

هايی که حداقل يک مسلمان را آمريکايی: يک مسلمان نيز صادق است آشنايی با
ها نظرات مثبتی خواهند به احتمال زياد نسبت به اسالم و مسلمان شناسند می

    ١٤٣.داشت
     

پسندند افراط و گويند در ارتباط با جهان اسالم آن چه را نمیها میآمريکايی
  . های متفاوت، و نابرابری جنسی استتندروی، راديکاليسم، باز نبودن نسبت به ايده

  
 -اند ی باال به طور قابل توجهی موافقنگران کنندهمسلمانان با دو مورد از موارد 

ها، در واقع خود و باز نبودن نسبت به ساير ايده" راديکاليسم"محکوم کردن 
ها و با اين حال مسلمان. پسندندها نيز اين دو مورد را در جوامع خود نمیمسلمان

سلمانان، به تندی کنند که از بابت نابرابری جنسی در ميان مها احساس میآمريکايی
برای زنان مسلمان، نيمی از جمعيتی که نظر سنجی شدند، اين . شونداز هم دور می

مقصر دانستن اسالم به . شان جايی نداشتمربوط به جوامع نگرانی در انتقادات
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خاطر بدرفتاری با زنان، يک استراتژی بازنده است، زيرا باعث کنار زدن کسانی 
به پايان دادن خشونت و سرکوب زنان ياری دهند، و نيز  توانستندشود که می می

موجب تقويت کسانی خواهد بود که به نام دفاع از اسالم در برابر غرب، مخالف 
متنفر است و خواهان نابودی آن حقوق زنان هستند، غربی که از آئين اسالم 

  .  باشد می
  

  چرا آنها از ما متنفرند؟
  

ها نه ی عصبانيت و ضديت با آمريکايیهد علت اوليهدهای ما نشان میچنان که داده
سياست خارجی  رت کور نسبت به غرب، بلکه به علتهاست و نه نفدرگيری تمدن

  . اياالت متحده در جهان اسالم است
  

 اند، يعنی ميان های غربی و رهبران آنها تفاوت قائلها ميان ملتمسلمان
ها و ژيراک و آلمان ، فرانسویها و بلرها و بوش، بريتانيايیآمريکايی

داد بوش و بلر در قدرت زمانی که گالوپ اين نظر سنجی را انجام می(
 ). بودند

 
  داشتن نظر نامطلوب نسبت به بريتانيا و اياالت متحده به شدت برخالف

در نظرسنجی در کشورهای مسلمان در ارتباط با . فرانسه و آلمان است
درصد مربوط به اياالت  ٧٥ها اسخبودن آمريکا متوسط پ" بی رحم"

 ١٣متحده بود؛ اين رقم با اختالف شديدی در مورد فرانسه و آلمان به  
 . رسيددرصد می

 
 د اياالت متحده ها در مورکشورهای اروپای غربی با نظرات مسلمان

 .دارند همنوايی
  

را به کشورهای مشخصی که " جهان اسالم"و " غرب"بايستی بنابراين، ما می
های مشخص کشورهای معين و رهبران آنها، شان با سياستويارويی و درگيریر

ی در حالی که دانستن در باره. باشد، جدا کنيمبه خصوص اياالت متحده می
مثبتی نسبت به  سازد که احتماال نظراتها را قادر میها، آمريکايیمسلمان
ه نظرات مسلمانان نسبت به ها داشته باشند، دقيقا روند معکوسی، با توجه ب مسلملن

پاسخ دهندگان هرچه بيشتر مسائل . شوددولت اياالت متحده، در ميان آنها ديده می
بيشتر احتمال داشت کردند مربوط به سياست خارجی آمريکا را از نزديک دنبال می

   ١٤٤.به موضع منفی خود عليه دولت اياالت متحده ادامه دهند  که
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  "کنندا اصال رعايت نمیآنه: "سوء تفاهم متقابل
  

شکاف بينشی بين غرب و  کشورهای مسلمان بر اثر درک متقابل، و يا تصور 
شود، و درصد بااليی از هر دو طرف بر اين نادرست و سوء تفاهم، تشديد می

ها نشان با اين وصف داده. کندباورند که اين طرف مقابل است که رعايت نمی
در هر دو سو نسبت به بهبود روابط ميان غرب و دهد که امروز تنها اقليتی  می

ی درگيری جوامع مسلمان بی عالقه هستند و بدين ترتيب برخوردی نه بر پايه
  . گذارندها بلکه از سر جهالت را به نمايش میتمدن

  
ها چه چيزی را ها به اين پرسش که در ارتباط با مسلمانباالترين پاسخ آمريکايی

ای ندارند بخشی از جهان باشند ها انگيزهاين است که مسلمان پسنديد،شما کمتر می
با اين همه در تناقضی شديد، نظر يک . کنندو يا با ساير جهانيان ارتباط برقرار 

مشتاقم که "ی خودش تماس دارد اين است مسلمان پاسخ دهنده، که غالبا هم با جامعه
  ." ی بهتری با غرب داشته باشمرابطه

  
ورهايی که نظر سنجی در آنها انجام شده، درصد کسانی که گفتند در بيشتر کش

ها نگرانی آنهاست، درصد بسيار ها و فرهنگ مسلماندرک و تفاهم بهتر بين غربی
در برخی . داد تا کسانی که گفتند که در اين باره نگران نيستندباالتری را تشکيل می

مار آنها که گفتند نگران کشورها، از جمله عربستان سعودی، مراکش و لبنان ش
ها هستند با آنها که گفتند نگران نيستند نسبت دو به يک ی غرب و مسلمانرابظه

ی ها معتقدند که غرب اهميتی به رابطههمچنين با اين که بسياری از مسلمان. بود
ی بهتر بين غرب ها گفتند که رابطهدرصد آمريکايی ١١دهد، تنها  بهتر با آنها نمی

ن اسالم برای آنها اهميتی ندارد، که تناقض دارد با درک عمومی مسلمانان با جها
 ."های بی تفاوتآمريکايی"از 
 

  چـه بايد کرد؟
  

گويند که رابطه با جهان اسالم برای آنها اهميت فراوانی ها میاکثريتی از آمريکايی
ند که دههمزمان آنها نشان می. دارد و معتقدند که تعامل بيشتری ضرورت دارد

در اينجا نشانی از . دانند در ارتباط با جهان اسالم چه چيزی برای آنها مهم استنمی
جهان اسالم و  -سرخوردگی متقابل وجود دارد؛ پاسخ باال از هر دو طرف 

 :توان برای بهبود روابط انجام داد اين است در مورد اين که چه می -ها آمريکايی
  ."هيچی"يا " دانمنمی"
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دهند بر ضرورت هايی را برای ارتقاء روابط پيشنهاد میهايی که راهیآمريکاي
بهبود آموزش و (ها، يا تصحيح سوء تفاهم نسبت به غرب تصحيح درک مسلمان

افراط و کنترل يا متوقف کردن (ها ، و يا تصحيح رفتار مسلمان)ارتباطات
ابط اينجا متوقف ها برای ارتقاء روراه حل آمريکايی .کنند، تاکيد می)تندروی

های ای به ضرورت توجه و يا تجديد نظر در سياستآنها هيچ اشاره. شود می
کنند که هر شکافی ميان غرب و کنند، اما گويا فکر میخارجی اياالت متحده نمی

ها، يک سوء تفاهم کشورهای اسالمی وجود داشته باشد عالوه بر تندروی مسلمان
آمريکايی  ١٠تن از  ٨ر نظرسنجی گالوپ، د ٢٠٠٧در ژانويه . فرهنگی است

گفتند که بر اين باورند که مردم در کشورهای مسلمان نسبت به آنها نظر نامطلوبی 
ی گفتند اين وضعيت به خاطر اطالعات غلط در باره) درصد ٥٧(دارند و اکثريت 
درصد گفتند به خاطر کارهايی است  ٢٦هاست، در حالی که فقط رفتار آمريکايی

کاهش يافت،  ٢٠٠٢اين درصد از ماه مارس . اياالت متحده انجام داده استکه 
ی انزجار و تن گفتند که اطالعات نادرست ريشه ١٠تن از  ٨يعنی از زمانی که 
  . هاستناسازکاری مسلمان

  
کنند هر چيزی که باعث شکاف ميان غرب و کشورهای ها نيز مشخص میمسلمان

احترام متقابل، يکی از آنهاست، اما ضرورت تغيير در  اسالمی باشد، فقدان تفاهم و
تنفر آنها از آزادی "به هر رو، برخالف . کنندرا نيز اضافه می هر دو طرفرفتار 

کنند و نه اصرار دارند که ها نه پيشنها میبينی است، مسلمانقضيه، قابل پيش" ما
رای بهبود روابط، در مقابل فرهنگ و هنجارهای اجتماعی غرب، به عنوان راهی ب

در حالی که شکست اخالق اجتماعی، وجهی از بيشترين رنجش . تغييری ايجاد کنند
بلکه آنها خواهان آن . آنها از غرب است، تصحيح آن دليل روند بهبود روابط نيست

هستند که غرب احترام بيشتری برای اسالم قائل شود، و بر مسائل مربوط به 
  :  کنندسياست نيز تاکيد می

  
 ی اقتصادی کشورهای های عملی برای کمک به توسعهاتخاذ سياست

 مسلمان،
 
  خودداری از مداخله در امورات داخلی کشورهای مسلمان و خودداری از

 ها،تحميل اعتقادات و سياست
 
 و به طور خاص در ارتباط با کشورهای عربی، اتخاذ موضعی منصفانه 

  .نسبت به فلسطين
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کنند که به سهم خودشان در عمل ها توصيه میمسلمان ها،بر خالف آمريکايی
ها عبارت بود از پاسخ. تغييراتی را برای ارتقاء روابط با غرب به وجود آورند

کاهش يا "؛ "های غرب مانند آزادی بيان و مذهباحترام به افکار مثبت و ارزش"
ت غرب، مدرن سازی و باز بودن به روی افکار مثب"و " کنترل افراط و تندروی

ها کنند که سياست غربیپاسخ دهندگان احساس می." یعمل به خير و اجتناب از بد
حرمتی به اسالم و  هايی، با بیاست که حداقل در بخشها اين نسبت به مسلمان

از اين رو، آنها معتقدند که . استثمار اقتصادی و سياسی آنها، آتش بيار معرکه باشند
که  " ای ارتقاء دهندی اسالم را به گونهارائه"ارد که ها اهميت داين برای مسلمان

ها نيز به به عنوان راه حل بهبود روابط با غرب در نظر آيد و همچنين شايد غربی
  . را که مسلمانان از غرب خواستارند، ترويج کنند" احترام به اسالم"سهم خود 

  
، پتانسيلی از هااز سوی ديگر، نقش اياالت متحده در روابط غرب با مسلملن

دهد که به آمريکا شرايط تنها ابرقدرت جهان بودن را خودخرسندی را نشان می
دانند  گفتند که آنها نمی)  درصد  ٣٨(ها درصد نسبتا بزرگی از آمريکايی. بخشد می

غرب چه بايد بکند يا معتقدند که هيچ کار ديگری نمانده که بتوان انجام داد تا روابط 
همزمان برخالف اتهام رايج، شمار قابل اهميتی از . ارتقاء يابد ها و غربمسلمان
پاسخ دهندگان مسلمان معتقدند که در . دانندها صرفا غرب را مقصر نمیمسلمان

  . ها اين است که تند روی و تروريسم را متوقف کنندی اول، مسئوليت مسلماندرجه
  

  هدف قرار دادن اسالم به عنوان مشکل؟
  

ای ندارد جز اين که گويند که مشکل، اسالم است و غرب چارهمیبرخی در غرب 
ها را شکست داده، با اين اسالم بجنگد و يا اسالم ميانه رويی بسازد تا ضد آمريکايی

وق بشر را قبر مقاومت کنندگان در برابر مدرنيته غلبه نمايد و دموکراسی و ح
ها عليه افراط و ر اتحاد با غربیهايی را که داين لفاظی، اغلب مسلملن. ترويج نمايد

ی چنين هنتيج. سازدو بيگانه می از صحنه راندهند، جنگتروريسم جهانی می
های سکوالر تواند نوعی سياست خارجی باشد که رهبران و رژيمبرخوردی می

های از جمله رهبران جريان ه تمام مخالفانمستبد را مورد حمايت قرار دهد ک
کند، احزاب اصلی مسلمان را را سرکوب می" ای دموکراتهمسلمان"سکوالر و 

از به کارگيری " شوک و هراسی"به حاشيه رانده، و  گذارندکه ميان جوامع تاثير 
ی اين برخورد نتيجه. اندازندهای نظامی را برای ترويج دموکراسی به راه میروش

سازی و  پرونده: های مدنی استکردن آزادیهای داخلی، محدود همچنين در سياست
و خالصه اين . ها، زير نظر گرفتن مساجد و بستن نهادهای مذهبیبازداشت مسلمان

رب، جنگی را عليه اسالم و شوند که غکه بسياری از مسلمانان متقاعد می
  .  ها به راه انداخته است مسلمان
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 مشکل اين نيست که اسالم بيش از مسيحيت يا يهوديت عامل افراط و تروريسم است
. شود جويی را موجب می بلکه اين راديکاليسم سياسی مذهب است که االهيات ستيزه

ها و اسالم حتی ممکن است ابزار قدرتمندی باشد برای بی اعتبار کردن تروريست
سپتامبر  ١١برای مثال در اندونزی کسانی که گفتند . محدوديت برای رشد تروريسم

اين عمل ("اين که مطابق اصول مذهب قابل توجيه نيست، اين پاسخ را با گفتن 
، ")اين خالف اسالم است"يا " خدا قاتل را دوست ندارد"، " خالف قانون خداست
) گرفتن جان آدمی اندوهبار و پرت افتادگی است(دوستی همچنين مطابق نوع

سپتامبر قابل توجيه است، نه  ١١حمايت کردند، حال آن که کسانی که گفتند 
خودشان  های سياسی را پيش کشيدند تا از پاسخکه شکايتتوجيهات مذهبی، بل

  .حمايت کنند
  

، اسالم منبع اساسی هويت، )ميانه رو(برای اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان 
ی جريان اصلی مسلمانان که قربانی اوليه. هدايت، معنويت و امنيت روانی است

. خشونت و تروريسم هستند گری،ها، نگران افراطیاند، مانند غربیتروريسم بوده
و مدرن کردن  ها معتقدند که در جنگيدن با تروريسمآنها حتی بيش از غربی

احترام به اسالم، اکثريت را تشويق خواهد کرد تا با . ی خود مسئوليت دارند جامعه
های قرآن به خلع سالح تفسير قابل قبولی از مذهب و با استفاده از آموزه

  . تروريسم بروند گری و ضديت با افراطی
  

ها و در نظرگرفتن مذهب به عنوان مشکل، قدرت مثبت مذهب و فرهنگ و ارزش
به  ،ترسيدن از اسالم اسالم هراسی و اين. روابط مشترک ما را از ميان خواهد برد

اعتقاد به تهديد اسالم يکپارچه کشيده خواهد شد که اقدامات سياسی و قدرت نظامی 
ز دلگرمی ما به راه حل نظامی از طرف بسياری ا.  دکنعظيم غرب را طلب می

زادی و دموکراتيزه کردن تفسير نخواهد شد بلکه مسلمانان، نه تنها تالشی برای آ
ی خاورميانه و از نو ترسيم کردن نقشه"ِاشغال و سلطه خواهد بود و  ،در ماهيت

  ." جهان اسالم
  

که يک  -آمريکايی  ر نوده، به عنوان شکلی از استعمادرک سياست اياالت متح
سوخت  -نامد کاران آن را ايجاد قرن جديد آمريکايی میگروه برجسته از نومحافظه

کند و ضدآمريکايی در سطح جهانی و در جهان اسالم و فراتر از آن را فراهم می
اين همچنين اقتدار . برندها از آن برای استخدام نيروهای جديد بهره میتروريست

. دهدا در جهان اسالم، اروپا، و ديگر نقاط جهان  را نيز کاهش میاخالقی آمريک
نهايتا، اين، صدای مسلمانان مدره را که از روابط بهتری با اياالت متحده حمايت 

  بنا بر اين چه بايد کرد؟.  کنند خاموش خواهد کردمی
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  :ديپلماسی عمومی
  هاها و قلبتسخير ذهن

  
کند که مسائل مهم در بهبود روابط، تاييد میگالوپ، همواره  ی نظرسنجی جهانی

جنگ . است و به اطالع از سياست خارجی نيز نياز دارد" ديگران"درک باورهای 
نظامی، اقتصادی و سياسی صورت  جهانی عمدتا در سه جبهه، عليه تروريسم

توانند  ها میگويند در حالی که نظامیچنان که متخصصين نظامی می. گيرد می
ها و ها را بربايند و بکشند، عمليات نظامی اما ابزاری برای تسخير قلبتروريست

بسياری معتقدند که امروزه به يک ديپلماسی عمومی . ها در اين مبارزه نيستذهن
ها و سياست خارجی ايجاد شده را مورد نياز هست که ابعاد ايدئولوژيک جنگ ايده

  . توجه و هدف قرار دهد
  

ی ميان که در گذشته رابطه - ها های فکری و نظامیونهای دولتی، کانآژانس
ی اکنون واحدهای ويژه -گرفتند المللی را ناديده میمذهب و سياست و امور بين

ها و فرهنگ ها دارند و بر اسالم و سياستها، و کارگاهتخصصی، کنفرانس
رتباط با ها و سياستمداران، از مذهب در ارهبران دولت. مسلمانان متمرکز هستند

ها  کنند تا از مسلمانالمللی فراوان استفاده و سوء استفاده میهای داخلی و بين سياست
البته تعداد . و امور مربوط به آنها که تا کنون شنيده نشده، صحبت به ميان آورند

محور قرار گيری خود را براساس تحليل اطالعاتاندکی از آنها قادرند که نتيجه
دهد، تحليلی که در ريت مسلمانان در سراسر جهان را بازتاب میدهند که صدای اکث

  . ها نقشی حياتی داردها و ذهنهای تسخير قلبها و سياستکمپين برنامه
  

  بندیجمع
  

ای در دهد که اعتقاد، فاکتور متمايز کنندههای گالوپ نشان میدر حالی که داده
ان منبع مهم مذهبی، تاريخی، گری نيست، اسالم همچنان به عنومسئوليت افراطی

بنابراين اسالم همچنان مورد توجه باقی خواهد . ماندملی و هويت فرهنگی باقی می
های  چنان که در بخش دوم گفته شده حاکمان مذهبی و سکوالر و جنبش. ماند

، مذهب را برای مشروعيت، جذب )جريان اصلی و افراطی(اصالحی و مخالف 
لذا به عنوان دين در بافت و ساخت . گيرنده، به کار مینيرو، بسيج و دادن انگيز

ی مسلمانان باقی ميماند، و در تغييرات سياسی و اجتماعی جامعه، فراتر از جامعه
  .شودحد يک نيروی قوی و موثر، محسوب می

  
دهد که يک تمايل و ها نشان میهای مسلمانها و هم سياستبينيم هم دادهچنان که می

گويی دولت، و سترده برای مشارکت سياسی، دموکراتيزاسيون، پاسخی گسمطالبه
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با اين وصف نگرانی عمده در منطقه اين است که غرب . حاکميت قانون وجود دارد
های خواهان تعيين سرنوشت مسلمانان توسط خودشان نيست، و در عوض، رژيم

در کوتاه . دکن استبدادی را با مارک خودساخته از حکومت دموکراتيک، تقويت می
احزاب سياسی و رهبران ی  مداخلهمدت، برخورداری واقعی از تعيين سرنوشت به 

مذهبی نياز دارد، رهبرانی که اگر در بسياری از کشورها امروزه انتخابات آزاد و 
بسياری . توانستند به صورت دموکراتيک انتخاب شوندشد، میعادالنه برگزار می

با اين . های اياالت متحده مخالفندبا برخی سياست از اين رهبران مستقل هستند و
همه، به مردم اجازه خواهند داد تا تغييراتی را به طور مسالمت آميز انجام دهند و 
اعتراض خود را آزادانه ابراز کنند که همين امر جذابيت طرفداران خشونت که آن 

اين ايجاد فضای باز عالوه بر . دانند، کاهش خواهد داد را تنها ابزار در دسترس می
 ت نيستند،سيستم سياسی در کشورهايی که احزاب بزرگ در آن مجاز به فعالي

  .کندآلترناتيوهای غير اسالمی را نيز ايجاد می
  
تشخيص تروريسم به عنوان نشانه، و اسالم به عنوان مشکل، اگرچه در برخی  

اين . خطرناک محافل پذيرفته شده، اما نقصان و ريسکی جدی است با پيآمدهای
ها و باورهای راديکال، بيگانه ساختن اکثريت مسلماناِن تائيدی خواهد بود بر ترس

مدره و تقويت اين اعتقاد که جنگ عليه تروريسم جهانی، واقعا جنگی است عليه 
  .فرد چه مدره باشد چه راديکال، اين بينش منفی، يک برداشت گسترده است. اسالم

  
پذيريم  و ادامه آزادی غرب را می ،و بيش از همه ،کنولوژیگويند ما تمسلمانان می

دانند و نه فرانسه، ها را بيشتر مربوط به اياالت متحده میدهند که اين کيفيتمی
شود غرب به طور عام، و اين دقيقا به اين خاطر است که تصور می. ژاپن و آلمان

شهروندان "که برای  ای دارداياالت متحده به طور خاص سيستم قضايی منصفانه
نوان قهرمان حقوق بشر آورد، و خود را به عفراهم می" های فراوانیخود آزادی
ند و رفتار آمريکا نسبت به مسلمانان نظير آنها که در گوانتانامو، يا کتعريف می

گيرند، به عنوان رياکاری ارزيابی ابوُغريب و ساير کسانی که مورد آزار قرار می
  . شودمی

  
های اياالت متحده در مصر زمانی که رسوايی زندان ابو غريب از ديپلماتيکی 

ما چنين چيزی را از دولت خودمان انتظار "افشا گرديد گفت افراد محلی به او گفتند 
تواند به اين خاطر باشد که تصوير آرمانی از قضا، اين می." داشتيم، اما از شما نه

شود که  وکراسی در جهان اسالم ارائه میامريکا به عنوان چراغ راهنما برای دم
از نظر شما، : برداشت اين است. انگيزداقدامات آن چنين خشم تند و تيزی را برمی

بايستی مردم خودتان را مداوا کنيد و های شماست و شما میآمريکا عليه ارزش
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را  آزار رساندن به مسلمانان به اين معنی است که شما بايد واقعا ما را و آئين ما
  . تحقير نمائيد

  
ناديده گرفتن و يا خاتمه دادن به درگيری شديد در جهان اسالم به مراتب موثرتر 
است از طرح ريزی حضور نظامی قوی برای حفاظت از منافع آمريکا و محدود 

اين استدالل که حضور نظامی قوی در منطقه در . ساختن رشد تروريسم جهانی
های گالوپ در سراسر جهان شد، توسط دادهجنگ عليه تروريسم برنده خواهد 

جنگ طوالنی عليه ترور در ميدان جنگ برنده نخواهد شد . اسالم خلق نشده است
ها  در حالی که درگيری شديد با تروريست. شودبلکه با وفاداری مردم منطقه حل می

حساسات ضد آمريکايی را افزايش های مسلمانان، او اشغال نظامی سرزمين
دهد و صدای ميانه رويی را اقتدار اخالقی آمريکا با متحدانش را تنزل میدهد،  می

  . کندکه خواهان روابط بهتر است، خاموش می
  

اين . نهايتا، درگيری پايان ناپذير ميان غرب و جهان اسالم، اجتناب ناپذير نيست
دهد که ها نشان مینظرسنجی. مربوط به سياست است نه درگيری بر سر اصول

 ٩٠بيش از (اند ها و مسلمانان حفظ کردهها احترام بااليی را ميان مسيحی نیلبنا
ها داخلی طوالنی طی دهه با وجود جنگ ١٤٥)درصد عقايد، مطلوب طرفين است

امروز، کمتر از يک . اندجنگيدهاعتراف  اقرار و در لبنان، تقريبا در امتداد خطوط
مردم سياه و سفيد در امريکا  تنسل پس از مبارزه برای حقوق مدنی، اکثري

ی اميدوار کننده، اين نمونه ١٤٦.شان خوب استگويند که روابط ميان گروهای می
اند ها درگير بودهحتی آنها که قرن -ها کند که امکان بهبود روابط بين گروهتاکيد می

با  سرعتی نسبی امکان دارد اگر درک بيشتری از ريشه و علت درگيری وجود  -
  .ه باشدداشت
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  گيری روش و نمونهطراحی :  پيوست الف 

  
  
  
  

  طراحی روش
  

  : متد و روش را به کار گرفت درگالوپ در نظرسنجی جهانی، دو طراحی 
  

  طرح نظرسنجی تلفنی، در کشورهايی ) آر دی دی(تماس تلفنی تصادفی
ضعيت اين و. درصد جمعيت يا بيشتر، تلفن ثابت داشتند ٨٠استفاده شد که 

 . معمول بود. . . در اياالت متحده، کانادا، اروپای غربی، ژاپن، استراليا و 
 
  توسعه از جمله بيشر کشورهای آمريکای التين، شوروی در حال در جهان

شد سابق، تقريبا تمام آسيا، خاورميانه و آفريقا، جزء مناطقی محسوب می
 . دی رو در رو بوکه چهارچوب طرح، استفاده از مصاحبه

  
  : دهد ی نظرسنجی جهانی گالوپ را در مجموع توضيح میآيد فلسفهآنچه در زير می

  
 های يک کشور از جمله تمام مناطق ی مشخصی، تمام قسمتنمونه

 .کندروستايی را نمايندگی می
 
 ی طراحی شده نباشد، کشورها، وقتی که بخشی از يک کشور، شامل نمونه

کرد که آيا اين مرور تعيين می. وندشاساسا مورد به مورد مرور می
 .  بررسی بايد ادامه پيدا کند يا نه

 
  سال به باال مد نظر هستند و شامل  ١٥تمام جمعيت، از جمله تمام افراد

 .شوندمی
 
 ی تلفنی اما بهمصاح. کشدتقريبا يک ساعت طول می ی رو در رومصاجبه

 .دقيقه ٣٠گيرد، تقريبا کمتر وقت می
 
 شودالتی استاندارد، در سراسر جهان استفاده میوامجموعه س. 
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 ها، مهناشود، پرسشدر بخشی از جهان که بررسی رو در رو انجام می
برای مثال . گرددواالت طراحی شده برای هر منطقه را شامل میس

ی سواالت مورد استفاده در کشورهای فقير و مقروض درجهت ارائه
 . شودتوسعه هزاره، طراحی میاطالعات در مورد پيشرفت در اهداف 

 
 شودها به زبان اکثريت، در هر کشور ترجمه مینامهپرسش. 
 
  مصاحبه کننده و مصاحبه شونده نه تنها در مورد سواالت، بلکه در مورد

 .شوندی مصاحبه نيز آموزش داده میاجرای پروسه
 
 گيردها معموال در يک محل مرکزی صورت میآموزش مصاحبه  . 
 
 های انتخابی شود تا ببينند نمونههای کنترل کيفيت استفاده میوشاز ر

اند درست بوده، و اين که افرادی که تصادفی از هر خانواده گزينش شده
پرسش شوندگان تصادفی، يا بر اساس متد تولد و يا متد  . باشندمعتبر 

به کار گرفته ) ی مصاحبه شونده از افراد خانوادهانتخاب بی ضابطه(
 .شوند می

  
  نمونه گيری

  
ی بررسی نظرسنجی جهانی در يک کشور به طور معمول، يکهزار پرسشنامه

با اين حال در برخی از کشورها ممکن است . شودتکميل شده را شامل می
 ٥٠٠برای مثال ما در مسکو . های بيشتری در شهرهای عمده گرفته شود نمونه

  . مصاحبه بيشتر انجام داديم
  

نمونه "گيرد، ليست سرشماری ه بررسی رو در رو صورت میدر کشورهايی ک
ی خانوار، راه اصلی گزينش ، متشکل از خوشه)پی اس يو(گيری واحدهای اصلی 

، به اين صورت )پی اس يو(نمونه گيری واحدهای اصلی "معموال . نمونه است
  :شودطبقه بندی می

  
 يا بيشتر ١٠٠٠٠٠٠شهرهايی با جمعيت   .١
  ٩٩٩٩٩٩تا  ٥٠٠٠٠٠ت شهرهايی با جمعي .٢
  ٤٩٩٩٩٩تا  ١٠٠٠٠٠شهرهايی با جمعيت  .٣
  ٩٩٩٩٩تا  ٥٠٠٠٠شهرهايی با جمعيت  .٤
  ٤٩٩٩٩تا  ١٠٠٠٠شهرهايی با جمعيت  .٥
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  ١٠٠٠٠ کمتر از روستاهايی با جمعيت/ شهرها  .٦
 
به تناسب جمعيت اختصاص داده شده در ) نمونه گيری واحدهای اصلی(پی اس يو 

مصاحبه، يک  ٨ای است با متوسط اس يو ، نمونه پی ١٢٥هر طبقه و معموال 
ی پی اس يو آماده اگر نقشه. مصاحبه نمونه برای يک خانواده، برای پی اس يو

س يوهای گزينش د، در غير اين صورت پی اشود، آنها مورد استفاده واقع میباش
ی هاشود تا خانوادهاز روش مسيرهای تصادفی استفاده می. دشده بايد ترسيم شو
گر حداقل بايد سه تالش برای بررسی نمونه خانگی  مصاحبه. نمونه انتخاب شوند

ی اگر نتوان مصاحبه را با خانواده. انجام دهد، واالّ به طور علنی رد خواهد شد
. ی کناری از سمت راست انتخاب خواهد شد نمونه اوليه انجام داد، اولين خانواده

موفق نباشد، دقيقا اولين خانه از سمت چپ همان اگر اولين تالش با اين خانواده نيز 
تواند ادامه خانواده می ٩تالش برای انجام مصاحبه تا . شودی اول انتخاب میخانه

  .  پيدا کند
  

سنجی از طريق تماس تلفنی تصادفی، حداقل در پنج نوبت در هر خانواده نظر
معموال طرح طبقه . دساله يا باالتر دسترسی پيدا کر ١٥گيرد تا به فرد صورت می

هايی پيروی ها از مصاحبهبندی نشده، ولی در غير اين صورت، فرآيندها و روش
  .  است روش رو در رو انجام شده که با کنندمی

  
  اعتبار آماری

  
اين . آوری شدجمع ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ها در اواخر سال اولين نوبت اطالعات و داده

درصد  ٩٥شود ، و گفته می*عتبر استبررسی احتماال با اندکی خطای آماری  م
اين به معنای ان است که اگر نظرسنجی يکصد بار و دقيقا . قابل اطمينان خواهد بود

 ١٠٠نظرسنجی از  ٩٥با همان روش صورت بگيرد، با توجه به احتمال خطا، 
احتمال  ،نمونه ١٠٠٠با در نظر گرفتن حجم . مورد، ارزش واقعی خواهد داشت

   .  باشد میسه در صد  -يا + از نظر رياضی بين آنها  ٪ ٥٠ برایخطا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مانند پاسخ ندادن ساير اعضا وجود داشته باشد ديگر خطابر فرض که منابع    * 

خطای ديگری که اعتبار . کندکه برای نمونه گيری مد نظر بودند، باز تفاوتی  نمی
گيری خطای مربوط به دهد، از جمله اندازهنظرسنجی را تحت تاثير قرار می

بخشی يا از ها، اعم ی موضوعات و خطای عنوانپرسشنامه، نظير ترجمه
سال به باال، امکان انتخاب برای نظرسنجی  ١٥هايی از جمعيت مورد نظر  بخش

  .صفر درصد هست



١٥٠ 
 

شود، و ای، احتمال خطاها با سئواالت، متفاوت میهای خوشهمونهبه دليل طراحی ن
اگر استفاده کننده بر اساس احتمال خطا تصميم قطعی بگيرد، بايد افزايش احتمال 

های اثر طراحی بر پتانسيل پاسخ. خطا بر اثر طراحی را نيز در نظر داشته باشد
ی ی خوشهی از نمونهشود، و افزايش در احتمال خطا، ناشوابسته محاسبه می

  . است) PSU(خانوار در نمونه گيری واحدهای اصلی 
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  ليست کشورها در نظرسنجی جهانی

  
  گواتماال      کانادا     افغانستان 

  هائيتی      چاد       آلبانی 
  هندوراس      شيلی       الجزيره
  مجارستان      چين       آنگوال 

  دهن      کلمبيا     آرژانتين 
  اندونزی    کاستاريکا     ارمنستان 

  ايران    کرواسی       استراليا 
  عراق       کوبا       اتريش 

  ايرلند      قبرس      آذربايجان 
  اسرائيل    جمهوری چک    بنگالدش 
  ايتاليا    دانمارک       بالروس
  جامائيکا  جمهوری دومينيکن      بلژيک 

  ژاپن      اکوادور      بنين
  قزاقستان    السالوادور    بوسنی و 

  کنيا      استونی    زگوئينهر
  کوزوو      اتيوپی      بوتسوانا

  کويت      فنالند      برزيل
  قرقيزستان      فرانسه    بلغارستان

  لتونی    گرجستان    بورکينافاسو
  لبنان      آلمان      بروندی
  ليتوانی      غنا      کامبوج
  مقدونيه      يونان      کامرون

  تايوان،      پرو    ماداگاسکار
  استان چين      فيليپين      ماالوی

  تاجيکستان      لهستان      لزیما
  تانزانيا      پرتغال      مالی

  تايلند    پورتوريکو    موريتانی
  توگو      رومانی      مکزيک
  ترينداد و تاباگو      روسيه      مولداوی

  تانزانيا      روندا    مونته نگرو
  ترکيه    عربستان سعودی      مراکش
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  ليست کشورها در نظرسنجی جهانی
  اوگاندا      سنگال    موزامبيک

  اکرائين    صربستان    )برمه(ميانمار 
  امارات متحده    سيرالئون      نپال
  عربی      سنگاپور      هلند

  انگلستان      اسلواکی      نيوزلند
  اروگوئه      اسلونی    نيکاراگوته

  اياالت متحده    آفريقای جنوبی      نيجر
  ازبکستان    کره جنوبی      نيجريه
  ونزوئال      اسپانيا      نروژ

  ويتنام    سريالنکا      پاکستان
  يمن      سودان  های فلسطينینسرزمي

  زامبيا      سوند      پاناما
  زيمبابوه      سوئيس      پاراگوئه
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  سفر گالوپ برای نظر سنجی جهانی: پيوست ب 

  
  
  
  

های علوم سپتامبر، گالوپ از پيوند تخصص خود در پژوهش ١١ی بعد از واقعه
با توجه به . را ايجاد کرد ی مديريت، موسسه جهانی گالوپو مشاوره ،اجتماعی

ی اين موسسه عبارت بود محور گالوپ، نخستين وظيفه -ُسنت تجزيه و تحليل داده 
از انجام بزرگترين تالش در تحقيقات علوم اجتماعی، يا همان نظرسنجی جهانی 

گويی در بيش نظرسنجی جهانی، نظرسنجی دائمی است که به صورت پاسخ. گالوپ
درصد جمعيت جهان را  ٩٥انجام شده، و نتايج آن  کشور و منطقه ١٣٠از 

های ارائه نظرسنجی گالوپ در جهان اسالم، و پايه و اساس يافته. کندنمايندگی می
  . باشدشده در اين کتاب، بخشی از همين طرح می

  
ای است از نظر مالی خود تامين و صرفا برای نظرسنجی جهانی گالوپ، مطالعه

گالوپ هرگز نظرسنجی برای هيچ . شودانجام می -مايتی و نه ح -مقاصد پژوهشی 
خلوص و . های حمايتی انجام نداده است و هرگز نخواهد دادحزب سياسی و يا گروه

ای و در کانون آن، نوع ويژه ی مدل حرفهها، بر پايهها و تجزيه و تحليلعينيت داده
  .گالوپ است

  
که برای ايجاد اين کتاب صورت ای از سفر خاص گالوپ در اينجا نکات برجسته

  : گرفته، آمده است
  

  "غير ممکن"تصور امری :    فـاز اول
  

 -مدير نظر سنجی بين المللی گالوپ  Richard Burkholderريچارد بورخولدر 
شناس  باستان[ -شود، اينديانا جونز خود ما يا چنان که در گالوپ ناميده می

 ی رويترزمايل است به مقاله ]رو شد به ماجراجويی که با خطرات سهمگينی رو
  :ارجاع دهد ٢٠٠١در اکتبر 

  
ی سلطنتی و در کشورهای شديدا تحت کنترل که در آن قدرت مطلق توسط خانواده

ی سياسی منتشر شود، پژوهش اتوماتيک مانند نظر سنجیيا شاهزادگان اعمال می
اتی اين جوامع به محافظه کاری ذ"در مقاله آمده است " شده، همچنان تابو است

  ."معنای ظهور چنين تحقيقاتی، اگر هم اتفاق بيافتد، ُکند و آهسته خواهد بود
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اين بسيار  نهايتا با وجود شک و ترديد کارشناسان منطقه، گالوپ تصميم گرفت که
 .کنندرا عملی مهم است که پروژه 

  
  چيدن از ميان خارها - ح پرسشنامه طر:    فـاز دوم

  
برای . تر از راه حل آن مشکل استمشکل، به مراتب ضروریِصرف تدوين يک 

ای جديد، طرح سواالت جديد، و امکانات جديد با توجه به مشکالت قديمی از زاويه
  ." .نياز به تخيل خالق هست تا پيشرفت واقعی در علم به وجود آيد

  آلبرت انيشتن              
  

محققان تعمدا . ن تحقيق شدگالوپ با فرض اين که هيچ چيزی وجود ندارد، وارد اي
ی اين ممکن است که نکته. کردندپرهيز می" هاداده"ی از توجه به مفهوم عاميانه

برای . ی نظرسنجی، هنری ظريف استدقيقی بوده باشد، اما طرح پرسشنامه
بايستی فرضيات ضمنی خود را سواالتی که حتی االمکان هدفمند باشد، محققان می

نوشتند که با دقت واالتی را میکردند و سمیاص اذعان در مورد يک موضوع خ
برای مثال هنگاهی که . کردگو جلوگيری میشدن غيرعمدی پاسخ هدايتاز 

هايی با اين تصور طراحی  کرد، پرسشنامهگالوپ، مسلمانان اروپا را مطلعه می
آن به جای . ها حکم نوشدارو داردبرای تندرو" ادغام و جذب"کرد که گويی نمی

ها داد دادهکاويد و اجازه میساخت که ابعاد مختلف را میواالتی را مطرح میس
  . بگويند که آيا ارتباط ميان ادغام و جذب با مدرنيزاسيون واقعی است يا نه

  
واالت درست به چيزی بيش از شور و شوق و دقت علمی نياز اند نوشتن سگفته
مقامات دولت در : االت وجود داشتوی مهم برای بررسی تنظيم سو حوزهد. دارد

  . پاسخ دهندگان خود هر يک از کشورهای مورد بررسی، و نيز
  

ی  جهاد فخرالدين، شريک گالوپ در منطقه، و همکار در ايجاد اولين پرسشنامه
های حساس سياسی خطرات هميشه برای پا گذاشتن به سرزمين"گالوپ نوشت، 

ها با کرديم که از محدوديتاحساس میوجود دارد، به عنوان محققان عرب، ما 
و اين که . ها را چک کنيمخواستيم اين محدوديتخبريم، اما در مورد اين تحقيق می

هدف بعدی بسيار جالب و به لحاظ فکری با ارزش بود و من بايد بگويم که از نظر 
  ."کسب و کار نيز همين طور بود

  
دبی، به طور روزانه به تنظيم بهتر  الدر و فخرالدين در، بروخ٢٠٠١در اوايل سال 

کردند و تالش داشتند حرکت می حساسآنها در يک مسير . پرداختندها میپرسشنامه
دهندگان به  با متمرکز شدن بر پاسخ. بينی کنندهای مقامات دولتی را پيشنگرانی
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 ی جهانی، اين را روشن ساختند که هدف اوليه مطالعه، رسيدن به درک بهترنظريه
ها و باورهاست، آنها قادر بودند تا سئواالتی را به طور غير مستقيم در از ارزش

ی ساده مديريت ی غرب در يک زمينهی تروريسم، و به طور مستقيم در بارهباره
  . کنند

  
ی نهايی، در چندين کشور پرسشنامه. حداقل در بيشتر موارد -استراتژی کار 

در باط با آن با کمی مشکل رو به رو هستند، روشن ساخت که مقامات محلی در ارت
نشان دادند که پرسشنامه با کمی تنظيم قابل قبول  حالی که در موارد ديگر، مقامات

در عربستان سعودی، کشوری دشوار برای مطالعه، به خاطر قرار داشتن در . است
کردند و اصرار کانون معنويت جهان اسالم، مقامات به طور خاص مقاومت می

  . شتند که سواالت کليدی پرسشنامه تعويض و يا حذف گردددا
  
تائيد در آنجا کمی ديرتر صورت گرفت، و اين فقط به خاطر اين بود که سامی "

الدر بورخ. کردسخت ايستادگی می) پی ای آر سی(رئيس مرکز تحقيقات پان عرب 
شحال گفت که نهايتا او مرا از فرودگاه جده در عريستان فراخواند و خو"گويد می
  ."توانيم نظرسنجی را انجام دهيممی

  
 "خواهند با تو صحبت کنندگاه نمیآنها هيچ:    "فاز سوم 

  
شايد مانعی حتی سخت تر از به دست آوردن مجوز از دولت در هر کشوری، جلب 

، بخش حساس"گويد الدر میورخب. بود در نظرسنجی اعتماد خود شرکت کنندگان
شدند آنچه را که واقعا ها بود چون پاسخ دهندگان راضی نمیامهاستفاده از پرسشن

هر چه خط حزب است من "بی خطر اين بود که گفته شود . کنند بگويند احساس می
  ." گويمهم همان را می

  
کردند مانند اين که پرسش واالت معمولی شروع میمحققان، مشکل را با س

پرسشنامه به تدريج . ای عالقه دارندشوندگان به خواندن چه نوع کتاب و روزنامه
رسيد، و سپس های مهم برای پاسخ دهندگان میی ارزشبه موارد عمومی در باره

های اخص آنها ها، و نهايتا به پرسشی سيستم ارزشی غربیبه نظرات آنها در باره
 ما کارمندان قدرتمند خود را برای"گويد الدر میبورخ. پرداختی غرب میدر باره

  ." داشتيماواخر مصاحبه نگه می
  

زمانی که در بغداد بود فراخوانده شد تا پيرامون  ٢٠٠٣الدر در اوايل ژوئيه بورخ
او با يک مقام تازه  .ها بعد از تهاجم ائتالف، تحقيقی انجام دهدنظرات عراقی

اين مردم نسبت "ی سبز بغداد مالقات کرد و به او گفته شد منصوب شده در منطقه
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به طور قابل ." بينی که آنها با صحبت کنندگاه نمبیتو هيچ. ها بسته هستندخارجی به
احساس کرد کمی دلسرد شده است، چون او تمام اين راه را به اين  رالدفهمی، بورخ

گويی  کرد يک عدم پاسخخاطر پرواز کرده بود تا چيزی را تغيير دهد که گمان می
خواست صحبت در زمانی که هيچ کس نمی ی شفاهیمصاحبه(جانبدارانه است 

بعد از آن که مقام عراقی رفت يک نيوزلندی که گفتگو را شنيده بود گفت ). کند
 ٢٠او طی . گويدهای او نخواهم کرد که چه میرفيق، من توجه چندانی به حرف"

. گفتدر هر دو مورد راست میو او ." سال گذشته در مينياپوليس بوده است
برای (درصد پاسخ بگيرد  ٩٥ر آن تابستان در عراق توانست بيش از الدر د بورخ

در  ٥٠توانست نرخ پاسخ مرجع، يک روز خوب برای گالوپ روزی بود که می
  ). صدی در اياالت متحده داشه باشد

  
الدر با صدايی بيشتر وقتی سوال شد که او چگونه اين توفيق را کسب کرده، بورخ

اين بيشتر به اعتماد "ققان نظرسنجی شروع کرد و گفت ها و نه محشبيه روانشناس
شود، فارغ از اين که چه ميزان در طرح سئواالت مهارت داشته باشيد، مربوط می

ممکن است يک نمونه طرح کامل ايجاد کنيد، و مصاحبه کننده را نيز آموزش دهيد، 
يد به طور توانشونده به صداقت شما مطمئن نباشد، شما هرگز نمیولی اگر پرسش

الدر توضيح داد که لحظه صداقت، زمانی بورخ." باز با او صحبتی داشته باشد
شوند که شما واقعا جويای نظرات آنها هستيد، است که پاسخ دهندگان متوجه می

  :چيزی که او در جريان مصاحبه در لبنان به چشم خود ديده بود
  
همسرش . سالگی ٣٠اوايل ی خشنی در بيروت زن جوانی بود ظاهرا در در محله"

خواست زن را کرد و میمرتبا مداخله می -قصد داشت که او را منکوب کند 
گرفت، در نتيجه مديريت کند، اما مصاحبه کننده با مهربانی رفتار مرد را ناديده می

واالت های او به سپاسخ. تر استا جالبهای او برای مزن نهايتا متوجه شد که پاسخ
چهار يا پنج جنبه از زندگی  ما در باره. عميقا سليس و شفاف بودبی پايان ما 

معنی خانواده برای شما چيست؟ او چيزی مشابه اين "سواالتی را پرسيديم مانند 
چالش معنوی چه معنايی برای شما "ما پرسيديم . خب، اين زندگی است"جواب داد 

جع به هر کدام از اينها زن را." دارد؟ آيا اين چيری هست که زندگی را ميسر سازد
پاسخی که شنيدنش از او جذابيت . طوالنی فکر کرد و پاسخی شعر گونه داد

  ."  داشت
  

ترين کرد؟ کويت برخی از ضد آمريکايیگاه احساس تهديد میالدر هيچآيا بورخ
الدر، از بورخ. کشور در موج اول مطالعه، به ثبت رسانده است ٩احساسات را از 

هايی که مصاحبه(يد کرد ی قبل از تست بازددهنده در مرحلهدين پاسخ های چنخانه
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اين "گويد او می.) ها استفاده نشدالدر در آنها حاضر بود اما در تجزيه و تحليلبورخ
. های خشن آنها برویکمی اعصاب خردکن است که به عنوان يک غربی به محله

ميروی اما اين احساس من بود که ی آنها آنها بسيار خوش برخوردند وقتی به محله
  ."مايل بودم چنين اتفاقی بيافتد

  
رسد که ساکنان اين مناطق، ميان عصبانيت از با اين وصف، به نظر می

های غرب، کامال تفاوت شخصيتها و بی حرمتی نسبت به های غربی سياست
به . من شخصا هيچ خصومتی نديدم"الدر در سفرش به کويت گفت بورخ. اند قائل

دانند که آنها مردمی ميهمان نوازند و اين دشوار خواهد بود لحاظ تاريخی همه می
آنها . و اين جالب بود که آنها را در مصاحبه ببينی! ی آنها بيرون بيآيیکه از خانه

  ." های خود بسيار پرشور بودند، چرا که به شدت سياسی شده هستنددر پاسخ
  

ری از ساکنان، روابطی را که با غرب داشتند گويد که شماالد همچنين میبورخ
ای خشن من در محله. من سورپرايز کوچکی دارم"پاسخ دهنده گفت . مطرح کردند

توانست بيافتد و نه برای اتفاقی که فقط برای يک کويتی می -و کارگری بودم 
به دنيا ) (Nashvilleای او گفت اين پسر من است، او در نشويل درنقطه -ديگران 

گفتم چی؟ او گفت در واقع پسر ديگری دارم که مشکل بيماری طحال داشت و . آمد
لذا ما برای عمل جراحی به اياالت . دولت به ما کمک کرد تا او را درمان کنيم

  ." متحده پرواز کرديم؛ پسر ديگرم در آنجا متولد شد
  

الدر به ورخب. شدالبته تفاوت ميان جهان اسالم و غرب به طور دائمی يادآوری می
اين سفری "گويد او می. است خاطر دارد که احساس بودن به ويژه در لبنان دشوار

. ها و خط گسلی است ميان اسالم و غربانگيز بود چون اين يکی از محل شگفت
آنها  - درصد نيز مسلمان هستند  ٥٧درصد جمعيت و يا همين حدود مسيحی، و  ٤٢

سال قبل آنها به کشتن يکديگر  ١٥، اما در ميان يک نهاد سياسی قرار دارند
. آمد چيزی به حساب نمی در مقابل آنمبادرت کردند با شور و شوقی که بلفاست 

اما در حال حاضر گرده افشانی مستمر . ی اينها را در يک بنا خواهد ديدآدمی همه
  ." ها و هنجارهايی نيز وجود داردای، و همچنين نورمحداقل در بخش حرفه

  
در مصاحبه از  بايستیمیدر آن ن نيز يکی از معدود کشورهايی بود که ايرا

ی کارانهشرطی که از قضا فرهنگ محافظه. کردیاستفاده می ی زنمصاحبه کننده
آنها برای مصاحبه با زنان، "گويد الدر میبورخ. ساختايران آن را ضروری می

کامل از همکاران مرد خود جدا گر زن نياز دارند، و البته بايد به طور  به مصاحبه
  ."داشتيم که آنجا محيطی کامال متفاوت است اين را بايد در نظر می. باشند
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  هاکارکرد اطالعات و داده:    فاز چهارم 
  

آورد، شوخی محققان آغاز ها را به صورت انبوه فراهم میزمانی که گالوپ داده
. ها قرار دارده ظاهرا زير آشفتگیها کگير دادن به اعداد و بازکردن نمونه: شود می

ها را باز کند؟ محققان توجه خود را کند تا دادهچه راز و رمزی به گالوپ کمک می
اول، آنها زمانی را که کشوری . دارند تا کشف کنندهای عميق معطوف میبه تحليل

بررسی  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٥در مقابل  ٢٠٠١گرفت در سال مورد نظرسنجی قرار می
بود؟ آنها همه چيز را مد  مانده ثابتچه چيزی تغيير کرده بود؟ چه چيزی . دکردنمی

آنها توجه داشتند به ويژه . نظر داشتند از نگاه به آمريکا تا سطح دينداری شخصی
کردند داليلی پيدا کنند که چرا بايد به سطح باال و پائين يک کشور ويژه، و تالش می

آيا  -کردند نها ظاهرا تناقضات را بررسی میآ. بخش ديگر تحقيق را پيگيری کنند
کنند که دو چيز متضاد و در عين حال متقابال منحصر به فرد، ها تائيد میداده
  . زمان، درست است هم
  

کنندگان معموال مرويدار بسيار ارزشمندی در حل تضادهای خودشان کشف  پژوهش
ه آنها با تساوی جنسيتی و برای مثال زنان در بسياری از کشورها گفتند ک. کنندمی

. های غربی ندارندزمان تمايلی به ارزشاند، اما همهای آن در غرب موافقارزش
شود که آشکار، منجر به بينش ارزشمندی در عدالت جنسيتی می تضلدحل اين 

زنان مسلمان در حالی که به . توسط بسياری از مسلمانان نيز قابل درک است
ی غرب نسبت به زنان را اور دارند، درک سهل انگارانهبرابری قانونی جنسيتی ب

های رهايی بخش زنان با مدونا اين بدان معناست که جنبش. دانندتحقيرآميز می
  .    کنند و در پی کمک نيز هستندهايی که بسيار تالش میاند، جنبشبيگانه

  
صری که ی عنايابند به همان اندازهگران نمیدر تحقيق گالوپ، آنچه پزوهش

  : برای مثال. کنداند اهميت پيدا می يافته
  

 ای ميان زنان و مردان در حمايت از قوانين مذهبی گالوپ تفاوت عمده
 . پيدا نکرد

 
 ای به لحاظ سطح تقوای شخصی ميان اکثريتی که تروريسم تفاوت عمده

وجود  ندک حمايت میترور  ازکنند و اقليتی که در حاشيه را محکوم می
  .ندارد

 
 ی کنند، به اندازهگيرند و با آن مدارا میکسانی که تروريسم را ناديده می

 .  ستايندها را می اکثريت مدره و ميانه روها، اختيار و آزادی غربی
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ها قرار دهد و مشتاقانه ی دادهخواهد سواالت تحقيق را در مجموعهگالوپ می
ا نظرات افراد مسن در غرب مثال نظرات جوانان چه ميزان ب. ها را بکاودپاسخ

در دنيای اسالم چه کسانی بيشترين ارزش را ) نه چندان زياد: جواب(تفاوت دارد؟ 
 .)های گوناگونی که باسواد تر و مذهبی ترندگروه: جواب(برای دموکراسی قائلند؟ 

های جمعيتی در يک کشور، در بين کشورها و از جمله گران، تفاوتپژوهش
  . گيرندهای غربی را در نظر میی مسلمان و مليتعمده کشورهايی با جمعيت

  
چه تفاوتی هست بين کسانی که حوادث : آنها به نقطه نظرات شايع نيز  توجه دارند

گيرند؟  کنند، با اقليتی که در حاشيه تروريسم را ناديده میسپتامبر را محکوم می ١١
يرند تا عوامل کليدی گای را به کار میهای آماری پيچيدهآنها همچنين روش

آيا اين عوامل فقر است؟ . های افراطی را مشخص کنندچيزهايی از جمله ديدگاه
است؟ فناتيسم مذهبی است؟ جواب اين بود که اينها  از آينده بيسوادی است؟ نا اميدی

  . نبود
  

. توجه کنند" های کاذبشگفتی"اصل مهم در تجزيه و تحليل گالوپ اين بود که به 
های خود دانستند همواره اين مهم است که يافتهگران میشمندان و پژوهشچون دان

مقايسه کنند برای ديدن اين که آيا آنها در واقع ويژگی مهمی از " گروه کنترل"را با 
و اين که . جهان اسالم دارند و يا دارای احساسی فراتر از فرهنگ و مذهب هستند

و چه چيزی " باال"شدند که چه چيزی جه میداشتند چگونه متوای نمیاگر آنها داده
است تا بتوانند آنها را مقايسه کنند؟ برای مقايسه، آنها معموال از جمعيت " پائين"

ی مثال آنها عمدتا از ساکنان کشورهای مسلمان در باره. کردندآمريکا استفاده می
وال را به رسيدند، و همان سکند پاخالقی که حمله به غير نظاميان را توجيه می

چه چيزی به دست آمد؟ سطح حمايت . ها نيز مطرح کردندنمونه با آمريکايی عنوان
های اسالمی، از جمعيت آمريکا به از اين تعريف عام از تروريسم، در سرزمين

  . کردطور کلی باالتر نبود، و با کمی استثناء، از درصدی يک رقمی نيز تجاوز نمی
  
های مرتبط را سرجمع کند که به شماری از داستانگالوپ سپس کوشيد تا اجزاء  

اين مهم است که دانسته شود که . دادهای موجود را توضيح میدادهلقوه اطور ب
ها ايجاد و مطرح های اين کتاب را از طريق استخراج مستقيم از دادهگالوپ ايده

. تائيد کند آن کمپانی قادر نبود که اين تحقيق را با يک تئوری، آزمايش و يا. کرد
آوری کرده، و های سئواالت مهم را از الف تا يا جمعتوانست پاسخکمپانی اساسا می

  .مستقيما از مدارک استخراج نمايد
  



١٦٠ 
 

های ريز در ها به عنوان کشف يک پيکسل يا همان خالگالوپ به هر يک از يافته
نظر ای را در گران با هر پرسشی، دادهپژوهش. کرديک عکس بزرگ فکر می

گرفتند، آنها اندک اندک حزئيات تازه، يا يک نقطه رنگی تازه را کشف می
  . آمدنشستند و تصوير کامل به دست میکردند تا اين که نهايتا می می

  
  ی فرهنگی زمينه!: هاتحليل شگفتی:     فاز پنجم

  
ها ساخته شد، هنگامی که چارچوب منسجمی از طريق تجزيه و تحليل عميق داده

با  -اين فاز . ان آن فرا رسيد که اين اسکلت را با مفاهيم فرهنگی بپوشانيمزم
مولف اين کتاب و يکی  John L. Espositoمديريت پروفسور جان ال اسفوسيتو 

از ی مطالعات اسالمی، و نيز داليا مجاهد، ی حوزهاز متخصصين برجسته
ها سال  - لعات اسالمی اين کتاب و مدير اجرايی مرکز گالوپ برای مطا نويسندگان

ی تجربی را به هم آميختند تا تجزيه و تحليلی از روابط فرهنگی به دانش و حوزه
چرا تجزيه و تحليل اهميت دارد و يا شگفت انگيز است؟ چه چيزی . دست دهند

ممکن است به اين وضعيت ميان جهان اسالم و غرب کشيده شود، و چه چيزی در 
تواند ارائه  چه شواهد و مدارک حمايتی میمطالعات،  کانون آن قرار دارد؟ ساير

ی فرهنگی جهان اسالم تواند اين تجزيه و تحليل را در زمينهد؟ گالوپ چگونه میده
. معنا کند؟ اين پرسشی است که در اين قسمت از کتاب حاضر پاسخ آن داده شده

آمده و با  هايی است که در اين کتابی اين فرآيند، اکتشافها و نوآورینتيچه
  .خوانندگان تقسيم شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


