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دكتر احمد رهدار1

چكيده
ــانس غربي با پيروزي انقالب كبير فرانسه  همچنان كه جريان اصالحات در عهد رنس
به آرامش رسيد، جريان بيداري اسالمي در جهان اسالم نيز كه از يك صد و پنجاه سال 
ــد، با پيروزي انقالب اسالمي به آرامش  ــيد جمال الدين اسدآبادي شروع ش قبل و با س
رسيد. انقالب اسالمي باعث به وجود آمدن پرسش هايي شالوده شكنانه هم در باورهاي 
مسلمانان و هم در باورهاي غير مسلمانان شد. پرسش هاي مذكور از سويي در صالحيت 
ــالم ترديد و تشكيك كرد كه  ــويي در وضعيت موجود جهان اس الگوهاي غربي و از س
ــبت به انقالب اسالمي اتخاذ  در نتيجه آن  برخالف غرب كه رويكردهايي خصمانه نس
ــدن غرب از شكست  ــم الگو و اميد نگريست. نااميد ش ــالم بدان به چش كرد، جهان اس
ــت كه تالش كند در عرض انقالب اسالمي، بديل هايي  انقالب اسالمي آن را بر اين داش
ايجاد و معرفي نمايد. اين نوشتار درصدد است تا به بررسي تطبيقي ظرفيت هاي ايران 
1. دانش آموخته حوزه علميه (قم)، دكتراي علوم سياسي (تهران) و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي 

فتوح انديشه (قم)

بيدارى اسالمى و بررسي تطبيقي ظرفيت هاي 
ايران و مالزي براي الگوي تمدني جهان اسالم
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پساانقالبي و مالزي پساماهاتيري براي الگوي تمدني جهان اسالم شدن بپردازد. 
كليدواژه ها: ايران، مالزي، انقالب اسالمي، امام خميني، ماهاتير محمد، تمدن اسالمي

درآمد 
انقالب اسالمي ايران در شرايطي محقق شد كه دو قطب سياسي- فرهنگي استعمار 
يعني امريكا و شوروي سابق بر اكثريت قريب به اتفاق افراد، جريان ها، دولت ها و حتي 
ــترانده بودند و آنها را نسبت به اين مسئله  سازمان  هاي فرامليتي سايه چترشان را گس
ــرده بودند. پيروزي  ــدار ندارند، قانع ك ــا در يكي از اين دو م كه گريزي از حركت، تنه
ــطوره اي و نقطه آغاز و اميدي براي همه  انقالب اسالمي اما پاياني بود بر اين افسانه اس
افراد، جريان ها و دولت هايي كه دغدغه فراروي از دو شكل بسته، تحميلي و غيرانساني 

استعمار را داشتند. 
تحقق انقالب اسالمي ايران بهترين دليل براي امكان فراروي از وضعيت موجودي بود 
ــالم و نيز معدودي از دولت هاي اسالمي، خواهان  كه حداقل، عموم ملت هاي جهان اس
گذار از آن بودند. از اين رو بسيار طبيعي بود كه انقالب اسالمي به سرعت مورد مطالعه 
قرار گيرد؛ هم از جانب كساني كه اميد به تكرار آن داشتند و هم از جانب كساني كه بيم 
تكرار آن را داشتند. اين مطالعات به  ويژه آنگاه كه با استراتژي صدور انقالب اسالمي گره 
مي خوردند- طرحي كه به منظور فراروي از جغرافياي ايران، فعاالنه از جانب رهبران و 
تئوري پردازان انقالب اسالمي دنبال مي شد- تشديد مي شدند. ديري نپاييد كه مقاالت، 
كتاب ها، فيلم ها، كنگره ها و ديدارهايي درباره انقالب اسالمي ايران به وجود آمد كه هر 
ــويي با آن شكل نگرفته بودند، اما نشان از آن  چند همه آنها به لحاظ محتوايي در هم س

داشتند كه انقالب اسالمي پرسشي جدي فراروي دنياي معاصر ايجاد كرده است. 
توانمندي انقالب اسالمي در تثبيت هر چه بيشتر خود- به رغم وجود تحريم ها، جنگ 
تحميلي، تبليغات منفي و...- كه معلول رهبري داهيانه حضرت امام و همراهي صبورانه 
ــين جهان اسالم از جمله مسئله  ــد تا بسياري از مشكالت پيش ملت ايران بود، باعث ش
اختالفات شيعه و سني كه چندان به استعمار هم مربوط نمي شد و بلكه سابقه اش به قبل 
از پيدايش استعمار نوين برمي گشت، تا حدودي رنگ بازند؛ به ويژه اينكه حمايت قاطعانه 
ــتراتژي وحدت و تقريب مذاهب اسالمي- كه  انقالب اسالمي از فلسطين، تأكيد بر اس
ــيخ محمود شلتوت رئيس وقت دانشگاه االزهر طرح  قبًال توسط آيت اهللا بروجردي و ش
شده بود- ارتباط گيري علمي نسبتاً موفق نخبگان دانشگاهي و حوزوي ايران با نخبگان 
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ــني و برخي داليل خردتر  علمي جهان اسالم س
ــته و  ــراروي از نگاه هاي تنگ، بس ديگر نيز به ف
متعصبانه مذهبي (مثل تعصبات شيعي- سني)، 
ــي)، قومي  ــات عربي- عجم نژادي (مثل تعصب
(مثل تعصبات معطوف به پان قوميسم) و... كمك 
ــت كه همه اين  ــه نبايد انتظار داش مي  كرد. البت
ــكالت، در همه جغرافياي جهان اسالم حل  مش
ــد. اين طبيعي بود كه برخي از افراد،  ــده باش ش
جريان ها و دولت ها از سر جهل يا از سر تعامل با 

ــي به برخي مطامع محدود دنيوي همچنان بر  دشمنان جهان اسالم به انگيزه  دسترس
وضعيت پيشين خود پافشاري كنند. 

ــتر  ــده، هر چه زمان بيش ــا جديد به وجود آم ــل بوده ي ــكالت از قب به  رغم همه مش
مي گذشت، وضعيت ايران تثبيت يافته تر مي شد و به همين ميزان، هم براي همفكران 
و هم كيشانش قابليت الگويي بيشتر پيدا مي كرد و هم براي دشمنان اسالم خطرناك تر 
ــاس نياز به يك مواجهه حداكثري با ايران كرد و  مي شد. از اين رو جهان استكبار احس
ــطح كوتاه مدت (از قبيل ايجاد ناامني در درون  ــه س براي اين منظور اقداماتي را در س
ــي زندگي مردم، ايجاد كودتا به اميد  ايران از طريق ترور يا گران كردن كاالهاي اساس
ــابق، جذب و منحرف كردن برخي از انقالبيون و...)، ميان مدت (از  بازگرداندن رژيم س
ــي، تحميل جنگ و...) و درازمدت (از قبيل انزواي  قبيل تحريم هاي اقتصادي- سياس
ــي انقالب اسالمي، جلوگيري از تكرار  سياسي ايران در دنيا، تحريف تئوري هاي اساس
انقالب اسالمي و...) انجام داد كه ضمن اينكه در برخي از اين اقدامات موفقيت نسبي هم 
داشته است، اما در مجموع، موج انقالب اسالمي فراتر از همه اين اقدامات عمل كرده و 

هر روز فشار بيشتري را بر استكبار جهاني وارد مي  كند. 
ــالمي، تحريف  ــتكبار جهاني عليه انقالب اس يكي از مهم ترين اقدامات درازمدت اس
ــتاوردها و نتايج آن از طريق بازخواني و تفسير مجدد آنهاست. براي اين  مهم ترين دس
منظور، الزم بود طيف وسيعي از تئوري پردازان غربي و نيز وابستگان فكري آنها در شرق 
فعال مي شدند. نكته مهم اينجا ست كه براي تأثيرگذاري عميق تر و مداوم تر، اين طيف 
نبايد با تابلوي جاسوس، استعمار، وابسته غرب و... ظهور مي  يافتند بلكه تمام تالش ها 
صورت گرفت تا آنها در قامت دوست ظاهر شده، اما اقدامات خصمانه داشته باشند. برخي 

انقالب اسالمي ايران از بدو ظهورش 
تاكنون همواره مورد تحريم و فشار 
بين المللي بوده است. با اين همه 
در بسياري از موارد اختالف ميان 
آن و ابرقدرت ها، به دليل قدرت 
ويژه اي كه داشته توانسته از گزينه 
خود دفاع كند. قدرت ابرقدرت ها به 
امكانات اقتصادي،  نظامي، تبليغاتي 
و سياسي شان مي باشد و قدرت ايران 

به باور عميقش به آرمان هايش
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از مهم ترين اقدامات اين طيف عبارت اند از:
1. بازخواني مجـدد رابطه دين و سياسـت: در 
ــين جريان  ــالف تحقيقات پيش ــروژه، برخ اين پ
شرق شناسي- كه در آنها دين و سياست دو حوزه 
ــدند به  گونه اي  ــتقل از يكديگر تعريف مي ش مس
كه اگر بخواهند در يكديگر تداخل داشته باشند، 
ــه مي خورد-  ــت ضرب ــن و هم به سياس هم به دي
ــت ارايه  ــل دين و سياس ــيري جديد از تعام تفس
مي شد كه بر اساس آن، سياست تنها بخشي از دين 
شمرده مي شد و اين تفسير اساساً در مقابل درك 
ــبت بود كه مي فرمود:  حضرت امام(ره) از اين نس
«وهللا اسالم همه اش سياست است». در سال هاي 
اخير، غرب براي اين نوع درك خود از اسالم، واژه 
ــي» را جعل كرده و ادبيات آن را با  «اسالم سياس
ــاخته و منفي اي از جمله  مفاهيم كليدي خودس
«بنيادگرايي اسالمي»، «محافظه كاري اسالمي»، 
ــالمي» و... پررنگ كرده است؛ به  ــم اس «تروريس
گونه اي كه گذار از آن- يعني نقد اسالم سياسي تعريف شده توسط غرب- مستلزم نقد 
همه اين مفاهيم حاشيه اي اما كليدي مذكور مي باشد. از همين رو بسياري از مسلمانان 
مخالف غرب نيز به دليل اينكه گذار منطقي از اين حيله علمي غرب مستلزم تالشي وافر، 
ــد، ترجيح مي دهند در درون همان تعاريف غربي  مستمر و حتي خسته كننده مي باش

ارايه شده از اسالم به نقد و نقض آن بپردازند. 
ــيرهاي راديكال  2. بازخواني مجدد تئوري واليت فقيه: در اين پروژه، برخالف تفس
پيشين غرب كه تئوري واليت فقيه يك تئوري استبدادي، سنتي (ضد مدرن) و غيرپويا 
(متحجرانه) معرفي مي شد، مسبوق بر جامعه شناسي ويژه اي از وضعيت ايران معاصر، به 
يك باره تبديل به تئوري اي غيراستبدادي- و البته همچنان غير دموكراتيكال- مي شود 
ــوي مدرنيت است. به عبارت ديگر تئوري  كه رسالت آن گذار جامعه سنتي ايران به س
ــت  بلكه تئوري گذار از سنت به  ــير جديد، نه فقط سنتي نيس واليت فقيه در اين تفس
سوي مدرنيت است! و در اين ميان، جلوه هاي به ظاهر استبدادي آن نيز از طريق تبيين 

واقعيت اين است كه كشوري 
مي تواند به عنوان الگوي تمدن 
اسالمي معرفي شود كه هم داراي 
تاريخ و هم داراي فرهنگ اسالمي 
باشد. در ميان كشورهاي اسالمي 
معرفي شده براي اين مقصود، 
كشور تركيه به رغم داشتن تاريخ 
اسالمي، فاقد فرهنگ اسالمي و 
كشور مالزي هر دو مؤلفه  فوق را 
در حد ضعيفي واجد است. در اين 
ميان كشورهاي زيادي نيز از جمله 
عراق، سودان، عربستان، مصر و... 
هستند كه به رغم داشتن هر دو 
مؤلفه مذكور در حد نسبتًا قابل 
قبول، به دليل اينكه واجد ديگر 
شرايط الزم براي الگوي تمدني 
شدن نيستند، نمي توانند براي اين 

مقصود در نظر گرفته شوند 
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ــنت به مدرن توجيه مي شود؛ همچنان كه جوامع  ملزومات يك گذار جهشي از عالم س
غربي نيز در مرحله گذار به عالم مدرن، ناگزير از جاده استبداد گذشته  اند! مهم تر اينكه 
ــين غرب «فقيه سنتي ديكتاتور»  ــيك و پيش امام خميني(ره) نيز كه در قرائت كالس
ــد، به «فقيه دوران گذار» تغيير نام مي يابد و تئوري واليت فقيه وي ديگر  تفسير مي ش
ــت كه در آن «مصلحت» بر «شرع»  نه يك تئوري شرعي بلكه يك «تئوري عرفي» اس
مقدم شده و از همين روي «شوراي تشخيص مصلحت نظام» كه شورايي عرفي است، در 

جايگاه باالتري نسبت به «شوراي نگهبان» كه شورايي شرعي است قرار دارد.1
3. بازخواني مجدد مسئله صدور انقالب اسالمي: در اين پروژه، برخالف تفسيرهاي 
پيشين غرب از موقعيت ايران پساانقالبي در ميان جوامع اسالمي كه آن را در هر حال، 
مؤثر و البته خطرناك و الهام بخش مي ديد- و از همين رو الزم بود كه موانع و دغدغه هايي 
ــود آيد كه پروژه  ــي و... براي آن به وج ــاي بين المللي، جنگ تحميل از قبيل تحريم ه
صدورش به تعويق افتد- در تفسير جديد از مكان يابي آن، مسبوق به يك جامعه شناسي 
ــكيك مي شود. در اين  ــاً در «امكان» صدور، ترديد و تش ويژه از جوامع اسالمي، اساس
برداشت جديد، موانع مذهبي مثل اختالفات ريشه اي تسنن و تشيع، موانع نژادي مثل 
اختالفات تاريخي عرب و عجم، موانع قومي مثل مسائل جديد پان قومي و... به گونه اي 
ــوند كه به  خودي خود مانع صدور انقالب اسالمي  ــده و مهم تلقي مي ش اصالت داده ش
مي شوند؛ به  ويژه اينكه بسياري از كشورهاي اسالمي برخالف ايران كه نسبتاً يك كشور 
يك دست مسلمان مي باشد، يا داراي اقليت هاي ذي نفوذ و نزديك به اكثريت مسلمان 
بوده2 يا اساساً خود مسلمانان در آنها در اقليت هستند. از اين رو، الگوي ايران اسالمي در 
صورت صدور به اين كشورها مستلزم چنان تغييراتي است كه در صورت تحقق، با نمونه 

ــاهد بازاري ضمن عرفي خواندن تئوري واليت  1. به عنوان مثال سعيد حجاريان در كتاب از شاهد قدسي تا ش
ــرايط پروس در حال گذار به  ــير حضرت امام به فقيه دوران گذار، شرايط ايران پساانقالب را همان ش فقيه و تفس
ــمارك ارزيابي مي كند. همچنان كه وي با تأكيد  آلمان شدن و نيز شخصيت حضرت امام را مشابه شخصيت بيس
ــت ذكر كرده، از وصف «مطلقه» براي  بر اينكه ژان بدن نيز قيد «اطالق» را يكي از چهار ويژگي ضروري حاكمي

«واليت فقيه» در شرايط گذار از سنت به مدرن دفاع كرده است! 
2. به عنوان مثال در كشور لبنان هر چند تعداد مسيحيان يك سوم تعداد مسلمانان مي باشد، با اين همه به دليل 
قانون اساسي ويژه آن كه رياست دولت را همواره به مسيحيان سپرده،  مسيحيان از قدرت و نفوذ فوق العاده اي حتي 
بيشتر از مسلمانان برخوردار هستند و تنها در سال هاي اخير به دليل رشد محبوبيت و البته قدرت مردمي- سياسي 

حزب اهللا لبنان است كه قدرت مسيحيان در آن كنترل شده و تنزل يافته است. 
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اصل خود تفاوت هاي فاحشي خواهد داشت.1 
4. بازخواني جايگاه اسالم در جوامع اسـالمي: در اين پروژه، برخالف اظهار نگراني 
ــالم و خودآگاهي مذهبي- تاريخي  بحقي كه در دهه هاي گذشته از رشد روزافزون اس
ــئله اي كه به نوبه خود باعث به وجود آمدن نوعي اسالم هراسي  مسلمانان مي شد- مس
گسترده در غرب شد- مسبوق به جهان شناسي ويژه ناشي از تفسير غيرواقعي جهاني 
ــجم و وحدت بخش و نهايتاً در حال حل  شدن، مسلمانان امروزي فاقد يك هويت منس
ــوند. در اين تفسير جديد، «اسالم»- كه هر چند  شدن درون نظام جهاني تفسير مي ش
به لحاظ نظري حاوي آموزه هايي با عقالنيت باال نيز مي باشد- به دليل اينكه نتوانسته 
فاصله «آموزه» تا «عمل» را براي پيروانش پر كند، ناگزير از حيات اجتماعي مسلمانان، 
به نفع «غرب» كنار مي رود؛ چراكه غرب اگرچه ممكن است از آن درجه غناي آموزه اي 
كه اسالم دارد، برخوردار نباشد، اما به دليل اينكه به ضرورت هاي عملي (پراگماتيك) 
ــدني تر داده، از اقبال بيشتري برخوردار مي باشد. به عنوان  زندگي انساني پاسخ هاي ش
مثال در تفسير جديد از مكان يابي اسالم در بين مسلمين و نيز مكان يابي مسلمانان در 
جهان امروز، از مفهوم «بحران» يا «خأل» هويتي ناشي از نا همخواني احكام اسالمي با 
مقتضيات عصر استفاده مي شود كه بر اساس آن، يا مسلمانان بايد از هويت اسالمي شان 
به نفع زندگي شان دست كشند يا بايد از زندگي مدرني كه به هر حال درون آن قرار دارند 
به نفع اسالم دست كشند.2 تجربه تاريخي مسلمانان نشان داده كه با گزينه اول راحت تر 
كنار آمده اند تا گزينه دوم؛ آنها در بهترين شرايط با توجيه هاي تقليلي مكرر احكام اسالم 

تالش كرده اند تا راهي ميانه دو گزينه فوق انتخاب كنند.3
5. بازخواني مفاهيـم اجتماعي هويت بخش در اسـالم: در اين پروژه، برخالف انكار 

ــالمي ايران هر چند از شيوه  ــنده كتاب مجموعه  مقاله اي بازتاب جهاني انقالب اس ــپوزيتو نويس 1. جان ال اس
اصطالحاً «يكي به نعل و يكي به ميخ زدن» استفاده كرده و گاهي نيز به تأثيرگذاري انقالب ايران بر برخي جنبش ها 
و جوامع اذعان مي كند، اما در مجموع بر شكست صدور انقالب ايران تأكيد دارد و پروژه صدور را پروژه اي تمام شده 

تلقي مي كند. 
ــروزي-  به  ويژه  ــلمانان ام ــده تالش مي كند تا مس ــنده كتاب امت مجازي ش 2. به عنوان مثال اليويه روا نويس
ــلماناني كه در اروپا و امريكا زندگي مي كنند- را در ذيل مفهوم «هويت حيرت زده» يا «هويت به تقليل رفته»  مس
ــريع و در عين حال  ــايبري و ايجاد نوعي روابط گسترده، پيچيده، س ــترش عالم س تحليل كند. از نظر روا، با گس
ــياري از معتقدات خود به نفع زندگي شان دست كشند. ضمن اينكه با كم رنگ  ضروري، مسلمانان ناگزيرند از بس
ــلمانان- از جمله مرزهاي جغرافيايي- ديگر عالم اسالمي نيز  ــين هويت بخش براي مس شدن همه مرزهاي پيش

چندان مفهوم روشني نخواهد بود. 
3. به عنوان مثال اصرار اسالم بر خوردن غذاي حالل، زندگي براي مسلمانان در دنياي غرب را با سختي روبه رو 
كرده است؛  به ويژه مسلمانان تازه وارد و مسافر در غرب كه قصد اقامت طوالني مدت در آن را ندارند؛ آنها مجبورند 
به وعده مك دونالد مبني بر ارايه غذاي «حالل» اكتفا كنند،  حتي اگر مك دونالد به واقع به آنها غذاي حالل ندهد! 
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ــبت به برخي مفاهيم  ــلبي شديد غرب نس و برخوردهاي س
ــه مفهوم «جهاد»،  ــالم از جمل اجتماعي هويت بخش در اس
«واليت» و... اين دست مفاهيم به گونه اي بازتفسير مي شوند 
ــترين هماهنگي با  ــالمي خوانده شدن، از بيش كه ضمن اس
اهداف كلي غرب برخوردار باشند. به عنوان مثال در تفسير 
ــود تا آن به يكي از دو  جديد از مفهوم «جهاد» تالش مي ش
قسمش يعني نوع اكبر، دروني و فردي اش  تقليل داده شود. 
انحصار مفهوم جهاد اسالمي به «جهاد اكبر» يا همان «جهاد 

با نفس»، ضمن فردي و دروني كردن آن، جريان مقاومت اسالمي را كه مصداق «جهاد 
ــتعماري- استكباري مي باشد، به  اصغر» و به مثابه مهم ترين مانع تحقق برنامه هاي اس
ــت» غرب تالش كرده تا  ــير جديد از مفهوم «والي محاق مي برد.1 همچنان كه در تفس
اين مفهوم را از ساحت «فقه» به ساحت «عرفان» انتقال دهد. تفاوت مهم فقه و عرفان 
اسالمي در اين است كه فقه، رسالت مديريت جوارح و عرفان رسالت سامان جوانح را بر 
ــال را تصحيح مي كند و عرفان، ميل ها و  عهده دارند. به عبارت ديگر فقه، رفتارها و اعم
انگيزه ها را. واليت فقهي، جهاد، حماسه، جنبش و انقالب اسالمي خلق مي كند و واليت 
عرفاني صرف، خانقاه و محفل ذكر و رقص سماع2 و البته روشن است كه واليت عرفاني 
ــت. غرب براي نيل به اهداف خود، جريان  براي غرب به مراتب بهتر از واليت فقهي اس
جهاد و مقاومت اسالمي را از طريق جريان هاي خودساخته، غيرانساني و ناكارآيي مثل 
ــان مايه ايجاد نفرت و دشمني با اسالم مي شود، به  «القاعده» و «طالبان» كه وجودش
ــازي  ــاند3 و جريان واليت فقهي را از طريق هم عرض س ورطه تحريف و انحراف مي كش
واليت عرفاني- با تفسيري كامًال اباحي گرايانه و متساهالنه از عرفان-  و حمايت گسترده 

ــگاه ويرجينياي امريكا در جلسه اي كه خدمت ايشان بودم،  نقل  1. پروفسور شاسادينا استاد شيعه مذهب دانش
ــروژه تحقيقاتي درباره «جهاد  ــنهاد يك پ ــگاه هاروارد امريكا به من پيش مي كردند كه مدتي قبل، از جانب دانش
اسالمي» با لحاظ همه امكانات و امتيازات مالي- معنوي شد. وقتي جلسات مذاكره با آنها برگزار شد، دانستم كه 

آنها توقع دارند كه در اين پروژه،  جهاد اسالمي به جهاد اكبر و دروني منحصر شود! 
2. در انديشه شيعي، عرفان، مرحله اي باالتر و پس از فقه است. عرفان شيعي دربردارنده همه آموزه هاي فقهي آن 
نيز مي باشد. به عبارت ديگر عرفان شيعي برآمده از فقه شيعي است تا جايي كه مي  توان گفت عرفان همان فقه به 
كمال رسيده و بارور شده است. اين در حالي است كه اگرنه در «انديشه» تسنن، حداقل در «تاريخ» تسنن، عمده 

عارفان اگر ضد فقه نبوده اند، حداقل برآمده از آن نبوده اند. 
3. تبليغات گسترده غرب براي نشان دادن جريان هاي «القاعده»، «طالبان» و... به عنوان نمونه هاي كامل جهاد 
ــود كه افكار عمومي دنيا به جريان هاي جهادي اصيل اسالمي مثل «حزب اهللا لبنان»  اسالمي، مانع از اين مي ش

(نمونه شيعي) و «حماس فلسطين» (نمونه سني) معطوف شود. 

كه  است  اين  واقعيت 
رقابت فرضي ايران و 
مالزي بر سر الگوي تمدني 
جهان اسالم اگر روزي 
به واقعيت بپيوندد، تراث 
غني اسالمي در ايران به 
راحتي قادر است تا عرصه 
خالي از تراث اسالمي 

مالزي را درنوردد
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از اقطاب سياسي و وابسته تصوف، تضعيف مي كند.1
ــروژه، برخالف اذعان  6. بازخواني جايگاه الگويي ايران در جهان اسـالم: در اين پ
پيشين غرب مبني بر قابليت  الگوبخشي ايران براي ساير كشورهاي اسالمي- كه البته 
ــود تا در شرايط  ــت- تالش مي ش واكنش هاي خصمانه اي را از جانب غرب در پي داش
ــورهاي اسالمي شود؛  ــود كه ايران ديگر نمي تواند الگوبخش كش پسيني چنين القا ش
چراكه برخي از ديگر كشورهاي اسالمي در مقوالت پيشرفت و آباداني، رضايت مردمي، 
گسترش تعامالت بين المللي، التزام عملي به اسالم و... گوي سبقت را از ايران ربوده اند. 
غربي ها در سال هاي گذشته، كشور مالزي و در سال هاي اخير، كشور تركيه را به عنوان 
ــير از مكان يابي  ــالمي معرفي كرده اند. تحليل چرايي اين بازتفس نمونه الگوبخش اس
كشورهاي اسالمي توسط غرب بسيار ضروري به نظر مي رسد. به نظر مي رسد توجه به 

نكات ذيل در اين خصوص حائز اهميت باشد: 
ــالمي به اندازه ايران رويارويي خود با  ــورهاي اس الف. از نظر نگارنده، هيچ يك از كش
ــت. ايران، هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي بيشترين  غرب را حداكثري نكرده اس
موضع گيري عليه غرب و اهداف آن را دارد. سطوح درگيري ايران با غرب از بيروني ترين 
و سطحي ترين مسائل خرد تا عميق ترين و پنهاني ترين مسائل كالن را شامل مي شود. به 
عبارت ديگر ضديت ايران با غرب از چنان درجه اي برخوردار است كه به درستي مي توان 
غرب را «غيريت» هويت ايراني معاصر دانست. اين در حالي است كه در ساير كشورهاي 
اسالمي، معموالً غرب به صورت موردي- در موارد خاص اختالف يك كشور اسالمي با 
غرب- نفي مي شود. از اين رو الگوبخشي ايران براي كشورهاي اسالمي مي تواند به معني 
حداكثري شدن رويارويي كشورهاي اسالمي با غرب باشد. در حالي كه مثًال الگوبخشي 
ــتند- هرگز  ــتي با غرب برخوردار هس ــه- كه از نوعي تعامل و بلكه دوس مالزي يا تركي
نمي تواند چنين پيامدي داشته باشد و اين بسيار طبيعي است كه غرب، از الگوي مالزي 

و تركيه خرسندتر از الگوي ايران باشد.
ب. مخالفت سياسي و اوليه انقالب اسالمي با غرب در ادامه به مخالفت هاي فرهنگي 
ــت. به عبارت ديگر سطح درگيري  ــيده اس و نهايتاً  مخالفت هاي فكري و زيربنايي رس

1. به  رغم اينكه جريان تصوف اسالمي در بسياري از كشورهاي اسالمي همچنان ضد غرب و حتي ضد نحله هاي 
ــند، برخي از اقطاب تصوف به صورت آشكاري برخالف آيين  افراطي و انحرافي اسالمي از جمله وهابيت مي باش
تصوف وارد زدوبندهاي سياسي و متأسفانه وابستگي مالي به غرب و امريكا شده اند. اقامت برخي از آنها در غرب و 
حمايت هاي آشكار رسانه هاي غربي از آنها به  ويژه در مواضعي كه عليه جريان هاي اصيل اسالمي اتخاذ مي كنند، 

به خوبي گواه ادعاي مذكور است. 
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انقالب اسالمي با غرب از سطح قضاوت درباره 
ــه مراتب  ــتعماري غرب ب ــت هاي اس سياس
ــي و  ــفه سياس فراتر رفته و به حوزه هاي فلس
فلسفه تاريخ رسيده است. درگيري در سطح 
تمدني، با قطع نظر از مصاديق رفتاري صورت 
ــروزه حتي اگر  ــن معني كه ام مي گيرد؛ بدي
ــالمي ايران  غرب هيچ كاري هم با انقالب اس
ــد و بلكه به عنوان حق السكوت،  ــته باش نداش
ــاز هم بنيادها  ــدان بپردازد، ب امتيازاتي هم ب
ــالمي و غربي به نفي  و بنيان هاي دو تفكر اس
يكديگر خواهند رسيد. درگيري تمدني وقتي 
ــلبي چندان كارآمد  آغاز شد، رويكردهاي س

نخواهند بود و تنها رويكردهاي اثباتي مي توانند جا را براي تمدن رقيب تنگ كنند. در 
ــالمي، تنها ايران وارد نوعي درگيري تمدني با غرب شده است و از  ميان كشورهاي اس

اين رو به مراتب براي غرب خطرناك تر از كشورهايي مانند مالزي و تركيه مي باشد. 
ــورهاي اسالمي، پيشرفت صنعتي  ج. واقعيت اين است كه تمايز اساسي ايران با كش
ــالمي از ايران آبادتر و بنا به داليلي از  ــت؛ چه، برخي از كشورهاي اس و آباداني آن نيس
ــتند. آنچه ايران را از ساير كشورهاي اسالمي  پشتوانه اقتصادي باالتري برخوردار هس
متمايز مي كند، اراده استقالل آن به معني واقعي كلمه است كه مستلزم به هيچ انگاشتن 
ــورهاي اسالمي به اين  ــي ايران نيز براي ساير كش و دور زدن غرب مي باشد. الگوبخش
ــي با همه اقدامات  ــد كه به آنها مي فهماند كه مي  توان بدون اتكا به غرب- حت مي باش
خصمانه آن- با تكيه بر آموزه هاي اسالمي و خدمت صادقانه به مردم، راهي مستقل از 
غرب پيمود. ايران اسالمي به دنبال شكستن الگوي زيستي انحصاري غرب است و اين 
چيزي است كه غرب نمي خواهد آن را برتابد. غرب به دنبال سروري است و كشورهاي 
اسالمي مادام كه در انديشه تقليد از آن به سر مي برند، حتي اگر به اندازه كافي هم رشد 
كنند، هيچ خطري براي غرب نخواهند داشت؛ چراكه در بدترين شرايط، آنها با روش ها 
و ابزار غرب چنان رشد مي كنند كه از خود آنها هم جلوتر مي زنند و در اين صورت، آنها 
خود تبديل به غرب شده اند و غرب را توسعه داده اند نه اينكه متمايز و متفاوت از آن بوده 
باشند. آيا به راستي كشورهاي مالزي و تركيه چيزي بيش از روش ها، ابزار، ساختارها و 

يكي از مهم ترين اقدامات درازمدت 
استكبار جهاني عليه انقالب اسالمي، 
تحريف مهم ترين دستاوردها و نتايج 
آن از طريق بازخواني و تفسير مجدد 

آنهاست؛ از جمله :
1. بازخواني مجدد رابطه دين و 
سياست؛ 2. بازخواني مجدد تئوري 
واليت فقيه؛ 3. بازخواني مجدد 
مسئله صدور انقالب اسالمي؛ 4. 
بازخواني جايگاه اسالم در جوامع 
اسالمي؛ 5. بازخواني مفاهيم اجتماعي 
هويت بخش در اسالم؛ 6. بازخواني 
جايگاه الگويي ايران در جهان اسالم
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حتي غايات غربي توليد كرده اند؟!
ــا از جايگاه انقالب  ــود تا به منظور نقد بازخواني غربي ه ــتار، تالش مي ش در اين نوش
اسالمي در شرايط امروزي، به صورت موردي و تطبيقي به وضعيت و ظرفيت اسالم در 

مالزي و ايران پرداخته شود. 
ــالمي كه به دليل جمعيت زياد، طبيعت نامساعد،  برخالف بسياري از كشورهاي اس
فقر و عقب ماندگي و... خسته كننده به نظر مي رسند، مالزي براي مسافراني كه بدان جا 
سفر مي كنند، كشوري راحت به نظر مي رسد: هزينه پايين زندگي، طبيعت زيبا، اخالق 
نرم استوايي مردم، پيشرفت هاي ظاهري (مناسب بودن خيابان ها، ساختمان ها، منازل 
ــده اند تا اتباع ديگر كشورها به راحتي  و...) به ضميمه تبليغات بيروني و... همه باعث ش
بتوانند با آن خو بگيرند. خو گرفتن با فرهنگ يك كشور بيگانه به لحاظ هويتي اما پديده  
ــت؛ به ويژه اينكه كميت ايرانياني كه به داليل مختلف تحصيلي، تجاري،  مناسبي نيس
ــغلي، اقامتي و... در مالزي زندگي مي كنند، باال و در حدود يك صد هزار نفر است. از  ش
ــور ديگر براي متفكران ايراني بايد  اين رو چگونگي حفظ هويت ايراني در عمق يك كش
ــت تا تراث و ظرفيت ايراني به  ــته حاضر با اين دغدغه نگارش يافته اس مهم باشد. نوش
صورت تطبيقي با تراث و ظرفيت مالزيايي به ايرانياني كه در مالزي زندگي مي كنند هديه 
داده شود. از اين رو تالش شده تا ذهنيت ايرانيان مسافر در مالزي نسبت به بسياري از 
اموري كه ممكن است به صورت مكرر در آنجا مشاهده كنند از طريق ارجاع تطبيقي با 

متناظرهاي ايراني اش حساس شود. 

بازخواني مؤلفه هاي اسالمي در مالزي
بي شك همه مسلمانان جهان از اينكه يك كشور اسالمي راه رشد و پيشرفت را برگزيده 
و در اين راه توفيق كسب كرده باشد، خوشحال خواهند بود. همچنان كه اخبار اسفناك 
ــالمي نيز براي همه مسلمانان دردناك  فقر، بي نظمي، نابساماني و... در كشورهاي اس

است. 
از سال ها قبل از سفر به مالزي شنيده و خوانده بودم كه اسالم در مالزي در حال رشد و 
پيشرفت است و مالزي از چنان وضعيتي برخوردار شده كه به درستي مي تواند به عنوان 
ــت 2011 (مردادماه 1390) براي  الگو براي كشورهاي اسالمي مطرح شود. در آگوس
يك پژوهش دانشگاهي به مدت يك ماه به مالزي سفر كردم و بيش از ده جلسه علمي 
ــتم. نتايج حاصل از اين جلسات به  با اسالم شناسان و متفكران دانشگاهي آن ديار داش
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ضميمه مشاهدات عيني و مصاحبه هايي با 
ــي و حتي مردم عادي  شخصيت هاي سياس
ــالم در  ــوص وضعيت اس ــار، در خص آن دي

مالزي به شرح ذيل است: 
ــياري از نخبگان  ــان بس 1. حداقل در مي
ــش و ولع  ــي عط ــزي نوع ــگاهي مال دانش
ــكل  ــه ش ــالم پژوهي ب ــالم خواهي و اس اس
مشهودي وجود دارد. خوشبختانه اين عطش 
ــكل خودآگاهي  ــلبي اش به ش در جانب س
ــود دارد.1 به  ــذار از غرب وج معطوف به گ

ــرب، به مطالعات و  ــزي به انگيزه گذار از غ ــياري از نخبگان علمي مال عبارت ديگر بس
ــئله آنها را متفاوت از آن دسته از نخبگان  دغدغه هاي اسالمي روي آورده اند و اين مس
جهان اسالم كرده كه مي خواهند اسالم را از طريق هماهنگي با دنياي مدرن اثبات كنند. 
به عبارت سوم براي نخبگان علمي مالزي حداقل در مقام نظر، اسالم از اصالت بيشتري 
نسبت به غرب برخوردار است؛ به گونه اي كه در تعارض ميان داده هاي اسالمي و غرب، 
ــالم مصادره كنند و نه برعكس. اين جريان براي  ترجيح مي دهند كه غرب را به نفع اس

اينكه به بار بنشيند الزم است برخي اقدامات ذيل را ايجاد و مديريت كند: 
ــالم عموماً و مالزي خصوصاً از آن در رنج  ــاً جهان اس الف. يكي از نقص هايي كه اساس
ــيني تفاوت وجود دارد. گذار از غرب زماني به درستي  1. بايد توجه داشت كه ميان گذار از غرب و نفي غرب به صورت پيش
اتفاق مي افتد كه جوامع اسالمي معبري به درون غرب باز كرده و از طريق آن پس از آشنايي كامل با غرب از آن گذار كنند. اين 
در حالي است كه نفي غرب بدين معني است كه با تكيه بر برخي پيش داشت ها و باورها آن را به صورت پيشيني بايد دفع كرد. 
الگوي جمهوري اسالمي و مالزي در قبال غرب، گذار از آن و الگوي طالبان نفي آن مي باشد. البته بايد توجه داشت كه گذار از 
غرب نيز به دو صورت ممكن مي شود: نخست اينكه با اتخاذ يك نقطه عزيمت در درون پارادايم غرب به نقد آن پرداخته شود 
ــود بدان تمسك مي شود و دوم آنكه اساساً عامل محرك براي گذار،  و در فرآيند اين نقد اگر نقطه اتكايي خارج از غرب پيدا ش
وجود پيشيني يك نقطه اتكا بيرون از غرب باشد كه در فرآيند گذار ممكن است به ظرفيت هاي عوامل دروني غرب براي گذار از 
آن نيز توجه شود. به عنوان مثال به نظر مي رسد برخي از روشنفكران ديني مثل دكتر داوري اردكاني با رويكرد نخست فرآيند 
گذار از غرب را تجربه كرده اند؛ چه، آنها ابتدا با اتخاذ نقطه عزيمت «پست مدرنيسم» به نقد غرب پرداخته و در فرآيند اين نقد 
به نقطه اتكا انقالب اسالمي كه بيرون از غرب وجود دارد رسيده اند و با استفاده از ظرفيت هاي انقالب اسالمي براي گذار از غرب 
ــت كه امام خميني به صورت پيشيني با تكيه بر مباني حكومت اسالمي فرآيند  فرآيند گذار را كامل كرده اند. اين در حالي اس
گذار از غرب را آغاز كرده و البته در مسير گذار، از ظرفيت هاي پست مدرنيسم نيز كمك گرفته است. نكته مهم اينجاست كه در 
مالزي فرآيند گذار از غرب به صورت ناقصي از الگوي نخست مي باشد؛ بدين معني كه آنها با تكيه بر پست مدرنيسم به نقد غرب 
پرداخته اند، اما در فرآيند اين نقد هرگز به يك نقطه اتكايي بيرون از غرب نرسيده اند تا به مدد آن بتوانند پروژه گذار از غرب را 
كامل كنند و تا زماني كه به اين نقطه اتكاي بيروني نرسند، امكان گذار از غرب به صورت مفيد و كامل براي آنها ميسر نخواهد 
بود. از اين رو شايد نه فقط مالزي بلكه حتي هر كشور اسالمي ديگري كه درصدد گذار از غرب باشد، گو اينكه ناگزير است براي 

تكميل كردن اين پروژه از انقالب اسالمي ايران مدد بگيرد. 

تفاوت مهم فقه و عرفان اسالمي در اين 
است كه فقه، رسالت مديريت جوارح، 
و عرفان رسالت سامان جوانح را بر 
عهده دارند. به عبارت ديگر فقه، رفتارها 
و اعمال را تصحيح مي كند و عرفان، 
ميل ها و انگيزه ها را. واليت فقهي، جهاد، 
حماسه، جنبش و انقالب اسالمي خلق 
مي كند و واليت عرفاني صرف، خانقاه و 
محفل ذكر و رقص سماع؛ و البته روشن 
است كه واليت عرفاني براي غرب به 

مراتب بهتر از واليت فقهي است
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مي باشد، توقف بيش از حد در حوزه هاي نظري 
است. در اينكه تمدن اسالمي بر فرهنگ اسالمي 
ــالمي در زيرين ترين  مبتني است و فرهنگ اس
ــالمي است  ــي از آموزه هاي اس اليه هايش ناش
ــت اما در هر حال براي ايجاد تمدن  شكي نيس
ــوي  ــالمي ناگزير به حركت از آموزه ها به س اس
فرهنگ و از فرهنگ به سوي تمدن هستيم. به 
ــالمي ناگزير  عبارت ديگر براي ايجاد تمدن اس
هستيم از پژوهش هاي بنيادين به پژوهش هاي 
ــد در جريان  راهبردي پل بزنيم. به نظر مي رس
اسالم خواهي مالزي در بهترين شرايط، دغدغه  
ــت. فارغ  پژوهش  هاي بنيادين را مي توان جس
ــن صورت گرفته  ــه پژوهش هاي بنيادي از اينك
ــادام كه اين  ــتند، م تا چه اندازه  قابل دفاع هس
پژوهش ها راهبردي نشوند، پروژه تمدن سازي 
ــاً مي توان از پژوهش هاي راهبردي به عنوان گام  اسالمي ره به جايي نخواهد برد. اساس

دوم پژوهشي در پروژه مذكور ياد كرد. 
ــالمي به مراتب راحت تر از خارج  ب. توليد فكر و سپس تمدن اسالمي درون عالم اس
ــرايط  ــود. به عنوان مثال اگر نتايج فعاليت دو محققي كه در ش اين عالم ممكن مي ش
ــالمي و ديگري خارج از آن مشغول هستند بررسي شود  يكسان اما يكي درون عالم اس
ــالمي زندگي مي  كند بايد به نتايج عيني تر، دقيق تر و  منطقاً محققي كه درون عالم اس
اسالمي تري رسيده باشد؛  چراكه خود محيط و عالم مي تواند زمينه ساز برخي جرقه هاي 
ــياري از موارد هم مي توان به عنوان بستر حمايت كننده عمل كند.  علمي باشد و در بس
يكي از راه هاي ساختن يا نزديك شدن به عالم اسالمي، ايجاد، تكثير و تقويت نمادهاي 
آن مي باشد. نمادها معموالً ظاهري و ملموس هستند. به عنوان مثال گسترش پوشش 
ــتفاده از نمادهاي اسالمي در  ــطح شهرها، اس ــالمي، تكثير تابلوهاي اسالمي در س اس
تبليغات سياسي، اقتصادي و...، تكثير اسامي اسالمي براي افراد و... هر چند در زمره امور 
كامًال ظاهري هستند- و حتي مي توانند كه احياناً با فرهنگ هاي غير و ضد اسالمي هم 
جمع شوند- به رغم اين، براي تقويت فرهنگ اسالمي و سرعت بخشيدن تحقق تمدن 

در مقايسه ميان جامعه ايران و مالزي 
بايد گفت كه هر چه مظاهر، نمادها و 
بسترهاي اسالمي در ايران به وضوح به 
چشم مي آيد، به همان ميزان جاي خالي  
نمادهاي اسالمي در جامعه مالزي 
محسوس است. به عنوان مثال در حالي 
كه مردم ايران شعار اسالم گرايي شان 
را طي سال هاي جنگ تحميلي، طي 
تحريم هاي متوالي و متمادي و نهايتًا 
فتنه هاي گسترده و مكرر از طريق 
ثبات قدم شان در راه آرمان هاي اسالم 
نشان داده و در اين مسير متحمل 
هزينه هاي سنگيني نيز شده اند، ملت 
و جامعه مالزي تنها از امتياز «شعار» 
اسالم گرايي بي آنكه فرصتي براي 
محك عملي آن يافته باشد، بهره مي برد
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اسالمي مؤثر هستند؛ اگرچه اين دست اقدامات هرگز نمي توانند در زمره عوامل اساسي 
فرهنگ سازي و تمدن سازي اسالمي قرار  گيرند. 

ــالم پژوهي نيز مي تواند در تقويت  ج. بعد دادن به اين عطش و ولع اسالم خواهي و اس
ــالم خواهي نخبگان علمي نبايد تنها  و تسريع آن كمك كند؛ بدين معني كه عطش اس
ــد  بلكه مي تواند در حوزه هاي هنري، ورزشي، فرهنگ هاي  معطوف به حوزه علوم باش
عامه، روابط ديپلماتيك و خارجي و... نيز تعميم يابد. حتي شعر و طنز و... نيز مي توانند- 
و بايد- در اين پروژه استخدام شوند. بعد يافتن عطش و ولع اسالم خواهي و اسالم پژوهي 
ــاري آن به راحتي ممكن  ــود كه مخالفت با آن يا عدم پذيرش الزامات رفت باعث مي ش
نباشد. به عبارت ديگر پروژه علمي اسالم خواهي زماني مي  تواند در كمال آرامش به كار 

خود ادامه دهد كه از خارج از اين حوزه كم ترين فشار و انكاري را احساس كند. 
ــالم پژوهي حتي در  ــالم خواهي و اس ــد دادن به عطش و ولع اس د. قاعده ضرورت بع
خود حوزه علم نيز جاري و ساري است؛ بدين معني كه به عنوان مثال به هر ميزان كه 
دپارتمان هاي مطالعات اسالمي تكثير شوند مسائل و مشكالت عالم اسالمي به صورت 
ــر دپارتمان هاي  ــد اگ ــر و دقيق تري مورد مطالعه قرار مي گيرد. به نظر مي رس جزيي ت
مطالعات اسالمي حتي به صورت موازي نيز فعاليت كنند، از اينكه اساساً وجود نداشته 
باشند، به مراتب بهتر است؛ چراكه حداقل اين است  كه افراد بيشتري را به  طور مستقيم 
با مسائل اسالمي درگير مي كنند. ضمن اينكه نبايد از اين نكته غافل شد كه ظرفيت ها 
و قابليت هاي انساني حتي آنجا كه به نظر كامًال مشابه و برابر مي رسند، متفاوت هستند 
ــكوفا مي شوند. بسا  ــائل، ش ــدن و قرار گرفتن در متن مس و معموالً به هنگام درگير ش
انسان هاي معمولي كه پس از قرار گرفتن در متن يك مسئله براي حل نهايي آن به خوبي 

توانسته اند زمينه سازي و فرصت سازي كنند. 
ــالم خواهي حتي نخبگان علمي تا چه رسد به  ــد حس اس 2. متأسفانه به نظر مي رس
نخبگان غير علمي يا اساساً غير نخبگان (عموم مسلمانان) مالزي به صورت غير طبيعي 

فعال شده است. اينكه چرا چنين اتفاقي افتاده مي  تواند داليل متعددي داشته باشد: 
ــت ورزي و نه انديشه ورزي باشد، تا مدت  الف. اگر نقطه  عزيمت اسالم خواهي، سياس
ــد كاذب و غير واقعي خواهد بود؛ چراكه  قابل  مالحظه اي حس اسالم خواهي داراي رش
بسياري از مردم نه به دليل باور به اسالم بلكه به اين دليل كه اسالم خواهي مورد حمايت 
دستگاه سياسي وقت مي باشد، به اسالم روي خواهند آورد. به عبارت ديگر اگر سياست، 
انديشه اسالم خواهي را راهبري كند جرياني نحيف و ناقص از اسالم روي كار خواهد آورد 
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كه البته در برخي از موارد ممكن است از نبودنش بهتر باشد. 
ب. ظهور يك شخصيت كاريزما- مثل آقاي ماهاتير محمد در مالزي- در يك مرحله 
ــت يك قوم را تا اندازه قابل  توجهي جهش دهد؛ اين در حالي است  تاريخي ممكن اس
ــوند و عموم مردم تا اندازه نسبتاً  كه اگر در ادامه، بنيادها و مباني اين جهش تثبيت نش
ــد پاييد كه آن جهش رو به افول خواهد  مطلوبي بدان ها خودآگاه نگردند، ديري نخواه
ــد مبنا و خودآگاهي  ــته از جهش هاي اجتماعي كه فاق گذارد.1 به عبارت ديگر آن دس
ــش به مثابه منبع  ــند، ابتر و بي نتيجه خواهند ماند. بنيادها و بنيان هاي يك جنب باش
مولد آن عمل مي كنند كه اگر توليد و تثبيت نشوند يا حتي پس از توليد نسبت به آنها 

خودآگاهي به وجود نيايد،  مي خشكد و جريان ناشي از آن نيز نابود مي شود. 
ــا تا درجه اي  ــت كه تنه ــي يك قوم به گونه اي اس ــز تيپولوژي ژن ج. گاهي اوقات ني
ــياء تأمل كند. همچنان كه افراد انساني از ضريب هوشي و  معين مي تواند در عمق اش
ــاني نيز چنين هستند و نبايد انتظار  استعدادهاي نابرابري برخوردار هستند، اقوام انس
ــت راهي را كه قوم «الف» با ظرفيت هاي امكان هاي مشخص طي كرده، بالضروره  داش
ــد  قوم «ب» نيز بتواند با همان ظرفيت ها و امكان  ها همان راه را بپيمايد. به نظر مي رس
ــاً ديرتر تمايل پيدا مي  كند كه به  ــت كه اساس ــرقي به گونه اي اس ژن قومي آسياي ش

پرسش هاي عميق پاسخ دهد. 
د. در رفتارهاي بسياري از مردم،  حس بر عقل تقدم دارد و اين البته عيب نيست بلكه 
اگر حس نتواند به درستي به سوي عقل راهبري شود، عيب خواهد بود. به نظر مي رسد 
ــالم خواهان آنها هنوز به مرحله  ــياري از اس ــالم خواهي مالزيايي ها در نزد بس حس اس
ــالم خواهي مالزيايي ها، «شعار» بر  ــت. به عبارت ديگر در اس ــده اس عقل شان وارد نش
«شعور» غلبه دارد و البته الزم به ذكر نيست كه در ميان آنها نخبگاني نيز وجود دارند 
كه شعارشان در خانه شعورشان قرار گرفته و عالوه بر اين تالش مي كنند تا نوعي شعور 

جمعي نسبت به شعار اجتماعي شان ايجاد كنند. 
3. حتي شعار اسالم خواهي مالزيايي ها را بايد جدي گرفت؛ چراكه شعارهاي اجتماعي 
ــت است، با جابه جايي  ــالم خواهي در مالزي بيش از آنكه يك فرهنگ باشد يك سياس 1. از آنجا كه جريان اس
قدرت سياسي نشاط آن نيز فروكش مي كند و متأسفانه با كناره گيري ماهاتير محمد از منصب نخست وزيري اين 
اتفاق در مالزي به وقوع افتاده است؛ چه، از زمان خانه نشيني ماهاتير محمد، مالزي در ادبيات طرفداران ديروزش 
جايش را به تركيه داده است. از اين رو اسالم خواهي به عنوان يك پديده حادث در مالزي از اين پس بايد به دنبال 
علت مبقيه اي غير از علت محدثه اش باشد. واقعيت اين است كه شرايط كنوني مالزي با شرايط يك دهه قبل آن 
بسيار متفاوت است؛ چراكه قبل از دهه گذشته، همين  كه برخي مالزي را پيشتاز كشورهاي اسالمي به سوي تمدن 
اسالمي مي دانستند به خودي  خود قادر بود تا براي مالزي شور و انگيزه حركت ايجاد كند، اما اينك كه ديگران آن 

را پيشتاز نمي دانند، نشاط حركتي مالزي به سوي تمدن اسالمي نيز به كندي گراييده است.
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ــعارها، چكيده فرهنگ ها هستند و از اين رو تا زماني  معموالً پسيني توليد مي شوند. ش
كه فرهنگ اسالمي-  هر چند در سطح اجمالي اش- به وجود نيايد، شعار اسالمي توليد 
نمي شود. وقتي احساسي- ولو در حد شعار- در انسان ايجاد شود، براي تثبيت و تكميل 
ــالم خواهي در مالزي زماني آشكارتر  ــعار اس شدنش فرصت سازي مي كند. اهميت ش
مي شود كه بدانيم در بسياري از كشورهاي اسالمي حتي همين شعار اسالم خواهي نيز 
هنوز توليد و عمومي نشده است.1 به عبارت ديگر مالزي گام نخست در اسالم خواهي خود 
را برداشته و الزم است كه با شناخت همه ظرفيت  هاي موجود آن، گام هاي بعدي اش را 

طراحي كرد و برداشت. 
ــالمي براي اينكه در عمل بتوانند  توجه به اين نكته مهم است كه همه كشورهاي اس
ــت ابتدا به لحاظ نظري آن را دور بزنند. وابستگي بسياري از  غرب را دور بزنند، الزم اس
ــت كه امكان گذار عملي از آن به سهولت غيرممكن  مسلمانان به غرب به اندازه اي اس
است. در چنين شرايطي، بسيار مفيد خواهد بود اگر كشورها و ملت هاي اسالمي بتوانند 
معبرهاي نظري گذار از غرب را ايجاد كنند. به هر ميزان كه غرب در ذهن مسلمانان از 
اصالت بيفتد به همان ميزان آنها را براي گذار عملي از غرب مستعد مي كند. گذار نظري 
ــود و چنين  ــتي هاي معرفتي آن حاصل مي ش صرفاً از طريق مطالعه درباره نقد و كاس
ــت كه نظر به اينكه غرب  ــد. اين در حالي اس ــلمانان سخت باش اقدامي نبايد براي مس
امروزه از طريق تكنولوژي و ابزار محسوس خود تا پنهاني ترين اليه هاي زندگي فردي و 
اجتماعي مسلمانان رسوخ كرده، گذار عملي از آن در نهايت صعوبت است و بي شك گذار 

نظري از آن، استعداد مسلمانان در گذار عملي را تسهيل مي كند. 
ــد، به راحتي  ــبوق به گذار نظري از غرب هم نباش ــالم خواهي حتي اگر مس شعار اس
مي تواند زمينه رواني براي اين گذار را آماده كند. البته نبايد پنداشت كه عمومي كردن 
اين شعار در ميان مسلمانان كاري سهل و آسان است؛ چراكه تحقق يك شعار در جان 
و دل مردم از جنس خلق و ايجاد فرهنگ است كه معموالً به سادگي صورت نمي گيرد. 
ــبتاً زيادي صورت  ــرزمين ها از جمله مالزي با تأخير نس 4. ورود اسالم به برخي از س
ــم روز جهاني قدس- رمضان 1433 كه خود در جاكارتا حضور  1. به عنوان مثال تنها حدود 600 نفر در مراس
ــود كه بدانيم عموم مردم اندونزي- حسب گفت وگوي  ــركت كردند! تعجب انسان آنگاه تشديد مي ش داشتم- ش
شخصي اينجانب با بسياري از آنها- ضد امريكا و اسراييل بوده و كشور اندونزي با داشتن 230 ميليون جمعيت كه 
215 ميليون آنها مسلمان هستند، پرجمعيت ترين كشور مسلمان در جهان مي باشد! اين مسئله تنها با تفطن به 
اين قضيه قابل درك مي شود كه بدانيم فاصله وجود فردي افراد و وجود اجتماعي آنها كم نيست. به عبارت ديگر 
ــت هاي فردي افراد به راحتي بتوانند حيث اجتماعي پيدا كنند، حتي اگر افراد داراي  ــت كه خواس اين گونه نيس
خواست هاي مشترك زياد هم باشند. از اين رو اجتماعي شدن شعار اسالم خواهي در مالزي را از آن  روي كه نشان 

از تبديل خواست هاي فردي شان به حيث اجتماعي دارد، بايد ارج نهاد. 
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گرفته است. ورود متأخر اسالم باعث ظهور نوعي 
از اسالم كه ويژگي هاي نسبتاً متفاوتي دارد شده 
است. در خصوص ظهور و رشد اسالم در مالزي، 

توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
الف. مشهور اين است كه اسالم در اواخر قرن 
ششم و عمدتاً از سه طريق ذيل وارد مالزي شده 
است: از طريق هندوهاي مسلمان، از طريق تجار 
ــواهد  ايراني و از طريق صوفي هاي يمني تبار. ش
ــن عوامل  ــه كدام  يك از اي ــراي اينك معتبري ب
ــت و  ــت نيس مؤثرتر يا مقدم تر بوده اند، در دس
البته ورود نسبتاً همزمان اين عوامل هم بعيد به 
نظر نمي آيد. نكته مهم در اين خصوص اين است كه ورود اسالم به مالزي همراه با نزاع 
ــير وارد مالزي نشده است. ورود  و ستيز نبوده است. به عبارت ديگر اسالم با زور شمش
ــالم در مالزي باعث شده كه حافظه تاريخي  ديرهنگام، آرام، طبيعي و غير تهاجمي اس
عنصر مااليي نسبت به اسالم حساسيت منفي نداشته باشد.1 ورود اسالم به مالزي از هر 
يك از سه طريق پيش گفته باشد، نشان از آن دارد كه حامالن نخستين اسالم به مالزي، 
ــالمي نبوده اند. اين مسئله باعث شده كه حتي امروزه و با  اساساً اهل علم و متفكران اس
ــالم به مالزي به زحمت بتوان از «تراث اسالمي» در آن  گذشت چندين قرن از ورود اس
ــامحه بتوان گفت اساساً مالزي فاقد تراث  صحبت به ميان آورد تا جايي كه شايد با مس

عملي اسالمي است!2 
1. افكار و اقوامي كه از طريق تهاجم وارد يك سرزمين مي شوند، حتي اگر باعث آباداني و خدمت در آن منطقه 
ــيت منفي مي يابد. به عنوان مثال مغول ها در ايران و  ــبت به آنها حساس بشوند، حافظه تاريخي قوم فتح شده نس
هندوستان با تهاجم وارد شده اند، با اينكه آنها كمي بعد از فتح اين مناطق، خود مسلمان شده اند و حتي خدمات 
ــتان كرده اند، باز هم حافظه تاريخي عنصر ايراني و هندي نسبت به مغول ها  شاياني هم در ايران و هم در هندوس
ــتان نيز به عنوان شاهدي ديگر اشاره كرد.  داراي حساسيت منفي است. مي توان به ورود انگليسي ها در هندوس
ورود خشن انگليسي ها در هندوستان باعث شده، به  رغم برخي آباداني ها و خدماتي كه به هندي ها داشته اند- كه 
ــبت به انگلستان حساسيت  ــتثمار آن هيچ به حساب نمي آيد- حافظه تاريخي عنصر هندي نس البته در برابر اس

منفي داشته باشد. 
2. اساساً همه كشورهايي كه اسالم در آنها به صورت متأخر وارد شده، از فقدان يا نقص تراث اسالمي رنج مي برند. 
شديدترين فقر در اين خصوص متعلق به كشورهايي است كه در قرون اخير- دوره معاصر- اسالم در آنها تبديل به 
مسئله شده است. مسلمانان اين كشورها به راحتي نمي توانند در جايگاه الگوي جهان اسالم قرار بگيرند (اگرچه 
اين امر محال نيست اما واقع شدن آن در غايت صعوبت است). حسب حكمت و مثلي ايراني، «توبه كرده را به مسجد 
راهش مي دهند، اما امام جماعتش نمي كنند». تازه مسلمانان را اگرچه مسلمان شان مي شمارند، اما به راحتي آنها 

را فرد ايده آل اسالمي نمي شمارند. اين قاعده در مورد جوامع تازه مسلمان نيز صدق مي كند. 

اسالمي  جهاد  مفهوم  انحصار 
به «جهاد اكبر» يا همان «جهاد با 
نفس»، ضمن فردي و دروني كردن 
آن، جريان مقاومت اسالمي را كه 
مصداق «جهاد اصغر» و به مثابه 
مهم ترين مانع تحقق برنامه هاي 
استعماري- استكباري مي باشد، 
به محاق مي برد. همچنان كه در 
تفسير جديد از مفهوم «واليت» 
غرب تالش كرده تا اين مفهوم را 
از ساحت «فقه» به ساحت «عرفان» 

انتقال دهد
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ــت براي اينكه بتواند تبديل به الگوي  ــالمي اس ــوري كه فاقد تراث اس ب. اساساً كش
ــود، راه دور و درازي را  ــالمي بش ــالمي براي حركت به سوي تمدن اس كشورهاي اس
ــورهايي مانند عراق، ايران، تركيه، مصر و حتي  بايد بپيمايد. واقعيت اين است كه كش
ــالمي هستند،1 به راحتي  ــتان، مغرب و... كه داراي تراث غني درباره انديشه اس عربس
نمي پذيرند كه مالزي به عنوان الگوي عملي و موفق جهان اسالم معرفي شود. به عنوان 
ــور اندونزي در جاكارتا داشتم، آنها  مثال در ديدارهايي كه با برخي از انديشمندان كش
ايده الگو بودن مالزي براي كشورهاي اسالمي را بيشتر شبيه يك لطيفه سياسي قلمداد 
مي  كردند. حتي اندونزي كه به لحاظ فرهنگي، اقتصادي و... در شرايط پايين تري نسبت 
به مالزي قرار دارد،  حقيقتاً در توليد تراث و علم اسالمي سنگين تر از مالزي مي باشد و 
همين  سنگيني باعث عدم پذيرش مالزي به عنوان الگو مي شود. اين در حالي است كه 
كشور اندونزي اشتراكات زباني، اقليمي، نژادي و قوميتي زيادي با مالزي دارد كه به نوبه 

خود مي تواند آن را مستعد پذيرش مالزي به عنوان يك الگو كند. 
ــوي تمدن از آن روي مي باشد كه  ج. تأكيد بر ضرورت وجود تراث براي حركت به س
تحقق تمدن و تكامل، موتاسيوني و جهشي صورت نمي گيرد. تفاوت وهم و اميد هم در 
همين نكته است كه اميد با مقدمات معقول ساخته مي شود برخالف وهم. تمدن، بسط 
فرهنگ است و اين دو پديده هايي موهوم نيستند و به همين  علت بايد داراي مقدمات 
ــبوق به نظامي حقوقي باشد؛ چراكه  معقولي باشند. به عنوان مثال هر تمدني بايد مس
تمدن پديده اي منظم و منسجم است و بدون نظام حقوقي- يعني مجموعه ضوابطي كه 
داراي ضمانت اجرايي هستند- امكان برقراري نظم نمي باشد. از سوي ديگر تمدن بايد 
مسبوق به تراث مناسب باشد؛ بدين معني كه نمي شود با تراث بودايي، تمدن اسالمي 
ساخت. تراث بودايي، تراثي بسيط است و توان خلق تمدن كه عين پيچيدگي مي باشد 
ــازي كند، الزم است بساطت  را ندارد. از همين  روي، براي اينكه مالزي بتواند تمدن س
ــر جز از طريق توليد  ــاي عقلي ارتقا دهد و اين ام فطري مردمش را تا حد پيچيدگي ه
تراث در بستر زمان ممكن نمي شود. البته بايد توجه داشت كه تراث مثل آثار باستاني 
ــتاني را به صورت معاصر ساخت،  است؛ بدين معني كه هم چنان كه نمي شود آثار باس
ــد حتي اگر  تراث را هم نمي  توان يك دفعه ايجاد كرد. نكته مهم تر اينكه به نظر مي رس

1. نگارنده در پژوهشي ديگر به صورت تفصيلي به ظرفيت هاي تمدني كشورهاي اسالمي خواهد پرداخت. اجماالً 
بايد گفت كه بسياري از كشورهاي اسالمي از جمله ايران، تركيه، مصر، عراق، مراكش و... از ظرفيت هاي تمدني 
ــرايط عادي چنين به نظر مي رسد كه مادام كه اين كشورها  به مراتب باالتر از مالزي برخوردار هستند و حسب ش

مدعي الگويي جهان اسالم باشند، بي شك جايي براي مالزي باقي نخواهد ماند. 
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ــر غفلت به رهبري و نقش  ــالمي هم از س كشورهاي اس
ــالم تن دهند، مالزي  ــي مالزي براي جهان اس الگوبخش
ــي را ندارد؛  ــك هم چون نقش ــودش ظرفيت ايفاي ي خ
چراكه مالزي اساساً فاقد تراث علمي اسالمي است1 و تا 
زماني كه يك منبع مولد نظري براي توليد علم اسالمي 
ــوي تمدن اسالمي يك توهم  ايجاد نشود، حركت به س

بيش نخواهد بود.
5.كشور مالزي به لحاظ قوميتي و جمعيتي از سه قوم 
ــكيل شده است كه عمده  «مااليي، چيني و هندي» تش
چيني ها و هندي ها غيرمسلمان و عمده مااليي هاي آن مسلمان هستند.2 واقعيت اين 
ــه قوم، هر كدام براي برتري شان در كشور مالزي  ــت كه اين س است كه از ديروقتي اس
ــيار طبيعي مي نمايد كه هر يك از اين اقوام براي نيل به  به رقابت برخاسته اند.3   اين بس
ــان حداكثر استفاده را بكنند. هيچ عنصري اندازه  مقصودشان از ما به االشتراك خودش

1. تراث علمي اسالمي را در سه چيز مي توان دنبال كرد: نخست در شخصيت هاي فكري جريان ساز مثل فارابي، 
ــه هاي علمي با كتابخانه هاي غني و معتبر مثل  ابن سينا، خواجه  نصير، مال صدرا، امام خميني و...؛ دوم در مدرس
ــوم در كتاب هاي مهم جريان ساز در تاريخ مثل تهافت  حوزه علميه نجف، دانشگاه االزهر، حوزه علميه قم و...؛ س
الفالسفه غزالي، مقدمه ابن خلدون، اسفار اربعه مالصدرا، جواهر الكالم شيخ محمدحسن نجفي، المراجعات امام 
ــه چيز در عقبه تاريخي مالزي يافت نمي شود! آيا به راستي مي توان  شرف الدين و... متأسفانه هيچ كدام از اين س

تمدني را بر ستوني از «هيچ» بنا كرد؟! 
2. وجود دو قوم چيني و هندي در مالزي كه عمدتاً غير مسلمان هستند نيز الگوي تمدني شدن مالزي براي جهان 
اسالم را به مخاطره مي اندازد؛ چراكه اساساً با وجود كميت بااليي از غير مسلمانان در مالزي، امكان اينكه فضاي 
عمومي شهر (خيابان، بازار، ادارات دولتي و...) آراسته به ظاهري اسالمي گردد ناممكن مي شود. به عنوان مثال آيا 
با وجود قريب به نيمي از جمعيت غير مسلمان مالزي، مي توان وضعيت پوشش يا وضعيت اماكن عمومي در ماه 
مبارك رمضان و... را حداقل به صورت ظاهري اسالمي كرد؟ اهميت اين مسئله از اين رو است كه بدانيم اگرچه در 
اسالم، ظاهر اصل نيست، اما بي شك ظاهر تنها معبر به سوي باطن است و بدون اصالح ظاهر، امكان اصالح باطن 
در نهايت صعوبت خواهد بود. شايد به لحاظ فردي بتوان در شرايط خاص مثل شرايط تقيه، با ظاهري غير اسالمي 
به باطني اسالمي دست يازيد، اما اين مسئله در مقياس اجتماعي اساساً ممكن نيست؛ چراكه ظاهر- به ويژه وقتي 
فراگير و مداوم شود- هنجارسازي مي كند و بلكه مبناي هنجار مي شود و در اين صورت، ايجاد خودآگاهي جمعي 
ــر ظاهر فراگير و مداوم،  ــا آن در غايت صعوبت خواهد بود. به عبارت ديگ براي گذار از ظاهر به باطن نامتجانس ب
ــترده اي در خصوص ارتباط متقابل فرهنگ و سبك  خود تبديل به «سبك زندگي» مي شود. امروزه مباحث گس
زندگي مطرح شده است كه به  رغم وجود اختالف ديدگاه ها، اين مسئله از موارد اتفاقي و مشترك صاحب نظران 
در اين خصوص مي باشد كه نمي توان با اتخاذ يك سبك زندگي، انتظار دسترسي به فرهنگي را داشت كه نه فقط 
از هماهنگي و تجانس با آن سبك برخوردار نيست بلكه مي تواند متضاد با آن نيز باشد. از اين رو طرح اين پرسش 
مهم است كه در حالي كه مالزي در مقياس عمومي خود ناگزير از اتخاذ يك سبك زندگي غير اسالمي است، چگونه 

مي تواند به نتايج اسالمي دست يازد؟ 
3. در اين سه گانه، گفته مي شود كه مسلمانان، قدرت اجرايي، هندوها، قدرت علمي و چيني ها، قدرت اقتصادي 

را در اختيار دارند و هر گروه در تالش  هستند تا قلمرو و ميزان قدرت شان را گسترش دهند. 

ضديت ايران با غرب از چنان 
درجه اي برخوردار است 
كه به درستي مي توان غرب 
را «غيريت» هويت ايراني 
معاصر دانست. اين در حالي 
است كه در ساير كشورهاي 
اسالمي، معموًال غرب به 
صورت موردي- در موارد 
خاص اختالف يك كشور 
اسالمي با غرب- نفي مي شود
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اسالم و زبان مااليي در ميان قوم مااليي وحدت بخش نمي باشد1 و در ميان اين دو عنصر 
ــتر از زبان مااليي- كه تا حدودي  ــالم براي وحدت بخشي به مراتب بيش نيز قابليت اس
چيني ها و هندوهاي مالزي نيز با آن آشنايي دارند و آن را به كار مي گيرند- مي باشد. بر 
اساس اين تحليل، اسالم در مالزي بيش از اينكه يك «باور» باشد، يك اهرم و يك «ابزار» 
وحدت بخشي به قوم مااليي براي كسب قدرت بيشتر در مالزي است. در اين خصوص، 

توجه تفصيلي به محورهاي ذيل حائز اهميت است: 
الف. تقليل اسالم از محتواي يك «آيين و مكتب» به محتواي يك «ايدئولوژي ابزاري» 
كارويژه آن را بسيار پايين مي آورد؛ چه برخالف اينكه آيين ها معموالً كاركردهاي مانا و 
جاودانه دارند، ايدئولوژي ها و ابزارها داراي كاركردهاي مقطعي و محلي هستند و از زمان 
ــد. به عبارت ديگر جايگاه اعتباري  و مكاني به زمان و مكان ديگر متفاوت عمل مي كنن
ــتلزم باور قلبي پيروانش بدان مي باشد- با اسالم به  اسالم به مثابه يك «دين»- كه مس
مثابه يك «مالط قومي» بسيار متفاوت است؛ چراكه اگر اسالم نه به عنوان يك باور بلكه 
به عنوان يك عامل وحدت بخش قومي مورد مالحظه قرار گيرد، اين امكان وجود دارد 
ــب تر و كارآمدتر به راحتي جايگاه اعتباري خود  كه در صورت پيدا شدن مالطي مناس
در ميان آن قوم را از دست بدهد. واقعيت اين است كه كشوري كه در آن اسالم حضوري 
صرفاً ابزاري و معطوف به قدرت دارد، به راحتي نمي تواند الگوي عملي كشورهايي شود 
ــار البته نه فقط به اين  ــالم به مثابه يك آيين و مكتب حضور دارد و اين ب كه در آنها اس
ــدن چنين كشوري براي كشورهاي اسالمي وجود  دليل كه پذيرش رواني براي الگو ش
ندارد، بلكه بيشتر به اين دليل كه چنين كشوري از قابليت هاي عملي اندكي در راستاي 

آرمان هاي اسالمي برخوردار است. 
ب. هيچ كدام از اين تحليل ها نبايد مطلق انگاشته شوند؛ بدين معني كه نبايد پنداشت 
ــك، افراد و جريان هايي حضور  همه مسلمانان مالزي به اسالم نگاه ابزاري دارند. بي ش
ــكل ابزاري نگاه  ــالم، به ش ــر غفلت يا تغافل به اس دارند كه حتي اگر در ابتدا هم از س
مي كردند،  اينك آن را به مثابه يك استراتژي كمال بخش مي شناسند. بايد توجه داشت 
كه اسالم ابزاري در مقايسه با اسالم راستين از امتياز اندكي برخوردار است نه در مقايسه 

ــاً «قوميت مااليي» انتخاب كنند؛ چراكه قوميت به  1. مااليي ها نمي توانند عامل اصلي وفاق قومي خود را صرف
تنهايي نمي تواند قوام بخش و عامل وفاق يك قوم باشد. در مالزي حتي هندي ها و چيني ها هم به راحتي مي توانند 
به مؤلفه هاي قومي مااليي مثل پوشش، زبان و حتي آداب و رسوم رايج در شادي ها، غم ها و... تمسك جويند. اين 
ــت؛ مگر اينكه واقعاً مسلمان شوند. از اين رو انتخاب  در حالي است كه تمسك آنها به اسالم به راحتي ميسور نيس
ــت و به جرئت مي توان گفت كه هيچ  ــالم به عنوان عامل وفاق قوم مااليي بسيار هوشمندانه و درست بوده اس اس

عاملي مثل اسالم نمي تواند براي قوم مااليي وحدت بخش باشد. 
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با بي اسالمي. به عبارت ديگر اگر امر داير باشد ميان بي اسالمي (بي ديني) و اسالم ابزاري، 
بي شك، اسالم ابزاري گزينه بهتري خواهد بود؛ چراكه حتي اسالم به مثابه يك ابزار هم 
از ديگر ابزار متناظر و متشابه، كامل تر است. به عبارت سوم، عدالت، آزادي، انسانيت و 
بسياري ديگر از شعارهاي اسالمي، اگر نه به مثابه باور، حتي اگر به مثابه ابزار و روش هم 

به كار گرفته شوند، داراي كارآمدي و بهتر از ديگر ابزار خواهند بود.1
ــئله را به صورت  ــالم در مالزي صورت گرفته، اين مس 6. اكثر مطالعاتي كه درباره اس
ــالم خواهي در مالزي قضاوت  «جرياني» مورد مطالعه قرار نداده اند. مطالعه جرياني اس
ــه اكثر مطالعاتي كه با  نهايي درباره آن را دقيق تر مي كند. حتي مي توان اذعان كرد ك
رويكردهاي جريان شناختانه به اين مسئله نپرداخته اند، نتايج غير دقيقي ارايه داده اند. 
ــناختي مي تواند پرسش هاي اساسي تري درباره  مطالعه يك مسئله با رويكرد جريان ش

آن را طرح كند و پاسخ دهد. به عنوان مثال برخي از اين نمونه پرسش ها عبارت اند از:
الف. «نقطه عزيمت معرفتي» جريان هاي اسالم خواه در مالزي كجاست؟ اكثر كساني 
ــالم خواه در مالزي از آن ها ياد مي شود از جمله  كه به عنوان رهبران معاصر جريان اس
ــگاهي (بعضاً در  انور ابراهيم،2 ماهاتير محمد، هادي آونگ3 و... داراي تحصيالت دانش
ــورهاي غربي) هستند كه البته دغدغه هاي اسالمي  كشورهاي اسالمي و عمدتاً در كش

1. اسالم ابزاري دو معني مي تواند داشته باشد: يكي بدين معني كه اسالم ابزار نيل به اهداف و برنامه هايي شود كه 
در باطن شان در تضاد با روح خود اسالم است و ديگري اينكه اسالم در نازل ترين كارويژه اش- كه ابزاري براي نيل 
به برخي اهداف و برنامه هاي جزيي انساني است- مورد استفاده قرار گيرد. اسالم ابزاري به معني نخست، مصداق 
ــالم ابزاري به معني دوم وجودش از عدمش مفيدتر است. البته اسالم ابزاري  ــد؛ اما اس نفاق بوده و مردود مي باش
ضرورتاً همان اسالم ناقص نيست؛ چراكه اسالم ناقص غلط نيست، بلكه كامل نيست. اين در حالي است كه اسالم 
ابزاري مي تواند غلط هم باشد. اسالم ابزاري به معني دوم، تنها يك «امكان» براي نيل به حقيقت است كه از طريق 
ــالم ابزاري به معني دوم قابل دفاع است؛ چراكه ايجاد امكان يا همان  تالش مضاعف مي تواند «بالفعل» شود. اس
«امكان سازي» براي نيل به حق نمي تواند اشتباه باشد، بلكه آنچه اشتباه است، فقدان توان براي تبديل امكان به 
فعل مي باشد. عالوه بر اين بايد توجه داشت كه عامل اساسي در ارزيابي درست ابزاري بودن اسالم، نه صرف ابزاري 
ــت. به عنوان مثال چنين به نظر مي رسد كه اسالم هم  بودن آن، بلكه جهتي است كه ابزار بدان معطوف شده اس
در مالزي و هم در عربستان ابزاري است، با اين تفاوت كه جهت اسالم در مالزي مثبت و در عربستان منفي است. 

2. وي يكي از سرشناس ترين رهبران اسالم  خواه در دهه هاي هفتاد، هشتاد و نود قرن بيستم در مالزي بوده كه 
سال ها در دولت هاي متعدد ماهاتير محمد مسئوليت هاي مختلف در حد وزارت و حتي معاون نخست وزير داشته 
است. گفته مي شود كه وي در سال هاي آغازين قرن بيست ويكم دچار نوعي دگرانديشي مذهبي- سياسي مي شود 
و ضمن جدا شدن از جريان ماهاتير محمد، به اردوي غرب و امريكا مي پيوندد. در حال حاضر، جريان ماهاتير محمد 
وي را به مفاسد عديده اي از جمله فساد اخالقي، مالي و سياسي متهم مي كند. در كتاب اخير ماهاتير محمد تحت 

عنوان Doctor In House بخش هاي نيز به جريان فكري انور ابراهيم اختصاص داده شده است. 
ــد- از روابط  ــالم خواه در مالزي مي باش ــزب PAS قوي ترين حزب اس ــه اينك دبيركل ح 3. هادي آونگ - ك
ــالم و از جمله ايران برخوردار است. وي تاكنون به منظور شركت و سخنراني در  خوبي با رهبران فكري جهان اس

كنفرانس هاي بين المللي چندين سفر به ايران داشته است. 
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ــالمي عميقاً  ــل اينكه با خود آموزه ها و معارف اس ــد.1 چنين افرادي به دلي پيدا كرده ان
آشنايي ندارند، در بهترين شرايط مي توانند براي وارد شدن تمدن اسالمي زمينه سازي 
ــازي، پژوهش ها و  ــت كه كار اصلي در فرهنگ سازي و تمدن س كنند. واقعيت اين اس
راهبردهاي اثباتي و نه صرفاً سلبي است. طرح هاي اثباتي در خصوص يك موضوع تنها 

از كساني برمي آيد كه عميقاً با آن موضوع آشنا باشند. 
ــت؟ در تحليل  ــالم خواه در مالزي كجاس ب. «نقطه عزيمت تاريخي» جريان هاي اس
نمودار اسالم خواهي در يك منطقه بايد ميان دو گونه عوامل داخلي و خارجي تفاوت قائل 
شد و سؤال را اين گونه مطرح كرد كه اگر عاملي خارجي مثل استعمار هلند و انگليس در 
مالزي وجود نداشت، آيا هيچ عامل دروني اي براي تحريك جريان اسالم خواهي در مالزي 
وجود داشت يا خير؟2 به نظر مي رسد به لحاظ تاريخي، جريان اسالم خواهي در مالزي 
بيش از آنكه داراي خاستگاه دروني باشد، داراي خاستگاه بيروني است و مادام كه عوامل 
بيروني در تحريك جريان اسالم خواهي با عوامل دروني گره نخورند، اميد به چشم اندازي 
ــانه نخواهد بود و حتي اين اندازه هم كافي نيست؛  روشن و پويا از آن چندان كارشناس
بلكه بايد فرآيند اسالم خواهي بيش از آنكه واكنشي به عوامل بيروني محرك آن باشد، 
تابعي از منطق حركت عوامل دروني محرك آن باشد؛ چراكه اگر غير از آن باشد،  جريان 
ــالم خواهي همواره به عنوان يك جريان منفعل در برابر عوامل بيروني عمل خواهد  اس
كرد. در چنين شرايطي،  جريان اسالم خواهي در بهترين شرايط يك پاسخ گوي موفقي 

خواهد بود نه يك مسئله ساز موفق. 
ــت كه بتوان براي  ــالم خواهي در مالزي مستلزم اين اس ج. جرياني ديدن فرآيند اس
ــك جريان  ــايي كرد. بي ش ــم انداز و... شناس آن امواج (مراحل)، نقاط اوج و فرود، چش
1. دو جريان را مي توان از يكديگر متمايز ساخت:  جرياني كه خاستگاه معرفتي غربي دارد و البته در سير مطالعات 
و دغدغه هاي پژوهشي- راهبردي خود به عالم اسالم رسيده و حتي سپس در برابر آن خاضع شده و با تغيير ذائقه 
علمي دوباره به جنگ غرب پرداخته است (بسياري از روشنفكران ديني در اين جريان جاي مي گيرند) و جرياني 
ــير مطالعات و دغدغه هاي پژوهشي- راهبردي خود به عالم غرب  كه خاستگاه معرفتي اسالمي دارد و البته در س
رسيده و آن را مهم و جدي ديده و از همين رو به مطالعه و تحقيق درباره آن پرداخته و هر چه بيشتر در آن خرد شده 
به نقص ها و ضعف هاي آن واقف تر گشته است. به نظر مي رسد براي فرهنگ و تمدن سازي اسالمي اگر به جريان 
ــنايي عميق با اسالم از ظرفيت هاي  دوم اميدوارتر باشيم به حقيقت نزديك تريم؛ چراكه جريان دوم به دليل آش
بيشتري براي ارايه طرح هاي اثباتي و ايجابي برخوردار است تا جريان اول. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه 
جريان نخست در بهترين شرايط- به دليل آشنايي دقيقي كه از غرب دارند- مي توانند منتقدان خوبي بر آن باشند، 

اما آنها عمدتاً نتوانسته اند هم زمان، تئوري پردازان خوبي نيز براي عالم اسالمي باشند. 
ــيعه به عنوان مهم ترين  ــالم خواهي در ايران مي توان از اجتهاد تكاملي ش 2. به عنوان مثال در مورد جريان اس
عامل دروني جريان اسالم خواهي ياد كرد و ادعا نمود كه حتي اگر دشمني به نام غرب هم وجود نمي داشت، منطق 
اجتهاد تكاملي شيعه اقتضاي حركت و پويش داشت و وجود غرب و غرب گرايان تنها سرعت حركت اين منطق را 

زياد كرده  نه اينكه موجد آن باشد. 
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ــاط اوج و فرودي  ــالم خواهي در مالزي داراي نق اس
مي باشد، اما اين نقاط به راستي به آن اندازه «نقطه» 
نبوده  اند كه قبل و بعد خود را از يكديگر متمايز كرده 
ــتي نمي توان از قبل  باشند؛ بدين معني كه به درس
و بعد آن نقاط به عنوان يك «مرحله» و «موج» ياد 
ــد، بدين معني است  كرد. اگر اين نكته درست باش
ــالم خواهي در مالزي هنوز  كه اساساً «فرآيند» اس
تبديل به «جريان» نشده است. از همين روست كه 
پرسش از چشم انداز اسالم خواهي در مالزي پرسشي 
ــم مي آيد؛ چراكه در مورد چيزي كه هنوز  نو به چش
ــت كه فرآيند  ــخن از طرح تكميلي آن راند.1 واقعيت اين اس ــده نمي توان س متولد نش
اسالم خواهي در مالزي قبل از پيروزي انقالب اسالمي متأثر از جريان بيداري اسالمي 
و اخوان  المسلمين و پس از آن متأثر از انقالب اسالمي- البته با در نظر گرفتن مجموعه 
شرايط مسلمانان مالزي- به  وجود آمده و متأسفانه به جاي اينكه رشدي صعودي داشته 

باشد، از نوعي رشد نزولي برخوردار شده است.
ــالم خواهي معاصر در مالزي را با مسامحه به صورت  د. اگر بخواهيم نمودار فرآيند اس

جرياني ترسيم كنيم، مي توان مراحل ذيل را براي آن برشمرد: 
ــالم صرفاً به مثابه يك ابزار در كنار ديگر  • مرحله استعمارستيزي: در اين مرحله اس
ــتفاده  ــي از مالزي اس ــتعمارگران انگليس ــار براي خروج اس ابزارها به عنوان اهرم فش
مي شود. ادبيات ناظر به عصر استقالل مالزي2 به خوبي گواه اين نكته است كه به شكل 
باورنكردني، در اين مرحله حتي خودآگاهي نسبي براي عموم مسلمانان مالزي به نقش 
ابزاري اسالم- تا چه رسد به نقش واقعي آن- براي مقابله با استعمار نيز به وجود نيامده 
ــراي برخي خواص جامعه به صورت خودآگاه-  بلكه تنها به صورت ناخودآگاه- و البته ب

1. در ديدارهاي علمي اي كه با برخي از نخبگان جامعه مالزي داشتم، وقتي نظرشان را درباره چشم انداز فرآيند 
ــدند؛ انگار كه پرسش فوق، زيادي خارج از موضوع بوده است!  اسالم خواهي در مالزي مي پرسيدم، متعجب مي ش
معدودي از كساني هم كه به اين پرسش پاسخ مي دادند، چنان صحبت مي كردند كه گويي قبًال درباره اين پرسش 
اساساً تأمل نكرده بودند. ظاهراً آنها نه مقصر بوده اند و نه كوته بين؛ بلكه واقعيت اين است كه پرسش از چشم انداز 

يك جريان زماني واقعي است كه آن جريان، حقيقتاً «جريان» باشد. 
2. كشور مالزي در سال 1957 ميالدي از انگلستان مستقل شده و در همان سال به عضويت سازمان ملل درآمده 

است. 

مخالفت سياسي و اوليه انقالب 
اسالمي با غرب در ادامه به 
مخالفت هاي فرهنگي و نهايتاً  
مخالفت هاي فكري و زيربنايي 
رسيده است. به عبارت ديگر 
سطح درگيري انقالب اسالمي 
با غرب از سطح قضاوت درباره 
سياست هاي استعماري غرب به 
مراتب فراتر رفته و به حوزه هاي 
فلسفه سياسي و فلسفه تاريخ 

رسيده است
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ظرفيت  ظلم ستيزي و استعمارستيزي اسالم به كار گرفته شده است.1
• مرحله جامعه سازي: در اين مرحله اسالم به عنوان يك عامل وحدت بخش قوم مااليي 
در برابر قوم هندي و چيني مورد استفاده قرار گرفته است. تا حدودي مي توان گفت كه 
مسلمانان مالزي به اين نقش اسالم نسبتاً خودآگاهي داشته اند و تا حدودي توانسته اند 
ــان- البته در برابر هندوها و چيني ها- هويت سازي كنند.  از طريق اسالم براي خودش
حتي در اين مرحله كه نوعي خودآگاهي عمومي نسبت به اسالم ايجاد شده نيز متأسفانه 
ظرفيت هاي اسالم در حد مسائل قوميتي تقليل داده مي شود و عجيب اينكه مسلمانان 

مالزي هم گويا بيش از اين ظرفيت از اسالم مطالبه نمي كردند.
• مرحله نهادسازي: در اين مرحله تالش مي شود تا از درون معارف اسالمي، نهادهايي 
ساخته شود كه بتوان با آن جامعه را مديريت كرد. اين مرحله اگر به معني واقعي اش در 
يك جامعه اسالمي به وجود بيايد، بي شك يكي از مراحل تمدن زايي اسالمي محسوب 
مي شود؛ اما نكته اين جاست كه اين مرحله جز در مقام نظر در مالزي به وجود نيامد، كه 
ــت. در اين مرحله به جاي اينكه از اسالم نهادسازي  البته در حد خودش ذي قيمت اس
مطالبه شود، از آن قابليت هماهنگ شدن با نهادهاي مدرن مطالبه شد! به عبارت ديگر 
در اين مرحله- كه همزمان با دوره طوالني مدت نخست وزيري ماهاتير محمد مي باشد- 
اسالم چنان در ذهن مسلمانان مالزي مهم شده است كه ناسازگاري اش با مدرن سازي 
ــالم به گونه اي تفسير شود كه  جامعه مي  تواند براي آنها رنج آور باشد. از اين رو بايد اس

پذيراي مدرنيته باشد. 
• مرحله تمدن سازي: در اين مرحله تالش مي شود تا فرهنگ اسالمي تبديل به تمدن 
ــود. در برخي از مقاطع تاريخي، برخي از وعده ها چنان شيرين به ذائقه ها  ــالمي ش اس
1. در مورد استعمارستيزي مالزي اين سؤال به صورت جدي قابل طرح است كه آيا استعمارستيزي آن فعاالنه بوده يا منفعالنه. 
مسئله اين است كه قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد استعمارستيزي مالزي بيش از آنكه يك خواست عمومي قوم مااليي 
ــتقالل مالزي در 1957 رقم خورده است؛ يعني سال هاي پس از  باشد، اقتضاي شرايط جديد استعمار انگليس بوده است. اس
جنگ جهاني دوم كه اساساً خود كشورهاي استعماري ترجيح دادند كه شكل استعمارشان را از نوع «كالسيك» به نوع «نو» 
تغيير دهند. در نوع كالسيك، استعمارگران حضورشان در كشور استعمارشونده به صورت فيزيكي و عمدتاً نظامي بوده است. 
اين در حالي است كه در استعمار نو، استعمارگران ترجيح داده اند كه حضور پنهاني و غير محسوس داشته باشند و اهدافشان 
در كشورهاي استعمارشونده را از طريق نيروهاي بومي تربيت شده- مثل خاندان پهلوي براي انگليس در ايران- دنبال كنند. 
واقعيت اين است كه اگر استعمارستيزي مالزي فعاالنه مي بود، تا قرن ها نوعي نفرت عمومي در ميان مردم مالزي نسبت به كشور 
استعمارگر (انگليس) بايد وجود داشته باشد. اين در حالي است كه اساساً نمي توانيم در مالزي شاهد يك نفرت اجتماعي نسبت 
به انگليس- آن سان كه در ايران نسبت به امريكا وجود دارد- باشيم. اگر اين تحليل درست باشد، نتيجه اين مي شود كه اساساً 
استقالل مالزي بيش از اينكه يك مقاومت و نهضت آگاهي بخش باشد، يك پروژه انفعالي و هم سو با برنامه هاي استعمارگران 
است. عالوه بر اين، اگر استعمارستيزي مالزي فعاالنه مي بود، بايد يك سير اشتدادي پيدا مي كرد و از سطح مخالفت با برنامه هاي 
محسوس و ظاهري، به سطح مخالفت هاي اساسي در حوزه مباني و مبادي پيش مي رفت؛ بسان ايران كه مخالفت خود با غرب 
را از سطح نفس سلطه سياسي- فرهنگي شروع كرده و تا سطح مخالفت در فلسفه سياسي و فلسفه تاريخ ارتقا بخشيده است. 
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ــه در آن، به  ــا عقالنيت و مداق ــر فرصت مي كنند تا ب ــيند كه حتي خواص كم ت مي نش
بررسي بپردازند.1 جامعه مالزي قرن هاي متمادي- و حتي تا حدود چند دهه قبل- به 
ــبتاً سريع و موفق از اين وضعيت2  صورت بدوي و اوليه زندگي مي كرده است. گذار نس
به وضعيتي كه امروز در آن قرار دارد، چنان به ذائقه مردم مالزي شيرين آمده است كه 
ــش كنند. آنها تنها به  ــالم پرس آنها فرصت نكرده اند تا از عقالنيت اين گذار از منظر اس
همين «تصادف» كه اين گذار هم زمان با جريان بيداري اسالمي در جهان اسالم بوده، 
بسنده كرده و چنين پنداشتند كه البد اين گذار به صورت اسالمي صورت گرفته است. 
عجيب اينكه آنها بسيار سريع فراروي كرده و يك باره با تكيه بر همين رشد چند دهه اي 
خود، شعار تمدن سازي اسالمي را مطرح كردند!3 تنها در اين چند سال اخير كه برخي 
از عوارض و پيامدهاي منفي توسعه غربي در جامعه مالزي رو شده، شعارهاي احساسي، 
مطلق گرايانه و زيادي خوش بينانه اي كه پيش از اين هم در داخل و هم در خارج از مالزي 
درباره توانمندي مالزي در تمدن سازي اسالمي و الگوبخشي به جهان اسالم داده مي شد، 

به سردي گراييده است. 
7. مالزي كشوري است كه ظاهراً عموم كشورهاي اسالمي و حتي كشورهاي غربي و 
ــايد در بادي امر چنين به نظر آيد كه اين يك امتياز  امريكا نيز با وي مشكلي ندارند. ش
باشد چراكه مالزي توانسته از خود چنان وضعيتي نشان دهد كه مورد تحسين همگاني 
ــوارد ذيل مي تواند نتيجه  ــت كه در اين خصوص تأمل در م قرار گيرد. اين در حالي اس

مذكور را مورد ترديد قرار دهد: 
الف. بر اساس يك مثل و حكمت ايراني، بايد به انساني كه همه مردم از او راضي  هستند، 
ــند، به همان ميزان دشمن خواهند  ــان ها هر چه قدر هم كه خوب باش شك كرد. انس
ــهيد مطهري درباره حقوق زنان در غرب جديد مي نويسد: مهجوريت و رنج تاريخي زن در  1. به عنوان مثال ش
ــان تر و ارزان تر زنان در كارخانه ها و مراكز  ــنگين و طوالني بوده كه وقتي به منظور بهره گيري آس غرب چنان س
صنعتي، شعار آزادي زنان توسط مجلس لردهاي انگليس داده شد، چنان به ذائقه زنان اروپايي شيرين نشست كه 
كم تر زني فرصت كرد از خود بپرسد كه چرا مردان به يك باره براي زنان دلسوز شده و خواهان آزادي آنان گشته اند. 
متأسفانه اين سؤال به  طور ديرهنگام و زماني مطرح شد كه ديگر بسياري از زنان خانه  و خانواده هايشان را به خاطر 

كارخانه ها از دست داده بودند. 
2. كشور مالزي به لحاظ فرهنگي شبيه اندونزي بوده و بلكه در حوزه تمدني اندونزي نيز جاي مي گرفته است. 
ــان مي دهد كه تا چه اندازه رشد مالزي، سريع و موفق بوده  مقايسه شرايط امروزي مالزي و اندونزي به خوبي نش

است.
ــاً دارند بوق را از  ــيده اند كه اساس 3. البته برخي از خواص جامعه مالزي،  زود هنگام تر از ديگران به اين نكته رس
دهانه اش مي دمند. نكته اينجاست كه تا زماني كه اين فهم،  فراگير و عمومي شود، ديگر ظاهراً راهي براي بازگشت 
ــازندگي- كه به مدد برنامه هاي كامًال هماهنگ با  يا دوباره شروع كردن باقي نمي ماند؛ چراكه همه اين رشد و س
ــازي صورت گرفته و در اين صورت، تبيين دركي متفاوت و تازه از  ــعه غربي به وجود آمده- به نام اسالمي س توس

اسالم، در نهايت صعوبت و سختي خواهد بود. 
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ــالم(ص) پيامبر رحمت است، با اين  داشت. پيامبر اس
ــته  ــمن هم داش همه در طول تاريخ به اندازه كافي دش
ــان ها هرگز به خوبي  است. شفقت، رحمت و خوبي انس
خداوند متعال نمي رسد؛ به رغم اين، انسان هاي زيادي 
ــتند كه حتي از خداوند متعال هم ناراضي  هستند.  هس
ــاً اين اقتضاي يك ويژگي است كه با ضدش جمع  اساس
ــود (الضدان ال يجتمان). به عنوان مثال ويژگي  نمي ش
ــتي جمع  ــي نمي تواند با ويژگي ظالم دوس مظلوم پناه

شود؛ عدالت نمي تواند ظلم، دزدي، رشوه و... را برتابد و... به نظر مي رسد بتوان اين قاعده 
را از انسان ها به كشورها و حتي نرم افزارها هم تعميم داد و ادعا كرد بايد به كشوري كه 
ــكل ندارد يا بايد به نرم افزاري كه همگان آن را مي پسندند، شك  هيچ كشوري با او مش
و ترديد داشت. آيا مي توان در چنين مواردي احتمال «شريك دزد و رفيق قافله» بودن 

را طرح كرد؟ 
ب. بي شك اسالم دين صلح و سالم است و تمايل دارد اهداف خود را از طريق گفت وگو 
با ديگران محقق كند اما واقعيت هاي تاريخي گواه آن است كه بسياري از افراد، جريان ها 
ــت. امنيت، صلح، اعتماد و... مفاهيمي  ــتيز و جنگ اس ــان در گرو س و دولت ها حيا تش
ــتند و با التزام يك طرف به آنها، محقق نمي شوند. از اين رو هر چه هم  بين االثنيني هس
يك جريان قوي عمل كند، باز هم نمي تواند همه طرف هاي مقابلش را در برابر منطقش 
ــت كه برخالف ميل اسالم، همواره تاريخ بستر جنگ و  خاضع كند. اين بدين معني اس
ــر دو جبهه مذكور فرماندهي متعلق به  نزاع حق و باطل خواهد بود و در اين ميان در ه
كسي است كه ستيزش با ديگري حداكثري است. به عبارت ديگر نمي توان فرماندهي 
جبهه حق را به كسي سپرد كه همواره سخنان و افعالش دوپهلو و به نفع جبهه باطل هم 
قابل تفسير است. واقعيت اين است كه مالزي مواجهه حداكثري با جريان هاي بين المللي 
ــاً نمي تواند نقش رهبري و  كه خود آنها را باطل مي پندارد، ندارد و به همين علت قطع

الگويي براي جبهه اسالمي- كه خود را حق مي پندارد- داشته باشد. 
ج. كشور الگو در جهان اسالم بايد از چنان ظرفيتي برخوردار باشد كه بتواند بسياري 
از كثرات عالم اسالمي را در درون خود به وحدت رساند. به رغم اين بايد توجه داشت كه 
ــتند. به عنوان مثال در تمدن اسالمي فرق پنج گانه فقهي  كثرات، همان متضادها نيس
به رغم تفاوت هايي كه با يكديگر دارند، مي توانند حضور داشته باشند، اما جرياني مثل 

ايران پساانقالب عالوه بر 
تراث معنوي اسالمي- كه 
مالزي نيز مي  تواند از برخي 
از آنها برخوردار باشد سرمايه 
عظيمي از معنويت- ناشي از 
مديريت رهبران ديني (فقيهان 
عارف) و نيز چند صد هزار 
عطر شهادت- در اختيار دارد 
كه مالزي از آنها بي بهره است
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وهابيت كه حكم به تكفير و لزوم قتل جرياني ديگر مثل شيعه مي دهد، هرگز نمي تواند 
ــت. از اين رو كشور الگوي  حضور داشته باشد؛ چون حضورش مستلزم نفي ديگري اس
ــازگاري داشته باشد و بايد از ميان  اسالمي نمي تواند هم با وهابيت و هم با تشيع سر س
ــور الگوي اسالمي  اين دو، يكي را برگزيند. همچنان كه در مقياس بين المللي نيز كش
نمي تواند هم حامي فلسطين و هم طرف پيمان با اسراييل و امريكا باشد.1 واقعيت اين 
ــورهاي ضد اسالمي از چنان ابهامي  است كه مواضع مالزي در قبال امريكا و ديگر كش
ــالم نه ساده انديشانه بلكه  ــت كه پذيرش نقش الگويي آن براي جهان اس برخوردار اس

ابلهانه به نظر مي آيد. 
ــد اصيل ترين جريان اسالمي مؤثر در مالزي كنوني  8. برخالف انتظار، به نظر مي رس
 PAS هنوز «تصوف» باشد. البته وجود برخي از افراد و حتي دغدغه هاي اصيل در حزب
غيرقابل انكار است؛ با اين همه، حزب مذكور به مثابه يك جريان، بيش از آنكه آبشخور 
اسالمي داشته باشد، آبشخور غربي دارد. از اين رو جريان تصوف هنوز مي تواند به عنوان 
تنها جريان اصيل اسالمي2 در مالزي مطرح باشد. واقعيت اين است كه بنا به داليل ذيل، 
ــالمي خود، تبديل به الگويي  مالزي نمي تواند با تكيه بر اين تنهاترين جريان اصيل اس

براي كشورهاي اسالمي شود: 
الف. اساساً جريان تصوف، جريان ساختارساز و نظام سازي نيست و خودش نيز چنين 
ــاختارها و نظام ها  ــس، تصوف هويت خود را در اعراض از س داعيه اي ندارد؛ بلكه برعك
ــادگي مي جويد؛ دو  ــت كه كمال خود را در انزوا و س تبيين مي كند. تصوف جرياني اس
خصلتي كه با ساختارسازي و نظام سازي كه به صورت پيچيده اي در متن اجتماع روي 
مي دهند به كلي تفاوت دارند. البته مالزي شايد بتواند با تصوف، نوعي فرهنگ اسالمي 
را گسترش دهد اما اگر بخواهد با تكيه بر آن به نظام سازي و تمدن سازي اسالمي برسد، 

ناگزير بايد آن را تغيير ماهيت دهد.3

1. به عنوان مثال در حالي كه در سال هاي اخير شاهد تشديد مخاصمات سياسي ميان تركيه و اسراييل هستيم، 
ناباورانه آمار حاكي از آن هستند كه بزرگ ترين شريك تجاري اسراييل، تركيه مي باشد! آيا به راستي چنين كشوري 

مي تواند الگوي كشورهاي اسالمي شود؟ 
2. واقعيت اين است كه هر چند در ايران، تصوف پساصفوي، تصوفي غير پويا، سياسي، وابسته به غرب و نهايتاً 
فاقد كارآمدي شده است، اما در بسياري از كشورهاي اسالمي و از جمله در مالزي هنوز تصوف- به عنوان جرياني 
ــابهات اعتقادي زيادي با تشيع برخوردار است- بيشترين  ــنن دارد و از سوي ديگر از تش كه از يك سو گرايش تس

ظرفيت براي بسط فرهنگ اسالمي را دارد. 
ــكيل دهند و ساختارسازي و  ــالمي، هر چند متصوفه توانستند در عهد صفويه دولت تش 3. در تجربه ايران اس
نظام سازي كنند اما واقعيت اين است كه تصوف پس از نيل به قدرت و تشكيل دولت، تغيير ماهيت داده و به تفقه 

شيعي روي آورده است. مؤيد اين ادعا،  تخريب خانقاه هاي صوفيانه به دستور خود شاهان صفوي است. 
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ــوي  ــزي از حركت به س ــت مال ــت حكوم ب. حماي
ــئله اي كه چندان به ذائقه تصوف خوش  مدرنيته- مس
نمي آيد- باعث مي شود تا فرهنگ مردم كم كم با هواي 
ــالئق و ذواق آنها در اين راستا  مدرنيته گره بخورد و س
سرپرستي شود. به هر ميزاني كه مردم مالزي مدرن تر 
ــوند، پذيرش تصوف براي آنها به عنوان يك «سبك  ش
زندگي» سخت تر خواهد بود. البته شايد بتوان حتي در 

ــت، اما باوري كه به ندرت توفيق عملي شدن  دل مدرنيته نيز به تصوف باور قلبي داش
ــوي مدرن شدن باعث مي شود كه  مي يابد. به عبارت ديگر حركت عمومي مالزي به س
اين تنها جريان اصيل اسالمي خود را نيز بيش از پيش به انزوا ببرد و در اين صورت براي 

الگوي جهان اسالم شدن چيزي براي ارايه نخواهد داشت. 
ج. مالزي مي تواند با نوعي سرمايه گذاري و توجه خودآگاهانه به جريان تصوف، آنها را 
مناسب با يك حضور اجتماعي فعال آموزش دهد و در اين صورت، ضمن فرهنگ سازي 
اسالمي از طريق آنها، زمينه را براي تعالي دادن به اين تنهاترين جريان اصيل اسالمي 
ــد با يك برنامه ريزي  ــت كه هر چند چنين چيزي مي توان خود مهيا كند. نكته اينجاس
درازمدت محقق شود، اما تشابهات نظري و اعتقادي نسبتاً زياد تصوف با تشيع از جمله 
اعتقاد به واليت (البته با دو تفسير متفاوت)، محبت اهل بيت(ع) و... باعث مي شود كه 
ــيع بكشاند.1 هر چند اين  رشد و بسط تصوف در مقام عمل آنها را به سمت و سوي تش
مسئله به خودي خود نه تنها براي نيل به تمدن سازي اسالمي مشكلي نخواهد داشت 
ــتري آن را برخوردار خواهد كرد؛ اما اگر  ــيعه، از كارآمدي بيش ــب اعتقاد ش بلكه حس
حكومت مالزي نخواهد با اين قضيه كنار آيد  ناگزير به نحو پارادوكسيكالي مجبور خواهد 

شد اين تنهاترين جريان اصيل اسالمي خود را محدود كند! 
9. براي اسالمي سازي جامعه، الگوهاي متفاوتي از سوي انديشمندان اسالمي ارايه شده 

است كه برخي از مهم ترين يا رايج ترين آنها عبارت اند از:
ــاس اين الگو، هر آموزه، رفتار و  ــالم تطبيقي): بر اس الف. الگوي تطبيق اسالمي (اس

ــيع الزام و ضرورتي وجود ندارد،  اما نكته اينجاست كه تصوف اگر  1. هر چند در گرايش تصوف اجتماعي به تش
بخواهد مديريت اجتماع را به دست گيرد و همچنان بر آموز ه هاي صوفيانه نيز باقي بماند، با فقه االمامه بهتر مي تواند 
اين مهم را انجام دهد تا با فقه الخالفه. حداقل سرگذشت تصوف ايراني در دوره ميانه اسالمي به مثابه يك تجربه 
تاريخي نيز گواه است كه تصوف در مرحله اجتماعي شدن خود تا حدودي ناگزير است كه از فقه الخالفه فاصله گيرد؛ 
چراكه فقه الخالفه به دليل اينكه قلمرو آن همواره در ذيل حاكميت سياسي تعريف شده، «فقه تابع» است نه «فقه 
مدير» و تصوف اگر بخواهد مديريت اجتماعي را در دست بگيرد، با «فقه مدير» سازگارتر از «فقه تابع» خواهد بود. 

كه  است  اين  واقعيت 
مالزي مواجهه حداكثري با 
جريان هاي بين المللي كه خود 
آنها را باطل مي پندارد، ندارد و 
به همين علت قطعًا نمي تواند 
نقش رهبري و الگويي براي 
جبهه اسالمي- كه خود را حق 

مي پندارد- داشته باشد
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ساختاري كه با مجموعه منظومه معارف اسالمي در تضاد نباشد، مي توان آموزه، رفتار و 
ساختار اسالمي ناميد. در اين تلقي حتي احراز موافقت قطعيه براي هماهنگي با منظومه 
ــت بلكه احراز عدم مخالفت قطعيه با آن كفايت مي كند. اين  معارف اسالمي الزم نيس
الگو بسيار حداقلي است و براي محقق كردن آن حتي نياز به كارشناس اسالمي مولد نيز 
نيست بلكه تنها عنصر مورد نياز، يك كارشناس اسالمي است كه بتواند امور توليدشده 

را با اسالم تطبيق دهد نه اينكه الزم باشد خودش آنها را بسازد و سپس تطبيق دهد. 
ب. الگوي كارشناس اسالمي: بر اساس اين الگو، الزم است خود پديده هاي فرهنگي- 
ــند كه خود، خبره اسالمي هستند. بر اساس اين  تمدني توسط كساني ايجاد شده باش
ــائل پيراموني از قبيل مديريت، فعاليت  الگو، آشنا كردن برخي خبرگان اسالمي با مس
ــالمي كردن جامعه كفايت مي  كند. طبيعي است  اقتصادي، سياست ورزي و... براي اس
ــود، نيل به هدف آسان تر و دقيق تر  كه هر چه تعداد اين كارشناسان اسالمي بيشتر ش

خواهد بود. 
ج. الگوي كارشناسي اسالمي: بر اساس اين الگو  براي اسالمي كردن جامعه حتي اگر 
ــوند كفايت نمي  كند بلكه آنچه مهم تر و  همه مديران جامعه هم كارشناس اسالمي ش

ضروري تر به نظر مي رسد، «كارشناسي اسالمي» است نه «كارشناس اسالمي».
واضح است كه الگوي دوم از الگوي اول و الگوي سوم از الگوي دوم اصيل تر و دقيق تر به 
نظر مي رسند. پرسش اين است كه الگوي اسالمي سازي مالزي به كدام يك از الگوهاي 
سه گانه فوق نزديك تر است؟ در بهترين شرايط مي توان گفت كه فرآيند اسالمي سازي 
در مالزي همواره بين الگوي اول و دوم و بلكه بيشتر مناسب با الگوي اول بوده است. به 
راستي آيا با به كار گيري ضعيف ترين الگوي اسالمي سازي جامعه مي توان به نمونه برتر 

و الگوي جهان اسالم تبديل شد؟ 
10. تمدن بايد از هاضمه اي بزرگ برخوردار باشد چراكه اگر غير از اين باشد، نمي تواند 
ــان براي تمدن ضروري است- در خود جاي  خرده فرهنگ هاي مختلف را- كه وجودش
دهد. تمدن عين «پيچيدگي» است و پيچيدگي معلول كثرت ها و تفاوت هاست و گرنه، 
اشياء يكسان هر مقدار هم كه زياد شوند، تنها «تورم» ايجاد مي  كنند نه «پيچيدگي». 
پس، از آنجا كه براي برپايي تمدن به پيچيدگي نياز داريم نه تورم، الزم است به كثرت ها 
و تفاوت ها بينديشيم. اما جمع شدن تنها كثرت ها و تفاوت ها در مقام عمل چيزي جز 
«هرج و مرج رفتاري» به وجود نمي آورد، مگر اينكه اين كثرت ها و تفاوت ها حول چيزي 
به وحدت رسيده باشند؛ وحدت در عين كثرت. نكته اينجاست كه تنها چيزي مي تواند 
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رسالت  وحدت بخشي كثرات و تفاوت ها را بر عهده گيرد كه خود،  جامع همه آنها باشد. 
به عبارت ديگر امر وحدت بخش بايد با همه كثرات و تفاوت ها وجه اشتراك داشته باشد. 
اگر ريشه تمدن  را فرهنگ بدانيم، الزم است اذعان كنيم كه بايد درون فرهنگ معطوف 
ــد. از همين روست كه در همه  به تمدن، علم وحدت بخش ساير علوم وجود داشته باش
فرهنگ ها مسئله طبقه بندي علوم- كه نتيجه آن وحدت بخشي علوم مي باشد- دغدغه 
صاحب نظران1 بوده است.2 نكته مهم در طبقه بندي علوم اين است كه علمي كه به عنوان 
ــد. در دنياي  ــود، بايد داراي زبان عام و كالني باش ــناخته مي ش علم پايه (علم مادر) ش
اسالم اين علم، «فلسفه»- به معني عام آنكه شامل كالم هم مي شود- و در دنياي غرب، 
ــت. زبان عام علم مادر، اجازه زايش و توليد بدان مي دهد،  «رياضيات» معرفي شده اس

زبان هاي محدود و جزيي از قلمرو جوالن محدودي برخوردار هستند. 
ــالم بخواهد الگوبخش باشد،  بايد  چنين به نظر مي رسد كه كشوري كه در جهان اس
ــاير علوم را پايه ريزي كند و بسط  به علم پايه (علم مادر) مجهز باشد تا بتواند مبادي س
ــور مالزي- و بلكه اساساً كشورهاي آسياي شرقي- فاقد  دهد. واقعيت اين است كه كش
هر گونه فلسفه اي هستند تا جايي كه به جرئت مي توان گفت كه فلسفه در آسياي شرقي 
ــته اي كه متعلق به آسياي  ــد.3 كوچك ترين اثر فلسفي شايس مهجورترين علم مي باش
ــالمي وجود ندارد. با اين حساب آيا به  شرقي باشد در گنجينه و تراث عظيم فلسفه اس
راستي عاقالن مي توانند باور كنند كه مالزي الگوي تمدني جهان اسالم باشد؟ جهاني 
كه برخي نقاط سرزميني آن از جمله ايران، گنجينه اي عظيم از فلسفه اسالمي را در خود 

جاي داده است! در اين خصوص توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
الف. ممكن است گفته شود برخي از كشورها- مثل ژاپن- در حالي كه به درستي الگوي 
تمدني شده اند، فاقد فلسفه مشخص و شاخصي هستند. اين بدين معني است كه فلسفه 
چندان هم براي برپايي تمدن ضروري نيست. به عبارت ديگر چه بعدي دارد كه كشوري 
ــالم،   ــطو و در دنياي اس ــيك در دنياي غرب، طبقه بندي ارس 1. به عنوان مثال در ميان طبقه بندي هاي كالس

طبقه بندي فارابي از علوم مشهور است. 
ــي طبقه بندي و  ــمندان اروپايي چگونگ ــر قرن نوزدهم دغدغه دانش ــوان مثال در غرب جديد، سراس 2. به عن
وحدت بخشي به علوم بوده است كه پس از بحث و جدل هاي زياد،  نهايتاً مبادي همه علوم جديد به فيزيك و سپس 
به رياضي برگردانده شد. از همين روست كه امروزه، در دانشگاه هاي مدرن، علوم رياضي، فيزيك، شيمي و... در زمره 

علوم پايه معرفي مي شوند. علوم پايه يعني علومي كه مبادي علوم ديگر را پايه ريزي مي كنند. 
براي اطالع تفصيلي از روند طبقه بندي و تحويل  گرايي علوم در قرن نوزده و بيست، رك: مهدي گلشني، علم و 

دين و معنويت در آستانه قرن بيست و يكم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1379. 
3. در ديدارهاي علمي كه با بعضي از اساتيد فلسفه از جمله پروفسور عثمان بكر، پروفسور كريم كرو و... در مالزي 
ــخت مي ناليدند و براي توضيح وضعيتشان، مكرر از تعبير غربت  ــان در آن ديار س داشتم، آنها از تنهايي و غربتش

فلسفه در آسياي شرقي استفاده مي كردند. 
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مثل مالزي الگوبخش نوعي تمدن ويژه از جنس اتفاقي كه در ژاپن افتاده باشد؟ اساساً 
آيا نمي توان به يك نمونه ژاپن اسالمي انديشيد؟ 

واقعيت اين است كه باور به اينكه ژاپن ارايه دهنده تمدني غير و مستقل از همان تمدن 
ــت. تنها چيزي كه در مورد ژاپن مي توان گفت اين  غرب بوده، باوري ساده انديشانه اس
است كه اين كشور بنا به داليلي به خوبي توانسته است همراه با ديگر كشورهاي اروپايي 
ــاً تأمل در قضيه ژاپن به درستي مؤيد ادعاي  در تاريخ تمدن غرب شريك شود.1 اساس
ــفه» مي باشد؛ چراكه اگر  نگارنده مبني بر «عدم امكان برپايي تمدن بدون اتكا بر فلس
ــد تكنولوژيك خويش، داراي يك فلسفه  ژاپن با همه پشتكار و هوشمندي خود در رش
قوي مي بود، چنان متمايز مي شد كه در ادبيات علمي سخن از «تمدن ژاپني» به ميان 
مي آمد. اين در حالي است كه حتي خود ژاپني ها نيز تاكنون اين واژه «تمدن ژاپني» را 

به مثابه تمدني در عرض «تمدن غربي» به كار نبرده  اند تا چه رسد به ديگران. 
ب. از اواخر قرن بيستم تاكنون كتاب هاي زيادي با مضمون و حتي نام «مرگ فلسفه» 

1. شهيد آويني در مقاله معروف «راز سرزمين آفتاب»  خود در كتاب فردايي ديگر در خصوص نسبتي كه ژاپن 
با تمدن غرب برقرار كرده مي نويسد: «جمع سنت و تجدد ممكن نيست و اگر در سرزمين آفتاب اين جمع امكان 
يافته، از آن روي است كه از يك سو مقاومت سنت ژاپني در برابر تمدن غرب و توسعه سرمايه داري از همه جاي ديگر 
كم تر است و از سوي ديگر در بطن سنت ژاپني صفات و خصايصي وجود دارند كه مي توانند با توسعه تكنولوژي و 
تمدن سرمايه داري هم سويي و هم جهتي داشته باشند. [عالوه بر آن] ميان خصوصيات روحي نژاد زرد و سنت هاي 
ــه در ژاپن امروز روي داده  ــبتي خاص وجود دارد... رويكرد تام تاريخي به تمدن غرب- يعني آنچه ك آنان نيز نس
ــود، مگر آنكه در بطن دين و سنت يك قوم، آمادگي الزم  است- نمي تواند بدون انصراف از دين و سنت محقق ش
براي هم سويي با آن موجود باشد و نگارنده... ناگزير است كه در اين مقام به ماكس وبر و تحقيقات گران قدر او در 
ــاره كند. او با درك اين حقيقت كه واقعيت هاي تاريخي و اجتماعي را  جامعه شناسي تطبيقي اديان و مذاهب اش
نمي توان در قالب هاي انتزاعي قوانين علمي محصور كرد، در انتقاد به ماترياليسم تاريخي اظهار مي داشت كه در 
تحوالت تاريخي جوامع نبايد در جست وجوي علتي مشترك و ايجابي برآمد. نسبتي را كه او بين تمدن سرمايه داري 
ــت كه در اين مقاله بين سنت ژاپني شينتو  و پوريتانيسم يافته بود مي توان صورتي ديگر از همين رابطه اي دانس
و توسعه تكنولوژي در ژاپن برقرار مي شود. پوريتانيسم كه صورت دنيازده مسيحيت است ماهيتي منطقي و ضد 
سنت دارد و به همين لحاظ، نه تنها در برابر رويكرد اروپاي شرقي به سرمايه داري و انقالب تكنولوژيك ممانعتي 
ــت و حيات دنيايي انسان ها را عين تكليف  ــتان ها مقبول اس ندارد، بل با اين اعتبار كه در ميان همه فرق پروتس
الهي شان مي انگارد، به آن مدد مي رساند... توانايي ژاپن را در الحاق به تاريخ غرب بايد در آنجا جست و جو كرد كه 
ــرمايه داري وجود دارد. دين شينتو (شينتائو) تفسير  ــينتو صفاتي آماده گر براي رويكرد تام به نظام س در دين ش
ــخه اي مكرر از همان صورت چيني آن  خاص ژاپني ها از تائوئيسم است و بايد دانست كه اگر تائوئيسم ژاپني نس
ــرمايه داري و تعلق به تكنيك، آن همه بود كه اين  مي بود، بدون ترديد در ژاپن نيز مقاومت سنتي در برابر روح س
ــاً امكان قبول صورت هاي متعدد قومي ندارد و  توجه تاريخي به تمدن غرب روي نمي نمود. تمدن صنعتي ماهيت
در هيچ جاي ديگر از دنيا جز با همان صورتي كه در غرب به خود گرفته است، موجود نمي شود. تمدن تكنولوژيك 
ماهيتاً با هيچ شريعت ديگري نيز جمع نمي شود؛ چراكه خود در صورت يك شريعت ظهور يافته است... حقيقت 
تكنولوژي يك صورت وجودي بيش ندارد و آن همين صورتي است كه در غرب ظهور يافته است و هيچ ديني جز 
ــه آن رويكرد از حد ظاهر فراتر نرود- يعني آنچه كه  با انكار خويش نمي تواند روي به اين حقيقت بياورد، مگر آنك
در غالب ممالك جهان سوم روي داده است- و يا در ذات آن دين آمادگي براي توجه ماهوي به تكنولوژي موجود 
باشد.» سيد مرتضي آويني، فردايي ديگر، «راز سرزمين آفتاب»، تهران، كانون فرهنگي- هنري ايثارگران، 1374. 
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در دنياي غرب نگارش يافته اند. نويسندگان اين 
ــه تمدن جديد  ــر اين باورند كه اگرچ كتاب ها ب
ــفه هاي دكارت، كانت و هگل  غرب بر شاخ فلس
به وجود آمده و قوام يافته است، اما ديري است 
كه فلسفه در غرب در بستر احتضار افتاده و توان 
ــت داده  ــدن غرب را از دس خود در راهبري تم
ــياري بر اين باورند كه  است. به عبارت ديگر بس
ــفه بلكه اين «تكنيك» است كه  امروزه نه فلس
ــت.  ــالت راهبري غرب را بر عهده گرفته اس رس
اگر تحليل اين نويسندگان درست باشد، باز هم 
ــاهد برپايي يك تمدن بدون وجود و  مي توان ش
ــفه قوي بود. به عبارت ديگر چه  حضور يك فلس

ــفه بتواند الگوبخش تمدن اسالمي  بعدي دارد كه مالزي با تكيه بر «تكنيك» و نه فلس
شود؟ 

واقعيت اين است كه همزمان با نگارش كتاب هايي در مضمون «مرگ فلسفه» و بلكه 
ــده است.  ــته ش حتي قبل از آن، كتاب هاي زيادي نيز در مضمون «غروب غرب» نگاش
به عبارت ديگر پيامد مرگ فلسفه1 در غرب، چيزي جز مرگ خود غرب نبوده است؛ با 
مرگ فلسفه، تمدن غرب نيز به احتضار افتاده است،2 اما نبايد انتظار داشت كه تمدني كه 
چندين قرن نشاط داشته به يك باره فرو ريزد. تمدن غرب سير انحطاط خود را آغاز كرده 

و ممكن است چند دهه و حتي چند قرن زوال كامل آن به طول انجامد. 
ــت برخي از عالم ها بر بنياد فلسفه استوار نشده  ــت كه ممكن اس البته بايد توجه داش
باشند، اما در همان عالم ها نيز برپايي تمدن بدون اتكا فلسفه در غايت صعوبت مي باشد 
1. برخي بر اين باورند كه ديروقتي است كه در دنياي غرب، «فلسفه محض» تبديل به «فلسفه مضاف» شده است. 

اين تفكر، آخرين فيلسوف محض در دنياي غرب را راسل يا حداكثر هايدگر نام مي برد. 
2. توجه به اين نكته مهم است كه اين گونه نيست كه در همه عالم ها اگر فلسفه به ضعف و انحطاط گرايد، انحطاط 
تمدني آغاز گردد. به عنوان مثال در مقاطعي از عالم اسالمي نيز فلسفه ضعيف شده، اما عالم اسالمي به اين علت 
به انحطاط نگراييده است بلكه علل ديگري داشته است. راز اين مسئله در اين است كه اساساً عالم اسالم برخالف 
تمدن جديد غرب نه بر بنياد «فلسفه» بلكه بر بنياد «وحي» استوار بوده است. همچنان كه حتي عالم يونان باستان 
ــتوار بوده و ظهور سقراط، افالطون و ارسطو بسيار متأخرتر از  نيز نه بر بنياد فلسفه بلكه بر بنياد «شعر و هنر» اس
ظهور شاعران و اديباني چون هومر- نه قرن قبل از ميالد مسيح- و  هزيود- شش قرن قبل از ميالد مسيح- و حتي 
فيزيست هايي چون طالس و... و بلكه در مرحله پاياني تمدن يونان باستان بوده است. اين در حالي است كه تمدن 
غرب جديد، بر بنياد فلسفه به وجود آمده و اين بسيار طبيعي است كه با مرگ فلسفه- كه برخي آن را به تماميت 

همه ظرفيت ها و پتانسيل فلسفه تفسير كرده اند- مرگ خود اين تمدن نيز رقم بخورد. 

كشور الگو در جهان اسالم بايد از 
چنان ظرفيتي برخوردار باشد كه 
بتواند بسياري از كثرات عالم اسالمي 
را در درون خود به وحدت رساند. 
به رغم اين بايد توجه داشت كه 
كثرات، همان متضادها نيستند. به 
عنوان مثال در تمدن اسالمي فرق 
پنج گانه فقهي به رغم تفاوت هايي كه 
با يكديگر دارند، مي توانند حضور 
داشته باشند، اما جرياني مثل وهابيت 
كه حكم به تكفير و لزوم قتل جرياني 
ديگر مثل شيعه مي دهد، هرگز 
نمي تواند حضور داشته باشد؛ چون 
حضورش مستلزم نفي ديگري است
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ــفه و رياضي عام ترين زبان هاي بشري هستند؛1 البته با  و بلكه محال است؛ چراكه فلس
ــفه، كميات به كيفيات و در رياضيات، كيفيات به كميات ارجاع  اين تفاوت كه در فلس
داده مي شوند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه فلسفه رسالت تبيين كيفي و رياضيات 

رسالت تبيين كمي عالم را بر عهده دارند. 

1. ظرفيت هاي الگويي انقالب اسالمي براي جهان اسالم
ــالمي ايران آخرين تحول بزرگ ساختاري است كه مطابق ادبيات سياسي  انقالب اس
جهان مي توان به آن عنوان «انقالب» اطالق كرد. به عبارت ديگر پس از انقالب اسالمي 
ــي از مفهوم انقالب بتوان بدان عنوان  ــاس تعاريف علوم سياس هيچ رخدادي كه بر اس
انقالب داد، به وقوع نپيوسته است. از اين رو انقالب اسالمي ايران آخرين مصداقي است 
كه تئوري ها و نظريه هاي انقالب در مقياس جهاني خود را با آن ارزيابي كرده اند.2 بيش 
از سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي ايران گذشته و در اين مدت جهان، هم در مقياس 
ــتخوش تحوالتي شده كه تئوري هاي گذشته  اسالمي و هم در مقياس بين المللي دس
براي تبيين اين صورت بندي هاي جديد كفايت نمي كند. بي شك انقالب اسالمي ايران 
يك عنصر محوري در تغيير اين صورت بندي جهاني است تا جايي كه به جرئت مي توان 
ــلباً و ايجاباً- مورد توجه قرار نگرفته  گفت هيچ جرياني در جهان اسالم به اندازه آن- س

است. 
اين بخش از نوشتار حاضر، بر اين ادعا استوار است كه توجه جهاني به انقالب اسالمي 
ايران بيشتر مسبوق به دركي است كه آن را قابل الگوبرداري و تكرار مي بيند. برخي از 
ظرفيت هاي الگويي انقالب اسالمي ايران كه يا در ديگر كشورهاي اسالمي اساساً وجود 

ندارد يا نوع ضعيف و ناقص آن وجود دارد، عبارت اند از: 
ــتين  روزهاي پيروزي اش تاكنون بر پايه سياست «نه  1. انقالب اسالمي ايران از نخس
ــفه و با اتكا به زبان عام «وحي» نيز ممكن است كه  ــري (تمدن  ديني) بدون فلس 1. البته برپايي تمدن غير بش
تبيين چگونگي آن هر چند از حوصله اين نوشتار بيرون است، اما اجماالً  بايد گفت كه برپايي چنين تمدني مستلزم 
مراتبي از اعجاز و خلق امور خارق العاده مي باشد. الزم به ذكر است كه كساني كه مالزي يا هر كشور ديگري مثل 
تركيه و ايران را براي نيل به مرحله الگوي تمدني جهان  اسالم شدن مطرح مي كنند، اساساً نمي خواهند فرآيند اين 
الگو شدن را از طريق اعجاز و خلق امر خارق العاده تبيين كنند؛ بلكه آنها با تأمل در همين برنامه هاي توسعه اي كه 

در اين كشورها اعمال مي شود، چنين نظرياتي را ارايه مي دهند. 
2. برخي از تئوري ها پس از تطبيق داده شدن با انقالب اسالمي ادعاي حقيقت و درست بودن كرده و برخي ديگر 
ــكاچپل- معروف ترين تئوري پرداز انقالب ميان  آن را ناقض تئوري خود يافته اند. به عنوان مثال تئوري خانم اس
ساختارگرايان- كه بر اين نكته تأكيد داشت كه «انقالب ها ساخته نمي شوند، بلكه خود مي آيند» با انقالب اسالمي 
ــماً اعتراف كرد كه برخالف تئوري من، انقالب ايران توسط يك ايدئولوژي و با مديريت  نقض شد و اسكاچپل رس

يك رهبر مذهبي ساخته شد! 



61
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

ي ...
مالز

ن و 
 ايرا

اي
ت ه

رفي
ي ظ

بيق
ي تط

ررس
ى و ب

الم
ى اس

دار
بي

ــه جهاني حضور  ــرقي- نه غربي» در عرص ش
ــرق و  ــت. تحليل وضعيت قدرت ش يافته اس
ــي ميزان  ــكا) به خوب ــوروي و امري غرب (ش
ــان  ــه در برابر آنها قد علم كرده نش قدرتي ك
مي دهد. به عبارت ديگر به هر ميزان كه قدرت 
ــانه اي تبيين شوند، به  امريكا و شوروي افس
ــوري كه در برابر اين  همان ميزان قدرت كش
قدرت افسانه اي مقاومت كرده و بدون اتكا به 
ــود را محقق كرده،  آنها آرمان ها و اهداف خ
ــانه اي خواهد بود. واقعيت اين است كه  افس
ــورهاي جهان دوم و سوم و  ــياري از كش بس
ــورهاي جهان اول تجربه  حتي برخي از كش

ــته اند؛ آنها با تمام وجود سيطره  تالش براي قطع وابستگي به قطب هاي قدرت را داش
قطب هاي قدرت را بر خود و سرنوشت ملت شان حس كرده اند و مي دانند كه مقاومت در 
برابر آنها تا چه ميزان سخت است. اما آنها در كمال ناباوري مشاهده كرده  اند كه انقالب 
اسالمي ايران به رغم همه فشار وارده از جانب قطب هاي قدرت، به  طور نسبي توانسته 
سايه آنها را از سر ملت خود و سرنوشت شان كنار بزند. به نظر مي رسد هر چه زمان اين 
مقاومت طوالني تر مي شود همزمان ايمان اين كشورها به قدرت انقالب اسالمي افزايش 
ــدرت ايران بايد عالوه بر  ــبه ق و به قدرت ابرقدرت ها كاهش مي يابد. از اين رو در محاس
ايمان ملت ايران به راهي كه انتخاب كرده، ايمان ملت هاي بسياري از كشورهاي جهان 

دوم و سوم به آن را نيز افزود.1
ــت هاي آن  ــت كه با غرب و سياس ــورهاي جهان اين تنها ايران نيس 2. در ميان كش
ــالمي از استكبار غرب بر  ــياري از كشورهاي اسالمي و غير اس ناسازگار است؛ بلكه بس
ــورها اين تنها ايران است كه نوعي  ــتند، اما از ميان همه اين كش خودشان نگران  هس

ــت كه اگر ايران هم بخواهد روزي با  1. موقعيت جهاني و ميزان الگوبخشي انقالب اسالمي ايران به گونه اي اس
ابرقدرت ها كنار بيايد، همان ملت هاي جهان دوم و سومي كه خود نمي توانند در برابر ابرقدرت ها بايستند،  اجازه 
چنين كنار آمدني را به ايران نخواهند داد. فشار برخي از اين ملت ها به حاكمان ايران حداقل در دو مورد ذيل گواه 
اين ادعاست: نخست، زماني كه آقاي خاتمي ملت امريكا را ملتي متمدن ياد كرد (كه با نامه اعترا ض آميز لوئيس 
فراخان رهبر مسلمانان سياه پوست امريكا و بسياري از ملت هاي مسلمان مواجه شد) و دوم، زماني كه اسفنديار 
رحيم مشايي ادعا كرد كه ما (ايران) با ملت اسراييل مشكلي نداريم و تنها با دولت آن مشكل داريم؛ كه نه فقط مورد 

اعتراض ايرانيان بلكه بسياري از شخصيت ها و ملت هاي مسلمان قرار گرفت. 

كشور الگوي اسالمي نمي تواند هم 
با وهابيت و هم با تشيع سر سازگاري 
داشته باشد و بايد از ميان اين دو، يكي 
را برگزيند. همچنان كه در مقياس 
بين المللي نيز كشور الگوي اسالمي 
نمي تواند هم حامي فلسطين و هم طرف 
پيمان با اسراييل و امريكا باشد.  واقعيت 
اين است كه مواضع مالزي در قبال 
امريكا و ديگر كشورهاي ضد اسالمي 
از چنان ابهامي برخوردار است كه 
پذيرش نقش الگويي آن براي جهان 
اسالم نه ساده انديشانه بلكه ابلهانه به 

نظر مي آيد
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مواجهه حداكثري با غرب پيدا كرده است. 
ــت  ــه ايران نه تنها با سياس بدين معني ك
ــتعماري غرب بلكه با فرهنگ، اقتصاد،  اس
مباني معرفتي و هر چيزي كه به نحوي در 
استحكام آن مؤثر است، غيريت و ضديت 
ــه حداكثري با  ــت. مواجه ــرده اس پيدا ك
ــت غير وابسته در جهان  غرب، تجربه زيس
ــار ايران قرار  ــروزي را در اختي پيچيده ام
داده كه هر چند همراه با فشارها، تحريم ها 
ــوده، اما نتايج و  و هزينه هاي بعضاً كالن ب
ــته اي را براي آن به  ــتاوردهاي خجس دس
ارمغان آورده است. يكي از اين دستاوردها،  
خودباوري عنصر ايراني است كه بسياري 
ــتند. خودباوري ايراني باعث شده تا ايران ضمن  از كشورهاي اسالمي از آن محروم هس
ــود رقم زند. ممكن  ــي تجدد بومي را براي خ ــداري از تراث و مآثر خود بتواند نوع پاس
ــبت به كشوري مثل مالزي  است در مقايسه برخي وجوه تمدني، ايران پساانقالبي نس
عقب تر باشد، اما مهم اين است كه رشد و پيشرفت ايران، نه فقط با ايرانيان بلكه مهم تر 
ــت كه در پيشرفت مالزي، بيش از  ــه ايراني محقق شده؛ اين در حالي اس از آن با انديش
ــد، «عنصر» مالزيايي  حضور دارد. مواجهه  آنكه «انديشه» مالزيايي حضور داشته باش
حداكثري با غرب باعث شده تا ايران از جوانب مختلف در يك انزواي برنامه ريزي شده 
ــوري كه اراده حركت كرده،  بيش از  ــت كه تحريم براي كش قرار گيرد. واقعيت اين اس
آنكه نقمت باشد، نعمت است. تجربه كاالهاي تحريمي در ايران به خوبي گواه است كه 
ــتر مورد تحريم قرار گرفته، بيشتر رشد  به شكل ناباورانه اي در هر زمينه كه ايران بيش
ــالمي براي پيدا كردن مواجهه حداكثري با غرب  و پيشرفت كرده است. كشورهاي اس

چاره اي جز استفاده از تجربه ايران ندارند. 
3. انقالب اسالمي ايران از بدو ظهورش تاكنون همواره مورد تحريم و فشار بين المللي 
ــان آن و ابرقدرت ها، به دليل  ــياري از موارد اختالف مي ــت. با اين همه در بس بوده اس
قدرت ويژه اي كه داشته توانسته از گزينه خود دفاع كند. قدرت ابرقدرت ها به امكانات 
ــد و قدرت ايران به باور عميقش به  ــان مي باش اقتصادي،  نظامي، تبليغاتي و سياسي ش

بسياري از مسلمانان هنوز اسير تنگناهاي 
مذهبي و گرفتار تعصبات شيعي- سني 
هستند و اين مسئله مي تواند تحقق عملي 
الگو شدن ايران اسالمي را به تعويق 
اندازد. از اين رو، الزم است ايران اسالمي 
زبان تبيين خود را به گونه اي ارتقا دهد 
كه ضمن توانايي براي دفاع از مباني و 
آرمان هاي اسالمي (شيعي)، كم ترين 
اصطكاك مذهبي را به وجود آورد. به 
نظر مي رسد بهترين الگوي معاصر در اين 
خصوص، شيوه تبييني حضرت امام(ره) 
باشد كه به  رغم پايبندي به مباني و اصول 
تشيع، نه تنها باعث تفرقه در جهان اسالم 
نشده بلكه تا حد زيادي موجبات وحدت 

اسالمي را نيز فراهم كرده است
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آرمان هايش. آخرين مورد اختالف جدي ايران و غرب بر سر مسئله انرژي هسته اي ايران 
ــارهاي بين المللي، ايران به خوبي توانست از آن دفاع كند  مي باشد كه به رغم همه فش
ــوراي امنيت هم تأثيري در اراده آن نداشت. به عبارت  و حتي ارجاع پرونده ايران به ش
ديگر ايران از چنان قدرت  چانه زني حتي در شوراي امنيت برخوردار است كه به راحتي 
مي تواند ائتالف قدرت ها را بشكند. همزمان با مسئله انرژي هسته اي، بحث حمله نظامي 
امريكا به ايران مطرح شد و حتي در سطح بااليي نيز به توافق رسيد؛ با اين همه باز هم 
ــد.  ــت روبه رو ش به دليل قدرت باالي ايران در چانه زني در دقايق پاياني خود با شكس
ــت ها اعتبار امريكا را در تهديد ايران، به شدت در  نمونه هاي متعدد از اين دست شكس
افكار عمومي دنيا زير سؤال برده است. اين اعتبار بيشتر آنگاه مورد ترديد و تشكيك قرار 
مي گيرد كه هرازچندگاهي مسئوالن ايران تهديدات امريكا را در رسانه هاي عمومي به 
سخره مي گيرند و طرفه آنكه گاه آن را تحريك به حمله مي كنند و از اينكه نمي تواند به 

ايران حمله كند، تحقيرش مي كنند. 
ــت در برخي از جهات اقتصادي، نظامي،  ــالمي ممكن اس ــورهاي اس 4. برخي از كش
ــند، اما هرگز اين قدرتشان را در عرض  ــتر از ايران باش رسانه اي و... داراي قدرتي بيش
قدرت هاي ضد اسالمي بروز ندهند. ملت هاي مسلمان هرگز از اينكه كشوري اسالمي 
به چنين قدرتي دست يازيده، خوشحال نخواهند بود؛ چراكه مادام كه قدرت اسالمي 
در برابر قدرت هاي ضد اسالمي عيان نشود، انگار كه به تعداد قدرت هاي جهاني، قدرتي 
ــت و اين نه تنها براي ملت هاي ستمديده خوشحال كننده نيست  ديگر افزوده شده اس
كه مايه اضطراب و نگراني است. آنچه ايران اسالمي را از ساير كشورهاي اسالمي متمايز 
مي كند اين است كه قدرت ايران در عرض قدرت  هاي استكباري رخ عيان نموده است. 
براي آنكه بدانيم چه قدرتي در عرض و چه قدرتي در طول قدرت هاي استكباري ظهور 
ــتعماري از ظهور آن قدرت  ــت كه بدانيم آيا قدرت هاي اس يافته ، بهترين روش اين اس
استقبال كرده يا به ستيزش رفته اند. به عنوان مثال پاكستان و ايران به عنوان دو كشوري 
ــتند، هر دو مجهز به انرژي هسته اي هستند، اما  كه داراي نظام جمهوري اسالمي هس
ــتكباري از انرژي هسته اي پاكستان حمايت مي كند و از  امريكا به عنوان يك قدرت اس
انرژي هسته اي ايران نگران است. اين بدين معني است كه قدرت هسته اي پاكستان در 
برابر قدرت هسته اي غرب عيان نشده بلكه در طول و شايد هم در خدمت آن نمود يافته 
است. بنابراين قدرت ايران از آن رو ظرفيت الگوبخشي به جهان اسالم دارد كه حقيقتاً 
متعلق به جهان اسالم است، نه اينكه ظرفيتي متعلق به خارج از جهان اسالم، اما به ظاهر 
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درون جهان اسالم باشد. 
5. ظرفيت علمي انقالب اسالمي ايران به اندازه اي است كه به رغم همه توجه آگاهانه اي 
ــر در برابر برخي وجوه آن  ــور خبري و اعالم نكردن آن دارد،  ناگزي كه غرب براي سانس
تسليم شده است. امروزه ايران در برخي از حوزه هاي علمي نه فقط در رديف كشورهاي 
برتر اسالمي بلكه در رده هاي باالي جهاني قرار دارد. به عنوان مثال ظرفيت علمي ايران 
ــلول هاي بنيادين و...)،  نانوتكنولوژي  در حوزه هاي پزشكي (مثل مهندسي ژنتيك، س
و... در مقياس جهاني و در حوزه هاي نظامي، پتروشيمي، برخي صنايع1 و... در مقياس 
ــال هاي اخير كه «نهضت توليد علم و  جهان اسالم در حد بااليي ثبت شده است. در س
ــاط علمي با هدف  جنبش نرم افزاري» به وجود آمده، در ميان جوانان ايراني نوعي نش
گذار از غرب ايجاد شده است كه در آينده نه چندان دور حتماً نتايج مثبتي به بار خواهد 
ــاً اينكه جوانان يك ملتي اراده كرده  اند كه به جاي تقليد از غرب، خودشان  آورد. اساس
بايد توليد كنند بسيار اميدزاست. تقريباً همه حاكمان غيروابسته دنيا دغدغه دارند تا به 
جوانان كشورشان روحيه خودباوري را تلقين كنند. نبايد پنداشت كه عموميت يافتن 
اين روحيه در ايران، تصادفي و كم اهميت است. جوانان و حتي خواص برخي كشورهاي 
ــد محال دورش  ــم مي آيد، تا ح ــالمي، افقي كه براي جوانان ايراني نزديك به چش اس
مي پندارند. توفيق ايران در جنبش مذكور مي تواند ظرفيت  الگوبخشي آن در حوزه علم 

را مضاعف كند. 
ــاس آمايش هاي سرزميني صورت مي گيرد.  6. امروزه بسياري از برنامه ريزي ها بر اس
ــرزميني، تيپولوژي اقوام از زواياي مختلف روحي، جسمي، امكاناتي  در آمايش هاي س
و... سنجيده مي شود. به عنوان مثال بررسي مي شود كه فالن قوم از چه ضريب  هوشي، 
ــان  ــرزميني به خوبي نش ــت. آمايش هاي س ظرفيت، تهديد، امكانات و... برخوردار اس
ــياري از اقوام مسلمان ديگر برتري دارد؛  مي دهد كه قوم ايراني از جهات مختلف بر بس
برتري هايي كه آن را براي الگوبخشي به جهان اسالم مستعد ساخته است. برخي از اين 

برتري هاي نسبي قوم ايراني نسبت به ساير مسلمانان عبارت اند از:
الف. ايرانيان داراي ذهن عقل گراي بااليي هستند (البته منظور از ايرانيان، حوزه تمدني 
ايراني است كه شامل افغانستان و تاجيكستان امروزي نيز مي شود). در تاريخ اسالم، به  
ــحاق كندي در ميان اعراب و تني چند از جمله ابن رشد، ابن باجه، ابن طفيل  جز ابواس
ــورهاي اسالمي عربي داراي صنعت خودروسازي نيستند، ايران  1. به عنوان مثال در حالي كه هيچ كدام از كش
سال هاست كه مجهز به اين صنعت بوده و هر روز تالش مي  كند تا خودروهايي با كيفيت و كميت بيشتري توليد 

كند. بسياري از خودروهاي ايراني به كشورهاي عربي اسالمي صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 
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ــپانيا)، همه  ــي در دنياي غرب (اس و ابن عرب
فالسفه بزرگ اسالمي متعلق به حوزه تمدني 
ايران هستند. اين در حالي است كه به عنوان 
ــن نقل گرا و نص گرا و  مثال اعراب داراي ذه
مسلمانان اروپا داراي ذهن تكنيكال هستند. 
ــي باال  ــي با ضريب هوش ــان قوم ب. ايراني
هستند تا جايي كه گفته مي شود دومين رتبه 
ضريب هوشي در كل دنيا را دارند. كم تر قومي 
ــت. ضريب  از اين موهبت الهي برخوردار اس
ــي باال بدين معني است كه مي  توان در  هوش
ــل كرد (البته  وقت كم نتايج زيادي را حاص

ــتند كه اگر بودند با توجه به ضريب  متأسفانه ايرانيان داراي روحيه پشتكار بااليي نيس
ــيار بهتر از اين كه هستند، جلوه كنند). اين در  هوشي بااليي كه دارند مي  توانستند بس
حالي است كه برخي از مسلمانان از جمله هندي ها، آسياي شرقي ها و... نه فقط ضريب 
هوشي بااليي ندارند، بلكه به عكس، ضريب هوشي پايين آنها به انضمام بساطت و سادگي  
ــان) نتايج كارهاي آنها را حتي در قبال صرف هزينه هاي زياد  (البته دوست داشتني ش

وقتي، اقتصادي و... پايين آورده است. 
ج. ايرانيان از غيرت مندي ويژه اي برخوردار هستند؛ آنها در پاسداري از مسائل مربوط 
به عرض و آبرو، خانواده، وطن (كشور) و... به شدت حساس و كوشا هستند. اين در حالي 
است كه بسياري از اقوام مسلمان نسبت به مسائل پيش گفته حساسيت ويژه اي ندارند.1 
به نظر مي رسد يكي از عللي كه امريكا به رغم ميلش تاكنون نتوانسته به ايران حمله كند، 

توجهش به اين روحيه ويژه ايرانيان است. 
د. در تئوري معروف هانتينگتون تحت عنوان «برخورد تمدن ها»- كه ناظر به جنگ 
پاياني تاريخ است- از ميان همه كشورهاي اسالمي، ايران به عنوان نماينده و الگو براي 
ــت. هانتينگتون به خوبي دريافته است  شركت در نبرد آخرين تاريخ نام برده شده اس
ــيوس و غرب بيشتر از همه  ــالم با كنفوس كه ظرفيت هاي ايران براي مقابله جهاني اس

كشورهاي اسالمي ديگر است. 
1. در سال 2008 خبري ويژه از جانب يك تحليل گر عرب روي آنتن «الجزيره» رفت كه در آن از اعراب خواسته 
شده بود كه براي نجاتشان الزم است كه تغيير ژن قومي بدهند. نويسنده پيشنهاد كرده بود كه خوب است عرب ها 

از طريق ازدواج با ايرانيان داراي ژن ايراني شوند! 

در ميان كشورهاي جهان اين تنها 
ايران نيست كه با غرب و سياست هاي 
آن ناسازگار است؛ بلكه بسياري از 
كشورهاي اسالمي و غير اسالمي از 
استكبار غرب بر خودشان نگران  هستند؛ 
اما از ميان همه اين كشورها اين تنها ايران 
است كه نوعي مواجهه حداكثري با غرب 
پيدا كرده است. بدين معني كه ايران نه 
تنها با سياست استعماري غرب بلكه 
با فرهنگ، اقتصاد، مباني معرفتي و هر 
چيزي كه به نحوي در استحكام آن مؤثر 
است، غيريت و ضديت پيدا كرده است



بيداري اسالمي
66

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

7. از زماني كه استعمار كالسيك، قدرت و ثبات يافت و تكنولوژي و صنعت هم مددكار 
آن شد، بسياري از استعمارگران دغدغه گسترش مستعمرات خود را تا آنجا پيش بردند 
كه هوس فتح كل جهان را كردند و براي نيل به اين مقصود، تئوري هايي توليد كرده اند. 
در قرون اخير حداقل پنج تئوري معروف براي كسب قدرت برتر جهاني ارايه شده است 

كه عبارت اند از: 
ــت كه درياها را در اختيار دارد.  ــي اس الف. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
انگليس در سراسر قرن نوزده و بيست به اعتبار اين تئوري درصدد افزايش قدرت دريايي 

خود بوده است.
ب. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كسي است كه فضا را در اختيار داشته باشد. 
جنگ ستارگان ميان دو قطب امريكا و شوروي سابق بر اساس اين تئوري شكل گرفته 

است. 
ــي است كه «هالل خصيب»- منطقه اي  ج. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
هالل گونه و استراتژيك در خاورميانه- را در اختيار داشته باشد. اسراييل شعار از نيل تا 

فرات را به اعتبار اين تئوري طرح كرده است. 
ــت كه هفت گردنه آبي مهم دنيا از  د. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كسي اس

جمله تنگه هرمز، كانال سوئز، كانال پاناما و... را در اختيار داشته باشد. 
ــاني  ــت كه از كميت باالي انس ــي اس هـ . قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
برخوردار باشد. اين تئوري چندان مورد اقبال جهاني قرار نگرفته، اما نكته اينجاست كه 
دومين كشور پرجمعيت دنيا (هند) به اعتبار اين تئوري است كه هنوز سياست «كنترل 

جمعيت» را در دستور كار خود قرار نداده است. 
شايد هيچ يك از تئوري هاي فوق مطلق نباشند، اما همه آنها بهره اي از حق و درستي 
را در اختيار دارند. واقعيت اين است كه در عصر ما دريا، فضا، تنگه هاي استراتژيك آبي 
ــالمي، ايران از معدود كشورهايي  ــتند. در ميان كشورهاي اس و... همه و همه مهم  هس
است كه تقريباً از همه عوامل قدرت جهاني بهره مند است. اين در حالي است كه برخي از 
كشورهاي مسلمان از جمله مالزي فاقد كميت باالي انساني، دور از هالل خصيب، فاقد 
ــد. به عبارت ديگر قدرت نسبي ايران  امتياز كنترل گردنه هاي آبي مهم دنيا و... مي باش
ــالمي نيز مي تواند يكي ديگر از ظرفيت هاي الگوبخش آن براي  در ميان كشورهاي اس

جهان اسالم باشد. 
ــه جهان بيني آنها بدان ها  ــوام، درون جهت گيري هايي حركت مي كنند ك 8. همه اق
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مي بخشد. در نگاه كلي، ملت هاي جهان از سه نوع جهان بيني كلي برخوردارند: 
الف. برخي از آنها گذشته  محور هستند و كمال انسان و جامعه را در رجعت به گذشته 
ــلمان (طالبان، وهابيت و...) از اين  ــيوس و نيز سلفي هاي مس مي بينند. مكتب كنفوس

دسته هستند. 
ب. برخي از آنها حال  محور هستند و كمال انسان و جامعه را به ماندن در همين وضعيت 
ــته خط بطالن  ــن جهان بيني اي دارد: هم بر گذش ــد. غرب جديد چني موجود مي دانن
ــد و بلكه آنچنان كه نيچه گفته بود آن را عامل افسردگي و بدبختي هاي انسان  مي كش
مي داند و هم با پذيرش سكوالريسم كه از منطق «اينجا- اكنون» تبعيت مي  كند، داعيه 

رفتن به فردا ندارد. 
ــان و جامعه را در هماهنگي با نظم  ــتند و كمال انس ج. برخي از آنها آينده محور هس
ــت كه ديروز، امروز مي شود و امروز، فردا. اين  طبيعت مي دانند. قانون طبيعت اين اس
گروه صيرورت انسان در زمان را مي پذيرند. اين گروه خود به سه دسته تقسيم مي شوند: 
• برخي از آنها فقط آينده نگر هستند؛ بدين معني كه براي نجات بشر چشم به آينده 

دوخته اند. 
• برخي از آنها عالوه بر اينكه آينده نگر هستند، آينده  گرا نيز هستند؛ بدين معني كه نه 
فقط چشم شان به فردا دوخته شده، بلكه پاي آنها نيز به طرف فردا مي رود (هماهنگي 

چشم و پا). 
ــتند؛ بدين معني كه  • برخي از آنها، هم آينده نگر، هم آينده گرا و هم آينده پرداز هس
چشم و پايشان را تصادفاً و بدون برنامه وارد فردا نمي كنند بلكه برنامه سازي براي فردا 

دارند. 
در ميان همه ملل و نحل موجود در جهان معاصر، تنها قومي كه آينده محور از نوع سوم 
(آينده پرداز) مي باشد، ايران شيعي است. تحليل اينكه آيا ديگر اقوام، مثًال اهل سنت يا 
غربي ها مگر براي آينده برنامه ريزي ندارند، از حوصله اين نوشتار بيرون است اما به  طور 
اجمال مي توان گفت كه ميان دو اصطالح «ما اليه الحركه» و «ما الجله الحركه» تفاوت 
بسيار است. حركت شيعه «براي فردا» و حركت غير شيعه «به سوي فردا» مي باشد و اين 
دو بسيار متفاوت هستند. بي شك آينده از آن كشوري است كه براي فردا حركت مي  كند 
ــوي فردا حركت كند. از آنجا كه ايران از معدود كشورهايي است كه  نه اينكه فقط به س
ــالمي كه عمدتاً «به سوي  ــبت به ديگر كشورهاي اس «براي فردا» حركت مي كند، نس
فردا» حركت مي  كنند، از ظرفيت الگوبخشي بااليي براي جهان اسالم برخوردار است. 
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ــالم در جوامع اسالمي را بايد  9. حداقل دو نحوه حضور اس
از يكديگر تفكيك كرد: يكي «اسالم به مثابه تاريخ» و يكي 
ــياري از بررسي هايي كه  ــالم به مثابه فرهنگ». در بس «اس
تاكنون درباره وضعيت اسالم در جوامع اسالمي انجام شده 
ــن دو مقوله، خلط مبحث هاي  به دليل عدم تفكيك ميان اي
ــت. در اين خصوص توجه به نكات  زيادي صورت گرفته اس

ذيل حائز اهميت است: 
ــگ ارتباطي وثيق برقرار  الف. هر چند ميان تاريخ و فرهن
مي باشد، با اين همه اين گونه نيست كه هر تاريخي تبديل به 
فرهنگ شود يا هر فرهنگي از تبار تاريخي روشني برخوردار 
ــكل ارتباط تاريخ و فرهنگ، صورتي  باشد. منطقي ترين ش
ــده باشد. تاريخ  ــت كه در آن تاريخ تبديل به فرهنگ ش اس
فرهنگ شده همان تاريخ پويا و تاريخ به ثمرنشسته مي باشد. 
همچنان كه بدترين شكل ارتباط اين دو نيز صورتي است كه در آن تاريخ و فرهنگ در 

تضاد با يكديگر عمل كنند.
ــالمي برخي از جوامع از تبار تاريخي اسالمي برخوردار  ب. در ميان جوامع كنوني اس
هستند، بي  آنكه داراي فرهنگ اسالمي روشني باشند. به عنوان مثال در طول خالفت 
عثماني- حدود شش قرن- كشور تركيه در جايگاه دال مركزي جغرافياي جهان اسالم 
بوده و اين مسئله باعث شده تا تاريخ تركيه به بخش مهمي از تاريخ اسالم تبديل شود. 
اين در حالي است كه به لحاظ فرهنگي به  ويژه از زماني كه آتاتورك قانون اساسي تركيه 
ــالم خواهي در آن در حال تكوين و  را قانوني الييك معرفي كرده تا امروز كه جنبش اس
نضج مي باشد، فرهنگ عمومي تركيه چندان فرهنگ اسالمي نمي باشد. به عبارت ديگر 
ــالمي خود به اندازه تاريخ آن جلوه گيري نمي كند. اين بدين  فرهنگ تركيه در وجه اس

معني است كه تاريخ تركيه به روشني نتوانسته پشتوانه فرهنگ آن قرار گيرد.
ج. در ميان جوامع اسالمي كمتر كشوري وجود دارد كه داراي فرهنگ اسالمي باشد، 
ــد؛ چراكه اساساً فرهنگ، خود مقوله اي تاريخي  بي  آ نكه از تاريخ اسالمي برخوردار باش
است و نمي توان فرض كرد كه در جايي فرهنگ بدون حضور تاريخ وجود داشته باشد؛ 
چه، فرهنگ، مولود تاريخ است. البته فرهنگ مي تواند از بيرون تاريخ يك قوم و توسط 
ــود همچنان كه مصدايقي زيادي در جهان اسالم مي توان  يك تاريخ بيگانه راهبري ش

جهان  در  كه  كشوري 
اسالم بخواهد الگوبخش 
باشد،  بايد به علم پايه 
(علم مادر) مجهز باشد تا 
بتواند مبادي ساير علوم 
را پايه ريزي كند و بسط 
دهد. واقعيت اين است 
كه كشور مالزي- و بلكه 
اساسًا كشورهاي آسياي 
شرقي- فاقد هر گونه 
فلسفه اي هستند تا جايي 
كه به جرئت مي توان گفت 
كه فلسفه در آسياي شرقي 
مهجورترين علم مي باشد
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يافت كه به رغم داشتن تاريخ اسالمي از نداشتن فرهنگ اسالمي در رنج هستند. طرفه 
ــپانيا را يافت كه به رغم داشتن تاريخ اسالمي،  اينكه حتي مي توان كشورهايي مثل اس
ــتند.1 در جهان امروز كم تر كشوري را مي توان  ــالمي هس اينك داراي فرهنگ ضد اس
جست كه به رغم اينكه داراي تاريخ غير  اسالمي است، به دليل تأثيرپذيري از تاريخ اسالم 

در بيرون مرزهاي جغرافيايي اش، داراي فرهنگ اسالمي باشد. 
د. واقعيت اين است كه كشوري مي تواند به عنوان الگوي تمدن اسالمي معرفي شود 
ــورهاي اسالمي  ــد. در ميان كش ــالمي باش كه هم داراي تاريخ و هم داراي فرهنگ اس
ــور تركيه به رغم داشتن تاريخ اسالمي، فاقد فرهنگ  معرفي شده براي اين مقصود، كش
ــت. در اين ميان  ــور مالزي هر دو مؤلفه  فوق را در حد ضعيفي واجد اس اسالمي و كش
كشورهاي زيادي نيز از جمله عراق، سودان، عربستان، مصر و... هستند كه به رغم داشتن 
هر دو مؤلفه مذكور در حد نسبتاً قابل قبول، به دليل اينكه واجد ديگر شرايط الزم براي 

الگوي تمدني شدن نيستند، نمي توانند براي اين مقصود در نظر گرفته شوند. 
هـ . ايران اسالمي كشوري است كه هم به لحاظ تاريخي از تبار اسالمي قوي و درازمدتي 
برخوردار است و هم به لحاظ فرهنگي بهره وافري از اسالم دارد. به لحاظ تاريخي، ايران 
ــده و پس از آن، ايرانيان  ــط مسلمين فتح ش كشوري است كه در همان قرن اول توس
ــالمي (در قامت وزارت، سلطنت و...) و چه  چه در حوزه مديريت سياسي امپراتوري اس
ــته اند. به عنوان مثال «چهار امام  در حوزه مديريت فكري امت اسالمي نقش بسزا داش
فقهي» بزرگ اهل سنت، نويسندگان «صحاح سته»، عمده فالسفه بزرگ اسالمي- به  
ــند- همه ايراني هستند. به لحاظ فرهنگي  جز چند نفري كه متعلق به اسپانيا مي باش
ــالمي بوده كه هيچ نويسنده اي- اعم  نيز ايران اسالمي چنان تحت تأثير آموزه هاي اس
از مسلمان و غيرمسلمان- در اصالت و اسالمي بودن فرهنگ ايراني ترديد نكرده است. 
اين در حالي است كه بسياري از مؤلفه هاي فرهنگي ايران متعلق به ايران باستان و قبل 
از اسالم مي باشد؛ به رغم اين، در مواجهه اين مؤلفه ها با اسالم بيشتر آنها صبغه اسالمي 

به خود گرفته اند. 
و. به نظر مي رسد ايران اسالمي عالوه بر واجد بودن تاريخ و فرهنگ اسالمي، از ديگر 

ــياري از مردم آن ديار را مسلمان كرده اند. از  1. مسلمانان بيش از شش قرن در اسپانيا حكومت داشته اند و بس
اين رو بخش قابل  مالحظه اي از تاريخ اسپانيا با تاريخ اسالم گره خورده است. اين در حالي است كه فرهنگ امروزي 
اسپانيا نه فقط اسالمي نيست بلكه ضد اسالمي مي باشد. طرفه اينكه در اسپانياي كنوني مسيحياني وجود دارند كه 
به لحاظ تبار نسبي از سلسله سادات و بني فاطمه هستند؛ مسيحياني كه آبا و اجداد آنها مسلمان بوده و اخالفشان 

كم كم مسيحي شده اند! 
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شرايط الگوي تمدني نيز برخوردار است. يكي از 
مهم ترين اين شرايط، داشتن حكومت اسالمي 
ــر، عراق،  ــورهاي مص ــد؛ چيزي كه كش مي باش
ــتند.  ــودان و... از آن محروم هس ــتان، س عربس
ــنن در صورتي مي توانند  نظام هاي سياسي تس
ادعا كنند كه حكومت اسالمي دارند كه از الگوي 
خالفت اسالمي يا الگويي كه اكثريت مسلمانان 
ــند.  ــه بگذارند، برخوردار باش ــني بر آن صح س
ــيع نيز در  ــي تش همچنان كه نظام هاي سياس
ــته باشند  صورتي مي توانند چنين ادعايي داش
ــا الگويي كه اكثريت  كه از الگوي واليت فقيه ي
تشيع آن را قبول داشته باشند، برخوردار باشند. 
اين هر دو الگوي سياسي حكومت اسالمي در غير از ايران، وجود ندارد. از اين رو در بين 
ــالمي تنها ايران را منطقاً مي توان به عنوان الگوي تمدني جهان اسالم  ــورهاي اس كش

مطرح كرد. 
مجموعه اي از عوامل فوق باعث شده ايران براي الگوبخشي به جهان اسالم نسبت به 
بسياري از ديگر كشورهاي اسالمي ويژه  باشد. البته نبايد از اين نكته غافل بود كه ممكن 
ــالمي نيز ويژگي هاي منحصر به فرد خود را داشته باشند.  است برخي از كشورهاي اس
منظور اين است كه ايران با لحاظ مجموعه  ويژگي هايي كه دارد براي الگوبخشي به جهان 

اسالم نسبت به ساير كشورهاي اسالمي مستعدتر است. 

2. نتيجه گيري (مقايسه ميان انقالب ايران و مالزي) 
بي شك جنبش هاي اسالمي در صورتي كه فراروي خود يك نوع آرماني يا يك نمونه 
نسبتاً موفق داشته باشند، از شدت انگيزه و سالمت بيشتري برخوردار خواهند بود. اين 
ــلمانان پيدا كردن يك الگوي اسالمي موفق،  مسئله باعث شده كه براي بسياري از مس
دغدغه شود. به لحاظ تاريخي سه كشوري كه تاكنون بيشتر از ساير كشورهاي اسالمي 
در افكار عمومي يا در مكتوبات جهان اسالم به عنوان كشور الگو مطرح بوده اند، به ترتيب 
ايران، مالزي و تركيه است. بررسي شرايط تركيه در اين خصوص از حوصله اين نوشتار 
بيرون بوده اما در خصوص مقايسه ايران و مالزي توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 

انقالب اسالمي ايران از نخستين  
روزهاي پيروزي اش تاكنون بر پايه 
سياست «نه شرقي- نه غربي» در 
عرصه جهاني حضور يافته است. 
تحليل وضعيت قدرت شرق و غرب 
(شوروي و امريكا) به خوبي ميزان 
قدرتي كه در برابر آنها قد علم كرده 
نشان مي دهد؛ به عبارت ديگر به هر 
ميزان كه قدرت امريكا و شوروي 
افسانه اي تبيين شوند، به همان ميزان 
قدرت كشوري كه در برابر اين قدرت 
افسانه اي مقاومت كرده و بدون اتكا به 
آنها آرمان ها و اهداف خود را محقق 

كرده، افسانه اي خواهد بود
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1. اساساً كسي كه از نزديك و به صورت عميق با جريان هاي تفكر اسالمي در دو كشور 
ايران و مالزي آشنا باشد، طرح سؤال مقايسه ميان اين دو را غيركارشناسانه، غيرمنصفانه 
و حتي توطئه آميز مي بيند. سيره عقال بر اين است كه دو چيزي كه «ما به االشتراك» 
دارند را با يكديگر مقايسه مي كنند و مثًال مي گويند: عسل از شكر شيرين تر است، اما آنها 
هرگز اموري كه يا «ما به االشتراك» ندارند يا اگر هم دارند بسيار ناچيز است با يكديگر 
مقايسه نمي كنند. به عنوان مثال عقال هرگز نمي گويند: عسل از زهر مار شيرين تر است! 
البته كه عسل از زهر مار شيرين تر است، اما اين مسئله چندان در مقام مقايسه استبعاد 
ــبت مالزي و ايران، نسبت زهر  دارد كه كاربردش عقاليي به نظر نمي رسد. بي شك نس
مار و عسل نيست اما الاقل در حوزه فكر اسالمي، مالزي چنان فقير و فاقد تراث است كه 
عقال، فرض مقايسه ميان آن با ايران را در زمره لغويات مي شمارند. البته بدون ترديد در 
هر يك از دو كشور ايران و مالزي ويژگي ها و ظرفيت هايي وجود دارد كه در ديگري وجود 
ــه بر مجموع ويژگي هايي كه در هر يك از اين دو ممكن  ندارد. با اين همه فرض مقايس
ــد، داللت دارد. به عبارت ديگر در اين مقايسه نگاه كل نگر مفيد  است وجود داشته باش
فايده خواهد بود نه نگاه هاي جزيي محور. اين در حالي است كه نوع تبيين هايي كه مالزي 
ــالم معرفي مي كند، نگاه هاي جزيي   محور هستند. واقعيت  را به عنوان الگوي جهان اس
اين است كه در نگاه كل نگر، مالزي حتي فاقد شرايط اوليه براي نامزدي الگويي جهان 
اسالم است. با اين همه، بايد به اين سياست كه مالزي را در كنار ايران و تركيه براي ايفاي 
نقش الگويي جهان اسالم معرفي مي كند، به شدت به ديده ترديد نگريست. نگارنده در 
اين قضيه، تئوري توطئه را قابل مطالعه مي داند و بر اين باور است كه مالزي نه از جانب 
مسلمانان و حتي شخصيت هاي آگاه خود مالزي بلكه بيشتر از جانب دشمنان اسالم به 
مثابه الگوي جهان اسالم معرفي شده است. به نظر مي رسد موشكافي تفصيلي اين قضيه 

براي پژوهشگران مسلمان ضروري باشد.1
2. براي اينكه پروژه الگويي ايران براي جهان اسالم تسريع شود، الزم است دو مشكل 
ــير تنگناهاي مذهبي و  ــياري از مسلمانان هنوز اس جدي حل شود: نخست اينكه بس
ــه بين ايران و مالزي و هم به خود مسئله مقايسه  ــت كه نگارنده هم به تئوري توطئه در مقايس 1. قابل ذكر اس
ــت؛ بدين معني كه وي در پس يك تاريخ مقايسه بين اين دو كشور، در  ميان آن دو، به صورت پسيني رسيده اس
عقالنيت اين مقايسه ترديد كرده است نه اينكه از اول مسئله وي اين مقايسه باشد. واقعيت اين است كه نويسنده 
به دنبال تبليغات فراواني كه طي دهه گذشته مبني بر معرفي مالزي به عنوان الگوي تمدني جهان اسالم از جانب 
ــايي ظرفيت هاي مالزي در اين خصوص و  ــنفكران ديني در داخل ايران صورت گرفته بود، به منظور شناس روش
ــده و در ضمن پژوهش كتابخانه اي و ميداني خود در اين باره،  بررسي كيفيت انتقال آنها به ايران، راهي مالزي ش
ــنفكران ديني را نقض مي كند و نهايتاً تكرار و تعدد اين موارد وي را به  متوجه مواردي شده است كه مدعاي روش

ترديد و تشكيك در اصل مدعا كشانده است.
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ــئله مي تواند تحقق عملي الگو شدن  ــني هستند و اين مس گرفتار تعصبات شيعي- س
ايران اسالمي را به تعويق اندازد. از اين رو، الزم است ايران اسالمي زبان تبيين خود را به 
ــالمي (شيعي)،  گونه اي ارتقا دهد كه ضمن توانايي براي دفاع از مباني و آرمان هاي اس
كم ترين اصطكاك مذهبي را به وجود آورد. به نظر مي رسد بهترين الگوي معاصر در اين 
خصوص، شيوه تبييني حضرت امام(ره) باشد كه به  رغم پايبندي به مباني و اصول تشيع، 
نه تنها باعث تفرقه در جهان اسالم نشده بلكه تا حد زيادي موجبات وحدت اسالمي را 
ــي در قلمرو محدودي از جهان اسالم رايج  نيز فراهم كرده است؛1 دوم اينكه زبان فارس
ــالم را ايفا كند، بايد دستاوردهاي  است و كشوري كه قرار است نقش الگوي جهان اس
ــلمانان جهان در دسترس باشد. براي اين مقصود  نظري- عملي آن به راحتي براي مس
ــويي آموزش زبان عربي (زبان متون و نصوص اصلي اسالمي) را به  الزم است ايران از س
ــالمي و از سويي آموزش  ــريع در فهم و تبليغ اسالم در جوامع اس منظور تسهيل و تس
زبان انگليسي (زبان متون و نصوص فراوان درباره اسالم) را به منظور گفت وگو با دنياي 
ــي خود قرار دهد. توجه به اين نكته مهم است كه  خارج از جهان اسالم، در نظام آموزش
بدانيم كشور مالزي در آموزش زبان انگليسي به ملت خود موفق تر از كشور ايران بوده، 
ــي در ميان ملت مالزي به صورت متوسط و در دانشگاه هاي  به گونه اي كه زبان انگليس
آن تا حد نسبتاً خوبي رايج است و البته اين در حالي است كه كشور مالزي در خصوص 

1. در خصوص مسئله تشيع- تسنن، شرايط مالزي براي اقبال عمومي در جهان اسالم مستعدتر از شرايط ايران 
مي باشد؛ از سويي برخالف ايران، مالزي به لحاظ مذهبي داراي مذهب تسنن مي باشد و در كشورهاي اسالمي- كه 
عمدتاً داراي ساختار سياسي- مذهبي سني هستند- بدون تقيه، خوف و احساس دوگانگي مي تواند حضور فرهنگي 
پررنگ داشته باشد؛ از سويي تسنن مالزي به لحاظ فقهي از نوع شافعي مي باشد كه اوالً به لحاظ كمي از بيشترين 
كميت مذهبي در جهان اسالم برخوردار است و ثانياً از ميان فرق چهارگانه اهل سنت، بيشترين نزديكي و قرابت را 
با تشيع دارد و بدين وسيله حتي براي استفاده از ظرفيت تشيع نيز مستعد است. اين در حالي است كه برخي فرق يا 
گروه هاي اسالمي نه با فرقه هاي  مختلف تسنن و نه با تشيع قرابتي ندارند و به همين علت نمي توانند از ظرفيت هاي 
آنها استفاده كنند. به عنوان مثال وهابيت به دليل رويكرد متصلبانه اي كه به دين دارد- به گونه اي كه تنها تفسير 
ــير مغاير با آن را در حد كفر و شرك طرد مي كند- نه فقط پشتوانه هاي  خود را از دين، صائب مي داند و همه تفاس
شيعي بلكه حتي پشتوانه هاي سني خود را نيز از دست داده است. واقعيت اين است كه وهابيت امروزه در جهان 
اسالم فاقد عقالنيت مقبول بوده و رشد نسبي آن در برخي از جاها جز از طريق جهل به تاريخ و مباني اسالم (حتي 
اسالم سني) و صرف ميلياردي دينار نبوده است. متقابًال حنفي ها به دليل رويكردهاي تأويلي بيشترشان در مقايسه 
ــتري براي مواجهه و ديالوگ با غير جهان تسنن (اعم از تشيع و اديان غير  با ساير فرق اهل سنت، از ظرفيت بيش
اسالم) برخوردار هستند. به نظر مي رسد ايران براي غلبه بر اين محظور بهتر است به جاي «حضور اسمي» خود در 
جهان اسالم به «حضور رسمي» خود در آن بينديشد؛ بدين معني كه ايران بايد به گونه اي عمل كند كه حتي در 
شرايطي كه كشورهاي جهان اسالم به دليل تعصبات مذهبي از پذيرفتن اسم آن ابا مي كنند، به دليل كارآمدي 
رسم و روش هايش ناگزير از پذيرش آن باشند. به عنوان مثال ايران مي تواند از طريق صادر كردن برخي رسم هاي 
ــتكبار جهاني، اتخاذ رويكردهاي وحدتي و تقريبي، افزايش قدرت از طريق باور  خود از جمله مقاومت در برابر اس

كردن نيروهاي بومي و... به حضور خود در كشورهاي اسالمي سني تداوم بخشد. 



73
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

ي ...
مالز

ن و 
 ايرا

اي
ت ه

رفي
ي ظ

بيق
ي تط

ررس
ى و ب

الم
ى اس

دار
بي

ارتباط گيري علمي با متون زبان عربي در مقايسه با ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد. 
ــدن در مقياس جهان  ــان ايران و مالزي براي الگوي تمدني ش 3. در رقابت فرضي مي
ــيد. واقعيت اين  ــالم، مي توان به فرض تصرف هر يك از آن دو در ديگري نيز انديش اس
ــور مذكور تصرف در ديگري مقدور نيست، اما  است كه اگرچه براي هيچ  يك از دو كش
بي شك شرايط و ظرفيت ايران براي تصرف كردن در مالزي به مراتب بيشتر از شرايط و 
ظرفيت مالزي براي تصرف كردن در ايران مهيا مي باشد. وامداري مالزي نسبت به ايران 
ــالمي بر موج هاي شديد اسالم خواهي  در خصوص ورود اسالم به آنجا، تأثير انقالب اس
در مالزي در دهه هاي 80 و 90 قرن گذشته، حضور قريب به 100 هزار ايراني در مالزي 
ــفير فرهنگي براي ايران ايفاي  كه هر كدام از آنها به راحتي مي توانند به عنوان يك س
ــاس جهاني، برتري ضريب  ــي و چانه زني ايران در مقي نقش كنند، برتري قدرت سياس
ــبت به مااليي ها، وجود رگه هاي ضعيفي از فرهنگ فارسي از طريق  هوشي ايرانيان نس
ــي و  ــي، تاريخي، علمي، اجتماعي، سياس ــي در مالزي و... زمينه هاي روان ــعر فارس ش
ــبي ايران در مالزي مي باشد. واقعيت اين است  بيولوژيكي اي است كه مؤيد تصرف نس
ــر الگوي تمدني جهان اسالم اگر روزي به واقعيت  كه رقابت فرضي ايران و مالزي بر س
بپيوندد، تراث غني اسالمي در ايران به راحتي قادر است تا عرصه خالي از تراث اسالمي 
مالزي را درنوردد. برخالف ايران مالزي فاقد كتاب ها و كتابخانه هاي غني اسالمي،1 فاقد 
مدارس قوي اسالمي و نهايتاً فاقد شخصيت هاي فكري2 قوي اسالمي مي باشد. فقدان 
ــالمي مالزي و رؤيايي بودن ايده الگوي تمدن  اين امور به معني فقدان ظرفيت قوي اس

اسالمي آن مي باشد. 
4. وجود تراث در يك قوم اوالً باعث مي شود تا تجربه پيشينيان در تجربه موجود ضرب 
ــود. به عنوان مثال وقتي آقاي  ــرعت، كميت و كيفيت حركت تاريخي افزوده ش و به س

ــالمي وجود نداشته و تنها چيزي كه از معارف  1. اساساً تا قبل از قرن 18 ميالدي در مالزي هيچ كتاب فقه اس
اسالمي وجود داشته، طريقت اسالمي بوده كه از طريق صوفيان و با اسلوب شفاهي رشد مي يافته است. 

2. اهميت نخبگان فكري در هويت بخشي به نسل ها در مقايسه ميان كشورها روشن تر مي گردد. به عنوان مثال 
اگر يك ايراني در نقطه اي دوردست در دنيا مورد پرسش قرار گيرد كه اهل كجاست، وي پاسخ مي دهد كه ايراني 
هستم و اگر بالفاصله با اين پرسش روبه رو شود كه ايران كجاست، وي با خيال راحت مي تواند بگويد: ايران، كشور 
ــي را دارد كه با اشاره به آن حتي در خارج از مرزهاي  آيت اهللا خميني است. آيا به راستي ملت مالزي آنچنان كس
ــالم نيز يك ايراني با طيب خاطر امام خميني را به عنوان نماد  اسالمي بتواند هويت يابد؟ در مقايسه با جهان اس
ــالم در اينكه امام خميني مولود راستين اسالم در  ديني خود معرفي مي كند و طرفه اينكه هيچ كسي در عالم اس
ــت ترديد نمي كند. اما آيا ملت مالزي مي تواند مثًال ادعا كند كه اسالم اگر مي خواست در  سده بيستم ميالدي اس
قرن معاصر فرزندي ايده آل به جامعه بشريت دهد، همانا آن «ماهاتير محمد»- كسي كه بيش از ده كاخ شخصي 
دارد و همسرش فاقد حجاب اسالمي است- مي بود؟! آيا اگر يك ايراني چنين ادعايي را در مورد حضرت امام مطرح 

كند، با استبعاد روبه رو مي شود؟
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هاشمي رفسنجاني مسئوليت ساختن كشور ايران را- كه طي هشت سال دفاع مقدس 
ــت از تجربه اميركبير، شاه  عباس  ــده بود- برعهده گرفت، به راحتي مي توانس ويران ش
ــتفاده كند. اين در حالي است كه ماهاتير محمد وقتي اراده كرد  و... در اين خصوص اس
ــيوه اي اسالمي ارتقا دهد، هيچ  تا مالزي را از مرحله «بدوي» تا مرحله «مدني»1 به ش
تجربه اي در گذشته تاريخي خود براي اين كار نمي توانست بيابد و ناگزير بود خود راهي 
ــتي مي توان  ــه ماهاتير محمد و امام خميني، به درس را توليد كند.2 از اين رو در مقايس
ــخصيتي كه با تكيه بر ويژگي هاي  از ماهاتير به عنوان يك شخصيت كاريزما- يعني ش
شخصي اش دست به اقدامات بزرگ مي زند- ياد كرد؛ اين در حالي است كه حضرت امام 
به رغم اينكه از ويژگي هاي شخصي منحصر به فردي برخوردار بوده است، تمام ظرفيت 
وي مرهون اين ويژگي ها نيست؛ چراكه برخالف ماهاتير محمد، امام خميني داراي تبار 
و تراث است و ظرفيت  اين تبار و تراث در توان و تجربه شخصي وي ضرب شده است. به 
عبارت ديگر توانمندي حضرت امام منحصر به توان ناشي از ويژگي هاي ناشي از كاريزما 
بودن وي نيست و بلكه فراتر از آن است. اين در حالي است كه توانمندي ماهاتير محمد 
ــد؛ ثانياً حركت تكاملي قومي  تنها منحصر به همان ويژگي هاي كاريزمايي وي مي باش
ــردي از آن قوم را- حتي اگر  ــت تا اگر حوادث روزگار ف كه تراث دارد، قائم به فرد نيس
ــتي انداخت، حركت متوقف شود. اين در حالي  فردي كاريزما و ويژه باشد- از حيز هس
است كه قومي كه فاقد تراث است، حركت هاي تكاملي اش را مديون افراد كاريزماست 
ــدن و حتي توقف حركت  ــراد به راحتي مي تواند به كند ش به گونه اي كه فقدان اين اف
مزبور بينجامد. از اين رو در مقايسه ايران و مالزي مي توان گفت: از آنجا كه حركت هاي 
تكاملي ايرانيان ناشي از ظرفيت هاي دروني تراث قوي و غني آنان- البته به ضميمه توان  
ــد، مي توان منطق و معادله  و ظرفيت ويژگي هاي فردي حاكمان و مديران آن- مي باش
ــن تر آن اميد بست. اين در حالي  چشم انداز آن را تبيين و محاسبه كرد و به آينده روش
است كه از آنجا كه حركت هاي تكاملي مااليي ها ناشي از ظرفيت هاي افراد كاريزمايي 
است كه به شكل كامًال تصادفي در تاريخ آن ظهور مي كنند، نمي توان منطق و معادله 
ــبه كرد و به همين علت نمي توان با طيب خاطر از آينده اي روشن  آن را تبيين و محاس
1. اين تعابير از فلسفه تاريخ ابن خلدون اقتباس شده اند. از نظر ابن خلدون، سير تكامل و پيچيده شدن جوامع از 
مرحله بدوي (باديه و صحرا)، به مرحله قروي (قريه و روستا) و نهايتاً به مرحله مدني (شهر) مي باشد. رك: محسن 

مهدي، فلسفه تاريخ ابن خلدون، ترجمه مجيد مسعودي، تهران، علمي و فرهنگي، 1383، ص244-274. 
ــتي بتوان بدان عنوان «راهي اسالمي» براي  ــفانه نتوانست راهي بيابد كه به درس 2. البته ماهاتير محمد متأس
خروج از شرايط پيشامدني مالزي به شرايط مدني آن داد و از همين روي، وي ناگزير تجربه غرب را براي اين هدف 

به كار گرفت! 
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درباره آن سخن گفت. 
5. در مقايسه ميان جامعه ايران و مالزي بايد گفت كه هر چه مظاهر، نمادها و بسترهاي 
ــي  نمادهاي  ــان ميزان جاي خال ــم مي آيد، به هم ــالمي در ايران به وضوح به چش اس
ــت. به عنوان مثال در حالي كه مردم ايران شعار  اسالمي در جامعه مالزي محسوس اس
اسالم گرايي شان را طي سال هاي جنگ تحميلي، طي تحريم هاي متوالي و متمادي و 
ــترده و مكرر از طريق ثبات قدم شان در راه آرمان هاي اسالم نشان  نهايتاً فتنه هاي گس
داده و در اين مسير متحمل هزينه هاي سنگيني نيز شده اند، ملت و جامعه مالزي تنها از 
امتياز «شعار» اسالم گرايي بي آنكه فرصتي براي محك عملي آن يافته باشد، بهره مي برد. 
ــعارهاي اسالم گرايي و شخصيت هاي اسالم گراي  متأسفانه تنها نمونه هاي اندكي از ش
مالزي هم كه به محك تجربه آمده اند، اميدواركننده نبوده اند. به عنوان مثال انورابراهيم 
شخصيت برجسته اسالم گراي دهه هاي 70 تا 90 قرن گذشته در مالزي به ميزاني كه 
فرصت حضور در ساختار قدرت سياسي و عملي كردن انديشه هايش را يافته به همان 
ميزان از اسالم گرايي دست كشيده، به امريكا نزديك شده، مقبوليتش را از دست داده 
ــالم گرا و محبوب مالزي- ماهاتير محمد- قرار گرفته است.1  و مورد تنفر ديگر رهبر اس
همچنان كه تجربه دوره طوالني مدت نخست وزيري ماهاتير محمد نيز كه انتظار مي رفت 
ــعار استكبارستيزي در  در كنار ترويج شعار اسالم گرايي در سياست داخلي، ترويج ش
ــود، تا حد زيادي ناكام ماند؛ چه ماهاتير محمد به راحتي  سياست خارجي نيز دنبال ش
ــتكبار از جمله تاچر، كلينتون، بوش (پسر) و... به مذاكره و حتي ميهماني  با رهبران اس
نشست. وي حتي حاضر نشد در كنار دفاع از فلسطين كه خود را بدان مقيد مي ديد، به 
لوازم آن يعني اسراييل ستيزي تن دهد! عجيب اينكه ملت مالزي نيز به رغم اينكه سال ها 
در استعمار انگليس بوده و مورد استثمار و غارت آن قرار گرفته، هيچ گونه احساس نفرتي 
ــواهد نتوانند داليل قانع كننده اي براي مردود خواندن  نسبت به آن ندارد! شايد اين ش
عزم اسالمي مسلمانان مالزي باشند، اما به راستي مي توانند قرائني باشند كه با تكيه بر 
آنها بتوانيم واكنش آنان را در قبال برنامه هاي غير اسالمي كه ممكن است در آينده بر 

سر راهشان قرار گيرد يا بدان ها تحميل شود، حدس بزنيم. 
ــعار اسالم خواهي  6. فارغ از تالش هايي كه در مالزي براي حداقل اجتماعي كردن ش
ــوري با  ــاي ديگري نيز براي جذاب بودن دارد؛ مالزي كش صورت گرفته، مالزي چيزه

1. Mohamad Mahathir, A Doctor In The House, Kuala Lumpur, MPH, 2011, P 
404-415.
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ــبز و باراني است. در چنين طبيعتي،  طبيعتي بسيار زيبا است كه در تمام سال، سرس
ــتاها مي تواند به زيبايي اش بعد و شدت  اندك ظرافتي در طراحي نقشه شهرها و روس
ــاختن يك برج در كنار يك درياچه پاي كوهي سرسبز به مراتب منظري  دهد؛ چه، س
ــك و خالي از سبزه و... ايجاد مي كند. در  زيباتر از ساختن همان برج در يك مكان خش
ــت كه معماران برج نخست هنرمندانه تر و  مقايسه ميان اين دو برج نبايد سريع پنداش
بهتر از معماران برج دوم هستند و چه بسا برج دوم از جهاتي بهتر از برج اول هم ساخته 
ــي از ظرفيت  تمدني موجود در مالزي مربوط به طبيعت  ــد. در هر حال بخش شده باش
زيباي آن است كه بخش قابل مالحظه آن خارج از اختيار انسان مي باشد. از طرف ديگر، 
الاقل از چند دهه قبل به اين سو اراده اي جدي براي ساختن و كارآمد كردن اين طبيعت 
ــط دولتمردان مالزي به  ويژه همكاران ماهاتير محمد شروع شده كه قابل  زيبا نيز توس
تقدير است. اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي هم جوار مالزي از جمله اندونزي 
كه در بسياري از جهات از ظرفيت ها و امكان هاي مستعدتري نسبت به مالزي برخوردار 
ــالمي، طبيعت زيبا و مستعد، كميت  ــت (از جمله: نيروي كار ارزان، تراث غني اس اس
انساني باال، يكپارچگي مذهبي و...)، چنين اراده اي وجود نداشته است. با اين همه، نبايد 
ــت كه طبيعت زيبا در كنار مدنيت مهندسي شده يعني تمدن اسالمي! بسياري  پنداش
از كساني كه به تحسين و تمجيد مالزي پرداخته اند از اين نكته غافل بوده اند كه اين دو 
ويژگي در بسياري از ديگر كشورهاي غير اسالمي نيز وجود دارد و صرف وجود آنها نبايد 
ــد؛ چراكه تمدن، زماني منتسب به  عامل پذيرش آنها به عنوان يك كشور اسالمي باش
اسالم مي شود كه خاستگاه اسالمي داشته باشد. در اين صورت حداقل دو نوع تمدن را 
نمي توان تمدن اسالمي خواند: نخست، تمدن هايي كه صرفاً بر پايه مشتركات اسالم با 
ديگر اديان بنا شده اند. چنين تمدن هايي مي توانند تمدن ديني يا تمدن انساني ناميده 
شوند. تمدن اسالمي هر چند يك نوع تمدن ديني و انساني است، اما از آنجا كه معتقديم 
اسالم دين آخرين و كامل ترين است، تمدن آن، نوع خاص تري از حيات دين و انسان را 
به نمايش مي گذارد. بر اين اساس، تمدن اسالمي تمدني است كه عالوه بر اينكه شامل 
ــت، مؤلفه هاي ويژه اسالمي نيز در آن تعبيه  حوزه هاي مشترك اسالم و غير اسالم اس
شده باشد؛ دوم، تمدني كه هر چند توسط مسلمانان بنا شده، اما مسبوق به انديشه ها و 
آموزه هاي اسالمي و مبتني بر آنها نمي باشد. چنين تمدني نيز نمي تواند وصف اسالمي 
ــلمانان گفت. واقعيت اين است كه آنچه در  ــايد بتوان بدان تمدن مس بگيرد، اگرچه ش
ــبوق و مبتني بر آموزه ها و انديشه هاي اسالمي نيست و  مالزي جلوه تمدني يافته، مس
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تنها مي توان گفت تمدني است كه مسلمانان و غير 
ــاس آموزه ها و انديشه هاي رايج  ــلمانان بر اس مس
غرب بنا كرده اند.1 اين در حالي است كه جلوه هاي 
تمدني در ايران معاصر توسط مسلمانان، ناشي از 
ــالمي، معطوف به ارزش هاي اسالمي و  مباني اس
ــناس ارشد اسالمي (فقيه  تحت نظارت يك كارش
ــت. جلوه هاي  ــرايط) صورت گرفته اس جامع الش
مذكور در صورتي كه در برخي ظرفيت هاي موجود 
در مالزي (از جمله طبيعت زيباي آن) ضرب شوند، 
ــتري برخوردار  از جذابيت و حتي كارآمدي بيش

خواهند بود.
ــرفت و آباداني دارند،  ــر دو دغدغه پيش ــئله كه ايران و مالزي ه 7. ظاهراً در اين مس
ترديدي وجود ندارد. نكته اينجاست كه اولويت هاي پيشرفت در اين دو كشور متفاوت 
ــت اين است كه به صورت اسالمي  است. واقعيت اين است كه آنچه براي ايران مهم اس
ــرفت كند. به عبارت ديگر اراده  هاي ايراني نه فقط معطوف به ساختن ايران بلكه  پيش
معطوف به «اسالمي ساختن» آن است. اين در حالي است كه ظاهراً آنچه براي مالزي 
ــت؛ به گونه اي كه به جرئت مي  توان  مهم است، اصل پيشرفت و نه جهت ارزشي آن اس
ــالم معطوف است.  ــتين مالزيايي ها به تجدد و تدين ثانوي آنها به اس گفت تدين نخس
شايد بتوان در مقايسه ماهيت پيشرفت در ايران و مالزي گفت كه ايرانيان- آن سان كه 
پست مدرن ها شعار مي دهند-  جهاني مي انديشند و بومي عمل مي كنند اين در حالي 
است كه مالزيايي ها هم جهاني مي انديشند و هم جهاني عمل مي كنند! پرسش اين است 

1. نكته مهم اين است كه اگر جلوه هاي تمدني مالزي آنچنان كه ادعا مي شود واقعاً اسالمي است، چرا غرب- كه 
ــالم ترديدي وجود ندارد- با اين جلوه ها مخالفتي ندارد و بلكه خود مبلغ و مروج آنهاست؟!  ــمني آن با اس در دش
ــاس مباني، الگو و حتي غايات غرب شكل  دليل اين مسئله اين است كه جلوه هاي تمدني در مالزي نه فقط بر اس
گرفته اند بلكه اساساً بيشتر آنها توسط خود كارشناسان غربي ايجاد شده اند. به عنوان مثال ممكن است بانك هاي 
مالزي به گونه اي مديريت شوند كه درصد دريافت سود و بهره آنها از مشتريان كم تر از دريافتي بانك هاي ايراني 
باشند، اما نكته اينجاست كه فرآيند كاهش سود بانكي در مالزي بر اساس تئوري  ها و راهبرد هاي اسالمي صورت 
گرفته تا بتوان ادعا كرد كه مالزي از ايران پيشرفته تر است يا بر اساس الگوهاي غربي تا بتوان ادعا كرد كه مالزي 
ــت كه جلوه هاي تمدني در ايران- از جمله پيشرفت هاي  نسبت به ايران، به غرب وابسته تر است؟ واقعيت اين اس
علمي در حوزه هاي پزشكي، صنايع نظامي، پتروشيمي، هسته اي و...- عالوه بر اينكه عمدتاً توسط خود ايراني ها 
ــالمي و ضد غربي شكل گرفته اند و از اين حيث، تفاوتي آشكار  تحقق يافته اند، بر اساس مباني، الگوها و غايات اس
و فاحش با مالزي دارد و اساساً راز عصبانيت غرب از ايران و در عين حال دوستي آن با مالزي نيز در همين تفاوت 

و نكته نهفته است. 

 ايران اسالمي كشوري است كه 
هم به لحاظ تاريخي از تبار اسالمي 
قوي و درازمدتي برخوردار است 
و هم به لحاظ فرهنگي بهره وافري 
از اسالم دارد. به لحاظ تاريخي، 
ايران كشوري است كه در همان 
قرن اول توسط مسلمين فتح شده 
و پس از آن، ايرانيان چه در حوزه 
مديريت سياسي امپراتوري اسالمي 
(در قامت وزارت، سلطنت و...) و 
چه در حوزه مديريت فكري امت 

اسالمي نقش بسزا داشته اند
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كه آيا جوامع اسالمي- با فرض اينكه بر تمايز تمدني شان نسبت به ساير ملل و نحل اصرار 
داشته باشند- كشوري را كه پيشرفتش را جز از طريق تقليد روش هاي تمدني كه آن را 
رقيب خود مي پندارند، به دست نياورده است، به عنوان الگوي تمدني خود مي پذيرند؟! 
واقعيت اين است كه ايران و مالزي و هر كشور اسالمي ديگري كه مدعي رهبري جهان 
اسالم است مادام كه نتوانند راهي متمايز از راهي كه غرب براي بشريت به ارمغان آورده 
ــورهاي اسالمي به انتظار آنها لباس  ايجاد كنند، هرگز نبايد اميد داشته باشند كه كش

عمل بپوشانند. 
ــط فرهنگ اسالمي باشد.  8. تمدن؛ بسط فرهنگ است؛ پس تمدن اسالمي بايد بس
ــه تمدن، امري  ــت ك ــت. اين در حالي اس ــردي، معنوي و باطني اس فرهنگ، امري ف
ــت. از اين رو تبديل فرهنگ اسالمي به تمدن اسالمي به  اجتماعي، مادي و ظاهري اس
معني محسوس شدن آموز ه هاي اسالمي خواهد بود. بدين معني كه در گذار از فرهنگ 
به تمدن اسالمي بايد مشخصاً نشان داده شود كه به عنوان مثال اگر اسالم زكات را مايه 
افزايش و رشد رزق انساني معرفي مي كند، فرآيند افزايش رزق به  طور محسوس چگونه 
ــالمي بدون راهبردي كردن آموزه هاي  ــت كه تمدن اس اتفاق مي افتد. واقعيت اين اس
ــد نه ايران و نه مالزي در اين خصوص  ــد. به نظر مي رس نظري اسالم محقق نخواهد ش
ــته اند.1 همچنان كه ديگر كشورهاي اسالمي نيز  گام هاي درخور و شايسته اي برنداش
مشمول اين حكم هستند. در مقايسه ميان ظرفيت هاي ايران و مالزي در اين خصوص 
ــاره كرد و چنين نتيجه گرفت كه در حالي  ــور اش مي توان به تراث تاريخي اين دو كش
كه مالزي فاقد هر گونه تجربه اي تمدني با رنگ و لعاب اسالمي مي باشد، ايران در عهد 
صفويه تجربه اي نسبتاً موفق در اين خصوص را كسب كرده است. شكوه تمدني اصفهان 
ــا نيز با همه  ــت كه حتي غربي ه ــهرت و وضوحي برخوردار اس عصر صفوي از چنان ش
ــته اند آن را پنهان كنند. تمدن صفوي  انگيزه هايي كه براي كتمانش داشته اند، نتوانس
ــته كه حامل مؤلفه هاي فرهنگي آن بوده و خوشبختانه توسط  يك اليه نرم افزاري داش
علماي دين تا به امروز كشيده شده و يك اليه سخت افزاري داشته كه متأسفانه تداوم 
نيافته است كه به نظر مي رسد يكي از راه هاي نيل به تمدن اسالمي در ايران، كشاندن 

1. البته به نظر مي رسد پرسش هاي نظري در مورد كيفيت تبديل آموزه هاي اسالمي به رفتارهاي عيني در ايران 
به مراتب بيشتر از مالزي طرح شده و درباره آنها تأمل شده است. نگارنده در بسياري از گفت وگوهايي كه با اساتيد 
ــش نموده و جز جوابي كوتاه، مجمل و  ــته، از طرح آنها براي اسالمي كردن جامعه پرس دانشگاه هاي مالزي داش
حتي مبهم مبني بر اينكه بايد اخالق اسالمي را ترويج كنيم(!) نشنيده است. چنين به نظر مي رسيد كه آنها حتي 

لحظه اي به اين مسئله نينديشيده بودند كه چگونه بايد در جامعه اخالق ورزيد؟ 
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اليه سخت افزاري تمدن صفوي تا به امروز است؛ البته با 
رعايت الزامات و شرايط امروزه. 

ــبوق به الزامات خاصي است  ــالمي مس 9. تمدن اس
ــوري كه درصدد الگوي تمدني شدن است،  كه هر كش
ناگزير از تن دادن به آنهاست. به عنوان مثال براي نيل به 
تمدن؛ اوالً الزم است خود تمدن از طريق تأسيس مراكز 
«مطالعات و تحقيقات تمدن» مورد پرسش و تأمل قرار 
ــياري از موارد- و از جمله در مالزي- فهم  گيرد. در بس
و تصوير از «تمدن» با فهم و تصوير از «فرهنگ» خلط 
ــت؛ به گونه اي كه وقتي مي گويند ما به دنبال  شده اس
ــتيم، چيزي بيش از ترويج  ــالمي هس تحقق تمدن اس
فرهنگ اسالمي اراده نمي شود! پرسش كردن از تمدن 

باعث مي شود تا شاخصه هاي آن كشف و تبيين شود. متأسفانه بسياري چنين مي پندارند 
ــالمي بايد همان شاخصه هاي تمدن هاي مادي باشد. از  كه البد شاخصه هاي تمدن اس
ــالمي و غربي، همواره كشورهاي اسالمي به  همين روي، در مقام مقايسه كشورهاي اس
دليل نداشتن شاخصه هاي تمدني موجود در كشورهاي غربي مورد سؤال قرار مي گيرند؛ 
ثانياً الزم است با تأسيس مراكز «مطالعات گفت وگوي تمدن ها» تجارب و ظرفيت هاي 
تمدني ديگر فرهنگ ها رصد و تحصيل شود و البته بايد توجه داشت كه چنين مراكزي 
نبايد با مراكز «مطالعات منطقه اي» كه هم در مالزي و هم در ايران فراوان وجود دارند، 
ــور مالزي و ايران، مراكز مطالعات گفت وگوي  ــبختانه در هر دو كش ــود. خوش خلط ش
ــت كه نياز  ــت و كيفيت آنها به گونه اي نيس ــود دارد، اما به  طور حتم كمي تمدن ها وج
مذكور را برطرف كند. ثالثاً الزم است مطالعات دانشگاهي از «رويكردهاي ديسيپليني» 
به «رويكردهاي تمدني» تغيير يابد. متأسفانه بسياري از اساتيد و محققان جهان اسالم 
با رويكردهاي تمدني آشنايي ندارند. در مطالعات تمدني، نگرش هاي كل نگر نسبت به 
نگرش هاي خردنگر از اولويت بيشتري برخوردار هستند و... به نظر مي رسد نه در ايران 
و مالزي و نه در هيچ كشور اسالمي ديگر، ضرورت اتخاذ رويكردهاي تمدني در سلوك 
ــت و مادام كه اين اتفاق نيفتد، نمي توان به تحقق  ــگاهي تمام نشده اس مطالعات دانش

تمدن اسالمي اميدوار شد. 
10. تمدن، پديده اي بزرگ و پيچيده است كه همه روابط دروني آن بر اساس قوانين،  

كشور ايران بيش از سه دهه 
است كه به دليل پافشاري بر 
ارزش هاي انقالبي- ديني خود 
از جانب ابرقدرت هاي شرق و 
غرب مورد تحريم، تحريف و 
جنگ قرار گرفته است؛  عواملي 
كه حداقل تداوم آنها مي  تواند 
ناهنجاري و خشونت اجتماعي 
ايجاد نموده و جامعه را از مدار 
لطافت و انعطاف خارج كند. 
با اين  همه همچنان در رديف 
و  امن  باثبات،  كشورهاي 
اخالقي جامعه جهاني قرار دارد
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ــده و... انجام مي  گيرد كه البته براي  ــوم، جايگاه هاي حقوقي و حقيقي مشخص ش رس
ــد. زندگي در شرايطي تا اين  برقراري نظم اجتماعي، ظاهراً گريزي از اين امور نمي باش
اندازه خشك و بي روح به زودي خسته كننده و كسل آور مي شود. انسان هايي كه درون 
ــند،  به زودي نشاط و  ــاط و سرور برخوردار نباش يك تمدن زندگي مي كنند اگر از نش
بالندگي تمدن را نيز به خطر مي اندازند. از اين رو تمدن ها براي تداوم خود همچنان كه 
نيازمند آن «نظم آهنين» هستند، به عامل يا عوامل تعديل كننده اي نيز- كه از ويژگي 
ــند- نياز دارند. لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ ها و  لطافت و انعطاف برخوردار باش
تمدن ها بر دو نوع هستند: برخي از آنها خلقي اند كه عمدتاً غير اكتسابي و ناشي از شرايط 
ــابي و ناشي از منظومه  آب و هوايي (اقليمي) بوده و برخي هنجاري اند كه عمدتاً اكتس
عقايد مردم مي باشند. از ميان اين دو، نوع دوم با تمدن سازگاري بيشتري دارد؛  چراكه 
ــده و معطوف به اهداف تمدني ايجاد شود. اين در حالي است كه  مي تواند قاعده مند ش
نوع دوم به دليل تعميم يكساني كه نسبت به همه مردم دارد، به نوعي به هم زننده نظم 
تمدني است؛ چراكه نظم اجتماعي در مواردي اقتضاي عدم لطافت و انعطاف و در مواردي 
ــه ميان ايران و مالزي به روشني  ــان آنها را دارد. در مقايس نيز اقتضاي تحقق غير يكس
درمي يابيم كه لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ مالزي بيشتر ناشي از طبيعت استوايي 
آن و لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ ايراني بيشتر ناشي از اخالق ديني است. واقعيت 
ــاانقالب عالوه بر تراث معنوي اسالمي- كه مالزي نيز مي  تواند از  اين است كه ايران پس
برخي از آنها برخوردار باشد سرمايه عظيمي از معنويت- ناشي از مديريت رهبران ديني 
(فقيهان عارف) و نيز چند صد هزار عطر شهادت- در اختيار دارد كه مالزي از آنها بي بهره 
ــخص مي شود كه عوامل خارجي مؤثر در  است. ظرفيت اين سرمايه آنگاه به خوبي مش
ــران و مالزي مورد تجزيه و تحليل قرار  فاصله گيري از اخالق و معنويت در دو جامعه اي
گيرد: كشور ايران بيش از سه دهه است كه به دليل پافشاري بر ارزش هاي انقالبي- ديني 
خود از جانب ابرقدرت هاي شرق و غرب مورد تحريم، تحريف و جنگ قرار گرفته است؛  
ــونت اجتماعي ايجاد نموده و  ــا مي  تواند ناهنجاري و خش عواملي كه حداقل تداوم آنه
ــورهاي  جامعه را از مدار لطافت و انعطاف خارج كند. با اين  همه همچنان در رديف كش
ــت كه مالزي هيچ كدام  باثبات، امن و اخالقي جامعه جهاني قرار دارد. اين در حالي اس
از عوامل مذكور را تجربه نكرده است تا به صورت دقيقي امكان ارزيابي ظرفيت معنوي 

جامعه آن وجود داشته باشد. 


