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زمينه ها و عوامل افزایش گرایش به اسالم در 
غرب بعد از انقالب اسالمی 

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

اسام به عنوان يك مكتب رهايی بخش و انسان ساز، از همان قرون اوليه بستری برای 
بش��ريت فراهم كرد كه از طريق آن بتوانند اهداف و آمال انس��انی و اخروی خود را به 
تحقق برسانند. مجموعه عقايد اس��امی و آموزه های متعالی قرآن، به گونه ای خود را 
با واقعيات و نيازهای جديد بش��ريت منعطف ساخته كه هدف آن سعادت بشريت بوده 
اس��ت. از اين رو در طول دوران مختلف تاريخی، گرايش به اسام از سوی پيروان اديان 
و مذاهب گوناگون، همواره حسادت و عصبانيت رهبران و نخبگان دينی ديگر را فراهم 
می ساخته است. اسام گرايی مخصوص دوره ما نيس��ت، بلكه اسناد و مدارك تاريخی 
متعددی وجود دارد كه در هر زمان كه امكان عرضه و معرفی حقيقت شريعت اسام به 
انسان ها فراهم شده، گرايش به اسام به طور فطری و وجدانی روی داده است؛2 از طرف 

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس. 
2. حمزه امرايی، انقاب اسامی ايران و جنبش های معاصر اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1383، 

ص13-14. 
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ديگر، بررسی اجمالی جايگاه دين در مناسبات بين المللی حكايت از آن دارد كه اسام 
به طور خاص در عرصه بين المللی مطرح بوده است و نمی توان دوره يا مقطعی را سراغ 
گرفت كه دغدغه های دينی توسط انديشه گران يا بازيگران مسلمان به نوعی در روابط 
منطقه ای يا بين المللی مطرح نبوده باشد؛ برای مثال، آموزه های اسامی با حركت های 
استعمارستيزانه دهه 50، مقاومت دهه 60 و 70 )در حوزه فلسطين اشغالی( نظم سازی 
نوين دهه 80 و سرانجام طرح ايده حكومت جهانی در سده بيست ويكم، در ارتباط بوده 
و به وضوح می توان »دعاوی اس��امی« را به عنوان معارضی در برابر زياده خواهی های 
قدرت های مسلط يا همچون رقيبی برای گفتمان هژمونيك گرايی ليبرال- دموكراسی 
مشاهده كرد.1 امروزه گفتمان اس��ام خواهی در جهان اسام و غرب فراگير شده است. 
اغلب جوامع و گروه های مذهبی و سياسی به اين جمع بندی رسيده اند كه تنها راه مقابله 
با استبداد و استعمار، دست يافتن به مبانی و ارزش های اسامی است. حتی گروه های 
سلفی و افراطی هم كه س��ال ها عامل و حربه غرب برای پيشبرد اهداف خود در جهان 
اسام بودند، امروزه به تقابل با غرب به ويژه امريكا برخاسته اند و اين تنفر و تقابل با غرب 

فصل مشترك همه گروه های مذهبی اعم از شيعه و سنی می باشد.2 
انحطاط اخاقی تمدن غرب به ويژه در اين يكی، دو قرن اخير و نيز ظلم و ستمی كه 
بر مردم مس��تضعف اعمال گرديد و عدم كارايی اديان تحريف شده كه هر از چند گاهی 
بنا به مقتضيات زمان به نفع زرمداران و زورمداران تفس��ير می شد كم كم سبب گرديد 
مردم به س��وی دينی گرايش پيدا كنند كه باعث رهايی آن��ان از اين همه ظلم و تعدی 
باشد. بر اساس سالنامه كتاب واقعيات رشد جمعيت در دهه گذشته 137% بوده است. 
در اين مدت رشد مسيحيت 46% بوده است در حالی  كه اسام 235% رشد نموده است. 
راز اين گسترش در چيست؟ اين سؤالی است كه در درجه نخست برای خود مسيحيان 
مطرح شده است. كه می توان گفت اين پيشرفت همه جانبه، از يك سو مديون احكام و 
دستورات نورانی و منطقی دين اسام است و از سوی ديگر ناشی از شرايط و بحران های 
موجود در جوامع غربی بوده است. لذا اين مقاله به دو قسمت تقسيم می شود؛ در بخش 
اول به انقاب اس��امی ايران و عوامل تعيين كننده تأثيرگذاری انقاب اسامی بر رشد 
اسام گرايی در جهان و نيز برخی از مهمترين تأثيرات آن پرداخته می شود و در بخش 

1. رضا سيمبر و ارسان شيخ نش��ين، اسام گرايی در نظام بين الملل، تهران، دانش��گاه امام صادق)ع(، 1389، 
ص98-102. 

2. منوچهر محمدی، آينده نظام بين الملل و سياست خارجی جمهوری اسامی ايران، تهران، وزارت امور خارجه، 
1386، ص161. 
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دوم مس��ائل و خلهای موجود در غرب و علل نياز شديد غرب كه باعث گرايش به دين 
اسام شده است، مورد بررسی قرار می گيرد. 

بخش اول. انقالب اسالمی ایران و تأثيرات آن بر رشد اسالم گرایی در جهان 
از جمله علل جاذبه اس��ام پيروزی انقاب اس��امی ايران و ش��خص ام��ام)ره( بوده 
اس��ت؛ برخی از افرادی كه مسلمان شدند به خاطر ش��خصيت امام خمينی)ره( به اين 
دين گرايش پيدا كرده اند. جامعه شناس��ان غربی اعتراف دارند يكی از علل رشد اسام، 
انقاب اسامی ايران بوده است. به دليل اين كه در گذشته به خصوص در قرن 19 و20 
روان شناسان و جامعه شناسان نگاه بدبينانه ای به دين داشتند. اما وقتی ديدند انقاب 
اسامی با ريش��ه و مبنای دين صورت گرفت، س��بب شد كه عده ای اس��ام و انقاب 
اسامی را دوباره مورد مطالعه قرار دهند. در نتيجه انقاب اسامی سبب جذب بسياری 
به اسام شد. جالب است كه اين دس��تاوردها به رغم تبليغات رسانه های جهان بر ضد 
انقاب اسامی بوده اس��ت. با دقت در سرگذش��ت و انگيزه های كسانی كه در سه دهه 
اخير به مكتب اهل بيت)ع( گرويده اند، درمی يابيم كه اكث��ر قريب به اتفاق آنان تحت 
تأثير انقاب اسامی و به ويژه شخصيت امام خمينی)ره( بوده اند. گذشته از مستبصران، 
انقاب اسامی باعث شد كه شيعيان جهان- از تمامی فرقه ها- هويت شيعی خود را باز 

يافته و به آن افتخار كنند. 
الف. عوامل تعيين کننده تأثير گذاری انقالب اسالمی

آثار و بازتاب هاي انقاب اسامي را مي توان ناشي از عناصر ماهوي و عوامل موقعيتي 
دانست.1 عناصر و ويژگي هاي ماهوي انقاب اسامي كه باعث تأثيرگذاري فراسرزميني 
آن ش��ده اند، عبارت اند از: بزرگ بودن، فراملي بودن و ايدئولوژي جهان ش��مول اسام. 
عوامل موقعيتي كه موجب بازتاب انقاب در سطوح منطقه اي و بين المللي شده است 
را نيز مي ت��وان در موقعيت و منزلت راهب��ردي و بين المللي اي��ران، اهميت راهبردي 
خاورميانه و خليج فارس و محيط مناس��ب و متجانس پيراموني انقاب اس��امي ايران 
خاصه كرد. هر ي��ك از اين عوامل به تنهايي كفايت مي كند ت��ا انقابي به اطراف خود 
تس��ري يابد. طبيعي اس��ت كه برآيند و مجموع آنه��ا در مورد انقاب اس��امي ايران، 

بازتاب ها و پيامدهاي آن را حتمي و قطعي سازد. 

1. سيد جال دهقانی فيروزآبادی، »تأثيرات منطقه ای و بين المللی انقاب اسامی ايران«، 1387/11/21، رك: 
http: //www jamejamonline.ir /papertext.aspx newsnun=100898632133
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1. انقالب بزرگ: بر اس��اس تعريف و طبقه بندي انقاب هاي جهان، انقاب اس��امي 
ايران انقابي بزرگ به شمار مي رود، چون اين انقاب تغيير و تحوالت ماهوي و بنيادي 
در ساختارهاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
ايران پديد آورد؛ تغييراتي كه اليه هاي زيرين نظم سياسي، اجتماعي و مباني ارزشي و 
فرهنگي جامعه را دگرگون كرد، به طوري كه انقاب اسامي ايران از اين نظر در زمره 

انقاب هاي بزرگ جهان مانند انقاب فرانسه، روسيه و چين قرار مي گيرد. 
2. انقالب فراملي: افزون بر اين، انقاب اسامي ايران ماهيت و رسالتي فراملي دارد. 
انقاب فراملي برخاف انقاب ملي، داراي اهداف و آرمان هايي است كه فراتر از مرزهاي 
جغرافيايي ايران مي  رود. آم��ال و آماجي كه معطوف به انس��ان ها و ملت هاي ديگر در 
جوامع دور و نزديك است. از اين رو، انقاب اسامي ايران فراتر از تغيير و تحول ساختاري 
و هنجاري در جامعه و مل��ت ايران درصدد ايجاد تغييرات و تح��والت بنيادي در ديگر 
جوامع و ملت ها بر اساس نظم سياس��ي، اجتماعي و اسامي است. ماهيت و مسئوليت 
فراملي انقاب اسامي متضمن و مستلزم تأثيرگذاري مس��تقيم و غير مستقيم آن در 
محيط هاي متجانس پيراموني و حتي نامتجانس دوردست است. بنابراين می توان گفت 
پيروزی انقاب اسامی در ايران تنها پاسخی به يك ضرورت داخلی نبود؛ بلكه پاسخی 
به مرزهای جغرافيايی ايران نيز ارزيابی می ش��د. از اين رو گفتمان كان چنين تحولی 
در حصار جغرافيايی مرزهای ايران متوقف نماند و بر تارك انديشه و آموزه راهی خارج 

از مرزهای سرزمين ايران شد. 
3. ايدئولوژي جهان شمول: س��ومين عنصر ماهوي انقاب اس��امي كه آن را داراي 
بازتاب و پيامد در محيط خارجي ايران مي س��ازد، ايدئولوژي اس��ام است، زيرا اسام 
ديني جهان شمول و معطوف به بشريت و تأمين سعادت اوست. از اين رو، نظم سياسي 
اجتماعي برخاسته از انقاب اسامي نيز ماهيتي جهان شمول و فراملي دارد، به گونه اي 
كه ماهيت اس��امي انقاب ايران متضمن تكاليف، مس��ئوليت ها و رسالت هاي فراملي 
در جهان اسام و نظام بين الملل است. مس��ئوليت و رسالتي كه بر پايه دعوت اسامي، 
تبيين و ترويج آرمان ها و آموزه هاي انقاب اسامي را اجتناب ناپذير و الهام بخش براي 
ديگر ملت ها و انسان ها مي سازد؛ اين ويژگي به خصوص تأثيرگذاري انقاب اسامي در 

جوامع مسلمان را تسهيل و تسريع مي كند. 
4. موقعيت و منزلت ايران: عامل ديگر در تأثيرگذاري انقاب اسامي ايران در منطقه و 
جهان، موقعيت راهبردي و ماهيت بين المللي سرزمين ايران است. جايگاه سوق الجيشي 
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و استراتژيك ايران به گونه اي است كه آن را به صورت 
بين الملل��ي درآورده، ب��ه طوري كه اي��ران به لحاظ 
جغرافيايي و ژئوپلتيك محكوم به تعامل و ارتباط فعال 
با ديگر بازيگران بين المللي است. اين تعامل سازنده 
و تبادل گس��ترده، زمينه بس��ط و ترويج انديشه ها و 
آموزه هاي انقاب اسامي را فراهم مي آورد. از اين  رو 
انقاب اسامي بي واسطه يا با واسطه، ديگر كشورها 
و ملت ها را تحت تأثير قرار مي دهد و كنش و واكنش 

آنان را برمي انگيزد. 
5. اهميت راهب�ردي خليج ف�ارس و خاورميانه: 
دومين عام��ل موقعيتي تعيين كنن��ده تأثيرگذاري 
خارجي انقاب اس��امي ايران، ناش��ي از موقعيت و 
جايگاه منطقه استراتژيك خليج فارس است. اهميت 
و منزلت استراتژيك خليج فارس و خاورميانه، به ويژه 

تأثيرگذاري انقاب اس��امي ايران بر نظام بين الملل را افزاي��ش مي دهد؛ زيرا منطقه 
خليج فارس مهم ترين منبع انرژي و تأمين كننده اصل��ي نيازهاي جهان صنعتي نقش 
انكارناپذيري در نظام بين الملل و سياست جهاني ايفا مي  كند. بر اثر تاش امريكا براي 
اعمال هژموني جهاني از طريق تثبيت هژمون��ي منطقه اي، جايگاه كانوني خاورميانه و 
خليج فارس در نظام بين الملل پس از 11 س��پتامبر و ارزش استراتژيك اين دو منطقه 
در روابط بين الملل بيش از پيش ارتقا يافته است؛ بنابراين بر اثر تداخل محيط امنيتي 
خاورميانه و نظام بين الملل، تأثيرگذاري انقاب اسامي بر اين زيرسيستم منطقه اي به 

طور مستقيم، روابط بين الملل را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
6. محيط  مس�اعد متجانس پيراموني: محيط پيراموني ايران نيز نقش بس��زايي در 
تأثيرگذاري انقاب اس��امي بر ديگر جوامع دارد. تجانس و تقارب ملت هاي منطقه در 
كنار مجاورت جغرافيايي، اشاعه و س��رايت طبيعي انقاب اسامي در سطح منطقه اي 
را تس��ريع و تس��هيل مي كند؛ به گونه اي كه حداقل اين عامل باعث ش��ده است بر اثر 
امكان تأثيرپذيري ملت هاي همسايه و منطقه از انقاب اسامي ايران، حكومت ها براي 
جلوگيري از نفوذ آن به اتخاذ سياست  ها و اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده دست بزنند. 

امروزه گفتمان اسالم خواهی 
در جهان اسالم و غرب فراگير 
شده است. اغلب جوامع و 
گروه های مذهبی و سياسی 
به این جمع بندی رسيده اند 
که تنها راه مقابله با استبداد 
و استعمار، دست یافتن به 
مبانی و ارزش های اسالمی 
است. حتی گروه های سلفی 
و افراطی هم که سال ها عامل 
و حربه غرب برای پيشبرد 
اهداف خود در جهان اسالم 
بودند، امروزه به تقابل با غرب 

به ویژه امریکا برخاسته اند
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ب. تأثيرات انقالب اسالمی 
1. انقالب اسالمی و تجديد حيات هويت دينی: انقاب اسامی ايران با تجديد حيات 
دوباره به اسام و طرح مجدد دين در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي، اسام و باورهاي 
ديني را به عنوان عامل بالنده و تحرك آفرين در سرنوش��ت جوامع انساني مطرح نمود. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در اين زمينه مي فرمايند: 
آثار و بركات انقاب اسامي بر حركت هاي رهايي بخش و نهضت هاي 
جهاني اسام را مي توان از موج اسام خواهي و گسترش مبارزات انقابي 
عليه نظام ظالمان��ه حاكم بر جه��ان از خاورميانه تا ش��مال آفريقا و از 
آسياي مركزي تا قلب اروپا مشاهده نمود. احياي هويت اسامي در ميان 
مسلمانان، هويت بيداري ملت ها و ايجاد نشاط و اميد در نيروهاي مبارز 
و انقابي جهان از ثمرات مسلم و انكارناپذير انقاب اسامي ايران است.1 
انقاب اسامي ايران نخستين تجربه موفق و پيروزمندانه نهضت ديني بود كه توانست 
براي نخس��تين بار اهداف و آرمان هاي خيزش هاي اس��امي را جامه عمل پوشانده و با 
در اختيار گذاشتن مجموعه تجربيات گران سنگ سياسي و ديني فراروي نهضت هاي 
اسامي اميد به پيروزي و توفيق نيل به آرمان واالي اين نهضت ها را در ميان آنها به وجود 
آورد. تحت تأثير اين تحوالت جنبش هاي اسامي افزايش چشمگيري داشت. و از خاور 
دور تا كرانه ها و اقيانوس اطلس را در برگرفت. در اين خصوص جنبش هاي رهايي بخش 
در كشمير، افغانس��تان، تونس، الجزاير، آسياي ميانه و كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
را مي توان نام برد. صاحب نظران زي��ادی بر اين اعتقادند كه تأثيرات انقاب اس��امی 
بر تجديد حيات هويت دينی بش��ر بسيار عميق می باش��د. دكتر سعيد محمد الشهابی 
س��ردبير مجله معروف و پرتيراژ العالم معتقد است كه انقاب اسامی نه تنها در جامعه 
اسامی بلكه در اكثر جوامع تأثير اساسی و بنيادی داشته است. بی شك طی بيست سال 
گذشته هيچ حركتی به اندازه انقاب ايران نتوانس��ته بر جامعه بشری تأثيرگذار باشد؛ 
دين نقش اساسی و حياتی در اجتماع دارد و انقاب اسامی اين نور را بر بشريت تاباند 
و روشنی بخشيد. در قرن بيستم ماترياليست های شرقی و غربی به بسط مبارزه علنی 
خود با دين و باورهای دينی در سطح جوامع پرداختند اما سير تحوالت تاريخی و وقوع 
انقاب اسامی ايران آن چنان شرايط موجود را در آخرين سال های قرن بيستم تغيير 

1. سيد عبدالقيوم سجادی، »امام خمينی)ره( و جنبش های اسامی معاصر«، علوم سياسی، )ويژه يك صدمين 
سال مياد امام)ره(( س10، ش5، تابستان1378، ص360. 
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داد كه نظريه پردازان بين المللی و جامعه شناسان و... با اعتراف به حيات مجدد دين در 
جوامع بشری به طرح نظريه »تجديد حيات دينی در قرن بيستم« به عنوان يك نظريه 
معتبر علمی طی سال های اخير پرداخته اند؛1 از آن جمله آنتونی گيدنز، جامعه شناس 
مش��هور انگليس��ی در فصلی از كتاب خود با عنوان پديده نوزايی دينی در مورد نقش 
انقاب اسامی در تجديد حيات دينی می گويد: دانشمندانی نظير ماركس و دوركهايم 
و وبر و امثالهم متفق القول بودند در اين نظريه يا در بيان با يكديگر سهيم بودند كه دين 
س��نتی بيش از پيش در دنيای مدرن و امروزی به صورت امری حاش��يه ای درمی آيد، 
چراكه در جوامع امروزی دنيوی شدن يك فرآيند اجتناب ناپذير است.2 لذا كمتر كسی 
از دانشمندان می توانست حدس بزند كه يك نظام دينی مانند اسام ممكن است تجديد 
حيات عمده ای پيدا كند و پايه تحوالت سياسی در اواخر قرن بيستم بشود؛ يعنی آنچه 

در اواخر دهه 70 در ايران به وقوع پيوست. 
2. انقالب اسالمی و احيای تفكر اسالمی: از جمله ويژگی های تأثيرگذار و حيرت آور 
انقاب اسامی برای غرب و حتی جهان اس��ام، احيای افكار و انديشه های اسامی در 
سراس��ر جهان بود. تاش و برنامه های غرب تا آن روز صرف اين شده بود تا ريشه های 
اسام در جوامع مختلف خشكانده شده و مفاهيم و آموزه های آن تقليل يابد. بر همين 
اساس دائماً بر اين نكته تأكيد می شد كه بايد اسام را در صفحات تاريخ جست وجو نمود 
چرا كه ديگر اثری از آن در جوامع باقی نمانده است. البته در اين راه تاش های آتاتورك 
نهايت بهره وری را در راستای حذف اسام از جوامع برای غرب ارايه نمود و تمام اميدها را 
برای بازگشت اسام از ميان برده بود. مهم ترين تأثير انقاب اسامی بر احيای ارزش ها 
و آگاهی های اس��امی، القای تفكر اسام سياسی بود. اس��امی كه به زعم بسياری در 
صفحات كهن تاريخ فرتوت شده و از اذهان رخت بر بسته بود، اينك با هسته ای قدرتمند 
و امواجی فراتر از مرزهای ملی بازگش��ته و به جريان افتاده بود. در واقع پيروزی انقاب 
اسامی نشان داد كه اديان به ويژه دين اسام با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه 
تنها به پايان راه نرسيده است بلكه مجدداً به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و 
بيدادگری احيا شده و دنيای مادی گرای معنويت گريز را متوقف ساخته و دريچه ای از 
معنويات و اعتقادات مذهبی را در راستای رستگاری و رهايی بشريت از قيد قدرت های 

1. حميد حاذق نيكرو، »صدور انقاب و حوزه های نفوذ فرهنگ انقاب اسامی در جهان«، پانزده خرداد، ش26، 
1389، ص110-111. 

2. علی احمدی، »بازتاب انقاب اسامی در خيزش های كشورهای منطقه«، 1389/11/19، رك:
http:// sarvenews.ir/ id /2179
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استعمارگر گشوده است.1 در واقع پيش از ظهور انقاب اسامی و موجوديت يافتن آن 
در جغرافيای سياسی جهان، سايه افكندن افكار و عقايد كفرآميز و انديشه های مادی بر 
اذهان ملت های مسلمان، سبب ش��ده بود تا دين به حاشيه رانده شود و جهان به سوی 
ترويج سكوالريسم و ايجاد يك جهان غير دينی حركت كند، ولی با وقوع انقاب اسامی 
ايران، تغييرات و تحوالت نوينی به  وج��ود آمد؛ انقاب ايران درصدد ب��ود تا با به اجرا 
درآوردن احكام و ارزش های اصيل اسامی در همه ابعاد نظام حكومتی، دين را نهادينه 
سازد و با تاش برای رس��اندن پيام خود به گوش همه ملت ها، اين زمينه و آمادگی در 
برخی ملت ها به  ويژه ملت های مسلمان فراهم شد تا آنان نيز بتوانند از رخوتی كه در آن 
بودند، رها شوند و با بازگشت به ارزش ها و تعاليم اصيل اسامی، از بيگانگی و دوگانگی 
ارزشی كه به آن گرفتار بودند، نجات يابند.2 آنتوني گيدنز جامعه شناس مشهور انگليسي 

در خصوص اين نقش انقاب اسامي مي گويد:
درگذشته سه غول فكري جامعه شناس��ي يعني ماركس، دوركيم، و 
ماكس وبر با كم و بي��ش اختافاتي فرآيند عمومي جهان را به س��مت 
سكوالريزاسيون و به حاشيه رفتن دين مي ديدند ولي از آغاز دهه هشتاد 
و با انقاب اسامي ايران ش��اهد تحقق عكس اين قضيه هستيم يعني 
فرآيند عمومي جهان روند معكوسي را آغاز و به سمت ديني شدن پيش 

مي رود.3
در واقع، انقاب اسامی به ملت های مسلمان كه در بند مدل ها و الگوهای غرب و شرق 
بودند، اين حقيقت را فهماند كه تنها بازگش��ت به دين و ارزش های اس��امی است كه 
می تواند راهگشای مشكات و تأمين كننده مصالح آنها باشد؛ زيرا دين مبين اسام برای 
همه حوزه های حكومت اعم از سياس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، طرح و برنامه 
دارد.4 اگرچه قرن بيستم با عقب نشينی اسام در پی ضعف و ناتوانی امپراتوری عثمانی 
آغاز شده، ولی پيروزی انقاب اسامی در سال های پايانی اين قرن، نويدبخش آغاز دوره 
جديد ظهور اسام است.5 از اين  رو، در دوران معاصر، انقاب اسامی ايران به  عنوان نقطه 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اس��امی، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديش��ه اسامی، 1386، 
ص24-25. 

2. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امي بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامي، 1386، 
ص113. 

3. آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، ني، 1374، ص75. 
4. محسن مجرد، همان.

5. جميله كديور، رويارويی انقاب اسامی و امريكا، تهران، اطاعات، 1372، ص98.
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آغازين خيزش تفكر اسامی به شمار می رود. 
3. انقالب اس�المی و احيای هويت اس�المی: 
انقاب اس��امی اي��ران در تاري��خ معاصر نقطه 
عطفی در احيا و بازگش��ت مس��لمانان به هويت 
اسامی خويش است. هويت اسامی خود عامل 
تفوق و پيروزی انقاب اسامی بوده است. اما از 
منظری ديگر پيروزی انقاب اسامی در ايران با 
توجه به ويژگی جهان شمولی آن، موجب احيای 
هويت اس��امی و بروز جنبش ه��ای مختلف در 
جهان اس��ام نيز گشته اس��ت. انقاب اسامی 
ايران وابسته به يك جريان جهانی فراگير است 
كه هدف آن برانگيختن روح اس��امی، بيداری 
امت و هدايت آن تا مرحله رهبری تمدن جهانی 
اس��ت.1 نمودهای چنين تأثي��ری را می توان در 
رشد و گسترش حركت های اسامی همزمان با 

پيروزی انقاب اسامی ايران مشاهده كرد.2 در واقع پيروزی انقاب اسامی در ايران، 
موجب آغاز درگيری كنونی ميان قدرت های طاغوت��ی و رژيم های جبار از يك طرف و 
ملل محروم و آزاديخواه از جهت ديگر شد و به همين دليل است كه اين انقاب الگويی 
برای هدايت تمامی آزادی خواهان جهان در كش��ورهای مسلمان نش��ين و كشورهای 
در حال رش��د بوده و ايران پايگاهی برای آزادی، روش��نگری و تبيين رسالت در سطح 
جهانی اس��ت.3 ظهور بيداری اس��امی و جريان های اس��ام گرا در فلس��طين، لبنان، 
تركيه، مصر، بحرين، ليبی، يمن، س��ودان، پاكستان و جنوب شرق آسيا و ديگر مناطق 
جهان اسام همگی به عنوان نمودهای بارزی از احيای هويت اسامی در جهان اسام 
و برای رويارويی با س��قوط و انحطاط به جهاتی حاكی از بازتاب های انقاب اس��امی 
است. انقاب اس��امی ايران واكنشی از س��وی طرفداران احيای تفكر دينی برای حل 

1. راشد الغنوشی، حركت امام خمينی و تجديد حيات اسام، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، تهران، اطاعات، 
1372، ص69.

2. اليويه روآ، تجربه اسام سياسی، ترجمه محسن مديرشانه چی و حسين مطيعی امين، تهران، الهدی، 1378، 
ص56.

3. راشد الغنوشی، همان، ص70.

آثار و بازتاب هاي انقالب اسالمي 
را مي توان ناشي از عناصر ماهوي 
و عوامل موقعيتي دانست. عناصر 
و ویژگي هاي ماهوي انقالب 
اسالمي که باعث تأثيرگذاري 
فراسرزميني آن شده اند، عبارت اند 
از: بزرگ بودن، فراملي بودن و 
ایدئولوژي جهان شمول اسالم. 
عوامل موقعيتي که موجب بازتاب 
انقالب در سطوح منطقه اي و 
بين المللي شده است را نيز مي توان 
در موقعيت و منزلت راهبردي و 
بين المللي ایران، اهميت راهبردي 
خاورميانه و خليج فارس و محيط 
پيراموني  متجانس  و  مناسب 
انقالب اسالمي ایران خالصه کرد
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مشكات جوامع اس��امی و چاره جويی آنها با 
استفاده از اصول و مقررات ارزشمند اسام بود. 
اين واكنش در مقابل اس��تبداد و اس��تكبار كه 
منافع خود را در نبود اسام می ديدند، به وجود 
آمد. مبارزان اس��امی برای تحقق بخشيدن به 
آرمان های اس��ام، با تأكيد بر هويت اس��امی، 
به اتحاد و نزديكی فرقه ه��ای گوناگون مذهب 
اسام می انديش��يدند و به همين خاطر بود كه 
نظر مثبت مذاهب اس��امی نس��بت به انقاب 
اسامی جلب شد. انقاب اسامی تنها منحصر 
به مسلمانان ايرانی نيست، بلكه آرمان های آنها، 
دل خواه و مطلوب ميليون ها مسلمانی است كه در كشورهای ديگر خواه اسامی و خواه 
غير اس��امی زندگی می كنند. همچنين بايد گفت مبارزات انق��اب منحصر به داخل 
كشورها نيست، بلكه اعتقاد بر اين است كه روند مبارزات بايد در سطح بين المللی انجام 
پذيرد؛ زيرا تحقق برخی آرمان های اس��امی پس از تأسيس يك حكومت اسامی، در 
گرو هماهنگی و نزديكی كشورهای اسامی است. انقاب اسامی، با بيدار ساختن هويت 
اسامی مسلمانان، آنها را به سوی مبارزات اسامی كشاند.1 با توجه به هويتی كه انقاب 
اسامی به مسلمانان جهان داد به آنان اين ايده را تأكيد كرد كه »ليبراليسم و كمونيسم« 
دو دروغ بزرگ تاريخ بشريت می باشد و برای رهايی از سلطه آن بايد به هويت تاريخ خود 
بازگشت.2 انقاب اسامی ايران حركتی مبتنی بر بازگشت به خويشتن، تأكيد بر هويت 
فراموش شده اسامی برای برخورد با جنبه های مختلف حيات بشری، در خاف جهت 
منافع و اهداف ش��رق و غرب3 و نيز حركتی نوگرايانه فرهنگی به  منظور احيای هويت 
اسامی، نه تنها در ايران، بلكه مطرح ساختن آن در جهان به  عنوان مكتب حيات بخش و 
الگوی تمام عيار سعادت و رفاه دنيوی و اخروی بود.4 انقاب اسامی ايران به  عنوان يكی 
از مهم ترين انقاب های قرن در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان بدون توجه به مليت يا 

1. س��يد جال ميرآقايی، جهان اس��ام؛ مش��كات و راهكارها، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسامی، 
1379، ص175.

2. اصغر طاهرزاده، انقاب اسامی؛ بازگشت به عهد قدسی، اصفهان، لب الميزان، 1388، ص128-130.
3. جميله كديور، همان، ص99. 

4. همان، ص98. 

پيش از ظهور انقالب اسالمی و 
موجودیت یافتن آن در جغرافيای 
سياسی جهان، سایه افکندن افکار 
و عقاید کفرآميز و اندیشه های 
مادی بر اذهان ملت های مسلمان، 
سبب شده بود تا دین به حاشيه 
رانده شود و جهان به سوی ترویج 
سکوالریسم و ایجاد یک جهان 
غير دینی حرکت کند، ولی با وقوع 
انقالب اسالمی ایران، تغييرات و 

تحوالت نوینی به  وجود آمد
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تمايات سياسی آنها، نقش بسزايی داشته است. اين مسئله نه تنها بر اساس پيامدهايی 
است كه در منطقه مجاور خاورميانه و جهان اسام داشته، بلكه بر اساس دستاوردهايی 

است كه برای سراسر جهان به ارمغان آورده است. 
4. انقالب اس�المی؛ احياي اس�الم به عنوان يك مكتب جامع و جهان�ی: از آنجايی 
كه انقاب اس��امی ايران، انقابی به نام دين می باش��د، در اين ص��ورت اگر در دوران 
رنس��انس، غرب دين را از صحنه اجتماعی بيرون كرد، در مقابل انقاب اسامی ايران 
نيز دين را به صحنه اجتماع باز گرداند و در اين راستا بايد متذكر شويم كه اگر ما شروع 
احياگري و بيداري جهان اسام در تاريخ معاصر را حاصل تاش انديشمندانی همچون 
سيد جمال الدين اسدآبادي با نداي بازگشت به اس��ام و تقابل با فرهنگ غرب بدانيم، 
بايد خاطرنشان كرد كه پيروزي انقاب، تاش هاي فكري و اصاحی آنها را جامه عمل 
پوشانيد. اهداف ايدئولوژيك انقاب اسامی بر مبناي فرهنگ دينی، ارزش هاي سنتی 
و بومی، براي جهان غرب كامًا غير منتظره بود و كشورهايی كه با ايدئولوژي هايی نظير 
ليبراليس��م، سوسياليس��م و... در نظام بين الملل خو گرفته بودند، به هيچ وجه رويكرد 
دينی يا احياي سنت سياسی اس��ام براي آنها قابل هضم نبود؛ بدان خاطر كه در نيمه 
دوم دنياي مدرن قرن بيستم، اين اعتقاد و باور اساس��ی حاكم بود كه تشكيل و تداوم 
حكومت بر پايه معيارهاي دينی و اسامی امكان نداشته و لذا كشورهاي اسامی راهی 
جز الگو گرفتن از نظام هاي سكوالر غرب ندارند. اين باور حتی در ذهن بسياري از سران 
سياسی و رهبران جهان اسام نيز حاكم شده بود كه در دنياي معاصر اسام نمی تواند 
نيازمندي هاي جامعه مدرن و پيشرفته امروز را پاسخگو بوده و لذا امكان برپايی يك نظام 
سياسی بر پايه ارزش هاي اسامی وجود ندارد؛ انقاب اسامی با زنده كردن نقش اسام 
در دنيا، به ويژه در جهان اسام و تشكيل يك دولت بر پايه اسام كه با تعهد و پايبندی 
به ارزش های اسامی به نيازهای عصر كنونی پاسخ داد، به طور عملی ادعاهای غرب و 
غرب گرايان را باطل كرد و اين در حالی بود كه غرب تاش برای تشكيل حكومت اسامی 
در عصر كنونی را بی فايده می دانستند؛ بدان خاطر كه آنها معتقد بودند اسام در بهترين 
شرايط خود، يعنی چهارده قرن پيش فقط روش حكومتی خوبی بوده است، اما امروزه 
توان اداره كردن حكومت را ندارد و نمی تواند به نيازهای اين عصر و تحوالت اجتماعی، 
اقتصادی، سياسی و نظامی آن پاسخگو باشد. 1جمهوري اسامی ايران با تاش نظري 

1 عرفان محمود، »نهضت امام خمينی زمينه ساز ظهور دولت حضرت مهدي)عج(«،ترجمه رحمت اهلل خالقی، 
جمهوری اسامی، 1387/3/30. 
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و عملی در تقابل با اين ايده به همگان ثابت كرد 
كه مسئله بازگشت به اس��ام تنها يك خيال و 
نظر نبوده، بلكه می تواند واقعيت داش��ته باشد. 
لذا در اين راستا انقابيون با گسترش آرمان هاي 
اسامی نشان دادند كه اديان به ويژه دين اسام، 
با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به 
پايان راه خود نرس��يده اند؛ بلكه هنوز به عنوان 
مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگري 
مطرح می باش��ند. پيروزي انقاب اس��امی با 
رويكرد به معنويت، احيای دي��ن و دين گرايی، 
در دنيايی كه با رش��د س��ريع تفكرات الحادي، 
خداگريزي، انسان محوري و گرايش برخی كش��ورهاي جهان به نظام فكري- سياسی 
سكوالر حاكم بود، نه تنها توانس��ت گفتمان دينی در ايران را تغيير دهد، بلكه شرايط 
جديدي را به وجود آورد كه حاكی از ورود جهان به دوره اي متفاوت از ادوار گذش��ته و 
عصري با ويژگی هاي ممتاز دينی و معنوي است. در واقع انقاب اسامی در دنياي مملو 
از مكاتب مادي، ضمن گشودن دريچه اي از قدرت معنويات، اعتقادات دينی و مذهبی 
به روي مردم ساير اديان، مسلمانان را نيز به آغوش اسام باز گرداند كه اين امر موجبات 

چالش ساير مكاتب را فراهم آورد. 
5. طرح اس�المی سياس�ی به عنوان گفتمان جديد: پيروزی انقاب اسامی بر پايه 
ارزش ها و معيارهای اسامی، برای اولين مرتبه در تاريخ مدرن، گفتمان اسام سياسی 
را در علوم سياس��ی و روابط بين الملل مطرح نمود كه خواهان بخشی از قدرت سياسی 
آن اس��ت. اين گفتمان در دنيای الئيسم و سكوالريس��م مطرح می شد كه دين نه تنها 
از سياست جدا و به گفته ماركس افيون ملت هاس��ت؛ بلكه دوره آن نيز گذشته است و 
به تاريخ تعلق دارد. چيزی هم برای ارايه به دنيای مدرن ندارد. گفتمان اسام سياسی 
دريچه ای جديد به روی انديش��مندان و صاحب نظران سياست باز كرد تا بدانند نه تنها 
دين اسام می تواند سياسی باشد؛ حرف های جديدی برای ارايه به جهان مدرن دارد1 
و با گفتمان موجود نيز در تقابل اس��ت و می توان آن را به عنوان گفتمان برتر در دوران 
پس��امدرن تلقی كرد. در اين راستا به اعتراف برخی از انديش��مندان مسلمان همچون 

1. منوچهر محمدي، همان، ص510. 

ملت های  به  اسالمی  انقالب 
مسلمان که در بند مدل ها و 
الگوهای غرب و شرق بودند، این 
حقيقت را فهماند که تنها بازگشت 
به دین و ارزش های اسالمی است 
که می تواند راهگشای مشکالت 
و تأمين کننده مصالح آنها باشد؛ 
زیرا دین مبين اسالم برای همه 
حوزه های حکومت اعم از سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

طرح و برنامه دارد
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احمد هوبر، امام خمينی با طرح ابعاد واقعی اسام، مسلمانان را سياسی كرده و انديشه 
و تفكر سياس��ی را در ميان مس��لمانان ايجاد كرده و بس��ط داده و در پناه اين تاش ها 
مس��لمانان اكنون دريافته اند كه اس��ام تنها يك سلسله تش��ريفات و مناسك عبادي 
شخصی نيست؛ بلكه اسام، قرآن و س��نت پيامبر، يك منبع قوي و پر تحرك است كه 
می تواند در زمينه هاي مختلف سياس��ی، فرهنگی و اقتصادي تح��رك ايجاد كند.1 از 
آنجايی كه اسام سياسی هويت خود را در تعارض با فرهنگ حاكم بر غرب تعريف كرده 
است، در حال حاضر هراس غرب از اسام تنها ناشی از ريشه هاي مذهبی آن نبوده، بلكه 
ترس از ريشه هاي سياسی اسام، غرب را به وحشت افكنده است و هراس و نگرانی اصلی 

اياالت متحده از اسام، ناشی از ديدگاه آميزش دين و سياست در اسام است.2

بخش دوم. علل و عوامل تمایل غربيان به اسالم 
رشد چش��مگير جمعيت مس��لمانان در غرب، امروزه به يكی از داغ ترين دغدغه های  
محافل غربی و كانون های سياسی كشورهای غربی تبديل شده است. زيرا اين اقليت از 
ديگر اقليت هايی كه در غرب زند گی می كنند متفاوت اند. مسلمانان غرب اقليتی پويا و 
دارای ارزش های خاص و منحصر به خود بوده كه هيچ گاه نمی توانند در فرهنگ غرب 
ذوب شوند. لذا هر چه بر جمعيت مسلمانان غربی افزوده می شود حضور پررنگ آنان در 
جوامع غربی خودنمايی می كند. جامعيت انديشه اسامی از يك سو و خل عطش معنوی 
و نابسامانی های گسترده جوامع غربی از س��وی ديگر اكنون شرايطی را در غرب فراهم 
نموده اس��ت كه می توان ادعا كرد فضای اجتماعی غرب آماده پذيرش اسام است. اين 
تحوالت، نابسامانی ها و شرايط كه موجب گرايش غرب به اسام شده است عبارت اند از: 
1. به هم خوردن توازن سنتی رابطه  دين و دولت در اروپا: برخی تحليل گران معتقدند 
تقاضاهای سياسی و اجتماعی مسلمانان ساكن غرب، مسير ميراث تاريخی اروپا يعنی 
رابطه  بين سياست و ديانت را تغيير داده است. برخاف فرآيندهای تاريخی در غرب )به 
خصوص اروپا( كه امر شخصی از امر عمومی تفكيك می شد و دين از ساحت اجتماعی 
خارج می گرديد؛ امروزه تحليل گران، مسلمان بودن را عامل اصلی دوباره مطرح شدن 

مسئله  رابطه  دين و سياست در فضای غرب می دانند: 
حضور نسل جديد مس��لمانان در اروپای غربی اين مسئله را ضمانت 

1. احمد هوبر، »دستاوردهاي انقاب اسامی در جهان امروز«، حضور، ش1، خرداد 1370، ص76. 
2. جرجيس فوازي، امريكا و اسام سياسی، ترجمه محمدكمال سروريان، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

3821، ص28. 
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می كند كه سؤال رابطه  ميان سياس��ت و ديانت را از كتاب های تاريخی 
بازيافت خواهد ك��رد و آن را در قالب مناظرات و مباحثات عمومی درج 

خواهد نمود.1
تا چند دهه پيش، در غرب معاصر بسياری از مناقشات تاريخی مذهبی ته نشين شده 
بود و يا حداقل كاهش يافته بود؛ همين امر سبب شده بود تا دولت های غربی از نيمه  قرن 
بيستم كمك های اعانه ای به گروه های مذهبی را افزايش دهند. اما مسئله  مهم، افزايش 
جمعيت مسلمانان در غرب است. مسلم است كه مسلمانان شامل اين مصالحه  تاريخی 
نمی شوند و حضور رو به گسترش اس��ام در كشورهای غربی به اين ترتيبات فشار وارد 
می آورد. در حقيقت رابطه  ميان سياست و ديانت به زعم برخی ها در اثر حضور مسلمانان 
به سمت سياست منحرف خواهد شد و درجه  سكوالريزاسيون افزايش خواهد يافت. اما 
در طرف مقابل نيز به نظر برخی از كارشناسان، با توجه به تجديد حيات اسام و قدرت 
يافتن اس��ام گراها در روابط بين الملل، معنويت گرايی نوينی در اروپا شروع شده است 
كه از درجه  سكوالريس��م به نفع دين، می كاهد. به طوری كه بررسی روزنامه لوموند در 
اكتبر 2002 نيز اين مطلب را تأييد مي كند و نشان می دهد كه عقيده مذهبی مسلمانان 
اروپا در حال تقويت است؛ به خصوص كه بس��ياری از مهاجران برای جلب حمايت در 
مقابل تبعيض به دين و نهادهای دينی روی می آورند، اين گرايش به سمت دين از نظر 

دولت های اروپايی منبع نگرانی است.2 
2. تضعيف سكوالريسم و تقويت روند ضد جداسازی:3 به رغم ديدگاه سكوالريستی 
سابق، امروزه برخی تحليل گران اروپايی معتقدند نهاد سياست متكی به نهاد دين است 
و دين بنيان و اساس سياست است. به همين داليل اس��ت كه جمله  معروف »ساختن 
شهری بدون زمين آسان تر از س��اختن دولتی بدون دين است« بيان شده است. از اين 
رو به نظر می رسد روند سكوالريزاسيون كه به طور كاسيك شامل جدا بودن دولت از 
كليسا و پرهيز مقام ها از كاربرد زبان مذهبی در گفتمان سياسی بود به تدريج در اروپا 
در حال تغيير شكل اس��ت. به عبارت ديگر، به دنبال برخی رخدادها و حوادث جهانی و 
شكاف های سياسی- اجتماعی در اروپا از يك طرف و افزايش وزن جمعيت های مذهبی 
و به خصوص اقليت مسلمان در آنها، اهميت، اولويت و فوريت پرداختن به مذهب به طور 

1. مهدی صادقی، »تأثيرات سياسی و فرهنگی حضور نوين اسام در اروپا«، 1390، رك:
Nsite/FullStory/News/?Id=2719http://borhan.ir

2. خليل شيرغامی، »جايگاه اجتماعی و سياسی مسلمانان در اروپا«، سياست خارجی، ش90، 1388، ص26. 
3 .De-Diffrentiation 
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كلی نزد دولت های غربی ارتقا پيدا كرده اس��ت. می توان گفت كه در دهه  گذشته ورود 
زبان مذهبی و معنوی در گفتمان سياسی دولت مردان اروپايی افزايش يافته است و به 

عاوه بازيگران مذهبی نيز بيشتر وارد ساختار حكومتی شدند.
در واقع، اين روند به نوعی ضد جدايی سازی )مذهب/ دولت( را تقويت كرده است. در 
حالی كه يكی از پايه های اصلی تئوری و فرآيند سكوالريزاسيون، جدايی اين دو می باشد. 
اكنون به نظر می رس��د كه اين تئوری به ويژه در دهه  گذش��ته به چالش جدی كشيده 
شده است. وقتی در فضای اروپا از مهم ترين و مناقشه برانگيزترين مسائل، بحث حجاب 
مسلمانان و يا مناره های مساجد باشد، معنای عميق تر آن اين است كه »دين« در اروپای 
سكوالر دوباره مطرح شده است. فرآيند مورد انتظار متعاقب، با توجه به مشكات شديد 
اقتصادی و خل مطلق معنويت، گرايش دوباره  اروپا به دين اس��ت؛ هر چند اين مسئله 
به ظاهر مقاومت های ش��ديدی را پيش رو دارد. به عنوان مثال داني��ل پاييز كه خود از 

نويسندگان مغرض ضد اسام می باشد، معتقد است: 
سكوالريسم كه در اروپا به ويژه در ميان نخبگان، مسلط می باشد منجر 
به ايجاد حس بيگانگی با سنت يهودی- مس��يحی شده و نيمكت های 
خالی كليس��ا را سبب ش��ده اس��ت و همچنين باعث ايجاد شيفتگی و 

شيدايی نسبت به اسام شده است.1
3. بن بست نظام غربی: نظام غرب تمدن خويش را مبتني بر رويكردي مادی بنا نهاده 
و به همه  جوانب زند گی بشری از همين دريچه می نگرد. در حالی  كه خداوند، انسان را 
دارای دو بعد معنوی و مادی آفريده و چيره ش��دن يكی از اين دو بعد بر ديگری وی را 
به افراط و تفريط می كشاند. اس��ام با قوانين متعادل خويش، موازنه بين توجه انسان 
به آخرت و امور دنيوی را با رس��الت ايمانی برقرار كرده و با قوانين الهی راه س��عادت را 
برای وی روشن نموده است. نسل بشر هر گاه از اين شاه راه منحرف شود، جز بی راهه  كه 
بن بست است، رهی ديگر نخواهد پيمود. روی اين منظور تمدن غربی نيز با كنار گذاشتن 
قوانين الهی و چنگ زدن به قوانين موضوعی ساخته  فكر بشر پس از آنكه يك شب كوتاه 
بالندگی را پيموده  است، اكنون به بن بست و انتهای خويش رسيده است؛ زيرا بشر امروز 
ديگر از حاكميت بشر بر سرنوشت خويش و قوانين موضوعی كه زندگی و محيط وی را 
به تباهی كشيده، از فساد اخاقی كه وی را در لجنزاری از پلشتی و بی هويتی رها نموده و 
هدفی جز ماديت پوچی در نهادش باقی نگذاشته  است كامًا خسته و درمانده شده است 

1. مهدی صادقی، همان. 
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و حقيقت پوياي��ی را می جويد تا هدف واقعی زندگی 
را در نهادش زنده كند و اين حقيقت جز »اس��ام« 

نيست. 
ميان ساندی هشدار می دهد كه با توجه به عادی 
شدن مصرف الكل در ميان جوانان و همه گير شدن 
مصرف قرص های مواد مخدر و رشد مصرف كوكائين 
و فراگير ش��دن فرهنگ اوباش��گری و عادی ش��دن 
بارداری دختران 12ساله در بريتانيا، اين اسام است 
كه در زمان حاضر و آينده از اين نابسامانی ها به نفع 
گس��ترش خود بهره برداری خواهد كرد. در تحقيقی 
ك��ه در روزنامه س��اندی تايم��ز، در م��ورد گرويدن 
شخصيت های انگليس��ی به اسام انجام شده، تأكيد 
شده است علت اين كه تعدادی از مش��هورترين مالكان انگليسی و شخصيت های مهم 
به اسام گرويدند، زده ش��دن آنها از ارزش  های غربی بوده است. در مجموع مشكات 
خانوادگی، مفاسد اخاقی، همجنس بازی و گسترش فساد در رسانه ها، سبب شده كه 

افراد بدبين شوند.1
4. خأل معنويت در غرب: فرو رفتن بيش از پيش غرب در منجاب خودساخته فساد و 
فحشا، تزلزل بنيان هاي مذهبي و خانوادگي و سبقت از يكديگر در زندگي مادي و بي روح 
غربي، نس��ل حاضر در غرب را با معضل بي هويتي و خل معنويت مواجه كرده است. در 
مقابل توجه جهاني به برنامه هاي هدايتي اسام به عنوان كامل ترين دين و چالش انگيزي 
ظرفيت عظيم هدايت و مديريت جوامع بشري توسط اسام در برابر مديريت به اصطاح 
جهاني نظام ليبرال دموكراس��ي غرب، گريزي براي غرب و امريكا جز مبارزه و مقابله با 
اسام نگذاشته اس��ت. در اين خصوص هنري كس��ينجر از استراتژيست هاي كهنه كار 

امريكا معتقد است: 
امروز خل ايدئولوژيك جهان را تنها اسام و انقاب اسامي مي تواند پر 

كند نه ليبراليسم، نه سوسياليسم و نه ناسيوناليسم.2

1. سيد حس��ين امامی، »بررس��ی علل و انگيزه رو به افزايش گرايش به اس��ام در گفت وگو با دكتر ابوالفضل 
ساجدی«، جام جم، 1390/12/2. 

2. ذوالفقار پريشان، »چرايی اسام هراسی، انقاب ستيزی، ايران هراسی«، صبح صادق، 1389، گزارش شماره 
487، ص10.  

و  اسالمی  بيداری  ظهور 
در  اسالم گرا  جریان های 
فلسطين، لبنان، ترکيه، مصر، 
بحرین، ليبی، یمن، سودان، 
پاکستان و جنوب شرق آسيا 
و دیگر مناطق جهان اسالم 
همگی به عنوان نمودهای 
هویت  احيای  از  بارزی 
اسالمی در جهان اسالم و برای 
رویارویی با سقوط و انحطاط 
به جهاتی حاکی از بازتاب های 

انقالب اسالمی است
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اكنون بش��ر معاصر با وقوف بر علت درد جان فرسای خود و در پی درمان اساسی آن و 
رهايی از بن بست معنوی تمدن جديد، چشمان خود را بر انديشه متعالی و جامع اسام 
گشوده و در حقيقت پا در عهد و عرصه جديدی از تاريخ حيات معنوی خود نهاده است. 
در اين عصر عطش معنوی انسان او را به سوی تعاليم معنوی اسام رهنمون گرديده و 
معضات پيچيده، او را به سرسپردن بر تعاليم اسامی دعوت می نمايد. تزلزل وضعيت 
مالی، فروپاش��ی خانواده در نتيجه فشارهای مادی، و احس��اس عدم امنيت و آرامش؛ 
اين همه و بس��ياری مس��ائل ديگر، غربی ها را واداشته تا با پناه جس��تن به معنويات و 
جست وجوی حقيقت و آرامش روانی، به اسام روی آورند. مقام معظم رهبری نيز ضمن 
تأييد نقش نياز معنوی انسان ها در تكوين پديده اسام گرايی با اشاره به گسترش امواج 

اسام گرايی تا قلب كشورهای اروپايی و امريكا می فرمايند: 
اسام، عرضه كننده انديشه ای نو به بش��ريت نيازمند در جهان امروز 
است. اگر اسام به درستی معرفی شود می تواند برای آنها نجات بخش 
باشد؛ چرا كه تعاليم اسام راهی برای رهايی از سرنوشت محتوم تمدن 

غرب يعنی نابودی است.
خانم ليا، تازه مسلمان آلمانی در اين باره می گويد: 

با فس��اد وحش��تناكی كه در جوامع ما وجود دارد اگر مردم از حقايق 
اس��ام و چهره واقعی اس��ام آگاه می شدند بی ش��ك همگی مسلمان 
می ش��دند، چون ما ش��اهد نتايج ارزش های غربی بوده اي��م؛ خصوصاً 
آلمانی ها كه در پنجاه س��ال اخير بع��د از آمدن امريكايی ه��ا و تبليغ 
معيارهای ضد انقابی و ارزش های مادی به اين فاكت و هاكت اخاقی 

رسيده اند.1
يكی از افرادی كه در زمينه انگيزه ها و عوامل گرايش افراد به اس��ام در جوامع غربی 
تحقيق كرده است و اكنون نيز در اروپا زندگی می كند در اين خصوص معتقد است كه: 
در غرب متأس��فانه بايد عرض كرد كه يك زندگی كام��ًا مادی رقم 
خورده است و انس��ان ها با دويدن و تاش فقط يك زندگی مادی و يك 
زندگی حيوانی را توانستند فراهم بس��ازند اما دنيای معنويت و دنيای 
اخاق و ارزش های معنوی به صورت كامل در اينجا مرده است و در حال 

1. مير احمدرضا حاجتی، »عوامل اساسي اسام گرايي )به ويژه در غرب( از نگاه امام خميني عطش معنوي و نياز 
به مكتبي جامع« برگرفته از كتاب عصر امام خمينی)ره(، 1390، رك: 

http://arzeshiha.ir/imam khomeini/Didgahha/atash%20manavihtm
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نابود شدن است. به اخطار خود كسانی كه هنوز دريچه قلبشان به سوی 
واقعيت ها كامًا بسته نشده و هنوز نور معرفت در قلب اينها گاهی می تابد 
انديشمندان اينها مراكز روانشناس��ی و مراكز معنوی اينها همه اخطار 
می كنند كه اين جامعه در حال فرو پاشيدن است؛ چنانچه خانواده در 
اينجا پاشيده شده است. در بسياری از مدارس و در كاس های درسی 
وقتی وارد می شويم اطفالی هس��تند كه نه پدر خود را می شناسند و نه 
مادر خود را می شناسند و حتماً به كمبود يكی گاهی هر دوی آنها گرفتار 
هستند و اكثراً دردها و آالم روانی و بالخره مصارف هنگفتی كه دولت در 
اين جهت می گذارد، اينها نتيجه دور شدن از معنويت نتيجه دور شدن 
و پشت كردن به دين و به عقايد انسانی است. همه اديان الهی مجموعاً 
معترف هس��تند كه اساس��ی ترين خصوصيت انسان نس��بت به ساير 
موجودات مسائل اعتقادی ]است[ و واقعاً اگر مسائل اعتقادی از انسان 
دور بشود از انسان ديگر چيزی باقی نخواهد ماند و اين خصوصيت است 
كه فرد بين انسان و حيوان باقی می گذارد اما متأسفانه بايد عرض كرد 
كه در اين جامعه و در جامعه اينها از اين مسئله خبری نيست و وجودی 
ديده نمی شود و واقعاً هر جامعه بر اساس عقيده به وجود می آيد ]اگر[ 
بر اساس خواسته های حيوانی به وجود بيايد سرانجام در حال پاشيدن و 
از بين رفتن است... تاش های به اصطاح منفی از طرف مقامات و ارباب 
كليسا هم جريان دارد و سعی می كنند و كوشش می كنند مكاتب خاص 
خود، مدارس خاص خود و تبليغات خود و... فقط اس��ام است كه واقعاً 
برای مردم جاذبه دارد و اين مردم گرايششان به اسام زياد شده است. در 
كشورهای غربی روز به روز و مراكز اسامی با همه فشارها مستحكم تر 
می ش��ود. حتی اطفال مس��لمانان ك��ه در مكاتب و در م��دارس درس 
می خوانند در مدارس غربی اينها عايق خاصی به اسام و به دين خدا 
دارند ديده می شود و كوشش ها جريان دارد. به هر حال چيزی كه قابل 
يادآوری و قابل ذكر است اين است كه مسلمانان واقعاً در اين سرزمين ها 
با اينكه در اقليت هستند با اينكه زير فشار هستند و مشكاتی هم دارند 
با آن هم زنده هس��تند و روز به روز از مردم بومی خود اين كش��ورها به 
اسام گرايش پيدا می كنند و ما در آينده چند سال ديگر شاهد و ناظر 
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جوامع پيشرفته تر و بهتر و خوبتری از مسلمانان كه در خود اين كشورها 
و از مردم بومی اينها به وجود خواهد آمد خواهيم بود.1

واقعيت اين است كه عده ای از انديشمندان در كشورهای غربی و اروپايی، با كوله باری از 
تجربه و پس از آزمودن مكاتب مختلف، به اسام روی آورده اند. آنها ره آورد سكوالريسم 
و ليبرال دموكراسی را مشاهده كرده و ناكارآمدی س��اير اديان را درك كرده اند. انسان 
امروز در جس��ت وجوی معنا و مفهوم درستی از زندگی است. اس��ام اين مفهوم را در 
تابلوی روشن خود دارد. آفتاب اسام در هر زمان و بر هر نسلی بتابد، بر پايه آموزه های 
عالی قرآن و تكيه بر فرهنگ خويش، تحولی اساسی ايجاد می كند و نسلی نو با ارزش ها و 
نگرش های مطلوب می آفريند. در پرتو اسام می توان صفحات سياه بی عدالتی، نابرابری 

و خودكامگی را از چهره زمين زدود. 
5. مناس�بات و تعامل مثبت فرهنگی اقليت های مس�لمان غربی و آشنايی آنها با 
الگوهای اسالمی: مس��لمانان غرب اقليتی منفعل نيس��تند كه هيچ نقشی در جوامع 
اروپايی نداشته باشند؛ بلكه مسلمانان غربی توانسته اند با ابتكارات زيبا، روش های نيك 
و تعامل خوبی كه با غير مس��لمانان غربی دارند، هر روز تعداد زيادی را به اسام جذب 
كنند. زيرا اس��ام آنها، اسام ارثی نيست بلكه اس��ام نيروی بالقوه  است كه شخص را 
به حركت و تكاپو برای ادای رسالت خويش در محيط پيرامون وامی دارد. اين است كه 
برای اقليت های مسلمان غرب دعوت به  سوی ايمان از مهم ترين امور زند گی آنان است 
كه با روش حكيمانه به آن همت می گمارند. ويژگی ديگر مس��لمانان غربی عمل گرايی 
و الگوگيری مناسب آنهاس��ت؛ زيرا با گرايش آنها به اس��ام و تغيير باور، تمام جوانب 
زند گی شان نيز تغيير می پذيرد و تمام ملزومات ايمان را در عمل پياده می نمايند. ايمان 
راستين ايشان را به صفات صداقت، راس��ت گويی، رفتار نيكو، توجه به امور عبادی و... 
آراسته می دارد كه به  عنوان الگوهای نيك در بين مردم محيط خويش مطرح می شوند. 
مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم اكثر غربيان در اثر معاش��رت و ارتباط نيك با مسلمانان 
غربی با اسام آشنا شده و بعد در اثر تحقيق و مطالعه به اين آيين نجات بخش كه چنين 
افرادی در مكتبش تربيت يافته اند، به اين دين گراي��ش پيدا نموده اند. به عنوان مثال، 
بانوی تازه مسلمانی به نام مايمونا كه در يك خانواده مسيحی پرورش يافته است، در سن 
پانزده سالگی به اسام مشرف ش��د. وی پس از بحث و تبادل نظر با زنان راهبه كليسا و 
تحقيق درباره آموزه های دين مسيحيت، يهوديت، اسام و آئين بودا و غيره، دين اسام 

1. دلجو حسينی، »روند گرايش به اسام در غرب«، گروه سياسی شبكه دری، 1389/1/5. 
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را به عنوان مكتب عقيدتی خود پذيرفت.1 
لذا گفت وگ��و و تعامل مثبت ميان مس��لمانان مقيم 
كش��ورهای اروپايی ب��ا جوامع اروپايی ب��ا هدف درك 
متقابل به منظور همزيس��تی بيشتر و احترام گذاشتن 
دولت های اروپايی به باورهای دينی و دادن آزادی های 
مدنی، عاوه بر آثار نيكويی كه می تواند در سطح داخلی 
در روابط احترام آميز متقابل مسلمانان با جوامع اروپايی 
داشته باشد، سبب تبعيت بيشتر مس��لمانان از قانون 
در كشورهای محل زندگی شان خواهد ش��د. اين مناسبات مثبت پيامدهای سازنده ای 
نيز برای روابط جهان اس��ام با غرب در پی خواهد داشت. از آنجا كه مسلمانان اروپا در 
خط مقدم ارتباط با غرب قرار دارند،  در جايگاهی مناسب برای درك و شناخت غرب و 
بهره گيری از تجربيات مثبت آن از يك سو و طرح ديدگاه های مسلمانان و انتقادهای آنان 
از غرب از سوی ديگر قرار دارند. از اين  رو، می توان تصور كرد كه اين مسلمانان می توانند 
از طريق ايفای نقش واسطه ای تا حدود زيادی در تنظيم روابط ميان جهان اسام و غرب 
تأثيرگذار باش��ند. در واقع، بر اس��اس يك الگوی »جامعه پذيری« مايم و قابل تحمل 
فضايی به وجود خواهد آمد كه می تواند به جرح و تعديل رفتارهای دو طرف منجر شود. 
به عبارت ديگر، اين مسلمانان می توانند پلی بين نخبگان جوامع اسامی و جوامع غربی 
باشند و زمينه را برای تعامل بيشتر و روابط سازنده تر ميان اسام و غرب فراهم آورند. از 
سوی ديگر، رفتار توأم با مدارا و تسامح غرب با مسلمانان سبب تلطيف جو روابط حاكم 
بر جهان اسام و غرب خواهد گرديد و می تواند زمينه ساز رفع سوء تفاهمات و به وجود 
آمدن اعتماد متقابل بين دو طرف گردد. از جمله ادله ديگری كه افراد تازه مسلمان شده 
بر آن تأكيد دارند، الگوهای شايسته ای است كه اسام معرفی كرده، الگوهايی كه توجه 

به مسائل اجتماعی و گسترش صلح و عدالت دارد. 
آشنايی با الگوهای اسامی هم از ديگر جاذبه هاست. در اين مورد بايد به شخصيت مؤثر 
و بسيار درخشان پيامبر اسام اش��اره كنيم. اين حقيقت پاك، متفكران بی غرض را به 
تمجيد و تحسين واداشته است. سرپرسی سايكس مستشرق انگليسی درباره شخصيت 

پيامبر اسام می نويسد: 

1. لوسی برينگتون، »گرايش زنان انگليسی به اسام« برگرفته از مجله تايمز به آدرس اينترنتی: 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=6225

سلسله  یک  تنها  اسالم 
تشریفات و مناسک عبادي 
شخصی نيست؛ بلکه اسالم، 
قرآن و سنت پيامبر، یک منبع 
است  تحرک  پر  و  قوي 
که می تواند در زمينه هاي 
مختلف سياسی، فرهنگی و 

اقتصادي تحرک ایجاد کند
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عقيده شخصی من اين است كه حضرت محمد)ص( در ميان مشاهير 
عالم بزرگ ترين انس��انی اس��ت كه با يك مرام عالی تم��ام هم خود را 
مصروف اين داشت كه شرك و بت پرستی را از ريشه منهدم ساخته و به 
جای آن افكار بلند اسام را برقرار سازد. خدمت وافر و نمايانی كه او در 
اين راه به نوع بشر نمود، خدمتی است كه من آن را ستايش كرده و در 

مقابل آن سر تعظيم فرود می آورم.1
مكس مولر زبان شناس و مستشرق آلمانی نيز درباره حضرت محمد)ص( و آيين اسام 

چنين آورده است: 
نزديك اس��ت كه مس��يحيان بفهمند كه پيامبر اس��ام)ص( يكی از 
مصدقين و ياری كنندگان آيين و تعليمات مسيحيان بوده است آن وقت 
مسيحيان از دشمنی و خصومتی كه به نام دين در قرون گذشته مرتكب 

شده اند، وحشت خواهند كرد.2
يكی ديگر از افرادی كه مسلمان شده بود علتش را عباراتی از امام علی)ع( می دانست 
كه در نهج الباغه آمده است. امام فرموده اس��ت: اگر همه دنيا را به من بدهند دانه ای را 
از دهان موريانه ای نمی گيرم. شناسايی اين ش��خصيت ها و شنيدن سخنان آنها تحول 
زيادی بين مردم ايجاد می كند. شناسايی اين شخصيت ها و ايثار و فداكاری فوق العاده 
آنها در جامعه، مبارزه با ظلم برای گسترش صلح و حمايت از مظلوم توسط آنها از عللی 
است كه در گرايش به اس��ام خيلی تأثيرگذار بوده است. كسانی كه با اين شخصيت ها 
آشنا می شوند، به طور شگفت آوری به اسام عاقه مند می شوند، برای اينكه دنيای فعلی، 
دنيايی است كه اين گونه شخصيت ها در آن كم است و كسانی كه قدرت پيدا می كنند 
بيشتر در مقام سوءاس��تفاده از قدرت برمی آيند. ديدن چنين شخصيت هايی در صدر 

اسام سبب می شود كه كسانی به اسام عاقه مند شوند. 
6. سرخوردگی از آموزه های مسيحيت: برخی از مستبصرين كه قبًا مسيحی بودند 
در نتيجه اختاف و شكاف ميان كليساهای مسيحيت و نامفهوم بودن واژه های تثليث 
و مسيح به عنوان خدای پسر، دچار سرخوردگی شده اند. شان استون پسر اليور استون 
فيلم س��از معروف امريكايی با حضور در دفتر آيت اهلل ناصری واق��ع در اصفهان به دين 
اسام مشرف شد. شان استون كه خود نيز در زمينه فيلم سازی فعاليت می كند، مدتی 

1. محمود مطهری نيا، »اعترافات مستشرقان درباره پيامبر اعظم)ص(«، رسالت، ش5914، 1385/4/26، ص7. 
2. همان. 
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پيش برای حضور در همايش��ی با موضوع بررسی 
فيلم های هاليوودی به ايران آمد. استون به منظور 
تش��رف به دين اس��ام چن��د روزی در اصفهان 
به س��ر برد و با قرائت ش��هادتين به دين اسام و 
مذهب ش��يعه روی آورد. وی در بررس��ی انگيزه 
و علل افزايش گرايش به اس��ام در ميان غربيان 
معتقد است كه امروزه عوامل متعددی سبب اين 
جاذبه برای غرب ش��ده اس��ت. به طور كلی يكی 
از عوامل اصلی، نقايصی اس��ت كه كتاب مقدس 
به آن مبتاس��ت و تحريف هايی كه در آن وجود 
دارد. اين تحريف ها به حدی است كه مطالب آن 
اقناع كننده مردم نيس��ت. تاكنون مس��يحيت به 
گس��تره جغرافيايی، بزرگ ترين دين جهان تلقی 
می ش��د، اما كتابی كه بتواند مس��يحيان را اقناع 
كند وجود ندارد تا آنجا كه خودشان مجبور شدند 
راه های تازه ای را برای جذب مخاطب پيش گيرند؛ 
از جمله اين كه دين را به امور قلبی و نفسانی محدود كردند و گفتند كه به كتاب كاری 
نداشته باشيم. مثًا شاير ماخر، بنيان گذار مكتب تجربه دينی است و وحی را به تجربه 
دينی و دين را به يك امر كامًا قلبی محدود می كند. يكی از محققان در بحثی كه ارايه و 
ديدگاه شاير ماخر را تبيين می كند از شاير ماخر نقل می كند كه خودش می گويد من 
به اين دليل اين نظريه را دادم كه انديش��مندان، نويسندگان، روشنفكران و هنرمندان 
ديگر نتوانند اين قدر اشكال نس��بت به كتاب مقدس بگيرند و از اين كار دست بكشند. 
آنها می گويند اگر دين را می خواهيد اين كتاب را كنار بگذاريد، دين و وحی همان چيزی 

است كه در قلب من و شماست.1
حقيقتاً گستره اشكاالتی كه بر كتاب مقدس آنها هست خيلی فراوان است و اين باعث 
شده كه جاذبه خودش را از دست بدهد و خود به خود مردم غرب به دنبال جست وجوی 
دين ديگر بروند. به همين خاطر يكی از نكاتی كه معموالً كس��انی كه به اسام گرايش 
پيدا كردند ذكر می كنند اين است كه می گويند ما اسام را دين منطقی يافتيم در برابر 

1. سيد حسين امامی، همان. 

فرو رفتن بيش از پيش غرب 
در منجالب خودساخته فساد و 
فحشا، تزلزل بنيان هاي مذهبي 
و خانوادگي و سبقت از یکدیگر 
در زندگي مادي و بي روح غربي، 
نسل حاضر در غرب را با معضل 
بي هویتي و خأل معنویت مواجه 
کرده است. در مقابل توجه 
جهاني به برنامه هاي هدایتي 
اسالم به عنوان کامل ترین دین 
و چالش انگيزي ظرفيت عظيم 
جوامع  مدیریت  و  هدایت 
بشري توسط اسالم در برابر 
مدیریت به اصطالح جهاني نظام 
ليبرال دموکراسي غرب، گریزي 
براي غرب و امریکا جز مبارزه و 

مقابله با اسالم نگذاشته است
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مسيحيت كه غير منطقی تلقی شده اس��ت. ماركوس )مريم جميله( نيز در اين زمينه 
مي نويسد: 

پس از آنكه عقايد همه كيش هاي بزرگ را مورد بررسي قرار دادم، به 
اين نتيجه رس��يدم كه به طور كلي مذهب هاي بزرگ يكي بودند؛ ولي 
به مرور زمان فاسد شده اند. بت پرستي، فكر تناسخ و اصول طبقه بندي 
در كيش هندويي س��رايت كرد. صلح جويي مطلق و انزوا از مشخصات 
كيش بودايي شد. پرس��تش آبا و اجداد جزء عقايد كنفسيوسي، عقيده 
اصالت گناه و تثليث و در نتيجه آن مفهوم خدايي مس��يح و شفاعت به 
استناد مرگ ادعايي عيس��ي بر روي دار در مس��يحيت، انحصارطلبي 
ملت برگزيده يه��ود و... نتيجه اين انحرافات اس��ت. هي��چ يك از اين 
انديشه هايي كه مرا منزجر ساخته بود، در اسام پيدا نمي شد؛ بلكه به 
صورت روزافزوني احس��اس مي كردم كه تنها اسام آن مذهب اصيلي 
است كه طهارت خودش را حفظ كرده است. ساير مذهب ها فقط و فقط 
بعضي اجزاي آن، مقرون با حقيقت است؛ ولي فقط اسام است كه تمام 

حقيقت را حفظ كرده است.1 
يك تازه مسلمان فرانسوی هم كه در گذشته كاتوليك بوده، علل گرايش خود به اسام 

و ويژگی های اين دين آسمانی را چنين توصيف نموده است: 
اسام )در مقايسه با مسيحيت( س��اده تر، دقيق تر و بی تكلف تر است؛ 
چرا كه چهره ای روشن و صريح دارد. من به دنبال يك چهارچوب بودم؛ 
چرا كه بشر نيازمند قوانين و رفتارهايی است كه از آنها پيروی كند، اما 

مسيحيت هيچ گاه چنين شرايطی را برايم فراهم نياورد.2 
كارل اليس يكی از محققان برجسته امور اديان در امريكا نيز در گفت وگو با هفته نامه 

امريكايی B.P.News در مورد علل گرايش مسيحيان به اسام چنين می نويسد: 
يكی از داليل گرايش مسيحيان به اسام اين است كه اسام برخاف 
مسيحيت به مس��ائل اجتماعی و فرهنگی پيروان خود اهميت ويژه ای 
می دهد. كليسای مسيحيان در امريكا كليس��ايی اروپايی مسلك است 
و به اين دليل بسياری از سياه پوستان امريكا كليس��ا را متعلق به خود 

1. مارگريت ماركوس، نقش اسام در برابر غرب، ترجمه غامرضا سعيدی، تهران، شركت سهامی انتشار، 1348، 
ص9. 

2. پيتر فورد، »زنان اروپايی و گرايش به اسام«، سياحت غرب، ش32، 1385، ص76. 
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نمی دانند. سابقه تاريخی نژادپرستی سفيدپوس��تان نيز به اين مسئله 
دامن می زند. در مقابل اسام پرچمدار برابری نژادهای مختلف است.1

با بررسی داليل ارايه شده از سوی تازه مسلمانان به روشنی می توان داليل آنها را در چند 
گزينه خاصه كرد: عقل ستيز بودن تثليث مسيحی )سه خداگرايی، سه اقنوم پرستی(، 
همراه بودن مسيحيت با سحر و كهانت و رازهای بس��يار، عدم استناد محكم انجيل، پر 
بودن كتاب مقدس از تناقضات و ابهامات و نسبت های ناروا به اوليای الهی، ميراث غنی 
عرفان حماسی اس��امی و فرار از رهبانيت سكوالر مس��يحی، قوت آموزه های كامی 
اسامی، عمق معنايی و عقلی سنت های اسامی، اجتهاد )خصوصاً اجازه اجتهاد روشمند 
ش��يعی به تمام متفكرين مس��لمان(، غنای عقلی-عرفانی قرآن و سادگی آن، حقيقت 
روشن اسام، ژرف نگری و تعادل و منطق دين و شيوه زندگی اسامی، آگاه بخشی اسام 
ناب و مبارزه با استحمار و استعمار و استثمار بشريت، جو معنوی و خالصانه اجتماعات 
دينی مسلمانان، مبارزه اسام ناب با امپرياليسم رس��انه ای و فرهنگی و نظامی، شيوه 

مباحثه آزادانه مسلمانان در عقايد دينی، دعوت به علم آموزی در اسام و... 

جمع بندی و نتيجه گيری 
هدف اسام، ساختن يك فرهنگ جهانی و انسانی اس��ت. از اين رو، همه اقوام و ملل 
می توانند به اين دي��ن راه يابند و در آن، هيچ قوم و طبقه ای امتيازی خاص نس��بت به 
ديگران ندارد. در واقع مهمترين جاذبه اسام، پشتوانه غنی اخاقی و معنوی آن است. 
مركز اين جاذبه، قرآن، كتاب بزرگ آسمانی است كه با انديشه های لطيف و تعاليم عالی 
و نيرومند خود، انسان ها را تحت تأثير قرار می دهد. همچنين، اسام، انرژی هايی در بطن 
خود دارد كه موجب پويايی و گسترش آن می شود. پس دور از انتظار نيست كه حقيقت 
آن، روز به روز در سراسر جهان، انسان های تشنه حقيقت را به سمت خود بكشاند و آنان 
را از دريای بيكران معرفت و نور س��يراب گرداند. بنابراين بر خاف تمام تاش هايي كه 
براي مقابله با اس��ام گرايي در جهان صورت مي پذيرد شاهد افزايش و رشد گرايش به 
اسام در جهان هستيم. چندي پيش كليس��اي واتيكان در بيانيه اي اعام كرد كه آمار 
مسلمانان در جهان بيش��تر از مسيحي هاس��ت. دولت واتيكان ضمن بيان اينكه تاش 
دولت مردان غرب در تخريب چهره اس��ام، دليل گرايش غربي ها به اسام است عنوان 
كرد: »در حالي كه تعداد مسلمانان جهان از جمعيت مسيحيان بيشتر است تا پايان سال 

1. حسين محمودی، »زير پرچم اسام در غرب«، ايران، ش3880، 1386/12/19. 
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ميادي اين اختاف بيشتر خواهد شد.« واتيكان همچنين اعام كرد: 
اسام ديني است كه در سراسر جهان گس��ترش پيدا كرده است و بر 
اساس آمار، 22درصد از ساكنان جهان، مسلمان هستند، اين در حالي 

است كه مسيحيان 5/21 درصد از مردم جهان را تشكيل مي دهند. 
در اين بيانيه همچنين آمده است كه در سال هاي اخير بسياري از شهروندان غربي اعم 
از مسيحي و پيروان ساير اديان با وجود سرمايه گذاري غربي ها براي جلوگيري از گسترش 
دين اسام، به دين اسام روي آورده اند. الزم به ذكر است كه طبق آمارهاي رسمي و موثق 
بسياري از مراكز آماردهي همچون مؤسسه آماري پيو امريكا، جمعيت مسلمانان جهان 
بيش از دو ميليارد نفر بوده كه در سال 2020 از مرز دو ميليارد و پانصد ميليون نفر نيز عبور 
خواهد كرد. همچنين هر سال حدود 20 هزار امريكايي به دين اسام مشرف مي شوند. به 
گفته مسئوالن مراكز اسامي امريكا 180 زن و مرد امريكايي در سنين مختلف، همزمان با 
تهديدها براي سوزاندن نسخه هايي از قرآن كريم و افزايش اعتراضات به ساخت مسجد بيت 
قرطبه در محل حادثه 11 سپتامبر در نيويورك به اسام روي آوردند. آمارهاي جديد نشان 
مي دهد شمار كساني كه به اس��ام روي آورده اند پس از حمات به واشنگتن و نيويورك 
افزايش يافته است. نتايج يك نظرسنجي كه اخيراً در امريكا اعام شده است نشان مي دهد 
بعد از حمات يازده س��پتامبر، تعداد امريكايي هايي كه به دين اسام گرويده اند افزايش 
يافته است. براساس اين نظرسنجي امريكايي هايي كه به تازگي به دين اسام روي آورده اند 

معتقدند افراط گرايي هيچ جايگاهي در دين اسام ندارد. 
به طور كلی، اكنون برآوردها حاكی از آن اس��ت كه گرايش به اسام شتاب چشمگير 
داشته است. اين برآوردها كه توسط معتبرترين مراكز تحقيق و نظرسنجی خود امريكا 
انجام ش��ده اطاعات ش��گفت انگيزی درباره افزايش نفوذ اين مذه��ب ارايه می كند. 
افزايش بی س��ابقه تيراژ كتاب های مذهبی به ويژه قرآن كريم، ميزان مراجعه كنندگان 
به مساجد و مراكز دينی، رواج پوشش ها و نمادهای اسامی در زندگی اجتماعی، ايجاد 
كرس��ی های مطالعات مذهبی در دانش��گاه ها، تمركز روی مفهوم مذهب، س��ايت ها و 
رسانه های ديجيتالی و... از بارزترين مواردی هس��تند كه در اين برآوردها بر آن تأكيد 
شده اس��ت. از طرفی، برخی تحليل گران معتقدند كه اروپا در حال تبديل شدن به يك 
جامعه پسامسيحی است كه فهم خود از ارزش های تاريخی مسيحيت را از دست می دهد. 
اوريانا فاالچی روزنامه نگار معروف ايتاليايی می گويد: دژ مس��تحكم مسيحيت در اروپا 
به س��رعت جای خود را به دين قدرتمند و مصمم اس��ام می دهد. به اعتقاد بسياری از 
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صاحب نظران عنصر مش��تركی ك��ه در طول تاريخ 
همه اروپايی ه��ا را گرد هم جمع كرده مس��يحيت 
است و اين عنصر با حضور و نفوذ اسام در اروپا روز 
به روز تضعيف می شود. به طور كلی در مورد افزايش 
نفوذ مس��لمانان دو نگرانی عمده مطرح شده است: 
اول اينكه، اگر نفوذ اس��ام در سراسر اروپا گسترده 
ش��ود، برنامه های وحدت اروپا دچار خدشه خواهد 
ش��د، زيرا مردم اين قاره بيشتر تقسيم خواهند شد 
و اين بار ن��ه فقط زبان بلكه دين نق��ش اصلی را در 
اين تقس��يم ايفا خواهد نمود. در اين صورت عامل 
وحدت بخش مسيحيت و به ويژه مذهب كاتوليك 
كه تمام ملت های اروپاي��ی را به هم پيوند زده تأثير 
خود را از دس��ت خواهد داد. دغدغه دوم به س��نت های مذهبی و فرهنگی اروپا مربوط 
می شود. اين سنت هاس��ت كه ملت های اروپايی را در قالب يك قدرت قوی و واحد در 
عرصه جهانی پيوند می زند. در همين راستا از حدود بيست سال پيش تاكنون واتيكان و 
پاپ تاش نموده اند تا ملت های اروپايی را از ميراث مسيحی شان آگاه نموده و هراسان از 
گسترش نفوذ اسام، به احيای معنوی اروپا در چهارچوب مسيحيت اقدام نمايند. بحران 
جمعيتی اروپای آينده و جمعيت روزافزون مهاجران مسلمان در اين قاره پيش بينی های 
متعددی را در مورد مرگ اروپای مسيحی مطرح نموده كه تأكيد می كند رشد جمعيت 
مسلمانان اروپا هويت اين قاره را دگرگون خواهد كرد. جورج وايگل نويسنده كتاب فقه، 
عقل و جنگ عليه جهادی گری معتقد است كه نزول نرخ رشد جمعيت در اروپا مماشات 
با مسلمانان راديكال و منسوخ شدن دينداری، حاكی از بحران اخاقی تمدنی در اروپا 
می باشد. محققين و استراتژيست های غربی، پيش از اين نسبت به شكل گيری اروپای 
مسلمان تا سال 2050 هشدار داده اند. آنها افزايش رش��د جمعيت مسلمان در اروپا از 
طريق مهاجرت و يا ازدياد نسل، و همچنين رش��د منفی جمعيت در اروپا را عامل اين 
موضوع دانسته اند. تشكيل اروپای مسلمان، چيزی است كه باعث شد استراتژيست ارشد 
فرهنگی غرب برنارد لوييس طی نامه ای خطاب به پاپ بنديكت نس��بت به آن هشدار 
دهد. به گزارش ح��وزه بين الملل و به نقل از گاردين: »مركز تحقيقات پيو« بر اس��اس 
مطالعات خود و با در نظر گرفتن رش��د منفی جمعيت اروپا، اذعان نمود كه بسياری از 

بطن  در  انرژی هایی  اسالم، 
خود دارد که موجب پویایی و 
گسترش آن می شود. پس دور 
از انتظار نيست که حقيقت آن، 
روز به روز در سراسر جهان، 
انسان های تشنه حقيقت را به 
سمت خود بکشاند و آنان را 
از دریای بيکران معرفت و نور 
سيراب گرداند. بنابراین بر خالف 
تمام تالش هایي که براي مقابله با 
اسالم گرایي در جهان صورت 
مي پذیرد شاهد افزایش و رشد 
گرایش به اسالم در جهان هستيم
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كارشناسان معتقدند، كشور فرانسه تا 2048 به يك »جمهوری اسامی« تبديل خواهد 
شد و آلمان در مسير تغيير به يك »دولت اسامی« تا س��ال 2050 است.1 البته مراكز 
ديگر تحقيقاتی اروپا، رقم اين نرخ رش��د جمعيتی را بسيار بيشتر از اين ذكر كرده اند و 
اين حداقل پيش بينی است. همان طوری كه جدول زير به خوبی نشان می دهد جمعيت 
مسلمان ها در كشورهای اروپايی از 29/6 ميليون نفر در سال 1990 به 44/1 ميليون نفر 
در سال 2010 رشد داشته است. انتظار مي رود نسبت مسلمانان در قاره اروپا نيز ظرف 
20 سال آينده تا حدود يك س��وم افزايش يابد و از 6درصد ساكنان منطقه در 2010 تا 
8درصد در 2030 تغيير كند. از لحاظ كمي، پيش بيني مي گردد كه جمعيت مسلمانان 

اروپا از 44.1 ميليون نفر در 2010 به 58.2 ميليون نفر در 2030 رشد داشته باشد.2

Pew Research Centers forum on Religion & public life. The future of the Global 
Muslim population, January 2011.

1. سايت موعود، »گاردين اعام كرد رشد جمعيت مسلمانان اروپا 35درصد است«، 1389/12/23، رك:
http//:www.mpuood .org/com

2. بيشترين افزايش- كه عمدتاً ناشي از تداوم مهاجرت هاست- احتماالً  در اروپاي غربي و شمالي رخ خواهد داد 
كه مسلمانان ساكن در برخي از كشورها به درصد دو رقمي نزديك مي شوند. براي مثال، در انگلستان انتظار مي رود 
كه مسلمانان 8.2 درصد جمعيت اين كشور )در مقايس��ه با 4.6 درصد فعلي( را در سال 2030 تشكيل دهند. در 
اتريش،  پيش بيني مي شود كه مسلمانان به 9.3 درصد از جمعيت در 2030 برسند اما در حال حاضر 5.7 درصد 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. در سوئد اين نرخ 9.9 درصد )هم اكنون4.9 درصد(، در بلژيك 10.2 درصد 
)هم اكنون 6 درصد( و در فرانس��ه 10.3 درصد )هم اكنون 7.5 درصد( خواهد بود. )مؤسسه پيو،1390( جمعيت 
مسلمانان اروپا پيش بينی می شود كه به 58 ميليون نفر در سال 2030 برسد. جمعيت مسلمانان امروزه در حدود 6 
درصد كل جمعيت اروپا را تشكيل می دهند در حالی كه در سال 1990، 4/1 درصد بوده است. اين جمعيت انتظار 

می رود در سال 2030 بيش از 8 درصد كل جمعيت اروپا باشد. )مؤسسه پيو،1390( 
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جدول زير ميزان رشد جمعيت مس��لمانان و غير مس��لمانان را در هر ده سال نشان 
می دهد.

Pew  Research Centers forum on Religion & public life. The future of the Global 
Muslim population ,January 2011

اين جدول رشد جمعيت مسلمانان را در اروپا در طی دو دهه آينده بررسی می كند. از 
سال 1990 تا 2010 تعداد جمعيت مسلمانان اروپا در حدود 14/5 ميليون نفر افزايش 
يافته است. در 20 سال آينده پيش بينی می شود كه جمعيت مسلمانان 14 ميليون نفر 
افزايش يابد. اين جدول نشان می دهد رشد جمعيت مسلمانان سريع تر از جمعيت غير 
مسلمانان است. با كاهش جمعيت غير مسلمانان انتظار می رود جمعيت مسلمانان رشد 

باالتری داشته باشد.
بنابراين وضعيت مسلمانان اروپا می تواند در آينده به طور نسبی به شرح زير باشد:

1. افزايش و گسترش جمعيت مسلمانان در قاره اروپا
2. عدم اثرگذاری محدويت های اعمال شده دول غربی عليه مسلمانان در اروپا

3. منسجم شدن و افزايش نهادهای مدنی و انجمن های دينی مسلمانان در اروپا
4. راه يابی به محافل قانون گذاری و پارلمانی توسط مسلمانان در اروپا

5. افزايش وحدت هر چه بيشتر مسلمانان ساير كشورها در حمايت های حقوقی و مدنی 
از مسلمانان مقيم اروپا و... جملگی نشان از آينده درخشان و تابناك برای مسلمانان اروپا 

و جهان دارد.


