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  سيد رضا حسينی نسب: نویسنده 

ملت های مسلمان و خيزش مجدد تمّدن اسالمی و گسترش سریع دین مبين اسالم در جهان      بيداری 

 توجه    در تنظيم معادالت جهانی و هژمونی نظامهای غربی،   غرب، سه پدیده جدید هستند که 

در برابر این نهضت اسالمی . مين را به خود جلب کرده اندسياست گذاران بزرگ مغرب ز 

معاصر، دو نوع موضعگيری در قاره های اروپا و آمریکای شمالی که اصطالحا جهان غرب     

  :ناميده می شوند، به چشم می خورد

بخش بزرگی از اقشار تحصيل کرده و روشنفکران اروپایی و آمریکایی با آگاهی از    . 1

سالم مانند اّتکاء بر منطق و استدالل، مبارزه با تبعيض نژادی، ترویج        ویژگيهای بی نظير ا  

معنویت و حمایت از محرومان، دین اسالم را به عنوان ناجی انسان ها از گرداب ظلمها و    

این دیدگاه مثبت، موجب    .ظلمتهای حاکم بر جهان دانسته و به این آئين مقّدس احترام می گذارند  

ف منابع آگاه، اسالم به عنوان سریعترین ادیان پيشرو در اروپا و آمریکا گردیده است تا به اعترا

  .معرفی شود

نوشته گروه مسيحيان شاهدان یهوه  " MANKIND’S SEARCH FOR GOD"به عنوان مثال در کتاب 

 در نيویورک منتشر گردید پس از شرح گسترش اسالم و جمعيت بزرگ   1990که در سال  

  :ی خوانيممسلمانان در جهان، چنين م

It is perhaps the fastest growing major religion in the world with an 

expanding Muslim movement in Africa and the Western world  
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دین  اسالم احتماال، سریعترین دین بزرگ و پيشتاز در جهان با گسترش حرکت اسالمی در    " 

  ."آفریقا و جهان غرب می باشد

ونها مسلمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی از جمله بيش از پنج ميليون مسلمان          حضور ميلي

در فرانسه و سه ميليون و هفتصد هزار در آلمان و بيش از هشت ميليون در ایاالت متحده آمریکا 

بوسنی و (و یک ميليون و یکصد هزار در کانادا؛ و وجود دو کشور مسلمان در قاره اروپا   

  .سخن مذکور می باشدمؤّید ) آلبانی

در برابر این دیدگاه مثبت، جمع کثيری از سياستمداران و حاکمان مغرب زمين، خاطره حمله     . 2

طارق ابن زیاد به جنوب اسپانيا و جنگهای صليبی ميان دولتهای اسالمی و مسيحی و هجوم سپاه          

تاریخی را معيار   دولت عثمانی تا دروازه های شهر وین را مّد نظر قرار داده و این حوادث 

این گروه که کليدهای ثروت و قدرت را در جهان  . قضاوت و تصميم گيری خویش می دانند  

غرب در اختيار دارند، چشم خود را بر روی ویژگيهای ارزشمند آئين حياتبخش اسالم می بندند 

ی  و با یاد آوری حوادث تاریخی مذکور، گسترش اسالم در جهان را به طور اعم و در کشورها

غربی به طور اخص، به معنای خيزش مجدد تمّدن اسالمی و مساوی با عقب نشينی و یا زوال        

به همين دليل پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و حتی       . تمّدن مغرب زمين تعبير می کنند

قبل از آن، برخی از طراحان استراتژی های جهان غرب، تمدن اسالمی را به عنوان رقيب بعدی   

ی نمودند و برخی دیگر نيز، اسالم سياسی را بزرگترین چالش تمدن غرب قلمداد        خود معرف

  . کردند

، " پایان تاریخ "، تئوریهای 1993 تا 1980در فاصله زمانی ميان سالهای      در همين راستا،

الوین   "، " فرانسيس فوکویاما "توسط  نظریه پردازانی چون    " برخورد تمدن ها"و " موج سوم"

مطرح گردید و مورد استقبال این گروه از سياستمداران و حاکمان  " ئل هانتينگتونسامو "و " تافلر

  .اروپایی و آمریکایی قرار گرفت
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 ميالدی نظریه     1992در سال ) استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا(دکتر ساموئل هانتينگتون 

 1993 در تابستان سال  را ارائه داد و مقاله او    ) The Clash of Civilizations" (برخورد تمّدن ها"

  . در ایاالت متحده آمریکا منتشر گردیدForeign affairsدر مجله 

بر اساس گرایشهای دینی و فرهنگی به شرح زیر تقسيم کرده     " توین بی "او تمدنها را به تقليد از  

  :است

 اسالو، تمدن ژاپنی، –تمدن غربی مسيحی، تمدن اسالمی، تمدن کنفوسيوسی، تمدن ارتدوکسی   

  . مدن هندی، تمدن آمریکای التين، و تمدن آفریقاییت

هانتينگتون، قرن بيست و یکم را قرن برخورد تمدن غربی با تمدن اسالمی و تمدن کنفوسيوسی  

برشمرد و به سران کشورهای اروپایی و آمریکا هشدار داد تا آمادگی الزم را برای چالش با این    

رد که باید از اتحاد ميان دو تمدن اسالمی و وی همچنين توصيه ک. دو تمدن داشته باشند

  .کنفوسيوسی جلو گيری بعمل آید

  :چنين می گوید) به نقل از آن روزنامه(فرانسوی " لوپوئن"وی در مصاحبه ای با روزنامه 

امروز تمدن اسالم مهمترين بلوك ايدئولوژيكي است آه سر راه تمدن غرب قد علم آرده است و اين      " 

  . ....رده از جاه طلبي هاي جهانشمولش دست بردارد تمدن را مجبور آ

يك واقعيت در اين ميان وجود دارد و آن اين است آه غرب بايد بفهمد آه با وجود تمدن اسالمي، اآنون  

  .ديگر نمي تواند مانند بعد از جنگ جهاني دوم بر جهان تسلط يابد

 چون چين و اسالم، بدون آنكه لزومًا ارزش  بنابراين ما بايد اين واقعيت را بپذيريم آه تمدن هاي بزرگي

هاي ما را مد نظر قرار دهند، عمًال در صحنه جهاني مطرح شده اند و اين درحالي است آه اين دو    

  ....تمدن هر روز بيشتر از گذشته براساس آهنگ خاص خود در حال تقويت شدن هستند  

ه اولين ويژگي اين برخورد، جهاني بودن   درباره ويژگي هاي برخورد دو تمدن اسالم و غرب بايد گفت آ  

يعني هر جايي آه مسلمانان و غربيان وجود داشته باشند، اين برخورد نيز وجود خواهد  . آن است

  ".داشت

در پرتو مطالعه ای جامع در این زمينه، به خوبی روشن می گردد که آن گروه از سياستمداران و        

شده در این مقاله معتقد هستند، در صدد ایجاد تنش  حاکمان غربی که به نوع دوم از دیدگاه یاد  
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گسترده ای در سطح دولتها و ملتهای اسالمی از یک سو، و جهان غرب از سویی دیگر                

آنان ارائه طرحها و برنامه های      . می باشند، تا زمينه را برای نبرد جهانی دیگری فراهم سازند   

انيت و خشم غير قابل کنترل جوامع و دولتهای  پيجيده ای بر آنند تا به هر طریق ممکن، عصب 

اسالمی را بر انگيزند تا با انجام حرکتهایی تند و حساب نشده، آن دسته از سياستگذاران کينه توز   

،  "طالبان  "در غرب بتوانند تنفر افکار عمومی مردم مغرب زمين را نسبت به گروه هایی مانند    

  . ولتهای اسالمی تعميم و توسعه بدهنددر مقياسی وسيعتر نسبت به عموم جوامع و د

اقدام ایذایی اخير برخی از دستگاه های ارتباط جمعی غرب مبنی بر انتشار گسترده و کم سابقه        

تصاویر موهن و اسائه ادب به ساحت مقدس پيامبر بزرگ عدالت و آگاهی که با پشتيبانی ضمنی          

ی به ظاهر ساده ولی حساب شده و       بعضی از دولتهای اروپایی انجام گرفت، یکی از توطئه ها        

و یک حلقه دیگر از مرحله جنگ سرد ميان تمدن غرب و تمدن         پيچيده در این راستا می باشد  

  . اسالمی را تشکيل می دهد

ارزیابی طراحان این توطئه زبونانه این بود که با اهانت به محبوبترین شخصيت در تمدن     

 سراسر جهان جریحه دار می شود و آنان به    اسالمی، قلوب بيش از یک ميليارد مسلمان در  

منظور انتقام از غربيها به سازمانها و دفاتر متعلق به کشورهای غربی، کليساها و  کنيسه ها                

حمله می کنند و این امر، واکنش متقابل را در ميان جوامع اروپایی و آمریکایی بر  می انگيزد و         

راکز دینی و فرهنگی مسلمانان در غرب را مورد  آنان نيز سفارتخانه های کشورهای اسالمی و م 

حمله تالفی جویانه قرار می دهند؛ و از این رهگذر، خواسته شوم توطئه گران در جهت ایجاد     

تنفر و انزجار شدید بر عليه مسلمانان و کشورهای اسالمی در سراسر جهان بویژه در ميان   

  .  جوامع غربی به وقوع می پيوندد

 آخرین حلقه از سلسله عمليات جنگ روانی بر عليه تمدن ریشه دار اسالمی    این حرکت، اولين و 

نمی باشد و قطعا در آینده نيز شاهد چنين حرکات ایذایی که برخواسته از تئوری های کينه توزانه   

با آنکه پاپ اعظم به عنوان مهمترین مقام    . است خواهيم بود" نبرد تمدن ها"ای مانند نظریه  

دبير کل سازمان ملل به عنوان باالترین مقام دیپلماتيک جهان، حرکت زننده  مذهبی در غرب و 
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روبرتو  "این دسته از سردمداران مغرب زمين را مردود دانسته اند، وزیر اصالحات ایتاليا    

از پاپ بندیکت شانزدهم می خواهد تا آغازگر جنگ صليبی دیگری بر عليه تمدن "  کالدورلی

  .که دنيای مسيحيت باید به سرعت بر عليه جهان اسالم بسيج شوداسالمی باشد و معتقد است 

وقاحت این وزیر دست راستی ایتاليا به جایی می رسد که اعالم می کند پيراهن هایی را با               

به صورت مجانی توزیع خواهد کرد و خود نيز این    ) ص(تصاویر موهن به اسالم و رسول خدا 

  .پيراهن را خواهد پوشيد

ه دیگر در این زمينه، سخنان وزیر خارجه دانمارک در مصاحبه با روزنامه        نکته قابل توج 

  " ! .این درگيری ها برای یک قرن ادامه خواهد یافت: "کپنهاگ پوست است که می گوید

با تأمل در آنچه بيان شد به خوبی روشن می گردد که این توطئه ها به منظور برخورد با تمدن 

افت و بسياری از ارکان اصلی قدرت و ثروت در مغرب زمين،    اسالمی همچنان ادامه خواهد ی  

برعملياتی کردن تئوری نبرد تمّدن ها و شعله ور ساختن آتش جنگی مذهبی و فرهنگی بر عليه    

  .دین مبين اسالم  پافشاری خواهند کرد

بنا بر این شایسته است ملت ها و دولت های اسالمی با مشورت اندیشمندان و نظریه پردازان       

سلمان و متعهد، طرح هایی جامع برای مقابله قدرتمندانه و در عين حال حکيمانه با این نيرنگ        م

شوم تدوین کنند و احساسات پاک و امواج خشم جوامع اسالمی را درمسيری آگاهانه تر و مؤثرتر  

  .هدایت نمایند
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