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اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

پس از فرٔپا ضي اردٔ گاِ كًَٕي سى ٔ تك
قط بي ضذٌ ج ٓاٌ ،ج ٓاٌ غرب براي اَ سجاو
درٔ َي خٕد َ ياز بّ د ضًٍ ي طتركي دا ضت؛
از ایننٍ رٔ ،ايااننتيذاراٌ غربنني «جٓنناٌ
ا االو» را د ضًُي خطر َاك تعر یف كردِ ٔ
جایگسیٍ كًَٕي سى ًَٕد َذ .ج ٓاٌ ا االو بّ
دنيننم داضننتٍ يکتبننم يتوننأ ٔ انناب ۀ
دیری ُۀ خ صٕيت با ج ٓاٌ غرب ،ا یٍ ظرف يت
را دا ضت كّ از إي غرب «غير یت اازي»
ضذِ ٔ بّ ع ُٕاٌ د ضًٍ اَت خاب ضٕد؛ از
ا یٍ رٔ ع هيرغى غه بّ َ گرش بر ااختّگرا
 constructionismدر يٕرد جٓاٌ ااالو در ييناٌ
اَذیطًُذاٌ غربيَ ،گرش گْٕرگرا Essentialism
بنا ٔجنٕد ف نر پطنتٕاَّ تكٕرینك رٌ ،در
ر ااَّْا ترٔیج ضذِ ٔ ج ٓاٌ ا االو را بّ
ع ُٕاٌ «ٔا حذ یكپار چّ» ٔ خ طر براي غرب
يعرفي كردَذَٕ .یسُذِ ي انّ حاضر يعت ذ
ا ات غير یت اازي از إي غرب ٔ يعر في
ٔاحنذ» ٔ
عُنٕاٌ «
اقالَ ،بنّ
جٓناٌ اانالو
اقتالِ ،
كهينتاِتذ
ؼقبٔٗ٘ب،
غؽة،
واژههاي كليدي:
رَ ٓا ،ا اتراتژي غرب
ُافع
ي
براي
َاك
خٙبْخطر
اقالَ ،غيؽيذ قبؾی.
جٓت تذأو اهطّ جٓاَي اات.

مقدمه
ثؽ لؽاؼي ٔ كجذ ِ يبْ قٗ ِف  َٛٙوالْ «ا قالَ»،
«غتتؽة» « ٚؼقتتبٔٗ٘ب» ،ثتتٗ ظٌيتتً اثٙتتبَ ظؼ
ِ فب٘يُ  ٚا ضزالف ثؽظا نذ٘ب ِ هىً ا قذ .ا قالَ
*

زدتۀ االقتالَ ضبّٔسّتعی ُٚت٘ ٛيتأد ٍّٚت

اخزّبٚ

ظأهگبٖ ثبلؽاٌ.1ٍَٛٛ

هتؽٍٚ ٖٚتَٛ
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ِف ِٛٙي ثب ثبؼ ٚم يعري ا قذ ،ظؼ زبٌي وٗ غؽة
ثبؼ قيب قي ظا نزٗ  ٚثٗ يه لٍ ّؽٚي خغؽاف يبيي
ا نبؼٖ ظاؼظّٛ ِٛ .الً ا قزفبظٖ وٕ ٕعهبْ اؾ ا يٓ
ِ فب٘يُ ِٕٛٗ ،ؼ نبْ اؾا قالَ ،خ ٙبْ ا قالَ يٕ ٛي
ِدّٚٛتتٗاي اؾ ٔٗبَ٘تتبي قيبقتتي ،الزًتتبظي،
خٕجم ٘ب ٍِ ٚذ ٘بي ا قالِي ا قذ وٗ ثي هزؽ ظؼ
خ ٕٛة خغؽاف يبيي ِزّؽ وؿ نعٖأعِٕٛٗ ٚ .ؼ نبْ
اؾ غتتؽةِ ،دّٚٛتتٗاي اؾ ٔٗبَ٘تتبِ ،فتتب٘يُ ٚ
قيبقذ٘بيي ا قذ وٗ ظؼ نّبي خغؽاف يبيي هكزؽظٖ
ت
نعٖأع .پف ِمبيكٗ ثؽ ِجٕبي خغؽافيبيي
قيب قي يٛؼد ِيه يؽظ 1.زبي ِ ُٙرؽيٓ قؤاٌي وٗ
ثٗ غ ٘ٓ ِز جبظؼ ِي نٛظ ا يٓ ا قذ وٗ چگٗٔ ٛ
ِي رٛاْ ظ ٚلٍ ّؽ ٚ ٚقي ٙقيب قيٚ ،م يعري ؼا ظؼ
ِمب ثً ُ٘ لؽاؼ ظاظٖ ٔ ٚگؽل نبْ ؼا ٔ كجذ ثٗ
ُ٘ قٕديعِ .گؽ خٙبْ غؽة ،ثب ٚخٛظ ظأهّٕعاْ
ِطز ٍف ٔ ،گؽل ٚا زعي ثٗ خ ٙبْ ا قالَ ظاؼظ؟ آ يب
ظؼ خ ٙبْ ا قالَ ظؼ ِٛؼظ غؽة  ٚزعد ؼ ٚيٗ  ٚخٛظ
ظاؼظ؟ ثؽضالف آٔ چٗ اث زعا ثٗ ٔ ٗؽ ِيؼ قع وٗ
تبٔٗ٘ب»
تي «ؼقت
ت َٛيٕٛت
ت َٛقت
تؽظْ ِفٙت
تبفٗ وت
اَت
ثؽ لؽاؼي ٔ كجذ ؼا ِ هىًرؽ ِيو ٕعِ .ف  َٛٙقَٛ
وٍيع زً ِّٛبقذ.
ظؼ ِ يبْ ِزف ىؽاْ غؽ ثي ،ظ ٚؼٚي ىؽظ ّ ٚعٖ ظؼ
ِٛؼظ خٙبْ اقالَ ٚخٛظ ظاؼظ7 :ت اوثتؽ أكتبْ
i
نٕب قبْ  ٚخبِ  ٗٛنٕب قبْ ٔ گؽل « ثؽ قبضزٗهؽا»
تع اقتتالَ ظؼ ِسيّ٘تتبي
تبْ ِٛزمعٔت
ظاؼٔتتع .ايٕت
ِطز ٍف رد ٍي ضبو فؽٕ٘ گي پ يعا وؽظٖ ا قذ ،پف
ا قالَ ٚا زعي ٔي كذ  ٚا قالَ ؼا ٔجب يع ثؽ ز كت
آِٛؾٖ ٘بي آْ ثؽؼ قي ٔ ّٛظ ،ثٍ ىٗ ثب يع ثؽ ز كت
ردٍيبد ثيؽٔٚي آْ ثؽؼقي وؽظ؛ 2ت ظؼ ِمبثتً،
ٚعٖاي اؾ أعي هّٕعاْ غؽ ثي ّ٘بٔ ٕع ثؽ ٔبؼظ
تب
ت٘ٛؽهؽا» iiيت
تؽل «خت
تبٔزيٕگزٔ ْٛگت
تٛسيف ٘ ٚت
ٌت
فؽٕ٘گي ثٗ خٙبْ اقالَ ظاؼٔع .ظؼ ايٓ ؼٚيىؽظ،
ثؽ ٘ ٛيذ خ٘ٛؽي ا قالَ رأو يع ِي نٛظ وٗ وُ ٚ
i. Constructionism.
ii. Essentialism.

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

ثيم ظؼ ّ٘ٗ ث كزؽ٘ب رج ٍٛؼ يى كبْ ظاؼظ  ٚثؽاي
نٕبضذ خ ٙبْ ا قالَ ،نٕبضذ آِٛؾٖ ٘بي آْ وبفي
2
اقذ.
آٔ چٗ ا ِؽٚؾٖ ظؼ ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ِٕٛىف ا قذ،
رؽخّبْ ٔگؽل « خ٘ٛؽهؽا»  ٚثٗ  ٚجبؼد ٚا َررؽ،
ظ يعهبٖ ٘بٔزيٕگز ْٛظؼ ِٛؼظ ا قالَ ا قذ .ظٌ يً
ا يٓ قيٓؽٖ ٔ گؽل « خ٘ٛؽهؽا» ثؽ ؼ قبٔٗ٘ب ،ثب
ٚخٛظ الٍيذ ظؼ زٛؾٖ ٘بي آوبظِيهِٕ ،بفٗ ٔ ٙبَ
قؽِبيٗظاؼي  ٚر هطيى قيب قذِعاؼاْ زبوُ ا قذ،
وٗ رَٛير آْ ضٛا٘ع آِع.
ظؼ خٙبْ ا قالَ ٔيؿ ظؼ ِٛاخ  ٗٙثب خ ٙبْ غؽة،
اؾ لؽْ ٔٛؾظُ٘ ثٗ ث ٛع ،ظ ٚؼٚي ىؽظ ّ ٚعٖ ظؼ
ِيبْ ٚبٌّبْ ِكٍّبْ ٚختٛظ ظانتذ7 :تت ٔگتؽل
ِث جذ ،وٗ نيفزگبْ پيهؽفذ٘بي ٍّٚي غؽة آْ ؼا
ظؼ پيم هؽفز ٕع  ٚؼاٖ ٔ دبد ؼا ظؼ ّ٘ ٕٛايي ثب
غؽة يبفز ٕع .ظؼ ا يٓ ؼا قزب يه خؽ يبْ غؽة هؽا
ثب ٕٛ ٚاْ «ر دعظ» ظؼ خ ٙبْ ا قالَ نىً هؽ فذ وٗ
ثٗ ؾ  ُٚثؽ ضي ٘ب ِ ثً «اٌ يٛؼ ؼٚي» ٘ ٕٛؾ ُ٘
رعا َٚظاؼظ 3 .ظؼ فؽايٕع غؽةهؽايي ،ثؽضي قٕذ
قزيؿي ؼا نؽِ الؾَ ر دعظ ِيظأ كزٕع وٗ ثؽاي
پيهؽفذ ثبيع اؾ ٔٛن پب رب فؽق قؽ غؽثي نع ٚ
ٚعٖاي ظيگؽ ّ٘چِ ْٛيؽؾا يٛقف ِكزهبؼ اٌعٌٗٚ
اؾ قؽ ِسبف ٗٗوبؼي ،ا يٛي  ٚلٛأيٓ غؽ ثي ؼا
ِم زجف اؾ ا قالَ يبفز ٕع!  4ا ضزالِ ِٛؽف زي ظؼ
ِ يبْ ِ كٍّبٔبْ چ ٕبْ ثبال هؽ فذ وٗ ثٗ قيع
ت اؾ ثٕيبْ هػاؼاْ
خّبياٌعيٓ ا قع آثبظي
خؽيبْ ازيبهؽي ظؼ خٙبْ اقالَ ت ِٕكٛة اقذ وٗ
هفذ :ظؼ غؽة اقالَ يبفزُ اِب ِكٍّبْ ٔيبفزُ،
ظؼ نؽق ِكٍّبْ يبفزُ اِب اقالَ ٔيتبفزُ2 .تت
ٔ گؽل ِٕ في ر سذ ٕٛ ٚاْ از يبهؽي iوٗ ثٗ خبي
ٚاظاظ هي  ٚر كٍيُ ظؼ ثؽا ثؽ ر ّعْ غؽ ثي ،ثٗ
٘ٛيذ اقالِي  ٚثبؾههذ ثٗ ضٛيهزٓ رأويع ظانذ.
خؽيتتبْ ازيتتبهؽي ٚاوٕهتتي اقتتذ ثتتٗ أسٓتتبِ
ِكٍّبٔبْ ظؼ ثؽاثؽ ٚؿد پيهيٓ ٚ ،ايٓ وٗ چؽا
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i Revivalism.

خبي گبٖ ا قالَ  ٚغؽة  ٌٛٚنعٖ  ٚر ّعْ غؽ ثي ثؽ
ر ّعْ ا قالِي پي هيهؽفزٗ ا قذ .ثٗ رٛج يؽ قيع
خّبي اٌعيٓ اقع آثبظي:
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رّبَ ٍِٛن ؼٚي ؾِيٓ اؾ ٔبَ اخعاظ هؽاِي
ِب ثؽ ضٛظ ِيٌؽؾيعٔع .ظؼ زُٛؼنبْ رٛاَٙ
 ٚفؽٚر ٕي ِيوؽظ ٔع .اؾ ؼ ٚ َٚفؽ ٔگ ا قيؽ
ِتتتي آٚؼظيُ ،اؾ زجهتتتٗ غتتتالَ  ٚوٕيتتتؿ
ِي هؽفزيُ ،ثزبْ ٕ٘ع ؼا قؽٔگِ ْٛي وؽظيُ،
ثزطبٔتتٗ٘ب ؼا ضتتؽاة ِئّتتٛظيٍُّٚ ،تتبي
ّاؼ
خٍيتتً ،قتتالْيٓ ِمزتتعؼ ٚ ٚكتتبوؽ ختتؽ
ظا نزيُ ،يبزت ثؽٚد ِ ٚى ٕذ ثٛظيُ ،ثٗ
اخب ٔت ِس زبج ٔ جٛظيٌُٛ ،اؾَ ؾ ٔعهبٔي ؼا
ضٛظ فؽاُ٘ ِيظا نزيُ ،ثٗ يه وٍ ّٗ خبِٙ
٘ ّٗ ا قجبة پبن ؼا يسير  ٚر ّبَ ّٔٛذ ٘بي
ضعأ ٚعي ؼا ظؼ  ٚخٗ او ًّ ظا نزيُ ٌ .ىٓ
خٍّ گي اؾ ظ قزّبْ ثٗ ظؼ ؼ فذ  ٚظؼ ٌٛٚ
ف مؽ  ٚپؽي هبٔي ،غ ٌذ ٔ ٚى جذ ،ازز يبج ٚ
5
ِكىٕذ ،ثٕعهي ٚ ٚجٛظيذ ظؼ ِب پيعا نع.

الجبي ال٘تٛؼي  7877ت ٔ )7938يتؿ ،ظؼ وزتبة
احياي فكر دیُي در ااالو ِٛزمع اقذٖٚ :يفٗاي وٗ
ِ كٍّبْ ا يٓ ؾ ِبْ ظؼ پيم ظاؼظ ،ث كيبؼ قٕگيٓ
ا قذ .ثب يع ثي آْ وٗ وبِالً ؼ نزخ اؼر جبِ ضٛظ
ؼا ثب هػ نزٗ ل ٓ ٙو ٕع ،اؾ ٔ ٛظؼ وً ظ قزگبٖ
ِ كٍّبٔي ثيٕعي هع ...رٕ ٙب ؼا ٘ي وٗ ثؽاي ِب
ثبؾ ا قذ ا يٓ ا قذ وٗ ثٗ  ٍُ ٚخع يع ثب َٛ ٚي
تٛيُٚ ،
ته نت
تزمً ٔؿظيت
تي ِكت
تؿ ٌٚت
تؽاَ آِيت
اززت
رٍٛي ّبد ا قالَ ؼا ظؼ ؼ ٚنٕي ا يٓ  ٍُٚاؼؾ نيبثي
و ٕيُ ،ز زي ا هؽ ا يٓ وبؼ قجت آْ نٛظ وٗ ثب
و كبٔي وٗ پيم اؾ ِب ثٛظٖا ٔع ا ضزالف پ يعا
6
وٕيُ.
اؾ ٔگبٖ الجبي ،فؽٕ٘گ غؽة ظ ٚخٕجٗ ظاؼظ وٗ
ت فىؽي) اؾ
«اؾ خٕجٗ ٚمالٔي آْ خٕجٗ ٍّٚي
ثُ ٛي ِؽا زً ه كزؽل فؽ٘ ٕگ ا قالِي ا قذ» ٌ ،ىٓ
« ٚمً ثٗ رٕ ٙبيي لبظؼ ٔي كذ وٗ ث هؽ ؼا ٔ دبد
ثع ٘ع  ٚثؿؼه زؽيٓ  ٚيت فؽ٘ ٕگ اؼ ٚپب ا يٓ ا قذ
وٗ ِيضٛا ٘ع ثب  ٚمً ثٗ رٕ ٙبيي ثع ْٚا يٓ وٗ
ثب ؼٚذ ،ثب  ٚخعاْ ،ثب اي ّبْ پئ ٛعي ظا نزٗ

ثب نع ،ف مّ ثب ٔ يؽٚي  ٚمً ،و هزي ث هؽيذ ؼا اؾ
ِ ٍٙىٗ ٔ دبد ثع ٘ع 7 ».غؽة ثٗ ٌ سبٔ فٓآٚؼي ٚ
ؼٚي ىؽظ ّ ٍٚيِ ،ث جذ ا قذ ،ا ِب اؾ خٕ جٗ اضال لي
ت ردؽثي ظؼ
ثٗ ظٌيً ِسعٚظيذ ؼٚيىؽظ ٍّٚي
ا يٓ لٍ ّؽ ِٕ ،ٚفي ا قذ .پف «ر ّعْ ٔيُ ِؽظح
اؼٚپبيي چگِ ٗٔ ٛيرٛا ٔع وهٛؼ٘بي ايؽاْ  ٚغؽة
ؼا زيبد ٔٛيٓ ثطهع ٕ٘گبِي وٗ ضٛظ ثٗ ٌت هٛؼ
8
ؼقيعٖ اقذ».
پف اؾ رج ييٓ اخ ّبٌي ِ فب٘يُ ا قالَ  ٚغؽة ٚ
ثؽ ضي اث ٛبظ ِٛؼظ ٔ يبؾ ،قؤاالد غ يً ِ ٓؽذ
ِي هؽظظ :ر ًٛيؽ خٙبْ ا قالَ ظؼ ؼقبٔٗ٘بي غؽ ثي
چگ ٗٔ ٛأ ٛىبـ ِييب ثع؟ ا هؽ ا يٓ ر ًٛيؽ ِٕ في
ا قذ ،چؽا  ٚچگ ٗٔ ٛنىً هؽف زٗ ا قذ؟ ر ًٛيؽ
خٙبْ غؽة ظؼ آيٕٗ خٙبْ اقالَ چگ ٗٔٛاقذ؟ ايٓ
ر ًٛيؽ ،ثٗ  ٚيژٖ ظؼ ً ٚؽ و ٕٔٛي ،چگ ٚ ٗٔ ٛچؽا
نىً هؽفزٗ اقذ؟
اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

تصوير جهان اسالم در انديشه غربي
رًتتٛيؽ خٙتتبْ اقتتالَ ظؼ غٕ٘يتتذ ِكتتيسيذ اؾ
ظيؽ ثبؾ ،وُ  ٚثيم ِٕ في ثٛظ .ظؼ چ ٙبؼ لؽْ
ٔط كزيٓ ا قالَ ،ثيُ  ٚرٕ فؽ خ ٙبْ ِ كيسي اؾ
ا قالَ ؾاي يعٖ خ  ٚ ًٙثياْال ٚي ثٛظ 9 .ظ نّٕي
ؾِبٔي نعد هؽفذ وٗ خٙبْ اقالَ هكزؽل يبفزٗ ٚ
ثٗ رعؼيح ثٗ قؽؾِيٓ٘بي ِ كيسي ٔ هيٓ ٔ يؿ
قؽايذ وؽظ .ظؼ ثؽؼ قي ر ًٛيؽ خ ٙبْ ا قالَ ظؼ
آسيٕٗ غؽثي ظٔ ٚمٓٗ ٓٚف لبثً رٛخٗ اقذ:
تؽْٚ
تيٓ لت
تٗ «ثت
تذ وت
تٍيجي اقت
تبي يت
أل ،خٕگ٘ت
تيالظي ،رًتتٛيؽ رسؽيتتف
تبؼظُ٘ ِت
ظٚاؾظ٘تتُ  ٚچٙت
نعٖاي اؾ ا قالَ ظؼ اؼ ٚپبي غؽ ثي نىً هؽف زٗ ٚ
ّ٘تتيٓ رًتتٛيؽ ثٛتتع٘ب ٔيتتؿ فىتتؽ  ٚأعيهتتٗ
10
اؼٚپبسيبْ ؼا رسذ رأثيؽ لؽاؼ ظاظٖ اقذ».
ِٔٛزگّؽي ثب الز جبـ اؾ أعي هٗ٘بي رِ ٛبـ
آوٛي ٕبـ  ٚظي گؽاْ ،ر ًٛيؽ ٔٛي كٕعهبْ لؽْٚ
 ٚقٓب اؾ ا قالَ ؼا ،وٗ رب قعح ٔٛؾظُ٘ ظؼ غ ٘ٓ
اؼٚپبس يبْ خبي گبٖ ثؽخ كزٗاي ظا نذ ،ظؼ چ ٙبؼ
ِم ٌٗٛغيً ْجك ثٕعي وؽظٖ اقذ:
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 . 7اقالَ يعق ٔيكذ  ٚأسؽاف ّٚعي اؾ زميمذ
ا قذ .ثؽ ضي اؾ ٔٛي كٕعهبْ لؽ ٚ ْٚقٓب هبِي
پي هزؽ اؾ رِ ٛبـ آوٛي ٕبـ ٔٙبظ ٔع  ٚهفز ٕع
پ يبِجؽ ا قالَ ٔٗ رٕ ٙب يعق ؼا ثب وػة ظؼ
آِيط زٗ ثٍ ىٗ ٘ؽ خب ُ٘ ثٗ ث يبْ زمي مذ
ّ رسؽيف ؼا ثٗ آْ افؿٚظٖ
پؽظاضزٗ ،لعؼي اؾ قُ
ا قذ ِ ٚي رٛاْ هف زٗ٘بي يبظق ا ٚؼا چ ٚ ْٛكً
آٌٛظٖ ثٗ ؾ٘ؽ ظأكذ؛
 .2اقالَ ظيٕي اقذ وٗ ثتب نّهتيؽ  ٚضهتٔٛذ
ّذ ظ يٓ يٍر ا قذ وٗ ل ٍٛة
رؽٚيح ِي نٛظ ِ .كيسي
ِؽظَ ؼا ثب ر هٛيك ثٗ پ يؽٚي اؾ زمي مذ ٚ
رٍٛي ّبد ضٛظ فزر وؽظٖ ا قذ ،ظؼ زبٌي وٗ ثٗ
ؾ ُٚآٌفٔٛكِ ٛزٛفبي « ) َ7771ربؼاج  ٚاقتيؽ
هؽفزٓ ِ ٚم زٛي وؽظْ ظ نّٕبْ ضعا  ٚپ يبِجؽاْ
ا ٚ ... ٚاؾ ثيٓ ثؽظْ آ ٔبْ ثٗ ٘ؽ ْؽ يك
ِّىٓ» اؾ ازىبَ نؽيٛذ اقالَ اقذ؛
 . 3اقالَ ِػ٘ت رٓ آقبيي اقذِ .كيسيبْ لؽْٚ
تؽٖٚؼي ِكتتٍّبٔبْ اؾ ختتٕف
ٚقتتٓب ِيهفزٕتتع ثٙت
ِ طبٌف ظؼ ؾ ٔعهي ؼٚؾ ِؽٖ ٔ ،مم ِّ ٙي ظؼ رف ىؽ
آ ٔبْ ثبؾي ِيو ٕع .ر ٛعظ ؾ ٚخبد ِٛؼظ ْ ٓٛ
ِكيسيبْ ثٛظ؛
 .4ايٓ وٗ هفزٗأع پيبِجؽ اقالَ ِطبٌف ِكير
تٓب
تؽٚ ْٚقت
تيسيبْ لت
تبْ ِكت
تٗ هّت
ت ْٛثت
تذ ،چت
اقت
ا نزجب٘بد ث كيبؼ ظؼ لؽآْ ثعيٙي ثٛظ ،اؾ ا يٓ
تٛي
تالً لجت
تؽد ؼا ايت
تبٌذ آْ زُت
تُ ؼقت
تذ وت
ؼ ٚظقت
ّٔيوؽظ ٔع .ثؽ ضي ز زي پب ؼا فؽا رؽ اؾ ا يٓ
هػا نزٕع  ٚهفز ٕع چ ْٛا ٚپ يبِجؽ ٔي كذ ،ثب
ا يٓ زبي ِػ٘جي ظؼ ِطبٌ فذ ثب ِػ٘ت زمي مي
يٕ ٛي ِ كيسيذ ؼا ثٕ يبْ هػا نزٗ ،پف وبؼي ِ ُؽ
ّ
11
َ ٚع ِكيسي اقذ.
ا ِب پف اؾ ظٚؼاْ لؽ ٚ ْٚقٓب ثٗ  ٚيژٖ ظؼ
ظٚؼاْ ِٛب يؽ ٘ژ ِٔٛي ٔ گؽل يىع قذ  ِٕ ٚفي ثٗ
خ ٙبْ ا قالَ ظ قذ وُ ظؼ ِ يبْ أعي هّٕعاْ غؽ ثي
نى كزٗ نع .ثٗ هؿاؼل ِٔٛزگّؽي «ظؼ ٔزي دٗ
رالل ٘بي ِسم ميٓ قعٖ٘بي ث ٛع  ٚيب ثب ِ هب٘عٖ
ِ كزميُ ،زبال ظي گؽ آْ ر ًٛيؽ اؾ غ ٘ٓ ا فؽاظ

12

ظ ٚلبؼٖ آِؽيىب ت اؼٚپب) ؾظٚظٖ نعٖ اقذ».
 ٚارٙبَ ثعٚذ ،ضهٔٛذ  ٚرٓ آقبيي اؾ اقالَ رب
زعي ؼف ٙنع.
«ٌٛظٚيىِ ٛب ؼا » وٗ ظؼ قتبي  .َ7698لتؽآْ
ؼا ثٗ ؾ ثبْ الري ٕي رؽخ ّٗ وؽظ ظؼ ِمع ِٗ آْ
ٔٛنذ:
ِٓ ي ميٓ ظاؼَ وٗ ا هؽ لؽآْ  ٚأد يً ؼا
ثٗ يه فؽظ غ يؽ ِ زعيٓ [= غ يؽ ِ كيسي]
اؼا سٗ ظ٘ ٕع ،ا ٚثع ْٚرؽظ يع اٌ ٚي ؼا
ثؽضٛا ٘ع هؿ يع ،ؾ يؽا و زبة ِس ّع و) ظؼ
ٖب٘ؽ اف ىبؼي ؼا ثٗ ضٛأ ٕعٖ ِيآ ِٛؾظ وٗ
ثٗ ا ٔعاؾٖ وبفي ثؽ ِٛاؾيٓ ٚم ٍي ِٕٓ جك
13
اقذ.

آ ييٓ ِس ّع و) چ ٕبْ ضؽظِٕعا ٔٗ ا قذ وٗ
ثؽاي رجٍ يغ آْ ٘يچ ٔ يبؾي ثٗ خ جؽ  ٚل ٙؽ
ٔي كذ .وبفي ا قذ وٗ ا يٛي آْ ؼا ثٗ ِؽظَ
ثفّٙبٔ ٕع رب ٘ ّٗ ثٗ آْ ثگؽاي ٕع ...
ا يٛي ظ يٓ ِس ّع و) چ ٕبْ ثب  ٚمً ٓ ِٕ ٚك
قبؾهبؼ ا قذ وٗ ظؼ ِعري وّ زؽ اؾ پٕ دبٖ
قبي اقالَ ظؼ لٍت ٔيّي اؾ ِؽظَ ؼٚي ؾِيٓ
15
خبي هؽفذ.

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

ظ ار ٙبَ نٛٙأي ثٛظْ ظ يٓ ا قالَ
 ٌٚزؽ ظؼ ؼّ
ٕٛ ٚاْ ِيو ٕع وٗ ز ُؽد ِس ّع و) لبٔ ْٛهػاؼي
ضؽظِ ٕع ثٛظ وٗ ٘ؽ هؿ ر ٛعظ ؾ ٚخبد ؼا ِّٛ ٛي
ٔىؽظ .ثؽٚىف ،رٛعاظ ثي زع  ٚزًؽ ؾٔبٔي ؼا وٗ
ظؼ ث كزؽ ثي هزؽ نب٘بْ  ٚفؽِبٔؽٚا يبْ و هٛؼ٘بي
آ قيبيي ِيآؼِيع ٔع ،ثٗ چ ٙبؼ ؾْ ِ سعٚظ وؽظ.
ٚأگ ٙي ا هؽ ِس ّع و) ثٗ ِؽظاْ ا خبؾٖ ظاظ وٗ
زعاوثؽ چ ٙبؼ ؾْ  ٚمعي اضز يبؼ وٕ ٕع ،نؽايّ
ظ نٛاؼي ٔ يؿ ثؽاي آْ ظؼ ٔ ٗؽ هؽ فذ ثٗ هٗٔ ٛاي
وٗ ّ ٚالً وّ زؽ و كي ِيرٛا ٔع چ ٕع ؾْ ظا نزٗ
ثب نع .لٛأيٓ ا ٚظؼ ثبؼٖ اؾظٚاج ْ ٚالق اؾ
لٛأيٓ ِ هبثٗ ظؼ ظ يٓ ِ كير ثئٙب يذ ثؽ رؽ
14
اقذ.
تبة
تؽـ پژ٘ٚهتگؽ فؽأكتٛي ظؼ وزت
تٛاليٓ ٚيٍت
ثت
زَذگي يحًذ(ظ) وتٗ ظؼ قتبي ِٕ .َ7723زهتؽ نتع
ِئٛيكع:
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دٔؤ ،مٓٗ ٓٚف ظيگؽ ثٗ ٔيّٗ ظ َٚلؽْ ثيكزُ
ثٗ ٚيژٖ پف اؾ خٕگ قؽظ ثؽ ِي هؽظظ .اؾ اٚاضؽ
لؽْ پبٔؿظُ٘ ،ر ّعْ اؼ ٚپبيي وٗ اؾ قبيؽ
ر ّعْ٘ب پي هي هؽ فذ ،ثؽاي وٍ يٗ خٛا ِ ٙث هؽي
قٍ كٍٗ ِؽار جي اؾ خٛا ِ ٙاث زعايي رب خٛا ِٙ
ِزّعْ ِ ٚزؽلي لبيً نع  ٚظؼ ايٓ فؽآيٕع ضٛظ
ؼا ثؽ رؽ اؾ قبيؽ ر ّعْ٘ب ِيظ يع  ٚرد ٍي ا يٓ
ثؽرؽي ؼا ٔيؿ ظؼ ِٛؽفي ايً «ظٌٚذ ت ٍِذ» يب
زبوّ يذ ِ ٍي ِيظأ كذ .اؾ ا يٓ ؾ ِبْ ثٛظ وٗ
ٚاژٖ «ثيگبٔتتٗ» ٚاؼظ اظثيتتبد قيبقتتي آٔتتبْ
هؽظ يع 16.ثٗ ِؽٚؼ ر ّعْ غؽ ثي ،ثب ٚيژ هي
ت ظِٛوؽاقي ،ثب قٍكٍٗ ِؽارجي ّٔٛظْ
ٌيجؽاي
خ ٙبْ ثٗ اٚي ،ظ ،َٚق ٚ َٛز زي چ ٙبؼَ ،قبيؽ
ٍِذ ٘بي خ ٙبْ ؼا«ثيگب ٔٗ» رٍ مي وؽظِ .ف َٛٙ
ثيگبٔتتٗ ظ ٚوتتبؼوؽظ ّٚتتعٖ ظاؼظ :اٚي ،ايتتٓ
ِف َّٓ َٛٙايٓ وٗ ٔهبْظٕ٘عٖ رسميؽ ظيگؽاْ ٚ
ثؽ رؽي « ِب» ا قذ ،أ كدبَ ظؼٔ ٚي ؼا ا فؿايم
تعْ٘ب
تٓ ؼ ٚظٌٚذ٘تتب  ٚززتتي رّت
ِيظ٘تتع ،اؾ ايت
٘ ّٛاؼٖ ثٗ ظي گؽاْ ِ ٛبؼٌ ٔ يبؾ ظاؼ ٔع .ظؼ
ظٚؼاْ خ ٕگ قؽظ ،ظؼ رمب ثً ث ٍٛن نؽق  ٚغؽة
ا يٓ ٔ يبؾ ثؽآٚؼظٖ ِي نع .ا ِب پف اؾ پب يبْ
خ ٕگ قؽظٚٛٔ ،ي ظهؽ هٔٛي ِب٘يزي ظؼ ر ُبظ ٚ
اضزالفبد ثيٓاٌٍٍّي پعيعاؼ ه هذ؛ اؾ يه ق ٛثب
ثؽ رؽي قؽِبيٗظاؼي غؽة ثؽ الز ًبظ ظٌ ٚذ ِ سٛؼ
ؤّٛيكتتتُ ،فؽايٕتتتع ثيقتتتبثمٗ «خٙتتتبٔي
قبؾي»پعيعاؼ نع وٗ ٔهبْ ظٕ٘عٖ اٚج يىٗ ربؾي
ٌي جؽاي ظِٛوؽا قي ا قذ؛ اؾ قٛي ظي گؽ ،ر ّعْ
غؽ ثي ثؽاي ز فٕ أ كدبَ ظؼٔ ٚي ،ثٗ ثيگب ٔٗ ٚ
ظ نّٓ ضبؼخي ٔ يبؾ ظا نذ وٗ ظاؼاي ٚيژهي ٘بي
غؽ ثي غ يً ثٛظٖ ،ثزٛا ٔع ٔ يبؾ آْ ؼا ثؽ ْؽف
وٕع:
 .7لبثٍيذ ايعسٌٛٛژيه :ثيگبٔخ ِٛبؼٌ ثبيع
نى كزگي ؾٚؼ آؾ ِبيي ظا نزٗ ثب نع .ا قالَ اؾ آْ
خب وٗ يه ا يعسٌٛٛژي ٔٗبَِ ٕع ثٛظٖ  ٚظا ٚيٗ
خ ٙبٔي نعْ ظاؼظ ،نبي كزگي ا يٓ ؾٚؼآؾ ِبيي ؼا
ظاؼظ .ثٗ رٛجيؽ فٛوٛيبِب:

ا قالَ يه ا يعسٌٛٛژي ٔٗبَِ ٕع  ٚنفبف ا قذ
وٗ ظاؼاي ا يٛي اضال لي  ٚخ ٙبْثيٕي ِ ٛيٓ
ظؼ ِٛؼظ ٚعاٌذ قيبقي ت اخزّبٚي اقذ .ثٗ
ْٛؼ ثبٌم ،ٖٛخبغ ثٗ  ٚو هم ا قالَ خ ٙبٔي
ا قذ ،چؽا وٗ اؾ ٔ ٗؽ ا يٓ ظ يٓ ر ّبِي
أ كبٔٙب ثؽاثؽ ٔع .ظؼ ٚا ل ٙا قالَ ظؼ ث طم
ا ُٗ ٚظٔ يبي ضٛظ ظِٛوؽا قي ٌي جؽاي ؼا
ِغ ٍٛة وؽظٖ ،رٙع يعي خعي  ٍٚيٗ ٔٗبَ ٘بي
ٌي جؽاي ،ز زي ظؼ ظؼ ْٚو هٛؼ٘بيي وٗ ا قالَ
ظؼ ؼأـ زبوّ يذ قيب قي آْ ٔي كذ ،ثٗ ز كبة
17
ِيآيع.

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

.2لبثٍيذ رٛخيٗپتػيؽي :ظيگتؽ قتبؾي ثتعْٚ
پيمؾِي ٕٗ ربؼيطي هؽ چٗ ثب ر ٛخٗ ثٗ ؼ قبٔٗ٘بي
ِعؼْ غيؽ ِّىٓ ٔيكذٌ ،يىٓ ِهىً اقذّ٘ .چٕبْ
وٗ لجالً هفزٗ نع ،ؼٚاثّ غؽة ثب خٙبْ اقالَ ظؼ
هػنزٗ ربؼيطي ،وُ  ٚثيم ريؽٖ ِٕ ٚفي ثٛظٖ ٚ
خؽ يبْ ا قزمالي ضٛا٘ي ظٌٚذ ٘بي ِ كزّٛؽٖ ثٗ
 ٚيژٖ ظؼ و هٛؼ٘بي ا قالِي ثب پؽچُ ا قالَ وٗ
ً يجغٗ ٘ٛيزي ظا نذ ،خؽ يبْ غيؽ يذ قبؾي
ّ ٚعرب
غؽة ؼا رٛخ يٗ ِئ ّٛظٚ .ال ٖٚثؽ ا يٓٔ ،م ٓٗ
ٓ ٚف ريؽٖ رؽي ظؼ ربؼيص ؼٚا ثّ آٔ ٙب ثٗ ٔبَ
خٕگ٘بي يٍيجي ثجذ نعٖ ثٛظ.
اؾ ايٓ ؼٔ ،ٚطجگبْ قيبقي غؽة وٗ پف اؾ خٕگ
قؽظ ،ثٙب ٔٗ «ظي گؽ قبؾي» ؼا ظؼ ظ قذ ظا نزٕع،
ظؼ ِٛؼظ خٕگ ٘بي يٍيجي ا قٓٛؼٖ قبؾي وؽظٔعٚ .
ّ٘تتبْ ارٙبِتتبد چٙبؼهبٔتتٗ ؼا ظؼ ؼقتتبٔٗ٘بي
ِّٛ ٚي ثبؾ ر ٌٛيع ّٔٛظ ٔع .آ ٔبْ اؾ ِ يبْ
رئٛؼي ٘بي « ثؽ قبضزٗ هؽا»  « ٚخ٘ٛؽهؽا» ٔ يؿ
ظِ ٚي ؼا ثؽاي «ظي گؽ قبؾي»ِٕب قت يبفز ٕع .ظؼ
ايتتٓ ؼاقتتزب ٔٗؽيتتٗ «ثؽضتتٛؼظ رّتتعٔٙبي»
ٗٔ ٚ )7993ؽيٗ «پبيتبْ رتبؼيص»
٘بٔزيٕگزْٛ
فٛوٛيبِب  )7992پف اؾ فؽٚپبني نٛؼٚي اؼاستٗ
نع  ٚاٌ گٛي  ًّ ٚقيب قذهػاؼاْ غؽ ثي لؽاؼ
هؽفذ .ظؼ قتبي  ،7995يتعؼا ُٗٚآٌّتبْٔ ،طكتذ
ٚؾ يؽ فؽأ كٗ  ٚظثيؽ وً ٔبرِ ٛز فك ثٛظ ٔع وٗ
ظؼ زبي زب َؽ ثٕ يبظهؽايي ا قالِي زعالً ثٗ
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ّ٘بْ أعاؾٖ ؤّٛيكُ ظؼ هػنزٗ غؽة ؼا رٙعيع
ِيو ٕع .ي ىي اؾ اُ ٚبي ٚبٌي ؼر جٗ وبش قفيع
ٔ يؿ هف زٗ ا قذ وٗ ا قالَ «ؼل يت خ ٙبٔي غؽة»
ا قذ 18 .ثٛل پعؼ ،ؼسيفخّ ٛٙؼ پي هيٓ آِؽي ىب،
ً اٚالَ وتؽظ
ظؼ قبي  7992ظؼ وٕگؽٖ آِؽيىب ؼقّب
وٗ لعؼد ٔ ٗبِي ِب ثب يع ثٗ خبي ِ ٙبؼ ا ثؽ
لعؼري ِبٕٔع نٛؼٚي قبثك ثٗ ِمبثٍٗ ثب رٙعيع
19
«ثٕيبظهؽايي اقالِي» ثپؽظاؾظ.
٘بٔزيٕگز ،ْٛظؼ ا يٓ ض ًٛو ٚ َّٓ ،زعد ثط هي
ت اخزّبٚي
ثٗ ربؼيص هػنزٗ  ٚلٍّؽ ٚقيبقي
خٙبْ اقالَ  ٚغؽة ،ثب ٔگؽل خ٘ٛؽي ،خعاي ِيبْ
آٔ ٙب ؼا رطب يُ «ظؼقذ» ٔ« ٚبظؼ قذ» رٍمي وؽظٖ
ِ ٚيهٛيع:
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ِبظاَ وٗ ا قالَّ٘ ،چ ٕبْ ا قالَ ثّب ٔع وٗ
اٌج زٗ چ ٕيٓ ضٛا ٘ع نع)  ٚغؽة ٔ يؿ غؽة
ثّب ٔع وٗ خبي نه ظاؼظ)ٔ ،ؿا٘ ثٕ يبظيٓ
ِ يبْ ا يٓ ظ ٚر ّعْ  ٚؼٚل ؾ ٔعهي ،ؼٚا ثّ
آٔ ٙب ظؼ آي ٕعٖ ؼا رٛؽ يف ضٛا ٘ع وؽظ،
ظؼ قذ ثٗ ٘ ّبْ ه ٗٔ ٛوٗ ظؼ چ ٙبؼظٖ لؽْ
20
هػنزٗ يٛؼد پػيؽفزٗ اقذ.

ثٗ اٚز مبظ ٘بٔزيٕگز ُِٙ ،ْٛرؽيٓ پع يعٖ ظؼ
يسٕٗ خ ٙبٔي ظؼه يؽي ا قذ وٗ اث زعا ثيٓ نب٘بْ
 ٚنتتب٘ؿاظهبْ ثتتٗ أگيؿٖ٘تتبي فتتؽظي يتتٛؼد
ِيهؽفذ ،ثب ٚل ٘ٛأمالة فؽأكٗ خٕگ ٘ب ثٗ قٓر
ِ ٍي رغي يؽ يب فذ ،ثب ضبر ّٗ خ ٕگ خ ٙبٔي اٚي ٚ
پ يؽٚؾي أ مالة ؼ ٚقيٗ ،ظؼهيؽي ٘ب ثٗ يٛؼد
ايتتعسٌٛٛژيه ظؼآِتتع وتتٗ اثزتتعا ثتتيٓ قتتٗ
ا يعسٌٛٛژي فبني كُ ،ؤّٛي كُ ٌ ٚيجؽاٌي كُ ٚ
پف اؾ خ ٕگ خ ٙبٔي ظ ،َٚثيٓ ظ ٚا يعسٌٛٛژي
ؤّٛي كُ ٌ ٚيجؽاٌي كُ اظا ِٗ يب فذ .ثب قمِٛ
اِپؽارٛؼي نٛؼٚي  )7989خٙبْ ٚاؼظ فُبيي نتع
وٗ «ر ّعْ٘ب» ظؼه يؽ ضٛا٘ ٕع نعٚ 21 .ي لؽْ
ثيكذ ٚيىُ ؼا يسٕٗ وبؼؾاؼ ثيٓ رّعْ غؽثي ثب
قبيؽ ر ّعْ٘ب پيمثي ٕي ِيو ٕع وٗ اٌج زٗ ر ّعْ
غؽ ثي اؾ ٌ سبٔ ثٕيبْ ٘بي ف ىؽي ٗ ٔ ٚبِي ر فٛق
ظانتتزٗ  ٚظؼ ِؽوؿيتتذ خٙتتبْ لتتؽاؼ ظاؼظٚ .ي

پيمثي ٕي ِيو ٕع وٗ خ ٙبْ ا قالَ «ِؽؾ ٘بي ضٔٛيٓ
22
ضٛا٘ع ظانذ».
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سيماي جهان اسالم در رسانههاي غربي
ؼقبٔٗ٘بي غؽثي خٙذ رسمك ثطهيعْ ثٗ ايعٖ٘بي
ٔ ٗؽي ِػوٛؼ ،ث ٛع اؾ پب يبْ خ ٕگ قؽظ ،ر ًٛيؽي
لبثً رأًِ اؾ خٙبْ اقتالَ اؼاستٗ دتؽظٖأتع.
ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ثب ؼٚي ىؽظ « ه٘ٛؽ هؽا» وٍ يذ
ا قالَ ؼا ِٛؼظ ٘د ّٗ رجٍي غبري لؽاؼ ظاظٖ ٚ
ا قالَ يىپبؼ چٗ ؼا ثٗ خ ٙبْ ِٛؽ في ِئّبي ٕع.
ثب رأ ًِ ظؼ ظاي ٘بي ِ ٛخٛظ ظؼ ؼ قبٔٗ٘بي غؽثي،
تبي
تبْ ٚيژهي٘ت
تب ّ٘ت
تالَ ثت
تٗ اقت
تبثيُ وت
ظؼ ِييت
چٙبؼهب ٔٗاي ِٛؽ في ِي نٛظ وٗ ظؼ ظٚؼٖ خٕگ ٘بي
يٍيجي قبضزٗ  ٚپؽظاض زٗ نع .اظٚاؼظ قٛيع ظؼ
ِمعِٗ ِفًٍي ثؽ وزبة ضٛظ ااالو رااَّْا ظؼ قبي
 ،7996ثٗ ثؽؼقي رسٛالد ثٛع اؾ فؽٚپبني نتٛؼٚي
پؽظاضزتتٗ اقتتذٚ .ي قتتيّبي خٙتتبْ اقتتالَ ظؼ
ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ظؼ ظٚؼاْ پف اؾ خ ٕگ قؽظ ؼا
چٕيٓ ِٛؽفي ِيوٕع:
ت خ ٙبْ ا قالَ يه لٍ ّؽ ٚيىپبؼ چٗ ِ ٚز سع
ِٛؽ في ِي نٛظ :ثٗ هؿاؼل خف ٘ يٕف « ثؽاي
تٛؼد
تٗ يت
تالَ ثت
تؽة ،اقت
تؽظَ ظؼ غت
تيبؼي اؾ ِت
ثكت
يىپبؼ چٗ ثب ٕٛ ٚاْ ظاؼاال قالَ ،يٕ ٛي ا ِذ ِز سع
ا قالَ  ٚقبيؽ ِ ٕبْك خ ٙبْ ثب ٕٛ ٚاْ ظاؼاٌ سؽة
ِٛؽ في ِي نٛظ؛ ثٗ ا يٓ ِٕ ٛب وٗ ا قالَ ثب ٘ؽ
چ يؿ ث يؽ ْٚاؾ ا قالَ ظؼ خ ٕگ ا قذ» 23.ثٗ هف زٗ
اظٚاؼظ قٛيع ،نؽق نٕب قبْ َع  ٔ ٚميٍ ه ٛظؼ
آِؽي ىب ،أگ ٍيف ثب ٘ يبِ٘ٛ ٛزمع ٔع ا قالَ ٘ ّٗ
چيؿ ؼا اؾ يعؼ رب غيً ؼظيف وؽظٖ  ٚظاؼاالقالَ
يه ِٛخٛظ يذ يىپبؼ چٗ ا قذ ،ظؼ زبٌي وٗ ا يٓ
ٔ ٘ٛرّ ٛيُ ٔٗ رٕ ٙب ظؼ ِٛؼظ ا قالَ ثٍ ىٗ ظؼ
ِٛؼظ ٘يچ ِػ٘ت يب هؽ ٖٚفؽٕ٘ گي لب ثً پػيؽل
24
ٔيكذ.
ت چٙؽٖ خٙبْ اقالَ ِٕفي اقذ :غاضبؼي وؽاثً
ظؼ قبي ْ 7995ي ِمبٌتٗاي ظؼ فًتٍٕبِٗ اياانت

111
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جٓاَي ِيهٛيع پف اؾ خٕگ قؽظ ؼقبٔٗ٘بي ّ٘گبٔي
پؽ نعٖ اؾ رًٛيؽ٘بي ِٕفي ظؼ ِٛؼظ اقالَ ،اهؽ
اؾ ظأ هدٛيبْ آِؽي ىبيي ظؼ ثبؼٖ يه «ِ كٍّبْ»
ثپؽ قيع پب قص ثٗ ٔ س ٛهؽ يؿ ٔب پػيؽي يى كبْ
ا قذ .رف ٕگ ثٗ ظ قذ ،ؼي هٛی  ٚمت ِب ٔعٖاي وٗ
ظؼيعظ اقذ ظنّٓ ؼا رب ظؼن اقفً ثؽاي ٔبثٛظي
رٛميت وٕع .وؽاثً ثٗ ثؽٔبِٗاي ظؼ نتجىٗ ABC
ا نبؼٖ ِيو ٕع وٗ ظؼ ثطم ٘بيي اؾ آْ ا قالَ ثٗ
ٕٛ ٚاْ ظ يٓ ِدب ٘عيٓ [ظؼ ِف  َٛٙيٍيجي آْ]
ِٛؽ في نعٖ  ٚؼؾِ ٕعهبْ آْ ؼؾِ ٕعهبْ ؼاٖ ضعا
ٚأّتتتٛظ نتتتعٖأع  ٚايتتتٛالً ظؼ ثؽٔبِتتتٗ٘بي
ؼ قبٔٗاي ،ا قالَ ظ يٓ رؽٚؼي كزي ض هُ ِ معـ)،
ضٛظ قزيؿ ،ضٓؽ ٔبن ،نيٓبٔي  ٚثٗ ْٛؼ ضال يٗ يه
چ ٙؽٖ ِٕ في ِٛؽ في ِي نٛظ 25.ثؽ ا ثؽ ٘ ّيٓ
ثؽخكزٗ قبؾي ؼ قبٔٗاي چ ٙؽٖ ِ كٍّبْ ظؼ ٔ گؽل
ِؽظَ ِ غؽة ؾ ِيٓ ٔ يؿ ِٕ في ا قذ؛ ثؽاي ّٔ،ٗٔ ٛ
ت آِؽيىبيي» ظؼ چٙبؼَ
«ِدٍف ؼٚاثّ اقالِي
اوزجؽ  ،2114آِبؼي اؾ رًٛيؽ اقالَ ِ ٚكٍّبٔبْ
ظؼ ٔ گبٖ آِؽيىبي يبْ ؼا ِٕز هؽ وؽظ وٗ زبوي
اؾ آْ اقذ وٗ «رًٛيؽ ِٕ في ِ كٍّبٔبْ ظؼ ٔگبٖ
آِؽيىبي يبْ ثٗ ِ يؿاْ نبٔؿظٖ ثؽا ثؽ ثيم اؾ
تؽ
تبؼ ٔفت
تؽ چٙت
تٛظٖ  ٚاؾ ٘ت
تذ آْ ثت
تٛيؽ ِثجت
رًت
آِؽي ىبيي يه ٔ فؽ ثٗ نىً ِٕ في ثٗ ِ كٍّبٔبْ
ٔگبٖ ِيوٕع .اؾ وتً افتؽاظ ّٔٔٛتٗ  32ظؼيتع
رًٛيؽ ِٕفي 2 ،ظؼيع رًٛيؽ ِثجتذ  67 ٚظؼيتع
ا ٚالْ ّٔٛظٖا ٔع ر ًٛيؽ ثيْؽفب ٔٗاي ٔ كجذ ثٗ
ا قالَ ظاؼ ٔع» 26.او ثؽ ٔ ٗؽ قٕدي٘بي اض يؽ ظؼ
خٛا ِ ٙغؽ ثي ٔ هبْ ِيظ ٘ع وٗ ِؽظَ غؽة ظ يٓ
اقالَ ؼا ظِٚيٓ ضٓؽ ثٛع اؾ ؤّٛي كُ ِيظإٔع،
ثٗ ْٛؼ ِ ثبي ٘ هزبظ ظؼ يع ِؽظَ أگ ٍيف چ ٕيٓ
27
اٚزمبظي ظانزٕع.
ت اقالَ ظيٓ ضهٔٛذ اقذ :نّبيٍي وٗ اؾ اقالَ
ظؼ ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ،اؾ ؼِبْ ٘بي خع يع ِ ٚعٚي
ٔمتتبظي رتتب وزبة٘تتبي ظؼـ رتتبؼيص ِتتعاؼـ ٚ
قؽيبي٘ب ،فيٍُ ٘ب  ٚوبؼر٘ ْٛبي رٍٛيؿ ئٛي،
رؽ قيُ ِي نٛظ ٘ ّبْ ٔ گؽل لعيّي ثٗ ا قالَ ا قذ.

ْ جك لبٔ ٚ ْٛقٕذ ا قالِي ،قٗ هؽ ٖٚاؾ
ِؽظَ اؾ ا يً وٍّي ثؽا ثؽي ز مٛلي ِ ٚػ٘جي

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

تٍّبٔبْ ثتتٗ يتتٛؼد٘بي
تبرٛؼ ِكت
ً وبؼيىت
تؽؼا
«ِىت
رٌٛيع وٕٕعهبْ ٔفذ ،ا فؽاظي رؽٚؼيكذ  ٚثيهزؽ
ظؼ ا يٓ اٚا ضؽ ،خّٛيذ ٘بي ر هٕخ ضِٛ »ْٛؽ في
ِينتتٔٛعٚ 28.ي ِيهٛيتتع« :چٕبٔچتتٗ ثگتتٛييُ
ً رٕٙب ثٗ يٛؼد رأِيٓ
ِكٍّبٔبْ  ٚاٚؽاة اقبقب
وٕ ٕعهبْ ٔ فذ يب رؽٚؼي كذ٘بي ثبٌمِٛ ٖٛؼظ
پ ٛنم ،ث سث  ٚظؼن لؽاؼ ِيهيؽ ٔع ،قطٕي چ ٕعاْ
29
ثٗ ِجبٌغٗ ٔگفزٗايُ».
ت خ ٙبْ ا قالَ ض ٓؽي ثؽاي ِ ٕبف ٙغؽة ِٛؽ في
ِي نٛظ :ظؼ ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ا قالَ ظؼ ِؽز ٍٗ اٚي
ظ يٓ ض هٓ  ٚاز ىبَ ل ًبو  ٚل ّٗؾٔي ظؼ ر هي ٙثٗ
تي ِيهتتؽظظ .ظؼ
ٕٚتتٛاْ نتتبضى٘بي ضهتتٔٛذ ِٛؽفت
ِؽز ٍٗ ظ َٚچ ٕيٓ ٚأ ّٛظ ِي نٛظ وٗ ا يٓ ض هٔٛذ
ِز ٛخٗ خ ٙبْ غؽة ا قذ .ضبُٔ ا ٌٓ قيٍيٕ ٛظؼ
ژأٛيٗ  7996ظؼ ٔيٛيٛؼن ربيّؿ ْي ِمبٌٗاي ثب
ٕٛ ٚاْ «ض ٓؽ قؽش ؼ فذ ض ٓؽ ا قالَ آ ِع» ،ثٗ
ضٛأ ٕعهبْ ٘ هعاؼ ِيظ ٘ع وٗ ا قالَ ؼا ّ٘ چْٛ
«ض ٓؽ قجؿ» ر ًٛؼ وٕ ٕع وٗ ِ ٕبف ٙغؽة ؼا ثٗ
30
ِطبْؽٖ أعاضزٗ اقذ.
ت ظؼ خ ٙبْ ا قالَ ؾ ٔبْ ِٛؼظ رج ٛيٍ  ٚقٛء
ا قزفبظٖ لؽاؼ ِيهيؽ ٔع :ثؽ ٔبؼظ ٌٛسيف ،نؽق
نٕبـ ِٛؼظ از زؽاَ غؽة ،ي ىي اؾ ٛٚا ًِ  ٚمت
ِبٔتتعهي خٙتتبْ اقتتالَ ؼا ِٛأتت ٙاخزّتتبٚي ٚ
فؽٕ٘ گي ِيظا ٔع وٗ اؾ خّ ٍٗ ا يٓ ِٛا ٔ ٔ ،ٙگؽل
ِٕ في  ٚرج ٛيٍ  ٍٚيٗ ؾ ٔبْ ظؼ خٛا ِ ٙا قالِي
ا قذ ِ« .كيسيذ  ّٗ ٘ ٚفؽ لٗ٘ب  ٚوٍي كب٘بي آْ،
چ ٕع ّ٘ كؽي  ٚييغٗ ؼا لعغٓ وؽظٖا ٔع .ا قالَ،
ِ ثً ثي هزؽ خّب ٚبد غ يؽ ِ كيسي ٘ؽ ظ ٚؼا ِ دبؾ
ِي نّؽظ ...ظؼ ِ كيسيذ ؾ ٔبْ ثٗ ظٌ يً ٚال لخ
ِفؽِ ثٗ زُؽد ِؽيُ ِٛؼظ اززؽاَ  ٚرٛخٗ لؽاؼ
31
ظاؼٔع».
ٌٛسيف ،ثب اٌٙبَ اؾ ؼٚيىؽظ ه٘ٛؽهؽا ،رجٛيٍ
ت
 ٍٚيٗ ؾ ٔبْ ؼا ٔٗ ِس ًٛي َٛ ٚيذ قيب قي
اخزّبٚي ثٍىٗ ثٗ ظيٓ اقالَ ٔكجذ ِيظ٘ع.
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ثؽ ضٛؼظاؼ ٔجٛظ ٔع :غ يؽ ِؤِ ٕبْ ،ثؽظ هبْ ٚ
تعهبٖ ظؼ
ته ظيت
تىبؼا اؾ يت
تبْ آنت
تبْ .ؾٔت
ؾٔت
ِٛلٛيزي ثعرؽ اؾ آْ ظ ٚهؽ ٖٚظي گؽ لؽاؼ
ظا نزٕع .ثؽظٖ ِيرٛأ كذ ثٗ ضٛا قذ اؼ ثبثم
آؾاظ نٛظ  ٚغ يؽ ِؤِٓ ِيرٛأ كذ ظؼ ٘ؽ
ؾ ِبْ وٗ ثطٛا ٘ع  ٚثب أز طبة ضٛظ اي ّبْ
آٚؼظ ٌ ٚػا ثٗ ِٛلٛيذ ٔبثؽاثؽ ضٛظ پبيبْ
ظ ٘ع .ف مّ ؾ ٔبْ ثٛظ ٔع وٗ ِس ى َٛثٛظ ٔع
32
ثؽاي ّ٘يهٗ ظؼ آْ َٛٚيذ ثّبٕٔع.
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ٌٛسيف ظؼ ِمب ٌٗاي ثب ٕٛ ٚاْ «ؼي هٗ٘بي ث غٍ
يه ِ كٍّبْ» ِيو ٛنع وٗ ِ كٍّبْ ؼا يه آظَ
ٚزهزٕبن هؽ٘ٚي ٔهبْ ظ٘ع وٗ اغٍت آؼاِم ثعٚي
 ٚاز ىبَ ٔبرٛاْ اؾ چبٌ هگؽي٘بي ا ٚثب ا يٓ
ظٔيبي ِعؼْ ثٗ ُ٘ ِيؼيؿظ  ٚظؼ ٔزيدٗ ضهّگيٓ
ا قذ « .وبِالً ْجي ٛي ا قذ وٗ ا يٓ ض هُ  ٚغ ُت
ِزٛختتٗ ظنتتّٓ يتتع قتتبٌٗ [غتتؽة] نتتٛظ  ٚاؾ
اٚز مبظاد ٚ ٚال يك و ٕٗ ٙا قزّعاظ  ٚو كت ٔ يؽٚ
33
وٕع».
آضؽيٓ ِٛؼظ اؾ ؼٚيىؽظ رّٛيُهؽا  ٚوٍئگؽ ٚ
 ٚزعد ؼ ٚيٗ ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي اؾ ا قالَ ،أز هبؼ
وبؼيىبرٛؼ٘تتتبي ِتتت ٓ٘ٛاؾ پيتتتبِجؽ و) ظؼ
ؼٚؾٔبِٗ ظأّبؼوي پٕالَذ پٕاتٍ ظؼ قپزبِجؽ قبي
 ،َ2115اقذ وٗ ِٛؼظ زّبيتذ خٙتبْ غتؽة لتؽاؼ
هؽ فذ  ٚض هُ ِ كٍّبٔبْ ؼا ثؽأگي طذ .ردؿ يٗ ٚ
رسٍ يً ٔ هبٔٗ نٕبضزي iا يٓ ر ًبٚيؽ وٗ ٔگبؼ ٔعٖ
أدتتبَ ظاظٔ ،هتتبْ ِيظ٘تتع وتتٗ غتتؽةّ٘ ،تتبْ
ارٙب ِبد چٙبؼهب ٔٗ ا قٓٛؼٖاي نعٖ ظؼ خٕگ ٘بي
يٍيجي ؼا ر ىؽاؼ ِيو ٕع .ا يٓ وبؼيىبرٛؼ ٘ب
اقالَ ؼا ثب ٚيژهي ٘بي ضهٔٛذ ،رؽٚؼي كُ ،رسم يؽ
ؾ ٔبْ ٚ ،مت ِب ٔعٖ  ٚغ يؽ ٚمال ٔيِ ،زٍ ٛك ثٗ
ظٚؼاْ هػ نزٗ ،ظ يٓ ر طعيؽي ،ا٘ ٚبَ پؽ قذ  ٚظؼ
34
ٔٙبيذ ظٚؼ اؾ أكبٔيذ ِٛؽفي ِئّبيع.
واكنش جهان اسالم
تٛاْ
تيٓ ثبيتع اؾ ٕٚت
تٗ رٕبقتت ٕٚتٛاْ پيهت
ثت
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i. semiology.
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«ر ًٛيؽ غؽة ظؼ خٙبْ ا قالَ» ا قزفبظٖ ِي وؽظيُ،
ا ِب ثب اغ ٚبْ ثٗ ظ ٚظٌ يًٕٛ ٚ ،اْ ِػوٛؼ
أز طبة نع ،اٚالً ،ؼ قبٔٗ٘بي خ ٙبٔي ثٗ ظ قذ
غؽثي ٘ب اظاؼٖ نعٖ  ٚخؽ يبْ قبؾي ّ ٚعٖ اؾ قٛي
آٔ ٙب يٛؼد ِيه يؽظّ٘ .چ ٕبْ وٗ هبٌزٔ ٛگ ثٗ
ؾي جبيي رؽ قيُ ِيو ٕع خؽ يبْ ثيٓاٌٍّ ٍي اض جبؼ
ثؽاقبـ چٙبؼ ِسٛؼ ِهطى ِيهؽظظ:
7ت ؼٚيعاظ٘بي خؿسي «ِؽوتؿ» [غتؽة] وتٗ ظؼ
قي كزُ٘بي ِٓجٚ ٛبري خ ٙبْ هؿاؼل ِي نٛظ ،اؾ
ثمً ثيهزؽي ثؽضٛؼظاؼ اقذ؛
2ت ِيؿاْ رجبظي ضجؽ٘ب ِيبْ ًٍِ «ِؽوتؿ» ٚ
«پيؽاِِ ٚ »ْٛيؿاْ رجبظي ضجؽ٘ب ثيٓ ضٛظ ًٍِ
«ِؽوؿ» ،ثب يىعيگؽ رفبٚد ثكيبؼ ؾيبظي ظاؼظ؛
3ت ضجؽ٘تبي ٍِتً «ِؽوتؿ» قت ُٙثيهتزؽي اؾ
ؼٚيتتعاظ٘بي ضتتبؼخي ؼا ظؼ ؼقتتبٔٗ٘بي ٍِتتً
«پيؽا ِ »ْٛثٗ ضٛظ اضز ًبو ِيظ ٘ع ،زبي آْ وٗ
قتت ُٙؼٚيتتعاظ٘بي «پيؽاِتت »ْٛظؼ ؼقتتبٔٗ٘بی
«ِؽوؿ» وّزؽ اقذ؛
تبْ ٍِتتً
تؽ» ظؼ ِيت
ً «خؽيتتبْ ضجت
4ت ت رمؽيج تب
«پيؽا ِ »ْٛث كيبؼ ٔبچيؿ ا قذ  ٚيب ا يالً  ٚخٛظ
ٔعاؼظ .ا يٓ ا ِؽ ثٗ  ٚيژٖ ظؼ ْٛي ِؽؾ ٘بي ثٗ
35
ٚخٛظ آِعٖ رٛقّ اقزّٛبؼ ثيهزؽ يبظق اقذ.
تبؼچگي
تعد  ٚيىپت
تالَ اؾ ٚزت
تبْ اقت
ً ،خٙت
ثبٔيتب
ثؽ ضٛؼظاؼ ٔي كذ ،پف «خ ٙبْ ا قالَ» ٚا زعي  ٚخٛظ
ٔعاؼظ وٗ ث زٛاْ أ ٛىبـ ر ًٛيؽ خ ٙبْ غؽة ؼا
ظؼ آسي ٕٗ آْ ِالز ٗٗ وؽظ .ثب يه خ ٙبْ ِٕى كؽ
ِٛا خٗ ٘ كزيُ .وٗ ر ًبٚيؽ ِز ٛعظي اؾ غؽة ظؼ
آْ ّٔٛظاؼ اقذ.
رمب ثً خع يع خ ٙبْ ا قالَ ثب خ ٙبْ غؽة ؾ ِبٔي
آ غبؾ نع وٗ غؽة ر ّعْ خع يعي ؼا ثؽا قبـ
ِعؼٔي زٗ ثٕ يبْ ٔ ٙبظٖ  ٚثؽ خؽ يبْ فؽٕ٘ گي
خ ٙبْ ظ قذ وُ ظؼ لٍ ّؽ ٚؼ قبٔٗ٘ب قٍٓٗ پ يعا
وؽظ .خ ٙبْ غؽة ظؼ هك كذ اؾ هػ نزٗ ربؼ يه
ظٚؼاْ لؽ ٚ ْٚقٓب)  ٚاثز ٕبي ثؽ ا يٛي ر دعظ
رب زعٚظي اخ ّب٘ ظا نذ  ٚر ّعْ ٔٛيٓ ؼا خ ٙبْ
36
نّٛي اؼؾيبثي ِيوؽظ.
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ظؼ ٚالتتت ٙايتتتعٖ٘بي فٛوٛيبِتتتب ،ثيتتتبْ
ا يعسٌٛٛژيه ثٓ ِب يٗ٘بي فٍ كفٗ ِعؼٔي زٗ ا قذ
وٗ خ ٙبْ غؽة ظؼ ظٚؼاْ ِٛب يؽ ظؼ ؾِي ٕٗ ا يٛي
اقب قي آْ رب زعٚظي ثٗ اخ ّب٘ ؼ قيعٖ  ِ ٚسٛؼ
ار سبظ ضٛيم لؽاؼ ظاظٖ ا قذ .ر ٙبخُ غؽة ثٗ
خ ٙبْ ا قالَ ،ظؼ ؼا قزبي او ّبي پؽٚژٖ ٔبر ّبَ
ِعؼٔي زٗ  ٚيه خؽ يبْ وٕ هي  ٚأعي هيعٖ ا قذ،
ظؼ زبٌي وٗ خ ٙبْ ا قالَ ظؼ ِٛاخ  ٗٙثب ر ّعْ
غؽ ثي ٚا وٕم ٔ هبْ ظاظٖ ،ا يٓ ٚا وٕم ثٗ ظٌ يً
ر فؽق ظؼٔ ٚي آْ ِ ٚب٘ يذ ر ّعْ خع يع غؽة،
ظٚهب ٔٗ ثٛظٖ ا قذ .پف ٚا وٕم خ ٙبْ ا قالَ ثب
أ زؿا٘  ٚچهُپ ٛني اؾ ِٛاؼظ ضبو) ثؽا قبـ
تػٚثيذ» ث تٛظٖ  ٚظؼ
تؽـ ِ ٚدت
تبي وٕٙتتٗ «رت
ِّٛت
ؼقتتبٔٗ٘بي ّ٘گتتبٔي رًتتٛيؽي ظٚهبٔتتٗ ثتتؽاي
37
ِطبْجبْ ثبؾقبؾي ِيوٕٕع.
خ ٙبْ اقالَ ثؽضالف خٙبْ غؽة ،اؾ اث زعا ٔگؽل
تذ
تؽة ؼا وٍيت
تزٗ  ٚغت
تؽة ٔعانت
تٗ غت
ت٘ٛؽهؽا ثت
هت
يىپبؼ چٗ «ض يؽ» يب « نؽ» رٍ مي ٔ ىؽظٖ ا قذ،
ؾيؽا ايالً ّ٘چٚ ْٛازع يىپبؼچٗاي ٚخٛظ ٔعاؼظ.
ّ٘چ ٕبْ وٗ ٔ گؽل ه٘ٛؽهؽاي غؽة ثٗ خ ٙبْ ا قالَ
ٔٗ اؾ ؼٚي ٚالٛيذ قٕدي ثٍىٗ ثٗ يٛؼد قبؾِبْ
يبف زٗ اؾ قٛي قيب قذِعاؼاْ يٛؼد هؽ فذ .ثٗ
رٛجيؽ ٘بٔزؽ ،قطٓ هفزٓ اؾ ِٕبقجبد ثيٓ خٙبْ
ا قالَ  ٚغؽة ،ثٗ هٗٔ ٛاي وٗ هٛيي ٘ؽ وعاَ
38
ٚا زعي يىپبؼ چٗ  ٚپي ٛقزٗأع خبيؿ ٔي كذ.
وهٛؼ٘بي غؽثي «ظؼ ِمبي كٗ ثب خٙبْ اقالَ  ،ظؼ
و ٛنم٘بي ضٛظ ثؽاي ار سبظ  ٚ ٚزعد  ِٛ ًّ ٚفكرؽ
ثٛظٖا ٔع .ظؼ زٛؾٖ إِي زي ،قبؾِبْ پي ّبْ
ٔبر ،)ٛوٗ اؼ ٚپبي غؽ ثي ٚ
آرالٔز يه نّبٌي
آِؽي ىبي نّبٌي ؼا نبًِ ِي نٛظ ،ثب  ٚزعري وٗ
ِكٍّبٔبْ ثٗ ٔعؼد ثٗ ظقذ آٚؼظٖأع  ًّٚوؽظٖ
ا قذ» 39.ثب  ٚخٛظ ار سبظ ثي هزؽ خ ٙبْ غؽة ٔ كجذ
ثٗ خ ٙبْ ا قالَ ِ ،كٍّبٔبْ ٔ گؽل ه٘ٛؽهؽا ثٗ
آٔٙب اّٚبي ٔىؽظٖ  ٚظؼ رالل ثؽاي پػيؽل ثؽضي
اؾ ايٛي ِعؼٔيزٗ اؾ خٍّٗ «ظِٛوؽاقي» ٘كزٕع.
ثب ٔگب٘ي اخّبٌي ثٗ ؼٔٚع ِٛاخ ٗٙخٙبْ اقالَ

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

ثب خ ٙبْ غؽة قٗ خؽ يبْ ِطز ٍف لب ثً ر هطيى
ا قذ ،وٗ ظؼ ظِٕ ٚز ٙب اٌ يٗ ا يٓ ْ يف غؽة
قزيؿي  ٚنيفزگي ثٗ آْ لؽاؼ ظاؼظ .ظؼ ا يؽاْ
اقالِئّ ،بي ٕعهبٔي اؾ ظ ٚقؽ ْيف  ٚخٛظ ظا نزٗ
ٚ ٚعٖاي ؼا ثؽ آْ ظا نذ وٗ ثب وٍ يٗ ِ ٗب٘ؽ
تً
تع ِثت
تٛژي خعيت
تب رىٌٕٛت
تي ثت
تي ززت
تعْ غؽثت
رّت
رٍٛيؿ ي ٚ ْٛثٍ ٕعه ٛثٗ ِطبٌ فذ ثؽضيؿ ٔع ٚ
ثؽضي ظيگؽ چٕبْ نيفزٗ غؽة نعٔع وٗ ؼاٖ ٔدبد
تؽ
تؽق قت
تب فت
تب رت
تٛن پت
تعْ اؾ ٔت
تي نت
ؼا ظؼ غؽثت
40
ِييبفز ٕع .ه ِ ٗٔ ٛيبٔي ْ يف وٗ ِي رٛاْ اظ ٚب
ّٔٛظ خؽيبْ ايٍي ؼا ظؼ خٙبْ اقالَ نىً ِيظ٘ع
ظؼ ِٛاخ  ٗٙثب ر ّعْ غؽ ثي رؽظ يع  ٚرؿ ٌؿي ؼا
پي هٗ ضٛظ قبضزٗ  ٚظؼ ثبؾنٕب قي ر ّعْ غؽة
٘ ّٛاؼٖ ثب ِ هىً ِٛا خٗ نعٖ ا قذ .ثٗ ٔ ٗؽ
ِيؼقتتع ايتتٓ ِهتتىً اؾ ظؼ ْٚخٛاِتت ٙاقتتالِي
ثؽضب قزٗ ا قذ .خ ٙبْ ا قالَ ،ثؽضالف غؽة وٗ ظؼ
تذ اؾ هػنتتزٗ ربؼيتته ضتتٛيم ظٚؼاْ لتتؽْٚ
هككت
 ٚقٓب)  ٚرٙ ٛع ثٗ ا يٛي ِعؼٔي زٗ ِ ًُّ ا قذ،
ٕ٘ٛؾ ثٗ آِٛؾٖ ٘بي ِعؼٔيزٗ ثب رؽظيع ٔگؽيكزٗ
 ٚظؼ ز كؽد هػ نزٗ ظؼض هبْ ضٛيم ا قذ .خٛاظ
ْجبْ جبيي ظؼ ِمب ٌٗاي ثب ٕٛ ٚاْ « ٚعَ ر فبُ٘
رّعْ٘ب» رًٍت قٕذ  ٚرالل ثؽاي ثبؾنٕبقي ٘ٛيذ
ثؽا قبـ ا يبٌذ ؼا ِبٔ ٙثبؾنٕب قي خ ٙبْ غؽة ٚ
تعٚ .ي
تٕبضذ ِٕزمعأتتٗ قتتٕذ ِيظأت
ّ٘چٕتتيٓ نت
ِٛز مع ا قذ «خ ٙبْ ا قالَ ثٗ ظٌ يً ِز ًٍت نعْ
قٕذال ٗٔ ،رٕٙب نٕبضزي اؾ ضٛظ ٔعاؼظ وٗ ززي
ا هؽ ُ٘ ثطٛا ٘ع ضٛظ ؼا ثهٕب قع ،ا يٓ وبؼ ف مّ
41
اؾ ؼاٖ أعيهٗ اؼٚپبيي ِّىٓ اقذ».
خ ٙبْ اقالَ اؾ يه قٗ ٔ ٛبؼٖهؽ پيمظ قزي رّعْ
غؽ ثي  َٙ ِٛ ٚأف ٛبٌي ضٛيم ا قذ  ٚاؾ قٛي
ظي گؽ ،ه ٛنٗ چ هّي ثٗ هػ نزٗ ؼ ٚنٓ  ٚفؽ٘ ٕگ
تٗ ِيرٛأتتع اؾ
رّعْقتتبؾ ضتتٛيم ظاؼظ؛ ٌتتػا ٔت
هػ نزٗ ظي ثى ٕع ِ ٗٔ ٚيرٛا ٔع ثٗ وٍ يذ ر دعظ
ظي ثجٕعظ .ثٗ ٚال ٖٚچٙؽٖ اقزّٛبؼي رّعْ خعيع
غؽة چ ٕبْ ِؽؾ ٘بي ِطع ٚني ِ يبْ خٛا ِ ٙا قالِي
رؽقيُ ّٔٛظٖ وٗ ارسبظ آٔٙب ِكزجٛع ِئّبيع.
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ثؽاي ِ ثبيِ ،ف ٍِ« َٛٙيّذ» وٗ اؾ آِٛؾٖ ٘بي
غؽثي اقذ چٕبْ ظؼ أعيهٗ  ٚخبْ ِكٍّبْ ؼقٛش
وؽظٖ وٗ وّ زؽ و كي اؾ ِٕبظ يبْ «ا ِذ ا قالِي»
تذ ٍِ ٚيهؽايتتي رؽظيتتع ايدتتبظ
ظؼ ِفٙتتٍِ َٛيت
ِيو ٕع؛ ظؼ زبٌي وٗ ٘ ّيٓ ٍِ يذ ثب ِؽؾ ٘بي
ِ طعٚل ٚب ًِ ر فؽق خ ٙبْ ا قالَ ثٛظٖ ٔ ٚعاي
«ار سبظ» ؼا ثب چبٌم ِٛا خٗ ِيو ٕع ّ٘چ ٕبْ وٗ
تٙ
فتتٌٛؽ ٔزيدتتٗ ِيهيتتؽظِ ،كتتٍّبٔبْ ظؼ ِٛالت
ز كبـٕ ِ ،بفٍ ِ ٙي ؼا ثؽ ِ ٕبف ٙا ِذ رؽخير
ظاظٖ  ٚا يعٖ ا ِذ ٚا زعٖ ؼا ثٗ ث ٛرٗ فؽاِ ٛني
ِي قپبؼٔع 42 .و هٛؼ ٚؽاق ظؼ خ ٕگ ٘ هذ قبٌٗ
 ٍٚيٗ ا يؽاْ ثب خ ٙبْ غؽة ار سبظ ثؽ لؽاؼ وؽظ،
ّ٘چ ٕبْ وٗ ا يؽاْ ظؼ ظٚؼٖ نبٖ  ٚجبـ يفٛي ثب
43
خ ٙبْ ِ كيسيذ  ٍٚيٗ ظٌ ٚذ ٚث ّبٔي ِز سع نع.
٘بٔزؽ ثب ِٓبٌ  ٗٛربؼيطي رٛب ًِ ظٌٚذ ٘بي
اقالِي چٕيٓ ٔزيدٗ ِيهيؽظ:
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ِٕب قجبد ثيٓاٌٍّ ٍي و هٛؼ٘بي ا قالِي ظؼ
ْٛي ربؼيص ٔٗ ثٗ  ٚقيٍٗ ا قالَ ،ثٍ ىٗ
ً ر ٛقّ أگيؿٖ ٘بي ظي گؽ ِ ٚهط ًٗ٘بي
او ثؽا
ؼفزتتبؼ زىِٛتتذ اؾ خٍّتتٗ زفتتٕ إِيتتذ،
ٔيبؾ ٘بي الز ًبظيٕ ِ ،بف ٙهؽ ٖٚزبوُ ٚ
خ كذ ٚخ ٛثؽاي و كت زيث يذ  ٔ ٚفٛغ ر ٛييٓ
نعٖ ا قذّ٘ .چ ٕيٓ رٙ ٛع ثٗ ا قالَ آٔ معؼ
ٔيؽٕ ِٚع ٔ جٛظٖ ا قذ وٗ ِ كٍّبٔبْ ؼا ثٗ
ر هىيً خج ٗٙاي ٚا زع ظؼ ثؽا ثؽ خ ٙبْ ضبؼج
44
لبظؼ قبؾٔع.

تٗ
تٗ ِيضٛا٘تع ٔ ٚت
تالَ ٔت
تبثؽايٓ خٙتبْ اقت
ثٕت
ِيرٛأع ضٓؽي ثؽاي خٙبْ غؽة ثبنع  ٚايٛالً ظؼ
ِٛ َٙٚخٛظ اؾ ارسبظ  ٚپي ٛقزگي الؾَ وٗ ثزٛاْ
ٚاژٖ «ا ِذ ٚا زعٖ» ؼا ظؼ ثبؼح آْ ث ىبؼ ث كذ،
ثؽ ضٛؼظاؼ ٔي كذٌ .يىٓ خ ٙذ ييبٔذ اؾ ٘ ٛيذ
ضٛيم چبؼٖاي خؿ ارسبظ  ٚؼٚي آٚؼظْ ثٗ «ايٛي
 ٚآ ييٓ خ ٙبْ نّٛي ا قالَ» وٗ ثؽ ٍِيهؽا يي
رؽخير ظاظٖ نٛظ  ٚخٛظ ٔعاؼظِ .جٕبي ار سبظ ظؼ
ا ِذ ا قالِي ٗٔ ،ظ نّٓ ِ هزؽن ثٍ ىٗ ا قالَ ا قذ.
پؽفكٛؼ ِٛالٔب ،وٗ آؼِبْ «اِذ اقالِي» ؼا ْؽذ
ِيو ٕع ،ثؽ «ظٌٚذ ٘بي ا قالِي» رى يٗ ِيو ٕع ٔٗ

«ظٌٚذ ٘بي ِّب ٌه ا قالِي» ِٛ ٚز مع ا قذ ظٌ ٚذ
ا قالِي ٘ ّبْ زىِ ٛذ ا قالِي ا قذٌ ٚ ،ي لؽ يت ثٗ
ار فبق ظٌٚذ ٘بي ِّب ٌه ا قالِي ا ِؽٚؾ ضي ٍي اؾ
45
ايٓ ِٕٗؽ ظٚؼ ٘كزٕع.
ا يعٖ «ا ِذ ا قالِي» ٘ ٕٛؾ يه آؼ ِبْ ثٛظٖ ٚ
اثٛبظ آْ ِهطى ٔيكذِٛ .الٔب ِيهٛيع:
ٖؽفيذ ثكيبؼ ثباليي اؾ رهىيً يه قيكزُ ِٕٓمٗاي
ا قالِي فؽا رؽ اؾ قبضزبؼ ثيلب ٚعح و ٕٔٛي ،ثٗ ٚيژٖ
ثب پ يعايم و هٛؼ٘ب  ٚخّٛٙؼي ٘بي خع يع ظؼ آ قيبي
تّبٌي ٚ
تبي نت
تالِي ظؼ آفؽيمت
تبي اقت
تٗ  ٚضيؿل ٘ت
ِيبٔت
ضبٚؼِيبٔٗ ،ظؼ خٙبْ اقالَ ٚخٛظ ظاؼظٌٚ ،ي ِٛفميذ
 ٚازز ّبي چ ٕيٓ ّ٘ج كزگي٘بيي ثٗ ث ًيؽد  ٚندبٚذ
46
ؼ٘جؽاْ خٛاِ ٙاقالِي ِؽثِ ِٛيثبنع.

اقالَ ،غؽة  ٚؼقبٔٗ٘ب

111

پينوشتها
 .1قيع از ّع ؼف ٛذ« ،رج ييٓ ِ فب٘يُ ا قالَ  ٚغؽة ٚف ُٙ

يسير ؼاث ٓٗ آْ ظ ،»ٚرؽخ ّٗ غالِس كيٓ اثؽا٘ي ّي ،يج هّ
ااالو ٔ غرب ،ل < 7ايٕزؽٔذ):
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www.al-shia.com/html/far/books/maajalat/10/09/index.htm.
2. Olivier Roy, Globalised islam (the search for a new ummah), London,
2004, p 10 – 15.
ّ٘ .3بْ ،و  72ت .77
ِ .4سّعؼ َب ربخ يه ،رٔا یت غير یت ٔ ْٕ یت در ي ياٌ
ایراَياٌ ،رٙؽاْ :فؽٕ٘گ هفزّتبْ  ،چتبا اٚي )48=9 ،و
.4;2
 .5قيع خ ّبي ا ٌعيٓ ا قع آ ثبظي ،ثٗ ٔ مً اؾِ :س ّع
ثؽ٘بٔي ،احياء توكر دیُي (ايذ جًال ،اقبال ،ضریعتي) ت
رٙؽاْ :خؿيً ،چبا اٚي ، )48=2 ،و .7>:
ِ .6س ّع ال جبي ال ٘ٛؼي ،اح ياي ف كر دی ُي در ا االو،
رؽخّٗ ازّع آؼاَ رٙؽاْ :وزبة پبيب ،چبا اٚي ،ثي رب) و
.48
ِ .7ؽر ُي ِٓ ٙؽي َ ،برد حق ٔ با طم بّ ضًيًّ اح ياي
توكر اااليي رٙؽاْ :يعؼا ،چبا ٘يدعُ٘ )48<= ،و .<7
ًْ .8اٌ ،و .<4
 .9خ ٙبٔجطم ثٛا لت َ ،گرش تاریخي ٔ رٔ یارٔیم غرب با
ااالو لُ :ظفزؽ رجٍيغبد اقالِي چبا اٚي )48<= ،و =<.
ٚ .10يٍ يبَ ِٔٛزگّؽي ٚاد ،تأثير ا االو در ارٔ پا،
رؽخّٗ يٛمٛة آژٔع رٙؽاٌِْٛ :ي ،چبا اٚي )48;4 ،و .424
 ،ّٛ ٘ .11بر خٕرد رراي ي سهًاَاٌ ٔ ي سيحياٌ رفب٘ ّبد
 ٚقٛء رفب٘ ّبد) ،رؽخ ّٗ ِس ّع ز كيٓ آؼ يب ر ٙؽاْ :ظف زؽ
ٔهؽ فؽٕ٘گ اقالِي ،چبا اٚي )48<8 ،و  497ت ;.49
ٚ .12يٍ يبَ ِٔٛزگّؽي ٚاد ،تأثير ا االو در ارٔ پا ،و
.42
 ،ّٛ٘ .13برخٕرد رراي يسهًاَاٌ ٔ يسيحياٌ ،و .89
 .14خٛاظ زعيعي ،ااالو از َظر ٔنتر رٙؽاِْ :ؽوؿ ٔهؽ
و<=.4==-4
ظأهگب٘ي ،چبا پٕدُ)48<9 ،
ًْ .15اٌ ،و >.8
 .16قيِّ ْٛؽظْ ،ت ا بم فرُْ گي در رٔا بط بيٍانً هم
ا االو ٔ غرب ،رؽخ ّٗ از ّع ٍٚي طبٔي ر ٙؽاْ :آؼ يٓ ،چبا
اٚي )48<> ،و >.4
 .17فٛوٛيبِب  ،)َ 4>>7ثٗ ٔمً اؾ ًْ :اٌ ،و .79

 .18پي زؽ .اي .ثؽ هؽ ،ا فٕل اكٕالری سى (د یٍ خيسش گر ٔ
ايا ات ج ٓاَي) ،رؽخ ّٗ اف هبؼ اِ يؽي

ر ٙؽاْ :پٕ گبْ ،چبا

اٚي )48=2 ،و >.47

ِ .19س ّع خٛاظ الؼي دبٔي ،ايا ات خارجي

ر ٙؽاْ ِ :هىٖٛ
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 ،چبا اٚي )48<< ،و .7;4
 .20پيزؽ .اي .ثؽهؽ ،پيطيٍ ،و >.47
ِ .21سّع خٛاظ الؼيدبٔي ،پيطيٍ ،و  7:4ت .7:7
 .22ثؽايبْ ٚايذ ،پيطيٍ ،و .497
ًْ .23اٌ ،و .4:2
 .24اظٚاؼظ قٛيع ،ا االو ر ااَّْا ،رؽخ ّٗ او جؽ اف كؽي
رٙؽاْ :رٛـ ،چبا اٚي )48<> ،و .4:
ًْ .25اٌ ،و .7:
 .26زكتتٓ ثهتتيؽ ،چٓننرِ ااننالو ٔ يسننهًاَاٌ در َگنناِ
ريریكائياٌ ايٕزؽٔذ):
http://farsnews.ir/News Vmp.Asp?id= 127954.
 .27او جؽ از ّع ،پ ست يذرَي سى ٔ ا االو ،رؽخ ّٗ فؽ ٘بظ
فؽّٕ٘عفؽ رٙؽأْ :هؽ ثبٌث ،چبا اٚي )48=2 ،و ==.
 .28اظٚاؼظ قٛيع ،پٕ ضص خ بري ا االو در غرب ،رؽخ ّٗ
 ٚجعاٌؽزيُ هٛا٘ي ر ٙؽاْ :ظف زؽ ٔ هؽ فؽ٘ ٕگ ا قالِي ،چبا
اٚي )48<= ،و =.9
ًْ .29اٌ ،و .=2
ًْ .30اٌ ،و >.4
 .31ثؽٔبؼظ ٌٛسيف ،يطكم از كجا رغاز ضذ؟ (تأثير غرب
ٔ ٔا كُص خأرييا َّ) ،رؽخ ّٗ نٙؽيبؼ ضٛاخ يبْ ر ٙؽاْ:
اضزؽاْ ،چبا اٚي )48=9 ،و  422ت .424
ًْ .32اٌ ،و .428
 .33اظٚاؼظ قٛيع ،پٕضص خبري ااالو در غرب ،و .84
 .34ضجؽهؿاؼي ِٙتؽِٛ ،ؼضتٗ < ،=9/44/4خٙتبْ ّ٘چٕتبْ
يسٕٗ ض هُ  ٔ ٚفؽد اؾ ا٘ب ٔذ ؼ قبٔٗ٘بي غؽ ثي ثٗ قبزذ
پيبِجؽ و)www.mehrnews.com :
 .35زّ يع ِٛال ٔب ،جر یاٌ بيٍانًه هي اطال عا  ،رؽخ ّٗ
تبد
تبد  ٚرسميمت
تؿ ِٓبٌٛت
تؽاِْ :ؽوت
تٛاٖ رٙت
تىؽ ضت
تٔٛف نت
يت
ؼقبٔٗ٘ب ،چبا اٚي)48<4 ،و .97
 .36ؼ .ن :ؼيّ ْٛآؼ ،ْٚيراحم ااااي اَذیطّ در جايعّ
ضُا اي ،رؽخ ّٗ ثبلؽ پؽ ٘بَ ،ر ٙؽاْ :أز هبؼاد  ٚآ ِٛؾل
أمالة اقالِي ،چبا ظ )48<2 ،َٚو .=9 ٚ 99
ِ .37سّعؼ َب لبٔ ْٛپؽٚؼ ،در ری ُّ ایرا َي ،رؽخ ّٗ
ِٙعي ٔدف ؾاظٖ ،رٙؽاْ ،فؽٕ٘گ هفزّبْ ،چبا اٚي)48=9 ،
و  7;7ت ;;.7
 .38نيؽيٓ ٘بٔزؽ ،ری ُذِ ا االو ٔ غرب ،رؽخ ّٗ ٘ ّبيْٛ
ِدع رٙؽاْ :فؽؾاْ ،چبا اٚي )48=2 ،و.7<8
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ًْ .39اٌ ،و .7<7
ًٓ ِ .40في ٍِىٛر يبْ  ٚظي گؽاْ ،اَ الب ا االيي ٔ چرا یي
ٔ چگَٕگي رخذاد رٌ رٙؽاْٙٔ :بظ ّٔبيٕعهي ٌٚي فميٗ ظؼ
ظأهگبٖ٘ب ،چبا قيؿظُ٘ )48=2 ،و <.9
 .41ختتٛاظ ْجبْجتتبيي ،عننذو تونناْى تًننذَٓاَ 7228 ،
ايٕزؽٔذ):
 .42هؽا ٘بَ .اي .فٌٛؽ « ،ضيعياٌ عراق» ،رؽخ ّٗ ضعي دٗ
رجؽيؿي ،فصنهُايّ تخصصني ضنيعّ ضُااني ،قتبي ظ ،َٚل ;
ربثكزبْ  )48=8و ><.
 .43نيؽيٓ ٘بٔزؽ ،پيطيٍ ،و .4>8
ًْ .44اٌ ،و <=.4
 .45زّيع ِٛالٔب ،اتحادیّ ايت اااليي ايٕزؽٔذ):
www.bashgah.net/aouter/molana.asp-37k.
 .46زّيع ِٛالٔب« ،خبِِ ٗٛعٔي ٚخٙبٔي قبؾي» ،فصهُايّ
كتاب َ ذ ،قبي نهُ ،ل  7:ؾِكزبْ  )=4و <.7
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