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معرفی و نقد کتاب 
»اسالم و خشونت در عصر مدرن«

دکتر علی اکبر کمالی اردکانی

هـاي  بحث و بررسی پژوهشگران و تحلیلگران مسـائل سیاسـی در خصـوص جریـان    
هاي اخیر و خصوصاً به دنبال پیروزي انقالب اسالمی، همواره روگرا در دههمختلف اسالم

در آمریکـا، نقطـۀ عطفـی در ایـن     2001به افزایش بوده است، اما حادثۀ یـازده سـپتامبر   
شود. به اعتقـاد بسـیاري از محققـان، از ایـن     هاي آن محسوب میگیريمطالعات و جهت

جویانه از اسالم و مسلمانان در دنیاي غرب به هاي ستیزهها و برچسبمقطع به بعد، کلیشه
انـد کـه اسـالم و مسـلمانان، مظهـر      جایی که بسیاري مدعی شدهشدت افزایش یافته، تا

آمیز در دنیاي مدرن هستند. متأسفانه موج عظیمی از تبلیغات و تروریسم و اعمال خشونت
هاي غربی در چند سال اخیـر، بـه بهانـۀ اقـدامات     هاي سطحی و ژورنالیستی رسانهنوشته
انان را مخالف تکثر، تنوع، تجدد، مذاکره، هاي رادیکال و تندرویی چون القاعده، مسلمگروه
وگو و سازش معرفی کرده و اعالم جنگ علیه تروریسـم را بـه معنـاي جنـگ علیـه      گفت

 
Beverly Milton-Edwards, Islam and Violence in the Modern Era,

Pal gave Macmillan, 2006.

پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی اسالم







214

 و 
هل

ه چ
مار

 ش
هم/

زد
  یا

سال
رم

چها
ز/ 

تان
مس

87

ریـزي گسـترده بـراي مقابلـه بـا تهدیـد       اند. در چنین فضایی، لـزوم برنامـه  اسالم دانسته
افـراد محققـی نیـز    مورد تأکید قرار گرفت. در این میان، معدود iگرایان یا خطر سبزاسالم

اسالم و «اند که در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، به بررسی عمیق ابعاد موضوع وجود داشته
هاي حوادث دهـه اخیـر در جهـان    اند که به تحلیل ریشهپرداخته و تالش کرده» خشونت

تردیـد، آشـنایی بـا چنـین     اسالم و برخوردهاي متفاوت مسلمانان بـا غـرب بپردازنـد. بـی    
گرایـی در دنیـا   براي ما ایرانیان که به عنوان یکی از مراکز اصلی جریان اسـالم تحقیقاتی

اثر خانم » اسالم و خشنونت در دوران مدرن«شویم، خالی از لطف نیست. کتاب معرفی می
دکتر بیورلی میلتون ادواردز از معدود آثار تحقیقی و نسبتاً مـوفقی اسـت کـه بـراي فهـم      

گرا با غرب تالش کرده است. نامبرده که هاي جریانات اسالمها و علل اصلی برخوردریشه
استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کوئین بلفاست، واقع در ایرلند شمالی است، نزدیـک  
به دو دهه است که در حوزه اسالم سیاسی، خاورمیانه، منازعه اعراب و اسـرائیل و مسـئله   

سیاسـتهاي جـاري در   ) «1996» (طینسیاست اسالمی در فلس«کند. فلسطین مطالعه می
بنیادگرایی اسالمی از «) و 2004» (اسالم و سیاست در جهان معاصر)» 1999«(خاورمیانه 

هاي منتشر شده وي در این حوزه است. در این جا به ) از جمله کتاب2005» (1945سال 
231پـردازیم. کـه در   مـی » اسالم و خشونت در عصر مدرن«معرفی و نقد مختصر کتاب 

بندي، کتابشناسی و نمایـه منتشـر شـده    صفحه، شامل پیشگفتار، مقدمه، پنج فصل، جمع
است.

. معرفی کتاب1
پیشگفتار

کند که تحقیقات مربوط به نگارش این کتـاب را قبـل از   مؤلف در پیشگفتار، اشاره می
ظاهر و نتایج آمدهاي این حادثه، درتردید، پیآغاز کرده، اما بی2001حادثه یازده سپتامبر 

آن تأثیر داشته است. وي با اشاره به تجربـه حضـور و زنـدگی در جوامـع موسـوم بـه پـر        
هایی است که نوعی تر پدیدهکند که هدف او بررسی دقیقخشونت در خاورمیانه، تأکید می

برداشت سطحی از آن در جوامع غربی، رایج شده است. از نظـر وي چنـین کـاري باعـث     
آمیـز آن،  هـاي خشـونت  تر از اسالم و بخشدست آوردن تصویري کاملشود که با بهمی
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جویان آزادي خواه، و اقدامات عادالنه را از ناعادالنـه متمـایز   ها را از جنگبتوان تروریست
اي بـراي اعمـال   شود که مطالب این کتاب به معنـی دفاعیـه  ساخت. در نهایت، تأکید می

یرد، نخواهد بود.گتروریستی که به نام اسالم صورت می

مقدمه
کند ضمن ارائـه نمـایی از مطالـب    اي کتاب، مؤلف تالش میدر مقدمه هجده صفحه

دهی آنها را بیان کند. از جملـه  گانه و نحوه سازماناي از مطالب فصول پنجکتاب، خالصه
شود که اگر چه همـه مسـلمانان،   ترین نکات این مقدمه، آن است که امروزه گفته میمهم

) 1هاي جهـان، مسـلمان هسـتند. (ص    ی از تروریستخوریست نیستند، اما متأسفانه برتر
هـا و  ها در سراسر دنیاست که نژادها، فرهنگاسالم، دین بیش از یک میلیارد نفر از انسان

گـرا، مـذهبی، سـکوالر، سوسیالیسـت،     شرایط سیاسی ـ اقتصادي گونـاگونی دارنـد. جـزم    
توان به یک مسـلمان نسـبت   ها صفت دیگر را میدگرا و دهکار، اصالح طلب، بنیامحافظه

هاي بسیاري وجـود دارد. بنـابراین،   بنديها و تقسیمداد. در داخل و میان مسلمانان، شاخه
)2ها از اسالم و ایمان است. (ص تنوع در هویت مسلمانان، بسیار بیش از فهم ساده غربی

آمیـز بسـیاري   رفتارها و مباحـث صـلح  ها،در اسالم، مانند یهودیت و مسیحیت، ارزش
هـاي  وجود دارد، اما در حال حاضر در دنیاي غرب، فقط روي مفهوم جهاد و برخـی جنبـه  

) از زمان وقوع حادثه یـازده سـپتامبر، بـه طـور     6شود. (ص آمیز اسالم، تاکید میخشونت
واقع، معتقدند دهند و در روزافزونی، تروریسم و خشونت را به اسالم و مسلمانان نسبت می

هاي اسالمی باور به اعمال خشونت آمیز دارند؛ مگر آن که خالف آن ثابت شود. همه گروه
تزي براي نظم نوین جهانی، مطرح شده به عالوه، اسالم به طور روزافزونی به عنوان آنتی

کننـد.  و تروریسم اسالمی را واکنش مسلمانان به مدرنیته غربی و جهانی شدن عنوان می
هـا و  کند بدون ورود به مباحث عینی و جزئیات خشـونت هر حال، این کتاب تالش میبه 

هاي اسالمی در افغانستان، عراق، چچـن، الجزایـر و... بـه امـوري نظـري و      اقدامات گروه
)8تئوریک بپردازد. (ص 

فصل اول
اي از رابطـه اسـالم و خشـونت از ابتـدا تـا عصـر حاضـر،        این فصل به بیان تاریخچه

تصاص یافته است. نگارنده پس از تأکید بر این که عالوه بـر اسـالم، هنـوز، یهودیـت،     اخ
کند مسیحیت، هندوئیسم و ... در زندگی مردم در کشورهاي مختلف تأثیر دارند، اذعان می
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که تالش قدیمی پروژه سکوالریزاسیون براي اخراج مذهب از حوزه عمومی در بسیاري از 
اي بـراي تنظـیم اقتـدار و نظـم     هنوز مذهب بـه عنـوان وسـیله   کشورها به ثمر نرسیده و 

رود. در ادامه این فصـل، نکـات جـالبی در خصـوص تـاریخ      اجتماعی و سیاسی به کار می
شود که برخی از آنها چنین است:دولت و قدرت در اسالم بیان می

ز ـ تأسیس دولت در مدینه توسط پیامبر اسالم، با توجـه بـه فرهنـگ و شـرایط آن رو    
آمیز نبوده است. با توجه به پیمانی که پیامبر در ابتـداي ورود  جهان عرب، اقدامی خشونت

هاي دینی اهل کتـاب منعقـد کـرد، مبنـاي حکومـت      به مدینه با قبایل مختلف و با اقلیت
)35اسالمی بر اجماع و صلح بود، نه بر نزاع و جنگ.(ص 

حکومـت، بـه دنبـال تشـکیل     نظر از اختالفات شیعیان و اهل سنت در شـکل ـ صرف
خالفت به عنوان شکل دولت اسالمی بعد از پیامبر اسالم، استفاده از زور و خشونت، امري 

)40ملزم به رعایت شریعت و قانون الهی بود. (ص کنترل شده بود و خلیفه،
ـ اصل جهاد در اسالم، مطابق فرهنگ و آداب جنگ و صلح در جهان آن روز، بیشـتر  

رفـت.  اع از مرزها به کار رفته و طبق اصـول و قـوانین خاصـی بـه کـار مـی      مربوط به دف
)43خشونت کور و قتل و غارت در اسالم وجود نداشته است. (ص 

گرایی دانسـت. چنـین افـرادي، یـک     ـ بن الدن را نباید نماینده اسالم مدرن و اسالم
)46اند. (ص ها، آنها را بسیار بزرگ کردهاقلیت کوچک و کم طرفدارند که رسانه

هـاي مربـوط بـه    ـ اگر قرار باشد براي متهم کردن مسلمانان به تروریسم، بـه افسـانه  
جویـان صـلیبی مسـیحی در آن    حسن صباح و اسماعیلیه برگردیم، باید به اقدامات جنـگ 

سـتیزي توسـط   ها یهـودي دوران و مسائلی نظیر آن نیز توجه داشته باشیم. همچنین قرن
)48ایی نیز نباید فراموش شود. (ص مردم و رهبران اروپ

فصل دوم
دار بین اسالم و غرب، به تأثیر این امـر  در این فصل با اشاره به تنش تاریخی و سابقه

رغم مطالعات انجام شـده  پردازد. از نظر وي، علیدر رابطه با مسلمانان در عصر حاضر می
ی اسالم و غرب وجـود  ، در جوامع آکادمیک توافقی در خصوص مشکل اصل1990از دهه 

اي، مشکل مسلمانان را مشکل فکري و کلی با جوامع مدرن سکوالر دانسـته و  ندارد. عده
کنند. در مقابل، گروهی خواستار عملیات تروریستی را اقدام دفاعی در برابر غرب عنوان می

، هاي کنـونی کنار گذاشتن مسائل و اختالفات تاریخی بوده و معتقدند مشکالت و درگیري
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) بـراي  53اي هسـتند. (ص  اموري ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادي، فرهنگـی و منطقـه  
ترین مشکالت مسلمانان با دنیاي غرب، مسـئله اسـرائیل اسـت؛ زیـرا     نمونه، یکی از مهم

رغم تعابیر مختلفی که از رابطه اسرائیل با دنیاي غرب مطـرح شـده، اکثریـت قـاطع     علی
)60دانند. (ص طلبی غرب بر جهان اسالم میجاوز و سلطهمسلمانان، اسرائیل را مظهر ت

به هر حال، بعد از مـاجراي یـازده سـپتامبر، اقـدامات محـدود کننـده بسـیاري علیـه         
مسلمانان در غرب انجام شده و قوانین متعددي براي محـدود کـردن مهـاجران مسـلمان     

ز مسلمانان، احساس وضع شده است. این اعمال باعث شده که بسیاري از مردم غرب نیز ا
هـا و سـاختن   رویه رسـانه تهدید و ترس کرده و خواهان برخورد با آنان باشند. تبلیغات بی

ها، این گونه مشکالت را دو چندان کرده است. در این میان، هاي متعدد علیه مسلمانفیلم
بـا  هـا، مبـارزه  عدالتیمبارزات اصیل مسلمانان براي احقاق حقوق خودشان، که بر ضد بی

هاي موجود در کشورهایشان بوده، تحـت الشـعاع   روند استعمار و استثمار غربی و دیکتاتور
)80چنین تبلیغاتی قرار گرفته است. (ص 

فصل سوم
در این فصل، مباحثی نظري و تئوریک در خصوص تعریف خشـونت و جایگـاه آن در   

شود. نگارنده پس یادیان مختلف، خصوصاً اسالم، و رابطه بحث خشونت و قدرت مطرح م
از اذعان به دشوار بودن تعریف خشونت در فرهنگ و ادیان مختلف، و رابطه آن بـا بحـث   

کند خشونت از نوعی که هابز بیـان کـرده، در همـه جوامـع و     حکومت و قدرت، تأکید می
)87ها وجود دارد. (ص فرهنگ

فتار و اعمـال بـیش از   در مورد خشونت در اسالم نیز این ابهام وجود دارد که ما باید ر
هزار سالۀ مسلمانان را مدنظر قرار دهیم، یا آنچه که در متون اصلی، یعنی قـرآن و سـنت   

رو هستیم کـه  ها روبههاي مختلفی از مسلمانآمده است. نباید فراموش کرد که ما با فرقه
)88هاي متفاوتی از کتاب و سنت دارند.(ص برداشت

شکاف تاریخی بین شیعه و سنی و نحوه برخورد آنها با دشمنان داخلی، مسئله شهادت 
و سمبل بودن این شهادت براي شیعیان، تأثیر این جنبه از فرهنگ شیعه امام حسین

در پیروزي انقالب اسالمی، جایگاه خشونت در شریعت اسالمی و رابطه آن با بحث قدرت 
هاي اهل سنت در نحوه عربستان و تمایز آن با سایر فرقهو عدالت، ظهور فرقه وهابیت در 

هـاي  ) دیـدگاه 103استفاده از زور و برخورد خشونت آمیـز آنهـا بـا سـایر مسـلمانان (ص      
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)، بحـث خشـونت در عرصـه    109اجتهادي امام خمینی(ره) در مبحث والیـت فقیـه (ص   
هـان اسـالم (ص   عمومی و خصوصی و به ویژه، مسئله خشونت در برخورد بـا زنـان در ج  

اي از مباحث مفصل و قابل توجهی است که مؤلف در این فصل بـه بررسـی   )، نمونه112
آنها پرداخته است.

فصل چهارم
» خشـونت مقـدس  «در این فصل، جنبه دیگري از رابطه مذهب و خشونت، با عنـوان  

کـار،  مطرح شده که در واقع، تالش براي توضیح پدیده شهادت در اسالم است. براي این 
هـاي  افراد و انگیزه آنها در ادیان و فرهنـگ » قربانی کردن«مؤلف، بحثی را در خصوص 

دهد. از نظر وي بحث فدا شدن افراد به خاطر ملت، سـرزمین، مـذهب و   مختلف، ارائه می
هاي مختلـف  اي طوالنی در تاریخ داشته و در ادیان و سرزمینمبارزه با ظلم و ستم، سابقه

تجلیل شده است. با این حال نباید فراموش کرد که مفهوم فدا شـدن یـا   از چنین افرادي 
جانبازي افراد در فرهنگ سکوالر امروز جهان غـرب، بسـیار ظـاهري و سـطحی، مطـرح      

هاي کوچک و خردي چون هنر، مد، ورزش، تئاتر، فیلم و... با شود و افراد تنها در قالبمی
یی چون پدیده کامیزاکی در ژاپن در دوران جنگ هاشوند. به هر حال، نمونهرو میآن روبه

هـاي غیـر اسـالمی چنـین     گذاران انتحاري در میان ببرهاي تامیـل، نمونـه  جهانی و بمب
گذاري انتحـاري یـا شـهادت طلبانـه را نبایـد خـاص       اي است؛ بنابراین، پدیده بمبپدیده

)140مسلمانان دانست. (ص 
مـورد بـین   60لبانـه مبـارزان فلسـطینی (   طهاي شهادتگذاريبا این حال، موج بمب

هـاي متعـدد دیگـري کـه توسـط القاعـده در عـراق،        ) و نمونـه 2002تا 2000هاي سال
افغانستان و سایر مناطق انجام شده، باعث شده که امروزه این پدیده، ارتبـاط بسـیاري بـا    

نـاطقی  طلـب در م هـاي شـهادت  مسلمانان داشته باشد. به این ترتیب، تشکیل علنی گروه
رغم همه چون فلسطین، عراق، ایران، چچن، جامو و کشمیر و... بسیار چشمگیر است. علی

این مسائل، نباید فراموش کرد علماي مسلمان در خصوص این نوع عملیات، خصوصـاً در  
اند.گناه، اجماع نداشته و در مواردي صراحتاً، آن را نهی کردهبرخورد با شهروندان بی
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فصل پنجم
به i»ترور مقدس«فصل نیز تالش شده تا در ادامه مباحث فصل چهارم، پدیده در این

عنوان مظهر خشونت در عصر مدرن، مورد بررسی همه جانبه قرار گیـرد. از نظـر مؤلـف،    
بدون بررسی عوامل محیطی، امنیتی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کـه منجـر بـه وقـوع     

اد مختلف خشونت اسالمی آسان نیسـت. از  ترورهاي اخیر توسط مسلمانان شده، درك ابع
هاي مسلمانان باید به محل زندگی آنها، نوع نظام سیاسی حاکم و نظر وي براي درك قیام

هـاي دیکتـاتوري   مشکالت خاص هر یک توجه کرد؛ زیـرا برخـی از مسـلمانان بـا نظـام     
و لبنـان،  کنند، برخی از آنها در فلسـطین  سرکوبگري چون رژیم حاکم بر مصر مبارزه می

هاي خود در نبردند و برخی از آنها نظیر مسلمانان بوسنی، گرفتار علیه اشغالگران سرزمین
اند. متأسفانه عدم تفکیک این مسائل باعث شده که در دنیاي هاي کور نژادي شدهخشونت

هـاي  اهللا لبنان، وهـابیون عربسـتان سـعودي، فلسـطینی    غرب، همه مسلمانان نظیر حزب
فراخوان و جنبش ملـت اسـالم در آمریکـا، مقاومـان بوسـنیایی در برابـر       حماس، لوئیس

هاي جنایتکار، اخوان المسلمین اردن و حتی جمعیت اسـالمی ضـد مـواد مخـدر در     صرب
) متأسـفانه در  178آفریقاي جنوبی، در یک عنوان و به عنوان بنیادگرا دیـده شـوند. (ص   

دار خشـونت  که همه مسلمانان، طرفشودگفتمان غالب کنونی در دنیاي غرب، فرض می
)181ها، بنیادگرا هستند. (ص گرابوده و همه اسالم

هـا،  هدف ما انکار این امر نیست که بسیاري از گروه«به هر حال باید توجه داشت که 
دهنـد؛ قصـد دفـاع از اعمـال     خشونت سیاسی و ترور را با نام و سمبل دینـی انجـام مـی   

خـواهیم بـه تـرور و    کنند، نداریم، و نمیبه نام اسالم، اقدام میتروریستی این افراد را که
خشونت، مشروعیت بدهیم... بلکه قصد داریم به این سؤال، پاسخ بدهیم کـه آیـا طبیعـت    

کند یا تنها معدودي از مسلمانان، ترور را با نام اسالم اسالم، خشونت و مرگ را تشویق می
)185(ص » دهند؟انجام می

جمع بندي
ها و ابهامات در مـورد علـل وقـوع ایـن     عد از حادثه سپتامبر، در مقابل سیلی از سؤالب

، برخورد نظـامی بـوده کـه    »تروریسم اسالمی«ترین پاسخ و راهکار برخورد با حادثه، مهم

 
iHoly terror
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منجر به اشغال کشورهاي افغانستان و عراق و کشته شدن هزاران نفر شده است. در حالی 
الدن و سایر رهبران القاعده نیز اندیشه و علت پیدایش چنـین  که حتی با کشته شدن بن 

راهکار برخورد با پدیده تروریسم جهانی، عالوه بـر برخـورد   «رود. هایی از بین نمیجریان
نظامی، استفاده از راهکارهاي سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادي و حقوقی است. برخورد با این 

ها و محیط پیدایش آنها را د وجهی است که زمینهمسئله، نیازمند برخوردي چند جانبه و چن
وگـو بـا مسـلمانان، ابتـدا بایـد مشـخص کـرد کـه در عرصـه          هم شامل شود. براي گفت

هایی وجود دارد. اگر ما همـۀ مسـلمانان را بـه عنـوان تروریسـت      گرایان چه جریاناسالم
تروریسـت بـدانیم،   هـایی را  حل، حذف همه آنهاست! امـا اگـر تنهـا گـروه    بدانیم، تنها راه

توان چنـین موضـوعاتی را سـیاه و    ) نمی195(ص ». وگو کنیمتوانیم با بقیه آنها گفتمی
هاي آنها توجه نکرد. این امر شاید باعث شود که رابطه اسـالم و  سفید دید و به پیچیدگی

)196تروریسم در عصر مدرن شکسته شود. (ص 

. برخی از نقاط قوت کتاب2
اي نیسـت، امـا   خصوص نقاط قوت و ضعف چنین کتابی، کار سادههر چند قضاوت در

توان چنین دانست:رسد برخی از نقاط قوت آن را میبه نظر می
طرفانه نسبت به موضوع تحقیـق و ادعـاي ایـن کـه     . تالش مؤلف براي قضاوت بی1

اش را به عنوان یک زن، مادر، انسـان غربـی و ... در  هاي شخصیتالش داشته که ارزش
هاي رایج نشود.) و گرفتار کلیشه8تحقیق داخل نکرده (ص 

. تالش مؤلف براي ترجمه و تبیین برخی از مفاهیم مهـم اسـالمی کـه تـاکنون در     2
اند. بـراي نمونـه، وي مفـاهیمی چـون تقلیـد و      دنیاي غرب، کمتر بررسی و فهمیده شده

) والیت 100ا (ص ) فتو99) فریضه (ص 98) شریعت (ص 90) فتنه  (ص 85اجتهاد (ص 
) را ترجمه کرده و تا حدودي توضـیح داده و  128) و شهید و شهادت (ص 109فقیه (ص 
کند که مخاطب غربی را با معنا و جایگاه آنها در میان مسلمانان آشنا سازد.تالش می

. استناد مستقیم مؤلف به برخی از آیات قرآن کریم و ذکر ترجمه انگلیسی برخـی از  3
توانـد بـه درك   با موضوع که با توجه به جایگاه قرآن در میان مسلمانان مـی آیات مرتبط 

مطلب، کمک زیادي بنماید. براي نمونه، استناد به آیـات سـورة شـوري، حـج و نسـاء در      
).137، 123، 111، 91، 44، 43صفحات (

هاي مـذهبی، سیاسـی یـا    . استناد مؤلف به سخنان یا آثار طیف وسیعی از شخصیت4
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مسلمانان در عصر کالسیک و دوران معاصر که حاکی از اطالعات گسترده وي در اجرایی 
این حوزه است. براي نمونه، با توجه به نوع مباحث ارائه شـده بـه مطالـب افـرادي چـون      
غزالی، ابن خلدون، مودودي، سید قطب، راشد الغنوشی، امام خمینی، سید محمد خـاتمی،  

نظرات آنها مورد بحث قرار گرفته است.حسنی مبارك و بن الدن اشاره شده و 
توان گفت که مؤلف تالش زیادي کرده که تـا بـا تحقیـق گسـترده در     در مجموع می

تـرین ویژگـی   موضوع مورد بررسی، مطالب خود را به صورت مستند بیان کند و این مهـم 
مثبت براي هر کار تحقیقی است.

. برخی از نقاط ضعف کتاب3
هـا و  اي کـه وي از فرقـه  ار زیاد مؤلـف و اطالعـات گسـترده   هاي بسیرغم تالشعلی

شود:گرا گردآوري کرده، نقاط ضعفی نیز در کار وي دیده میهاي اسالمگروه
کاري اسـت کـه   ترین نقطه ضعف این کتاب، نوعی محافظه. از نظر این جانب، مهم1

آمیز ورد ماهیت صلحتردید، بیان حقایق در ممؤلف در بیان مطالب، دچار آن شده است. بی
اسالم و مسلمانان، کار هاي غربی علیهدین مبین اسالم، آن هم در فضاي تبلیغاتی رسانه

شـود. وي دو بـار در   دشواري است. از این رو نوعی احتیاط شدید در گفتار مؤلف دیده می
کند که قصد دفـاع  ) به صراحت اعالم می185پیشگفتار و صفحه پاپانی فصل پنجم (ص 

اعمال تروریستی مسلمانان را نـدارد. بـه عـالوه پـس از اشـاره مختصـر بـه برخـی از         از
گیري در این مورد خودداري کرده و تنها ایـن  آمیز در آئین اسالم، از نتیجههاي صلحجنبه

ها نیز توجه شود؟کند که آیا نباید به این جنبهسؤال را مطرح می
هـاي  از مواردي را که دخالت مستقیم قدرتها مورد توانست ده. مؤلف به راحتی می2

غربی در امور داخلی و سرنوشت کشورهاي اسالمی، باعث خشـم مسـلمانان شـده، بیـان     
گرا از این اعمال را نشان دهد. با این حال، کمتـر  هاي اسالمکرده و علل نارضایتی جنبش

iiه این سـازمان سـیا  کند کوارد این مباحث شده و براي نمونه، تنها به این مورد اکتفا می

علیه دخالت شوروي در افغانستان، مسـلح  1980بود که بن الدن و اطرافیانش را در دهه 
)170کرد و آموزش داد. (ص 

هاي آن، کتاب مناسـبی بـراي   در پایان باید گفت این کتاب، به رغم نواقص و کاستی
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هـاي گسـترده   پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی اسالم است که تالش دارنـد بـه تهمـت   
هاي غربی در خصوص ارتباط اسالم با خشونت پاسخ دهند؛ چـرا کـه در آن، اولـین    رسانه

گرا به دنیاي غرب برداشته شده است.هاي اسالمها براي معرفی بهتر اسالم و جریانگام


