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 اسالم، ديگري براي غرب
 دكتر فؤاد ايزدي تن سخنراني م

 استاد دانشگاه امام صادق عليه السالم
1389 تيرماه – المللي امت واحده در اردوي آموزشي اتحاديه بين
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 ي براي غرب » ديگر « اسالم؛

 دكتر فؤاد ايزدي
 هراسي نياز به تالشي مضاعف دارد، چراكه فهم درست و دقيق موضوعي چون اسالم

 هايي كه ايجاد فرهنگ و رسانه و سياست و دشمني و حتي خود مدرنيته و بحران
 اند كه بايد متوجه همة آنها بود. ايجاد كرده تنيدگي خاصي كرده است، درهم

 هراسي تنها به ذهنيت اقوام ديگر، دربارة قومي كه جمعيتي ميلياردي دارد اسالم
 مربوط نيست، بلكه به زندگي بخشي از اين قوم در ميان آن اقوام مربوط است، و

 هايي مربوط است كه عليه زندان و شكنجه و توهين و تحقير آنان؛ به جنگ
 هايي است كه همين اش، جنگ راه افتاده است و نمونه هاي ديگرِ آن قوم به خش ب

 اآلن بر روي اين سياره در جريان است؛ آيا جنگي هست كه هدفش مسلمانان
 نباشند؟...

 او امريكا. لوييزياناي ايالتي دانشگاه از فؤاد ايزدي دكتراي ارتباطات جمعي دارد
 سال در آنجا (امريكا) زندگي كرده بيست ش از فضاي غرب را لمس كرده، چراكه بي

 است. شايد به خاطر همين مواجهة تجربي و مستقيم باشد كه بخش زيادي از
 شدة ها و موارد عيني اختصاص پيدا كرده است. فايل ضبط اش به ارائة مثال سخنراني

 ها ميسر نبود و جلسة سخنراني ايشان ناقص بود؛ از طرفي هم آوردنِ همة مثال
 همه مثال بيرون بكشيم، كه با توجه به تر را از ميان آن بايست مطالب نظري ي م

 پاسخ و پرسش به هم جلسه زمان از شد. بخشي نقصان فايل، دشواري دوچندان مي
 آيد. همين هرحال اين شد كه در پي مي به . است شده مشخص متن در كه گذشت

 اندازه هم غنيمتي است.

 هراسيِ آنها هراسيِ ما؛ اسالم اسالم
 لفظ منفي و » هراسي اسالم « هراسي در جامعة ايران و جوامع مسلمان مسئلة مطلوبي نيست. لفظ اسالم

 هراسي وجود دارد؛ بدي است، منتها بايد توجه كرد كه در كشور ما و جوامع مسلمان اين تلقي از اسالم
بينيم بيانگر همين نكته است. مي اي از تبليغاتي كه در غرب زياد گونه نيست. نمونه اما در غرب اين
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 كنند، حاال به اين جمله ايد برخي بر روي يقة كت خود نصب مي هاي تبليغاتي را كه حتماً ديده برچسب
 دقت كنيد:

 ». كنم هراس بودن افتخار مي هراس هستم و به اسالم من اسالم «
 برخالف ايران و كشورهاي مسلمان هراسي در دنيا ـ پس اين نكته را بايد مدنظر داشته باشيم كه اسالم

 هراسي ندارند و به آن افتخار ـ امري است كه مطلوب هم هست و مردم هيچ مشكلي با تفكر اسالم
 كنند. هم مي

 هراسي؛ عوامل شيوع اسالم
 دارد؛ مختلفي علل هراسي اسالم شيوع . است شايع بسيار غرب در دانيد مي كه طور همان هراسي، اسالم
 كشورهاي از بسياري و امريكا هراسانة اسالم هاي سياست و وجود سياستمداران عوامل، اين از يكي
 ها دانشگاه در علمي ظاهراً مراكز . هاست رسانه به مربوط هراسي اسالم شيوعِ ديگر عامل . هستند غربي

 مؤثرند؛ بسيار هراسي اسالم شيوع در دارند، » شناسانه شرق « ديد مسلمانان و اسالم به نسبت كه هم
 . كنند مي پيدا حضور » اسالم متخصصان « عنوان به ها رسانه در ها، محيط اين در كرده تحصيل افراد

 و دارند را مسلمانان دين تغيير انگيزة و ) missionary ( ميسيونري ديد مسيحيت، از بخشي
 شيوع در مسيحيت از بخش دو اين دانند؛ مي صهيونيست مسيحيان را خود هم ديگري بخش

 ديد كه گردد برمي مسلماناني به هراسي اسالم شيوع ديگر بخش . دارند دخالت هراسي الم اس
 . است عمومي افكار به مربوط كه هم بخشي . دارند » شناسانه شرق «

 كنند. در واقع هاي مختلف به يكديگر كمك مي اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم كه اين بخش
 اند. براي مثال اي هستند كه دست به دست هم داده پازل و مجموعه هريك از موارد ياد شده بخشي از

 عنوان متخصص، ها به هايي نبودند كه بيايند و در اين رسانه بودند، اما شخصيت ها مي اگر رسانه
 هاي ها بودند و شخصيت شدند. يا اگر رسانه هراسي را ترويج دهند، موفق نمي هاي اسالم نگاه

 هراسي نداشتند، باز موفق نبودند. بنابراين هاي اسالم ها سياست ما دولت هراس هم بودند، ا اسالم
 هراسي وضعيتي باشد كه كنند كه وضعيت اسالم مجموعة عواملي كه بيان شد به هم كمك مي

 اكنون شاهد آن هستيم. هم

 هراسي؛ تعريف اسالم
 نسبتاً خوبي است: هراسي دارد كه تعريف تعريفي از اسالم يك نهاد غيردولتي در انگلستان

 هاي كند كه اسالم هيچ نقطة مشتركي [و شباهتي] با فرهنگ هراسي اين نگاه را عنوان مي ديد اسالم «
تر است و [درواقع] يك ديگر ندارد و [فرهنگي است كه] نسبت به غرب كمبودهايي داشته و پايين
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 رب دارند هيچ پايه و اساسي ندارد آميز است. انتقاداتي هم كه مسلمانان از غ ايدئولوژي سياسيِ خشونت
 ». آميزي داشته باشند، قابل قبول است هاي تبعيض ها نسبت به مسلمانان سياست و اگر غربي

 دانند و آن را يك ايدئولوژي هرسي) اسالم را حتي يك مذهب و دين نمي آنها در اين نگاه (اسالم
 كنند. سياسي، آن هم يك ايدئولوژيِ سياسيِ خشن معرفي مي

 ها هراسي در امريكا؛ ريشه اسالم
 امريكن « مسئلة به اول بخش كرد: تقسيم بخش دو به توان مي را امريكا در هراسي اسالم هاي ريشه

 » بودن فرد منحصربه « گردد؛ برمي ) American exceptionalism ( » اكسپشناليزم
 كشوري امريكا كه است اين امريكا مردم اكثريت و دولتمردان ذهنيت . امريكا » بودن خاص « يا

 كه، است گفته و كرده ارائه » اكسپشناليزم آمريكن « از تعريفي تايرل ايان . است فرد منحصربه
 و اجتماعي هاي سازمان نوع حكومت، نوع امريكا، انقالب سابقة و دموكراسي فرد منحصربه هاي ريشه

 كه اوقات سياري از ب . كند مي توجيه را امريكا هاي سياست همگي مذهبي، و فرهنگي ميراث
 نقش بايد امريكا گويند مي كنند، مي صحبت امريكا دربارة امريكا خارجة وزراي و جمهوري رئيس

 امريكا باشد؟ داشته نقشي چنين بايد امريكا چرا « بپرسيد است ممكن . باشد داشته جهان در را رهبري
 از امر اين » هستيم؟ ان جه رهبر ما گويند مي خودشان چرا است، ديگر كشورهاي مثل كشوري هم

. دانند مي فرد منحصربه كشوري را خود آنها گيرد؛ مي نشئت دارند امريكا به كه آنها نگاهي
 دانند؛ يعني بخش ديگر  اين است كه دولتمردان و مردم امريكا، امريكا را شهري در باالي بلندي مي

 وجود دارد با اين تصور متفاوت است. هايي كه در جامعة امريكا البته واقعيت ». مدينة فاضله « يك نوع

 هراسي و سياستمداران؛ چند نمونه اسالم
 هاي نظامي آن هم تنها در بين سياستمداران امريكا، بلكه در بين ارتش و سازمان هراسي نه ديد اسالم
 وجود دارد.

 يالت جرجيا براي مثال يكي از سناتورهاي امريكا، چند سال پيش گفته بود هر مسلماني را كه وارد ا
 اي اتفاق شود بايد دستگير كرد. يكي از نمايندگان مجلسِ امريكا هم گفته بود اگر در امريكا حمله مي

 بيفتد، پاسخ ما بايد بمباران مكه باشد. حتي يكي از دولتمردان امريكا كه مسئول امور اجتماعي
 هاي روزي درخواست خواهند كرد كه همة امريكايي بيني كرده بود مردم امريكا امريكاست، پيش

 تبار را در زندان نگهداري كنيم. عرب

دو پرسش و دو پاسخ
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 ها بسيار است هر روز بر تعداد چرا با وجود اينكه موج تبليغات عليه مسلمان
 شود؟ ها در امريكا و كشورهاي غربي افزوده مي مسلمان

 آورند، جمعيت بااليي است، اما درصد اين افراد سالم روي مي با وجود اينكه جمعيت مسيحياني كه به ا
 نسبت به جمعيت امريكا درصد پاييني است. اين افراد، افراد خاصي هستند. يكي از دوستان ما كه در

 كرد، زماني امريكا مسلمان شده بود، پيش از اينكه مسلمان بشود در نيروي دريايي امريكا خدمت مي
 قدر تبليغات گفت كه آن م چگونه مسلمان شده است؟ ايشان هم همين را مي كه من از ايشان پرسيد

 قدر تبليغ عليه اسالم در ارتش امريكا زياد است كه كنجكاو شدم ببينم اين دين كه نسبت به آن اين
 شده است چيست؟ و بعد از تحقيق متوجه شده بود كه برخالف اين تبليغات، اسالم، دين خوبي است و

 ه اسالم رسيد. از مسيحيت ب
 گيرند. درصد تأثير راديو و تلويزيون و سياستمداران قرار مي تر تحت اصطالح عوام خيلي راحت مردمِ به

 كنند و مسلمان آيند، تحقيق مي كمتري هم كه استقالل فكري دارند و جزو نخبگان فكري به شمار مي
 تري حال جمعيت بزرگ عين اند، و در شود كه شما كساني را داشته باشيد كه مسلمان شده شوند. مي مي

 هراسانه) باشد. گونه (اسالم هم داشته باشيد كه ديدشان به اسالم آن

 هاي مناسبي براي رفع شبهاتي كه مثالً دانشجوها ما در كشور خودمان زيرساخت
 هايي دارند كه كسي برود و دارند، نداريم. آيا در امريكا مسلمانان چنين زيرساخت

 راحت پاسخ بگيرد؟ بحث كند و
 كرديم، شهري است كه تعداد مسلمانان در آن زياد خيلي كم است. آن شهري كه ما در آن زندگي مي

 هزار مسلمان و بيش از چهل مسجد داشته باشد. در چنين شهر 500 تا 400 است؛ شايد حدود
 اما در جاهاي ديگر ها زياد است. بزرگي اگر كسي بخواهد سؤالي بپرسد، مساجد هستند و تعداد مسلمان

 هاي خيلي زيادي را براي مسلمانان تر و محدودتر است و دولت امريكا هم محدوديت كه شهرها كوچك
كند، اين امكانات نيست. دولت امريكا اصالً دوست ندارد كه مسلمانان متشكل شوند. اگر ايجاد مي

 هاي ديگر را براي د باشد، يا روش اي نيست، اما اگر كسي در مسج اش نماز بخواند مسئله كسي در خانه
 كند. ايجاد تشكل پيدا كند حساسيت ايجاد مي

 از طرفي اين نكتة شما درست است؛ ممكن است نتوانيد در امريكا تشكل اسالمي قوي داشته باشيد و
 ها و ... دست ما را بسيار باز گذاشته هاي جديد، اينترنت، سايت اسالم را تبليغ كنيد، ولي تكنولوژي

 هاي ديني پاسخ توانيد يك سايت قوي به زبان انگليسي داشته باشيد و از آن طريق به پرسش ست. مي ا
 ها) وجود دارد. البته ما در اين دهي به پرسش هاي مجازي زيادي براي اين منظور (پاسخ دهيد؛ روش

شود، چاپ مي هايي به زبان انگليسي ترجمه و زمينه ضعيف هستيم. بعد از حدود سي سال در قم كتاب
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 زبان ترين كشور انگليسي ها در امريكا كه بزرگ اما يك جلد، يك نسخه يا حتي يك كپي از اين كتاب
 فروشي خوب نداريم كه محصوالت فرهنگي ايران را عرضه است وجود ندارد! چون در آنجا يك كتاب

 كند.
 شته باشند و براي ترويج و تبليغ نظرم نبايد منتظر نهادهاي دولتي ماند. خود افراد بايد انگيزه دا به

 شان فعاليت كنند. در بين دانشجويان و طالب بايد كساني باشند كه هم علوم ديني را خوب دين
 فرابگيرند و هم زبان ياد بگيرند. بسياري از مسجدهاي امريكا (كه شيعه هم هستند) امام جماعت

 ندارند.

 هراسي؛ چه بايد كرد؟ اسالم
 هراسي چه بايد كرد؟ اين نكته مهمي است كه بايد به آن انديشيد. يك كار اسالم براي مقابله با موج

 گويند اسالم دين طور نباشد كه چون آنها مي نشيني است. براي مثال اين كرد، عقب » نبايد « كه
 كند. اسالم دين خشونت است، ما بگوييم نه، اسالم ديني است كه اگر توي سرش هم بزنيد كاري نمي

 كند. در امريكا كساني هستند كه مصداق روشن همان اسالم ست، ولي از خودش دفاع مي خشونت ني
 (أمه) درست » امت « كنند. آنها تشكلي را به نام امريكايي را كه امام خميني(ره) فرمودند، پياده مي

 اي اند و شيعه هم هستند و با پنتاگون هم ارتباط دارند. سخنران اصلي اولين كنفرانسي كه اعض كرده
 گذاشتند، معاون وقت وزارت دفاع امريكا بود. متن آن سخنراني (كه در 2003 اين تشكل در سال

 جمعي ايراد شد كه در بينشان معمم هم بود) هست، كه در آن، شيعيان امريكا را با شيعيان ايران
 حضّار تشويق گويد كه خشونتي كه شيعيان ايران دارند، شيعيان امريكا ندارند؛ و كند و مي مقايسه مي

 اند. متأسفانه اين طيف وجود دارد. بگير دولت امريكا شده كنند. بعضي از اين افراد متأسفانه حقوق مي
 هاي محكم و يكي از عواملي كه باعث به وجود آمدن اين طيف شده است، همين است كه مسلمان

 ن آن گروهي كه مرتبط با كنند، حضور ندارند و تبليغاتشان ضعيف است. بنابراي معتقد ضعيف عمل مي
 كنند. آيند و فعاليت مي گيرند، جلو مي دولت امريكا هستند و پول مي

 و چند پيشنهاد جزئي
 ها از هايي كه در بعضي از سايت تر شود؛ ترجمه ها روان يكي از كارهاي ضروري اين است كه ترجمه

 هاي رواني نيست. بعضي مطالب و مقاالت هست، ترجمه
 هايي كه عليه اسالم هاي ديگر، بايد به هجمه است كه در توليد و ترجمة مطالب به زبان كار ديگر اين

وجود دارد توجه شود. مطالب سنگين و عميق براي كساني مفيد است كه اسالم را پذيرفته باشند و
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 ايجاد بخشي از مسير را رفته باشند. در بقية موارد ابتدا بايد به موارد و مسائلي توجه كرد كه شبهه
 واقع مانع مواجهة صحيح با اسالم است. كند و در مي

 توان مطالب خوبي كه توليد و ترجمه شده ضعيف است؛ براي مثال مي » توزيع « در بسياري از موارد هم
 هاي خوب تلويزيون) را براي خارج از كشور اندازي كرد و توليدات فرهنگي (مثالً سريال سايتي را راه

 رآمد خوبي هم هست براي كساني كه همت كنند و چنين كاري انجام بدهند. عرضه كرد، كه منبع د

 واحد فرهنگي و آموزش
 اتحاديه بين المللي امت واحده
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