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  1390، 4 ةم، شمارهدازدو، سال 48؛ مطالعات ملي ةفصلنام

 
  
  
  

  معرفي و نقد كتاب
  

  سالم از آغاز تا امروزا
 

 استاد صاحب كرسي ابن خلدون در دانشگاه واشينگتن دي سي           1 احمد الدين  صالحاكبر  
  .االاصل است و پاكستانيبوده 

 هـاي   پـژوهش  هنر هـم     ةط در حي  ،شناسي  اسالم ةدر زمين  اكبر احمد عالوه بر مطالعه    
 اسالمي آرماني دارد كه بر محوريت قـرآن و سـنت            ةوي دغدغ .  است دادهمهمي انجام   

دانـد بلكـه آن را    ماندگي جوامع مسلمين را اسالم نمـي      علت عقب  چنين  هم. باشد پيامبر
 عدل محور اسالم    ةجوهر گونه ارتباطي با   داند كه هيچ   ناشي از مسائل محلي و بومي مي      

هاي غرب از نظر     متضاد است كه برخي جنبه     ة نگاه ايشان به غرب داراي دو جنب       .ندارند
از لحـاظ   اكبـر احمـد     . باشـد  مل مي أقابل ت  هاي ديگر آن مفيد و     وي مضر و برخي جنبه    

كالن روايت مدرنيته،    از نقد خود  مدرنيستي دارد كه به اعتبار     ي روشي پست  ختشنا روش
از جملـه   ،  هاي به حاشيه رانده شـده      گفتمان ا ساير غرب را به تكثرگرايي و مداراگري ب      

 شناختي و فرهنگـي ايـن پـروژه را         با رويكردي جامعه   وكند   دعوت مي ،  گفتمان اسالمي 
  .گيرد پي مي
  

  معرفي كتاب
ـ I.B.Tauris توسط انتشارات1998 سال  درامروز تا آغاز اسالم ازكتاب   Islamاعنوان ب

Today: a short Intruduction to the Muslim Worldمنتـشر  احمـد  .س .ه قلم دكتر اكبر ب 
سـوي شـركت انتـشارات       از اشـراقي و   به ترجمه اردشير   1389 سال در اين اثر  .گرديد

  .شد فرهنگي منتشر علمي و
                                                      
1. Akbar Salahuddin Ahmed 
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 اثـر اكبـر احمـد داراي يـك مقدمـه و شـش فـصل                 1اسالم از آغاز تا امروز    كتاب  
هاي تـازه    حاصل سفر خود به جمهوري     اين اثر را  ،  اكبر احمد در ديباچه كتاب    . باشد مي

 آن را مشتمل بر سـفرنامه و تـاريخ          ؛داند  شوروي، از جمله تاجيكستان مي     ةاستقالل يافت 
پـردازد و    كند كه به تجزيه و تحليل حقيقـت اسـالم در روزگـار كنـوني مـي                 معرفي مي 

 اخالقي و در چارچوب هويت      ة همراه با صبغ   ، خارج از تعصبات   ،هدفش معرفي اسالم  
 ةثبـاتي جامعـ   گرا را پاسخي به پرسـش نـاامني و بـي      اسالم هويت  ي و .باشد اسالمي مي 

اسالم را غيريتي اخالقـي در برابـر خودانگـاري غيراخالقـي غـرب              سته و    دان اننمامسل
  .كند معرفي مي

 قلمرو انساني و جغرافيايي اسالم و غـرب،         كردندر فصل اول، با مشخص      نويسنده  
ـ       ايرب عامل مهمي    گسترش ارتباطات جمعي را     و در   سته درك متقابل اسالم و غرب دان

عين حال توجه خواننده را به وجوه مشترك اسالم و غرب از جمله توجه بـه معرفـت،                  
ها  احمد علت خصومت غربي   . كند جلب مي  عدالت، شفقت، خانواده و لزوم اصالح دنيا      

دانـد و   اسالم مي  عليهها ستيزي غربي  عداوت و جنگ   ةنسبت به اسالم را تاريخ هزار سال      
 دو هـاي ايـدئولوژيكي هـر      هاي چالش برانگيز ناشي از ناسـازه       با مطرح كردن خاستگاه   

 اسالمي را تكيه بر     ة و كليد حل مشكل جامع     ستهطرف، امكان آشتي اين دو را محال دان       
توصـيف    به اعتبار اين راه حل بـه بررسـي و          ي و .داند اصول اساسي عدل و احسان مي     

كنـد   مطرح مي   و در پايان فصل اين پرسش اساسي را        ختهامع اسالمي پردا  مشكالت جو 
هاي غربي عليه جوامع مسلمين سد       كنوني در برابر هجمه رسانه     توان در عصر   مي كه آيا 

  محكمي ايجاد كرد؟
در ابتدا با زباني ساده و زيبـا بـه شـرح    ، »؟اسالم چيست«در فصل دوم تحت عنوان   

ساز زندگي   به وقايع مهم و تاريخ     خته،از بعثت تا رحلت پردا     )ص(زندگاني پيامبر اسالم  
 ايـشان   ة رسالت پيامبر را با ذكر آخرين خطبـ        مبحث در پايانِ اين     وكند   پيامبر اشاره مي  

در قسمتي ديگر به بررسي سه      . كند قومي معرفي مي  ـ   ينژاد جهت ايجاد برابري فرا    در
  و بـا ذكـر عناصـر       ختـه  پردا )ص(امبردين بزرگ يهود، مسيحيت و اسالم از ديدگاه پيـ         

در در ادامه   . كند ترين آنها معرفي مي    مشابه در اين سه دين، سرانجام دين اسالم را كامل         
هـاي تقـويم      اسالم و ويژگـي    ةگان  ديگري پس از معرفي رسالت قرآن، اركان پنج        مبحث

ه تـشابه   ه و با مطرح كردن مبحث شيعه و سني به وجو          ادبررسي قرار د   اسالمي را مورد  
                                                      
1. Islam Today 
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هاي غربي بررسي    در انتهاي اين فصل نيز شيعه را در نگاه رسانه         . پردازد و تمايز آنها مي   
 شـيعه معرفـي   ةتـاريخ يـك هـزار سـال     گر كرده و سپس انقالب اسالمي ايران را تداعي     

  . استي بر عدالت، مبارزه، فداكاري و شهادتنكند كه مبت مي
هـاي   هـا و دودمـان     ررسـي حكومـت    معرفـي و ب    چالش گذشته فصل سوم با عنوان     

هـاي عثمـاني، صـفوي و گوركـاني و           روند تاريخ اسالم از جمله حكومت      ربثيرگذار  أت
احمـد در ايـن فـصل بـه صـورت           . پردازد   مي عباس و فاطميان   اميه، بني  هاي بني  دودمان
انـده  در برابر آثار منفي به جا م      را   آثار و مفاخر پيشروي سپاه اسالم در اسپانيا          اي  مقايسه

ه و بنيادهـاي    ادهاي اسالمي مورد بررسي و مقايسه قـرار د         از هجوم صليبيان به سرزمين    
از سـوي ديگـر بـه       . كنـد  تمدن غرب در رنسانس را در اسپانياي اسالمي تبارشناسي مي         

كنـد كـه در     عثمانيان، صفويان و گوركانيان اشـاره مـي        ةمانده از سه سلسل    جاي مفاخر به 
مانـده از   جـاي  ويت سه كشور تركيه، ايران و پاكستان ميراث به  ه فرهنگ و ،  عصر كنوني 

  .باشند مي هاي مذكور سلسله
 به بررسي اوضاع كنـوني      »برخورد ميان دو عالم   «فصل چهارم با عنوان     نويسنده در   

احمد در ابتداي ايـن     . پردازد  غربي مي  ةتقابل و رويارويي با مدرنيت     هاي اسالمي در   ملت
هاي متفاوت   سپس شيوه . كند  كشورهاي اسالمي را بررسي مي     فصل علل فساد حكومتي   

با معضالت مدرنيته مورد كنكاش قـرار       در برخورد   ايران و پاكستان را     ،  سه كشور تركيه  
در . پـردازد   كردهاي تركيه مي   ةمسئل ها و  در مورد تركيه به موضوع هويت ترك      . دهد مي

ه در شـمال تهـران و مرقـد امـام            ميان كـاخ شـا     ةمورد ايران نيز بحث خود را از مقايس       
در ذهـن خواننـده    ،سـازي  با ايـن تمثيـل   و هدردر جنوب شهر تهران آغاز ك     ) ره(خميني

 بحث در پاسـخ بـه       ةدر ادام وي  . كند ترسيم مي ،  هويت اسالمي را در برابر هويت غربي      
مـورد  پرسش احياي هويت اسالمي، فتواي امام خميني عليـه كتـاب آيـات شـيطاني را                 

  .دهد ار ميتوجه قر
گيـري كـشورهاي    هندوسـتان و شـكل   «پاياني اين فصل هم ذيـل عنـوان         حث  بمدر  

 گوركانيـان   ةبه مسلمانان جنوب آسـيا و آثـار باقيمانـده از سلـسل             »پاكستان و بنگالدش  
سازي در برابر هنـدوها       و به مصاديقي از جمله تالش مسلمانان براي هويت         اشاره كرده 

در ايجـاد وحـدت و هويـت اسـالمي در پاكـستان             در هند و نقـش محمـدعلي جنـاح          
 غربي در ايـن     هاي  ديدگاه زن در اسالم و نقد       ةبه مسئل  وي پايان اين فصل را     .پردازد مي

  .پردازد به نقادي آن مي ه وادخصوص اختصاص د
 برخالف فصل چهارم كه وضعيت هويتي مسلمانان اكثريتي را          ،فصل پنجم احمد در   
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مسلمانان در كشورهاي   اقليت  وضعيت  به بررسي    ،كند ميدر كشورهاي اسالمي بررسي     
از جملـه شـمال      مهـم در جهـان       ةهاي مسلمان چند منطقـ      و اقليت  ختهغيرمسلمان پردا 

را مـورد بررسـي قـرار        قفقاز، اروپاي غربي، آمريكاي شـمالي، آسـياي مركـزي و هنـد            
ه با اروپـا  در اين فصل در خصوص وضعيت مسلمانان در آمريكا در مقايس          وي  . دهد مي

كه به بررسي آثـار و مفـاخر عظـيم           ايشان ضمن اين  . كند اشاره مي هاي بديعي    به تفاوت 
توان اين خدمات را     كند كه نمي   كيد مي أ ت ،پردازد فرهنگي در اين مناطق از جمله هند مي       

هاي اجباري توسط اسـتالين و كـشتار         كشي و مهاجرت    در ادامه نسل   يو. ناديده گرفت 
 در جوامع غيرمسلمان از جمله چچن و كوزوو و در عين حال سكوت افكـار                مسلمانان

ها را مورد نقد وبررسـي قـرار         عمومي جهان از جمله غرب در برابر اين همه ناماليمت         
  .دهد مي

هـاي   باشد، جهان اسالم را در عصر رسـانه        فصل ششم كه آخرين فصل از كتاب مي       
هـاي غربـي     رسانهگسترش  معتقد است موج     سندهوي ن .دهد غربي مورد ارزيابي قرار مي    

 صورت گرفت عامل مهمي در جهت سيادت و تفـوق جهـان             .م1980 ةكه از اواخر ده   
: ي در ابتداي فصل شـشم بـا طـرح پرسـش اسـالم و غـرب                و. باشد غرب بر اسالم مي   

بـه تفـوق    اي كـه منجـر    رويارويي رسانه ةنتيجبر اين نظر است كه      رويارويي يا تفاهم؟    
. دنياي رسانه را شكل داد   مسلمانان از منفي و ناخوشايند    تلقي   دشهان اسالم   غرب بر ج  

اي  هاي غربي را نضج گرفتن نژادپرستي در فضاي جديد رسانه          احمد حاصل رشد رسانه   
ه و از اد سياسـي غـرب را هـشدار د      ةو به دنبال آن خطر راديكاليزه شـدن فلـسف         دانسته  

 وي .كنـد  هان اسالم را ارزيابي و نقد مـي    سوي ديگر داليل سطحي ماندن سياست در ج       
در افكار غربيان در ضديت بـا مـسلمين را          » فرهنگ جنايت «عبارت   در اين فصل تبلور   

ـ     ا و ضـعف رسـانه     هـ   اي غربي  ناشي از قدرت رسانه    واپـسين    و در  ستهاي مـسلمانان دان
براي تلطيف كـردن روابـط غـرب بـا اسـالم            را  سطور اين فصل چند پيشنهاد راهبردي       

اي دنيـاي    مـشكل را افـزايش قـدرت رسـانه        اين  حل   در مجموع كليد  و   ندك تجويز مي 
  .داند اي مي گسترش زبان رسانه اسالم و

  
  و بررسي نقد. 1

شـده چنـين     منتـشر  باشـد كـه در سـاير آثـار         هـاي خاصـي مـي      اين اثر داراي نـوآوري    
م از ابتـدا تـا      ها بررسي اسـال    اين نوآوري ازجمله  . خورد هايي كمتر به چشم مي     نوآوري
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شناختي و به دور از      به صورت جامع، با بياني ساده و شيوا در قالبي جامعه            معاصر، ةدور
انقالب اسالمي ايران و شـيعه  چنين  نويسنده هم .باشد   مي هاي كالمي و فلسفي    پيچيدگي

  وهكليت تاريخ اسالم از صـدر اسـالم تـا زمـان معاصـر مـورد بررسـي قـرار داد                 را در 
 سياسـي  ي جريـان اين زمينه، تاريخ انقالب اسالمي ايران را صـرفاً    در ير آثار برخالف سا 

بخـشي از تـاريخ      د بلكه تاريخ انقالب اسالمي را در ذيـل تـاريخ شـيعه،            نك ميمعرفي ن 
 هـاي احمـد در ايـن اثـر،         از ديگر نوآوري  . ه است معرفي كرد و نه انشعابي از آن      اسالم  

گيـري افكـار    سـانه و نقـش آن در شـكل   توجه خاص و برجسته وي به مبحـث مهـم ر     
رسد كه رويكرد اكبر احمد به دنياي رسانه به          به نظر مي   از سوي ديگر  . باشد  مي عمومي

 و آميـز  ثر در جهت ايجاد تفاهم دنياي اسالم و غـرب رويكـردي اغـراق             ؤمثابه ابزاري م  
اذعـان    كه بنابر  اي شود كه رسانه   ذهن متبادر مي  اين به   بينانه در نقد اين رويكرد       غيرواقع
باني تفاهم در    تواند باعث و    چگونه مي  هرقم زد  هژموني غرب بر دنياي اسالم را      احمد،
سـت   ارسانه سالح نرمي .دشمن باشدت ـ  روح آنتاگونيستي دوس  دنياي آكنده ازةعرص

نـه   و    داراي كـاركردي مناقـشه برانگيـز       ذاتـاً  بـوده تـر از سـالح سـخت         كه بسي برنده  
ايـن راهبـرد   ئـة  بـا ارا نويـسنده  رسـد كـه    با اين اوصاف به نظر مـي    .ت اس جويانه آشتي
  .تالش باارزش خود را پايين آورده است  عيار كار و،انگارانه ساده

نويـسنده  كه مدنظر   است  قابل بررسي است نوع اسالمي       اين اثر  مورد ديگري كه در   
هـا را در     تمام طيـف   ومتلون است    دار و   كه دامنه   بوده گرا  هويت ،اسالماين نوع از    . اس

 اتحاد دنياي اسـالم را در       ةهم دغدغ نويسنده  كه   با فرض اين   ). ديباچه :ك.ر( گيرد بر مي 
به اعتبـار    اتحاد دنياي اسالم را    ؛ را اسالم تساهل غرب و    تفاهم و  ةهم دغدغ  سر دارد و  

سالم  وقتي جهان ا   گرا شايد با اندكي تسامح بتوان محقق ساخت اما متعاقباً          اسالم هويت 
يعنـي تفـاهم   نويـسنده   ة دوميك پيكره شد چه تضميني براي تحقق بخشيدن به دغدغـ   

كـه هرگـاه در    انـد  هاي تاريخي به وفـور ثابـت كـرده    تجربه ؟غرب وجود دارد بااسالم  
هـا بـه     منازعات در برابر ساير هويـت      ها و   تنش ةدامن هايي شكل بگيرد   سرزميني هويت 

بيگانـه در مغنـاطيس     » ديگـري «كرد زيرا   خواهد   وز بر تري   و گسترده  تر  منسجم صورت
اي كـه بـه      كه احمد بـا توجـه بـه عالقـه           آخر اين  ةنكت. شود بندي مي  آشنا مفصل » خود«

 عزيمت به سوي اتحاد جهـان اسـالم         ةمفاخر اسالمي را نقط    آثار و  هنر دارد،  فرهنگ و 
نويـسنده   ة مـورد عالقـ    كه موارد   درحالي ؛ماند هاي معرفتي غافل مي    داند و از شالوده    مي

  . دارندنه تبيينيو  تبليغي ةجنببيشتر 
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  نقد روشي. 2
ثيرپـذيري از   أت بـا  ).م1992 (مدرنيـسم  اسالم و پست  آثار خود از جمله     ديگر  احمد در   

ها معتقد است كه     روايت ها به خرده   روايت مدرنيستي مبتني بر شكستن كالن     روش پست 
 ةروايت مدرنيته اجـاز    يابد ولي كالن   رورش مي مدرن پ  تفاهم در دامن پست    روح تكثر و  

مدرنيستي تاريخيت   از سوي ديگر در نگاه پست     . دهد هاي متفاوت را نمي    جوالن هويت 
 آگـاهي مطلـق و خـرد    ة عقايد و اديان برجسته دارد و فلسف ،نقش مهمي در توليد افكار    

  . ليبراليستي در اين نگاه جايگاهي نداردناينبخود 
شـناختي   هـاي روش   گـويي   حـاوي تنـاقض    م از آغاز تـا امـروز      اسالسراسر كتاب   

از نويـسنده   . مـدرن چنـدان وفـادار نيـست        احمد در متن خود به روش پـست       . باشد مي
وحدت  هاي توحيد،  روايت تازد و از سوي ديگر كالن      روايت مدرنيته مي   سو به كالن   يك
 روشي احمد به روش     اعتقاد) 8 ص   :ك.ر. (دهد  خود قرار مي   ة پروژ ةعدالت را شالود   و

كـه تاريخيـت و     بـه ايـن صـورت       شـود    دار مـي   مدرنيستي در جايي ديگر خدشـه      پست
 نسبت به شرايط حـاكم  ،كند اقتضائيات را به نفع اسالم غيرتاريخي و آرماني مصادره مي      

انگارانـه دارد و شـرايط حـاكم بـر ايـن جوامـع را خيلـي                  بر اجتماع مسلمين نگاه ساده    
رسد كه احمد برخالف ادعاي خويش در دام         به نظر مي  . كند  مي موقتي تصور  سطحي و 

  .تواند به رويكردهاي پست مدرنيستي وفادار باشد غلتد و نمي  تاريخ هگلي ميةفلسف
 داراي عقالنيـت    ، برجـسته   كامالً ،»ديگري «،مدرنيستي كه در نگاه پست    سرانجام اين 

» ديگـري  «،بنا به نظـر احمـد     اگرچه  .  است معطوف به خود و در عين حال قابل احترام        
در طول متن به جز  وي  اما  ) 2 ص   :ك.ر(ها بايد فهميد     غرب را با در نظر داشتن تفاوت      

ها بـا    را به روش خود غربي    » ديگري غرب  «ه،مواردي كه در مورد مسيحيت مطرح كرد      
 كه ايـن نگـرش در كليـت مـتن مـشهود             هاندكي تساهل معيوب و غيراخالقي جلوه داد      

  .ستا
  

  قربانپور دشتكيعلي 
  دانشجوي دكتري انديشه سياسي دانشگاه تهران

Email: ghorbanpur@yahoo.com 
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