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The West recognizes the Islamic civilization as a civilization; however, it does not want to negotiate with 
that, rather it uses the “clash” approach. This is an essential issue between the Islamic civilization and 
Western civilization. The first and most important step of political theoreticians in the West is to render 
the negotiation between the Islamic civilization and the Western civilization impossible. By referring to the 
two letters of the Supreme Leader of the Revolution to the western youth, it becomes clear that, by using 
a discourse based on “duplicity”, the West tries to inspire to the people of the world that the Islamic 
civilization does not have the capacity of inter-civilizational negotiation; in doing so, the West uses 
techniques like Islamophobia and labelling Muslims. In contrast, the Islamic civilization, by using the 
discourse of “awareness”, must seek to provide the possibility of negotiation. Using discursive method, in 
the present article these two approaches in the two letters of the Supreme Leader of the Revolution are 
categorized in the form of discourse and the grounds of becoming hegemonic for each of them are 
investigated. Imam Khamenei seeks a discourse which provides suitable conditions for the negotiation of 
the Islamic civilization with the people of the Western civilization not its theoreticians and politicians; 
since these two groups seek the clash of civilizations for some purposes. 
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  وگویگفت امکان گفتمانی   بررسی
 غرب تمدن و اسالمی تمدن

 (غربی جوانان به انقالب معظم رهبر نامۀ دو بر مبتنی)

 81/11/8018 پذیرش: تاریخ    81/81/8011  دریافت: تاریخ
 عالمی سیدعلیرضا
(19-47) 

 چکیده
 برر  حاضرر، ا ررا شناسرر    رر رسررم   برر  تمرر   عنررنا برر  را اسرری   تمرر   غرر،  

 ا ر، ایر  کنر   ر  اسرففاد  «ب،خرنرد» رویکر،د   از در قابر  و ن س  آ  با «وگنگف »
 گرا  تر،ی  هر  و نخسف   .اس  غ،  تم   و اسی   تم   ب   اساس  ای سئل 
 تمر   بر   وگرنگفر  ا کرا  کر  اس  آ  ب،خنرد  ب،ای غ،  س اس  پ،دازا نظ،ی 

 انقری   عظر  رهبر،  نا  دو ب   ،اجع  با .بب،ن  ب   از را غ،  تم   و اسی  
  حرنر بر، سرازیگففمرا  با  نظنر  ب ی  غ،  ک  شند   اسففاد  غ،ب   جنانا  ب 

 وگرنیگف  ظ،ف   از اسی   تم   ک  کن  القا جهان ا  ب  کنش    «تزوی،»  نشان
 و ه،اسر اسری  چرن  هرای ح،بر  از  س ،  ای  در غ،  .ن س  ب،خنردار ب ناتم ن 
  نشان ب  تمسک با اسی   تم   در قاب  .کن    اسففاد   سلمانا  ب  زن ب،چسب

گاه »  روش برا  قالر  ایر  در .باشر  وگرنگفر  ا کا  آورد  ف،اه  دنبال ب  بای   «آ
 گففمررا   قالررب در انقرری   عظرر  رهبرر،  دونا رر در رویکرر،د دو ایرر  گففمرران  

 ا ررا  .اسرر  شرر   ب،رسرر  ه،یررک شرر   هژ نن ررک یهرراز  نرر  و بنرر ی  فصرر 
 اسری   تمر   وگنیگف  ب،ای  ناسب ش،ایط ک  ان گففمان  پ  در ایخا ن 

 سرازد   ه را را غ،بر   تم     ارا س اس  و پ،دازا نظ،ی  ن  و غ،  تم   اهال  با
 .ان تم ن  ب،خنرد دنبال ب   قاص ی  با اینا  چ،اک 

 گففما  ب،خنرد  وگن گف  غ،   تم   ی   اس تم   :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 شهر  کمونیسهتی بلهو  فروپاشهی بها که  معاصر، تاریخ در دوقطبی نظام فروپاشی از پس
 برخهی شهل. مبهل  قطبهیته  نظامی ب  عمالا  جهان پیوست، وقوع ب  غرب بلو  درمقابل

 دیگهر بهر غهرب تمهلن لیاصه بنیهان عنهوانبه  دمکراسهیلیبرا  پیروزی را آن پردازاننظری 
 )فوکویاما، گفتنل سخن «تاریخ پایان» از و آوردنل شمارب  بشری پیشرفت تاریخی   الگوهای

 منظهر از غربهی، انلیشهمنلان و پردازاننظری  میان در دیگری رهیافت اما (.93-13 :3131
 میاسهال تملن و اسالم بالفاصل  و زد غرب تملن درمقابل سازیغیریت ب  دست گفتمانی

 در که  انلیشه ، ایهن شهل. معرفی غرب تملن برای «غیر» و «دیگری» عنوانب  آنها سوی از
-103 :3131 ههانتینگتون، )ر. . بهود یافته  تبلهور هانتینگتون ساموئل چون کسانی آرای
 ههااستراتژیسهت و مهلارانسیاسهت رهیافت در سرعتب  (،339 :3113 هانیتنگتون، ؛139

 داد نشهان زمهانی مقطع   این از پس غرب، جهانی   هایسیاست رفت.گ قرار موردتوج  غربی
 انل.شله نزدی  شله گفت  هلف ب  عمالا 

 نه  اسالمی تملن و اسالم ک  است آن بر غرب جمعی هایرسان  و پردازاننظری  اهتمام
 به  «دیگهری» و «غیهر» عنهوانبه  اسهت، غهرب مهلنظر ک  گون آن بلک  هست، ک  گون آن

 بسهیار دوران اسهالمی تمهلن که  اسهت حهالی در این شود. معرفی غربیان ویژهب  جهانیان
 آن تبعها  و اسهتعمار از ناشهی ههایزخم هنوز و گذرانلمی سر از را پسااستعماری سخت

 بها بهرد.مهی رنج گوناگون هایعرص  در ساختاری تحمیلی   مشکال  از و است نیافت  التیام
گاهی اخیر دهۀ دو یکی در این، وجود  بهین در ایفزاینله صور ب  اسالم جهان در تملنی آ
گهاهی   ایهن در ایهران اسهالمی انقالب نقش است. یافت  گسترش مسلمانان گوناگون اقشار  آ

 در عملکرد استقال  و آن بر حاکم اسالمی گفتمان ب باتوج  اسالم، معاصر تاریخ در تملنی
 اسهت. بهوده کننهلهتعیین و حیاتی اسالمی، الگودهی در آن بودن   پیشتاز و المللبین عرصۀ
 به  وسهودهیسهمت در ازپهیشبیش توانلمی آن رهبر و ایران اسالمی انقالب رو،ازاین
 بر مبتنی باشل. تأثیرگذار اسالمی کشورهای در سازیجریان و اسالم جهان در عمومی افکار
 انقهالب معظهم رهبر ،اسالمی تملن در ایران اسالمی انقالب برای جایگاهی و نقش چنین
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 1182 سا  )در فرانس  در مسلمانان ب  منتسب تروریستی حملۀ دو هر از پس اسالمی
 حهاکم گفتمان و 8نام  دو این محتوای گفتنل. سخن غربی جوانان با نام  طریق از میالدی(،

 اهمیهت غهرب، تمهلن بها اسهالمی تملنی و اسالم جهان ارتباط شناسی  وضعیت در آن، بر
 بهر حاکم گفتمان و ادبیا  گفتمان، روش از استفاده با است کوشیله نگارنله دارد. یتاریخ

  کنل. استخراج را غرب تملن با اسالمی تملن وگویگفت امکان نام ، دو این

 شناسیروش .1

 تمهلن و اسالمی تملن وگویگفت امکان   تحلیل برای موف  و الکلو گفتمان روش گفتار این در
هرکالف، چون کسانی توسط گفتمان، از گوناگونی هایروش .است نظر در غرب  دایه ، ون ف 
 انتزاعهی» معیار ب  اتکا با اینان دیلگاه مقایسۀ پی در اگر است. شله عرض  موف  و الکلو و فوکو
 طیفهی تهوانیممهی بهرآییم، «متن» واقعیت ب  گفتمان تحلیل قرابت و ارجاع میزان یعنی «بودن

 آن طیه،، سهط  تهرینپهایین در یابهل. امتهلاد «انتزاعی» تا «ُخرد و ئیجز» از ک  کنیم تنظیم
 دایه ، )ون دایه  ون (3113 )فرکالف، فرکالف شیوۀ ماننل گفتمان تحلیل هایشیوه از دست 

 ادعاههای تها کوشهنلمهی و گیرنلمی فاصل  متن از کمتر ترنل،تجربی ک  گیرنلمی قرار (3133
 (.66-13 :3111 سهلطانی، )ر. . برساننل تأییل ب  متن ب  یتجرب مکرر ارجاعا  با را خود

 کرده انتزاع متنی واقعیت از عملتاا  ک  دارد قرار فوکو روش نظیر هاییروش طی،، این مقابل در
 کوشهلنمی چنلان و است بازتفسیر و تفسیر با همراه نیز متن ب  او ارجاعا  است. رفت  فراتر و
 خردنگهر   شیوۀ هاطی، این ابتلای در ترتیببلین کنل. عرض  دقیق گزارشی  متن، ب  مراجع  با

 برداشهتی به  گهاهی که  گرفته  قهرار فوکهو تهرانتزاعی شیوۀ آن، انتهای در و دای  ون–فرکالف
  (.919 :3136 )دریفوس، علمی تحلیل تا است ترنزدی  شخصی

 و میهانی صور  ک  شله واقع موف  شنتا  همسرش و الکالو ارنستو شیوۀ طی،، این میانۀ در
 منطقهی و منسجم تحلیل ارائۀ ب  ملزم را خود هم و هست آن در انتزاع از سطحی هم دارد: بینابین
 شناسهانروش بهاور به  (.300 :3111 )سهلطانی، دانهلمهی شهناختیروش معیارههای بر مبتنی

 دارد مطلهوبی ربسیا قابلیت تملنی و اجتماعی تحوال  تحلیل برای موف  و الکلو روش گفتمان،
                                                             

 نگاشت  شله است. 3131و نام  دوم در هشتم آذر  3131. نام  او  در او  بهمن 8
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 معظهم رهبهر نامۀ دو متن تحلیل در گفتمانی، شیوۀ این رسلمی نظر ب  (.301 :3111 )سلطانی،
   باشل. داشت  باالیی کارآملی شله،استفاده کلیلواژگان و محتوا ب باتوج  انقالب

 موفه و الکلو گفتمانی روش .1-1

 (.300 )همان: پردازدمی یافت نظام هاینشان  از ایمجموع  میان روابط تحلیل ب  روش این
 طهوربه  آنجا در معنایشان و آینلدرمی ایشبک  صور ب  هانشان  از ایمجموع  گفتمان در

 نظام خلق در هانشان  بنابراین (.13و 16 :3113 فلیپس، و )یورگنسن شونلمی تثبیت موقت
 اینشان  هر .(Laclau & Mouffe,1985: 112) دارنل اصلی نقش گفتمان عنوان تحت معنایی

 ههاینشان  یا مرکزی نشانۀ گیرد،می قرار گفتمان ب  بخشیهویت و دهیمعنا فراینل در وقتی
 شود.می نامیله سیا [ یا ]شناور پیرامونی

 یابنلمی سازمان آن حو  هانشان  سایر گفتمان، در ک  است اصلی نشانۀ 8مرکزی، نشانۀ
 فلیهپس، و )یورگنسهن کننهلمی طرد را ممکن معناهای دیگر و نلگیرمی آن از را معنایشان و

 ههایگفتمهان ک  انلهایینشان  سیا [ یا ]شناور پیرامونی هایدا  یا هانشان  (.961 :3113
 گفتمهان، یه  درون در سهیا  معانی این انل.خاص شیوۀ ب  آنها معنادهی درصلد گوناگون

 که  اسهت برجسهت  اینشهان  مرکهزی، نقط  شونل.می تثبیت جزئی طورب  مرکزی نقطۀ گرد
 (.30 )همان: شونل.می بنلیمفصل هم ب  و یابنلمی نظم آن سایۀ در دیگر هاینشان 
 ههویتی در ههاآن ترکیهب و گونهاگون اجزای گردآوردن عمل ب  کلی، صور ب  1«بنلیمفصل»
 عناصهر آن طی ک  است اینلیفر ب  ناظر بنلیمفصل (.909 :3131 )هوار ، کنلمی اشاره جلیل

 منطقهی زبهانی نظهم در وقتهی دهنل،نمی ارجاع خاصی معانی ب  هم از جلا ک  هانشان  از متفاوتی
 برقهراری ب  منجر ک  عملی ب  موف ، و الکلو ازنظر آورنل.می دست ب  جلیلی هویت گیرنل،می قرار

 شهود، تعری، و تعلیل عمل، این نتیجۀ رد عناصر این هویت ک ایگون ب  شود، عناصر بین ایرابط 
 موفه  و الکلهو روش در بنهلیمفصهل ایهن .(Laclau & Mouffe,1985: 105) گوینهل بنهلیمفصل
 .(Ibid) است گفتمان بنلی،مفصل عمل از ناشی ساختاریافتۀ کلیت درواقع دارد. زیادی اهمیت

                                                             
1. Nodal point. 

2.Articulation. 
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 1990: (28 (Laclau, شهودنمهی ایجهاد 8)تخاصهم( سهازیغیریت بلون گفتمانی، هیچ
 در 0غیهر، یا 1بیرون این 2.کنلمی اشاره آن از بیرون چیزی با ایپلیله رابطۀ ب  سازیغیریت
 به  نیهاز ضهرورتاا  گفتمهانی هر نل.کمی ایفا را اصلی نقش هاگفتمان فعلیت و بخشیهویت
 ههاگفتمهان (.888 :8110 )سهلطانی، یابهل هویت آن واسطۀب  تا دارد دیگری رقیب گفتمان

 تملن ک  گون همان کننل؛می خود برای دشمن تولیل ب  شروع ناچارب  یافتن، هویت منظورب 
 را اسهالم و کهرد خهود برای )غیر( خصم تولیل ب  شروع شر ، بلو  فروپاشی از پس غرب

  ساخت. مطرح غرب خصم   عنوانب 
 و حهوزه در هژمهونی دارد. فراوان اهمیت موف  و الکلو گفتمان در نیز 2هژمونی اصطالح

 گفتمهان یه  ههاگفتمان بین تخاصم   حوزۀ در دارد. وجود تخاصم ک  افتلمی اتفا  میلانی
 شهناور ههاینشهان  در ملاخله  بها (903 :3131 )ههوار ، قهلر  از استفاده با کوشلمی

 رقیب گفتمان تضعی، ب  دست رقیب، گفتمان در هانشان  برخی از استفاده یا رقیب گفتمان
 و )یورگنسهن َبَرد. بین از گفتمانی، جلیل   بنلیمفصل تحمیل با را رقیب گفتمان حتی یا زنل

 (.33 :3113 فلیپس،
 بنهلیمفصهل فراینل و چگونگی بر مبتنی گفتمان، در موف  و الکلو شیوۀ اوصاف، این با

 و ابط ر بستر، در هژمونی و سازیغیریت ها،نشان  ماننل گفتمان دیگر اجزای و است گفتمان
 نامهۀ در وگو،گفت گفتمان   بنلیمفصل رو،ازاین دهنل.می نشان را خود بنلیمفصل سازکار

 چرایی و موانع بررسی از پس نوشتار این در دارد. اهمیت غربی جوانان ب  ایخامن  امام
 راهکارههای پیهام، ایهن بهر حهاکم گفتمهان بر مبتنی غرب جهان و اسالم جهان وگویگفت
 نامهۀ دو در ایخامنه  امهام گفتمان بر مبتنی غرب تملن و اسالمی تملن ینب وگوگفت
  شل. خواهل وجوجست ایشان

                                                             
1 .Antagonism. 

2 .Constitutive outside. 

3 .Outside. 

4 .Other. 

5. Hegemony. 



 57     / سیدعلیرضا عالمی غرب تمدن و یاسالم تمدن یوگوگفت امکان ی  گفتمان یبررس

 وگوگفت گفتمان   بندیمفصل .2

 جههان وگویگفت امکان دربارۀ انقالب معظم رهبر گفتمان بنلیمفصل گفتار، این در
 اسهت بهلیهی شهل. خواههل اسهتخراج و شناسهایی غهرب، تملن با اسالمی تملن و اسالم

 نامۀ دو در ک  رقیب گفتمان بنلیمفصل ک  بود خواهل کامل زمانی گفتمان این بنلیمفصل
 دو ایهن بنلیمفصل شود. تبیین و ترسیم خوبیب  نیز است یافت  انعکاس ایخامن  امام

 شناسهایی بهرای روشهمنل و مناسهب بسهتر و فضها مقلم ، یکلیگر با آنها مقایسۀ و گفتمان
 داد. خواهل قرار ما فراروی را رقیب گفتمان هژمونی ب  نشلن دچار کارهایراه

 آگاهی  .2-1

گهاهی» ،انقهالب معظهم رهبهر ازنظر وگوگفت گفتمان   مرکزی نشانۀ  مفههوم اسهت. «آ
گاهی»  ههلف و غایهت ههم وگهو،گفهت مبهانی ب  دستیابی برای شناسیروش نوعی هم ،«آ

گاهی» بر ک  است آنجایی شناسیروش وگوست.گفت  او دست منابع بر مبتنی اسالم از «آ
کیل اصیل و  هلف خوانل.فرامی اسالم دربارۀ کاوش و پرسش ب  را غربی جامعۀ و شودمی تأ
گاهی» ک  است زمانی نیز غایت و گاهی ب  منجر «آ   شود. جمعی آ

 نهایمع به  آگهاهی ههم اسهالم شهناخت   روش مثابه ب  آگاهی مفهوم )هم آگاهی نوع دو هر
 بها اسهت تهالش در غهرب رو،ازایهن اسهت. خطرآفهرین کامالا  غرب تملن برای جمعی( آگاهی
 دههل. قهرار محا  در را اسالم گفتمان در مرکزی و پراهمیت نشانۀ این آن، درمقابل سازیگفتمان

 تمهلن وگهویگفهت امکان از توانمی اسالمی، تملن و اسالم دربارۀ حقیقی آگاهی سایۀ در تنها
 آگهاهی ایهن اگهر آورد. میهان به  سهخن جهانی صل  و امنیت جهت در غرب، تملن و یاسالم
 غهرب خواسهتۀ ایهن که درحهالی بهازد؛مهی رنگ غرب فرهنگ سازیجهانی باشل، داشت  وجود

   کنل.می جلوه ضروری و موج  غرب منظر از آگاهی، نشانۀ دادن قرار محا  در رو،ازاین نیست.

 یپیرامون هاینشانه  .2-2

گاهی ب  رسیلن برای  و ههانشهان  برخهی به  بایهل اسهالمی، تمهلن و اسالم دربارۀ حقیقی آ
 کرد. توج  است یافت  انعکاس انقالب معظم رهبر نامۀ در ک  پیرامونی هایدا 

 ذهنیهت و داوریپهیش بهلون بایهل اسهالمی تملن و اسالم از آگاهی داوری:پیش نبود الف(
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 احساسهی و عهاطفی سهلی واقعیهت، و فهرد بین شودمی باعث وریداپیش چراک  باشل؛ پیشینی
 نهوعی گرایهی،واقعیت بر عالوه داوریپیش نبود کنل.می سلب را طرفان بی داوری ک  شود کشیله

 ارتباط ب  ک  آینله هاینسل درمقابل پذیریمسئولیت شود؛می شمرده نیز انسانی پذیریمسئولیت
 سهیلی ایخامنه  الل آیت حضر  دیلگاه از نگریست. لخواهن غرب تملن و اسالمی تملن

 او (؛ نامۀ  . )ر. دارد وجود حاضر حا  در اسالمی تملن و اسالم دربارۀ هاداوریپیش از
گاهی واسطه:بی شناخت (2  گیهرد. صور  واسط بی بایل اسالمی تملن و اسالم از آ

 ایرسهان  شهناخت از که  نهامع ایهن ب  است؛ مستقیم شناخت معنای ب  واسط بی شناخت
 اصهیل منهابع به  مراجعه  طریهق از واسهط بهی شناخت شود. پرهیز اسالمی تملن و اسالم

گاهی شودمی باعث اسالمی،  تملن و اسالم ب  اسالمی کشورهای حتی و غرب در جمعی آ
 اسهالم، نماینهلگان اسهالم، ماهیهت شهامل شناخت این باشل. درست و بینان واقع اسالمی

 همان(؛  . )ر. است اسالمی تملن و اسالم تاریخ
گاهی انصاف: و اندیشه پ(  انصهاف و انلیشه  بهر مبتنی اسالمی، تملن و اسالم از آ

گاهی، نتیجۀ با سخن، دیگر ب  باشل.  تملن و اسالم مطالعۀ در شایل شود. برخورد منصفان  آ
 و منصهفان  گیهرییج نت و تحلیل در اما شود، لحاظ واسطگیبی و داوریپیش نبود اسالمی
 یها ملهی منهافع ماننل گوناگونی هایانگیزه با است ممکن کار این نشود. عمل ورزان انلیش 

 شهکل وگوگفت گفتمان   شودمی باعث انگیز مخاطره رویکرد   این پذیرد. انجام تملنی منافع
 همان(.  . )ر. نگیرد
 واسط بی داوری،پیش ود)نب نشان  س  این بنلیمفصل انقالب معظم رهبر منظر از
گاهی، بودن گاهی» مرکزی نشانۀ حو  انصاف( و انلیش  آ  بیناتمهلنی وگویگفت امکان ،«آ

 اتفاقی چنین صورتی در البت ، شود.می وگوگفت گفتمان گیریشکل باعث و کنلمی فراهم را
 مختله،، ههایابزار بها گفتمهانی هاینشان  این بردن بین از با رقیب گفتمان ک  افتاد خواهل
 تمهلن نخبگان و مسلمانان وظیفۀ و مسئولیت این نشود. بنلیمفصل این شلن مختل باعث

گاه جوانان و اسالمی گهاهی و برخورد گفتمان شناخت با ک  است غربی آ  عمهومی بخشهیآ
 وگویگفت برقراری ضرور  تبیین همچنین و آن، جویانۀستیزه و آمیزمخاطره مقاصل دربارۀ
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 رقیهب گفتمان بایل هلف، این برای است طبیعی آورنل. فراهم را وگوگفت امکان بیناتملنی،
 شناخت. خوبیب  نیز وگوست،گفت گفتمان نفی درصلد ک  را برخورد( )گفتمان

 برخورد گفتمان   بندیمفصل .3

 ابتهلای در ایخامنه  امام دارد. بنیادین اهمیت رقیب گفتمان جایگاه گفتمان، روش در
 دربهارۀ خهاص، طهورب  و است اسالم دربارۀ شما با من سخن» کنل:می اشاره بلان او  نامۀ

 تقریبهاا  یعنهی سو، این ب  پیش دهۀ دو از شود.می ارائ  شما ب  اسالم از ک  ایچهره و تصویر
 دیهن ایهن تا است گرفت  صور  زیادی هایتالش شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از پس

 بیهانگر که  «دیگهری» کلیهلواژۀ از ایشان «شود. نشانله ترسنا  دشمنی جایگاه در بزرگ،
کیهل آن اهمیهت به  و جویهلمهی سود وگوستگفت گفتمان   درمقابل غرب سازیغیریت  تأ

 زمینهۀ ،“دیگری”از موهوم ترس و نفر  ایجاد و تحقیر ک  دانیلمی خوبیب  شما» ورزد:می
 همان(.  . )ر. «است بوده ستمگران  هایسودجویی آن تمام مشتر 

 اسهالمی، تمهلن که  است آن غربی ملارانسیاست سوی از برخورد گفتمان اتخاذ دلیل
 )ههانتینگتون، کنهلمهی مقاومهت غرب تملن هژمونی درمقابل و پذیردنمی را غرب فرهنگ
 مبتذ  بنلوبار،بی پرخاشگر، غرب تملن و فرهنگ هایمؤلف  چراک  (؛113-119 :3139

 غرب، است. جانشینی ظرفیت فاقل غرب فرهنگ رو،ازاین دوم(. نامۀ  . )ر. معناگریزنل و
گاه خوبیب  دیلگاه این از  در بتوانهل که  اسهت هاییمؤلف  پیکربنلی   پی در بنابراین است. آ

 سهطوح همهۀ در را اسهالمی تمهلن و اسهالم با برخورد هایزمین  تا بسازد گفتمانی آن سایۀ
 غربهی فرهنهگ سهازیجههانی همانها ک   غرب راهبردی هلف ب  آن، متعاقب تا آورد فراهم
 اسهت «دیگهری» دیهل   کهردن   خهودی همهان غربیان، دیل   از سازیغربی شود. نزدی  است

 کنل.نمی همراهی غرب خواستۀ این با عمالا  اسالم جهان ک درحالی (؛33 :3133 )التوش ،
 است. گرفت  پیش در را «دبرخور گفتمان» ،هژمونی و سلط  بسط برای غرب بنابراین

 تزویر  .3-1

 مقابهل در گفتمهانی، منظهر از «تزویهر» اسهت. «تزویهر» گفتمهان ایهن مرکزی دا  و نشان 
گاهی»  مخهلوش پی در تزویر گیرد.می قرار وگوگفت گفتمان   مرکزی دا  و نشان  عنوانب  «آ
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گاهی کردن  صهور ب  این خام الل آیت است. اسالمی تملن و اسالم دربارۀ عمومی آ
 در «مزوران » و «غیرصادقان » اصطالح از و توج ، او  نامۀ متن در نشان  این ب  هوشمنلان 

 و دولتمهردان به  بلکه  مردمهان، به  نه  را رفتهار ایهن ایشهان است. کرده استفاده جهت این
 از ههلف که  اسهت بهلیهی او (. نامهۀ  . )ر. اسهت داده نسهبت غربهی گهذارانسیاست

گاهی از ک  است این غربی، هایدولت توسط گفتمان این در «تزویر» ارگیریکب   عمهومی آ
 دشمن مقام   در اسالمی تملن و اسالم و آیل عمل ب  جلوگیری اسالمی تملن و اسالم دربارۀ

عما  و توجی  برای عرص  و فضا تا همان(  . )ر. شود تعری،  و هژمونیه  ههایسیاست ا 
  شود. آماده اسالمی تملن ابربر در غرب طلبانۀسلط 

 پیرامونی هاینشانه .3-2

 از «تزویهر» مرکزی دا  و نشان  برنشانلن جهت در برخورد، گفتمان پردازاننظری  رسلمی نظر ب 
 ایگونه به  ایخامنه  الله آیت نامۀ دو متن در ک  انلکرده استفاده پیرامونی هاینشان  برخی

 پیرامهونی هاینشان  این شود.می اشاره هانشان  این ترین  مهم ب  اجما  ب  ک  است، یافت  انعکاس
 کننل.می ایفا کننلهتعیین و حیاتی نقش «تزویر» مرکزی   نشانۀ تثبیت در

 و اسهالم طهرح بها غربهی سیاسهی نخبگهان مسلمانان: و اسالم بودن مسئله القای الف(
 غرب در عمومی افکار تزویر سازیبستر ا دنب ب  غرب، دنیای برای مسئل  عنوانب  مسلمانان

 چهون شاخصی پردازان  نظری  هایانلیش  در رویکرد این پررنگ هایزمین  انل.جهان تمام و
 حمهال  عملهی، صهور به  (.161 :8118 )هانتینگتون، است دیلنی هانتینگتون ساموئل

 سها  در پهاریس در شههرونلان به  تروریسهتی حمله  دو و امریکها در 1118 سپتامبر یازده
 و رعب ایجاد و هراس القای با تا گرفت صور  هلف و سیاست همین بر مبتنی نیز 11828
 )ر. بقبوالنهل جهانیهان ب  را مسلمانان و اسالم بودن   آسیب اسالمی، تملن و اسالم از نفر 

 اسهالم برای اساسی تهلیلی بسترسازی، این ،انقالب معظم رهبر ازنظر او (. نامۀ  .
                                                             

که  کاریکهاتور  شارلی  بدا،  فرد مسل  ب  مجلۀ طنز  ( توسط دو3131دی  33) 9031. حملۀ او  در هفتم ژانویۀ 8
را منتشر کرده بودنل، صور  گرفت و در آن دوازده نفر کشت  و ده نفر زخمی شلنل. حمله  دوم در  رسو  خلا

نفر  161نفر کشت  و  310( ب  برخی نقاط مرکز پاریس روی داد ک  در آن 3131آبان  99) 9031سیزدهم نوامبر 
 مصلوم شلنل.
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 بهلان همواره غرب ارتباطاتی ابزارهای و هارسان  طریق از ک  ویژهب  است؛ اسالمی لنتم و
 همان(؛  . )ر. شودمی زده دامن

گاهی ب(  »تزویهر، نشهانۀ و دا  اطهراف در پیرامهونی ههایدا  و هانشان  از کاذب: دهیآ
 ایهن بهرای اسهت. میاسهال تملن و اسالم دربارۀ غربیان ویژهب  و جهانیان ب  «کاذب دهیآگاهی
 الله آیهت کنهل. ترسهیم اذههان در مسهلمانان و اسهالم از ویهژه ایچههره کوشلمی غرب منظور
 و ناصهحی  پهردازیتصهویر» و «سهخی، و مهوهن پردازیچهره» اصطالحا  از ایخامن 

 شهامل که  کهاذب دههیآگاهی این انل.کرده استفاده کاذب دهیآگاهی این تبیین برای «دروغین
 سهاختارهای و دمکراسهی زنهان، حقو  بشر، حقو  آزادی، ماننل موضوعا  از ایگسترده ،طی

 و مسهلمانان بهین ذهنی و ساختگی هایمرزبنلی آملن پلیل باعث شود،می اجتماعی و سیاسی
 و اسهالم درسهت شهناخت از غهرب جههان شهودمهی موجهب امر این است. شله غرب مردمان

 برخهورد و تقابل امکان ترتیب،بلین و گیرد فاصل  شلههلایت ای گونب  اسالمی تملن هایآموزه
 شهود. مهیها است غرب تملنی و سیاسی پردازاننظری  کارانۀفریب خواستۀ ک  غرب و اسالم میان
 مهلارانسیاست طلبانۀسلط  هایسیاست با نیز عمومی افکار ک  شودمی موجب سازیزمین  این

 تمهلن و اسهالم دربهارۀ غربیهان به  کهاذب دههیآگهاهی نابراینب کنل. همراهی غربی کشورهای
 دارد؛ اساسی نقش «تزویر» مرکزی   نشانۀ تحکیم و برنشانلن در اسالمی
 شهماربه  برخهورد سهازیگفتمان در کلیلی مفاهیم از ،«تروریسم» زنی:برچسب پ(

 درمقابهل «یدیگهر» عنهوانبه  اسهالمی تملن و اسالم ک  زمانی از تروریسم مفهوم آیل.می
 در و اسهت یافته  کهاربرد فراوانهیبه  شهله، مطرح غربی پردازاننظری  سوی از غربی تملن

 دیگری مفهوم شود.می گرفت  کار ب  مسلمانان برای برچسب عنوانب  غرب رسانۀ و سیاست
 شهودمهی استعما  مسلمانان برای برچسب عنوانب  غربیان توسط تروریسم مفهوم همزاد ک 

 در خشهونت بسهتر و منشهأ اسالمی تملن و اسالم ک  هلف این با است، «خشونت» مفهوم
 شود. قلملاد جهانیان عمومی افکار

 دو ایهن چراکه  دارنهل؛ خشهونت و تروریسهم مفهوم ب  ایویژه توج  ایخامن  امام
 هه ههاغربهی زعهمبه  هه تصهمیم و اقهلام هرگونه  گهرتوجیه  توانهلمی حرب ، عنوانب  مفهوم
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 برخهورد برای مناسب بستر و باشل غرب ملارانسیاست گرایی  ضلخشونت و ریستیضلترو
 دو ایهن گونهاگون هایرهیافت و هلف منشأ، رو،ازاین کنل. مهیا خوبیب  را اسالمی تملن با

 معظهم رهبر کنل.می برخورد گفتمان مرکزی نشانۀ عنوانب  «تزویر» ب  فراوانی کم  مفهوم،
 ک  کنلمی توصی، غربی هایقلر  سوی از شلههلایت ایپلیله را تروریسم ،انقالب

 بیشهترین گرچه  تروریسهم اسهت. وجودآمهلهب  جهان و غرب عمومی افکار ملیریت برای
 از کهوچکتر مقیاسی در نیز غرب جهان کرده، وارد مسلمانان و اسالمی تملن ب  را هاآسیب
 غهرب مردمهان و مسلمانان مشتر  درد سمتروری بنابراین است، نمانله برکنار آن هایآسیب
 کشیلشکر با ک  است غرب برخورد   بر مبتنی هایسیاست تروریسم منشأ ک درحالی است؛

 ههاییگروه از و کرده ایجاد را تروریسم و گراییافراط بسترهای اسالم جهان گوناگون نقاط ب 
 قرائهت بها ههاییدولت و بوده  وابست ترور ب  موجودیتشان ک  داعش و طالبان القاعله، ماننل

 فاقل ک  تروریستی هایگروه تکفیری و افراطی انلیشۀ مروج ک  اسالم از آمیزبلعت و خاص
 دوم(؛ نامهۀ  . )ر. اسهت کهرده جانبه همه  حمایهت انل،اسالمی تملن و اسالم در پیشین 

 موردی صور ب  و اسالم جهان از بزرگی بخش امروز هاگروه این فعالیت حوزۀ ک ایگون ب 
  گیرد.دربرمی را غرب جهان شلههلایت و

 تهرینمههم ک  کنلمی دنبا  را زیادی منافغ تروریسم، از حمایت و آوردن پلیل در غرب
 دیگر، سوی از است. اسالم جهان در غرب نظامی و جویان ملاخل  هایسیاست توجی  آنها

 جههان در نظهامی حضهور بها اسالمی هایسرزمین در غربی سربازان حضور بهانۀ ب  غرب
 مسهلمان جوانهان میهان از را تروریستی هایگروه عضوگیری و تقویت امکان همواره اسالم،

 و تهلاوم بها یابهل.می تلاوم اسالم جهان گوناگون مناطق در بحران ترتیببلین سازد.می مهیا
 تروریسهم منشهأ و کهزمر را مسلمانان و اسالمی تملن نیز جهانیان سیاست، این شلن فراگیر

  شناخت. خواهنل
 رو،ازایهن دارنهل. دوسهوی  رابطهۀ تروریسم، و خشونت است. خشونت همزاد تروریسم

 کهردنبرجسهت  بها غرب است. غربی ملارانسیاست توج  مورد زمانهم نیز خشونت مفهوم  
 اذههان در خشونت از گرایان تقلیل تعری، در سعی تروریستی، هایگروه خشونت   ایرسان 
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 اتفاقهاا  که  تروریستی هایگروه هایخشونت ب  را خشونت تا است آن پی در و دارد عمومی
 سیسهتماتی  و شهلهههلایت ههایخشهونت ک درحالی سازد؛ منحصر انل،مسلمان همواره
 گرفته  نادیهله پهذیردمهی انجهام تهرخشهن و تهربزرگ بسیار ابعاد در ک  هاقلر  و هادولت

 فلسهطینیان برضهل قلس اشغالگر رژیم سالۀشصت خشونت ب  توانمی  مثا برای شود.می
 کشهورهای گسهترده بمبهاران در بهزرگ ههایقلر  خشونت شله، هلایت و وسیع حجم در

 شهل، مسهلمانان وسیع کشتار باعث ک  عرا  و افغانستان چون کشورهایی اشغا  و اسالمی
 صهنعتی و اقتصادی هایزیرساخت ،انسانی هایخسار  بر افزون کشورها، این کرد. اشاره
 و است گراییله کنلی یا توق، ب  توسع  و رشل سویب  آنها حرکت و انلداده دست از را خود

 را خهود شودمی خواست  آنان از گستاخان  این، وجود با انل.برگشت  عقب ب  سا  هاده گاهی
 و ههاملهت سهایر بهر غهرب فرهنهگ تحمیل حتی انقالب معظم رهبر نلاننل. دیلهستم

 همان(.  . )ر. کنلمی ارزیابی خاموش خشونتی را مستقل هایفرهنگ شمردن کوچ 
 سهویی از دارد: پهی در غهرب بهرای راهبردی کارکرد دو تروریستی، خشونت از حمایت

 عنهوانب  دیگر سوی از و گذاردمی سرپوش را غربی هایقلر  و هادولت تربزرگ خشونت
 به  تروریسهت و خشن را مسلمانان و اسالم و شودمی استفاده لمانانمس همۀ برای برچسبی

 غربی ملارانسیاست دست در مؤثر ایحرب  خشونت، و تروریسم بنابراین کشل.می تصویر
 )تملن رقیب تملن با برخورد وسیل بلین تا آیلمی شمارب  عمومی افکار فریب و تزویر برای

 کننل. توجی  را اسالمی(
 بهرای دروغهین و مزوران  سازیگفتمان با غربی ملارانسیاست و پردازاننظری  درنهایت،

 افکهار به  ک  انلهلف این پی در گفت ،پیش هاینشان  از استفاده با اسالمی، تملن و اسالم
 تها نلارنهل را جههان بها وگهوگفت آمادگی و زمین  مسلمانان بقبوالننل جهان و غرب عمومی
 جهانیان حتی و غرب تملن برای ضرورتی عنوانب  را اسالمی تملن با دبرخور انلیشۀ بتواننل
 کننل. ترسیم

 تزویر به آلوده ذهن تغییر راهکارهای .4

 غربهی ههایدولت و پردازاننظری  ک  برخورد گفتمان با مقابل  برای انقالب معظم رهبر
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 را آن توانمی ک  کنلمی ادپیشنه را راهکارهایی کننل،می دنبا  را آن «تزویر» نشانۀ محور بر
 گفتمهان مرکهزی نشهانۀ به باتوجه  بایهل راهکارهها کهرد. تعری، وگوگفت گفتمان قالب در

 ذهنیهت   ازجمله  جهانیهان بقیهۀ و غهرب مهردم تزویر ب  آلوده ذهن تغییر محور بر برخورد،
 برخورد گفتمان کامل شلن   هژمونی  از تا شود. متمرکز اسالم جهان در مسلمانان از بخشی

 به  دسهتیابی و تزویهر به  آلهوده ذهن تغییر آیل. عمل ب  جلوگیری اسالمی، تملن و اسالم با
گاهی،   است: تلابیری نیازمنل آ

 تزویر یابیریشه .4-1

 باشهل. تزویهر به  آلهوده ذهن تغییر بنای سنگ توانلمی غربی سیاستگذاران تزویر   یابیریش 
 منهافع را غربهی مهلارانسیاسهت توسهط «تزویر» ب  توسل هایریش  ایخامن  الل آیت

 بهر ههادولهت منهافع که  زمهانی تها رو،ازایهن کنل.می توصی، غربی هایقلر  و هادولت
 نخواههل خشکانله تزویر ب  توسل هایریش  شود، داده ترجی  اخالقی و انسانی هایارزش

 ابتهلای در که  اینه خام امهام نامۀ دو مخاطب مهم، این ب باتوج  همان(  . )ر. شل
 و مردم بلک  نیست، غربی کشورهای ملارانسیاست و سران است، شله اشاره بلان او  نامۀ

گاهان  غربی ملارانسیاست و سران چراک  است؛ غربی کشورهای عمومی افکار  به  دست آ
 نلارد. معنا آنها ذهن تغییر بنابراین زننل.می «تزویر»

 تزویر یابیانگیزه .4-2

 و «گسهترده ههاینمهاییسهیاه» ههایانگیهزه دربهارۀ بایهل ،انقهالب معظم رهبر باور ب 
 کهاوش و پرسهش افتل،می اتفا  اسالمی تملن و اسالم در ک  «دروغین هایتصویرسازی»

 گیهرد؛ صهور  زمهانی تهأخیر   با نبایل کاوش و پرسش این روشی، منظر از او (. )نامۀ شود
گاهی  تصحی امکان صور  این در چراک   همهان(.  . )ر. نهلارد وجود هاانسان عمومی آ

 درمقابهل نمهاییسیاه و تصویرسازی حربۀ از غربی سازانتئوری اینک  دالیل از یکی بساچ 
گهاهی زمهانمهل  شلن   کوتاه کننل،می استفاده اسالم  مهلد به  حاضهر زمانهۀ در جمعهی آ

 طریهق آن از که  دنیاسهت نهاگونگو جوامع بین گسترده ارتباطا  و رسانیاطالع تکنولوژی
 بها تنهها کهرد. دریافهت ممکهن زمهان تهرینسریع در را اسالم راستین و وحیانی پیام توانمی
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 امکهان توانمی اسالمی، تملن و اسالم دربارۀ کاذب هایتصویرسازی و فضا کردن   وتارتیره
گاهی گیریشکل  رو،ازایهن کهرد. مواجه  اخال  با را اسالمی تملن و اسالم دربارۀ جمعی آ
 اسهالمی تمهلن و اسهالم مهورد در نماییسیاه چرایی   در کاوش و پرسش و تزویر یابیانگیزه

 دهل. تغییر را تزویر ب  آلوده ذهن توانلمی

 تزویر موضوع شناسیماهیت .4-3

 شهود. شهناخت  شهود،می تزویر اشدرباره آنچ  ماهیت بایل تزویر، ب  آلوده ذهن تغییر برای
 حق جهان کنل:می مطرح پرسش این قالب در را مهم این ضرور  انقالب عظمم رهبر
 او (. نامهۀ  . )ر. چیسهت  گریزاننهل،مهی و ترسهاننلمهی آن از را غربیان آنچ  بلانل دارد

 در قهلر  سهاختار چهرا که  گیهرد قرار توج  مورد جلیت با هاپرسش این ب  است ضروری
 چه  براسهاس و چگون  گیرد  قرار انفعا  و حاشی  در اسالمی تفکر خواهلمی امروز جهان
 پهی بهرای تهالش شهود می هجم  مزوران  جهان فکری و علمی تملن ترینبزرگ ب  مبنایی

 مسهتقیم شناخت برای غربیان تالش و جوییحقیقت ساززمین  توانلمی مسائل، این ب  بردن
 مطالعهۀ باشهل. خهلا رسهو  ۀسهیر و قرآن طریق از اسالمی تملن و اسالم از واسط بی و

 اسهالمی، تمهلن و اسهالم شهناخت بهر عالوه اسالمی، تملن و اسالم ماهیت دربارۀ واقعی
 امکهان دیگهر، بیان ب  کنل.می مهیا را غربی تملن ماهیت دربارۀ ورزیانلیش  بستر و امکان
 شهلن جهانی برای هری  هایروش و غربی تملن و اسالمی تملن ماهیت مقایسۀ و تطبیق

گهاهی» مرکهزی نشانۀ ب باتوج  همواره اسالمی تملن و اسالم سازد.می فراهم را  پهی در ،«آ
 رویکردههای و ابزارها از غرب تملن ک درحالی است اسالم هایآرمان ساختن شمو جهان

 جویل.می سود مسیر این در ریاکاران  و غیراخالقی غیرانسانی،

 تزویر برایندشناسی .4-4

 دیگهر، بیهان ب  شود.می غربی و اسالمی جامعۀ شامل توأم صور ب  «تزویر» تایجن و براینل
 و پههردازاننظریهه  هههایسیاسههت قربانیههان دو، هههر غههرب تمههلن و اسههالمی تمههلن اهههالی

 برآینهل همفکهری و انلیشیچاره پی در جامع  دو هر بایل رو،ازاین انل.غربی ملارانسیاست
 و غهرب سهاکنان و اسهالم جههان متقابهل روابهط بر تزویر جریان سلطۀ دوم(. نامۀ  . )ر.
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 غربی( و )اسالمی جامع  دو هر فراروی را دوچنلان هایآسیب برخورد، گفتمان گیریشکل
 مواج  ناپذیرجبران و جلی مخاطرا  با را جهانی امنیت و صل  طریق این از و دهلمی قرار
 تمهام حهق آرامهش و صهل  ک  یابل دست لبراین این ب  دنیا است ضروری بنابراین سازد.می

 مههم این بکوشنل. آن تحقق برای هاتملن تمام در هاانسان همۀ بایل رو،ازاین هاست؛انسان
گاهی ک  است پذیرامکان زمانی  و باشهل شهفاف و واقعهی یکلیگر از هاتملن و هافرهنگ آ
 تمهلن و اسهالمی تملن ویژهب  هاتملن میان روابط در ریا و تزویر فضای گیریشکل بلاننل
 داشت. خواهل پی در غربیان و مسلمانان برای باریزیان نتایج غرب،

 گیرینتیجه .6

 تمهلن و اسهالمی تمهلن بهین رابطهۀ کنونی صحنۀ ،ایخامن  امام نظر از گفت توانمی
 تمهلن سهت.«وگهوگفهت» یا «برخورد» گفتمان   دو از یکی شلن   هژمونی دربارۀ نزاع غرب،

گاهی» مرکزی   نشانۀ با بایل ماهیتش ب باتوج  میاسال  تحکیم با و باشل وگوگفت دنبا  ب  «آ
گاهی» پیرامونی   هاینشان  تثبیت و  دلیلهی ههر به  اگهر سهازد. فهراهم را وگوگفت امکان ،«آ

گهاهی» ماهیهت از نباشهل، مسیر این در اسالمی تملن از جزئی یا بخش  اسهالم «بخشهیآ
 است. گرفت  فاصل 

 امکان کوشنلمی «تزویر» مرکزی نشانۀ با نیز غربی تملن ملارانسیاست و پردازانظری ن
 و بسهتر وجهود ایشان، زعمب  زیرا ببرنل؛ بین از را غرب تملن و اسالمی تملن بین وگوگفت

 تمهلن و اسهالم ههایآمهوزه محتهوای به باتوج  تملن دو این بین حقیقی وگویگفت امکان  
 رو،ازایهن داشهت. نخواهل دنبا  ب  غرب تملن سازی  جهانی برای طلوبیم فرجام اسالمی،

 انلازهای چشم کننلمی سعی دارنل، دست در ک  امکاناتی و ابزارها با مزوران  غربی، رهبران
 بها فیزیکی مقابلۀ بستر تا سازنل وتارتیره را اسالمی تملن و غرب تملن بین وگوگفت امکان  
  شود. هیام اسالمی تملن و اسالم

 ایفزاینهله صهور به  اخیهر دههۀ سه  دو در جهت این در غرب جانبۀهم  هایفعالیت
 عمهومی افکهار از بخشی حتی و غربی جامعۀ ذهنیت توجهی درخور حل تا و داشت  جریان
 راهکارهایی بایل رو،ازاین است. کرده همراه خود کارانۀفریب هایسیاست با را اسالم جهان
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 اتخهاذ برخهورد گفتمهان در شلن گرفتار از پرهیز برای تزویر ب  آلوده ذهن یرتغی محوریت با
 که  مطلهوبی شهود؛ برچیهله غرب تملن و اسالمی تملن میان نادرست تقابل زمینۀ تا شود

 و اسالمی جامعۀ در هم انصاف، و انلیش  برپایۀ جمعی و فردی حرکت و روشنگری نیازمنل
 تملن مردم و اسالمی تملن میان وسیل بلین تا است غرب جامعۀ منص، اقشار میان در هم

 تمهلن بهین متهوازن تعامهل اسهت طبیعهی باشهل. برقهرار شرافتمنلان  و درست تعامل غرب
 جههان فرهنگی سازیهمسان از غرب جهان ک  شودمی برقرار زمانی غرب تملن و اسالمی
 دهل زیست امکان جهان در گوناگون هایفرهنگ ب  و بردارد دست غربی معیارهای براساس

  بازایستل. دیگر هایفرهنگ درمقابل فرهنگی خشونت از و
 وگهویگفهت بهاور مرحلهۀ به  اگهر ک  دارد اهمیت جهتازآن غرب عمومی افکار نقش

 مجبهور نیهز آنها ملارانسیاست و پردازاننظری  بساچ  یابنل، دست اسالمی تملن با تملنی
 زمانی تا آن، غیر در کننل. بازنگری اسالمی تملن و انمسلمان با خود هایسیاست در شونل

 ههایسیاسهت نشهود، دگرگون غرب جهان در اسالمی، تملن دربارۀ عمومی ذهنیت این ک 
  یافت. خواهل ادام  غرب تملن کنونی
 الگوههای قالهب در اسهالمی هویهت و بیهنش بازتولیهل در مسلمانان نقش مسیر این در
 بها غربیهان وگهویگفهت امکهان رسل.می نظر ب  حیاتی نیان،جها برای شلنی عرض  تملنی  
 نقش بود. خواهل اسالمی تملن و اسالم شناخت بر مبتنی تملن، عنوانب  مسلمانان و اسالم
 طریهق از تنهها اسهالم پیام چراک  است؛ دوچنلان فضا این ساختن مهیا در مسلمانان عملی
 است الزامی رو،ازاین است. شلنجهانی و ارانتش قابل جهان سراسر در هاانسان با وگوگفت
 کننل وجوجست اسالم پیام رسانلن برای را متنوعی و گوناگون علمی   هایروش اسالم جهان

 غهرب ههایسیاست توسط ک  را تزویرشان ب  آلوده ذهن بتواننل آن ب  دسترسی با جهانیان تا
 دهنل. تغییر است، گرفت  شکل

 وگهوگفت برای طرف ی  عنوانب  را اسالمی تملن واهلخنمی کنونی وضعیت در غرب
 در آن تمهلنی آفرینهی  نقهش و جایگاه تأییل منزلۀب  اسالمی تملن با وگوگفت چراک  بپذیرد؛

 و مسهلط تمهلن عنهوانبه  کوشهلمهی االمکهانحتهی غهرب تمهلن اسهت. زمانی دورۀ این
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 ههایسیاست پیرو و ضعی، یاسالم کشورهای از ایمجموع  درمقابل را خود شله،جهانی
 از چراک  است؛ غرب تملنی اهلاف کننلۀتأمین سیاست این ببینل. غرب ایمنطق  و جهانی
 به  تمهلنی جایگهاه فاقهل غرب عمومی افکار برای را اسالمی کشورهای و مسلمانان سویی

 بها و داردمهی نگه  کنهونی منفعالنهۀ حالت در را مسلمانان دیگر سوی از و کشلمی تصویر
 که  اسهالمی کشهورهای و مسهلمانان منازعها  نهاجی عنوانب  را خود گاه،وبیگاه ملاخلۀ
 تمهلنی هایجلوه شکل بلین و دهلمی جلوه آنهاست، آفریننلۀ موارد بیشتر در خود غرب،
  دهل.می نشان وتارتیره هژمونی قلر  از استفاده با را اسالم

 امکهان بتوانهل که  گهذارد سهر پشهت را  مرحله ایهن است قادر صورتی در اسالم جهان
 گهذارانسیاسهت بهر طریهق این از تا سازد مهیا را غرب تملن و اسالمی تملن بین وگوگفت
 مرحلهۀ به  ارتقها نیازمنهل اسهالمی تمهلن مسیر این در گذارد. اثر سیاست تغییر برای غربی
 عنهوانبه  غرب تملن ملارانسیاست ک  معنا این ب  است؛ رقیب تملن   با تملنی وگویگفت
 تمهلن البته  باشهنل. نلاشهت  اسهالمی تمهلن با وگوگفت جز ایچاره اسالمی، تملن رقیب

 این دشواری دارد. پیش در را دسترس در اما دشوار، مسیری مرحل  این ب  رسیلن تا اسالمی
 رو،ازاین دارد. تملنیبرون سرچشمۀ باشل، داشت  تملنیدرون هایریش  آنک  از بیش مسیر،

 بها اسالمی تملن وگویگفت امکان علم تملنیبرون هایریش  ملبران ، هایشیوه با توانمی
 مهیها گام، ترینمهم و نخستین کرد. حاکم آن مسیر در را وگوگفت و خشکانل را غرب تملن
 غهرب مردمان ویژهب  و جهانیان تزویر ب  آلوده ذهن تغییر عملی   بستر و شرایط فعاالنۀ کردن

 رفتهار اصهالح درآمهلپهیش اسهالمی تملن و اسالم دربارۀ غرب عمومی افکار تغییر ست.ا
 بهود خواههل قهادر اسهالمی تمهلن آن از پهس تنها بود. خواهل غربی هایقلر  و هادولت

 محهور بهر هها،انسهان با ارتباط در اسالم گفتمان   چراک  آورد؛ فراهم را خود توسعۀ امکانا 
گاهی» گاهی» و یافت  سامان «آ  در اسهت، خلا پیامبر هایآموزه و قرآن داعیۀ ک  «بخشیآ

 و اسالم منافع رو،ازاین نیست. پذیرامکان باشل، حاکم تزویر ب  آلوده ذهن آن بر ک  فضایی
 و خشهونت از فهار  و آمیهزصهل  فضهایی جههانی، فضهای کنهلمهی اقتضها اسالمی تملن

 شود. عرض  جهانیان ب  واسط بی و وریداپیش بلون اسالم پیام تا باشل نابسامانی
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