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  تنوّع اسالمی در فرایند تمدنی
  *اّهللاٰ بابايى حبيب

 چكيده

 جديـدنـه طـرح كلـى و جـامع در فراينـد تمـدن  شود مى تأكيد بر آنآنچه در اين مقاله 

و حدود و مرزهای تمدن اسالمى بـا  ها تفاوتو نه بيان است  )رويكرد ايجابى(ن انامسلم

ايـن مقالـه بـدان در  بلكه آنچـه ،)رد سلبىرويك(الگوی تمدنى سكوالر در غرب امروز 

و  سـو يك لى در فلسفۀ ديـِن اسـالم ازمسئلۀ اص مثابه به» وحدت و كثرت«، شود مى تأكيد

ى يعنـ ،توجـه بـه ايـن مسـئلۀ مشـترك. اسـت ديگر سـوی ازچالش مركزِی تمدن مـدرن 

ضرورت وحدت در وضعيت متكثر تمدنى و تطبيق اين دو در دو سويۀ مـدرن و سـنتى، 

پيشـنهاد . عصـر حاضـر باشـد د نقطه عزيمتى در تبيـين الگـوی تمـدنِى اسـالم درتوان مى

ايـن  در. اين مقاله، تفكيك كثرات الهى از كثـرات عرفـى و دنيـوی اسـت تمدنِى ما در

انسـانى اسـت  ثرت، بلكه انباشتى ازكثـرات الهـى ونگاه، توحيد تمدنى نه رفع هرگونه ك

و بدون سبل كلـِى الهـى، صـراط  شود مى، ُسبُل كُلّى ايجاد ن)كثرات الهى(كه بدون آن 

  . يابد تمدنى در جامعه مسلمانان تحقق نمى

 ها يدواژهكل

  . ُسبُل و صراط ،معاصرت تمدن، تكثر، وحدت، توحيد،
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 مقدمه 

هـای فـراوان در اسـتفاده از  خلـط و خبطو  ،سو ن آن از يكبود ابهام ماهوی تمدن و كالن

و » الحضـاره« كـاربرد واژگـانخطاهای بسيار در  نيزدر غرب، و ) civilization(واژه تمدن 

 پديـدفهم تمـدن اسـالمى  های زيادی را در ديگر، چالش سوی در دنيای اسالم از» الحداثه«

ـــين. آورده اســـت ـــای نظـــری و همچن شناســـى و  تمدن لمانان درپژوهشـــى مســـ تأّخره

 تودرتـويى در یاهـ كردِن تمـدن، ابهام ديـدن يـا اسـالمى های نظـری در اسـالمى پيچيدگى

همه، متفكران زيادی از دنيای اسالم، بـرای  با اين. وجود آورده است تمدنى به های پژوهش

. اند ختهتحقيق پردا تمدن نوين اسالمى به نهادن بازگشت به عظمت تمدنِى گذشته و يا بنيان

های فكری و گاه فرهنگـى و سياسـى در جهـان اسـالم بـا اهـداف مختلـف و از  اين تالش

هـای مهـم در ظهـور  عزيمت يكـى از نقطـه. اسـت گرفتـههای متفاوتى شـكل  عزيمت نقطه

مانـدگى جهـان  جويى بـرای عقب چـاره ، مواجهه با تمـدن غـرب ومسلمانانانديشه تمدنِى 

  . است  بودهاسالم از قافله توسعۀ غربى 

ضعف مسلمانان به دليل  مواجهه با غرب متفكران مسلمان در رغم تالش محققان و به

نگام ه غرب، انتقال انديشه و تجربه تمدنى غرب به جهان اسـالم بـه موقع از هشناخت ب در

انديشه تمدنى مسلمانان با تكيه بر منابع دينى هم نضج الزم را نيافت و  رو، و از هميننبود 

 هژمـونى علمـى و. خود نگرفـت دنيای اسالم سامانى به فرايند تمدن اسالمى در هايتن در

 نيـزهای تمدنى و  تحليل ، سيطرۀ نگاه تاريخى درمسلمانميان  شناسان در تحقيقاتى شرق

حتـى الهيـاتى، زمينـه را بـرای  شناسـى و های جامعه سـاحت سايۀ سنگين سكوالريسم در

های چندوجهى، نظم  اين آشفتگى. ان اسالم عقيم كردايران و جه زايش تفكر تمدنى در

ميـان  تمـدنى را در ـ انگيـزۀ دينـى هـم ريخـت، عقالنيـت و هجهان اسالم ب تمدنى را در

در سـطوح مختلـِف جامعـه ) alienation(فرايند بيگانگى  نهايت درنخبگان سست كرد و 

  . اسالمى را شدت بخشيد

های كلـى  ايـده رهنگى مسلمانان، برخى بـرف های فكری و اين آشفتگى مواجهه با در

های خـرد، همچـون  مسـئله برخى ديگـر بـر و بندی تمدن اسالمى بسنده كردند شكل در

اصـرار  ــ هيچ رويكـرد تمـدنى البتـه بـى ــ ياستتوسعه، علم، دولت، امنيت، واليت و س
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 د ازبعـ(جهان اسالم و ايـران امـروز  همه تالش فكری و نظری در  اين شك بى. ورزيدند

شـناختى،  هـای روشخأل ولـىنـوع خـود پيشـرفته بـوده،  ستودنى و در) اسالمى  انقالِب 

ايجاد روابـط تمـدنى ميـان عناصـر مختلـف  دررا ی نظری و گاه عملى بسياری ها چالش

  . علمى و عملى موجب گرديده است

هـای تمـدن نـوين  در اين مقاله، پيشنهاد تمـدنِى مـا، نـه ذكـر تمـامى عناصـر و ويژگى

. عصر جديد است اسالمى در تمدن اسالمى، بلكه تأكيد و تمركز بر عنصر مركزی تمدن و

تنـازع قـومى تبـديل  اختالفـات اجتمـاعى و  به نظر نويسنده، كثرت فرهنگـى آنجـا كـه بـه

ـًة َواِحـَدًة كَ «، آيه زمينهدر اين . گردد مى ای برای نزول وحى شود، مسئله مى اُس أُماَن الن... «

در . زايى وحى آسمانى در ميان خلق متكثر اسـت ناظر به فلسفۀ رسالت و وحدت )213 :بقـره(

برای رفـع  1.است گری انسان نسبت داده شده  اين آيه، اختالفات انسانى به خصلت استخدام

اين قوانين يا از سوی انسـان وضـع . اين اختالفات، گريزی از وجود قوانين اجتماعى نيست

 هـا توانـد رافـِع ايـن اخـتالف ، قوانين انسانى نمىمياندر اين . الهى شود يا از سوی وحى مى

اگر خصلتى كه خود عامل اختالف شـده، بخواهـد عامـل اجتمـاع و اتفـاق نيـز  زيرا ،باشد

 ،اسـاس  ايـن بر. كم اختالفاتى را كه برخاسته از خود اوست، رفع نخواهد كرد باشد، دست

ايـن  مفادمطابق . وجو كرد نسان همچون وحى جستبايد رفع اختالف را در عاملى غير از ا

ولى اين بار نه بـه  ،كنند ها دوباره اختالف مى اديان، انسان تشريعاز ارسال رسل و  پسآيه، 

 شـان در مندی از دنيـا، بلكـه بـه موجـب بغـى و ظلم بهره شان در های انسانى موجب ويژگى

تعـال در مرحلـه پايـانى انـزال ديـن خـدای م. گردنـد استفاده از دين دچار تنازع و تفرق مى

رو،  از اين. بخشى آن زايل نشود كند تا قوه وحدت ، دين كاملى را نازل مى)دوره خاتميت(

از اديان ديگری كه تحريف شـدند، نـازل گرديـد تـا جامعـه گسسـته انسـانى را  پساسالم 

  .)134- 111 :2 ج ،ق1417 طباطبايى،(وحدت و يگانگى آن را بدان بازگرداند  ،سامان بخشيده

                                                            
هـا تكـاملى بـه  بايد بدين نكته توجه داشت كه فلسفه اختالفات تكوينى، تكامل انسانى است، زيرا بـدون تفاوت. 1

اخـتالف،  زيرا همواره يكى از دو طرف ،ستارفع اين اختالف نيز ضروری  ،از سوی ديگر. دست نخواهد آمد

از طرفى هم رفع اين اختالف بايد از جايى انجام پذيرد كه خود منزه از اختالف بـوده . ضاللت و گمراهى است

  ). 399، ش قرآن جلسه تفسير ،جوادی آملى(باشد 
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، ر بسـتر اختالفـات انسـانى و فرهنگـىبندی وحدت دينـى د شكل، يعنى همين مسئله

های متكثـر، اقـوام  از سـازه ها تمـدنمحتوای  كه آنجا از. هست نيز ها تمدنمسئلۀ مركزی 

د توانـ مىهای گوناگون و گاه مذاهب و اديان مختلف تشكيل شده، هريـك  متعدد، زبان

واحـد تمـدن را  بندی صورتتشتت در فرايند تمدنى را باعث گردد و های تفرق و  زمينه

 بندی صـورترو، رابطـه ميـان وحـدت و كثـرت و امكـان  از ايـن. كلى ناممكن سـازد هب

ــان عناصــر مختلــف و متضــاد فرهنگــى های مركــزی و  از نقطــه ،هويــت تمــدنى در مي

در  ها تمـدن، مسئله به ديگر بيان. سازی است شناسى و تمدن های كليدی در تمدن پرسش

ـ  ی فرهنگـى، قـومى و دينـىهـا تفاوتاين تكثرات، ايجاد همسـازی و همـاهنگى ميـان 

در چيسـتى تمـدن،  نخسـت ،تبيين مسئلۀ وحـدت و كثـرت بهدر اين مقاله . مذهبى است

  . خواهيم پرداختدر معاصرت تمدن اسالمى  سپستمدن و بودن  در اسالمى گاه آن

   چيستى تمدن. 1

بايد آن را  ،چيستى تمدن و تبيين رابطه وحدت و كثرت تمدنى در تاريخبررسى پيش از 

الهيـات (و الهيـات ) های تمـدن های فرهنگ و فلسـفه های جامعه، فلسفه فلسفه(در فلسفه 

در نگرش فلسفى و در . كرد بررسى) اجتماعى و سياسى، الهياِت فرهنگ و الهياِت تمدن

بــودن و  بــودن، فكــری بــودن، اخالقــى فرهنگــىبــر همــواره رويكــرد الهيــاتى بــه تمــدن، 

، »انسـان و طبيعـت«ميـان در  در اين منظر، تمدن نه. است شده تأكيد» تمدن« بودنِ  تربيتى

 نيـزی گذشته ها تمدناگر بخواهيم در مورد . كند مىظهور » انسان و انسان« مياندر  بلكه

شيم و يا اگر بخـواهيم تمـدنى ی ديگر را به نقد بكها تمدنداوری كنيم، يا اگر بخواهيم 

در اين » تمدن«مالك اصلِى . تمركز كنيم» انسان و انسان«را از نو بسازيم، بايد در نسبت 

است، نه سـلطه ) خرد و كالن های ساحتدر ( ها انسانرويكرد، روابط بسامان انسانى بين 

يـك تمـدن طور اگر بخواهيم دربـارۀ زوال يـا انحطـاط  همين. و سيطرۀ انسان بر طبيعت

سخن بگوييم بايد آن را نه در فقدان صنعت و تكنولـوژی و يـا در نبـود توسـعه و رفـاه، 

از . كنـيم وجو جستی انسانى همچون عدالت و انسانيت ها ارزش بلكه در زوال اصول و

در اين تعريف بر چند . است »مناسباِت انسانى) ابرنظام(ترين نظام  كالن«اين منظر، تمدن 
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ترين واحد اجتماعى اسـت كـه بـر  ترين و پيچيده اينكه تمدن بزرگ: شود مى تأكيدنكته 

و برآنهـا  يابـد مـىديگر واحدهای اجتماعى مانند فرهنگ، ملت، دولت و غيـره، سـيطره 

های مختلـف  هانباشته از عناصر و ساز همدر ۀنه يك مجموع گذارد؛ اينكه تمدن مى تأثير

َ  و بلكه يك، بلكه يك نظام اجتماعى، فرهنگى و سياسى  تر مهمانسانى است؛ و رسيستم اب

نظـام سياسـى محـدود بشـود و نـه تكنولـوژی در  اينكه تمدن نه يك حكومت است كه

ميـان  جانبـه ابزار زندگى منحصر بماند، بلكه تمدن مناسبات و تعـامالت همهدر  است كه

. كنـد ىمپيـدا  نمـودست كه در اَشكال ساختارها و نهادهـای مختلـف اجتمـاعى ها انسان

و آن را در  دساز مىمفهومى هنجاری » تمدن«است كه از واژه » تمدن«بودن  همين انسانى

  . دهد مى توحش قرار برابر بربريت و

. گرفـت در قـرآن پى» امـت«توان ذيـل واژه  از منظر قرآنى، چنين معنايى از تمدن را مى

و يـا حتـى  1،»ملـك«، »مدينـه«، »مصـر«، »بلـد«هرچند شايد برخى از واژگـان قرآنـى ماننـد 

مطـرح شـده باشـند، ولـى » تمـدن«هـايى مناسـب و جـايگزين بـرای  عنوان واژه به 2،»تمكن«

چنـد  هر. كنـد اشـاره نمى» نظام مناسبات انسانى كالن«بر » امت«يك ازآنها همچون واژۀ  هيچ

د يا زمان معنای جماعتى است كه دين واح ، بلكه به»الحضاره«معنای تمدن و يا  امت نه به واژۀ

شـده،  تر جماعـِت جمع ، ولى در نگاهى دقيقگردهم آوردهواحد و يا مكان واحدی آنها را 

تعدادی از مردم به داليلى برای زمان  بسا چه. های معنايى و مصداقى متنوع است دارای طيف

طور كـه ممكـن اسـت غايـت چنـين  موقـت دور هـم جمـع شـوند، همـان ىموقت و يا هدف

                                                            
مانند سليمان و هم  نىلحاامعنای تمدن دارد كه هم در مورد ص است كه معنايى نزديك به واژگانىُملك از  واژۀ. 1

اند و هم ظالمان برخوردار از  پس هم صالحان ملك داشته. مانند فرعون استفاده شده است ىمورد غيرصالحان در

هرچنـد آنهـا را بـه موجـب ظلـم و اسـت؛ اند و قرآن نيز اصـل ملـك داشـتن آنهـا را پذيرفتـه  چنين ملكى بوده

فرد است و نـه يـك جامعـه،  بيشتر وصف يك» ملك«گفتنى است كه واژۀ . شان سرزنش كرده است عدالتى بى

بـه قـدرت » ملـك«از سـوی ديگـر، . كه تمدن وصف يك فرد نيست، بلكه وصفى بـرای جامعـه اسـت درحالى

كه تمدن معطوف و منحصـر بـه پادشـاهان نيسـت و  سياسى و اقتدار پادشاهان و سالطين معطوف است، درحالى

تمدن معطوف به نظام ارتباطى چندسويه در يك جامعـه كند،  ها تطبيق نمى رتبه صرفاً بر تصرف باالترها بر پايين

  .است

اند كه هر آنجا كـه در قـرآن از واژۀ  معنای تمدن گرفته و گفته برخى از مفسران و محققان، تمكن در قرآن را به. 2

  ).26: 5، ج 1375هاشمى رفسنجانى، (استفاده شده، معنای تمدنى در آن منظور گرديده است » مكنّا«
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طور ممكن اسـت جمـاعتى بـرای هـدفى محـدود،  همين. و پايدار باشداجتماعى، هميشگى 

ابعاد و  طور كه ممكن است كه اين هدف، جامع، ذو ، همانگرد آيندهم  جزئى و ناچيز دور

ايى از انسان، خدا،  يافته بسيار مهم بوده باشد و در آن جمعيِت گردآمده اهداف متعدد و نظام

هـدفى بـزرگ دارد، از قلمـرو ) و امتـى(آنجاكـه اجتمـاعى  .هم داشته باشند دين و دنيا را با

 جغرافيايِى بسيار فراخى برخوردار است، اهداف آن درهم تنيده و در ترابط با يكديگر است

شـك ايـن امـت همـان  كاركردهای بزرگ اقتصادی، سياسى، فرهنگى و علمـى دارد، بى و

و نـه » تمكـن«معنای  محـدود بـه نـه» امـت«از ايـن منظـر، . تمدن و شايد فراتر از تمدن است

های  بلكه حقيقتى فراگير و شـامل اسـت كـه افـزون بـر جنبـه ،است» ُملك«معنای  منحصر به

اقتدار اجتماعى، اقتصادی و سياسى، نظام روابط انسانى را در سطوح كالن بشـری و جهـانى 

» امـت« حاصـطال كـه در آنجا از. كنـد پيوسـتگى ايجـاد مى دهد و در آن انسجام و سامان مى

 چـونو  1مدار است شموليّت و جامعيت وجود دارد و نظام ارتباطى در آن نيز پايدار و غايت

بلكـه  ،محصور به يك محل و مكان خـاص نيسـت» تمدن«مانند  دارد و هويت كالن» امت«

شـكل  و رفـع آنهـا انند تمدن معطوف به نيازهـای كـالن انسـانىم و است شمول امری جهان

  . شود نزديك مى» تمدن«لحاظ ماهوی به مقولۀ  به» امت« ،گيرد مى

و  هـا فرهنگ، هـا هبـر تكثـر گرو تأكيـدتعريف فـوق از تمـدن و امـت، در  نكته مهم

يك تمدن سخن از يك فـرد، يـك ملـت و يـا در  .واحدهای اجتماعى است كلى طور به

در  هرچند ممكن اسـت يـك آيـين و يـك فرهنـگ. يك زبان و حتى يك آيين نيست

ی متعـدد، هـا فرهنگی مختلـف، ها انسانيك تمدن همواره در غلبه داشته باشد،  تمدنى

ت، ايجـاد اين وضعيدر  نقش وكاركرد تمدن. های گوناگون وجود و حضور دارند زبان

نظر  نكته مهم اينكه بـه. ميان همۀ ابنای انسانى استدر  و عادالنه ارتباطى انسانى، اخالقى

، افراد نيستند، بلكه همين واحدهای مختلف اجتماعى زدسا مىآنچه كه تمدن را  رسد مى

ی در فراينـد تمـدنى داشـته باشـد، آن فـرد نـه فـردی تـأثيراست، و اگر فردی هم بتواند 

   .باشد »امت«عادی، بلكه بايد فردی در حد يك 

                                                            
 .ترين واحد اجتماعى در اسالم است ده بزرگامت واح .1
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تحليل ماهيت تمدن بايد گفت كه يكى از عناصـر مـاهوی در  اين رويكرد به   باتوجه

، به »وحدت در تمدن«. تمدن، نسبت ميان وحدت و كثرِت تمدنى است بندی صورتدر 

در وحـدت حـداكثری، . دو صورت حداقلى و حداكثری قابـل تعريـف و ترسـيم اسـت

و باورهـا و  هـا ارزشتنها ظواهر و رفتارهای كالن اجتماعى همسو هستند، بلكه افكار،  نه

. تنيدگى برخوردار است همعقالنيت جمعِى يك تمدن نيز از وحدت، همسويى و در نيز

و چگونه است، رويكردهـای مختلـف و  يستتمدن چدر  بخشى اينكه عنصر وحدت در

پايـه يـك نظـام امپراتـوری  اينكه وحدت تمدن بـر: های متنوعى مطرح شده است پاسخ

آيـد؛  مى وجود بهاديان در  ؛ اينكه وحدت تمدن بر اساس نگرش توحيدیگيرد مىشكل 

سايه مفاهيم جهانى كه بتواند رفتارها و افكار را كنتـرل كنـد، در  و اينكه وحدت تمدنى

 unitary(گام در پروسـۀ وحـدت  نظر جاكوبسن هفت از . )Jacobson, 1952: 16(دهد  رخ مى

process ( محققـان . شـود مىوجود دارد كه موجب ارتبـاط فـرد و ارتبـاط او بـا ديگـران

ی معنا بـهی صـلح، و يـا معنا بـهنظـم، يـا ی معنا بـه(ديگری هم راهكارهای ايجاد وحدت 

و » رهبـری«، و گـاه در »بـرادری«، گاه در »زهد«، گاه در »نهادسازی«را گاه در ) عدالت

  . )97-95: 1395بابايى، ( اند مورد توجه قرار داده» های كاريزما شخصيت«

هميشـه و  ها تمـدنكرد كه عامل وحـدت در  تأكيدمختلف، بايد  های نظريهبا وجود 

ها  منوط به شرايط و آميخته به زمينه ها تمدنعامل وحدت در . جا يكسان نبوده است مهه

های انسانى و بـاالخره مشـيت الهـى  ارادهمطالبات انسانى، شرايط انسانى،  .هاست و زمانه

تنها هر تمدنى در دوره زمانى خود انسجام خـاِص  كه نه شود مىسبب ) در نگرش دينى(

اش و در  گيری كه حتى يك تمدِن خاص نيز در طول تاريخ شـكلخود را ايجاد كند، بل

اش، به موجب شرايط متفاوت زمانى و مكانى، عوامل متعددی را  قلمرو وسيع جغرافيايى

های متفاوتى را بـرای بقـای  متن و حاشيه ،در ايجاد انسجام و وحدت تمدنى تجربه كرده

ى و فروع آن چگونه باشد، بـه اينكه متن يك تمدن چه باشد و حواش. وحدتش برگزيند

آن عصـر و مبـانى معرفتـى و در  و شرايط زيستى انسان ی انسانىها نيازهای انسانى، اراده

ارزشى وابسته است كه برخى از عوامـل را بـه مـتن آورده و برخـى ديگـر را بـه حاشـيه 

  . برد مى
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تكثرهـا هر تمـدنى تكثـر وجـود دارد و ايـن  كرد كه هميشه در تأكيدسان بايد  بدين

پيش برود و از تكثـرات ) ظرفيت مثابه بهتكثر (تنيدگى  مسير وحدت و درهم د درتوان مى

آنچه در دِل ايـن . فاصله بگيرد) يك مشكل مثابه بهتكثر (های اجتماعى  زا و نزاع اختالف

، مركزيـت يـك شـود مىی ديگـر ها تمـدنكثرات تمدنى، عامِل تمـايزبخش تمـدنى از 

اجـزا و عناصـر متنـوع و متعـدد و البتـه  ها تمـدنهمـواره . اسـت عنصر از عناصر تمـدنى

بـدون  اساسـاً نـد كـه برخورداراز عامل وحـدت  ها تمدنطور، همه  همين. همسانى دارند

، عوامـل كند مىرا از هم متمايز  ها تمدنآنچه اين . گيرد مىشكل ن  چنين وحدتى، تمدن

علـم  بسـا چـهدر تمدن غـرب، عامل مركزی . متفاوت در مركز و محور يك تمدن است

باشـد و عامـل وحـدت در تمـدنى ماننـد ) تحليل گئورگ زيمـل(و يا پول ) تحليل وبر(

تمدن اسالمى، ممكن است دين، قرآن و يـا حتـى يـك شخصـيت كاريزمـايى همچـون 

  . باشد و يا امام و ولىّ ) تحليل مارشال هاجسن( 9پيامبر گرامى اسالم

  بودن تمدن  اسالمى. 2

رو مســئله اســت كــه در وضــعيت چنــدگانگى فرهنگــى و  از آن» تمــدنبــودن  اســالمى«

های دينى و مذهبى، يگانگى اسالم و وحـدت در مسـلمانى، امـری دشـوار و  چندگانگى

شناسـان نيـز مسـئله  شناسان و اسالم اين مسئله برای بسياری از شرق .نمايد مى متناقضگاه 

وحـدت و تنـوع در كتـاب  الش را دراين چـ )Von Grunebaum(فن گرونبام . بوده است
هــای وحــدت و كثــرت تمــدنى را در  جلوه پــى گرفتــه و كوشــيده اســتتمــدن اســالمی 

 كتابهمين نكته در . دهد های مختلف فرهنگى، ادبى، هنری و سياسى اسالم نشان  حوزه

ن يـا ىتازگ به. است شده ىبررسدر مقدمه  ويژه به 1اعجاز اسالمبا عنوان مارشال هاجسن 

اسـالم بـا عنـوان  كار جديـد و مهـم شـهاب احمـد اسـتاد دانشـگاه هـاروارد، درسش پر
 و هـا تنوع ۀكل كتاب به توضيح وحدت دينى اسالم در بستر هم مطرح شده و 2چیست؟

                                                            
1. The Venture of Islam 

2. What is Islam? 
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بودن  اين كتاب، مفهوم اسالمى مسئلۀ شهاب احمد در. اختصاص يافته است ها گوناگونى

  .)Ahmed, 2016: 10( ى و حتى دينى استهای فرهنگى، هنری، فلسف در دل چندگانگى

 ا وجـوددر تاريخ، و بـ جوامع اسالمىبودن  اسالمى در  فراوان یاه وجود ابهام رغم به

تمـدن توحيـدی در وضـعيت متكثـر  بندی صـورتنظری متعدد در چگـونگى  یاه ابهام

پـى  تـوان مىتمـدن را در چنـدين سـطح بودن  اسـالمى رسـد مىفرهنگى و دينى، به نظر 

فرايند تمـدنى  نسبت ميان وحدت و كثرت را در توان مىچندين ساحت نيز  و در رفتگ

كـردن تمـدن در  ، اسالمىشود مى تأكيداين مقاله برآن  آنچه در. مسلمانان معلوم ساخت

 بـه. آن است ای بومى و اسالمى و تعريفى جديد از به واژه» تمدن«لفظ، و گذر از مفهوم 

مناسبى  واژۀغرب،  های مفهومِى سكوالِر آن در به جهت ريشه» تمدن«نگارنده واژه نظر  

برای نظريه تمدنى و حركت تمدنى در دنيای اسالم نيست و بايد ادبيات جديـدی بـرای 

  1.تعريف و طراحى كردباز آن

شدن تمدن، وجود منبـع مشـترك تمـدنى در  بودن يا اسالمى اسالمى گام مهم ديگر در

. گـردد فراينـد تمـدنى را موجـب مى ز انسجام و وحدت درميان مسلمانان است كه نوعى ا

، منابع و مĤخـذی عقلـى يـا نقلـى، بـومى يـا غيربـومى وكَتبـى يـا »منبع تمدنى« منظور ما از

 ،ديگر بيانبه . كند غيركَتبى است كه تمدن اسالمى شكل و محتوای خود را از آن اخذ مى

ها  گيری خـود بـدان فراينـد شـكلمصادر تمدن اسالمى منابعى است كه تمدن اسـالمى در 

با توجه به اين معنـا از منـابع و . نهد بنا مى آنهااش را بر پايه  تمدنىهای  مؤلفهاعتماد كرده و 

هويـت  ايجـاد كـه يكـى از عوامـل شـودمصادر تمدن اسالمى، بايـد بـدين نكتـه تصـريح 

در (مـتن جـامع  قرآن اوالً، يك. بوده است» قرآن«ميان مسلمانان، خود  مشترك تمدنى در

اعـم از (عـام  انبرای مخاطبـ) ابعاد اخالقى ـ معنوی، اجتماعى، سياسى، حقوقى و اقتصادی

يـك مـتن  ،متنى فرهنگى و نه صـرفاً فكـری بـوده و ثالثـاً  ،ثانيا ؛بوده است) نخبگان و توده

كه توانست ابعاد مختلف زيباشناسانه ادبى، موسيقايى، خوشنويسى و غيره  است هنری بوده

                                                            
در تحليل اينكه تبار تمدن در غرب چه بوده و تطور معنـايى آن در دنيـای اسـالم چگونـه بـوده اسـت و چسـان . 1

ى، يبابـا: رده اسـت، نـكسازی و ايجاد تمدن، با رويكرد غربى و سكوالر پيوند خو ادبيات اسالمى ما در جامعه

1396. 
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بـودن قـرآن نسـبت بـه نيازهـا و  گو افـزون بـر ايـن، پاسـخ. را در ميان مسـلمانان فعـال كنـد

همـين . ن وارد كـردانامـتن زنـدگى مسـلم عمـل قـرآن را دردر های عصـر خـود،  خواسته

يك مـتن ادبـى تبـديل  جای آنكـه بـه های عصر، موجب شد قرآن به گويى به پرسش پاسخ

  . )Hodgson, 1974, Vol. 1: 184(زندگى بدل گردد به يك متن هنجاری و مؤثر در  ،شود

منبع مشترك تفكر و تجربه تمـدنى، روش مواجهـه و  عنوان بهرسميِت قرآن  بر افزون

 خود نيـز عامـل ديگـری در توسـعه قـرآن در بـه مؤمنن غيرازبان تخاطب قرآن با مخاطب

های پيونـد در قرآن، خود يكـى از بسـتر» تحّدی«روش . مقياس يك تمدن بوده و هست

های اثرگذار ايمـانى در كسـانى بـود كـه متفـاوت از مسـلمانان  فكری با ديگران و زمينه

يك روش عاّم انسانى و اجتماعى است كه در همـۀ جوامـع انسـانى،  اساساً تحدی . ند بود

، گيرنـد مىآنجا كه منابع و مصادر اجتماعى در چالش و يا در رقابـت بـا يكـديگر قـرار 

ا، هـ و تنوع هـا تفاوت ،در ميانۀ اختالفـات. شود مىشدن مطرح  كار جمعيك راه عنوان به

طـور در مقبوليـت اجتمـاعى گـوی  همين مشروعيت و عقالنيت و هر منبعى كه بتواند در

نظـر  اش قـانع نمايـد، در ن خـود را بـا منطـق انسـانىاسبقت را از ديگران ببـرد و مخاطبـ

فرهنگ و تمدن آن جامعـه را برمحـور  يابد و همين مركزيِت عام، ، مركزيت مىىعموم

قـرآن يـك روش معمـول انسـانى در  به ديگر بيان، روش تحدی در ؛دهد خود شكل مى

كـه بتوانـد بـر ديگـران  شود مىآن كسى برنده  های متكثر و رقابتى است كه در وضعيت

 با پروژه عاجزكردن ديگران است. آوردن مثِل خود عاجز سازد غلبه كند و ديگران را از

ايـن اعجـاز هـم در . د به خود مركزيت ببخشـد و در اوج بنشـيندتوان مىكه يك انديشه 

همـين . يابد دهد و هم در مرحلۀ عينيت اجتماعى ظهور مى مرحله استدالل و فكر رخ مى

از جملـه تـاريخ  ها تمـدنتاريخ در  ی رقابتى، خود يكى از عوامل پيوندوگو گفتروش 

 :اهـل بيـت هـای تـوان در مناظره مىه روشـن آن را تمدن اسالمى بوده است كه نمون

، همچـون عالمـه حلـى نلماابرخى ع های مناظرهو يا ) 7امام رضا های مناظره همچون(

  . دربار سلطان اولجايتو مشاهده كرد در

در مرحلـه سان، برای حل معضل وحدت و كثرت در قلمرو تمدنى اسالم، بايد  بدين

آن را در كنـار ديگـر مصـادر  نى به رسميت شـناخته وقرآن را در ميان منابع تمدنخست 
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نظر و عمِل تمـدنى، مرحلـۀ حـداقلى از  شناختن قرآن در رسميت هب. نى جّدی گرفتتمد

 مرحلۀ بعـد كـه مرحلـۀ حـداكثریِ . ورود قرآن به صحنۀ فرهنگ و تمدن مسلمانان است

تبديل . مدنى استمركزيت قرآن در ميان منابع ت است،سازی  ورود قرآن به فرايند تمدن

دهـد،  سازی با ادعا و حتـى بـا اثبـات نظـری رخ نمى تمدن قرآن به يك منبع مركزی در

آن، فراينـد عينـى و عملـى  بخشـيدن بـه صـحنۀ تمـدنى و محوريـت  آوردن قرآن بهبلكه 

روايـان اسـالمى  در اين فرايند بايد دانشمندان مسلمان و مفسـران قـرآن و فرمان. طلبد مى

عينيت  بلكه در ،محتوا بلكه در محتوا و نه فقط در ،از قرآن را نه فقط در لفظبتوانند اعج

محاجه با  مقام استدالل قرآن نتواند در اگر در. به نمايش درآورندو  نداجتماعى نشان ده

های قرآنى نتواند عظمـت و  ی، نسخهكارامدو اگر در مقام عينيت و  ديگران تحدی كند

و تمـدن نيـز اسـالمى  رسـد مىآن به مركزيت يـك تمـدن ناعجاز خود را نشان دهد، قر

معـارف  مثابـه به :از معارف اهل بيت توان مىقرآن،  افزون بر گمان البته بى. شود مىن

  .مشترك ميان امت اسالم ياد كرد

 های سـاحتگام سـوم در ايجـاد توحيـد تمـدنى و حـل ميـان وحـدت و كثـرت در 

هر ميزان . ن استشدن تمد و اسالمىبودن  مىتمدنى، توجه به معيارهای حداقلى در اسال

افراد مسـلمان را نيـز شـامل  ترين فيتر باشد و ضع تر و ساده سهل بودن معيارهای اسالمى

ايجـاد تـراكم  در اساسـاً . شـود مىتـر  شود، امكان جـذِب كثـرات در آن وحـدت ممكن

. سـتمقياس يـك تمـدن امـری ضـروری ا جمعيت مسلمان در تمدنى، وجود انبوهى از

شناختن مسلمانى بـا  رسميت تر باشد و به تر و سهل معيار مسلمانى آسان همچنين هر اندازه

حداقلى انجام يابد، شموليت اسـالم بيشـتر خواهـد شـد و قـدرت تمـدنى آن  های مالك

تضييق اسـالم و مسـلمانى، زمـانى  و» تكفير« بيان ديگر، عبور از  به 1.توسعه خواهد يافت

 شـوند رسـميت شـناخته  دينـى بـه های كمترين مالك شترين افراد باكه بي شود مىممكن 

                                                            
 ،تواند به داوری بنشـيند بيند و فقط در مورد ظواهر هم مى اساساً حيات دنيوی، حياتى است كه صرفاً ظاهر را مى. 1

 َومِـنَ « آيـه. تـوان در بـارۀ آن داوری كـرد اما امور باطنى همواره مخفى و پنهان از ديدگان آدمى است كـه نمى

ُ ي َمن الناِس  ْ  اةِ يالْحَ  ىفِ  قَْولُهُ  كَ عْجِب ن ْشِهدُ يوَ  ايالد  َ َ  اّهللاٰ به چنين مفـادی ) 204: بقره(» الِْخَصامِ  َألَد  َوُهوَ  قَلْبِهِ  ىفِ  َما ىَعل

  ).143: 2ج  ق،1417طباطبايى، (اشاره دارد 
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تر باشـد و دامنـه  هر مقدار معيار و ميزان مسلمانى دشـوارتر و پيچيـده .)54-31: 1394بابايى، (

تر و امكان وحـدت در آن دشـوارتر  های مسلمانى توسعه يابد، دايرۀ مسلمانى تنگ سنجه

بلكـه ، نيسـتعاد ديگر اسـالم از تمـدن اسـالمى ی حذف ابمعنا بهاين سخن . خواهد بود

بر ظواهر اسالمى در رسميت مسلمانِى مسلمانان است كـه بـاب تكفيـر را مسـدود  تأكيد

  . دارد امان نگاه مى و عرض و ناموس مردم را در كند مى

بر ظواهر دينى به نفاق و ظاهرسازی بينجامد،  تأكيدگفتنى است هرچند ممكن است 

تكـرار رفتـار مـانع رسـاند و  يار در مسلمانى، نفاق را نيز بـه حـداقل مىبودن مع سهل ولى

و رفتارهای قلبى انسان در جامعـه اسـالمى » ايمان«، هرچند ديگر سوی از. شود مىمنافقانه 

هـای قلبـى كـه  تربيـت ايمـانى و پرورش ولـى، شـود مىمالك مسلمانى منظور ن عنوان به

توسـعه اسـالم ظـاهری، و  وحفـظ  ، موجباستهمواره در جامعه مسلمانان مورد توجه 

  . در تمدن اسالمى خواهد بود) ايمان باّهللاٰ (البته رسيدن به غايت مسلمانى 

افزون برمعيارهای اسالمى كه جذب كثرات متعدد و متنوع را زير چتـر تمـدن اسـالمى 

 حـل تمـدن و در  بـودن اسـالمى توانـد در اسـالمى نيـز مى  سازد، برخى از اصول ممكن مى

استقصای چنين اصـولى ازكتـاب و . سازی اثرگذار باشد تمدن كثرت در وحدت و تناقض

دو نمونـه از ايـن تنهـا بـه ايـن مقالـه  در. ای است گستردههای  پژوهشسنت، خود موضوع 

قرآن، اصل رفتـاری  يكى از اصول رفتار تمدنى در. شود تمدن اشاره مى اصول اسالمى در

از ايـن منظـر، . يابـد اهميـت مـىكثرات فرهنگـى و قـومى  است كه در برخورد با» تعارف«

كالن انسانى حاصل شناختى است كه افراد انسانى و جوامـع ُخـرد بشـری نسـبت بـه  ۀجامع

كار  تقسـيم هـا و همكاریهـا،  لو بر بنيـان همـين تعـارف، بنيـاد تعامـ كنند مىيكديگر پيدا 

ــاعى را مى ــازند  اجتم ــايى،(س ــانى،  يض؛ ف327: 18 ، جق1417 طباطب ــه . )55: 5 ، جق1415كاش ــه مقول البت

  . دارای مراتب است یيكديگر امر در مقايسه باچيز و  شناخت نسبت به هر

شـود و  جامعـه منجـر مى جامعـه، بـه تـرابط سـطحى در شناخت سطحى از يكديگر در

افزون بـراين، شـناخت و . انجامد تر مى عميق های علقشناخت عميق از يكديگر به ترابط و ت

مسـير سـلوك  الهـى در ی اسما تراكمعرفت توحيدی از نفوس يكديگر، موجب ترابط و م

. آورد وجود مـى جامعه بـه ها شده و نوعى از پيوستگى توحيدی را در جمعى انسان فردی و
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هـم از رهگـذر تجربـه و  ،آيـد دست مى واسطه عقل و انديشه به هشناخِت يكديگر كه هم ب

مناسـك دينـى و مـذهبى رخ  طريق سـلوك معنـوی درشود و هم از  همزيستى حاصل مى

ها در ميـان افـراد معلـوم گـردد و از همـين  هـا و شـباهت گردد كه قرابت مى سببدهد،  مى

. )100- 77: 1394مـرادی، ( آيـد پديدرهگذر، احساس يگانگى و همدلى در ميان افراد و جوامع 

و به چنان تعاونى وابسـته ) فتعار(مند، به چنين شناخت  بندی جامعه عادالنه و نظام صورت

كسى جای خود را پر كنـد و سـهم خـود و مسـئوليت انحصـاری  شود هر مى سبب واست 

  . كندبندی جامعه ايفا  خود را در شكل

 چنـد هر .اسـت» اخوت انسانى«تأكيد بر اصل ديگر قرآنى در ساخت تمدن اسالمى، 

به كـار نرفتـه و بـه جـای آن » ادربر«و » اخ«مورد غيرمسلمانان تعبير  ما در های تدر رواي

َ  نظيرٌ « استفاده شده است، برخى از انديشمندان با رويكرد الهياتى و شـايد » الخلقِ  فىِ  كَ ل

نـوعى از بـرادری حـداقلى و  ،فلسفى با تكيه بر همين مشـابهت و هماننـدی در آفـرينش

هماهنـگ  ىولى فطرتناسازگار،  ىعتيطب ها انساناز اين منظر، . اند هكردانسانى را پيشنهاد 

كس كه به فطـرتش نزديـك باشـد، راه بـرای محبـت،  آن بنابراين هر. گر دارنديديكبا 

، هـر ديگر سوی از. ، هرچند كه او مسلمان نباشدشود مىوحدت و اخوت با وی هموارتر 

تر گشته باشـد،  اش نزديك كس كه از فطرتش دور افتاده و به طبيعت مادی و دنيوی آن

اگـر فطريـات . ظاهر مسلمان بوده باشد هرچند به ؛او دشوارتر خواهد بود امكان اخوت با

د زمينه را توان مىو تمركز باشد، همان مقداِر مشترك انسانى  تأكيدمشترك انسانى مورد 

 برای ظهور نوعى از اخوت، دوسـتى، و سـپس انسـجام و وحـدت جهـانى فـراهم سـازد

  .)216-215: 1389جوادی آملى، (

) با تفاوت در مراتب دينى، اسـالمى و انسـانى(كاركرد اخوت  ترين مهم در اين باره،

كـه فـردی بـا فـرد ديگـری  وقتى 1.نوعى گذشت از خود و همـدردی بـا ديگـران اسـت

خودخــواهى و خودشــيفتگى فاصــله گرفتــه و بــه ديگــران  ، ازكنــد مىاحســاس بــرادری 

                                                            
ها  دن دردآوِر خواستهدا معنای از دست معنای اطعام گرسنگان، بلكه به در نگاه امانوئل لويناس، اساساً اخالق نه به. 1

  ). Edelglass, 2006: 52(های خويش برای ديگران است  و خوشى
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حرمت آنها را در  ؛كند مى در عين تفاوت با ديگران، با آنها احساس يگانگى ؛انديشد مى

يى كـه بـا هـا تفاوتنيازهای همنوعان خود را در عين  ؛دارد عين اختالف با آنها پاس مى

درد ديگری را در عين اختالف با او درد خود  ؛دارد آنها دارد، بر نيازهای خود مقدم مى

خـويش،  شـادیخالصـه آنكـه در خيـر و  .دهـد مى دانسـته و بـا ايشـان همـدردی نشـان

 ی ديگر را شريك كرده و در ناراحتى و بدِی آنها، خود را شريك غم آنها قرارها سانان

  . داند مى

  در اسالم ) many(و چند ) one(نسبت بين يكى . 3

اسـالمى و اصـول اسـالمى در  یاهـ سهم واژگان اسالمى، منابع اسالمى، مالك افزون بر

نيـز » وحـدت و كثـرت«مسـئله  بايد در ادبيـات دينـى و اسـالمى بـه، تمدنبودن  اسالمى

. پرداخت و مناسبات ميان يكى و چند را در انديشه اسالمى و در تاريخ اسالم معلوم كرد

های عزيمـت در ايـن موضـوع در قـرآن كـريم،  يكى از نقطه رسد مىنظر  در اين باره، به

و ) در ابعـاد عملـى و سـلوكى(و ُسـبُل ) در ابعاد نظـری و معرفتـى(بر مقولۀ بطون  تأكيد

در قـرآن هـم در ) لفـظ جمـع(» ُسـبُل«با عنايت به اينكه لفظ . روابط آنها با صراط است

، )ســبيل طــاغوت(هــای شــّر  رفتــه و هــم دربــارۀ راه كار بــه )ســبل ســالم(هــای خيــر  راه

وحـدت و  ميـانچـه ارتبـاطى  اساسـاً ازجمله اينكـه  شود؛ مطرح مىهای متعددی  پرسش

ها وجـود  هـا و بـدی بـودن و چنـدتابودِن كژی يكى نيـزو ها  ها و خوبى كثرت در راستى

كثـرت  اساسـاً مختلف بـه يـك هـدف نايـل شـد؟  های راهدارد؟ چگونه ممكن است از 

جامعـه گيری  فرهنگى، قومى، زبانى و شايد تنوع مذهبى مسـلمانان چـه نقشـى در شـكل

و يا بدان  كند مىتوحيدی دارد؟ آيا اين تكثر، هويت توحيدی در عرصۀ تمدن را مختل 

كثـرت در جامعـه غيرتوحيـدی و شـايد بـارۀ در توان مىرا  پرسشبخشد؟ همين  قوام مى

 تفـاوتكاركرد كثرت در جامعه طـاغوتى چيسـت و  اساساً جامعۀ شيطانى نيز پرسيد كه 

، هـا و چگونـه اسـت كـه از انباشـِت برخـى كثرت يستآن با تكثر در جامعه توحيدی چ

ديگر، طاغوت و پراكندگى تـراوش  های اكم برخى كثرتتراود و از تر توحيد برون مى

  ؟ كند مى
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ها نيز مطـرح  در مورد وحدت و كثرت انديشه توان مىرا  دستهايى از همين  پرسش

منبـع  كـه حالى دراسـت؛ های دينـى  در انديشـه ها كثرت ميانكرد و پرسيد كه چه نسبتى 

، بـه هاها و تفسـير انديشـه از تعـدد و تنـوع تـوان مىانديشه جز يك متن نيست؟ چگونـه 

ــه انديشــه ــتای جــامع دســت  ای واحــد و نظري ــه ديگر ســوی از؟ ياف ــوان مى، چگون از  ت

 هسـت كـهبسـياری  های های متنوع و متعدد به هويت تمدنى دست يافت؟ روايت انديشه

نقـل  7از امام صادق ىتيروا تفسیر عیاشیدر . دهد را نشان مى تعدد و تكثر معانى قرآن

ء و ىشـ ىء و اوسـطها فـىشـ ىون اولهـا فـكه لتيان اآل«: ندا هن حضرت فرموده آكشده 

: ق1419؛ و نيز بحرانى، 23 :بى تا عياشى،(» وجوه ىتصرف عليالم متصل كء و هو ىش ىآخرها ف

 گونــه ايــن. )1219: ق1416؛ ســيوطى، 31: 1، ج ق1415، ؛ فــيض كاشــانى90: 89ج : ق1403 ؛ مجلســى،9

بيانگر اين نكته است كه پيام الهـى پيـام انحصـاری بـرای  :بيتدر بيان اهل  ها روايت

ند توان مىافرادی خاص نيست، بلكه پيامى عمومى و فراگير است كه عوام و خواص همه 

  . از آن استفاده كنند

» ِصراط«و نسبت آن با » ُسبُل«بحث بطون معرفتى و تفسيری در قرآن، بحث  افزون بر

و تفـاوت وجـودی آن دو بـا هـم، از » سبل غيرسالم«و » سبل سالم«بحث  نيزدر قرآن و 

» صـراط«. كـرد بـازخوانىسطوح تمدنى  آن را در توان مىمباحث بسيار مهمى است كه 

اين بـدان معناسـت كـه . كار رفته است صورت جمع به به» سبل«در قرآن به شكل مفرد و 

، تعـدد و تكثـر هرچند خود صراط امكان تعدد و تكثـر را نـدارد، ولـى در درون صـراط

حـد و  بـه عبـارت ديگـر، اساسـاً صـراط بـه جهـت بـى. ها و ُسبُل جزئى و كلى هست راه

 دليــلهــايش امكــانى بــرای دوئيــت نــدارد، ولــى ســبيل بــه  بودن خيــرات و خوبى حصــر

ها و  همين محدوديت در خيـر و نيكـِى سـبيل. هايش، تعددبردار است بودن نيكى محدود

ای  را در درون صراط به هم پيوسته و وابسـته كـرده و شـبكه به ديگری آنها دامنياز هرك

وجود خيـرات محـدود . آورد مى پديدها را در عرصۀ اجتماعى  فشرده از خيرات و نيكى

بـه . شـود در جمعيت نيكان موجب نوعى از وفاق و انسجام و دوری از تنازع و شقاق مى

باشـد، ظرفيـت چسـبندگى  ديگر بيان، اساساً اصل خير و خوبى هرچند محدود و نـاقص

  . اجتماعى را دارد
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و هـر  كند مىسير » ُسبُل كلى«به » ُسبُل جزئى«ها در جامعه از  تحقق عينى شبكۀ نيكى

هـای  های جزئِى آن بـه نيكى و نيكى شود مىها در بستر اجتماعى كمتر  ميزان محدوديت

شـدن  بـا تبديل. شـود مىتـر تبـديل  تر و كلى گرايد، سبيل جزئى به سبيل بزرگ كلى مى

يابـد و بـا  هـا فزونـى مى ، ظرفيتشود مىتر  سبل جزئى به سبل كلى، مرزهای نيكى فراخ

، تعدد و تكثر سبل كمتـر شود مىها بيشتر  ها، گنجايش نيكى كاهش حدود و محدوديت

گرفتن سبل كلـى و  با شكل. نشيند جای آن مى تنيدگى وجودی به شده و وحدت و درهم

در ايـن . يابـد تجلـى مى» صراط نيـك«های كلى به يكديگر، شاهراِه  پيوستگى اين سبيل

هـای  و برای ُسبُل طـاغوت و راه تصوير، صراط مستقيم هرچند در دقيق بودنش تيز است

باطل بسيار تنگ است، ولى در شموليت خود نسبت به هر امـر نيكـى هرچنـد كوچـك، 

  . بسيار فراخ و گسترده است

بودنش، ديگربودهای كالنش را نيز نفى و طـرد  فراخ است صراط در كالن و گفتنى

های كالنـى برخـوردار  موجـب كـالن بـودنش از هسـت كه صراط به طور همان. كند مى

در  تنهـاگفـت كـه صـراط دينـى  توان مىاگر . های كالن نيز هست است، متضمن نيست

ر همـان خيـر و شـر آن نيـز بايـد د گـاه آنيابـد،  مقياس كالن تمدنى عينيت و تحقق مى

تمـدن يـا امـت  كـه خيـراِت فشـرده و كـالنْ  طور همـان. مقياس تعريف و ترسيم گـردد

  .برد تمدنى را به زوال مى طور شرور بزرگ و متراكمْ  ، همينسازد مى

در نسبت ميان ُسـبُل و . ، نسبت و رابطه ميان سبل و صراط استمياننكته مهم در اين 

های رسـيدن بـه  ُسـبُلى كـه راه باريكـه) فالـ: صراط دو نوع تفسير متفاوت وجـود دارد

ُسـبُلى كـه ) ؛ برسانند مىو نورهايى كه ما را به خورشيد  ها صراط هستند، همچون اشعه

در حقيقـت صـراط امـری كلـى . های وجودی صراط هستند و سازهدهنده  عناصر تشكيل

اط، سبل بر اساس تفسير دوم از ُسبُل و صر. است است كه برآمده از سبل فشرده و جزئى

در عـين  ؛ يعنـىمختلف و متنوعى در درون صراط وجود دارد كه متصل بـه هـم هسـتند

های  ها راهـى بـه سـبيل نوا با يكديگرند، از هريك از ايـن سـبيل همخوان و هم ها تفاوت

 بـهدر نهايـت  تـااسـت،  مى برای سبيل ديگـرديگر وجود دارد و هر سبيلى مكمل و متمّ 

 : گويد مى اين باره آيت اّهللاٰ جوادی در. بينجامد و كالن  خلق يك صراط كلى
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سبل كه كثير است از صراط مستقيم كه واحد است جدا نيست و رابطه سـبل اّهللاٰ 

يى فرعـى هـا هاينكه سبل را )الف: با صراط مستقيم به دو گونه قابل تصوير است

پيوندد؛ همانند نورهای ضعيف گوناگون كـه بـه خورشـيد  مى باشد كه به صراط

ای كـه  اينكه صراط مستقيم بـا وحـدت انبسـاطى و گسـترده )ب ؛شود مى هىمنت

بـر اسـاس ايـن . را نيز زير پوشـش خـود داشـته باشـد) سبل(های فرعى  دارد راه

های فرعى نيز در حقيقـت مـتن صـراط اسـت و از مراحـل اصـلى آن  تصوير راه

  . )468 :1ج  ،1381جوادی آملى، (شود  مىمحسوب 

عنوان يـك  بلكه به ،)problem(مثابه يك مشكل  ها و تعددها نه به وتدر تفسير دوم، تفا

فرهنگـى، اخالقـى  های كثرت ،در اين رويكرد. شوند در نظر گرفته مى) occasion(ظرفيت 

سـاخت صـراط  در جهـتتـوان  هايى هستند كه با آنها مى ها، عناصر و سازه و مذهبِى انسان

تى، تمدن و صـراط آن، بسـيار تنـگ و نحيـف و اساساً بدون چنين تفاو. تمدنى پيش رفت

قلمـداد » تنـوع توحيـدی«شايد بتـوان ايـن را نـوعى از . بسيار ضعيف و شكننده خواهد بود

  . داری پيشنهاد كرد كرد و آن را جايگزين تكثرگرايى سكوالر و سرمايه

 دسـت  بـهرسد كه يك صـراط در نفـس االمـر وجـود دارد كـه  مى سان به نظر بدين

خـود از  شـاننيـز در دعاهاي ؤمنـانساخته شده و به همان نيز توصيه گرديـده و م خداوند

ايـن صـراط، . را به همان صـراط نفـس االمـری هـدايت فرمايـد آنهاكه  ندخواه مى خدا

ايـن صـراط در . راهى است در عالم ثبوت كه بايد سبل در عالم اثبات بدان منتهى شوند

با ايـن حـال، . حديث بدان تصريح گشته است متن خلقت آفريده شده و در متن قرآن و

، بلكـه نيسـت راه و صراط ديگری وجود دارد كـه نفـس االمـری و سـاخته دسـت خـدا

آن را در جهـان  بكوشـدبايـد » االمـری صـراط نفس«تكليف انسانى است كه بـر اسـاس 

دسـت انسـان اسـت،  ۀاست و چون سـاخت» صراط محقَق«اين صراط، . انسانى ايجاد كند

ــا صــراط شــدن  و كاملشــدن    فراينــدی اســت كــه در حــالصــراطى  اســت و همــواره ب

، افـراد و شـود مىهـر فـردی خـوِد سـبيل » صراط محقَـق«در . ها دارد االمری فاصله نفس

های كلـى بـه  و حاصل جمـع ايـن سـبيل شوند مىنهادهای اجتماعى تبديل به سبيل كلى 

فس االمری، صـراطى اسـت ورای سان، صراط ن بدين. شود مىصراط عينيت يافته منتهى 
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زمان و مكان و صراط محقق، صراطى زمانى و مكانى و معطـوف بـه نيازهـای كنـونى و 

  .است های آدمى جايى و البته محدود به محدوديت اين

های الهى سازنده و مفيد است و هر ميزان اين تكثر و تعـدد در  براين اساس، تكثر راه

 بيـانبـه . خواهد بـود تر كمط محقق آسان و متراگيری صرا روی زمين بيشتر شود، شكل

ــر روی زمــين بيشــتر و بيشــتر گــردد، صــراط الهــى  ديگــر، هــر مقــدار راه هــای الهــى ب

تر و درنتيجـه صـراط  تر و انباشـته های آن فشـرده و سـبيل يابد مىهای كمتری  محدوديت

صـراط  نـدتوانب مسـلمانان سـان بـرای اينكـه بـدين. شود مىتر  جامع تر و گرفته متقن شكل

معنوی، الهى و دينِى موجود در   ظرفيت گونه، بايد هركنندكامل در بستر فرهنگى ايجاد 

هـای انسـانى در هـر انسـانى،  سـازی ظرفيت فعال. درون هر فرد انسانى را شـكوفا سـازند

  . شود مىموجب وحدت انسانى و بلكه اسالمى در جامعه متكثر امروز 

) ال تتبعـوا السـبل(سبل سالم و سبل غيرسـالم  ميانو  كوثر و تكاثر ميانگفتنى است 

 هـای راهنتيجه و پايان تكثـر، تنـوع و تعـدد در  .مطرح كرد توان مىی زيادی را ها تفاوت

، شـود مى) صـراط توحيـدی(گيری راه توحيـد  موجـب قـوام و شـكل) سبل سـالم(خير 

ورزی در  ثـر و تنـوعو تك) های ناصـواب طـاغوت و سـبيل  سبيل( شرّ  یها راه كه حالى در

و هر ميزان تعدد و تنـوع در مسـير طـاغوت بيشـتر  شود مىآن، موجب شكاف و خالف 

آنهـا كمتـر و  ميـانيابد و امكان جمع و وحـدت در  ، شكاف و فاصله فزونى مىشود مى

خير، درحقيقـت نـوعى  یها ، متكثر ساختن راهديگر سوی از .شود مىگاه تبديل به محال 

هـای  های گوناگون هر فرد در مسير زندگى اجتماعى است تـا ظرفيت كردن ظرفيت فعال

ای مجـدد  د، در هم ضرب شود و دوباره توسعهيابمتفاوت فردی به فعليت برسد، توسعه 

ها بدل  ای از خوبى پيدا كرده و سرانجام به صراطى واحد و درهم تنيدۀ اجتماعى و شبكه

برخاسته از رابطه وجودی ) تمدن(امعه ها در كالن ج خيرات و خوبىشدن  ای شبكه. شود

، شـود مىبه ديگری جذب شده و تبديل به يك خير برتر  كدامهاست كه هر  ميان خوبى

درست است كه از هر شّر و . ها وجود ندارد ميان شرور و بدی ای رابطهچنين  كه حالى در

ر وحـدت با شرور ديگـ شعدمى بودن سبب شّر به ولى، شود مىبدی، شّر ديگری زاييده 

  . يابد وحدت امری است وجودی و در ميان اَعدام تحقق نمى اساساً و  كند مىپيدا ن



22  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

   معاصرت تمدن اسالمى. 4

بودِن تمدن اسالمى، دو نكتۀ فراگيـر و عمـومى را بايـد در  در مفهوم معاصرت و عصری

هر دو . ی برآمده از مدرنيتۀ غربىها چالش. 2 ؛نيازهای امروز جهان اسالم. 1: نظر گرفت

را  يىها چالش،  ظرفيت افزون برنكته، در جهان اسالم فراگير و مشترك است و هر يك 

مدرنيتـۀ  ميـانيى هـا تفاوتهرچنـد  ؛برای فرايند تمدنى مسلمانان ايجـاد كـرده اسـت نيز

برآمده از مدرنيته در هر دو  یاهچنين چالشى در تكثر ولىغربى با مدرنيۀ شرقى هست، 

مـدرن برآمـده از سـه عنصـر  »ِتفـاوت و تكثـر« اساساً . وجود داردسوی غربى و اسالمى 

ــانى«، و )industrialization( »شــدن صــنعتى«، )urbanization( »شــدن شــهری«  »شــدن جه

)globalization ( است)Hunter, 2010: 200-201(  يى ها تفاوتكه هر سه آن در جهان اسالم با

اوت و تنوعى كه زيست توحيدی و دينـى رو، پرسش از تف از اين. دادن است در حال رخ

، بلكـه اسـتدنيـای غـرب متكثـر در مقـيم  پرسش مسلمانان تنها كشد، نه را به چالش مى

  . مسلماِن در مصر و مراكش و مالزی نيز هست پرسش

های چالشـى غـرب بـرای دنيـای اسـالم  كرد كه آورده تأكيددراين باره نخست بايد 

و از جـنس  پاسـخبـوده اسـت نـه  پرسـشتر از جـنس پس از ورود ناپلئون به مصر، بيشـ

مـدرن بـه  ورود غرب مدرن و سـپس غـرب پسـت پرتودر . شكاف بوده است و نه وفاق

سـازِی  از آن آغـاز عرفى تـر مهمهای فرهنگى و شـكاف نسـلى، و  دنيای اسالم، اختالف

و  های مـذهبى و شـكاف هـا بوده كـه موجـب اختالف) plural secularization(تكثرگرا 

اينكـه  افـزون بـرسان، فرايند تمدنى در جهان اسـالم،  بدين 1.تر بوده است عقيدتى افزون

 هـای فرهنگى، فكری و دينـِى خـود غلبـه كنـد، بايـد بتوانـد بـر كثرت های بايد بركثرت

كشـورهای اسـالمى نيـز غلبـه  تقليدی و كاريكاتوری در  نوپديد برآمده از مدرنيزاسيون

  . مدرن مصون دارد های وضعيت پست را از آسيب اش كرده و هويت توحيدی

                                                            
محوری وجود دارد و نه  نه سخن از اومانيسم و انسان) از ورود غرب به دنيای اسالم پيشتاريخ (در تاريخ اسالم . 1

جدايى ديـن از سياسـت  ، و نه بحثى در مورد الئيسيسم ورود سخن مى از سكوالريسم و جدايى دين از زندگى

اين بدان معنا نيست كه الحادی در تـاريخ اسـالم رخ نـداده و ارتـدادی در گذشـتۀ مسـلمانان نبـوده . بوده است

بندی تمدن اسالمى و انتقال فرهنـگ  در شكل) سكوالريسم حداكثری(است، بلكه منظور آن است كه الحادی 

  . است مسلمانان از يك مرحله به مرحله بعد در تمدن نبوده
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و  انديشـيدهای ايجـابى تمـدن اسـالمى نيـز  در معاصرت تمدن اسالمى بايد بر جنبـه

و بـا  هـا چالشطور بايد مواجهه مسلمانان با  همين. را در نظر گرفت جديدشهای  آورده

بـه  زمينـهايـن  در .كرد بررسىآن را نيز  برآمده از های های تمدن غرب و كثرت ظرفيت

  سرعت و كثرِت برآمده از توسعۀ فرهنـگ غـرب و اشـراب و اشـباع حـس رسد مىنظر 

ا َساِرُعو(ها  كردن سرعت در انجام نيكى با جايگزين توان مىطلبى در جهان اسالم را  تنوع

. های راسـت مقابلـه كـرد و با تكثيـر سـبل الهـى و ايجـاد انباشـتى از سـبيل) فِى الَْخيَراتِ 

هـای قـوی  يافته، بايـد بتـوان عامل در وضعيت بسيار سيال، متنوع و سرعت ،ديگر سوی از

ايـن در  .اسالمى برای حفظ چسبندگى اسالمى و مراقبت از پيوندهای دينى را فعال كرد

ايجـاد رشـد و  نيـزيكى از عوامل قوی در حفـظ هويـت اسـالمى و  رسد مىباره، به نظر 

بـر حـب  تأكيـدبـا (و توسعۀ آن در جهان اسالم » محبت معنوی«بر  تأكيدترقى اسالمى، 

های مشـتركى همچـون منبـع  وجـود زمينـه افـزون بـربه بيان ديگر،  ؛است) :اهل بيت

های مشترك دينـى، مناسـك مشـترك دينـى ماننـد حـج،  مشترك دينى، قوانين و سنت

ط از همـه روابـ تر مهمو  ك زندگى مشتركى در نوع پوشش، غذاسب ،اربعين، نماز، روزه

 نظريـه( سـو يك از» مشترك  دشمنى«بر  توان مىمسلمانان،  ميانو اعتماد متقابل اجتماعى 

را در  كـدامهـای هـر  كـرد و ظرفيت تأكيد ديگر سوی از» محبت مشترك«و ) رنه ژيرارد

  .ساخت نظام مناسبات انسانى در جهان اسالم جدی گرفت

در هـر . لكـه ايجـابى اسـتب ،ی مـدرن نـه سـلبىها چالشدر اين رويكرد، مواجهه با 

رويكـرد انتقـادی از وضـعيت پلوراليسـتيك در جهـان  افزون بـرچالشى از جهان مدرن، 

در ايـن نگـاه، . های آن در سنت اسـالمى تعريـف و طراحـى شـود بدل اسالم، بايد نسخه

سكوالريسـم و كاپيتاليسـم شـدن  هرچند اسالم در يك وضعيت انفعالى با فراينـد جهانى

های فكری، فرهنگى و شايد اقتصـادی خـود  عين حال، تمامى ظرفيت ، دردكن مىمقابله 

  . پردازد و در اقصا نقاط دنيا به يارگيری تمدنى مى كند مىرا در مقياس جهانى فعال 

هـای علمـى، صـنعتى و شـايد فرهنگـى وجـود داشـته  هرچند در تمدن غرب ظرفيت

ی غـرب بـيش از هـا چالشكـه گفت  توان مىت ئدر مسئله تكثرگرايى به جر ولىباشد، 

بـه  تـوان مىبرای ايجاد وحدت تمدنى در جهـان اسـالم، ن اساساً های آن است و  ظرفيت
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های پرسشـگرِی غـرب بـرای تعميـق  از ظرفيت توان مىالبته  ؛تكه اعتماد كرد غرِب چهل

 طور همـان ؛وحدت و كثرت اسـتفاده كـرد ميانانديشۀ بومى و نگرش اسالمى در نسبت 

و از آن برای جهـان اسـالم  بهره بردالهى محقق در تاريخ غرب  های تاز سن نتوا مىكه 

كـه نـه فراينـد  كـردبا همه اينها، بايـد تصـريح و اصـرار  .هايى را ذخيره كرد نيز آموخته

ايجاد صراط تمـدنى و تحفـظ  تمدنى ما مسلمانان و نه پيشرفت اخالقى و انسانى ما، و نه

تمدن غـرب در موضـوع . گذرد ر غرب و تمدن غرب نمىاز مسي يك هيچبر ُسبُل الهى، 

تـاريخى، فرجـامى متفـاوت از تمـدن اسـالمى داشـته  لحاظ بهاش هم »كثرت و وحدت«

 است، و هم بـه جهـت مبـانى و اصـول فرهنگـى و اخالقـى بـا اصـول اسـالمى و اخـالق

ــلم ــاوت داردن انامس ــر شــاخص تف ــم از نظ ــدنى و اولويت و ه ــ های تم ــای دني از  ايى،ه

تمدن غرب از  همچنين. بوده استمتفاوت های زيستى مسلمانان در مشرق زمين  ولويتا

 یاهـ اينكه دين در مركز باشد و يا در حاشـيۀ نظام(ها  نظر متن و حاشيه، و مركز و كناره

های  الگوای متفاوت و گاه متناقض از  شده، سامانه های ارائه و نظام نيازها و پاسخ) تمدنى

  . هدد مىاسالمى ارائه 

  گيری نتيجه

های كـور در  های عطـف و نقطـه برای ارائه الگوهای جامع از تمدن اسالمى، بايـد نقطـه

علمـى بـر همـان  هـای پـژوهشه و در كردكردن تمدن را رصد  سازی و يا اسالمى تمدن

در مقـام عمـل بتـوان بـه چـه در مقـام نظـر و چـه تـدريج  نقاط چالشى تمركز يافت تا به

به وحـدت  توان مىاسالمى را نه  جديدتمدن . يت در تمدن نزديك شدهای جامع آستانه

تمدن بدون تكثر، تعـارض . در آن تكثر محض را حاكم كرد توان مىصرف كشاند و نه 

 ،نـه تمـدن اساسـاً متكثر خلق شده است و تمدن بدون وحـدت،  اساساً با دنيايى است كه 

تكثـر  بـى گـاه ، هـيچها تمدناريخ ت. نظم است بى شكل و وار، بى بلكه يك مجموعه توده

بـه موجـب . نبوده و امكانى هم برای رد و نفى تكثر در بستر اجتماعى انسان نبـوده اسـت

هميشـه مسـئلۀ جوامـع انسـانى » وحـدت«ست كه مسئله ها تمدنهمين تكثر هميشگى در 

  . بوده است
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د و در توأمان اشاره شـ طور بههرچند در اين مقاله بر ضرورت كثرت و لزوم وحدت 

گرديـد،  تأكيـديك بستر مشترك تمـدنى  عنوان به» انسان«اين دو بر عنصر  ميانتركيب 

بر اين نكته اصرار كرد كه هرگز نبايد توسعه ايمانى را در مقابل توسعه  همچنانبايد  ولى

 های هايـن موضـوع در مقالـ. بر ايمان را نـاقض انسـانيت دانسـت تأكيدانسانى قرار داد و 

آمده است كه دين برای شكوفايى و رشد انسـان اسـت و انسـان  تفصيل بهه ديگر نويسند

د يـك زنـدگى توانـ مىهرچنـد  ؛به انسان تراز ترقـى كنـد دتوان مىدينى ن بى در وضعيت

گون بسيار  ت، نقش ايمان در ساخت فردهای امّ ديگر سوی از. انسانى و فطری داشته باشد

دشــوار اســت و بــدون شــدن  كــان ابرمردبــدون ديــن و ايمــان ام اساســاً . اثــربخش اســت

  . به مرزهای تمدن دست يافت توان مىابرمردهای تاريخى نيز ن
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