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مقدمۀ دبیر مجموعه

بازتعریـف  ایـن سـده  از  و دهه هـای پشت سـرنهاده  اواخـر سـدۀ پیشـین  از مسـائل مهـم در 
کـه جوامـع مختلـف بشـری  فرهنگ هـا، تمدن هـا و هویت هـای اجتماعی انسـانی ای اسـت 
و  بیسـتم  قـرن  انسـاِن  وابسـته اند.  بـدان  یخـی  تار و  اقلیمـی  نـژادی،  گونی هـای  گونا باوجـود 
یکم به دنبـال یافتـن هویـت خـود در تالطـم امـواج سـهمگین اضمحـالل فرهنگ هـا  بیسـت و
بـر باورهـا، اندیشـه ها  از رهگـذر تکیـه  پایه هـای اسـتوار بازشناسـِی خویـش  و ازدسـت رفتن 
کـه در دوران هـای طوالنـی آن هـا را به عنـوان عناصـر تشـکیل دهندۀ هویـت   و میراثـی اسـت 
یارویِی سـنت و نوگرایی،  انسـانی اش پاس داشـته اسـت. این سـتیز طاقت فرسـا گاهی در رو

گاه در جلـوۀ قـدرت فرهنگـی برتـر نمـود یافتـه اسـت.  گاه در برخـورد تمدن هـا و 
کـه اهمیـت  کسـانی  دراین میـان از دغدغه هـای مهـم اندیشـه ورزان فرهنگـی ، به ویـژه 
و جایـگاه میـراث دینـی را در فکـر و عمـل درمی یابنـد، برون رفـت از دوگانگـِی حفـظ مبانـی 
گیـر آن اسـت.  فکـری اسـالمی و پذیـرش تعامـل بـا همگرایـی فکـری در دامنـۀ جهانـی و فرا
که هریک نیز برای یافتن پاسـخ آن راه و روشـی  مسـئلۀ اصلی برخی اندیشـمندان مسـلمان، 
یسـت مسـلمانی از جهـت نظـر و  گرفته انـد، چگونگـی جمـع میـان ویژگی هـای ز را در پیـش 

کل اسـت.  عمـل و نیـز ممکن سـاختن پیوسـت و پیونـد بـا جهـان بشـری به عنـوان یـک 
دو  مسـتلزم  نهادینـه  نیـاِز  ایـن  بـه  یـأس  یـا  آرمان گرایـی  از  دور  و  قابل ارائـه  راهـکار  و  پاسـخ 
مبنای اساسـی اسـت: نخسـت، شـناخت بایسـته و دقیق از مبانی اندیشـۀ اسـالمی، بدون 
اینکـه رنگ وبـوی جزئیـات تجلی یافتـه در فرقه هـا و مذاهـب را بـه خـود بگیـرد؛ دوم، تعییـن 
مرزهـای همگرایـی میـان ایـن مبانـی بـا آنچـه زندگـی جمعـی انسـاِن امـروز را در شـرق و غرب 

جهـان تعریـف می نمایـد.
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کامـی تالشـگران ایـن عرصـه در بـرآوردن  کامیابـی یـا نا یابـی میـزان  کنـون درصـدد ارز ا
بـرای  موضوعـی  به عنـوان  مسـئله  اصـل  طـرح  پیشـیْن  گام  امـا  نیسـتیم.  نیـازی  چنیـن 
از  کـه  جدیـدی  نسـل  به ویـژه  اسـت،  مـردم  عمـوم  نیـز  و  نخبگانـی  سـطح  در  اندیشـه ورزی 

اسـت. خویـش  هویـت  یابـی  باز در  راهنمایـی  خواسـتار  خـود  متفکـران 
کم شـمار پژوهشـگرانی  دکتر طاها جابر العلوانی، اندیشـمند مسـلمان معاصر،  یکی از 
 است که کوشیده است چگونگی سازگاری میان ویژگی های اندیشۀ اسالمی با جهانی گرایی
گـون ایـن موضـوع پرداختـه  گونا کنـد. او در آثـار مختلـف خویـش بـه تبییـن ابعـاد  را ترسـیم 
کـه از  کتـاب خصوصی گرایـی و جهانی گرایـی در اندیشـۀ اسـالمی معاصـر،  اسـت، امـا در 
سلسـله مباحث مربوط به مسـائل حوزۀ اندیشـۀ اسـالمی اسـت، به صورت مشـخص به طرح 
کتـاب حاضـر بـه دو ویژگـی مهـم آن بازمی گـردد:  مسـئلۀ فـوق پرداختـه اسـت. سـودمندی 
و  اسـالمی  میـراث  بـا  آشـنا  پژوهشـگری  نـگاه  از  آن  در  مطرح شـده  مباحـث  آنکـه  نخسـت 
درعین حـال برخـوردار از شـناخت  اندیشـه های امـروزی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و دوم 
کالن و دور از تجسـم یافتگی در جزئیـات و صبغه هـای  آنکـه اندیشـۀ اسـالمی در سـطحی 

مذهبـی و فرقـه ای در آن ارائـه شـده اسـت.
کنونـی و مصون سـازی آن در برابـر  بـرای قوام بخشـیدن بـه هویـت مسـلمانی در دوران 
کـه بـر پیکـرۀ آن وارد می شـود، چـاره ای جـز تأمـل و اندیشـه در ایـن زمینـه  تکانه هـای سـختی 
کمتریـن نقـش خـود توانسـته اسـت انگیزه هـای ایـن درنـگ و  کتـاب پیـش رو در  نیسـت و 

پرسشـگری را فراهـم سـازد. 
اصالحات  و  نظارت  با  میرفخرائی،  سیدمحمدحسین  آقای  توسط  کتاب  ترجمۀ 
این جانب، و با اهتمام مدیر مؤسسۀ ترجمان علوم انسانی، جناب حجةاالسالم والمسلمین 
هر  همانند  نیز  اثر  رسید.این  فرجام  به  ارجمندشان  همکاران  و  روحانی،  مرتضی  آقای 
گسترش  گامی در  کژی نیست، اما امید است  کاستی و  دستاورد انسانِی دیگری تهی از 

اندیشه ورزی و آشنایی با دیدگاه های پژوهشگران مسلمان در میان فارسی زبانان باشد.

گاهی ی موفقیت برای همۀ تالشگران عرصۀ علم و آ با آرزو
دکتر مسعود فکری
بهار ۱۳۹۶ 



مقدمۀ ویراستار متن اصلی

هویــت چندبعــدی یــا ترکیبــْی یکــی از نشــانه های بســیار بارز جامعۀ بشــری در عصر ماســت. 
ــر  ــی و دیگ ــراث فرهنگ ــر می ــزون ب ــردد. اف ــت بازمی گ ــخورهای هوی ــوع آبش ــه تن ــوع ب ــن موض ای
عناصــر موجــود در آن۱، عوامــل دیگــری نیــز در ســاخت هویــت مــا نقش آفرینــی می کننــد. 
کــه  یســت، و دیدگاه هایــی دربــارۀ زندگــی  تمــدن و فرهنــگ غربــْی بــا دانــش، شــیوه های ز
کــه  برخــالف فرهنــگ بومــی اســت بــر شــکل گیری تصویــر تمدنــی مــا اثــر می گــذارد. مادامــی 
ــری دائمــًا در حــال حرکــت  ــر می کنــد، چنیــن تصوی ــر تغیی عناصــر شــکل دهندۀ ایــن تصوی
گویــی شــخص، درون  و دگرگونــی خواهــد بــود و حالــت تکامــل و تحــول خواهــد داشــت. 
گذشــته مربوط انــد و  بــه  کــه بعضــی از آن هــا  خــود، شــخصیت های متعــددی می پــرورد 
برخــی بــه حــال؛ یکــی از آن هــا بــه محیــط ویــژۀ او بازمی گــردد و دیگــری بــه محیط هــای دیگــر. 
همــۀ ایــن شــخصیت ها در هــم می آمیزنــد و در درون هــر شــخص ازنــو شــکل می گیرنــد و 
گاه  گاه سســت و  ــی یکپارچــه آشــکار می شــوند. ایــن چارچــوب ممکــن اســت  در چارچوب

منســجم و محکــم باشــد.
اندیشــۀ اســالمی، در اندک زمانــی، توانســت از دوگانــۀ »ویــژه و شــخصی« و »عمومــی و 
که از تمدن های یونانی، فارســی  کند. این اندیشــه عناصر معرفتی بســیاری را  جهانی« عبور 
و هنــدی برجــای مانــده بــود در خــود گنجانــد و آن هــا را در محیــط ویــژۀ خــود بومــی ســاخت و 
گــون را در  گونا در هــم آمیخــت. اندیشــۀ اســالمی همچنیــن ادیــان، فرهنگ هــا و ســنت های 
 جغرافیای بشری و فرهنگ گستردۀ آن روِز جهان اسالم، از اندلس تا چین، در خود گنجاند.

۱. مثل نمودهای دین، سنت ها، عادات و مظاهر تمدن.
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یشــه کنِی فرهنــگ  کــه مســلمانان دســت بــه نابــودی و ر یــخ هیــچ گاه بــه یــاد نــدارد  ازایــن رو تار
کــه بــه اســالم پیوســته اند. آن ملت هــا نیــز در ســیاق میــراث فرهنگــی  ملت هایــی زده باشــند 
گویــی اســالم به ســرعت بــه یکــی از مؤلفه هــای  خــوْد اســالم را می نمایاندنــد، به طوری کــه 
ایــن  یخــِی  فرهنگی تار انسان شناســی  بــود.  شــده  بــدل  آنــان  فرهنگــی  شــخصیت  مهــم 
کتــاب می توانیــم از پایه هــای روشــی و مفاهیــم  گــواه ایــن مدعاســت. در ایــن  ملت هــا خــوْد 
کــه  کتــاب،  گاهــی یابیــم. ایــن  کلیــدی مربــوط بــه مســئلۀ خصوصی گرایــی و جهانی گرایــی آ
بــه همــت جنــاب آقــای دکتــر شــیخ طاهــا جابــر العلوانــی تألیــف یافتــه اســت، حاصــل تــالش 
کــردم و ایشــان  کتــاب را بــه ایشــان پیشــنهاد  گذشــته اســت. چــاپ ایــن  ایشــان در ســال های 

کردنــد. هــم پذیرفتنــد و تشــکر 
کثرت گرایـی و تنوع گرایـی،  بـه  کتـاب، مسـائل مربـوط  ایـن  شـیخ طاهـا العلوانـی، در 
خصوصی گرایی و جهانی گرایی، دوگانۀ من و دیگری، و دیگرِی خودی )یا مشابه( و دیگرِی 
متفـاوت را بـا دیدگاهـی فقهـی بررسـی می کنـد. در عمـق ایـن دیـدگاه نگـرش روش شناسـانه و 
معرفت شناسـانۀ وی به وضـوح نمایـان اسـت. ازایـن رو ایـن مباحـث را می تـوان بررسـی های 
روش شناسـانه، معرفت شناسـانه، و فقهـی دربـارۀ خصوصی گرایـی و جهانی گرایـی دانسـت. 
ممکـن اسـت مـا مشـابه ایـن کوشـش را در میراث فقهی خـود نیز ببینیم، اما بـا این تفاوت که 
آنچه در این میراث یافته ایم ازیکدسـتِی روش شناسـانه و معرفت شناسـانه بی بهره اسـت. در 
که شکاف های موجود میان دیدگاه های فقهی و برداشت متفاوت آن ها  اینجا قصد نداریم 
کنیـم.  از روش اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـِی غالـب در عصـِر شکل گیری شـان را آشـکار 
کتـاب خصوصی گرایـی و جهانی گرایـی در اندیشـۀ اسـالمی معاصـر را در سـه  همیـن مسـئله 
چیز متمایز می کند: نخست، نگرش انتقادی به فقه سنتی۱؛ دوم، تحلیل اثر عوامل تاریخی 
کـه در ایـن روزگار بـر عهـده دارد.  کوتاهـی در ایفـای نقشـی  گـون در شـکل گیری آن؛ سـوم،  گونا
دکتر علوانی می نویسـد: »شـکی نیسـت که اسـالْم امروزه طوری به مسـلمانان عرضه می گردد 
کـه متناسـب عظمـت و قـدرت آن نیسـت. ایـن مسـئله ناشـی از عملکـرد فقیهـان سـنت گرا 
تی  مشـکال بـه  معطـوف  بیشـتر  یـخ  تار طـول  در  فقیهـان  کوشـش های  اسـت.  سـنتی  فقـه  و 
فـردی تجـارت  یـا  رعیـت  کشـاورزی،  بـه  مربـوط  موضوعـات  همچـون  اسـت،  بـوده   سـاده 

ف
َ
۱. فقه الَسل
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برمبنـای تبـادل سـادۀ منافـع در آن جوامـع. بنابرایـن چنانچـه از ایـن میـراث و از ایـن فقـه 
باشـد  آن  اقتصـادی  مسـائل  و  معاصـر  جامعـۀ  پیچیـدۀ  نیازهـای  پاسـخ گوی  کـه  بخواهیـم 
آنـان  درواقـع  بخواهیـم،  چیـزی  چنیـن  نیـز  فقیهـان  از  گـر  ا داشـته ایم.  بیش ازحـد  انتظـاری 
کـه پاسـخ هایی سـاختگی و بی پایـه بـر زبـان براننـد. فقیهـان ایـن مسـائل را  کرده ایـم  را وادار 
کـه چنیـن مسـائلی در عصـر آنـان  کنـون دربـارۀ آن هـا اجتهـاد نکرده انـد، چرا نمی شناسـند و تا
تی که حتی به ذهنشـان خطور نکرده اسـت  نبوده اسـت. پس چگونه می توانند برای مشـکال
راه حلـی بیابنـد؟ متأسـفانه ایـن مسـئله بازتابـی منفـی بـرای اسـالم و جهانی گرایـی آن خواهد 
داشـت و نه تنهـا جهانی گرایـِی ایـن دیـن را زیـر سـؤال خواهـد بـرد، بلکـه آن را دینـی معرفـی 

کـه فقـط مناسـب جوامـع سـادۀ روسـتایی یـا صحرانشـین اسـت.« کـرد  خواهـد 
و  خصوصی گرایـــی  دربـــارۀ  پربـــار  مطالبـــی  می یابـــد  آن  در  کتـــاب  خواننـــدۀ  آنچـــه 
کتـــاب،  ـــرآن در آن مرجعیـــت دارد. نویســـنده همچنیـــن، در ایـــن  کـــه ق جهانی گرایـــی اســـت 
کار می گیـــرد، ارزش هـــای مثبـــت آن را فرامی خوانـــد  عناصـــر زنـــدۀ ایـــن میـــراث فقهـــی را بـــه 

یـــان ایـــن میـــراث را بازتولیـــد می کنـــد. و باالخـــره برخـــی مفاهیـــم و راو

و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب
عبدالجبار رفاعی
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کثرت گرایی؛ مبانی و خوانش ها

 از تقلید تا نوآوری
موضــوع، زمینــه، هــدف و مقصــِد بحــث همایــش۱ »ســرزمین های عربــی« بــود، حال آنکــه آن 
کــه محــل همایــش  همایــش بــه دور از ســرزمین های عربــی برگــزار می شــد. از بخــِت نیــک بــود 
کنــون بیشــترین تکثــر را در نــژاد، دیــن، مذهــب، زبــان و رنــگ شــاهد بــوده  کــه تا جایــی بــود 

اســت. چنیــن تکثــری را هیــچ جــای زمیــن بــه خــود ندیــده اســت. 
بلکـه  اسـت،  داشـته  تکثـری  و  گونـی  گونا گذشـته چنیـن  در  دنیـا  کـه  نمی گویـم  مـن 
می گویم تکثری بسـیار بهتر از این داشـته اسـت. تکثر آن روزگار در چارچوب »جهانی گرایی 
گون را باوجود  گرفت و ملـل گونا نخسـتیِن اسـالم« بـود کـه تمدن هـای کهْن جهـاِن میانه را فرا
کـه خداونـد  اختـالف زبـان، رنـگ، نـژاد و دیـن بـه خـود پیونـد زد. همـۀ این هـا آنـگاه رخ داد 
فـردی از عـرب را بـرای همـگان برانگیخـت. او حامـل قـرآن مجیـد بـود و بـا آن هـر کـس را، که 
گشـودگی دنیا  می خواسـت، از سـتم ادیان به سـوی دادورزی اسـالم می ُبرد و از تنگی دنیا به 
یخی را بـدون برتری جویی  یت مهم تار و آخـرت رهنمـون می شـد. آن پیامبـِر عربـی ایـن مأمور
قـرآن، کـه  بـود  ازآن رو  ایـن  رسـاند.  انجـام  بـه  قومـی  یـا  قبیلـه ای  فـردی،  خودخواهـی   و 

۱. این بحث در سـمینار »کثرت گرایی حزبی، مذهبی و نژادی در جهان عرب« مطرح شـد. سـمینار یادشـده در واشـنگتن 
و در روزهای بیست وششـم تا سـی ام نوامبر ۱۹۹۳ برگزار شـد.
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پیـش از آن، او را از فردّیتـش خـارج سـاخته بـود تـا »گـروه سـازگار بـا یکدیگـر«۱ را بنیـان نهـد 
امتـی  محـوری  امـِت  بگیـرد.  شـکل  محـوری«۲  »امـت  نخسـت  هسـته های  بدین ترتیـب  و 
کـه نیکـوکارِی خـود را بـر »میانگـی« بنـا نهـاده و بـه نیکـی فرمـان می دهـد و از زشـتی  اسـت 
بازمـی دارد. ایـن پیامبـِر عربـی در چارچـوب ایمـان بـه خداونـد معروف را از منکر بازشـناخت 
یـد و نـه ملت هـا و افـراد را  کـرد، نـه خودکامگـی ورز گـذارد. نـه سرکشـی  و میـان آن دو فاصلـه 
بـه وانهـادن میـراث خویـش و یکی شـدن بـا خـود وادار سـاخت. او حتـی، پـس از چنـدی، 

دیگـران را در جهـت ایـن یکی شـدن مجبـور بـه پیوسـتن بـه خویـش نکـرد. 
کـز پژوهشـی بسـیاری امـروزه مسـائل جهـان عـرب و جهـان اسـالم را به طـور عمومـی  مرا
گرفته اسـت و، در خالل آن،  ی می کنند. این روند به ویژه از ابتدای دهۀ هفتاد شـکل  کاو وا
صدهـا نشسـت تخصصـی و عمومـی برگـزار شـده و هـزاران پژوهـش و مطالعـه دربـارۀ مسـائل 
ی اعتمـاد بـه  کارهـا نـه از رو مختلـف عربـی و اسـالمی صـورت پذیرفتـه اسـت. همـۀ ایـن 
یت یافتـِن وضعیتی ناآشناسـت که بر  کشـورهای عربـی و اسـالمی۳ بلکـه در چارچـوب محور
سراسـر جهـان سـایه افکنـده و حافظـۀ خویـش را بـا بدتریـن تصاویـر از عرب هـا و مسـلمانان 
نگریسـته  مسـلمانان  و  عرب هـا  بـه  چنـان  خودمحـوری  ایـن  چارچـوب  در  اسـت.  کنـده  آ
تمـام  لحظـه  هـر  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند  قریب الوقوعـی  خطـر  آنـان  گویـی  کـه  می شـود 
سامان بخشـِی  بـرای  همگـی  یادشـده  تالش هـای  کننـد.  تبـاه  را  غـرب  تمدنـِی  تالش هـای 
خودمحـوری  ایـن  بـا  غـرب  اسـت.  زورمآبانـه  ابـزاری  بـا  آن  جداسـازِی  و  جهـان  بـه  دوبـاره 
رهگـذر،  ایـن  از  و،  ببـرد  بیـن  از  را  ملت هـا  و  امت هـا  تمایزبخـش  ویژگی هـای  می خواهـد 
کـه ایـن  کنـد، چرا فرصـت و نعمـِت یکی شـدن بـا تمـدن و فرهنـِگ مرکـز را بـه آنـان ارزانـی 
تمـدن و فرهنـگ، به ویـژه پـس از انقالب فناوری و انقالب اطالعات، خود را بسـیار شایسـتۀ 

می دانـد. ی  دنبالـه رو

۱. الجماعة المؤلفة. راجع إلی: محمد ابوالقاسم حاج حمد، العالمیة االسالمیة الثانیة، بیروت: دار الساقی، ص ۱۹۳.
کـه دکتـر منـا محمـد عبدالمنعـم ابوالفضـل در سـال ۱۹80 آن را به صـورت محـدود و بـرای  ۲. »امـت محـوری« بحثـی اسـت 

دانشـجویان رشـتۀ علـوم سیاسـی دانشـگاه قاهـره تدویـن کـرد. 
کـه تنهـا در  کـز پژوهشـی غربـی بـرای نوسـازی و انبوه سـاختن میـراث شرق شناسـی اضافـه بـه نظـر می رسـد، چرا ۳. تـالش مرا
گونی ]در دیگر سـازمان های  کز و بخش های گونا آمریـکا بیـش از ۱۶۵ مرکـز پژوهشـی ویـژۀ مطالعات اسـالمی وجود دارنـد. مرا
ایـن کشـور[ نیـز وجـود دارنـد کـه در کنـار برنامه هـای خـود دربارۀ اسـالم، عرب ها و شـرق نیـز پژوهش می کنند. بااین حسـاب، 

کـز پژوهشـی فعـال در ایـن حـوزه به هـزاران عدد می رسـد ]مترجم[. شـمار مرا
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بیشــتِر ایــن نشســت ها و آرای بیان شــده دربــارۀ عرب هــا و مســلمانان از منبعــی معتبــر 
هســت  چنان کــه  را  واقعیــت  کــه  ندارنــد  مســتقل  منبعــی  اظهارنظرهــا  ایــن  بی بهره انــد. 
بررســی حاصــل  به ســراغ  بنابرایــن، چنانچــه  بدهــد.  توضیــح  را  آن  ابعــاد  و  داده  بازتــاب 
گــر نگوییــم هــزاران،  کــه بــه صدهــا پژوهــش و مطالعــه، ا یــم، درمی یابیــم  ایــن فعالیت هــا برو
کنونــی بــر پایــۀ یکسان ســازی جهــان  کــه فلســفۀ الگــوی غربــی  نیازمندیــم. ایــن ازآن روســت 
گــون در هــر مســئله را  گونا اســت و وجــود جزئیــات، تفصیل هــا و تحلیل هــای پرشــمار و 
کــه تنهــا در محــدودۀ تولیــدات  نادیــده می انــگارد. ایــن فلســفه همــگان را وادار می کنــد 
ــان داده اســت.  ــه آن کــه غــرب ب فکــری و معرفتــی غــرب بیندیشــند و تســلیم چیــزی شــوند 
کــه در  بــا تحقیــر بپذیرنــد، چرا را  نتایــج  ایــن  به این ترتیــب پژوهشــگران مجبــور می شــوند 
غیــر ایــن صــورت بــه ســوگیری،  غیرعینیت گرایــی )پوچ انــگاری(۱، قشــریگری و اوصافــی 
بــه  حتــم  به طــور  نیــز  آنــان  اندیشــۀ  حاصــل  افزون برایــن،  می شــوند.  متهــم  ازاین دســت 

فراموشــی ســپرده شــده و اندیشــه ها و نگاه هــا از آن هــا برمی گــردد. 
رایـج  گفته هایـی  چنیـن  غـرب،  علمـی  و  سیاسـی  محیط هـای  در  ازهمیـن رو، 
لیبرالیسـم،  آزادی،  نمی تواننـد  اصـاًل  اسـالم  بـا  ارتباطشـان  به علـت  عرب هـا  اسـت:  شـده 
کـه هـر تالشـی در راه بیـداری،  کثرت گرایـی را بپذیرنـد، پـس عجیـب نیسـت  دموکراسـی، و 
گـر  کامـل بینجامـد. ا پیشـرفت و مدرنیسـم در میـان آنـان بـه شکسـت تمام عیـار و عقب گـرد 
متمایـل  حقیقتـًا  و  پیشـرفت اند  خواهـان  به راسـتی  برخیزنـد،  کـه  مایل انـد  واقعـًا  عرب هـا 
کـه غـرب پیمـود. آنـان بایـد ارزش هـای  بـه نوسـازی هسـتند، بایـد همـان راهـی را بپیماینـد 
کننـد. سـپس به سـراغ  عصـر روشـنگری را بـه پـا دارنـد و رنسـانس و انقالبـی عقل گرایانـه برپـا 
انقـالب صنعتـی برونـد و، پـس از آن، راه انقـالب علمـی و فناورانـه را پیـش بگیرنـد. انقـالب 
کـه بـه نظـر می رسـد بـه مدرنیسـم بینجامـد. پس  مادی گرایانـۀ معاصـر گام بعـدی آنـان اسـت 
یـخ. چنانچـه پیمـودن ایـن راه بـرای آنـان  از آن نیـز پست مدرنیسـم اسـت و باالخـره پایـان تار
کرده اند یا دسـت یافتن به نتایج آن برایشـان قطعی نیسـت،  گم  دشـوار اسـت یا این مسـیر را 
پـس چـرا ماننـد دیگـر ملت هـا راه »وابسـتگی« را پیـش نمی گیرنـد؟ در خودمحوری یادشـده، 
کـه پیـرواِن بااختیـار باشـند، ی اسـت. چـرا آنـان راضـی نمی شـوند   وابسـتگی الزمـۀ دنبالـه رو

۱. الالموضوعیة
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یم؟ چرا  نه پیروان مجبور به پذیرش؟ چرا ما را رها نمی کنند تا عقل هایشـان را برایشـان بسـاز
ک، شـهرها، و سازمان هایشـان  کـه خوردنی هـا و آشـامیدنی ها، پوشـا نمی گذارنـد همان طـور 

یم؟ را برایشـان سـاخته ایم اندیشه هایشـان را هم بساز
خـود  بـا  کـه  وضعیتـی  در  آن هـم  اسـت،  گرفتـه  رونـق  ازنـو  گفتمـان۱  ایـن  متأسـفانه 
کـه امـروزه عرب هـا بـرای نخسـتین  ویژگی هـای منفـی دارد. یکـی از ایـن پدیده هـا ایـن اسـت 
ناتـوان شـده اند.  آن  از  یـا  کشـیده  کار مهمـی دسـت  از  کـه  یافته انـد  در یـخ خـود  تار در  بـار 
آنـان قـادر نیسـتند بـرای دگرفهمـِی۲ فکـری، فرهنگـی و تمدنـی در چارچـوب عربی اسـالمی 
پایه هـای روشـمند بنـا نهنـد و، بـا عرضـۀ آن بـه روش قرآنـی، فراتر از آن نیز برونـد. برای عرب ها 
کاری برنمی آینـد. آنـان صاحـب نظامـی بسـته  کـه دیگـر از پـس چنیـن  ثابـت شـده اسـت 
نه تنهـا  آنـان  گرفتـه اسـت.  قـرار  کـه در چارچـوب جغرافیایـی و بشـرِی محـدودی  شـده اند 
نتوانسـته اند از جهانی گرایـی نخسـت خـود و دسـتاوردهای آن گامـی بـه پیـش بردارند، بلکه 
کرده انـد  به گونـه ای اندوه بـار از ایـن هـم عقب تـر رفته انـد. عرب هـا وانمـود می کننـد فرامـوش 
کجـا و جـذب  گفـت عرب هـا  کـه دگرفهمـی از توانایی هـای بسـیار مهـِم تمدنـی اسـت. بایـد 

کجـا؟! دیگـران 
کـه عرب هـا ایـدۀ بازگشـت بـه چارچوب هـای  یکـی دیگـر از ایـن پدیده هـا ایـن اسـت 
کهنـه و مربـوط بـه پیـش از اسـالم را  یشـه های تمدنـی  منطقـه ای خـود را پذیرفته انـد. آنـان ر
یاننـد. مصریـان سـخن از عهـد فرعـون می راننـد تـا منطقه گرایـی۳ خـود را توجیـه  ازنـو می رو
یشـه های بابلـی، بـرج بابـل، حمورابـی و افسـانۀ گیلگمش را بـه رخ دیگران  کننـد و عراقیـان ر
بـه  عربـی  کشـورهای  به این ترتیـب،  بگوینـد.  فینیقیـان  از  نیـز  شـامیان  چه بسـا  می کشـند. 
کـه مرزهـا، قانون هـا و شـخصیت ویـژۀ خـود را دارنـد و ایـن  سـرزمین هایی تبدیـل می شـوند 
کـه پیـش از اسـالم رایج بـود. در دورۀ » چادرنشـینی«4 تجزیه،  شـبیه بـه همـان دوره ای اسـت 
درگیری هـای داخلـی بـر سـر آب و علـف، و نیـز تعصـب قبیلـه ای در اوج بـود. چادرنشـینی 
که بود، از میراث ابراهیمی بهره هایی داشـت: سـفرهای تجاری، پیمان ها،  پیشـین، هر چه 

۱. الخطاب العربي المعاصر،  واشنطن: المعهد العالمي للفکر اإلسالمي، مقدمة للکتاب: ص 7.
۲. استیعاب الغیر

۳. االقلیمیه
4. عبدالعزیز الدوری، التکوین التاریخی لالمة العربیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ص ۲78.
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گرامیداشـت مکـه و حـرم، و رهسـپار حـج  ماه هـای حـرام، جشـنواره ها و بازارهـای موسـمی، 
گیـر مکـه بـرای مالقاتـی همگانـی در فصل هایی مشـخص  شـدن و باالخـره حفـظ امنیـت فرا

از سـال و تکـرار ایـن مالقـات.
حتـی  کـه  اسـت  نفرین شـده ای  منطقه گرایـِی  نمـود  مـا  روزگار  در  چادرنشـینی  امـا   
کـه عرب ها پس  نتوانسـت بـه همیـن پایـه از فرهنـگ و تمـدن نیـز برسـد. ایـن در حالـی اسـت 
از ظهـور اسـالم و آمیخته شـدن خنـکای ایمـان بـا قلب هایشـان، بـا عبـور از ایـن سـطح، آن را 

»جاهلیـت« نـام نهادنـد. 
کاْر بیهـوده یـا تصادفـی نبوده  قـرآن مجیـد بـه زبـان عربـی روشـن نـازل شـده اسـت. ایـن 
گاه اسـت.  اسـت، بلکـه نمایانگـر حکمتـی بـوده کـه فقـط خـدای لطیـف خبیـر بـه ابعـاد آن آ
یافـت فکـری و  کـه توانایـی در زبـان عربـی بـا دیگـر زبان هـا متفـاوت اسـت و ایـن ازآن روسـت 
معرفتـی آن بسـیار افزون تـر اسـت. عرب هـا، پیـش از رسـالت خاتـم، زبـان را میدانـگاه بـروز و 
گفتـاری می دانسـتند.  ظهـور خـود و نمایش دهنـدۀ برتـری، تفـاوت تمدنـی و واالیـی زبانـی و 
می نمایاندنـد،  مجسـمه ها  و  برافراشـته  سـتون های  و  قلعه هـا  بـا  را  خـود  رومیـان  کـه  آنـگاه 
فرعون هـا اهـرام و سـتون های هرمی شـکل را بنـا می نهادنـد، بابلیـان بـرج و بـارو و فارس هـا 
بـروز  را  خـود  شـکلی  بـه  نیـز  دیگـر  تمدن هـای  از  هریـک  و  می سـاختند  شـاهانه  ایوان هـای 
می دادنـد، عرب هـا »زبـان« را میدانـگاه نمایانـدن خویـش و دستاوردهایشـان می سـاختند. 
ازایـن رو، از ایـن دوره معلقـات۱ و نظـم و نثـری بـر جـای مانـد که، به طور مسـتقیم و به زیبایی، 
آنـان  بازتـاب مـی داد و مسـائل  بـا زندگـی  را  صفـات اجتماعـی و رفتـاری و رابطـۀ عرب هـا 
خـود  سـدهای  و  ایوان هـا  سـتون ها،  قلعه هـا،  برج هـا،  عرب هـا  بنابرایـن  بازمی نمـود.  را 
کـه  نهادنـد  پایـه  را  تمدنـی  به این ترتیـب  و  کردنـد  بنـا  صحراهاشـان۲  روان  شـن های  بـر  را 
جانشـان  در  هرآنچـه  می توانسـتند  همچنیـن  کننـد.  حمـل  خـود  بـا  را  آن  می توانسـتند 
محـوری،  امـت  ایجـاد  بـرای  سـازند.  همـراه  خـود  بـا  می پذیرفتنـد  را  آن  و  بـوده  گـذار  تأثیـر 
ازمیان بـردن  باالخـره  و  اقـوام،  و  ملت هـا  میـان  صف کشـی  و  گسسـت  حـاالت  از  عبـور 
کـه قـرآن بـه زبـان عربی نازل شـود  برتری هـای ایجادشـده بـر آن اسـاس، گام نخسـْت ایـن بـود 

کعبه آویخته شده بود ]مترجم[. که در زمان جاهلیت از  ۱. منظور هفت قصیده ای است 
۲. العالمیة االسالمیة الثانیة، ص ۱۶۳.
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گـون از این  و نسـبیت برخاسـته از ایـن زبـان ظرفـی باشـد بـرای جای دادِن برداشـت های گونا
معجـزۀ مطلـق. همچنیـن، تک تـک انسـان ها را بـه تحـدی بخوانـد. بـر ایـن اسـاس، انسـان 
کـه همـۀ مرزهـای برجسـتگی زبانـی را نـزد عرب هـا درنوردیـده  یارویـی بـا قرآنـی  عـرب در رو
اسـت ناتـوان، بهـت زده و دست بسـته می ماَنـد. چنیـن قرآنـی بـر اندیشـۀ او چیـره می شـود، 
وجدانـش را می ربایـد و او را در راه دگرگونـی و تغییـر قـرار می دهـد. همـۀ این کارها با اسـتفاده 
گرفتـه اسـت. درعین حـال، او نمی توانـد  کـه در زمینـۀ زبـاِن مخاطـب شـکل  از متنـی اسـت 
ایـن متـن را زیرمجموعـۀ هیچ یـک از انـواع تعبیـر بدانـد: نـه شـعر، نـه سـجع و نـه نثـر. مؤمنـان 
ی اثرگـذار«ش  کـه بـه حقانیـت آن شـک دارنـد »جـادو ایـن متـن را »قـرآن« می داننـد و کسـانی 
می خواننـد. ازایـن رو می تـوان گفـت موضوعاتی که قرآن مجید به آن پرداخته فراتر از مرزهای 
کـه ایـن تفکـر بـه آن هـا اهتمـام دارد، امـا درعین حـال از  اندیشـۀ عربـی و موضوعاتـی اسـت 
که شـگفتِی جهانی در برابر  محدودۀ توانایی ها و ظرفیت های آن بیرون نیسـت. اینجاسـت 
پدیـده ای بی همتـا بـه اوج می رسـد. ایـن پدیـده در »سـاختن ملتـی از گـذر متـن یـک کتاب« 
کنـون اسـالم گرایاِن نوگـرا و عرب هـای ملی گـرا، چنان کـه شایسـته اسـت،  نمایـان می شـود.۱ تا
بـه ایـن پدیـده نپرداخته انـد و توجـه شـایانی بـه آن نکرده انـد. ملی گرایـان  آن را در چارچـوب 
برتـری ملـی و زبانـی و در مخالفـت بـا آن کتـاب فهـم کردند و عده ای از آنان که مارکسیسـت 
بودنـد، بـا ابزارهـای تحلیـل مارکسیسـتی، ایـن پدیـده را بدل بـه عیب ونقص کردنـد! عده ای 
دیگـر از آنـان هـم بـه گنجانـدن زبـان عربـی در ذیل عناصر حیاتـی ملی گرایی افتخـار کردند! 
گزنـد بعضـی اتهامـات در امـان نمانـد، مثـل اینکـه ایـن زبـان  به این ترتیـب، زبـان عربـی از 

بیشـتر بـه درد بیـان احساسـات می خـوَرد و در بیـان مسـائل علمـی و فنـاوری ناتـوان اسـت.
همچنیـن نـگاه عمـوم اسـالم گرایان بـه زبـان عربـی ماننـد نـگاه آنـان بـه دیگـر زبان هـای 
دارد.  زبانـی  و  لغت نامـه ای  داللـت  کـه  توضیـح،  و  بیـان  بـرای  وسـیله ای  بـود:  بشـری 
کثـر مکاتـب  گذشـته رواج یافـت و بـر ا به این ترتیـب، تفسـیر لغت نامـه ای و بالغـِی مرسـوم در 
کـه امروزه  تفسـیری و مذاهـب فقهـی سـایه افکنـد. عالوه بـر ایـن، چنیـن احساسـی رایـج شـد 
می تـوان بـه مـدد ترجمـه از زبـان عربـی بی نیـاز شـد و در ایـن زمینـه، ایـن زبـان با دیگـر زبان ها 
از دسـت داد پیوسـتگی جهانـی  در  را  توانمنـدی خـود  فـرد عـرب  ازایـن رو،  نـدارد.   تفاوتـی 

۱. راجع إلی: سیدقطب، خصائص التصور االسالمي، قاهرة: االتحاد العالمي للمنظمات الطالبیة اإلسالمیة.
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و از احسـاس خـود بـه نقـش رسـالت گونه و پیوسـتۀ خویـش دسـت شسـت. فـرد اسـالم گرا 
کـه بـه دسـت او رسـیده اسـت جهانـی اسـت و  کـه رسـالتی  نیـز دیگـر چنیـن احسـاس نکـرد 
نمی تـوان آن را در چارچوب هـای منطقـه ای، قومیتـی، ملـی یـا جغرافیایـی محدود سـاخت. 
کـه هـر  کـرد  نیـز، ارتبـاط عینـی و دقیـق خـود را بـا عربی بـودن قـرآن از دسـت داد و فرامـوش 

کنـد، ایـن زبـان ترجمه َبـردار نیسـت.  کـه فـن ترجمـه پیشـرفت  چقـدر هـم 
از پـدران مـا، میـراث شـگرفی در مطالعـات بالغـی و اعجـازی بـر جـای مانـده اسـت. 
تولیـدات فکـری معاصـر نیـز پژوهشـگران را بـه بررسـی برجسـتگی زبـان عربـی و بازتـاب آن 
در ممتازبـودن شـهروند عربـی واداشـته اسـت. ایـن بررسـی ها بـه شـناخت جنبه هـای زبانـی 
کریـم بـر  نوآورانـه و بی نظیـر عرب هـا انجامیـده اسـت. دیگـران نیـز دربـارۀ تأثیـر برجسـتۀ قـرآن 
زبـان عربـی و پاسداشـت آن نوشـته هایی دارنـد. بـا لحـاظ همـۀ این هـا، بیـان نـکات مهـم و 
محـوری در ایـن زمینـه، در چارچـوب ابعـاد پنهـان از چشـم ایـن پژوهشـگران، باقـی مانـده 
اسـت. مثـاًل دربـارۀ دو موضـوع زیـر مطالعاتـی تحلیلـی و مقایسـه ای تمدنـی میـان آن دو رخ 

نـداده اسـت:
۱. شـبکۀ مفاهیـم، اندیشـه ها، تصـورات و اصطالحاتـی که در قـرآن مجید وجود دارد و 

کم در آن روزگار توضیحشـان داده اسـت. کتاب آسـمانی بنا بر توان معرفتی حا این 
کـه شـهروند عـرب در روزگار نزدیـک بـه نـزول قـرآن  ۲. بیـان عربـی، اعـم از شـعر و نثـر، 
آرمان هـای  و  ارزش هـا  بازمی نمایاْنـد،  را  خـود  آن  از  اسـتفاده  بـا  نـزول  ابتـدای  در  و  مجیـد 
خویـش را توضیـح مـی داد و اندیشـۀ ویـژۀ خـود و برخاسـته از خویشـتِن خویـش را نمایـان 

می سـاخت.
چنیـن  نبـوِد  کـرد.  پـا  بـه  عربـی  گاهـی  آ در  فکـری  و  مفهومـی  انقالبـی  مجیـد  قـرآن 
مطالعـات مهمـی شناسـایی ابعـاد شـگرف ایـن انقـالب را ناممکـن می سـازد. انقـالب قرآنْی 
گاهـی را  کـرد و هویـت آن را ازنـو شـکل داد. همچنیـن، آن آ گاهـی عربـی را از درون دگرگـون  آ
از محدودیت هـای ذاتـی و قبیلـه ای۱ رهانیـد و مهیـای پیوسـتگی جهانـی سـاخت. چنیـن 
کـه بنـدگان صالـح خداونـد زمیـن را بـه ارث برند و  امتـدادی تنهـا هنگامـی بـه پایـان می رسـد 

گیـرد.  هدایـت و حـق سراسـر آن را فرا

۱. العالمیة االسالمیة الثانیة، ص ۱۶۳.
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کـرد این بود که »وجود«  کـه قـرآن مجید در اندیشـۀ عربی پایه گذاری  یکـی از مفاهیمـی 
در  حتـی  نـه  و  شـبه جزیره  در  نـه  و  می گیـرد  پایـان  آنـان  اطـراف  بیابان هـای  مرزهـای  در  نـه 
کار  گسـترده و شـگرفی در  توقفگاه هـای سـفرهای زمسـتانی و تابستانی شـان، بلکـه وجـوِد 
کـه عقـل، علـم و معرفـِت آدمـی را یـارای احاطـه بـر آن نیسـت. منتهـای تـوان آدمـی  اسـت 
هدایت شـدن بـه هدایـت الهـی اسـت تـا از ایـن راه نظم بخـِش روشـگرا و یکتایـی را بشناسـد 
کثـرت را جلـوه گاه وحـدت  کـه  کـه همـۀ وجـود به واسـطۀ او نظـم پذیرفتـه اسـت. هموسـت 
گاه  آ دانـای  سـنت گذاْر  اسـت.  کـرده  مسـتحکم  را  آن  سـنت هایی  بـا  و  سـاخته  هسـتی 
یش  کـه همـه چیـز در برابـرش کرنـش می کنـد، پیشـانی ها روبه رو یکتـای صمـدی بـوده اسـت 
گرفته انـد  کـه معانـی، صفـات و قوانیـن خـود را از او  کسـار می شـوند و پدیده هـای هسـتی  خا

در مقابلـش بـه سـجده می افتنـد.
نمی توانـد  کنـد،  ادعـا  را  آن  از  فراتـر  و چـه  فـردِی خـود  انسـان، چـه مطلق بـودِن ذات 
خـودش  ذات  در  را  آن  یک بـار  تـا  ببخشـد  کارآمـدی  و  حرکـت  و  معنـی  وجـوْد  عناصـِر  بـه 
کنـد و بـار دیگـر در ملـت و قبیلـه اش و دیگـر بـار در دایـرۀ جغرافیایـی یـا قومـی اش.  منحصـر 
Nپـروردگارا این هـا را بیهـوده نیافریـده اى منزهـی تـو.۱M پـروردگارا، آسـمان ها و زمیـن را از سـر 
بـازی و سـرگرمی نیافریـدی. انسـان را نیـز بیهـوده خلـق نفرمودی، بلکه ایـن آفرینْش حقیقت 
آشـکار اسـت و قـرآن مجیـد پدیده هـا و شـمار بازتاب هـای ایـن آفرینـش را، در آنچـه انسـان 
می بینـد و نمی بینـد، بیـان فرمـوده اسـت. ایـن امـر بـه انسـاِن محـدود عـرب نوعـی پیوسـتگی 
بـه امتـداد  کـه از ظـرف قبیلـه اِی او آغـاز می شـود و بشـر را در وحدتـی  بی پایـان می بخشـد 
زمیـن درمی آمیـزد. ایـن وحـدت محیـط مکه را درمی نـوردد، از مرز یثرب می گـذرد و محدودۀ 
جزیـره را پشـت سـر می گـذارد. همـۀ این هـا پـس از تهی سـاختن انسـان عـرب از محتواهـای 
ی بازتاب  کـه از محیـط طبیعی و سـاختار اجتماعـی۲ بر و ذات خویـش و مؤلفه هایـی اسـت 
کـه  ی بازمی تابـد و از او انسـانی جهانـی می سـازد  یافته انـد. به این ترتیـب، اعجـاز قـرآن بـر و
کتابی جز قرآن قادر به ساختن او نیست. ساختن انسان عرب،  هیچ روش، ظرف فکری یا 

کتـاب از ترجمـۀ اسـتاد  ا َباِطـاًل ُسـْبَحاَنک. آل عمـران: ۱۹۱. تمـام ترجمه هـای آیـات قـرآن را در ایـن 
َ

ْقـَت َهـذ
َ
َنـا َمـا َخل ّبَ ۱. َر

]مترجـم[. آورده ام  فوالدونـد 
۲. العالمیة االسالمیة الثانیة، ص ۱۶۳.
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کـه قـرآن از پـس آن برآمـده اسـت، به خودی خـود یکـی از جنبه هـای اعجـازی ایـن  بـه شـکلی 
کتـاب مقـدس اسـت. نخسـتین پیـروان رسـالت در برابـر دیـدگان الهـی و با کتاب او سـاخته 
شـدند. چنانچـه فـرد یـا افـرادی از آنـان را بـر سـر هـر مبحثـی از مباحـث علـوم انسـانی معاصـر 
بنشـانیم و وضعیـت آنـان را پیـش و پـس از نـزول قرآن مجید با هم مقایسـه کنیـم، درمی یابیم 
انسـاِن  ایـن همـان  امیـن هسـتند.  پیامبـر  قـرآن و صداقـت  اعجـاز  از  آشـکار  کـه مصداقـی 

ساخته شـده بـر اسـاس شـیوۀ دو خوانـش آسـمانی و زمینـی اسـت.۱
همان طـور کـه قـرآن مفهـوم »وجـود« را در برابـر انسـان نهاده اسـت، چندیـن مفهوم دیگر 
گنجانده اسـت، مانند آبادانی، جانشـینی، شـهود تمدنی۲، امانت داری،  ی  را نیز در عقل و
و نیـک و بـد. خالفـت در هسـتی و آبادانـِی آن در مقدمـۀ ایـن وظایف قرار دارند. سـپس برای 
کـه نـه یـک فـرد، نـه یـک قبیلـه و نـه حتـی یـک ملـت به تنهایـی از پس  او توضیـح داده اسـت 
گردآمـدن  کـه ادای چنیـن وظیفه هایـی نیازمنـد  ایـن وظیفه هـا برنمی آیـد. ایـن ازآن روسـت 
نیروهـای انسـانِی همـۀ بشـر اسـت و عملی شـدن چنین چیـزی در گرو وجـود »امت محوری« 
کافـی، از ویژگـی  گـردآوردن نیروهـای همـۀ انسـان ها، بـه انـدازۀ  اسـت. ایـن امـت بایـد بـرای 
گردآمـده را در راه  ی  پیش گامـی و رهبـری برخـوردار باشـد. در ایـن صـورت می توانـد آن نیـرو
کار بگیرد. انسـان جانشـین خدا در زمین به شـمار می رود و این ازآن روسـت  آبادانی زمین به 
کـه از یـک جـان آفریـده شـده اسـت. خداونـد او را  ی نـوع بشـری و روبه تکاملـی اسـت  کـه و
در زمیـن قـرار داده اسـت تـا آن را مسـکن خویـش سـازد. خداونـد بـرای آزمـودن انسـان او را بـه 
که  گیرد و امانت خداوند را، همان طور  گمارده اسـت تا از سـنت تسـخیر بهره  آبادانی زمین 

راه الهـی نشـان می دهـد، بـه او بازگردانـد.
کلـی و روشـی  به این ترتیـب، پـس از آنکـه مفهـوم »یگانگـی خداونـد متعـال« و وحـدت 
قـرآن مجیـد در عقـل و قلـب و وجـدان انسـان عـرب اسـتوار شـد، مفهـوم »وحـدت نـوع بشـر« 
گرفـت. سـنت ها و قوانیـن الهـی  و وحـدت هسـتی نیـز در نهـاد و وجـدان و عقـل او جـای 

کنیـد. همچنیـن حـارث  کتـاب مجمع  القرائتیـن )جمـع میـان دو خوانـش( صفحـۀ ۱ مراجعـه  ۱. بـرای مطالعـۀ بیشـتر، بـه 
محاسـبی در کتـاب خـود، العقـل و فهـم القـرآن )عقـل و فهـم قـرآن(، ایـدۀ »جمـع میـان دو خوانـش« را به اجمال آورده اسـت. 
کرده انـد. همچنیـن دوسـت مـن، محمدابوالقاسـم حاج احمـد، ایـن  فخـر رازی و ابن عربـی نیـز اشـاره هایی بـه ایـن موضـوع 

گنجانـده اسـت. کتابـش  ایـده را توضیـح داده و در چارچـوب نظریـۀ خـود در سـه 
۲. مجسم ساختن عناصر یک تمدن ]مترجم[.
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کم انـد. بـه همیـن ترتیـب، انسـانیت نیـز،  و تغییرناپذیـر هسـتی بـر ایـن هسـتی یکپارچـه حا
کـه جزئـی از جهـان هسـتی اسـت، تحـت نفـوذ سـنت های فطـری تغییرناپذیـر اسـت،  ازآنجا
امـا در ُبعـد عمـل و ارادۀ انسـانی و جهان سـازی، بـرای شـکل گیری امـت محـوری، نیازمنـد 

قانـون و روش اسـت.
تحلیلـی«  و  کالن  فکـری  »روش  بـه  را  عـرب  مسـلمان  فـرد  توانسـت  روشـن  راِه  ایـن 
از:  اسـت  عبـارت  روش  ایـن  واالی  ارزش  و  اصلـی  هـدف  بنیادیـن،  محـور  سـازد.  مجهـز 
کتـاب واحـد  گذشـته،  خـدای یکتـا و پـس از آن پیامبـر خاتـم و بهره منـد از میـراث انبیـای 
باقـی  شـرک ورزی  بـرای  جایـی  فکـری  روش  ایـن  در  الوهیـت  یگانگـی  واحـد.  فلسـفۀ  و 
نمی گـذارد. بـرای فرق گذاشـتن میـان انبیـا و رسـوالن و هریـک را جـدا از دیگـری تلقی کـردن 
کـه در حدیـث آمـده اسـت، »پیامبـران از یـک پـدر و از  کـه، همان طـور  جایـی نمی مانـد، چرا
کتاب هـای آسـمانی نیـز از هـم جـدا نیسـتند.  گون انـد«.۱ بـر پایـۀ ایـن یگانگـی  گونا مادرهـای 
مسـائل مشـترک ایـن کتاب هـا بـا بازنگـری قرآنـی ازنـو پدیـد آمـده و آنچـه از تحریف و... بر سـر 
آن هـا رفتـه اسـت زدوده می شـود. همچنیـن ایـن مسـائل مجـددًا در چارچـوب نوینـی قـرار 
می گیرنـد. در ایـن بازنگـری از هیچ کـس پذیرفته نیسـت که به بخشـی از کتـاب ایمان بیاورد 
کفـر بـورزد. تعـدد و تنـوع فیلسـوفان امـت را دچـار تعـدد فلسـفه نمی کنـد.  و بـه بخشـی دیگـر 
فلسـفۀ ایـن امـت برخاسـته از عقیـده ای واحـد و تصوری یکسـان از هسـتی، انسـان و زندگی 
کـه  را پـی می گیرنـد  امـْت روشـی توحیـدی  یـت  بـه محور گرونـدگان  اسـت. بااین حسـاب، 
بـر یگانگـی خداونـد، نبـوت، هسـتی، انسـان و همچنیـن بـر یکتایـی ارزش هـای واال اسـتوار 
اسـت. چنیـن توحیـدی بی گمـان بـر این هـا اثرگذار اسـت: اندیشـه ها، معارف، و سـایر روابط 
گرونـدگان بـه آن بـا آن روبـه رو هسـتند.  کـه امـت محـوری و  و موضع گیری هـا و رفتارهایـی 

به این ترتیـب، چگونـه از ایـن نقطـه بـه موضـوع نشسـت »کثرت گرایـی« بنگریـم؟
ترجمـــه ای  »کثرت گرایـــی«  کـــه  بگوییـــم  گزیریـــم  نا بحـــث،  ایـــن  بـــه  ورود  از  پیـــش 
کـــه خـــوْد جزئـــی از منظومـــه ای مفهومـــی و روبه تکامـــل اســـت.  اســـت بـــرای مفهومـــی غربـــی 
کـــرده اســـت.  ایـــن منظومـــه درون آرایـــش فکـــری لیبـــرال و غربـــی ایجـــاد شـــده و رشـــد 

۱. ایـن حدیـث در کتـاب موسـوعة االطـراف بـا ایـن الفـاظ آمـده اسـت: »نحـن معاشـر االنبیـاء أخـوة عـالت« ]مـراد از حدیـث 
گون دارنـد[. همچنین در کتاب زادالمسـیر ابن جـوزی این گونه  ایـن اسـت کـه همـۀ انبیـا دینی یکسـان و شـریعت هایی گونا

آمـده اسـت ]مترجم[.
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برخـــی اجـــزای آن عبارت انـــد از: جامعـــۀ مدنـــی، دموکراســـی، انتقـــال قـــدرت، مشـــارکت 
یـــع قـــدرت، پاســـداری از حقـــوق، حقـــوق اقلیت هـــا، حقـــوق بشـــر  سیاســـی، تـــوازن قـــوا، توز
کـــه بـــه ایـــن مســـائل و مفاهیـــم مرتبط انـــد. همـــۀ ایـــن مفاهیـــم  و مفاهیـــم فرعـــی دیگـــری 
چارچـــوب  در  یـــج،  به تدر و،  برخاســـتند  مادی گرایانـــه«  »روش  فکـــری  زیرســـاخت  از 
گفتمـــان ســـکوالِر خصوصی گرایـــی از میانـــۀ قـــرن  کردنـــد.  پایـــی رشـــد  خصوصی گرایـــی ارو
شـــانزدهم یـــا هم زمـــان بـــا »عصـــر روشـــنگری« بـــروز یافـــت و اندک انـــدک شـــکلی جهانـــی بـــه 
کـــه چیرگـــی  پایـــی بـــود  گرفـــت. ایـــن بـــروز و ظهـــور در چارچـــوب ســـاخِت راهبـــردی و ارو خـــود 

ــان می دانســـت.۱ ــر انسـ ــی بـ ــرای چیرگـ ــه ای بـ ــر طبیعـــت را مقدمـ بـ
کـه آدمـی آن را سـاخته و می خواهـد از خـالل  محـور ایـن روش مادی گرایانـه ُبتـی اسـت 
گـذر کند، خداوندگاری که می کوشـد  آن از مسـیر رابطـۀ ناپایـدار میـان خـود و خداونـدگارش 
گاه بـا اندیشـه هایی چـون حلـول و اتحـاد۲ ایـن  ی را مهـار سـازد. انسـان  بـر او چیرگـی یابـد و و
گاه می کوشـید خداونـدگار را بـه شـکل مجسـمه، نقاشـی یـا آوای  هـدف را دنبـال می کـرد و 
گـر نتوانـد آن خداونـدگار را بـه  کـه ا کـه می پنداشـت  موسـیقی درآوَرد. همـۀ این هـا ازآن رو بـود 
کشـمکش  چنگ آوَرد، او آدمی را به چنگ خواهد آورد. بنابراین رابطۀ میان آن دو همراه با 

و تـالش بـرای چیرگـی بـود و در آن خبـری از صلـح و آشـتی نبـود.
کـه بـر قلـۀ روش مادی گرایانـه نشسـته بـود  و امـا نبـوت: جایگزینـش فلسـفه بـود و کسـی 
فیلسـوف بـود، نـه پیامبـر. ایـن روْش بـا مـاده تعامـل داشـت. ازایـن رو، به منظـور چیره شـدن بـر 
طبیعـت، برهم کنـش بـا اجـزا را بـرای شـکل گیری تصویـری کلـی از جهـان، انسـان و زندگانـی 
ضـروری می سـاخت. نیـز موضـوع تعامـل میـان اجـزا را از دیگـر موضوعـات جـدا سـاخته و 

»عقالنیـت نسـبی« را در تعامـل بـا اشـیا بـر انسـان ها تحمیـل می کـرد.
از  فیلسـوفان،  میـان  و  فلسـفه  در  را،  »کثرت گرایـی«۳  اندیشـۀ  مادی گرایانـه  روش  ایـن 
یونانیـان بـه ارث بـرده بـود. شـاید ایـن اندیشـه برخاسـته از »تعـدد خدایـان« بـود و از اینکـه 
کـه از اندیشـه های  یونانیـاْن فیلسـوف را جایگزیـن پیامبـر سـاختند و بـرای خـود روا دانسـتند 
به این ترتیـب،  نپذیرنـد.  نبـود  دلخواهشـان  آنچـه  و  بپذیرنـد  بـود  دلخواهشـان  آنچـه  او 

گریگوار مرشو، مقدمات االستتباع الغربي، بیروت: المعهد العالمي للفکر االسالمي، ص 48.  .۱
۲. اندیشۀ تجلی خداوند در بشر و یکی شدن انسان با خدا بر اساس مبنای مسیحیت ]مترجم[.

۳. التعددیه
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را برجسـته  اندیشـه هایی  آنـان چنیـن  و  آمـد  نـزد یونانیـان پدیـد  اندیشـه«  »نسـبی گرایی۱ در 
سـاختند: پذیرفتـن بخشـی از افـکار و نپذیرفتـن بخشـی دیگـر و نیـز جداسـاختن افـکار از 
کلـی و چـه  صاحبـان آن هـا بـا پذیـرش افـکار و مردوددانسـتن صاحبانشـان، چـه به صـورت 
یافـت انسـان  جزئـی. ازایـن رو، اندیشـۀ دورسـاختِن کامـِل مفهـوم پیامبـری از ِخـرد بشـری و در
بـرای آنـان ظهـور یافـت. نیـز اندیشـۀ »مقدس سـاختن دیدگاه هـا به جهت مقدس بـودن منابع 
گردیـد. همچنیـن وجـود مبنایـی بـرای گردن نهـادن آدمـی در برابـر  و صاحبـان آن هـا« حـذف 
کلـی دربـارۀ جهـان، انسـان و زندگانـی از بیـن رفـت و بـاور بـه وجـود متـن  عقیـده یـا فکـری 

بی چون وچـرا و فرابشـری نیـز رنـگ باخـت.
در  افـراد  شـد.  کامـل  معرفتـی  الگویـی  به مثابـۀ  یسـم  سکوالر رشـد  به این ترتیـب، 
قانون گـذاری  و  بسـازند  را  اندیشـه ها  و  باورهـا  اصـول،  داشـتند  حـق  روش  ایـن  چارچـوب 
کننـد. همچنیـن می توانسـتند دسـت بـه تعدیـل، تغییـر یـا لغو آن هـا بزنند. آنان می توانسـتند 
ایـن مـوارد  یـا تغییـر بدهنـد و در همـۀ  کننـد،  یـا تعدیـل  لغـو  را معتبـر بداننـد،  ارزش هایـی 
کـه بـه منبعـی خـارج از انسـان مراجعـه یـا تکیـه کننـد. بـا طبیعـت نیز  نیـازی نداشـته باشـند 
می توانسـتند به نحـو دلخواهشـان رفتـار کننـد و آن را مطیـع خویش سـازند. در ایـن باره نیز به 

کسـی بیـرون از نیازهـای انسـان و داشـته های او احتیـاج نبـود. اجـازه و جهت دهـِی 
و  ملـت  میـان  در  کـه  مـادی  اسـت  موجـودی  انسـان  روش،  ایـن  دیـدگاه  از  بنابرایـن، 
لیبرالیسـتِی غـرب  اسـت. سـاختار  دو  آن  در  در حـال ذوب شـدن  یـا  دارد  جامعـه حضـور 
انسـان را محـور اندیشـه، پایـۀ مصلحت اندیشـی در قانون گـذاری، و نیـز برخـوردار از آزادی 
وارد  وضعیـت  بهبـود  بـرای  سوسیالیسـم  کـه  زمانـی  حتـی  می دانـد.  جامعـه  در  قـدرت  و 
کـه  کـه طبقـۀ اجتماعـی را جایگزیـن فـرد سـاخت  کـرد ایـن بـود  کـه  کاری  میـدان شـد، تنهـا 
کـرد:  کار، تغییـر چندانـی نیـز حاصـل نشـد. به این ترتیـب چنیـن مشـکلی بـروز  البتـه، بـا ایـن 
آن هـا در ملـت،  از میـان  انتخـاب  اندیشـه ها و خواسـت ها، و چگونگـی  تعـدد فلسـفه ها، 
کـه می بایسـت نظـام، قانـون اساسـی و قوانینـی  گـروه سیاسـی. ایـن در حالـی بـود  جامعـه یـا 
گـروه  واحـد و همچنیـن برخاسـته از فلسـفه ای اجتماعـی، و قانون گـذاری ای یکسـان بـر آن 
کـم می بـود. بنابرایـن، از سـویی، آزادی مطلـق در ایجـاد اندیشـه ها، فلسـفه ها  سیاسـی حا

۱. النسبیه
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کثرتـی شـگرف در آن هـا پدیـد آورد و ازسـوی دیگر جامعـه بـه نظمـی وحدت بخـش  و نظـراْت 
و  پذیـرش  جـز  نبـود  چـاره ای  بنابرایـن  بودنـد.  تناقـض  در  هـم  بـا  دو  ایـن  و  داشـت  نیـاز 
گزینـش از میـان آنچـه پیـش از ایـن در اندیشـه ها و فلسـفه ها مطـرح شـده بـود، یعنـی ایـدۀ 
و  خواسـت ها  تعـدد  فهمیـدن  بـرای  نیـز  ایـده  ایـن  شـد  روشـن  کـه  آنـگاه  »سـهل انگاری«۱. 
کارسـاز نیسـت، »دموکراسـی« جایگزیـن آن شـد. در آن  کشـمکش ها  زدودن اختالفـات و 
زمان، دموکراسـی را وسـیله ای مناسـب برای حفظ توازن و »جلوگیری از خشـونت« در میان 
گروه هـای شـکل دهندۀ جامعـه می دانسـتند. بـر ایـن مبنـا، بخـش بزرگ تـِر جمعیـْت آزادِی 
کثریـت تـن  گروه هـای ا گروه هـای اقلیـت هـم بایـد بـه خواسـتۀ  انتخـاب و پذیـرش داشـت. 

در جامعـه محقـق شـود.۲ کالن  به این ترتیـب، سـاختاری  تـا،  می دادنـد 
باشـند،  نظـر داشـته  اختـالف  آن  دربـارۀ  مـردم  و  تفسـیر شـود  قـدر هـم  هـر  دموکراسـی 
اقدامـی  چنیـن  و  دارد  را  خـود  راه هـای  تحولـی  اسـت. چنیـن  گروهـی  ارزشـی  درنهایـت، 
تجربه هـا و نهادهـای خـود را نیـاز دارد. تعـدد خواسـت ها گوهر حقیقی در اجرای دموکراسـی 
در  قـدرت  کـز  مرا نشـان دهندۀ  به نوعـی  کـه  تی  تشـکیال و  قـوا  همچنیـن  می شـود.  شـناخته 
جامعه انـد متعددنـد. تقسـیم قـدرت نیـز میـان نهادهای سـاختمند و غیرسـاختمند، هر دو، 
کندگـی قدرت و گسـترِش آْن بازنمایـی واقع نگرانۀ اجتماعی  صـورت می پذیـرد. ازایـن رو، پرا

و اقتصـادِی مبنـای »تعـدد خواسـت ها« اسـت.
کـه  »توازنـی«  بـا  هسـتند  خواسـت ها  تعـدد  اصـل  نشـانگر  کـه  نیروهایـی  همچنیـن 
میانشـان برقـرار شـده اسـت انسـجام یافته انـد. ایـن انسـجام موجـب شـده اسـت نیروهـای 
در  دموکراسـی  باشـند.  داشـته  هم پایـه  نقشـی  ایفـای  و  مشـارکت  اجتماعـْی  و  اقتصـادی 
بـه اعتبـار  را  تـوازن  کثریـْت«  ا کّمـی می نمایانـد و »مبنـای  کـه خـود را حقیقتـی  اینجاسـت 

یـا چیـزی دیگـر. کیفیـت  بـه اعتبـار  نـه  عـدد و رقـم برقـرار می سـازد، 
)چندصدایـی(«،  خواسـت ها  »تعـدد  یعنـی  یادشـده،   مبانـِی  ایـن  همـۀ  سـر  پشـت 
یـا  یـع قـدرت« و »تـوازن میـان نیروهـا«، مبنـای دیگـری قـرار دارد: »مشـارکت سیاسـی«  »توز
آن هـا.  در  نقش آفرینـی  و  سیاسـی  تصمیم سـازی های  در  شـهروندان  مشـارکت  احسـاس 

۱. التسامح
۲. ر.ک: القیم السیاسـي، ص ۹۵؛ این نوشـته جزوه های آموزشـِی دانشـجویان در رشـتۀ علوم سیاسـی دانشـگاه قاهره اسـت 

کـه دکتـر حامـد ربیع e آن را آماده سـاخته اسـت. 
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ایـن  گرفـت.  درنخواهـد  سـتیزی  حکومـْت  و  شـهروندان  میـان  دیگـر  مبنایـی،  چنیـن  بـا 
مشـارکت، چنانچـه مسـیرها و روش هـای آن درسـت سـامان یابنـد، مبدأیـی می شـود بـرای 
پذیـرش نیروهـای جدیـد، بـدون توسـل به خشـونت. همچنین گردش قدرت میـان نیروهای 
اقتصـادی و اجتماعـی نیـز بـدون اسـتفاده از زور صـورت می گیـرد و بـدون تحمیـل زورمآبانـۀ 
خویشـتن از راه انقـالب، کودتـا یـا جـز ایـن دو یـا قیـام بـر ضـد قانـون یـا تغییـر سـاختار جامعه.
کـه  پـس از این هـا نوبـت بـه رقابـت بـر سـر قـدرت سیاسـی می رسـد. ایـن شـرطی اسـت 
دموکراسـی بـدون آن در جامعـه محقـق نخواهـد شـد. ممکـن اسـت همیـن مسـئله نشـانه ای 
باشـد از اینکـه دموکراسـی بـا همـۀ ابعـاد خـود تالشـی اسـت بـرای مهارسـاختن درگیری هـای 
میان نیروهای تشـکیل دهندۀ جامعه و نیز نگهبانی از عناصر این درگیری. این ازآن روسـت 
کـه، از دیـدگاه غـرب، سـتیزه جویْی مبنـای روابـط انسـانی اسـت و ایـن درسـت برخـالف نظـر 
اسـالم اسـت. در نگـرش اسـالمی، اصولـی چـون بـرادری در انسـانیت، نـژاد، آخرت نگـری و 

یـت می یابـد. یـت مشـترک جهان سـازی«۱ محور »مأمور
مفهـوم  بـه  مربـوط  بنیادیـِن  شـاخص های  و  نشـانه ها  مهم تریـن  را  این هـا  غـرْب 
یجشـان  ترو در  و  می کنـد  تبلیـغ  برایشـان  می پـردازد،  آن هـا  بـه  می دانـد،  »کثرت گرایـی« 
ماننـد  نیـز،  »کثرت گرایـی«  مفهـوم  کـه  هسـتند  ایـن  گویـای  شـاخص ها  همیـن  می کوشـد. 
کـه  دیگـر مفاهیـم غربـی، خـود را بـر عقـل عـرب مسـلمان تحمیـل می کنـد و اصـرار مـی ورزد 
شـروط،  درنظرگرفتـن  بـدون  آن هـم  کنـد،  تقلیـد  را  گونـش  گونا َاشـکال  و  کـرده  تکیـه  آن  بـر 
کـه غـرب  کاری اسـت  مشـخصات، وضعیت هـا و ویژگی هـا. ایـن، درسـت، مشـابه همـان 
دربـارۀ مفاهیـم دیگـری چون تجدد، روشـنگری، توسـعه، دموکراسـی و... کرده اسـت. گمان 
کثرت گرایـی نیـز سرنوشـتی مشـابه مفاهیـم یادشـده خواهـد  کـه ایـن مفهـوِم  مـا ایـن اسـت 
درسـت  بـود،  خواهـد  بیشـتر  ازهم گسـیختگی  و  چندپارگـی  آْن  از  مـا  امـت  بهـرۀ  و  داشـت 
ذهنـی  و  روانـی  حالتـی  »تقلیـد«  آن هـا.  امثـال  و  تجـدد  روشـنگری،   توسـعه،  مفاهیـم  مثـل 
ایـن حالـت موجـب نوعـی رکـود عقلـی، بـدان دچـار می شـوند.  افـراد و امت هـا  کـه   اسـت 

۱. المهمـة العمرانیـة المشـترکة: بـرای به انجام رسـیدن ایـن مأموریـت، چـاره ای جـز همـکاری نـوع بشـر وجـود نـدارد. نتیجـۀ 
آن نیـز  بدل شـدن سراسـر زمیـن بـه خانـه ای امـن و آبـاد بـرای انسـان، ایـن خلیفـۀ خداونـد، اسـت. خداونـد متعـال آنچـه را در 
کـرد و او  کرامـت  آسـمان ها و زمیـن اسـت بـرای بشـر خلـق فرمـود و دیگـر موجـودات را نیـز مسـخِر او سـاخت. همچنیـن بـر او 
گیـر و همنـوای تسـبیح را بنـوازد.  کنـد و نغمـۀ فرا گرامـی داشـت تـا هسـتِی آبـاد را به سـوی عبـادت خداونـد راهبـری  را بسـیار 
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کـه دچـار تقلیـد می شـود پیوسـته در حالـت  سسـتی ذهنـی و ناتوانـی روانـی می شـود. فـردی 
کـه پرسـش ها و اشـکاالتی را بـرای او مطـرح  کسـی اسـت  تسـلیم بـه سـر می بـرد و در انتظـار 
سـازد تـا بدین سـان بـا تنشـی سـرد مواجـه شـود و پژوهشـی محـدود را بیاغـازد. در این صورت 
یـا به سـراغ سـنت مـی رود یـا به سـراغ چیـزی دیگـر. در هـر دو حالـت، پژوهـِش او چیـزی فراتـر 
به لحـاظ  و  نیسـت  تناقـض  کشـف  یـا  اسـتعاره،  قیـاس،  مقایسـه،  سـنت،  بـه  نزدیکـی  از 
کـه عقـِل مقلـد بـه قـدرت تلفیـق یـا اندکـی از  معرفت شـناختی از ایـن فراتـر نمـی رود. آنـگاه 
کـه او در ابتـدای راهـی دراز اسـت و هنـوز  توانایـی نقـد دسـت یابـد، ایـن بـدان معناسـت 

یافـت نمی رسـد. درخصـوص میـراث اسـالمی بـه چنیـن سـطحی از در
معتقدنـد،  بـدان  اصولیـون  آنچـه  برخـالف  و  معرفت شـناختی،  به لحـاظ  »تقلیـد«، 
صرفـًا »پذیرفتـن سـخن دیگـران بـدون دلیـل« نیسـت. همچنیـن برخـالف آنچـه در عـرف 
ی از آنـان«. تقلیْد حالت  رایـج اسـت، چیـزی اسـت فراتـر از »مشـابهت بـا دیگـران و دنبالـه رو
کردیـم. متأسـفانه برخـی نویسـندگان عـرب، بـا همیـن  کـه توصیفـش  عقلـِی ایسـتایی اسـت 
کثرت گرایـی مواجـه می شـوند. به این ترتیـب،  یـا »ِاشـکاِل«  بـا ایـن مفهـوم  مبانـی تقلیـدی، 
کـرده،  کـه ایـن ِاشـکال و نیـز راه حـل آن را مطابـق بـا ظـرف غربـی آن وارد جامعـه  می شـتابند 
ی دسـت غربیـان  کننـد و رو کننـد، در ایـن راه بـا دیگـران همـاوردی  یـج  هـر دو را بـا هـم ترو
از نظریـات دیگـران و  از فشـار ناشـی  نیـز متأثـر  از نویسـندگان اسـالم گرا  بلنـد شـوند. برخـی 
بـا همـان مبنـای نزدیکـی، توهـِم مشـابهت، یـا قیـاس، بـا برانداختـن تفاوت هـای آشـکار یـا 
کثرت گرایـی می پوشـانند. همچنیـن بـرای اینکـه  درنظرنگرفتـن آن هـا لبـاس مشـروعیت بـر 
یکرد نهفته اسـت برمال نشـود، مجموعه ای از آیات،  طـرز تلقـی مقلدانـه ای کـه در پـِس این رو
احادیـث و اصـول و فـروع فقهـی را منقطـع از سـیاق آن ها مطرح می سـازند تا بدین سـان برای 
صحـت »کثرت گرایـی« بـه همیـن معنـای رایـج دلیلـی تراشـیده باشـند و بـه مشـروعیت آن و 
کـه  گاه نیـز نمی شـود. امـا چیـزی  گاه چنیـن می شـود و  جـواز عمـل بـر مبنـای آن فتـوا دهنـد. 
می توانـد چنیـن کاری بکنـد دو چیـز اسـت: نخسـت، عقلـی کـه از مرحلۀ تقلیـد عبور کرده، 
یافتـه اسـت؛  گونه هـای تمدنـی در بـه مرحلـۀ اجتهـاد و نـوآوری رسـیده و رابطـۀ مفاهیـم را بـا 
کـه از رقابـت و برتری طلبی هـای سیاسـی و زدوبندهـای حزبـی و قومیتـی  و دوم، مسـئوالنی 
گاهـِی فراتـری از بحـران امـت و حقیقـت مشـکالت آن رسـیده و  دسـت شسـته و بـه مرحلـۀ آ

بـه توانایـی پاسـخ گویی مناسـب بـه ایـن نیازهـا دسـت یافته انـد.
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شـویم،   نزدیـک  قضیـه  ایـن  بـه  معرفت شـناختی  حیـث  از  می کوشـیم  کـه  هنگامـی 
یـم. برخـی از ایـن  کـه چـاره ای از پرداختـن بـه آن هـا ندار کـه ابعـادی وجـود دارنـد  درمی یابیـم 

ابعـاد به طـور خالصـه از ایـن قرارنـد:
۱. »کثرت گرایی«، از حیث معرفت شناسـانه، مسـئله ای اسـت که می توان با آن تعامل 
کـه هیـچ انسـان یـا جماعـت  کـرد. امـا ایـن تعامـل بعـد از تسـلیم در برابـر ایـن موضـوع اسـت 
گـر در عمـق جـان  انسـانی ای در ادعـای برخـورداری از حقیقـت کامـل اولویـت نـدارد، حتـی ا
کـه هیچ کـس بـر حقیقـت، به معنـای  خـود چنیـن احساسـی داشـته باشـد. ایـن ازآن روسـت 
کـه علمـش بـر همـه چیـز احاطـه دارد  کسـی  گیـر احاطـه نـدارد، جـز  واقعـی آن، و نیـز علـِم فرا
گاه انـد: Nو بـه  گفتـۀ خداونـد دانـا و آ و او خداونـد متعـال اسـت. امـا انسـان ها مخاطـِب ایـن 
شـما از دانـش جـز اندکـی داده نشـده اسـت.۱M یقیـن انسـان بـه وجـود یـک حقیقـت این حق 
گفت وگـو دربـارۀ آن نباشـد.  کنـد و دیگـر پذیـرای  کـه ایـن موضـوع را اعـالم  را بـه او نمی دهـد 
tکند. ازاین رو، خداوند متعال به پیامبر خود  همچنین نمی تواند آن را بر دیگران تحمیل 
دهـد: قـرار  خطـاب  چنیـن  دیگـران،  و  مشـرکان  از  اعـم  را،  خـود  مخالفـان  کـه  فرمـود   امـر 
کـه شـما را از آسـمان ها و زمیـن روزی می دهـد؟ بگـو خـدا. و درحقیقـت مـا  کیسـت  Nبگـو 
یم.۲M در اینجـا پیامبـر خـداt  از سـویی یقیـن دارد  گمراهـِی آشـکار یـا شـما بـر هدایـت یـا 
کـه در اعتقـاد بـه رازق بـودن خداونـد برحـق اسـت و ازسـوی دیگر خداونـد متعـال امـر فرمـوده 
کـه در سـخن گفتن  کـه او ایـن بـاور را آشـکار سـازد. امـا، بـا همـۀ این هـا، امـر می شـود  اسـت 
کار ببنـدد: Nدرحقیقـت مـا یـا شـما بـر هدایـت یـا  گمـان و تردیـد را بـه  بـا دیگـران سـاختار 
ایـن  چـون  واضحـی،  ایمانـِی  مسـئلۀ  در  وقتـی  بااین حسـاب،  پـس   M.یم آشـکار گمراهـی 
گـروه بایـد بـر پایـۀ برابری باشـد، چرا در مسـائل اجتهـادی و گونه های  مسـئله، گفت وگـوی دو 
کـه حقیقـت یکـی  سـاختار فکـری و ماننـد آن چنیـن نباشـد؟ چـه به درسـتی معتقـد باشـیم 
کـه  اسـت و چـه بـر پایـۀ قولـی ضعیـف آن را متعـدد بدانیـم، هیـچ اختالفـی در ایـن نیسـت 
نشـانه های  و  انسـان ها می رسـد  بـه  اسـت. علـم  نسـبی  و  از حقیقـْت متعـدد  مـردم  ک  ادرا
ک ادرا فراینـد  در  گونـی  گونا به سـبب  آدمیـان  درعین حـال  و  می آینـد  آنـان  به سـوی   آشـکار 
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گونـی علـل متعـددی دارد  گونا کـی بـا یکدیگـر اختـالف پیـدا می کننـد. ایـن  و نیـز ابعـاد ادرا
کـه برخـی از آن هـا ذاتـی و برخـی دیگـر موضوعی انـد. قسـم سـومی هـم وجـود دارد کـه خارج از 
یـم.  ذات و موضـوع اسـت. به هرحـال در اینجـا مجـال پرداختـن بیشـتر بـه ایـن مسـئله را ندار
کـه اذعان کنیم همۀ انسـان ها باوجود اختـالف در ابعاد  الزمـۀ پذیرفتـن ایـن مبنـا این اسـت 
کـه به سـوی حقیقـت می پیماینـد از حـق کامـل زندگـی و کرامـت انسـانی  کـی و راه هایـی  ادرا
یـات و بهینه سـازی های الزمـی  برخوردارنـد، حقـوق و وظایفـی دارنـد و باالخـره نیازهـا، ضرور
کـه بایـد محتـرم شـمرده و تأمیـن شـوند. پاسداشـت همـۀ این هـا نیـز بـا  بـرای زندگـی دارنـد 

فراهم سـاختن حـق انتخـاب بـرای آنـان ممکـن خواهـد شـد.
ابـزار  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت  ک  ادرا در  انسـان ها  گونـی  گونا بـه  باورداشـتن  الزمـۀ   .۲
گفت وگـو بایـد به ترتیـب بـر  گفت وگـو بدانیـم. ایـن  تعامـل بنیادیـن و همـاوردی میـان آنـان را 
ایـن پایه هـا اسـتوار باشـد: دگرشـناختی، احتـرام، فهـم، اقنـاع و موضع گیـری یـا تغییـر موضع. 
کراهـی در  کـه هیـچ ا گرفـت، چرا به این ترتیـب، همـاوردی تمدنـی میـان مـردم شـکل خواهـد 

کراهـی نیسـت. کـه در شـناخت و علـم نیـز هیـچ ا دیـن نیسـت، همان گونـه 
کـه امـور دیگـری  ک انسـان ها از حقیقـْت مـا را وادار می کنـد  گونـی ادرا گونا ۳. پذیرفتـن 
گونـی دیدگاه هـا و منابـع و مراجـع علمـی، تفـاوت فرهنگ هـا و تمدن هـا،  را نیـز بپذیریـم: گونا

و نیـز الگوهـا و منابع شـناختی.
کـه انسـان ها در سـایر امـور فطـری، یعنـی در زبان  4. بدیهـی اسـت کـه همـه می پذیرنـد 
امـور  گونـی در  گونا تفاوت هـا  ایـن  دارنـد. الزمـۀ  تفاوت هایـی  بـا یکدیگـر  نـژاد،  و  فرهنـگ  و 
اختیـاری ماننـد دیـن و مذهـب و نظـم سیاسـی، اقتصـادی، آموزشـی و... اسـت و چـاره ای 
کم  گونـی نیسـت. فـرض بـر ایـن اسـت کـه چنانچـه ارزش هـای حـق و عدالـت حا از ایـن گونا
گونی به دگرشـناختی و همزیسـتی  باشـند و سرکشـی و خودکامگی در میان نباشـد، این گونا

و همـکاری منجـر شـود.
کثرت گرایـی، تمرکـز بـر »سیاسـت« تیرگـی و آشـفتگی  گونـی و  گونا ۵. بـرای فهـم ایـن 
بـه شـعار  کشـورهای عربـی  به ویـژه در  کثرت گرایـی  بسـیاری در پـی داشـته اسـت. مفهـوم 
تـازه ای بـرای تجزیـه و جدایـی تبدیـل شـده اسـت. امـت عربی اسـالمی، افـزون بـر تقلیـد از 
کـرده اسـت.  را فـدا  از توانایی هـا و امکانـات و آزادی هـا و حقـوق خـود  نوگرایـی، بسـیاری 
پاشـیده اند. در چنیـن شـرایطی، از هـم فرو  بـه همیـن سـبب، زیرسـاخت ها ویـران شـده و 
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شـعار کثرت گرایـی بـا چارچـوب کنونـی اش پیوندهـای اجتماعی و اقتصـادِی باقی مانده در 
منطقـه را خواهـد گسسـت. چنیـن گسسـتی زمینـه را بـرای بازترکیـب ایـن پیوندهـا مطابـق با 
نیازهـای مربـوط به نقش پیش بینی شـدۀ اسـرائیل فراهـم می آورد. به این ترتیـب این نیازها در 
چارچـوب نظـام جدیـد جهانـی محقـق شـده و منطقـۀ عربی را بـه منطقـه ای »خاورمیانه ای« 
تبدیـل می کنـد. ایـن منطقـه هویـت عربـی و چارچـوب اسـالمی را در خـود هضـم می کنـد تـا 
کـه پذیـرای اسـرائیل بـوده و حتـی اسـرائیل، در آن،  بدین وسـیله بـه شـکلی بازسـازی شـود 

کند.  جایـگاه رهبـری پیـدا 
کـه ایـن  کثرت گرایـی و شـعار آن بـرای مـا روشـن سـاخت  ایـن توضیـح مختصـر دربـارۀ 
کـه از نظـام شـناختی دیگـری  کـه یـادآور شـدیم،  مفهومـی تـازه اسـت  مفهـوم، در چارچوبـی 
گسـترده ای از مفاهیـم مخصـوص بـه آن نظـام شـناختی و  برآمـده اسـت. همچنیـن شـبکۀ 
چارچـوب تمدنـی بـا ایـن مفهوم در ارتباط اسـت. در این صورت، موضع پیشـنهادی جهان 
عـرب چیسـت؟ آیـا بایـد بـه ایـن مفهـوم نزدیـک شـده و، مثـل حـاال، آن را بـر فهـم خود مسـلط 
یـت جدیـد جهانـی ایـن مفهـوم را پذیرفتـه و در  کـه محور یم؟ آن هـم فقـط بـه ایـن دلیـل  سـاز
گرفتـه اسـت؟! یـا  کار  چارچـوب شـرایط و اوضـاع اجتماعـِی متفـاوت بـا جامعـۀ مـا آن را بـه 
گـر چنیـن اسـت، ایـن  یـم؟ ا کـه به سـراغ جایگزینـی عربی اسـالمی برو اینکـه چـاره ای نیسـت 

کـدام اسـت؟ جایگزیـن چیسـت و راه رسـیدن بـه آن 
ممکن است کسی بگوید: با پذیرفتن مفاهیم، چارچوب ها، و نظام شناختی و تمدنی 
غرب به نوعی از انسجام با مرکز تمدنی معاصر می رسیم، از رنج تجربه کردن می رهیم، مورد 
یافت می کنیم. بدین  کمک هایی از آنان در توجِه محور قرار می گیریم و احتمااًل قرض ها و 

که به کارگیری این مفاهیْم ساده تر است. منوال و با پذیرش جهانی، روشن است 
در پاسـخ می گوییـم: ایـن تاحـدی درسـت اسـت و بلکـه شـاید یکـی از شـروط محـور 
بـرای هـر نـوع هماهنگـی و همـکاری بـا طرف هـای دیگـر  به ویـژه عرب هـا باشـد، امـا انتخـاب 
که از تصور امت و الگوی شـناختی اسـالمی و نیز دیدگاه  جایگزین های فکری و شـناختی، 
عـام اسـالمِی آن امـت برخاسـته باشـد، امـت را در فهـم آن جایگزین هـا تواناتر و بـرای پذیرش 
می سـازد،  باانگیزه تـر  واقعیـت  در  آن هـا  یافتـن  و  به کارگیـری  بـرای  و  می کنـد  آماده تـر  آن هـا 
کـه مفاهیـم برخاسـته از برداشـت امـور امت و الگوی شـناختی و دیدگاه اسـالمِی  همان گونـه 
کارآمـدی اش  از  و  می کنـد  ناهمـوار  را  امـت  راه  کـه  عوارضـی  ندارنـد،  جانبـی  عـوارض  آن 

می کاهـد و دسـتاوردهای آن را تبـاه می سـازد.
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گـر ایـن دو مصلحـت را بـا هم مقایسـه کنیـم، درمی یابیم که الزم اسـت تصور  بنابرایـن ا
امـت، بنیـان فکـری و الگـوی شـناختِی آن ایـن مفاهیـم را بسـازد تـا بدین سـان ایـن مفاهیـم 
مـورد پذیـرش امـت واقـع شـده و وسـیلۀ آزادسـازی نیروهـای ذخیره شـده و به حرکـت درآوردن 

کارآمدی آن باشـد. عناصـر 

تنوع گرایی

براین اســـاس می توانیـــم چنیـــن بگوییـــم: مـــا مفهـــوم »تنوع گرایـــی«۱ را به عنـــوان مفهومـــی 
بنیان هـــای  و  یشـــه ها  ر تنوع گرایـــْی  می کنیـــم.  »کثرت گرایـــی«  جایگزیـــن  عربی اســـالمی 
کـــه خداونـــد  عربی اســـالمِی خـــود را دارد. ایـــن مفهـــوم مبتنـــی بـــر ایـــن اصـــل فلســـفی اســـت 
گـــون آفریـــد. خداونـــد  گونا کـــه بـــا ایـــن هســـتی روبه روســـت،  متعـــال هســـتی و نیـــز انســـان را، 
متعـــال می فرمایـــد: Nو از نشـــانه های قـــدرت او آفرینـــش آســـمان ها و زمیـــن و اختـــالف 
ـــانه هایی  ـــوران نش ـــرای دانش ـــز ب ـــر نی ـــن ام ـــًا در ای ـــت. قطع ـــای شماس ـــما و رنگ ه ـــای ش زبان ه
کـــه در آفرینـــش آســـمان ها و زمیـــن، و در  اســـت.۲M و همچنیـــن می فرمایـــد: Nبه راســـتی 
یـــا روان انـــد بـــا آنچـــه بـــه مـــردم  کـــه در در کشـــتی هایی  پـــی یکدیگـــر آمـــدن شـــب و روز، و 
ــا آن زمیـــن را پـــس  ــتاده و بـ ــرو فرسـ کـــه خـــدا از آســـمان فـ ــاند و همچنیـــن آبـــی  ــود می رسـ سـ
گردانیـــدن  کـــرده و نیـــز در  کنـــده  گونـــه جنبنـــده ای پرا گردانیـــده و در آن هـــر  از مردنـــش زنـــده 
کـــه می اندیشـــند،  گروهـــی  ــرای  کـــه میـــان آســـمان و زمیـــن آرمیـــده اســـت، بـ ــا و ابـــری  بادهـ
کـــه  گویـــا وجـــود دارد.۳M در جـــای دیگـــر می فرمایـــد: Nآیـــا ندیـــده ای  واقعـــًا نشـــانه هایی 
گـــون  گونا ــا  کـــه رنگ هـــای آن هـ خـــدا از آســـماْن آبـــی فـــرود آورد و، به وســـیلۀ آن، میوه هایـــی 
گلگـــون بـــه رنگ هـــای  کوه هـــا، راه هـــا و رگه هـــای ســـپید و  اســـت بیـــرون آوردیـــم؟ از برخـــی 
کـــه رنگ هایشـــان  مختلـــف و ســـیاه پررنـــگ آفریدیـــم و از مردمـــان و جانـــوران و دام هـــا 
کـــه از او  گونـــه مختلـــف اســـت پدیـــد آوردیـــم. از بنـــدگان خـــدا تنهـــا دانایان انـــد  همـــان 
کریـــم همچنیـــن بـــر تنـــوع انســـانی  می ترســـند. آری، خـــدا ارجمنـــد آمرزنـــده اســـت.4M قـــرآن 
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ــان  ــًا آنـ ــدا می خواســـت، قطعـ ــر خـ گـ ــد: Nو ا ــده و می فرمایـ یـ ــد ورز کیـ ــابی تأ کتسـ ــائل ا در مسـ
کـــه را بخواهـــد بـــه رحمـــت خویـــش درمـــی آورد و  را امتـــی یگانـــه می گردانیـــد، لکـــن هـــر 
ـــرای هـــر امتـــی مناســـکی  ـــاوری.۱M همچنیـــن می فرمایـــد: Nب ـــه ی ـــاری دارنـــد و ن ـــه ی ســـتمگران ن
کـــه آن هـــا بـــدان عمـــل می کننـــد. پـــس نبایـــد در ایـــن امـــر بـــا تـــو بـــه ســـتیزه برخیزنـــد.  قـــرار دادیـــم 
کـــن، زیـــرا تـــو بـــر راهـــی راســـت قـــرار داری.۲M آفریننـــدۀ هســـتی توجـــِه  بـــه راه پـــروردگارت دعـــوت 
گذرکـــردن از اینکـــه برخـــی الحـــاد و  پیامبـــر خـــود را معطـــوف می کنـــد بـــه فهمیـــدن ایـــن تنـــوع و 
ـــۀ  ـــت، هم ـــن اس ـــه در زمی ک ـــر  ـــًا ه ـــت، قطع ـــو می خواس ـــروردگار ت ـــر پ گ ـــد: Nا ـــرک را برمی گزینن ش

۳Mکـــه بگرونـــد؟ گزیـــر می کنـــی  آن هـــا یکســـر ایمـــان می آوردنـــد. پـــس آیـــا تـــو مـــردم را نا
گـون  گونا همـۀ این هـا داللـت دارد بـر دو موضـوع: نخسـت اینکـه ایـن تنـوع در سـطوح 
نیـز  و  هسـتی  سـاختمان  در  الهـی  سـنت های  حکـم  بـه  و  دارد  وجـود  کتسـابی  ا و  فطـری 
k مأمـور  سـاختار اعتقـادی و تعبـدی انسـان واقـع شـده اسـت و دوم اینکـه پیامبـر خـدا 
کـه هیچ کسـی را بـه چیـزی جـز انتخـاب خـوِد شـخص مجبـور نسـازد. ضمـن اینکـه  اسـت 
یشـه و سرچشـمه  کـه بـرای ما روشـن می سـازد این تنوع و وحدِت ر آیـات بسـیاری وجـود دارد 

را نفـی نمی کنـد، بلکـه ایـن نیـز خـود یکـی دیگـر از حقایـق بنیادیـن اسـت.

چگونه باید با این تنوع روبه رو شد؟

کــه ایــن تنــوع در طبیعــت، و نــه در انســان، در راســتای  کریــم چنیــن توضیــح می دهــد  قــرآن 
»تســخیر« اســت تــا اینکــه پاســخگوی نیازهــای انســان باشــد. به عنــوان مثــال، هســتی بــر پایــۀ 
یانــد و  کــه از آنچــه زمیــن می رو ک خدایــی ]اســت[  نظــام زوجیــت بنــا نهــاده شــده اســت: Nپــا
نیــز از خودشــان و از آنچــه نمی داننــد، همــه را نــر و مــاده گردانیــده اســت.4M بنابرایــن زوجیت 
انســانی  بــه  ایــن قاعــده متعلــق  و دیگــر عناصــر هســتی در خدمــت قاعــدۀ تســخیرند و 
کــه جانشــین خداونــد در زمیــن اســت. امــا تنــوع انســانی در راســتای دگرشــناختی  اســت 
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 َنِصیٍر. شوری: 8.

َ
ن َوِلی َو ال ُهم ِمّ

َ
اِلُموَن َما ل

َ
ـکن یْدِخُل َمن یَشاُء ِفی َرْحَمِتِه َو الّظ

َ
ًة َواِحَدًة َول ّمَ

ُ
ُهْم أ

َ
َجَعل

َ
ـُه ل

َّ
ْو َشاَء الل

َ
۱. َول

ْسَتِقیٍم. حج: ۶7. ی ُهًدی ّمُ
َ
َعل

َ
ک ل

َ
ک ِإّن ی َرِبّ

َ
ْمِر َو اْدُع ِإل

َ ْ
ک ِفی ال  یَناِزُعّنَ

َ
َنا َمنَسکا ُهْم َناِسکوُه َفال

ْ
ٍة َجَعل ّمَ

ُ
۲. لکِلّ أ

ی یکوُنوا ُمْؤِمِنیَن. یونس: ۹۹. اَس َحّتَ نَت ُتکِرُه الّنَ
َ
َفأ

َ
ُهْم َجِمیًعا أ

ُّ
کل ْرِض 

َ ْ
َمَن َمن ِفی ال

َ
ک ل ْو َشاَء َرّبُ

َ
۳. َول

ُموَن. یس: ۳۶.
َ
یْعل

َ
ا ال نُفِسِهْم َو ِمّمَ

َ
ْرُض َو ِمْن أ

َ ْ
ا ُتنِبُت ال َها ِمّمَ

َّ
کل ْزَواَج 

َ ْ
َق ال

َ
ِذی َخل

َّ
4. ُسْبَحاَن ال


