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ت تنددن م د می مز

آن ت ولت ممتگرم یا « ولت تندنی» ت م د

م دت .تمیدن

و نسبت بین آن و (یک تمه و چندین طریق) تبیین خومهد شد .مین ثات ثنک میثندد تدا
موالً ،مقولهی « بل و صرمطِ» نفسمالمری ( ت عالم خلق و ثبو ) تم مز « دبل و صدرمطِ»
عینی و منضنامی ( ت عالم مثبا ) تفکیک ثنیم؛ ثانیاً ،تمبطهی بین َبیلهای متکرر و صرمط
ومحد ت عرصههای زمینی و زمانی تم تبیین نناییم .تمینمنظدر ،صدرمط محقَّدق تنددنی،
برآمده مز ترمثم و منباشت َبیلهای تندنی م ت .تازمانیثه َبیل هدای تنددنی (ثردرم
منسانی) منباشته نشوند ،مَبَرنظا مجتناعی (صرمط تندنی) شکل ننیگیر ؛ و تازمانیثه میدن
مَبَرنظا مجتناعی صوت

نیابد ،هویت تندنی بهوجو ننیآید .شکلگیری صدرمط تنددنی

ت پیوندی تنگاتنگ با ولت تندنی ،ت ه تصویر « :ولدت درزمینی تنددنی» « ،ولدت
رزمینی م ملقری» و « ولت فرم رزمینی تندنی» م ت.

کلیدواژهها :صراط ،سُبُل ،وحدت ،دولت تمدنی ،الهیات سیاسی ،الهیات تمدنی.
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تم تا با تویکر تندنی و با توش تحلیلی -تفسیری ،و عنصر « ُبُل» و «صرمط» ت قرآن
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از نظر مارشال هاجسن ،آنچهکه در مدینهالنبی رخ داد ،نه وجود یک دولت و یا یک قانون
پیشرفته ،بلکه حضور سه عنصر «جهتگیری آرمانی»« ،ارتباطات انسانی» و «همااهنگی
فرهنگی» در درون گروهها بود ( ،1821 ،Hodgsonج ،1ص .)313 .ازاینمنظر ،چشامانادازی
که عمیقا در اذهان مردم پدید آمد ،بهطورطبیعای بار تماامی سااحات پی یادهی زنادگی
سیطره یافت و تمامی حوزههای فرهنگی و تمدنی را متاثر از خود کرد .اساالم باهمعناای
الگوی رفتاری در تمدن اسالمی چنین نقشی را در جامعهی مسلمانان ایفاا کارد .فعالیات
گروهیِ مسلمانان در یک چارچوب اخالقی مشترک ،از آنها کالبدی واحد درست کارد و
آنها با اشتراک در ایمان به خدا و رسول خدا و با بهرسمیتشناختن همدیگار از «اساالمِ
فردی» بهسوی «اسالمِ جمعی» و از تفرقهی اجتماعی و سیاسی ،بهسوی وحدت انسانی
و اجتماعی و گاه سیاسی حرکت کردند و سرانجام به یاک امات واحادهی اساالمی بادل
شدند .در این نگاه ،تکثر سنتها و فرهنگهای اقوام و ملل مسلمان و نسبت این تکثر باا
دین یگانهی اسالم و عناصر وحدتبخش در آن ،یک نکتهی درخاورتامال اساتا اساساا
اسالم بهجهت تعدد و تکثر سنن فرهنگی و دینیِ کسانی که به آن ایمان آوردهاند ،ویژه و
یگانه است .بهرغم اینکه اسالم از میان عربها پدید آمد ،اما خیلی زود جهانی شاد و در
میان دیگر فرهنگها و تمدن ها گسترش یافت .هرچند در دنیای اسالم یک نظام مرکزی
جهانی غیر از دورهی اول اسالمی وجود نداشته است ،بااینحال ،امروزه وقتی مسلمانان را
در جاهای مختلف میبینیم ،آنها برخوردار از انسجام دینی (اسالمی) در مقیاا جهاانی
هستندا بهگونهایکه نه فقط مناسک جمعی مانند حج را باا هام انجاام مایدهناد ،بلکاه
برخوردار از یک میراث مشترکاند (همان ،صص.)29-21 .
مسالهی تناقضنماییِ میان دین توحیدی و فرهنگ متنوع معاصر (و همینطور تعارض
و تنازع بین دولتهای ملی و سرزمینی) در دنیای امروز اسالم پی یدهتر و بزرگتار شاده
است و عبور از آن ،گاه به ناممکنها شباهت پیدا میکند .هرچند گذشتهی تاریخی اسالم
مشحون از تناوع فرهنگای و تناوع سیاسای باوده و دوگاانگیهاای باین دیانِ واحاد و
فرهنگهای متکثر (آنچنانکه هاجسن بدان اشاره مایکناد) نیاز اخاتالل چنادانی را در
صورتبندی تمدنی مسلمانان بهوجود نیاورده است ،اما بعد از ورود مدرنیتههای رنگانگ و
تجددهای شرقیشده به سامانهی زیستی مسلمانان ،این تعدد و تنوع فرهنگی و البته تضاد
و تنازعات سیاسی بین دول اسالمی در جهان امروز اسالم رو به تزاید و پی یدگی گذاشت.

 .2الگوی «سُبُل» و «صِراط» در رویکرد «امت-تمدن»

اسالم برای نیل به سعادت ،بر یک راه و چندین طریق تاکید کرده است .همین تاکیاد ،در
مورد گمراهی و تاریکی نیز در قرآن انجام گرفته و طریق ضاللت ،نه یاک طریاق ،بلکاه
چندین طریق معرفی شده است .پرسش اصلی ،رابطهی بین یگانگی و چندگانگی در هار
دو وضعیت سعادت یا ضاللت و امکاان جماع تنااقض آمیاز وحادت و کثارت در عینیات
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اکنون نمیتوان بهآسانیِ گذشته ،سرانجامِ چالش بین وحادت دینای و کثارت فرهنگای و
وحدت تمدنی و تکثر سیاسی را معلوم کرد و دین را غالب بر فرهنگ انساانی و تمادن را
نیز غالب بر تکثر دولتهای سرزمینی تلقی نمود و باه چناین آینادهای حتای دل خاوش
ساخت .پرسش ما در این مقاله ورود به همین مساله از منظر قرآنی ،با تاکید بار آماوزهی
«صراط» و «سبل» و تطبیق آن بر صراطِ تمدنی و سُابُلِ فرهنگای اسات .شااید فهام و
تبیین نسبت بین «سابل» و «صاراط» و الگاوی برآماده از آن ،در عرصاهی سیاسات و
فرهنگ ،چشم انداز جدیدی در نسبت میان وحدت و کثرت در تمدن بگشاید و راهی باشد
برای حل «یکی» و «چند» در تمدن اسالمی.
ازاینرو ،ماهیت این مقاله در یک سطح ،الهیاتی -سیاسی و در یک ساطح کاالنتار،
الهیاتی -تمدنی است .تالش میکنیم با استفاده از منبع وحیانی و آموزههاای مرباوط باه
سبیل و سبل و صراط ،پیشنهادی را بهلحاظ نظری ارائه داده و آن را بر نمونههای سیاسی
دنیای اسالم تطبیق دهیم .چنین رویکردی به قرآن و توضیح الهیااتی از مقاو ت کاالن
سیاسی را میتوان در ادبیات مسلمانان پیگرفتا البته این نمونهها باا رویکارد و فحاوای
نویسنده در این مقاله فرق میکنند .برای مثال ،سید قطب مفاهیم قرآنی از جملاه مفهاوم
«صراط» را بر مساله های کالن جهاان اساالم تطبیاق داده و طیاف وسایعی از وا گاان
سیاسی قرآن کریم را به آن متصل نموده است .بدینترتیب شبکهی بسایار گساتردهای از
وا گان مذهبی -سیاسی قرآن کریم در یک کلّ دستگاهمند بهناام «صاراط» باه وحادت
میرسند و صراط ،کارکرد نظامسازی و انساجامدهای میاان اجازای پراکناده را عهادهدار
میشود (برزگر.)1381 ،
هرچند نویسندهی این مقاله ،هم از مقولهی صراط و سبیل و سبل استفاده سیاسای و
بلکه تمدنی میکند ،اما تحلیل صراط و تبیین آن در دو ساحت «صراط نفا ا ماری» و
«صراط محقَّق» ،از آنچه سید قطب به آن اشاره کرده ،بسیار متفاوت است.
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اجتماعی ،سیاسی و حتی تمدنی است .پاسخ به این پرسش ،چشمانداز جدیدی را در بحث
وحدت و کثرت اجتماعی و شاید سیاسی میگشاید که آیا جمع بین این دو ضاد و امکاان
ایجاد وحدت در عین کثرت و یا تحفظ بر کثرت در متن وحدت اجتماعی ،ممکن است یاا
نه؟ این مساله در وضعیت متکثر جامعهی مدرنِ متاخرِ امروز بیشتر نماود دارد و اهمیات
آن برای جامعهی اسالمی در روند مدرنیزاسیون شرقی و تجربهی پست مدرنیزاسایون در
جهان اسالم ،چالشیتر و جدیتر میشود.
از آنجایی که جهان اسالم (همچون جهان غرب) برآمده از جریاناات ،افکاار ،ادیاان،
زبانها و فرهنگ های متنوع و متکثری هستند و درعینحال از هویات و احیاناا ناوعی از
وحدت تمدنی برخوردارند ،همچنین ازآنجاکه هویت یک تمدن از جملاه تمادن اساالمی
هویتی ارتباطی است و نوعا در تعامل و ارتباط با دیگار دولاتهاا و دیگار فرهناگهاا و
تمدنها شکل می گیرد ،سخن از وحدت و کثرت ،و در ادبیات قرآنای ساخن از صاراط و
سبل (در مقام عینیت) و ظهور و بطون (در مقام فهم و تفسیر) ،اهمیت زیادی پیدا میکند.
تبیین جمع این دو گونهی تناقضنما و ارتباط آن دو در فرایند و در مقیا تمادنی بسایار
ضروری میشود.
در آیات متعدد قرآنی به وجود چنین وحادت و کثرتای در مسایر ساعادت و در مسایر
ل الساال ِم َو
ن ا َّتبَا َع ِرضهاوا بن ُه سُا ُب ب
سقوط و ضاللت اشاره شده استَ « .یهْادِی بِا ِه اللَّا ُه مَا ِ
یُخهرِجُهُمْ مِنب الظُّلُماتِ إِلبی النُّورِ بِإِذهنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلی صِراطٍ مُسْتبقِیمٍ » (مائاده .)12 ،در آیهی
دیگر ،این یکی و چند بودن در مورد گمراهی و ناراستی نیز ذکر شاده اسات « :مِانه دُونِ
اللَّهِ فباهْدُوهُمْ إِلی صِراطِ الهجَحِیمِ (صافات ،)13،وَ أبنَّ هذا صِراطِی مُسْتبقِیماً فباتَّبِعُوهُ وَ تبتَّبِعُوا
السُّبُلب فبتبفبرَّقب بِکُمْ عَنه سَبِیلِهِ » (انعام.)111 ،
سوال این است که چه ارتباطی بین وحدت و کثرت در خوبیها و همینطاور یکای و
چند در میان بدیها و ناراستی ها وجود دارد؟ چگونه ممکن است که به یاک هادو و باه
یک مرکز یا مقصدی واحد ،از راه های متعدد و در بسترهای مختلف و طریقههای سیاسی
متنوع دست یافت؟ اساسا کثرت فرهنگای ،قاومی ،زباانی و تناوع ماذهبی مسالمانان ،و
همینطور تکثر سیاسی و وجود دول مختلف در سرزمینهای دور و نزدیک جهان اساالم
چه نقشی در شکلگیری جامعهی بزرگ توحیدی (تمدن اساالمی) دارد؟ آیاا ایان تکثار،
هویت توحیدی در عرصهی تمدن را مختل میکند؟ این نکته و سوال را میتوان در مورد
کثرت در جامعه غیرتوحیدی نیز دنبال کرد و پرسید که کارکرد کثرت در جامعهی طاغوتی

 .3سُبُلِ جُزئی ،سُبُلِ کُلّی و صراط

میان صراطی که خداوند آن را جعل یا خلق کرده است با صراطی که انسانها آن را روی
زمین می سازند ،تفاوت وجود دارد .صراط در مرحلهی ثبوت ،صراطی است که بایاد ماورد
توجه سالکین قرار بگیرد و هر سالکی بایاد در مسایر زنادگی ،هار لحظاه خاود را بادان
نزدیکتر کندا اما صراط در مرحلهی اثبات ،صراطی است کاه انساان در مقاام عینیات و
واقعیت زندگی ،آن را میسازد و شاهراه کالن زندگی را بهوجاود مایآورد .آنچاه در ایان
مقاله می توان آن را با رویکرد تمدنی بررسی و تبیین کرد« ،صراط محقاق» یاا «صاراط
عینیت یافته» در زندگی بشر است که هر مقدار بزرگتر و کالنتر باشد ،باه آساتانههاای
تمدن اسالمی و صورتبندی امت اسالم نزدیکتر خواهد شد.
«صراط» در قرآن به شکل مفرد و «سبل» بهصورت جمع بهکار رفته است .این بادان
معناست که اساسا برای خودِ صراط ،امکان تعدد و تکثر ،نه در عالم ثبوت و ناه احیاناا در
عالم اثبات وجود نداردا اما در درون صراط ،امکان تعدد و تکثر راهها و سُبُل جزئی و کلّای
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،در رویکرد فلسفی ،اساسا صراط بهجهت بیحاد و حصار باودن
خیرات و خوبیها در آن ،امکانی برای دوئیتیافتن ندارد .خیرِ مطلق ،دوئیت بردار نیساتا
ولی سبیل بهجهت محدودبودن خیرات و نیکیهای وجودیاش ،تعدد و تکثر را میپذیرد.
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یا سبیل الطاغوت (نساء )27 ،چیستا فرق آن با جامعهی توحیدی چیسات؟ اساساا چگوناه
می توان از رهگذر تکثر الهی به وحدت سیاسی و پیوستگی تمدنی رسید؟ چگوناه ممکان
است با کثرت طاغوتی از توحید دور شد و احیانا بهلحاظ سیاسی دچار زوال گردید؟ همین
سوال را در مورد تکثر در آرا و معرفتها نیز میتوان مطرح کرد که چه نسبتی بین کثرات
در اندیشههای دینی است درحالیکه همه برخاسته از منبعی واحد هستند؟ چگونه میتوان
از تعدد و تنوع اندیشهها و معارو به اندیشهای واحد و نظریهای جاامع دسات پیادا کارد؟
چگونه میتوان از اندیشههای متنوع و تعدد در برداشتهای روشمند ،به جامعهای با هویت
متعین دست یافت؟ برای پاسخ به این سوا ت ،مهم است که ابتدا رابطهی باین راههاای
متعدد الهی را با صراط الهی معلوم کرد ،سپ راههای متعددی الهی را با راههای متعادد
غیرالهی (طاغوتی و یا شیطانی) معلوم نمود .برای انجام چناین مطالعاهای بایاد اصاول و
پایههای قرآنی را در ترسیم ربط بین این تعدد و وحدت معلوم کرد .بهنظر میرسد توجه به
این سوال در مطالعات قرآنی ،چشمانداز جدیدی را در مورد وحدت و کثرت در میان امات
اسالم فراروی ما میگذارد.
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همین محدودیت در خیر و نیکیِ سبیلها و نیاز هریک به دیگری ،آنها را در درون صراط
بههم پیوسته و وابسته کرده و شابکهای از خیارات و نیکایهاا را در عرصاهی اجتمااعی
بهوجود می آورد .وجود خیراتِ محدود در جمعیت نیکان ،موجب نوعی وفااق و انساجام و
دوری از تنازع و شقاق میشودا هرچند که نیکیها در آن کم و ناچیز باشد .بهبیااندیگار،
اصل خیر و خوبی حتی در وضعیت محدود و ناقصاش ،ظرفیت چسبندگی اجتماعی دارد.
عمل نیک بهجهت نیکبودن اش ،زبان مشترکی است با نیکان دیگار و نیکایهاایی کاه
دیگران انجام میدهند.
تحقق عینی شبکهی نیکی ها در جامعه و جهان ،از سبل جزئای باه سابل کلای سایر
میکندا هرمیزان محدودیتها در بستر اجتماعی کمتر شوند ،نیکیهای آن بیشتر شده و
سبیل جزئی به سبیل بزرگتر و کلیتری تبدیل میشودا محدودیتها کمتر و کمتر شده،
ظرفیتها مجددا فزونی مییابندا تعدد و تکثر سبل کمتر میشود و وحدت و درهمتنیدگی
وجودی بهجای پراکندگی مینشیند .حسین نصر ( )1393این مراحل صاورتبنادی نظاام
اجتماعی از ساحتهای خُرد به ساحتهای کاالن را در دوایار کوچاک و بازرگ ترسایم
میکند و میگوید:
اسالم با وضع شریعت ،القای ارزشهای اخالقی به مسلمانان ،و برقراری پیوندهای ارتباطی،
نقش مهمی در یکپارچگی جامعهی بشری داشت .مجموعهی دوایر هاممرکاز ،نماینادهی
حوزههای ارتباطی استا مرکز همهی این دایرههاا ارتبااط میاان فارد و خداسات .دایارهی
خانواده ،گرداگرد این مرکز را گرفته است و پا

از آن ،دایارهی محلاه یاا شاهر و ساپ

دایرهی وطن بهمعنای سنتی کلمه قرار دارد .دایرهی بعدی ،امت اسات و سارانجام دایارهی
همهی بشریت و در حقیقت ،کل آفرینش است( .ص) 113 .
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بدینشکل با صورتبندی سبل کلی و کالن و پیوستن این سبلِ کالن باههامدیگار،
شاهراهِ صاراط ،عینیات و تحقاق ماییاباد .در ایان تصاویر ،صاراط مساتقیم هرچناد در
دقیقبودناش تیز است و برای سُبُل طاغوت و راههای باطل بسیار باریک و تناگ اسات،
ولی در نسبت به نیکان و نیکی ها ،هیچ تنگنایی نداردا بلکه میتواند خوبیها و نیکیهای
نامتناهی ای را در خود جمع کند و از انباشت خیرات نامتناهی ،باه یاک صاراط نامتنااهی
دست پیدا کند.
هویتِ صراط ،عالوهبر داشتهها ،وجودها و نیکیها ،تفاوت های تیز و حدود روشنی نیز
دارد .بهعبارتدیگر ،صراط در صراطبودنش و در کالنبودناش ،دیگربودهای کالناش را

نفی و طرد میکند .همانطورکه صراط بهموجب کالنبودناش (صراط متشاکل از سابل
کلی است) از هست های کالنی برخوردار است ،محتویِ نیساتهاای کاالن نیاز هسات.
اگر بشود گفت که صراط دین و حقیقت ،فقط در مقیاا کاالن تمادن (و شااید امات)،
عینیت و تحقق مییابد ،آنگاه خیر و شر آن نیز باید در همین مقیاا تعریاف و ترسایم
شودا خیرات و شرور کالنی که تمدن یا امت را میسازد یا آن را به زوال میبرد.
 .4رابطه میان سُبُل و صراط

سبل که کثیر است ،از صراط مستقیم که واحد است ،جدا نیست و رابطهی سبلاهلل با صراط
مستقیم به دو گونه قابل تصویر است :الفا اینکه سبل راههایی فرعی باشد که باه صاراط
می پیونددا همانند نورهای ضعیف گوناگون که به خورشید منتهی میشود .با اینکه صراط
مستقیم با وحدت انبساطی و گستردهای که دارد ،راههای فرعی (سبل) را نیاز زیار پوشاش
خود داشته باشد .براسا

این تصویر ،راههای فرعی نیز در حقیقت ماتن صاراط اسات و از

مراحل اصلی آن محسوب میشود( .ج ،1ص)179 .

این تبیین و تفکیک در نسبت بین سبل و صراط بسیار مهم اسات .چاه آنجاایی کاه
بخواهیم رابطهی کثرت و وحدت را در تفسیر و فهم و درک دین بیان کنیم ،و چاه ایان
وحدت و کثرت را بخواهیم در متن جامعه و عینیات زنادگی اجتمااعی و سیاسای تبیاین
نماییم .بیان دوم در گفتار آیت اهلل جوادی میتواند ملهِم مفاهیم مهمی در اینبااره باشاد.
در این نگاه ،تفاوتها و تعددهای سُبُل ،نه یک مشکل ( ،)problemبلکاه یاک موقعیات
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در نسبت میان سُبُل و صراط ،دو نوع تفسیر متفاوت وجود دارد:
الف) سُبُلی که راه باریکهها و ابزاری هستند که ما را متصل به صراط میکندا همچون
اشعه و نورهایی که ما را به خورشید وصل میکندا
ب) سُبُلی که عناصر تشکیلدهنده و سازههای وجاودی صاراط هساتند .درایانمعناا،
صراط ،امری است کلی که برآمده است از سبل فشرده و جزئای .براساا تفسایر دوم از
سُبُل و صراط ،سبل مختلف و متنوعی در درون صراط وجاود دارناد کاه متصال باه هام
هستندا در عین تفاوتها همخوان و همنوا با همدیگرند .از هریک از این سبیلها راهی به
سبیل های دیگر وجود دارد .تزاحم و تضادی بین این سبیلهای متفاوت نیست و هر یاک
مکملی است برای سبیل دیگر و برای خلق یک صاراط کلای و کاالن .آیاتاهلل جاوادی
( )1329در اینباره میگوید:
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( )occasionو یا حتی یک فرصت و یا ظرفیت ( )capacityاست .در این رویکرد ،کثرات
فرهنگی ،اخالقی و مذهبی انسانها عناصر و سازههایی هساتند کاه باا آنهاا مایتاوان
بهسمت ساخت صراط امت پیش رفت .اساسا بدون چنین تعدد و تکثر انباشته و متراکمی،
امت اسالمی و صراط شکل گرفته در آن ،بسیار تنگ و نحیف و بسیار ضعیف و شاکننده
خواهد بود .شاید بتوان این را نوعی از تکثرگرایی توحیدی قلمداد کارد و آن را جاایگزین
کثرتگرایی سکو ر در عرصهی فرهنگ و سیاست پیشنهاد نمود.
گویا یک صراط در نف ا مر وجود دارد که به دست خداوند ساخته شده و ما نیاز باه
همان توصیه شدهایم و از خدا میخواهیم ما را به همان «صراط نفا ا مار»ی هادایت
فرماید .این صراط ،راهی است که باید سبل بدان ختم و متصل شوند .این صراط در ماتن
خلقت آفریده شده و در متن قرآن و حدیث بدان تصریح و توصیه شده است .با این حاال،
راه دیگر و صراط دیگری وجود دارد که نف ا مری نیساتا سااختهی دسات خادا هام
نیست ،بلکه تکلیف انسانی است که براسا صراط نف ا مری ،آن صاراط را در جامعاه
بهوجود آورد .این صراط« ،صراط مُحقَّق» است و همیشه البته چون ساختهی دست انسان
است ،صراطی است فرایندی که در حال شدن و کاملشادن اسات و هماواره باا صاراط
نف ا مری فاصلهها دارد .در روند صراطِ محقق ،سبل الیاهلل خود افاراد ،خاودِ نهادهاا و
بلکه خودِ جوامع اسالمی (نه ضرورتا دولتهای اسالمی) هستند که با تاراکم نیکایهاا و
انباشت خوبیها در گسترهی جامعهی مسلمانان ،بهتدریج صراطی را تشکیل میدهند کاه
همان صراط امت و یا صراطِ تمدنی است .آنها همواره تالش میکنند «سبل طاغوت» را
از خود دور سازندا «سبل سالم» را در خود جمع کنند و با سرعت و سبقت در کاار نیاک،
ارزش های انسانی و اخالقای را در جامعاه و باین نهادهاای اجتمااعی باهوجاود آورد تاا
بدینطریق شاکل گیاری صاراط مساتقیم مُحقباق را در مقیاا تمادنی تساهیل کنناد.
بهتعبیردیگر ،صراط نف ا مری ،صراطی است ورای زمان و مکانا صراط محقق صراطی
است زمانی و مکانی و معطوو به نیازهای انسانی و محدود به محدودیتهای آدمی .ایان
صراط ،ساختهی تالشها و انگیزههای آدمی استا بههرمیزان تالش وی بیشتار باشاد،
انگیزهها خالصانهتر باشد ،صورتبندی این سُبُلِ متراکم آسانتر و نزدیکتر به آن صاراط
نف ا مری خواهد بود.
بدینسان ،هر راهی در راهبودناش نیاز به راه های دیگری دارد که از محدودیتهاای
خود رهایی پیدا کند و به صراط فراگیر الهی وصل گردد .برایناسا  ،تکثر راههای الهی،

امروزه بیشتر از هر زمانی باید به یاد داشت که امپراتوری اسالم در دلهای مسلمانان جای
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سازنده و مفید خواهد بود و بههرمیزان این تکثر و تعدد راههای الهی در روی زمین بیشتر
باشد ،شکل گیری صراط فراگیر ،بیشتر خواهد بودا تراکم و انباشت راه های موجود در آن
بیشتر شده و محدودیتهای آن ،کمتر و کمتر خواهد شد .باهمعناایدیگار باههرمیازان
راه های الهی بر روی زمین بیشتر شود ،صراطِ شااملِ الهای قاوت و تاراکم بایشتاری
میگیرد .درحقیقت ،صراط مستقیم الهی بر روی زمین متشکل است از راهها و سبل جزئیِ
بینهایتی که بههم متصل هستند و با اتصال و پیوناد سیساتمی ،کاه در میاان آنهاا رخ
میدهد ،راه را برای شکلگیری صراط الهی هموار میکند.
بدینسان برای اینکه بتوان صراط کااملی را در زمیناهی فرهنگای تحقاق بخشاید،
مسلمانان باید هر ظرفیت معنوی ،الهی و انسانی موجود در وجود هر فرد و هر نهااد ،هار
زبان و هر قوم ،هر فکر و هر فرهنگ ،و بلکه هر مذهب و هر دینی را فعال کرده و شکوفا
سازند .این اقدام هرگز بهمعنای پذیرش فکر باطل و باور نادرست نیست ،بلکاه باهمعناای
توجه به ارزشهای انسانی (هرآنجاکه هنوز انسان و انسانیت زنده است) و ایجاد نوعی از
تراکم ظرفیتهای انسانی برای شکلگیری امت اسالم است .فعاالساازی ظرفیاتهاای
موجود در شخصیت هر فردی ،عمال سبل جزئی را ایجاد میکندا این راههای جزئی سبل
کلی را بهوجود می آورند و این سبل کلی هم صراط محقق را موجب میشوند .درحقیقات
شاید بتوان گفت که ایجاد و عملیکردن صاراط در بساتر اجتمااعی ،ایجااد یاک تمادن
فراگیری است که در آن ،راههای جزئی مختلف و سبل کلی بسیار متعددی وجود دارند.
در اینباره باید بدین نکته تفطن داشت که اساسا تفاوت هست بین سبیلهای متکثری
که حاصل تالش مسالمانان در بساتر فرهنگای و اجتمااعی خودشاان اسات ،و راههاای
متکثری که برآمده از هژمونی نظام سلطه و تحمیل خواستههاای آن بار نظاام مناسابات
دنیای اسالم و امت اسالمی است .بهبیااندیگار ،تفااوت هسات باین تکثارات اساالمی
بهوجودآمده از اراده های ایمانی مسلمانان و تکثراتِ مدرن برآمده از ارادههاای اساتعماری
جهان غرب .آنچه که حسین نصر در کتاب قلب اسالم در مورد تنوع فرهنگی امت اسالم
ازیکسو ( ،1393ص )111 .و تفرق امت اسالم ازسویدیگر (همان ،ص )111 .گفته اسات ،در
همینراستا و درجهت تفکیک بین این دو گونه تکثر مثبت و منفی در جهان اسالم اسات.
نکتهی مهمی که نصر در این کتاب بدان اشاره میکند ،بهلحاظ الهیات سیاسی و ربط بین
عناصر الهیاتی و واقعیات سیاسی قابل توجه است .وی میگوید:
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دارد ،نه اینکه تنها بر قدرت دنیوی استوار باشد .برای تداومبخشی به حیات امت و حکومتِ
این امپراتوری معنوی ،باید بر حقایقی انگشت نهاد که دین اسالم برای آنها نازل گشات و
پیامبر نیز برای جهانیان رسالتی جز آنها [مکارم اخالقی] نداشت( .همان)

همین ارتباط را کریستن دید جانسون در رویکرد مسیحی در کتاب الهیاات ،نظریاهی
سیاسی و پلورالیسم مورد تاکید قرار داده و رویکرد الهیاتی را در نقاد واقعیات اجتمااعی و
همینطور ارائهی تصویری جایگزین برای زندگی سیاسی (با تاکید بار وظاایف اخالقای)
مهم میداند ( ،1112 ،Johnsonص.)13 .
 .5ضرورت تکثیر سُبُل برای ایجاد صراط تمدنی (راهی انباشته از امور انسانی)
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تکثر در خلقت انسان و زمان و زمین اقتضا مایکناد کاه تکثاری در مسایرها و راههاا ،و
همینطور تکثری در طرق الیاهلل وجود داشاته باشاد .ایان گوناه را مایتاوان در کثارت
پیامبران آسمانی دنبال کرد که هر یک به زبان مختلف ،با روش متفاوت و احیانا با منطقی
متناسب با مخاطبین عصر و زمانهی خود ،اما برای پیامی واحد مبعوث شدهاند (اباراهیم.)1 ،
این کثرت و وحدت را میتوان در مصادیق مختلفی جستجو کرد:
 .1تعدد و تنوع در میزان و سطح ایمان و باور به خددا ایید سدو و اتداکاد در ی د و رد
تکد و چندخدای ؛
 .2تکثک در قوایین عادالیه و اتاکاد در عدالت عام و فکاگیک؛
 . 3تکثددک در اخیقیدداا ثدددا ثکت و اتدداکاد در اخیقیدداا ثددداق و اک یددز و اثاددکای ای
گنا ان اخیق ؛
 .4تکثک در س ک عکفای (طکق ال ال ه) و اتاکاد در دورت ای وا و وس ات تیطای ؛
 .5و یهایاا تکثک در سب ییدگ در یظام ا و دول سیاسد تکثدک در سیمدار تکبیاد ؛ و
آنگاه اتاکاد در ایماییت و اریش ات ایمای اریش ات اخیق و اریش ات اله .
این تکثرات اخالقی و انسانی درواقع ،فعالکردن هار یاک از ظرفیاتهاای فاردی و
اجتماعی انسان در مسیر انسان تعالییافته است .تازمانیکه چنین تکثری بهوجاود نیایاد و
انسانیت های انباشته و متراکم در جامعه فعال نشوند ،امکاانی بارای شاکلگیاری توحیاد
اجتماعی و توحید در مقیا امت اسالم وجاود نخواهاد داشات .بارای سااخت فرهناگ
مبتنیبر توحید و برای ساخت صراط مستقیم الهی ،بسیار مهم اسات کاه در فعاالکاردن
ظرفیتهای انسانی و تعمیق آن (در ریشهها و بنیانهای الهیاتی) تالش کارد ،و بلکاه در
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آن سرعت به خرج داد و هیچ ظرفیت انسانی کوچکی را در مسیر تحقق صراط بزرگ امت
اسالم معطل نگذاشت .نادیدهگرفتن ظرفیتهای انسانیِ خُرد ،نهفقط ظلم خُرد به یک فرد
و یا به یک نهاد کوچک ،بلکه بالمآل ظلمی است کالن در صاورتبنادی تمادن انساانی
و اسالمی.
این تلقی از توحید نشان میدهد که صراط الهی بهرغم تعیین و تشخصاش ،بهلحااظ
انسانی نیز بسیار وسیع است .بهبیانروشن تر ،صراط الهی ،صراط تنگی نیست که ازساوی
جریان تکفیر ارائه و تبلیغ میشود که مسلمانان و یا مومناناش بسیار اندک ،و نامسلمانان
آن بسیار فراوان باشد و هر کسی که خارج از آن راهِ تنگ قرار بگیرد ،ارزشی برای زندگی
نداشته باشد .ازسویدیگر ،این ایده در نگرهی صراط قرآنی مردود است که صاراط الهای
چنان پهنایی داشته باشد که مرز بین حق و باطل در آن درهمریخته و فرقی بین مومن و
غیرمومن ،مسلمان و غیرمسلمان ،و انسان و غیرانسان وجود نداشاته باشاد .هماینطاور،
تکثرگرایی و کثرتسازی در این مسیر ،بهمعنای شکاوهای فرهنگی و فکری در جامعهی
اسالمی نیست .تکثر در این معنا ،به مفهوم ادغام راهها و ترکیب آنها برای ساختن یک
شاهراه بزرگ انسانی است.
خالصه آنکه شناخت و فعالکردن راههای متکثر ،منجر به شکلگیری صراط الهی و
تمدنی در عالم واقع میشود .فعالکردن راههای مختلف انسانی ،در تکامل صاراط بازرگ
انسانی کامال اثر می گذارد .اساا و پایاه در تکثار اساالمی (کاوثر) باینهایاتباودن و
نامتناهیبودن حقیقت توحیدی است که میتواند زمینه های بسیار فراخای داشاته باشاد و
پدیدهه ای حقانی بسیار متکثر و متعدد را در خود جای بدهدا برخالو تکثر پسامدرن کاه
ریشه در همان تکاثر دارد و مبتنیبر واقعیتی است اتمیک ،جزئی و جدای از هام .تناوع و
تکثر اسالمی را در ساحتهای مختلف می توان دنبال کرد و یا حتی به ایجااد آن اهتماام
ورزید .مثال نقش تنوع و تکثر در عرصههای مختلف علمی ،فکری و فرهنگی بسیار حاائز
اهمیت استا اسالمی که در حوزهی ادبیات تجلی مییابد و در آن گونههایی از مسالک و
مکاتب ادبی شکل می گیردا اسالمی که در ساحت هنر ورود پیدا میکند و در عرصههاای
هنری مختلف مانند خوشنویسی ،تذهیب ،طراحی ،و حتی موسیقی خود را نمایان میساازدا
اسالمی که در ساحت حقوق یا در ساحت سیاست خود را آشکار میکند ،همه دارای سابیلی
متفاوت ولی برخوردار از دل و جانی اسالمی و انسانی است .تراکم این سبل کلی ،رسیدن به
آستانهی صراط امت اسالم را آسان و شکلبندی تمدن اسالمی را ممکن میکند.
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بدینسان ،تکثیر سبل ،ضرورتا تکثیر افراد (یا جمعیت) نیست ،بلکاهعاالوه بار افاراد،
سرزمینها و مناطق مختلف نیز میتواند در گسترهی تمدنی ،نقش سبیل جزئای و سابیل
کلی را بازی کنند .بهعنوان مثال ،تحقق اسالم در ایران یا تحقق اسالم در اسپانیا یا اسالم
در آفریقا ،اندونزی و ترکیه ،بهرغم تفاوتهایی که از یکدیگار دارناد ،مایتوانناد حامال
ظرفیتهای متنوع و البته نه متضاد از اسالم و فحوای انسانی آن در سرزمین خود باشند و
گونه های متفاوت و درجات مختلفی از انسانیت و الوهیت را در سرزمین خود تجربه کنناد.
وجود این ظرفیتها و گونههای متنوع در کنار یکدیگر یا در ارتباط با یاکدیگار ،عماال
میتواند زمینههای تحقق یک صراط کالن تمدنی و بلکاه تحقاق و صاورتبنادی امات
اسالم در مقیا جهانی را سهل و آسان نماید.
 .6سهم دولت تمدنی در تحقق صراط تمدنی
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عالوهبر ظرفیتهای تمدنی در سرزمین های اسالمی ،که سبل کلی متعددی را در مقیا
یک امت فعال میکنند ،ظرفیت های دول اسالمی نیز در شکلبندی کالن نظام مناسبات
انسانی و صورتبندی نظم سیاسی و اقتدار بینالمللی برای امات اساالمی بسایار حیااتی
است .آنچه اخیرا ماهاتیر محمد در طرح «ائتالو سهگانه» با هدو احیای تمادن بازرگ
اسالمی مطرح کرد ،با تمامی کاستیهایی که دارد ،میتواند در همین راستا و برای تحقق
همین معنا باشد .ماهاتیر محمد ،تابستان سال گذشته در دیدار از ترکیه بحاث همبساتگی
میان (دستکم) سه کشور مالزی ،ترکیه و پاکستان را مطارح کارد و آن را بارای احیاای
تمدن بزرگ اسالمی و حفظ وحدت در جهان اسالم ضروری خواند .طرح ائاتالو تمادنی
درواقع استفاده از ظرفیتهای متفاوت جغرافیایی ،طبیعی ،تاریخی ،سیاسی و اقتصادی هر
یک از کشورها و دولت های سیاسی در جهان اسالم برای تاسای تمادن اساالمی و یاا
بازگشت به تمدن گذشتهی مسلمانان است .رویکرد ماهاتیر محمد به دولتهای سرزمینی
امروز و تاکید او بر ائتالو تمدنی را میتوان در گذشتهی تاریخ اساالم و تحلیال تمادنی
کسانی همچون زرینکوب از سهم دولت های اسالمی در شکلگیری تمادن اساالمی در
گذشته پی گرفت .عبدالحسین زرینکوب ( )1399در بیان ویژگیهای فرهنگ اساالمی و
تاکید بر قانون مشترک اسالم ،بهرغم وجود معارضات سیاسی بین فرمانروایان مختلف در
اقوام گذشته ،میگوید:
با وجود معارضاتی که طی اعصار بین فرمانروایاان مختلاف آن روی مایداد ،در سراسار آن
یک قانون اساسی وجود داشت ... .بدینگونه اسالم که یک امپراتوری عظیم جهانی باود باا

سماحت و تساهلی که از مختصات اساسی آن بهشمار میآمد ،مواریث و آداب بیزیان اقاوام
مختلف را تحمل کرد ،همه را بههم درآمیخت و از آن ،چیز تازهای ساخت .فرهنگ تاازهای
که حدود و ثغور نمیشناخت و تنگنظریهایی که دنیای بور وازی و سرمایهداری را تقسیم
به ملت ها ،به مرزها و نژادها کرد ،در آن مجهول بود .مسلمان ،از هر نژاد که بود  -عرب یاا
ترک ،سندی یا آفریقایی  -در هر جایی از قلمرو اسالم قدم مینهاد ،خود را در وطن خویش
و دیار خویش می یافت .یک شیخ ترمذی یا بلخی در قونیه و دمشق مورد تکاریم و احتارام
عامه می شد و یک سیاح اندلسی در دیار هند ،عنوان قاضی مییافت .همهجا در مساجد ،در
مدرسه ،در خانقاه ،در بیمارستان از هر قوم مسلمان نشانی بود و یادگاری ،اما بین مسالمانان
نه اختالو جنسیت مطرح بود نه اختالو تابعیت .همهجا یاک دیان باود و یاک فرهناگا
فرهنگ اسالمی که فیالمثل زبان اش عربای باود ،فکارش ایرانای ،خیاالش هنادی باود و
بازویش ترکی ،اما دل و جانش اسالمی بود و انسانی .پرتو آن در سراسر قلمرو اسالم وجاود
دهلی( .صص)31-18 .

در این منطق ،هر دولت مردمی و اسالمی میتواند بهتنهایی نقش تعیاینکننادهای در
ساخت سبیل و سبل کلی در جهان اسالم داشته باشدا البته سبل کلی نیز به صراط فراگیر
و یا صراط تمدنی در دنیا منتهی شود .درحقیقت ،نقش این راه های کلی در ساخت صراط
وسیعِ الهی بسیار سازنده است .در این میان و از یک نظر ،شاکلبنادی و رخاداد انقاالب
تمدنی و برآمدن یک نظام سیاسی متفاوت بسیار تعیینکننده است تا زمینههای ظهور یک
امت -تمدن را فراهم سازد .دیدگاهی که آیتاهلل خامنهای در ترسیم مراحال پانجگاناهی
شکل گیری تمدن اسالمی دارد ،به این نگاه نزدیک اسات .ایشاان هرچناد در طارح ایان
مراحل چندگانه ،سخنی از دولتی تمدنی بهمیان نیاورده اسات ،لایکن باهساهم دولات در
شکلگیری تمدن اسالمی و جا و مرتبهی آن اشاره کرده و این مراحل را در وقوع انقالب
اسالمی ،تشکیل نظام اسالمی ،تشکیل دولت اساالمی (شاامل هماهی کاارگزاران نظاام
اسالمی و نهفقط قوهی مجریه) ،تشکیل کشور اسالمی و سپ تشاکیل تمادن اساالمی
مهم میدانند (بهمنی ،1383 ،صص.)132-189 .
در اینباره ،مُنی ابوالفضل از متفکران زن مسلمان در مصر (همسر طه جاابر العلاوانی)
نیز بر نقش دولت در شکلگیری امت اسالمی بهگونهای دیگر تاکید کرده اسات .هرچناد
ایشان در مسالهی نقش امامت با مبنای تفکر شیعی تفاوت هایی دارد و در اینبااره گفتاه
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داشت .مدینه ،دمشق ،بغداد ،ری ،نیشابور ،قاهره ،غرناطه ،قونیه ،قسطنطنیه ،کابل ،هاور و
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است پیامبر گرامی اسالم ،تنها امت را به ودیعت گذاشت و موسسات و مدار و رهبران و
دولتها هم از امت بهوجود آمدند ،لیکن به اصل دولت و سهم آن در صاورتبنادی امات
وسط (ا مهالقطب) تاکید میکند .از این نظر ،هرچند مدار امت در اسالم ،عقیده است و نه
دولت ،لیکن با تاسی دولت ،مقومات بنیادی عمران و آباادانیِ امات شاکل مایگیارد و
صیانت از امت نیز با دولت میسور میگردد .بدینسان از نظر منی ابوالفضل ،دولت نه منشا
1
امت ،و نه بدیل آن ،بلکه مکمل و متمم امت تلقی میشود (ابوالفضل1117 ،ق ،ص.)11 .
گانهی دولت تمدنی
 .7سطوح سه 
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از «دولت تمدنی» سه تقریر در سه سطح میتوان ارائه کرد :اول ،دولت تمادنی باهمثاباه
دولتی سرزمینی که نسبت به تنوع فرهنگی ،دینای ،سیاسای در قلمارو خاود ،رویکاردی
تمدنی دارد .دوم ،دولت تمدنی بهمثابه دولت سرزمینی که در میان دولتهای دیگر ،دولتی
الگو و اثرگذار (امالقری) محسوب میشود .سوم ،دولت تمدنی بهمثابه دولتی فراسارزمینی
که برخاسته و برگرفته از تمامی ظرفیتهاای سااختاری و سیاسای دولاتهاای مختلاف
سرزمینی برای شکلدادن به یک نظام کالن سیاسی و مشترک بین کشاورهای مختلاف
اسالمی است.
 .7.1دولت سرزمینی با سیاستهای تمدنی

نخستین سطح دولت تمدنی ،دولت سرزمینی با سیاستهای تمادنی اسات کاه بار تناوع
فرهنگی و سیاسی تاکید میکند .تنوع و چندگانگیهای انسانی و فرهنگی در جوامع اقتضا
میکند که سیاستهای داخلیِ دولت ها نسبت باه تنوعاات مختلاف فرهنگای و سیاسای
شمولیت زم را داشته باشند و زمینه را ناهفقاط بارای هامزیساتی داخلای ،بلکاه بارای
هاامافزایاای و ایجاااد تااراکم انسااانی درجهاات منااافع ملاای فااراهم آورنااد .سیاسااتهااا و
سیاستگذاریهاای دولات تمادنی ،سیاساتهاای جاامعی اسات کاه هماهی عناصار و
ظرفیت های انسانی ،قومی ،زبانی ،فرهنگی و البته سالیق سیاسی را درجهت اهداو کالن
خود منظور میکند و از همهی جریانات و افکار و گرایشهای مختلف ،دولتای انباشاته از
ظرفیتهای گوناگون اجتماعی و انسانی را میسازد .رویکرد تمدنی در هر دولت ،در نسبت
 .1در نظر دنی کوش ( )1391نیز تمدن ،جامعه را بهطور کامل تحت تاثیر قرار مىدهد و ایان کاار را از دولات آغااز ماىکناد
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(صص.)13-17 .

 .1در دولتهای تمدنی اسالم پیش از جنگ های جهانی اول و دوم عنصر اصلی در تعیین هویت فرد ایمان دینای باود ،لایکن
بعد از شکلگیری دولت-ملت و شدتگرفتن منطق ناسیونالیسم ،دیان اهمیات هاویتی خاود را کاموبایش از دسات داد و باه
مقولهای شخصی بدل شد و ارتباط بین اقلیت و اکثریت در کشورهای اسالمی ،حقوق مدرن و قوانین جدید قرار گرفات (ر.ک:
نوروزی و خاتمینیا ،1383 ،صص.)191-128 .
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بین دولت و ملت ،به تحفظ توأمان اشتراکات و افتراقات و تاکید توأمان بر وحدت دینی و
تنوع فرهنگی و سیاسی سوق مییابد .بدینسان در مناسبات باین ملات و دولات ،دولات
تمدنی نهتنها اقوام و فرهنگهای مختلف را به رسمیت میشناساد ،بلکاه ساایر ادیاان و
1
مذاهب را نیز در فرایند تمدنی نقش داده و آنها را سهیم میکند.
این رویکرد را کموبیش میتوان در میان دولتهاای مادعی تمادن از جملاه :ایاران،
مالزی و ترکیه مشاهده کرد .مثال در اصول  11 ،13 ،11 ،11و  13قانون اساسی ،عالوهبر
تاکید بر رویکرد امتگرایانهی انقالب اسالمی و اعاالم تشایع باهعناوان ماذهب رسامی
کشور ،رفتارهای دیگر مذاهب و اقلیتهای دینی در محادودهی مقاررات محلای ،اعماال
عبادی و تعلیم و تربیت و احوال شخصیه بر مبنای فقه و آیین خود بهرسمیت شناخته شده
است (مو یی آرانی ،1389 ،صاص .)311-311 .هماین رویکارد را در اساناد با دساتی
جمهوری اسالمی و سیاستهای کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب میتوان مشاهده کرد.
در این سند بر ضرورت تمهید زمینههای گفتوگو برای شناخت مشترکات مذهبی و پرهیز
از دامنزدن به اختالفات مذهبی و نیز همگرایی و همدلی میان طوایف تاکید شاده اسات
(همان ،صص.)311-311 .
کشور مالزی نیز در نظریات تمدنی پشتیباناش ،کموبیش چناین رویکاردی را دنباال
مایکناد .کتااب اساالم حضااری ( )Islam Hadhariکاه در مرکاز باینالمللای تمادن
( )ISTACتهیه و تدوین شده است ،ده ویژگای بارای جامعاهی مبتنایبار روش اساالم
حضاری را از قول عبداهلل احمد بداوی نخستوزیر پیشاین ماالزی برمایشامرد :ایماان و
اعتقاد به خدا (تقوا) ،حکومت صادق و عادل ،افراد آزاد و مستقل ،ارجحیت دانش ،توسعهی
متوازن (متعادل) اقتصادی جامعه ،کیفیت خاوب زنادگی بارای ماردم ،حمایات از حقاوق
اقلیتها و زنان ،همبستگی فرهنگی و اخالقی ،حفاظات از محایط زیسات و دفااع قاوی
(قابلیت دفاع) (نوروزی و خاتمینیا ،1383 ،ص.)381 .
عالوهبر تحفظ بر گونه های مختلف فرهنگی و ماذهبی در دولات تمادنیِ سارزمینی،
نوعی از تکثرگرایی سیاسی نیز در این دولاتهاای تمادنی ماورد تاکیاد قارار مایگیارد.
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تکثرگرایی یا پلورالیسم سیاسی در این سطح ،نه بهمعنای پلورالیسم معرفتی و یا پلورالیسم
نظری ،بلکه بهمعنای پلورالیسم عملی و همزیستی مسالمتآمیز است« .مبنای پلورالیسام
در بعد عملی ،همزیستی مسالمتآمیز است .لذا توصیه میکنند که کثرتهاای موجاود در
جامعه بهجای تنازع و اصطکاک با یکدیگر ،نیروهای خاود را صارو خودساازی درونای
نمایند و با یکدیگر بهصورت مسالمتآمیز زندگی کنند .این سخن به این معنا نیست کاه
همهی گروهها یکدیگر را حق بداند ،بلکه باید وجاود کثارت را باهعناوان یاک واقعیات
بپذیرند» (مصباح یزدی ،1328 ،ج ،1صص 73 .و.)21-21
 .7.2دولت الگو درمیان دولهای اسالمی
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دولت تمدنی بهمثابه دولت الگو درمیان دول مختلف اسالمی (نظریهی امالقاری) ،دوماین
سطح دولت تمدنی است .این دولت صرفا اتخاذ رویکرد تمدنی و ایجاد مناسبات تمدنی در
قلمرو داخلی خود را دنبال نمیکندا بلکه دولتی است که نسبت به طراحی و اجرای مدل و
الگوی حرکت تمدنیِ خود تواناست و کارآمدی الگوی زیستهی خود را مایاهی تحادی باا
دیگران و دیگر تمدنها قرار داده است و میتواند آن را باه سارزمینهاای دیگار تساری
بدهد .بهبیاندیگر ،دولت تمدنی ،دولتی است که میتواند مدل تمدنی خود را توسعه داده و
قلمروی پرستیژ تمدنی خود را بسط دهد .تا زمانیکه دولتی نتواند الگوی ممتااز و متماایز
خود را در مقایسه (و یا در رقابت) با دیگران به نمایش بگذارد و از تجربهی زیستهی خود
اندیشه و نظریهی تمدنی استخراج کرده و بر آن محاجه کناد ،نمایتواناد مادعی دولات
تمدنی شود .دولت تمدنی ،دولتی مولد و دولتی با هویتی منحااز و متماایز در مواجهاه باا
مسائل و نیازهای کالن روز انسانِ معاصر است.
دکترین ام القری درکشورهای مختلف  -از جمله در ایران  -برهمیناسا و بار ایان
منطق چینش یافته است .دراینمنظر ،اگر در کشوری از کشورهای اسالمی حکاومتی بار
سر کار آید که رهبری آن لیاقت رهبری امت را داشته باشد ،آن کشور امالقری میشاود و
رهبری آن هم باید مصالح کل امت را لحاظ نمایاد (خاانی ،1383 ،ص .)17 .محماد جاواد
ریجانی در مورد جمهوری اسالمی و مسالهی حفظ نظام با همین رویکرد استد ل کرده
و می گوید« :اگر کشوری در میان بالد اسالمی ،امالقری و دارا سالم شد ،باهنحاویکاه
شکست یا پیروزی آن ،شکست و پیروزی کل اسالم بهحساب بیایاد ،درآنصاورت حفاظ
امالقری بر هر امر دیگری ترجیح مای یاباد» (هماان ،ص .)11 .هماین رویکارد را آیاتاهلل
محمدمهدی آصفی در رویکرد تمدنی به انقالب اساالمی ایاران دنباال کارده و گفتماان

انقالب را از دولت و نظام تفکیک نموده و بر تفاوت آشکار بین دیپلماسی دولت (باهمثاباه
دیپلماسی سارزمینی) و دیپلماسای انقاالب (دیپلماسای دولات سارزمینی در قلمروهاای
فراسرزمینی) تاکید ورزیده است .خط امام در نگاه ایشان ،هماان قلمارو اعتباار تمادنی و
حوزهی پرستیژ تمدنی انقالب اسالمی ایران است .از نظر آیتاهلل آصفی ،خط امام خطای
فراملی ،فرامنطقه ای ،جهانی و انسانی است که آن را به آستانه های تمدن و مرزهای امت
اسالم نزدیکتر میکند .ازاینمنظر ،انقالب ایران برای جنبش های اسالمی در کشورهای
مختلف الگو می سازد (مثل الگوی مقاومت) و با صادور خاود ،حیاات انقاالب را اساتمرار
میبخشدا ازسویدیگر جنبش های اسالمی در دنیا هم ،نقش پل ارتباطی انقالب و امتداد
آن به جهان را بازی میکنند (آصفی1131 ،ق ،صص.)11-11 .
 .7.3دولت فراسرزمینی
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سومین سطح دولت تمدنی ،دولت بهمثابه دولت فراسرزمینی است .دولتی با تنوع فرهنگی
و سیاسی ،که انسان و هویت اخالقی او محور شکلگیری جامعهی کالن انسانی و تمدن
اسالمی قرار میگیرد .آنگاه دولت سرزمینیِ محدود به مرزهای جغرافیایی رنگ میبازد و
بهسمت دولتی فراسرزمینی ساوق ماییاباد .دولات فراسارزمینی ازیاکطارو خاود را از
استلزامات و تنگناهای سرزمینیبودن رها کارده و آن را از حصاار قلمروهاای سارزمینی،
قومی و نژادی آزاد میکندا و ازطرودیگر ،الگوها و ساختارهای نظامبخشی را پدید آورده
و سیطرهی خود را بر الگوی مدیریتی اجتماعات مختلاف و سارزمینهاای دیگار اعماال
میکند (عبدخدایی ،1389 ،ص .)323 .ازاینمنظر ،دولت تمدنی با دولت ملی و دولات مادرن،
تفاوتهای مهمی خواهد داشت .از جملهی این تفاوتها ایان اسات کاه «دولات تمادنی
برخالو دولت مدرن ،کاربرد مشروع ابزار زور را تنها برای حفظ و بساط نظاام عقالنیات
پایه بهرسمیت میشناسد .بهبیاندیگر ،دولت تمدنی خود را نه مسئول نظمدهی به تماامی
ابعاد اجتماعی ،بلکه ضامن حفظ و گسترش عقالنیت تمدنی ،آنهام ناه از طریاق ایجااد
سلطه ،بلکه از رهگذر اقناع فراگیر میشناسد» (همان ،صص.)391-391 .
ت فراسارزمینی اسات کاه انساجام و
ازاین منظر ،دولت اساالمی دولتای براساا اما ِ
چسبندگی تمدنیِ آن نه براسا قومیت و ناژاد یاا عوامال احساسای غیرعقالنای ،بلکاه
براسا پذیرش عقالنیت خاصِ برگرفته از وحی در الگوی زندگی و اراده بر شکلبخشی
به الگوها و نظامهای مدیریتی جهت تحقق آن عقالنیت است (همان ،ص .)391 .بدینسان
دولت تمدنی از گستردگی در متغیرها و شاخصها ،کانالهای ارتباطی و شیوههای مختلف
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کارکردی برخوردار است .برای این دولت برخالو دولت ملی ،هر حضور فرامارزی بارای
رسیدن به منافع تمدنی و توسعهی قلمرو اعتبار تمدنی اهمیت دارد .مثال اگر شیعیان لبنان
و عراق و یمن و آذربایجان ،یا مسلمانان کشورهای اسالمی همچاون ساوریه و ترکیاه و
مالزی و یا حتی برخی از کشورهای غربی که در آن ،مسلمانان از پایگاه اجتمااعی خاوبی
برخوردار هستند (مانند آمریکا و مسلمانان آفریقایی آن) ،یا حتی ملاتهاای مستضاعف و
ستمدیدهای که در کشورهای اسالمی زندگی میکنند ولی از ناحیه نظام سلطه در رناج و
درد بهسر میبرند ،همه میتوانند بخشی از حوزهی اعتبار تمدنی اسالم در ایران و قلمارو
1
دولت تمدنی اسالم تلقی شوند (نوروزی ،1382 ،صص.)11-11 .
در اینباره ،نمونهی مقاومت اسالمی و دولت فراگیر و برخاسته از جنبشهای مقاومت
را میتوان بهعنوان یک مدل از شکلگیری دولت فراسرزمینی دانست .یکی از محققان در
اینباره و در شکل گیری یک حرکت فراگیر با یک منطق مشاترک فرهنگای در موضاوع
مقاومت مینویسد:
واقعیت این است که قدرت نظامی برتر و مستقل ایران درمنطقهی غارب آسایا ،بایگماان
ناشی از ظهور مقاومت نظامی آنها در برابر استکبار جهانی بوده است .آنچه بر اهمیت این
نوع مقاومت می افزاید ،گسترش و صدور آن به خارج از مرزهاای ایاران ،باههماراه هماهی
پیوستهای فرهنگی آن است .بهبیاندیگر درحالیکه تجلای ایان ناوع مقاومات در ساطح
داخلی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده است ،در خارج از مرزهای ایران ،حزباهلل لبنان،
حشدالشعبی عراق ،زینبیون پاکستان ،فاطمیون افغانستان ،حشدالشعبی سوریه ،انصاراهلل یمن
و نیروهای مردمی بحرین را بهوجود آورده است( .رهدار ،1389 ،ص)183 .

آنچه در ایدن بدین و در میدان شنب دات متا دم مواومدت در منطوده رد داده اسدت
ات مامایز و ما اوا ای قدرا ات م و بوم است ه ر بکت
تکلگیکت ی قدرا منطوه ِ
آن منطق آن؛ و ویت آن مامایز و ما اوا است ای یظام ات دفداع و ارت دات یظدام
ک ی ای شور ات اسیم  .مواومت یظام مشاکد را م توان در ثویه ات دیگدک تمددی
رچون ع ر فک نگ و ثا سیاست به دار بمداه و یدوع دولدت فکاگیدک و فکاسدکیمین یدا
مان دولت تمدی در شهان اسیم را بهوشود آورد.
 .1در اینباره میتوان به کتاب آینده اسالم و غرب از شیرین هانتر اشاره کرد .وی برخورد تمدنها را ناه در بیارون از مرزهاا،
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بلکه در درون مرزها ممکن میداند.

 .8تعارف فرهنگی و تعاون سیاسی در دولت تمدنی
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حسین نصر به منطقههای ششگانهی فرهنگ اسالمی در منطقهی :عربی ،ایران ،آفریقای
سیاه ،منطقهی ترکزبان ،شبهقارهی هند و جهان ما یایی در جناوب شارق آسایا اشااره
میکند و آن را مانند نمایشگاهی میداند که مجموعهای شگفتانگیز از قومیتها ،زبانها،
انواع هنر و موسیقی و آداب گوناگون زندگی بشر را میتوان در آن مشاهده کرد.
ُ
اسیم ای شنگل ات بوریئو گکفاه تا وه ات ندو و تا بیابان ات موریادای ایکواید
دارد ه در میان آن ا س یداوست سیاهاوست یرداوست و درواقع تمام دیگک یژاد ات میایه
بهچشر م خورد .در میان ممد مایان مدهگویده یدژاد ای مومشدک موبدور چشدرقهدوهات و
چشرآب وشود دارد .اما در دل این تنوع چشرگیک وثدت ثا ر است ه ای اسیم سکچشدمه
م گیکد و ش وه ات آن را م توان در قکائت قکآن به یبان عکب ای تدکق گکفاده تدا ،دکر در
اقامهت یمای دات یومیده در شهدت مکده در الگدوقکاردادن ایدامبک در ایدکوت ای تدکیعت در
رایحهت معندوت طوایدم فدوفیه در یود ویگار دا و ما نگ دات شدامع موشدود در ندک
اسیم و ییز در بمیارت عوامل دیگک بهچشر دید (نصر ،1393 ،ص.)131 .
از منظر نصر ،وحدت موجود در جهان اسالم ،هیچگاه بهمعنای متحدالشکلبودن نبوده
و همواره در آن تنوع فراوانی وجود داشته است .ازایننظار اساالم توانساته اسات هماهی
جماعات انسانی را به خود جلب کرده و در عین ارجگذاری به اختالفات فرهنگای ،تمادن
عالم گیری را خلق کندا تمدنی که اصل و مرکز آن توحید اسات و مایتواناد یکپاارچگی
تمدن اسالمی را به ارمغان بیاورد (همان) .این گونااگونی فرهنگای در جهاان اساالم و در
تمدن اسالمی ،نهتنها گسست ها را موجب نگشته ،بلکه موجب نوعی پیوستگی در تمادن
اسالمی شده است.
طه جابرالعلوانی (1887م) در سخنرانی مهم خود در باب «پلورالیسم در اسالم» ،تناوع
انسانی را زمینه ساز تعارو انسانی ،تعارو انسانی را موجب تآلف انسانها ،تآلف انسانها را
موجب تآخی ،و تآخی را هم عامل تعاون در عمل تمدنی قلمداد میکندا همانطورکاه در
مقابل ،تناکر را عامل اختالو و تخالف میشمارد (ص .)22 .به بیان دیگر ،تنوع انساانی در
اسالم نه در جهت اختالو و تنازع ،بلکه در جهت اخوت اجتماعی و بلکه تعاون اجتمااعی
و سیاسی است .این تعاون نه صرفا در سطح عموم مردم درجامعه اسالمی ،بلکه میتواناد
در میان ملل اسالمی و بلکه دولتهای اسالمی هم صادق باشد.
رویکرد تنوعگرایی در سیاست بینالملل اسالمی را میتاوان در سیاسات خاارجی نیاز
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بهشکل متنوعسازی روابط بینالمللی با بالد اسالمی ،برای مقابله باا یاکجانباهگرایای و
تامین منافع ملی از طریق ایجاد ائتالو تمدنی در اقصی نقاط جهان تعریاف کارد (خاانی،
 ،1383ص .)11 .در این نگاه ،نهفقط کشورهای اسالمی در تنوعسازی روابط باینالملال باا
یکدیگر مشارکت میکنند ،بلکه حتی میتوانند با کشورهای دوست غیرمسلمان نیز برای
گسترش پیمان های منطقه ای برای حفظ موازنهساازی در برابار نظاام سالطه ،ارتباطاات
بیشتر و متنوعتری را تجربه کنند .جابر العلوانی (1887م) در یک رویکرد نظری ،به اصل
وجود تکثر و تنوع در مشارکت با یکدیگر اشاره کرده و آن را برای عمارت امات اساالم
ضروری میداند و میگوید :امکان ندارد یک نفر و یا حتی یک قبیله و یا حتی یک ملت از
امت اسالم بتواند نسبت به تامین مصالح و آبادانی امت اسالمی اقدام کناد .ایشاان تاکیاد
میکند آنچه اهمیت دارد ،نیاز به بسیج انسانی در سطوح انسانی است (صص.)78-79 .
نتیجه
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تاکید بر مقولهی وحدت در شکلبندی تمدن اسالمی ،اهمیت فراوانای دارد و بادون آن و
بدون عوامل انسجامبخش ،اساسا فرایند تمدنی آغازی پیدا نمیکند .بااینهمه ،شکلبندی
وحدت نه از رهگذر حذو کثرات انسانی ،تنوعات فرهنگی و تفاوتهای سیاسی ،بلکاه باا
تاکید بر کثرات انسانی (و یافت وحدت در عمق انسانها) و حفظ تفااوتهاای سیاسای و
فرهنگی (کشف ریشههای وحدت در عمق فرهنگها) و آنگاه ایجاد نوعی از تآلف ،تآخی
و تعاون سیاسی و بلکه تمدنی رخ میدهد.
بدون این کثراتی که بخشی از آن را دست تقدیر در آفرینش قرار داده اسات و بادون
کثراتی که ارادههای متکثر انسانی آن را بهوجود آوردهاند ،و همینطور بدون تنوعاتی که
تاریخ جوامع انسانی و تراکم تجربههای سیاسی آن را موجاب شادهاناد ،تاراکم انساانی و
اخالقی و تراکم اجتماعی و سیاسای در ساطح جهاان اساالم باهوجاود نمایآیادا بادون
تراکمهای انسانی و انباشت سیاسی نیز تمدن بهمثابه اببَرنظاام انساانی و اجتمااعی ایجااد
نمیشود.
صورتبندی تمدن اسالمی در یک رابطهی دیالکتیک باین عنصار وحادت و عناصار
کثرت در تمدن اسالمی رخ میدهاد .باههرمیازان کثارات انساانی و تنوعاات اجتمااعی
متراکمتر و درهمتنیدهتر باشند ،جامعهی جهانی اسالم به آستانههای مسلمانی نزدیکتر و
به قلمرو های تمدن و دولت تمدنی (در هر سه سطح ماذکور) دسترسای بایشتاری پیادا
خواهد کرد.
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