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ک���ه در بیانی���ه جبه���ه مل���ی 2004م ب���رای دهمین  ط���رح عب���داهلل ب���دوای 
انتخابات عمومی در ماه مارس ایراد شده بود. مالزی از جمله کشورهای 
گام در فرایند توس���عه نه���اده و طی چند ده���ه اخیر  ک���ه  اس���امی اس���ت 
که سبب  کرده اس���ت. مهم ترین عاملی  پیش���رفت قابل توجهی را تجربه 
کامل مالزی به برنامه ریزی برای آینده اش است  توسعه مالزی شد، توجه 
که به مثابه س���کوی پرتابی برای رس���اندن مالزی به موفقیت و پیشرفت و 
جایگاه کنونی اش عمل کرد. نخس���تین گام حرکت به س���مت پیشرفت 
ی  توس���ط »تون عبدالرزاق«، دومین نخس���ت وزیر مالزی برداش���ته شد. و
طرح���ی را ب���رای پیش���رفت مال���زی ارائه کرد که نقط���ه کانون���ی آن تمرکز بر 
آموزش بود. آموزش در نگاه عبدالرزاق ابزاری برای رس���یدن به وحدت و 
گرفته می ش���د. این برنامه توسط رهبران بعدی  توس���عه اقتصادی در نظر 
مالزی پیگیری ش���د. »ماهاتایر محمد« نخس���ت وزیر بعدی، چشم انداز 
ی نیز »عبداهلل  2020 را در اس���تمرار ط���رح عبدال���رزاق ارائ���ه کرد. پ���س از و
ی از برنامه نخس���ت وزیران پیش���ین، برای ایجاد  ی«، با پیرو احمد ب���داو
»یک جامعه مالزیایی متمدن و باشکوه«، طرحی جامع با عنوان »اسام 

اشاره
که در پی تفسیری  کتاب اسام حضاری )تمدنی( از جمله آثاری است 
م���درن از مفاهیم اس���امی اس���ت و طرحی اس���ت ب���رای دس���ت یابی به 
تمدن اس���امی بدون جذب شدن در مدرنیته غربی. این کتاب در سال 
2009 م از س���وی مرکز بین المللی تفکر و تمدن اس���امِی دانشگاه اسامی 
بین الملل���ی مالزی1 انجام یافته و حاصل تاش جمعی از اندیش���مندان 
که در ادامه  که ش���امل یک مقدمه و سیزده فصل اس���ت  اس���امی است 

کتاب ارائه می شود. کتاب بر اساس ساختار  تلخیصی از 
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که تمامی تمدن ها به وس���یله یک دین7 خلق ش���ده اند؛  این باور اس���ت 
تمدن چینی بر اس���اس کنفسیوس���یم و تائوئیس���م، تمدن غربی بر اساس 
مس���یحیت، تمدن اس���امی بر اس���اس اس���ام، تمدن روم براس���اس دین 
گفتگوی  روم���ی و تمدن مص���ر نیز براس���اس دین مص���ری و...؛ بنابرای���ن 

گفگوی ادیان بازگشت می کند)ص 16 - 14(. تمدن ها به 

که اسام و تمدن اسامی نقشی اساسی در حفظ  نصر براین باور اس���ت 
زندگی بش���ری و آینده بش���ریت ایف���ا می کند؛ زیرا : 1. اس���ام آخرین دین 
کانون زمین  یخی جهان است؛ 2. به لحاظ جغرافیایی نقطه مرکزی و  تار
یخی در ارتباط گیری  در اختیار مسلمانان است؛ 3. با توجه به تجربه تار
کند  گفتگوی تمدن های متنوع را ایجاد  گفتگو با سایر ادیان، می تواند  و 
و پل میان ش���رق و غرب باش���د. بنابراین گفتگوی بین تمدنی بایستی از 
تمدن اسامی آغاز شود؛ زیرا تمدن اسامی تنها تمدن قبل از تجربه دوره 
مدرن اس���ت. همچنین تمدن اس���امی میراث دار بسیاری از آموزش ها، 
عل���وم و فلس���فه و تکنول���وژی تمدن ه���ای مص���ر، یون���ان باس���تان، ای���ران 
باس���تان، روم باس���تان، هند و حتی چین باستان اس���ت؛ زیرا این تمدن 
کرده بود و توانست بر  ارتباط مستقیمی را با سایر حوزه های تمدنی برقرار 
که  گسترده علوم و فلسفه اسامی شود  اس���اس این میراث، تولیدکنندۀ 
تاثیر عمیقی بر غرب نهاده اس���ت. تمدن اس���امی حت���ی هنر و معماری 
ک���رد. همین پویای���ی و نوزایی  متمای���زی را بر اس���اس روح اس���امی خلق 
که بس���یاری از تمدن ها نظیر تمدن مصر، ایران و...،  تمدن اس���امی بود 
که این تمدن،  بخش���ی از تمدن اسامی ش���دند. این امر نش���ان می دهد 
گاهی مناس���بی بر خوردار  برخاف تمدن های غربی، نس���بت به خود از آ
ک���ه نصر مطرح ش���دن گفتگوی تمدن ها از س���وی  اس���ت. از این روس���ت 
جهان اسام )توسط س���یدمحمد خاتمی( امری تصادفی نمی داند و در 
مقام مقایس���ۀ تمدن های غربی کنونی و تمدن اسامی، تمدن اسامی را 

پیشتاز می داند و برای این ادعا دالیلی را مطرح می کند.

 تمدن اس���امی افزون بر تنوع جغرافیایی از تنوع اخاقی و زبانی )عربی، 
ترکی، فارسی( نیز برخوردار بوده است که همین امر دال بر انعطاف پذیری 
که نصر ارائه می کند پیشتازی  تمدن اس���امی اس���ت. نخس���تین دلیلی 
یخ نگاران اسامی در مطالعات تمدنی است. از سوی  دانش���مندان و تار
گرفته، در حالی  دیگر تمدن غربی بر اساس وحدت زبانی )التین( شکل 
که در تمدن اسامی شاهد وجود سه زبان عربی، فارسی و ترکی هستیم. 
گفتگ���و و ارتباط با س���ایر تمدن ها در  همچنی���ن تمدن اس���امی در مقام 

دوران خود از سابقه درخشانی برخوردار است ) ص 16 - 17(.

بنابراین، به طور خاصه می توان گفت نصر در این مقاله در پی آن است 
تا امکان ایجاد یک تمدن اس���امی در دوره مدرن را اثبات نماید و دلیل 
ی برای اثبات این مدعا، ظرفیت هایی است که در جهان اسام وجود  و

7 .religion.

کرد. اس���ام حض���اری مبتنی بر  حض���اری«2 )اس���ام تمدن���ی( را تدوین 
که می تواند افراد را متمدن و قوی سازد و منجر  عناصری از اس���ام است 
به موفقیت شود)ص3-5(.  اسام حضاری از ده اصل برخوردار است: 
1. ایم���ان و تقوای اله���ی؛ 2. حکومت عادل و قابل اعتم���اد؛ 3. قابلیت 
دف���اع از مال���زی؛ 4. حمایت از حق���وق اقلیت ها و زنان؛ 5. همبس���تگی 
فرهنگی و اخاقی؛ 6. مردمی آزاد و مس���تقل؛ 7 . ارجحیت دانش؛3 8. 
یس���ت؛ 10. کیفیت  گیر اقتصادی؛ 9. حفظ محیط ز توس���عه متوازن و فرا
خوب زندگی که در خال کتاب، هر یک از نویسندگان، تبیینی اسامی 

از این اصول و مباحث مربوط به آن ارائه می دهند. 

گفتگوی تمدن ها و جهان اسالمی4 )سیدحسین نصر( فصل اول: 
ای���ن مقال���ه در باب تبارشناس���ی واژه 
حضاری و شفاف سازی تمدن های 
غربی یا همان مفهوم شناس���ی تمدن 
و اس���ام تمدن���ی اس���ت. مقال���ۀ نصر 
در حقیق���ت نق���دی اس���ت اس���امی 
یک���رد موجود در ب���اب تمدن؛ به  بر رو
ی بر اساس  که و که تعریفی  این معنا 
انس���ان  و  تم���دن  از  مبان���ی اس���امی 
متم���دن ارائ���ه می دهد، متف���اوت از 
ک���ه در ادبیات غرب  تعریف���ی اس���ت 
یکرده���ای موج���ود  وج���ود دارد. در رو
غرب���ی، تم���دن براب���ر اس���ت ب���ا غرب 
معاصر و انس���ان متمدن نیز صرفًا به انس���ان غربی اطاق می ش���ود و این 
یش���ه در قدرت و هژمونی غرب نس���بت به س���ایر تمدن ها دارد؛  مس���ئله ر
یعنی غرب در نگاه به س���ایر تمدن ها دچار نوعی خودبرترانگاری است. 
که امروزه تمدن غرب���ِی، جهان بینی و  به دیگر بیان نصر نش���ان می ده���د 
ارزش ه���ای خ���ودش را بر دیگ���ر تمدن ه���ا فرافکنی می کند؛ ح���ال آنکه بر 

عکِس این امر، به ندرت اتفاق می افتد. 

کلِی س���نتی و مدرن تقسیم می کند  ی در ادامه تمدن ها را به دو دس���ته  و
ک���ه در هر تمدن���ی یک »ای���ده هدایت گر«5 ب���ه مثابه  و ب���ر این باور اس���ت 
ک���ه آن تمدن را می س���ازد، وج���ود دارد. در تمدن های س���نتی  »روح���ی«6 
که با غایت باوری در ارتباط  ایده هدایت گر، امر متعالی و معنوی اس���ت 
که در تمدن مدرن این امر مادی است. این ایده توسط  است؛ در حالی 
که نصر بر  یک دین )به معنای عام آن( تعریف می ش���ود و از این روس���ت 

2. Islam hadhari.

3 .The Mastery of knowledge .

4 .Civilizational dialogue and the Islamic world.

5. Presiding idea.

6. Spirit.

کتاب اسالم حضاری )تمدنی( 

از جمله آثاری است که در 

پی تفسیری مدرن از مفاهیم 

اسالمی است و طرحی است برای 

دست یابی به تمدن اسالمی بدون 

جذب شدن در مدرنیته غربی. این 

کتاب در سال 2009 م از سوی مرکز 

بین المللی تفکر و تمدن اسالمیِ 

دانشگاه اسالمی بین المللی مالزی 

انجام یافته و حاصل تالش جمعی 

از اندیشمندان اسالمی است.
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ی برای اثبات  که مفهومی اسامی و قرانی است. و کرامت انسانی است 
این امر به مفاهیمی قرانی همچون: کرامت انس���انی، تعاون، رفع الحرج، 
التیس���ر و... استناد می کند. از سویی دیگر با مثال هایی از سنت پیامبر 
ک���رم)ص( نی���ز مویدات���ی را برای مدع���ای خود بی���ان می کن���د؛ نظیر این  ا
که نفعش برای مردم بیشتر باشد«  کس���ی اس���ت  حدیث: »بهترین ش���ما 
یش���ه کن کردن فقر در اسام محدود به پیروان  )ص 32(. از س���ویی دیگر ر
دین اس���ام نیس���ت، بلکه تمامی فقرای موجود در جامعه )پیروان س���ایر 
کرم)ص( مش���اهده  ادیان( را ش���امل می ش���ود. چنانچه در س���یره پیامبر ا
کار به صورت  می کنی���م که ب���ه خانواده ای یهودی صدقه می ده���د و این 

موردی نبوده و مستمر ادامه می یابد )ص 36- 35(.

ی گرایی عمومی  2. حمایت از حقوق اقلیت ها و زنان: این اصل به تس���او
در جامعه اش���اره دارد و در حقیقت استمرار و ادامه اصل کیفیت خوب 
که اسام حضاری دغدغه رفاه  زندگی است و تأییدکننده این امر است 
همه ش���هروندان را دارد، ب���دون در نظرگرفتن نژاد و جنس���یت و دین و... 
)ص 36(. نویس���نده برای اثبات مدعای خود در این بخش به دو اصل 
کید  که هم در قران و هم در س���نت تا ی اس���تناد می کند  عدالت و تس���او

یادی بر آن شده است و از این جهت  ز
رفتار مس���لمانان صدر اسام در مورد 
طبقه بندی جامعه به: اعراب، موالی 
و بردگان را نقد می کند و می نویسند: 
این ن���وع تقس���یم بندی مخالف روح 
قران و س���نت پیامب���ر)ص( بود )ص 
38 - 36(. در ادامه با اس���تناد به آیه 
کرام���ت می نویس���د: بر اس���اس حکم 
هم���ه  عدال���ت،  ب���اب  در  ش���ریعت 
ش���هروندان ی���ک جامع���ه ب���ا یکدیگر 
برابرند و بایستی به یک اندازه از جان 

و مال آنها حفاظت ش���ود و نبایستی میان مسلمان و غیرمسلمان، باتقوا 
و بی تق���وا، مرد و زن و... تمایز وجود داش���ته باش���د؛ زی���را خداوند تمامی 
کرامت دانسته است و میزان برتری نزد خداوند را  فرزندان آدم را شایسته 

تقوی دانسته است )ص 39(.

یش���ه در قران و س���نت  3. همبس���تگی فرهنگی و اخالقی: این دو مفهوم ر
کت اخاقی و حس���ن خلق یکی از اساس���ی ترین  پیامب���ر)ص( دارند. نزا
اهداف اسام است که عالی ترین و نهایی ترین هدف رسالت و شریعت 
اس���ت: »ان���ی بعث���ت التمم م���کارم االخ���اق« و »حس���ن الخل���ق افضل 
االعمال« )ص 41(. اس���ام از س���ه بخش تش���کیل شده اس���ت: عقاید، 
اح���کام و اخاق. بخش غالب قران به مس���ائل اخاقی اختصاص دارد 
و ق���رآن در پ���ی ایج���اد بنیانی برای اخاق اس���ت. همگرای���ی فرهنگی و 
اخاقی در اسام از طریق رفتار با فضیلت به دست می آید. قران به مردم 

دارد و می تواند بنیانی برای ش���کل دهی یک تمدن نوین اس���امی باشد. 
یخی و ه���م به لح���اظ جغرافیایی، ب���رای ایجاد  اس���ام هم به لح���اظ تار
گفتگو بین تمدن های متعدد مناس���ب اس���ت و می تواند پل میان ش���رق 

و غرب باشد )ص 19(.

کمالی(9 فصل دوم : اسالم تمدنی از منظر شریعت8 )محمد هاشم 
کمال���ی در صدد اس���ت تا ب���رای اصول اس���ام حضاری از ش���رع  هاش���م 
که برای انج���ام این امر از قران و س���نت  مق���دس مؤیدات���ی را فراه���م آورد 
گرد آورده است. در حقیقت  اس���تفاده کرده و آیات و روایات متعددی را 
کریم و  مراِد  هاشم کمالی از عبارت »از منظر شریعت« این است که قران 
سنت، منبع اصلی استنباط اصول اسام حضاری هستند و این اصول 
که هاشم  مطابق با »مقاصدالش���ریعه« اس���ت. به عبارت دیگر فرضیه ای 
که اس���ام از ما  کمالی در این مقاله در پی اثبات آن اس���ت، این اس���ت 
ی گرایی میان شهروندان جامعه اسامی  کیفیت«، »تساو »یک زندگی با 
بدون توجه به دین و یا جنسیت آنها«، »همبستگی فرهنگی و اخاقی« 
کش���ور اس���امی مالزی« را خواستار است.  وجه  و »نهایتا قابلیت دفاع از 
مش���ترک این چهار اص���ل ارتباط آنها با مردم می باش���د: وضعیت زندگی 

مردم، امنیت، رفاه مادی و معنوی آنها )ص20- 21(. 

ی قبل از پرداختن به این چهار اصل، به معنا و مفهوم اسام حضاری  و
پرداخته و با واژه شناس���ی کردن اصطاح اس���ام حضاری به این پرسش 
ک���ه ماهیت اس���ام حضاری چیس���ت و چ���را اصطاح  پاس���خ می ده���د 
اس���ام حضاری بر س���ایر اصطاحات ترجیح داده ش���ده اس���ت. مؤلف 
گر چه اس���ام حضاری در قامت بیانیه سیاسی،  در این باره می نویس���د: ا
توس���ط نخست وزیر، مطرح ش���د؛ اما طرحی مرتبط با رفاه عمومی است 
ک���ه بینش���ی در ب���اب اس���ام و چگونگی ارتباط آن با مس���ائل نس���ل های 
روزم���ره مالزی را نش���ان می ده���د. هدف از طرح اس���ام حض���اری، ارائه 
گروه های اسامی  که بتواند شکاف میان  قرائتی میانه رو از اس���ام است 
کاه���ش ده���د. از س���ویی دیگر نگاه���ی نو به اس���ام تنها در  در مال���زی را 
که مس���لمانان خود با چالش های غیرقابل انکار  صورتی ایجاد می ش���ود 
مواجه سازند و الزمۀ این امر ارتباط گیری با سایر جوامع و سایر حوزه های 
تمدنی اس���ت )ص 25- 29(. مبانی اسام حضاری برای ارائه قرائتی نو 
یشه در اس���ام و س���نت دارند و عبارتند از: اصاح، تجدید،  از اس���ام، ر
مقاصد الش���ریعه، جهاد و اجتهاد. س���ایر مبانی نیز عبارتند از: عدالت، 
محاس���به، امان���ت، کرامت، اتق���ان، اعتدال، اخوت، التزام ش���خصی و 
جمعی و مبارزه با مفسدان )ص 30(.   هاشم کمالی در ادامه چهار اصل 

مورد نظر خود را تبیین می کند.

1. کیفی���ت خ���وب زندگ���ی: در این اص���ل، بنیان کیفیت خ���وب زندگی، 

8. Islam hadhari from a shariah perspective .

9 .Mohammad hashim kamali. 

وی در ادامه تمدن ها را به دو 

دسته کلیِ سنتی و مدرن تقسیم 

می کند و بر این باور است که در 

هر تمدنی یک »ایده هدایت گر« 

به مثابه »روحی« که آن تمدن را 

می سازد، وجود دارد. در تمدن های 

سنتی ایده هدایت گر، امر متعالی 

و معنوی است که با غایت باوری در 

ارتباط است؛ در حالی که در تمدن 

مدرن این امر مادی است.
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ابواسحاق الشتیبی
کتاب الموافقات خود می گوید: اصول فقه صرفًا ابزاری برای  ش���تیبی در 
اس���تخراج احکام از منابع نیست، بلکه به فهِم اهداف و مقاصد احکام 
کمک می کند. مجتهد نه  که او از آن به »مقاصدالشریعه« تعبیر می کند، 
تنه���ا وظیفه اس���تنباط حکم را دارد، بلکه بایس���تی هدفی که حکم برای 
آن تش���ریع ش���ده اس���ت را اس���تخراج نماید. او با ارائه دوازده پیش فرض 
یک به نام »المقدمات العلمیه« تاش می کند میان احکام و فلسفه  تئور
و اهداف حقوق )فقه( در جامعه که آن را »مصلحت« می نامد، سازواری 

کند )ص 55-  56(.  ایجاد 

پیش ف���رض اول: اص���ول روش شناس���ی حقوق )فق���ه(13 قطعی اس���ت نه 
یات، احتیاجات و  ظنی و محتمل؛ زیرا اصولی جهانش���مول نظیر ضرور
تحسینیات )بهسازی( را در بر می گیرد. اصول روش شناسی را می توان از 
کرد و قطعیت آنها از طریق استقرا14  طریق وحی، عقل و عرف استخراج 
کل به جزء سنتی است.  مش���خص می شود. او مخالف روش قیاس���ِی15 
الش���تیبی روش شناس���ی ش���رعی خود را به چهار بخش تقس���یم می کند: 
اح���کام، مقاصد، ادل���ه، اجته���اد. )ص 56(. بخش دوم روش شناس���ی 
ی، یعنی »مقاصد«، ابداع ش���تیبی در روش شناس���ی ش���رعی16 اسامی  و
اس���ت. مقاصد یعنی فه���م مقصد قانونگ���ذار و هماهنگ���ی هنجارهای 
ی مصلحت را ه���دف نهایی قانونگذار  ش���رعی با اهداف نهای���ی آنها. و
یات،17 احتیاجات18  کرده و آن را به سه بخش تقسیم می کند: ضرور یاد 
و بهس���ازی.19 )ص 58(. این نوآوری س���بب می شود، چارچوب شتیبی 
با س���اختار روش شناسی شرعی سنتی متفاوت ش���ود. چارچوب سنتی 
سلس���له مراتبی اس���ت و بر چهار منبع اس���توار اس���ت: معنا شناسی قران 
و س���نت، حجی���ت اجم���اع و قی���اس و نهایت���ًا ه���م متک���ی ب���ر مجتهد و 
یخی -  یابی تار ترجیحات می باش���د؛ اما چارچوب ش���تیبی مبتنی بر ارز
اجتماعی هنجارهای ش���رعی، فلس���فه احکام )مقاصد(، ادله و اجتهاد 
اس���ت. روش شناس���ی او در خدم���ت تئوری ه���ای ش���رعی - اجتماعی20 
که در روش  که دیدگاه گس���ترده تری از اصول فقه را ارائه می دهند  اس���ت 

گرفته نمی شد )61 - 59(.  کار  سنتی به 

شاه ولی اهلل دهلوی
ش���اه ولی اهلل به ق���رآن و حدیث توجهی ویژه دارد. اجتهاد در نوش���ته های 
ی، اجتهاد تنها وس���یله برای رفع  ی در مرتبه س���وم ق���رار دارد. در نگاه و و
کت���اب مصفا،  مش���کات جامع���ه م���درن و در ح���ال تغییر اس���ت. او در 

13. law

14. Inductive 

15. Deductive 

16. leagal

17. Necessity 

18. Needed 

19. Improvement 

20 Socio – legal. 

ام���ر می کن���د که با یکدیگر نرم و زیبا و مؤدبانه حرف بزنند و در کار خیر با 
کار شر همکاری نکنند )ص 42(.  کنند و در  یکدیگر همکاری 

کارکردهای  4. قابلیت دفاع: محافظت سرزمین و حفظ نظم از نخستین 
حکومت اس���امی و نیز یکی از اصول ده گانه اسام حضاری است؛ زیرا 
در وضعی���ت بی نظمی و نزاع، دس���ت یابی به رف���اه و عدالت امکان پذیر 
یکرد و نگاه شریعت به نقش دفاع و قابلیت های  نخواهد بود. نویسنده رو
حکوم���ت را در چند قس���مت ارائه می دهد: 1. جای���گاه حکومت در فقه 
کنونی نسبت به دوره  دس���توری )قانون(؛ 2. تغییر مفهوم جهاد در دوران 
صدر اس���ام؛ 3. تمایز میان جهاد و س���ایر منازعات نظامی؛ 4. ماهیت 

تدافعی جنگ های اسام )ص 50(. 

فص���ل س���وم: رویکرده���ای جدید به ش���ریعت: تقدی���ر از ارزش های 
کاظمی  اس���المی بر حس���ب تغیی���رات در جوامع اس���المی10 )احم���د 

موسوی(
ک���ه  ادع���ای ای���ن مقال���ه ای���ن اس���ت 
ب���ه  توج���ه  ش���ریعت  نهای���ی  ه���دف 
رفاه عموم���ی اس���ت؛ بنابراین مؤلف 
نی���از ب���ه بازنویس���ی قوانین ش���ریعت 
ی���خ قانون  را بررس���ی می کن���د؛ زیرا تار
جمل���ه  از  ک���ه  داده  نش���ان  اس���امی 
قان���ون  مه���م  ویژگی ه���ای  مهم تری���ن 
اسامی بازنویسی و بازتفسیر11 مستمر 
کارهای فقهی  شریعت است. وجود 
چشمگیر این مدعا را اثبات می کند. 
یکردهای  گاهی نیازمند »رو این روند 
جدیدی به منابع قانون و روش تفسیر 
که عدالت برقرار ش���ده و افراد به س���هم مقرر  کند  آنها اس���ت« تا تضمین 
خود در زندگی می رس���ند. از این رو »روش شناس���ی قانون���ی و ارتباط آن با 
فلسفه قانون« برای »هماهنگ ساختِن«12 این دو در راستای رفاه عمومی 
مهم می باش���د. مؤلف با به کارگیری قرآن و سنت پیامبر)ص(، ایده های 
ن���و و ابداعی ابواس���حاق الش���تیبی، ش���اه ول���ی اهلل دهلوی، عام���ه اقبال 
اله���وری و عبدالحمید ابوس���لیمان در باب توس���عه انس���انی را تلخیص 
می کند تا مدعای خود؛ یعنی نیاز به بازنویس���ی قوانین شریعت را اثبات 
که اس���ام  نمای���د. به دیگ���ر بیان ای���ن مقاله در پی اثبات این امر اس���ت 
حضاری اجتهاد و اس���تنباطی جدید از ش���ریعت است و امری خارج از 

شریعت نیست )ص 55(. 

10. New approaches to shariah; appreciationg Islamic values in light of changes in mus-

lim societies. 

11 .Re-presentation .

12. Harmonize.

هاشم کمالی در صدد است تا 

برای اصول اسالم حضاری از شرع 

مقدس مؤیداتی را فراهم آورد که 

برای انجام این امر از قران و سنت 

استفاده کرده و آیات و روایات 

متعددی را گرد آورده است. در 

حقیقت مرادِ  هاشم کمالی از 

عبارت »از منظر شریعت« این 

است که قران کریم و سنت، منبع 

اصلی استنباط اصول اسالم حضاری 

هستند و این اصول مطابق با 

»مقاصدالشریعه« است.
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ی به جای صریح گفتن،22 به اش���اره23  که و کار اقبال این گون���ه بود  ش���یوه 
کتف���ا می ک���رد. در هر ص���ورت پیش���نهادهای اقبال در باب ب���ه کارگیری  ا
اجماع و قیاس ابداعی اس���ت. طرح او در باب مجسم ش���دن اجماع در 
ی در به نتیجه رساندن  شکلی از مجمع دولتی نشان دهندۀ عمل گرایی و
ی از اجتهاد به مثابه  موضوعات نظری اس���امی اس���ت. تعریف جدید و
کار او در جنبش نظری مسلمانان در  ابزاری برای احیاء اس���ام مهم ترین 
قرن بیس���تم می باشد. او اولین متفکر مس���لمانی بود که ارزش های غربی 
که ضعف تفسیر هر دو را مشخص  کنار شریعت قرار داد  را به گونه ای در 

نمود )ص 65(.

عبدالحمید ابوسلمیان
ک���ه در ت���اش اس���ت  عبدالحمی���د نی���ز از جمل���ه نویس���ندگانی اس���ت 
روش شناسی اسامی را از درون شریعت اصاح نماید تا بتواند متد فهم 
ش���ریعت را با نیازمندی های روز همراه س���ازد. او روش خود در پرداختن 
که آنها را تقلیدی می داند،  به شریعت را، در مقایسه با روش های سنتی 
ابداع���ی می  ش���مارد. او منابع را به دو بخش تقس���یم می کند: منابع اولیه 
ک���ه عبارتند از قران، س���نت، اجم���اع و قیاس و منابع ثانوی���ه که عبارتند 

از اس���تحصان و درنظرگرفت���ن مناف���ع 
عموم���ی و مانع ش���دن از ابزاره���ای به 
ظاه���ر مش���روع )س���د الح���رج، رف���اه و 
مناف���ع عمومی(. ابوس���لیمان قائل به 
کفایت  اصاح روش شناسی است و 
مناب���ع اح���کام اس���امی را ب���رای رفع 
نیازه���ای اس���امی تأیی���د نمی کند و 
ض���رورت خوان���ش و تفس���یر جدید از 
ق���رآن و س���نت را پیش���نهاد می دهد. 
فق���دان تجربه گرای���ی در عل���وم دینی 

سبب گمگشتگی از ابعاد زمانی و مکانی که برای به روزکردن هنجارهای 
شرعی الزم بود، شد )ص66- 69(.

یکردهای جدید  بنابراین مؤلف در این مقاله برای اثبات امکان ایجاد رو
یکردهای موجود در اس���ام  به ش���ریعت، مواردی را ش���اهد می آورد ت���ا رو

حضاری را منطقی و شرعی جلوه دهد.

فصل چهارم: معنای تمدن از منظر ماالیی ها24 )بهارالدین احمد(25
این پرسش که آیا اساسًا یک تمدن مالیایی وجود داشت یا وجود دارد در 
این مقاله بررس���ی شده اس���ت. فرضیه اصلی نویسنده در این مقاله این 
کرده است.  که اسام نقشی اساسی در ساخت تمدن ماالیی ایفا  است 

22. Enunciate. 

23. Suggest. 

24.   The meaning of civilization as perceived by Malays.

25 .Baharudin Ahmad.  

ی  همانند ش���افعی، به اس���تقال اجتهاد از س���ایر منابع معتقد اس���ت. و
کتابی با عنوان حجت اهلل البالغه درباره فقه اسامی و فلسفه آن نوشته و 
کتاب را به توس���عه بشری )ارتفاق( و تکامل جامعه انسانی بر  یک بخش 
ی در این بخش، زبان، تدبیر  اساس وحی الهی اختصاص داده است. و
من���زل، هنر، مب���ادالت اقتصادی و لزوم نصب رهبر ب���رای حکمرانی را از 
ی دیدگاه اجتهاد را طوری گسترش  جمله ارتفاقات بر ش���مرده اس���ت. و
کند.  که مجتهد بتواند روش معنوی جدیدی را برای شریعت اتخاذ  داد 
ی، او را »مجدد دین«  این ابداع او س���بب ش���د تا اندیش���مندان پس از و
که ابداع او منجر به ظهور رنسانس اسامی در آسیای جنوبی شد  بنامند 

)ص 61 - 62(. 

محمد اقبال
کید دارد. او  اقبال بر اهمیت بازسازی فقه اسامی و تدوین مجدد آن تأ
در مقاله »مبنای جنبش در س���اختار اس���ام«، به بررسی جایگاه و نقش 
چه���ار منبع ش���ریعت می پ���ردازد و بی���ان می کند که ه���دف اصلی قرآن، 
که برت���ر از ارتباط او  گاهی( انس���ان اس���ت  گاه کردن و بیداری وجدان )آ آ
با خداس���ت. اقبال می گوید: س���ه چیز در قران مش���خص شده است: 1. 
انسان، برگزیده خداست؛ 2. انس���ان با تمامی اشتباهاتش نماینده خدا 
بر زمین است؛ 3. انس���ان امانت داِر شخصیتی آزاد است)حق انتخاب 
دارد( و مخاط���رات آن را نی���ز می پذی���رد. »اش���تباهات انس���ان« و »آزادی 
ک���ه اقبال را از س���نت اندیمش���ندان اس���امی در  انس���ان« دو موردی ان���د 
کامل ابن عربی و ما صدرا( متمایز می سازد. ایده  باب انس���ان )انس���ان 
یخ  ش���خصیت آزاد انس���ان برآمده از تئوری تغییر و حرک���ت دائمی در تار
ی می باش���د. او مبنای حرک���ت را در اجتهاد در فقه  انس���ان و طبیع���ت و
ی منتقد سد باب اجتهاد بوده و انفتاح باب  اس���امی تعریف می کند. و

اجتهاد را برای بازسنجش و نقد آن ضروری می داند )ص 63(. 

کامل از ارزش ه���ای زندگی، ما را در تفس���یر اصول  گاهی  در نظ���ر اقب���ال آ
ی اجماع مهم ترین بخش ایده ش���رعی  بنیادین کمک می کند. در نگاه و
ک���ه نباید به  گروهی اس���ت  در اس���ام اس���ت. اجم���اع، تجس���م اجته���اد 
اجتهادهای پیش���ین محدود شود. او این ایده را که اجماع می تواند قران 
کند، رد می کند. اقبال مس���ئله قیاس ب���ا چهارمین منبع حکم  را نق���ض 

اسامی می  داند )ص 64(. 

کاملی از داللت های آزادی و پیشرفت هم در مفهوم مدرن  گاهی  اقبال ا
و هم در مفهوم س���نتی داش���ت؛ از این رو اقبال توانست عناصر استمرار21 
کن���ار هم قرار ده���د. فضل الرحمن  و تغییر در س���نت های اس���امی را در 
می گوی���د: ای���ده عش���ق به اقب���ال ای���ن ام���کان را داد ت���ا جهان هس���تی را 
»زمین���ه ای مق���دِس« غیرقابل تقس���یم ب���ه دینی و س���کوالر در نظ���ر بگیرد. 

21. Continuity. 

ادعای این مقاله این است که هدف 

نهایی شریعت توجه به رفاه عمومی 

است؛ بنابراین مؤلف نیاز به 

بازنویسی قوانین شریعت را بررسی 

می کند؛ زیرا تاریخ قانون اسالمی 

نشان داده که از جمله مهم ترین 

ویژگی های مهم قانون اسالمی 

بازنویسی و بازتفسیر مستمر 

شریعت است.
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گرفت )ص 74-  گذش���ته ماالیی ها را در بر خواهد  قطعًا دس���تاوردهای 
یش���ه آن  76(. واژه تم���دن31 در ماالی���ی برگرفته از لغت عربی اس���ت که ر
دی���ن )din( به معنای مذهب32 اس���ت؛ بنابراین در همان ابتدا می بینیم 
ک���ه تمدن جدای از دی���ن، باورها و مفهوم و تفکر دینی نیس���ت. بنابراین 
یف آن  یافتند که تمدن ه���ا از طریق دین، باورهای آن، تعار ماالیی ه���ا در
از انس���ان و خدا و جهان و طبیعت در چارچوب دین امکان پذیر است. 
که  ماالیی ها س���اختمان ها و بناه���ای یادبود چش���مگیری همانند آنچه 
هندو ها و بودایی ها در سوماترا برپا کردند، نساختند. آنچه که مورد توجه 
که در بحث از تمدن  صوفی های ماالیی در گذش���ته بود، جنبه زبان بود 

کمتر بدان پرداخته شده است )ص 77(.

که معانی درونی و  گس���ترش دادند   ماالیی ها تحت تأثیر اس���ام زبانی را 
که در واقع الزمۀ پیش���رفت تمدن به معنای  بیرون���ی زندگی و واقعی���ت را 
گس���ترش دادند و در این تمدن، جنبه متافیریک واقعیت  واقعی اس���ت 
ب���ا جنبه فیزیک���ِی ماهیِت خلق���ت ترکیب ش���دند. درواق���ع ماالیی ها با 
گس���ترش زبان مناس���ب، فرهنگ و تفکر خ���ود را با نگارش رس���اله هایی 
کردن���د. دان���ش در م���ورد خلقت  در زمینه ه���ای مختل���ف علم���ی غن���ی 
کیهان شناسی، الهیات و فلس���فه، فقه و حقوق، اخاقیات  صوفیس���م، 
و پزش���کی، هیئت، داروس���ازی و... در مدارس و مساجد مذهبی تعلیم 
می شد و از قرن شانزده به بعد نیز ماالیی در برخی از مناطق نظیر آسیای 
جنوب ش���رق، نظیر جاوا و سایر جزیره های اندونزی و جنوب افریقا تأثیر 
کی از آن اس���ت که ادبی���ات و فرهن���گ ماالی به  گذاش���ت. ای���ن ام���ر حا
س���طحی از تمدن رسیده که قادر اس���ت بر سایر نقاط تاثیر بگذراد. )ص 

 .)81 - 79

که ب���رای پذیرفته ش���دن یک فرهن���گ به عنوان تم���دن نیاز  معیارهای���ی 
است، عبارتند از: 

سیس���تم  توس���عه  در  را  دان���ش  بیرون���ی  و  درون���ی  بع���د  بای���د  تم���دن   .1
کند. معرفت شناسی اش مجسم 

کند 2. تمدن باید حضورش را برای مدت طوالنی حفظ 

3. تم���دن باید ارزش ه���ا، دانش وجهان بینی خود را حف���ظ کند تا بتواند 
گسترده مردمی را با اتکا به این ارزش ها با خود همراه نماید. گروه های 

4. تمدن باید قادر به تأثیرگذاری بر دنیای پیرامون خود باشد.

همه این موارد در مورد تمدن ماالیی صادق است؛ بنابراین مالزی دارای 
یک گذش���ته تمدنی بر اس���اس اس���ام است و اس���ام حضاری ادامه آن 
چیزی اس���ت که در گذش���ته در ماالی وجود داش���ته و با تفکر مسلمانان 
مالزی بیگانه نیس���ت. اصول اس���ام حض���اری در زندگ���ی و تفکر تمدن 

گذشته جریان داشته است)ص 82(. ماالیی ها در 

31. Tamaddun. 

32. Religion.

نویسنده در این مقاله تاش می کند، معنای تمدن از منظر ماالیایی ها را 
کند. نخستین دیدگا هی  ضمن نقد دو دیدگاه در باب این مس���ئله بیان 
کاسیک  یخ ادبیات  کتاب تار ینستت26-27 در  که نقد می کند، دیدگاه و
ی مالزیایی ها به سمت  یسنتت عدم پیشرو ماالی���ی28 است. از دیدگاه و
یخ گذشته شان« است و از  کردن خود »از تار تمدن، در ناتوانی آنها در رها
این رو نتوانسته همانند غرب به توسعه و پیشرفت دست یابند. نویسنده 
ی را رد می کن���د و می گوید:  ب���ا تکیه ب���ر دی���دگاه مالیای���ی نتیجه گی���ری و
گاهی، اخاقیات، عدالت  »مؤلفه های اصلی اسام حضاری نظیر خداآ
و دانش جویی،29 بخشی از فلسفه سنتی حکومت داری مالیایی ها را در 
گذش���ته نش���ان می دهد؛ زیرا اس���ام نقش مهمی در ایجاد تمدن ماالیی 
که مدعی بودند این  یخنگارانی  کرده اس���ت«. از این رو موقعی���ت تار ایفا 

کشور تمدن پیچیده ای ندارد را تضعیف می کند.

ک���ه نویس���نده آن را  نقد  ی���خ ماالیی  دی���دگاه دیگ���ر در م���ورد فرهنگ و تار
می کن���د، دیدگاه جامعه شناس���ی آلمانی، ون لئور30 اس���ت. او بر این باور 
که ظهور اسام نتوانسته تاریخ  است 
و تم���دن ماالیی - اندونزیایی را تغییر 
گفتۀ  و به پیش���رفت س���وق دهد. ب���ه 
ون لئ���ور ب���ا ظه���ور فرهن���گ و تم���دن 
غرب���ی بود که ماالیی ه���ا از نظر فکری 
متحول ش���دند. بهارالدی���ن احمد در 
کارهایی  نقد این دیدگاه می نویس���د: 
که قبًا در مورد تمدن ماالیی صورت 
گرفته، نگاه تک بعدی تاریخنگارانی 
ک���ن و معابد و  ک���ه با بررس���ی اما ب���وده 
س���اختمان های هندوها و بودایی ها، به موشکافی گذشتۀ تمدن ماالیی 
گذشته  پرداختند و فقط از افس���انه ها و فلکلورها و اسطوره های مرتبط با 
که دنی���ای مدرن و زمان ح���ال ماالی را  س���خن گفتند و دی���دگاه جامعی 
که ساختمان ها و بناهای یادبود،  در نظر بگیرد، نداشتند. درست است 
می توانن���د جنبه ه���ای معینی از فرهن���گ را به تصویر بکش���ند؛ اما این امر 
ی���خ و دس���تاوردهای تمدن اصی���ل مالزیایی  س���بب می ش���ود مفهوم، تار

تک بعدی بشوند و یا به فراموشی سپرده شوند )ص 72 - 74(.

اس���ام نقش مهم و قابل توجهی در س���اختن فرهن���گ و تمدن ماالیی ها 
داش���ته و بنی���ان تم���دن ماالیی بر آن س���اخته ش���ده اس���ت. ای���ن تأثیر به 
که آنچه ام���روزه تمدن ماالیی ش���ناخته ش���ده، نتیجه ورود  حدی ب���وده 
گر واژه تم���دن به خوبی بازتعریف ش���ود،  اس���ام بوده اس���ت. همچنین ا

26. Winstedt.

27. R.O Winstdet. 

28. A history of classical Malay literature. 

29. Seeking knowledge. 

30. V.C Van leur. 

اصول فقه صرفاً ابزاری برای 

استخراج احکام از منابع نیست، 

بلکه به فهمِ اهداف و مقاصد احکام 

که او از آن به »مقاصدالشریعه« 

تعبیر می کند، کمک می کند. 

مجتهد نه تنها وظیفه استنباط 

حکم را دارد، بلکه بایستی هدفی 

که حکم برای آن تشریع شده است 

را استخراج نماید.
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کنین، ش���یخ نورالدین الرانیری  ال���ی عبادت ربی العالمین و هدایت الس���ا
کتاب س���اله  کتاب س���یرت المس���تقیم و کتاب بوس���تان الس���اطین،  در 
الس���اطین مرب���وط به ق���رن 17م، تن���اس افن���دی«،35  ترجمان المس���تفید 
کتاب کش���ف اللثام، ش���یخ احمد  عبدالرئوف، ش���یخ زین العابدین در 
کت���اب طی���ب االحس���ان ف���ی ط���ب االنس���ان و عبدالرئ���وف  الفتان���ی در 

الفنسوری بررسی می کند )ص 89 - 118(.

بنابرای���ن می توان گفت که ده برنامه اصلی که در برنامه اس���ام حضاری 
وجود دارد به هم پیوس���ته هستند و نوعی تمدن جدید را ارائه می دهند. 
این عناص���ر تضمین کنندۀ نیازهای معنوی، اخاقی، ذهنی، اقتصادی 
که با محور معنوی ترکیب ش���ده اند و تنها  و فرهنگی انس���انیت هس���تند 
نکته ای که باید درک ش���ود این اس���ت که باید اینها را در زندگی عملی با 

گرفت )ص 118 - 121(. کار  توجه به بافت موجود به 

فصل ششم: اسالم حضاری به منزله سیاست حکومتی جدید36
کمال حسن37 ُمهد 

نویسنده در این مقاله تصریح می کند که اصطاح اسام حضاری در نوع 
کاربرد آن بعد از حادثه یازده سپتامبر افزایش  خودش جدید نیس���ت؛ اما 

یافته اس���ت. او بنی���اد38 این مفهوم، 
کارب���رد آن بی���ن متفکری���ن و توس���عه 
کنونی اش را  آن در مال���زی ب���ه ش���کل 
که  تبیین می کند و بر این باور اس���ت 
ی اس���ام  گ���ر چه عبداهلل احمد بداو ا
حضاری را در سال 2004م، سیاست 
ک���رد؛ اما  جدی���د دولت خ���ود معرفی 
اس���ام حضاری ی���ک اس���ام جدید 

نیس���ت، بلکه سیاس���ت جدیدی است که دولت به کار گرفته و در واقع 
نوع توسعه یافته اندیشه های ماهاتیر محمد است. در گفتمان مالزیایی، 
کیدی اس���ت ب���ر ابعاد و اهداف تم���دن معاصر  صف���ت حضاری تنها تأ
یکی  که در اثر پیش���رفت های علم���ی و تکنولوژ اس���ام در جهان ق���رن 21 
کش���ورهای غی���ر اس���امی به س���رعت در ح���ال تغییر اس���ت. چالش های 
یست و اقتصاد مبتنی  جدید جهانی شدن، معرفی اس���ام به عنوان ترور
ب���ر دان���ش و انقاب فن���اوری اطاع���ات، مس���لمانان را بر این داش���ت تا 
ک���ه رمز بق���ا در دنی���ای جدید در دو چیز اس���ت: 1( دس���ت یابی  یابن���د  در
ب���ه برتری در ش���اخه های دانش روز و دس���ت یابی ب���ه ویژگی های جوامع 
مترق���ی؛ 2( تغییر تصویر اس���ام به عنوان یک دی���ن غیرمتمدن و متحجر 
که توس���ط غرب معرفی ش���ده اس���ت )ص 124(. ماالیی ها در مقایسه با 

35. Tenas effendy. 

36.  Islam hadhari as a new government policy.

37 . Mohd kamal hasan. 

38. Rationale.

فص���ل پنجم: اس���الم حض���اری در بافت گفتمان س���نتی اس���المی - 
ماالیی در دنیای ماالی33

محمد عثمان المحمدی34
نویسنده در این مقاله تاش می کند توسعه تفکر در تمدن اسام مالیایی 
ی اس���ام حضاری را پیوند و ادامه این فرایند می داند؛  کند. و را تش���ریح 
بنابرای���ن هدف در این مقاله بررس���ی نکات مهم مفهوم اس���ام حضاری 
گفتمان س���نتی اس���ام ماالیی اس���ت. در رابطه  و ق���راردادن آن در بافت 
با این موضوع س���ه نوع بحث وجود دارد: نخس���ت وح���ی الهی قران؛ دوم 
س���نت پیامب���ر)ص( که در طول قرن ها ثابت  اس���ت و س���وم ش���اخه های 
که با ش���اخه های دانش وحیان���ی در ارتباط بوده  مختل���ف علوم مقدس 
که با تاش های چش���مگیر دانش���مندان مس���لمان به وجود آمده اس���ت. 
که  بنابراین با سه جنبه مواجه هستیم: قران، سنت پیامبر و تفکر انسان 
ط���ی مکان و زمان های مختلف ب���ا این دو در تعامل بوده و علوم مقدس 

کرده است )ص 85(.  را خلق 

فرهنگ و تمدن که از تعامل انسان با این حقایق )قران و سنت( به وجود 
که بعد  آمده است، از نظر اسام، ابعاد، اصول و ارزش های خاصی دارد 
س���وم آن، ماهیت برنامۀ دولت در بافت فرهنگی و زمانی ویژه ای اس���ت 
و نیازها را در مواجهه با فرهنگ و مس���ائل زندگی بر طرف می س���ازد که به 
نظر مؤلف اس���ام حضاری ی���ا برنامه دولت مال���زی، از چنین جایگاهی 
برخوردار اس���ت )ص 86(. هدف اس���ام حضاری، پرورش مسلمانان، 
جامع���ه و افرادی اس���ت که صاحب ق���درت معنوی، اخاق���ی، ذهنی و 
که قادر به ایس���تادن بر پای خود هس���تند، توجه ش���ان به آینده  مادی ان���د 
اس���ت، خاقن���د و قابلیت مواجه ش���دن عقان���ی با چالش ه���ای دنیای 
معاص���ر را دارن���د. از نظ���ر ماهاتی���ر محم���د پنج اص���ل باید رعایت ش���ود: 
حف���ظ، تقوی���ت و افزای���ِش دین، ذهن انس���ان، زندگی انس���ان، س���رمایه، 
یات خمس���ه نامیده می ش���وند.  ک���ه در اصول فق���ه ضرور ثروت و نس���ب 
یات در بافت  بنابرای���ن هدف نهایی اس���ام حضاری تقویت ای���ن ضرور
توس���عه بش���ر و فرهنگ اس���ت. مؤلف در ادامه برای اثبات مدعای خود 
گفتمان سنتی ماالیی  به بررس���ی اصول ده گانه اسام حضاری در بافت 
ک���دام از مفاهیم  می پردازد. در این راس���تا نویس���نده ت���اش می کند تا هر 
ده گانه: »ایمان و تق���وای الهی«، »عدالت وصداقت در حکومت«، »روح 
استقال در بین مردم«، »ارجیحت دانش و مهارت«، »توسعه اقتصادی 
متوازن و کیفیت زندگی«،»توجه به گروه اقلیت ها و زنان«، »همبس���تگی 
یس���ت«، »قابلیت دفاع«، را  اخاق���ی و فرهنگ���ی«، »حفاظت از محیط ز
در آثار کاس���یک اندیش���مندان و علمای ماالیی همچ���ون »محمد زین 
ابن الفقی���ه جال الدین آچ���ه ای« در بدایة الهدایه، »بخ���اری الجوهری« 
در تاج الس���لطان، ش���یخ عبدالصمد الفلیمبانی در کتاب سیرالسالکین 

33. Islam hadhari in the contet of traditional malay –islamic discourse in the malay 

world.

34. Mohammad Uthman El-Muhammadi.

فرضیه اصلی نویسنده در این مقاله 

این است که اسالم نقشی اساسی 

در ساخت تمدن ماالیی ایفا کرده 

است. نویسنده در این مقاله تالش 

می کند، معنای تمدن از منظر 

ماالیایی ها را ضمن نقد دو دیدگاه 

در باب این مسئله بیان کند.
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یس���ت؛ 10. دف���اع قوی)قابلیت دفاع(  و اخاقی؛ 9. حفاظت از محیط ز
)ص 130 - 136(.

که معرفی اسام حضاری و اصول آن بی شک در  گفت  بنابراین می توان 
تقویت رفاه عمومی و پیش���رفت جامعه ماالیی موفق است؛ زیرا عاوه بر 
مشروعیت اسامی و دینی معنای تمدنی را در توسعه کشور در قرن 21 به 
همراه داشته و تدوام این کار نیازمند گام های طراحی شده و برنامه ریزی 
ش���دۀ دقیق است. نحوه چنیش اصول اس���ام حضاری امری سنجیده 
کی از آن نیست که توسعه می تواند فقط در  اس���ت؛ اما به هیچ عنوان حا
ی دهد. این اصول بایستی به  توالی )ترتیب( ارائه ش���ده در این اصول رو

صورت منظم به اجرا در آیند. 

فص���ل هفت���م: رفاه و س���المت محیط زیس���ت به عن���وان ویژگی مهم 
اسالم حضاری39

 عثمان بکار40
یس���ت در طرح اس���ام  عثم���ان ب���کار در مقال���ه اش ب���ه جای���گاه محیط ز
یست می پردازد.  حضاری و یا به عبارت دیگر مس���ئله اس���ام و محیط ز
یس���ت را تش���ریح کرده و  یخچ���ۀ توجه به محیط ز در ابت���دای بح���ث، تار
یس���ت با صنعتی ش���دن به وجود آمد و انسان  می گوید: تخریب محیط ز
یس���ِت  یس���ت از اهمیت محیط ز گزاِف آلودگی محیط ز م���درن به بهای 
یس���ت از قرن 19 آغاز ش���د اما  گاه ش���د. اهمیت دادن به محیط ز س���الم آ
یخچه  در ده���ه 60 و بع���د از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. مؤلف این تار
گاهی نس���بت  چنین نتیجه می گیرد که تجربه غرب نش���ان می دهد که آ
یس���ت، هیچ گاه در مرکزیت بر نامه های تمدنی انس���ان غربی  به محیط ز
ی پ���س از نقد نگاه غرب به مس���ئله مهم  مدرن وجود نداش���ته اس���ت. و
یست می گوید: برخاف تمدن غربی، در تمدن اسامی، محیط  محیط ز
گذشته، نه  یست از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. مسلمانان در  ز
یس���ت بلکه از طریق آموزه های دینی  به بهای س���نگین تخریب محیط ز
گاه بودند. کلید موفقیت تمدن اسامی  یست آ خود، از اهیمت محیط ز
یست در نوعی از علم و تکنولوژی  سنتی در خلق فرهنِگ حفِظ محیِط ز
که مس���لمانان قبل از زمان مدرن به آن دست یافتند. این یافته ها  نهفته 
در آموزه های اس���امی تعبیه ش���ده ب���ود و رفته رفت���ه غیرمس���لمانان را نیز 
تح���ت تأثیر قرار داد. از ای���ن رو وجود محافظت از منابع طبیعی و محیط 
یس���ت، به عنوان یک اصل در اسام حضاری، عاقانه و بینش آفرین41  ز

محسوب می شود)ص 141 - 139(.

یس���ت در آن  عثمان بکار س���پس به اس���ام حض���اری و جایگاه محیط ز
می پردازد و می نویس���د: اس���ام حضاری به نوعی در ادامه سیاست های 
ماهاتی���ر محمد اس���ت؛ ام���ا عناص���ر جدیدی به آن اضافه ش���ده اس���ت 

39. Environmental helth and welfare as a important.

40. Osman bakar.

41. Insightful. 

ش���رایط بعد از استقال در سال 1957م پیشرفت قابل توجهی داشتند. 
البت���ه در بس���یاری از جنبه ه���ای اقتصادی و فرهنگی هنوز به پیش���رفت 
چندانی دس���ت نیافته بودند. بحران اقتصادی 1997 - 1998م ش���رایط 
کافی  که قدرت معنوی به تنهایی  یافتند  که در کرد و از اینجا بود  را بدت���ر 
نیست بلکه برتری در جنبه های مختلف، راه دست یابی به موفقیت در 

ی است )ص 125(. این جهان و جهان اخرو

نویسنده در ادامه به هشت استراتژی ای که برای دست یابی به موفقیت، 
نیاز اس���ت توس���ط مس���لمانان در این کشور اقتباس ش���ود، می پردازد که 

عبارتند از: 

که توسط اسام تشویق  1( احیای نقش تفکر خاق و استقال )اجتهاد( 
شده است. 

2( گس���ترش و تفس���یر مج���دد جهاد برای پذی���رش نیاز به دان���ش، علم و 
تکنولوژی.

کیفی���ت ش���رایط اجتماع���ی و فرهنگ���ی در تمام���ی زمینه ها  3( ارتق���ای 
)اتقان(.

یت اس���ام و  4( ارتقای نقش و مامور
مسلمین به صورت جهانی به عنوان 
رحمت���ی ب���رای ن���وع انس���ان )رحم���ة 

للعالمین(.

5( کاهش وابستگی به دیگر دولت ها 
و یا ملت ها.

ب���ه  ک���ه  جامع���ه ای  گس���ترش   )6
دس���تورات قرانی عش���ق می ورزد و آن 
را اج���را می کند و آن را وظیفه ای برای 

گسترش مرزهای دانش می داند.

7( برطرف ک���ردن دوگانگ���ی دانش دین���ی و دانش جهان���ی و اینکه هر دو 
دانش برای پیشرفت و توسعه الزم است.

پای���ی در اثر تماس  ک���ردن نس���ل جوان از این امر که رنس���انس ارو گاه  8( آ
یکی مس���لمانان در اس���پانیا  پایی ها با دس���تاوردهای علمی و تکنولوژ ارو

حاصل شد )ص 127(.

ی معتقد اس���ت که اس���ام حضاری روش���ی است  مؤلف می افزاید: بداو
یش���ه در ارزش های اصیل اس���امی  س���ازگار ب���ا مدرنیته و از طرفی دیگر ر
که مبتنی بر روش اس���ام حضاری و  دارد. او ده ویژگ���ی ب���رای جامعه ای 
ده اص���ل آن اس���ت را بر می ش���مرد: 1. ایم���ان و اعتقاد به خ���دا )تقوا(؛ 2. 
حکومت صادق و عادل؛ 3. افراد آزاد و مستقل؛ 4. ارجحیت دانش؛ 5. 
کیفیت خوب زندگی برای  توسعه جامعه و توازن )تعادل( اقتصادی؛ 6. 
م���ردم؛ 7. حمایت از حق���وق اقلیت ها و زنان؛ 8. همبس���تگی فرهنگی 

نویسنده تصریح می کند که 

اصطالح اسالم حضاری در نوع 

خودش جدید نیست؛ اما کاربرد آن 

بعد از حادثه یازده سپتامبر افزایش 

یافته است. او بنیاد این مفهوم را 

تبیین می کند و بر این باور است 

که اسالم حضاری یک اسالم جدید 

نیست، بلکه سیاست جدیدی 

است که دولت به کار گرفته و در 

واقع نوع توسعه یافته اندیشه های 

ماهاتیر محمد است.
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داشته باش���د) ص156(. انسان در جایگاه خلیفه خدا در زمین باید از آن 
کند و اسراف نکند )ص 158(. همچنین می توان به احادیث  محافظت 
که به محیط زیس���ت می پردازد.  کرد  متعددی از پیامبر اکرم)ص( اش���اره 
اندیشمندان مسلمان نیز نشان داده اند که از جمله دغدغه های مهم برای 
آنها مسئله محیط زیست و اکولوژی بوده است. برای مثال دانشمند بزرگ 
مس���لمان، محمد بن زکریای رازی، به اهمیت محیط زیس���ت در جامعه 
پی برده بود. رازی حتی یک آزمایش ابتکاری برای مشخص کردن کیفیت 
ک���رده بود تا مناس���ب بودن اح���داث یک  ه���وا در منطق���ه خاص���ی را ابداع 

بیمارستان در نزدیکی آن را اثبات کند. )ص 154(.

فصل هشتم: بازسنجش تأثیر اسالم بر علم مدرن42
سمیل اکدوغان43

در همراه���ی ب���ا ان���گاره اس���ام حض���اری که مس���تلزم »تعقی���ب جدی و 
کدوغ���ان در باب تأثیر  ارجحیت44دان���ش« اس���ت، مقاله متقن س���میل ا
اس���ام ب���ر علم مدرن، س���هم گذش���تۀ ای���ن دی���ن در بهبود زندگی بش���ر را 

یک���رد  بررس���ی می کن���د. نویس���نده رو
خنثای مس���حیت به عل���م در مقابل 
عل���م  ب���ه  اس���ام  کی���دی  تأ یک���رد  رو
ک���ه منجر ب���ه موفقی���ت نس���بی میان 
را  ش���د  می���ادی  ت���ا 14  قرن ه���ای 7 
بررس���ی می کند. در این دوره، فلسفه 
ک���ه  عقانی���ت45  و  عل���م  انتق���ادی، 
توسط مسلمانان توسعه یافته بودند، 
پای���ان اقتب���اس ش���د. او  از س���وی ارو
توس���عه  نس���بت دادن  غل���ِط  تص���ور 

عل���م ب���ه یونانی ها را بی���ان می کن���د و ایده های ناقص ارس���طو ب���ه عنوان 
متضادی برای دس���تاوردهای دانش���مندان مس���لمان در علم که موجب 
کتشافات و ابداعات غربی ها شده را به خوبی نشان می دهد  پیش���رفت ا

و می نویسد:

که علم غربی در قرن 17م با تأثیرپذیری  بسیاری از غربی ها بر این باورند 
از تم���دن یون���ان باس���تان در قرن چهارم پس از میاد مس���یح آغاز ش���د و 
توجیه اینها بر این امر اس���توار اس���ت که در فاصله سیزده قرن بین این دو 
باوره���ای مذهبی و خراف���ی بر دنیای علمی و عقانی برتری داش���ت و با 
انقاب علمی در قرن 16 و 17م این وضعیت ادامه داش���ت و علت این 
عقب ماندگی را اس���ام و مسیحیت می دانس���تند. البته چنین برداشتی 
ک���ه هیچ ن���وع تأثیر مثبت  یتوس���یت ها و س���کوالرها  فق���ط از دی���دگاه پوز

42.  A reappraisal of islam's impact on modern scienc.

43.  Cemil akdogan. 

44. Mastery.

45. Rationality.

که  یس���ت« اس���ت  ک���ه یکی از ای���ن عناصر، اصل »محافظت از محیط ز
از نظر اس���ام حضاری به صورت مس���تقیم با اس���ام مرتبط است و یک 
که مس���ائل محیط  یابی���م  سیاس���ت اس���امی قلمداد می ش���ود. بای���د در
یس���ت جنبه ه���ای معنوی، اخاق���ی و عقان���ی دارد. راه حل های بلند  ز
یس���ت، خواس���تار تغیی���ر دیدگاه ما در  مدت در رابطه با مس���ئله محیط ز
رابطه با توس���عه و یک زندگی مدرن، تکنولوژی و علم مرتبط با آن است؛ 
یس���ت تأثیر مخرب  که بر محیط ز زی���را این تکنولوژی و علم مدرن بودند 
ی پروژه های خاصی از توسعه کار  گذاشتند. مالزیایی ها بر آن شدند تا رو

که به طبیعت صدمه نزنند ) ص 145- 143(. کنند 

ی���ک و علمی  مس���لمانان س���نتی ب���ر این باورن���د که محص���والت تکنولوژ
یست مضر هستند. علم و تکنولوژی مدرن توانسته  مدرن برای محیط ز
جنبه ه���ای نی���از مادی زندگی بش���ر را بر طرف کند؛ اما نتوانس���ته در مورد 
ی ب���رای اثبات  کن���د. از جمل���ه ش���واهدی که و نیازه���ای معن���وی کاری 
یس���ت مطرح  مدعای خود در باب پیش���روبودن اس���ام در باب محیط ز
که در قرن بیستم در  کشاورزی ارگانیک  کشاورزی است.  می کند، مدل 
کشاورزی سنتی اسامی است با نامی  گرفته ش���ده، همان  کار  آلمان به 
جدید. به دیگر بیان کشاورزی سنتی در اسام، کشاورزی ارگانیک بوده 
کولوژی انس���انی و طبیعی  و ای���ن نوع کش���اورزی قادر به حفظ س���امت ا
یست آن را به اجرا درآورده اند  که مالزیایی برای حفظ محیط ز می باشد 

)ص147- 149(. 

یستی برای اسام اهمیت کانونی دارد؟  یکی و محیط ز کولوژ گاهی ا چرا آ
آم���وزه اصل���ی دین اس���ام تأیید اصل توحی���د یا همان یگانگ���ی خداوند 
اس���ت و جهان هس���تی نیز از نوع���ی یکپارچگی برخوردار اس���ت و اینکه 
گاهی از  که در طبیعت هس���تند به هم وابس���ته اند. آ تمام���ی موجودات���ی 
گاهی مذهبی مسلمانان به شمار می رود )ص  کولوژی عنصر مهمی از آ ا
152(. دو دلی���ل وج���ود دارد تا نش���ان دهد که چرا اس���ام به درک معنوی 
کید می ورزد: اس���ام به مس���لمانان یاد می ده���د تا طبیعت را  طبیعت تأ
که پیغام های معنوی برای انس���ان دارد تا  کتاب مقدس���ی در نظر بگیرند 
در آن اندیش���ه کنند و بهتر خالق آن را بشناس���ند. دلیل دوم: طبیعت نیز 
همانند انس���ان حق و حقوقی دارد، پس وظیفه انس���ان استفاده از آنها در 

عین حال محافظت از آنهاست )ص  153 - 150(. 

منابعی که انسان می تواند ایده های بینادین اسام در باب اکولوژی و علم 
محیط زیست را از آن بدست آوردند عبارتند از قران و سنت پیامبر)ص( 
و آثار و فعالیت های اندیش���مندان اس���امی. )ص 153(. برای مثال قران 
سرنوش���ت زمی���ن را در ارتب���اط با کل کیهان اع���ام می کن���د و آیاتی که در 
ق���ران درباره زمین آمده اس���ت، این امر را تأیید می کند. در قران به ش���دت 
از اس���راف نهی ش���ده اس���ت و نیز قرآن بی���ان می کند که بی���ن مخلوقات و 
محی���ط آنها رابطه ارگانیک وجود دارد و بین اینها باید توازن و تعادل وجود 

عثمان بکار به جایگاه محیط زیست 

در طرح اسالم حضاری و یا به 

عبارت دیگر مسئله اسالم و محیط 

زیست می پردازد. وی پس از نقد 

نگاه غرب به مسئله مهم محیط 

زیست می گوید: برخالف تمدن 

غربی، در تمدن اسالمی، محیط 

زیست از جایگاه خاصی برخوردار 

بوده است.
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مؤل���ف در ادامه به رابطه اس���ام و علوم متعارف می پردازد و می نویس���د: 
بی ش���ک ارزش های اس���امی تا ح���د چش���مگیری متف���اوت از باورهای 
مس���یحیت ب���ود؛ زیرا از نظر اس���ام این جهان، مقدس و قابل ش���ناخت 
اس���ت و طبیعت تجلی خداس���ت. اسام پیوس���ته در قران از مسلمانان 
می خواه���د تا ب���ه مطالعه پدیده های طبیعی بپردازد ت���ا به ذات الهی پی 
بب���رد؛ زیرا هم���ه مخلوقات آیتی هس���تند از خداوند متع���ال )ص 168(. 
گرچه علم آموزی و کس���ب دانش در مرکز پیام اسامی قرار داد؛ اما دانش 
کاربردی و عملی و با مش���اهده و  فق���ط تئوری و تفکر نیس���ت، بلکه باید 
تجربه همراه باش���د )ص 169(. مؤلف در این زمینه از ابن هیثم و تئوری 

کرد )ص 171(.  که آن را با مشاهده ثابت  ی مثال می آورد  »دید« و

کدوغان در ادامه به دستاوردهای اسامی در فلسفه و تکنولوژی  سمیل ا
اش���اره می کند و جایگاه فلس���فه یونانی در جهان اسام را تشریح می کند 
و مقایس���ه ای میان فلسفه یونانی و کام اسامی را ارائه می دهد و نتیجه 
کام، مستقل از یکدیگر از قرون هشت تا  که: در اسام فلسفه و  می گیرد 
گسترش یافتند و در مقایسه با اسام، مسیحیت مبنای فلسفی  س���یزده 
کام نداش���ت و نیاز به فلس���فه اسامی داش���ت؛ بنابراین با ترجمه  نظیر 
کتاب های »الکندی« و ابن سینا از عربی به التین در قرن دوازده و سیزده 

تأثیر اسام بر دین شناسی مسیحیت آغاز شد )ص 173 - 174(.

که نویس���نده به  نقش و س���هم غزال���ی درعلم مدرن بحث دیگری اس���ت 
که غزالی با مخالف���ت با فارابی و ابن  آن می پ���ردازد: برخی بر ای���ن باورند 

اس���ام و مس���یحیت را باور ندارند، ممکن است و البته این دیدگاه های 
متعصبانه به اش���تباه دین را مانعی در برابر علم می دانند. تفاوت اس���ام 
که مس���یحیت از ابت���دای پیدای���ش تا قرن  و مس���یحیت در ای���ن اس���ت 
دوازده���م عل���م را کنار گذاش���ت تا دل ب���ه ارزش های دنی���وی بندد و این 
دنیا بی ارزش ترین چیز نزد آنها محس���وب می شد. آنها به جای زندگی در 
که  ی و اب���دی بودند؛ در حالی  کنون، به دنب���ال زندگی اخرو ای���ن دنیا و ا
پا، اس���ام از قرن 7 تا 14 میادی تتمدنی رو به پیشرفت  در مقایس���ه با ارو
که باعث رش���ک غربی ها ش���د. اس���ام نه تنها بر زندگی  کرد  را تأس���یس 
کرد و بین  کید داش���ت، بلکه زندگی دنی���وی را نیز مهم قلمداد  ی تأ اخرو
این  دو تعادل بر قرار کرد و حتی مس���لمانان از قرآن برای مطالعه طبیعت 

گرفتند )ص 161(. الهام 

ای���ن دنی���ا از نظر اس���ام مق���دس و خوب ب���ه ش���مار می رف���ت و در زمان 
پایی ها به اوج رسید. از این زمان بودکه  که تأثیر اسام بر ارو رنس���انس بود 
ی گرایی( به پروتستانیس���م  کاتولیس���م )اخرو پایی ه���ا دیدگاه خود را از  ارو
ک���ه می گوییم اس���ام  گرای���ی( تغیی���ر دادن���د و از ای���ن منظ���ر اس���ت  )دنیا
حض���اری در پ���روژه خود ب���ه دنبال دیدگاه���ی متعادل و مبتن���ی بر هر دو 
که در اسام  ی(؛ یعنی همان چیزی  جنبه زندگی اس���ت )دنیوی - اخرو
آمده اس���ت؛ بنابرای���ن اواًل: تمدن مدرن ادامه تمدن یونانی نیس���ت؛ زیرا 
فلس���فه، علم و عقانیت آن برگرفته از اس���ام اس���ت نه یون���ان. ثانیا: در 
یخ چیزی در خاء شکل نمی گیرد و آنچه که در یک قرن و یا یک دوره  تار
به وقوع می پیوندد، بی شک متأثر از دوره قبلی خود است؛ بنابراین درک 
علم مدرن بدون توجه به علم اسامی، یعنی دستاوردهای مسلمانان از 
قرن هشتم تا چهاردهم میادی ممکن نیست. ثالثا: بزرگ ترین دستاورد 
که برای  دنیای اس���ام؛ برقراری سنت علم متعارف46 بود. این اسام بود 
کنارآم���دن با علم متعارف پارادایم های رایج را برای حقایق و جزئیات به 
پایی ها این را از مس���لمانان ی���اد نمی گرفتند، انقابی  گر ارو کار گرف���ت و ا

علمی رخ نمی داد )ص 162(. 

پایی ها و  ک���ه مؤلف بدان می پردازد این اس���ت که چ���را ارو پرس���ش دیگر 
یونانی ها نمی توانس���تند با علم متعارف )نرمال( س���روکار داشته باشند؟ 
نویس���نده در پاسخ این پرسش می گوید: در یونان باستان فیلسوف برای 
پی ب���ردن ب���ه حقیقت وج���ود، خ���ودش را از دنیای مادی و ح���واس جدا 
که مبنای آن را افاطون  می کرد تا با حقیقت محض سروکار داشته باشد 
بنا نهاد. از دیدگاه آنها هر چه ثابت و ماندگار نیس���ت، نمی تواند موضوع 
که تغییر می کند، نمی تواند با قطعیت ش���ناخته  علم باش���د؛ زیرا چیزی 
ش���ود و از دی���دگاه ارس���طو هدف دانش علم���ی قطعیت اس���ت. بنابراین 
اعتق���ادی به مش���اهده و تجربه و آزمایش )اس���تقراء( نداش���تند و بیش���تر 

تعمیم دهی )قیاس( می کردند )ص 164- 166(. 

46. NORMAL SCIENCE. 
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فص���ل نه���م: اقتص���اد اس���المی در دنی���ای جهان ش���ده: فرصت ها و 
چالش ها برای مسلمانان47

عامر الروبایی48
عام���ر الربایی در مقاله خود تاش می کند ت���ا وضعیت و جایگاه اقتصاد 
اسامی در دوران جهانی شدن را تببین نماید. او در این مقاله فرصت ها 
کمک می کند،  و چالش های مس���لمانان را به تفصیل برمی شمرد و به ما 
اهمیت »بازسازی و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی - اجتماعی« 
کید او بر این است که »وضعیت فعلی توسعه اقتصادی در  یابیم. تأ را در
یارویی با چالش هایی که جهان اسام با آن  کش���ورهای اس���امی برای رو
کافی است« و پیشنهاد می کند که کشورهای اسامی به  مواجه اس���ت نا
کنند تا بتوانند رشد خود را تسریع  یکی پیشرفت  لحاظ علمی و تکنولوژ
کش���ورهای جهان برس���ند. مدعای اصلی او در این  بخش���ند و به س���ایر 
مقاله چنین است:  نظام اقتصادی اسام، می تواند ابزار سودمندی برای 
کاهش وابس���تگی به کش���ورهای غیراس���امی را فراهم آورد و رشد پایدار و 

افزایش ثروت را موجب شود. 

کامی  کش���ورهای مس���لمان، نتیج���ه نا وضعیت نابس���امان  اقتصادی در 
تئوری های اقتصادی غیراسامی )کاپیتالیستی و سوسیالیستی( در این 
کشورها است و مسلمانان تاش کردند تا از سیطره این تئوری ها خاصی 
کنند. وضعیت نابس���امان  یابند و به س���مت تئوری ه���ای جدید حرکت 
توسعه اقتصادی در کشورهای اسامی محصول عوامل داخلی و خارجی 
اس���ت. مهم ترین عام���ل داخلی اتکا به ص���ادرات مواد خام و وابس���تگی 
اقتصادی به محصوالت خاص اس���ت که س���بب شده تا نیاز به دانش و 
فرصت تولید بومی محصوالت ایجاد نشود. در بعد خارجی نیز وابستگی 
کش���ورهای  بی���ش از حد ب���ه بازاره���ای جه���ان و  تنوع پایی���ن محصوالت 
کشورهای اس���امی شده است. از  اسامی س���بب آسیب پذیری اقتصاد 
س���ویی دیگر جهانی ش���دن اقتصاد،  کش���ورها را مجبور به بازسازی شکل 
تولید از طریق اس���تفاده از عل���م،  تکنولوژی،  تحقیق، توس���عه و مدیریت 
کشورهای اسامی در  که  و س���ازمان دهی نموده؛ بنابراین ضروری اس���ت 
کنند تا فاصله علمی خود با  بحث دس���ت یابی به دانش س���رمایه گذاری 

کنند )ص 203 - 204(. کم  کشورهای غربی و پیشرفته را 

 مؤل���ف در ادام���ه ب���ه جایگاه علم، دان���ش و اقتصاد در اس���ام می پردازد: 
 اس���ام دینی پویاست و طرفدار دانش و ایجاد تکنولوژی جدید است. از 
س���ویی دیگر نیاز به بازسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، سبب 
کش���ورهای اسامی قرار  کانون مباحث  ش���د تا بحث اقتصاد اسامی در 
گی���رد و جایگزینی برای اقتصاد غربی و سوسیالیس���تی معرفی ش���ود؛ زیرا 
پویایی اسامی و نقش علم و دانش در آن مانع از تقلید محض می شود. 
دین اس���ام توجه خاص���ی به اقتص���اد و عدالت اقتص���ادی و اجتماعی 

47. Islamic economics in a globalized world: opportunities and chaalanges fo muslims. 

48. Amer al-roubaie.

س���ینا س���بب از بین رفتن علم ش���د؛ اما غزالی با ارائه بنی���ان متافیزیکی 
جدی���د برای علم، یکی از پیش���گامان علم مدرن ش���د. در واقع هدف او 
که علم را از بین ببرد، بلکه می خواس���ت متافیزیک ارس���طویی  این نبود 
را با متافیزیک جدیدی جایگزین کند )ص 176(. دس���تاوردهای غزالی 
گاس���ندی است و از این رو می توان  در حوزه متافیزیک، قبل از دکارت و 
ی ایده های ابن س���ینا  او را پیش���گام واقع���ی علم م���درن در نظر گرفت. و
و فاراب���ی را در س���ه زمین���ه نقد کرد و آنه���ا را از این منظر کافر دانس���ت: 1. 
ابدیت جان؛ 2. دانش خدا از مس���ائل جهان شمول و نه خاص؛ 3. عدم 

امکان رستاخیز. 

ب���رای ورود ب���ه عص���ر جدیدی مانند رنس���انس و دس���ت یابی ب���ه انقاب 
ک���ه غزالی با  علم���ی، اولین ش���رِط الزم تخری���ب باورهای ارس���طویی بود 
کار ادامه داد  کار دست زد و به این  نگارش کتاب تهافت الفلسفه به این 
و از س���ال 1210 - 1277ق غربی ه���ا در پی تخریب ایده های ارس���طویی 
برآمدند و با استفاده از ماهیت ایده های غزالی در تهافت الفلسفه، البته 

کار ادامه دادند )ص 177(.  گسترده تری به این  در قالب 

پا می پردازد: از اواخر قرن نه  کدوغان س���پس به تأثیر اس���ام بر ارو س���میل ا
پایی ها از نظر تکنولوژی و علمی به مس���لمانان  تا ق���رن پانزده میادی ارو
وابس���ته بودند و به ترجمه آثار آنها پرداختند و تحت تأثیر دس���تاوردهای 
کردن���د و در ق���رن دوازدهم  ی���ادی ب���ه طبیع���ت پی���دا  مس���لمانان توج���ه ز
ک���ه در آن به مطالع���ه آثار دانش���مندان  کردن���د  دانش���گاه هایی تاس���یس 
مس���لمان پرداختن���د و آنه���ا را توس���عه دادند. ب���رای مث���ال در تکنولوژی 
کشتی سازی را توسعه دادند. از رنسانس  کاغذسازی و  صنعت چاپ و 
ی آوردند  پایی ها به دنیای طبیعی رو که اوج تأثیرپذیری از اسام بود، ارو
یکرد  و از زندگی ایستا به زندگی عملی و پویا تغییر مسیر دادند و با این رو
جدید از قرن شانزدهم به بعد زمامدار مدرنیته شدند)ص 194 - 187(.

نویسنده در پایان مطالب خود را چنین جمع بندی می کند:
ک���ه باع���ث بیداری  1. مس���لمانان صاحب���ان اصل���ی مدرنیت���ه هس���تند 
پایی ها از خواب غفلت شدند و بدون دستاوردهای مسلمانان، آنها  ارو

قادر به دستیابی به انقاب مدرن نبودند.

کارگی���ری پارادایم ها  پایی های قرون وس���طی قادر به به  2. یونانی���ان و ارو
کار نیز ب���ه علم متعارف  ب���رای چیزهای���ی خاص و حقایق نبودن���د و این 

مسلمانان مرتبط است.

کام اس���ام اخذ  3. بنیان متافیزیک جدید، یعنی فلس���فه مکانیکی از 
شده است.

کرد،  4. کام اسامی نه تنها علم را با بنیان های متافیزیک جدید مجهز 
کرد )ص 201(. بلکه پارادایم های ارسطویی را نیز رد 
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که عبارتند از: اجتهاد، قیاس و عقل؛ زیرا اقتصاد عرصه ای  کنند  فع���ال 
یخ اس���ام و سنت  پویاس���ت که ممکن اس���ت نتوان مصادیق آن را از تار
که امروزه مس���لمانان با آن  کرد. بنابراین چالش هایی  پیامبر)ص( پی���دا 
که در صدر اسام با آن  مواجه هس���تند، متفاوت از چالش هایی اس���ت 
ی���م. و در نهایت  که نیاز ب���ه منابع ثانویه دار مواج���ه بودند؛ از این روس���ت 
اینک���ه تنها راه بازس���ازی اقتصادی و دس���ت یابی به تع���ادل اقتصادی، 

تعلیم و آموزش اسامی است )ص 235(. 

فصل دهم:  تبادل بین تمدنی دانش در س���نت ذهنی اسالم: مطالعه 
موردی در باب رابطه »علم تدبیر منزل اس���الم« و »اکونومیای« یونان 

باستان49
صبری اورمان50

تاش »صبری اورمان« برای نشان دادن تشابهات موجود در جهان اسام 
و یونان باس���تان، پژوهشی اس���ت در باب تأثیر تمدن ها بر بنیادی ترین و 
البته مهم ترین بعد جامعه، یعنی خانواده. به عبارت دیگر مؤلف در این 
یخ توسعه اسام فرایندی است از  مقاله تاش می کند تا نش���ان دهد، تار
که در این فرایند اسام توانسته از طرفی به  تعامل با تمدن های مهم دنیا 
کند و از طرف دیگر ب���ا تمدن های موجود تعامل  عنوان یک تمدن رش���د 
داشته باشد. در این مقاله، مؤلف در صدد است تا دیدگاه تمدن اسام 
یخ عل���وم اجتماعی  که از تار را نس���بت به تب���ادل دانش از طریق مثال���ی 
که از آن اس���تفاده می کن���د، رابطه بین علم  کن���د. مثالی  برگرفته تش���ریح 
کنومیای یونان باستان است )ص 237(. او در  تدبیر منزل در اس���ام و ا
خ���ال متن، اصلی در اس���ام را برجس���ته می کند که فرضیه نویس���نده را 
مبنی بر تعامل اس���ام با س���ایر تمدن ها و اس���تفاده از ویژگی های مثبت 
که  آنها را اثبات می کند و آن اصل این اس���ت: منفعت بردن از هر چیزی 

در تعارض با دیدگاه اصلی اسامی نباشد.

کونومیا در  صب���ری اورم���ان پس از م���روری بر جایگاه عل���م تدبیر من���زل و ا
فلس���فه، به تش���ریح ارتب���اط میان این دو اق���دام می کند:  مقایس���ه این دو 
که اینه���ا ش���باهت هایی در زمنی���ه نام، ش���کل و محتوا  نش���ان می ده���د 
کونومیای یونانی برابر اس���ت.  دارن���د. از نظر ن���ام، تدبیرالمنزل ب���ا ترجمه ا
از نظر ش���کل و محت���وا نیز همانند هس���تند؛ زیرا هر دو ب���ا مدیریت خانه 
که منحص���رًا به مطالع���ه این موض���وع پرداخته  در مقاله ه���ای مختل���ف 
که همزم���ان با این موضوع، موضوعات دیگر را بررس���ی  و ی���ا در آثار دیگر 
کردند، س���روکار دارن���د. البته با وجود این ش���باهت ها، تفاوتی هم دارند. 
کونومیا سروکار دارند، در کتاب هایی  که با ا نوشته های یونانی از این نوع 
که با سیاست ربط دارد. در نوشته های اسامی همین موضوع در  است 

49. Intercivilizational exchaknge of knowledge in the intellectual tradition of islam: 

A case study on the relationship between islam’s “ilm tadbir al-manzel and ancient 

greek’s Oikonomia

50. Sabri Orman 

دارد؛ بنابراین مباحثی در راس���تای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی 
ایج���اد و قوانی���ن و مفاهیم���ی را در ای���ن راس���تا وضع کرده که ه���م در امور 
اثباتی و ایجابی اس���ت و هم در امور س���لبی. در بخش ایجابی اس���ام به 
کوش���ش،  تولید بیش���تر،  اهتمام به دانش و سهیم کردن دیگران از  تاش و 
محصوالت برای کاهش فقر )زکات، انفاق، صدقه و...( دستور داده و در 
بعد س���لبی نیز قوانینی همچون حرمت ربا، رشوه و احتکار  را مطرح کرده 
است تا جامعه از مسیر عدالت اقتصادی خارج نشود )ص 204 - 206(.

 کش���ورهای اس���امی امروز با چالش ه���ای متعددی تح���ت تأثیر اقتصاد 
که از جمل���ه بارزترین آن رک���ود بلندمدت  جهانی ش���ده مواجه ش���ده اند 
اقتصادی اس���ت و ب���رای خروج از این وضعیت، باید در بین مس���لمانان 
که بتوانند از این دانش برای عبور  به لحاظ علمی وضیعتی ایجاد ش���ود 
یشه  که از درون جهان اسام ر گیرند. البته دانش���ی  از این وضعیت بهره 
گیرد و تمامی مسلمانان قانع شوند که برای رهاساختن خود از مشکات 
گیرند. از این رو مؤلف آموزه های  موجود، باید در فرایند جهانی شدن قرار 
که نظام  اقتصادی و مالی ش���ریعت را بررس���ی می کند و بر این باور است 
اقتصادی اس���ام قابلیت این را دارد 
که ب���ه مثابه م���دل اقتصادی س���ومی 
در برابر مدل ه���ای اقتصادی غربی و 
ش���رقی مطرح ش���ود و به مثابه ابزاری 
کاهش وابس���تگی به  س���ودمند، برای 
کش���ورهای غیراس���امی عمل نماید. 
اس���امی  اقتص���اد  ب���ه  ات���کا  نتیج���ه 
برای کش���ورهای اس���امی رشد پایدار 
عموم���ی  رف���اه  و  ث���روت  افزای���ش  و 
که  خواهد ب���ود. همچنین از آنجایی 
روش های اقتصادی - اجتماعی س���کوالر با جهان بینی اسامی سازگار 
نیس���ت، نیازمند مدلی جدیدی هس���تیم. به دیگر بیان اقتصاد اسامی 
در بردارن���دۀ جهان بینی اس���امی اس���ت که ب���ه مثابه جایگزی���ن اقتصاد 
گرفته می ش���ود. نظام اقتصادی اس���امی، نه مانند نظام  س���کوالر در نظر 
کامل دولت بر اقتصاد را می پذیرد و نه لیبرالیسم  سوسیالیس���تی س���لطه 
کمترین میزان مداخل���ه را در آن  که دول���ت  اقتص���اد غربی و ب���ازار آزاد را 
کس���ب درآمد، هدف نهایی فرد مس���لمان نیست،  دارد. از س���ویی دیگر 

ی می باشد)ص 206 - 210(.  ی نیز هدف و بلکه پاداش اخرو

ک���ه یک جامعه  ی در ادامه می نویس���د: این واقعیت مش���هوری اس���ت  و
ک���ه وضعی���ت اقتصادی  تنه���ا زمان���ی می توان���د ب���ه خوبی توس���عه یاب���د 
باثباتی داش���ته باش���د. توس���عۀ یک جامعه به رونق اقتصادی آن جامعه 
وابس���ته اس���ت. وضعیت پیچیده اقتصادی و تجاری معاصر ما را وادار 
ب���ه تصمیم گی���ری ورای مناب���ع اولیه اس���تنباط احکام می کن���د؛ بنابراین 
که منابع ثانویه را  تحت تأثیر این ش���رایط به مس���لمانان توصیه می ش���ود 

عامر الربایی در مقاله خود تالش 

می کند تا وضعیت و جایگاه اقتصاد 

اسالمی در دوران جهانی شدن 

را تببین نماید. او در این مقاله 

فرصت ها و چالش های مسلمانان 

را به تفصیل برمی شمرد و به ما 

کمک می کند، اهمیت »بازسازی و 

سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی 

- اجتماعی« را دریابیم.
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را در پی داش���ت. این آثار عبارتند از ش���مع ام هاشم54 ) چراغ مقدس(55 
کین57 به نام ماجراجویی مبهم58  اث���ر یحیی حقی،56 و دومی اثر حمیدو 

است )ص 255(. 

اث���ر ماجراجوی���ی مبهم به دو بخش تقس���یم می ش���ود: بخ���ش اول زندگی 
ک���ه از خانواده ای  قهرم���ان اصلی، یعنی س���امبا دیال���و59 را دنبال می کند 
اصیل دیالوب اس���ت. از ش���ش س���الگی اش تا دبیرس���تان آماده رفتن به 
فرانس���ه اس���ت و بخش دوم به حضورش در فرانس���ه می پردازد. سامبا در 
کامل س���نت  محیط اجتماعی دیالوب بزرگ می ش���ود و این بخش نماد 
یخی دیالوب ه���ا را ب���ا دو انتخاب مواج���ه می کند: یا  اس���ت. ش���رایط تار
که هس���تند بمانند و در این صورت در  کنند تا همان چیزی  بای���د تاش 
س���رزمین خودش���ان برده ش���وند و تغییر بر آنها تحمیل شود یا اینکه تاش 
کنند تا بین معنویت گرایی افریقایی و مادی گرایی غربی در سرزمین خود 
هماهنگ���ی ایجاد کنند. در این رمان دیدگاه های متفاوت در مورد غرب 
ترس���یم می ش���ود؛ برای مثال از نظ���ر تیرنو، معلم مدرس���ه مذهبی، تماس 
س���رزمین او با غرب تم���اس با فرهنگ مادی گرا و بیگانه با خداس���ت. او 
بر این باور اس���ت که چنین فرهنگی با معنوی گرایی افریقایی س���ازگاری 
ندارد. این معلم در واقع نماینده افریقای مس���لمانان محافظه کار اس���ت 
)ص 260(. س���امبا در چنی���ن محیط���ی پ���رورش می یاب���د و ارزش ه���ای 

مردم جامع���ه خ���ودش را فرامی گیرد. 
ق���ران را حف���ظ می کن���د و در عمل نیز 
آن را اج���را می کن���د؛ ام���ا دیالوبی ه���ا 
کشف رمز  که برای  مجبور می ش���وند 
را  ق���درت غرب���ی بچه هایش���ان  راز  و 
به م���دارس غرب���ی بفرس���تد و در این 
یت  می���ان س���امبا را ب���رای ای���ن مامور
روان���ه فرانس���ه می کنن���د. دل کندن از 

مدرس���ه قرآن برای س���امبا سخت اس���ت؛ اما برای مردمش راضی به ترک 
آن می شود )ص261(.

 در رمان چراغ قدیس، حقی اس���ماعیل نیز ش���باهت هایی با سامبا دارد. 
همانند سامبا او نیز از جامعه ای سنتی و محافظه کار می آید. داستان در 
که س���نتی ترین بخش شهر است به وقوع  ینب  قاهره و در ناحیه س���یده ز
که با خرافه هم همراه است.  می پیوندد. اس���ماعیل در این محیط دینی 
قرآن را حفظ می کند. ش���یخ رجب با علم ب���ه اینکه ادامه تحصیل دینی 
به ش���غل پردرآمد ختم نمی ش���ود، تصمیم می گیرد پس���رش را به مدارس 

54. Qindil umm hashem.

55. Saint lamp. 

56. Yahya haqqi. 

57. Hamidu kane. 

58. Ambiguous adventure. 

59. Samba dillo.

کارهایی مرتبط با اخاق مطرح ش���ده اس���ت )ص 242 - 247(. علت 
که نویسندگان  اینکه این دو مقوله ش���باهت هایی هم دارند، این اس���ت 
کونومیای یونانی قرار داش���تند؛ ولی بیشترین تأثیر  مس���لمان تحت تأثیر ا
را از نس���خه عربی اثر بریس���ون51 پذیرفتند و با متون التین اصلی س���روکار 
گفتنی  کونومیای التین محدود و جزئ���ی بود.  نداش���تند. بنابراین تاثی���ر ا
که دی���دگاه مس���لمانان و تاثی���ر آنها از اثر بریس���ون ام���ری تصادفی  اس���ت 
نیس���ت، بلکه نمونه ای اس���ت از دیدگاه کلی تمدن اس���امی نس���بت به 
که در تعارض  س���ایر تمدن ها و آن این اس���ت: منفعت بردن از هر چیزی 
با دیدگاه اصلی اس���امی نباشد. اولین نمونه از این دیدگاه را می توان در 
که اسام به تمامی  کرد  برخورد اس���ام با عرب زمان جاهلیت مش���اهده 
کونومیا را  آن را نفی نکرد. دیدگاه نویسندگان علم تدبیر منزل در رابطه با ا
کرد. آنها از نوشته های پیشینیان  نیز می توان در پرتو این توضیح بررس���ی 
کردند و در این راس���تا یونانی ها تنها منبع آنها به ش���مار  یونانی اس���تفاده 
نمی رفتن���د و آنه���ا آن را کامًا تأیید نمی کردند، بلک���ه دیدگاه های خود را 
ب���ا توجه به پارادایم های اس���امی بیان می کردند. برای مث���ال دیدگاه ابن 
ی حکمت عملی  س���ینا در این زمینه نمونه خوبی است. بعد از اینکه و
را به س���ه دس���ته تقس���یم می کن���د، اضافه می کن���د که اصل اولی���ه و مبدأ 
این س���ه بر اس���اس قانون الهی و شریعت اس���ت. بنابراین می توان نتیجه 
که عل���م تدبیر منزل، نس���خه ای ترجمه ش���ده عربی، فراس���ی و یا  گرف���ت 
گس���ترده تر بود و آن را بر  کونومیا نبوده، بلکه نس���خه ای جدید و  ترک���ی از ا
کرده اند. این تنها منحصر به این موضوع نمی شود،  مبنای اسام تنظیم 
کلی اس���ام نسبت به س���ایر مقوله ها را در بر می گیرد؛ یعنی  بلکه دیدگاه 

تاثیرپذیری در چارچوب اصول اسامی )ص 247 - 253(.

فصل یازدهم: برخورد فرهنگ ها: بررس���ی واکنش ادبی مسلمانان به 
سلطه غربی52

 حسن النگار53
یخی  برخ���ورد فرهنگ���ی بین ش���رق و غ���رب در اثر مواجه���ه سیاس���ی، تار
و اجتماع���ی دنیای مس���لمانان ب���ا دنیای غرب در قرن پیش آغاز ش���د و 
کنش های مختلفی از خود بروز دادند: غرب ستیزی، غرب  مسلمانان وا
گرایی و نهایتًا هم تاش در ایجاد س���ازواری میان غرب و ش���رق. حس���ن 
الن���گار در این مقاله به بررس���ی دو رمان از دنیای مس���لمانان می پردازد و 
یخی - اجتماعی محتوای آنها را بررس���ی می کند و همچنین  از منظ���ر تار
به بررس���ی ش���خصیت های اصلی این رمان ه���ا و دیدگاه ه���ای متفاوت 
آنه���ا نس���بت به تم���دن و فرهنگ غربی می پ���ردازد و می نویس���د: تحمیل 
که بسیاری از آسیایی ها و  پایی بر افریقا و آسیا باعث ش���د  اس���تعمار ارو
آفریقایی ها اعتماد به نفس خود را در مورد فرهنگ و ارزش های فرهنگی 
خود از دس���ت بدهند و این سرس���پردن به فرهنگ غربی، شوک فرهنگی 

51. Bryson.

52.   The Clash of cultures: a study of muslim literary reaction to western domination .

53. Hasan El-nagar.

تالش »صبری اورمان« برای 

نشان دادن تشابهات موجود در 

جهان اسالم و یونان باستان، 

پژوهشی است در باب تأثیر 

تمدن ها بر بنیادی ترین و البته 

 مهم ترین بعد جامعه،

 یعنی خانواده.



ــر ناگشته ها دیگ

سال بیست و چهارم،مشارۀدوم، خــــــــرداد و تـــری 741392 140

گزارش کتاب  اسالم متدین: پلی میان سنت و جتدد

کند و همچنین در صدد اس���ت ت���ا عوام را از  کس���ب  می کند تا درآمدی 
کند. بنابراین همانند س���امبا، اس���ماعیل نیز در حالی  خراف���ه و دین رها 
که با سنت خودش درگیر شده به وطن باز می گردد. بر خاف اسماعیل، 
که دمبو  گیج آشفته و نامصمم است. معلم جدید مدرسه سنتی  سامبا 
نامیده می شود، ایده های جدید را پذیرفته و اجازه می دهد که بچه ها در 
اوقات فراغت به مدرسه خارجی بروند؛ اما این سازگاری نیز از تراژدی ای 
که سامبا درگیر آن شده، جلوگیری نمی کند؛ زیرا او از نظر فرهنگی دچار 
کرده، حتی نماز خواندن  دوگانگی ش���ده و همه باورهای خود را فراموش 
را و از نظر مردمش این کار خیانت اس���ت. همانند س���امبا، اسماعیل نیز 
تحت تأثی���ر فرهنگ غربی، ایمان خود را از دس���ت می دهد. از بین بردن 
چراغ ام  هاش���م که مادرش با آن می خواس���ت چش���م های دخترخاله اش 
کند، مس���تقیمًا ب���ه عدم باور او ب���ه ارزش های مردمش  فاطیم���ا را درمان 
که  ک���ه باورهای خرافات���ی این مردم باعث ش���ده  اش���اره دارد، در حال���ی 
کوری نزدیک ش���ود. درمان او فاجعه ای بدتر ب���رای فاطیما به  فاطیم���ا به 
بار می آورد. عدم ارتباط با خانواده و عدم موفقیت در درمان چش���م های 
کوچ���ه و خیابان می ش���ود. در  فاطیم���ا او را ناامی���د می کن���د و س���رگرداِن 
این راس���تا با مردم فقیر آش���نا می ش���ود و همین رابطه، ایمان���ش را به او بر 
کند و  می گرداند و بعد از آن موفق می ش���ود تا چشم های فاطمیا را درمان 

بدین طریق سمبلی از ترکیب شرق و غرب می شود )ص 267(.

یحی���ی حقی به طور س���مبلیک به مخاطب می گوی���د که حضور ایمان و 
ارزش ه���ای دینی در عصر علم و تکنولوژی، ب���رای حفظ حضور فیزیکی 
و معن���وی بش���ر الزم اس���ت. از این طری���ق جامعه غ���رب می تواند هویت 
کن���د و از طرفی دیگ���ر از فرهنگ غربی آنچ���ه را که باعث  خ���ود را حف���ظ 
پیش���رفت و برطرف ک���ردن نیازه���ای زندگی مدرن مس���لمانان می ش���ود را 
کس���ب کنند. مهم ترین تأثیر غرب بر جوامع اسامی عربی در زمینه تفکر 
گرفته اس���ت و بر تفکر اسامی در سه مرحله تاثیرگذاشته است:  صورت 
کنش نشان دادن و در نهایت مرحله ایحاد  مرحله شوکه ش���دن؛ مرحله وا

سازواری با تکنولوژی و تفکر غربی)ص 268 - 270(.

که ای���ن مقاله به اهمیت برخ���ورد فرهنگ غرب  گفت  بنابرای���ن می توان 
و دنیای مس���لمانان می پردازد و نقطه اوج این برخورد، تحمیل استعمار 
که باعث نفوذ ارزش های غربی به دنیای  غربی بر جوامع مسلمان است 
مس���لمانان شده است؛ اما جوامع مس���لمان نیز بیکار ننشستند و به این 
کنش ها در آث���ار ادبی بازت���اب یافته  کن���ش نش���ان دادند که ای���ن وا ام���ر وا
است و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است؛ اما با وجود 
کی بین این دو رمان مش���اهده  کن���ش به غرب، نقطه اش���ترا تف���اوت در وا
گر تحصیل کردگان مسلمان بخواهند تغییری  که ا ش���ده و آن این اس���ت 
مؤثر در ش���رایط فرهنگی جامعه شان ایجاد کنند، باید عضوی از آن باقی 
که خود را از جامعه و دغدغه های آن جدا می کنند،  بمانند؛ زیرا آنهایی 
نمی توانند تاثیرگذار باش���ند. نهایت اینک���ه می توانیم بحث اخاقی این 

س���کوالر یا خارجی برای تحصیل در رش���ته چشم پزش���کی به انگلستان 
بفرس���تد. انگیزه سفر سامبا مردمش بود و اینکه شکست های پی در پی 
کرد و  دیال���وب در براب���ر غربی ها آنها را مجب���ور به مطالعه رم���ز و راز غرب 
به همین دلیل س���امبا روانه فرانس���ه ش���د؛ در حالی که انگیزه اس���ماعیل 
ش���خصی اس���ت و از همان ابتدای روایت متوجه می ش���ویم که تحصیل 
س���کوالر اس���ماعیل، باعث پیش���رفت مالی او و خانواده اش می شود؛ اما 
ی اینها در اثر مواجهه با فرهنگ غربی، چالش هایی را برای آنها  سفر هر دو
در پ���ی دارد و از طرفی فرصتی برای آنها فراهم می ش���ود تا با درگیری های 
خ���ود کنار بیایند، خواه ش���خصی باش���د مثل درگیری اس���ماعیل و خواه 
که آنها  اجتماعی همانند س���امبا و همین ش���رایط جدید باعث می شود 
ب���ر ای اولی���ن بار نگاهی به گذش���ته خود بیندازند و دو سیتس���م ارزش���ی 

کنند)ص 262( . متفاوت را مقایسه 

در فرانس���ه، س���امبا ش���کافی میان ذهن و روح خود احساس می کند و در 
گرفته و در آن خدا در  می یاب���د که آموزه هایی که او در مدرس���ه دینی ی���اد 
مرکز هس���تی قرار داش���ت، با دنیای غرب که شک گرایی در آن رواج دارد 
و ب���ه خدا اعتق���ادی ندارند، تضاد دارد. س���امبا تاش می کن���د تا دین را 
س���پری برای حفظ دنیای معنوی اش بداند؛ اما موفق نمی شود. در ذهن 
او درگیری بین ذهن و روح شدید می شود و او تاش می کند از عقل برای 
حفظ باورهای قبلی خودش اس���تفاده کند؛ اما س���رانجام این درگیری او 
را به بحران دوگانگی می کش���اند. پدر 
س���امبا از او می خواه���د مطالعات���ش 
کند و برگ���ردد؛ زی���را از نظر او  را قط���ع 
حفظ ایمان سامبا از همه چیز مهم تر 

است)ص 264(.

اس���ماعیل ش���خصیت اصل���ی چراغ 
پایی  مق���دس تحت تأثیر زن ه���ای ارو
همکاس���ی  م���ری  می گی���رد.  ق���رار 
اسماعیل در رشته پزشکی، سمبلی 
از تمدن غرب اس���ت و از طریق اوس���ت که اس���ماعیل تحت تأثیر تمدن 
غرب���ی قرار می گی���رد. در اثر، این آش���نایی او هم از لح���اظ ذهنی و هم از 
لحاظ ظاهری تغییر می کند. در گذشته او همیشه به چیزی شبیه سنت 
گر  و دی���ن نیاز داش���ت تا به آنها تکیه کند؛ اما م���ری به او یاد می دهد که ا
کنی، برده آن می ش���وی و بای���د در درونت  ب���ه چیزی بی���رون از خود تکیه 
دنبال تکیه گاه باش���ی. در اثر این ارزش های متفاوت، اس���ماعیل از دین 
و باوره���ای خ���ود فاصله می گی���رد و آن را با باور به عل���م و عقل جایگزین 
می کند و به شخصیتی مستقل می رسد که حتی وقتی مری او را به دلیل 
  - مرد دیگری ترک می کند، هیچ عکس العملی نشان نمی دهد )ص 265
کاما متفاوت  که حاال ف���ردی  ت���ش  266(. اس���ماعیل ب���ا اتمام تحصیا
کلینیک  ش���ده، به س���رزمینش بازمی گردد و تصمی���م به راه اندازی ی���ک 

حسن النگار در این مقاله به 

بررسی دو رمان از دنیای مسلمانان 

می پردازد و از منظر تاریخی - 

اجتماعی محتوای آنها را بررسی 

می کند و همچنین به بررسی 

شخصیت های اصلی این رمان ها و 

دیدگاه های متفاوت آنها نسبت به 

تمدن و فرهنگ غربی می پردازد.
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که هنر اس���امی ماهیتی فرافرهنگ���ی و فرادینی دارد )ص  مدعی اس���ت 
278(. زی���را هنر اس���امی پس از تبادل اعراب با س���ایر اقوام و ملل رش���د 
گرفت. بنابراین از ویژگی های هنر اس���امی اولیه این اس���ت:  کرد و رونق 
گس���ترده از س���ایر هنرها و فرهنگ ها و ادیان. همین امر  پذیرش فرهنگی 
س���بب تولد هنر اسامی ش���د)ص 280(. نویس���نده برای اثبات مدعای 
که خیلی س���ریع  خود و فهم ماهیت تعامل بین فرهنگ اس���امی جدید 
در ح���ال گس���ترش بود و همچنین س���نت هن���ری موج���ود در تمدن های 
ای���ران و بیزانس، مروری بر فرم ه���ا و محتوای آثار هنری قبل و پس از دوره 
کمیت اس���امی در این مناطق ارائه می دهد تا تأثیر آنها در ایجاد هنر  حا

اسامی به دست آید)ص 283(.

 مؤل���ف پس از آنکه تأثیر و تأثر هنر و فرهنگ اس���امی و س���ایر فرهنگ ها 
ک���رد، بحثی دربارۀ دس���ته بندی هن���ر بیان می کن���د. او پس از  را تش���ریح 
معرفی تقس���یم بندی های موجود، تقس���یم مورد نظر خود را ارائه می دهد. 
ی برخ���اف دس���ته بندی های موج���ود، هن���ر اس���امی را ب���ه س���ه قلمرو  و
مق���دس، دین���ی و غیردین���ی تقس���یم می کن���د و در توضی���ح آن می گوید: 

گ���ر ی���ک ایدئول���وژی یا دی���ن ادعای  ا
جهانشمول بودن داشته باشد، مانند 
دی���ن اس���ام، نمی توان���د انحص���اری 
باشد؛ زیرا باید تمامی جوانب زندگی 
بشر را مورد توجه قرار دهد )ص 290( 

م���ورد  در  بحث���ی  ادام���ه  در  مؤل���ف 
تمای���ز بین هنر مق���دس و دینی، ارائه 
می دهد و ش���اخصه های آث���ار هنری 
ب���ا ماهی���ت مق���دس، دین���ی و غی���ر 
کانونی  دینی را بی���ان می کند. نقط���ه 
بح���ث نویس���نده، آث���اری هن���ری ب���ا 

ماهیت غیردینی اس���ت و نویس���نده تاش دارد تا اثبات کند که این نوع 
هن���ر نیز در زمره هنر اس���امی اس���ت و می گوید: هنر در س���نت اس���امی، 
بخ���ش الینف���ک زندگ���ی اس���ت. زیبای���ی جنب���ه ای از کمال اس���ت و از 
ویژگی های خدا. خداوند هم خالق زیبایی اس���ت و هم تحس���ین کنندۀ 
آن؛ بنابرای���ن مان���ع بین قلمرو مقدس و س���کوالر برداش���ته می ش���ود؛ زیرا 
تمام���ی قلمروه���ا در عرصه حض���ور او وجود دارن���د )ص 302(. بر خاف 
که در آن مجسمه س���ازی و نقاشی مطرح هستند، هنر اسامی  هنر غرب 
از اش���یاء روزمره اس���تفاده می کند و آنها را با ویژگی های زیبایی می آراید. 
بنابراین نس���خه های خطی، پارچه های بافته ش���ده، فرش، منبت کاری، 
چوب های منحنی، س���نگ، شیش���ه های دمیده ش���ده و س���رامیک و... 
هم���ه هنر به ش���مار می رون���د )ص 303(. هنر در واژگان اس���امی تنها به 
معنای ظاهر زیبا نیست، بلکه از  هارمونی و باالنس بین عناصر بیرونی و 
درونی حکایت می کند. این هارمونی در اش���کال مختلف ظاهر می شود 

دو رمان را به برخی از اصول اس���ام حضاری ب���ه ویژه اصل اول )ایمان و 
که سامبا  تقوای الهی( ربط دهیم. در واقع ازدس���ت دادن تقوای الهی بود 
کس���ب دانش اس���ت نیز با اینها مرتبط  که  کرد. اصل دوم  را دچار بحران 
اس���ت. به کارگیری افراطی این اصل توس���ط اس���ماعیل و جایگزین کردن 
آن به جای ایمان، منجر به معضل و سرگش���تگی اس���ماعیل و همچنین 
ترک کردن افراد جامعه اش شد و همین امر او را دچار بحران کرد. بنابراین 
که نماینده جامعه خود نیز هستند، این  پیام این دو ش���خصیت اصلی 
کنار هم قرار بگیرند  کسب دانش باید در  که ایمان و تقوای الهی و  است 

)ص274- 275(.

فصل دوازدهم: ماهیت فرافرهنگی هنر اسالمی60
 امیرحسین ذکرگو

فه���م کام���ل هر تمدنی ب���دون فهم هن���ر آن ناقص اس���ت؛ زیرا هن���ر تنها به 
منزله یک روند تمایلی در میان سایر تمایات زندگی نیست، بلکه تجلی 
هویت فرهنگی به ش���مار می رود. در این مقاله امیرحسین ذکرگو به تبیین 
ویژگی های هنر اس���امی و نقش آن در ش���ناخت تمدن و نیز تمدن سازی 
کم بر آن، ش���رایط اجتماعی و  می پ���ردازد و می گوی���د: هنر، تجلی ایمان حا
ک���ه آن را قالب ریزی  که به تولید آن منجر ش���ده، زمینه تاریخی  فرهنگ���ی 
ک���رده و ارزش های زیبایی شناس���ی مردم���ی که آن را خلق کردند، اس���ت. 
بنابراین هنر منبع چند بعدی دانش برای ش���ناختن یک فرهنگ اس���ت. 
هنر اس���امی در فهم جنبه های تمدنی اس���امی به عنوان یک دین و یک 
فرهنگ، نقش اساس���ی ایفا می کند. ویژگی بی نظیر هنر اسامی، فرادینی 
و فرافرهنگی بودن آن، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر س���ایر فرهنگ ها است. 
)ص 277(. وی تعریف متفاوتی از هنر اس���امی ارائه می دهد و می گوید: 
هنر اس���امی بازتاب دهنده فرهنگ گس���ترده مس���لمانان اس���ت. این هنر 
همانن���د فرهن���گ اس���امی تنها در ب���اره دین نیس���ت؛ زیرا دین���داری تنها 
بخش���ی از ایمان و هنر اس���امی به ش���مار می رود. هنر اس���امی به صورت 
خطاطی، نقاش���ی، معماری، شعر و موس���یقی عرضه شده است. این آثار 
جنبه های مختلف زندگی انسان را در بر می گیرند و ماهیت های مختلفی 
دارند؛ برخی مقدس، برخی دینی و برخی غیردینی )س���کوالر( هستند. هر 
سه گروه تحت عنوان هنر اسامی قرار دارند و رشته پیوند اینها در توحید و 

یگانگی، همان اصل بنیادین اسام است)ص 277- 278(.

هن���ر اس���امی در فرایند تکامل خود در گفتگ���وی تمدنی )درون تمدنی و 
ک���ه هنر در زمان های  کرده اس���ت. از آنجایی  می���ان تمدنی( ایفای نقش 
گونه ه���ای مختلف���ی توس���عه یافته اس���ت، می توان���د برای  مختل���ف ب���ه  
یخِی توس���عۀ تم���دن، معیار جالبی باش���د. در ای���ن مقاله  مطالع���ات تار
امیرحس���ین ذکرگو به فرایند توس���عه هنر اس���امی می پ���ردازد. او می گوید 
هن���ر اس���امی از س���ایر فرهنگ ه���ا )بیزانس���ی، ایرانی، هن���دی، و جنوب 
یس���م، و بودایی( الهام گرفته و از این رو  ش���رق آسیا( و س���ایر ادیان )هندو

60. Trans cultural nature of art. 

در این مقاله امیرحسین ذکرگو به 

تبیین ویژگی های هنر اسالمی و 

نقش آن در شناخت تمدن و نیز 

تمدن سازی می پردازد و می گوید: 

هنر، تجلی ایمان حاکم بر آن، 

شرایط اجتماعی و فرهنگی که 

به تولید آن منجر شده، زمینه 

تاریخی که آن را قالب ریزی کرده 

و ارزش های زیبایی شناسی مردمی 

که آن را خلق کردند، است.
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ک���ه هم در ق���رآن و هم در س���نت پیامبر آمده  می پ���ردازد و می گوید: آنچ���ه 
ک���ه »در دین هیچ اجباری نیس���ت« و ای���ن حکم مخصوص  این اس���ت 
دی���ن اس���ام اس���ت. همچنی���ن یک���ی از آموزه ه���ای اس���امی و قرآن���ی 
که داش���ته باش���ند.  احترام گذاش���تن به تمامی بش���ر اس���ت، ب���ا هر دینی 
پیامبر اس���ام، بنیانگ���ذار اولین حکومت اس���امی، هم���واره از پیروانش 
می خواس���ت که طبق دس���توارت قران ب���ا غیرمس���لمانان مهربان و عادل 
باشند. نه تنها در سخن گفتن و حرف زدن، بلکه در رفتار و عمل نیز باید 
کنند وحتی با غیرمس���لمانان نیز تجارت می کرد و از  این اصل را رعایت 
کرد، یکی مس���یحی و دیگر یهودی. از نظر  غیرمس���لمانان زن هم اختیار 
کرد. )ص 314- 313(.  سیاس���ی نیز دولتی چنددینی و چندقومی برپ���ا 
همچنین اس���ام برای رفتار مسلمانان با غیرمس���لمانان قوانینی را وضع 
یستند با  که در داراالسام می ز کرده و این امر سبب تمایز غیرمسلمانانی 
که در سایر نقاط زندگی می کردند، می شد. یک  دسته از این  مسلمانانی 
که خارج از محدوده اس���ام زندگی می کردند، دارالصلح را ش���کل  گ���روه 
کمان آنها رابطه ای صلح آمیز و دوس���تانه با داراالس���ام  که حا می دادن���د 
که با داراالس���ام در  داش���تند و از طرف���ی قلمروهای���ی نی���ز وجود داش���ت 
گر این حربیون بدون قصد  جنگ بودند و دارالحرب نامیده می شدند و ا
و جن���گ و آش���وب وارد داراالس���ام می ش���دند، لقب مس���تامنین به آنها 
که می توانستند مانند مس���لمانان از حق و حقوق برخوردار  داده می ش���د 
باش���ند. همچنی���ن به اف���رادی که غیرمس���لمان بودند و می خواس���تند به 
گفته می شد. آنها در  کنند، »ذمی«  صورت دائمی در داراالس���ام زندگی 
داراالس���ام با اجبار پذیرفته نمی ش���دند، بلکه مسلمانان به گرمی آنها را 
ک���ه نوعی عبادت نیز  پذیرفت���ه و حمایت از آنه���ا نه تنها امری قانونی بود 
کن در داراالسام  محسوب می شد )ص 315 - 317(. غیرمسلمانان سا
موظ���ف به پرداخ���ت جزیه بودند. بر خاف زکات که بر همه مس���لمانان 
اع���م از زن و م���رد و پیر و جوان واجب بود، جزی���ه فقط برای مردهای بالغ 
که قدرت حمل س���اح را داش���تند واجب بود. این ش���رایط ن���ه تنها برای 
کتاب؛ یعنی مسیحی ها و یهودی ها فراهم بود، بلکه  غیرمسلمانان اهل 

برای دیگر اقلیت ها نیز همین شرایط وجود داشت )ص318 - 322(. 

کتور اصلی در  عبدالرحیم س���پس می نویسد: در دول اس���امی سنتی، فا
تعیین هویت فرد و به دنبال آن حقوق و وظایف او، ایمان و دین بود؛ اما 
در دولت های س���کوالر امروزی دین از اهمیت گذش���ته برخوردار نیست 
و به مقوله ای شخصی تبدیل شده و وظایف افراد بر اساس توانایی های 
فردیش���ان تعیین می شود. جوامع مدرن مس���لمان نیز برابری حقوقی بین 
که عهدی جدید با غیرمسلمانان  تمامی ش���هروندان را پذیرفتند و انگار 
که بر عه���د خود وف���ادار بودند و  گفتنی اس���ت غیرمس���لمانانی  بس���تند. 
خیانت نکردند، از تمامی حقوق ش���هروندی در سیس���تم دولت - ملت 
مدرن جوامع اس���امی برخوردارند و می توانند در فعالیتهای اجتماعی و 

سیاسی مشارکت داشته باشند )ص 326- 327(.

و معنی پیدا می کند و با زبان نش���انه ها )س���مبل( با هم مرتبط می شوند. 
که به خدا مرتبط می شود و یگانگی او و حضورش را  این نش���انه ها است 
که در هنر و معماری تجلی  در هنر مطرح می کند و همین دیدگاه اس���ت 
ک���ه از لح���اظ تعریفی، دینی نیس���تند؛ اما با این وجود اس���امی  می یاب���د 
هستند )ص 304(. بنابراین هنر اسامی از ماهیتی فرافرهنگی برخوردار 
اس���ت و در اثر تعامل با محیط های پیرامونی خود توانسته شکل بگیرد و 

به بلوغ برسد و همچنین بر سایر حوزه ها تأثیرگذار باشد.

تمدن���ی  باف���ت  اس���المی:  جوام���ع  در  اقلیت ه���ا  س���یزدهم:  فص���ل 
کثرت گرایی مالزیایی61

مّدثر عبدالرحیم62
از آنجای���ی که در اس���ام اقلیت ه���ا و زنان از جایگاه خاص���ی برخوردارند؛ 
طبیعی است که نحوه رفتار با آنها بخشی از برنامه اسام حضاری باشد. 
نویس���نده در صدد اس���ت تا وجوب احترام به اقلیت ها و زنان در اس���ام را 
تشریح کند و از این رو برای اثبات این مدعا به بررسی تاریخ تمدن اسامی 
می پردازد و ش���واهدی عملی از همزیس���تی مس���المت آمیز میان گروه های 
مختل���ف در تمدن اس���امی و همکاری خاقانه بین اکثریت مس���لمان و 
اقلیت غیرمسلمان را ارائه می کند و می نویسد: اقلیت های غیرمسلمان نه 
تنها در جوامع مس���لمان زندگی می کردند، بلکه حق مشارکت نیز داشتند 
و در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز مشارکت می کردند 
گاهی اوقات پس���ت های دیپلماتیک و وزارتی نیز داش���تند. رفتار  و حتی 
مس���لمانان با غیرمسلمانان، یک استراتژی نبود، بلکه به دلیل ایمان خود 
کار را انجام می دادند؛ زیرا در اس���ام حفاظت و حمایت از زندگی و  ای���ن 
اموال و حقوق غیرمسلمانان نوعی عبادت است که در آن رضای خداوند 
کثرت گرای���ی در دیدگاه  وج���ود دارد. مؤل���ف بنیان ه���ای دینی و فلس���فی 
اسامی را چنین بر می شمرد:  کثرت گرایی که امروز در دنیای غرب اهمیت 
کرده است، یکی از ویژگی های اصلی، چه در تئوری و چه در  زیادی پیدا 
عمل، در آموزه های اس���امی به ش���مار می رود. گرچه خداوند یگانه است 
کرده است،  این  و ش���ریکی ندارد؛ اما در آفریده هایش تنوع بسیاری ایجاد 
تنوع فقط به کوه ها و دریاها و حیوانات و گیاهان و رنگ و زبان و انسان ها 
گونی  محدود نمی شود. خداوند بارها در قران اشاره کرده که این تنوع و گونا
در مورد ایمان و باور نیز وجود دارد. بنابراین یگانگی و بی همتابودن ویژگی 
خداوند اس���ت و تنوع ویژگی آفریده های���ش. به همین دلیل می توان گفت 
که تنوع و دگرگونی، جزء ویژگی های درونی و ذاتی اس���ام اس���ت و به دلیل 
همین ویژگی ها است که غیرمسلمانان در جوامع مسلمان از حق و حقوق 
خود برخوردار هستند و حتی حق مشارکت در فعالیت ها را نیز دارند )ص 

 .)312 -307

ی س���پس ب���ه جای���گاه قانون���ی غیرمس���لمانان در جوامع غیرمس���لمان  و

61. Minorities in muslim societies: the civilizational context of Malaysian pluralism.

62. Muddathir Abdel-Rahim.


