
 

 

 

 در جهان اسالم ییهمگرا درآمدی بر االهیاِت
 3رضا خاوریحسن 2،وسف زادهیحسن 

 چکیده

یهمگرایی جهان اسالم نیازمند ترمیم است، همانا » ی آنچه بیش از همه در مسأله  ی ا ر گ م ه ت  ا ی ه ال « است.  ا
جهان خود را طبق الگوی االهیاتی  های االهیاتی قدرتمندی دارد و جوامع اسالمی زیست زیرا جهان اسالم بنیان 

افتاده است. بر  ی واگرایی سازند و ازآنجاکه االهیات رایج بیشتر واگرایانه است، لذا جهان اسالم به ورطه برمی 
یاین اساس، مسأله همانا بازنگری در االهیات واگرایی رایج و تبدیل آن به »  ی ا ر گ م ه ت  ا ی ه ال ن  ی « است. بنابرا ا

پژوهش حاضر در گام نخست با معضل امکان همگرایی روبرو است. بحث امکان همگرایی از خالل بررسی  
ماهیت همگرایی قسمی تدبیر وحدت در کثرت است.  طرح است. چون حقیقت همگرایی و امکان تفاهم قابل 

ی این وضعیت در ساحت زبان برقرار است که طبق اقتضای حقیقت زبان و منطق تفاهم، کثرت گفتارها  قرینه 
سان، امکان تفاهم با امکان همگرایی نسبت مستقیم دارد و با  شوند. بدین ها بازگردانده می به وحدت درونی آن 

ی عام االهیات همگرایی را روشن نماید و بحث االهیات  کوشد دامنه منطق همگرایی می آن مالزم است. بخش  
رود: توحید، نبوت و معاد. لذا کوشش شد  ی سه اصل بنیادین اسالم پیش می نحو خاص بر پایه همگرایی به 

های  پاسخ به دشواری   ها و الزامات  این اصول در نسبت با همگرایی به تحلیل درآید. در پایان، در ترین داللت مهم 
یممکنی که فراروی  امکان تفاهم و االهیات همگرایی قرار دارد، تالش شد از خالل طرح  »  ی ا ر گ م ه ق  ال خ «  ا

ویژه  های شهروندان جهان اسالم، به ها فراهم آید. اخالق همگرایی معطوف به پرورش مهارت پاسخ عملی بدان 
 رش مسئولیت همگرایی است. های فکری، عقالنی و معنوی در راستای پذی مهارت 

همگرایی، منطق همگرایی، االهیات همگرایی، اخالق همگرایی، مبانی معرفتی، امکان تفاهم،  کلیدواژه:
 جهان اسالم
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 طرح مسألهمقدمه و ـ 1

ی  ی تمایز ایمان و کفر در عرصه ی حاکمیت و امر سیاسی قرینه تمایز دوست و دشمن در عرصه 
واقع دشمنان   پردازند، در هایی که به لحاظ االهیاتی به تکفیر مخالفان می گروه االهیات است. 

کنند. تمایز دوست و دشمن با مرگ و زندگی یا با هست و  سیاسی خود را تعریف و مشخص می 
های ما توسط الگوهای االهیاتی  بینی نیست  اجتماعات انسانی ارتباط دارد. پس، ازآنجاکه جهان 

لذا االهیات در خلق دوست یا دشمن سیاسی نقش مؤثری دارد. االهیات معطوف  شوند،  تعیین می 
محابا به نابودی  طور که یک دولت بی به واگرایی باکی از تکفیر و نابودی مخالفانشان ندارد، همان 

سازی ادبیات همگرایی  پردازد. تولید آثاری در باب االهیات همگرایی و غنی دشمنان خویش می 
 ارد و عمیقًا با سرنوشت صلح و امنیت در جهان اسالم گره خورده است. ضرورت حیاتی د 

ل؛ لذا باید  وضعیت جاری جهان اسالم از خیلی جهات نه در حد مطلوب است و نه قابل تحم 
ی بسیار عظیم و در عین کلی و مبهم تغییر کند اما ادعای تغییر وضعیت جهان اسالم یک مسأله 

تر و گشاید. پس، باید آن را به مسائل جزئی برد و گرهی نمی است و طرح آن ره به جایی نمی 
های وضعیت اندکی بیشتر باز شود. یکی از چیزهایی تر تقسیم کرد، تا راه فهم پیچیدگی مشخص 

های پیرامون وحدت و همگرایی در جهان اسالم غایب و مفقود است، تشخیص که در پژوهش 
حدت و منافع آن بدیهی و آشکار است، اما معلوم که ضرورت و صورت اصلی مسأله است. با این 

های ها و بحث نیست مشکل دقیقًا کجاست و از کجا باید آغاز کرد. همین مشکل در نظریه 
دانند باید کجا را ترمیم کنند. شود. محققان همگرایی نمی همگرایی در جهان اسالم نیز دیده می 

آنکه خط و اند بی کارهای مختلف را ارائه کرده ها و راهای از عوامل، حوزه ها مجموعه بیشتر آن 
های تحوالت آن باشد. اگر تصدیق ربط هر یک روشن و در مطابقت با وقایع جهان اسالم و بنیان 

ی شود، آنگاه مسأله شود که جهان ما طبق معارف و مبانی االهیاتی ما ساخته یا شکل داده می 
اد. زیرا اگر تصورات و تصدیقات االهیاتی ما االهیات همگرایی، اهمیت خود را نشان خواهد د 

توان به اجتماعات سیاسی خود صورت  همگرایی بخشید و به ایجاد همگرایی واگرایانه باشد، نمی 
ع حاضر اهمیت مضاعف می  بخشد، رشد میان کشورهای اسالمی امیدوار شد. آنچه به موضو

سه شاهد صادقی بر ساختن جهان طبق نف گرا فی های اسالم گرایی است. جریان های اسالم جریان 
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توجهی داشته اما همگرایی میان کشورهای گرایی رشد قابل که اسالم بینش االهیاتی است. با این 
اسالمی بهبود و ارتقا نیافته است. ریشه یا بخشی از مشکل به فقدان  االهیات همگرایی در میان 

طلبی بلند است اما تاکنون یک د  وحدت گردد. یک قرن است که فریا گرا برمی های اسالم جریان 
االهیات معطوف به همگرایی ابداع نشده است. وحدت و همگرایی گرچه امر عملی است اما خالی 

ی تئوریک نیست. تاکنون اثری تئوریک که معطوف به االهیات همگرایی باشد، تولید از جنبه 
ها را متون راهبردی  االهیات وان آن ت نشده است. البته، آثار تقریبی زیادی نگاشته شده اما نمی 

 حساب آورد. هنوز راهی دراز و رسالتی دشوار در پیش است.همگرایی به 
ی نیازمند تغییر، گذار از وضعیت موجود واگرایی در جهان بنابراین، یکی از هزاران مسأله

است  کند اگر قرارتحقیق حاضر پیشنهاد میآن است. اسالم به وضعیت مطلوب همگرایی در 
« آغاز کرد. االهیاتها و نظریات رایج مورد بازنگری قرار گیرند، باید از تجدیدنظر در »دیدگاه

ترین مبانی معرفتی ما نسبت به هستی، ای است که هم بنیادیمعنای عام آن حوزهاالهیات به
 ترین باورهای قلبی و ایمانی ما راشود، و هم بحث از عمیقجهان و انسان را شامل می

کنند، نه همگرایانه. جهان زندگی ما های رایج بیشتر واگرایانه عمل میگیرد. االهیاتدربرمی
شود، و چون االهیات ما واگرایانه است، به تبع، جهان بر اساس تصورات االهیاتی ما برساخته می

ها بازنگری  هرگونهعزیمت برای ترین نقطهما نیز چنین واگرا شده است. پس، االهیات ضروری
 « گذر کرد. االهیات همگرایی« به »االهیات واگراییآید. باید از »به شمار می

توان این گذار و تحقق همگرایی در جهان ن، پرسش کلی این است که چگونه مییبنابرا
 اسالم را  به اندیشه درآورد و به تدقیق نظری آن پرداخت؟

 ف پژوهشهدـ 2

های بسیاری در باب رحمت، اخوت، الفت، صلح، تعاون، نیکی، خیرخواهی و.... اسالم آموزه
اند که به اند و کمتر توفیق یافتهمند درنیامدهبخش به شکل نظامهای حیاتدارد اما این آموزه

های اسالمی اما نظر از وجوه حقوقی آموزهمتن قانونی کشورهای اسالمی تبدیل شوند. صرف
های معطوف به همگرایی را سامان تازه بخشیده و به متون یات همگرایی باید بتواند آموزهااله
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های فکری در داخل کشورهای اسالمی تبدیل کند. این کار گرچه از استراتژیک برای جریان
ع، روزی ی تحقیق حاضر خارج است اما امید میعهده رود که با ایضاح اهمیت حیاتی موضو

 االهیات همگرایی باشیم. یدرزمینه بهاگران شاهد تولید آثار

 پژوهش روشـ 3

روش پژوهش طبق معمول توصیفی و تحلیلی است که با تکیه بر متون و منابع مکتوب و 
ای از جنس تحلیل نظری است شود. یعنی، االهیات همگرایی مسألهای پیش برده میکتابخانه

 حالدرعینمدتًا توصیفی و تحلیلی و کند که روش پژوهش آن عو تحلیل نظری اقتضا می
 مستند و مستدل باشد. کوشش بر این است که مسائل ضروری بحث تا حد امکان مورد تحلیل

 فلسفی و تدقیق نظری قرار گیرند.

 میف مفاهیتعرـ 4

کند. االهیات در فلسفه االهیات دانشی است که از الوهیت و ربوبیت بحث میاالهیات: 
رود: به معنای اعم و اخص. منظور از االهیات به معنای اعم همان ه کار میاسالمی به دو معنا ب

سینا در باب االهیات « شفای ابنالهیاتمتافیزیک و دانش برین و فلسفه نخستین است. کتاب »
به معنای اعم آن است. االهیات به معنای اخص بخشی از فلسفه نخستین است که به بحث از 

ی مفهوم االهیات کاربرد دیرینه  رغمبهپردازد.  و صفات و افعال او می  یتعالباریوجود اول یعنی  
االهیات ی اسالمی سابقه ندارد. »ای است که در فلسفه« مفهوم تازهاالهیات سیاسیاما اصطالح  »

« است، که در آن نه از ربوبیات بلکه از کارل اشمیتهای مشهور »« نام یکی از کتابسیاسی
اند ی مدرن  دولت مفاهیم االهیاتیند و مدعی است: »تمام مفاهیم نظریهک« بحث میحاکمیت»

ی دو تلقی « را باید در میانهاالهیات همگرایی( »75، ص 1390اند.« )اشمیت، که عرفی شده
هم وجه متافیزیکی داشته باشد و هم وجه  کهنحوی بهقدیم و جدید از االهیات در نظر گرفت، 

سیاسی. چون حاکمیت سیاسی در جهان اسالم، گسیخته و بریده از بحث ربوبیت و اصول 
گرایی های اسالمی جریاناالهیاتی نیست. حاکمیت از آن  خدا است. این ادعای مشترک همه

غ از اال، در بحث حاکمیت سیاسی نمیروازاینمعاصر است.   های االهیاتی  هیات و بنیانتوان فار
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« نیز متافیزیک همگراییتوان »گفت. در کل، االهیات همگرایی را می جدیحاکمیت سخن 
 کند.های االهیاتی  همگرایی جوامع در نسبت با اصول دین بحث میخواند، که از اصول و بنیان

ان علوم انسانی به نظر برخی از محققان، در باب تعریف همگرایی میان اندیشمند همگرایی:
وحدت نظر وجود ندارد: »مفهوم انتزاعی همگرایی از مفاهیم علوم انسانی است که از آن تعاریف 

بیشتر به اختالف در  نظرهااختالف( 151، ص 1387گوناگونی به عمل آمده است.« )صفوی، 
انند. د« میوضعیت« و بعضی قسمی »فرآیندگردد. برخی آن را نوعی »« برمیهمگراییماهیت »

و طی فرآیندهای خاصی  تدریجبهها مانند همگرایی توان گفت که برخی وضعیتهرحال، میبه
ی همگرایی کشورها این است که ساختارها و آیند. الزمهگیرند و در لحظه پدید نمیشکل می

تر تر از حدود نظام و سازمان قبلی اعضا بوده و دارای اعتبار و اقتدار بیشکارکردهای آن وسیع
ن یابد. بنابراین، در بطن ایده فراملیاست و این باید به شکل نهاد یا سازمانی  ی همگرایی تعی 

ع سیاسی تازه و نظم نوین نهفته است. بر این اساس، االهیات همگرایی  پیکربندی یک اجتما
 عنوان بنیان االهیاتی  کند که بتواند به هایی بحث میها و اصلدر جهان اسالم از اندیشه

ع سیاسی جدید و وسیع پیکربندی  تر از قبل قرار گیرد.اجتما

 پیشینه پژوهشـ 5

ع االهیات همگرایی اثر مشخصی  سر بودهینگارنگان م  یامکان تتبع براتا جایی   افت ی، در موضو
ع چون فراخ است و مسائل زیادی را دربرمی. البته، دامنهنشد هایی از گیرد، لذا مسألهی موضو
ی های مختلف بحث شده اما به انسجام درنیامده است. پیشینهاکنده در کتابپر صورتبهآن 

آثار نشان داد؛ چون  تک تک بررسی  صورت بهتوان را نیز نمی طورکلیبههای همگرایی پژوهش
ع مقاله در دست نیست، بلکه بهتر است یک دسته بندی کلی از آثار چندانی مرتبط به موضو

: انددستهها در باب همگرایی حداقل سه داد. دیدگاه ارائههمگرایی  رویکرد آثار موجود در باب
: آثاری با محور. ملت2محور دارند. رویکرد دولت هاآن : از معدود آثار موجود، اکثر محور. دولت1

ت دولت. فراتر از 3این رویکرد بسیار اندک و نادر است.  . رویکرد هاآن، و مقدم بر هر دوی مل 
 گنجد.ی سوم میی آثار دستهاالهیات همگرایی در زمره
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ی معاصر متفکران بزرگی ی دیرینه دارد. در دورهی وحدت جهان اسالم سابقهبحث از مسأله
و دیگر بزرگان به طرح آن  اسدآبادی، حضرت امام خمینی الدینجمالمانند سید 

کید نمودهپرداخته اند. بحث همگرایی در جهان اسالم اند و از جهات متعدد بر ضرورت آن تأ
ای ی وحدت نزدیک است و اهداف مشترک دارد اما نسبتًا سخن و بیان تازهگرچه به مسأله

های جهانی است. البته، طرح همگرایی در جهان غرب به قرن بیستم مخصوصًا بعد از جنگ 
سطح همگرایی  ترینگ بزر« انجامیده، که اتحادیه اروپابه تشکیل » هاآنگردد. مباحثات برمی

هایی که به بحث همگرایی در جهان آید. در زبان فارسی، کتابدر جهان معاصر به شمار می
. وجود ندارد«  تقاربی »آثار چندانی درباره  شند، اندک است. در زبان عربی نیزاسالم پرداخته با

ع  »االهیات همگرایی در جهان اسالم« حتی یک کتاب و مق  اله نیز یافت اما در خصوص موضو
ع تازه و ابتکاری و  .نشد  ، مقدماتی است.حالدرعینبنابراین، پژوهش حاضر یک موضو

 پژوهش یهاافتهیـ 6

 منطق همگراییـ 6ـ1

ر   جهان اسالم متشکل از کشورهای متکثر و مستقل است که هر یک منافع خاص خود را دارد. تکث 
ها  کند، تضاد منافع دولت را با مشکل روبرو می   ی جهان سیاسی است. آنچه این قاعده ها قاعده دولت 

شود. نظم سیاسی جهان کنونی  ها می است، که در صورت عدم حل درست آن باعث واگرایی دولت 
ت سامان  ت بحران بر الگوی دولت مل  زا است و در شرایط  یافته اما روشن شده که مدل دولت مل 

ای از منافع و مصالح کشورها را ندارد، بلکه باعث  تنها ظرفیت الزم برای تأمین پاره جاری جهان نه 
های خونین شده است. مسأله این است  ها و خصومت ها، رقابت سری مشکالت، محدودیت و بانی یک 

ر دولت  پذیر است؟ همگرایی نوعی تدبیر   ها به قسمی وحدت یا همگرایی امکان که آیا بازگرداندن  تکث 
 بیر همگرایی چگونه ممکن است؟ وحدت در میان کثرت کشورها است. تد 

ر دولت وحدت در کثرتهمگرایی، تدبیرپردازی  »  ها در جهان سیاست یک اصل و « است. تکث 
ها وحدت و همگرایی برقرار متن واقعیت است که اگر چنین تکثری نبود، معنا نداشت که میان آن 

« در باب منطق همگراییاست. » ها شود. مسأله دقیقًا پرسش از امکان همگرایی میان این کثرت 
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خیزد. به لحاظ منطقی، پیش از هر چیز با پرسش امکان همگرایی وگو برمی همین امکان به گفت 
های ها و رقابت ها، خصومت ها، خشونت در جهان اسالم مواجهیم. با توجه به حجم انبوه درگیری 
پذیر است؟ این امکان را در چه ها امکان گوناگون و شدید کشورهای اسالمی آیا همگرایی میان آن 

رسد که این امکان را باید قبل از هر چیز در سطح توان دنبال کرد؟ به نظر می کجا و چگونه می 
َرد و تعامل گفت  « در امکان تفاهموجو کرد، یعنی نخست باید از » وگومحورانه جست زبان، سخن خ 

ها و نیروهای متکثر و بعضًا متضاد ن د. آیا تفاهم میان کشورهای اسالمی، جریا ی جهان اسالم پرس 
در جهان اسالم ممکن است؟ تفاهم و فهم یک امر عقالنی است. بنابراین، امکان تفاهم باید در 

عنوان مفروض تعامالت تلقی شود. وگو به ساحت عقالنیت پیگیری شود و سطح عقالنی گفت 
 ی واحد است.همگرایی( در بدنه   دار  شرح پیکربندی  این دو امکان )تفاهم ومنطق همگرایی عهده 

 ماهیت همگراییالف( 

که گذشت، همگرایی همانا ماهیت تدبیری دارد؛ امری با توجه به تعریف مفهوم همگرایی، چنان
از سنخ عمل است، نه نظر؛ امری انسانی و وضعیتی ساختنی و ایجادکردنی است، یا همگرایی 

ع  ها به سمت وحدت است؛ یعنی امری فرآیندی مرتبط به ساحت تغییر و تحول اجتما
نه نیست بلکه قابل پیدایش و زوال است. بنابراین، در وضعیت همگرایی، با تغییرناپذیر و جاودا
. هر کشوری منافع خاص مواجهیم هاآنها و توان عملی ها، تصمیمها، انتخابکشورها و امکان

گاهی با وضعیت همگرایی همسو است اما گاهی چنین نیست.  هاآنخود را دارد که تأمین 
گیری همگرایی ارتباط دارد. بخشی ن زیادی وجود دارد که با شکلبنابراین، مسائل خرد و کال
های انسانی کشورها است که در تعیین ها و خواستها، مهارت ها، ارزشاز آن امور، باورها، دانش

ع همگرایی نقش مستقیم دارند. همگرایی به انسان و امکان هایش بستگی شرایط امکان یا امتنا
های بشری است. این امکان تدبیری بدون بنیان انی و تابع تواناییدارد. همگرایی یک امر انس

  های االهیاتی است.نظری و االهیاتی نیست. تدبیر همگرایی در جهان اسالم تابع دیدگاه
آنکه کثرت را از بین ببرد، یعنی تدبیر همگرایی از سنخ ایجاد وحدت در کثرت است، بی

به وجود آید. وحدت ضد  کثرت است و اضداد با  هاآنهم کثرت حفظ شود و هم وحدتی میان 
نیست. در همگرایی   جمعقابلهست اما    رفعقابلشود. تضاد بنا به تعریفش امری  هم جمع نمی
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ع از وحدت   جمعقابلشود که با کثرت  نوعی از وحدت برقرار می است و با آن تضاد ندارد. این نو
شود. تدبیر « خوانده میهمگراییینجا »، ااستاست و متضمن آن  جمعقابلکه با کثرت 

ر کشورها حرکت ای میها و فنون استراتژیکیهمگرایی شامل تجربه شود که میان فضای تکث 
ها همگرایی سوق دهد و صورت و سامان اتحادی بدان سویبهکند، تا تکثرات طبیعی را می

  عمل آورد.به جهات متفرق و واگرایانه ممانعت به  هاآنببخشد و از گرایش 
سر  های فراوانی روبرو است که پشت کردن  وحدت در کثرت با دشواری گر، عملیاتی ی ر د ی تعب به 

جانبه نیاز دارد. هر تدبیر انسانی از جمله تدبیرات همگرایی  ها به تدبیرات سنجیده و همه نهادن آن 
تشکیل یک اجتماع  ی جدی کشورهای عضو نیاز دارد. چون به عقالنیت سیاسی فعال و اراده 

ی در عمل بسیار دشوار است. دولت  ها در  سیاسی جدید و دارای اعتباری فراتر از سطح مل 
ی سخت است که  ی خاصی باید تابع تصمیمات نهاد نوآیین باشند اما برای دولت محدوده  های مل 

ها  ل حاکمیت آن یک قدرت برتر از خود را به رسمیت بشناسند و تابع اقتدار آن شوند. زیرا با استقال 
گاهی و اراده  ی جمعی کشورها برجسته  در تضاد است. به همین خاطر است که نقش دو عنصر آ

توانند  ی ضعیف نمی ی جدی داشته باشند. با اراده ها برای تحقق همگرایی باید اراده شود. دولت می 
کند که  ب می یک صورت جدید به مناسبات خود ببخشند. یعنی مطابقت با وضعیت همگرایی ایجا 

ی پدید آورند و سیاست دولت  ع با اقتدار بیشتر از دولت مل  های خارجی  ها به نحو ارادی یک اجتما
ها باید  طلبد. همچنین، دولت ای جدی می خود را در هماهنگی با آن تنظیم نمایند. و این اراده 

ع مقتدرتر واقف بوده و ا  گاهی الزم را داشته باشند و به اهمیت اجتما لزامات آن را بپذیرند.  خودآ
تعیین تدبیرات و الزامات همگرایی منوط به وجود نهاد فراگیری است که تدبیرات و  

م همگرایی منوط به وجود  سازی سیاست  های همگرایی توسط آن انجام پذیرد. به لحاظ بیرونی، تقو 
 شود. یک نهاد یا سازمان فراگیر است که در قسمت الزامات بدان اشاره می 

 کان همگراییامب( 

های جوامع انسانی است اما این امکان به معنای واقعیت  همگرایی مانند بسیاری چیزها یکی از امکان 
ها به شرایط و مسائلی مرتبط است.  بخشیدن به آن نیست. چون واقعیت بخشیدن به امکان 

افق زبان و   ی آینده است و فعاًل در کننده انداز تعیین ی امکان چونان چشم همگرایی در مرتبه 
توان از مدخل امکان تفاهم پی  وگو قرار دارد. به تعبیری، امکان همگرایی و فعلیت آن را می گفت 
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وگو ریشه دارد. حقیقت زبان متضمن نوعی امکان تفاهم و وحدت  گرفت، که در ساحت زبان و گفت 
رغم تجلیات  ان به کند که زب « اشاره می کراتیلوسکه افالطون در آخر رساله » در کثرت است، چنان 

وگو یک امر آماده و  ( تفاهم و گفت 749، ص 2، ج 1380متکثر اما حقیقت واحد دارد. )افالطون، 
ها در جهان اسالم  دستی نیست، بلکه امر بسیار دشوار و پیچیده است. شکست دیپلماسی ابزار دم 

نیست. تا جایی که تفاهم    حال، گریزی از تفاهم وگو و تفاهم است. با این های گفت گواهی بر دشواری 
پذیر است، همگرایی نیز ممکن است. سرنوشت امکان همگرایی به  میان کشورهای اسالمی امکان 

های همگرایی در  امکان تفاهم گره خورده است. برای ایضاح این مطلب الزم است که ابتدا به تجربه 
تفاهم عیان گردد و سپس،   ها در امکان یا امتناع جهان اسالم نظر افکنده شود؛ بعد نقش دولت 

 های انضمامی به تحلیل درآید. انداز امکان تفاهم در چارچوب واقعیت چشم 
کنون در جهان هایی که تا، اما ائتالفاست  فراملیهمگرایی مستلزم  ائتالف و تشکیل سازمان  

ن بر ، برخی از محققاروازایناند.  اند، همگی در تحقق همگرایی شکست خوردهاسالم پدید آمده
این باورند که همگرایی در جهان اسالم ممکن نیست اما برخی دیگر معتقدند همگرایی ممکن 

ع همگرایی چنین است:است. خالصه  ی رویکردهای پژوهشی در باب امکان یا امتنا

 همدالنه انتقادی رویکرد پژوهشی

 مطالعات
شناسی، سیاست خارجی ایران، شرق 

 بنیادگرایی، تروریسم
 ایرانی، ترکی، عربی

 پژوهشگران
بابی سعید، محمود سریع القلم،  

 الله رمضانی، نصرروح 
جواد الریجانی، داود اوغلو، رشید 

 رضا

 استدالل 
همگرایی باعث جنگ، خشونت،  

شود و نظری تروریسم در منطقه می
 پذیر نیست.و عملی امکان

پذیر است اما باید همگرایی امکان
باشد که آن را هدایت و  دارای الگویی 

 دهی کند.جهت 

 تبعات رویکرد
ها، جنگ غرب و  برخورد تمدن

انسانی قلمداد کردن   اسالم، ضد 
 مسلمانان

های گرایی، جنگ گسترش فرقه 
مذهبی، قطع روابط دیپلماتیک، 

 افزایش شکنندگی کشورهای اسالمی

 پیشنهاد پژوهش
از منظر مسلمانان و با قصدیت  

نان تحقیق  مصالحه همه مسلما
 صورت گیرد.

راهکارهای عملی از علم سیاست 
های اجرایی  گرفته شود و تکنیک 

 جهت همگرایی پیشنهاد شود.
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 ( 1395جدول رویکردهای پژوهشی در زمینه همگرایی جهان اسالم )به نقل از: اسالمی و پزشکیان،  

الگوی مناسب برای هدایت  تحقیق حاضر با دیدگاه امکان همگرایی جهان اسالم موافق است اما  
االهیات « بلکه » های اجراییتکینکی اول نه » دهی همگرایی کشورهای اسالمی را در وهله و جهت 

ع تکنیکی روبرو باشد، با  « می همگرایی داند. چون همگرایی در جهان اسالم بیش از آنکه با امتنا
ع االهیاتی روبرو است و در بنیان  مشکل دارد. زیرا االهیات حاکم بر  ها و مبانی معرفتی خود امتنا

ی تأمل، تحقق و مجال توسعه  ها اجازه جهان اسالم همانا االهیات واگرایی است و به همگرایی 
ها مؤثر واقع  های همگرایی، آن دهد. بدون االهیات همگرایی، حتی در صورت اخذ تکنیک نمی 

ها ساخته  ی االهیاتی آن نخواهند شد. زیرا مناسبات سیاسی و جمعی جهان اسالم طبق الگو 
های معطوف به همگرایی که تاکنون در جهان اسالم  ی سازمان ها و سابقه هرحال، تجربه شود. به می 

به وجود آمده، بیشتر شاهد امتناع همگرایی است و این مبنای قائالن به ناممکنی همگرایی است.  
شده  های انجام ی فعالیت ی مفقوده لقه ها و ح ای از عبرت کند تا پاره ها کمک می تأمل در این تجربه 
ی معاصر ایجاد شده، عبارتند از: سازمان همکاری  هایی که در دوره ترین سازمان روشن گردد. عمده 

اسالمی )نام قبلی: سازمان کنفرانس اسالمی(، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان  
 ( 1395پزشکیان،    ؛ و نیز: اسالمی و 199- 198، صص  1387اکو. )صفوی،  

ترین ـ اصلی المللی پس از سازمان ملل متحد ترین سازمان بین بزرگ سازمان همکاری اسالمی ـ 
حال، این سازمان ی کشورهای اسالمی است. بااین نهاد متولی همگرایی جهان اسالم و شامل همه 

اهداف آغازین تشکیل ها ناکارآمد بوده است. مثاًل، یکی از  در تحقق اهدافش بیش از دیگر سازمان 
ع از فلسطین است اما دستاوردی در این زمینه ندارد. تنها عامل مشترک یا  این سازمان، دفا

ها « است ولی در عوض، اختالفات گوناگون بر آن اسالمی اعضا، » ترین عامل پیونددهنده قوی 
دینی،  های متفاوتی در آن عضویت دارند، مانند پادشاهی، جمهوریفرما است. دولت حکم 

های متضاد نیز وجود دارد. برخی کشورها طرفدار امریکا هستند، جمهوری الئیک و... گرایش 
ها و فاصله وسیع برخی طرفدار روسیه و تعداد اندکی هم گرایش مستقل دارند. وابستگی 

ای از عوامل مختلف در ناکارآمدی سازمان همکاری اسالمی نقش اقتصادی کشورها و مجموعه 
 ( 200- 199، صص  1387؛ و نیز: صفوی،  1395اند. )اسالمی و پزشکیان،  ه عمده داشت 
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ی است؛ زیرا بازیگران اصلی صحنه  هادولتی  بیشترین نقش در همگرایی یا واگرایی به عهده
در امکان یا  هادولتها، قدرت یا ضعف گذاریباشند. بدین لحاظ، سیاستالملل میروابط بین

ع همگرایی نقش مؤثر دارد. دولت ی های حاکم بر کشورهای اسالمی حداقل از دو ناحیهامتنا
ع تفاهم و همگرایی هستند:  اساسی زمینه ثباتی دولت. دولتی یا بی( بی2( استبداد؛  1ساز امتنا

ستبداد ثباتی، اهای اسالمی با بیاست. دولت جدیبحران دولت در جهان اسالم یک بحران 
 قدربه هادولتشود که ی این احوال و شرایط بحرانی باعث میسیاسی، و... درگیرند. مجموعه

از خود نشان ندهند. عالوه بر این موقعیت بحرانی اما رقابت  جدیی کافی در همگرایی اراده
لت کند که همگرایی شکل نگیرد. در یک جمله، بحران دونیز ایجاب می  هادولتو تضاد منافع  

ها در تحقق همگرایی همانا بحران امکان تفاهم است. از زاویه دیگر، بخشی از شکست ائتالف
عام، و  طوربهریشه دارند،  هادولتها در بحران ای از سوءتفاهمات و واگراییفراگیر و نیز پاره
ع یا امکان همگرایی را نشان میانگیز، ابعاد پیچیدهاین واقعیت حزن  دهد.ی امتنا

اندازی است که نور امکان همگرایی از افق آن ساطع  ح االهیات همگرایی درواقع خلق چشم طر 
انداز االهیات همگرایی باید بتواند نور امید، پیام همدلی و ندای همکاری را در  خواهد گشت. چشم 

ه  ویژ آفاق جهان اسالم بتاباند و منتشر نماید و این مستلزم تفاهم بیشتر کشورهای اسالمی و به 
ی فراروی  های فکری و مذهبی جهان اسالم است. امکان همگرایی، تا حدی به مسأله تفاهم قطب 

هایی که فراتر از دولت و مقدم بر آن به  ها گره خورده است. یکی از افق از سطح مناسبات دولت 
و  وگو عزیمت مثبت برای گفت تواند نقطه آید، االهیات است. پس، االهیات همگرایی می حساب می 

 آید. امکان تفاهم باشد اما این امکان قاعدتًا در چارچوب عقالنیت فراهم می 

 وگو و امکان تفاهممنطق گفتج( 

اند. وضعیت امروز های االهیاتی در جهان اسالم بیشتر معطوف به واگرایی عمل کردهجریان
وگوهای جاندار وگو و تفاهم در درجه دشواری بسیار افتاده است. گفتاست که گفت  ایگونه به

ها است که خودنمایی شود بلکه بیشتر جدلهای فکری مشاهده نمیو منطقی میان جریان
اقامت گزیده باشد اما  زبانیهمکنند. جهان اسالم اکنون بیش از آنکه در ساحت همدلی و می

های زبانی گشته است. امکان تفاهم در چنین وضعیتی با دشواریسالک ساحت ناهمدلی و بی
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که قباًل گفته شد، ماهیت همگرایی قسمی تدبیر سیاری روبرو است اما چاره نیست. چنانب
 وحدت در کثرت است و زبان نیز دارای خصلت و امکان وحدت در کثرت است.
وگو، سرشت واحد  دیالوگ واقعی فقط در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که دو طرف گفت

ها و گفتارهای متکثر، وحدت حقیقت زبان را راء نطقو تجلیات متکثر نطق را دریابند و در و
درک کنند و بتوانند این کثرت را به وحدت بازگردانند.... گفتار حقیقی بازتابی از یک واقعیت  

وگوی اصیل تنها در توان کسی است که از  وجودی است. بنابراین، نطق حقیقی و گفت
گاه باشد. )امیری، واقعیت   ( 275، ص 1391های وجودی آ

گاهی و گشودگی نسبت به دریافت حقایق وگوی اصیل، دو طرف گفتدر گفت وگو از آ
شوند و با این ی دانایی همدیگر شریک میمند هستند و طی دیالوگ در بهرهوجودی بهره

ی تفاهم بیشتر یابد. این توسعه درواقع زمینهاشتراک، افق تفکر و انکشاف حقیقت توسعه می
وگوهای معاصر ر زبان آشکارسازی حقیقت است اما این گوهر در گفتبیند. گوهرا تدارک می

وگوها در و گفت دیدهآسیبوگوهای دیپلماتیک رایج به شدت ویژه در مذاکرات و گفتبه
شوند. دارانه پیش برده میراستای سلطه بر طرف مقابل یا دادوستدهای از پیش جانب

ها از ساحت حقیقت زبان دور افتاده چون سخن افتد.بست میی بنسان، تفاهم به ورطهبدین 
 است. حقیقت زبان واجد نیروی گردآورنده است. 

وگوی احسن به روی دیگری و حقیقت گشوده است. بدون چنین انفتاحی،  آدمی در گفت 
ی حقیقت است که به  وگوها آنچه رخ می وگوی سلیم ممکن نیست. در بطن گفت گفت  دهد، تحر 

انجامد. مالزم با آزادسازی حقیقت، وحدت نهفته در بطن زبان  و تقویم آن می وگو  توسعه افق گفت 
ی ظهور به  دهد، وحدتی است که اجازه ی زبان را تشکیل می شود. وحدتی که جوهره نیز آزاد می 

کند، نه اینکه حذف کند. آزادسازی حقیقت  دهد و تکثر مظاهر زبانی را حفظ می کثرت گفتارها را می 
دارد که در بطن زبان مستتر است. از طرف دیگر، مخاطبانی  حدت بنیادینی پرده برمی همچنین از و 

یابند که وحدت ذاتی و  وگو و دیدن نور درونی زبان گشوده هستند، امکان می که به روی گفت 
توانند با یکدیگر در  ها می سان آن جوهری زبان را درک نمایند و از وضعیت سابق تعالی جویند. بدین 

، ص  1391های یکدیگر شوند و به تفاهم برسند. )امیری،  فراتر از قبل گرد آیند، شریک دانایی افقی  
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ی حقیقت زبان و  ( این گردآمدن در افق برین و اشتراک دانایی و امکان تفاهم، عطیه 278-293
ی  مدخل هر نوع همگرایی است. به عبارتی، امکان تفاهم با امکان همگرایی مالزم است و آن را در پ 

وگو، مخاطبان را به وحدت مستتر در کثرت گفتارها راهنمایی  گونه که منطق گفت آورد. همان می 
انداز آن تدبیر  دهد، راهی که در چشم کند، امکان تفاهم نیز راه امکان همگرایی را نشان می می 

معمولی    وگو و تفاهم یک امکان گردد. به این ترتیب، گفت وحدت در کثرت یعنی همگرایی پدیدار می 
ی زیست سیاسی آدمی را نشان  ی بودن همراه با دیگری و نحوه پاافتاده نیست بلکه شیوه و پیش 

خواند. اهمیت   امکان همگرایی توان ی زیست مشترک در ساحت تفاهم را می دهد. این نحوه می 
یش از هر  زبانی و به تبع آن سوءتفاهمات ب طریق زبان و تفاهم اینجا است که امروزه ناهمدلی و بی 

وقت دیگر بر جهان اسالم سایه افکنده، طریق زیستن واگرایانه را دامن زده و قوام بخشیده است.  
دهد که خطرات آن درواقع ذات انسانی و حیات معنوی  پیامدهای طرز زیست واگرایانه نشان می 

با زیست   زبانی یا امکان تفاهم ی همدلی و هم جوامع اسالمی را نشانه گرفته است. پس، مسأله 
سیاسی و ذات انسانی ما پیوند وثیق دارد. همچنین، االهیات همگرایی با ذات انسانی و سرنوشت  

 سیاسی جوامع اسالمی پیوند عمیق یافته است. 
های خاص خود را دارد که باید رعایت وگو و تفاهم، آداب و ظرافت پرروشن است که گفت 

کند: »وباألدب تنمی العقول که رشد و نمو می ی ادب است شوند. چون اساسًا عقل در تجربه 
( تفاهم نیز مستثنا نیست و آداب خاص خود را دارد که در 283، ص 1989مقفع، وتزکو.« )ابن 

نظر از این آداب و فرهنگ خاص تفاهم کتب به تفصیل بیان شده و اینجا نیاز به ذکر ندارد. صرف 
شود. االهیات اسالمی « برپا می االهیاتل » که چارچوب عقالنی دارد اما محتوای حقیقی آن حو 

ی الگوی آن انداز فراگیری است که جوامع اسالمی جهان مشترک خویش را بر پایه واجد چشم 
اندازهای سازند. آنچه امروزه از اهمیت حیاتی برخوردار شده، طرح االهیات و خلق چشم برمی 

اسالمی به همدیگر گره خورده و معطوف به همگرایی است. االهیات و سرنوشت سیاسی جوامع 
گرایی شاهد انکارناپذیر آن است. در این زمینه، اگر االهیات همگرایی پا های اسالم رشد جریان 

نگیرد، این سرنوشت همگانی به عاقبت نیک منتهی نخواهد شد. مباحث منطق همگرایی تا حدی 
دوش داشت، و اینک نوبت آن ی عام االهیات همگرایی را روشن ساخت و تمهید آن را بر دامنه 

 رسیده که به االهیات خاص معطوف به همگرایی پرداخته شود.
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 االهیات همگرایی در جهان اسالمـ 6ـ2

ی سیاسی جهان اسالم و درواقع ابداع پیکربندی نو برای ای به بدنههمگرایی اعطای صورت تازه
که در بخش   تراتژیک ممکن استطق یعنی تفکر اسی معرفت و منآن است. اعطا و ابداع بر پایه

 سوی بهانداز هرگونه حرکت پیشین به آن اشاره شد. هدف االهیات همگرایی آن است که چشم
های انسانی را همگرایی را روشن و هموار سازد و طرحی را تدارک بیند که اجتماعات گروه

نی را تحلیل نماید. های انساحول توحید به همگرایی فرابخواند و نسبت توحید و همگرایی گروه
باشد که بتواند الزامات همگرایی را عیان سازد، امکان  یاگونه بهطرح االهیات همگرایی باید 
تر، گشودگی امکان همگرایی بگشاید یا به تعبیری دقیق سویبهتفاهم را ممکن کند، و راه را 

اهمیت االهیات  راه امکان در پرتو درخشش نور توحید را نشان دهد. عالوه بر این، آنچه
ها و های اسالمی معاصر است که بیداریسازد، ماهیت جنبشهمگرایی را برجسته می

فراگیری، های اسالمی به نظر خیلی از اندیشمندان حداقل سه ویژگی عام دارند: »خیزش
«. )دکمیجان، گراییمداری یا اسالمدین«، و یک ویژگی خاص و کلیدی: »چندمرکزی و تداوم

کند که االهیات همگرایی با های بنیادین بیداری اسالمی اقتضا می( ویژگی22، ص 1383
ی بیداری فراگیر اسالمی پیگیری شود، پیش از آنکه دیر شود، تا ثمره ترجدیاهتمام بیشتر و 

ی نه طنین واگرایی بلکه درخشش همگرایی باشد. بیداری اسالمی باید روی پایه و قاعده
 تا بتواند به جایگاه برحق خود در جهان معاصر نزدیک شود. همگرایی استوار گردد،

نظر از های اسالمی مشترک است، صرفسه اصل بنیادین وجود دارد که میان تمام جریان
نیست که تفسیر مذاهب از این اصول به بحران واگرایی   انکارقابل. البته  هاآناختالف در تفسیر  

د در بطن همین اختالفات اصولی مستقر و آشکار شود، انجامیده است. لذا امکان همگرایی بای
ای خارج از این اصول درواقع پاک کردن صورت نه خارج از آن. زیرا استقرار همگرایی در حیطه

وجوی پاسخ بحران واگرایی جهان اسالم. چیزی قدرتمندتر از اصول مسأله است، نه جست
ا در درون خود نهفته داشته باشد. به همین توان یافت که امکان همگرایی ربنیادین اسالم نمی

انداز خود به درخشش درآورد و خاطر، االهیات همگرایی باید بتواند نور  این امکان را در چشم
عنوان یک «ی را یادآوری کند که بهوحدتپذیرش آن را برای همگان تسهیل بخشد و درواقع »

 انی مستتر و منتشر است.های انس« پیشاپیش در بطن کثرت گروهی االهیودیعه»
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 توحید و همگراییالف( 

گردد. این اصل عام جهان هستی است. طبق این چیز از توحید آغاز شده و بدان بازمی همه 
های توان گفت، همگرایی در ذات  همه چیز نهفته است. چون بازگشت کثرت ی بنیادین می قاعده 

م اسالمی است »  ِإلْ وجودی به توحید یک باور مسل  ِصْْیو  م  ؛ 3؛ غافر:  18؛ مائده:  285« )بقره:  ُرْْیِهْال 
های انسانی است که اسالم در ( و این همان صراط مستقیم  همگرایی گروه 3؛ تغابن:  15شوری:  
الّا اللَّه،  یا أیها الناس! قولوا ال إلهشود. » اش اعالم کرده و به رستگاری منتهی می ترین آموزه اصلی 

ع رستگاری است. رستگاری ( توحید سرچشمه 649، ص  18، ج  1388« )مجلسی،  تفلحوا ی هر نو
امری تشکیکی و مراتب و درجات دارد. امروزه تحصیل بخشی از مراتب رستگاری جوامع اسالمی 
به همگرایی منوط است و بدون آن قابل تحصیل نیست. آغاز از توحید و بازگشت بدان همراه با 

 ری از همگرایی جدا نیست.همگرایی است. پس، توحید و رستگا 
ذهنیت انسان منشأ بسیاری از مسائل انسانی است اما هستی واقعیت  مستقل از ذهن انسانی 

پذیر است. انسان در اعماق ذات خود با درک مند و شناخت، واقعیتی قانونحالدرعیناست، و  
ترین د و اصیلسازنسبت با هستی درواقع ذات آدمی را برمی کهنحویبههستی پیوند دارد 

ع بر این نسبت بنیادین است. بر این اساس، هر انسانی به حیث وجودش امکان های آدمی فر
ی ناگسستنی دارد، حتی اگر آن را به لحاظ معرفتی انکار کند. توحید قانون  با توحید رابطه

جهان هستی است. چون اصل جهان از قدرت توحید صادر شده است و این اصل در ذات جهان 
اند: فرموده درستیبهطور که در ذات آدمی مستتر است. به همین خاطر، نهفته است، همان

خالصه،  طوربه( 595و  290، ص 1، ج 1383مالصدرا، «. )من عرف نفسه فقد عرف ربه»
ی کرده: انسان و جهان. )آملی،  ص ، 2005حقیقت کلی هستی در دو گوهر کلی دیگر تجل 

ی انسان و جهان است. بنابراین، بحث توحید مگرایی نیز دربارهی ه( ازقضا مسأله502-503
 شود.ی همین دو گوهر کلی توضیح داده میی آن بر پایههای همگرایانهها و الزامو داللت

 نسان توحیدی و هویت مشترکا(  1

کوشد جهان و مناسبات گوناگون خود، اعم از سیاسی و اقتصادی ی توحیدی میانسان و جامعه
بخشی روابط جمعی و پیکربندی ی توحید سامان دهد. در این راستا، سامانیره را بر پایهو غ
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ی توحید اگر فراگیر و مبتنی بر همگرایی نباشد، باید در مبنای توحیدی جهان زندگی بر پایه
مشی واگرایی ی اسالمی و خطتجدیدنظر کرد. زیرا مبنای توحیدی با حذف بخشی از جامعه

های واگرایانه در راستای توحید گذاری. توحید امر فراگیر است و سیاستهمخوان نیست
قرب خداوند هستند. هدف  سویبهنیستند. جوامع توحیدی مکلف به همگرایی و حرکت عام 

های های گروهها و فعالیتی همگرایی  تمام حرکتو غایت واحد قرب خداوند همانا سرچشمه
ر اسالمی است. اگر غیر از این باش د، باید در درک خویشتن از توحید بازنگری کرد. تعدد و تکث 

آید. شمار میبت به جهان سیاسی یک امر ذاتی بهجوامع انسانی گرچه امر طبیعی است اما نس
بخشی به آن برپا شده است. این تکثر ی این تکثر انسانی و سامانزیرا، جهان سیاسی بر پایه

 هاآنها متکثرند و منافع ها است. زیرا گروها و واگراییی انسانی منشأ طبیعی تضادهجامعه
ها و ایی گروهشود که الجرم به واگرها میها و تخاصممتفاوت. تضاد منافع نیز باعث بروز تنش

ر را هم رانجامد. کشورها می دار سمیت بخشیده و هم جهتخداوند در قرآن کریم این تکث 
تکثر جعل و ایجاد نموده است. جهت حقیقی  صورتبهخداوند جوامع انسانی را ساخته است. 

گاهی از خالق تکثرات انسانی معرفتآن نه تخاصم بلکه کسب » « نسبت به همدیگر و نهایتًا آ
دو جای دیگر از . البته، خداوند در (13)حجرات، شودی آن در تقوا نمایان میاست که نتیجه

دفع (. 40و حج،  251گوید )بقره، های انسانی سخن میان گروهی تخاصم میجعل رابطه
دهد و گروهی از مردمان توسط گروه دیگر جزئی از حکمت االهی و قانون زمین را تشکیل می

ه های انسانی مرتبط است. باید توجه کرد کحتی آبادانی مراکز پرستش خدا نیز با تخاصم گروه
ع بر آن میدفع« اصل و مالزم با امکان تفاهم است و حکم »تعارفواحکم » باشد. بنابراین، « فر

تکثر انسانی واقعیت دارد. دو گونه رابطه میان تکثرات امکان برقراری دارد: تفاهم یا تخاصم. 
ی تفاهم که ناشی از مهر و معرفت نسبت به دیگری است، در تقوا و قرب االهی ظهور ثمره

انجامد ولی اگر ناحق باشد به کند اما تخاصم اگر بر محور حق باشد، به آبادانی جوامع مییم
انجامد. محوریت حق یا ناحق هر چه باشد، بدون تفاهم و مهر و معرفت قابل می هاآنتباهی 

ی اول مقتضی  منطق مهر و معرفت ی تکثر انسانی اصیل در وهلهشناخت نیست. پس، رابطه
ی جهان شود اعضای درونی مجموعهدرک مخدوش و کورکورانه از توحید باعث میاست. اما 

بیگانه و تهدید خارجی تلقی کنند و به دفع همدیگر برخیزند، مانند   عنوانبهاسالم، همدیگر را 
 .های تروریستی داعش و مانند آنوهگر
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 هان توحیدی و وطن مشترکج( 2

های گوناگون است. اگر ها و موجودیت هویتها و فضای مناسبات ی هویتجهان مجموعه
ساختارهای توحیدی ایجاد شده باشد، جهان به افق و فضای همگرایی بدل خواهد شد اما اگر 

جهان محل ظهور و بروز واگرایی و پایداری آن خواهد   آنگاهساختارهای غیرتوحیدی برپا باشد،  
. طبق اصل حرکت جوهری مالصدرا 1  بود. در این راستا باید به چند نکته اساسی توجه داشت:

ها و (، تغییر در ذات جهان نهفته است. بنابراین، ظهور و زوال هویت 1378)بنگرید: مالصدرا، 
ها نقش دارد. بنابراین، ی انسانی در این ظهور و زوالمناسبات تازه امری طبیعی است. اراده

گیری ساختارها و شکل جهان توحیدی جهانی است که به امکان  ظهور  هویت مشترک و
سازد. االهیات اسالمی باید بخشد و آن را درونی میمناسبات معطوف به همگرایی مکان می

بتواند صراط همگرایی را در جهان خود روشن و هموار سازد. البته، رابطه انسان و جهان 
شد. های مختلفی به جهانش ببختواند صورت طرفه نیست، بلکه دوطرفه است. انسان مییک 

الت گسترده است و به عبارتی، نسبت به پذیرش صورت  های جهان محل حدوث تغییرات و تحو 
های انسانی در تمهید شرایط همگرایی یا واگرایی همگرایی یا واگرایی باز است. نقش گروه

ساز ظهور کردارهای او است و از رسد که افکار انسانی زمینهشود. چنین به نظر میآشکار می
مناسبات خاصی درون  آنگاهکند. ی کردارهای انسانی، ساختارهای خاصی ظهور میمجموعه

( بنابراین، اگر افکار 340-339، صص 1395یابد. )جافری و موالئی، ساختارها مجال بروز می
کردارهای  آنگاههای انسانی معطوف به همگرایی و طبق الگوی االهیات همگرایی باشد، گروه

گیرد که به مناسبات ساختارهایی پا می  هاآناز دل    تدریجبهیابد و  واج میمتناسب با همگرایی ر
تری میان سان همگرایی وسیعدهد و بدینی ظهور میهای دیگر اجازههمگرایانه میان گروه

 یابد.جهان اسالم امکان پیدایش می
رک کشد. سرزمین مشت« را پیش میوطن مشترکی »عالوه بر این، جهان توحیدی ایده

طور که جمعیت و هویت مشترک جزئی از آن است. بینش بخشی از حاکمیت است، همان
توحیدی راهنمای جهان واحد و وطن مشترک میان مسلمانان است. همگرایی بدون احساس 
وطن مشترک ناکامل است. هر نقطه از جهان اسالم جزئی از وطن مشترک فرد مسلمان است 
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یت جهان اسالم باشد و خود را در قبال آن مسئول بداند. مثاًل، کل نگراندلو لذا منطقًا باید 
های افراطی به این ها مانند ناسیونالیستی واضحی است. امروزه برخی گروهفلسطین نمونه
زنند که فلسطین ربطی به بقیه کشورها ندارد و مسلمانان دیگر کشورها در قبال حرف دامن می

دهد. تفاوت را نشان میهای بییدی ابطال  چنین دیدگاهمسئولیتی ندارند. نگرش توح هاآن
تلقی وطن مشترک و امحای بیگانگی سرزمینی پیامدهای مثبت زیادی در پی دارد، مثاًل 

های کند، یا همکاریگسترش روابط اقتصادی میان اعضا را آسان و بلکه به امر الزم بدل می
توحیدی احساسات هویت و وطن مشترک بخشد. خالصه، نگرش و گرایش  امنیتی را وجوب می

های جهان اسالم های جدیدی را برای گروهکند و این احساسات مشترک، مسئولیترا تولید می
 کند.ی آن کمک میبه امکان همگرایی و توسعه هاآنکشد که پذیرش و التزام به پیش می

 نبوت و همگراییب( 

 یمنزلهبه شود: توحید و نبوت. دعوت به توحید  باب دخول به قلمرو اسالم با دو شهادت آغاز می
شود. دین اسالم بر ی فصل ممیز آن محسوب میمنزلهجنس ادیان توحیدی است اما نبوت به

شود. اسالم را پیامبر از دیگر ادیان توحیدی جدا و ممتاز می ی نبوت رسول خاتمپایه
ع ، الگوی اول  تبعبهرده است و لذا رئیس اول جهان اسالم و آو اکرم هرگونه رهبری مشرو

ها و الزامات و نقش نبوت در قبال همگرایی جهان اسالم آید. داللتشمار میدر جهان اسالم به
 شود.یانتظام همگرایی و قوانین آن دنبال م یژگ یدر دو و

 نبوت و سامان همگرایی( 1

یر بدون نظم قابل استقرار نیست. وضعیت همگرایی نیز از این مهم استثنا هیچ امر کلی و فراگ 
های نظم و نظام همگرایی در جهان اسالم سؤال جدی است. نیست. بنابراین، پرسش از بنیان 

وجو و ی نبوت قابل جست شود، در مسأله پاسخ آن تا جایی که به االهیات همگرایی مربوط می 
ع ترین شک استنتاج است. عمده  سری های انسانی همانا ایجاد یک ل برقراری نظم در اجتما

شود اما به ها بر مبنای برابری انسانی تلقی می مراتب است. گرچه اصل و اساس حکومت سلسله 
مراتب به نظم نرسیده است. اما برای ایجاد ای بدون سلسله لحاظ تجربی، هیچ جامعه 
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های بسیار قدیمی تاکنون محل مسأله از دوره  مراتب، الگوهای مختلفی وجود دارد. اینسلسله 
همسری، ـ  فرزندی، شوهری ـ  شهروند، پدری ـ  اعتنا بوده است. مثاًل، ارسطو از الگوهای حاکم 

برده سخن گفته است. مدل اول بر برابری افراد مبتنی است اما سه دیگر بر نابرابری ـ  و ارباب 
ی فاضله را بر اساس مدل انتظام مدینه ( فارابی نیز 9، ص 1386استوار است. )ارسطو، 

ع او طراحی کرده است. در چارچوب نظم سلسله سلسله  مراتبی، آنچه مراتبی یعنی رئیس و اتبا
کند. کسی ی رهبری آن است. نبوت این گره را باز می کننده دارد، مسأله اهمیت حیاتی و تعیین 

ی جهان اسالم است که به پیامبر ی اسالمی و رهبری همگراییا گروهی سزاوار رهبری جامعه 
ب داشته باشد. اما مشکل اینجا است که واحد  خدا  بیشتر از دیگران شباهت و تقر 

ه دولت به پیامبر خدا دهنده تشکیل   ی همگرایی نه فرد انسانی بلکه کشور یا دولت است. تشب 
م رهبری در جهان حال، مسأله رهبری همچنان حیاتی است؛ زیرا مقادشوار و مبهم است. بااین 

کند کسانی و شأنی از شئونات نبوت است. عظمت جایگاه رهبری ایجاب می   اسالم مقام نبی 
های کافی برخوردار های الزم و صالحیت به رهبری مجموعه همگرایی برگزیده شوند که از فضیلت 

 باشند. هرکسی یا هر گروهی شأنیت رهبری یک مجموعه فراگیر را ندارد.

 قوانین همگراییشریعت و ( 2

های آن به منازعات گریزی است که بخشی از ریشهدر جهان اسالم، قانون  حادیکی از مشکالت  
اند که نهادهای سیاسی خود را مدرن گردد. کشورهای اسالمی کوشیدهسنت و مدرنیته برمی

اند. اما به کردهاند و مقام قانون و اجرای آن را متمایز کنند؛ مثاًل اکثرًا تفکیک قوا را پذیرفته
اند. کمتر کشور جا نیفتاده درستیبه دلیل تضادهای مبنایی سنت و مدرنیته، نهادهای مدرن 

نظر توان یافت که قانون اساسی در آنجا ارج و مقام درخوری را داشته باشد. صرفاسالمی را می
مانند. سرپا نمی ها بدون قانوناز این مطلب، آنچه اهمیت دارد این است که نهادها و سازمان

نهادی که متولی پیشبرد همگرایی باشد، بدون قانون قابل استقرار و پایدار نیست. بخشی از 
شود. قوانین نظم نظم و انتظام همگرایی در جهان اسالم به قانون مشترک و عام مربوط می

ت برمیالزم را نهادینه می کتاب   ر خداگردد. پیامبسازد. منبع قانون در جهان اسالم به نبو 
و سنت )به شمول عترت( را برای امت خود به یادگار نهاده است. حفظ یادگار و پاسداشت آن 
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ر مقام  یاد و سپاس است. یاد و سپاس از در وهله 
ر است. چون تفک  ی نخست منوط به تفک 

ع  یادگارهای نبوت جایگاه و ارزش خاص خود را دارد. همگرایی تا جایی که ایجاد یک اجتما
تر از است، قوانین عام و مشترک نیاز دارد، و در جهان اسالم هیچ منبعی عام فراملیجدید و 

ت وجود ندارد. بنابراین، شریعت نبوی واجد قوانین الزم برای همگرایی هست. اگر  میراث نبو 
شود که بسیاری از مسائل آن معطوف به دیده می آنگاهشریعت درست درک و فهم شود، 

های ماه رمضان، حج و غیره ی واحد، نمازهای روزانه، روزهاحد، قبلههمگرایی است. کتاب و
ها و دهند که به داللتانداز همگرایی را نشان و پرورش میهمگی نوعی ذهنیت و چشم

شود. عجیب است که قدرت همگرایی کافی اهمیت داده نمی  قدربه  هاآنی  های همگرایانهالزام
کافی بدان بها داده  قدربهشود و ن به اهمال برگزار میمجموعه قوانین شریعت اسالمی چنی

که هر یک از قوانین اسالم به تنهایی مثاًل نماز قادر است که ستون همگرایی شود، درحالینمی
گرایی جای جهان اسالم برپا دارد! بنابراین، شریعت اسالمی اواًل اهمیت قانون و قانونرا در جای
انین مشترک برای ایجاد همگرایی در جهان اسالم را دارا است، که دهد و ثانیًا قورا یاد می

 ها باید اهمیت کافی داده شود.بدان

 معاد و همگراییج( 

های اسالمی باشد که بحث پیرامون آن در تاریخ اندیشهمعاد نیز جزو اصل اساسی اسالم می
وی جوامع اسالمی میاندک نیست. نقش معاد در همگرایی جهان اسالم و الزاماتی که   نهد فرار 

 چیست؟

 انداز غایی همگرایینگری و چشمآینده( 1

کند. ی رستگاری ابدی جلب میمعاد بیش از اصول دیگر، نگاه مسلمانان را به آینده و مسأله
نگری و ی آیندهشود، در کانون بحث معاد دو مسألهپس، تا جایی که به همگرایی مربوط می

 ابدی قرار دارد. اهتمام به رستگاری
ای ای در حیات دنیوی، و آیندهدر جهان اسالم سخن از دو گونه آینده مطرح است: آینده

کنده از ظلم ی دنیوی وعدهدر آخرت. آینده ای در باب مهدی موعود است که زمین  سراسر آ
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ورشیدی سازد. هر مسلمانی که به افق آینده بنگرد، عدالت را چونان خرا پر از عدل و قسط می
کند که هر فردی در راه احقاق عدالت گام بیند. این دیدار و فهم آن ایجاب میتابان در آنجا می
هایش را با عدالت عیار سازد و به تحقق افق ها و برنامهها، فعالیتها، تصمیمبردارد و اندیشه 

ب جوید و در آن سهیم شود. دیگر، آینده شود و پایان میای است که در آخرت برپا آینده تقر 
را گریزی از آن نیست. آنچه جایگاه آدمی در سرای   کسهیچندارد. آخرت سرای  ابدیت است و  

شود ای خوبی یا بدی محاسبه میکند، عملکردهای او در دنیا است. ذرهابدیت را تعیین می
 کننده است.( و در سرنوشت اخروی تعیین8-7)زلزال: 

دهد که محدود به حیات دنیایی نیست آدمی را نشان میاصل معاد افق کمال و رستگاری 
ها و عملکردهایش را و بسیار فراتر از تصور گسترده است. بنابراین، الزم است که آدمی اندیشه

عد زمانی و سامان دهد که در نسبت با رستگاری ابدی حاصل آید. صرف ایگونه به نظر از ب 
یه نیز دارد. بخشی از رستگاری آدمی مشروط به اخروی اما رستگاری مراتب گسترده و چند ال

تر باشد، افق های انسانی وسیعی انسانی است. هر چه تعامالت گروهتعاون و تعامل با جامعه
تر خواهد بود. بنابراین، معاد افق کمال و رستگاری تر و امکان دسترسی بدان آسانکمال وسیع
کشد و تعاون ما را به همگرایی رهنمون پیش می دهد و رستگاری الزامات تعاون رارا نشان می

انداز غایی  معاد حضور دارد و یا به عبارتی، سازد. پس، وجوب  همگرایی پیشاپیش در چشممی
معاد و افق کمال انسانی پیشاپیش در متن اصول و قوانین همگرایی نهفته است. همگرایی 

ی یا فراتر از آن، ممکن نیست پا بگیرد. کشورهای انسانی، اعم از سطح درونبدون تعاون گروه 
ع تعاون در قرآن، انجام  » وقتی (. 2)مائده، « استگناه و دشمنی« و پرهیز از »نیکی و تقواموضو

های دیگر ترک شود و به جای های سیاسی و عدوان با ملتهای کشورها در باب گناههمکاری
های آید تا پایهد، این امکان فراهم میهای اصلی کشورها تبدیل شوآن اقدامات نیک به برنامه

 .ز به موازات آن توسعه خواهد یافتهمگرایی مستقر و گسترده شود. امیدهای همگرایی نی

 معاد و مسئولیت همگرایی( 2

دهد. بازگشت عملکردها به خود آدمی را نشان می عالوه بر ایضاح افق ابدی کمال،اصل معاد 
ی ذرهکند. وقتی ذرهپذیری را یادآوری میهمیت مسئولیتاین بازگشت عمل بیش از هر چیز ا
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آید که عامل با نهایت الزم می  آنگاهشود،  گردد و مورد غفلت واقع نمیعمل به خود عامل بازمی
ترین عملکرد همانا عملکردها « عمل کند. در شرایط کنونی جهان، مسئوالنهمسئوالنهاهتمام »
جهان اسالم در شرایط بسیار حساس و خطیر واقع شده  های همگرایانه است. چونو برنامه

سازی پرورانند و برای عملیهای شوم در سر میسوی دشمنان استکباری نقشهاست. از یک 
ای از مسلمانان افراطی به آن از هیچ اقدامی فروگزار نیستند و از سوی دیگر، پاره

گناهان و تخریب وجهه و عزت اسالم ترین شکل ممکن و تحت نام اسالم به کشتار بیرحمانهبی
سازی ادبیات آن بخشی از پردازند. در این راستا، طرح االهیات همگرایی و غنیمی

عمل به خود آدمی   هرگونهی معاد افق بازگشت  های ایمانی هر مسلمان است و آموزهمسئولیت
ی خود و آینده تالش برای تحقق همگرایی به سرنوشت هرگونهسازد. بنابراین، را آشکار می
ها و خارج از آن نیست. پس الزم است که تعاون وجههیچبهها مرتبط است و افراد و گروه

گسترده شود و تدریجًا  هادولتهای همگرایانه فراتر از سطح شخصی به سطح نهادها و تعامل
ی تالش ای که برای همگرایایجاد همگرایی میان کل جهان اسالم گام بردارد. مجموعه  سویبه

 ی دو عاَلم است.انداز امیدبخش معاد ثبت جریدهدر چشم هاآنگذاری کند، کوشش و سرمایه

 ها و اخالق همگراییدشوارید( 

ترین چالش فراروی االهیات همگرایی، تنش عظیمی است که در بطن مکاتب االهیاتی عمده
« است. تکفیرتنش بزرگ »اند. این مختلف وجود دارد و طی چهارده قرن گذشته حل نشده

از مذاهب االهیاتی مصون از آن نیستند. تمایز کفر و ایمان  کدامهیچای است که تکفیر پدیده
چون تمایز بنیانگذارانه است، لذا بسیار جدی و غیرقابل اهمال است. دشواری اصلی تکفیر 

های مذهب دیدگاه  هر مذهب بلکه گاهی عالمان یک   تنهانهظاهرًا سیال بودن مرزهای آن است.  
ها ی دیدگاهمتفاوت است. مجموعه هاآنهای ی تکفیر در دیدگاهاند و دامنهداده ارائهمتفاوتی 
های ( جریان87-83، ص  1394دهد که مرزهای تکفیر سیال و شناور است. )خاوری،  نشان می

ی تکفیر در ، پدیدهاند. به لحاظ عملیاتیگر بهترین استفاده را از این وضعیت بردهسوءاستفاده
، بر پیچیدگی و روازاینهای سیاسی پیوند خورده است. ها و ایدئولوژی ی اخیر با قدرت دوره
قابل حذف نیست. چون  مطلقاً رسد تکفیر ی آن افزوده شده است. در کل، به نظر میدامنه
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اظ عملی قابل ریزد. اما به لحاظ نظری قابل محدودسازی و به لحتمایز ایمان و کفر به هم می
 ی عالمان خیراندیش مذاهب است.کنترل است. این کوشش بر عهده

های نظری بر سر راه االهیات همگرایی وجود دارد که برخی از ها و چالشای دشواریپاره
ای که حل نظری ندارند. مسائل اساسیظاهرًا راه هاآنولی برخی از    اندحلقابلبا تسامح    هاآن

های الینحل است. مسائلی که اند، بخشی از این چالشذشته حل نشدهطی چهارده قرن گ
حل همانا راه اخالقی است. باید روی راه  هاآنحل نظری ندارند، تنها راه باقیمانده برای حل  راه

ها تمرکز شود. تضادهای االهیاتی در ذات خود الینحل نیستند اما اخالقی و کنارآمدن با تفاوت
مستلزم داشتن سطح باالیی از تفکر عقلی   هاآناند. عبور از  ای الینحل رسیدهبه دالیلی به نقطه

های مهارت های انسانی ازجمله  حل اخالقی این مزیت را دارد که مهارت و مهارت عملی است. راه
ای دو سویه دارند، دهد. اخالق و االهیات همگرایی رابطهرا پرورش می عقلی و تدبیری افراد

شود. االهیات درک و سطح معرفت افراد از ر یک سبب  قوام و دوام دیگری میه کهنحوی به
رساند. های انسانی یاری میکند و اخالق به قوام معرفتدهد و تصحیح میرا ارتقا می  هاآنذات  

دهد و نیروهای معنوی نهفته در ذات آدمی را یادآوری االهیات ذات حقیقی را نشان می
های اخالقی پرورش یافته و فعلیت این نیروهای معنوی در تجربه کند. از طرف دیگر،می
 یابند. بدین ترتیب، االهیات و اخالق همگرایی هر یک در تحقق همدیگر شرکت دارند. می

از منظری دیگر، نسبت نظر و عمل یا مناسبات االهیات و اخالق همگرایی از باب اعطای 
ها و ای چالشش ایمانی و معنوی است. پارهبینش صحیح به عمل صالح و تقوم نگرش و گرای

 هاآنشود یا حل های نظری در االهیات همگرایی وجود دارد که به سادگی حل نمیدشواری
« است. اخالق همگراییبرد. لذا تحت این شرایط آنچه اهمیت اساسی دارد، »زمان بسیاری می

انداز همگرایی تا تحقق آن چشم آید که میانبا توجه به شرایط جاری جهان اسالم به نظر می
های زیادی فراروی تحقق ی زیاد قطعًا سختیی زیادی وجود دارد. در این فاصلهفاصله

همگرایی هست. پس، وفاداری به مبادی و مبانی همگرایی در مقام عمل بسیار حائز اهمیت 
مالیمات و است. این وفاداری به مبانی همگرایی تحت هر شرایطی و شکیبایی در برابر نا

سازد. اخالق همگرایی معطوف به امکان ی اخالق همگرایی را برمیهای زمانه، جوهرهتلخی
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، پاسداری و محافظت حالدرعینتفاهم و گشودگی فضای اخالقی الزم برای همگرایی است و 
از نیروهای عقلی و معنوی جامعه انسانی که برای همگرایی ضرورت دارند. این امر در بقا و 

 کننده است.م همگرایی بسیار سازنده و تعیینقوا

 یریگجهینتـ 7

ها و تدبیرهای مختلفی برای تحقق طی یک قرن گذشته در گوشه و کنار جهان اسالم، رهیافت
اند. لذا برخی از قرین موفقیت الزم نبوده هاآنوحدت جهان اسالم برداشته شده اما اکثر 

ها و اند. باید از راهبی جهان اسالم را گوشزد کرده طلی وحدتمتفکران تجدیدنظر در پرونده 
« باشد. همگراییهای تازه همانا »رسد یکی از مدخلهای تازه به آن اندیشید. به نظر میمدخل

 آنچه، رسدیگشاید. به نظر من اسالم میای برای درک وضعیت جهای تازهاین مسأله دریچه
« است. با توجه االهیات همگراییهای همگرایی در جهان اسالم غایب است، »در میان پژوهش
ی شود که مسألهگرا و مقارن آن افزایش واگرایی، این نکته معلوم میهای اسالمبه رشد جریان 

االهیات بیشترین نقش را در واگرایی دارد. پس، ترمیم االهیات سیاسی از اولویت و فوریت 
 برخوردار است. بیشتر

نقاط جهان اسالم عمدتًا رویکردهایی هستند که واگرایانه مکاتب االهیاتی رایج در اقصی
های اجتماعی و سیاسی خود را طبق الگوی ی اسالمی جهانجامعه ازآنجاکهکنند. عمل می

مال نیز ع هاآنهای اجتماعی سازند، پس به تبع االهیات واگرایی، جهاناالهیاتی خویش برمی
های یک شود. بدین ترتیب، واگرایی در جهان اسالم پایدار مانده و کوششواگرایانه ساخته می

قرن گذشته نتوانسته حضور واگرایی را از تقدیر جوامع اسالمی پاک کنند اما در کمرنگ و 
ها است و تا اند. پس، االهیات پایگاه اصلی واگراییمحدود کردن آن توفیقاتی به دست آورده

ین پایگاه فتح و اصالح نشود، امیدی به تحقق همگرایی در جهان اسالم نخواهد بود. از طرف ا
 انداز االهیات همگرایی نهفته است.دیگر، امکان همگرایی در چشم

انداز االهیات همگرایی نزدیک شد. بنابراین، منطق همگرایی توان به چشمتفاهم نمی بدون
یاتی به تفاهم برسند. تفاهم مذاهب االهیاتی بدون سطحی کند که نخست مکاتب االهایجاب می
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دست نیست، بلکه با وگو امر آماده و دمآید. زیرا تفاهم و گفتباالیی از عقالنیت حاصل نمی
دارانه آشکار حقیقت زبان ارتباط دارد و این حقیقت خود را در سطح مجادالت روزمره و جهت

استراتژیک قابل حصول است. از طرف دیگر، تفاهم  سازد. پس، تفاهم بر محور عقالنیتنمی
ی تحری وگو است. این اشتراک فهم که بر پایهواجد اشتراک دانایی میان مخاطبان گفت

سان، شود. بدینساز گردآمدن و همگرایی مکاتب االهیاتی میگردد، زمینهحقیقت ممکن می
رایی متکفل بحث و مراقبت از این تفاهم در االهیات واجد امکان همگرایی است. االهیات همگ

ی نبوت به تثبیت گیرد و بر پایه امکان است که آن را مستقیمًا در نسبت با خداوند به تعقل می
 دوزد.ی آفاق آن چشم میپردازد و بر اساس معاد به توسعهآن می

ای از االهیات سیاسی است که ظرفیت باالیی جهت تفکر در باب االهیات همگرایی شاخه
ی همگرایی و ساختن جهان وفق الگوی االهیاتی دارد. اصل توحید بر لزوم همگرایی جامعه
کید دارد و اصل نبوت راه اندیشیدن به انتظام همگرایی و قوانین آن را نشان می دهد. ایمانی تأ

گردد و این دهد که عمل به خود عامل بازمیای از رستگاری را نشان میاصل معاد آینده
آورد. های انسانی را فراهم میپذیری و تعاون و تعامل با گروهمبنا برای مسئولیت ترینقوی

های ضروری برای تعاون با جوامع، اندیشیدن و فعالیت در جهت همگرایی یکی از این مسئولیت
انداز همگرایی انجام پذیرد. است. یعنی پندارها و گفتارها و کردارهای تعاون در راستای چشم

ها جهان و ساختارهای همگرایی برساخته خواهد شد. اما این ساختن با ی ایناز مجموعه
طلبد تا بتواند به مرز تحقق نزدیک های شدیدی را میهای دیرپا روبرو است و وفاداریدشواری

ای « است. پارهاخالق همگراییرساند، »شود. در این راستا، آنچه االهیات همگرایی را مدد می
ای مسائل را به لحاظ حل اخالقی دارند. پارهحل نظری ندارند، بلکه راهراه مسائل االهیاتی
های زیادی دارد. به همین خاطر، اخالق وفصل کرد. این امر قطعًا دشواریعملی باید حل
 روازآنها های الزم برای همگرایی است. پرورش مهارت دار پرورش مهارت همگرایی عهده
تر از اکثریت نابلد عمل تر و موفقتواند قوییک اقلیت ماهر می کننده دارد کهاهمیت تعیین

ه بحث کنند. خالصه، اخالق همگرایی همپای االهیات همگرایی اهمیت و ظرفیت دارد که ب
  .باب روز بدل شود
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