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مقدمه

«رواداری» به همراه اصطالحاتی چون «آزادی های سیاسی و مددنی»« ،جامعده مددنی» و
«سکوالریسم» یکی از مفاهیم اساسی برای ساختار قدرت به شکل جدید آن است و در
زمینه هدای دیندی ،سیاسدی و اجتمدازی از م احدد جدیدد در ارهند

اسدالمی اسدت.

«رواداری» به معنای رزایت حقوق ذاتی و انسانی همه ااراد جامعه با هدر ندوگ گدرای

اکری ،سیاسی و مذه ی و حق حضور دادن به آنها در پناه قدانون اسدت ،در حدالی کده

امکان سرکوب آنها نیز وجود دارد (نک :.اتحعلدی87 :8731 ،؛ نیدکادر96 :8731 ،؛ اوالدوندد،

« .)97 :8739رواداری» با طرد ااراط و تفریط زمینه الزم را برای رشد اردی و اجتمدازی
اراهم کرده ،به زنوان زنصری کارآمد در بلوغ اکدری و ارهنگدی جامعده ایفدای نقد

میکند.

به طور ذاتی تمدن و رواداری در بطن اسالم نهفته است و اسدالم رواداری را تیییدد

میکند و همواره بر اهمیت آن در جامعه انسانی تیکید میورزد (انفال98 :؛ نساء69 :؛ ممتحنه:

1؛ ازراف .)866 :تمدن پویا و ارهن

روادارانه از مالکهای جوامع تکاملیااته اسدت .در

زصر حاضر و در اوضاگ و احوالی که رکود ارهنگی و تمدنی جوامع اسالمی را تهدیدد

می کند اندیشمندان مسلمان به منظدور تیییدر وضدع موجدود و اصدالر امدور مسدلمانان

راهحلهایی مطرر کردهاند که رواداری یکی ا ز آنها است .در این زمینه ،در دوره معاصر،
دو جریان اصالرطلب غربگرا و اصالرطلب دینی (احیای تفکر دینی) برجسته هستند.

جریان اصالر طلب غرب گرا پیروی از تمدن غرب و الگوهای غربی را دن ال میکندد و
جریان اصالر طلب دینی ،اصالر بر اساس م انی دینی و اسالمی را راه نجات مسلمانان

میداند .اصالر طل ی دینی خود نیز به دو شاخه متمایز ،یکی با رویکرد سلفی و دیگری با
رویکرد نوخواهانه ،تقسیم می شود که ره دری گدروه اول را محمدد ابدن ز ددالوهاب و

ره ری گروه دوم را سید جمالالدین اسدآبادی ( )8163- 8171بر زهده داشت .وجه تمایز
آنها نیز گ رای طیف دوم به زقدل و السدفه ،اجتهداد ،ندوآوری ،همگرایدی و وحددت،

زلم گرایی و م ارزه با خرااات بود که با رواداری ارت اط دوسویهای داشت .از این منظر

می توان اسدآبادی را زالمی دانست که رواداری در اندیشهاش برجسته اسدت و اندیشده
احیاگری و تمدنسازی وی بر این اساس ت یینپذیر است.

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 606 /

اسدآبادی چاره دردهای جهان اسالم را بازگشت به اسالم نخستین (قدرآن و سدنت)

معرای می کرد و بر پیراستن خرااات از آن تیکید داشت (مطهری 8731 ،الدف .)18 :وی بدا
استفاده از قرآن ،آموزه های سیاسی ،اجتمازی و ارهنگی را ت یین کرد و معتقد بود دیدن

برنامه ای اال هی است که ضامن سعادت مطلق انسان در دنیا و آخرت است (واثقی:8711 ،

 )733- 731ولی برداشت ها و قرائت های ناقص از اسالم بازد رکود جوامع اسالمی شده
است (مجتهدی .)86 :8797 ،بر این اساس ،وی اصالر اندیشه دینی را الزمه تجدید حیات

جهان اسالم دید (صاح ی )197 :8793 ،و با توجه به آشنایی با سابقه آن در تاریخ ارهند

اسالمی ،از جمله کتاب احیاء زلوم الدین امام محمد غزالی و نیز با زنایت بده اطدالگ و
توجه خاص به آرا و تیثیرات اجتمازی نهضت اصالر دیندی در غدرب (پروتستانتیسدم)

(شرابی )73 :8791 ،کوشید چهره حقیقی اسالم را معرای کند .اهداف وی از احیای تفکدر
دینی ،ت یین سازگاری میان اسالم و مقتضیات زصر جدید ،تفسیر مجدد مفاهیم اسدالمی

و استخراج احکام اراموششده دین بود.

در اندیشه اسدآبادی یکی از زوامل رکود و ناکارآمدی مسلمانان آمیختگدی بسدیاری

از مفاهیم اسالمی با خرااات و زقاید نادرست بود .به نظر وی ،بدرای تصدحیذ ذهنیدت
مسلمانان باید تفسیر صحیذ و جدیدی از مفاهیم اسالمی شود و زالمان دینی خراادات

را از دین بزدایند و مفاهیم دینی را بهدرستی تفسیر و ت یین کنند و شاخصههدای اصدلی
دین را به آن بازگردانند (اسدآبادی .)36 :8799 ،این کار مستلزم رواداری گروههای مختلف
اکری و مذه ی در مواجهه با یکدیگر است.
این پژوه

درصدد پاسخ به این پرس

است که :رواداری در دیدگاه اسدآبادی چه

جایگاهی دارد و چگونه میتواند در تمدنسازی اسالمی نق

داشته باشد؟ رواداری در

تقویت ازتقاد و باور به اسالم و ظرایت تمدن سازبودن اسالم چه نقشی دارد و چگونده
س ب سازواری اسالم با دنیای کنونی میشود؟ رواداری چه کارکردهدایی در وحددت و
همگرایی مسلمانان ،پویایی اجتهاد ،داد و ستد زلمی مسدلمانان بدا جهدان و م دارزه بدا

خرااه پرستی دارد؟ در این پژوه

با روش توصیفیتحلیلی و با تمرکز بر شاخصههدای

رواداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اندیشههای اسدآبادی ،بدهویدژه رواداری در

تمدن سازی ،بررسی شده است تا راهکارهای وی در تمدنسازی اسالمی ت یین شود.
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ارضیه تحقیق بر این م نا است که در اندیشه وی رواداری زمینهساز تمددن اسدالمی

است و منجر به گسترش ازتقداد بده اسدالم ،تعامدل اسدالم بدا دنیدای کندونی ،اجتهداد،

همگرایی و وحدت و م ارزه با خرااات میشود که همه اینهدا از لدوازم جامعده متمددن

اسالمی است.

در زمینه پیشینه پژوه

گفتنی است آثاری مانند «بررسی و نقد دیدگاه سید جمال و

محمد ز ده» (یوسفی« ،)887- 68 :8769 ،نق

امام خمینی در بیدداری اسدالمی در مقایسده

با سید جمال الدین» (شیرودی و زابدی« ،)898- 33 :8761 ،اندیشده هدای السدفی ،سیاسدی و
اجتمددازی سددید جمددال» (کددالن و احمددد حسددینی« ،)111- 188 :8711 ،بیددداری اسددالمی و

اندیشه های سید جمال الددین اسددآبادی» (باغچدهوان )131- 113 :8717 ،از جملده مقداالتی

هستند که بیشتر از ناحیه وحدت و م ارزه با استعمار ،ااکار و اندیشههدای اسددآبادی را
بررسی کرده اند و بیشتر جن ه سیاسی اندیشه وی را کاویدهاند و به جن ههای اجتمازی و
زقیدتی وی از منظر رواداری نپرداختهاند .از سوی دیگر ،پژوهشی مسدتقل بدا رویکدرد

رواداری به تحلیل دیدگاه اسدآبادی نپرداخته و بسدیاری از پدژوه هدا در اولدین گدام
درباره ملیت وی متعص انه زمل کرده و در این خصوص نیز رواداری پیشه نکردهاند.

 .1کارکرد رواداری اصیل اسالمی در تمدنسازی اسالم

اسدآبادی اولین اندیشمند مسلمانی بود کده راجدع بده بیمداری هدای اجتمدازی جوامدع
اسددالمی و ضددعفهددای موجددود در آن هشدددار داد و در مقابددل قدددرتهددای غربددی

اسالم گرایی را ترویج کرد .وی اصالر اندیشه دینی را الزمه تجدید حیات جهان اسالم
دید (صاح ی )197 :8793 ،و معتقد بود اسالم اصیل توانایی و ظرایت شکواایی ارهنگی و
تمدنی جهان را دارد که در گام اول باید مسلمانان در تفکر خود راجع به توانمندیهدای
اسالم تحول ایجاد کنند و به این باور برسند که اسالم ،دینی ارازمانی و ارامکانی است
و گذر زمان نمی تواند غ ار کهنگی بر آن بنشاند و از کارآیی آن بکاهد .در اندیشده وی،
احیای تفکر دینی با بازگشت به قرآن و انفتار بداب اجتهداد (مطهدری 8731 ،الدف )18 :در
جهت ایجاد سدازگاری میدان اسدالم و مقتضدیات زصدر جدیدد از شاخصدههدای مهدم

تمدن سازی است .همچنین ،اجتهاد زمینه استفاده حداکثری از قدرآن و سدنت را ادراهم

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 609 /

می کند و این اجتهاد معطوف به زمان ،مکان و شخص خاصی نیست .وی در ایدن بداره
میگوید:

معنی اینکه می گوید باب اجتهاد مسدود است چیست؟ بر اساس چه نصّی بداب
اجتهاد مسدود شده است؟ کدامین پیشوا و امام گفته است کسی حقّ ندارد پد

از من اجتهاد کند و از هدایت قرآن و حدید صحیذ بهرهمندد گدردد و آنچده را
حاجت مردم و مقتضیات زمان حکم می کند و با دان های زمدان مطابقدت دارد

بپذیر د؟ همه آنها معتقد بودند باید ط ق هدایت قرآن و سدنت اقددام کندیم و هدر
کسی در راه گسترش زمینه اجتهاد خود با شناخت دقیق مدوازین ،بدا کوشد

و

تالش به نتیجه ای برسد باید آن را ازالم کندد ،حتدی اگدر بدا توجده بده زمدان و
مکان ،مخالف نظر ره ران ق لی مذاهب باشد (امین.)887 :8691 ،

اسدآبادی دورشدن مسلمانان از اسالم اصیل و اقدان بهرهبرداری و درک صدحیذ از

معارف قرآن را یکی از زوامل سقوط آنها معرای میکند و معتقد است مسدلمانان صددر
اسالم به دلیل ازتقاد به اسالم اصیل که احکام آن دقیق و مشخص بود و دسدتورهای آن

همه شئون زندگی اردی و اجتمازی مسلمانان را پاسخگو بود توانستند پیشدرات کنندد،
ولی به مرور زمان مسلمانان در درک صحیذ از این دو دچار انحراف شدند و اقط نامی
از اسالم و قرآن را به یدک مدیکشدیدند .در نتیجده جوامدع اسدالمی دچدار انحدراف از

معیارهای اسالم شدند.
رواداری زمینه آزادی زلما و اندیشمندان در خصوص زرضهداشتن م احد زلمی و
کاربست تفکر در اهم قرآن و حدید را اراهم میکند .اسدآبادی بر ایدن اسداس معتقدد
بود ما وظیفه داریم از تفکر خود در اهم قدرآن و احادیدد بهدره بگیدریم و بدرای حدل

مشکالت از آن استفاده کنیم .وی دان زلمای سابق را نس ت به معارف زمیق قدرآن و
سنت همانند قطره ای از دریا میداند که این قطدره مدانع نمدیشدود کده مدا بدرای حدل
مشکالتمان از قرآن و سنت بهره نگیدریم (حل دی .)11 :8719 ،مسدلمانان همدواره بایدد از
برای دریاات راه حل مشکالت خدود در قدرآن و سدنت تفقده کنندد و در

دان

خوی

رن

و بوی تعصب و ارقه گرایی به خود گیرد و هر کد

مسائل جدید و رخدادهای نوظهور به اجتهاد بپردازند .اگدر برداشدت از اسدالم و قدرآن
اقدط بدرای اث دات حقانیّدت
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خود از قرآن و معارف اسالم بهرهبرداری کند و گفتمان واقعی قرآن را کنار نهد اقط نام
و زنوانی از قرآن و اسالم باقی میماند .رواداری ،تعصب و ااراطیگری را طرد میکندد
و امکان تحقیق زلمی در مسائل مختلف ،به ویژه امور دیندی ،را ادراهم مدیسدازد و بدا

احترام به زلوم جدید امکان نقد گذشته را نیز اراهم میکند .این زوامل بازد مدیشدود
زوائدی که خود را به زنوان مظاهر دینی به اسالم چس اندهاندد از اسدالم زدوده شدود و

اس الم واقعی و اصیل رخ نمایاند .در اضایی کده رواداری نهادینده شدود زمینده معرادی
اسالم اصیل اراهم می شود و مسلمانان راجع به توانمندیهای اسالم اصیل باورمند شده
و از آن ت عیت می کنند .زیرا این باور در آنها نهادینه میشود که اسالم دارای معدارف و

برنامهای زملی است و ظرایت تمدنسازی و سعادت بشر را در تمامی دورانها دارد.

 .2رواداری زمینهساز بهرهمندی از ظرفیت علمی تمدنهای دیگر
انسان بدون آگاهی و شناخت در تیمین نیازهای اولیده خدود نیدز نداتوان اسدت و حتدی
انتخاب دین و آیین نیز بدون آگاهی و شناخت ارزش چندانی ندارد .پد داند ابدزار
انسان برای کشف حقیقت است که پی شرط رواداری و پذیرش دین نیز تلقی میشود
و تا انسان این دو ویژگی را نداشته باشد نمیتواند رواداری کند .همچندین ،نمدیتواندد
دین حقیقی و حقایق دینی را کشف کند .از طرادی رواداری زامدل پویدایی ،بالنددگی و

رشد اندیشه های مختلف است و بازد اازای ظرایت پذیرش و تحمل زقایدد و آرای
مختلف جامعه در معرض تضارب آرا میشود و جامعده را بده سدمت پویدایی و نشداط
زلمی پی

می برد .راه گسترش زلم ،رواداری در خصوص زلدوم اسدت؛ چراکده زلدم

نامتناهی است و ااکار انسانی متناهی و محدود .پ

هیچ وقت محدود نمیتواندد تمدام

حقایق نامحدود را کشف کند .لذا شایسته است که حداقل محدود (انسدان و ااکدارش)

به وسیله موانع دیگر محدودتر نشود تا دستکم بتواند در من ع نامتناهی زلدم ،تدالش و
کوش کند که این تالش و کوش با وجود رواداری تحققپذیر اسدت .اسددآبادی در

این باره میگوید« :زلم را حد و پایانی نیست و محسّنات زلم را اندازه و نهدایتی ندی و
این ااکار متناهی است که نمی تواند بر آن غیرمتناهی احاطه نمایدد .سدلطان زدالم زلدم
است و به غیر زلم نه پادشاهی بوده و نه هست و نه خواهد بود» (اسدآبادی.)16 :8787 ،
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رواداری در مسائل زلمی یعنی اینکه با آگاهی ،حقوق زلم و لوازم آن مرازات شدود

و تمام لوازم تولیدد و گسدترش زلدم اسدتاد و دانشدجو و محتدوای زلدوم مختلدف بدا

محدودیت مواجه ن اشد و زلم ،ارزش تلقی شود .اسالم دینی پویا است که پیروان

به کسب زلم و دان

را

در هر جا ،اارغ از هر گونه تعص ی برای اهم بیشتر جهان هسدتی

تشویق می کند .بسیاری از آیات قرآن انسان ها را به تفکر و تدبر در جهان هستی دزوت
می کند .قرآن و روایات تناقض بین اسالم و زلم را رد میکند .بررسی تداریخ اسدالم در
چهارده قرن بیانگر این موضوگ است که در برههای از زمان مسلمانان از نظر زلمدی در
وضعیت مناس ی بودند ولی در چند قرن اخیر در خواب زمیقی ارو راتهاند و از شدکوه

زلمی و تمدنی خود ااصله گراته اند که زوامل مختلفی بازد این رکود و سکون بدوده

است؛ اما نمی توان پذیرات که اسالم بازد این وضعیت بوده یا اینکه قدوانین اسدالمی
مخالف کسب زلم و دان

بدوده اسدت .زیدرا پشدتکار زلمدی و زالقده مسدلمانان بده

یادگیری ،ترجمه و تحلیل ،میراثی گران بها را برای بشر به یادگدار گذاشدت کده پایده و
اساس رنسان

اروپا نیز حاصل دستاوردهای زلمدی مسدلمانان بدود .زیدرا آندان بددون

تعصب از ظرایت زلمی اسالم استفاده کردند.

وجود رواداری در مسائل زلمی این ظرایت را ایجاد خواهد کرد که زلدم بده دلیدل

ارزش ذاتیاش محل توجه قرار گیرد .از همینرو بود که وی با تقسیم زلم به اسالمی و
غیراسالمی مخالف بود و میگفت:

زلمای ما در این زمان زلم را بدر دو قسدم کدردهاندد؛ یکدی را مدیگویندد زلدم

مسلمانان و یکی را می گویند زلم ارن

و از این جهت مندع مدیکنندد دیگدران

را از تعلیم بعضی از زلوم نااعده و ایدن را نفهمیدندد کده زلدم آن چیدز شدریفی

است که به هدیچ طایفده ای نسد ت داده نمدیشدود و بده چیدزی دیگدر شدناخته
نمی شود ،بلکه هرچه شناخته میشود به زلم شدناخته مدیشدود و هدر طایفدهای

معروف می گردد به زلم معروف میگردد .انسانهدا را بایدد بده زلدم نسد ت داد
نه زلم را به انسان ها .چه بسیار تعجدب اسدت کده مسدلمانان آن زلدومی را کده

به ارسطو منسوب است آن را به غایدت رغ دت مدی خوانندد ،گویدا کده ارسدطو

یکی از بزرگان مسلمانان بدوده اسدت و امدا اگدر سدخنی بده گالیلده و نیدوتن و

کپلر نس ت داده شود آن را کفر مدیانگارندد .پددر و مدادر زلدم برهدان اسدت و
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دلیل ،نه ارسطو و نه گالیله .حق در آنجا اسدت کده برهدان در آنجدا بدوده باشدد

(همان.)61 :

اسدآبادی بر این نکته تیکید داشت که استفاده از دان و انون غربدی بایدد پد از
تحکیم م انی ازتقادی و ایمانی مسلمانان صورت پذیرد .همانگونه که مسدلمانان صددر

اسالم اقدط هنگدامی بده اراگدراتن طدب بقدراط ،جدالینوس ،هندسده اقلیددس ،نجدوم
بطلمیوس ،السفه ااالطون و ارسطو همت گماشتند که پایههای ایمدان خدود را اسدتوار
کردند ،مسلمانان امروزی نیز اقط زمانی باید به ارهن و تمدن اروپایی روی آورند که
را به وجه درست آن بازگردانند (اسدآبادی.)18- 81 :8799 ،

دین خوی
اسدآبادی با هدف ت یین ارت اط زمیق و تنگاتن

بین اسدالم و زلدم کوشدید توجده

مسلمانان را به اهمیت زلم از منظر اسالم جلب کند و ش هه مخالفبودن اسالم با زلوم
جدید را پاسخ دهد .وی هیچ گونه تضادی میان اسالم و زلم قائل ن ود و باور داشت که

نزدیک ترین دین به زلوم و معارف ،دین اسالم است و هیچ مناااتی بین زلوم و معارف
و اساس های دیانت اسالمی نیست (نک :.همدو )61 :8781 ،و هرگدز تعصدب دیندی ن ایدد

موجب بیض با زلوم و معارف و س ب تنفر از صنایع و بدایع گدردد (همدو- 879 :8711 ،

 .)878از اینرو وی با ه ر گونه تعصب که زلدوم و اندون جدیدد را طدرد کندد مخالفدت
می ورزید و می گفت « :از روی تعصب دینی بر ایشان واجب است که هر جا اضیلتی و
کمالی و زلمی و معراتی ب ینند و خود را احق و اولی دانسته و در بده دسدت آوردن آن

تالش و کوش

کنند و نگذارند مخالفان دین اسالم ،در اضدایل و کمداالت بدر ایشدان

س قت بگیرند» (همان).

وی در پاسخ به ارنست رنان ،ایلسوف و شرقشناس معدروف ارانسدوی ،کده دیدن

اسالم را دینی مخالف تحصیل زلم ،السفه و بحد آزاد و بر پایه قضدا و قددر و خدرق
زادت دانسته که به نهضت زلمی کمکی نکرده است ،به چند ویژگی اسالم و مسلمانان

زصر حاضر اشاره می کند که باید بین اسالم واقعی و چهرهای که امدروزه از اسدالم بده
جهانیان معرای شده تفاوت قائل بود؛ چراکه اسدالم بدود کده ملدت زدرب را از حالدت

توح

به راه پیشرات ذهنی و زلمی هدایت کرد و در طی یدک قدرن زلدوم یوندانی و
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ایرانی را به دست آورد و این زلوم در همه کشورهایی کده تدابع ارمدانروایی آنهدا بدود
پیشرات کرد .پ

از رد و بدل شدن م احثی بدین ایدن دو ،رندان ازتدراف مدیکندد کده

تشدویق بدده اراگیددری زلددم جددزء ط یعدت و ذات اسددالم اسددت و اسددالم در نیمدده اول

موجودیت  ،در سرزمین های اسالمی مدانع از حرکدت زلمدی نشدد ولدی در نیمده دوم

موجودیت  ،ح رکت زلمی دچار اختناق شد و به چندین خطدری م دتال گردیدد و ایدن
مطلب بازد بدبختی اسالم است (نک :.اسدآبادی.)91 :8161 ،

تنها راه نجات مسلمانان از زقبمانددگی و همچندین زنصدر مددثر در تمددنسدازی

اسالمی پی بردن به اهمیت زلم و زلم گرایی مسلمانان است .وی هویدت و موجودیدت

انسان را به داشتن زلم می داند و میگوید« :بالجمله جمیع زدالم انسدانی زدالم صدنازی
است .یعنی زالم ،زالم زلم است و اگر زلم از زالم انسانی گراته شود دیگر انسدانی در

زالم باقی نمیماند» (اسدآبادی )61 :8787 ،و مسلمانان اگر میخواهند زظمت گذشته خود

را بازیابند باید زلوم مختلف را ارا گیرند و خدود را بده زندوان من دع زلمدی در جهدان
معرای کنند و رواداری زمینده اسدتفاده از تمدامی ظرایدتهدای زلمدی جهدان را بدرای

مسلمانان اراهم می کند .در تمدن سازی اسالمی مسلمانان باید در خصوص ظرایتهای
زلمی جهان رواداری پیشه کرده ،بدینوسیله ظرایت اسدتفاده از تمدام زلدوم و معدارف
بشری را برای خود اراهم کنند؛ چراکه یکی از راههدای ت لیدد دیدن و گسدترش اسدالم

حضور زلما و اندیشمندان مسلمان در همه صحنه ها است .زلم به زنوان بهترین معرف

میتواند ایفای نق

کند.

 .3نقش رواداری در پویایی اجتهاد و تأثیر آن در تمدنسازی
اجتهاد یکی از ارکان تمدن سازی اسالمی است که پویایی آن نق بسدزایی در ایجداد و
پویایی تمدن اسالمی دارد .از طرای ،رواداری میتواند زمینه الزم را برای پویایی اجتهاد
و حمایت از زقالنیت و خردورزی در حوزه دین اراهم کند .دزوت به تعقّل و تفکّر از

ویژگی های بارز قرآن و منابع دینی است که پشتی ان و حدامی تفکّدر زقالندی در اسدالم
شده و بازد شده است در آیات متعدّدی انسان ها به دلیل تعقّدلنکدردن زتداب شدوند.

تعابیری مانند «أَاَالَ تَعقلُون» (انعام71 :؛ بقدره 33 :و « ،)39أَاَدالَ تَتَفَکّدرُون» (انعدام« ،)19 :أاَدالَ
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یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن» (محمد )13 :که نشانگر اهمیت تفکر و تعقل است بارها در قدرآن تکدرار
شده است .تمدن زظیم اسالم ،که در مدت کوتاهی به بلوغ رسید و ثمدر داد ،محصدول

این اصول بود .حضرت زلی

در این زمینه میارمایند« :بهکاربستن زقل ،مایه هدایت

و نجات انسانها و سرکوبکردن زقل بازد گمراهی و سقوط آدمیان است» (حسدن زاده

آملی.)193 ،778 :8799 ،

زقل گرایی و گسترش زلدوم زقلدی یکدی از کارکردهدای رواداری در تمددنسدازی
اسالمی است .اگر در مسائل زقلدی و در بدین گدرای هدای مختلدف زقلدی و کالمدی

رواداری وجود نداشت و مراودات اکری و زلمی بین آنها شکل نمیگرات زمینه تولید

اندیشه های جدید اراهم نمیشد و چدهبسدا خشدونت و درگیدری جدایگزین مدراودات
اکری و زلمی می شد .همان طور که در ادوار مختلفی از تاریخ اسالم ،بهویژه در زصدر
حاضر ،طراین اختالف اکری به جای اینکه در میان محاال زلمی و با استفاده از خدرد

و اندیشه اختالاات را حل و اصل کنند در میدانهای جن

رودرروی هم ایسدتادهاندد.

تفاوت دیدگاه ها ظرایتی است که میتواندد تمددن سداز باشدد و بده رواج زقالنیدت در
جامعه کمک کند ،ولی اکنون با تضعیف رواداری ،جریان زقلگرایی نیز به حاشیه راندده

شده و تحجر و خشک میزی در جوامع اسالمی به زنصری مخل ساخت تمددن ت ددیل
شده و بسیاری از ظرایتهای تمدنساز اسالم را از بین برده است.
اسدآبادی بینشی زقل گرا و پویا داشت و حکمت ،خرد و زراان را در جهت اصالر

ااکار مردم میخواست (ط اط ایی .)31 :8731 ،وی معتقد بود «دین اسالم یگانه دینی است

که ذم ازتقاد بالدلیدل و ات داگ ظندون را مدیکندد و سدرزن پیدروی از روی کدوری را
مینماید و مطال ه برهان را در امور به متدینین نشان میدهد و در هر جدا خطداب زقدل
میکند» (اسدآبادی .)39 :8161 ،همچنین ،اسدآبادی با تکیه بر جایگاه زقالنیت در اسدالم،
حتی پذیرش دین اسالم را بدون دلیل و برهان سرزن میکند و معتقد است ایدن ندوگ
گرای

دینی در اسالم جایگاه خاصی ندارد و آن را نوزی نابینایی به حسداب مدیآورد.

وی مطال ه استدالل و برهان را از مسلمانان می خواهد و در همه جا زقل را خطاب قرار

می دهد و همه خوش بختی ها را نتیجه خدرد و بیدن  ،و گمراهدی و ضداللت را نتیجده
بی زقلی و بی بصیرتی می داند؛ و بر این اساس در بیان زقاید همواره میکوشدد دلیدل و

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 603 /

حجت زقالنی زرضه کند .وی در برخدی مواضدع از اصدطالر «رور السدفی» اسدتفاده

کرده است که به نظر میرسد منظور همان قوه زقالنی انسان است .از منظدر وی ،حتدی
کسب زلم بدون داشتن رور السفی نتیجه ای نخواهد داشت .زیرا بازد رشدد زقالندی

نمی شود .وی مدارس زثمانی را به دلیل حاکم ن ودن زقل بدر آن ااقدد کدارکرد اصدولی

می داند و میگوید « :دولت زثمانی شصت سال اسدت کده بدرای آمدوزش زلدوم جدیدد
مدارسی گشوده اند ،ولی نتیجه نگراتهاند؛ چراکه السفه در آن مدارس تدری

نمیشدود

و السفه به منزله رور برای زلوم است .چون که زلوم همانند ازضا هسدتند» (اسددآبادی،

.)878 :8736

با نگاهی به تاریخ پر اراز و نشیب جایگاه زقل در بین مسلمانان مشخص مدیشدود

که گسترش زقل گرایی در بین زلمای اسالم زمینه ساز اجتهاد پویدا و سد ب سدازگاری
اسالم با مقتضیات زمان شده است .وی پرورشیااته مکتب اجتهاد بود و کاربرد زلدم و

تعقل را در اهم شریعت از ویژگی های مکتب اهل بیت

مدیدانسدت .همچندین ،بدا

توجه به پیشینه شکوه زلمی و تمدنی اسالم اجتهاد را ضروری میدانست و معتقد بدود
زلمای اسالم نیز باید به آن اهتمام بورزند و با بسط و گسدترش آمدوزههدای اسدالم در

جهت راع نیازها و مقتضیات زمانه با بهرهبدرداری از زلدوم جدیدد بده حدل معضدالت
اساسی اکری ،اجتمازی و ارهنگی مسلمانان بپردازند و بده حفدد دیدن و بقدای امدت
اسالم همت گمارند .وی اندیشه ورزی و اجتهاد را به میدان اهدل سدنت بدرد و تحدولی
شگرف در بین

ازتقادی و سیاسی زلمای اهل سنت ایجاد کرد .کسدانی مانندد محمدد

ز ده و اق ال الهوری با تجدید نظر در تفکر سنّتی اهل سنت و با الگوبرداری از اندیشده
اسدآبادی احیای تفکر دینی را دن ال کردند.

در دیدگاه اسدآبادی ،اجتهاد نماد زقالنیدت و رور السدفی اسدالم اسدت و بازدد
پویایی اسالم می شود .اجتهاد نیز از کارکردهای رواداری است؛ چراکه اگدر رواداری در

خصوص ااکار و اندیشه ها وجود نداشته باشد اجتهاد نیز نمیتواند پویا باشد و رویکرد
تقلیدی پیدا خواهد کرد .اگر در خصوص ااکار و اندیشه های نو و بدیع رواداری نشود
و زلما نتوانند خردورزی را به تمامی حوزههای دین تسرّی دهند زمینه جدوالن زقدل و

خرد در میان زالمان و اندیش مندان اراهم نخواهد شد و اجتهاد نیز کارکرد واقعی خدود
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را از دست خواهد داد .در چنین اضایی کده از اقددان رواداری ناشدی مدیشدود زلمدا

ناچارند ط ق ااکار و اندیشههای پیشینیان زمل کنند تا از طدرف مدردم و حتدی زلمدای
دیگر در معرض هجمه قرار نگیرند .در این صورت از اجتهاد چیدزی جدز تقلیدد بداقی

نمی ماند که ش هه ناکارآمدی اسالم در زصر حاضر را دامن خواهد زد.

قرآن ااراد و جوامعی را که نتوانسته اند خود را از حصار تقلید رها کنند و بدون هدر

نوگ بازاندیشی و نقد گذشته اقط از گذشتگان تقلید می کنند ،سخت مذمت و سدرزن

می کند« :وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ قَالُوا حَسْ ُنَا مَدا وَجَددْنَا زَلَیدهِ
آبَاءَنَا أَوَلَوْ کانَ آبَاؤُهُمْ ال یعْلَمُونَ شَیئًا وَ ال یهْتَدُونَ؛ و هنگامی که به آنها گفتده شدود ،بده

سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیام ر بیاییدد مدیگویندد آنچده را از پددران خدود

یااته ایم ما را ب

است! آیا نه چنین است که پدران آنها چیزی نمدیدانسدتند و هددایت

نیااته بودند؟» (مائده .)893 :هدف قرآن تربیت است و میخواهد ااراد را بیددار کندد کده
مالک و معیار باید تشخیص و زقل و اکر باشد ،نه صرف اینکه پدران ما چنین کردندد،

ما هم چنین میکنیم (مطهری 8731 ،ج.)39 :

اسدآبادی تقلید کورکورانه را حتدی در امدور دیندی و مدذه ی نیدز نمدیپدذیرات و

می گفت « :پیروان ادیدان بایدد در راه خردمنددی گدام بردارندد؛ زاقدل و دارای بیدن

و

بصیرت شوند؛ در امور ،برهان طلب کنند؛ چیزی را بدی دلیدل نپذیرندد؛ از روی کدوری

پیروی نکنند؛ دینداری بلی ولی در روشنایی زقل و اندیشه» (اسدآبادی ،بدیتدا)36 :؛ و بدر
این اساس رویکرد تقلیدی را یکی از زوامل سقوط مسلمانان می دانسدت .وی بده ایدن

نکته توجده داشدت کده هدر ملتدی کده در اخدالق و راتدار و تمددن ،بددون توجده بده

خصوصیات قوی خود ،از ملت های دیگر تقلید کند در میان وحدت آن ملدت روزنده و
راهی برای ورود دشمنان به میان آنها باز میشدود (همدو .)86- 81 :8799 ،در دیددگاه وی،
تقلید کورکورانه آات تفکر و خردورزی است و اگر ملتی صاحب خرد و اندیشه ن اشد

نمی تواند حتی دینداری صحیذ و درست داشته باشد و در دیگر امور زندگی نیز تقلیدد
کورکورانه مانع پیشرات خواهد شد.

اسدآبادی ،همچنین ،امت مسلمان را از تقلید از آبا و اجدداد ،بددون تفکدر و تیمدل،

بر حذر داشت .زیرا این گونه تقلید درنهایت منجدر بده زایدلشددن زقدول مدیشدود تدا

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 666 /

جایی که انسان از درک خیر و شر امور زادی نیز ناتوان خواهد شدد .وی در ایدن بداره

میگوید:

باید آحاد هر امتی از امم ،زقاید خدود را کده اوّل نقشده الدوار زقدول اسدت بدر

براهین متقنه و ادله محکمده مدسد

سدازند و از ات ّداگ ظندون در زقایدد دوری

گزینند و به مجرد تقلید آبا و اجداد خویشتن قانع نشوند؛ زیدرا اگدر انسدان بدال

حجت و دلیل به اموری ازتقاد کند و ات ّاگ ظنون را پیشه خود سازد و بده تقلیدد
و پیروی آبای خود خرسند شود ،زقل او المحاله از حرکات اکریده بازایسدتد و

اندک اندک بالدت و غ اوت بر او غل ه نماید تا آنکه خدرد او بدالمرّه زاطدل و از
ادراک خیر و شر خود زاجز ماند و شقا و بدبختی از هر طرف او را ادرو گیدرد

(همو.)93- 97 :8736 ،

وی یکی از آسیب های تقلید را مربوط به مسائل زلمدی و اندیشدهای مدیدانسدت و

معتقد بود با توجه به بینهایت بودن محدوده زلم ،همه آثار به نوزی ناتمام و از طرای نیز
نقدپذیرند و این خاصیت زلم است .وی برای م ارزه با این روحیه تقلیدی در مقالهای به

نام «اواید السفه» (همو )831- 877 :8711 ،آرای حکمای گذشته را به نقد کشدید کده رور
کلی حاکم بر آن مقاله نکوه مسئله تقلید از االسدفه یوندان ،ایدران و روم و تفسدیر و
تیویل آرا و آثار ایشان بود؛ گرچه ممکن است ایرادهایی به نقد وی نیز وارد باشد.

در تمدن سدازی اسدالمی یکدی از مسدائلی کده اهمیدت ادراوان دارد ورود ااکدار و
اندیشه هایی است که به نام اسالم خود را معرای میکنند و ل اس اسالم و دیدن بدر تدن

دارند ،ولی با اسالم ناب ارت اطی ندارند؛ مثل ت لید ج ر که بازدد شدد در طدول تداریخ
رور کار و تالش ،به ویدژه در مسدائل زلمدی و اکدری ،در مسدلمانان ضدعیف شدود و

مسلمانان صدرا ًا از دسدترنج گذشدتگان اسدتفاده کنندد و ارهند ابتکدار و خالقیدت و
نوآوری ،به ویژه در مسائل زلمی ،سیر قهقرایی بپیمایدد .اگدر مسدلمانان بتوانندد از نظدر
اکری و ارهنگی متحول شوند یکی از گامهای اساسی در تمدنسازی اسالمی برداشدته
خواهد شد و تمدن اسالمی بر م نای اکر و اندیشه به زنوان پایههای اساسی هر تمددن

شکل خواهد گرات.
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رواداری ،تفکر و اندیشه ورزی را از حقوق ذاتی تمامی انسانهدا معرادی مدیکندد و

همه انسان ها را به اندیشیدن ارا میخواند و تقلیدد کورکورانده بددون پشدتوانه زقلدی را

محکوم میکند .به تع یر مطهری:

اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها اکر کنند ،از ترس اینکه م ادا اشت اه کنند،

به هر طریقی آزادی اکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم کده در ادالن موضدوگ
دینی یا مذه ی م ادا اکر کنی ،که اگر اکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهدن

تو بیاید بر سر در آت

دینی رشد نمی کند و پی

جهنم ارو میروی ،این مردم هرگز اکرشدان در مسدائل
نمی رود .دینی کده از مدردم در اصدول خدود تحقیدق

می خواهد و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکدر و تعقدل خدواه
ناخواه برای مردم آزادی اکر قائل است (مطهری 8731 ،ب.)811 :

تحول اک ری و ارهنگی از مسیر شجازت ،آزادی ،اختیار ،تعقل و تفکر مدیگدذرد و

اگر تحول بر این اصول بنیان نهاده شود کارآمد ،مفید ،ماندگار و تمدنساز خواهد بود.
پ

رواداری در خصوص ااکار و اندیشهها و محترمشمردن تفکر و خدردورزی در

همه مسائل ،به ویژه مسائل دینی ،بازد گسترش زقلگرایی در جامعه ،بهویدژه در ط قده
زالمان دینی ،خواهد شد و زمینه اجتهاد پویا را اراهم خواهد کرد .زیرا اگر رواداری به

محاق رود اجتهاد نیز نمیتواند پویا باشد .در چنین اضایی که رواداری در خصوص زلما

روا داشته نشود زلما مج ور میشوند بر پایه اندیشههای پذیراتهشده پیشین راتار کنند تا
برایشان مشکل ایجاد نشود ،که در این صورت رویکرد تقلیدی به حوزه زلما نیز سرایت
خواهد کرد .اگر این آات در بین ط قه زلما و اندیشمندان گسترش پیدا کند و آنها نیز بر

م نای تقلید از گذشتگان راتار کنند و اوضاگ و احوال را برای بیان دریااتها و قرائتهای
جدید خود از اسالم مناسب ن ینند ،خطر اضمحالل ،اسالم را تهدید خواهد کرد .زیرا نهاد

اجتهاد ،که نماد زقل گرایی و نوگرایی است ،تضعیف شده است.

 .4ظرفیتسازی رواداری در همگرایی به عنوان شاخصه تمدن اسالمی
با نگاهی گذرا در سیر تاریخی اسالم ،کارکرد همگرایی و انسدجام در پیشدرات جامعده
بهخوبی روشن می شود .از طرای ،وجود تفرقه و اختالف نیز که بازد صدمههای بسیار

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 669 /

به جهان اسدالم شدده اسدت ،نمایدان مدی شدود .همگرایدی مسدلمانان نقد

مهمدی در

تمدن سازی اسالمی دارد و جامعه را از آسیب ها و خطرهای بسدیاری مصدون مدیدارد.
رواداری در موضوزات مختلف ،ازدم از مسدائل زلمدی ،ارهنگدی ،اجتمدازی ،دیندی و
مذه ی ،می تواند بازد همگرایی شود و این به معنای نزدیکشدن ارقههای اسالمی بده
یکدیگر با حفد هویت آنها است .در رواداری بین ارقههای مدذه ی ،بدر حفدد اصدول

مشترک تیکید میشود.

یکی از پی گامان اتحاد جهان اسدالم اسددآبادی بدود و گدامهدای نظدری و زملدی

اساسی در این زمینه برداشت و از اختالف و زقبماندگی جهان اسالم آزردهخاطر بود.
وی اندیشه احیای شکوه و زظمت جهان اسالم را در سر داشت .به این نتیجده رسدیده

بود که مهم ترین راه داع خطدر بیگانگدان ،تحقدق وحددت اسدالمی و همگرایدی میدان

مسلمانان است .به تع یر او ،امروز هیچ چیز به جز اتفاق چاره کار را نمیکند (اسددآبادی،

 )839 :8799و مسدلمانان بدرای نیرومندشددن نداگزیر از وحددت هسدتند .زیدرا وحددت
خاستگاه قدرت است (همان) .او برای تحقق وحدت ،در جوامع مختلف و به بیدانهدای
گونداگون مسدلمانان را بده تدرک اختالادات اددرا مدیخواندد و مدیکوشدید زمیندههددای
وحدت بخ

را در حیات مادی و معنوی مسدلمانان جسدت وجدو کندد و بدا یدادآوری

اموری مثل مجد و زظمت گذشدته مسدلمانان ،وسدعت ممالدک اسدالمی ،تدوان بدالقوه

مسلمانان ،اشتراکات اکری و زقیدتی گرای

به اتحاد را در میدان آنهدا تقویدت کندد و

زمینه همگرایی جوامع اسالمی را ادراهم آورد (اسددآبادی .)839 :8799 ،در ایدن رویکدرد

رواداری می تواند به زنوان زنصری کارآمد نق
ایفا کند.

خود را در همگرایدی جوامدع اسدالمی

اندیشه همگرایی نزد وی ،به همگرایی مدذه ی محددود نمدیشدد ،بلکده همگرایدی
سیاسی و م ارزه ای را نیز دن ال می کدرد .زیدرا در نگداه وی ،زقدبمانددگی و شکسدت
مسلمانان نتیجه تفرقه و تشتت آنان است و رواداری در تمامی مسائل مذه ی ،اجتمازی،

ارهنگی و سیاسی ضرورت پیدا مدیکندد .در اندیشده وی ،اصدوالً اتحداد و هم سدتگی
مسلمانان در مقام ث وت به هیچ استدالل و برهانی احتیاج ندارد .زیرا اتحاد و هم ستگی

برای تقویت والیت اسالمی ،از قدویتدرین ارکدان دیاندت محمددی و زقیدده بده آن از
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ابتدایی ترین زقاید نزد مسلمانان است که در آن احتیاج به استادی که آن را تعلدیم دهدد
یا کتابی که آن را ثابت کند یا رساله ای که آن را منتشر کند ندارندد (همدان .)61 :بده نظدر

وی ،اتحاد کلمه کلید تمام پیروزی ها است و اگر اتحاد در ملتدی پدیددار شدود ،ادتذ و
نصرت با آنان خواهد بود .وی در این باره مدی نویسدد« :ایدن نداموس خداونددی را در

جمعیت های بشری مالحظه می نماییم که نصدیب هدر یکدی از هسدتی ،تنهدا بده مقددار
بهره ای است که از اتحاد برده و پیمانه زظمدت آن بده حسداب کدارایی آن در پیدروزی
است» (همان.)61 :

اگر رواداری در بین مسلمانان به ارهن

کنند صلذ و آرام

ت دیل شود و آنها با یکدیگر خویشتنداری

در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد .در این صدورت ظرایدت الزم

برای همگرایی و وحدت نیز اراهم خواهد شد .اسدآبادی با استناد به آیه «انما المدمنون

اخوة» تیکید می کند که مسلمانان در صورت اتحاد با یکدیگر میتوانند به پیدروزی نائدل
شوند .وی معتقد است اتحاد و پیدروزی دو سدتون قدوی و دو رکدن اساسدی از ارکدان
دیانت اسالمی است و این اریضه واجب است و اگر کسی امر خداوند را مخالفت کند،

مستوجب خشم خداوندی و شرمساری در دنیا و زدذاب در آخدرت اسدت (همدان- 66 :

 .)891ترویج ارهن

رواداری در بین انسانهایی که اندیشههای ااراطی دارند و همدواره

به زنوان شاخص واگرایی در جامعه معرای میشدوند بازدد خواهدد شدد آنهدا نیدز در
اضایی که رواداری حاکم است اندیشههای خود را بیدان کنندد و آن را ارصدتی بدانندد.

ااراط گرایان نیز وقتی با رواداری دیگر ط قات مواجه شوند به مرور زمان این ارهن

را

در حق دیگران روا خواهند داشت و این اولین گدام بدرای همگرایدی اسدت .در چندین

اضایی ،اندیشه های ااراطی به مرور زمان معتدل خواهند شد .زیرا همانطور که به خود

حق می دادند اندیشه هایشان را مطرر کنند چنین حقی را برای دیگران نیز قائل میشوند
و وجود اختالف در اندیشه ها را بدیهی خواهند پنداشت و شداخصهدای همگرایدی از

شاخص های واگرایی گدوی سد قت را خواهدد ربدود .در چندین اضدایی اسدت کده بدا
زمینه سازی ای که رواداری برای همگرایی مسلمانان اراهم کدرده اسدت تمددن اسدالمی

میتواند شکل بگیرد.

جایگاه رواداری در تمدنسازی اسالمی از دیدگاه سید جمالالدین اسدآبادی 661 /

 .5کارکرد رواداری در سازواری اسالم با تمدنسازی

اسالم به زنوان دین کاملی که ضامن سعادت بشر است به منظور پاسخگویی به نیازهای

انسان در تمامی دوران ها ساز و کار تفسیر مسدتمر و جدیدد از معدارف اصدیل خدود را
اراهم کرده است .رواداری همواره انسانها را به سمت پویدایی و نشداط زلمدی سدوق

می دهد و زمینه ظهور و بروز اندیشههای نو و بدیع و نوگرایی دینی را اراهم مدیکندد.
نوگرایی در مسائل دینی ،اسالم را از ایستایی ،جمود و تمسک به سنتهای منسوخشده

نجات می دهد .زلمای مسلمان باید همواره با تکیه بدر اصدول اسدالم ،تفسدیر مسدتمر و
به روز از آن به دست دهند .آزاداندیشی زمینه تفسیر مستمر و تدازه از اسدالم را ادراهم

می کند که از آن به نوگرایی ،تجدد یا مدرنیسم هم یاد میشدود .ندوگرایی در اینجدا بده
معنای گرای

اکری و راتاری به پدیدههای ارهنگی ندو و پیشدراتهتدر و کنارگذاشدتن

برخی از سنت های قدیمی است .مفهوم «تجدد» که به معنای نوآوری اسدت برگراتده از
این سنت ن وی است که« :إنّ اللَّه -ززّ وجلّ -ی عد لهذه االمّة زلی رأس کلّ مائدة سدنة
من یجدّد لها دینه؛ همانا خداوند برای این امدت در آغداز هدر قرندی ،کسدی را م عدو

خواهد کرد تا دین آنان را تجدید نماید» (قزوینی.)38/7 :7831 ،

احیای تفکر دینی ،تفسیر مجدد مفاهیم اسالمی و استخراج احکام اراموش شدده بده

منظور سازواری اسالم با دنیای کنونی از شاخصههای مهم تمدنسازی است .اسددآبادی

تفسیر مجدد مفاهیم اسالمی را توصیه مدی کدرد؛ چراکده مفداهیم اسدالمی را دارای بدار

معنایی غنی می دانست که اگر بهدرستی تفسدیر و تحلیدل شدوند مدیتوانندد بسدیاری از
مشکالت مسلمانان را حل کنند و زمینه شکواایی تمدنی را ادراهم آورندد .وی توصدیه

می کرد که اسالم باید با توجه به نیاز انسانها با تفسیر جدید زرضه شود و نیداز آنهدا را
برآورد و با احتیاجات آنهدا تطدابق کندد و اال آن را تدرس زوال اسدت .وی بدیتدوجهی

زلمای زصر خود به این مسئله را برنمیتاات (اسدآبادی.)38 :7831 ،

حاکم شدن ارهن

رواداری در جامعه زمینه های الزم را برای نشاندادن ظرایتهای

اسالم در رشد و هدایت بشر اراهم میکند .یکی از شاخصهایی که توانمندی اسالم را
در هدایت بشر در تمامی ابعاد زندگی نشان میدهد ،نشاندادن سازواری اسالم با دنیای

کنونی و توانایی پاسخ گویی به تمامی نیازهای انسان در زصر کنونی است که در قالدب
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نوگرایی دینی خود را نشان میدهد .رواداری ظرایتهای الزم را برای ندوگرایی ایجداد

می کند و به نوگرایان کمک می کند تدا در جهدت کشدف زوایدای پنهدان دیدن در ابعداد
مختلف به پژوه

بپردازند و در این زمینه بتوانند اندیشههای خود را در جامعه مطدرر

کننددد و از سددوی جامعدده طددرد نشددوند .اگددر رواداری در جامعدده روا داشددته نشددود و

اندیش مندانی که اندیشه نوگرایی دارند نتوانند ااکار و اندیشههای خود را مطرر کنندد و

چه بسا تکفیر شدوند بسدیاری از ظرایدتهدای اسدالم اسدتخراج نخواهدد شدد و جن ده
هدایتگربودن اسالم و انط اق اسالم با مقتضیات زمان نیز با معضل جدی مواجه خواهدد

شد ،که در این صورت ظرایت تمدنسازی اسالم نیز شکواا نخواهد شد.

 .6رواداری ابزاری کارآمد در خرافهزدایی از تمدن اسالمی
رواداری به زنوان ابزاری کارآمد در تمدنسازی اسالمی زمینه خرااهزدایی را از جوامدع
اسالمی اراهم می کند .اسدآبادی بین دو نوگ اسالم واقعی و غیرواقعدی کده آمیختده بده
خرااات بود تفکیک قائل شد و در واقع از ساحت دین خرااه زادیی کرد .او معتقد بدود
اسالم اصیل در طول قرون متمادی به س ب بروز زوارض گوناگون سیاسی و اجتمازی،
با اوهام و زادات و برداشت های نادرست آمیخته شده و از ماهیت نخسدتین خدود دور
شده و از زناصر سازنده و مفید آن غفلت شده است؛ زواملی مانند کمخدردی مردمدان،

برداشتهای خشک ظاهرگرایان و دستهای پنهان و مرموز دشمنان اسالم در گسترش و
اشازه خرااات و تحریف حقایق و تعالیم حیاتبخ اسالم بیشترین نق را در گسترش
خرااه در بین مسلمانان داشته که خرااه زدایی از اسالم و پداالی

آن از ناخالصدیهدا از

شاخصه هایی است که در تمدن سازی اسالمی باید به آن توجه شدود .دوسدتان ناآگداه و
اریب خورده و دشمنان اسالم موجب شدند اسالم از صورت مجموزه به هم پیوسدته و
نظامی متشکل خارج گردد و هر جزء آن بدون ارت داط بدا دیگدر اجدزا تفسدیر شدود؛ و
مفاهیمی که برای ستمگران و قدرتمندان خطرآارین ن دوده تدرویج و مفداهیم ارزشدمند
دیگری همچون «جهاد»« ،زدالت» ،و «شهادت» به بوته اراموشی سپرده شود .از ایدنرو

وی تیکید می کرد که « :زالمان دینی باید خرااات را از دین بزدایند و به تفسدیر و ت یدین

درست مفاهیم دینی بپردازند و حیات اصلیاش را بدو باز گردانند» (اسدآبادی.)98 :7818 ،
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آمیختگی بسیاری از مفاهیم اسالمی با خرااات و زقایدد نادرسدت ،بازدد رکدود و

ناکارآمدی مسلمانان شده است؛ مثل تفسیرهای ج رگرایانه از قضا و قددر و آخرالزمدان.
بنابراین ،برای تصحیذ ذهنیت مسلمانان باید تفسدیر صدحیذ و تدازهای از ایدن مفداهیم

زرضه کرد (اسددآبادی .)879 :8736 ،رواداری با تیکید بر رشد اکری و زقالنی زمینه آن را
اراهم می کند .رواداری به کارگراتن زقل را از حقوق انسانها میداند و همواره صاح ان

زقل و خرد را سدتوده اسدت؛ چراکده بدا حاکمیدت زقالنیدت و خدردورزی در جامعده

خرااه پرستی به حاشیه کشانده خواهد شدد؛ و اکدر و اندیشده یکدی از ابزارهدای مهدم
خرااه زدایی از جامعه است.

تالش های اسدآبادی در جهت خرااه زدایی از دیدن و حدذف مواندع ذهندی خیدزش

دوباره مسلمانان بود .در اندیشه وی ،اصالر اندیشه دیندی هرگدز مانندد پروتستانتیسدم

مسیحی ن ود .زیرا او به دن ال تدوین دوباره اصول زقاید ن ود ،بلکه دزوتکنندهای بدود
برای بازگشت به اسالم ،ولی در چهره راستین و پیراسته از خرااات آن .از ایدن جهدت

حرکت وی را نوزی جن

نوارتدوکسی نامیدهاند (اراستخواه.)833 :8733 ،

اسدآبادی معتقد بود خرااات همانند حجابی است کده همدواره انسدان را از کشدف

حقیقت باز می دارد و بین انسان و حقیقت ااصله میاندازد و چهبسا انسدان همدواره بده
دن ال چیزی میرود که در نظرش حقیقت جلوه میکندد ،ولدی در اصدل آن چیدزی جدز

خرااه نیست:

لور زقول امم و ق ائل از کدورات خرااات و زن های زقاید باطله وهمیه پداک

بوده باشد .زیرا آن که زقیده خراای حجابی است کثیدف کده زلدیالددّوام حائدل

می شود در میانه صاحب آن زقیده و میانه حقیقدت واقدع و او را بداز مدیدارد از
کشف نف االمر ،بلکه چون یک زقیده خراای را ق دول کدرد زقدل او را وقدوف
حاصل شد و از حرکت اکریه سر بازد پ

از آن حمدل بدر مثدل کدرده جمیدع

خرااات و اوهام را ق ول خواهد کرد و این موجب آن مدیشدود کده از کمداالت
حقّه دور ااتد و حقایق اکوان بر او پوشیده ماندد ،بلکده سد ب خواهدد شدد کده
جمیع زمر خود را به اوهام و وحشت و دهشت و خدوف و بدیم بگذراندد و از
حرکت طیدور و جند

بهدایم در لدرزه ااتدد و از ه دوب ریدار و آواز رزدد و

درخشیدن بر ق مضطرب گردد و به واسطه تطیرات و تشاؤمات از غالب اسد اب
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سعادت خود بازماند و به هدر حیلدهبداز و مکدار و دجدالی گدردن نهدد و کددام

بدبختی از این گونه زندگی بدتر خواهد بود؟ (اسدآبادی.)31 :8161 ،

وی زالوه بدر شدناخت صدحیذ اسدالم ،روزآمددکردن و اصدالر آن از خراادات و
پیرایههد ایی را دن دال کدرد کده بده مدرور زمدان آن را احاطده کدرده بدود .از منظدر وی،
ذلت پذیری مسلمانان تا حد بسیاری معلول ااکار قال ی و زقایدد نادرسدتی (واثقدی:8711 ،

 )91است که می باید با روشنگری و آگاهیبخشی آنها را زدود تا موانع اکدری و ذهندی
خیزش مسلمانان زلیه است داد و استعمار و نیل به پیشرات و ارتقا از میان برداشته شود.
بدر تدن
به ز ارت دیگر ،کندن و درآوردن پوستین وارونهای است که به بیدان زلدی
اسالم پوشانیده شد (منهاج دشتی .)181 :8719 ،از نظر وی ،دلیل سیطره استعمار بر جوامدع
اسالمی چیزی جز ضعف اکری و ارهنگی جوامع اسدالمی و خراادهپرسدتی نیسدت و
جوامع اسالمی باید با تکیه بر م انی ارهن خودی و نقد مداوم آن و بازسدازی هویدت
اسالمی کل واحدی را تشکیل دهند و خود را از شر خرااات برهانند.
باید این نکته را در نظر داشت که تحریف دیدن و تمسدک بده خراادات صدرااً بده

جوامع اسالمی پیشین تعلق ندارد ،بلکه جوامع اسالمی امروزی را نیدز تهدیدد مدیکندد
(مطهری .)133/18 :8733 ،رواداری زمینه تفکر و خردورزی ،آزاداندیشی و شورش اکری
زلیه خرااات و زادات جاهالنه را اراهم میآورد .اگر در مسائل دیندی رواداری وجدود
نداشته باشد و با اج ار و خشونت در صدد اث ات یا نفی ازتقاد یا زمل مذه ی باشدیم و

از رویارویی اندیشه ها به دلیل ترس نابودی ازتقاد مذه ی جلوگیری شود خراادات نیدز
به حوزه دین راه خواهد یاات .جدایی دین از زلم خسارتهای ج رانناپذیری بده بدار

می آورد که یکی از آنها شکل گیری خرااات است .در نتیجه باید ایمان را در پرتدو زلدم
شناخت تا از خرااات مصون ماند (همان.)71/16 :

دینداری زقالنی س ب می شود از راتار دینی زدادت زدایدی شدود .رواداری در بدین

مسلمانان بازد می شود اسالم اصیل و زقالنیدت در شدناخت و کشدف حقیقدت نقد

اصلی را ایفا کند و زمل و راتار دینی از حالت زادتگونه خارج شدود و حدداقل سده

آات مهم دین (خرااه ،تحجر و تقلید) نیز از دین دور شود .ایجاد اضای آزاداندیشی در
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جامعه و خرااهزدایی و میدان دادن به ااکار جدید و م ارزه با تفسیر ج رگرایانه از قضا و
قدر به وسیله رواداری حاصل می شود و رواداری یکی از راهکارهای م ارزه با خرااات

است .رواداری زمینه استفاده از استدالل زقالنی و زقلگرایی را اراهم میکندد و تقلیدد

بدون پشتوانه زقلی را مذموم میشمارد .اگر در جامعده همده اادراد ،و آن هدم در همده

مسائل ،بدون اکر و اندیشه چیزی را نپذیرند خرااات نمدیتواندد دوام چنددانی داشدته
باشد؛ چراکه خرااه ااقد چارچوبهای زقالنی است و با اسدتدالل و برهدان ،پایدههدای
سست آن به هم می ریزد .به همین دلیل است کده خرااده در جدوامعی کده زقالنیدت و
خردورزی به حاشیه رانده شده است رشد میکند .در نتیجده اگدر رواداری بده ارهند

ت دیل شود تمدن سازی اسالمی از این آادت مصدون خواهدد ماندد و پایدههدای تمددن
اسالمی با خرااه آمیخته نخواهد شد.

نتیجه
تمدن سازی اسالمی یکی از آرمان های مسلمانان در تمام دورانها بوده است تدا بتوانندد
تمدنی با مالک های انسانی و اسالمی بنیان نهندد .ایدن اندیشده در بدین زلمدای امامیده،
به ویژه در دوره معاصر ،جایگاه ویژه ای داشته است .میتوان بدا تکیده بدر اندیشدههدای
اسدآبادی ،که شاخص های رواداری در آن برجسته است ،زمینه تحقق تمدن اسدالمی را
اراهم کرد.
در اندیشه وی ،رواداری ظرایت الزم را برای بازگشدت بده قدرآن و اسدالم اصدیل،

تفسیر پویا ،مستمر و نو از اسالم به منظور پاسخگویی به مسائل زمدان ادراهم مدیکندد.

اهمیت دادن به دان

و دانشمندان و حمایت از اندیشههای نو و بدیع بددون هدر گونده

تعصب مذه ی ،ت یین ارت اط بین اسالم و دان

و نگاه متعالی اسالم به زلدم ،بازسدازی

رابطه زقل و دین از کارکردهای رواداری است که در نهایت منجر بده بداور بده اسدالم
اصیل و نمای سازواری اسالم با دنیای کنونی میشود.
از منظر اسدآبادی ،رواداری در خصوص دریااتها و قرائتهای زلما از دین ،بازد

پویایی و رشد اجتهاد می شود و زلما را از آسیب تقلید و محدودکردن خود بده اهدم و
قرائت گذشتگان از دین نجات میدهد .با حاکمشدن ارهن

رواداری در بین مسلمانان،

 / 011پژوهشنامه امامیه ،سال سوم ،شماره ششم

جامعه از خطر تفرقه نجات خواهد یاات و همگرایی و وحدت در بدین آنهدا گسدترش

می یابد و جایگزین زوامل واگرا می شود .خرااه ااقد استدالل و برهان است و رواداری
بر م نای پایه زقالنی خود زمینه الزم را برای خرااه زدایی از اندیشه اسدالمی بده کمدک

استدالل و برهان اراهم می آورد و با تفاسیر ج رگرایانه از اسالم م ارزه مدیکندد کده در
نهایت بازد تحول اکری و ارهنگی جوامع اسالمی در راسدتای تمددنسدازی اسدالمی

میشود.
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باغچهوان ،سعید (« .)8717بیداری اسالمی و اندیشههای سدید جمدالالددین اسددآبادی» ،در :اندیشده
انقالب اسالمی ،ش ،89ص.131- 113
حسن زاده آملی ،حسن ( .)8799اهرست غرر الحکم و درر الکلم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
حل ی ،زلیاصیر ( .)8719زندگی و سفرهای سید جمالالدین اسدآبادی ،تهران :زوار.
شرابی ،هشام ( .)8791روشنفکران زرب و غرب ،ترجمه :ز دالرحمن زدالم ،تهدران :داتدر مطالعدات
سیاسی و بینالمللی.
شیرودی ،مرتضی؛ زابدی ،سید محمد ( « .)8761نق امام خمینی در بیداری اسالمی در مقایسه با سید
جمالالدین» ،در :مطالعات تاریخی جهان اسالم ،ش ،8ص.898- 33
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صاح ی ،محمدجواد ( .)8793اندیشه اصالحی در نهضتهای اسالمی ،تهران :کیهان.
صاح ی ،محمدجواد ( .)8731سید جمالالدین اسدآبادی :بنیانگذار نهضت احیای تفکر دینی ،تهدران:
اکر روز.
ط اط ایی ،سید مصطفی ( .)8713شیخ محمد ز ده :مصلذ بزرگ مصر ،تهران :قلم.
اتحعلی ،محمود ( .)8731تساهل و تسامذ اخالقی ،دینی ،سیاسی ،قم :مدسسه ارهنگی طه.
اراستخواه ،مقصود ( .)8733سرآغاز نواندیشی معاصر ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
اوالدوند ،ززتاهلل ( .)8739خرد در سیاست ،تهران :طرر نو.
قزوینی ،مال خلیل بن غازی ( .)8713الشداای ادی شدرر الکداای ( للمدال خلیدل القزویندی) ،محقدق:
محمدحسین درایتی ،قم :دار الحدید ،ج.8
کالن ،ابراهیم؛ احمد حسینی ،سید نصیر (« .)8711اندیشهها ی السفی ،سیاسی و اجتمازی سید جمال»،
در :زلوم سیاسی ،ش ،13ص.111- 188

مجتهدی ،کریم ( .)8797سید جمالالدین اسدآبادی و تفکر جدید ،تهران :نشر تاریخ ایران.
مطهری ،مرتضی ( 8731الف) .بررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صدساله اخیدر ،تهدران :صددرا،
چاپ یازدهم.
مطهری ،مرتضی ( 8731ب) .پیرامون جمهوری اسالمی ،تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی ( 8731ج) .تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی ( .)8733مجموزه آثار شهید مطهری ،تهران :صدرا ،ج 18و .16
منهاج دشتی ،ابراهیم ( .)8719نهج ال الغه موضوزی ،تهران :اسوه.
نیکار ،محمد ( .)8731رواداری ،حقوق بشر ،خشونت و جامعه مدنی ،تهران :طرر نو.
واثقی ،صدر ( .)8711سید جمالالدین حسینی پایهگذار نهضتهای اسالمی ،تهران :پیام.
یوسفی ،بتول ( « .)8769بررسی و نقد دیدگاه سید جمدال و محمدد ز دده در سدیر اسدتعالیی بیدداری
اسالمی» ،در :جستارهای سیاسی معاصر ،ش ،3ص.887- 68

