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حبیباهلل بابائی

*

این مقاله در پی بیان و تحلیل ریشههای نبود خودمشاهدهگری در میان نخبگان جهان اسالم
است ،اینکه چرا نخبگان مسلمان در حووهه و دانشوگاه در موورد ن وام نیاههوا و الگووی
این باره ،چرایی و چگونگی غفلت تمدنی ما اه خألها و نیاههای تمودنی خوود اسوت .در
این پژوهش با رصد کردن برخی اه نمونه نیاههای کالن جهان اسالم (مانند موضوو ب،،
موضو سالمت ،موضو ن م) و بنگاه طرح دیدگاههای نخبگانی که در معرض پاسخ بوه
چنین سئواالت هستند ،خألهای علمی در میان مسلمانان ریشهیابی و تحلیل مویشوود .در
این مطالعه ،غر،هدگی در نگاه به نیاههای نوین تمدنی ،نبود جامعهشناسیِ «جهان اسالم»،
«شناخت انتزاعیِ ن ام مسائل» ،سرعت چالشهای جهان اسالم و واکونشهوای دیرهنگوام
نخبگان ،بهمثابه عوامل خودفراموشی جهان اسالم و بیتوجهی نخبگان بوه ن وام نیاههوای
خود مطرح گردیدهاند .این مجموعه عوامل ،موجب ضعف و عقب ماندگی اه یو

سوو و

التقاط و بیهویتی اه سوی دیگر شده است.

کلیدواژهها :خودمشاهدهگری ،نیاز تمدنی ،جهان اسالم ،غربزدگی ،استعمار.
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مسئلههای خود ،فکری بومی و پژوهشی مستقل انجام نمیدهند .بدینسان پرسش اصلی در

1. self-observation.

* استادیار ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.)Habz109@gmail.com( .
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تمدن از مطالعات نظری آغاز میشود یا از مشاهده نیازها؟ آیتاهلل خامنههای در دیهدار اها
محققان و پژوهشگران تمدنی ار دو نکتۀ مهم تأکید کردند :ایه کهه «مطالعهات نظهری
تمدن» ااید اسیار فاخر و قوی ااشد ،و دیگر آنکه نباید مطالعات تمدنی در نظر معطه و
متوقف اماند و نتیجۀ عملیای ار آن مترتب نشود« .ما ااید مراقب ااشیم که کار نظری و
آن تالش نظریه سازی ،ناظر اه میدان ،ناظر اه واقعیت ،ناظر اه عم و نهاظر اهه راهکهار
ااشد( ».خامنهای )1912 ،صادق آیینهوند نیز در ای ااره میگوید که تمدن اسالمی ،تمهدنی
متص ه اههه جههوهر معرفتههی اسههت کههه خههود را اهها نیههاز روز جامعههه ،منطب ه و کارآمههد
میکند (آیینهوند .)1911،از ای رو ،هرچند ضروری است تمدن اسالمی دارای ریشه و مبانی
ااشد لیک  ،توجه اه ریشه و مبانی هرگز اهمعنای ایتوجهی اهه چهالشهها ،مسهئلههها ،و
خألهای موجود در جامعه و نیازهای جهان معاصر اسالم نیست.
در ای ااره ،وقتی سخ از نظام نیازها و شبکۀ خواستههای انسان اه میهان مهیآیهد،
هرم نیازهای پیشنهادی آاراهام مزلو 1اه ذه متبادر میشود که از نیازهای فیزیولوژیه
شروع میشود و اه نیازهای اجتماعی ،روحی و روانی و سرانجام اه نیازهای خودشکوفایی
می رسد .از ای منظر ،ااتدا نیازهای مادی و زیستی (ارای حیات مادی و دنیوی مانند آب،
غذا ،مسک  ،امنیت) ،و سهس نیازههای روحهی (هم هون عالقهه ،دوسهتی ،گهروهههای
اجتماعی ،سازمان های مذهبی ،ح رضایت و موفقیت) مطرح میشهود در گهام نههایی،
نیاز های خودشکوفایی (آن ه که انسان می تواند اه آن ارسهد) عنهوان مهیگهردد .هرچنهد
رویکرد مزلو می تواند نظم و نظامی در اندیشۀ معطوف اه نیازهای تمدنی نیز ایجهاد کنهد،
لیک عالوهار نقدهای مطرح اه نظریۀ مزلو که مثال «نیازها الزاما از ی سلسهله مراتهب
پیروی نمیکنند» ،ااید ادی نکته نیز توجه کرد که اوال نظام نیازهای مزلویی معطوف اه
نیازهای فردی است تا اجتماعی ،و آنجا هم که اه نیازهای اجتماعی میپردازد اه سطح و
جن نیازهای تمدنی توجهی ندارد ثانیا ،ای نظاموارۀ نیازها نظامی ثاات و نهه متییهر از
وضعیت دنیای کنونی است در حالی که ،نیازهای تمدنی همواره اا زمهی و زمهان پیونهد
میخورد و سیر فرایندی اه خود میگیرد و ااالخره شبکۀ نیازهای مطهرح شهده از سهوی
مزلو ،هرگز معطوف اه شرایط جامعه جهانی اسالم ارائه نشدهاست.
1. Abraham Harold Maslow.

1. Marshall Goodwin Simms Hodgson.
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ارخی اه ح از قرار گرفت انسان مسلمان و یا جهان اسالم در تلهۀ نظهام نیازههای
ارساختۀ دنیای مدرن و فرهنگ مبتنی ار آن پرهیز میکنند .در ای ااره مهدی میرااقری
میگوید« :هماکنون که در کشور رویدادی اهنام توسعه اتفهاق مهیافتهد ،سهطح انگیهزش
عمومی هم تیییر کرده است یعنی نیازهایی در حوزه نیاز جامعه تعریف شده[است] که در
پنجاه سال گذشته نه خود وجود داشتند ،نه احساس نیاز اه آنها و نه رنج فقدان آنها ،ولهی
اکنون ای احساس نیاز عمومی شدهاست حال ارای ارضای ایه نیازهها یبیعتها حرکتهی
ایجاد شده[است] که ای حرکتها مدیریت میشوند و اه تولید محصوالت یا خدماتی کهه
ای نیازها را ارضا کنند ،منتهی می گردند ولی آیا واقعا همه نیازهایی که در جامعۀ جهانی
ایجاد و ارای ارضای آنها تهالش شهده ،نیازههای یبیعهی و ضهروری اشهر اهودهانهد کهه
تمدنغرب ایه گونهه اشهر و جامعهه جههانی را اههسهمت آنهها تحریه کهردهاسهت؟»
(میرااقری .)1911 ،اص خدشه و تردید میرااقری ار نیازهای تصنّعی و تحمیلهی مهدرن اهه
دنیای اسالم و یا اه انسان مسلمان پذیرفتنی است لیک  ،میرااقری یرح پیشنهادی و یها
منطه و روش خاصههی در مهورد نظههام نیازهههای موجهود (نههه ممکه ) انسههان مسههلمان،
ارائه نمیکند.
اهرغم احث های پراکندۀ نیازهای کالن جهان اسالم ،مسئله و نیازهای کالن دنیهای
اسالم ،در مقیاس منطقهای و جهانی ،مورد توجه قرار نگرفتهاست .اسهیاری از نخبگهان و
حتی جامعهشناسان در مواجهه اا سئواالت جامعهشناسی جهان اسهالم ،تهرجیح مهیدهنهد
اهجای نگاههای انضمامی ،اا پنهان شدن در پ نگاههای انتزاعی و حتی الهیاتی ،از ورود
اه وضعیت کنونی جامعه جهانی اسالم و ارائه تحلیلی از آمارههای موجهود پرهیهز نماینهد.
جالب اینکه اسیاری از جامعهشناسان در ایران پایگاههای آماری و پیمایشی جهان اسهالم
(مانند المؤشر العرای در دوحه) را نمیشناسند ،چه رسد اه اینکهه شهبیه آن پیمهایش را در
حوزههای علم ،سالمت ،محیط زیست ،سیاسهت و فرهنهگ در کشهورهای اسهالمی و یها
کشورهای حوزۀ مقاومت دنبال کنند.
حال اگر جهان اسالم مجموعۀ واحدی است که از االکان تا انگهال (در ایهان شههاب
احمد در کتاب  )What is Islamو از چی تا اندل (در ایان مارشال هاجس  1در کتهاب
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 )The Venture of Islamامتداد یافتهاست 1و اگر جهان اسالم امروز قلمرو یکسارچههای
از منطقههای ششگانۀ فرهنگ اسالمی در منطقۀ عرای ،منطقۀ ایهران ،منطقهۀ آفریقهای
سیاه ،منطقۀ ترکزاان ،منطقۀ شبهقارۀ هند ،و جهان ماالیهایی در جنهوب شهرق آسهیا را
پوشاندهاست و آن را نمایشگاهی از مجموعههای شگفت انگیز از قومیتها ،زاانها ،انهواع
هنر و موسیقی و آداب گوناگون زندگی اشر قرار دادهاست 7،ادون شناخت ایه مجموعهۀ
واحد و اههمپیوسته چهسان میتوان اه سمت تمدن اسالمی رفت و آن را تدایر نمود؟ اگر
نتوان جای خالیهای موجود در پهنای وسیع جهان اسالم را شهناخت ،چگونهه مهیتهوان
سخ از مسئلههای تمدن اسالمی اهمیان آورد؟ از ای رو ،الزم است دولتههای تمهدنی
که مدعی تأسی و یا احیای تمدن نوی اسالمی هستند ،مؤسسات و پژوهشکدههای خود
را در پاسخ اه ای سئوال اهکار گیرند و اا شروع پژوهشهای میهدانی و تطبیقهی در اهاب
مسئله هایی چون ورزش ،زاان ،امنیت ،جمعیت و مهاجرت در سطح جهان اسالم ،گامهای
ازرگی ارای ساخت تمدن نوی اردارند.
آن ه در ای نوشتار اه مثااه درآمدی ار خاسهتگاه فقهدان دیهدهاهانی و مشهاهدهگهری
مسئلههای نوی تمدنی جهان اسالم عنوان میشود ،اشاره اهه ریشههههای ایه ناآگهاهی
عمدی و عمومی و سس توجه اه فهرست متفاوتی از نیازهای کالن امروز جهان اسهالم
 .1در نگاه تاریخی هم مسلمان ،از هر نژادی که اود ه عرب یا ترک ،سندی یا آفریقائی ،در هرجایی از قلمرو اسالم
قدم مینهاد خود را در وی و دیار خویش می یافت .ی شیخ ترمذی یا الخی در قونیه و دمش مهورد تکهریم و
احترام عامه میشد و ی سیاح اندلسی در دیار هند عنوان قاضی مییافت .همهجا ،در مسجد ،در مدرسه ،درخانقاه،
در ایمارستان از هر قوم مسلمان نشانی اود و یادگاری اما ای مسلمانان نه اختالف جنسیت مطرح اود نه اختالف
تااعیت .همه جا ی دی اود و ی فرهنگ :فرهنگ اسالمی که فی المثه زاهانش عراهی اهود ،فکهرش ایرانهی،
خیالش هندی اود و اازویش ترکی ،اما دل و جانش اسالمی اود و انسانی .پرتو آن« در سراسر قلمرو اسالم وجهود
داشت :مدینه ،دمش  ،ایداد ،ری ،نیشااور ،قاهره ،غرنایه ،قونیه ،قسطنطنیه ،کاا  ،الهور ،و دهلهی (زریه کهوب،
 ،1911صص .)91-71
 .7اسالم از جنگ های اورنئو گرفته تا کوههای هندوکُش و تا ایااانهای موریتانی ،پیروانی دارد که در میان آنهها،
سفید پوست ،سیاه پوست ،زردپوست ،و درواقع تمام دیگر نژادهای میانه اهه چشهم مهیخهورد .در میهان مسهلمانان
همهگونه نژاد از مو مشکی ،مو اور ،چشم قهوه ای و چشم آای وجود دارد .اما در دل ای تنوع چشهمگیهر ،وحهدتی
حاکم است که از اسالم سرچشمه میگیرد و جلوههای آن را میتوان در قرائت قرآن اه زاان عرای از شرق گرفتهه
تا غرب ،در اقامۀ نمازهای یومیه در جهت مکّه ،در الگو قرار دادن پیامبر ،در پیروی از شهریعت ،در رایحهۀ معنهوی
یوایف صوفیه ،در نقش و نگارها و هماهنگیهای جامع موجود در هنر اسالمی و در نیز در اسیاری عوام دیگر اه
چشم دید (نصر«1919 ،الف» ،ص .)192

است تا اتوان راهی متفاوت از الگوهای رایج در نگرش تمدنی اه جهان اسالم نشهان داد.
اناارای  ،در ای پژوهش نیازهای میفول جهان اسالم ،ریشه های ایه غفلهت و ناآگهاهی
جامعه نخبگانی مسلمانان مورد توجه و تأکید قرار خواهد گرفت .در جمعاندی ندانستهها و
ناآگاهی ها از خودِ امت اسالم در وضعیت معاصر ،محورها و موضهوعات مهمهی اههدسهت
میآید و ریشهها و خألهای تازهای رخ مینماید که ااید آنها را چاره کرد تها اتهوان راههی
ارای درک و تحلی مسئلههای جهان اسالم یافت.
 -1غربزدگی در نگاه به نیازهای نوین تمدنی
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جامعه مسلمانان نه فقط در فهم «مصادی نیازها» و درک «نظام نیازهای جهان اسهالم»
الکه ،در «منط نیازسنجیها»ی خود عمیقا در گفتمان جهانیشدۀ غرب گرفتهار اسهت و
اا از دست دادن جرأت اندیشۀ مستق  ،نمیتواند خود را اهدرستی مشاهده کند و نسبتاهه
نیازهای خویش اقدامی مؤثر و متفاوت نشان دهد .امروزه ییفی از غربزدگهان در داخه
جهان اسالم اا اه سخره گرفت استقالل در اندیشهه ،اسهتقالل در یهرح سهئوال و حه
استقالل در ایدهپردازی را نیز محکوم و مطرود میدانند.
غفلت از جهان اسالم در مطالعات اجتمهاعی و جامعههشهناختی مؤسسهات کشهورهای
اسالمی امر مشهودی است .دکتر احمد هاشمی ،اسهتاد دانشهگاه آکسهفورد ،در پاسهخ اهه
سئوال راقم ای سطور دراارۀ «ترجمه در جهان اسالم» و ایتوجهی نخبگان جامعهشناس
در ایران اه عنصر «ترجمه» چنی میگوید« :در حوزه مطالعات ترجمهه کارههای زیهادی
دیدهام ،اما کسی که جهان اسالم را رصد کرده ااشهد اهه خهایر نمهیآورم .اصهوال کمتهر
پژوهشگر ایرانیای را می شناسم که نگاه جامع و روشمندی اه تحهوالت فکهری جههان
اسالم کرده ااشد و دستکم پنج جیرافیای فرهنگی جهان اسالم [یعنی] دنیای عهرب اها
سه محور میرب عرای ،مصر و شام و حجاز ،ایران یا جوامع پارسیگو( 1شام افیانستان و
تاجیکستان) ،ترکیه و پیشتر عثمانی که حوزه فرهنگی االکان را هم دراردارد ،شبهقهاره و
جنوب شرق آسیا اا سه محور پاکستان ،اندونزی و هند و نیز آسهیای میانهه و قفقهاز را در
تحقیقاتش پیش چشم داشته ااشد»7.
1. Persianate Societies.

 .7دکتر احمد هاشمی در تاریخ  2020/ Aug/12در پاسخ اه ایمی نگارنده ،نوشتهاند.
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عناوی کتاب کودک در هشت ماه از سال  1912در ایران  0022عنوان اود کهه از آن
تعداد اه گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی  0022عنوان کتاب ترجمههای اهوده و
 22درصد از فروش کتاب کودک نیز اه همی کتابهای ترجمهای اختصاص داشتهاسهت.
ای پدیده ،ریشه ها و پیامهدهای اجتمهاعی آن در ایهران و جههان اسهالم نوعها از سهوی
دپارتمان های جامعه شناسی مطالعه و تحلی نمیشود .در ای ااره ،اساسا آمار مقایسههای
از ترجمه کتاب کودک در ایران و سایر کشورهای اسهالمی وجهود نهدارد ضهم آنکهه،
نهادهای دانشگاهی و حوزوی امعاننظری اه پیامدهای فرهنگی ترجمه «کتاب کودک» و
آیندۀ نس مسلمان در جوامع اسالمی ندارند .ای قصهه انااهه گفتهۀ محسه جهوادی ،در
ساحتهای اندیشهای ایران در همان سال  1912نیز صادق است .در هشت مهاه نخسهت
سال  12در ایران ،از مجموع سه هزار و پانصد کتاب اندیشهای ،دوهزار و دویسهت کتهاب
ترجمه اوده است (جوادی.)1911 ،
امروزه ما نمیدانیم وضعیت ترجمهها و اندیشههای ترجمههای در کشهورهای ترکیهه،
مالزی ،عراستان ،تون و غیره چگونه است و پیامدهای فرهنگی ،هویتی و تمدّنی آن در
آینده چه خواهد اود؟
امروزه ما فاقد ایالعات الزم و یبقهاندی دادههای ضروری در موضوع «کتهاب» در
دنیای اسالم هستیم .در ای ااره ،علمسنجی های دقیقی در حوزه نشر کتاب ،موضوعات و
پراکندگی آن در پروژههای تألیفی ،زاانهای تألیفات در جهان اسالم و اُرد علمی و فکری
آثار متفکران مسلمان در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی انجام نشدهاسهت و مها ذهنهی
تاری نسبتاه وضعیت تفکر در علوم اسالمی و انسانی ،آینهدۀ فکهری مسهلمانان و آثهار
اجتماعی و سیاسی و یا حتی اقتصادی «کتاب در دنیای اسالم» داریهم .اههعنهوان مثهال،
نمیدانیم چه تعداد و چه گونههایی از کتابهای موجود در ایران و جهان اسهالم ،قاالیهت
ترجمه اه زاانهای جهان اسالم (اردو ،عرای ،فارسی ،استانبولی ،ماالیایی و غیره) و انتشار
آنها در سطح ای المل را دارند .امروزه ایالعات کافی از سههم «ممیهزی» کتهابههای
مذهبی در دوسویۀ جوامع شیعی و سنی ،در شهک گیهری خشهونت و ایجهاد فاصهلهههای
تصنعی در میان فِرَق اسالمی وجود ندارد .و همهی یهور نسهبت اهه جایگهاه کتهابههای
اسالمی ،شیوه یبقهاندی آنها در کتااخانهها و کتابفروشیهای جهان ایایالعیم .جالب
اینکه مقصد کتابهای اندیشهای ما در دنیای اسالم نه دپارتمانهای اندیشهای دنیا الکه،
دپارتمانهای شرقشناسی جههان غهرب اسهت .اساسها فقهدان مسهئله در پهژوهشههای

مسلمانان ااعث میشود کتابهای علوم انسانی ه مثال اقتصاد اسالمی ه در اخش الهیات
یبقهاندی شود نه در اخش علوم انسانی .اا عطف توجه ادی موضوع (ارای نمونه) اایهد
گفت که ما مسلمانان هنوز نگارش ای المللی را شروع نکردهایم و ادی سان نمیتوانیم در
مورد اسط «اعتبار تمدنی» خود سخ اگوییم.
 -2فقدان جامعهشناسیِ «جهان اسالم»

1. Ernest Gellner.
1. David Hume
2. Ibn Khaldun
3. Clifford Geertz

نسبت «آگاهی»« ،هویت» و «قدرت» در مسئلههای تمدنی جهان اسالم...

یکی از عل و عوام غفلت از مسئله های انضمامی و کالن تمدنی در جهان اسالم ،نبهود
دیسیسلی علمی «جامعهشناسی جهان اسالم» و خأل موضوعهای مراوطاه جهان اسالم ه
در اندیشه و عم ه در رسالهها و پایاننامهها و عدم استقبال از فرصتهای مطالعهاتی در
درون دنیای اسالم است .اهیور کلی ،از آنجا که رسالههای علمی و فرصتهای مطالعاتی
از دانشگاههای جهان اسالم اه سمت کشورهای اروپایی و آمریکایی است نه اه کشورهای
اسالمی دیگر ،موضوع «جهان اسالم» از فهرست پروژههای آکادمی دور افتادهاست.
ای در حهالی اسهت کهه ادایهات جامعههشناسهی جههان اسهالم کهمواهیش در میهان
شرقشناسانی مانند ارنست گلنر 1رایج اوده است که نمونه آن را میتهوان در کتهابههایی
مانند  Muslim Societyمشاهده کرد .درک و تحلی آگاهانه و جامعهشناسانه از مسائ
دنیای اسالم مانند انیادگرایی ،دولت ،جنسیت ،اقلیتها و غیره ،ازجمله ضروریاتِ پژوهشی
ارخی از شرقشناسان اودهاست .گلنر ههم سههم مهمهی در جامعههشناسهی اسهالم یهی
دهههای گذشته در غرب داشتهاست .وی اها اسهتفاده از آرا دیویهد هیهوم ،7ااه خلهدون،9
مارشال هاجس و دیگران اا ارائۀ الگویی از جامعه مسلمان در آثار و کتابههای مختلهف
خود ،میکوشد اا شناسایی ویژگیهای متییر جوامع مسلمان تحلی جامعههشناسهانه از آن
ارائه نماید .از نظر گلنر  ،شاید مهمتری ویژگی اسالم آن است که در داخه  ،اهه اسهالم
عالی دانشمندان یا اسالم شهری و اسالم عامیانۀ ه پست ه مردم یا اسالم روستایی تقسیم
شدهاست.
0
عالوهار گلنر ،میتوان اه کارهای کلیفورد گیرتز و پژوهشهای جامعهشناسانۀ وی از
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زندگی مذهبی در اندونزی و مراکش ،شیوه های ادغام و ترکیب اسهالم در فرهنهگههای
مختلف و مقایسه اسالم در شهرهای ازرگ و منای حاشیهای مراکش اشاره کرد .در ای
میان ،کسان دیگری هم مانند ویلیام مونتگموی وات ()William Montgomery Watt
اودهاند که کوشیدهاند احیای حیات مذهبی و انیادگرایی در جههان اسهالم از انهدونزی تها
مصر را مورد مطالعات تجرای قرار ادهند).(Hassan, 2021
نکتۀ قاا توجه اینکه ،آن ه شرقشناسان از اسالم و جامعه جهانی اسالم ارائه دادهاند،
در نگاه های اروپایی تاریخی و از منظر اسالمشناسان آمریکایی ،جامعهشناسانه اودهاسهت،
ولی هر دو نگرش ،نه راهی ارای تأسی  ،تیییر و یا اصالح الکه ،یریقی ارای تصرف در
جهان اسالم اودهاست .در ای فرایند ،اروپاییان قهرن ههای متمهادی از سهر انگیهزهههای
استعماری اه شناخت شرق و جهان اسالم پرداختند و آمریکاییان هم اعهد از جنهگههای
جهانی در قرن ایستم شک گیری «مطالعهات خاورمیانهه» در دانشهگاهههای آمریکها ،اهه
شناخت شرق و جهان اسالم ه تقلی اسالم اه خاورمیانه ه روی آوردند .کاریکاتوری اودن
مطالعات اسالمی در غرب و آمریکا ،مطالعات اسالمی در دانشگاههای کشورهای اسالمی
1
را اهشدت از خود ایگانه ساخت و نگرش ت اعدی و کاریکاتوری را ار آنها تحمی نمود.
شایان ذکر است که در ای میان ،همواره نظام مسائ جامعهشناسی جههان اسهالم در
میان شرق شناسان اا نظام مسائ واقعی جهان اسهالم در میهان زعمها ،علمها و مصهلحان
جهان اسالم متفاوت اودهاست .اساسا ایستگاه ی شرقشناس اا ایسهتگاه یه مسهلمان
مصلح در دنیای اسالم کامال متفاوت اوده و ای دو نگاه اا دو غایت و منظر متفاوت شک
گرفتهاست .از ای رو ،امکان تطبی ای دو نوع از «جامعهشناسی جهان اسالم» در جهان
غرب و جهان اسالم دشواری های روش شناسانه و معضالت هویتی داشتهانهد .اههموجهب
همی تفاوت های ذاتی ای ای دو جریان است که اهعنوان مثال ،در موضوع «سالمت و
اهداشت جهانی» ،سازمان اهداشت جهانی اه کشورهای اسالمی اجازه نمیدهد اا استفاده
از دیسلماسی سالمت در جهان اسالم و رفت اهسمت نظام اهداشتی اهومی (معطهوف اهه
نیازهای اومی) ار نظام مسائ اهداشتی خود تأکید و تمرکز نمایند زیرا ایه سهازمان اهه
 .1در ای ااره میتوان اه سخنرانی حسی نصر ااعنوان ( Islamic Studies in America: Past, Present, and
https://www.youtube.com/watch?v=zEjf70Q8eBc
 )Futureدر دانشگاه میشیگان مراجعه کرد:
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امروزه اندیشهورزان و محققان فراوانی هستند که مسئلههای تمدنی جههان اسهالم را اوال
در کتابها و کتااخانهها جستجو میکنند و ثانیا در پی ترسیم «نظام» مسائ جهان اسالم
و ارائه نقشهای کام از آن هستند .ای در حالی است که ارای کشف و ترسیم نقشه جامع
از جهان اسالم میاایست پیمهایشههای الزم در سهطح جههان اسهالم صهورت گیهرد و
مسئله ها و مشکالت انضمامی جهان اسالم شناسایی و تحلی شود تها آنگهاه اتهوان در
مورد نظاموارگی و یا گسیختگی مسئلههای دنیای اسالم سخ گفت .امهروزه اسهیاری از
پژوهشگران ،اهموجب سیطرۀ نگاههای ناسیونالیستی ،ی مجموعۀ کلهی اههنهام جههان
اسالم را اه رسمیت نمیشناسند لذا پژوهش هها و مطالعهات انجهام شهده نیهز صهرفا اهه
مطالعات ملی یا منطقهای و نه اه امت اسالم و یا تمدن اسالمی معطوف است.
در ای وضعیت فقر مطالعاتی در جهان اسالم ،سراغ نظهام مسهائ رفهت و داشهت آرزوی
کشف سیستم نیازهای جهان اسالم ،نامعقول و ناممک مهینمایهد .اها خهأل پژوهشهی موجهود،
سطح مطالعات نظری امروز در دنیای اسالم توان پشتیبانی از اقتراح نظام مسائ جهان اسهالم
را ندارد و مطالعات انضمامی و پیمایشی کالن در سطح جهان اسالم نیهز نمهیتوانهد دادهههای
انبوه و ضروری تحلی وضعیت کنونی زندگی امروز دنیای اسالم را در اختیار ما اگذارد.

نسبت «آگاهی»« ،هویت» و «قدرت» در مسئلههای تمدنی جهان اسالم...

خوای میداند که استقالل در نظام اهداشتی ،اهمعنای خروج از سیطرۀ نظام سلطۀ سالمت
مدرن و گفتمان سرمایهداری در نظام سالمت است.
ادی سان ،آن ه تاریکی و ااهام در جامعه جهانی اسالم را فشردهتر و شهبکهای مهنظم از
ندانستهها و ناآگاهیها ه نظام جه نخبگانی ه درست کردهاسهت« ،فقهدان جامعههشناسهی
جهان اسالم یا فقدان جامعه شناسی فرایند تمدنی در دنیای اسالم» است .فارغ از اینکهه آیها
جامعه شناسی در جهان اسالم جامعه شناسی اسالمی است یا غرای ،جامعهشناسی موجهود در
جهان اسالم اه نیازها و مسائ اومی و محلی مسلمانان تهوجهی نکهردهاسهت و تهاکنون در
دپارتمانههای کشهورهای اسهالمی ،مسهئله ههای کهالن جههان اسهالم هم هون موضهوع
«جامعهشناسی ورزش»« ،فرهنگ سالمت»« ،جامعهشناسی ارتبایات»« ،مسئله جنسیت» و
«جامعه شناسی اخهالق مسهلمانان در کشهورهای اسهالمی» مهورد مقایسهه و اررسهی قهرار
نگرفتهاند .ای در حالیست که در ادایات مدرن ،اساسا اص ارخورداری از علم جامعهشناسهی
(فارغ از غرای یا شرقی اودن یا سکوالر و دینی اودن آن) شاخصی ارای تمدن داشهت و در
فرایند تمدن اودن اهشمار میآید).(Bierstedt, 1966
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چالش های جدید جهان اسهالم اهدون شه  ،متهأثر از وضهعیت مدرنیزاسهیون در همهی
کشورهاست .در ای ای  ،تکثر و تنوع فرهنگی و اجتماعی اهعنوان یکی از خصهلتههای
جهان مدرن ،ارای انسان غیرسکوالر غیر غراهی ه اهویژه مسهلمانان در جههان اسهالم ه
معضالت و احرانهای هویتی و زیست دینی را اوجود آوردهاست .البته ارخی از محققهان
مسلمان اصرار دارند که مسئلۀ تفاوتها و تنوعات ،مسئلهای اذاته غرای است و راطی اهه
تاریخ و سنت اسالمی ندارد و پرداخت اه آن ،ما را اهلحاظ فکهری اهه انحهراف مهیاهرد.
شکی نیست که میان تکثر و تفاوت غرای و تکثر و تفاوت در دنیای اسهالم تفهاوتههایی
وجود دارد لیک  ،در ای ااره نیز شکی نیست که امروزه جامعۀ جهانی اسالم نیز تنوعهات
جدیدی را تجراه میکند که میتواند فرایندههای پی یهده و پرمسهئلهای را اهرای هویهت
مسلمان امروز و آیندۀ تمدن اسالمی اوجود آورد .اه ایان دیگر ،عالوهار تفاوتهای سنتی
در دنیای اسالم ،تفاوتههای مُهدرنی در قلمهرو مسهلمانان در حهال صهیرورت اسهت کهه
نمیتوان آن را در شک دهی اه تمدن نوی اسالمی نادیده انگاشت .اساسا تنهوع و تکثهر
مدرن ارآمده از سه عنصر «شهری شدن»« ،1صنعتی شدن» 7و «جههانی شهدن» 9اسهت
) (Hunter, 2010که هرسه مؤلفه در قلمرو دنیای اسالم نیز در حال صیرورت است .جامعه
مسلمانان دورۀ گذاری را یی میکند که تفاوتهای سنتی و جدید اهصورت نامنظم در آن
دخالت دارند .درهمآمیختگی اسیاری از تفاوتهای متنوع ،اا مشک تر شدن چهالشههای
نظری در احث «یکی و چند» ،محدودیتهایی را در ساختار اجتماعی و سیسهتمی ایجهاد
کردهاست .آن ه تفاوتها و تکثرهای دنیای اسهالم را متفهاوت از تکثهرات جههان غهرب
میکند ،درهمتنیدگی نامنظم و آشفتهای است ای تفاوتهای مدرن (عرای) ،تفاوتههای
دینی (اسالمی) و تفاوتهای فرهنگی و قومی (مثال ایرانی – عرای).
اهموجب سرعت ،کثرت و پی یدگی تحوالت در جامعه مسلمانان ،مطالعات ناظراه آن
نیز دچار تحوالت و گاه آشفتگیهایی شدهاست .آن ه ای آشهفتگی علمهی ،اهینظمهی و
درهمریختگی اندیشه ای را در میان جامعه نخبگانی و علمهی مسهلمانان مضهاعف کهرده،
فقدان یبقهاندی اهروز شدۀ علوم ه نه فقط علوم اسالمی الکه علوم انسانی رایج در اهالد
1. urbanization.
2. industrialization.
3. globalization.
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غفلت از مسئله ها و چالش های اصلی در زندگی مسهلمانان ،مسهیر نفهوذ اسهتعمار ،نظهام
سرمایه داری و جریان سکوالریزاسیون را اه دنیای اسالم هموار میکند .ارای مثال ،نبهود
سیاستگذاری کالن و متمایز در موضوع «سالمت» در کشورهای اسالمی ،زمینه را ارای
نفوذ فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی غرب اه کشورهای اسالمی فراهم میکند .فقهدان
سیاست های متمایز اومی و اسالمی سالمت در جهان اسالم از آن جهت است که نیمی از
اودجه سالمت ارخی از ای کشورها اهدایی است اهعنهوان مثهال ،انیهاد ایه گیهت اها
اختصاص اودجه اه ارخی کشورهای آفریقایی ،سیاستگذاری در امر اهداشهت آنهان را در
اختیار میگیرد .ادی ترتیب ،در اسیاری از کشورهای اسالمی چیزی اهاسهم روش متمهایز
نظام سالمت در جوامع اسالمی وجود ندارد .ای نکته ما را اه یهاد ایهان جهورج وینسهنت
( )George Vincentرئی انیاد راکفلر در سال  1112درااره فعالیتهای انیاد در فیلیسی
میاندازد که میگوید« :مراکز ارائه خدمات درمانی و نیز پزشکان ،اخیرا اه یهور مسهالمت
آمیز اه منایقی از جزایر فیلیسی نفوذ کردهاند و ای واقعیت را نشان دادهاند که اهرای رام

نسبت «آگاهی»« ،هویت» و «قدرت» در مسئلههای تمدنی جهان اسالم...

اسالمی ه است .علوم اسالمی و انسانی موجود در حهوزههها و دانشهگاهههای کشهورهای
اسالمی در ی وضعیت فرایندی و دیالکتی میان حوزه «عم و نظر» و ساحت «سنت
و مدرنیته» فاقد نظم الزم و یبقهاندی روش است .در ایه وضهعیت متییهر و متشهتت،
ممک است جای مت و حاشیه ،اصول و فروع ،زیرانا و روانا در ح مسهائ کهالن ایه
جهانی تیییر یااد و ذه ناآگاه انسان مسلمان نسبتاه آن توجهه الزم را نداشهته ااشهد و
حاشیه را مت تلقی کند و اصول مرکزی در تمدن را اه سطح فروع تقلی دهد .کُنهدی در
واکنش نسبتاه تحوالت سریع علمی از ی سو ،و ایتوجهی نسبتاه یبقهاندی دانشی
و پژوهشی از سوی دیگر ،نرمافزار تمهدنی مسهلمانان را آشهفتهتهر و عقهبمانهدگیهها را
مضاعف و پی یدهتر میکند.
در ای ااره شایان ذکر است ،اسیر «سرعت» مدرن شدن در جهان اسالم و تهیماندن
جهان اسالم از عنصر ادی «سرعت» اا فعال کردن نرمافزار سبقت و سهرعت و تضهاعف
نیکیها ،اندیشهها ،و پیشرفتهها در فضهای اهومی دنیهای اسهالم ،معضه «تضهاد اهی
عقب ماندگی از خود و پیشروندگی در زمی غیر» را اهوجود میآورد که مسلمان معاصهر
در استر فرهنگی و دینی خود اسیار آهسته و کُنهد عمه مهیکنهد و همزمهان در زمینهۀ
فرهنگی غرب اسیار شتااان ،پرهیجان و ادون منط پیش میرود.
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کردن اقوام ادوی و ادای نسبت اه ایگانگان ،یب ار مسلس امتیازاتی دارد».
ای نکته نه فقط دراارۀ فیلیسی الکه در مورد چی هم صادق اوده اسهت .مهثال کهالج
متحدۀ پزشکی پک ( )Peking Union Medical Collegeکه وااسته اه انیهاد راکفلهر
اود ،راهگشای نفوذ سریع و عمی مؤسسات و انگاههای آمریکایی در نهادهای فرهنگهی،
سیاسی و اقتصادی چی اود .کالج متحدۀ پزشکی پک مطاا اا الگوی مدارس پزشهکی
آمریکا انا نهاده شد و از رهگذر پزشکانی اه شیوۀ علوم و فنون غرب ترایت شدند .ای امر
علیرغم مخالفت ملیگرایانه چینی ،موجب اتخاذ ای تصمیمی شد که زاان انگلیسی هم اه
7
عنوان زاان درسی انتخاب شود.
همی رویۀ تقلیدی را کموایش میتوان در نظام ارتبایاتی کشورهای اسهالمی (نفهوذ
آیتی اسرائی در کشورهای عرای) ،نظام علمی جهان اسالم( 9تأسی مراکز پژوهشی و
دانشگاههای آمریکایی در کشورهای اسالمی) ،متون ترجمهه ای و تفکهر تقلیهدی دنیهای
0
اسالم و حتی در مورد الهیات جدید تکفیهری در میهان مسهلمانان (تقلیهد از انیهادگرایی
مسیحی در جهان اسالم) و نظهام آموزشهی (تقلیهدهای کاریکهاتوری از نظهام آموزشهی و
0
پرورشی غرب) مشاهده کرد.
 .1ص  ،91کتاب کنترل فرهنگ ،نوشته ادوارد ارم  ،ترجمه حمید الیاسی ،تهران ،نشر نی ،چاپ دوم.1931 ،
 .7همان ص .91
 .9حسی نصر در ای ااره ادی نکته اشاره میکند که« :اسیاری از اجزاء و ارکان جهان اسالم امروز اهه تحسهی
ایقید و شرط علم غرای متجدد و حمایت کام از آن ادامه میدهد اجزاء و ارکانی از حکومتههایی ارخهوردار از
نفوذ سیاسی اسیار ،از چپ گرفته تا راست ،و از حکومتهای سکوالر گرفته تا حکومتهای اهاصطالح اسهالمی و
هم چنی اسیاری از علماء دینی که اه ماهیت واقعی علم متجدد واقف نیستند عالمانی که اغلهب کورکورانهه ایه
علم را اا مفهوم قرآنی علم یا  Scientiiaکه اسیار مورد تمجید ای مت مقدس ،معادل میگیرند .دلیه اصهلی
ای امر آن است که آنها شاهد قدرتی هستند که ای علم اه صاحبانش اعطا کرده است و اسیاری ار ایه گماننهد
که جهان اسالم ،ادون ارخورداری از ای علم نمیتواند خویش را از سلطۀ سیاسی و اقتصادی ،چه رسد اه سهلطه
نظامی ،جهان غرب خالص کند( ».نصر«1919 ،ب» ،صص )902-991
2. Fundamentalism.
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 . 0اساسا تجراۀ استعمار در دنیای اسالم ،دو نظام آموزشی را در ایشتر ممال اسالمی ار جای نهاده است که یکی
از آن دو اسالمی و دیگری سکوالر و غرای است .ای دوگونه نهاد آموزشی ،فلسفهههای کهامال متفهاوتی در اهاب
انسان و ترایت انسانی دارند که موجب شکافی ا عمی در جوامعی مانند مصر ،ترکیه ،ایران و هند شده و گسلی
در میان یبقات تحصی کرده اوجود آوردهاست« .دو یبقهای که در عی داشت زمینه قومی واحد ،دی واحد ،زاان
واحد ،و غیره ،از تفاهم اا ی دیگر ناتواناند چرا که عالم را از دو زاویۀ متفاوت تفسیر میکنند(».همان ،ص )901

ورود ف آوری اه دنیای اسالم و عدم تنظیم سیستم اجتماعی و فرهنگی اا آوردههای
تکنولوژی نیز چالشها و اختالالت تازهای را اهوجود آوردهاست .در ای میان ،اسهیاری از
رهبران جوامع اسالمی ،حتی آنهایی که از دیدگاههای سنتی حمایت میکنند ،اا فه آوری
غرای همراه و از پیامدهای آن غاف شدهاند« .اهیاعتنهایی نسهبتاهه پیامهدهای دینهی،
اخالقی و معنوی ف آوری متجدد در عالم اسالم ،اه دو دلی در حال تیییهر اسهت :یکهی
مسائ ناشی از مهندسی ژنتی جدید و فعالیهت ههای مهرتبط اها آن و دیگهری ،احهران
زیستمحیطی که هر دو معلول مستقیم اهکارگیری ف آوری متجدداند .ورود سرزدۀ یهب
جد ید اه درون تاروپود حیات اشری و نفوذ مهندسی ژنتی اه سهاختار درونهی موجهودات
زنده ،هراس اسیار زیادی را نه تنها در میهان مسهیحیان ،یهودیهان ،هنهدوها ،اوداییهان و
پیروان ادیان دیگر الکه ،در اسیاری از محاف اسالمی ،اهلحاظ لوازم و پیامهدهای پیونهد
اعضا و مانند آن ،چه رسد اه شبیهسازی موجب شدهاست( ».نصر«1919 ،ب» ،ص )900

اا نگاهی اجمالی ،ااید مسئلههای نوظهور در جهان اسالم را از مسائ قدیمی جهان اسالم
و تمدن اسالمی ،آنجا که از افول تمدن اسالمی ،خاستگاه و عل آن سخ گفته میشود،
تفکی کرد .در فهرست مسئله های نوی تمدنی جهان اسهالم و تحهوالت پرشهتاب آن،
می توان اه مشکالتی مانند محیط زیست و احران آب ،رسانه و ارتبایات ،درهمریختگهی
فضای مجازی و آیندۀ حکمرانهی ،افرایهیگهری و خشهونتههای مهذهبی ارآمهده از آن،
مهاجرت اه کشورهای اروپایی و معض پناهندگی مسلمانان در دنیهای غهرب ،سهالمت و
نظام درهمریخته آن ،اازار و ایهویتی آن در قالب مراکز خرید و وضعیت اقتصادی متهأثر
از آن و دیگر موضوعات اشاره کرد .ادون ش  ،سامانۀ تمدن نوی مسلمانان ادون پاسهخ
اه ای مسائ نمیتواند نتیجهای درار داشته ااشد.
اکنون پرسش ای است که آیا مسئلههای ای چنینی در جههان اسهالم ،دارای نظهام و
سیستم مفهومی و مصداقی هست؟ نکته مهم در قاالیهت تبهدی شهدن ایه مسهائ اهه
سیستم است از آنجا که مسئله های جدید در جهان اسالم ایشتر خاستگاه ایرونهی دارد و
ورود ای عناصر و معضالت اه دنیای اسالم نیز نه اراساس ی منط سیستمی الکهه،
در ی فرایند ارتبایی آشفته ای تمدن غرب و جهان اسهالم اهودهاسهت ،انتظهار ترسهیم
سیستم و نظام در ای ااره ادون پشتوانۀ واقعی ،امری صوری خواهد اهود .ترسهیم الگهو و
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نظامی از مسائ  ،زمانی می تواند مهم و مفید ااشد که از ای ارتباط نظاممند ،اتوان معنا و
تحلیلی در تعیی مت و حاشیه و اص و فرع مسهائ اههدسهت آورد لهیک آنجهایی کهه
زمینه های معناداری ای ارتبایات روش نیست ،ترسیم ای سیستمها جهز اهرای ویتهری
پژوهشی ،آوردۀ دیگری نخواهد داشت.
مزیت نگرش سیستمی اه مسائ جهان ای اسهت کهه ورود اهه ههر مسهئله و از ههر
نقطهای می تواند شما را اه ک سیستم راهنمایی کند .ادی سهان ،ترسهیم ااتهدایی نظهام
مسائ نمیتواند ما را ارای رسیدن اه نظام مسائ جهان اسالم امیدوار سازد .آن ه اه فهم
شبکهای ما از نظام مسئله های جهان اسالم کم خواهد کرد ،نه ترسیم و تعیی پیشینی
از جدول مسائ جهان اسالم الکه ،پیگیری ریشه ها و ارتباط آنها اها یکهدیگر در فراینهد
فهم و تعمی مسئله های جهان اسهالم اسهت .اهه ایهان دیگهر ،مسهائ جههان اسهالم و
نظاممندی آنها را نه در سطح الکه ،ااید در ریشه و عم هری از مسائ جستجو کرد .در
ای رویکرد ،از ی مسئله میتوان اه نظام مسائ و کشف مسئلههای دیگر راه پیدا کرد.
اهرغم ای  ،هرچند از نظر نویسنده رسیدن اه نظهام مسهائ جههان اسهالم امریسهت
شتابزده و نباید ارای ترسیم شمای آن تعجی کرد لیک  ،میتوان اا پیشنهاد ی الگوی
اولیه در ای مرحله ،اهنوعی دسته اندی نخستی از مسائ جهان اسهالم نائه شهد .ایه
گونهاندی از مسائ  ،صرفا ارای دستهاندی است و نه ایشتر ارای چنی دستهاندیای اه
چند شک میتوان عم کرد:
 -1میتوان چارچوب تمدنی و اضالع سهگانه آن را در نظر گرفهت و آنگهاه در مهورد
مسئلههای مراوط اه هر ضلع در جهان اسالم ،جستجوهایی را شروع کرد.
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ایش چارچوب ااال میتواند شاالونی ارای کشف و اصطیاد نظام مسائ جهان اسالم
ااشد لیک  ،روشها و داده های موجود در جهان اسهالم اجهازه نمهیدههد کهه اههآسهانی
مسئلههایی چون عقالنیت پایه ،نظامهای اجتماعی و هویت تمدنی را تعیی و تحلی کرد.
آن ه در ای چارچوب ترسیم شدهاست ،نظام شک گیری و مراح صورتاندی ی تمدن
است ،خواه ای تمدن ،تمدن اسالمی یا تمدن مدرن ااشد .هر تمهدنی در اهودن خهود اهه
داشت عقالنیت ،نظام های اجتماعی و هویت تمدنی وااسهته اسهت و اهدون ایه مراحه
نمی تواند هیک تمدنی خود را آشکار سهازد .کشهف واقعیهت محهوری عقالنیهت ،نظهام و
مهمتر از آن هویت تمدنی جهان اسالم ،اه جهت منااع و روش ،کار دشواری است.
 -7آن ه در کتاب تنوع و تمدن در اندیشه اسالمی ذکر کردهام ،ایان نقطههای چالشی
جهان اسالم در نقاط خصم تمدنی (غرب استعماری) ،تفاوت تمدنی (غرب علمی) ،آشهوب
تمدنی (صهیونیسم) ،شکاف تمدنی (تکفیر مذهبی) و نقطه ضعف تمدنی (ضهعف دانشهی،
ضعف اینشی ،ضعف روحی و ضعف ساختاری) است .ای دستهاندی اا اضالع سههگانهه و
چارچوب نظری فوق همپوشانی دارد ،گرچه معیار دستهانهدی اهاال ،مراحه شهک گیهری
تمدن و ارتباط ای مراح اا یکدیگر است مالک دستهاندی در کتاب تنهوع وتمهدن نهه
مراح شک گیری و راط و نسبت میان آن الکه ،چالشهای کالنی است که میتوانهد اها
اختالل و سکت در فرایند تمدنی ،آن را اه چالش اکشد (اااائی«1911 ،ب» ،ص .)000 - 012
 )9از منظر دیگر (غیر از منظهر «مراحه شهک گیهری تمهدن» و منظهر «چالشههای
شک گیری تمدن» میتوان نظام مسائ جهان اسالم را اهگونهای دیگر یبقهاندی مطرح
کرد .در ای نگاه ،در پی نیازهای کالن معاصری هستیم که هری از آنها امروزه اوال در
نگاه های جهانی ،شاخص تمدنی اه شمار میروند و ثانیا جزو ضهروریات زنهدگی روزمهره
انسان مسلمان در ایران ،ترکیه ،مالزی ،مراکش ،مصر و اندونزی محسوب میشوند .نظهام
نیازها یکی از مهمتری ها در فهم نظام مسائ تمدنی جهان اسالم است .ارای یبقهاندی
نیازهای امروز جهان اسالم ،ااید تأکید کرد کهه ههر نیهازی در جههان اسهالم نمهیتوانهد
شاخص تمدن ااشد .در ای میان ،نیازهایی میتوانند مسئله تمدنی تلقی شوند که نخست
نیازی کالن و فراگیر ااشند و همه جهان اسالم را دراراگیرند و دوم ،آثار اجتماعی کالنی
هم در وضعیت امروز و آیندۀ جامعه جهانی اسالم از االکان تا انگال و از اندونزی تا مصهر
داشته ااشند سوم ،ارای حیات جهان اسالم دارای اولویت و فوریت ااشد و چههارم ،ایه
نقطههای نیاز ،نقطه های نفوذ و پذیرش استعمار مدرن ااشد .از ای منظر و معیار ،میتوان
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اه دستهاندی مسائ جهان اسالم اهترتیب زیر اشاره کرد:
 .1مسئلههای زیستی ه یبیعی تمدنی (مانند سالمت ،محیط زیست)
 .2مسئلههای تفریحی ه تمدنی جهان اسالم (مانند هنر و ورزش)
 .3مسئلههای علمی ه تمدنی (مانند کتاب ،پژوهش ،علمسنجی)
 .4مسئلههای فکری ه تمدنی جهان اسالم (مانند عقالنیت ،ترجمه)
 .5مسئلههای اقتصادی ه تمدنی جهان اسالم (مانند پول ،فقر)
 .6مسئلههای دینی ه تمدنی جهان اسالم (مانند خشونت مذهبی ،تنوع دینی)
 .7مسئلههای فرهنگی ه تمدنی جهان اسالم (تنوع فرهنگی ،زاان ،هنر)
 .8مسئلههای اجتماعی ه تمدنی جهان اسالم (مانند جمعیت ،مهاجرت ،هویت)
 .9مسئلههای خانواده ه تمدن در جهان اسالم (مانند جنسیت ،کودک)
 .11مسئلههای ساختاری ه تمدنی در جهان اسالم (مانند دولت ،قدرت ،امنیت)
 .11مسئلههای سایبری ه تمدنی در جهان اسالم (مانند رسانه ،ارتبایات ،امت مجازی).
آن ه از ای مسئلهشناسی اهدست میآید ،نه تحلیلی نظری و انتزاعی از «چالشههای
ممک » در شک گیری تمدن اسالمی الکه ،تحلیلی عملهی و انضهمامی از «چهالشههای
موجود» در جهان اسالم امروز است .اا تکیه و تأکید ار ای مسائ میتوان پروژه تیییهر و
اصالح را در جهان اسالم در آیندهای نه چندان دور کلید زد و راه را ارای تیییرات ازرگ و
اهسوی فرایند تمدنی مسلمانان اازگشود .در ای منط اخیر ،هرچند اندیشههای نظاممنهد
و نظامهای اندیشهای امری ضروری است لیک  ،اا عطف توجه اه انیادهای نظری و نظام
معرفتی ،ااید درپی رصد و کشف نیازهای دنیهای اسهالم اهود تها اتهوان گهامی عملیهاتی
اهمنظور ایجاد تحول تمدنی در دنیای اسالم ارداشت.
نتیجه
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ارای خروج از آفت های پژوهشی جهان اسالم و نیازهای تمدنی آن ،راهبردهای مختلفهی
را میتوان در نظر گرفت که یکی از آنها فعال کردن ظرفیتهای دانشی معطوف اه جهان
اسالم در دپارتمانهای جامعهشناسی حوزههای علمیه و دانشگاههای جهان اسالم اسهت.
در تعام های علمی جهان اسالم ،ااید نهادهای علمی در کشورهای اسالمی همهدیگر را
اهعنوان نهادهای علمی مقارن و همکار کشف کنند و در فرایند ارتبایات علمهی ،اوال اهه
تأسی و تشکی نوعی اتحادیۀ انجم های علمی ه تمدنی دست ازنند ،ثانیها در راسهتای

تأسی دانشگاههای سیار (دانشگاههای در سفر) در کشورهای اسهالمی دسهت اهه اقهدام
زنند ،ثالثا اا شروع پژوهشهای جمعی ،چندملیتی و چند مذهبی معطوف اهه واقعیهتهها،
ظرفیتها و چالشهای موجود در جهان اسالم و یافت تصویری از وضعیت نیازهای دنیای
اسالم ،اهمنظور ح آن گامی در سطح امت اردارند .در گفتگوهای تمدنی ،شروع گفتگو از
نقطه های اختالف (اینکه ما ار سر چه چیزی اختالف داریم) نوعها اهه تعمیه اختالفهات
ایشتر منتهی میشود و شروع از مسئلهها (اینکه ما اهرغم اختالفات خود ،چگونه میتوانیم
اه ح مسئله های جههان اسهالم اسهردازیم) راههی متفهاوت اههسهمت وحهدتی جدیهد و
صورت اندی گفتمانی نو در سطح امت اسالم خواهد اود .هر ی از مسیرهای فوق اهرای
انباشت خودآگاهی در جهان اسالم ،می تواند زمینه را اهرای صهورتبندی قهدرت جدیهد در
میان مسلمانان و صیرورت هویت تمدنی ارای امت اسالم فراهم کند.
نسبت «آگاهی»« ،هویت» و «قدرت» در مسئلههای تمدنی جهان اسالم...
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