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بهار و تابستان 1397

کثرت گرایی یا مواجهه با تعدد دیگری

 مصطفی همدانی 
دانش آموختة خارج فقه و فلسفه و استاد حوزة علمیه قم

بررسی و نقد کتاب خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشة اسالمی معاصر

چکیده 
ــر  ــا جاب ــر طاه ــف دکت ــی در اندیشــة اســالمی معاصــر تألی ــی و جهانی گرای ــاب خصوصی گرای کت
العلوانــی اســت کــه بــا ترجمــة ســیدمحمد حســین میرفخرایــی در ســال 1396 در تهــران منتشــر 
ــانی  ــارف انس ــوم و مع ــد عل ــا تولی ــالمی ب ــدن اس ــازی تم ــف، بازس ــی مؤل ــدة اصل ــت. ای شده اس
اســالمی مبتنــی بــر قــرآن به عنــوان تنهــا الگویــی کــه ظرفیــت پذیــرش »دیگــری« را دارد اســت 
تــا همــة افــراد بشــر از مســلمان و غیرمســلمان در ذیــل لــوای ایــن تمــدن جمــع شــوند. او در ایــن 
راســتا در حــد مقــدورات خــود به تحلیــل علمــی و نقــد مبانــی هستی شــناختی، روش شــناختی و 
معرفت شــناختی تمــدن غــرب کــه هرگــز نخواســته »دیگــری« را بپذیــرد نیز دســت زده و بازســازی 
معــارف اســالمی و روش هــا و نگرش هــای موجــود در میــان عالمــان مســلمان و اجتهــاد گســترده در 
فقــه بــا تأکیــد بــر قــرآن کریــم را توصیــه کــرده و بــر بازخوانــی میــراث کهن فقهــی بــرای همنوایی 

بــا رویکردهــای تمدنــی تأکیــد دارد.

کلیدواژه ها: 
العلوانی، جهانی گرایی، فقه اجتماعی، خصوصی گرایی، اندیشة اسالمی معاصر.

مقدمه
ــوم  ــنت در عل ــل س ــان اه ــی )2016–1935م( از محقق ــر العلوان ــه جاب ــر ط دکت
ــه  ــالدی در فلوج ــارس 1935 می ــد 4 م ــالمی، متول ــانی اس ــوم انس ــالمی و عل اس
ــکده  ــال 1973 از دانش ــه را در س ــول فق ــرای اص ــدرک دکت ــت. وی م ــراق اس ع
شــریعت و قانــون دانشــگاه االزهــر دریافــت کــرد )خبرگــزاری رســا، 1394(. او در 
ــازی  ــز اسالمی س ــی و نی ــه روش اصول ــالمی و از جمل ــوم اس ــئلة روش در عل مس
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معرفــت، تحقیقــات و تألیفــات و مقــاالت متعــدد ارائــه کرده اســت. العلوانــی رئیــس 
ــی آن  ــز اصل ــه مرک ــت ک ــالمی بوده اس ــة اس ــی اندیش ــة جهان ــذار مؤسس و بنیانگ
در کشــور آمریــکا قــرار دارد. از جملــه اقدامــات ایــن مرکــز انتشــار بیــش از 120 
ــی و  ــان عرب ــه دو زب ــالمی ب ــة اس ــف اندیش ــائل مختل ــارة مس ــاب درب ــوان کت عن
انگلیســی اســت )روزنامــة فرهیختــگان، 1396: 16(. العلوانــی در 15 اســفندماه در 
ــر  ــی کــه ب ــرای درمــان، در هواپیمای ــاالت متحــده ب ــه ای مســیر اعــزام از قاهــره ب

ــا، 1394(. ــزاری رس ــت )خبرگ ــرد، درگذش ــرواز می ک ــد پ ــراز ایرلن ف
ــه های  ــا و اندیش ــة گرایش ه ــای اولی ــتین و جوانه ه ــه های نخس ــده، ریش نگارن
ــوم  ــمندان عل ــن دانش ــا »انجم ــی را ت ــت در علوان ــوم و معرف ــازی عل اسالمی س
ــه های او  ــای اندیش ــد جوانه ه ــوم ش ــرده و معل ــی ک ــلمان« پی جوی ــی مس اجتماع

ــت.1 ــروع شده اس ــن ش ــن انجم از ای

1. انجمــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی مســلمان توســط اتحادیــة دانشــجویان مســلمان ایــاالت متحده 
ــا ارزش هــای  ــادا را در ســال 1972 جهــت تحقیــق در زمینــة ارتبــاط علــوم اجتماعــی ب ــکا و کان امری

اســالمی و پــروژة »اســالمی کردن علــوم« بــه رهبــری »إســماعیل الفاروقــی« تأســیس شــد.
پس از آغاز پروژه، اندیشمندان مشارکت کننده به چهار گروه تقسیم شدند:

ــر  ــل، جاب ــن خلی ــد )عمادالدی ــکل گرفتن ــالمی ش ــة اس ــی اندیش ــة بین الملل ــول مؤسس ــروه اول ح گ
العلوانــی، حــاج حمــد ابوالقاســم و...(؛ گــروه دوم در ارتبــاط بــا »دانشــگاه جهــان اســالم« در مالــزی شــکل 
گرفتنــد )بــه سرپرســتی ســیدمحمد نقیــب العطــاس( کــه پــروژه اش اســالمی کردن معرفــت بشــری بــود نــه 
ــن ســعود ـ  ــد ب ــژه دانشــگاه محم ــا دانشــگاه های عربســتان ـ به وی ــط ب ــروه ســوم مرتب ــا؛ گ ــة دانش ه هم
بودنــد؛ و گــروه آخــر، گــروه محمــد عمــاره و عبدالوهــاب مســیری بودنــد. پــس از آن، تــالش گســتردة فکــری 
)عمدتــاً به شــکل مطالعــات غیرپژوهشــی( در تمــام کشــورهای عربــی شــکل گرفــت )محمــود الــذوادی در 

تونــس، بلقاســم الغالــی و علیــان بوزیــان در الجزایــر و …(. )حنفــی، 1396، ص ص. 188–189(.

و  ■ جابر  العلوانی، طاها )1396(. خصوصی گرایی 
جهانی گرایی در اندیشــة اسالمی معاصر، ترجمة 
سیدمحمدحســین میرفخرائی، تهــران: ترجمان 

علوم انسانی
شابک:   978-600-8091-25-7
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برخی از مهم ترین آثار العلوانی به شرح زیر است:
1. ابعاد غائبة عن فکر و مارسات الحرکات االسالمیة المعاصرة

2. مقدمه فی اسالمیة المعرفة
3. ال اکراه فی الدین

4. نحو موقف قرآنی من النسخ
5. اصالح الفکر االسالمی بین القدرات و العقبات و دقة عمل

6. أدب االختالف في اإلسالم
7. الخصوصیة و العالمیة فی الفکر االسالمی المعاصر.

ــه معرفــی و نقــد ترجمــه ای از کتــاب اخیــر وی پرداخته اســت  ایــن جســتار ب
ــر،  ــالمی معاص ــة اس ــی در اندیش ــی و جهانی گرای ــوان خصوصی گرای ــا عن ــه ب ک
ــه شــده و انتشــارات پژوهشــگاه  ــی ترجم ــیدمحمد حســین میرفخرای از طــرف س
ــالمی آن را  ــوم اس ــان عل ــر ترجم ــکاری نش ــا هم ــات، ب ــر و ارتباط ــگ، هن فرهن

منتشــر کرده انــد. 
ــی و  ــی؛ مبان ــامل شــش بخــش »کثرت   گرای ــاب ش ــی کت ــب اصل فهرســت مطال
ــا  ــو ی ــرب؛ گفت   وگ ــالم و غ ــالمت   آمیز«، »اس ــتی مس ــالم و همزیس ــا«، »اس خوانش   ه
ســتیز؟«، »اندیشــة شــهروندی در جامعة اســالمی« و »دو مشــکل و خوانشــی از آن دو 

ــرآن« می باشــد.  ــت ق حاکمی

معرفی اثر
ــاب  ــش گانة کت ــای ش ــاس بخش ه ــور براس ــش مح ــاب در ش ــن کت ــص ای تلخی

ــت. ــر اس ــرح زی به ش

1.1. تلخیص بخش اول: کثرت گرایی؛ مبانی و خوانش ها
عرب هــا و مســلمانان از نــگاه مراکــز پژوهشــی غــرب، چــون خطــر قریب الوقوعــی 
ــاه  ــی را تب ــی غرب ــای تمدن ــام تالش ه ــر لحظــه تم ــه ممکــن اســت ه هســتند ک
ــد  ــا اســالم اصــاًل نمی توانن ــت ارتباطشــان ب ــا به عل ــد عرب ه ــان معتقدن ــد. آن کنن
از  بایــد  بلکــه  بپذیرنــد،  را  کثرت گرایــی  و  دموکراســی،  لیبرالیســم،  آزادی، 
ــا  ــا ب ــروزه عرب ه ــر ام ــرف دیگ ــد )ص ص. 18-19(. از ط ــروع کنن ــانس ش رنس
طــرح ملی گرایــی، ریشــه های تمدنــی کهنــه و مربــوط بــه پیــش از اســالم از عهــد 
ــی و افســانة گیلگمــش  ــل، حموراب ــرج باب ــی و ب ــون مصــری و ریشــه های بابل فرع
عراقــی و فینیقیــان شــامی را از نــو می رویاننــد )ص. 20(. درحالی کــه تکثــر عصــر 
اولیــة اســالمی در چارچــوب »جهانی گرایــی نخســتین اســالم« بــا پیامبــری خــارج 
ــان،  ــا وجــود اختــالف زب ــه تمدن هــای کهــن جهــان را ب ــود ک ــت خــود ب از فردی
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ــاخت  ــوری« را س ــت »امت مح ــته های نخس ــت و هس ــن فراگرف ــژاد و دی ــگ، ن رن
)ص ص. 17-18(. قــرآن »وجــود« را شــامل کل هســتی و انســان ها دانســت 
ــت داری،  ــی، امان ــی، جانشــینی، شــهود تمدن ــه آبادان ــرب؛ همان طــور ک ــط ع نه فق
و نیــک و بــد. خالفــت در هســتی و آبادانــی آن را از وظایــف عمــوم بشــر دانســته و 
معتقــد اســت نــه یــک فــرد، نــه یــک قبیلــه و نــه حتــی یــک ملــت به تنهایــی از 

ــد )ص ص. 25-24(. ــا برنمی آی ــن وظیفه ه ــس ای پ
»کثرت گرایــی« در درون آرایــش فکــری لیبــرال و غربــی ایجــاد شــده و 
رشــد کرده اســت؛ و شــامل شــبکة گســترده ای از مفاهیــم مخصــوص بــه آن نظــام 
شــناختی ماننــد جامعــة مدنــی، دموکراســی، انتقــال قــدرت، مشــارکت سیاســی، 
ــع قــدرت، پاســداری از حقــوق ، حقــوق اقلیت هــا، حقــوق بشــر  ــوا، توزی ــوازن ق ت
و... اســت کــه باالخــره منازعــه بــر ســر قــدرت به عنــوان الزمــة دموکراســی دامــن 

ــت )ص ص. 34-25(. ــع را گرف ــن جوام ای
مفهــوم  مــا  چیســت؟  عــرب  جهــان  پیشــنهادی  موضــع  این صــورت  در 
ــی«  ــن »کثرت گرای ــی اســالمی جایگزی ــی عرب ــوان مفهوم ــی«1 را به عن »تنوع گرای
می کنیــم؛ زیــرا طبــق قــرآن، خداونــد متعــال، هســتی و نیــز انســان را گوناگــون آفرید. 
دگرشناســی، نقطــة مقابــل دگرناشناســی اســت و ایــن دگرشناســی بــه همزیســتی و 
»امت محــوری« می انجامــد، همان گونــه کــه دگرناشناســی بــه اختــالف و ناســازگاری 
می انجامــد و دموکراســی نیــز بــا مفهــوم شــورا جایگزیــن می شــود )ص ص. 37-34(.

ــر غرب زدگــی  ــرون اخی ــت اســالمی در ق ــزرگ ام ــز انحطــاط ب در گذشــته نی
ــتن  ــود و باورنداش ــدن خ ــینه و تم ــخ، پیش ــرع و تاری ــادن ش ــی و وانه و وادادگ
ــت و  ــه موجودی ــز کســانی ک ــه و نی ــه ای درآمیخت ــری فرق ــا درگی ــه ب آن اســت ک
ــه  ــرای مواجه ــم ب ــال ه ــد )ص ص. 43-44(. ح ــغال کرده ان ــان را اش ــرزمین آن س
بــا مشــکل کثرت گرایــی حزبــی، مذهبــی و نــژادی در ســرزمین های عربــی نبایــد 
بــذر راه حــل را از چارچــوب مرجــع و مرکزگرایــی ســلطه جویانة غــرب وارد کنیــم 

ــم )ص ص. 48-46(. ــود بکاری ــن خ و در زمی

1.2. بخش دوم: اسالم و همزیستی مسالمت آمیز
ــک  ــون هیچ ی ــازند چ ــا س ــی را برپ ــتند جهانی گرای ــز نتوانس ــر هرگ ــای بش تمدن ه
ــا  ــة او ب ــان، و رابط ــی، انس ــتی، زندگ ــارة هس ــتی درب ــدگاه درس ــا دی ــن تالش ه از ای

ــی  ــرده ول ــه نک ــی« ارائ ــی از بحث»تنوع گرای ــح چندان ــاب توضی ــن کت ــرم در ای ــف محت 1. مؤل
ــوان  ــا عن ــی ب ــه فارس ــه ب ــداع ک ــتتباع و االب ــن االس ــات بی ــول و مراجع ــة : اص ــاب التعددی در کت
ــا ابداع گرایــی ترجمه شــده بحــث مســتوفا از آن  تکثرگرایــی: اصــول و بازنگری هــا: از تقلیدطلبــی ت

را نوشته اســت )العلوانــی، 1395، ص ص. 68-41(.
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ــتایش و  ــود را س ــیدند خ ــان می کوش ــک از آن ــر ی ــن رو ه ــت و از ای ــدگار نداش آفری
دیگــری را تحقیــر کننــد )ص ص. 50-62(. غــرب نیــز جهــان را بــه خــود و دیگــری 
بــا محوریــت فرهنــگ خــود تقســیم کــرده بــود و معتقــد بــود شــرق هیــچ راه نجاتــی 
ــدارد، مگــر پذیــرش آزادی دیکته شــده از ســوی غــرب. غرب گرایــان جهــان اســالم  ن
کــه ســاختن یــک »نظــام معرفتــی قرآنــی« را ناممکــن می دانســتند هــم بــا ایشــان 
همنــوا بودنــد )ص ص. 68-70(. مــا بــرای ســاختن ایــن نظــام معرفتی چــاره ای نداریم 
جــز این کــه بــه ســراغ »قــرآن مجیــد« برویــم کــه قاطعانــه بــر وحــدت انســانی تأکیــد 

ــر دارد )ص ص. 72-71(. ــی در س ــة جهانی گرای ــی ورزد و دغدغ م
غــرب معاصــر خــود را وارث جهانی گرایــی یونانــی در ســال های 356 تــا 324 ق.م 
می دانــد کــه تمدن هــای ســنتی و منطقــه ای شــرق را به کلــی در خــود هضــم کــرد. 
ــوار  ــق هم ج ــی در مناط ــی یونان ــی روم ــال جهانی گرای ــز به دنب ــی دوم نی جهانی گرای
ــا اســالم، نخســت، برخــالف  ــت. ام ــه گســترش یاف ــه و خاورمیان ــای مدیتران ــا دری ب
ــا جایی کــه  ــی و رومــی، اســالم ملت هــا را آزاد ســاخت ت جهانی گرایــی زورمــدار یونان
ــاری  ــر ضــد پادشــاهان خــود ی ــح را ب ــا نیروهــای فات در مناطــق فتــح شــده، ملت ه
می کردنــد. دوم، تمــدن اســالمی بــا اعتقــاد بــه یکتاپرســتی از دیگــر تمدن هــا تمایــز 
یافــت )ص ص. 80-83(. تمــدن مرکزگــرا و معاصــر اروپــا، در جهانی گرایــی »ســوم« 
خــود کــه هم زمــان بــا ســقوط جهانی گرایــی نخســت مــا بــود، الگوهــای ســبک زندگی 
خویــش را در همه چیــز بــر دنیــا تحمیــل کــرد. امــروزه آمریــکا می کوشــد ایــن الگــو را 
بــه دیگــر امت هــای زمیــن عرضــه کنــد )ص ص. 83-84(؛ لــذا جهانی گرایــی مــا نــه 
جهانی گرایــی تعصــب و تحمیــل حقیقــت یــا پنــداری بــر دیگــران بلکــه جهانی گرایــی 
»رحمــت« بــرای همــه اســت کــه خداونــد دانــای آگاه بــر پایــة علــم خویــش بــرای 
ــا  ــرود آورده ت ــری و محیطــی ف ــای سیاســی، اقتصــادی، فک خــروج بشــر از بحران ه

همــة جهــان را فراگیــرد )ص ص. 87-86(.
ــی، و ارزشــی  ــار آشــفتگی های اجتماعــی، تمدن تمــدن غــرب کــه خــود گرفت
ــایی  ــری شناس ــرف دیگ ــل و مع ــی، عل ــدن جهان ــی تم ــران کنون ــرای بح ــت ب اس
ــی  ــل علم ــی و عق ــل طبیع ــروار« و عق ــدگار »بش ــی خداون ــد: 1. جایگزین می کن
به جــای جهان بینــی الهیــات مســیحی و 2. جداســازی، یعنــی ناتوانــی در ترکیــب 

ــا حیــث مــادی وجــودی او. درک ســاحت معنــوی انســان و جهــان ب
ــه  ــان ب ــتن ایم ــار گذاش ــت کن ــرب، به عل ــدن غ ــران تم ــت؟ بح ــاره چیس چ
ــی از ترکیــب1 ریشــه  ــد، وحــی و غیــب، در جداســازی تحلیــل و نیــز ناتوان خداون

1. ایشــان در ایــن کتــاب بحثــی از کلیــدواژة »ترکیــب« ننوشــتند ولــی به صــورت کامــل در کتــاب 
الجمــع بیــن القراتیــن : قــراءة الوحــی و قــراءة الکــون کــه به فارســی نیــز بــا عنــوان قــرآن و جهــان 

)کاوشــی معرفت شناســانه در خوانــش وحــی و هســتی( ترجمــه شــده از آن بحــث کرده انــد.
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پرونده ویژه

ــق  ــود روشــمندی دقی ــا بحــران در حــوزة اســالمی نب دارد )ص ص. 95-103(. ام
در تعامــل بــا میــراث تمدنــی غــرب اســت. مــا بایــد بــه »اسالمی ســازی معرفــت« 
ــی«1،  ــی قرآن ــی اســالمی و »روش معرفت ــة جهان بین ــر پای ــرب ب ــراث غ ــد می و نق
بــه آنــان قــدرت ترکیــب ببخشــیم و نحــوة »خوانــش قــرآن کریــم به شــکل یــک 
ــک  ــش جهــان طبیعــت به شــکل ی ــا »خوان کلیــت« را در همســانی و همســازی ب

ــان بیاموزیــم )ص ص. 109-97(. ــه آن کلیــت« ب
ــوع در  ــراث فقهــی غنــی و متن ــه می ــا ب تســامح فقهــی و مجهزســاختن فتواه
ایــن زمینــه چنــدان ســودمند نیســت2، بلکــه می تــوان بــا بازخوانــی فراگیــر »قــرآن 
ــاب را  ــن کت ــای ای ــتی، ارزش ه ــوة همزیس ــرم در نح ــر اک ــیرة پیامب ــد« و س مجی
ــی و  ــا کارگروه ــا ب ــذا م ــد زد )ص. 101(. ل ــود پیون ــای روزگار خ ــه واقعیت ه ب
بــا محوریــت وحــی می توانیــم روان شناســی، اقتصــاد، جامعه شناســی را بــا 
ــه  ــت ک ــم. این جاس ــالمی کنی ــش، اس ــان دو خوان ــع می ــی و جم ــمندی قرآن روش
ــة« و  ــه دو بخــش تقســیم می شــود: »داراالجاب جهــان به عنــوان امتــی یکپارچــه ب
ــز تفاهــم و  ــن دو امــت نی ــان ای ــا داراالســالم اند و می »دارالدعــوة« و هــر دو این ه

ــود )ص ص. 119-115(. ــد ب ــرار خواه ــتگی برق همبس

1.3. بخش سوم: اسالم و غرب؛ گفت وگو یا ستیز؟
در فرهنــگ اســالمی، مســلمانان بــه قواعــد و آداب گفت وگــو پایبندنــد و هــر یــک 
ــه ســود طــرف  ــه نفــع خــود باشــد و چــه ب ــد، چــه ب ــان نتیجــه را می پذیرن از آن
ــه  ــیدن ب ــرای پایان بخش ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــرف ب ــر دو ط ــن ه ــل. همچنی مقاب
ــت و  ــا به لجاج ــد ت ــه می کنن ــه آن مراجع ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــا مرجع اختالف ه

ــد )ص ص. 130-129(. ــمنی نیانجام دش
از شــروط بســیار مهــم گفت وگــو، تــوازن قــوا اســت؛ همــان توازنــی کــه میــان 
پلنــگان و شــیران اســت. پلنــگ هنگامــی کــه پلنگــی دیگــر یــا شــیری را می بینــد، 
به ســرعت و بــدون هیــچ مشــکل یــا زد و خــوردی، راه خــود را می گیــرد و مــی رود؛ 
امــا همیــن پلنــگ اگــر گورخــر یــا آهویــی لذیــذ یــا گاومیــش یــا حتــی خرگوشــی 

ــام می بــرد و  1. العلوانــی در برخــی از دیگــر آثــار خــود، از التبدیــل الثقافــی و اســالمیة المعرفــة ن
ــه هفــت ســاحت توجــه شــود: روش، تفکــر، معرفــت، فرهنــگ،  ــن راســتا توصیــه می کنــد ب در ای
تمــدن، علــم روز و میــراث کهــن )العلوانــی، 1994، ص. 88(. او در اثــر یادشــده از عــدم تطــور در 
روش شــکوه دارد و آن را عاملــی مهــم در عقب ماندگــی مراکــز پژوهشــی و فرهنگــی جهــان اســالم 

ــی، 1994، ص. 80(. ــد )العلوان می دان
2. العلوانی در برخی از دیگر آثار خود بر تخفیفی بودن شرع اصرار دارد و نیز فقه را تنها یک فهم از 

دین آن هم فهمی بشری می داند )العلوانی، 2007، ص ص. 106-105(.
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ــه  ــژه آن ک ــد، به وی ــرک نمی کن ــه را ت ــانی عرص ــر به آس ــد، دیگ ــرده باش ــکار ک ش
ــود:  ــده می ش ــوش فهمی ــخن ب ــن س ــه ای ــت ک ــد. در این جاس ــز باش ــنه نی گرس
»هیــچ کشــوری در دنیــا نمی توانــد، در جنــگ مــا بــا تروریســم، صرفــاً تماشــاچی 
باشــد. در ایــن رابطــه تنهــا دو موضــع وجــود دارد: یــا بــا مــا یــا بــا تروریســم«. آری، 
ــود را  ــد خ ــد، نمی توانن ــر می برن ــف به س ــت ضع ــان در حال ــه کم توان ــی ک ــا زمان ت

ــد )ص. 132(. یکــی از طرفیــن گفت وگــو بپندارن
ــت  ــالم اس ــان اس ــداول در جه ــراری و مت ــخنی تک ــا س ــوی تمدن ه گفت وگ
کــه برخــی رهبــران سیاســی اســالمی مصرانــه خواســتار آن انــد؛ امــا مســئلة طــرح 
ــا مطــرح  ــرای م ــان مناســبی ب ــا، نه تنهــا در زم شــده، یعنــی گفت وگــوی تمدن ه
ــدارد )ص ص.  ــز ن ــد نی ــته باش ــد داش ــه بای ــی را ک ــه و محتوای ــه وج ــده، بلک نش
ــای  ــول و بنیان ه ــد اص ــا اوالً بای ــوی تمدن ه ــق گفت وگ ــرای تحق 135-139(. ب
ــگاه  ــک تمــدن کــه متضمــن نوعــی جهانی بینــی اســت کــه جای ــدار ی فکــری پای
ــاً  ــود. ثانی ــخص ش ــازد مش ــن می س ــات را روش ــتی، و حی ــان، هس ــد، انس خداون
ــت  ــش اس ــان آفرین ــی در جه ــنت های اله ــی از س ــا یک ــان تمدن ه ــالف می اخت
ــان  ــی می ــای واقع ــاً تفاوت ه ــرود.1 ثالث ــان ب ــه از می ــت ک ــن نیس ــد و ممک و نبای
تمدن هــا در نظام هــای شــناختی، گونه هــای عقیدتــی، جهان بینــی و اصــول 
اساســی نهفته اســت. رابعــاً نبایــد بــه »دیگــری« بــه دیــد دشــمنی نگریســت بلکــه 

ــرد )ص ص. 143-141(. ــی ک ــا او زندگ ــاون، همزیســتی ب ــا تع ــد ب بای

1.4. بخش چهارم: اندیشة شهروندی در جامعة اسالمی
شــهروندی از مفاهیــم غربــی مرتبــط بــا »ملی گرایــی« و عبــارت اســت از وابســتگی 
بــه ســرزمینی کــه حــدود آن بــا مرزهــای جغرافیایی مشــخص شده اســت. وام گرفتن 
ــز  ــای شــرک آمیز و نی ــه ریشــه ها و بنیان ه ــی ک ــی متفاوت ــة تمدن ــم از گون مفاهی
اصولــی مغایــر بــا اصــول مــا دارد، مســاوی اســت بــا تســری دادن اندیشــه هایی کــه 
در پشــت ایــن اصطالحــات اســت و بــر فرهنــگ مــا اثرگــذار اســت )ص ص. 145-

ــوم،  ــن مفه ــوان ریشــة اساســی ای ــرای معاصــر به عن 148(. در سکوالریســم دنیاگ
ــی بیــش از  ــا گردهــم آمــدن هــر جزئ ــود کــه ب ــه ســود اکثریتــی ب همــه چیــز ب
نصــف تحقــق می یافــت، مثــل رأی یــک نفــر بیــش از 50 درصــد؛ امــا در تمــدن 

ــد  ــلمین بای ــد مس ــه می گوین ــه هم ــد: در روزگاری ک ــاره می گوی ــود در این ب ــار خ ــر آث ــی در دیگ 1. العلوان
متحــد باشــند و درگیــری و اختــالف را کفــر می داننــد مــن از روش اختــالف ســخن می گویــم و در پاســخ 
ــا  ــود: م ــه فرم ــم ک ــک می کن ــه تمس ــی اهلل عن ــی رض ــن عل ــخن امیرالمومنی ــه س ــد ب ــراد می گوی ــن اف ای
جادلنــی عالــم اال غالبتــه و مــا جادلنــی جاهــل اال غلبنــی )العلوانــی، 2005، ص. 18( اگــر اختــالف نباشــد 

ــی، 2005، ص. 11(. ــی اســت )العلوان ــت االه ــا حکم ــن اختالف ه ــود و ای ــا نمی ش ــه برپ اصــاًل جامع
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اســالمی، اکثریــت ایــن حــق را نداشــتند کــه شــخصیت اقلیــت را به محــاق برنــد و 
اقلیــت نیــز حــق نداشــت از حقــوق اکثریــت بکاهــد. بــرای تبییــن مفهــوم اســالمی 
در ایــن زمینــه، فقــه بایــد بازخوانــی شــود تــا بتوانــد تنوع هــا و کثرت هــا را جــذب 
کنــد و پایه هــای جهانی گرایــی هدایــت، نــور، رحمــت، و دیــن حــق را بنــا گــذارد. 
ــوآوری برخــالف فقیهــان نخســتین کــه  ــا ن ــه امــام فخــر رازی ب همان طــور کــه ب
ــیم  ــد تقس ــی دارالعه ــوم یعن ــش س ــا بخ ــرب ی ــالم و دارالح ــه داراالس ــن را ب زمی
می کردنــد، گفــت زمیــن دو بخــش دارد »داراالســالم و دارالدعــوة«. او می خواســت 
ــی  ــاوردی تمدن ــت هم ــت و به حال ــور کرده اس ــتیز عب ــة س ــر از مرحل ــد بش بگوی

رسیده اســت )ص ص. 159-153(.

1.5. بخش پنجم: دو مشکل و خوانشی از آن دو
مقدمــه یــا مقالــة طــارق بشــری پاســخی متیــن بــه دو مســئله ای کــه از مســائل 
بســیار مهــم در بحــران فکــری امــت مــا در عصــر کنونــی اســت: »مشــکل نظــام 
حکمرانــی« و »فاجعــة خلیج]فــارس[« )ص ص. 166-168(. طــارق معتقــد اســت 
ــه ســلطة  ــوده و هســتیم و پیوســتن اســتعمارگونه ب ــه روی ب مــا در موقعیــت دنبال
غــرب منجــر بــه تجزیــة ســرزمین های اســالمی از یکدیگــر شــد و تنهــا در جهــان 
ــری و  ــی فک ــان »زندگ ــدیم و می ــیم ش ــه تقس ــا 22 تک ــت ی ــه 22 دول ــرب، ب ع
ــا  ــه ب ــی از جامع ــاد و بخش ــکافی افت ــم ش ــا ه ــی« م ــدگاه تمدن ــی« و »دی فرهنگ
منقطــع از پیشــینة خــود و بیشــتر متوجــة غــرب هســتند و زبــان مشــترکی بــرای 

ــدارد )ص ص. 180-170(. ــود ن ــو وج گفت وگ
در بحــران خلیــج فــارس، روشــن شــد جوامــع عــرب گرچــه هنــوز از ســاختارهای 
ــة  ــر نشــده و صبغ ــد متاث ــه فعالیت هــای اقتصــادی و آموزشــی جدی ــوط ب ــژه مرب وی
ــا  ــد ب ــا نمی توان ــد ام ــود مانده ان ــتگی خ ــی و همبس ــه ای و یکپارچگ ــنتی و قبیل س
نهادهــای نظامــی جدیــد در چارچــوب اجتماعــی نهــادی ســنتی و جدا از سیاســت های 
بین المللــی و چیرگــی کشــورهایی بــزرگ چــون آمریــکا و کشــورهای اروپایــی تعامــل 
کنــد )ص ص. 182-187( و در ایــن تعامــل جبــری نیــز محصــول ایــن چیــزی کــه 
ــر سراســر  ــا ب ــن اروپ ــان تســلط یافت ــده می شــود همــان جری ــی« نامی »نظــام جهان

ــی اســت )ص ص. 193-192(. جهــان در دو جنــگ جهان
العلوانــی در تحلیــل اندیشــة طــارق، ســخن از نخســتین فاجعــة خلیــج فــارس، 
ــهم  ــگ به س ــد: آن جن ــیده و می گوی ــش کش ــران پی ــا ای ــراق ب ــگ ع ــی جن یعن
ــارة  ــان درب ــد )ص ص. 195-198(. ایش ــالمی ش ــت اس ــة ام ــث تفرق ــود باع خ
ــی و  ــی عقل ــث آزردگ ــت باع ــر دو را در نهای ــران کار ه ــث و ای ــة حــزب بع مواجه
ــی وحــدت،  ــای میهن پرســتی و عشــیره گرایی و نف ــه و احی ــی جامع فکــری و روان
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نزدیکــی و هم جــواری ارزیابــی کرده اســت و می نویســد البتــه ایــران قــدری! 
بیشــتر اخــالق را مراعــات کــرد )ص ص. 199-206(. او مــادر همــة ایــن مشــکالت 
ــای  ــه گروه ه ــد و ب ــی می دان ــی مشــکل حکمران ــان »مشــکل نخســت« یعن را هم
ــه  ــد ک ــب می زن ــد نهی ــد دارن ــی تأکی ــر ملی گرای ــه ب ــرب ک ــان ع ســکوالر در جه
ــرزمین های اســالمی  ــی در س ــعة غرب ــای توس ــروزی برنامه ه ــه پی ــدی ب ــچ امی هی
نیســت )ص ص. 207-212(. او امــت را نیازمنــد طــرح تمدنــی یکســانی می دانــد 
ــدة  ــی از باقی مان ــری و فرهنگ ــی، فک ــای عقل ــة نیروه ــراوان هم ــالش ف ــا ت ــه ب ک
تــوان آنــان اســتفاده شــود و طــرح تمدنــی اســالمی و کامــل خویــش را به عنــوان 
ــد. او توصیــه می کنــد  ــی عرضــه دارن ــرای نظام هــا و روش هــای کنون جایگزینــی ب
متفکــران اســالمی دســت از تفرقــه و لعــن و تکفیــر هــم بردارنــد و به جــای تأکیــد 
ــه تولیــد فقــه فکــری، فقــه سیاســی و فقــه  ــر فقــه تعبــدی و فقــه جزئی نگــر ب ب

ــد )ص ص. 234-213(. ــمند بپردازن ــازی روش امت س

1.6. بخش ششم: حاکمیت قرآن
ــون  ــی چ ــم فرع ــات و مفاهی ــبکه ای از اصطالح ــی دارای ش ــت اله ــوم حاکمی مفه
دیــن، عبــادت، حکومــت بــا معانــی مختلــف آن )چــه قانونــی، چــه شــرعی و چــه 
ــرام،  ــان، حــالل و ح ــرت، گفتم ــا و آخ ــی، دنی ــش، بندگ ــت، آفرین ــی(، الوهی عرف
مطلــق و نســبی، عــام و خــاص، شــریعت ها، وحــدت ادیــان، وحــدت ســرزمینی و... 

ــت )ص. 242(. اس
در میــان ملــت یهــود مفهــوم حاکمیــت الهــی موجــود در کتــاب مقــدس، بــر 
همــة ابعــاد زندگــی یهــود ســایه افکنــد و نگــرش کلــی و برداشــت آنــان از انســان، 
شــریعت، هســتی، زندگــی، بندگــی، الوهیــت و نظــام عــام جهانــی را متأثــر ســاخت. 
در مســیحیت هــم ایــن اندیشــه وجــود داشته اســت. همــة پیامبــران چنان کــه در 
آوردن نعمت هــای خارق العــاده و عطایــای مســتقیم الهــی مشــترک بودنــد، هنــگام 
ــای  ــاختن عقوبت ه ــزام و عملی س ــی، در ال ــت های وحیان ــردم از کاربس ــراف م انح
ــه  ــة آنچ ــلیمان، هم ــت س ــض درگذش ــا به مح ــتند. ام ــتراک داش ــز اش الزم نی
خداونــد آنــان را از آن برحــذر داشــته و برایــش وعــدة هالکــت فــوری داده بــود در 
ــود کــه آشــوریان توانســتند پایتخــت یکــی از  ــده شــد. چنیــن ب ــن ملت هــا دی ای
دو مملکــت، یعنــی اســرائیل، را در ســال 721 ق.م تســخیر کننــد و بــه امپراتــوری 
ــر مملکــت یهــودا چیرگــی یافــت  خویــش ملحــق ســازند. بدین ســان بُخت نصــر ب

و معبــد را در ســال 578 ق.م نابــود کــرد )ص ص. 254-241(.
در ســرزمین اســالمی هــم اســالم گرایان در رویکردهــای خــود در پــی مفهــوم 
ــة  ــت را در اندیش ــوم حاکمی ــیدقطب مفه ــاًل س ــد. مث ــدرت بودن ــت و ق حاکمی
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سیاســی خــود تــا مرتبــه ای واال ارتقــا داد و بیــن معنــای حاکمیــت اهلل در معنــای 
ــت؛  ــی نگذاش ــی آن تفاوت ــی و قضای ــای تکوین ــت او در معن ــی آن و حاکمی سیاس
ــر از دیــن،  ــی جدایی ناپذی یعنــی ایــن قوانیــن و سیاســت های اجتماعــی هــم جزئ
ایمــان و بــاور اســت. امــا کار به ســرعت بــه برخــورد دو طــرف کشــید. کودتاچیــان 
ــه  ــد ک ــورد کردن ــان برخ ــود، چن ــروز خ ــان دی ــی هم پیمان ــالم گرایان، یعن ــا اس ب
به هیچ وجــه پیش بینی پذیــر نبــود؛ بــا خشــونت و ســتم فــراوان در زندان هــا، 

بازداشــتگاه ها و شــکنجه گاه ها )ص ص. 271-270(. 

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــود  ــالش می ش ــخص و ت ــش گانه مش ــول ش ــک از فص ــر ی ــي ه ــام اصل ــدا پی ابت
ــک اســتدالل  ــه ی ــا ب ــل آن ه ــا یکدیگــر و نحــوة تبدی ــام ب ــن شــش پی ــاط ای ارتب
ــات شــود و  ــاب اثب ــن کت ــی در ای ــي العلوان ــاي اصل ــا ادع ــح آشــکار شــود ت صحی

ــود. ــه می ش ــده ارائ ــای نگارن ــپس نقده س
پیــام اصلــي فصــل اول؛ کثرت گرایــی غربــی دارای مبانــی سکوالریســتی اســت 
و اســالم ظرفیــت پوشــش همــة ملیت هــا را دارد و تنوع گرایــی اســالمی جایگزیــن 

پیشــنهادی اســالم بــرای کثرت گرایــی غربــی اســت.
پیــام اصلــي فصــل دوم؛ تمــدن غربــی مرکزگراســت و از ایــن رو نتوانسته اســت 
بــا مســالمت بــا بشــریت رفتــار کنــد و اســاس مشــکل ایــن تمــدن ایــن اســت کــه 
نتوانسته اســت بــا جهــان غیــب کنــار بیایــد و از ایــن رو بــه بن بســت رسیده اســت. 
ــی اســالمی را از  ــن راســتا اندیشــه های تمدن ــرد و در ای ــوم را اســالمی ک ــد عل بای

قــرآن به صــورت صحیــح اجتهــاد کــرد.
ــی  ــی جنگل ــا براســاس اصل ــری تنه ــا دیگ ــرب ب ــوم؛ غ ــي فصــل س ــام اصل پی
ــرد و  ــری را می پذی ــاً دیگ ــالم واقع ــا اس ــد ام ــو می کن ــوا گفت وگ ــوازن ق ــی ت یعن

بــا او گفت وگــو می کنــد.
پیــام اصلــي فصــل چهــارم؛ شــهروندی اندیشــه ای خطرنــاک اســت کــه ریشــه های 
معرفتــی غــرب را هــم بــا خــود بــه اندیشــة مــا ســرایت می دهــد. پیشــنهاد اســالم، 

جایگزینــی »داراالســالم و دارالدعــوة« به جــای »داراالســالم و دارالحــرب« اســت. 
پیــام اصلــي فصــل پنجــم؛ منازعــات عربــی خلیــج فــارس و منازعــة ایــران و عراق، 
وحــدت را از امــت اســالمی گرفــت و همیــن تفــرق راه را بــرای تســلط بیشــتر فرهنــگ 
ــا وحــدت حــول  ــا ملی گرایــی بلکــه تنهــا ب ــه ب غــرب فراهــم کــرد. امــت اســالمی ن

محــور قــرآن بــه ســعادت می رســند.
ــه در  ــی اســت ک ــی دین ــی مفهوم ــت االه ــي فصــل ششــم؛ حاکمی ــام اصل پی

ــود دارد. ــن اندیشــه وج ــم ای ــته و در اســالم ه ــود داش ــل وج ــان قب ادی
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کثرت گرایی یا مواجهه با تعدد دیگری

ــد در  هــر تألیفــی کــه بخواهــد دارای ســاختار منســجم و منطقــی باشــد، بای
ــه خرده ابعــادی  ــن پرســش ب ــد کــه ای کلیــت خــود یــک پرســش را پیگیــری کن
ــش در  ــن پرس ــان ای ــگاه بی ــردازد. جای ــدی بپ ــه بع ــل ب ــر فص ــود و ه ــه ش تجزی
ــد  ــب نبای ــز اوالً مطال ــر نی ــا یکدیگ ــا ب ــاط فصل ه ــت. در ارتب ــاب اس ــة کت مقدم
ــه  ــه خرده پرسشــی ک ــخ ب ــر پاس ــالوه ب ــر فصــل ع ــاً، ه ــند و ثانی ــم باش ــرار ه تک
ــز  ــد نی ــرای فصــل بع ــی ب ــی، مقدمات ــان منطق ــد در چیدم ــل آن اســت، بای متکف
فراهــم کنــد و یــا دســت کم تأخــر منطقــی از آن نداشــته باشــد. امــا ایــن تألیــف 
ــف نوشــته شــده باشــد و اصــوالً  متأســفانه فاقــد مقدمــه اســت کــه از طــرف مؤل
مشــخص نیســت چــه پرسشــی را پیگیــری کــرده و هــر فصــل بــه چــه موضوعــی 
اختصــاص دارد. نگارنــده نیــز در تحلیــل خــود معتقــد اســت ایــن انســجام وجــود 
ــا هــدف تألیفــی مســئله محور نوشــته نشــده بلکــه  ــدارد و اصــوالً کتــاب از اول ب ن
ــی  ــی از ســخنرانی وی )یعن ــف اســت کــه گاهــی بخش های ــی از طــرف مؤل تدوین
ــان  ــژادی در جه ــی و ن ــی، مذهب ــی حزب ــمینار »کثرت گرای ــه در س ــش اول ک بخ
ــی  ــران )یعن ــة دیگ ــر مقال ــل او ب ــا تحلی ــت( )ص. 17( و ی ــه شده اس ــرب« ارائ ع
بخــش چهــارم کــه در پاســخ بــه نوشــتاری از طــارق بشــری نوشــته اســت( )ص. 
166( نیــز در آن به عنــوان یــک بخــش درج شده اســت. البتــه انضمــام یادشــده تــا 
ــه نقــد جهانی گرایــی رایــج  حــدی منطقــی اســت و می تــوان گفــت در مجمــوع ب

و معرفــی جهانی گرایــی اســالمی پرداخته اســت.
ــت از  ــارت اس ــاب عب ــن کت ــی در ای ــي العلوان ــاي اصل ــد ادع ــر مي رس به نظ
ــوت بشــریت  ــرآن و دع ــه ق ضــرورت وحــدت امــت اســالمی و رو آوردن ایشــان ب
ــه بنانهــادن تمــدن خــود براســاس تعالیــم آن کــه ظرفیــت کثرت گرایــی بــدون  ب
خودمحــوری و تمرکزگرایــی را دارد؛ و در کنــار آن بــه نقــد تمــدن غــرب و مبانــی 
ــد  ــه ســنتی جهــت تولی ــوم انســانی و بازنگــری در فق ــز اسالمی ســازی عل آن و نی
ــزاری و ســپس ســخت افزاری تمــدن اســالمی  ــق نرم اف ــرای تحق ــی و ب ــه تمدن فق
پرداخته اســت. او ســه ضلــع مثلــث تولیــد علــم اســالمی را آگاهــی از ســنت، آگاهــی 
از علــوم جدیــد و مرتبــة واالیــی از اخــالص و تقــوا کــه هــر ســه هــم در گروهــی از 
جوانــان بایــد باشــد )نــه پیــران و نــه یکــی دو نفــر( راه نجــات اســالم و بشــر امــروز 
ــم اســالم  ــه ســعادت برســد ه ــم بشــر ب ــم برســند ه ــه ه ــی ب ــه وقت ــد ک می دان

بــرای او بــه زبــان روز ترجمــه شــود.
ایــن کتــاب محاســن زیــادی دارد کــه محوری تریــن حســن آن، معرفــی اجمالــی 
ــه های  ــان ریش ــرب و بی ــة غ ــدن خودکام ــناختی تم ــی و روش ش ــازه های معرفت س
تاریخــی و فلســفی شــکل گیری آن اســت. از نظــر صــوری ایــن کتــاب در حــد خوبــی 
ارزیابــی می شــود و بــا وضعیــت شــکلی و حروفچینــی و صفحه آرایــی مطلوبــی چــاپ 
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پرونده ویژه

شده اســت. همچنیــن کتــاب پیراســته از اغــالط امالئــی و انشــائی اســت. امــا از نظــر 
ــه ایــن نقــاط ضعــف اشــاره می شــود.  ســاختاری و محتوایــی ضعف هایــی دارد کــه ب
برخــی از ایــن انتقــادات متوجــه نویســنده اســت و برخــی بــه مترجمــان برمی گــردد. 

الف( نقد تألیف
1. ایــن کتــاب از ابتــدا به عنــوان یــک کتــاب و بــرای حــل یــک مســئله و پاســخ 
ــده  ــم سنجاق ش ــه ای به ه ــه مجموع ــت، بلک ــته نشده اس ــش نوش ــک پرس ــه ی ب
ــاي شــش فصــل  ــام ه ــاط پی ــاختاری در بحــث »ارتب ــن اشــکال س ــه ای اســت ک

ــا یکدیگــر« توضیــح داده شــد.  کتــاب ب
2. هــر کتــاب بایــد مقدمــه ای داشــته باشــد کــه هــدف و روش و ســؤال تحقیــق 
و دورنمایــی از کتــاب و توضیــح عنــوان کتــاب و مفاهیــم اصلــی آن را ارائــه کنــد 

کــه متأســفانه در ایــن تألیــف وجــود نــدارد.
3. در ایــن کتــاب تنهــا یکســری مشــکالت و دغدغه هــا ارائــه شــده نــه 
ــت  ــه شده اس ــنهاداتی ارائ ــی پیش ــد کلی گوی ــط در ح ــی فق ــه گاه ــکار و البت راه
کــه شــبیه راهــکار هســتند مثــل تأکیــد مکــرر بــر رجــوع بــه قــرآن و روشــمندی 
در اســتنباط، جهانی گرایــی اســالمی، وحــدت مســلمانان، اسالمی ســازی معرفــت؛ 
امــا به صــورت مشــخص راهــکاری منســجم و دســتگاهی دقیــق معرفــی نشــده یــا 
ــات  ــار و تألیف ــر آث ــته اند، به دیگ ــی نوش ــی تفصیل ــر راهکارهای ــی دیگ ــر در متن اگ

ــد. ــاع نداده ان ــود ارج خ
ــوایتز و  ــوش و ش ــا ب ــه ت ــت گرفت ــل دوران ــون و وی ــرم از ناپلئ ــف محت 4. مؤل
ــا  ــده ت ــد عب ــی( و محم ــدآبادی )افغان ــیدجمال الدین اس ــاوی و س ــه طنط از رفاع
ــی از  ــا  نام ــد؛ ام ــم می برن ــا اس ــن بن ــیدرضا، و حس ــی، رش ــان کواکب عبدالرحم
ــدت  ــان در وح ــل ایش ــای بی بدی ــی و تالش ه ــام خمین ــردی و ام ــت اهلل بروج آی
ــران  ــت در ای ــازی معرف ــان اسالمی س ــه از جری ــور ک ــد؛ همان ط ــالمی نمی برن اس
ــوان  ــالم به عن ــام اس ــای ن ــرکات آن در احی ــه ب ــن هم ــالمی و ای ــالب اس و از انق
دیــن تمدنــی و حاکمیتــی و جریان هــای علمــی و معرفتــی و تاریخــی و اجتماعــی 
ــرد.  ــام نمی ب ــالمی ن ــانی اس ــوم انس ــد عل ــازی و تولی ــتای تمدن س ــیعی در راس ش

ــدارد؟!  ــر ن ــا خب ــی از این ه ــون العلوان ــی چ ــاً متتبع ــا واقع آی
5. نویســنده در رابطــه بــا جنــگ ایــران و عــراق می گویــد ایــران اخــالق را تــا 
حــدی بیشــتر مراعــات کــرد!! واقعــاً ایــن قضــاوت آن هــم بــرای کشــوری کــه مــورد 

تهاجــم قــرار گرفتــه و فقــط دفــاع کــرده درســت اســت؟!
6. ایشــان محــور وحــدت را تنهــا قــرآن معرفــی کرده اســت و بــه جایــگاه اهــل 
ــوان مذهــب  ــود کــه دســت کم به عن ــن ب ــا حــق ای بیــت)ع( توجــه نکرده اســت ام
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کثرت گرایی یا مواجهه با تعدد دیگری

پنجــم در کنــار مذاهــب اربعــه اهــل ســنت کــه آزادگانــی چــون شــیخ شــلتوت بــه 
آن فتــوا دادنــد، بــه مذهــب فقهــی شــیعه هــم توجــه کنــد. 

7. العلوانــی را می شــود از نومعتزلیــان نامیــد کــه دارای رویکــرد عقل گرایــی و 
تجدیدنظــر در بســته بودن بــاب اجتهــاد هســتند و ایــن ســتوده اســت؛ امــا تأکیــد 
ایشــان بــر فقــه به عنــوان تنهــا مدخــل اســتنباط آموزه هــای اســالمی در موضــوع 
ــه  ــن زمین ــع فلســفی و کالمــی و ظرفیــت آن هــا در ای تمدن ســازی، وی را از مناب

ــت. ــروم کرده اس مح

ب( نقد ترجمه
ــر  ــی الفک ــة ف ــة و العالمی ــت: الخصوصی ــن اس ــاب چنی ــی کت ــوان اصل 1. عن
ــة  ــی در اندیش ــی و جهانی گرای ــوان خصوصی گرای ــا عن ــه ب ــر ک ــالمی المعاص االس
ــتر  ــی بیش ــان فارس ــی در زب ــت. خصوصی گرای ــه شده اس ــر، ترجم ــالمی معاص اس
تداعی کننــدة »خصوصی ســازی« اســت کــه بحثــی اقتصــادی می باشــد و بهتر اســت 
ــة کوتاهــی  ــه »خاص گرایــی« ترجمــه شــود. تعبیــر محمــود حیــدر کــه در مقال ب
ــر  ــة خــود تعبی ــه و در مقدمــة مقال ــن کتــاب پرداخت ــه تحلیــل فصــل پنجــم ای ب
 »خــاص محلــی« را در برابــر »عــام جهانــی« قــرار داده )حیــدر، 1426، ص. 335( 

هم تأییدی بر ترجمة پیشنهادی نگارنده است. 
2. مترجمــان همــة ارجاعــات را حــذف کردنــد جــز آیــات و روایــات. ایــن کار 

ــت. ــی نیس ــر فن به نظ

منابع
ــا  ــو ب ــی )گفت وگ ــوم اجتماع ــازی عل ــدة اسالمی س ــی ای ــاری )1396(. بررس ــی، س حنف

ــار(، ص ص. 193-187. ــدرا، ش. 21 )به ــه ص ــی(، فصلنام ــاری حنف ــر س دکت
ــه  ــر لط ــالمی المعاص ــر اإلس ــی الفک ــة ف ــة و العالمی ــود )1426(. الخصوصی ــدر، محم حی
العلوانــی/ الحــوار یقــوم علــی الغلبــة!، مجلــة المنهــاج، ش 38 )تابســتان(، صــص 335-

 .344
روزنامه فرهیختگان، شماره مسلسل: 3117، ش. 2379، 13 آذر 1396.

علوانــی، طــه جابــر )1380(. تکثرگرایــی: از اصــول تــا بازنگــری ، ترجمــة مســعود زنجانــی، 
مجلــة راهبــرد، ش. 21 )پاییــز(، ص ص. 382-364. 

علوانــی، طــه جابــر )1395(. تکثرگرایــی: اصــول و بازنگری هــا: از تقلیدطلبــی تــا 
ابداع گرایــی، ترجمــة زاهــد ویســی، ســنندج: پیــروان.

علوانــی، طــه جابــر )1395(. قــرآن و جهــان: کاوشــی معرفت شناســانه در خوانــش وحــی 
و هســتی، ترجمــة زاهــد ویســی، ســنندج: پیــروان.
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پرونده ویژه

علوانــی، طــه جابــر )1396(. خصوصی گرایــی و جهانی گرایــی در اندیشــه اســالمی معاصــر، 
ترجمــة ســیدمحمد حســین میرفخرایــی، تهــران: ترجمــان علوم اســالمی. 

العلوانــی، طــه جابــر )1994م(. اصــالح الفکــر االســالمی بیــن القــدرات و العقبــات و دقــة 
عمــل، ریــاض: الدارالعالمیــة للکتــاب االســالمی.

ــي  ــد العالم ــاض: المعه ــالم، ری ــي اإلس ــالف ف ــر )2005م(. أدب االخت ــه جاب ــی، ط العلوان
ــالمي. ــر اإلس للفک

ــالمیة  ــرکات االس ــات الح ــر و مارس ــن فک ــة ع ــاد غائب ــر )2007م(. ابع ــه جاب ــی، ط العلوان
ــالمی. ــر االس ــی للفک ــد العالم ــرة: المعه ــرة، قاه المعاص
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