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  15/11/1398، تاریخ پذیرش: 6/9/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

مسیر حرکت به سوي  اگر امروزه گرایش به تقریب مذاهب اسالمی یک ضرورت در

تمدن نوین اسالمی است، در پیشینه عصر شکوفایی تمدنی جهـان اسـالم، یـک تجربـه     

زیسته است. سه گروه گرایش اصلی در جهان اسالم از پس دو سده کوشش ناموفق در 

رقابتهاي داخلی با رویکرد معطوف به حذف یکـدیگر، از نیمـه سـده سـوم و پیـدایش      

اتکا به تجربه زیسته تا آن روزگار) را دگرگون ساخته و به  شرایط نو، رویکرد خود (با

گرایـی بـر    کسب تجربه زیستی متفاوت و تازه اقدام کردند. در این تجربه رویکرد تعامل

گرایی چیره شد و از پس آن ماهیت رقابتها نیز سویه همگرایانه معطوف به رونـق   حذف

بقه از پدیده تقریب تا آن زمان، سا فضاي تمدنی به خود گرفت و چند مصداق مهم و بی

در این دو سده خود را آشکار کرد و شکوفایی تمدنی جهان اسالم تحقق یافت. با ایـن  

فرض پرسش این پژوهش آن است که چه تحولهایی تقریـب را تجربـه موفـق زیسـته     
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مسلمانان و گروههاي فکري سیاسی آنها در عصر شکوفایی تمـدن اسـالمی قـرار داد؟    

این پژوهش نشان داد که: تحول در اندیشه رقابـت سیاسـی و نظـامی بـا      دستاوردهاي

ساز ظهور پدیده تقریـب در فکـر و عمـل کـارگزاران سـه نهـاد اصـلی        همگنان، زمینه

  هاي اجتماعی، سیاسی، نظامی و فکري (خالفت، امارت و فقاهت) بوده است. عرصه

مـدن اسـالمی، عصـر    هاي تقریب، ت تقریب، مصادیق تقریب، عرصه واژگان کلیدي:

  شکوفایی.
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  مقدمه

العاده امت اسالمیِ گرفتـار   پدیده تقریب گرچه در دوران معاصر به دلیل تشتت فوق

آمده در مرزبندیهاي سیاسی، فکري و جغرافیایی به عنوان گـامِ اول، مـذاهب را نشـانه    

ورود رفته با این فرض که اختالفات مذهبی با خروج از دایره علمی ـ اعتقادي خود، و  

آینـد؛ امـا    ترین عوامل تشتتهاي ملل مسلمان به شمار می زدگی از مهم به عرصه سیاست

هـاي گونـاگون    تقریب در دیرینه و پیشینه تاریخ تمدن اسالمی با برخورداري از عرصه

بدیلی در مرحله شکوفایی تمدن اسالمی ایفا کرده اسـت. مسـئله ایـن     مفهومی، نقش بی

پدیده تقریب در عرصه رساندن تمدن اسالمی به مرحلـه   پژوهش، واکاوي نقش مغفول

شکوفایی است و ابعاد این واکاوي شـامل تبیـین تحولهـاي سیاسـی و نظـامی تـازه و       

آفرینـی تمـدنی آن   گیریهاي دانشوران بزرگ مذاهب بر بروز پدیده تقریب و نقشموضع

 خواهد بود.

  پیشینه پژوهش

اند. راز ها و مقاالت قلم زدهدر قالب رسالهدرباره پدیده تقریب، دانشوران پرشماري 

این همه اهتمام، دوري ملتهاي مسلمان از یکدیگر در جهـان اسـالم اسـت. ادراك ایـن      

نیاز، پژوهشگران را به تبیینهایی ستودنی از پیشینه تاریخی تقریـب در گفتـار و رفتـار    

ـ        تایش ایـن  رهبران مذاهب و تاریخ گذشته اسـالمی کشـانده اسـت. امـا بـا وجـود س

هاي بزرگ در آنها، فقدان توجه به تقریب به عنوان یک پدیده ها، یکی از گمشده نگاشته

زیسته در تجربه پیشین ملتهاي ساکن در جهان پهناور اسالمی است. حلقـه مفقـوده در   

گشتگی پدیـده تقریـب را بایـد در فقـدان ادراك رابطـه تقریـب و تمـدن و بـالتبع         گم

آن، به ویژه در عصر شکوفایی تمـدن اسـالمی دانسـت. همـین     مصداقهاي تحقق یافته 
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نمایانـد و اهمیـت و ضـرورت     موضوع، نو بودن انجام همانندهاي این پـژوهش را مـی  

  کند. پرداختن به آن را بیان می

  چهارچوب مفهومی

انسجام و رقابت، دو پدیده مهم در پیدایش، تثبیت، رشد و شکوفایی تمدنها هستند. 

م در گذشته و هم در حال حاضر و هم در آینده تمدنی مسلمانان، همراه این دو پدیده ه

هم خواهند بود. تمدنها از یک سو باید از انسجام داخلی برخوردار باشند و از دیگر سو 

باید بتوانند در درون خود فضایی سالم از رقابتهاي گوناگون براي نیل به پیشرفت ایجاد 

). 66و28، 4، صـص 4ش، ج1370؛ دورانت، 301، ص1ش، ج1362خلدون، کنند (ابن

تواند به تقویت همزمان این دو نیاز تمدنها کمک نمایـد.   پدیده تقریب از همین منظر می

هـاي چهـار و پـنج هجـري      بازخوانی گذرایی از دوره شکوفایی تمدن اسالمی در سده

قویـت  گرا توانسـتند بـه ت   هاي تقریب قمري، نشانگر این حقیقت است که چگونه اندیشه

انسجام و رقابت داخلی در شکوفایی تمدن اسالمی امـداد رسـانند. بنـابراین در قالـب     

  چهارچوب مفهومی انسجام و رقابت تمدنی به بررسی پدیده تقریب پرداخته شده است.

 نسبت تقریب و تمدن

. تقریب و تمدن دو پدیده اجتماعی مرتبط با هم هستند. هردو داراي مراتب بـوده  1

یشی ـ افزایشی با یکدیگر دارند. در پیشینه پیدایش تمدنها باالتفـاق وجـود    و نسبتی زا

هـاي مشـترك و    یک جامعه مفروض است و جامعه بدون عناصر انسـانی داراي پیونـد  

پژوهان، هـر اجتمـاع    پذیرد. بعضی از تمدن همکاریهاي گروههایی از انسانها سامان نمی

ماع مبتنـی بـر همکـاري و رفـع نیازهـاي      دانند، بلکه اجت بشري را اجتماع تمدنی نمی

اند. همین نکته جایگاه یکـی از مراتـب پدیـده تقریـب را     یکدیگر را به این نام خوانده

سازد و آن هم تقریب فهمهاي نوع انسانی به وجود نیازهاي مشـترکی چـون    آشکار می
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بقا، ارتباط با دیگران، انس طلبی و تخصص جویی است که هـیچ یـک از آنهـا بـدون     

  تحقق تقریب نسبت به دیگران رخ نخواهد داد.

گونه . در نسبت میان پدیده تقریب و پدیده تمدن این توجه ضرورت دارد که همان2

تواند به وجـود آورد و یـا دسـت کـم بـه مراتـب        که تمدنها را فرد یا گروه خاص نمی

یگري تر برساند مگر با حضور گروههاي دیگر ـ که این موضوع اصل پذیرش د گسترده

را چه به صورت فردي و چه به صورت گروهی الزم دارد ـ پدیده تقریـب هـم چنـین     

است و از این زاویه همچون تمدن، مستلزم پذیرش دیگري است تا تقریب حاصل گردد 

  و تمدن پیدا شود.

. در تقریب، یکی شدن مقصود نیست، بلکه نزدیک شدن به دیگري از منظر فکري 3

رکات و قرار دادن اختالفات در فضاي گفتگو با هدف تبادلها و و اندیشگی و یافتن مشت

تعاملهاي گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی است. بنابراین هویت افـراد و  

هاي رقابت فکـري بـراي آنـان     گروهها در راهبرد تقریب بر جاي خواهد ماند و عرصه

ي پایایی و پویـایی فکـري بـا    همچنان گشوده خواهد بود. از سوي دیگر تمدنها هم برا

حفظ هویتهاي افراد و گروههاي به وجود آورنده خود، نیازمند رقابتهاي سـالم درونـی   

  یابد. هستند که بدون آن مفهوم رقابت تحقق نمی

. هردو پدیده با وجود برخورداري از پیشینه دراز معنوي، نام کنـونی خـود را کـه    4

ها از هـردو یـاد    نامهها و اصطالح نامهواژه یک واژه و اصطالح شناخته شده است و در

گردد، به نام و اصطالح شناخته شـده کنـونی خـود     شود و تعریفهایی از آنها ارائه می می

معروف نبودند و تنها در روزگار معاصر است که نام تقریب بر کوششـهاي معطـوف بـه    

ویژگیهـا و   سـتیزي اطـالق و واژه تمـدن بـر برخـورداري از      تقویت همگرایی و تفرقه

  دستاوردهایی خاص در یک جامعه نهاده شده است.
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پیامد مطالب فوق آن است که با وجود این اندازه ارتباط میان این دو پدیده، هر کجا 

هاي مختلف فکري و عملی  رسند، تقریبهاي گوناگونی در عرصه تمدنها به شکوفایی می

وفایی حاصل شـده اسـت. هـر    میان افراد و گروههاي مهم اجتماعی رخ داده تا آن شک

مرحله از تمدن برآمده از تقریب، با عبور از مرحله تثبیت و ورود به مرحله شـکوفایی،  

توانـد   آورد و هر مرحلـه از تحقـق تقریـب مـی     سطحی تازه از تقریب را به ارمغان می

رقابتهاي درونی سالم و مورد نیاز تمدنها را فراهم آورده و رتبه تمدن را در شـکوفایی  

  باالتر قرار دهد.

  هاي تحقق یافته پنهان تقریب در دوره شکوفایی تمدن اسالمی  عرصه

هاي تحقـق   با توجه به نکته پیشین اینک براي اثبات ادعاي این پژوهش باید عرصه

هـاي   یافته بی نام و نشان پدیده تقریب را در عصر شـکوفایی تمـدن اسـالمی در سـده    

توان به طور کلـی در دو گـروه   ها را می این عرصهچهارم و پنجم قمري بازخوانی کرد. 

  قرار داد:

  هاي عملی تقریب . عرصه1

هاي اجتماعی، گاه به ضرورتهاي جامعـه پـیش از هرگونـه     هاي عملی پدیده عرصه

دهند و سپس آنها را وادار به فهـم و ادراك   وران، رخ می پردازي از سوي اندیشه تئوري

کشـاند. در تمـدن    ئوریزه کردن خود بـه تفکـر مـی   خویش کرده و همت آنان را براي ت

ها تأثیر گذار بوده و در آنهـا   اسالمی و عصر شکوفایی آن، رخداد تقریب در این عرصه

  تحول ایجاد کرده است:

  . ایجاد رقابت سیاسی نو1- 1

در سده چهارم و پنجم هجري قمري، رقابت گروههاي سیاسی ـ مذهبی که در سـه   

ها، شورشها و نیز گاه تشکیل امیرنشینهاي مستقل محلی خود سده نخست در قالب نهضت
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اي برخوردار شد. اگر موفقیت در  را نشان داده بود، به بلوغ خود رسید و از کیفیت تازه

هاي حکومتی همزمان، معیار سـنجش قـرار گیـرد، تردیـدي      تأسیس خالفتها و سلسله

دهـی نظامهـاي    ي در سـازمان نیست که علویان، امویان و عباسیان موفقیت بسیار بیشتر

تـرین گـروه یـا     توان آنها را مهم اند و به همین اعتبار، می سیاسی در تاریخ اسالم داشته

گرایش دانست. با همین معیار، گروه خوارج با وجود برخورداري از تاریخچه کهن، در 

 سه سده نخست تاریخ اسالم، صرفاً به دلیل موفقیتهاي سیاسی بسیار کمتـر در تأسـیس  

نظامهاي سیاسی مؤثر، از دایره این پژوهش بیرون است. در این پژوهش به معرفی سـه  

گروه یا گرایش برتر و کیفیت تحول یافته رقابت سیاسی آنها با یکدیگر را (که گـذر از  

کننده نسبت به هم و ورود بـه فضـاي پـذیرش یکـدیگر) کـه       مرحله کوششهاي حذف

  شود.ده است، پرداخته میاي از تقریب بو گر تحقق مرحلهحکایت

  . علوي (شیعی) ـ اموي1- 1- 1

تا پیش از نیمه سده سوم هجري، گرایش علوي (شیعی) بـا امویـان سـبک رقابـت     

تـرین مصـادیق خشـن     به ثبت رساندند که به بخشی از مهـم  متفاوتی از خود در تاریخ

ولت علوي و تشکیل د شود. در خالفت امام علی رقابتی میان این دو گروه اشاره می

) و اعتباریابی شیعه در پروسه جنگ فرسایشی صفین کـه  70ص، 2ج ،ق1408 طبري،(

)، با اینکه نهـاد امامـت و خالفـت    80ص، 2ج ،ق1408 طبري،( ماه به درازا کشید 18

)، اما 67ص ،1ج ،تابی یعقوبی،علوي در آستانه نابود ساختن امارت اموي قرار گرفت (

)، از یک سـو و ظهـور گـروه خـوارج     120ص ،ش1359 شهیدي،وضعیت ویژه نبرد (

) از سوي دیگر، شرایط را دگرگون ساخت و حکومت 40ص ،2ج ،ق1349 مسعودي،(

  علوي را در حذف گروه یا گرایش اموي ناکام ساخت.

، دومـین  امویان با انجام سیاستهاي خشن نظامی، توانستند صلح را به امام حسن

نمایند و قدرت سیاسـی را از علویـان بـاز سـتانند     امام شیعه و پنجمین خلیفه، تحمیل 
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)؛ اما همزمان در قرارداد صـلح، وجـود جمعیـت    45-25صص ،ش1354 ثقفی کوفی،(

). بـا شـهادت   158، ص2ش، ج1372اعثم، شیعه و علویان را به رسمیت شناختند (ابن

در کربال و شماري از بستگان و یـارانش، سرنوشـت حتمـی شـیعیان و      امام حسین

)، اما چنین نشد و آنان با 132، ص2ق، ج1408شد (طبري، ان نابودي پنداشته میعلوی

و با استفاده از شرایط نو، اقدام به گسترش فضاي فرهنـگ   مدیریت ویژه امام سجاد

 ق62مراد رخدادهاي حرّه واقم در سال اسالمی کردند و به عرصه سیاست باز نگشتند (

 ،تـا بـی  یعقـوبی،  :ر.كق است. 65سال در وقایع در مدینه و درخواستهاي مختار ثقفی 

). بعضی از شورشهاي شیعی همچون مختار نیز با وجـود تشـکیل   130و120صص ،1ج

امارتی کوتاه مدت در عراق، نتوانست مانع جدي بر سر راه تداوم خالفت اموي به شمار 

  ). 560-542، صص4ق، ج1408آید (طبري، 

ضد علویان با حاکمیـت حجـاج بـن یوسـف      گیري امویان بر اي از سخت دوره تازه

م، 1866بـالذري،  ؛ 265، ص1جق، 1423قتیبـه،   ابنثقفی در عراق به اوج خود رسید (

سـازي  ). اما او هم در نابودي علویان شیعی ناکام مانـد و تنهـا بـا زمینـه    383، ص1ج

ینی خروج آنان از عراق و ورود آنان به ایران، باعث تداوم حیات جامعه شیعی در سرزم

دور دست از مرکز خالفت شد که بعدها موجب گسترش شیعه در ایران و دیگـر نقـاط   

). در اواخر سده اول هجري، با افـزایش  15ص ،تاجهان اسالم گشت (ناصر الشریعه، بی

مشکالت داخلی خالفت اموي، جز سیاست مدارا با مخالفان از جمله علویان و شیعیان 

اي پیش روي عمر بن عبـدالعزیز برجـا    هاي آنان، چاره اي از خواسته و تن دادن به پاره

داد کـه در پایـان سـده نخسـت      ). این رخداد نشان می13ص، 2ج ،تابی ،یعقوبینماند (

هجري، هنوز علویان به عنوان یک گرایش یا گروه، در جامعه اسالمی حضور داشـته و  

  ب شده بود.تمام کوششهاي گوناگون امویان براي نابود ساختن آنان نقش بر آ
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چنانچه سه دهه پیش از سقوط خالفت اموي در سده دوم قمري نیز سـرکوبی قیـام   

، طبـري گـذار فرقـه زیدیـه) (   (بنیـان  سادات علوي چون زید بن علـی بـن حسـین   

)، نتوانســت آنــان را در 30ص ،3ج ،) و یحیــی بــن زیــد (همــان14ص، 3ج ،ق1408

با گروه نوظهـور عباسـی (شـاخه و     نابودي این گروه به هدف برساند و با درگیر شدن

  ).45ص ،3ج اي از هاشمیان)، به دست اینان نابود شدند (همان، تیره

  . تیره عباسی در تقابل با اموي ـ علوي2- 1- 1

ق به پیروزي رسـیدند؛ امـا   132عباسیان نخست با براندازي خالفت اموي در سال 

پس از سقوط امویـان شـرق، در   اي از آنان پنج سال  این پایان کار امویان نبود و شاخه

). عباسـیان بـا سـرکوب قیامهـاي     287تـا، ص اندلس به قدرت رسیدند (مسعودي، بـی 

) کمـر بـه   46، 31-29ص، صـ ش1379خضـري،  علویان و سادات زیدي و حسـنی ( 

نابودي گروههایی از شیعیان بستند، ولی توفیق نیافتند و نخستین سلسله شـیعی زیـدي   

، 1، جم1848عـذاري،   ابـن ي پایانی سده دوم تأسیس شـد ( ها در شمال آفریقا در دهه

) و هنوز سده سوم از نیمه نگذشته، دومین دولت سـادات زیـدي در طبرسـتان    218ص

) و در سالهاي پایانی همین سده 67ش، ص1389نژاد،  فرمانیان؛ موسويایران برپا شد (

اثیـر،  ابـن د (هم گرایش اسماعیلی شیعه موفق به تأسیس خالفتی در مغرب اسالمی شـ 

  ).49و48، صص8ق، ج1402

هاي مهم نشان داد که رقابت سیاسی مبتنی بر حذف گروه یـا گرایشـهاي    این رخداد

گانه با همه کوششهاي انجام شده، تنها یک رؤیا بوده است. در سده چهارم قمري به  سه

 پایتخت عباسیان افتتاح شده در سالجاي یک خالفت، سه خالفت در شهرهاي بغداد (

پایتخت فاطمیـان اسـماعیلی، از   )، قاهره (180ص، 2ج ،ق1408 ،طبري :ر.ك، ق145

پایتخت امویان انـدلس از  ) و قرطبه (160ص، 3ج ،ق1402 اثیر،ابن :ر.ك، ق362سال 

گانه عباسی،  ) برقرار بود و رقیبان سه145ص ،2ج ،ق1408 طبري، :ك.ر، ق137سال 
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رفته و براي نخستین بار پس از سه سده نبرد علوي و اموي شانه به شانه یکدیگر قرار گ

طرازي با یکدیگر داشتند و بخشهایی از ظهور پدیده بی  نـام و   مداوم، گویا احساس هم

نشان تقریب بود که بر پیدایش نگرش نوسیاسی تأثیر گذاشت. در چنین شرایطی، نیـاز  

توانسـت نقطـه    شد. آنچه مـی  به تحول در رقابت سنتی و برپایی رقابتی نو احساس می

آغازین رقابت نو به شمار آید و ضمانت تداوم آن را تضمین کند، تحول در اسـتفاده از  

  نیروي نظامی بود.

  . رقابتهاي نظامی نو2- 1

تـرین سـطح    ردیفـان در عـالی   بستر ظهور سه گروه یا گرایش پر سابقه در قامت هـم 

را فـراهم آورد تـا    نظیـري  سیاسی؛ یعنی خالفت در سده چهارم هجري قمري، فرصت کم

رهبران هر سه گروه یا گرایش، به رقابتی در سطح عـالی بـا یکـدیگر روي آورنـد. ایـن      

گونه از رقابتها، محاسبه هزینه و هایی از یک رقابت تمدنی داشت. در این رقابت نو، نشانه

یـک از سـه گـروه یـا     زد. نخستین نشانه این ادعا آن بود که هـیچ  فایده حرف اول را می

کردند. چالش  ایش، براي رقابت با دیگري به طور مستقیم از نیروي نظامی استفاده نمیگر

ق) از گونـه  138عباسیان با دولت تازه تأسیس امویان در اندلس، از نیمه اول سـده دوم ( 

کـه بـه نتیجـه     ق145حمایت منصور عباسی از قیام مغیث رومـی در سـال   چینی ( توطئه

حمایـت از  ) و حمایت از شورشـهاي داخلـی (  20ص، 1ج ،ق1415، مقري :ر.ك، نرسید

) فراتر نرفت و در سده چهارم 35ص، 1ج ،؛ همانق161شورشیان شمال اندلس در سال 

که امویان اندلس نیز در همان سده دوم، تنها بـه  گونه اقدامات هم خبري نبود. چنان از این

ــان   ــد (هم ــنده کردن ــیان بس ــی عباس ــواداران شورش ــابودي ه ــت  )36ص ،1، جن و نهای

طلبی خود را به حمایت از یک مذهب مخالف با عباسیان؛ یعنی مالکی و گسترش  استقالل

). و چون در سده چهارم قمري اعـالم  70ص ،1ج ،آن در اندلس، اختصاص دادند (همان

  اي در این روابط به وجود نیامد. )، چالش تازه20ص ،3ج ،خالفت نمودند (همان
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اطمیان با عباسیان و امویان اندلس نیز پدیـدار شـد.   همین نگرش در رقابت میان ف 

آنان نخست در قلمروهاي دور دست خالفت عباسی در غربِ جهان اسالم دولتی برپـا  

) و سپس به مصر هجوم بـرده و دولـت محلـی و    12ص، 3ج ،ق1402 اثیر،ابنکردند (

و حاکمـان   )6ص، 3جناتوان وابسته به عباسیان حاکم بر آن را سرنگون ساخته (همان، 

). زمان چهار سـاله  10ص، 3ج مصر و مغرب شدند و شهر قاهره را بنیاد نهادند (همان،

ساخت این شهر نیز نشان از ایجاد قاهره، پایتختی در برابر بغداد، مرکز خالفت عباسـی  

داد که فاطمیان قصد تداوم حمالت نظامی براي فتح مستقیم بغـداد را   داشت و نشان می

که تنها پس از گذشت نزدیک به یک سده از استقرار خـود در قـاهره، از   نداشتند، چنان

) که مـردم  451-425، صص9ق (ر.ك: همان، ج450در بغداد در سال  1قیام بساسیري

  ).35ص، 4ج ،خواند، حمایت کردند (همان را به خالفت فاطمیان می

 (امویـان خـود   جـویی میـان آنـان و همسـایه     گري و رقابـت  همین سبک از چالش

-بناندلس)، در سده چهارم قمري رخ داد که به برپایی خالفت امویان اندلس انجامید (ا

). مجموعه رقابتهاي این دو خالفت از ابراز سخنان تنـد بـر   16ص، 3ج ،ق1402 اثیر،

 ،ق1402اثیـر،  ابـن ) و حمایت از شورشیان (190ص، 2ج ق،1423حیون، ضد هم (ابن

 ق،1415، اي از منازعات مـرزي (مقـري   اره) و جذب نخبگان یکدیگر و پ20ص، 4ج

  ) فراتر نرفت.16، ص3ج

بویه شیعی مذهب با وجود برخورداري از توان نابودي خالفت عباسی، به دلیل و  آل

)، خالفت عباسـی را از میـان نبردنـد و    154ص، 3ج ،ق1402 اثیر،ابنیا دالیل ویژه (

، 4همـان، ج راه را پیمودنـد (  جانشینان آنان در سده پنجم؛ یعنی سلجوقیان نیـز همـین  

). همین رخداد در سده پنجم بر سر خالفت فاطمی آمد و خالفت تضعیف شده 150ص

                                                           

از مناطق فارس از غالمان بهاء الدوله بود که به درجات باال . او برده ترك و منسوب به بساسیر یا فساسیر یا فسا 1

  ارتقا یافت.
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(ر.ك: سـجادي،   1آنان، توسط نیروهـاي نظـامی بـه فرمانـدهی بـدر الجمـالی ارمنـی       

). در اندلس نیز 162ص ،4جق، 1415 ،)، از میان نرفت (مقري190، ص2ش، ج1380

تسلیم شدن در برابـر دولـت مرکـزي، در اوایـل سـده چهـارم        با فراخوان شورشیان به

هاي خالفت اموي شـکل گرفـت و سـپس بـا مصـالحه بـا        )، پایه133ص، 2ج ،(همان

 ،2ج ،امیرنشینهاي مسیحی شمال اندلس، بساط حمـالت نظـامی برچیـده شـد (همـان     

) و سرانجام با نظام امیراالمرایی در این خالفـت هـم اصـل آن برجـاي مانـد      145ص

). مهم آن بود که در این دو سده، نظامیان و منطق نظامی در پرتـو  160ص ،2ج همان،(

نگرش سیاسی تازه قرار گرفت و در خدمت آن به کار رفت و دگـر بـاره بخشـهایی از    

گري تأثیر گذاشت. بـه دنبـال   پدیده تقریب، مجال ظهور  یافت و بر تحول منطق نظامی

مهار آن توسط نگرش نو به سیاست، پدیده دیگري  تحول در استفاده از نیروي نظامی و

  به ظهور پیوست:

  . رونق رقابتهاي نوین فرهنگی تمدنی3- 1

به دنبال تحول پیش گفته، شرایط براي ظهور رقابتهـاي بـدیل و جـایگزین نظـامی     

فراهم آمد و رقابت فرهنگی تمدنی پرشوري برپا شد که حجم پرشماري از امکانـات و  

هاي چهارم و پنجم قمري را به  خالفتهاي حاکم بر جهان اسالم در سده توانهاي دولتها و

در این میان خالفت عباسی با توجه بـه پیشـینه خـود، سـرآمد      خویش اختصاص داد.

هـاي   آمد و بغداد، مرکز آنـان در جلـوه   جریان تمدنی در آغاز سده چهارم به شمار می

بغداد و قرطبه به فاصـله انـدکی از    البتهتمدنی، پیشگام همه شهرهاي جهان اسالم بود. 

ق 145با این تفاوت که بغداد از آغاز تأسـیس در سـال    یکدیگر مرکز حکومت شدند.

پس از دو سده به این مقام  قمري،ولی قرطبه از سده چهارم  ،مرکز خالفت عباسیان شد

  .شهر قاهره نیز در سده چهارم برپا شد رسید.

                                                           

ق)، ارمنی االصل که والی شام توانست در 491-428. وزیر و سپهساالر نامدار مصر به روزگار مستعصم فاطمی (1

  شورشهاي قاهره در نیمه دوم سده پنجم، احیاگر دوباره خالفت فاطمی شود.
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هاي علمی گونـاگون و دههـا مرکـز     در رشتهپیشینه علمی شهر و حضور دانشوران 

هـاي خـرد و کـالن و رقابـت پـر نشـاط گـروه یـا          علمی کوچک و بزرگ و کتابخانه

مانند از نشاط تمدنی بخشیده  اي بی این شهر را جلوه 1گرایشهاي فکري متفاوت در آن،

 2لعلمبود. همین وضعیت در قاهره فاطمیان آشکار بود. برپایی مرکز علمی األزهر و دارا

) و رصدخانه خود حکایت از رونق رقابتهاي فرهنگی ـ  26ص، 4جق، 1402 اثیر، ابن(

تمدنی داشت. سومین خالفت برپا شده در اندلس هم با انجام اقداماتی از همـین مقولـه   

 ق)366-350فرمان حکم المستنصر امـوي ( چون تأسیس کتابخانه بزرگ شهر قرطبه (

)، توسـعه جـامع   19ص، 3ج ق،1415، ؛ مقـري ریهبه تأسیس کتابخانه بزرگ المستنصـ 

) و حمایـت از  6ص، 3ج ،)، بناي شهر الزهـراء (همـان  11ص ،3ج ،بزرگ اموي (همان

در ایـن   3)،25، ص3ج همـان، دانشوران مقیم بغداد براي  ارائه آثار خـود در انـدلس (  

  رقابت تازه وارد شد.

گوناگون رقابتهایی که تا  بنابر آنچه گفته شد در سده چهارم و پنجم قمري به دالیل

اي به خود گرفت یافت، شکل تازه پیش از این دو سده در مسیر حذف رقیب سامان می

گانه و همـه  که به رونق رفتارهاي فرهنگی ـ تمدنی انجامید و گروهها  یا گرایشهاي سه 

انشعابهاي آنها، وجود یکدیگر را به رسمیت شناختند و نابودي همدیگر را از مجموعـه  

یاستهاي کوتاه مدت خود دور کردند. در این چنین شرایطی امنیت بیشتري در جهـان  س

هـا   اسالم برپا شد و رقابتها، سویه تمدنی به خود گرفت و استعدادها و توانها و سـرمایه 

تر پیش رفت و هریک از رقیبان دیروز کوشـیدند تـا   هاي افزون به سوي ساخت و ساز

                                                           

تاریخ بغداد خطیب بغدادي فضاي  کتابخانه در بغداد دارد. نشان از وضعیت کتاب و الفهرست،نام با  ندیمابن. نوشته 1

  .رساله بغدادیه ابوحیان توحیدي از امکانات فراوان تمدنی این شهر بزرگ گزارش داده استه و علمی را وصف کرد

  .این دارالعلم توسط الحاکم خلیفه فاطمیان در سده پنجم برپا شد. 2

پیکی نزد ابوالفرج اصفهانی به بغداد فرستاده شد تا نخستین استنساخ از کتاب االغانی او  ،فرمان حکم المستنصر به. 3

  .را با مبلغ گزاف خریداري نماید
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بیشـتر بـه نمـایش بگذارنـد و در صـورت امکـان،       هـاي خـود را    در فضاي نو، داشته

هاي رقیب دیرینه را از آن خود کنند. بـدیهی بـود کـه نهـاد خالفـت عباسـی بـا         داشته

برخورداري از تجربه ساخت یک شهر تمدنی بزرگ به نام بغداد و ایفاگري نقش مـؤثر  

قتـدار  در مدیریت نهضت ترجمه، با وجود از دست دادن اقتدار سیاسی خود، به کمـک ا 

معنوي حاصل از این برخورداري و رونق مظاهر تمدنی فراوان در مرکز خود، بتواند این 

هـا یـا    شهر را به الگویی براي دیگر شهرهاي اقماري به عنوان پایتخت سالطین سلسله

  خالفتها تبدیل نماید.

گزارش مفصلی از امکانات شهر بغـداد در مقایسـه بـا یکـی از شـهرهاي اقمـاري،       

د تصویري از توان الگو سازي ایـن شـهر را در آن دو سـده نشـان دهـد (ر.ك:      توان می

خطیـب  ) و فضاي فرهنگـی علمـی آن را بنمایانـد (   182-91صص ،ق1400توحیدي، 

) و تأثیر آن را در همـان دوره در منـاطقی ماننـد    78-76، صص1جق، 1422 بغدادي،

م، 2013حــات، ق) (فر362-359انــدلس نشــان دهــد. اقــدام چهــار ســاله فاطمیــان (

)، پیش از ورود به مصر براي ساخت شهر قـاهره و نیـز مرکـز علمـی     200-192صص

تواند در راستاي همین الگوگیري از بغداد عباسیان و رقابت با آن معنا شـود.  األزهر می

هاي گوناگون مستقل این دو سده  توان در مراکز سلسله برانگیزي بغداد را میتأثیر رشک

ق)، که از شدت تأثیرگذاري الگوي بغداد حکایت 1403 ،ثعالبیر.ك: نیز مشاهده کرد (

دارد و تأثیر پنهان ظهور بخشهاي دیگري از پدیده تقریـب را در قالـب رونـق فضـاي     

  دهد. فرهنگی تمدنی نشان می

  هاي نظري تقریب . عرصه2

گیـري  هاي گوناگون نامبرده شده، سه موضع فراهم آمدن فضاي رقابتی نو در عرصه

م از سه مرجع تأثیرگذار را در پس خود به همراه داشت که هر سه حکایت پنهانی از مه

  تحقق حوزه نظري تقریب دارند، این سه حوزه عبارتند از:
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  هاي مستقلگراي نهاد خالفت در برابر ظهور سلسلهگیري تقریب . موضع1- 2

ـ   ه قـدرت  خالفت عباسی پس از گذر از دوره اقتدار خود و ورود به روزگـار تجزی

سیاسی با اعتنا به الگوي خودساخته، جایگاه جدید و موقعیت تازه خود را شـناخت و  

آن را پذیرفت. این خالفت، نخست در برابر امیران مستقل و نیرومند به شـرطهایی کـه   

آورد، مانند حفـظ امنیـت    برآوردن آنها هرگز در اقتدار این دولتها چالشی به وجود نمی

ي قوانین اسالمی، آنان را همچون منصوبان مسـتقیم خـود در هـر    مردم و تعهد به اجرا

صص ش، 1367کوب، منطقه به رسمیت شناخت و برایشان لواء و خلعت فرستاد (زرین

ــالبی،  ؛98و97 ــه  304، ص2؛ ج37ص، 1ج ،ق1403ثعــ ــدام مایــ ــن اقــ ) و ایــ

  بخشی به این دولتها در میان مردم هر منطقه شد. مشروعیت

داد؛ اما بـه تعبیـر    ند اقتدار مستقیم سیاسی خلیفه را کاهش میروح این اقدام هر چ

یکی از پژوهشگران، نهاد خالفت را به نهادي فرهنگی تمدنی تبدیل کرد که حکومتهاي 

 ،ش1386فیرحـی،  متقارن، پیرامون آن گرد آمدند و هویـت خـود را تعریـف کردنـد (    

ي با نهاد خالفت باز داشـت و  تر آن بود که امیران مستقل را از درگیر ). اما مهم279ص

به کارگزاران آن تبدیل کرد و سیادت معنوي خالفت را در قلمرو آنان که در هر خطبـه  

کـرد. ایـن    زدند، حفظ می نامش را بر منابر برده و برایش دعا کرده و سکه به نامش می

بـرد و   پیامد احساس جدایی امارتهاي مستقل از خالفت را در ذهن خلفـا از میـان مـی   

داشت و ایـن موضـوع    اندیشه کوشش براي اقدامات نظامی بر ضد آنها را از میان برمی

کرد و از مناقشات نظامی میان نهاد خالفت و امارتهاي  بسیار به تقویت امنیت کمک می

  کاست. مستقل به شدت می

هاي مستقل در برابر نهاد گراي امیران سلسلهگیري تقریب. موضع2-2

  خالفت

اي که اقدامی متقابل و متناسب در برابر نهاد خالفت را در پی داشـت،   دومین اندیشه

گریهاي شـماري از امیـران مسـتقل در     از سوي امیران مستقل انجام شد. با وجود ستیزه
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)، در سده چهارم، اکثریـت  234ش، ص1366 ،تاریخ سیستانسده سوم با نهاد خالفت (

طلبیهـاي خـود، مـرزي بـه نـام نهـاد        تامیران مستقل با وجود تمام اقتدارگرایی و قدر

دیدند که با شـواهد تـاریخی قابـل     خالفت داشتند و خود را در نگهداشت آن متعهد می

اي، اگر سـنی مـذهب بودنـد کـه بـه دلیـل        اثبات است. جالب آنکه این دولتهاي منطقه

 دانستند و اگر شیعه مذهب بودند نیز بـه  اشتراك مذهبی، خود را حامی نهاد خالفت می

ق، 1349مسـعودي،  بویه با وجود کاهش اقتدار نهاد خالفت ( دالیل گوناگون همانند آل

، 7جق، 1402 اثیـر، ابن) و حتی قتل بعضی از خلفا توسط امیران مستقل (277ص، 4ج

)، اما نظام خالفت را از میان نبردند و به تداوم آن کمک کردند. این عملکرد به 206ص

  جانبه بوده است.اندیشیهاي همهتنی بر مصلحتورزیهاي مب یقین حاصل اندیشه

فقیهان در برابر نهاد خالفت و امارتهاي  گرايگیري تقریبموضع . 2-3

  مستقل

اي که اقدامی متقابل و متناسب با کنشهاي نهاد خالفـت و امارتهـاي    سومین اندیشه

سـنت و  مستقل در پی داشت، نظرات و فتواهاي شماري از فقیهان دو گروه پرنفوذ اهـل 

شیعه در این دو سده بود، که با نگرشی نو در تعامل خود با خالفـت عباسـی و امیـران    

هـا و خالفتهـاي    مستقل، بر پذیرش وضعیت جدید نهاد خالفت پس از پیدایش سلسله

بخشی به همه، شـرایط را بـراي رونـق تعـامالت تمـدنی       اي و مشروعیت مستقل منطقه

گیري فقیهان دو گروه شیعه و  توان موضع ین موضوع میتر کردند. به دلیل اهمیت ا آماده

هاي مستقل در عرض و طول خالفت عباسی را جداگانه  سنی در موضوع برپایی سلسله

  گراي آنان بر فضاي تمدنی آن روزگار را ارزیابی نمود: بررسی کرد و تأثیر رویکرد واقع

  سنتگیري فقیهان اهل. موضع1- 2-3

سنت به نهاد خالفت و کوشش آنهـا بـراي توجیـه    نی اهلوابستگی تاریخی نهاد دی

سبکهاي برپایی تشکیل خالفت براساس نگرشهاي کالمی، موجب تعامـل بیشـتر میـان    
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هاي تـاریخی ایـن نهـاد در پـیش و پـس از تشـکیل       آنان و نهاد خالفت در همه دوره

سـت  خالفت عباسی بود. پذیرش سبک ابداعی تعیین خلیفه در دوره چهـار خلیفـه نخ  

)، توجیه خالفت امویان با استناد به قاعـده تغلّـب   155-153ش، صص1386(فیرحی، 

) و پذیرش انحصار مذاهب فقهی بـه چهـار مـذهب در سـده     24ص، ق1386(ابویعلی، 

ش، 1391سوم و چهارم قمري، بنا بر سه دیدگاه از چهار دیدگاه معروف (خان صنمی، 

سنت با خالفتهاي گوناگون فقیهان اهل هایی از تعاملهاي گسترده نمونه 1)،62-47صص

کـرد. در دوره تـاریخی مـورد بحـث نیـز ظهـور        بینی آنـان مـی   بود و حکایت از واقع

دیدگاههایی درباره نهاد خالفت و سخن گفتن از جواز تنازع بر سر مقام خالفت وجود 

 ،ق1416مـاوردي،   داشت (این اصطالح توسـط مـاوردي ابـداع و توضـیح داده شـد:     

مراد از آن امارت امیرانی بود که بدون اجازه خلیفه و بدون حکم انتصـاب او،  ). 18ص

امیـر  یافتنـد.   تنها با تکیه بر نیروي نظامی بر یک منطقه چیره شده و بر آن اسـتیال مـی  

کرد و در امـور سیاسـی و اداري خـود     از خلیفه پیروي می ،استیال از نظر مذهب و دین

خلیفه را پیشواي . 1خلیفه تعهداتی به شرح زیر داشت:  تصمیم گیرنده بود. وي در برابر

. همکاري با خلیفه بـراي  3. اطاعت مذهبی از خلیفه؛ 2دینی و جانشین پیامبر دانستن؛ 

. نافذ بودن اوامر مذهبی در سراسر قلمرو وي و همچنین در معامالت 4پیشرفت اسالم؛ 

. اجـرا شـدن حـدود    6؛ . استیفا شدن حقوق شرعی مطابق بـا شـرع  5و عقود مذهبی؛ 

ش، 1372(زیـدان،   . حمایت وي از دین اسالم با تمام قوا7شرعی در تمام قلمرو امیر؛ 

). وجود دو خالفت در عرض خالفت عباسی به نامهاي فاطمی و اموي و 115، ص1ج

هـاي کوچـک و بـزرگ مسـتقل،      ) و سلسله54نیز مشروعیت امارت استیال (همان، ص

سنت است. بدیهی است که موضوع همکاریهاي عملی فقیهان اهلبینی  نمادي از این واقع

                                                           

داند، به لحاظ شواهد تاریخی،  گیري دیدگاه چهارم را که تاریخ حصر را سده هفتم قمري می. نویسنده در نتیجه1

  است. تر ارزیابی کرده قوي
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هاي سازمانی مختلف، چنـان در تـاریخ پـر نشـانه      با خالفتها و دولتهاي مستقل در رده

  است که نیاز به استدالل ندارد.

  گیري فقیهان شیعی. موضع2- 2-3

گـرا بـه    فقیهان شیعه در سده چهارم و پنجم قمري با دالیل گوناگون رویکردي واقع

اند. با وقوع غیبت کبري امام دوازدهم(عج) در  تحوالت سیاسی کالن جهان اسالم داشته

) و برپـایی  503، ص2ش، ج1364بابویه، ؛ ابن395ق، ص1417ق (طوسی، 329سال 

)، 451و450، صص8ق، ج1402اثیر، ق (ابن334بویه در بغداد در سال دولت شیعی آل

 ن شد و عصر موسوم به عصر حضور امامانوضعیت رهبري در جامعه شیعی دگرگو

به پایان رسید و عالمان شیعی مدیریت جامعه شـیعی را کـه بخشـهایی از آن از عصـر     

) و سالها بود کـه در  51ش، ص1367آغاز شده بود (حسین،  امامت حضرت صادق

 )، به دست گرفتند. فقیهـان بایـد  5تا، صمیان جامعه شیعه پذیرفته شده بود (نعمانی، بی

رسیدند تا هدف بلند خود را که حفظ  با توجه به شرایط تازه، به منطق ارتباطی تازه می

جامعه شیعه بود، تحقق بخشند. در آن شرایط که خالفت عباسی وارد دوره امیراالمرایی 

گیري شفاف در برابر نهاد خالفـت و امارتهـاي مسـتقل بـه تثبیـت       شده بود، دو موضع

  رساند: وضعیت جامعه شیعه کمک می

  . منطق نظري1- 2- 2-3

-هاي آنان خود را نشان داد، با اتکا به دو گروه روایات اهـل  این دیدگاه که در فتوا

، 1ق، ج1401(کلینی،  ، غاصب دانستن همه حکومتها بدون حاکمیت معصومبیت

) (گروه اول) و لزوم وجـود نظـام سیاسـی بـراي     538ق، ص1400بابویه، ؛ ابن199ص

؛ 17، ص19ش، ج1337الحدید، ابیمرج و ناامنی در زندگی مردم (ابن پرهیز از هرج و

) (گروه دوم) و نیز دو گونه سیره متفاوت از آنان مانند 32، ص23ق، ج1403مجلسی، 

و نیز واقعیت دوگانه روزگار خود آنان بـود.   و قیام امام حسین صلح امام حسن
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ـ   ق)، سـید  413-336یخ مفیـد ( شرایط همکاري با سلطان توسط فقیهان شیعه ماننـد ش

ق) بازخوانی و تعیین شـد (ابـراهیم،   460-385ق) و شیخ طوسی (435-355مرتضی (

). این گروه از فقیهان با حفظ دیدگاههاي مستقل کالمی شـیعی،  96-88ق، صص1433

نیاز همیشگی مردم به حـاکم و حاکمیـت در همـه زمانهـا را لحـاظ کردنـد (طوسـی،        

اي خود توانستند زمینه تعامـل و همکـاري بـا نظامهـاي     ) و با فتواه183ق، ص1400

سیاسی حاکم را فراهم آورند. شیخ مفید آشکارا از جواز همکاري با حاکمان غاصب و 

) و 260ش، ص1380ستمگر در کارهاي درست و حق سخن گفت (شـریف مرتضـی،   

د مبناي خود را در مصلحت عمومی مردم در برپایی حکومت در همه زمانها تشریح کـر 

  ).264(همان، ص

سید مرتضی نیز به عنوان شاگرد شیخ مفید، در تعامل با خالفت عباسی پا جاي پاي 

استاد خود نهاد و آشکارا ارتباط خود را با خلفا و وزیران و سالطین روزگار حفظ کرد 

). در 73و72ش، صـص 1379و در کتابهایش از بعضی از آنان به بزرگی یاد کرد (نصر، 

و، که موضوع همکاري با سلطان همچنان در میان شیعیان مسئله مهمی هنگام مرجعیت ا

بود، در پاسخ به پرسش ابوالقاسم مغربی وزیر مشرف الدوله بویهی از شرایط همکـاري  

اي نوشـت و اظهـار اطاعـت را از سـالطین      با سلطان همانند استادش شیخ مفید رساله

) و 651ق، ص1433کرد (ابراهیم، متغلب در مناطق را در بعضی از موارد واجب اعالم 

همو وجود نظام حاکم را ضرورت زندگی مردم دانست. او از همکاري با سلطان ستمگر 

). شیخ طوسی شاگرد 93و92به عنوان سنت پیشینیان صالح شیعه یاد کرد (همان، صص

برجسته سید مرتضی، از نیاز همیشگی مردم به حاکم در همـه زمانهـا یـاد کـرد و ایـن      

ا از احکام عقل به شمار آورد و مخالفان این حکم ضروري عقلی را شایسـته  موضوع ر

) و جواز همکـاري بـا حاکمـان    3ش، ص1391طوسی، نصیرالدین مصاحبت ندانست (

 ستمگر و شرایط آن را همچون استاد خود اعالم کرد.
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  . منطق عملی2- 2- 2-3

ـ       اي شـیعی   یرهفقیهان شیعی از پس منطق نظري، بـا اسـتناد بـه منـابع حـدیثی و س

کوشیدند تا عمل خود را منطبق با واقعیتهاي زمانه تنظیم نمایند و پس از مجاز شـمردن  

همکاري با نهاد حاکم غاصب، به دالیل گوناگون راه را براي تحقق عملی این همکاري 

گشوده و خود نخستین کسان از جامعه شیعی بودند که وارد عرصه این تعامل بـا حفـظ   

خود شدند تا دیگر نخبگـان شـیعی هـم بـدان ورود نماینـد. مـثالً        دیدگاههاي سیاسی

پذیرش شماري از مناصب مانند ریاست نهـاد نقابـت از سـوي فقیهـانی چـون شـریف       

ش، 1365؛ نجاشـی،  79م، ص1979مرتضی با حکم خلفاي عباسی (ابوالفرج اصفهانی، 

ود و مراحـل  )، راه عملی تعامل را با واقعیت موجود به روي جامعه شیعی گشـ 262ص

  دیگري از تقریب تحقق یافت.

پذیرش یا نپذیرفتن دیگري، راز فهـم حضـور پنهـان تقریـب در عصـر      

  شکوفایی تمدن اسالمی 

توانـد تحقـق عمـل و     برآیند شواهد تاریخی استناد شده در این پژوهش تا اینجا می

گـرایش  نام و نشـان توسـط سـه گـروه      هاي تقریبی بی گرا و رواج اندیشه رفتار تقریب

علوي؛ اموي و عباسی در تعامل با یکدیگر را آشکارا نشـان دهـد. چـه قبـل از سـده      

تمدنی یـا   ـچهارم هجري چه پس از آن، یک موضوع، محور همه کنشهاي ضدتقریبی  

کنشهاي تقریبی ـ تمدنی بوده است. این موضوع میزان پـذیرش دیگـري یـا نپـذیرفتن      

، یک گروه یا یک جامعه باشد. در سه سـده  تواند یک فرد دیگري است. این دیگري می

اي مبتنـی   نخست که پذیرش دیگري یا نبوده، کم بوده و یا به صورت ویژه بوده، اندیشه

بر رقابت حذف دیگري شکل گرفته و در پی خود اقدامات خشنی را به همراه آورده و 

نجم قمـري  هاي چهارم و پ جنگهاي خونین و پرشماري را به راه انداخته است. در سده

که میزان پذیرش دیگري به هر دلیـل و عـاملی تحـول یافتـه و ارتقـاء پیـدا کـرده، از        
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توانـد   ها و اقدامات خشن در قیاس با پیش از آن کاسته شده است. این تعبیر می اندیشه

اي از میزان عدم تحقق یا تحقق پدیده تقریب را در جهان اسـالم در ایـن دو دوره    گونه

  تصویر کند. 

ه تقریب همچون پدیده تمدن، همزاد با پذیرش دیگري است و تفاوت درجـات  پدید

آن هم فارغ از دالیل و عوامل آن، با موضوع پذیرش یا عـدم پـذیرش ارتبـاط وثیـق     

داشته و کیفیت آن به همین پدیده وابسته است. گامهاي تحقق اجتمـاعی تقریـب در دو   

هاي دیگر و پیروان  ن حذف اندیشهسده مورد پژوهش، پس از پیدایش اندیشه عدم امکا

آنها، از پس بیش از دو سده چالشها و منازعات گوناگون سه گروه یـا گـرایش اصـلی    

گرایـی   جهان اسالم (علویان، امویان و عباسیان)، نخست با گذر از رقابت سیاسی حذف

هایی از فهم واقعیت پذیرش دیگـري را پـذیرفت و    گرایی، رتبه به رقابت سیاسی تعامل

سپس به تناسب این رویکرد، نیروي نظامی را متحول کـرد و آن را در خـدمت همـین    

اي را پـذیراي وجـود    سیاست قرار داد و دو نهاد خالفـت و امارتهـاي مسـتقل منطقـه    

سنت و شیعه، همـه  یکدیگر کرد و با تبیین شرعی این واقعیت از سوي نهاد فقاهت اهل

هـاي   واقعیت وجودي یکدیگر نموده و رتبه جامعه را پذیراي درجه باالتري از پذیرش

باالتري از تقریب اجتماعی را رقم زده و شرایط الزم براي پدیده انسجام و رقابت سالم 

  در حوزه شکوفایی تمدنی را میسر ساخته و برآیند آن شکوفایی تمدن اسالمی شد.

  گیرينتیجه

معروف کنونی خود و . دو پدیده تقریب و تمدن، چه در دوره شهرت داشتن به نام 1

چه پیش از آن، ارتباطی وثیق با یکدیگر داشته و بر هم تأثیر گذاشته و با هـم جامعـه   

هاي چهارم و پنجم در جهان اسالم را ساخته و بـه اوج شـکوفایی    متمدن اسالمی سده

  اند. رسانده
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. تحولهاي واقعی جهان اسالم در بازه زمانی این پژوهش، در ساخت عمل و نظـر  2

هاي فکري، عملی، از سوي گروههاي مهـم   مان بدون تحقق پدیده تقریب در عرصههمز

  شده است. و تأثیرگذار اجتماعی، به خلق یک تمدن منجر نمی

هـاي انسـجام    . تحولهاي مهم در پیدایش رقابتهاي نو سیاسی و نظامی کـه پدیـده  3

ه تقریـب،  اجتماعی و رقابت سالم را تحقق بخشـیده، بـدون ظهـور بخشـهایی از پدیـد     

ناممکن بوده و به همین دلیل این پدیده را باید در پس شکوفایی تمدنی جهان اسالم در 

  آن دو سده دید.

. پذیرش دیگري (فرد، گروه و جامعه) به عنوان یک واقعیت مهم، بنیان اصـلی دو  4

پدیده تقریب و تمدن است و با توجه به وابستگی تمدنها به وجود جامعه مرکب از افراد 

گروههاي مختلف و وابستگی تحقق جامعـه بـه پـذیرش عناصـر انسـانی آن توسـط        و

یکدیگر، بدون تحقق پدیده تقریب، امکان تحقق تمدن و شکوفایی آن در جهـان اسـالم   

  ممکن نبوده است.

هاي ناشناخته و مغفول عصر شـکوفایی تمـدن مسـلمانان،    . پدیده تقریب از پدیده5

جهان اسالمی گذشته داشته و با وجود قرار گـرفتن در   اي در قلمروهاي نکاویدهعرصه

  پس هر مرتبه از شکوفایی تمدنی، اما از پژوهشهاي بایسته محروم مانده است.

. جهان اسالم امروزي نیز براي نیل به تحقق تمدن نوین اسالمی، نیازمند استفاده از 6

سلمانان، همچنان راهکار تقریب است و کارآمدي آن در تجربه زیست تمدنی پیشینی م

دهـد، مشـروط بـر آنکـه در     بدیل در شکوفایی تازه تمدنی قرار میآن را راهکاري بی

هاي نخبگانی معطوف به ادراك تقریب و راههاي تازه دستیابی به آن شرایط کنونی، اراده

  باشد.



  109  اسالمی تمدن شکوفایی عصر در سلمانانم زیسته تجربه پایه بر تمدنی شکوفایی با تقریب رابطه

  فهرست منابع و مآخذ

  بیروت: دارالمرتضی.، الفقیه و الدولۀ الفکر السیاسی الشیعیق)، 1433ابراهیم، فؤاد ( .1

اهللا مرعشی  ، قم: کتابخانه آیتشرح نهج البالغهش)، 1337الحدید، عبدالحمید بن هبۀاهللا (ابیابن .2

  نجفی.

  ، بیروت: دارصادر.الکامل فی التاریخق)، 1402، علی بن محمد (اثیرابن .3

، تهران: ، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هرويالفتوحش)، 1372اعثم کوفی، احمد بن علی (ابن .4

  انقالب اسالمی.

  ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.کمال الدین و تمام النعمۀش)، 1364بابویه، محمد بن علی (ابن .5

  ، بیروت: مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.األمالیق)، 1400بابویه، محمد بن علی (ابن .6

  للمطبوعات.، بیروت: مؤسسۀ األعلمی المثالب و المناقبق)، 1423حیون، نعمان بن محمد (ابن .7

، ترجمه محمـدپروین گنابـادي،   خلدونمقدمه ابنش)، 1362خلدون، عبدالرحمن بن محمد (ابن .8

  تهران: علمی و فرهنگی.

  ، به کوشش راینهارت دوزي، لیدن.المغرب البیانم)، 1848عذاري، احمد بن محمد ( ابن .9

  رالکتاب العربی.، بیروت: داعیون األخبار، ق)1423دینوري، عبداهللا بن مسلم ( قتیبه ابن .10

  ، بغداد: مطبعۀ الدیوانی.مقاتل الطالبیینم)، 1979ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین ( .11

  بیروت: دارالفکر.، حکام السلطانیۀاأل، )ق1386( محمد بن حسین ابویعلی، .12

  .دخویه، لیدن: فتوح البلدان، م)1866( بن یحیی احمد بالذري، .13

  بهار، تهران: پدیده خاور. ش)، تحقیق: محمدتقی1366، (تاریخ سیستان .14

  ، بیروت: دارالکتب.الرسالۀ البغدادیۀق)، 1400توحیدي، علی بن محمد ( .15

، بیروت: دارالکتب فی محاسن أهل العصریتیمۀ الدهر ق)، 1403عبدالملک بن محمد ( ،ثعالبی .16

  العلمیۀ.

  ، تهران: انجمن آثار ملی.الغاراتش)، 1354ابراهیم بن محمد (ثقفی کوفی،  .17



110   تمدن نوین اسالمی در آینه تقریب   

، ترجمـه سـید محمـدتقی    تـاریخ سیاسـی غیبـت امـام دوازدهـم     ش)، 1367جاسم (حسین،  .18

  تهران: امیرکبیر.اللهی،  آیت

بررسی زمان و تاریخ حصر مـذاهب  «ش)، 1391خان صنمی، فاطمه؛ خان صنمی، شعبانعلی ( .19

  .7، شماره مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، »اربعه

، تهـران:  اسی از آغاز تا پایان آل بویـه تاریخ خالفت عبش)، 1379خضري، سید احمدرضا ( .20

  سمت.

  ، بیروت: دارالغرب اإلسالمی.بغداد تاریخق)، 1422( حمد بن علیا خطیب بغدادي، .21

، ترجمه احمد آرام و دیگـران، تهـران: انقـالب    تاریخ تمدنش)، 1370دورانت، ویلیام جیمز ( .22

  اسالمی.

، بویـه  ان ساسانیان تـا پایـان آل  تاریخ مردم ایران از پایش)، 1367کوب، عبدالحسین (زرین .23

  تهران: امیرکبیر.

  .تهران: امیرکبیر، ترجمه علی جواهرکالم، تاریخ تمدن اسالم)، ش1372زیدان، جرجی ( .24

، زیر نظر سید 2، جدائرة المعارف بزرگ اسالمی، »بدر الجمالی«ش)، 1380سجادي، صادق ( .25

  المی.کاظم موسوي بجنوردي، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اس

، ترجمـه محمـود   »رسالۀ فی العمل مع السلطان«ش)، 1380شریف مرتضی، علی بن حسین ( .26

 .14، شماره مجله علوم سیاسیشفیعی، 

  ، تهران: نهضت زنان مسلمان.تاریخ تحلیلی اسالم ،ش)1359( سید جعفر شهیدي، .27

  ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.تاریخ الطبريق)، 1408محمد بن جریر ( طبري، .28

، تهران: کتابخانه جـامع  اإلقتصاد الهادي إلی طریق الرشادق)، 1400محمد بن حسن ( طوسی، .29

 چهلستون.

  ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.کتاب الغیبۀق)، 1417طوسی، محمد بن حسن ( .30

  .بیروت: ناشرون ،آثارهم فی مصر الفاطمیون تاریخهم و ،)م2013( رضافرحات،  .31

، قم: نشـر  درسنامه تاریخ و عقاید زیدیهش)، 1389( فرمانیان، مهدي؛ موسوي نژاد، سید علی .32

  ادیان.



  111  اسالمی تمدن شکوفایی عصر در سلمانانم زیسته تجربه پایه بر تمدنی شکوفایی با تقریب رابطه

 ، قم: دانشگاه مفید.تاریخ تحول دولت در اسالمش)، 1386داود ( فیرحی، .33

  ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.الکافی ق)،1401کلینی، محمد بن یعقوب ( .34

وت: المکتـب  بیـر  ،األحکام السلطانیۀ و الوالیات الدینیـۀ )، ق1416ماوردي، علی بن محمد ( .35

  .اإلسالمی

  ، بیروت: مؤسسۀ الوفاء.بحار األنوارق)، 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ( .36

  نا. ، قاهره، بیمروج الذهب و معادن الجوهر ،ق)1349، علی بن حسین (مسعودي .37

  ، قاهره: دارالصاوي.التنبیه و اإلشرافتا)، ، علی بن حسین (بیمسعودي .38

من غصن األندلس الرطیب و ذکر وزیرها لسـان   نفح الطیبق)، 1415احمد بن محمد (، مقري .39

  ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.الدین بن الخطیب

  ، قم: دارالفکر.تاریخ قمتا)، ناصر الشریعه، محمدحسین (بی .40

  ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.رجال النجاشیش)، 1365نجاشی، احمد بن علی ( .41

ن و علماء دین از دیدگاه علم الهـدي (سـید   تحلیل فقهی رابطه سلطا«ش)، 1379نصر، علی ( .42

  .4، شماره مجله پژوهشنامه انقالب اسالمی، »مرتضی)

  تهران: خوارزمی. ،اخالق ناصريش)، 1391محمد بن محمد (طوسی، نصیرالدین  .43

  تهران: مکتبۀ الصدوق.، کتاب الغیبۀ )،تا بینعمانی، محمد بن ابراهیم ( .44

  .، بیروت: دارصادریعقوبیال ختاریتا)،  (بی بن اسحاق یعقوبی، احمد .45




