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  چكيده
زيسـتي   هـم برقراري صـلح و  هاي  راه ةدرباراي  اخير تبليغات گستردههاي  در سال
در رويكردي بدبينانه به زندگي بشر،  .است انجام شدهآميز در سطح جهان  مسالمت
با اين استدالل . گيرد ارزش چنداني ندارد مي اين حوزه صورت كه درهايي  فعاليت
كـه   ،بـه دور اسـت   جهـاني هـاي   گرايشاز واقعيت امروزي ها  گونه فعاليت كه اين

 ياصـل منزلـة   بـه  »نزاع بـراي بقـا  «دهد و به  مي گيري از شر هشدار كنارههمواره به 
ة وجـود دارد كـه همـ    نيزبينانه  خوش يدر مقابل، ديدگاه. بند است پايبيولوژيكي 

  .ستها كردن فاصله كمداند و همواره در پي  مي افراد بشر را عضوي از يك خانواده
 اصـل،  اسالمي نگرش در كه ايم پرسشپاسخ به اين در پي اين مقاله در  ،از اين رو

  چيست؟ »وگو گفت« مبدأو  منشأ،
مختلـف  هاي  خوانش ةارائي بر امكان تحليل ـ وصفي روش به مقاله اين در

كه هريك از ايـن   اينبا علم به . تأكيد شده است ،مانند اسالم، حتي در يك دين
هـاي   خـود را از جريـان  ة و بهـر  است  مسير خود را يافتهمختلف هاي  خوانش
و شـموليت ايـن   هـا   مصـداق . و اميال اجتمـاعي خواهـد بـرد    بشري گوناگون

تا به  ، است آزمايش گذاشته شدهة جهاني به بوت ةپيچيدهاي  داد رويرويكرد در 
 چـه  آن بـه  نزديكـي  براي را راه بهترينبتواند كم  كمبشر فرصتي دست دهد كه 

  .برگزيند شود مي پنداشته حق
 ،فرهنگـي  سـازي  جهاني، ها و اشتراكها  اختالفها،  ي تمدنوگو گفت :ها دواژهيكل
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 مقدمه. 1

نهـاد جمهـوري اسـالمي     ميالدي با پـيش  2000مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 
ايـن  . دكـر موافقـت  » هـا  تمـدن ي وگـو  گفـت «با عنـوان   2001گذاري سال  ايران براي نام

شد و از آن زمان به بعد رو  روبهاي  با استقبال گسترده المللي بينگذاري از سوي مجامع  نام
و مسـائل   وگـو  گفـت هـاي   با هدف بررسي زمينهگوناگون صدها كنفرانس در كشورهاي 

» بلكه ابتداي راه است اين طرح نه پايان كار،«. برگزار شده است برانگيز آن بحثدشوار و 
 اسـت  شديدي نياز دهندة نشان چيز هر از بيش طرح اين از استقبال. )52: 1387حقيقت، (
ايـن رو در پـي    از ؛كننـد  مـي  احساس بشري جامعة اوضاع آشفتة به توجه با آگاه افراد كه

؛ اسـت بوده  ها سوم شاهد آنهزارة جهان از آغاز  ند كها ييها براي آشفتگيجانشيني  يافتن
دربـارة  ) Hantington(» هـانتينگتون «انگيز  شدن نظرية هيجان پس از مطرحويژه اين نياز  به

دربـارة مـرگ انسـان و پايـان جهـان      ) Fokoyama(» فوكويامـا «ها و نظرية  برخورد تمدن
يـك   )Toween Bee(» توين بـي « گفتةبه  .تر احساس شد بيش) 20: 1386، وحيد اميري(

توانـد از زوال   مي و مراودات فرهنگي ،وگو گفت ،از طريق برقراري ارتباط فعال پويا تمدن
  .)45: همان( در امان بماندو انحطاط 

پردازي بـراي رسـيدن بـه     نظريهمنظور  بههدف بررسي اصول اسالمي  اين پژوهش با
ويژگـي آن ايـن اسـت كـه حامـل ديـدگاه       . انجام شده است ها تمدني وگو گفتاساس 
ايـن  . گيـرد  مـي نشئت » صدرالمتألهين شيرازي«متعالية حكمت  و از اسالمي است ةفلسف

عبـارت ديگـر بـر     بـه فلسفه بر مبناي كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت يا 
تشكيك وجود از جايگـاه خاصـي    ةلئمس« .بنا نهاده شده است »وحدت تشكيكي«مبناي 

 متعاليـه و طـرح آن در كنـار اصـالت     ةفلسفاسالمي برخوردار است كه پس از  ةفلسفدر 
شناسي  هستيسزايي در تبيين مسائل  هعنوان دومين اصل حكمت متعاليه، نقش ب بهوجود، 

در اين مقاله مالك ارزيـابي   ،از اين رو .)4- 5 :1380 ،طباطبايي(» است دهكراسالمي ايفا 
  .قرار گرفته است
به  ،نگاشته شده است ها ي تمدنوگو گفتكه با هدف بررسي مباني اسالمي  ،اين نوشتار

  :زير است سؤاالتگويي به  دنبال پاسخ
 چيست؟ها    نموارد اختالف و اشتراك تمد. 1

  كند؟ مي چه كمكيها  ي تمدنوگو گفترسيدن به اساس  دراصول اسالمي . 2
  چيست؟ها  ي تمدنوگو گفتبرد اهداف  اسالمي براي پيشة فلسفهاي  كار راه. 3



 21   كارخانه معصومهخاقاني و  سيدمحمد

 تحقيق ةپيشين. 2

موضـوع در   نيـ ا دربـارة تـاكنون  . مسائل روز جهـان معاصـر اسـت    از ها تمدن يوگو گفت
 رزادهيمش رايحم از جمله .است شده بحثبارها  يالملل نيب يها و كنفرانس مقاالت، مجالت،

 يو. اسـت  نوشته »يانگار سازهمنظر  از ها تمدن يوگو گفت«عنوان  با يا مقاله 1383 سال در
آن در روابـط   تيـ اهم و هـا  تمـدن  يوگو گفت انگارة به ياجمال ينگاه از پس ،مقاله نيا در
 در رزادهيدب اريشهر. است كرده يبررسرا  يانگار سازه ياصل يها محور و ها شالوده الملل، نيب

 يجمهـور  يخـارج  استيس بر ها تمدن يوگو گفت ريتأث« عنوان با را خود مقالة 1382 سال
 اسـت يمطـرح در س  يالگوهـا  كارآمـدبودن  ياست و در آن بـه بررسـ   نوشته »رانيا ياسالم
 عنـوان  بـا  يا مقالـه  در يكيخـان  يهـاد . است پرداخته رانيا يها تمدن يوگو گفت يخارج

 مهـم  يها هينظر يبند طبقه وها  مؤلفه فيتوص به »يجهان يمعنا تا يزبان مفهوماز  وگو گفت«
 اهللا  ينبـ  .پرداختـه اسـت   هـا  تمـدن  انيـ م يوگـو  گفت ينظر يها انيبن نييتب يبرا وگو گفت
 بـه  نيز مقاله نيا. است نگاشته »يالملل نيب تيو امن وگو گفت عدالت،« نام با يا مقاله يميابراه
 ينظـر  يهـا  انيـ بن نيـي تب يبـرا  وگـو  گفـت  مهـم  يهـا  هينظر يبند طبقه وها  مؤلفه فيتوص
عنوان  با يا مقاله انياحمد فاطمه و يبزرگمهر ديمج. است پرداختهها  تمدن انيم يوگو گفت

 اين ينور حسنو  »ها تمدن يوگو گفت دةيا و يانگار سازه ةينظر در صلح مشترك يها مؤلفه«
 »هـا  تمـدن  يوگو گفت دربارةارشد  نگاران روزنامه دگاهيد« عنوان با يپژوهش يعبد عباس و

. انـد  پرداختـه  ها تمدن يوگو گفت دربارة مختلف يها هينظر يبررس به آن در و اند داده انجام
 آوردهبه نگارش در »يجهان صلح و ها تمدن يوگو گفت«عنوان  با يا مقاله زين يعباس منوچهر

 يبـه بررسـ   تيـ نها در ورا بررسـي كـرده   و صـلح   جنـگ  دربـارة  مختلـف  يآرادر آن  كه
مسـائل   از ييهـا  گوشه به ها پژوهش نيا ةدر هم .است پرداخته صلح و يفرهنگ يوگو گفت

مفصـل بـه    طـور  بهمنابع  نياز ا كدام چيه. است شده پرداخته ها تمدن يوگو گفتمربوط به 
 در اين پژوهش بر بنابراين؛ است  نپرداخته اسالم، منظر از هم آن ها، تمدن يوگو گفتبحث 

  .ميبپرداز ينظر يمبان قالب در موضوع نيا مفصل يبررس به ميشد آن
 

  مباني نظري. 3
 مردماختالف و اشتراك ميان  1.3

انسان زماني كـه  . ي زيادي مواجه بوده استها هنگامي كه آدمي خود را شناخته با چالش از
هـاي   توانـد از پيچيـدگي   نمـي كه  كرد احساس، شد خويش فارغ ةاوليهاي  از برآوردن نياز
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تواند در نگـرش   نمي تدريج دريافت كه به ،از اين رو. رمز و راز جهان رهايي يابد زندگي و
معتقـد اسـت    هـانتينگتون . مشـترك داشـته باشـد    يديـدگاه نوع خود  با همبه عالم هستي 

و ميـان   كـرده اسـت  فرهنگي و تمدني مردم دنيا را از هم متمايز هاي  گونه كه تفاوت همان
افكند، تشابهات ميـان تمـدني و فرهنگـي نيـز باعـث ارتقـاي همكـاري و         مي جداييها  آن

مردم در آغاز يـك ملـت واحـد     .)7: 1997، هانتينگتون( شود مي ميان مردمگسترش اعتماد 
  .جهان پيرامون خود به اختالف نظر رسيدندة اما طولي نكشيد كه دربار ،بودند

هـاي   ارتباطي همـان فراينـد  هاي  مهارت« .الطبع است مدنيانسان موجودي  ،با اين حال
با ديگران رفتار كند كه ديگران او را باكفايت اي  گونه بهسازد  مي مركبي است كه فرد را قادر

نياز به معاشرت و اختالط با ديگران  ياز اين رو هر انسان؛ )12 :1380 تي وود،(» تلقي كنند
دلـي را توانـايي ابـراز     برخي مهارت ارتباط مؤثر را سازگاري با ديگران و مهارت هم«. دارد

ورزي را توانايي مذاكره با  تئجررت هيجانات و حل تعارض با ديگران و مها احساسات و
 استده كرخوبي درك   بهانسان  .)77: 1387 فتحي واجارگاه و ديگران،(» اند خواندهديگران 

هـاي   و ارزش ،آميز به توافق بر سـر اصـول، قواعـد    مسالمتزيستي  برخورد با جامعه و هم
براي تثبيت اين قوانين در دو هايي  در اين عرصه تالش ،همين دليل به ؛داردنياز مورد احترام 

  .است انجام شدهسطح كاربردي عملي و تئوري 
  
  عملية روند اشتراك در زمين 2.3

انجـام  سياسي مختلف هاي  اجتماعي زيادي در قالب نظامهاي  عملي تاكنون تالشة در زمين
اطاعت ها  كه در آن، اي قبيلههاي  بسياري از نظام ةسادهاي  با شكلها  اين تالش. است شده

هـاي   تـرين نظـام   پيچيـده بـا مـرور   . آغاز شده اسـت ، از رئيس جمهور مستبد واجب است
المللـي بـا محوريـت     بـين هاي  به ايجاد سازمانها  انواع نظامة توان فهميد هم مي دموكراتيك

  .شود مي منشور حقوق بشر ختم
  
  تئورية اشتراكات در زمين مبدأ 3.3

هـاي   او در رويارويي با سوفسطاييان، تـالش هاي  از سوي ديگر، با ظهور سقراط و كوشش
از باطل در دو سـطح نظـري و    منظور متبلوركردن حقيقت و تشخيص آن بهنظري  ـ فكري

كوشيد تـا بـا    مي )70: 1382موحد، (» منطق صوري ارسطو« سقراط در. عملي شكل گرفت
همـين   بـه . ئه دهـد ابزاري قانوني براي جلوگيري از خطاي ذهن ارا ها فرم و اشكال اتمراع
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منظور وي اصول و قواعـدي را ارائـه داد و ادعـا كـرد اصـالت بسـياري از ايـن قواعـد از         
برجسته نشان  را چنان ويمنطقي ة منظوم اما پيروان ارسطو ،است تر بيشآسماني هاي   سنت

گونـه   هيچبراي سنت الهي « الهي است ووچراي  چون بيقانون دادند كه گويي برخواسته از 
  .)43: فاطر(» !نيست و تحويلي تغيير
  
  در هر دو سطح تئوري و عمليها  نظر اختالفبازتاب  4.3
  شود؟ مي چه چيزي عايد مردمها  اين تالشة شود اين است كه از هم مي كه مطرحسؤالي اما 

بشري از صـدها دولـت كوچـك     ةجامعچه از سطح عملي حاصل آمد اين است كه  آن
 هـا ادعـا   كه هريـك از آن  تشكيل شده است  ،چه از نظر شكل و چه ساختار ،متفاوت كامالً
كوچـك  هـاي   رفته اين دولت رفتهاما  است،كند بهترين اشكال حكومت و تمدن بشري  مي

 همـين منظـور   بـه  جهاني به جهان عرضه كننـد؛ ة احساس كردند بايد خود را در قالب پديد
آغـاز  هاي  و سال 90 ةدهطي «. تشكيل دادندرا در سازمان ملل متحد  نظام جهاني جديدي

چـون تروريسـم،    امنيتي و سياسي هـم  سوم، شوراي امنيت فراتر از موضوعات صرفاً ةهزار
» وارد شده است...  و عمليات حفظ صلح، به موضوعات فراگيري ،كشتار جمعيهاي  سالح

را از اي  هسـته  و انـرژي  )332 :1382 ،واالس(» حق وتو«از اين رو  ؛)419: 1387 ظريف،(
  .داند مي آن خويش
منجر در قرون وسطي  يديجد تفكر رواج به كه بود اين نظري و فكري سطح دستاورد

بودن دين و تسلطي كه بر مـردم داشـت    شرعيو  مقدسة پيروان اين نوع تفكر به بهان .شد
به منطـق متعصـب    يشمنداناند تسلط ارسطو بر اذهانْ دليل به كه طور همان ،به آن پناه بردند

پا شـد تـا تحليـل     بهفكري شورش ة ر اين منظومدتمدن مدرن  ظهور با. شدند متوسل وي
بـر  شـك را  قياس كنند و بدين ترتيب در تفكر عميق انساني جانشين در سطح  استقرايي را

بشر ديگر مانند سابق به فكـر شـناخت راز   فلسفة ها اعالم كردند كه  آن. جاي ايمان بنشانند
ثبـات  . شدن بر نظام عالم اسـت  چيره جهان نيست؛ بلكه در پي تغيير روش زندگي و و رمز

ة مجموعـ  تري در پايه و اساس نظام هستي نيست، بلكه تغيير و تحول است كه نقش بزرگ
  .جهان هستي دارد

 جنـگ عـراق و كويـت ابـداع شـد     ة كـه پـس از خاتمـ    نظم نوين جهاني، ةدر ساي
در اعمـاق ذهـن    جديـد  يافقـ  ،شدن و آثار آن جهانيجديد ة پديد و )20: 1387 حقيقت،(

 ،معضالتها،  پارادوكس آن بر مبناي انواع مختلفي ازهاي  ارچوبهانسان گشوده شده كه چ
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 بـراي  جهـاني  ياجمـاع  بـه  رسـيدن  جهت در ها تالش همة. استوار شده استها  و چالش
 يبـه جـا   فكـري  گرايـي  كثـرت  ديگـران،  بـه  احتـرام  وگو، گفتبه زبان  بخشيدن حاكميت
 يتواحد در موجود نيروي برقراريدر جهت  يكو مذاكرات استراتژ ياسي،س يفتگيخودش
  .است انساني جامعة
  
 در جهان اسالمها  فواقعيت اختال 5.3

 ةجزيـر  شبهاما بعد از ظهور اسالم در  ،المللي بود بينمسائلي كه تاكنون مطرح شد در سطح 
. بردي را در جهان اسـالم آزمودنـد   ي راهوگو گفتمختلفي از هاي  مسلمانان روش عربستان

ـ  يديجد يها انقالب اسالمي محمدي افق  لـة يپرا از  هـا  آن و گشـود  اعـراب  چشـم  شيپ
 كه اي گسترده هاي بخش از تر دوردست هايي سرزمين به وآورد  رونيب يا لهيقب يها تيعصب

منـزوي قبـل از   ة ايـن جامعـ  « )Will Dorant( ويل دورانـت  گفتةبه . برد بودندبر آن حاكم 
هـاي   و ديگـر ارزش  ،رحمت، عدالت .)2: 1372 دورانت،(» برد مي سر بهگيري تمدن  شكل

هـاي    و ديري نپاييد كه اعراب بر سرزمين شدترين امپراتوري جهان پيروز  بر بزرگ اسالمي
  .تسلط يافتند ،فارس و روم آن زمان، شرق و غرب

مردم كشورهاي ديگر تمـدن  هاي  تركيب تمدن عرب مسلمان با فرهنگتسامح اسالم و 
تا اين تمدن امت اسالمي را به اوج علم  ،ارمغان آورد بهمجلل و پرطمطراق عصر عباسي را 

تـرين زمـان    تاريـك  دوراني كه غـرب در در . مختلف برساندهاي  و زمينهها  و هنر در رشته
و بـه سـركوب    ،كرد مي استفاده سوءاز دين براي ايستادگي در برابر علم  ،برد مي سر بهخود 

  .پرداخت ميافكار مخالف 
در  ،ندگرفتمطلوب فاصله هاي  مسلمانان از ارزش ،پس از آن يك دوره ركود شروع شد

سنت خدا را در زندگي روزمره از ياد بردند، در حالي كـه غـرب از   و  ،رفتند فرو دخوالك 
آوردن علـم   دست به يدر جهت تالش برا يهست يروهاياز ن تا بودار شده خواب غفلت بيد

بزرگ رنسانس اروپا مرزهاي دانش هاي  كه شخصيت يوقت. ببرد بهرهو كشف اسرار جهان 
 تـر شـد   وسيعغول دانش جهان اسالم افق ديدشان هاي  شانه را درنورديدند، با پاگذاشتن بر

  .)96: 1387حقيقت، (
زمـان  هـاي   چـالش  و از غـرب عقـب مانـده   ، در يك دوره از زمـان ، جامعة مسلمانان

خويش را به فراموشي سپرده است، اما خداوند خواست كه از خواب غفلت بيدار شود و 
جوانب مثبت و منفـي  ة و هم شدن بشناسد جهاني ةجديد عصر خود را در دورهاي  پديده

  .آن را درك كند
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شـد،   خـود و شـناخت ديگـران آغـاز     از همه جا براي بازگشت بـه ها  گسترش دعوت
ريـزي آخـرين    خـون از دعوت بـه   ؛گرفت مي در فرم و محتواهاي مختلفي شكلها  دعوت

المقـدس كـه    بيـت اشغال  واست نفري كه خون برادرمان را ريخته و نسل ما را نابود كرده 
تعهـدات  و  ،زيسـتي  هـم  ،آشـتي ، موجوديت و هويت ماست، دعوت به صـلح  ةدهند نشان

  .وگو گفتاخالقي تا حمايت از زبان 
بـا  ، برخي از كشورهاي اسالمي از جمله جمهوري اسـالمي ايـران  هاي  ما همه از تالش

جمهوري اسالمي « بايد بدانيم .يما آگاه، غربيهاي  كردن ايران در رسانه بدناماعتبار و  بيوجود 
 ؛)98 :همـان (» برخـوردار اسـت  اي  و اقتصـادي ويـژه   ،موقعيت سياسي، فرهنگي ايران از
 يسـم خشونت و ترور يو نف وگو گفتزبان  يتتثب جهت در ايران هاي تالش همة بنابراين

كـردن   و جمـع  بشـريت  اتحـاد  بـه  كـه  است انديشمنداني و متفكران بازگشت چنين هم و
 توحيـدي  اديان پارچگي يك و انسجام دنبال به همواره و دهند يم يتاهم يانسان يروهاين

  .اند شرق و غرب در
  
  شدن جهانياسالم و  6.3
. نظر دارنـد  اتفاقكردن اسالم  جهاني بارةمسلمانان و علماي مذاهب مختلف اسالمي درة هم

 يايـن آيـه در واقـع خطـاب    . آغاز شده است »الناس هايا اي«با عبارت  قرآنبسياري از آيات 
 كه پيـامبر  ،از نژاد بشري ارچوب و مرزهاي اسالم را درنورديده و فراترهجهاني است كه چ

شـده  » نيللعـالم  رحمة« رفته و مصداق عيني عبارت ،متعلق به آن است) ص( گرامي اسالم
بـه   »هيچ عربي به عجم برتري ندارد مگر با تقوا« با عبارت) ص( پيامبر گرامي اسالم. است

  .استاين نكته اشاره كرده 
 دهد به مسيحيت مي را خطاب قراراقشار بشر ة اسالم از اين نظر كه در سخنان خود هم

تفـاوتي كـه   . خاص است اي هعدآن مختص هاي  يهود كه خطابين يآبرعكس . شبيه است
دين مسيحيت جداي از . ستها بودن دعوت آن جهانيبين اسالم و مسيحيت وجود دارد در 

ة همـ ين يـ آايـن  . است يك نظام حقوقي براي انعكاس تعامالت بشر مطرح در جايگاهفقه 
تا درصدد اصالح اخـالق فـردي    استده كرغم خود را در يك نظام اخالقي خالصه   و  هم
كار  بهاجتماعي و سياسي ة و همت خود را براي جلوگيري از ورود به معامالت پيچيديد آبر

كنـد   مـي  است و ادعـا ده كرفقهي را براي جهانيان فراهم  ياسالم نظام ،از سوي ديگر. گيرد
بشـري  ة و فرهنگـي جامعـ   ،انواع رفتارهاي فردي، اجتماعي، سياسي ةهماين نظام مناسب 

شـود، بـرخالف    نميقائل اوت فتچراكه اسالم در خوانش و رويكرد بين خدا و بشر  ؛است
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امـا   ؛»صـر يلق صـر يمالق و هللا مـاهللا  أعط«: مسيحيت رايج استآيين اين سخن مشهور كه در 
خداوند جهان را در اختيـار بشـر   اما  ،جهان از آن خداستة ديدگاه اسالم آن است كه هم

چه در آسـمان و زمـين اسـت     آن« :شريفه اشاره شده استآية طور كه در اين  همان ،نهاده
چه انسان  چه خدا در اختيار دارد و آن و در جهان بين آن» همه را به سود شما مسخر نمود

ن ايـن سـه ديـن    بـي  ساده اي بر اين اساس و با مقايسه! مالك آن است هيچ جدايي نيست
  :توحيدي بايد گفت

مبناي نظام فقهي منطبق بر سلوك سياسي و اجتماعي  يهوديت برين يآشدن در  جهانيـ 
مردم است كه اين شخص يكي از مـردم و يهـودي    همةيك نفر بر  ةسلطاست و براساس 
جهـان دارد   ةاداركسي كه از جانب خداوند صـالحيت مطلـق در    در مقاماست كه خود را 

چنـين نظـام جهـاني مطلـوب      ديگـر و هـم   يحالي كه همين فرد در ملت در. كند مي معرفي
 .ندارد اي گونه نقش و توانايي هيچ

ـ  تيحيمسـ  و شـود  ينمـ ملت محدود  كيبه  تيحيشدن در مس يجهان ـ  ينژادهـا  نيب
 يهـا  يدگيـ چيپ رفـع  يبـرا  جامع يحل راه ينيدر اين آ ولي شود، ينمقائل  ضيمختلف تبع

با  ي فردياخالق يها ارزش قيتطب مثالً، براي. نشده است ارائه يانسان جامعة در شدن جهاني
 و يفقهـ  نظـام ي و جهـت ارائـة   الملل نيب يحقوق يارهايو مع ،ياقتصاد ،ياسيس هاي ارزش
 يخـوان  هـم بشـر   ياجتمـاع  يزنـدگ  ي گوناگونها جنبه ي واجتماع نيقوان با كه اي يحقوق

  .جامع ارائه نشده است حلي راهداشته باشد، 
 منسجم يفقه نظام كي با كه يطور به است، تيهودي نيآيمانند  ياسالم از جهات نيد ـ
 تيحيماننـد مسـ   گـر يد ياز جهـات . دكن يم يرهبر ي رااجتماع و يفرد يها جنبه از كيهر

 ديرا بـر سـف   يحبش اهيسدر عين حال، معتقد است و  گريفرد به فرد د كي سلطةاست؛ به 
 بحـران  كـه است  ليدل نيهم به ؛باشد تر صالحو  ترباتقوا كه نيمگر ا دهد، ينم حيعرب ترج

  .است گسترش شدن و دهيچيپ حال  در
 

  داند؟ مي آيا اسالم حقيقت را در انحصار خود 7.3
شك اگر هر دين يا مكتب فكري ادعا كند براي رساندن بشر به سـعادت بهتـرين اسـت     يب
و در عـين حـال همـان ديـن      ))32: روم( »هاست شـاد شـده   آنهر حزبي بدان چه پيش «(

چنـين شـريعتي    ايـن حقيقت را پنهان كند و ديگر اديان را مردود بپنـدارد، ايـن روش و يـا    
ـ هـا   با مردم نيست و هر گونـه ادعـايي از جانـب آن    وگو گفتانتخاب براي  ةشايست ة نمون
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و سـودمند آن   ،صـادقانه  ،ي جـدي وگو گفتورود به ة الزمچراكه  ؛بارزي براي نفاق است
شدن در برابر حـق بداننـد و طـي     تسليمة است كه هر دو طرف قبل از هر چيز خود را آماد

ي جدي و صادقانه عبـارت از  وگو گفت. خود را آشكار كنندهاي  توانمندي وگو گفتروند 
ة وظيفـ . از طـرفين اسـت   يـك هربردن به حقيقت و ميزان انطباق آن با رويكـرد فكـري    پي

 به خود حقيقت متقاعـد كنـد، بلكـه    ي جدي و صادقانه اين نيست كه ديگران راوگو گفت
را در  وهيشـ  نيـ ا توان يم شفاف طور به. است در هر كجا كه وجود دارد قتيحق يافشا
حقيقت هنگام تعامل با نكردن  كتماندستور به ) ص( اكرم جايي كه پيامبر ؛يافت ميكر قرآن

ي آشـكار  راهـ  گم در حقيقت ما يا شما بر هدايت يا« :به اين آيه توجه كنيد. دهد مي ديگران
امـا   ،قرار داده شده اسـت ) يراه گم(در اين آيه هدايت در مقابل ضاللت  ؛)24: أنب( »هستيم

 و حديث شـريف  !بريد مي سر بهي راه گميم و شما در ا شده  هدايتكند ما  نميخداوند ادعا 
به معناي حصر حقيقـت   »چيزي بر اسالم برتري ندارد هيچچيز برتري دارد و  همهاسالم بر «

و هـا     شبـودن آن بـر رو   ارجـح برتـري اسـالم و    گر بيانبلكه اين حديث  ،در اسالم نيست
  .مكاتب فكري ديگر است

بـدان معنـي اسـت كـه ايـن       »ما با حق هستيم و طرف ديگر باطل است«اين سخن كه 
 ساده چندجانبه است، به اين ترتيب كه وجود حق در طرف اول مساوي اسـت بـا  واقعيت 

  .فقدان آن در طرف ديگر
يك مكتب فكري احاطه  وسيلة بهو  استمحصور كوچك  ةدايرحق در يك : نخست

بلكه حـق   ،تواند از آن خارج شود و اين به معناي محدوديت حق نيست نميشده است كه 
و خداونـد بـه هـر    «است  ناپذير يك چيز احاطه وسيلة بهشده  احاطهمطلق نامحدود است و 

  .»چيزي احاطه دارد
در خوانش اسـالمي مـا حـق     .حق حقيقت واحدي است كه تعددبردار نيست: دوم

بله حق در كنـه ذات خـود   . و مظاهر آن متعدد و متنوع استها  اما پديده ،ذاتاً واحد است
 .»بگو خدا يكي اسـت « فرمايد مي خداوند گونه كه واحدي است كه نفوذپذير نيست همان

و زمـين  ها  خداوند نور آسمان« :درخشد مي شود و مي حقيقت چون نوري است كه نمايان
اسـت،  اي  داني است كه در آن چراغي و آن چراغ در شيشـه  است، مثل بذر او چون چراغ

اسـت و  زيتوني كه نه شرقي خجستة آن شيشه گويي اختري درخشان است كه از درخت 
، هر چند بـدان آتـش نرسـيده باشـد    ، نزديك است كه روغنش. شود مي نه غربي افروخته

 خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت. روشني بخشد روشني بر روي روشني است
  .)35 ،34: نور(» كند مي
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 از احـديت  ،رود مي رود و زماني كه از بين مي كم از بين كم شود، مي زماني كه نور آشكار
شود و با اسما و صفات مخـتص بـه خـود     مي و در مصاديق خود آشكار و متجلي خود دور
 يها مصداقچراغ و  دان نورانيت نور در آسمان بيش از زمين است و چراغ. شود مي مشخص

  .نور علي نور استها  بارزترين آنكه  است نور تعدد اي و رفتن نيازب يبرا يبارز
 همـة تواند مظـاهر و مصـاديق متعـددي داشـته باشـد و       مي بنابراين يك حقيقت واحد

هـاي   د قالبي بـراي محتـواي حقيقـت و زمينـه    نتوان مي مكاتب فكري و اذهان بشريت خود
و يا گرايش فكـري   ،يك زمان، مكان بهو ترديد حقيقت تعددپذير است  بي. دنتجلي آن باش

وجـودي درجـات مختلفـي     ةمرتبطور كه مخلوقات خداوند از نظر  همان .شود نمي محدود
 يدارند، رويكردهاي مكاتب مختلف فكري انسان حقيقـت را بـا شـدت و ضـعف متفـاوت     

  .دنكن مي نمايان
از مناطق جهان و هـيچ جزئـي از   اي  اين باور است كه هيچ منطقه خوانش اسالمي ما بر

بـه هـر طـرف رو    « ترين جزئيات عالم نيست كه از حقيقت محض الهي تهي باشد كوچك
جزئي از حقيقت را در  ،بارز شر و فساد است ةكه نمون ،حتي شيطان. »بينيد مي خدا را كنيد

تفـاوت او در ايـن اسـت كـه از     . خداوند اسـت هاي  هويت خود دارد و تجسم نامي از نام
  .خود دارد، به دور استة كه كرامات اخالقي را در واالترين مرتب ،حسني ياسما

فكـري در  هاي  همين سبب روش بهبراي انعكاس نظام هستي است؛ اي  آيينهذهن انسان 
مـا بـه حصـر حقيقـت در يـك      . كند مي مختلفي آشكارهاي  عقل بشر حقيقت را در درجه

چه به آن معتقديم برتـري يـك راه بـر ديگـري      بلكه آن ،نيستيممعتقد دكترين الهي يا مادي 
  .حقيقت است درجات مختلف شدت و ضعفة دهند نشانمكاتب فكري . است
  
  ها آن هاي اختالفبشري و اسرار هاي    نمروري كوتاه بر تمد 8.3

نظام هستي و بشري به اين صورت است كه حق مطلق آن است كـه   خوانش اسالمي ما از
 واژهيانه در جزئيات مصاديق اين اگر كمالهاي  براي تأكيد بر ويژگي »اهللا«نام . ناميم مي »اهللا«

و انسان  خود از يتقيحق منزلة بهرا  مخلوقاتة خداوند هم. شده است در زبان عربي انتخاب
حقيقـت او   و بشـر  افتنيـ  يتجلـ . اسـت  كرده خلق شيخو ينيع جلوة و نمونه در حكمرا 

. جهان شـده اسـت   در هر و آشكارشدناوحدت مطلق و ظة باعث خروج انسان از محدود
 ،كمـاالت ة گر هم باشد و نمايانمشيت الهي است كه انسان در روي زمين جانشين خداوند 

انسان در نگرش اسالمي كارگزار يا خليفـه بـر روي زمـين و    «. اهللا ياسماو حتي  ،ها ارزش
. )56: 1384 نصـر، (» كارگزاري يا خالفت خداوند بايد فعال باشدة و در زمين ...عبد اوست 
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 ن افـراد بشـر  له باعث تفاوت بـي ئگيرد و همين مس مي مراتب هستي را دربرة روح بشر هم
اقوام و ملل دنيا با هم در اختالف خواهند بـود و بـراي همـين نيـز آفريـده      ة هم«. شود مي
  .)118 ،117: هود(» اند شده

مختلفـي را  هـاي   طوري كه تمـدن  به ،داردبا گذشت زمان ادامه  حتياختالف بين افراد 
جغرافيايي ة يك منطقو هر كدام يكي پس از ديگري در يك دوره از تاريخ و در كرده ايجاد 

  .اند  آمده پديدخاص 
  
  ديگرهاي  با تمدن وگو گفتاصول اسالمي در  9.3

هر قوم و مذهبي ويژگي  شود مي يك بعد تعدد و تكثر است كه باعث: حقيقت دو بعد دارد
بعد ديگـر آن يگـانگي و    ؛شود مي از ديگريها  خاص خود را داشته باشد و سبب تمايز آن

يابـد و در   مـي  به اين ترتيب كه ذات هر قوم و مذهبي با ديگري امتزاجشدن است؛  ممزوج
خداونـد شـب را در روز نهـان    «طور كـه   همان ؛شود مي عين حال نيز از آن متمايز و يگانه

گردانـد و زنـده را از مـرده و مـرده را از زنـده       مـي  ساخته است و روز را در شب ناپديـد 
  ).27: عمران آل(» انگيزد ميبر

شـود اصـول زيـر را بـراي آغـاز       مـي  ما از اسالم و رويكرد اسالمي ما باعـث خوانش 
  :يمكنمشخص  وگو گفت
كه حقيقت مطلق در ذات خود واحد و در مصداق متعدد است ايمان داريم و  اينما به ـ 

 ؛كنيم مي يابي به سعادت بشري تالش براي دست

ده كـر را ايجاد  ها و چالش ،ها تفاوت ،ها كه اختالف ،ما به تكثر و تعدد در نظام هستيـ 
 ؛است، ايمان داريم

آثار مختلـف آن   ةتواند حقيقت را درك كند و به مقايس مي ما باور داريم كه عقل بشرـ 
. و به كنه حقيقـت موجـودات برسـد    ودربپردازد تا بدين وسيله بتواند از ظواهر اشيا فراتر 

 ؛را داردبخشيدن به اين آرزوي بشري  تحققذهن انسان شايستگي 

اختالف را به ة وهوس قاعد هويبه دستورات عقل و تبعيت از  يتوجه بيما معتقديم ـ 
كند و اصل اختالف را از رحمت الهي به فاجعه و  مي ابزاري براي ترويج شر و فساد تبديل

 ؛كند مي مصيبت بدل

در برابـر  شـدن   تسليمكه  ،»اسالم«ة ما به برتري اسالم به معناي گسترده از مفهوم كلمـ 
اگـر از طريـق    ،بـه ايـن ترتيـب   . بـاور داريـم   ،فرمان الهي كه همان حقيقـت مطلـق اسـت   
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كه امـروز بـه آن    ،ي متقابل يا تحقيق فردي ثابت شود يك راه ديگر غير از اسالموگو گفت
وجود دارد و آن راه به بهترين وجه قادر است بشريت را به حـق برسـاند، مـا راه     ،معتقديم

آوريم گويي كه اسـالم   مي ايمان ،اسالم حقيقي منزلة به ،كنيم و به راه جديد مي اسالم را رها
 .اسالم بوده است از يمبهم تصور سابق

  :شود مي تقسيم جنبهبه دو كه ما به آن ايمان داريم اي  يافته گسترشاسالم 
با همان سرشتي « :رسوخ كرده استها  ذات انساندر اول اسالم فطري است كه  ةجنبـ 

اين نوع از گرايش به دين در عمل و ). 30: روم(» خدا مردم را بر آن سرشت نهاده است كه
ذاتي مشـترك در ميـان   هاي  رواني و ارزشهاي  انگيزه مثابة بهبلكه  ،افتد نمييادگيري اتفاق 

هـاي   ويژگـي «به اعتقاد عالمه طباطبـايي   .صادق استها  و مكانها  زمانة مردم در همة هم
و صفاتي در اصل آفرينش آدمي است كه به بنـا و سـاختمان نـوع انسـان     ها  فطري ويژگي
ذاتـي در فطـرت بشـر    هـاي   اگر ايـن ارزش  .)443 ،10 ج :1374طباطبايي، (» مربوط است

از لـوازم   چراكـه  ؛گيـرد  نمـي يي بين افراد بشر شكل وگو گفتنهادينه نشده باشد، هيچ نوع 
. اسـت  صـلح  وحق، صداقت، اخالق، عدل، چون  يمشترك يها از ارزش ييرها وگو گفت

 قابـل  نـه  مطلقاً اسالم از جنبه نيا. هاست ارزش نيا به يابي دست علت  به وگو گفتاهميت 
 ةهمـ ترديد اين جنبه از اسـالم در ميـان    بي .شك و ترديد است و نه خطايي در آن راه دارد

گو و كشف حقيقت  و گفتمبنايي است كه بايد روند . مشترك استها  انسان ةهمو ها  تمدن
اقشـار  ة وجـه مشـتركي در ميـان همـ     در حكمدر اين جنبه اسالم خود را . از آن آغاز شود

همين دليل بـه   به ؛نگرد مي يك خانواده مثابة بهانساني ة اسالم به جامع. داند مي يبشرة جامع
كـاهش  خـوبي در   بـه تأثيرات ايـن ديـدگاه    .»خارجي«نه  معتقد است »داخلي«ي وگو گفت

. و مـذاهب مختلـف مشـهود اسـت     ،اديـان  ،ها فرهنگ ،ها حاصل از تمدناي  تعصبات قبيله
اشـاره   »سعدي شـيرازي «است به سه بيت شعر از اشعار شاعر بزرگ ايراني  شايستهجا  اين

اصـل   ؛مختلف روي ديوارهاي ساختمان سازمان ملل نوشته شده استهاي  كنيم كه به زبان
  :ازفارسي آن عبارت است 

ــد ــاي يكديگرن ــي آدم اعض  كه در آفرينش ز يـك گوهرنـد   بن
ــرار   چو عضوي به درد آورد روزگار ــد ق ــوها را نمان ــر عض  دگ

 نشــايد كــه نامــت نهنــد آدمــي   غمـيتو كز محنت ديگران بـي
كنار  با اديان ديگر به ظهور تمدن جديد در راه هماصطالحي است كه  دوم اسالم ةجنبـ 
از ) ص( است كه پيامبر اكرمهايي  آموزهة اين اسالم مجموع. ديگر انجاميده است يها تمدن
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گونـه   و مـا از ايـن   ه اسـت يـاد گرفتـ   قـرآن  و بـا تـالوت  كرده طريق وحي الهي دريافت 
اين بسيار مهـم اسـت   « .كنيم مي ياد» سنت نبوي«با عنوان ) ص( شخصي پيامبرهاي  تالش

اسـالمي  ة ره از طريـق سـنت و اقتـدار او در جامعـ    كه واقعيت معنوي پيامبر اسالم همـوا 
افراد بشر را در يك ة بديهي است كه اين نوع از اسالم هم .)55: 1384 نصر،( »حضور دارد
/ مسـلمان مشـرك،  / مسـلمان  كافر،/ نامسلم دستةرا به چند ها  بلكه آن ،دهد نميدسته قرار 

از  ترديد هـر جفـت   بي. كند يم ميتقس منافق/ مؤمن به انسان يدرون بخش در و كتاب، اهل
مختلف اسـالمي  هاي  و عواقبي دارد كه رجال دين در فرقه ،اين تقسيمات مصاديق، پيامدها

بايد . آيد مي شان اختالف پيش در نام و حدود زمانيها  گاهي بين اين فرقه. اند پرداختهبه آن 
 :گيرد مي دايره شكل چهارتوجه داشت خوانش ما از اسالم در 

 حـالج،  ،يعرب بن نيالد ييمحچون  ياشخاص: است عرفان رةيدا رهيدا نيتر بزرگ) الف
بـه اسـالم    رهيـ دا نيـ ا. انـد  حـوزه  نيـ ا انسـردمدار ) ره( ينـ يخم امـام و  ،يبسـطام  ديزيبا

 رونـدة  را افـراد  همة و راند يم هيحاش به را ياصطالح اسالم و دهد يم تياهم افتهي گسترش
باطـل را   و حـق كـافر و   و مسـلمان  يحت ذكرشده دوگانة يها يبند ميتقس همةو  اسالم راه

  ؛دهند يم ليتشك رانيا سندگانيرا دانشمندان و نو) مدار( رهيدا نيا روانيپ. داند ينادرست م
 نا،يسـ  ابـن  ،ياز فـاراب  تـوان  يم بخش نيا بزرگان از :است فلسفه رةيدا بزرگ رةيدا) ب

بخـش بـه    نيـ ا. نـام بـرد   )ره( ينـ يو امـام خم  ،يرازيشـ  نيصـدرالد  ،رشد ابن ،يسهرورد
 مـاوراي و  عـت يطب سـم، يآل دهيـ او  سـم يحق و باطـل، رئال : چون يا دوگانه يها يبند ميتقس
 يكشـورها  ريسـا  درو  رانيـ بخـش در ا  نيـ ا. اسـت  بند يپا كيزيو متاف كيزيف اي عت،يطب

  ؛دارد ياندك روانيپ ياسالم
 خواجـه  به توان يم بخش نيا بزرگان از :است اصول اي كالم رةيدا كوچك رةيدا) ج
) ره( ينـ يو امـام خم  ،يمحمد بن عبـدالوهاب، شهرسـتان   ،يامام فخر راز ،يطوس رينص

پندارنـد و بـه    مـي  بـزرگ را كوچـك  ة ارچوب دايـر هـ پيروان ايـن دايـره چ   .كرد اشاره
فقط بـه  ها  كنند كه اهتمام آن مي موارد بسيار ديگري اضافهها  آندوگانة هاي  بندي تقسيم

زميني يا بين اسالم و سـاير اديـان   هاي  دانستن اديان آسماني و فرقه منفصلجداكردن و 
كـه در محـدوده و    ،بلكه بـه انفصـال و جـدايي بـين مـذاهب كالمـي       ،توحيدي نيست

بين شـيعه، سـني، اشـاعره، معتزلـه،      چنين هم. ندمعتقد ،برند مي سر بهارچوب اسالم هچ
اسـالم  هـاي   فرقه از فرقه 70بيش از  و به اند تفصيل قائل اباضي نيزو يزيدي، خارجي، 

حتي به بـيش  ؛ كنند مي اشاره) شهرستاني آمده است نحل و مللطور كه در كتاب  همان(
از اي  برنـد؛ ناجيـه را فرقـه    مي نام» ناجيهفرقة « به ناماي  از اين موارد معتقدند و از فرقه
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 سـر  بـه آشـكار  اي   يراهـ  گـم اند و در  جهنمآتش ها  پندارند و باقي فرقه مي فرق اسالمي
  ؛]براساس حديث پيامبر در سخن ترمذي[برند  مي

ـ  :است فقه رةيدا رهيدا نيتر كوچك) د  يفقهـ  مـذاهب  امامـان  حـوزه  نيـ ا گامـان  شيپ
فتـوا   يمختلـف اسـالم   يكـه در كشـورها   يو از كسان معاصران، ،از امامان سلف. متعددند

 يكالم يها گروه داخل ماتيتقس مورد نيا در. برد نام را) ره( ينيخم امام توان يم دهند يم
 كه يمرز و حد و ؛يحنف و ،يمالك ،يحنبل ،ياهل سنت به شافع ميمانند تقس ،است سان كي
 يشافع از مثالً و دهد رييتغ را مذهبش خواهد يكه م يكس يبرا ،هست مختلف مذاهب نيب
  .شود يم تيتقو برود يحنبل به

  
  دايرة اسالم 4شكل هندسي 

از چهـار بخـش    هريـك گامـان   از پيش) ره( شود، امام خميني مي طور كه مشاهده همان
اين بدان معني است كه در باور محقـق عـالم مجتهـد نبايـد خـود را در يـك دايـره        . است

و از ابعاد فكري متنوع و مرتبط با  بلكه بايد شخصيت چندجانبه داشته باشد ،بداندمحصور 
هـا   دليل تناقض ظاهري كه در نگاه اول بين اين دايره هم به مسائل نگاه كند، اما اين مورد به

اسـالم در   ةنماينـد خواهند  مي نتيجه كساني كهدر . افتد مي شود خيلي كم اتفاق مي مشاهده
و  تعيـين اسـالم   دربارةو اديان مختلف باشند بايد ديدگاه خود را ها  با ساير تمدن وگو گفت

  .در كدام دايره قرار دارد ها آنطور شفاف مشخص كنند كه اسالم براي  به

عرفان

 هفلسف

 كالم

فقه
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بـا ديگـران را دارد    وگـو  گفـت كـه صـالحيت   اي  تـرين دايـره   مهمها  در ميان اين دايره
ايـره و پيـروان آن نيـز    تـرين د  در مقابـل، كوچـك  . ان آن اسـت وتـرين دايـره و پيـر    بزرگ
جاست كه راز موفقيـت و پيـروزي جمهـوري اسـالمي ايـران در       همين. اند ترين اهميت كم

و هـا   ي تمـدن وگـو  گفـت ميالدي به سال  2001گذاري سال  نهادش مبني بر نام ترويج پيش
و رويكـرد   همنظومها  چراكه آن ؛شود مي پردازان اسالمي آشكار نظريهموفقيت  چنين راز هم

  .ندا هالمللي بنا نهاد بينترين دايره را در روابط  بزرگ
  
  اسالم شدن جهانياش با  رابطهو  قرآنزبان  10.3
تأكيد اين  به زبان عربي و قرآنبه ذهن ما خطور كند كه نزول له ئمسممكن است اين  يگاه

صحه  قرآنو قوميتي  ،رقيبه دعوت نژادي، ع» تعقلون لعلكم ايعرب قرآنا أنزلناه إنا« ةآيامر در 
 كنند يم ادعا مسلمانان كه نياويژه  هب ؛در تضاد است قرآن شدن جهاني گذارد كه اين امر با مي

و الفـاظ آن وحـي   هـا   فقـط شـكل واژه   بلكه ،ستياز جانب خداوند ن يوح قرآن نيمضام
مشاركت  قرآندر تركيب و اصطالحات و الفاظ ) ص( گويند پيامبر اكرم مي چنين هم. است

اي  اگر پيامبر پاره« :را ندارد قرآنگونه صالحيتي براي تغيير يك حرف از  هيچندارد و حتي 
گرفتيم، سپس رگ گردنش را  مي بست، ما دست راست او را مي از سخنان را به دروغ بر ما

او شـود و مـرگ را از او   ة توانست مانع اين كار ما دربـار  كرديم و كسي از شما نمي مي پاره
  .)48- 44: الحاقه(» بازدارد

كه معتقد است فكـر همـان زبـان     اينتوجه به  با ،شناسي جديد اين مشكل با روند زبان
ابزاري بـراي   مثابة بهاسان جديد مانند پيشينيان زبان را نش شود؛ چراكه زبان مي تر بيش ،است

آنـان همـان فكـر     بلكه زبان نـزد  ،كنند نميقال افكار و احساسات بين بشر معرفي تبيان و ان
زبان و فكر بايد به اين نكته اشاره داشت كه فكر همـان زبـان    دانستن سان يكاما در  ؛است

اختالف بين اين دو ناشي از داخل بدن يـا  . گو است خاموش است و زبان همان فكر سخن
بـدين معنـا كـه زبـان عربـي ماننـد ظـرف و قـالبي بـراي          . بيرون بودن از بدن انسان است

نحوي كـه ايـن دعـوت در     به. دعوت و تبليغي خاص نزد افرادي خاص استدن كرآشكار
تصـوير   بهگيرد؛ اگرچه زبان عربي خود را در بعدي جهاني  نمي بطن خود غيرعرب را دربر

  .است بشريت يابناة كه رويكرد او جهاني و به سوي همرا دارد  ادعااين كشيده است و 
به زبان عربي به اين معنـا   قرآنبرد اين است كه نزول  مي چه اين مشكل را از بين اما آن

فرانسوي برتـري دارد، بلكـه در ايـن     ديگري چون انگليسي وهاي  نيست كه عربي بر زبان
) Chomsky( »نـوام چامسـكي  « شـناس بـزرگ   از دانشمندان مسلمان بـا زبـان  اي  همورد عد
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 از نظـر  ،حـال انقـراض   دريقـايي  فراحتي زبان  ،با همها  زبانة هم گويد ميكه اند  عقيده هم
  .اند سان يكارزش و  هم زيرساخت و تركيبات نحوي

  
  انديشد يا اشتراكات؟ مي كردن اختالفات بشري نهادينهاسالم به  11.3

 ،كردن اختالفات بشـري دارنـد   نهادينهكه سعي در  ،بشريهاي  شك رويكردها و منظومه بي
انساني را در گردابي از عصبيت و هاي  ترتيب تمدنشوند؛ چراكه به اين  مي با مشكل مواجه

در مقابل، رويكردي كه به اشتراكات بشري معتقد . برند مي فرواي  قومي و قبيلههاي  درگيري
هاي   راندن خصوصيات و ويژگي حاشيه بهاز  است است نيز مشكل ديگري دارد و آن عبارت

نگـرش  هـا   بـردن اخـتالف   حاشـيه  بـه دعـوت بـه كنارگذاشـتن و    . بشـري هـاي   الزم تمدن
و تمـايالت  هـا   در اين صـورت گـرايش   ؛كند مي تحميلبر جوامع بشري بودن را  بعدي تك

 ،همـين سـبب   بـه  .شـود  مي سان يك ،طور خاص مانند گوسفند بهچون حيوان و  ،انسان نيز
افـراد  متحـدكردن   .1 :يابي به اين دو آرزو گام بـردارد  دستبايد براي ها  ي تمدنوگو گفت

  .احترام به حريم شخصي و خصوصي .2و  بشر در يك خانواده
اين است كـه ابتـدا   ها  گران تمدنوگو گفتنخستين هشدار اقبال به « :سبب نيست كه بي
عشـق و راز را در عقيـدت و فكـر    ة خود را باور كنند و به خود آينـد و جـوهر  هاي  داشته

ديگران نظر اندازند و سـپس   رفت پيشو  به صنعت گاه و آن برفرازندرا خويش بيابند و آن 
  .)146: تا بي، حائري(» از آن دو بسازنداي    هآميز

  .كنيم يابي به اين دو هدف نگرش اسالم را بررسي مي از اين رو در ذيل براي دست

  در اسالمها  اختالف مبدأكردن  نهادينه 1.11.3
نـد  ا كه متفاوت اينتا متفاوت باشد و مردم نيز در  است شده  خلقانسان  ايم شدهما متقاعد 
 ةنطفـ « ازهـا   انسـان  قـرآن چراكه بـه تعبيـر    ،آور نيست تعجباين امر . اند رسيدهبه توافق 
تـرين وجـه تمـايز     مذهب مهم: گويد مي هانتينگتون نيز«. )2: انسان( اند شدهخلق » مختلط
اند و همگي بر اين اعتقادند كه  بودهديگر  تكاملي يكة مذاهب آسماني ادام ... هاست تمدن
 ميكـر  قـرآن  ،همـين سـبب   بـه  .)49: 1369ديويـد،  (» ها فرزندان يك پدر و مادرنـد  انسان

اشاره ها  گرايي و اختالف بين انسان كثرتكند كه بر  مي اشاره و تأكيدهايي  همواره بر واژه
  :كه ، از جمله ايندارد

 ؛مختلف قرار داده استهاي  و رنگ ،ها فهيطا ،ها را در قبيلهها  انسانـ 
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و هـا   اختالف زبـان بـه اخـتالف ديـدگاه    . كند مي اشارهها  به اختالف زبان ميكر قرآنـ 
 ؛شود مي منجر ها انديشه

كـه  را خداوند كسـاني  «: كند مي ياد »منؤمگروه كفار يا : زمره« مردم با عنوان از قرآنـ 
دسـته وارد   دسـته كه » گروه مؤمنين«و ) 71: زمر(» فرستد مي كفر ورزيدند گروهي به جهنم

 ؛)73: زمر( شوند مي بهشت

حق  جداكردن و قيتفر به صراحتاً كلمه نيا كه »فرقان«به نام  يآسمان كتاب يگذار نام ـ
 دارد؛ اشارهاز باطل 

كـدام از   و براي هر« :مائده به آن اشاره شده است سورة كه درها  تاختالف در شريعـ 
 ؛)48: مائده( »داديم و راه و روش روشني قرار ،شريعت، طريقه، ينيآشما 

كـه  ها  و آن«: طوري كه خداوند فرمود به. باشدها  در تعداد راهها  ترين آن مهمو شايد ـ 
» خـود هدايتشـان خـواهيم كـرد    هـاي    بـه راه  در راه ما با خلوص نيت جهـاد كننـد قطعـاً   

 ؛)69: عنكبوت(

 و رضـا  يپ از كه را هركس كتاب بدان خداوندو « :فرمايد مي مائده سورةدر  چنين هم ـ
 فيشر ثيحد در كه طور همان. )16: مائده(» كند يم تيهدا ديپو سالمت راه او يخشنود
  .دارد وجود خدا يسو به راه بشر افراد تعداد به: است آمده
و عقايـد   ،خود در مقابل رفتار، افكـار هاي  دليل هر كسي بايد از ذات و ويژگي همين به

  .متفاوت دفاع كند

  كردن مبدأ اشتراكات در اسالم نهادينه 2.11.3
و  ،انـد كـه بـه ادغـام، انسـجام      خـانواده تر گفتيم، مردم اعضـاي يـك    چه پيش برخالف آن

چـون دسـتاورد   هـا   بديهي است تمدن« :معتقد است توين بي. زيستي با هم تمايل دارند هم
نيـز بـه ماهيـت واحـد      ميكـر  قرآن ).34: 1370 بي،توين (» بشرند، خصايل مشترك دارند

  :كه جمله اين از، دكن  مي جا اشاره يكدر افراد بشر ة هم گردآورندة
ـ  اهللا فطرة و« :ها فطرت واحد الهي دارند انسانـ   ليتبـد  ال و هـا يعل النـاس  فطـر  يالت
 ؛»اهللا لخلق

. كـار نرفتـه اسـت    بـه صورت جمع  بههرگز  »سبل« برخالفصراط ة كه واژ تر اين مهم ـ
 جـا گـرد هـم    آن شـدگان در  هـدايت ة همواره از يك صراط واحد سخن گفته است كه هم

  .)153: انعام(» فاتبعوه مايمستق صراطي هذا وأن«: آيند مي



 ها تمدني وگو گفتتبيين مباني اسالمي    36

  گيري نتيجه. 4
  :ند ازا نتايج اين پژوهش عبارت ةخالص
هـا   ميـان آن اسـت و   كـرده هم متمـايز   فرهنگي و تمدني مردم دنيا را ازهاي  تفاوت. 1
 المللـي  بـين تمدني باعـث ارتقـاي همكـاري     مياناز طرفي ديگر تشابهات  .افكند مي جدايي

اين ميان بايد به وحدت مذاهب اسالمي در سطح جهـان و وحـدت صـاحبان     در. شود مي
 ؛توجه كرد الملل بينسطح  درها   زبان

است ايمان داريم  كه حقيقت مطلق در ذات خود واحد و در مصداق متعدد اينما به  .2
 يبرا يا پارچهكي نيد ما باور در اسالم. كنيم مي يابي به سعادت بشري تالش و براي دست

زي ثابـت  رووگوي متقابل يا تحقيق فردي  از طريق گفتاگر  .است بشر سعادت به دنيرس
 ،راه بهتري براي رسيدن به سعادت وجود دارد كه امروز به آن معتقديم يشود غير از اسالم

حقيقي و  راه اسالمايمان داريم . آوريم مي جديد روين يآو به  كنيم مي درنگ اسالم را رها بي
كه  ،به اين تكثر و تعدد در نظام هستي چنين هم .است برترين راهيافته  اسالم گسترش همان

ما به برتـري اسـالم، بـه    . است، ايمان داريمده كررا ايجاد  ها و چالش ،ها تفاوت ،ها اختالف
شدن در برابر فرمان الهي كه همان حقيقت  تسليمكه  ،»اسالم«ة معناي گسترده از مفهوم كلم

 ؛باور داريم ،مطلق است

هـا   ي تمـدن وگـو  گفـت  تـر  بـيش برد هر چه بهتر و  پيشاسالمي براي  ةكار فلسف راه. 3
 .است »وحدت تشكيكي«يا  »صدرالمتألهين شيرازي« ةمتعاليكارگيري حكمت  به

  
  منابع
  .ميكر قرآن
، 16 ، سيراهبـرد  مطالعـات  نامـة  فصـل ، »يالملل نيب تيو امن وگو گفت عدالت،«). 1392(اهللا  ينب ،يميابراه

 .3ش 

  .هوزارت امور خارج :، تهرانمنتقدانش و نگتونيهانت: ها برخورد تمدن ةينظر). 1386( يمجتب د،يوح يريام
ـ نظر در صـلح  مشـترك  يهـا  مؤلفـه « ).1392(احمديان  فاطمه و ديمج ،يبزرگمهر ـ ا و يانگـار  سـازه  ةي  دةي
 .3 ، ش27 ، سيخارج استيس ةنام فصل ،»ها تمدن يوگو گفت

 .يخوارزم: تهرانكامشاد،  حسن مةترج ،خيتار و رخوم ).1370(آرنولد  توين بي،

 .مهتاب :تهران روزبخت،يف مهرداد ةترجم ،يفرد انيم ارتباطات). 1380 ( ايوود، جول يت

  .32 ش ،شناخت ةمجل ،»ها تمدن يوگو گفتو  اقبال«). 1380( محمدحسن ،يحائر
 .فرهنگي طه ةمؤسس: قم ،ها تمدن يوگو گفت ).1387( صادق قت،يحق



 37   كارخانه معصومهخاقاني و  سيدمحمد

 .1 ش ،ياجتماع علوم، »يجهان يمعنا تا يزبان مفهوم از وگو گفت« .)1383( خانيكي، هادي

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يخارج استيس بر ها تمدن يوگو گفت ريتأث«). 1382( اريشهر رزاده،يدب  نشـرية  ،»راني
 .65ش  ،ياسيس علوم و حقوق دانشكدة

 .ريركبيام: حميد عنايت و ديگران، تهران ترجمة، تمدن خيتار ).1372(دورانت، ويل 

 .نشر دانشگاهيمركز : تهرانحسين صفايي،  ةترجم ،معاصر يحقوق بزرگ يها نظام). 1369( رنه د،يويد

 ).ها از مقاله اتحاد تمدن(چاپ دوم،  ،يمحمد قاض ةترجم ،يمهاتما گاند). 1921(روالن، رومن 

مجـدد فلسـفه    يرازيشـ  ميمحمـد ابـراه   نيصـدرالد ). 1380القعده  يذ/ 1340( نيمحمدحسديس ،ييطباطبا
  .دانشگاه تهران: تهران ،يهجر 11در قرن  ياسالم

 دفتـر : قم  ،10و  5 ج ،يهمدان يموسو دمحمدباقريس ةترجم ،زانيالم ريتفس). 1374( نيمحمدحس ،ييطباطبا
 .ياسالم انتشارات

 يهـا  سازمان عملكرد و هينظر چندجانبه؛ يپلماسيد .)1387( سجادپور دمحمدكاظميس و جوادظريف، محمد
 .المللي نيبدفتر مطالعات سياسي و : تهران  ،يا منطقهو  يالملل نيب

ـ اولوشناسـايي و  « ).1387( گـران يد و كـورش  واجارگاه، يفتح ـ ن مـورد  يزنـدگ  يهـا  يـابي مهـارت   تي  ازي
 .69 ، شتيترب و ميتعل نامة فصل، »مدارس يدرس يها كردن در برنامه ساالن براي لحاظ بزرگ

 .63 ش ،يخارج استيس مجلة ،»يانگار سازهمنظر  از ها تمدن يوگو گفت« ).1383( مشيرزاده، حميرا

 .56 ش، فرهنگ نامة ة، مجل»يجهان صلح و ها تمدن يوگو گفت« ).1384( منوچهري، عباس

 .هرمس: تهران ،از ارسطو تا گودل). 1382( موحد، ضياء

 .عروج انديشه :مشهد ،هيفق تيوال ).1389( اهللا روح ،ينيالخم يموسو

  .نو طرح: تهران ،ياسعد يمرتض ة، ترجممتجدد يايدن و مسلمان جوان). 1384( نيدحسيس نصر،
 .ين نشر: تهران ،يخراز صادق دمحمديس ةترجم ،اسالم قلب ).1385( سيدحسين، نصر

 ةمجلـ ، »هـا  تمـدن  يوگـو  گفت ةارشد دربار نگاران روزنامه دگاهيد«. )1383( يعبد عباسحسن و  ا،ين ينور
 .17، ش رانيا يشناس جامعه

عـات و  مطال ةمؤسسـ : لو، تهران و مهناز بهرام يقاسم زمانسيد ، ترجمةالملل نيحقوق ب ).1382(ربكا  ،واالس
 .يحقوق يها پژوهش

 ةترجمـ   ،در دانشـگاه قبـرس   وگـو  گفتاز منازعه تا : اسالم و غرب يران سخن). 1997( ، ساموئلهانتينگتون
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهرانمحمود سليمي، 

  


	1 Sh Farsi, Ravabet Farhangi 3
	2 Ruykard va Shivename
	4.1 Matn
	1


