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  ي سازنده و نقش آن در افق تمدن ايران و جهان عربوگوها گفت

  *محمود واعظي

  چكيده
 جايگاهزاد با آفرينش بشر در سرشت و طبيعت انسان تكوين يافته و  هم وگو گفت

انسان از گـاهي  . و اهميت آن با رفعت و عظمت انسان پيوند ناگسستني يافته است
هـا و   يـدگاه ديافت و تنوع و اخـتالف در    دستكه به سطحي از زندگي اجتماعي 

 .ا ديگران گذاشـت ب وگو گفت ةعرصپاي به  در حقيقتيش نمايان شد، ها برداشت
امـا   ،انـد  مهم پرداخته نيبه ا يا چهيدر از كيهر شمندانيمتفكران و اند خ،يتار يط

 ،يآحـاد انسـان   انيوگو در م  گفتها جز ضرورت اصل  پژوهش همةوجه مشترك 
  .ستين ازين ها و موضوعات مورد عرصه ةهمدر  و ،ينهادها و طبقات اجتماع

 هـاي  موضـوع ها و  گو را با روش و و اصالت گفت جايگاهفقط  نه كريم قرآن
 در حكـم آن  ةسازندو  هدفمندكند، بلكه بر شكل و محتواي  مختلف مطرح مي

 ةجامعـ و تعـالي   ،، اهدافها آرمانيابي به  ابزاري ضروري و طبيعي براي دست
با توجـه  . كند ميكيد أتفردي و گروهي  گوناگونهاي  و اليه حوسطاسالمي در 

بشريت را دو عنصـر بنيـادين    ةآيندپژوهان بزرگ جهان پارادايم  يندهآ كه به اين
ضروري است ايران و جهان عـرب   ،دانند مي »معنويت و فرهنگ« اسالمي يعني

 ةجامعمسير آرماني  ةو سازند هدفمندي وگوها گفتيري سنت قرآني كارگ به با 
هـاي انسـاني    و معناگراي خويش را با تكيه بر توان و سرمايه ،متمدن، فرهنگي

 ةسـازند گوهـاي   و و نقـش گفـت   جايگاهاصلي اين تحقيق  پرسش. كنندهموار 
متمدن پيش رويِ ايـران و جهـان عـرب اسـت كـه بـا روش        ةجامعقرآني در 

  .اي تدوين شده است هخان كتاب
  .وگو گفت ،تمدن، عرب ،رانيا :ها كليدواژه

                                                                                                 

  mvaezi@ut.ac.ir الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، ةاستاديار دانشكد *
  15/9/1395: تاريخ پذيرش، 15/8/1395: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
 يـاد  بـه را  )ص( بيش از هميشه حديث شريف رسول اكـرم كه  بريم يسر م در روزگاري به

 االسـالم بـدأ  « :اسـت  شده  يتدر كتب عامه و خاصه روا گوناگون يها كه به نقل يمآور مي
غربت اسالم و مسـلمانان   .)232: 1387، بخاري(» وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا، فَطُوبى للْغُرَباءغريبا 

كشيدن نام مسـلماني و اسـالم و شـعائر     دوشبر با وجود ،روست كه آن كنوني از اوضاعدر 
از ديگـر را   و يك اند گرفته شوم دشمنان قرار يها توطئه يراسالمي، بيش از هميشه تحت تأث

رويـارويي  حوادث  مانندترين بيترديد امروزه يكي از  بي. كنند يتخريب و تضعيف مدرون 
 هـاي  يريروزهاي درگ ينبارتر و خون يما نظاره نشسته بهتاريخ را  يطديگر  مسلمانان با يك

بخـش كامـل    كـه تحقـق  اسـت   دهي شده چنان سامان آن ها يونيستمسلمانان با طراحي صه
خبر آن  پيشيكي از كشورهاي عربي  ةوابست ةروزنامده سال قبل  كم دستطرحي است كه 

طرح سركوب ( »ِاالسالمبِ اسالمِال دميرِتَ شروعم«: بدين قرار بودعنوان سرمقاله . بودرا نگاشته 
 شـده  يتصورت هدا طرحي كه در ده سال گذشته بيش از هميشه به ؛)اسالم دست بهاسالم 

مسـلمان پـاك امـا     يهـا  و انسـان  اسـت  كشورهاي مسلمان را هدف گرفته هاي يرساختز
  1.دنشو يكشته م خود مسلمانبرادر ديني با شليك  يشاند ساده

شك بررسي تحليلي چنين وضعيتي در جهان اسالم ما را به دو عامل اساسـي سـوق    بي
دوم  ؛يررسميروابط رسمي و غ ةپيچيدجهل و بساطت مسلمانان در جهان  نخست: دهد يم

  .يزانست و به تعبيري اسالم ها يونيستصه ةگيران پيطراحي جامع و دقيق و 
فعلي  اوضاعرفت از  كار برون آن است كه راه دارد ياز همه به تأمل وام چه ما را بيش آن

اسالمي و انساني با توجـه بـه تـوان فكـري و      ةجانب به تمدن بزرگ و همه يابي و نيز دست
  جهان اسالم كدام است؟ ةويژ هاي يتتجربي و نيز ظرف

ترديد يكي  يباما  ،متعددي مطرح شود يها ممكن است به گونه پرسشگرچه پاسخ اين 
 منزلة به ،وگو گفت ةمحوري عبارت است از حذف آگاهانه يا ناآگاهان يها از مسائل و پاسخ

ها و  عامل حيات مشترك انساني و اسالمي در روابط ميان ملت ترين يو ضرور ترين ييمبنا
 دسـت  بـه مشـكالت طـرف مقابـل     يينمـا  تبليغات مسموم و درشت. اخير ةها در ده دولت

 ةانگاري همـ  ناديده و ديگر، فزاينده به يك اعتمادي يتشديد و ايجاد ب ،ن اسالمدشمنان جها
مواردي است  از جمله يرويكرد تعصبي و خودمحور دليل بهگرايي  مشترك و هم هاي ينهزم

روز بـر تثبيـت    روزبـه  در نتيجـه و  دارد يمـ بر  يـان سـازنده را از م  يوگو گفت هاي ينهكه زم
  .افزايد يو رويكردها م ها يدگاهفاصله در د ايجاد و ها يدشمن
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 ةبـراي گفتمـان آينـد    پژوهـان  آينـده  ةبا تحليل ديدگاه ارزنـد  ،اين مقاله درصدد است
 ةمؤلفـ  منزلـة  بـه  هدفمندمستمر و  ةسازند يوگوها و نقش الگويي گفت جايگاهبشري، به 

و  ،محـور  ارزش، به تمـدن زريـن  ايران و جهان عرب يابي  دست كار ضروري و راه اساسي
  .بپردازد بنيان قرآن
  

  گو در لغت و اصطالح و گفت. 2
كـردن و   صـحبت راندن،  سخناست كه به معني  شده مشتق از مصدر گفتن »گو«و  »گفت«

 يهـا  در كتـاب حاصل مصدر آن . درآوردن است نظم بهو  ،زدن، تقريركردن حرفكردن،  بيان
بـه   يگفتـاگو و ، يوگـو  وگو، گفتگو، گفتگوي، گفت گفت مانندمختلفي  يها به شكللغت 

  .ثبت رسيده است
 ةاز ريش »گوي«يا  »گو« .گفتار است ةواژبه معني كالم و قول و مصدر مرخم از  »گفت«

پسوند مصدري به بن ماضي، مصدر  نشد  افزودهبا  ،است كه »گف«يا  »گپ«فارسي باستان 
  .است دادهاصلي را شكل 

 ،بسيار شـد  يچون گفتاگو«: است بردهكار  هرا ب يگفتاگو ةواژ ابوالفتوحتفسير صاحب 
 ،مركب و حاصل مصدر، به معني مباحثـه  يا گو واژهو بنابراين گفت ؛»...دادند بر قرعه  قرار

  .)»گوو گفت«ة واژذيل  :1336، دهخدا( وشنود است و گفت ،مجادله
 )Eliade, 1987: s.v. conversation( انگليسـي  »conversation«معادل  توان يگو را مو گفت

انجـام  صـورت رودررو   اسـت كـه بـه    يا مكالمـه  »حـور «ة حوار از ماد. دانست »الحوار«يا 
 اين كلمـه . رسد يپايان م بهگونه خصومت و تعصب در محيطي آرام  از هر دور و به ودش مي

نظـر   بـه  .)»حـوار «ة واژذيـل   :1404فـارس،   ابـن (و چرخش  ،رنگ، رجوع: سه ريشه دارد
چه ميان دو شخص  وار به آنحشده است و   از حور به معناي رجوع گرفته »حوار« رسد يم

 ،گوينـد  يو به آن سخن مـ  شنوند يسخن ديگري را م يكهركه  يا گونه به ،شود ميردوبدل 
ولي پاسـخي بـه مـن داده     ،با وي سخن گفتم«: شود يگفته م روي  ينهم از. شود ياطالق م

طرف ديگر پاسخي «: گويند يم ،كه يكي از دو طرف سخن گفت آن از  يا پس) همان( »نشد
معنـاي احتجـاج،   در ايـن معنـا، بـه     ظاهراً حـوار  .)»حوار«واژة ذيل  :1414 زبيدي،( »نداد

  .رود كار مي بهنيز و مناظره  ،جدال، مراء، مكابره
بـا ايـن تفـاوت كـه عناصـر معنـايي        ؛آيـد  مي شمار بهنيز معادل ديگري  dialogueة واژ
 يهـا  اما در بسياري از ترجمه ،تري دارد بيش ةسابقكاربرد آن  دربودن  اديبانهبودن و  مكتوب
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 ،گوسـت و به معناي گفت يزن chat ةواژ. شده است  منظور مطرح همين به dialogueفارسي 
معنـايي آن لحـاظ شـده    بودن و تبادل اطالعات فردي طرفين عنصر اصلي  دوستانهاما قيد 
دربـارة  تر  با عمق بيش كه ينگوست با تأكيد بر او معادل گفت discuss ةواژچنين  هم. است

 هـدف جـدي و مشخصـي اسـت     دربردارنـدة و  شـود  مـي ابعاد موضوع مشخصي بحـث  
)Cowie, 1989: s.v. dialogue.(  

كه هر نوع ارتباط بـا   شود ينيز در نظر گرفته م communicationوگو گاه به معناي  گفت
  ).Cowie, 1989: s.v. communication( شود يتبادل اطالعات شامل م زمينةديگران را در 

 آن كـه عناصـر معنـايي    دهـد  يبررسي كاربردها و تعاريف گوناگون اين واژه نشان مـ 
نظـر   بـه . نفر و تبادل ديدگاه و نظر در محيط صـميمي اسـت   دو كم دست بين گفتن سخن

 تـر بـه   وجـود دو گفـت يـا بـيش     »وگو گفت« ةواژجمله عناصر اصلي معنايي  از رسد يم
و  هـا  يشـه تبيـين اند  زمينـة گفتارهـايي كـه در   . تناسب تعدد و گوناگوني اطراف آن است 

صورت تبادل منطقي و ثمـربخش افكـار و آراي    وگو و به اطراف گفتمطلوب  يها آرمان
  .شود يم ارائهآنان 

زيبـايي و   ةهمـ وگـو بـا    گفت ةواژ رسد ينظر م كه بهاست  آناست تأمل درخور چه  آن
اركان اصلي اين تبادل منطقي و ثمربخش را تأمين كند؛ زيـرا تبـادل    قادر نيست اش ييكارآ
اين تبادل شكل سودمندي  زمانيبلكه  ،چرخد يبر محور گفتن نم فقط ها يدگاهو د ها يشهاند

اهميت شنيدن در تحقق ايـن هـدف    در حقيقت .شود راه همكه گفتن با شنيدن  كند يپيدا م
اسـتوار   هـاي  يـه توان گفت اساساً بدون شنيدن گفـتن از پا شايد ب .نيست از گفتن تر كممهم 

هر دو  »شناسي سزيده«و  »ييرساگو«يا  »گويي گزيده« يگرد  عبارت  به. برخوردار نخواهد بود
  .است و افكار ها يشهاصلي تبادل مفيد و منطقي اند هاي يهاز پا

  
  گوو گفت ةتاريخچ. 3

در تاريخ مباحث عقلي غـرب  . استزاد  هموگو در معناي وسيع خود با آفرينش بشر  گفت
كه در قالب مكالمه و  شد ياز اثر مكتوب اطالق م يا به قطعه »ديالوگ« ةواژمعنايي  ةمحدود
مراسـم   ،مسـائل عقيـدتي   مربوط به هاي هدر تاريخ اديان مكالم. شده باشد  گو عرضهو گفت
از  كم دستاما از همان آغاز يا  ،نشده است  و اخالقيات گرچه غيررسمي بوده و ثبت ،ديني

، يـن ا وجود  با. گون اين واژه در جريان بوده است عقيدتي ناهم يها اولين رويارويي دستگاه
جـري  دوم قـرن بيسـتم ه   ةدر نيمـ  فقـط ميان مذاهب گوناگون  »گوي اديانو گفت«عبارت 

  .شهرت يافته است
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ـ . داردطـوالني   اي فلسفي پيشينه هاي موضوعمكتوب در اديان و  هاي يالوگد  ترديـد  يب
است  ،آموزشي سقراط يها روش يژهو به ،افالطون هاي يالوگغربي آن د يها نمونه ينتر مهم
  .شده است  ارائه پاسخو  پرسشصورت  كه به

راهي براي تعميق  ةمثاب بهگوهاي ميان اساتيد و شاگردان و در بسياري از آثار ديني، گفت
موارد شـاگردان همـواره تسـليم     ةهمدر  يباًاما تقر ،است مانده  يجا بصيرت و معنويات بر

طـور شـفاهي از اسـتاد     چه به آن صالحيت و مقبوليتشان از ةهماند، اساتيدي كه  اساتيد بوده
صورت مشخص در  گو بهو اين نوع گفت.  گرفت نشئت ميكار بسته بودند  آموخته و به خود
ميـان مريـد و مـراد رابطـة     . نمـود دارد  ،نظير هندو و بوديست و مانند آن ،هندي يها سنت

ـ مريد و شاگرد اغلب پس از طرح  ؛ بنابرايناعتقادي و ديني برقرار است پرسـش   ةمحترمان
در قالـب   )Upanishads( دهابسياري از اوپانيشا. كند يالزم را از استاد دريافت م هاي يهتوص

اصـول شـرايع    و بخشي از )bhagavad gita(كه بهاگاوادگيتا  چنان ؛اند شده  عرضه» ديالوگ«
 ).Eliade, 1987: s. v. dialogue( است طور يننيز هم »پالي«به نام  بودايي

ديـالوگ در   شـكل  بـه را بسياري  هايدستوري مشابه شكل بهمسيحي و آثار كهن يهودي 
صورت شـفاهي و فقـط بـراي     ها به خاخام از طريق عهد قديميا  تورات. اند داده  يخود جا

حضـرت مسـيح اغلـب در قالـب      يهـا  آمـوزه  كه  يحال ؛ درشد ميجمع مريدانشان تفسير 
در هريك از اين . شد يارشادي پند و اندرز در جمع حواريون ارائه م هاي هجلسو  ها همكالم
مريـد يـا شـاگرد در     ؛ زيـرا شـود  مـي سـطح پيـدا    از دو نفر هم يا مكالمه يسخت ها به نمونه
افاضه آن را  قادر استاست كه فقط مراد و معلم ويژه  هاييجوي معنويت و ارشادو جست

اما حضـور اسـتاد موجـب     ،كند يايفا م يتر سقراطي شاگرد نقش فعال هاي يالوگدر د. كند
هاي تخيلي يا تصويري  يالوگدالبته  ؛شودمطلوب پديدار  يا گونه هدايت و ارشاد به شود يم

شد نيز  يمبه وي منتقل  ها انحرافو  ها اشتباهخيالي  يديني كه با حريف هاي مرتبط با موضوع
  ).ibid( ي رايج بودوسط  قروندر 

  
  گوهاي واقعي ميان اديانو سير پيدايش گفت. 4

سـرعت رو بـه افـزايش     در قرون هجدهم و نوزدهم ارتباط ميـان آداب و سـنن مـذهبي بـه    
ن هر امعتقد ميان) در برابر نوع خيالي(وشنود واقعي  با آن برخوردهاي گفت راه همو  گذاشت

محور بايد   منطقين بر اين باور بودند كه يك جريان ااز اين معتقد يبسيار. يافترقه فزوني ف
بند نبودند؛  ها خود به اين طرز تلقي پاي شود آن مي تصور. گو حفظ شودو گفت محور منزلة به
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لحاظ سياسي و اقتصادي حاكميـت   كه در خالل همين دوره كشورهاي غربي از جا آن اما از
وشـنودها   بود، گفـت  كردهمسيحي دستاوردهاي زيادي را كسب  يسيونريداشتند و حركت م

رتبـة   و هـم  يـف رد ندرت هم وشنود نيز به يل در گفتاغلب ماية مسيحي يافت و شركاي دخ
هنـدوها و   ميـان  يهـا  ، مثالً در نـزاع آمد يميان م بههرجا كه پاي سنن ديگر . بودند ديگر يك

 يوشـنود  طـرفين مـانع گفـت    هـاي  يشينهها از پ مسلمانان در هند، وجود برخي ظن و گمان
حول مسائل مربـوط بـه    اش يبر آگاهچنان  غرب هم حال  ينع در. شد ميها  آن ميانسازنده 
حـال اصـالح    يـورش سـريع ليبراليسـم دينـي در     كـه   يحال در ؛افزود يسنن مذهبي م ديگر

  ).ibid( كرد ميواژگاني بود كه مذهب غربي خود را از طريق آن واژگان تعريف 
و  )fulfillment( »حسن تفـاهم «قبل از جنگ جهاني اول، مفاهيم غالب عبارت بودند از 

بـر   كس يچاما ه ،سر گرفت شماري يب يوشنودها و گرچه گفت )sympathy( »سن عملح«
  .ننهاد »گوو گفت«ها نام  آن

آوردن  گـردهم وجدل، در اواخر قرن نوزدهم تالشي جدي بـراي   فراي استدالل و بحث
ها بود تا نقاط  بر نقاط اتحاد آن شعمل آمد كه تأكيد بهرهبران جهان زير چتر صلح و آشتي 

. در شـيكاگو برگـزار شـد    1893بود كه در  »پارلمان جهاني مذاهب«نخستين جلسه . افتراق
دانشـمند و فيلسـوف   ، )Swedenberg(داران سـويدنبورگ   طـرف  رااول اين حركـت   ةتكان

ـ  ةهمـ ايـن،   وجـود   با. وردندآپديد  ،)1772–1688( بزرگ سوئدي زيـر پـرچم يـك     انآن
  برجسـته  هاي گروهنمايندگاني را از  كم دستپارلمان مزبور . گرد آمدندخداشناسي مشترك 

نگـران كـرد    هـا  يـين از كـيش و آ  بسـياري  دربارةو اگرچه مذهب ارتدوكس را  كردجلب 
ارتباطات بسيار مهمي را هم برقرار  حال  ينع ، اما در)در محدودة مسيحيت انجيلي ويژه به(

 دسـت  بـه  ،شد براي مأموريت تبليغي مدرن هنـدوها بـه غـرب    يا دورهچنين آغاز  هم. كرد
از رامـا   پيـروي ، كـه بـه   )Uka Nanda( ناندا و يوكا) Radha Soami( نام سوآميه ب افرادي
براي  ييها گذرگاه در حكمتساوي ارزشي برابر تمامي مذاهب را  )Rama Krishna(  كريشنا

نظيـر انجمـن اشـراقيون     ييهـا  سـازمان را  ديـدگاه ايـن  . نـد داد يرسيدن به واقعيت تعليم م
)Theosophical Society(،  حمايـت  شدت بهلحاظ نظري  از ،تأسيس شد 1875كه در سال 

 يديگر هيچ نوع پارلمـان جـامع   اما ،گيري در شيكاگو شكل گرفت پي ةكميتيك . كردند مي
ـ    حال  ينا با. برگزار نشد يونيتـاري و ديگـر    يالمللـ  ينروح پارلمان شـيكاگو در شـوراي ب

. كـرد فعاليـت   1913- 1901انديشمندان و كارگردان ليبرال مذهبي حلـول و ايـن شـورا از    
براي تأكيد بر  ديگر يكگوناگون به  هاي يينن آاهدف اين شورا عبارت بود از معرفي معتقد

  .»ارتقاي اخالق در جهان« زمينةمذاهب و تالش در  يدر تمام »شمول عناصر جهان«
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وقتـي   ،امـا پـس از جنـگ    ،هـا شـد   در اين تـالش  يا جهاني اول باعث وقفهجنگ 
گونـاگوني در   يها ، حركتشدسپري در برابر منازعات آينده مطرح  منزلة به ينگر جهان

 منجر بـه تأسـيس انجمـن دوسـتي جهـاني عقايـد       در نهايتو  شدتبادل عقايد پديدار 
)World Fellowship of Faiths, 1929( تر، رودلف اتو هشت سال پيش .شد )Rudolf Otto( 

گـذارده بـود    نرا بـا همـان اهـداف بنيـا     )Inter Religious League( اتحادية بين المذاهب
گرايانـه   اين اهداف اخـالق  .)مؤمنان اديان كردنمتحد يقاز طر المللي ينب يها كاهش تنش(

در كنفـرانس شـوراي   هـا آن را صـريحاً    آن .قـرار گرفـت  شاخة ليبـرال مسـيحيت    مطلوب
طور كالسـيك در مانيفسـت    و به) اورشليم( المقدس يتدر ب 1928ميسيونري در  المللي ينب

 هـاي  يـت بازانديشي مأمور«با عنوان  )W.E. Hocking( هاكينگ. اي. دبيلو يريخود به سردب
 مسـيحيان  يكل طور به حال  ينع در. كردنداعالم  )Re-Thinking Missions, 1932(» تبليغي

تر با قضـيه كنـار    هندوها آسان. رسيدند ينظر م ميان مذاهب ناخرسند به هاي يهمكار بارةدر
از  )Saruepall I Radhakrishnan( سـاروپالي رادهاكريشـنان   ماننـد  يتيشخصـ  آمدنـد و بـا  

 ةمطالعـ كـه   كـرد  بيـان رادهاكريشـنان  . مند شـدند  بهره يگوي جهاني صريح و پرقدرت سخن
در آن را و  شـود  يـرممكن مجـزا غ  ةرقفخاص هر  هاي يدعو شود يتطبيقي مذاهب باعث م

  .داد قرار ايمان واحدو  نيت واحد، تالش واحد،از جمله  وراي تمامي اشكال تجربي مذهب
دوسـتي عقايـد    يهـا  جهـان و انجمـن   يهـا  دو جنگ جهـاني، كنگـره   مياندر فاصلة 

ادامـه  » طلبي تماميت«ها و تبادل آرا تحت شعارهاي رنگارنگ و مستمر  چنان به نشست هم
 يكه متعاقباً به نام تجهيز دوبارة اخالق(از حركت گروه آكسفورد  توان يچنين م هم. دادند يم
)Moral Re-Armament( تر  بيش اما ند،نام برد كه اساساً گروهي مسيحي بود) عنوان گرفت
دوران شكوفايي ايـن دسـته اواخـر دهـة     . يتا خداشناخت نداخالقي بود هاي پي موضوع در

از طـرف  . ندكرددر اين دوره تعداد زيادي غيرمسيحي را به خود جذب . ميالدي بود 1930
 )Guenon( نو گنو ،)Schuon( شون، )Coomaraswamy( كوماراسوامي مانندديگر، افرادي 

 ،چـه شـرق و چـه غـرب     ،هـا  رقـه ف ديگرراني را از دا طرف Philosophia Perennis ا اعالمب
بود تا از طريق آن پا را از سنن مذهبي فراتر نهاد تا  اي يلهتر وس البته اين بيش ؛دست آوردند به
در حوزة انديشـه، گرچـه مطالعـة مـذهب بـر      . مذهبي باشد يها ي براي فرقهجايگاهكه  اين
تر  گوي بيشو ها و گفت رقهفباعث فزوني احترام متقابل در ميان  شك يچندفرهنگي ب اي يهپا

  .فرهنگي آمادگي ابراز نظر در اين باب را داشتند يها ، تعداد كمي از نخبهشد ميها  ميان آن
اهل ماربورگ  )Friedrich Heiler( فريدريش هيلر كرد افردي كه بايد از اين سخن مستثن

 كـه   يهنگـام « :كـرد چنين اظهـار   1985ر توكيو در سال د المللي يناست كه در كنفرانسي ب
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گاه عصري نوين به  ي واقعي به نفع بشريت برسند، آنهمكارمذاهب به تساهل و تسامح و 
كمك به هموارنمودن مسير براي اين عصر يكي از بلنـدترين  . روي بشر گشوده خواهد شد

البته ديگر انديشمندان اين هدف آرماني  .)Heiler, 1985(» اميدهاي مطالعة علمي اديان است
  .)Eliade, 1987: s. v. dialogue( دانستند يعلمي م تر كمرا 

 يـي گرا چنان رهبران مذهبي را در فضايي از آرمان ها هم و كنفرانس ،ها ها، كنگره پارلمان
، ايـن  وجـود   بـا . كردنـد  يهـم جمـع مـ    طلبانه و براساس الگوي اتحادية ملل بـه دور  صلح
حسي فزاينده از تهديد به كردن حال القا طلب اروپايي و نيز ماترياليسم در تماميت هاي ميرژ

متعددي با رهبران مذهبي جهان گرفته شد تا مردم  يها تماس رويهمين  ازو  ندمذهب بود
 توانستند يچه اين رهبران نم البته آن ؛هم متحد كنند خود را براي رويارويي با اين فشارها با

، يا اوضـاع منطقـه  . مذهبي جهان بود هاي يكربنديكردن پ عوضتضمين انجامش را بدهند 
  .قرار داشت يا منطقه يها طي دوران بين دو جنگ، تحت سيطرة دغدغه

پس از  ةكنند پرتالطم و متالطم يها نوين آن در طي مهروموم يگو در معناو مفهوم گفت
اگزيستانسياليسـم وابسـته    ةفلسفت نيز به شد و به شدجنگ جهاني اول وارد دنياي مذهب 

من با عنوان ) Martin Buber( مانيفست آن كتاب مارتين بوبر ينتر و پرخواننده نخستين. بود
 مثابـة  بـه صـرفاً   ديگر يكنبايد به  ها انسانراند كه  ود و سخن از اين ميب )I and Thou( و تو

 انسـاني  نوعـان  هـم  در نقش متقابل پذيرشي با و مستقيماً ديگر يك به بايد وشيء نگاه كنند 
 چنـين  اما ،داشت آشنايي اقتصادي و ،مذهبي نژادي، ظلم با يخوب بهشوند؛ بنابراين  نزديك
گروهـي   دسـت  بهمنفي  هاي يگذار ارزش كه ،جا هر و وقت هر بود ممكن ظلم از اشكالي
كار عبـارت بـود از    راه يگانه. ، نمود يابدشد ميشان اعمال  )فرضي(زيردستان  در حقحاكم 

 كـه  ايـن  ازنظـر   صـرف  افـراد  گـوي و گفـت  ياشناخت انسانيت مشترك و گفتمان شخصي 
  .باشد چه عقايدشان

ـ ات يگرچه از نظرا اگرچـه   و هـا اسـتقبال خـوبي شـد     ليسـت نسيااگزيستا ديگـر وبر و ب
، كـرد عقايد در فاصلة بين دو جنگ بروز  بابزيادي در  هاي ينوآور ايم يدهطور كه د همان

هـا پـس از جنـگ     مذهبي تـا مهرومـوم   يها بين فرقه ةرابطبه  گوو اما اطالق اصطالح گفت
 رو تر يعها الگوهاي سياسي و مذهبي جهان هرچه سر در آن مهروموم. نشدجهاني دوم رايج 

مسـتعمرات سـابق   . حال فروپاشـي بـود   سرعت در امپرياليسم سياسي غرب به. به تغيير بود
 ةدور يهـا  و در همـين حـال دائـم ارزش    كردنـد  مـي زانه كسب اسـتقالل  طور رو تقريباً به

مـذهبي را نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنا       يهـا  و حتي ارزش بردند مياستعماري را زير سؤال 
جديد  يها ملت ياحوال مسيحيت عنصري مهم در زندگ و  اما در همين اوضاع ،كردند ينم
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حـاكم قبلـي را برعهـده     يها ل از قدرتنقشي نوين و مستق خواست يو م رفت شمار مي به
 شـد؛  )secular( طور رسمي سكوالر هند به. تر مسيحي بودند كم يافته  استقالل تازهملل . گيرد
تبـديل   يننشـ  مسلمان يهندو بودند و پاكستان به ايالت شعظيمي از مردم تعداد كه  يحال در
. بود شدهقاره به شكستي آشكار بدل  هندوها و مسلمانان در شبه ميانگوي و ؛ زيرا گفتشد
بود ) فقط در اسرائيل(و يهودي  ،بودايي ،نقاط جهان، ايدئولوژي رسمي يا مسلمان ديگردر 
در خود كشورهاي . بود شدهن تحميل اموارد بر مدافع همةتقريباً در  يحيتسكوالر، مس ياو 

كارانه  محافظه يها نظرگاه ميانشدن تدريجي  يقطبخوش نوعي  غربي، الگوي مسيحي دست
استعمار  ةدوراز احساس گناه پس از  هژوي بهدر اين ميان  ها يبرالل كه  يحال در شد؛و ليبرال 

واالي مذهبي از طرف ديگـر دچـار    يها ارزش دربارةو عدم قطعيت و تعيين  طرف  يك از
اصطالح كارگر  يگانه در حكمگو و در اين فضا بود كه واژة گفت. رنج و عذاب شده بودند

را در برابر ديگري توصـيف  ن امعتقداز  يبا آن طرز فكر دقيق گروه شد يكه م شد،پديدار 
ترين  اي كه بيش خالل دوره داشت كه اين لغت در ياد بهبايد  حال  ينع در. دادو شرح  كرد

 از طريقطور انحصاري  ه، تقريباً ب70و نيمة دهة  60يعني بين نيمة دهة  ،معروفيت را داشت
مسيحيان ليبرال  دست بهدر غرب و نيز ) هم كاتوليك و هم پروتستان(ليبرال مسيحي  ةشاخ

كاران اين اصـطالح   محافظه. شد يكار گرفته م هب »جهان سوم« ةتوسعحال  مشابه در ملل در
مـذهبي را بـا    يهـا  بودن مفهوم آن فرقه كليتشخيص دادند؛ چراكه سربسته و  نامطلوبرا 
مـدعاهاي   خواسـت  يمـ  كـه   يايـن اصـطالح هنگـام    كـم  دسـت يا  كرد يبرابر م ديگر يك

گمانشـان ايـن    افراديدر دنياي غيرغربي نيز . را تصديق كند، چندان صريح نبود مسيحيت
 نيست يونريسيو شكلي پنهان از مگو چيزي بيش از معضل و بود كه اين تأكيد تازه بر گفت

)ibid; Eliade, 1987: s.v. dialogue.(  
 كليسـاي  از) 1965–1962(شوراي دوم واتيكـان   از طريقيافتي مهم و نمادين  سپس ره

مثالً  ؛كرد مي صحبتگو و گفتبارة در زيادي مستندات در كه گرفت صورت روم كاتوليك
گـو و  و از طريـق گفـت   ،پسران خود را كه محتاطانه و از روي محبت كرد مي ترغيب كليسا
اخالقي و معنوي موجود در ميان اين مردمان را  هاي يكيمذاهب، ن ديگري با پيروان همكار

و در  كننـد، ، حفـظ  بشناسندكه در جامعه و فرهنگ ايشان وجود دارد  ييها ارزش با راه هم
 بـا  تواننـد  يترتيب، شـاگردان مسـيح مـ    همين به. )Nostra aetate( 2ارتقا و رشد آن بكوشند

را در ميان ملـل   ييها نهيصادقانه و صبورانه بياموزند كه خداوند جميل چه گنجگوي و گفت
ايـن تـأثير را داشـت     دست  ينا اظهاراتي از ).Ad gentes( 3روي زمين به وديعه نهاده است

ادبيـات  «آزاد و سـيلي از   هـا  يـك قيـود پيشـين در دوسـتي بـا غيركاتول     را از ها كيكه كاتول
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هـا نيـز در توليـد آن     پروتسـتان  اخيراًرا در محصولي كه  )dialogue littérature(» گوو گفت
  .كرد ميم بودند جاري يسه

سـو و   ايـن ادبيـات شـاهد طبيعـت و هـدفي هـم       يها اما بايد دقت كرد كه تمام بخش
اين ادبيات دچار مشكل بود؛ زيرا واقعاً از مباحث بين  ةعمد چنين هم. هم نبودند راستا با هم
 در مـورد  پـردازي  يـه در سطح نظر فقطبلكه  ،گرفت يمختلف ريشه نم يها فرقهباوران  دين
  ).Eliade, 1987: s.v. dialogue( ماند يگو باقي مو گفت

  
  گو در عصر جديد و اهداف آنو اصطالح گفت. 5
يعني نويسندة يك  ؛هاي ديني قديم جنبة دفاعي يا تعليمي داشته است »ديالوگ« يكل طور به

عقايد طرف مقابـل خـود را رد و از صـحت     خواسته يكه ماست ديالوگ گاه متكلمي بوده 
كه قصد داشته مطـالبي را بـه شـاگردان يـا      است عقايد ديني خود دفاع كند يا استادي بوده

قـرار   برابر يها اين است كه طرفين در مقام خصوصيت همة اين ديالوگ. بياموزد شمريدان
 هاي يتبراساس همين ديدگاه بود كه مسيحيان در قرن هجدهم و نوزدهم به فعال. اند هنگرفت

پـس از جنـگ    هژويـ  بـه اما حوادثي كه در اوايل قرن حاضر،  ،آورند  يتبليغي و تبشيري رو
اديان روش ديگري براي بحث بـا   ديگررخ داد موجب شد مسيحيان و پيروان  ،اولجهاني 
  .)ibid( اديان در پيش گيرند ديگر

بايـد در   المللي ينب يها كردن تنش كممتفكران ديني و متكلمان احساس كردند كه براي 
كالمي و كوشش براي تبليـغ ديـن    يها كنند و از نزاع يدنظراديان تجد ديگرروابط خود با 

پيروان اديان مختلف  كهبردارند و مجالسي تشكيل دهند  دست كردن ديگران مجابخود و 
تا از اين طريق مؤمنـان در اديـان مختلـف بـه هـم نزديـك        يندگو  هم سخن با برابرطور  به

از طرف ديگر، اديان آسماني همگي با خطر مشـتركي مواجـه بودنـد و آن حمالتـي     . شوند
؛ شـد  يو ايمـان بـه خداونـد وارد مـ     داري يـن بود كه از جانب مكاتب الحادي به ديـن و د 

 مساعي  يكهم تشر ر مقابله با اين دشمن مشترك باكه پيروان اديان د كرد ياقتضا م بنابراين
 دهـا كريشـنان  ايكي از نخستين متفكراني كه بر ضرورت اين كار تأكيد كـرد ر . داشته باشند

)radha krishna( كشوري كه در آن اديان مختلف وجود داشـت و  بود از كشور هندوستان ،
  .سخت محتاج به تفاهم و سازش ميان پيروان اديان بود

را كنار بگذارنـد و از   جويي يرادها كريشنان معتقد بود كه اديان مختلف بايد حس برتر
ها نهفته اسـت دسـت يابنـد و بـر آن      راه مطالعة تطبيقي اديان بر حقيقتي كه در دل همة آن
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ي و وحدت و تفـاهم ميـان   همكارتساهل و  برقراريمنظور  ها به همين كوشش .تأكيد كنند
گـو و  و كرد و ديالوگ به گفتتبديل متدينان بود كه معناي سابق ديالوگ را به معناي جديد 

و  دهند يبحثي اطالق شد كه پيروان دو دين براي رسيدن به تفاهم و وجوه مشترك انجام م
هـدف نهـايي    در حقيقـت . كوشد نميعقايد ديگري و تبليغ عقايد خود  ةتخطئدر  يك يچه

اهللا و دفاع از معنويـات   ديالوگ ديني حفظ سالمت ديني در جامعة بشري و اعتصام به حبل
 يكديگـر و تشـر   ر نه از راه تخطئة اديان ديگر، بلكه از راه تفـاهم بـا يـك   اين كا امااست؛ 

  .گيرد يو خالصه صلح و دوستي انجام م مساعي 
هدف ديالوگ اين است كـه هريـك از   ، )Montgomery Watt(مونتگمري وات  گفتةبه 

طرفين به درك بهتري از دين طرف مقابل برسد، اما تجربـه نشـان داده اسـت كـه در ايـن      
 .از عقايد خود نيـز برسـد   تري يقوشش هريك از طرفين موفق خواهد شد كه به درك عمك

   :اين مطلب را رادها كريشنان در مورد مطالعة تطبيقي اديان گفته بود
تا عقايد ديگـران را   كند يو كمك م كند يمطالعة اديان ديگر همة مؤمنان را به هم نزديك م

از راه ...  گردد ياز اين طريق برطرف م شود ياشتباهاتي كه از سوءتفاهم ناشي م. درك كنند
 كنيم يمواقع معتقدات خود را تقويت  ما در .كنند يچه ديگران در دين خود تأكيد م درك آن

  ).174 ،12 ج :1371 ،پورجوادي(
  

  گو در فرهنگ معاصرو گفت. 6
، شـايد در نظـر اول كـار    شـود  يبرده مـ  كار اخير به يها به معنايي كه در دههديالوگ ديني، 

كـه در   اي ينظـر  تنگتعصب شديد و . عملي است بسيار مشكل در واقع اما ،باشد يا ساده
هم بنشينند و دوستانه  كه با شود يميان پيروان اديان از قديم وجود داشته است مانع از آن م

خاطرة  كند ميچيزي كه اين عمل را دشوارتر  ،عالوه بر اين. يندگو  سخن شانعقايد ةدربار
مسـلمانان و  . سـختي اسـت كـه در اذهـان وجـود دارد      يهـا  تلخ مشاجرات و حتي جنگ

هـا   ايـن جنـگ  . فرامـوش كننـد   يآسـان  صليبي را بـه  يها خاطرة جنگ توانند يمسيحيان نم
مسـلمانان و  . ديان وجـود دارد ديگر در ميان پيروان بعضي از ا يها اكنون هم به صورت هم

كه در كنـار هـم    اين جاي  بهها هنوز هم در هند درگيري دارند و  كيهندوها و هندوها و س
مقابله كنند نيروهـاي خـود را صـرف مجادلـه و مبـارزه بـا        شانبا دشمن يا دشمنان مشترك

را در جهان  انشحال پيروان اديان مختلف اگر بخواهند موجوديت هر  به ، اماكنند يم ديگر يك
و دوستانه كنار هم بنشـينند و   يزآم كنوني حفظ كنند، دير يا زود بايد در يك محيط مسالمت

  .برقرار كنند يسخن ديالوگ يا هم ديگر يكبا 
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معنـوي دسـت    يها باور اين نكته كه طرف مقابل نيز از راه دين خود به تجربه يا تجربه
در ديـن او   فقـط تصديق اين نكته كه راه قرب بـه خداونـد    ،يگرد  عبارت بهيازيده است و 

گوهـاي بـين   و نكتـه در گفـت   ينتر مهم اند يدهنيست و اديان ديگر نيز هريك راهي را برگز
. قائل باشند ديگر يكرا براي  برابرطرفين بايد صميمانه حق و احترام . رود شمار مي بهاديان 
د، بايـد تـالش   نطرف مقابل منتقل كن  خود را به يها د عقايد و تجربهنچنان كه سعي دار هم
باورها و جزئيـات   ةهمبديهي است انحصارانديشي در  .پذيرا باشندد از طرف مقابل نيز نكن

كه ما ديگران را با هر مكتب و مذهبي،  شود يها موجب م آن ةهمديني و اعتقاد به حقانيت 
تفـاهم و   گـاه  يچتصـوري هـ   و اهـل دوزخ بـدانيم و بـا چنـين     راه گمجز مذهب خودمان، 

  ).Eliade, 1987: s.v. dialogue( شود يگو برقرار نمو گفت
  

  انقالب كپرنيكي جان هيك. 7
كه از مسيحيان منصف و آزادانديش است، معتقـد اسـت    ،)John Hick( پرفسور جان هيك

متكلمان در  دست بههر دين مبتني بر تعاليم اوليه و اصيل و نيز جزئيات و عقايدي است كه 
  .است شده  يناحوال زمانه تدو و  تاريخ به اقتضاي اوضاع يط

آن آموزش  گذار يانبن از طريقهمان تعاليم اولية نابي است كه  در واقعهر ديني  ةجوهر
و مسيحيان و مسلمانان در آغاز همه بـر عبوديـت در برابـر     يانپيامبر يهود. شده است  داده

 ،در كنـار ايـن تعـاليم   . انـد  پروردگار يكتا و سرنهادن بر فطرت پـاك انسـاني تأكيـد داشـته    
 كـرده رة ديـن را محـدودتر   يـ كه دا است گرفته  تاريخ شكل يطعقايد ديگري در  يجتدر به

. انـد  وجـود آورده  بـه اقتضائات زمانـه   و ها ياروييرو فراخوركه متكلمان به  يديعقا ،است
 كند آن است كه اديان مختلف بايد از اختالفات و مطالـب جزئـي   مي نهاد پيش كچه هي آن

را مبنـاي اصـيل ديـن خـود      يگانهبردارند و ايمان به خداي واحد و پرستش خداي  دست
 )communicational unity( صـورت يـك واحـد ارتبـاطي     بدانند تا در عصري كه جهان به

يـك   ةشالودو  گيرد عنصـر فطري ديـن مبناي وحـدت و تقريب اديان قرار است درآمـده
هر ديني بر اصول اعتقـادي خـود وفـادار     ؛شود ريزي يپ )global theology( الهيات جهاني

ايـن   ةامـا همـ   ،اصيل دين خـود تـدوين كنـد    ةتجرب را مطابق با اش بماند و الهيات تطبيقي
  .كالمي و الهيات تطبيقي در يك بستر مشترك سامان يابد يها نظام

كـه در نجـوم    و معتقـد اسـت چنـان    خوانـد  يخود را يك انقالب كپرنيكي مـ  ةنظرياو 
و كپرنيك خورشـيد را مركـز    چرخيدند يعالم بود و افالك گرد آن م مركز  ينبطلميوس زم



 51   محمود واعظي

داد، هر ديني نيز بايد خود را از محوريت بيـرون آورد و در انقـالب كپرنيكـي جديـد      قرار
ـ اعتقادي  كالمي يتعبوديت انسان با پروردگار در مركزو ديني بايد ايمان به خدا، توحيد، 

چـون   اسـت  گرفتـه   تاريخ شـكل  يطكه در هر دين در را عقايدي  ديگراديان قرار گيرد و 
هيك ديدگاهش را كه تاحدودي حاصل . اند حور خداشناسي در گردشكراتي بدانيم كه به م

از درون مسيحيت آغاز كرد و بـا جسـارت    نخستنظر با مسلمانان است  گو و تبادلو گفت
 ،دومين شوراي واتيكـان  ةبيانيتا جايي كه  ؛بسياري از كليساها زدود ةچهررا از  ييگرا سنت

  ).Hick, 1988: 121( اصول مسلم خود پذيرفت منزلة  بهرا  ،احترام متقابل به مسلمانان
  

  كريم قرآن سازنده از منظر يوگو گفت. 8
. كنـد  يسرشـت انسـان معرفـي مـ     ازاد ب صفات ذاتي و هم از جملهوگو را  گفت قرآن كريم

 شـده   يـده انسـان چنـين آفر  ) 54 :كهف( »و كان االنسان اكثر شي جدال«: فرمايد يكه م چنان
ـ   بهها با انفتاح عقلي و  ها و ديدگاه مسائل و پديده ياست كه در زندگي روزمره با تمام  ةگون

گـري انسـان در    كه حـس كـاوش   كنيم يمالحظه م ؛ بنابراينو آرام نگيرد شودرو  هفعال روب
هم از حق و هـم از  . براي ضد آن نيز وجود دارد شود يهمان زمان كه به شيئي برانگيخته م

ترديـد   نخستدر اين مسير . گو بپردازدو با ديگران به گفت دربارة آنتا  گيرد يباطل سراغ م
سـرمنزل يقـين و معرفـت قطعـي      يسـو  ترديد خود گام مباركي است كه او را بـه  ؛كند يم
تغيير و تحول افكار و  ،تبع مسائل گوناگون و شرايط جديد به ،ترتيب بدين. دشو مين نمو ره
در هر مرحله افكـار   در حقيقت ؛شود ياز مراحل زندگي نمايان م يا در هر مرحله ها يدگاهد

پيشـين را در مسـائل مختلـف     تدااعتقـ او بسـياري از   شـود  يبرتر مطـرح مـ   اي يشهو اند
بشـري را در   ةشـ اندي تكاملي يها دوره و گذارد يم سر پشت اقتصادي ـ سياسي ـــ اجتماعي

  .دهد يبستر تاريخ شكل م
يـا   ،اقناع، تبرئه، بـازي بـا الفـاظ    يها گو، جدل، راهو در پرتو اين سير تكاملي، گفت

ايـن   يتمـام  .شود ميتحول مبهتر مفاهيم و مقاصد  ةارائتمركزدهي به قدرت بيان براي 
گـو  و است كه هريك از طـرفين گفـت   اي يشهفكر و اند ةعرصورود به  زمينةفرايند در 

 آن به پيروزي دسـت يابـد يـا طعـم تلـخ شكسـت را تجربـه كنـد         رببا تكيه  كوشد مي
  .)56: 1417اهللا،  فضل(

 دوحوار  ةواژ. اند كار رفته هب قرآن كريمدر موارد متعددي در  »جدل«و  »حوار« يها واژه
  :آمده استمجادله  ةسوركهف و يك مورد در  ةسورمورد در 
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 بـه  پـس « :)34: كهـف ( »فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منـك مـاالً و اعـزّ نفـراً    « .1
 حيـث  از و است تر بيش تو از من مال: گفت ،كرد مى وگو گفت او با كه حالى در، رفيقش
   ؛»نيرومندترم تو از افراد
ثـم سـويك   قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت بالّذي خلقك من تراب مـن نطفـه   « .2
 آن بـه  آيـا : گفت او به، كرد مى گو و گفت او با كه حالى در ،رفيقش« :)37: كهف( »رجالً
 درآورد، مـردى ]  صـورت  بـه [ را تو گاه آن آفريد، نطفه از سپس خاك، از را تو كه كسى
  ؛»شدى؟ كافر

تحاوركما انّ اهللا قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الي اهللا و اهللا يسمع « .3
 خـدا  به و گوو گفت تو با شوهرش ةدربار كه را]  زنى[ گفتار خدا«: )1: مجادله( »سميع بصير
  .»بيناست شنواى خدا زيرا ؛شنود مى را شما گوىو گفت خدا و شنيد كرد مى شكايت

ـ   27را در  »جدل« ةواژ قرآن كريم از  ؛كـار گرفتـه اسـت    همورد از آيات مبارك قرآنـي ب
 .8 :حج، 46: عنكبوت ؛107 :نساء ؛5: غافر ؛32 :هود :جمله

  :فرمايد را خوي طبيعي انسان دانسته و مي و گاه آن
 .)54 :كهف( »دارد جدال سرِ چيز هر از بيش انسان]  لى[و« :»و كان االنسان اكثر شي جدال«

محدوديتي نداشـته و در   »جدل« ةواژدهد كه كاربرد  نگاه اجمالي به اين آيات نشان مي
نظر  به .اجتماعي استعمال شده است و گوناگون ديني هاي مسائل خاص و عام و در موضوع

رويارويي اسالم با مسائل و شـرايط   قرآن كريم رسد وجه گستردگي كاربرد اين واژه در مي
  :اسالم دو گونه چالش را در مقابل داشت. گوناگون عصري است

كوركورانه و غيرمنطقي در اعمـاق افكـار    هاي يشهتفكرات و اند طريق چالشي كه از .1
حركت اصالحي خود و ايجاد تحـول در مبـاني    ها جاي خوش كرده بود و اسالم در انسان

هـا بـه سـراي نـور      و جهالـت  ها يآوردن آنان از بهارخواب بيرونها و نيز  ايدئولوژيكي انسان
  ؛دانست يهدايت و توحيد را رسالت خود م

اجتمـاعي   ، وسياسـي، دينـي   هـاي  ينـه ها در زم كه از محيط بيروني انسان ييها الشچ .2
تـوان و   ةهمـ سايه افكنده بـود و بـا    يرمسلمانافراد جوامع غ ةهموجود داشت و به زندگي 

  .كرد ياسالم تالش م يها كشاندن مباني و فرمان سؤالزير رايبامكانات در ايجاد ترديد و نيز 
محـوري و   و حـق  ييگرا ها ايستاد تا با افزايش سطح حق اين چالش ةهماسالم در برابر 

و غلبـه بـر    جـويي  يو نه با اظهار تمايل بـراي برتـر   ،انديشه و فكر رايب يارذگ نيز ارزش
بـر همـين اسـاس، اسـالم جـدل مبتنـي بـر        . مخالفان، آنان را به چالشي مشـابه فراخوانـد  

، مطـرح كـرد تـا بـا     كشاند يچالش م ةرصعكه انديشه و فكر را به  را، گوي مستقيمو گفت
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سر به تسخير  انديشه را يك ةعرصمنطقي  يها پاسخ ةارائگذاشتن بر پندارها و  سؤال عالمت
 از ايـن  همـه  يـن ا ؛درآورد و فرهنگ تالش را براي تحقيق و پژوهش در همگان ايجاد كند

 كنـد يقـين اسـتوار    ةپايـ  و انديشه را بـر  دهدها را افزايش  انسان ياست كه خودآگاه روي 
  .)52- 49 :1417 ،اهللا فضل(

  
  لحاظ مخاطب وگو به انواع گفت. 9

در . متعـدد و متنـوع باشـد    ممكن اسـت عامي است كه طرفين يا اطراف آن  ةواژ وگو گفت
ديگـران باشـد كـه     نفـس و خـود انسـاني و ثانيـاً     توانـد  مي وگو گفتفرهنگ قرآني طرف 

  :شود اختصار به هريك پرداخته مي به
  
  گو با خودو گفت 1.9

اطالعاتي در ذهـن او   هاي يافتهساختار ادراك و فهم آدمي و نيز تحليل و تجزيه و پردازش 
و انسان اوقات زيادي را با خـود   رود ميار مش بهاولين مخاطب  شاست كه خود يا گونه به

دروني انسـان  گوي و از منظر ديني ايمان از فرايندي كه حاصل گفت. پردازد يگو مو به گفت
گو در و بدون گفت اي معنا كه هيچ ايمان و باور قلبي  بدين ؛گيرد يبا خويشتن است شكل م
گويي است كه با سخن انسان و اسالم حركت براي گفت ةهمگويا . عمق تفكر ممكن نيست

يـا   اسـت  انسان پيرامون چند امـر احتمـالي   ةحركت جدلي انديش. شود يدر درونش آغاز م
اي كـه   لهئمسـ  ،گيـرد  يديگـر شـكل مـ    نظريـة  در برابـر  براي ارزيابي و سنجش يك نظريه

 بينـيم  يگويي را مـ و از بعد ديگر گفت .شخصيت و گرايش هويتي انسان به آن وابسته است
از سوي ديگر، در  ها يتسو و واقع كه در درون، در مسير بروز عواطف و احساسات از يك

منطق عقل و منطق عاطفه در فراسوي نقاط قوت و ضـعف بـه   زمان جذب و واكنش ميان 
. سازد يگويي را مو گويي كه شخصيت استوار و متعهد انسان گفتو ، گفتآيد يحركت درم
گو و محاوره زنـدگي نكنـد، شايسـته    و انساني كه در درون خود پيوسته با گفت در حقيقت

  .گوي ديگري قرار گيردو نيست طرف گفت
 هـا  يتا در دوگانگ رساند ميگو انسان را به اقناع و استقالل نفساني و كه گفت خالصه آن

چراكه ايـن   ؛باقي نماند ارادگي يعاطفي به حالت ترديد و ب و و تناقضات فكري، احساسي،
ـ و بدون گفت ،سركش در درون انسان هاي ينوع چندگانگ  شگو، آرامش و امنيت را از روان

  .)52 :همان(سلب خواهد كرد 
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ايمـان   كـه  اسـت   يـن و آن ا شود ياصيل و ديني كشف م يچه گفته شد، حقيقت بنابر آن
الطبيعه و عيني نيـز گريـزي جـز     حتي در امور ماوراء. حركتي است در عقل او نه مافوق آن

حكم عقل، حركت اختياري براي كشف  آن به از  پس. عقل نيست دست بهتأييد وجود آنان 
 چه لباس وجود پوشيده است آن هر ةاست عقل دربار بنابراين بايسته ؛شود يمجهول آغاز م

كه خارج از  را حتي اگر عقل قدرت بررسي كلمات و مفاهيمي ،)وجود بايد عقالني باشد(
درك  يروشن عقل به يروين اما وجود خداوند را با ؛حواس و عرف است نداشته باشد ةداير
چنين در منطق و برهان دين، مـا   هم. گرچه راهي براي كنكاش در ذات الهي نداريم كنيم يم

و كنه  آوريم يگرچه از ماوراي آن سر درنم ؛يابيم يحقيقت وجود غيب را از طريق عقل درم
به شناخت حقيقت جـوهر   توان يدر علم فلسفه هم نم كه چنان، شناسيم يوجودي آن را نم

ايمان دارد و بـر   كند يچه تعقل م پس انسان به آن. به آن اشاره كرد توان ي، اما ميافت  دست
البتـه ايـن مسـئله سـفر      ؛تكيـه كنـد   يقين  اين اساس بايد بر تجربه و ترديد براي رسيدن به

كه از ميان همين تنـاقض   يا گونه به ؛كند يدر عالم درگيري دروني انسان را طلب م يطوالن
و  و حق برد يبه موارد سست و نادرست پي م ها يدگاهاحتماالت و تضاد افكار و تعارض د

  .شود يو از ظلمت جهل به نور علم كشانده م شود ميباطل از هم تميز داده 
يـا  ) ص( در همين زمينه برخي فقها معتقدند اگر كسي در وجود خدا يـا رسـول خـدا   

در  ؛در روايتي مسئله را تبيين فرمود )ع( اما امام صادق ،رسالت ايشان ترديد كند كافر است
، )129 ،66 ج :1403مجلسـي،  ( فرمود كافر اسـت  ؟مورد كسي كه در وجود خدا شك كند

؛ )399 ،2 ج :1365 كلينـي، ( »شـود  يكه انكـار كنـد كـافر مـ      گاه همانا آن« :كردنداما اضافه 
 يقـين   ي رسيدن بهوجو جستو در  برد يسر م هبنابراين تا زماني كه انسان در حالت ترديد ب

روايـت ديگـري از   . گـر حقيقـت اسـت    ؛ بلكه او پـژوهش شود ياست به او كافر اطالق نم
 يجحـدوا  ولم وقفوا جهلوا اذا العباد انّ لو« :كه فرمودند كند يتر تأييد م حضرت مسئله را بيش

ند متوقف شده ا اگر مردم تا زماني كه جاهل :)1/216/محاسن  ؛117 ،3 ج :همان( »يكفروا لم
  .شوند ينكنند كافر نمو انكار 

زيرا انكاركردن به دليـل و برهـان نيـاز     ؛مجرد شك انكار نشود  پس مهم آن است كه به
در جهان ملحد : اند برخي فالسفه گفته بنابراين ؛خواهد يكردن نيز دليل م اثباتكه  چنان ؛دارد

ارائـه   ممكن نيست كسي براي انكار وجود خـدا دليلـي  ؛ به معناي دقيق علمي وجود ندارد
عالم محسوس و غيرمحسوس براي فرد منكر  ينفي كلي آن است كه ادراك تمام ةالزم. كند

ها  شايد بتوان گفت انسان. ميسر باشد و چون اين امر ممكن نيست، پس انكار ممكن نيست
  .و در عالم ملحدي وجود ندارد يدكنندگانآورندگان و ترد ايمان: اند دو گروه
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ظـواهر   ةگـوي درونـي و تفكـر آزاد در همـ    و ها را بـه گفـت   برخي آيات قرآني انسان
 ؛191: عمـران  لآ(تا از اين مسير بـه نتـايج قطعـي دسـت يازنـد       كند يومكان دعوت م كون

  .)20: عنكبوت ؛3: احقاف
شود كه در اين آيات و نظاير آن به ضرورت تفكر در ظواهر عالم هسـتي و   مالحظه مي

 هـاي  يچيـدگي جـو در پ و كه از خالل جست يا گونه به است؛ شده  اسرار وجود انسان اشاره
و موجب اقناع  كند يارتباط ايجاد م يدآورندهنظام هستي، طبق قانون عليت، بين پديده و پد

آفـاقي و   يـات آ بـرانگيختن قـدرت تفكـر در    ،دنظر استمجا  چه در اين آن. شود ميانسان 
با صفات قدرت، حكمت،  راه هموجود خداوند را  يها انفسي است كه در عمق خود نشانه

  .كند يو اتقان بيان م ،دقت
  
  گو با ديگرانو گفت 2.9
حركت طبيعي فكر، براساس مبنـابودن عقـل    گوي با خود درو طور كه اسالم بر گفت همان

مخالف  ةگو با انسان ديگري كه انديشو طبيعي است كه بر گفت ،فشارد يبراي ايمان، پاي م
همين . كند يچراكه او نيز حركت فكر را در قالب شنيداري مجسم م ؛ورزد ميدارد نيز تأكيد 

انبيا براي دعوت تبليغي بوده است تا  ةگوي فردي و گروهي همو نگرش مبناي اصلي گفت
واقعي ايجاد شود و با تداوم  ةشان مناقشءآحاد مردم با آنان وارد صحبت شوند و با طرح آرا

العمل مخاطبان آنـان چنـين    گرچه عكس شود؛ح گو باورهاي نادرست آنان اصالو امر گفت
اهـل دشـنام و    آنـان  مخاطبانكه  يابيم يدرم كريم قرآنپيامبران در  يها قصه ةمطالع با. نبود

و حاضر نبودند به حرف حق گوش  شدند ياستهزا بودند و در مقابل دليل و منطق تسليم نم
جديـدي نيسـت، بلكـه بـا      ةمسـئل گو و نقد و اصالح و كه گفت دهد ياين نشان م. دهندافر

  .)70: 1417، اهللا فضل(شده است  پيدايش دين آغاز
 يها رايج در دهه يوگوها انواع گفت) dialogue( وگو گفت ةكلمذيل  دين رةالمعارفيدا

  :كند يقبل را چنين بيان م
بـه معنـاي    :)شد يمباحثه خوانده م گذشته مناظره يا كه در(گوي پراكنده و گفت )الف

و بحث در سـطح پرسـش و كنـدوكاو متقابـل خردورزانـه و       ،كردن گوش، ديگر يكديدن 
گرچـه   ؛نمـود  يگو نه خيلي جديد و نه خيلي برجسته مـ و ، اين گفتترتيب  ينا  به. كارآمد

ميـان   توانسـت  يعملـي خردورزانـه تنهـا مـ     منزلة بهولي  ،نسبتاً غريب بود اي يدههمواره پد
ـ    ؛وردار بودند مفيـد واقـع شـود   افرادي كه از آمادگي مساوي برخ آن  فـرض  يشزيـرا كـه پ

  ؛گفتن بود سخنخواست هر دو طرف به شنيدن و نيز 
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طور كـه قـبالً    همان دارد؛مبنايي اگزيستانسياليستي  :»يبوبر«يا  گوي انسانيو گفت )ب
اسـت كـه    يرپـذ  كه براي موجودات انساني امكان نهد يشرح آن گذشت، فرض را بر اين م

، بـا  كنـد  يها را از هم جدا م نظر از عقايدي كه آن صرف ،انسان در مقامصرفاً و خيلي ساده 
  ؛رو شوند هروب ديگر يك

گرچه در ميان خردورزان در غـرب   ؛ضعف بزرگ اين رويكرد فردگرايي آن است نقطه
كه او  يا عهجام از طريقرا دهندگي فرد  سكوالر مقبوليت كافي دارد، حد و ميزان شكل نيمه

در . نظر دور داشته است عضوي از آن است از يشها بندي به ارزش بسته به حمايت و پاي
 شـامل انگاشتن جامعه اغلب امري غيرممكن است و گرچه اين رويكـرد   ناديدهاين نظرگاه 

  ؛نشودبلندي است، ممكن است چيزي فراتر از يك موضع نظري تلقي  يها آرمان
بر اين تأكيد دارد كه وقتي وظايفي در جهان وجـود دارد كـه    :گوي سكوالرو گفت )ج

 مشترك، بدون توجه بـه  يا در برنامه توانند يمختلف م هاي يشباوران ك دينبايد اجرا شود، 
 1970و  1960 يهـا  دهـه  يسـ در فضـاي خداشنا . كنند مساعي  يكو اعتقادشان، تشر يقين 

گـو  و ايـن نـوع گفـت   . جهت گرفته باشـد  وس ينگو دائم به او گفت رسيد ينظر م ميالدي به
زدايـي چشـمان    قداسـت . كـرد  مـي نظر  عقيده به نفع اصول عملي صرف ةاز مسئل يراحت به

تاريخ اغلب براي اهداف  هاي يتو واقع گرداند يو تاريخ م ،جهان، زمان يسو ها را به انسان
  ند؛تر يرشپذ قابل گويي از اموري فرادنيوي از يك جهان اثيريو گفت
نگر  صورت درون كه به شود يعمدتاً از طرف كساني حمايت م :گوي روحانيو گفت )د

ارج ) روحانيـان  ديگـر و (اند كه بر روحانيـت شـرق    و آموخته شده  يتمسلك ترب و راهب
ها بحـث و   ورد آن. بندي به روحانيت خويش نيز نكاهند از پاي حال  ينع و در ندوااليي نه

درخـور  اخيـر بـه سـاخت تعـداد      يها دعاست و در مهرومومبلكه تفكر و  ،مناظره نيست
و مراكز تفكر و تعمق در شرق و غرب انجاميـده  ) معبد هندوها() ashram( اشرام يتوجه 

) monastic theology( يهـا بـه وحـدت وجـود در خداشناسـ      لحاظ نظـري، آن  از. است
لحاظ عملـي ايـن تفكـر     از .است )Vedanta( كه از بسياري جهات شبيه به ودانتا ندعتقدم

كه از فضيلت روحـاني   شود يلحاظ روحانيت براي شرق قائل م از فضيلت را از يا درجه
 يحيمسـ يرو فنـون غ  ،كليسـايي  هـاي  يينغرب برتر است و آماده است از كتب آسماني، آ

ايـن نظـر اغلـب بـر     . كندچيزها كه خاص مسيحيت است استفاده  گونه ينشانة هم به شانه
تقدم منطق و دانش عقالنـي   و دارد كيهت )theologia negative( خداشناسي نفياهميت 
 يهـا  اين نظر حاصل مهرومـوم . فشارد يو تعمق پا م ،و بر تجربه، شهودكند  ميرا انكار 

  .ميالدي بود 1960دهة 
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تر از دهة پيشين اسـتفاده   كم يا اندازه گو تاو ، اصطالح گفت1970از حدود اواسط دهة 
اجتماعي بوده  ـ تغيير رسم و رسوم در پاسخ به فشارهاي اقتصادي دليل بهو اين تاحدي  شد

طور  آن كم دست(گو و شدة گفت شاهد كمي بر اين مطلب وجود دارد كه اهداف بيان. است
حـال، هـر نسـل     هر حتي اندكي برآورده شده باشند و در) است كه مسيحيت فرموله كرده

ـ  دين ديگرروياروشدن با جديد ناچار بوده كه وظيفة  امـا   ،زنـده نگـه دارد   اوران را تـازه و ب
گذشـته   هـاي  دقتـي  يو ب ها يريناپذ به كنارزدن برخي از تحمل» وگو گفتدوران « كم دست

له بـه  ئگرچه اين مس ؛وجود آورد بهرا از درون  يا شك مشكالت تازه بيهرچند  ؛كمك كرد
ودن در گفتمان بين مـذاهب را آموخـت،   ب جديبسياري از مسيحيان اهميت حسن تفاهم و 

 بدين. هاي ديگر را فراتر از يك حد سطحي و پايين ارتقا دهد  اما نتوانست توجه اغلب فرقه
گرفته و فعاليتي عملـي را پـيش رو نهـاده    » گوي مذاهبو گفت«چه اغلب عنوان  ترتيب آن 

  .است مانده  يدر سطح نظريه و آرمان باق فقط
ايـن برخوردهـا   . چنان برقرار خواهد بـود  باوران هم واقعي بين دينحال برخورد  هر در

 اوضـاع و همـواره تحـت سـيطرة     است و گاهي خشن بوده نشده بيني يششك تضادي پ بي
  .)دين المعارف دايرة(محلي خواهند بود 

  
  گوهاي سازنده در اسالمو گفت اتامتياز. 10

و امتيازات  كند يپويا و سازنده را مطرح م يوگو وگو، گفت ضمن تأكيد بر اصل گفتاسالم 
  :شمارد يآن را چنين برم

  
 محوري عقل 1.10

كـه عقـل را    ،اسـت مبنا قـرار داده   را اصيل تفكر ةاسالم در حيات عمومي جامعه قاعد
 در مقـام تـا جـايي كـه عقـل را     ؛ داند مي حاكم صالح و ميزان صحت و نادرستي قضايا

 كـرده اسـت  را عقل خارجي معرفي  مدنظرو عقل  كردهپيامبر دروني هر انساني معرفي 
بـه سـعادت و    يابي آن در روابط اجتماعي و راه جايگاهتا نقش و ) 61 :1417، اهللا فضل(

 جايگـاه اديان بـر عقالنيـت و    ةهمديني كه بيش از  منزلة بهاسالم . حقانيت هموار شود
يـات  آاز  پـنجم  يـك و حدود ) 20 ،1 ج :1365كليني، (دارد عقل در روابط انساني تكيه 

و انسـان را  است شده   عقلي و ضرورت تأمل و تفكر و تدبر مطرح هاي هني با خطابآقر
 تفكر و بصـيرت و مشـابه   فقدانو ) 15، 1 ج :1386، عسگري(دليل تقليد كوركورانه  به
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بيش از همـه   هدفمندسازنده و  يوگو امر گفت بر كند؛ بنابراين مين مذمت و سرزنش آ
  .ورزد اصرار و تأكيد مي

  
  گوو ناپذيري موضوعات گفت محدوديت 2.10

گـو  و بلكه هر موضوعي قابليت گفـت  ؛گو محدود نيستو موضوعات گفت ةدامندر اسالم 
هـا و اتهامـات    و نيـز تكـذيب  ) ص( حتي در وجود خداوند و شخصيت رسول اكرم ؛دارد

كـه آيـا پيـامبر     مثالً اين ؛گرفته است قرار كريم قرآنگوهاي و گفتمنكران آنان نيز موضوع 
او بشـري اسـت يـا     قـرآن صادق است يا كاذب،  ،مجنون است يا عاقل، ساحر است يا نبي

 گوينـد  ينيم كه آنان مـ اد ميو نيك « :»و لقد نعلم انّهم يقولون انّما يعلّمه بشر«: فرمايد يالهي؟ م
  .)103 :نحل(» آموزد يجز اين نيست كه بشري به او م

بـه آنـان گفتـه شـود      كـه  يو هنگـام « :»و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير االولين«
، همـان  )وحـي الهـي نيسـت   ( هـا  يـن ا: گوينـد  يپروردگارتان چه چيز نازل كرده است؟ مـ 

  .)24 :همان( »دروغين پيشينيان است يها افسانه
: گفتند يهاست كه م در آن كوشش كرده است اين كالم آن قرآنشايد تحدي بزرگي كه 

  :گويد يبه آنان م قرآن. پيامبر مجنون است
قل انّما اعظكم بواحده ان تقوموا هللا مثني و فرادي ثم تتفكّروا ما بصـاحبكم مـن جنّـه ان    «

 كـه  نيـ ، آن ادهم ياندرز م چيز  يكبگو شما را تنها به « :»هواالنذيرلكم بين يدي عذاب شديد
 يننشـ  سپس بينديشيد كه اين دوست و هـم . يزيدپا خ هببراي خدا  ييتنها دو نفر دو نفر و به

» اسـت ) الهـي (شما در برابر عـذاب شـديد    ةدهند او فقط بيم. ديوانگي ندارد گونه يچشما ه
  ).46 :سبا(

 كنـد  ياز اين فضاي تبليغاتي پرهياهو كه انسان را از خودش جـدا مـ  كه  فرمايد يم قرآن
انسـان را از   )شـود  يوقتي غالـب مـ  (چراكه عقل گروهي  ؛به خود بازگرديد و كناره بگيريد

يكي پراكنـد شـويد و از ايـن جـو حـاكم       دوتا، يكي دوتا. دارد يمستقل بازم ةانديشتفكر و 
درخواهيـد يافـت كـه     يزود فاصله بگيريد و به حركات و گفتار رسول ما انديشه كنيـد بـه  

  .»مابصاحبكم من جنّه«
گو، برخي و گونه مرزبندي براي گفت با حذف هر ،قرآناست كه تأمل  درخور اين نكته 
گو بپـردازيم؛  و تا پيرامون آن به گفت كرده استآن مطرح  كردن جاودانهمنظور  اتهامات را به

موضوعات اساسي عقيدتي مـرتبط  . وگو بوده است گذشته نيز موضوع گفت چنان كه در هم
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و  78يـات  آگرفته است كـه   قرار وگو گفتبحث و  و كفر نيز مستثنا نشده و مورد يمانا با
  .روشني براي اين مدعاست ةنمونيس  ةمبارك ةسور 79

  
  وگو محدوديت در طرف گفت فقدان 3.10
، در مورد اشخاص طـرف  پذيرد يگو محدوديتي نمو كه در موضوعات گفت  چنان هم ،اسالم
كـس و در هـر مقـامي     با هر قادر استانسان مسلمان . ل نداردوگو نيز مرزبندي را قبو گفت
گو مفهوم ديگري دارد و ممكن است موجب و مگر در موارد خاصي كه گفت ؛گو كندو گفت

كه البته استثناست و قواعد و مباني براساس مسـتثنيات   شود يتر ايجاد خدشه در مسائل مهم
نظر فكري، عقيـدتي،   با هر فردي كه از قاعده و اصل اوليه بر اين است كه. گيرد يشكل نم
كـه خداونـد بـا     چنـان  ؛گو كنـيم و گفت توانيم يم ،و اجتماعي اختالف داشته باشيم ،سياسي

ديگر به مالئكـه نيـز    يوگو كرده است و از سو گفت ،18 - 11 يةآ ،اعراف ةسورابليس در 
  :فرمايد يكه م انچن ؛گو بپردازندو خلقت آدم با او به گفت ةدربار كهاجازه داده است 

»واكذ قال رب للمالئكه انّي جاعي االرضِلٌ ف تَقالوا اَ خليفهـ   لُجع فيهـا مـ ن ي فسد  فيهـا و 
يسفك س لك الدماءح بحمدك و نقدهنگامي را كه پروردگـارت  ) آور يادبه (« :»...و نحن نسب

) پروردگارا(فرشتگان گفتند . زمين جانشيني خواهم گماشت يرو من در: به فرشتگان گفت
كه با ستايش  آن  ها بريزد؟ و حال كه در آن فساد انگيزد و خون گماري يرا م يكس  آيا در آن

  ).30 :بقره( »... پردازيم يو به تقديست م كنيم يتنزيه م) تو را(تو، 
 ؛»انّي اَعلم ما ال تعلمـون «: بلكه پاسخ داد ،خداي سبحان آنان را سرزنش و توبيخ نفرمود

 ديرگ گو قرارو كه بتواند طرف گفت را فراتر از آن كس يچو شخصيت ه جايگاهبنابراين اسالم 
  .كنم يگو نمو با او گفت مكه بگويد چون من از او باالتر دهد يو به كسي اجازه نم داند ينم

شـامل  ت شرايطي دارد كه خود يافتن به شناخ دستشناخت حق طبيعي مردم است و 
در را هـا   انـد آن  موظف دارند ياركساني كه بخشي از معرفت را در اخت. ابعاد متفاوتي است

هر  بايد چنين  هم. جازم ياري كنند يقين  اختيار ديگران قرار دهند و آنان را براي رسيدن به
گيري كنند تا از ايـن   پيكه سؤال از كليات باشد يا جزئيات،  اعم از اين ،عالمت پرسشي را

كسـاني   كـريم  قـرآن . شودبراساس حجت و برهان استوار  ها يشهطريق مباني باورها و اند
كـه مقـرون بـا لعنـت      ،به لعنت خود كنند يكه معرفت را احتكار و بينات الهي را كتمان م

 انـد  مانـده   يمردمان است، تهديد كرده است؛ چراكه آنان در فقـر شـناخت و معرفـت بـاق    
  .)60: 1417، اهللا فضل(
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 شـود وگـو   گفت دربارة آنصورت نامحدود  به تواند يچه مرز ندارد و م است آن گفتني
گـوي مطلـوب اسـالم    و اما اين نكته پنهان نيسـت كـه گفـت    ،بحث است موضوعات مورد

  .شود ييابي به معرفت برتر انجام م گويي است كه براي كشف حقيقت و دستو گفت
  
  آزادي انديشه 4.10

 ؛ بنابراينيابي به حقيقت صرفاً از طريق علمي است دست منظور بهگو و گفت رتأكيد اسالم ب
 ةانديشـ  دربـارة  .ورزد يگو براي طرح افكار متضادشان اصرار مـ و بر آزادي طرفين در گفت

 راه هـم هم احدي حق اعتراض و مقابله  حتي اگر مخالف ديدگاه عمومي باشد، باز ،مخالف
و  ،ي، ضـاللت، زندقـه  راه گماو را به كفر،  تواند يگري را ندارد و نم وچيادب و ه ةاسائبا 

در رويـارويي بـا برخـي     )ص( رسـول اكـرم  . خروج از دين يا كلماتي مانند آن متهم كنـد 
و « :»هجالح رِيبغَ ميالتسل مكُفُلِّكَيم و ال كُهلَج نمغتَيال اهللاُِ ولسر و«: فرمود يدشمنان و ناآگاهان م

دليـل تسـليم او    بـي كنـد كـه    شمارد و شما را وادار نمي رسول خدا جهل شما را مغتنم نمي
اين واقعيت ) ع(زندگي امام صادق  ةسيرو نيز بررسي ) 313 ،9ج  :1403مجلسي، ( »شويد
  .كند ميتر روشن  را بيش

نشست تا با جمـاعتي چـون زنادقـه و شـكاكاني      مي امام گاه كنار كعبه در مسجدالحرام
برخي موارد . گو كندو فلسفي گفت ـ مسائل كالمي ةينزم ابي العوجا در  ابنمقفع و  ابنچون 

 حـال   ينع ، درشد يكشيده م يزآم غيرمعقول و مسخره يها چالش ةگوها به مرحلو اين گفت
هـا   تا كـي دور ايـن سـنگ   «: تروزي فردي به ايشان گف. انجاميد ينم يزآم به رفتار خشونت

فلسـفه و   ةينـ زم ضمن گفتاري در ،او را پرسشگشاده  يرو و با يآرام امام به »؟چرخيد يم
  .)77، 1 ج :1365كليني، ( اسرار حج و منافع آن، پاسخ فرمود

انساني كه . آزادي انديشه در ميدان بحث استوار است ةيپاگو در اسالم برو بنابراين گفت
حـق   بـه  توانـد  ياست ندارد نمـ  شمدنظركه را چه  اعتراض و نقد آن و آزادي طرح سؤال

  .نزديك شود و با آن انس گيرد
  
  يپرهيز از خودمحور 5.10
 يـن ن اآ است وتوجه شايان نيز دارد كه بسيار  يسازنده در اسالم مزيت ديگر يوگو گفت
سـر فاصـله    شخصي خـود يـك   يفكري انسان بايد از تأييد آرا هاي ياروييدر رو كه است 
و صحت گفتار ديگـران   دهد يشخصي خود م ةانديشخالف روشي كه اصالت را به  ؛گيرد
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نظـر مـن   «: گو در جهان اين اسـت كـه  و چراكه روش معروف گفت ؛پذيرد يرا با احتمال م
  .»اما نظر ديگران خطاست و احتمال دارد صحيح باشد ،صحيح است و احتمال خطا دارد

ما انباشـته اسـت و از    ةتر در انديش كه صحت و درستي بيشمبناي اين قاعده آن است 
بـا   قـرآن . خطا و نادرستي اصالتاً از ما دور و در ذهن و نظر مخاطب قرار دارد ،سوي ديگر

: »بـينِ م اللِو في ضَاَ ديي هعلَو انّا او اياكم لَ« :فرمايد كند و مي اين ديدگاه اعالم مخالفت مي
در مكتـب اسـالم   . )24 :سـبا ( »آشـكاريم  ىراهـ  گم يا هدايت بر شما يا ما يا حقيقتر د و«

؛ بلكـه مبنـاي او در برابـر    شود يگو نمو صحت نظر خودش وارد گفت فرض يشانسان با پ
درسـتي و نادرسـتي وجـود داشـته      ها ديدگاهاز  يكهرمطالب آن است كه ممكن است در 

نفـي و اثبـات بـه طـرفين     نظـر   صـفت هـدايت و ضـاللت را از    كريم قرآنه ك باشد؛ چنان
احساسي  ةجنب گونه يچاسالمي ه يوگو در فضاي گفت ؛ بنابراينگو نسبت داده استو گفت

گونه هراس،  از هر دور  به طلبي يقتحق ةجنبوجود ندارد، بلكه صرفاً  ها يشهبراي پويايي اند
ايـن روش آن اسـت كـه فـرد      هـاي  يژگـي و از جملـه . و سختي مـدنظر اسـت   ،يچيدگيپ

 پذيرش يا رد مطالـب جـدا   در تأثيرگذار هاي يتذهن از پيش شود يگوكننده مطمئن مو گفت
 رود؛ شـمار مـي   بهمشترك هر دو طرف  ةمسئلاما مهم آن است كه اين تشكيك  ،شده است

 گونـه  يچضرورت بازنگري در تفكر خود را القا كند و بدون ه ةزمين يكهركه در  يا گونه به
يابي به حقيقت  جوي دستو فقط در جست ها يدگاهيا نادرستي د يدرست دربارة  داوري يشپ

حـال   ؛است شده يجادگويي باشد كه مبتني بر آگاهي و احساس نياز شديد او در بستر گفت
  .باشد خواهد ينتيجه هرچه م

آن است كـه افكـار    ،كند كه در رويارويي با طرف مقابل بروز مي ،ديگر اين روش ةجنب
و  ،شـنيدن، تحليـل   ةزمينـ ، بلكـه  شـود  يذيرش مطالب ديگران نمـ قبول سدي براي پ مورد

كند و گاه اين مطلب جديـد باورهـاي نادرسـت     پذيرش فكر ديگران را در انسان ايجاد مي
 رسـد  ينظر م به. را تحقق بخشد »سبيالً اَهدي«قرآني  يريگ كند تا جهت انسان را اصالح مي

 زدايد يوجه ارزشمندبودن اين روش آن است كه تعصب و تحجرگرايي را از افكار انسان م
 جايگـاه البته اين روش مرهـون   ؛جديدي گشوده شود ةمنازعكشمكش و  دهد يو اجازه نم

و خـود نيـز آمـادگي     خوانـد  يچالش فرامـ  بهايمان و باورهاي اعتقادي است كه ديگران را 
ـ  چالش  كـريم  قـرآن اسـت كـه    بـر همـين اسـاس   ب جديـد را دارد و  پذيري در برابر مطال

 اگـر  پس: بگو« :»قينَم صادنتُن كُا تّبعهما اَنههدي ماَوه هاللن عندم تابٍكوا بِأتُل فَقَ«: فرمايد مي
 شا پيروي تا باشد تر كننده هدايت دو اين از كه بياوريد خدا جانب از كتابى گوييد، مى راست
  .)49 :قصص(» كنم
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اين كتاب من است «: فرمايد چنين خطاب مي قرآنمردمان را به زبان ) ص( رسول اكرم
را هـا   ، آنداريـد  يـار اگر شما هم كتاب ديگري از جانب خدا در اخت .كه از جانب خداست

اصـلي   ةمسـئل بنـابراين   ؛»هـا تبعيـت كنـيم    آن از هـم  عرضه كنيـد تـا اگـر حـق اسـت بـا      
گونـه   بايـد بالدرنـگ و فـارغ از هـر     باشدمداري است كه هرجا  محوري و هدايت حقيقت

  .شود پذيرفتهتحجر فكري يا احساسات و عواطف شناسايي و 
  
  هرفت پيشمتمدن و  ةجامعوگو سنگ بناي  گفت. 11

ي افراد همكارو نيز  ،، به اخالق و آداب شهريان خوگرفتنينيتمدن عبارت است از شهرنش
 ةذيـل واژ  :1375 معـين، (و مانند آن  ،سي، اقتصادي، فرهنگيامع در امور اجتماعي، سياوج
كردن، ظرافت  موشكافي، گري يابتدايي و وحش ةمرحلشدن يك جامعه از  خارج). »نتمد«
اجتمـاعي نيـز در    ةتوسـع ه از رفتـ  پـيش و يك مرحله يا سيسـتم   ،كردن تربيتكاربردن،  به

ويل دورانـت تمـدن را   . )19 :1384واليتي، (آمده است  )civilization( تمدن ةواژمعرفي 
و  ،يابد ي، جريان مشود مي يرپذ داند كه طي آن خالقيت فرهنگي امكان نظمي اجتماعي مي

نظـر او عوامـل     بـه . ومـرج اسـت   يـافتن هـرج   پايـان منوط به برقراري امنيـت و   شظهور
و روحـي   ،جغرافيايي، نژادي، اقتصادي، سياسي، اخالقـي، عقلـي   يها در حوزه گوناگوني

و احتيـاط در امـور    بيني يشپ. 1: او براي تمدن چهار ركن اساسي قائل است .سازند تمدن
راه معرفـت و بسـط هنـر     كوشـش در . 4 ؛سنن اخالقـي . 3 ؛سازمان سياسي. 2 ؛اقتصادي

  .)19: 1367 ،دورانت(
 ،كه در دوازده جلد به چاپ رسـيده اسـت   ،تمدن خيتار يبررسآرنولد توين بي، مؤلف 

  :نويسد يم
و شايد بتوان آن را چنين تعريف  كنم يمن تمدن را برحسب معيارهاي معنوي تعريف م... 

 كـه كـل بشـريت بتواننـد بـا      يا ارت است از تالش براي آفريدن جامعـه بكرد كه تمدن ع
كامـل و جـامع در درون آن    ةخـانواد اعضايي از يـك   ةمنزل بهديگر و  نوايي در كنار يك هم

، اگر نگوييم آگاهانـه،  يما كه تاكنون شناخته ييها يده دارم هدف تمام تمدنعق. زندگي كنند
  .)48 :1393توين بي، (راستا بوده است   طور ناخودآگاه در همين يقيناً به

هـا را در زمـان حاضـر     برخورد تمـدن  ةفرضيكه  ،از متفكران جديد ساموئل هانتينگتون
عناصر عيني مشترك  راه همفكري را به  و ،، مجموعه عناصر معنوي، ذهنياست مطرح كرده

 :نويسد ياو م .شناسد يتمدن م
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تمدن هم با توجه به عناصر عيني ... است  )cultural entity( تمدن يك موجوديت فرهنگي
شود و هم با توجه به وابستگي  تعريف مي) و نهادها ،چون زبان، تاريخ، مذهب هم(مشترك 
  .)47 :1386، هانتينگتون(ها  ذهني و دروني انسان يها و قرابت

تمدن انساني چيزي جز فرهنگ نيسـت و   بناي ترديد سنگ بيبر اساس تعاريف فوق 
امع و نه يك فـرد يـا يـك گـروه؛     وج يها فرهنگ خود محصولي است از باورها و سنت

آحـاد انسـاني را   ) 20 :1385مطهـري،  (حقيقـي   يمركبـ  منزلـة  بهكه خود  ،جامعه ينبنابرا
عقالنيـت و   ةيـ ، جـز برپا دهـد  يو تعـامالت مشـترك تشـكيل مـ     ،براساس منافع، اهداف

بناي تمدن و فرهنگ بشـري و   يرساختز ني استبنابراين گفت ؛شود وگو استوار نمي گفت
وگـو از درون انسـان    چراكه گفـت  ؛گردد يوگو م تاروپود جوامع انساني بر محوريت گفت

بـر همـين    .)27 :1417اهللا،  فضـل ( يابـد  مـي شود و تا سطح ديگري ادامـه   يبا خود آغاز م
وگـو و حـوار معرفـي     بنيان انسان و جامعه را بر مبنـاي گفـت   ميكر قرآناساس است كه 

نگـاهي بـه پـارادايم     رك نيمتمتمدن مشجامعة بناي در زمينة اكنون ضروري است  .كند مي
  .جهاني داشته باشيمآيندة 
  
  جهانيآيندة پارادايم . 12

مـوج اول را   هاي تـاريخي خـود   براساس تحليل سوم موجدر  )Alvin Toffler( الوين تافلر
نامـد و تمـدن    موج سوم را عصر الكترونيك مـي  و ،كشاورزي، موج دوم جهاني را صنعتي

 ةهمـ هاي معمول و كهـن در   ها و سنت ريختن ارزش درهمشكني و  به قالب موج جديد را
در ايـن مختصـر    ؛ البتـه گيرد برمي داند كه از خانواده تا حاكميت را در جامعه مي هاي بخش

  .)139- 113 :1980تافلر، ( جاي توضيح و بسط آن نيست
 ةآينـد تمدن جهاني و شرايط عصـري،   گوناگونبا بررسي ابعاد  ،پژوهان حاضر اما آينده
پژوهـي   اي ديگـر آينـده   گونـه  بـه كنند و موج چهـارم را   ديگري ترسيم مية گون  بشري را به

 اش در بخشي از مقاله ،گران معروف و طراز اول جهاني از پژوهش ،اهللا سهيل عنايت. كنند مي
 Westpac Bankاخيراً  نويسد مي )»Times have changed«( »زمانه تغيير كرده است«عنوان  با

ها اكنون  آن. ده استپذيري منتشر كر سنتي و مسئوليتهاي معيار ةزمين رويكرد جديدي در
 .زيسـت   و محيط ،رفاه، عدالت اجتماعي: كنند گيري مي خود را با سه معيار اندازه رفت پيش

وكار اخالقـي، شـفافيت،    ادعاي كسب) www.westpac.com.au( در گزارش اخير اين بانك
يـا   triple bottom lineشـده اسـت و     محيطـي مطـرح   هـاي زيسـت   و دغدغـه  ،حقوق بشر

  .گانه مطمح نظرشان قرار گرفته است سه هاي موج



 نقش آن در افق تمدن ايران و جهان عربي سازنده و وگوها گفت   64

تعهدات ديگري هم دارند كه عبارت است  ،غير از منافع و سود ،بر اين باورندها  سازمان
پايـدار زمـين    ةتوسـع  در امـر از نياز به عدالت اجتماعي و اقـدامات اجتمـاعي و معتقدنـد    

در موفقيت  نيست، بلكهها  محيطي مسائلي خارج از سازمان مسئوليت دارند و مسائل زيست
 ؛شده اسـت  گانه آغاز جنبش خط پايان سه كه افزايد او مي. اي دارد كننده نقش تعيين سازمان

نفعـان   دليل تغيير ذي بلكه به ،ها و مؤسسات است سخاوت و بخشش شركت دليل اين نه به
و محيط فراتـر   ،كاركنان ،بلكه مديران ،داران نيستند نفعان فقط سهام معنا كه ذي  است؛ بدين
كارمنـدان  . شـود توجـه  هـا   به آننقش مؤثري دارند و بايد  ،زيست  مانند محيط ،از سازمان
ها معتقدند كـه   سازمان ،ند به محيط كاري خود افتخار كنند و از سوي ديگرا مايل ها سازمان

زيسـت و    محـيط  درو تـأثير خـود    ،عالوه بر امور سازماني بايد حقوق بشر، سـوادآموزي 
  .هاي آينده را ارزيابي كنند نسل

هاي قلبـي   هاي داخلي، حمله تنش. روند شمار مي بهها  مديران بخشي از اين تغيير ارزش
كـردن كارمنـدان بـه بيـرون و فضـاي بـاز از        نگاههاي فراوان و متنوع،  و سرطاني و بيماري

به . معترضان عصبي بخشي از داليل اين تغيير بوده است ةمشاهدو نيز  ،ها هاي كارگاه پنجره
از  و 4شـوند  نگر مـي  ها خودآگاه و درون رهبران و سازمان ،)John Renesh(جان رنش  گفتة

در . نـد كن ميسازمان دستوري و فردمحور به سمت سازمان يادگيرنده و بهبوددهنده حركت 
. ده و خودآگـاه در سـازمان هسـتيم   هر مرحله شاهد كاهش نگاه مكانيكي و افزايش نگاه زن

انـداز مشـترك كاركنـان بـه دارايـي كليـدي        و نيز چشم ،جمعي ةحافظهاي انساني،  سرمايه
شـركت بوتـان   . شـود  در كشورهاي متعدد اين مسـير دنبـال مـي   . شود ها تبديل مي سازمان

ي را بختـ  خـوش انگلستان شاخص . ي ناخالص توسعه را ارائه داده استبخت خوششاخص 
رضـايت از   بـارة كابينه يك سلسله سمينار در ةادارصورت جدي مدنظر قرار داده است و  به

ي بختـ  خـوش تواند به افـزايش   ي آن مينهاد پيشهاي  كه سياست است زندگي برگزار كرده
 گيـري در  هاي كيفيت زندگي را به هنگام تصـميم  ها شاخص اين سياست 5.مردم منجر شود

 در حكـم ين توليـد ناخـالص داخلـي    نشد و جانده قرار ميمورد سالمت و آموزش مدنظر 
و  ،ي و رفـاه، آمـوزش  بختـ  خـوش ؛ معياري كـه  شوند ميمعياري از عملكرد مناسب كشور 

ي هـم  بختـ  خـوش هاي علمي و پروفسـورهاي   حتي مجله 6؛كند حقوق بشر را منعكس مي
و  است شده  بديلي به يك معيار دروني از كيفيت زندگي تبخت خوشبنابراين  7؛وجود دارند

  .گيرد از كميت فاصله مي
تـر   زمان با حركت كشورها به سمت اقتصاد پسامدرن، اهميـت مسـائل ديگـر بـيش     هم

معنويتي كه مربوط به امور روحي و اديان فئودال  ،يكي از اين مسائل معنويت است. شود مي
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ز درد و لـذت  ي كامل يا سـعادتي فراتـر ا  بخت خوشبلكه مربوط به معناي زندگي و  ،نيست
  :كند ايشان معنويت را با تبيين چهار عامل وابسته به هم تفسير مي. است
 ؛تعالي كه امري غريزي و متعالي است يبارارتباط با . 1
ـ  درمـنظم را   ةمراقبـ مانند نيايش و نمـاز كـه    ،يك عمل آييني و از سنخ مناسك. 2 ي پ

 ؛داشته باشد
نـگ يـا   وك چـي  ، وچـي  تاي ،مانند يوگا ،ي بدنساز هماهنگيك عمل فيزيكي براي . 3
 ؛اعمال مشابه ديگر
 .يا جهاني كه مراقبت از ديگران را داشته باشد ،يك ارتباط اجتماعي، محلي. 4

توانـد مـوج    يممعنويت  اساساًيا آپردازد كه  يم سؤالبحث ايشان به طرح يك  ةادامدر 
  :كند ميبسيار مهم اشاره  ةچهارم باشد يا خير؟ در پاسخ به دو نكت

را  »شـود  نمـي گيـري   انـدازه « تـوان امـر   يمـ يا آپاسخ دهيم كه  پرسشبايد به اين  ،اوالً
را در ) P.R.Sarhur( من واژگان استاد معنويت پي آر سركار كه گويد يميري كرد؟ او گ اندازه

توان با زبـان بيـان كـرد؛ يعنـي      ينماين واژگان را . دارم ياد بهي خوب بهتعالي  يبارمورد ذات 
يري وارد گ اندازهطبيعي است كه با بحث  .)35: 2002، اهللا عنايت(يري كرد گ اندازهتوان  ينم

بـراي تعيـين موفقيـت تـاريخي      هـا  تـالش  ةهمـ دانـيم كـه    يمشويم و  يماي  يچيدهپ ةزمين
خدا  ،روا باشد نهر جمعي كه به دنبال فرما. تعالي منجر به شكست و فاجعه شده است يبار
. كـرده اسـت   هـا  آنرا شامل حـال   »خويش«مرحمت  »او«كند كه  خواند و ادعا مي يفرام را

و حقوق نيمي از جمعيـت   انجامد ميي جنسيتي ها بحثتعالي اغلب به  يبارتوصيف زباني 
تعـالي را بهتـر    يبـار ي نخبگان ايـن اسـت كـه    ها گروهادعاي . شود جهان ناديده گرفته مي

اقتصـادي و   ــ  تعالي تبديل به يك سالح زبـاني سياسـي   يبار. توانند تعبير و تفسير كنند يم
مفـاهيم   ةهمـ از . شود و ايـن ماهيـت دنيـاي ماسـت     يممنبعي از قدرت و كنترل قلمروها 

  .يو معنويژه از مفاهيم عميق و بهاستفاده كرد؛  گونه يناتوان  يم
ين روش تـر  مناسـب منزلة  به »هاي علّي يهالتحليل « براي حل اين مشكل ايشان به روش

يـري  گ انـدازه  يت قابلتواند  كوه ميقلة كوه يخ معنويت استعارة از  با استفاده. شود متمسك مي
تر ابعاد اجتماعي معنويت قرار  يينپااما كمي  ،است شدني مشاهده مرئي و  چراكه ؛باشدداشته 
در سـطح  . تجارب مشترك يا نظام معنويـت مراقبت از جامعه و مراقبت گروهي و نيز . دارند

ي هـا  راهي، پرسـتش،  شناسـ  بـوم ، اخالق .گيرد يميني معنويت قرار ب جهانتر  يقعمتر و  يينپا
ي كيمياگري و ها اسطوره سطحترين  يقعمو باالخره  ،تعالي يبارشناخت چندگانة مختلف و 

  .شود مي دشوارتريري گ اندازه ،شود يمتر  يقعمعرفاني فردي قرار دارد كه هرچه 
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و ي دارد ا جاذبـه معنويـت   ةمسـئل يا آ كند كه مطرح مي پرسشدوم را ايشان با اين  ةنكت
شـواهدي بـر ايـن     دهد كه البته يم پاسخرا به خود جلب كند يا خير؟ و  ها نگاه قادر است

ي متعـددي كـه در   هـا  كارگـاه شخصـي از برگـزاري    ةتجرب منزلة به مثالً ؛وجود دارد مسئله
و هـاوايي   ،نيوزلنـد  ،تـايوان  ،لمـان آ ،تايلنـد  ،اسـتراليا  ،مالزي ،پاكستان ،كشورهاي كرواسي

 ←تـر   بـراي مطالعـه بـيش   (معنويت مطلـوب و جـذاب اسـت     ةآينددريافتم كه  ام داشته

www.metafuture.org(. اهللا عبارت است از عنايت نظر ازهاي كلي اين آينده  يژگيو:  
 ؛معنويت فردي .1
 ؛عموميمشاركت  .2
 ؛يدارپاشناخت  جوامع بوم .3
 ؛اما نه از سنخ پيشران ،شده يبوماوري فنّ .4
 ؛داري يهسرماهاي اقتصادي ديدگاه  گزين يجا .5
 .يجهانحاكميت  .6

 »Spirituality as the forth bottom« اهللا عنايـت سـهيل  مقالة صورت مشروح در  هاين مطلب ب
  .شود ميمالحظه 
و  )Paul Ray(هاي پـاول ري   انداز معنويت پژوهش چشمكه است  توجه آن ة شايان نكت

جديـد را مستندسـازي    اي پديـده ها  آن. كند ميتأييد را ) Sherry Anderson(شري اندرسن 
هـا ايـن افـراد بـا تغييـر       آنبه بـاور  . اند و آن عبارت است از افزايش خالقان فرهنگي كرده

اندرسن پـاي  . كشاندن ديدگاه سنتي مشكالت روز را حل خواهند كرد چالش بهنوگرايانه و 
مشـاركت معنـوي    OECDاز كشـورهاي  % 25گويد اكنـون حـدود    گذارد و مي را فراتر مي

كند كه خالقان فرهنگـي وابسـته بـه     تصريح مي اين وجود  با 8.اند بومي جنسيتي را پذيرفته
يك پـارادايم و  نمايندة  در واقعبلكه  ،سياسي نيستندـ  يك گروه يا جنبش خاص اجتماعي

  .يندها يك تغيير در ارزش
. شـود  گرايي منجر بـه شـادماني نمـي    دهد مادي كه نشان مي در دسترس استاطالعاتي 

نشـان   دادانجـام  ) Knox College( در دانشگاه ناكس) Tim Kasser( اي كه تيم كسر مطالعه
و  نـد تر كننـد، افسـرده   و شهرت تمركز مـي  ،وجهه ،سالي كه روي پول دهد كه افراد ميان مي

مانند سردرد و  ،تر از ديگران عالئم فيزيكي تري براي زندگي دارند و بيش شور و اشتياق كم
  ).43: 2002باند، ( دهند را بروز مي ،گلودرد

كند كه بخشي از  مهمي اشاره مي ةنكتپس از تحليل و بررسي مطالب اندرسن ايشان به 
الگـوي موجـود عبـارت اسـت از تولـد،      . است از تغيير الگوي زندگيچالش آينده عبارت 
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آمـوزي،   الگوي نظام هندي عبارت اسـت از دانـش  . و مرگ ،آموزي، كار، بازنشستگي دانش
اين مراحـل   ةهماما در الگوي معنوي، معنويت در  ،داري، خدمت به جامعه و رهبانيت خانه

گز پايـان نخواهـد يافـت و يـادگيري     آموزي هر دانش ةدورچنين  هم. داشت وجود خواهد
رساني به  خدمت. عالوه كار نيز هميشگي خواهد بود به .زندگي افراد ادامه دارد العمر در مادام

خدمت  دريافتن راهي  مناسب است برايروز  هر. جامعه نيز روزانه و هميشگي خواهد بود
معناي تغيير الگوي زيربنايي  موج چهارم به منزلة بهبنابراين درنظرگرفتن معنويت  ؛به ديگران

  .زندگي ماست
كننـد   كه براي افرادي كه تاريخ كالن الگوهاي بزرگ تغيير را مطالعـه مـي   ديگر اين ةنكت

صـرفاً تمـدن    هكننـد  خيـره هاي  اوريو فنّ ،رفت پيشاين تغيير عجيب نيست، اما اين تجدد، 
عـاطفي و   يعنصر حكمدر جاست كه معنويت  و شگفت اين آورد ميظاهري را به ارمغان 

  .شود انساني در اين تمدن ديده نمي
 فاضله نيست؛ بـدين  ةمدين پديدآوردنكه موج جديد معنويت الزاماً به معناي  هشدار آن

هـاي   و اگر تعصب ريزي نشود كنترل و برنامهن آ هاي اصلي ها و مؤلفه معنا كه اگر شاخصه 
 وسـطي در   ذف نشـود، سـر از قـرون   هاي جنسـيتي حـ   گيرانه و نيز تبعيض جا و سخت هناب

  .اما نيازي به بازگشتن به دوران غارنشيني نيست ،پيام تاريخ مهم است. خواهد آورد
كـه بايـد تـذكر آشـيس نانـدي      اسـت   آخرين نكته كه بسيار حائز اهميت اسـت آن 

)Ashis Nandy( گويد را جدي گرفت كه مي:  
هاي متناقضـي   انداز ما وجود دارد و ديدگاه از چشم هايي براي فرار كليدي اين است كه راهنكتة 
هاي رقيـب در مسـائل معنـوي نيـاز      به ديدگاه و در اين زمينه ما شود اين موضوع ديده ميدر 

 ).Nandy, 1987: 40( اثر شوند تا مبادا مسائل معنوي و معنويت تشريفاتي و بي داريم

بـر محـور معنويـت و نـه      وين جهانيجهاني يا به تعبيري تمدن ن ةآيند بنابراين پارادايم
نبايد چشم از رقيب بـرداريم و   كهاست  آن چه مهم است و آن خواهد گرفت ماديت شكل

  .به بشريت عرضه شودبودن مدآنبايد اجازه دهيم معنويت در صورت نامناسب و ناكار
در ظرفيتـي كـه   . هاي خويش تكيه كنـيم  اكنون شايسته است بيش از هميشه بر ظرفيت

رسول امين محمـد   از طريق ،انساني و بشري از سوي مقام ربوبي ةسرمايترين  بزرگ حكم
 و  زرد و سـياه  ،عـرب و عجـم   و اسـت  به ارمغان آورده شـده  بشريت ةهمبراي  ،مصطفي
شـمار   بـه نفعان آن  وران و ذي بهرهپارچه  صورت يك و همه و همه به ،شرقي و غربي ،سفيد
و صحيح مسلم و بخاري كه به عبـارات گونـاگون روايـت     حجةالوداع ةخطب ←( روند مي

: پيامبر خدا فرمـود  :يٍعرب يعل يٍاللعجم و يٍاَعجم يعل يٍلعرَب الفَضلَ: اند معروف را نقل كرده
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: تا بي ،كليني( )عرب بر غيرعرب هيچ برتري ندارد و هيچ غيرعربي بر عرب امتيازي ندارد
. انساني و اخالق كريمه استوار نيستانديشة حقيقت آن جز بر تعالي روح و و ) 69، 1 ج

كـه بـر مناسـك و     و فراينـدهاي دينـي را بـيش از آن    ،باورهـا  ،مكتبي كه مجموعه عقايـد 
نهـاده اسـت؛    رفتارهاي تعبدي و خاص بنا نهد، بر اخالق و معنويت و نيـز عقالنيـت بنـا   

 »مٍيعظـ  خُلُـقٍ  يلَعلَ انَّك و«: ان كامل آفرينش فرمودانسيگانة در توصيف  ميكر قرآنكه  چنان
 حسـنُ  االسـالم « :بياني رسا و جهاني در توصيف مكتب اسـالم فرمـود   و خود در) 29: قلم(

كه اسالم بـر سـيره و رفتـار نيكـو و خيرخواهانـه،       )5225، حديث 1364 هندي،( »الخُلقِ
  .زده شده است  رقم اداريفو و ،برادري و مساوات ،محبت، صدق و صفا

. انـد  اسالمي سـهم وافـري داشـته    ةاوليايران و عرب در برپايي تمدن اسالمي در قرون 
و اندلس و در كنـار   علماي نيشابور تا بخارا و خراسان بزرگ و بيهق و طبرستان و نيز اروپا
سهم خود هريك به  اعالم جهان عرب از بغداد تا بصره و از شام تا دارالبيضا و مكه و مدينه

ايـران و   بر اين باوريم كه در عصر حاضـر نيـز   اند و در ايجاد تمدن بزرگ اسالمي كوشيده
بـر    و بـا تكيـه   المللـي  هاي صهيونيستي و اسـتثمارگران بـين   كردن به دسيسه پشتعرب با 
كران و ثـروت اليـزال    بي ةسرمايالمللي و بيش از همه با اعتماد به  هاي دروني و بين سرمايه
ها و نقاط قوت به اسـتقبال مـوج    ريزي و طراحي و استفاده از حداكثر فرصت با برنامهالهي 

و نقش خويش را در توسعه و گسترش معنويـت و   روند ميجهاني  ةآيندچهارم و پارادايم 
اتباع احسن القول را از  ،قرن هفتم ميالدي ،كه در عصر جاهليت و چنان ؛دنكن ميفرهنگ ايفا 

گوهاي سازنده و تدبير امور و يافتن و جان فراگرفتند، امروزه نيز با گفترسول امين با گوش 
تمـدن  اند تـا   شايسته، در تالشاي  گرا و اسوه اعتدال و امتي الگودر مقام  كارهاي مشترك، راه

چراكه ؛ بدرخشد معرفت جهاني قلةبر معنويت اسالم محمدي بر   انساني تجلي كند و با تكيه
 و«: »النّاسِ يعلَ شُهداء لتكونوا وسطًا اُمه جعلناكُم كَذلك و«: است كه ميكر قرآناين سخن 

 تـا  بياراسـتيم  نيكـو  سـيرت  به و كرديم هدايت اسالم آيين به را) مسلمين( شما چنان هم ما
بسياري از مفسران بر  .»بياموزيد وى از شما باشد تا شما گواه نيز پيغمبر و باشيد مردم گواه
اي اسـت اعتـدالي و دور از    آرماني اسالمي جامعهجامعة اند كه  مهم تأكيد ورزيدهنكتة اين 
پويا،  تمدني منزلة  بههاي جهاني  كه بر فراز تمدن تفريط و امتي است نمونه و مرجع و  افراط
امتي نمونه و در نقش  مردمان جهانهمة  گري دارد و براي و الگو درخشش و روشن ،زنده

همـين دليـل    به. مطرح استو غيره  ،اورينّف و فني ،علمي ،هاي اخالقي زمينه ةمعيار در هم
كه روز قيامت آرزو كند  مگر آن ،امت و ملتي نيست« :فرمايد مي )ص( است كه رسول اكرم

  :فرمايد سيد قطب كه شريفه چه زيبا مي ةو در تفسير همين آي »از امت ما باشد
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ةِ إنَّها وألمل طسعاني بِكُلِّ الوم طسالو واءنَ سعنى الوِساطة مسن بمنَ أو الفَضل، و الحم طسالو 
 ... االعتقاد و التّصورِ يف الوسطُ.. . الحسي المادي بِمعناه الوسط منَ أو القَصد، و االعتدالِ بِمعنَى

 االرتباطات و العالقات يف وسطاً اُمه...  قِيالتَّنس و مِيالتّنظ يف وسطاًاُمه  ... الشعورِ و رِيالتّفك يف
 ...طاً اُمهسكانِ يف والم  ...هطاً اُمسالزّمان يف و ...   

چه وسط به معناي نيكويي  ،جهات ةهمامت رسول اكرم امت اعتدالي و وسط است از 
و  ... يا وسط به معناي مادي و حسـي آن  ،روي  ميانهچه وسط به معناي اعتدال و  ،و برتري

و يـا وسـط بـه معنـاي اعتـدال در      ...  يا وسط به معناي اعتدال در تصـورات و اعتقـادات  
و ...  دهي دهي و سامان و يا وسط به معناي امت وسط در سازمان... تفكركردن و عقالنيت 

و نيـز امـت   ...  يـت و موقع جايگاهيا امت وسط در ...  يا امت وسط در روابط و ارتباطات
  .)132، 1 ج :1412سيد قطب، (...  وسط به معناي اعتدال در زمان

  
  گيري هجنتي. 13

كـدام   دارند، امـا زيرسـاخت هـر    تمدن و فرهنگ گرچه هريك تعاريف متفاوت و متنوعي
زاد بـا   ي هـم هـا  واژهوگـو از   گفـت . وگو بنا شده است عقالنيت و گفت ةبدون ترديد برپاي

تأكيـد   ةشايستموضوع و مخاطب  ةحوزاست كه بدون مرز و محدوديت در  انسان ينشآفر
وگوهـاي سـازنده و پويـا و     اديان و مكاتب بيش از همه بر گفت ةهماسالم در ميان . است

مختلـف   يهـا  وگوهاي اسـالمي در عرصـه   امتيازات گفت يريكارگ تأكيد دارد و به هدفمند
يـابي بـه    و دسـت  ،رامـش آصـلح و   هاي ينهمتفاوت اجتماعي، زم يها زندگي و نيز در رده

 ةعرصپژوهان  علمي آينده هاي گويي يشپ. آورد يدستاوردهاي بزرگ و ارزشمند را فراهم م
، بـيش از  داننـد  يكه پارادايم آينده و موج چهارم جهـاني را معنويـت و فرهنـگ مـ     ،جهاني

تا  خواند يوگوهاي سازنده فرام ت و گفتاسالمي امروزمان را به اصل عقالني ةجامعهميشه 
 فعـال و فـراوان، ايـران و جهـان عـرب،      ةو تكيه بر توان و سرماي حكمت و عقل ةسايدر 

  .ندكن ريزي يآرماني پ يا جامعه منزلة  بهتوحيدي و متمدن و سعادتمند را  يا جامعه
  
  ها نوشت پي

 

ــ ←. 1 ــر ةروزنامـ ــهالرا يقطـ ــبك  يـ ــايت شـ ــطين  ةو سـ ــوارفلسـ ــورخ  ،للحـ  2007مـ
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=137487  

زمـان پـاپ پـل ششـم      1965اي كه در شوراي دوم كليسا براي رابطه با غيرمسيحيان در نوامبر  بيانيه. 2
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