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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 هاي انساني مشترك و نقش آنها در تحكيم همبستگي ملتها ارزش

 

 

 :درآمد پيش

رايش مفهـوم گـ  » انسـانيت «در تعريف داشته باشيم بايد بپذيريم كه “ تمدن”هر تعريفي كه از 
از جمله مهمتـرين   ،ها و امكانات ذاتي و عرضي او خدمت به انسان و تكامل تواناييبه سمت عمومي 

 .رود بنيادها به شمار مي
ـ   انساني نمي ةهيچ مذهب، مكتب يا حتي رفتاري، جز با داشتن جنب خـود   هتواند بعد تمـدني ب

ـ    . گيرد از بـه اسـتدالل ـ بـاور بـه مجموعـة       الزمة اين بعد انساني ـ بنابر ادراكات وجـدان و بـدون ني
هم قايـل بـه نسـبيت بـود و هـم وجـود        ،توان در هر چيز هاي مطلق و مشترك است، چه نمي ارزش
زيرا اين امر متضمن نوعي تناقض و باصطالح پارادوكس است  .هاي انساني را مسلّم تلقي كرد ويژگي

يي اگر نه كلي انسان و از سـوي ديگـر،   اش از يك سو پذيرش هويت متفرّد و جز بدين معنا كه الزمه
 .ستا نفي هرگونه وجه تمايز انساني يا ارزش ثابت در آن

 ست كه اين ويژگي و ارزش ثابت، كدام است؟ا اينك پرسش اين
، )نيازي از اسـتدالل  با تأكيد بر وجداني بودن اين پاسخ به دليل بي(پاسخ وجداني اين پرسش 

 .همانا فطرت انساني است
در  الهـي،  اي است كه بنا بـر حكمـت و مشـيت     كه انسان آفريده ستا فطرت نيز آن مراد از

ـ  هاي بديهي و توانايي وجود و سرشت اصلي او، مجموعه داده وديعـه    ههاي عقلي و اميال و غرايزي ب
 .كند تكاملي در نظر گرفته شده براي او را تضمين مي ةكه حركت طبيعي به سمت برنامشده گذارده 

هـاي   اند تا ارزش آمده) السالم عليه(اديان و مذاهب، به تعبير موالي متقيان علي   ،دنهاهمة تم
را بـه منصـة ظهـور     انسـان هـاي نهفتـه در    واالي خرد را بنمايانند و فضاي مناسبي براي بروز توانايي
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فاقـد  اي كـه   رسانند و او را به راه و سمت و سويي رهنمون شوند كه با رفتـار حيوانـات زبـان بسـته    
 .ها و امكانات او هستند، تفاوت زمين تا آسماني داشته باشد توانايي

شناخت خود، شـناخت هسـتي و   : بخشند توان شناخت مي) يعني انسان(قضاياي بديهي به او 
ت،    : اين قضايا مواردي چون. فلسفة وجود و پيوندهاي موجود ميان اشيا ،واقعيت ايمان بـه اصـل عليـ

 .و برخي قضاياي ديگر را شامل مي شوندو ارتفاع نقيضين جتماع ايمان به عدم امكان ا
پذيرش اين نوع قضايا، نيازي به استدالل ندارد و در باورها و وجدان انساني، كـامالً پذيرفتـه   

ها خـود   شويم زيرا استدالل بست روبرو مي شوند چرا كه در غير اينصورت با بن شده و مسلّم تلقي مي
 .يابند متكي هستند و به كمك آنها قابليت اثبات ميبه اين قضاياي بديهي 

سـازي مسـايل از    مجـرّد  ،تأمـل   ،ر انديشهبهاي عقلي نيز همان قدرت دروني انساني  توانايي
ات    ةارتقا از مرحل ،حشو و زوائد اشـيا بـا يكـديگر بـراي نيـل بـه        ةمقايسـ  ،جزئيات بـه مرحلـة كليـ

براي مراحلي است كه هنوز مصداق واقعـي و عملـي بـه     هاي ذهني ريزي اندازهاي تازه و برنامه چشم
رونـد   ،هـاي انسـان و در واقـع راز و رمـز حركـت      اين توانايي ذهني، از جمله ويژگي. اند خود نديده

رشد و نمو اوست، حال آنكه اميال غريزي، نيروي محركة وي بـه سـمت كمـال و     ،خالقيت  ،يلتكام
از جملـه ايـن   . هاي نهفته وي در ايـن زمينـه اسـت    از پتانسيلگيري  او در راستاي بهره ي سوق دهنده

ميل به كمال، حركت به سمت كمال مطلق، كوشـش در  : توان به موارد زير اشاره كرد اميال و غرايز مي
تالش  ،هاي ارزاني شده مطلق اداي حق و سپاس نعمت ،اذعان به اين قدرت  ،هاي خويش رفع كاستي

ات و تعـدد     ست؛ اين گرايشا... در جهت اطاعت از او و  ها و اميال و غرايز به رغم گونـاگوني تجليـ
هرچند ممكن است به دليـل شـبهات    اند ها و عملكردهاي آنها، در سرشت انساني ريشه دوانيده روش

حـب   توان از غريـزة   از جمله اين غرايز همچنين مي .هايي، سركوب يا پنهان شده باشند يا سوء تفاهم
ر جهت تحقق خواستها و آرزوهاي خويش نام برد كه به نوبة خود از جمله غرايز و كوشش دبه ذات 

همچون ماركسيسم  ياتوان آن را ناديده گرفت و سركوب كرد  نمي كهرود  اصلي در انسان به شمار مي
را از  مالكيت خصوصـي، آن  الغاي  توان از طريق  اي روبنايي تلقي كرد و تصور كرد كه مي را پديده آن

 كه جهان هستي، سرشار از آنيي ذوق هنري و شيفتگي نسبت به عنصر زيبا. د انسان حذف نمودوجو
 .ست نيز در اين زمره قرار داردا

مسـئله بـاور بـه نظريـة فطـرت      : است كه رسد اين بدين ترتيب آنچه كامالً روشن به نظر مي
، “انسـانيت ”، “عـدالت ” ،“تكـاليف ”، “حقوق”انساني، عرصه را براي سخن از مجموعه مفاهيمي چون 

، “تصـديق ”، “شـناخت ”، “ديـن ”، “گفتگـو ”، “تمـدن ”، “هاي مشـترك  ارزش”، “هنريذوق ”، “اخالق”
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نيـز   ]علـم و اسـتدالل  [  كند زيرا ايـن دو مفهـوم   باز مي“ علم”و “ برهان و استدالل”، و حتي “منطق”
 .تبيين نيست هايشان، قابل مبتني بر عنصر ثابتي هستند كه بدون آن مرزها و نشانه

بدون باور به اين نظريه انسان، زنداني خويش خواهد ماند و به تعبير جـرج بـاركلي، جـز بـا     
تـوان گفـت او بـا كنـار گـذاردن ايـن نظريـه،         كند، و حتـي مـي   تصاوير ذهني خود، ارتباطي پيدا نمي

 .انگاري است تواند به خودش نيز ايمان داشته باشد و اين اوج پوچي و هيچ نمي
و ايـن  . گـردد  به اعتقاد ما هر آنچه گفته شد، فاقـد معنـا مـي   ] نظرية فطرت[ن اين نظريه بدو

شوند؛ هم از اينروست كـه  متـون    هاي مادي به شدت با آن مواجه مي حقيقت بزرگي است كه گرايش
 است تأكيـد دارد چـرا كـه   “ فطرت”و اينكه دين در حقيقت همسو و هماهنگ با “ فطرت”اسالمي بر 

. اي واقعي براي اصالح انسان و بهبود شـرايط زنـدگي اوسـت    نيز برنامه دين قعيتي اصيل و وافطرت 
الناس عليها ال تبديل لخلـق   فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا التي فطر: فرمايد خداوند متعال مي

(اهللا ذلك الدين القيم
0F

1(  
بر همان سرشتي كه خداوند ! را براي اين دين راست بدار) دل(بنابراين با درستي آيين، روي 

مردم را بر آن آفريده است، هيچ دگرگوني در آفرينش خداوند راه ندارد؛ اين اسـت ديـن اسـتوار امـا     
 .دانند بيشتر مردم نمي

در كتـاب خـود اقتصـادنا    ) سـره  قدس(شهيد محمدباقر صدر ... ا اين آية كريمه همچنانكه آيه
 :گذارد يادآور شده بر موارد زير انگشت مي

خـود از  ) اي كـه دربـردارد   با تمامي حقوق و تكاليف و هدفهاي عـدالت جويانـه  (دين  :يكم

ن سرشته و در اين آفريده به لحاظ چنين اموارد فطري است كه خداوندگار جهان، تمامي مردمان را بد
 .سرشتي، تغييري پديد نخواهد آمد

ت و خالص و نـاب اسـت؛   اين دين كه فطرت انساني بدان سرشته شده همان دين راس :دوم

 .آميز و خدايان و همي و نسبي، توان حل مشكالت بشري را ندارند حال آنكه اديان شرك
ما تعبـدون مـن دونـه اال     :گويـد  ميدر زندان خود  همبندانبه )السالم عليه(حضرت يوسف 

(اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل بها من سلطان
1F

2(  
پرستيد؛ كه خداوند بـر   ايد، نمي كه خود و پدرانتان آنها را ناميده هايي شما به جاي او، جز نام

 .است  آنها هيچ حجتي نفرستاده

                                                 
 .30/روم ) 1
 .40/ يوسف)  2
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بخشـد و   اين دين حنيفي كه فطرت انساني بر آن سرشته شده زندگي را سـامان مـي   :و سوم

اجتمـاعي مهـم در    ةچرا كـه مسـئل   .استانسانيت دهي به آن در چارچوب كلي  قادر به كنترل و شكل
گـردد كـه انسـان بـراي خـود       كه منجر بدان مـي (“ منافع فردي”تاريخ بشري، همانا تضاد برآمده ميان 

يعنـي  “ منافع اجتماعي”و ) شود ، خواهان تحقق آنها ميحب به ذات  حقوقي قايل باشد كه به اقتضاي
. كند مي ليفتكبر وي “ عدالت”را به نام  وظايفيسازد و  آن منافعي است كه نظام اجتماعي، مطرح مي

تواند اين تناقض يا تضاد ميان منافع فردي و اجتماعي را حل كنـد چـرا كـه علـم انسـان در       علم نمي
 .دهد ، هرگز مقاومتي نشان نمياش برابر منافع شخصي

 ،ارايـه دهـد   بـاره  حلـي در ايـن   تواند راه ماترياليسم تاريخي از طريق قوانين تاريخي خود نمي
كـه از راه   گيرد قرار ميين تعارض و تضاد و تحقق عدالت، تنها در اختيار دين حل نهايي ا بنابراين راه

مـن عمـل    :فرمايـد  مـي بخشد؛ قرآن كريم  موضوع را فيصله مي عمل صالحپيوند ميان منافع فردي و 

 )2F1(.و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يصالحاً من ذكر و انث

جـاي آورنـد و مـؤمن باشـند ـ چـه مـرد و چـه زن ـ بـه بهشـت            ساني كه كاري شايسته بك
 .شوند حساب و شمار روزي داده مي آيند و در آن بي درمي

 )3F2(.من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها :فرمايد و نيز مي

 .هر كس كار نيك انجام دهد به سود خويش و هر كه بد كند به زيان خويش كرده است
حقوق و تكاليف پيوستگي پرشكوهي با يكديگر و فردي و اجتماعي  بدينگونه است كه منافع

 .شود كنند و تضاد آنها با يكديگر، حل مي پيدا مي
 :گويد نيز در تأييد و تأكيد اين مطلب مي) سره قدس(مرحوم شهيد محمدباقر صدر 

هـاي فـردي زاينـدة مشـكالت      انگيزه وياز يك سو به : فطرت انساني داراي دو جنبه است«
ها و منـافع حقيقـي جامعـة     مشكل تضاد ميان آن انگيزه(بخشد  زرگ اجتماعي در زندگي انسان را ميب

و از سوي ديگر امكان حل اين مشكل از طريق گرايش طبيعي به تدين را فراروي انسان قـرار  ) بشري
 )4F3(»دهد مي

ر به مفهوم ايجاد را نيز اضافه كنيم كه انسان بنا به فطرت خويش، ميل به دگرگوني و تغيي اين
تنوع در شرايط عيني زندگي خود در راستاي بهتر شدن مداوم دارد؛ اين يك گرايش فطري و درونـي  

انسـان بـا چنـين سرشـتي،     . است كه ممكن است گاهي به خاموشي گرايد ولي از ميان رفتني نيسـت 

                                                 
 . 40/غافر) 1
 .46/فصلت )  2
 .312تا  310اقتصادنا، چاپ مشهد، صفحات )  3
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ي تفصيلي شرايط بهتـر  تصور اجمالي يا حتّ آن،رهايي از فشارهاي ، داراي امكانات چيرگي بر واقعيت
به سمت تصوير مورد نظر است؛ ايـن وضـع را هـيچ آفريـدة      ه تغيير وضعيتو از آنجا كوشش در را

گيـري تمـدني زنـدگي تنهـا بـراي       ندارد؛ از اينجاست كه روند تغيير و شكل) حيوانات ديگر(ديگري 
 .گردد انسانها ـ و نه ديگران ـ مطرح مي

نيازمند  زيرگيري تمدنها، در همة مراحل  كه روند شكل توان نتيجه گرفت بدين ترتيب مي
 :هاي ثابتي است باور به ارزش

 .در مرحله ايمان انسان به خويشتن :يك

 .خويشتن عبور ازدر مرحلة  :دو

وضع دستيابي به دهي به انديشه و اراية تصويري از حال و آينده براي  در مرحلة شكل :سه

 .برتر

 .ها به ديگران و دريافت انديشه و ديدگاههاي آنان ها و انديشه هدر مرحلة انتقال ايد :چهار

 .بررسي و كنكاش ،بحث ،تأمل ،ارزيابي ةدر مرحل :پنج

 .گيري و پذيرش ديدگاهها نتيجه ةدر مرحل :شش

 .ريزي براي دگرگوني در مرحلة برنامه :هفت

 .در مرحلة اجراي دگرگوني و تحقق آن :و سرانجام

روند تمدن دگرگونساز بشري از يك سـو و رونـد گفتگـو و ايمـان بـه      و خالصه اينكه ميان 
 .وجود دارد ي تام و كاملهاي مشترك و مطلق، پيوند ارزش

 

 :هاي مشترك مطلق و نسبي ارزش
ما با تحليل رواني ـ وجداني كه در اين مبحث در پيش گـرفتيم متوجـه وجـود دو مجموعـه      

بـدون اثرپـذيري از شـرايط زمـاني يـا مكـاني اسـت و        مطلق و  يتأثيرداراي ايم كه يكي  ارزش شده
متغيـر   ياست كه در صورت قـرار گـرفتن در شـرايط   ) هاي بنيادي يا ارزش( عاديهاي  ديگري ارزش

 .دهند شوند يا تأثير مطلوب خود را از دست مي تبديل به عكس خود مي
 :مثال مجموعه نخست

 .لوب است، مطها و مكان ها زمانمه شرايط، در ه“ عدالت”ارزش 
 .كه نعمتي را به ما ارزاني داشته است كسي همچنين شكرگزاري و سپاس از
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، همكـاري و هميـاري،   “حفظ كرامت انسـاني ”، “صيانت نفس”: و مثال مجموعة دوم ارزشها
 داري امانـت  ،دفاع از مستضعفان، صلح و امنيت، بهبود شرايط زندگي، مهر و محبت، ايثار و فـداكاري 

 .است... و
همچنانكـه   .ش ستمگري باشد نـه عـدالت  است گاه راستي و صداقت به دليل پيامدهاي ممكن

انـدازي بـه حرمتهـاي انسـاني گـردد؛ اگـر        صلح نيز گاهي چه بسا منجر به جرأت متجاوزان در دست
تحقـق آن  ه عدالت يك ارزش مطلق و هميشگي است، صلح ارزشي نسبي است كه تنهـا زمـاني در را  

. كنيم را رد مي آنبه ستم بينجامد ه مثابة يكي از ابعاد عدالت، جلوه كند و آنگاه كه داريم كه ب گام برمي
توان نسـبت بـه تحقـق     معيارهاي عدالت كدامند؟ و چگونه مي: ستا رحال پرسش اصلي اينه ولي به

 آنها، مطمئن گشت؟
 :اديان آسماني همگي بر دو معيار، تكيه و تأكيد دارند

آن از علم عالم مطلق يعني خداونـد  كه براي رسيدن به دي است معياري تعب :معيار نخست

مطمئن هستيم  از سوي خداوند متعال، صادر كه هاي ثابت دين  همان آموزهيعني گيريم  متعال بهره مي
پيش از آن در جريان علم كامل و شامل خداوند و لطف و رحمت و مهر او نسـبت بـه    زيرا  .اند شده

ايـم؛ او ـ يعنـي خداونـد      از همة صفات كمال، قرار گرفتهاو مندي  الت و بهرهانسان و عد ،آفريدة خود
خواهد و نه تنها در پي فريب انسان نيست كـه همـة درهـاي     متعال ـ جز خير و نيكي براي انسان نمي 

 .خواهد گشايد و جز خير و صالحش را نمي واقعيت را به روي او مي

ا درنگ و تأمل در باورهاي دروني و بـه عبـارت   معياري وجداني است كه تنها ب :معيار دوم

 .قابل دستيابي استانساني،  ديگر تنها با مراجعه به فطرت
ست كه ايـن بـاور ـ هـر     ا رساند آن اين معيار ياري مي فطري بودنآنچه ما را در كشف عمق 

هـر  بشـر در  هاي طبيعت انساني است و به همين دليل نزد همة افـراد   باوري كه باشد ـ از جمله الزمه 
زمان و مكاني زندگي  هربرخوردار باشند و در كه موقعيت فردي و اجتماعي  هر شرايطي باشند و از 

 .شود كنند، يافت مي
 رفتـار  آيا  فالن : توان اين پرسش را در برابر هر كسي قرار داد براي اطمينان از اين امر نيز مي

توان روي كشتار يتيمان سـالخوردگان   عنوان مثال مي و بهيا حيواني؟ كني  را رفتاري انساني قلمداد مي
سرگرمي و تفنن، انگشت گذاشت؛ مسلماً و بدون هيچ ترديدي، چنين رفتـاري   ةو مستضعفان با انگيز

احل لكم « :فرمايد يقرآن كريم نيز وقتي م. از سوي هر كسي كه صورت گيرد، رفتاري وحشيانه است
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انسـان بـه تـأمالت وجـداني و     دادن بـدنبال سـوق   ) حالل استچيزهاي پاكيزه بر شما ( )5F1(»الطيبات
نيز گذارد و  را به خودش وامي) چيزهاي پاكيزه(باورهاي فطري خويش است و تعيين مصداق طيبات 

يـا  ) هاي ناروا را حرام كرده است پروردگارم زشتكاري  )6F2(»انما حرّم ربي الفواحش« :فرمايد وقتي مي

نسـوا اهللا  « :گويـد  كنـد و مـي   ي را فسق و انحراف از طبيعت، تلقي مـي خروج از حالت انسانآنجا كه 

را از يـاد   خداوند را فراموش كردند پس خداونـد نيـز آنـان   ( )7F3(»فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون
 .)خودشان برد آنان نافرمانند

طـرت  رسيم كه اديان، به فطرت انساني ايمـان دارنـد ايـن ف    و بدين ترتيب به اين حقيقت مي
دارد كه عدالت، بطور مطلـق، ارزش مطلـوبي اسـت و صـلح، در صـورتي خواسـتني و        خود مقرر مي

نيز تأكيدي انساني و “ صلح عادالنه”مطلوب است كه از مصداقهاي عدالت و تجلي آن باشد؛ تأكيد بر 
 .درست است

 

 صلح جهاني 
 

ريشـه در مهمتـرين غريـزه    اي فطري و انساني است كه   گفتيم كه بدون ترديد امنيت، خواسته
ايـن غريـزه همـراه بـا ديگـر غرايـز كـاركرد        . دارد “به ذاتحب ”نهفته در فطرت انسان يعني غريزة 

. هماهنگ و همسويي به منظور تحقق حركت متعادل انساني به سـمت اهـداف تكـاملي و عـالي دارد    
ايي طبيعي براي خويشـتن  براي تأمين حركت متعادل، كافي نيست، بايد فض ي هاي غريزه وجود انگيزه

 .ها به سوي هدفهاي مورد نظر، سوق داده شوند فردي و نوعي فراهم باشد تا آن انگيزه
بينيم كه عنايت الهي بذر بديهيات  ميو بنابر تاكيدي كه خود فطرت بر ايجاد فضاي امن دارد 

آن همه مهمتر توان عقلي، گرايش به عدالت و نفرت از ستم و تجاوز را در سرشت انسان كاشته و از 
آفريـدگار  براي ارتباط با تعيين بسياري از مصداقهاي عدالت و ستم را نيز به وي عطا كرده و راه او را 

اندازهاي وحي بر وي  است كه چشم اينجابزرگ و عرض ارادت به درگاه او، هموار ساخته است؛ در 
بخـش   و تضـمين  انسانهاي جامع حركت  شود و رهنمودهاي مهرآميز الهي كه بيانگر برنامه گشوده مي

 .گردد نيل به اهداف واالي اوست، بر وي عيان مي

                                                 
 .5/ مائده )  1
 . 33/اعراف) 2
 .19/حشر)  3
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پـذير   است كه بـا تغييـر شـرايط، دگرگـون    ) مطلق(بنابراين امنيت، نيازي انساني و هميشگي 
اي گذرا نيست كه گفته شود معلول وضع اجتماعي معيني اسـت كـه در صـورت     پديدهنيست؛ امنيت 

توان  نياز بـه نظـامي    شود به همين دليل است كه مي تغيير اين وضع، نياز به آن نيز، منتفي يا دگرگون 
 .را در نظر گرفتباشد جامع كه ضامن حمايت از امنيت فردي و اجتماعي در مسير طوالني بشريت 

را  او توجه به اينكه فطرت معيار اجمالي تمامي حقوق انساني است و حمايت از امنيت  ما با
توانيم  تكامل بشري، نمي ةكند، جز در چارچوب خود مسئل ، ديكته ميگشبزر اهدافدر جهت تحقق 

ت جـز بـه       . حد و مرزي براي  حمايت از صلح و امنيت، در نظر گيـريم  و در ايـن صـورت نيـز امنيـ
ت گـردد محـدوديتي          هنگامي كه از وظيفه حياتي خود خارج شـود و تبـديل بـه عنصـري ضـد امنيـ

ت، بـه كسـي      وگرنه چگونه مي. شناسد نمي توان فطرتي را به تصور آورد كه ضمن اعالم نياز بـه امنيـ
 هـيچ رادع و مـانعي   بـي ، امنيت حركـت بشـري  باالتر از آن اجازه دهد كه به امنيت خود يا ديگران و 

 ند؟تجاوز ك
 
 

 گفتگوي اديانابعاد گستردة 
توان آشكارا امكان گفتگوي اديان در ابعاد گسترده را بـه داليـل    با توجه به آنچه گفته شد مي

 :زير در نظر گرفت
 .تمامي اديان به نظرية فطرت انساني و نتايج آن ايمان دارند -1
كـه مطابقـت    هاي مشترك فراوانـي بـاور دارنـد بطـوري     همة اديان به ارزش -2

در همـين راستاسـت كـه برخـي علمـاي       .شـود  ي آنها مشاهده مـي املي در اصول و بنيادهاك
، آنهـا را  )السـالم  عليـه (  هـاي حضـرت مسـيح    اسالمي گذشته، ضمن برشماري كليات آمـوزه 

 )8F1( .اند هايي اسالمي، برشمرده آموزه

ترك احكـام  ها و قواعد مش دو محقّق برجستة مسيحي نيز، پژوهش بسيار جالبي دربارة ارزش
كـافي اسـت در   «: گويند آنها در اين باره مي. اند حقوقي بعمل آورده و به نتايج خيلي خوبي هم رسيده

خواهند به اقتضاي ايمان خود زنـدگي كننـد،    ميهاي زنان و مرداني كه  سؤال جهت ايجاد پلهايي ميان

                                                 
در كتاب مشهور ) ز علماي قرن چهارم هجريا(“ شيخ ابن شعبة حراني”به عنوان مثال توجه شود به آنچه كه ) 1

هـاي زنـدگي را از قـول حضـرت عيسـي مسـيح        يادآور شده و بسياري از پندها و حكمت“ العقول تحف”خود 
 .نقل كرده است) السالم عليه(
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يد كه اديان ابراهيمي سه به نظر خواهد رس »مشيت خداوند چيست؟ و من چه بايد بكنم؟«تالش كنيم 
 )9F1(.»اي دارند ، گرايش يگانهها در پاسخ به اين پرسش] يهوديت، مسيحيت و اسالم[گانه 

خواننـد و از آنجـا كـه اديـان روح      اديان، جملگي به گفتگوي منطقي فرامـي  -3
دهند، گفتگوي آنها با يكديگر، زمينه را براي گفتگوي اصـيل تمـدنها در    تمدنها را تشكيل مي

شـدن سـوق    تـر  هرچـه انسـاني  آن را به سمت سازد و  هاي مختلف زندگي، هموار مي صهعر
 .دهد مي

 

 :ها در آن گفتگوي تمدنها و نقش ارزش
سـت  ا بشريت مستلزم آنحركت توان نتيجه گرفت مسير طبيعي  با توجه به آنچه گفته شد مي
حاظ فلسفي فطرت را بپذيرنـد يـا   به لچه افكن شود زيرا تمدنها  كه منطق گفتگوي تمدنها بر آن سايه

(نپذيرند،
10F

هـاي مشـتركي    و در نتيجـه از جنبـه   هاي فطرت را به طور آشـكار در خـود دارنـد    نشانه ـ )2
 .كند برخوردارند كه خود الجرم عرصة گفتگو را باز مي

همچنانكه پيش از اين نيز گفتيم اديان، جوهر و روح تمدنها را ـ حتي اگر خود تمدنها منكـر   
دهند و از آنجا، تأثيرهاي ديني جنبة كامالً آشكاري خواهند داشـت و سـرانجام    شند ـ تشكيل مي آن با

فتگوهاي مشترك ميان تمـدنها را بـيش از بـيش،     هاي مشترك ميان اديان، راه گ عرصهيابيم كه  در مي
 .سازد هموار مي

يعنـي   بديا نيز مي و مرتباً جايگاه راسختري است اين حقيقت را كه همواره با بشريت جاري 
اين هم پيوندي بيـانگر  . آباداني زمين و ساكنان آن در همة سطوح را نيز بايد افزود سودمندپيوندي  هم

كه جهان تا آنجا . استآرزوها و اهداف اديان جهاني و فاتحان بزرگ تاريخ از دورترين زمانها تاكنون 
هـاي آن   واقع كوچك نشده ولي هم پيونـدي در حاليكه جهان در . كنيم را به دهكدة كوچكي تشبيه مي

 .اي رهنمون شده است چنان تشديد يافته كه ما را به چنان نتيجه شو همجوشي ميان اجزاي گوناگون

                                                 
آنچنانكه در گزارش سيمينار مشترك ايراني ـ اتريشي منعقـد شـده در    . “فانوني”و استاد “ عادل خوري”استاد ) 1
 .آمده است) 260ميالدي، صفحه  1999(ن وي
ـ   مبتني بر شكاكيتهاي  شود كه فلسفه در توضيح اين مطلب ديده مي) 2 رفتـار از  و  ي هدر حقايق مطلـق انديش

و [جمله ماركسيسم، فرويديسم، دوركيسم، كانتيسم و فلسفه باركلي و جز آنها همگي مسلماً نوعي جـزم و قطـع   
 .اند كردند كه البته چنين نكرده رنه نسبت به خودشان نيز شك ميرا در خود دارند وگ] مطلقيت
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افتـد   تواند به تنهايي و بر كنار از آنچه كه در جهان اتفـاق مـي   اينك هيچ كشور يا دولتي نمي
 ،حمل و نقل، مخابرات و حتي آموزش و پرورشبراي محيط زيست، انرژي، قوانين دريايي و هوايي، 

 .ريزي كند نهضت و دفاع خود، برنامه ،اقتصاد  ،فرهنگ
دانيم كه مقاومـت   مي  ي طبيعييگير گيري به سوي جهاني شدن را سمت از اينجاست كه سمت

ابـر  وقتـي در بر  .در برابر آن، معنايي ندارد بلكه چنين جهاني شدني را بايد تشويق و حمايت هم كرد
را تفسير يا  كنيم به اين دليل است كه آن گيريم و آنرا چالش خطرناكي تلقي مي سازي موضع مي جهاني

دانيم كه تنها تأمين كننده منافع يك ابرقدرت و به عبارت ديگـر بـه    اي از اين جريان مي برداشت ويژه
ايي و آمريكـايي  دهي آن به سود يك ملت بـه هـر بهـ    مفهوم بسط سلطه و كنترل اين حركت و جهت

كردن روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره بـا  اسـتفاده از وسـايل مختلـف و راههـاي      
توصـيف شـده و شـعار آن     وار و ديوانه سازي وحشيانهجهاني به گوناگون سركوب است، لذاست كه 

 .ستا و امثال آن) شوي يا خورده مي يا بخور(نيز 
و مسـلماً گريـزي   است  پيوندي و وحدت سرنوشت بشريت،  ماقتضاي ه» گفتگو«رحال، ه به

و نـه قـانون   كنـد   مـي درگيري و برخورد ـ كه حكايت از قانون جنگل  و راه ديگري جز از آن نيست؛ 
هاي انساني در آن بر انسانيت گفتگو  ارزش ترسيختوان با  بنابراين مي. در برابر آن وجود نداردانسان ـ  
پردازيم بـا يـادآوري    ها مي ذيالً تنها به عنوان نمونه به برخي از اين ارزش .انگشت گذاردآن و تعميق 
 .تري است كه بحث جامع دربارة آنها، مسلماً مستلزم فرصت بسيار گستردهاين نكته 
 

 .هاي مشتركي كه بايد حكمفرما شوند هايي از ارزش نمونه
 ـ فضاي منطقي 1

گفتگو . شوند دگرگوني شرايط، دچار تغيير نمي هاي انساني ثابتي هستند كه با ارزش ،كه خود
. صورت، ثمربخش نخواهـد بـود   هاي مورد توافق طرفين صورت گيرد در غير اين بايد براساس فرضيه

تـراز و همسـنگ بـا موضـوع      طلبي وارد شوند؛ هم حقيقت ةدر گفتگوها، طرفين بايد با انگيزه و روحي
عملـي ـ نـه خيالپردازانـه ـ       ةروشن و آشكار باشد و جنبـ محور گفتگوها نيز كامالً  ،مورد بحث باشند

را تشكيل دهد، احترام به طرف مقابل  در جريان گفتگو، آنچه بايد حاكم باشد و فضاي آن. داشته باشد
  ،هرج و مرج ،خشونت ،گفتگوها بايد در جوي بدور از فشار. هاي گذشته است و رهايي از پيشداوري

. گفتگوي سالم و صحيح، شرايط و اقتضاآت ديگـري نيـز دارد  . پذيردغوغا ساالري و شانتاژ صورت 
 .ها اشاره شده است گويم كه در قرآن كريم به تمامي اين ارزش اينجانب با اطمينان كامل مي

 .آن ةعدالت، معيارها و گسترـ  2
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هـايي وجـود دارد كـه همگـان در      ها، گستره نظرها و تنوع ديدگاهها و مكتب به رغم اختالف
ستمگرانه بودن تجاوز بـه   ،آيا در خصوص ضرورت اعطاي حق به حقدار. رد آنها، اتفاق نظر دارندمو

برداري درسـت از   يا اينكه رشد و توسعه و بهره ،سلب حق آنها در تعيين سرنوشت خود ،حقوق ملتها
 كسي ترديدي دارد؟... منابع كار نيكويي است و 

بندي نسبت به آنها، كوشش  و در جهت تعميم و پايها را كشف كرد  بنابراين بايد اين گستره
 .نمود

تا حقوق جزيي ديگـر را نيـز    ،گسترش حيطة اين توافق راهتوافق بر سر حقوق انسان و تالش در ـ 3
دربرگيرد؛ تحقق اين امر، چندان دشوار نيست مشروط بر اينكه حسن نيت باشد زيرا موضوع، مربـوط  

 .ارزشهايي است كه با فطرت پاك، كامالً قابل درك هستندبه عمق وجدان انسان و متعلق به 
 .هاي انساني و كوشش در راستاي عملياتي ساختن آنها توافق بر سر حدود آزاديـ  4
تروريسـم،  : هـاي ويرانگـري چـون    هاي انساني براي معرفي ايدئولوژي حركت از خاستگاه ارزشـ   5

 .آن نژادپرستي، استبداد، تبعيض نژادي، استعمار و جز
 .آناصول سالمت محيط و تعميم  تندر نظر داشـ  6
 .هاي نهاني او ارزشهاي واالي هنر متعالي در خدمت به انسان و شكوفا ساختن توانمنديتوافق بر ـ 7
 .بندوباري انحراف و بي عاري ازو هاي اجتماعي و بنياد جامعة سالم  توافق بر سر ارزشـ  8
جهـل و   ،، فقـر  بيمـاري : رو از جملـه  هـاي پـيش   اي مقابله بـا چـالش  ريزي بر توافق بر نوع برنامهـ   9

 ل، ، سـي  ريزي بـراي كاسـتن از پيامـدها و آثـار حـوادث طبيعـي همچـون زلزلـه         بيسوادي و نيز برنامه
 ... .و   سوزي آتش

 ....اطالعات و  ،ونقل راني، حمل هاي كشتي الملل مشترك در عرصه تدوين حقوق بينـ 10

 المللي كه با معيارهاي واحد و بدور از هرگونه دوگانگي و تبعيض فعاليـت  دهاي بينتأسيس نهاـ   11
 .كنند
هـاي انسـاني    هاي عملي مشخص به منظور تحكيم همبستگي و تعميم مسـؤوليت راهكارنيل به ـ   12

 .نسبت به روند صلح و گسترش عدالت
 

 :تالش براي تعميم منطق گفتگو
ه به باور عميق به اينكه گفتگو، اقتضاي حكمت، فطرت و در پايان اين بحث فشرده و با توج

انگيـز و زنـداني شـدن در     هـاي نفـرت   عقل سليم در رويارويي با احساسات لجام گسيخته و تعصـب 
خـوانيم و در   منطق گفتگو، فرامي تعميمچارچوبهاي گذشته است، همگان را جداً به درپيش گرفتن و 
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هاي واقعي زندگي از هر گـروه را   اندركار در عرصه ندان دستاي از انديشم اين راستا تشكيل مجموعه
كـرده  فـراهم آوردن شـرايط چنـين كـاري و تعمـيم ايـن امـر مهـم، عمـل           بـراي كنيم تا  پيشنهاد مي

توان اين مجموعه را ـ با توجه به آنچه كـه مـا نمونـه      بنظر من مي. هاي الزم را انجام دهند ريزي برنامه
اعتـدال  ”. نامگـذاري كـرد  “ اعتـدال جهـاني  ”كنـيم ـ    ياد مي“ اعتدال اسالمي”آن در جامعه اسالمي را 

كل هستي و موضع متوازن انسـان نسـبت    در» توازن« برخاسته از باور به مفهوم عام و فراگير “اسالمي
به آن از يك سو و تصوري است كه ما از تاريخ و عوامل مـؤثر در آن داريـم و عـالوه بـر آن چنـين      

 .ستا  بيعت اسالم و ديدگاههاي ما نسبت به آنتعبيري گوياي ط
تواند فراخوانهاي زيـر را مـالك عمـل     ، برآنيم كه برنامة جهاني مي“اعتدالي”از اين خاستگاه 

 :خود قرار دهد
هايي كه به حكم عقـل قطعـي، متنـاقض يـا متضـادند از جملـه        فراخوان به جداسازي ميان دوگانهـ 1
هـاي غيرقطعـي و    و غيـره و دوگانـه  “ مطلـق و نسـبي  ”، “شـرك   توحيـد و ”، “دوگانه وجود و عـدم ”

يا با تروريسـم  ”، “من خير هستم و ديگري شر”، “من حق هستم و ديگري باطل”: اي چون خودساخته
مـن  ”، “دانـي  بايد ماركسيست باشي يا هيچ چيز از ماركسيسـم نمـي  ”يا “ جنگيد يا همراه آن هستيد مي

اصول من كامالً تاريخي و درست و اصول “ ”م و ديگران وحشيمن متمدن“ ”توحيدم و ديگران شرك
 .و از اين قبيل“ استمحكوم به فنا  انديگر

هاي فكري هسـتند كـه طـي رونـدي ذهنـي، روانـي،        ها درواقع همچون بت نوع دوم دوگانه 
در  كننـد و  گيرند و از حالت نسبي فراتر رفته و جنبة مطلـق پيـدا مـي    آميز، شكل مي تاريخي يا تعصب

مـا  . گردنـد  مانع از هر گونه احتمال پيشرفتي مي دادهانديشه را تحت تأثير قرار  هايهمة كاركرد نتيجه
هاي مشترك انساني ـ كه بدانها اشاره كرديم و وجدان نيز رهنمون به آنهاسـت    گوئيم بايد به ارزش مي

 .ـ اذعان كرد و آنها را پذيرفت
نسبت به حال و پرهيز از باقي مانـدن كوركورانـه در    كوشش در جهت گسترش سعة صدر آگاهانهـ 2

ها يـا اشـكاالتي    اي كه احتمال وجود نارسايي انديشانه به نظريات پذيرفته شده بندي جزم گذشته يا پاي
 .رود نيز در آنها مي

هـا و   ارزشاز تمدنها بسـياري  «: تعميم آنچه درخصوص تمدنها بدان اشاره كرديم هكوشش در راـ   3
 .»ي خود را از فطرت آدمي گرفته يا الاقل احتمال چنين برداشتي همواره وارد استبنيادها

 .دارد اين امر خود عرصة گفتگو ـ ميان تمدنها ـ را در برابر ما گشوده نگاه مي 
گيري در جهت ژرفا بخشيدن به مفهوم پيشرفت فكري و خالقيت جديد و عدم تأثيرپـذيري   سمتـ 4

 .و زنده و پويا نگاهداشتن روح خالقيت و كشف حقيقت“ مكان نداردبهتر از اين ا”از مفهوم 
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تعميم احساس مشترك انساني نسبت بـه خطراتـي كـه تمـامي بشـريت را تهديـد        هكوشش در راـ   5
بيماري، جهل، افت معنويات، آلودگي محيط : مثل. اي ندارد تمدن، ملت و منطقه اختصاص بهكند و مي

 .تجاوز و جز اينها ،ها، حاكميت منطق زور مداري خانواده دگيپاشي زيست، ازهم
سـازد و   كور مـي  ها را ، ديدهها نظر از ايدئولوژي گرايي كه صرف فراخواني به چيرگي عقل بر افراطـ 6

 .گردد مانع از انديشه آرام و تأمل منطقي مي
هـاي   گـي گيري جهاني از يك سو و حفـظ ويژ  حل متعادلي ميان سمت كوشش در جهت نيل به راهـ 7

گيـري   اين خط ميانـه، همـاني اسـت كـه پيـروزي سـمت      . فرهنگي و غيرفرهنگي ملتها از سوي ديگر
كنـد و در عـين حـال از ثروتهـاي      جهاني را از اين جهت كه با موانع جدي روبرو نگردد، تضمين مي

ن كثـرت در عـي  ”بدين ترتيب اصل فلسـفي   .كند متنوع ملتها و خلقها در سطوح مختلف پاسداري مي
 .، تحقق خواهيم بخشيد“جهانگرايي”را در روند “ وحدت

چيـزي   منافع ملتهـا، بخشـي از آن  « :ضرورت اعطاي اين آگاهي و بسط اين فرهنگ به همگان كهـ    8
ها و منافع  صورت ديگر تناقضي ميان ارزش در اين ».گذارند هاي آنها بر آن انگشت مي است كه ارزش

 .گردد اي براي گفتگو، فراهم مي هوجود نخواهد داشت و فرصت گسترد
هـاي نـژادي و نيـز عـدم      جويي پذيري انساني به منظور از ميان بردن برتري ژرفا بخشيدن به منطقـ   9

هاي يك تمدن خاص و تلقي آن به مثابة اوج دستاوردهاي بشري و عقب مانده جلـوه   تأكيد بر ارزش
 .هاي مشترك انساني آوردن به ارزش و به عبارت ديگر ايمان. هاي ساير تمدنها دادن ارزش

هاي اميد نسبت به آيندة روشن   شويم كه نشانه پيش از پايان بخشيدن به اين بحث، يادآور مي
 :از نظر ما فراوانند از جمله

هـاي   هـا و گردهمـايي   سازمان ملل متحد، نشسـت  ةپذيرش جهاني گفتگوي تمدنها در صحن
از اصل گفتگو از  هاستقبال و پذيرش گسترد ،سطوح مختلف پياپي از دهه سوم قرن گذشته تاكنون در

هاي معنـوي، انقـالب    و تمدنهاي مختلف، گرايش وسيع به ارزش اديانسوي نهادهاي مرجع در ميان 
دهنـد، همـه و همـه بـه      اي كه حقايق را در برابر ديدگان همگان قرار مي اطالعات و پيشرفتهاي رسانه

  ،آشـكار عليـه ملتهـا     و سـتم  ،جويانـه  نظريات برتري نفعت طلبانه،سازي مهايي كه جهاني  رغم چالش
فرارويمان قرار داده، نويدبخش آيندة روشـن و  ... برخوردهاي دوگانه و  ،ترور فردي و رسمي ،اشغال

هاي الهـي زنـدگي، نيروهـاي     چرا كه باور داريم و شاهد آنيم كه سرانجام و بنابر سنّت. آلي است ايده
 .ي شر، پيروز خواهند شدخير، بر نيروها
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 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 


