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 بنام خداوند بخشنده مهربان
 

 رابطه با ديگران در چارچوب صلح، عنصر اصلی توسعه
 

 دگرگوني و تغيير سنت زندگي شايسته است
هـاي   ير مداوم شيوهاز جمله مواردي كه قرآن كريم در كمال روشني بر آن انگشت گذارده، مسئله تغي

إِنَّ اللّه الَ يغَيـرُ   «:فرمايد برخورد با طبيعت و انسان در يك چارچوب تكاملي است، خداوند متعال مي
هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَيتَّى يمٍ حا بِقَوبي گمـان خداونـد، آنچـه را كـه گروهـي دارنـد       ) (11-سوره رعد(» م

ايـن آيـه در    .)مگر آنها آنچه را در خويش دارند، تغيير دهند، )ستاند و از آنان نمي(كند  دگرگون نمي
هاي جهاني و هسـتي، سـخن    دهند و از دگرگوني سياق يك سري آياتي است كه وجدان را تكان مي

حتَّى يغَيرُواْ ما  ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغَيرًا نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ «:گويند؛ در آيه ديگري آمده است مي
يملع يعمس أَنَّ اللّهو هِمآن از ايـن روسـت كـه خداونـد نعمتـي را كـه بـه        ) (53-انفال ةسور( »بِأَنفُس
  گمـان خداونـد شـنوايي    گرداند تا آنان آنچه در خود دارند بگردانند و بـي  گروهي بخشيده است نمي

بزرگ بدري است كه تاريخ برخـورد   ةهاي پر شكوه غزو اين قاعده به عنوان يكي از درس.) داناست
اسالمي با مشركان را دگرگون ساخت؛ از آن باالتر اينكه قرآن برآنست كه انسـان در صـورتي كـه از    

گيـري   بهـره  ،تمام توان و نيروي خود و با ايمان عميق و عمل صالح براي پيشرفت و توسعه و تغييرٍٍٍ
 والْعصـرِ «: فرمايـد  خداوند متعال خود مي. گردد مندي و خسران مينكند به طبع خود وارد مسير زيان

سوگند به روزگار، كـه  ) (1-3: العصر ةسور(»  إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ
نـد و يكـديگر را بـه    ا اند و كارهاي شايسـته كـرده   آدمي در زيانمندي است، جز آنان كه ايمان آورده

و  مباركـه  ةيكي از مفسران بزرگ در تفسير اين سور.) اند راستي و يكديگر را به شكيبايي اندرز داده
كارهـاي   ةشـامل همـ  «شود كه ظـاهراً   معارف قرآني دانسته ، يادآور مي ةهم ةپس از آنكه آنرا فشرد

كنـد؛ طبيعـي    اللت بر عموم مـي بر مجموع صالحات را حمل بر د "ال"زيرا ورود  0F1»شود شايسته مي
هـا در   انسان ةكارهاي شايسته را انجام دهد بنابراين مراد آنست كه هم ةتواند هم است كه انسان نمي

 ةمعرض انحطاط هستند مگر كساني كه امكانات خويش را براي كارهاي شايسته بكار برده و از همـ 
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 .داستفاده كرده باشن،ها  ها براي دگرگوني به بهترين فرصت
 

 تغيير تكاملي
اي است براي تكامل ولي البته تغيير  ما تأكيد كرديم كه تغيير بخودي خود مطلوب نيست بلكه وسيله

 .كند است و بازتابي است كه وجدان نيز آنرا نفي ميقرقهد به حالت بد يا بدتر، ارتجاع و از حالت ب
و به تعبيـر   - "ير تكامل و حركتتغي"متضمن مفهوم  "توسعه"رسد كه اصطالح  در اينجا به نظر مي

 .به معناي انتقال از قوه به فعل است -فالسفه
ـ  را  "پسـت مدرنيسـم  " ةبـه مرحلـ   "مدرنيسـم " ةاز اينجاست كه به عنوان مثال انتقال اروپا از مرحل

اسـتاد عبـدالوهاب   ". شـماريم  آميز و بدور از هرگونه تكامـل و كمـالي مـي    حركتي ارتجاعي و توهم
ما (ها  فروتري ةو سقوط هم) ها ما بعدي(ها  فراتري ةجهان پست مدرنيسم، زمان«: گويد مي "المسيري

فراسوي تاريخ و فراسـوي انسـانيت و فراسـوي سـببيت و      ة، زمان)متجاوزها ةو سقوط هم) (ها قبلي
اگـر  «: افزايـد  و مـي » .فراسوي تقليد و فراسوي متافيزيك و فراسوي تفسير و فراسوي تجـاوز اسـت  

به معناي پايـان مدرنيسـم و پايـان     "پست مدرنيسم"است آيا  "يتهمدرني"رح تمدني غربي، جوهر ط
غرب است؟ و آيا توجيه اينكه ايدئولوژي پست مدرنيسمي كه ضد عقل و منطق و انسـان و معنـا و   

و ضد كل و حد و مرزهاي آنست، در واقـع ضـد هـر     در پيوند آشكارشان با انسان اشياضد نگاه به 
  1F1».رگ و داراي ارزش در تمدن مدرن غربي است، در همين نكته نهفته نيستآنچه بز

اشـيا،   ةهاي اشيا و خود همـ  بدينگونه به حقيقت و انسانيت و منطق و ارزش و جهان عيني و داللت
 آيد؟ آيا اين حركت ويرانگر، همچنان توسعه بشمار مي! شود پشت مي

 
 :برنامه توسعه

 :خوانيم همه جانبه، به اين موارد نيز فرامي ةتوسع ةما ضمن فراخواندن به برنام
عنصـر  تقويـت  : بازگشت به خويشتن انساني و تقويت عناصر و تركيبات واقعـي آن از جملـه   :يكم

هاي تكاملي  عنصر گرايش تقويتخردورزي يعني رمز تغيير در پويايي متكامل و همه جانبه بشري و 
  .گردد قيت است و منجر به آباداني زمين ميانساني كه رمز بقاي نوع بشر و تكامل خال

و سمت و . هاي فردي، اجتماعي و تمدني است آزاد انساني كه محور مسؤوليت ةعنصر اراد تقويتو 
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دهنده شخصيت انسـاني هماهنـگ و    اي كه آنرا با ديگر اجزاي تشكيل سو دهي به رفتار انساني بگونه
 .همسو گرداند

اي است  ساني است كه البته بازگشتي نه ارتجاعي بلكه بازگشت مترقيو از آنجا بازگشت به فطرت ان
انگيزد و آنها را  هاي آنرا برمي نهفته) عليه السالم(  سازد و به تعبير امام علي كه نيروهاي آنرا شكوفا مي

ها و غربت طوالني  رساند؛ بازگشت به خويشتن براي بناي مجدد آن بدنبال بيگانگي از قوه به فعل مي
 .است

 
 بازگشت به خويشتن اسالمي: دوم

بخشـد بلكـه معتقـديم كـه      ذاتي اكتسابي و متفاوت با آن مـي  ، منظور ما آن نيست كه اسالم به انسان
پوشـاند و راهـي بـرايش در نظـر      گذارد و آنرا لباسي شايسته مـي  اسالم، بر فطرت آدمي انگشت مي

دهـد و حالـت    و عقل او را پرورش مي سازد د ميكند كه توانهايش را در آن آزا گيرد و ترسيم مي مي
هايش را دريافت  شود و انديشه كند كه ديگري را پذيرا مي انساني را به حالت عقالني اصيل تبديل مي

كوشـد تـا وجـوه     نشـيند و مـي   كند و به بهترين شيوه و با منطق و خردورزي با وي به گفتگو مي مي
 ةهاي فعاليت مشترك در جهت تجسم بخشيدن به ايـد  ن زمينهاشتراك را كشف كند تا از آنها به عنوا

مشترك در زندگي واقعي استفاده نمايد و روابط انساني را به روابط عقالنـي و عملـي مبـدل كنـد و     
شود بكار گيرد و به سمت و سوي حسن فعلي و حسن فـاعلي و   اصولي را كه عقل عملي ناميده مي

در راستاي پذيرش حقوق بشر و اعطاي حـق بـه حقـدار و از    به سوي برقراري عدالت روي آورد و 
گرسـنگي و تـرس روي   : هـا يعنـي   ها و بيم آنجا تحقق ايمني در برابر هر كاستي و مهمترين كاستي 

 .آورد
هاي  هاي كور و احياناً طغياني به حالت ها را چنان پرورش دهد كه آنها را از حالت و عاطفه و گرايش

بـه مفهـوم علـم كامـل بـه      ] الهي[به عقل و منضبط به اراده و مذعن به وحي  مثبت و متعادل و مقيد
به انسان از سـوي پروردگـار مهربـان و     الهي ةجهان هستي و صالح و فساد آدمي و لطف همه جانب

همواره به سود انسـان اسـت و در جهـت تثبيـت      يي هاي وحي الهياطمينان به اينكه فرمانها ورهنما
 .ذات الهي نيازمند چيزي نيستذات الهي نيست زيرا 

دهد كه قدرتمند و زنده باقي بماند و فرمانهاي عقل را به اجرا  را چنان پرورش مي "بشريت ةاراد"و 
ها و اميال انساني را كنترل نمايد و رفتارهاي رهنمون شده از سـوي مبـدأ وحـي و     درآورد و گرايش

 .پيوسته به آفريدگار جهان هستي را سمت و سو دهد
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زگشت به چنين خويشتني، بازگشت به زندگي و برخواستن از خواب و حركتـي عليـه خمـودي و    با
 .كسالت و جمود و در حقيقت بازگشت به زندگي متعالي است

 
 خطوط اصلي اين برنامه

 :هاي اصلي به قرار زيرند اينك و با توجه به آنچه گفته شد، برآنم كه مهمترين برنامه
هاي ذاتي بشري  كه به تأمل در عمق وجدان انساني به منظور كشف نشانه معرفتي ظريفي ةبرنام: يكم

اجتماعي و تمدني ملـل   -و فعال كردن و اعتالي آنها به سطحي فراخواند كه تمامي رفتارهاي فردي
 .جهان اسالم را تحت تأثير قرار دهد

بر شـالوده اصـولي و فقهـي    المعارفي براي احياي فرهنگ اسالمي و قرار دادن آن  اي دائرة برنامه: دوم
 .هاي روزمره و حياتي ما گردد كه بتواند پاسخگوي پرسش  مستحكمي

هـا و   يژگيهاي وحشيانه عليه و شمت از نتايج و پيامدهاي انواع يوراي براي نجات اين ا برنامه: سوم
هـاي گونـاگون، تفرقـه كشـنده و دوري از      مانـدگي  تاريخ كـه خـود عقـب    دستاوردهاي آن در طول

گرايي اسـالمي   آميز و غير قابل قبول اسالمي كه ما را از ميانه گرايي اهانت هاي اسالم و افراط هنمونر
 .سازد، به ارمغانمان آورده است دور مي
تمدني امت و آنچنانكـه خداونـد متعـال در سـياق آيـات       اي در جهت بازيابي جايگاه برنامه: چهارم

وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطًا لِّتَكُونُـواْ شُـهداء علَـى النَّـاسِ       «: قرآني زير براي آن در نظر گرفته است
ايم تا گواه بر  و بدين گونه شما را امتي ميانه كرده) (143 -بقره ةسور( »ويكُونَ الرَّسولُ علَيكُم شَهِيدا

» شَهِيدا علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِليكُونَ الرَّسولُ « ، ...) مردم باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد
خداونـد خـود اعـالم    ...) تا پيامبر، بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد) (...87 -حج ةسور(

 "مسـلمانان "هـاي پيشـين و در قـرآن بـه      راز نامگـذاري ايـن امـت در كتـاب     ، كرده كه اين هدف
ب بر لزوم كسب موقعيت پيشگامي تمدني و گواهي بـر جملـه رونـد    است و بدين ترتي) المسلمين(

پيشـوا و پيشـگام و گـواه    ) صل اهللا عليه و آله وسـلم (پيامبر اكرم  حركتي بشريت درست آنگونه كه
چيني براي چنين جايگاهي جز با تمهيدات  تدارك و زمينه. مطلق بر مسير حركت اين امت بود، باشد

 :پذير نيست زير، امكان
 .اعالم عمومي در مورد تمايل اين امت به تحقق اعتالي بشريت و پيشرفت و امنيت و صلح آن: الف
آن در جهـان   ةاعالم عمومي در خصوص احترام امت به حقوق بشر و تحقـق و تجسـم شايسـت   : ب

 ].جهان اسالم[خود 
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ل داراي وجـود  همراه با ايمان امت به اينكه بهـر حـا   -هر كه باشند -پذيرش و پذيرايي ديگران : ج
 .مشترك انساني با ايشان و دست كم در آفرينش و انسانيت همانند آنهاست

 :آمده است] مالك اشتر[به كارگزار خود در مصر ) عليعه السالم(در نامه حضرت علي 
پيوسته قلبت را از مهر رعيت آكنده و با لطف و محبت ورزيدن به آنان ماالمال كن، زنهار نسبت ... «

گردند، مباش چه آنان بـر دو   اي كه براي خوردنشان دنبال فرصت مي مچون جانوران درندهبه مردم ه
 2F1»...روند و يا اينكه در آفرينش همانند تو هستند ات بشمار مي يا برادر ديني: اند دسته

 :كنيم موارد فوق را بطور بسيار مختصر توضيح دهيم سعي مي
 

 :صلح جهاني و موضع ما
شمارد همچنان كه صلح  ت ايمان دارند و فطرت نيز عدالت را مطلوب مطلق مياديان به فطرت بشري

تأكيد هميشگي بـر  . داند را نيز در صورتي كه از مصاديق عدالت و تجلي آن شمرده شود، مطلوب مي
 .نيز، تأكيد انساني و درستي است "صلح عادالنه"

ريشه در مهمترين غريزه موجـود در  اي انساني و فطري است و  ترديدي نيست كه امنيت نيز خواسته
اين غريزه همراه با ديگر غرايز، عملكـرد  . دارد) حب ذات( "خود دوستي" ةفطرت انسان يعني غريز

بـراي  ... هماهنگي در جهت تحقق حركت انساني متعادلي به سوي اهداف عاليه و تكاملي انسان دارد
بايد فضايي طبيعي بـراي ذات فـردي و    هاي غريزي كافي نيست؛ تأمين حركت متعادل، وجود انگيزه

 .ذات عمومي فراهم آيد تا آن غرايز او را به سمت هدفهاي مورد نظر سوق دهند
بينيم كه عنايت الهي، اصـول بـديهي    در جهت تأكيد بر فطرت آدمي در فرآهم آوردن فضاي امن، مي

ن تعيـين  ن مهمتـر تـوا  در آن كاشـته و از آ  حكمت و گرايش به عدالت و نفرت از ظلم و تجـاوز را 
بسياري از مصداقهاي عدل و ظلم را نيز به وي بخشـيده اسـت؛ ايـن خـود راه را بـراي اتصـال بـه        

 سازد و آفاق وحـي را برابـر وي   وار ميهم شآفريدگار بزرگ هستي و تقديم مراتب بندگي در برابر
دهد و آنچـه   ابرش قرار مياي كه نقشه كامل حركت او را بر هاي آسماني مهربانانه گشايد و برنامه مي

  .گردد كند، برايش روشن مي رساند تضمين مي ش ميكه او را به اهداف
اي عرَضي  يابد، پديده بنابراين امنيت، نيازي انساني و هميشگي است و در شرايط مختلف، تغيير نمي

، دگرگـون  مان با تغييـر آن پديـده  نيز نيست كه گفته شود معلول وضع اجتماعي معيني است كه همز
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اي كه حمايت از امنيت فردي و اجتماعي  جانبه شود؛ در اينجا نيز طبيعي است كه نياز به نظام همه مي
ما جز در چارچوب مسئله تكامـل انسـاني و    ؛ را در طول تاريخ دراز بشريت تأمين كند، تصور كنيم

اينكه خود اين فطرت  با درك اينكه فطرت خود معيار تمامي حقوق انساني به شكل اجمالي آنست و
تـوانيم حـد و    بود كه حمايت از امنيت انساني را براي تحقق آن هـدف بـزرگ تحميـل كـرده، نمـي     

در اين صورت بايد نتيجه گرفت كه امنيـت،  . مرزهاي مسئله حمايت از صلح و امنيت را تصور كنيم
ه و بـه عنصـري   پذيرد مگر آنكه از چارچوب مأموريت حياتي خود خـارج شـد   هيچ محدوديتي نمي

وگرنـه  . ضد امنيتي تبديل شده باشد كه در اينصورت تضـمين آن معنـا و مفهـومي نخواهـد داشـت     
امنيـت   ةتوان تصور كرد فطرتي كه نياز به امنيت را اعالم كرده، به فرد اجازه دهد كه ريش چگونه مي

ـ  هـيچ رادع  يت را بـي بشر ةامنيت هم ةخويش يا امنيت ديگران و از آنجا ريش ا مـانعي و حتـي بـه    ي
 تهديد امنيت خويش، قطع كند؟ بهاي

 
 گاه اصلي تعامل با ديگران گفتگو، تكيه

] با ديگـران [اي براي گفتگو  گسترده ةمنطق انسان است و قرآن نيز نظري "گفتگو"ترديدي نيست كه 
اديـان   ]پيـروان [انواع ديگران و بـويژه   ةدارد كه در اينجا فرصت شرح و بسط آن نيست و شامل هم

 .گردد فرهنگها و تمدنها مي ةهم] صاحبان[آسماني و نيز 
 

 اديان ةگفتگوي گسترد
 :اديان را به داليل زير نتيجه گرفت ةتوان امكان گفتگوي گسترد اينك با كمال روشني مي

 .هاي آن ايمان دارند اديان به نظريه فطرت انساني و الزمه ةهم-1
اي كه گاه تطابق كامل در اصـول عقايـد    اني باور دارند بگونههاي مشترك فراو اديان به ارزش ةهم-2

هـاي حضـرت    آمـوزه  ةدر همين راستا، يكي از مسلمانان اوليـه، مجموعـ  . سازد را به ذهن متباور مي
 3F1.هاي اسالمي قلمداد كرده است را ياد كرده و آنها را به عنوان آموزه) عليه السالم(مسيح 

هـا و اصـول مشـترك در احكـام      دو محقق فاضل مسيحي نيز پژوهش بسيار خـوبي در مـورد ارزش  
هاي ارتباطي  كافي است پل«: گويند اند آنها مي اند كه به نتايج خيلي خوبي هم رسيده قانوني ارايه داده

نـدگي  خواهند به اقتضاي ايمان دينـي خـويش ز   هايي كه زن و مرد بهنگامي كه مي را پيرامون پرسش
                                                 

تحـف  "در كتـاب مشـهور خـود    ) از علماي قرآن در قرن چهارم هجري( "يشيخ ابن شعبة الحرّان"سخنان : به عنوان مثال نگاه كنيد به-1

 .نقل كرده است) عليه السالم(ها و مواعظ زندگي را از حضرت عيسي  كه بسياري از حكمت "العقول



 ۸ 

رسـد كـه    مشيت خداوند كدام است؟ من چه بايد بكنم؟ به نظر مي: هايي چون كنند، بنا كنيم؛ پرسش
هـا، سـمت و سـوي     در پاسخ  به ايـن پرسـش  ] مسيحيت، يهوديت و اسالم[گانه  اديان ابراهيمي سه

 4F1».واحدي دارند
 .گيرند و سرانجام نيز آنها وحدت مردم در مورد خداوند را نتيجه مي

دهنـد،   آنجا كه اديان روح تمدنها را تشـكيل مـي  خوانند و از  مي ي فرااديان به گفتگوي منطق ةهم-3
هـاي مختلـف    صه را بر گفتگوي اصيل تمدنها و با عطـف توجـه بـه عرصـه     گفتگوي ميان آنها، عر

 .دهد انساني بيشتري سوق مي  گشايد و گفتگوي تمدنها را به سمت و سوي زندگي مي
 ها در آن ا و نقش ارزشگفتگوي تمدنه

توان گفت كه اقتضاي سير طبيعي بشريت، فراگير شدن منطق گفتگو ميان  موارد پيشين، مي ةبا مالحظ
اعم از اينكه به لحاظ فلسفي آنرا پذيرفته يـا   -هاي فطرت تمدنهاست زيرا تمدنها آشكارا حامل نشانه

دارد كـه نـاگزير عرصـه را بـراي گفتگـو      هاي مشتركي در آنها وجود  هستند و جنبه5F2-رد كرده باشد
 .گشايد مي

 .سازند هاي مشتركي در آنها وجود دارد كه ناگزير راه گفتگو را هموار مي لذا جنبه
حتـي اگـر    - دهند     پيش از اين هم خاطرنشان ساختيم كه اديان جوهر و روح تمدنها را تشكيل مي

گيرند و سـرانجام   ني شكل كامالً روشني بخود ميهاي دي و از آنجا تأثير -خود تمدنها منكر آن شوند
 .كنند هاي مشترك ميان اديان راه را براي گفتگوي مشترك ميان تمدنها باز مي اينكه عرصه

عالوه بر اينها حقيقت ديگري نيز مطرح است كه همواره با بشريت همـراه بـوده و بـه مـرور زمـان      
پيوندي در اديان جهاني و نيز از سـوي   ه همانا همهاي بيشتري نيز پيدا كرده است ك استحكام و ريشه

ترين روزگار بيان شده و به مرور زمان شدت هم گرفته  هاي گوناگون و از كهن فاتحان بزرگ به تعبير
كنيم حال آنكه جهان در واقع كوچك نشده  كوچكي تشبيه مي ةتا جاييكه امروزه ما جهان را به دهكد

آن و شدت پيوستگي ميان اجزاي آن مـا را بـه ايـن نتيجـه رسـانده       هاي يپيوند ولي آگاهي ما از هم
 .است

افتـد، بـراي    اتفاق مـي  تواند به تنهايي و بدون توجه به آنچه در جهان اينك هيچ كشور يا دولتي نمي

                                                 
 .260ه م، صفح1999در سال  "وين"اتريشي مشترك برگزار شده در  -، گزارش سمينار ايراني"استاد فانوني"و  "استاد عادل خوري"-1

و  "ماركسيسـم "هاي تشكيك در حقايق مطلق در عرصه انديشـه يـا رفتـار از جملـه      فلسفه ۀشود كه هم براي توضيح بيشتر مالحظه مي-2

جزميـت و قطعيـت هسـتند چـه در غيـر      "و غيره جملگي متضمن نـوعي   "فلسفه بركلي"و  "كانتيسم"و  "دوركيسم"و  "فرويديسم"

 .كردند كه البته چنين نيست شك و ترديد مي اينصورت در مورد خودشان نيز
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هاي هوايي و دريايي و راههاي خـود،   محيط زيست خود، انرژي خود، قوانين و مقررات و پروتوكل
خود و اقتصاد و دفاع خود  ةش و پرورش خود، فرهنگ خود، پيشرفت و توسعمخابرات خود، آموز

 .ريزي نمايد برنامه
شـماريم كـه مقاومـت در     گرايي را جرياني طبيعي مـي  گيري به سوي جهان از اينجاست كه ما سمت

ـ   معناست، بايد آنرا تشويق و حمايت كرد؛ اگر ما در برابر جهاني شدن مـي  برابر آن بي را ايسـتيم و آن
گيري است كـه   شماريم به اين دليل است كه اين الگو، تفسير غلطي از آن سمت چالش خطرناكي مي

تنها به سود مصلحت قدرتهاي بزرگ و در واقع به سود سلطه آن و كنترلش بر زمام حركت و تبديل 
 آن به سود ملّت معيني به هر بهاي ممكـن و نيـز آمريكـايي سـاختن روابـط سياسـي و اقتصـادي و       

 .گوناگون اسـت  ةگيري از ابزارهاي مختلف و راههاي سركوبگران فرهنگي و اجتماعي و غيره با بهره
و امثال اينهـا،  ) خوردن يا خورده شدن(هاي وحشي و ديوانه و  با توصيف "جهاني شدن"لذاست كه 
 .شود وصف مي

درگيـري و   پيوندي و وحدت سرنوشت انساني است و جـايگزيني جـز   بهرحال گفتگو، مقتضاي هم
 .ندارد -كه بدون ترديد منطق جنگل و نه انسان است -برخورد

هاي انساني در آن، تأكيـد   بنابراين بايد بر انسان بودن گفتگو و تعميق آن با اصالت بخشيدن به ارزش
ها تنها به عنـوان نمونـه سـخن گفـت چـه       برخي از اين ارزش ةتوان دربار مي. كرد و انگشت گذارد

 .آنها بسيار گسترده است ةبارعرصه گفتگو در
 

 هاي مشتركي كه بايد تعميم يابند نمونه ارزش
 هاي منطقي گفتگو ارزش-1

شوند؛ گفتگو بايد مبتني بر  اي انساني ثابتي هستند و با اختالف شرايط گوناگون نميه كه خود ارزش
اي در بر نخواهـد   يجههايي باشد كه طرفين بر آنها اتفاق نظر دارند چه در غير اينصورت نت فرض پيش

 .داشت
مطالعه  ةطرفين بايد با روح حقيقت طلبي وارد گفتگو شوند؛ طرفهاي گفتگو نيز بايد در سطح و انداز

موضوع مورد بحث باشند و محور گفتگو نيز بايد به شكل كاملي روشن و شامل موضوعي علمـي و  
 .آلي باشد مشخّص و ملموس و نه ايده

گفتگـو  . ايد سرشار از احترام به ديگري و نيز رها از رسوبات گذشته باشـد جو حاكم بر گفتگو نيز ب
بايد در فضايي آزاد و بدور از فشار و خشونت و فريب و جار و جنجال و سروصـدا باشـد و ديگـر    
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 .مقتضيات گفتگوي سالم
كـرده   هاي ثابت و اصيل گفتگـو اشـاره   ارزش ةتوانيم بگويم كه قرآن كريم به هم با اطمينان كامل مي

 .است
 .هاي آنها هاي عدالت و معيارها و گستره ارزش-2

هايي وجود دارد كه هيچ دو  ها، گستره ها و روش به رغم اختالف ديدگاهها و نظرگاهها و تنوع مكتب
دار  تن در مورد آنها اختالفي با يكديگر ندارند؛ مثالً مگر كسي در مورد ضرورت اعطاي حق به حـق 

گـذاري درسـت    توسـعه و سـرمايه  «و يـا  » اسـت   ها سـتمگري  سرزميني ملتسلب حقوق «: يا اينكه
 و جز اينها، اختالف نظر دارد؟» اي است درآمدها، كار شايسته

بـه آنهـا     بندي هاي مشترك را كشف كرد و در جهت تعميم آنها و تعميم پاي بنابراين بايد اين گستره
 .كوشيد

تاي گسترش اين توافق تا شامل ريز حقوق ديگـر  توافق بر حقوق اساسي انسان و كوشش در راس-3
نيز شود كه البته در صورتي كه حسن نيت وجود داشته باشد، رسيدن به چنين توافقي دشوار نيسـت  

هايي است كه فطـرت پـاك آنهـا را درك     زيرا اين موضوع بحثي در عمق وجدان انساني و در ارزش
 .كند مي
و تالش در جهت برگردان آنها به موارد مشخص، روشن و هاي انساني  توافق بر سر حدود آزادي-4

 .عملي
تروريسـم،  : هاي ويرانگري چـون  هاي انساني براي محدود ساختن ايدئولوژي گيري از ارزش بهره-5

 .نژادي و استعمار و غيره پرستي، استبداد، تبعيض نژاد
 .تدوين اصول سالمت محيط زيست و تعميم آنها-6
 .بخشد آن را تجلي مي   گيرد و زيبايي عالي كه در خدمت بشريت قرار ميتوافق بر اصول هنر مت-7
 ].ديگران[قاعدگي و اهمال  سالم تهي از بي ةهاي اجتماعي و عناصر جامع توافق بر ارزش-8
هـا و فقـر و جهـل و     بيمـاري : هـايي چـون   ها براي مبارزه عليـه چـالش   ريزي توافق بر نوع برنامه-9

ريـزي بـراي كـاهش     كن ساختن آنها اتفـاق نظـر وجـود دارد و برنامـه     يشهسوادي كه نسبت به ر بي
 .ها و غيره سوزي ها، آتش ها، سيل زلزله: پيامدهاي بالياي طبيعي از قبيل

راني، حمل و نقل، اطالعات و امثـال   هاي كشتي الملل مشترك در عرصه سامان بخشي حقوق بين-10
 .آن
ارهاي يگانه و متعـادلي و بـدور از يـك بـام و دو همـوايي و      المللي كه با معي بناي نهادهاي بين-11
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 .تبعيض، عمل كنند
يابي به ابزارهاي عملي براي تحكيم همبستگي و تعميم مسؤوليت انسـاني در برابـر رونـد     دست-12

 .صلح و گسترش عدالت
 

 در راستاي تعميم منطق گفتگو

كه خردمندي و فطرت و عقـل سـليم   حال كه به گفتگو به عنوان امري و در پايان اين سخن مختصر
هاي كشنده و درجا زدن در رسـوبات   كند و در برابر اقتضاي عواطف سركش و تعصب آنرا اقتضا مي

 .گذشته قرار دارد، ناگزير بايد به شدت به تعميم منطق گفتگو فراخوانيم
ه عملـي  هـاي موجـود در عرصـ    طـرف  ةدر اين راستا به تشكيل گروهي از انديشمندان از ميـان همـ  

هاي الزم را براي آن  خوانيم تا به فراهم آوردن شرايط و مقدمات اين تعميم عمل كنند و برنامه فرامي
 "ميانه گرايـي اسـالمي  "توان با عطف توجه به عنوان  تدوين نمايند؛ به نظر ما نام اين گروه را نيز مي
ناميد چه ايمـان داريـم كـه ايـن      "گرايي جهاني ميانه"به عنوان جريان پذيرفته در ميان امت اسالمي، 

اي است كه تصور ما از هستي را بمثابه وجود متعادلي كه موضع انسـان   جانبه گرايي، مفهوم همه ميانه
گيرد و شامل تصـور مـا از تـاريخ و عوامـل مـؤثر در آن       ، در بر ميدر برابر آن موضع متعادلي است

 .سبت آن نيز هستشود و بعالوه بيانگر طبيعت اسالم و موضع ما ن مي
 :هاي زير را اساس كار خود قرار دهد جهاني، فراخوان ةمعتقديم كه برنام ، "گرايي ميانه"خاستگاه از 
وجـود و  (هاي عقالً متناقض يـا متضـاد نهـايي از جملـه مـثالً       فراخوان به جداسازي جدي جفت-1

مـن  (ي يا مصـنوعي چـون   هاي غيرنهاي جفت و غيره و نيز) مطلق و نسبي(، )توحيد و شرك(، )عدم
ماركسيست بودن يـا هـيچ چيـز از    (، )مبارزه با تروريسم يا همراهي با آن(، )خير و ديگري شرّ است

، )انـد  من متمـدن و ديگـران وحشـي   (، )من توحيدي و ديگران مشرك هستند(، )ماركسيسم نفهميدن
و امثال ) گري من يا وحشي يا(، !)دديگران بايد از ميان برداشته شو اصول من نهايت تاريخ و اصول(

ها در آن ترديد  توان به توافق رسيد گو اينكه ماركسيست ها مي كه در مورد نوع اول از اين جفت. آنها
دهـي   هاي فكري هستند كه طـي رونـد شـكل    اند ولي در خصوص نوع دوم، در واقع نوعي بت كرده

و بـه قيدوبنـدي بـر رونـد انديشـه       ها تبديل به مطلق شده ذهني يا رواني يا تاريخي يا تعصب نسبي
هاي انساني مشتركي  آري بايد به ارزش. اند اند و مانع از هرگونه احتمال پيشرفتي گرديده تبديل گشته

 .سازد، اذعان كرد و آنها را پذيرفت كه به آنها اشاره كرديم و وجدان، ما را به آنها رهنمون مي
گرايـي كوركورانـه    مال و عدم جزسبت به حكوشش در جهت گسترش روحيه گشودگي آگاهانه ن-2

 .شوند هاي فطري، پذيرفته مي در گذشته يا نسبت به نظرياتي كه با وجود كاستي
طرت دنها بايد برخي عناصر خود را از فكوشش در تعميم آنچه پيش از اين در خصوص اينكه تم-3
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انـدازهاي   كـه در اينصـورت چشـم    ايم گفته گيري آنها از فطرت را بدهند؛ بهرهگرفته يا الاقل احتمال 
 .شوند گفتگو برابر ما گشوده مي

هاي جديـد و عـدم تأثيرپـذيري از     گيري در جهت تعميق مفهوم پيشرفت فكري و خالقيت سمت-4
و زنده و پويا و انگيزه بخش نگاه داشتن  روحيـه  ) عدم امكان خالقيتي فراتر از آنچه هست: (مفهوم

 .كشف حقايق زنده
هت تعميم احساس مشترك انساني نسبت به خطراتي كه تمـامي بشـريت را تهديـد    كوشش در ج-5

: شـوند از جملـه   كنند و ميان اين يا آن تمدن، اين يا آن ملت، اين يا آن منطقه، تمييزي قايل نمـي  مي
شدن معنويات، آلوده شدن محيط زيست و فروپاشي خـانواده و حاكميـت     رنگ ها، جهل، كم بيماري

 .ي و غيرهمنطق تجاوزگر
كند و صرفنظر از  گرايي كه خود بصيرت را كور مي فراخواني به چيره ساختن عقل بر عنصر افراط-6

 .گردد آرام مي ةايدئولوژي، مانع از انديش
هـاي   هاي جهاني از يك سـو و حفـظ ويژگـي    كوشش در رسيدن به راه حل متعادلي ميان گرايش-7

گر؛ اين راه ميانه، خود ضامن موفقيت گرايش جهـاني بـه   از سوي دي ها ها و خلق ملت ...فرهنگي و 
لحاظ عدم تصادم با موانع و از آنجا پاسداري از ثروتهاي متنـوع و در سـطوح گونـاگون بشـريت و     

 .بخشيم را تحقق مي» كثرت در عين وحدت«: هاست؛ بدين ترتيب، اصل فلسفي ملت
هاي هـر ملتـي    از موارد تأكيدي ارزش ها بخشي سازي همگاني در اينكه منافع ملت ضرورت آگاه-8

هاي  ها وجود نخواهد داشت و فرصت ها و مصلحت است كه در اينصورت ديگر تناقضي ميان ارزش
 .آيد وسيعي براي گفتگو فراهم مي

جـويي، نژادپرسـتانه از يـك     برتري ةگرايي انساني براي از ميان برداشتن روحي منطق ةتعميق روحي-9
هاي تمدني يك ملت و تلقي آنها به عنـوان اوج توليـد تمـدن و     بر ارزش گذاري سو و عدم انگشت

پـيش از بـه   . به ارزش مشترك انساني، بـاور داشـت   آري بايد. هاي ديگران مانده دانستن ارزش عقب
 :فراوان است -از ديدگاه ما-روشن ةهاي اميد به آيند كنيم كه نشانه پايان رساندن سخن، تأكيد مي

هاي پياپي از دهه سـوم   ها و نشست وي تمدنها در سازمان ملل متحد، گردهماييپذيرش جهاني گفتگ
هـاي گونـاگون دينـي از گفتگـو، گـرايش       استقبال مرجعيت قرن گذشته تا كنون در سطوح مختلف،

همه و همه و به ... دهد گسترده به معنويات و انقالب اطالعاتي كه حقايق را در برابر همگان قرار مي
هـاي   جويانه و سـتم  هاي برتري جهاني شدن و نظريه ةجويان هاي مصلحت ن با چالشرغم روبرو شد

روشـن و   ةها واشغال و تروريسم فردي و رسمي و برخوردهاي دوگانه، نويد آينـد  فاحش عليه ملت
هاي الهي در زندگي، نيروهاي خيـر   دهند، زيرا ما ايمان داريم و معتقديم كه طبق سنت آلي را مي ايده

   .بر عوامل شرّ فايق خواهند آمدو نيكي 


