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   مهربانةنام خداوند بخشنده ب

  پیش درآمد
انگيـزي    دانش انساني از اواخر قرن بيستم ميالدي شتاب شـگفت        يها پيشرفت

انقـالب  « : را بـه ممکـن تبـديل کـرد و اصـطالحاتي چـون              ها گرفت و غيرممکن  
 »شـدن  نيهاج« و »گرايي نهاج« و »ي کوچکاه هن به دهکد  هاتبديل ج «،  »اطالعات

ي ها معيار براساس»سوادي بي«جاي خود را در آثار علمي باز کرد و چنان شد که        
  . آشنايي يا عدم آشنايي با رايانه، سنجيده و تعريف گرديدةعلمي بر پاي

 روابط اقتصادي   ،جاي گذارد ر   ب ها  عرصه ةبر هم هايي  اين تحول شگرف پيامد   
ي يافـت و  ا هالمللـي تغييـرات ريـش     روابـط بـين   ، دچار دگرگوني شد   ها ميان ملت 

 عقيــدتي و يهــا قولــهو حتــي م فرهنــگ تحــت تــأثير ايــن پديــده قــرار گرفــت
  .ي آن در امان نماندهاايدئولوژيک نيز از پيامد

ي آهنيني که ميان دو اردوگاه شرق و غرب کـشيده شـده          هابدين ترتيب ديوار  
 خيلي جدي در ميان مکاتب بشرساخته مطرح گرديد         يها بود فروپاشيد و پرسش   

ن آشـکار  هاج در   ها مارکس رنگ باخت و حقيقت آن      يها  تئوري ةو به يکباره آواز   
گرديد و تصوير زشت صهيونيسم سنگر گرفته در پشت يهوديت، کامالً برمال شد            
و در همان حال حقانيت اهداف واالي فلسطيني بيش از پيش تجلي پيـدا کـرد و                 

 حاکمان آمريکا در شـرق      ةي خصمان هاي عدم رضايت از سياست    هاتدريج فرياد ه  ب
  . الهي افزايش پيدا کردو غرب باال گرفت و روند پرس و جو از اديان

رود ولي    شمار مي ه   توسعه و سرعت ارتباطات ب     ةي سازند ها از پيامد  ها اين ةهم
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ي منفي و بـد ايـن پديـده بـه عنـوان تهديـدگر       هاتوانيم از پيامد در عين حال نمي 
  .ي انفعالي با آن برخورد کنيما هحقيقي اخالق بشريت غافل باشيم يا به گون

 برخـورد بـا     ةحققان غيرقابل ترديد است اينکه شـيو      آنچه نزد پژوهشگران و م    
 از آن را پــيش مطــرح شــده ولــي اهميــت ايــن موضــوع هاايـن حقيقــت از مــدت 

ي مختلف کـشانده  ها علمي در کشوريها  محدود و کوچک به نشست   يها عرصه
ن اسـالم مـورد بحـث و    هـا در ميان علماي جبايد است؛ طبيعي است که اين ايده   

  .يردبررسي و تأمل قرار گ
 طرح اين موضـوع را بـه   »ني تقريب مذاهب اسالمي هامجمع ج «بر اين اساس    

منظور بحث و کنکاش آن از سـوي علمـاي اهـل سـنت و شـيعه در چـارچوب                    
شـود، ضـروري تـشخيص         وحدت برگزار مي   ةي که در هفت   ا ه ساليان يها کنفرانس

نفـرانس   را براي شانزدهمين ک    »ني شدن هاشمولي اسالم و ج    نهاج«داد و موضوع    
  .نظر گرفت وحدت در

 پيرامـون موضـوع     هـا  به مناسبت برگزاري اين کنفرانس، انتشار برخـي کتـاب         
توان بـه مجموعـه مقـاالتي اشـاره کـرد کـه          کنفرانس مقرر گرديد که از جمله مي      

 تحريــر درآورده و در ةهللا شــيخ محمــدعلي تــسخيري بــه رشــتات حــضرت آيــ
 حـضور يافتنـد ـ بـه      در آنهـا ـ کـه ن  ها علمي در نقاط مختلف جيها گردهمايي

 بـا خـود و   وگـو  گفـت «ند؛ به ايـن مجموعـه عنـوان      ا هصورت سخنراني ايراد شد   
  . داده شد تا روشنگر مواضع اسالم در برابر پيروان ساير اديان باشد»ديگران

 ميان پيـروان  وگو گفت گسترش  يها اميدواريم انتشار اين کتاب ارزشمند زمينه     
 ةي سازندهاگيري از پيامد   با بهره   تا  آورد و به آنان امکان دهد      اديان الهي را فراهم   

کـه در  هـايي   ي علمي براي دشـواري هاحل  ارتباطات، به راهةني شدن در عرص   هاج
ي اديـان  هـا م از رهنمودهاشوند دست يابند و با ال     راه تمدني خود با آن مواجه مي      

  .ارندني را پشت سر گذها جةآسماني، تمامي آثار منفي اين پديد
اين کتاب در چاپ دوم از سـوي مؤلـف محتـرم و نيـز از سـوي ويراسـتاران          

  .برداري بيشتر مورد ويرايش قرار گرفت معاونت فرهنگي در جهت بهره
  

 معاونت فرهنگی
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  یشگفتارپجاي ه ب

  نی به اسالمهااقبال ج
 پرسشي با اين مـضمون      »فه الثقا ةرسال« ة مجل ٢٣-٢٤ ةدر شمار !  عزيز ةخوانند

؟ كه اينك بـرآنم تـا ايـن          ، در چيست   ني به اسالم  هاراز اقبال ج  :   است   شده مطرح
  : پرسش را پاسخ گويم

 عوامل بسياري داشته اسـت  اخير  ةني از اسالم در دور    هااين اقبال و استقبال ج    
  :از اين قرارند  هاآنين تر مهمكه اي بسا، 

ي وجـدان  هاود نيازكه خ  نهااي كامالً هماهنگ اسالم با فطرت انس  ها  آموزه -١
 ، گـردد و بـا طبيعـت انـساني     سـازد و باعـث اعـتالي اخـالق مـي           مـي   را برطرف 

نگـرد و در پـي    ، مـي   يك مجموعههمچونگرايانه دارد و انسان را     برخوردي واقع 
، عاطفي  ي عقيدتيها  جنبه ميان اينكهحل مشكالت و معضالت اوست و سرانجام       

، اگرچه از همان آغاز     ها اين جنبه . سازد قرار مي نوايي بر  ، هماهنگي و هم    و رفتاري 
 ةرده قرن پيش نيز مطرح بوده، اما آنچـه ايـن اقبـال فزاينـد              هاحركت اسالم در چ   
سبب گـشته ناشـي از حركـت فكـري ـ      هايي  دليل چنين جنبه اخير به اسالم را به

بـه    هـا  آن ة و عرضـ   ها  توضيح و تشريح اين ويژگي      علمي انديشمندان بزرگ براي   
ي هـا   است كـه بـه پرسـش        ي زمان و پاسخي   هااي روزآمد و متناسب با نياز      شيوه

ايـن  . سـازد  ي تابناك اين شريعت آسماني را روشـن مـي         ها دهد و جنبه   دوران مي 
،  ، شـهيد مطهـري   ، امام شهيد صدر، سـيدقطب   امام خمينيهمچونبزرگان كساني  

  .بن نبي و امثال آنان هستند  مودودي و مالك ابواالعلي
ي انـسان بـه     هـا غيرمذهبي در برآوردن نياز     يها  ناكامي بخش اعظم مكتب    -٢

ي مـادي او و     هـا  حتي در برآوردن نياز    - آنها حقيقي و ناكامي      يك پناهگاه معنوي  
، منجـر بـه    ي الحـادي ها  اين مكتب  و سقوط  –است        تحقق سعادتي كه مشتاق آن    

ين روي آوردند تـا عطـش شـديد         ، به د   ايجاد امواج بشري سترگي شد كه دوباره      
  ، داراي ايـن  يك از اديان موجود جز اسـالم  جا كه هيچ د و از آنگرد سيراب  ايشان
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گرايـي در برخـورد      جامعيت، فراگيري، ديد حياتي و همه جانبه به زندگي و واقع          
با مسائل نبودند، طبيعي بود كه چنـين اقبـال و اسـتقبالي نـسبت بـه آن و تعـاليم              

  .يردمقدسش صورت گ
 آنهـا ي اسالمي  در برخي منـاطق و پيـشاپيش   ها ي برخي تجربهها  موفقيت -٣
 انقالب بزرگ و شكوهمند اسالمي در ايران به رهبري امام راحـل، خمينـي       ةتجرب
  . )قدس سره(كبير 

فراموشـي    عظـيم مردمـي و بـه   ةي ارزشـمندي در پـشتوان    ها، الگو   انقالب   اين
، عرضـه   واالي معنـوي    يها ي در راه تحقق هدف     ماد  سپردن همه گونه منافع تنگ    

شد، در هم   مسلّم انگاشته مي  زمان ي بسياري را كه تا آن     ها  اسطوره توانستكرد و   
 در چـارچوب و  هـا   منحصر بودن انقالبة، اسطورها  اين اسطوره ةبشكند؛ از جمل  
 دو  هـا ن معاصـر بـه تن     هـا  تقـسيم ج   ة، اسـطور   ويـژه سوسياليـستي    اصول مادي به  

ديـن افيـون    « ة سياسي و اسـطور    ة عدم امكان استقالل در عرص     ة، اسطور  رقدرتاب
  . نام برد توان  و از اين قبيل را مي»ستها ملت

دور از  را بـه   هـا  حل انداز جديدي از مشكالت و راه    ، تصور و چشم    اين انقالب 
ن ي مـسلما هـا  نيان كرد و موفق شد تودههاشد، تقديم ج  تصور مي  زمان  تا آن  آنچه

جملگـي  . اي  نسبت به آينده بكارد ي اميد تازههايشان بذرها را بسيج كند و در دل  
 گـشوده شـود، بـه     نهـا ي نـويني در برابـر ج  هاانـداز  اين امور سبب شد تا  چشم     

  .شد هيچ روي تصور نمي  اي كه تا پيش از آن به گونه
:  مگـويي   مـي   آن  است كه در پاسخ    » خيزش اسالمي  ةپديد« ةپرسش ديگر دربار  

)  خيـزش اسـالمي  ةپديد( پرشكوهي ة چنين پديدةوجود آورند  به عواملين  تر  مهم
  :از اين قرارند

كه در پاسخ پيش بدان اشاره كرديم عوامل يـاد شـده،  تـأثيرات             همچنان -یک
ن اسـالم آمـادگي   هـا ؛ زيـرا ج  ، بر جاي گذاشت ن اسالمهاتري در ج بسيار گسترده 

در درك و فهم ميراث ارزشمند خـود و همراهـي    ديگران    بسيار بيشتري نسبت به   
و همگامي فكري و عاطفي با اين رسالت، از طريق باور  بـه آن دارد؛  هـر چنـد                      
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اين همراهي، فضاي طبيعي    . ، ضعيف يا به صورت موروثي باشد       اين ايمان يا باور   
  ويـژه پـس از روشـن شـدن          بـه  -  اسـالم  ةمـسأل مناسبي براي برخورد مؤثرتر بـا       

  . فراهم آورد- ي مختلف آن از سوي انديشمنداني كه از آنان ياد كرديمها جنبه
  ي ديگر، بـسياري از مـسلمانان را كـه از اسـالم       ها افزون بر اين، ناكامي مكتب    

،  در  فاصله گرفته بودند، به اسالم بازگرداند و اعتمادشان را نسبت به اسالم بزرگ   
دمي گسترده و بزرگي نـسبت بـه         اسالمي نيز احساس مر    ةپيروزي تجرب .  آورد  پي

عظمت اسالم ايجاد كرد و اعتماد به نفس و غـرور و اطمينـان بـه آينـده و تـوان                   
  . بازگرداند ساخت آينده را به امت

 در اين زمينه بايد به كار جديدي كـه صـورت گرفتـه اشـاره كنـيم  و آن           -دو
ـ          ها  جنبش  نقش بسيار جالب   ي ميـان   ي اسالمي در گسترش آگـاهي و شـور انقالب

،  ن اسـالم  هـا  بـر منـاطق مختلـف ج       هـا   جنـبش   تأثير اين .  فرزندان اين امت است   
 نيـز يكـسان   هـا   جنـبش  ميزان آگاهي و شور و شوق هر يك از ايـن   . متفاوت بود 

 را به سوي اسالم و اجراي احكـام  ها نبود؛ اما به هر حال موفق شدند اشتياق توده  
جهي نسبت به لزوم مقاومـت در برابـر         ، برانگيزند و احساسات درخور تو      اسالمي
  .، ايجاد كنند ي طاغوت و بازگشت به اسالمهانمود
ن اسـالم  هـا  غرب بر ج  ةخورد ي شكست ها كه در پي يورش   هايي    واكنش -هس

 ها  اين جنبهةي دقيق براي آن و كوشش بدين منظور كه هم    ها ريزي  برنامه  به رغم (
، قـومي و   ي ملـي ها سازي م پراكنده مطرح گرديد كه جملگي به رغ      )گيرد بر را در 

 ةغـرب موفـق شـده بـود غـد      اينكهنژادي و تاريخي كه امت گرفتار آن بوده و با      
 مـزدوري را   شوم سرطاني يعني اسرائيل را در منطقه به وجود آورد و سـردمداران       

، آن را بـه سـموم خـود     بر سرنوشت امت حاكم گرداند و از نظر فكري و عاطفي        
 بـا  ،گي اين امت را سرشار از فسق و عياشـي و ولنگـاري بـسازد       آلوده كند و زند   

، نتايج معكوسي در پـي داشـت و امـت را از خـواب           ، اين هجوم  اينها ةوجود هم 
 عـزّت و اعتبـار آن در اسـالم نهفتـه           غفلت بيدار ساخت و خاطرنشانش كرد كـه       

  : ، انجام پذيرفت ، به دو صورت اين تأثير معكوس.  است



12 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

داشتن از چهره، تمدن و اخالق خـود در برابـر فرزنـدان ايـن               پرده بر : نخست
 هستي امـت و سـركوب شخـصيت و          ة و چپاول هم    امت؛ زيرا استكبار به غارت    

  . يش مشغول بودها بازي با ارزش
 امـت را بـر آن داشـت تـا     ةاستكبار، مؤمنان متعهد و غيور نسبت به آيند       :  دوم

 آنچـه . ريزي كننـد   ، برنامه   ش اسالمي  در پيش گيرند و براي خيز       موضع رويارويي 
ـ       ها  براي توده   اش ، كوس رسوايي   در اين ميان    ةي مسلمان زده شد، شـكل مرتجعان
 به اصطالح وحـدت  ةجويان دار و مفسده  ي خدشه ها ي اسالمي و برنامه   ها حكومت

  .اسالمي بود
سزايي در شـتاب بخـشيدن بـه خيـزش و            ه، تأثير ب    اين عوامل  ةبدين گونه هم  

 يـك تحـول بـزرگ تـاريخي     ة گذاشت و امت را در آستان     ت اسالمي برجاي  نهض
 هرچـه زودتـر ايـن تحـول بـزرگ و             خـواهيم  قرار داد كه از خداوند عزوجل مي      

  .مبارك را تحقق بخشد
 است كـه پاسـخ آن از ايـن          »مرکز نهضت دینی اسالمی   « ةپرسش ديگر دربار  

؛ اين كشور امروزه      سراغ نداريم  يمركز،   ، جز ايران    زمينه  طبيعتاً در اين  : قرار است 
ايـن سـخن را نـه از        .   خروشان آن اسـت     ةقلب نهضت اصيل اسالمي و سرچشم     

ن اسـالم و  ها ج روي تعصّب يا عالقه به اين كشور بلكه با توجه به شناخت دقيق          
  . رانم ، بر زبان مي  ابعاد خيزش و نهضت اسالميةلمس كامل هم

حتـي  . نگرنـد   مـي   محور، الگو، پيشوا و راهنمـا      ةزل ايران به من    اينك همگان به  
، بـه ايـن    نيـان ها جةن اسالم بلكه همها جهاتوانم با قاطعيت اعالم كنم كه نه تن  مي

 متمركـز ضـدديني عليـه        يهـا  دليل آن نيز توطئه   ترين    بزرگ. حقيقت اذعان دارند  
  تـوان بـه نقـش     مـي اينجـا ؛ در  عليه انقالب اسالمي ايران است  آنهاايران و تمركز  

، پكـن و   ني در قـاهره هـا ي جهـا  ني از جمله كنفـرانس  هاي ج ها ايران در كنفرانس  
 كرد كه پرچم دفاع از دين و به ويژه اسالم را با قدرت هرچـه     ي ديگر اشاره  هاجا
 بـدان   و ايستادگي و مقاومـت بـوده   نيان نيز ناظر اينهاتر بر دوش كشيد و ج    تمام

  .اذعان كردند
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ن اسـالم،  هـا  جة، شامل هم ي نهضت هاتوان گفت نمود   بگذريم مي  ان كه از اير 
  .گردد  مي از نظر آگاهي و شور انقالبي در مناطق مختلف آنهايي  البته با تفاوت

 انقالبـی  ۀ اسالمی و اندیشۀنقش اندیش « ةاين مجله همچنين پرسشي در زمين     
  :ام  دادهگونه بدان پاسخ  مطرح ساخته كه اين»المللی در روابط موجود بین

اگر بخواهيم به عمق اين نقش پـي ببـريم بايـد مجموعـه مـواردي را در نظـر        
  :بگيريم

 عليه اسالم و انقالب اسالمي كـه واقعـاً بـسيار زيـاد              ها  و توطئه  ها ريزي برنامه
ريز در مراكز علمي و سياسـي     ي سياسي و برنامه   ها مغز ة بدين منظور از هم    .است

ي فراگيـر در  هـا  پديـده و در پـيش گـرفتن راهكار     اينةبه منظور بررسي و مطالع   
ي مـسلمان و    هـا   از تـوده    برابر رشد و گسترش آن و نيز براي جداسازي رهبر آن          

  .شود گيري مي ، بهره نهاي مستضعف جها حتي توده
  آنچـه ي آن و هـر      هـا  براي رويارويي با اسالم و نمود      هاي گروهي تن  ها  رسانه

 ةي گـسترد هـا   كنفـرانس .كنند  فعاليت مي گيرد،  مي به نوعي با اسالم در پيوند قرار      
   انـساني و گـسترش  ة، محـو خـانواد     به منظور مسخ هويت انـساني     هم  المللي   بين
  .كنند بند و باري و فساد اخالقي فعاليت مي بي

ي ها بـزرگ از يـك سـو و كـشور        يهاميان كشور ي  اتوافقنامه و معاهده    ها  ده
شـود و    مي ، تنظيم ف اين حركت عظيم اسالمي  منطقه از سوي ديگر به منظور توقّ      

 چـراغ سـبز نـشان    هـا  ، بـه كمونيـست   حتي شاهد آنيم كه غرب   . رسد به امضا مي  
 وارث اتحاد شـوروي     - ي اسالمي ها دهد تا نقش رهبري خود را در جمهوري        مي

  .ندا ، شديداً بيمناك  بازيابند، چون از نفوذ انقالب اسالمي به اين مناطق- سابق
خـواهيم بـه      مـي  ها؛ تن  نيست  ها  اين فعاليت  ة فرصت براي بررسي هم    ينجاادر  

المللـي    بـين ة، تأثيرات فراواني در عرصها  اين واكنشة هم  اين نكته اشاره كنيم كه    
 را تحـت    هاالمللي و معاهدات و قرار و مدار        بين  يها گذارد، استراتژي  بر جاي مي  

 و دهـد  قرار مي پيش روي آن  ن غربهادهد و دشمن بزرگي براي ج  تأثير قرار مي  
 تـأثير     همچنـين  .كنـد   را به سوي نابودي اين دشمن بزرگ جلب مي         ها  توجه ةهم
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ي استكباري براي سوء اسـتفاده از سـازمان ملـل      هاحتمي خود را بر تالش كشور     
، محاصـره و كوشـش    المللي براي ايستادگي در برابـر آن   متحد و ديگر محافل بين    

 دارد، برجـاي  ها كه با تودههايي  خود و قطع پيوند آن در خاستگاهزدن به    در ضربه 
  .گذارد مي

،  توانم بـا صـراحت تمـام بگـويم كـه حركـت انقـالب اسـالمي                 از اين رو مي   
.  ني اسـت  هاريزي استراتژيك ج   كاران و مركز ثقل هر برنامه       طمع ةدغدغين  تر  مهم

، بيـان    مـيالدي ١٩٩٧در سال  آمريكا    ة، آشكارا در استراتژي برمال شد      اين حقيقت 
  . شده است

 و براي توضيح اين رابطه بايد       »  اسالم و غرب   ۀچگونگی رابط «و در پاسخ به     
  :اين موارد، توضيح داده شود

گرايـي خـود، سـعي دارد از راه     كنم كه اسالم به اقتضاي واقـع   ـ گمان مي الف
ني، بر اين نكتـه  ي صميمي با فطرت انسا    وگو  گفتد اصولي به    هافراخواني و پيشن  

ي درسـت و منطقـي و   ا ه، جملگي مبتني بر پايـ      ي اين آيين  ها تأكيد كند كه ديدگاه   
 انتظاري كه از وي، يعني مخاطـب  هاي فطرت انساني است و تن    هاهماهنگ با نياز  

   گـوش فـرا    اسـالم  ، به صـداي  رود آن است كه در فضايي آزاد و علمي       مي   غربي
  .دهد

ن غرب از آن برخوردار بوده يا مدعي برخـورداري از   ها كه ج  اي  به رغم آزادي  
، اســالم در ايــن زمينــه بــا  هــا  ديــدگاهة بــراي عرضــ آن اســت و ايجــاد فــضايي

تبليغـات    آنهـا ين تـر  مهـم   رو اسـت كـه   ي زياد و موانـع بزرگـي روبـه      ها دشواري
  وسـيع   يهـا   مقدسـاتش بـا اسـتفاده از شـبكه         ةزهرآگين گسترده عليـه آن و همـ       

ي ها  رشتهةگيري از هم  ي است كه با بهره    ا هي مختلف فريبكاران  ها اتي و شيوه  تبليغ
  .گيرد  ميي ضداسالمي صورتها ، داستاني و علمي براي گسترش انديشه هنري

  : اين يورش غرب برگرفته از چند خاستگاه است
ي وسـيع محافـل   هـا  اي كه ما شاهد فعاليت ، به گونه تعصّب:  خاستگاه نخست 

ي انساني ها ي تاريخي عليه اسالم و عدم توجه به انديشهها يبي با كينه متعصّب صل 
  .سازد هستيم كه اين دين مطرح مي
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داري بـه   گرايي كه برگرفته از ديدگاه مـادي ـ سـرمايه    مصلحت:  خاستگاه دوم
ي اسـالمي تـن   ها دهد ملت  اسالم بنا بر اصول خود، اجازه نمي    زندگي است؛ زيرا  

دهد مستضعفان از سوي      اجازه نمي  كه همچنان غربي دهند؛    ةانطلب به منافع توسعه  
 مـانعي در برابـر      همچـون  شوند و ايـن خـود         برداري اين قدرتمندان مستكبر بهره   

  .كند ، عمل مي استثمار حقير مادي
 كـه   اسـت  قومي است و برگرفتـه از ايـن تـصور غـرب     -ملي:  خاستگاه سوم 

ي ملـي  ها ي دخالت ندارد، از ويژگي    زندگ متنمسيحيت يا هر دين ديگري که در        
اروپايي است كه البته فهم و برداشت نادرستي از دين و ميـراث     يها و قومي ملت  

 مهم آن   .كند  انساني نيز آن را رد مي      ةساز شالود  منطق دگرگون .  ملي و قومي است   
،  اي ، ملـي و طايفـه   ي قـومي هـا  ، دين حقيقي را بـه دور از تعـصب          است كه آدمي  

  .دبرگزين
سـاز اسـت و    ي يك دين زندگي  ها اسالم داراي ويژگي   اينكه: رمهاخاستگاه چ 

 به شـمار     ي معنوي بشريت  ها كمبود ةكنند  برطرفاش   ي معنوي و اخالقي   ها شيوه
 الحاد شرقي را در هم شكست   رود و خود اسالم يكي از عوامل مهمي بوده كه          مي

   اديـان ديگـر در حـدي   آنكـه بـه  ي آن را بر باد داد و در نتيجه با توجـه   هاو رؤيا 
اي  ي اسالم فرصـت تـازه    ها نبودند كه نياز تمدني موجود را برطرف سازند، آموزه        

  . را پر كنندها كمبود يافتند كه جاي خالي اين
 كـافي  ةن اسـالم بـه انـداز   هان غرب در جهاي جها كنم انديشه  مي ـ تصور ب

ي ايـن   هاج و دسـتاورد    نتـاي  ةروشنفكران مسلمان معمـوالً همـ     .  مطرح شده است  
ي اسـالمي، امـروزه   هـا  كنند و افزون بـر آن، تـوده    ميانديشه را  مطالعه و بررسي     

، گـزارش    غربـي  يهـا  ن غرب هستند كه رسـانه ها جيها  و اتفاق هاغرق در جريان  
ن هـا كنم كه آنچـه در ج     مي حتي فكر . دهند مربوط به آن را در اختيارشان قرار مي       

شـود    عمـدي اسـت و باعـث مـي         اي  شود، متضمن مبالغه    مي  اسالم از غرب گفته   
، دچار توهم شوند و ندانند كـه ايـن تمـدن             ، نسبت به اين بهشت موهوم      بسياري

گـسلد، روح    مادي داراي چه نقاط ضعف بزرگي است كه روابط خانوادگي را مي           
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  .انگيزد هيچ كنترلي برمي  حيواني را بيةبرد و غرايز نهفت انساني را از ميان مي
 ، رسـالت خـود را كـامالً    اي غرب  رسانهكارگزارانتوان منكر شد كه   ـ نمي ج
نظـر از   شناسند و با تمدن خود هماهنگ هستند و بر وظـايف خـود ـ صـرف      مي

حـال آنكـه   .  دقيقـاً آگـاهي دارنـد   -  انساني بودن يا نبودن اين رسالت و وظـايف    
، به گمانم    شناسم دانم و مي   جا كه من مي    ن اسالم تا آن   هااي در ج    رسانه كارگزاران

تمـدني آن و      يهـا  شديداً به اين موضوع نياز دارند كـه رسـالت اسـالم و هـدف              
نقطـه  تـرين   ، بـزرگ  به باور من. وظايف خويش در برابر اين رسالت را درك كنند 

 است عدم اين درك كامل از يـك          با آن دست به گريبان     رگزارانضعفي كه اين كا   
 مـزدور از     گرا و گـاه    مصلحت يها دولت يها ه از خواست  سو و پيروي كوركوران   

 نخست خـود    ةوظيفه دارند در وهل     آنهاهم از اين رو است كه       .  سوي ديگر است  
 نويني را آغاز كنند كه شالوده و اساس         ة سازند و مرحل   ها، ر ها قيد و بند    را از اين  

ستراندن  رسالت اسـالم و در رأس آن، ضـرورت گـ          ناب ةآن برگرفته از سرچشم   
بـراي    آنهـا و آمـاده سـاختن     هـا   دگرگوني انقالبي مطمح نظر اسالم در دل   ةروحي

  . ر تمامي امور زندگي استدي اسالم ها  آموزهةاجراي هم
كند و اي بـسا،    ـ من اعتقاد دارم كه هيچ يك از ما، طرف مقابل را درك نمي د

 آن اسـت اين امر نيـز در  ؛ سر  ، دست يافت ي مشتركها  زمينه  به دشواري بتوان به   
ن اسـالم بـر   هـا ج. ي مـا كـامالً بـا يكـديگر تفـاوت دارد           هـا  كه مباني و خاستگاه   

 ايمان ندارد؛ عكس اين مطلـب       هامبتني است كه غرب به آن     هايي   و بنياد  ها ديدگاه
  :اشاره كرد ها توان به برخي از اين ديدگاه  براي مثال ميونيز درست است 

ي اصـيل در ذات آدمـي اسـت و او را بـه طـور         فطرت انساني، كه وجـود     -١
  .دهد  انسانيت خود را از دست دهد، به حقيقت الهي سوق مي آنكه طبيعي و بي

، اخالص در برابـر خداونـد و مـواردي از ايـن         ، تعاون  عدل:   اخالق فاضله  -٢
  .روند ناپذير از انسانيت انسان به شمار مي دست كه بخشي تفكيك

 امور زندگي ة جامعه، براي تنظيم همدر قلب فرد و چه  انسان، چه در مقام    -٣
  .ي زندگي نياز داردها  دين و به ارزش خود، به خدا، به
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اعم   ها  تفاوت ة تكامل بشري، از جمله عناصر زندگي اجتماعي است و هم          -٤
  . ، ناپسند است ، قومي يا ملي از نظر آدمي ، نژادي از طبقاتي

ي متعـادل و  ها است كـه تـشكيل پيونـد   ي عقل غرايز جنسي، نيازمند كنترل  -٥
  . خانوادگي را تضمين كند متوازن
اندازي بـه منـابع ديگـران بـه          گيري، تجاوز و دست     استثمار، استعمار، بهره   -٦
، همگــي  نظرانــه، اشــغال ســرزمين ديگــران و تــوهين بــه مقدســات  تنــگ منــافع

  .اند ناپذيرفتني
؛ آيا در اين بـاره، بـا          ماست ةرفته شد ي پذي ها، شماري از بنياد     برشمرديم آنچه
  نظري وجود دارد؟ ، اتفاقها غربي

مـاهنگي   ه آنهـا ، بـا     پذيرند؛ اما آيـا غـرب       را كامالً مي   ها ، اين ارزش   مسلمانان
 را هـا   چـه بـسا، عمـق ايـن ارزش    هـا  توانم با اطمينان بگويم كـه غربـي        دارد؟ مي 
  . دارندها اند فاصله رفته بدان خو گآنچهاند؛ زيرا متأسفانه با  درنيافته
، به تفاهم برسيم، طبيعي اسـت       آنها و امثال    ها اين بنياد  ة اگر بتوانيم دربار   !آري
، نسبت به يكـديگر دسـت      به سطح معيني از تفاهم مشترك و متقابل         توانيم كه مي 
 در صورت فراهم آمدن حسن نيت و نگرش           البته -  من به تحقّق اين هدف    . يابيم

  . اميدوار هستم-   براي شناخت حقيقتمطلوب علمي
ي هـا   بشريت قدم به قدم به منظـور حـذف گـرايش           ةكنم كه هم    مي  فكر !آري

البته هميشه به رغـم وجـود و حـضور          (ي منكر خداوند متعال     ها الحادي و پديده  
  .كند  حركت مي)ي كوچكهاانداز برخي دست

ان بـه ايـن مـوارد       تـو  شود كه مـي     مي ي خوبي نيز از اين حركت ديده      ها نشانه
  :اشاره كرد

ني در تثبيت حقوق بشر كه به رغم سوء استفاده از منشور        هاگيري ج   جهت -١
گيري معنوي به منظور     ي بزرگ گوياي سمت   ها حقوق بشر از سوي كشور      نيهاج

ي هـا  هرگونه انكـار جنبـه  . اند ، منادي آن بوده  است كه اديان تثبيت حقوق بشريتي 
  .برد  بشري را زير سؤال مي ي حقوقها ادعا، معنوي و فطري انسان
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دينـي كـه     يها حل ي مردم در گرايش به راه  ها ني توده هاي ج ها گيري  جهت -٢
گرايان سعي در انكـار ايـن         مادي . ي مادي مطرح شده است    هاحل  راه  در پي ناكامي  

سـرپوش گذاشـتن بـر آن و          دارند و استعمارگران در پي سـركوب و         گيري جهت
.   حقيقـي و مردمـي اسـت     گيـري   سـمت   يك ؛ اما به هرحال    هستند ه آن توطئه علي 

  انـد كـه   ي ديگـر، متوجـه شـده    هان اسالم و چه در جا     هاي مردم چه در ج    ها توده
در   آنهـا ي معنـوي و بازيافـت وجـود      هـا  سعادت بشريت نهفته در احيـاي ارزش      

  . زندگي انسان است
ي مـسلمان در  هـا  تـوده ؛ امـروزه    تـر اسـت    ن اسالم روشن  هااين موضوع در ج   

 دين در زندگي و استفاده از هر وسيله براي برقراري          تالش براي بازگرداندن نقش   
  . موانع موجود در اين راه هستندةنظام اسالم در زندگي به رغم هم

ن هـا  گـرايش بـه معنويـات در ج   ةدوران کنوني، دوران چيرگـي اسـالم و دور        
  . اسالم است

نيسم الحادي كه ناشي از مخالفت با فطـرت          فروپاشي وحشتناك نظام كمو    -٣
 خود خطـاب  ةدر نام)  قدس اهللا سره(اي بوده كه امام خميني       نكته  انساني و همان  
  بدان اشـاره كـرد و      - از فروپاشي شوروي       بيش از دو سال پيش     -به گورباچف   

 تاريخ بپيوندد؛ زيرا با فطرت      ةرود تا به موز    خطاب به وي فرمود كه كمونيسم مي      
و او را به دين و به ويژه اسالم فراخواند؛ زيرا پاسـخ             .  انساني مخالفت كرده است   

 ةآقاي گورباچف نيـز در اسـتعفانام  . شود ي انسان در آن يافت مي ها نياز  حقيقي به 
، ناشـي از   خود به همين نكته اشاره كرد و يادآور شد كه فروپاشي اتحاد شـوروي    

  . وده است بايشاني الهي از سوي ها انكار نعمت
 آنچـه   ةدربار.  گيريم  دين و معنويات را به فال نيك مي        ةبه هرحال ما آغاز دور    

ا در  رهـا  شود كه حكومت ديني ممكن است فشار بر اقليـت          ميهر از گاهي گفته     
،   است زيرا قواعد دين اسالمي  پايه پي داشته باشد بايد گفت كه اين ادعا، كامالً بي         

 در برابر  آنها از  و اعطاي حق شهروندي كامل و حمايت    ها احترام به حقوق اقليت   
 اينكـه گرداند و تاريخ اسالم نيز  به رغم     را واجب مي    هر تجاوزي از سوي دولت    
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ي كوتاهي به شكل كامل پياده نشد خود شاهد چنين برخوردي بـا             ها جز در دوره  
  . ستها اقليت

 حقوق خود نيز شـاهد  ةدر جمهوري اسالمي ايران از هم  ها برخورداري اقليت 
  .  حقيقت است ديگري بر اين
الملل بـر   سزايي بر روابط بينه  ، تأثير ب   ديني يها ، بازگشت حكومت   به نظر من  

 مـشترك بـراي نـشر اخـالق       همكـاري ةاي كه روحي جاي خواهد گذارد؛ به گونه  
و شـود    مـي  اسـتفاده   ي نهفته انـساني   ها  از پتانسيل  ،فرما خواهد شد   پسنديده حكم 
  . ، شكل خواهد گرفت  آدمي ي متين و هماهنگ با فطرتها زندگي بر پايه

، محبت ديني و     ، همكاري   عدالت آن را ني هستم كه سرتاسر     هامن در انتظار ج   
انـد    آن را داده ة فراگيرد و اين همان چيزي است كه تمامي اديان مژد     تفاهم منطقي 

 ـ كه زمين را در پي پرشدن  و در اسالم به صورت اعتقاد به ظهور حضرت مهدي
از ايـن  .   يافتـه اسـت   از ظلم و جور، سرشار از عدل و داد خواهـد كـرد ـ تجلـي    

  روست كه معتقدم بشريت بايد آماده و حتي كوشا براي برقراري يك نظـام دينـي            
  .واالي بشريت را تحقق بخشد  يها ني باشد كه هدفهاج

  :اسخ آن از اين قرار است سؤال شد كه پ»  دین با زندگیۀرابط« ةدربار
توانـد جـداي از ايـدئولوژي         يك نظام اجتمـاعي نمـي       اينكه آنچه مسلّم است  

تـوان   باشـد و در واقـع نمـي   )  يعني موضوع اجراي آن نظـام   (  جامعه ةپذيرفته شد 
اي درخـصوص   زمينـه   داشـتن پـيش    زنـدگي را بـدون  ةايجاد يك نظام همه جانبـ   

 ة يـك فلـسف   ن و زنـدگي و در حقيقـت بـدون   ، انسا بيني و نگرش به هستي  نهاج
 جدايي مـسائل اجتمـاعي از      ةداري نيز كه ايد    حتي خود سرمايه  . معين، تصور كرد  

توانـد از ديـدگاه صـرفاً مـادي خـود بـه              مسائل واقعي را مطرح كرده هرگز نمـي       
 آن اسـت  شود به معناي     ، وقتي دين وارد زندگي مي      در نتيجه . يابدهايي  ، ر  زندگي
اسـتوار    آنهـا را كه نظـام بـر    هايي   كند و پايه   مق وجدان اجتماعي نفوذ مي    كه به ع  
 ة ديـن بـه همـ        كـه  آن است معناي اين سخن نيز     . سازد ، دچار دگرگوني مي    است

و (دهـد   ي خـود تغييـر مـي     ها را طبق ديدگاه    آنهاكند و     نفوذ مي   مشكالت زندگي 
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،   مـشكالت اجتمـاعي  ةمـ گـرا و اجتمـاعي باشـد بـراي ه        البته اگر اين دين واقـع     
  .)كند  ميعرضههايي  حل راه

 آن رااي شـد،   توانم تأكيد كنم وقتي دين وارد عرصه بر اين اساس است كه مي   
 يها كند تا روابط و سياست  مياي دچار دگرگوني ساخته و سعي     به صورت ريشه  

  .، شكل دهد اي آن را طبق منطق تازه
 نهضت اسـالمي را چگونـه   ة آيند : و سرانجام نيز اين پرسش مطرح شده است       

، از چنـد    نهضت اسالميةشوم براي ارزيابي آيند    ، يادآور مي   بينيد؟ كه در پاسخ    مي
  : گيرم ، ياري مي نكته

ـ   فـراز و  ة از بررسي و مطالعه در حركت تاريخ بشري كـه بـه رغـم همـ    یک 
  . ، داشته است گيري صعودي به سود اهداف معنوي  جهت ، هموارههافرود

ـ دو  سـوق    از اعتماد به لطف الهي كـه بـشريت را همـواره بـه سـوي كمـال       
  .دهد مي

ـ  ي قطعي قرآن نسبت به پيروزي حتمـي حركـت اسـالمي در    ها  از وعدهسه 
  . ي قرآنيها صورت صداقت با خود و برخورداري از ويژگي

 نهضت اسالمي بسيار درخشان اسـت؛ بـه         ةو بدين ترتيب اعتقاد دارم كه آيند      
، امكانـات مـادي و معنـوي، ايمـان       عناصر پويا و خالق ايـن نهـضت   ر بهويژه اگ 
،  اسـت  ي مسلمان به آينده و فرهنگ ايثار و فداكاري كـه از آن برخـوردار              ها توده

كند كه مـا    كامالً درك مي    بيني اعتقاد دارم كه هر چشم حقيقت     .  توجه داشته باشيم  
  .  فراگرفته استآن را،  يمني قرار داريم كه حكومت قرآن كرها جةدر آستان

  
  ! عزیزةخوانند

 مطبوعاتي را نقل كردم تا به جاي پيشگفتار براي كتابي قرار گيرد             ةاين مصاحب 
، »  ديگـران -اسـالمي « و سـپس  » اسالمي-اسالمي«ي وگو گفت تشويق   در باب كه  

سازد، نقاط مـشترك آن را        انساني اسالم را روشن مي      خود دارد، اصول   مطالبي در 
 بـشريت   ة انساني و تأثير سازنده بر همـ        يها دهد و راه را براي همكاري      ن مي نشا

  .سازد هموار مي
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  گرايي گفتمان اسالمي و بازگشت به ميانه
  

والصاله و السالم علي محمد سيد المرسلين و آله الطيبين و صحبه الکرام؛ امـا       
  :بعد

 گفتمان آموزشي سطحي يا عميق نيست؛ منظور ما از گفتمان اسالمي در اينجا،    
ي اسـت كـه بـا احـساس      ا هگفتمان ادبي و بالغي نيز نيست، مراد ما گفتمان رسان         

  .دهد  مردم سروكار دارد و افكار عمومي را سمت و سو مييها توده
ـ به نظر مـا نيـازي هـم نيـست كـه بـراي گفتمـان و تعيـين و                 تعـاريف،  ةارائ

بافي شويم زيرا اين امر بـراي          وارد روند فلسفه   بندي و عناصر و ضوابط آن       تقسيم
  .انديشمندان تقريباً در شمار بديهيات است

 و اجمـاالً بـه مفهـوم         اسـت  اهداف شريعت نيز در اين گفتمان كـامالً روشـن         
اهللا عليـه و   صـلي (رساندن حقيقت از شاهدان آن به غايبان و به تعبير پيامبر اكـرم      

  . است١»الع دهندحاضران به غايبان اط«) آله وسلم
ي سـازنده و علمـي و منطقـي    وگـو  گفت بسيار جالبي در سوق به  ةاسالم شيو 

 ة همه جانبـه و پيـشرو در تـاريخ انديـش           ة نظري آن را توان    ي كه مي  ا ه به گون  ،دارد
ي اسـالمي در دوران مـا      ا هكنـيم گفتمـان رسـان       ولي احساس مي  . بشري تلقي كرد  

 از تحقـق اهـدافش      آن را ي اسـت كـه       وحـشتناك  يهـا   و كـژي   هـا  گرفتار بيماري 
 و  »گرايـي غيرقابـل قبـول       افـراط « را در عنـاويني چـون        هاتوان آن   دارد و مي    بازمي

  .، گرد آورد »تعادل« و »گرايي ميانه«، »خردگرايي«دوري از 
                                                

  .اند  روايت كرده»احمد« و »النسايي« و »مسلم« و »البخاري« حديث را   - 1
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بندي اسالمي به مـوارد فـوق سـخن بگـوييم      نياز به آن نيست كه از ميزان پاي    
 مفـاهيم و اخالقيـات آن، كـامالً    همچـون اتي زيرا در جاي جاي احكام و تـشريع       

  ١.روشن و آشكارند
ي، آن گفتمان رايـج و پـيش پـا    ا ه ذكر است كه مراد ما از گفتمان رسان   ةشايست

پـردازد نيـست      ي و عادي و حتي عاميانه مـي       ئ بسيار جز  مسائلي كه گاه به     ا هافتاد
 كـه بـا خـرد و     انديـشمندان اسـالمي اسـت   ةكنيم رسان بلكه آنچه بر آن تأكيد مي  

 زندگي امت اسالمي سروكار دارد و موقعيـت تمـدني بـشري    يها فرهنگ و شيوه  
  .كند  تعيين ميآن را

بنابراين كوشش ما، خود انتقادي از جنبش انديشمندان رسانه و فراخـواني بـه              
  : زير استيها گرايي و ايجاد تعادل ميان كفه تحقق ميانه

 .نگري و تعمق عقيدتي سطحي -
 . و پرحوصلهبطيءرآميز و گرايش به تغييرات شتابزده و تهو يها گرايش -
 .اختصاص و عدم احتكار -
 . افراطييها انزوا و تأثيرپذيري -
 . اصولييها نشيني تعصّب و عقب -
 .گرايي و پيشروي دروغين واپس -
 .تفاوتي  و بيها افراط در ارزيابي -

  . گفتماني ماستيها  و بيماريهااز دردهايي  كه جملگي نمونه
  

  دانتقادي از حرکت کنونی اندیشمندان اسالمیخو
ــسيار   بــه لحــاظ عينــيهــا افــراد و انديــشه گرايــي و ظرفيــت انتقادپــذيري، ب

پذيرنـد   ند؛ برخي هرگونه انتقاد شخصي را هرچند تند و گزنده باشد مي     ا گوناگون
 نيـز   -  هرچنـد سـازنده و علمـي باشـد         -  انتقـادآميز  ةو برخي ديگر از يك جمل     

                                                
 . از همين نويسنده»االسالم  العامه في الظواهر«: نگاه كنيد به  - 1
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 يهـا   و گرايش  ها  كه انتقاد از جنبش    ستناولي بايد د  . شوند  آزرده مي رنجند و     مي
 يهـا  آيد كه افراد به تأمـل در انديـشه          فكري، امري طبيعي است و بسيار پيش مي       

ي آن چنـان آنكـه احـساسات       شـوند بـي      فراخوانـده مـي    هاخود و تجديدنظر در آن    
ار گـردد و مـانع از پيگيـري آرام     د  شود يا عواطف و احساساتي جريحه     برانگيخته  

  .انديشه و باعث خشم بيش از حد شود
 ة خودانتقـادي نـسبت بـه رونـد انديـش          كوشيم تحريك حس    آنچه ما بدان مي   
ن اسـالم معاصـر اسـت كـه بـه صـورت كتـاب، مقالـه يـا          هااسالمي كنوني در ج 

 يـا    كه بـه عنـوان ميزگـرد، گردهمـايي        هايي    انفرادي يا در مجموعه    يها سخنراني
  .دهيم، در آمده است  علمي مييها كنفرانس

 فكـري كـه    يهـا  م آشكار بـه شخـصيت     هاولي روش ما در اين سخن، ايراد ات       
 بـه برخـي   هـا شـود، نيـست و تن        اسـالمي مطـرح مـي      ةنامشان در اين يا آن رسان     

سـازيم كـه كـسي در         را مطـرح مـي     هـا پـردازيم و آن     مـي هايي    و كاستي  ها بيماري
شـود   گاه به انديشمند فرصت داده مـي    آن.  ترديدي ندارد  هاآنبيمارگونگي ماهيت   

 كـه خالـصانه و   ايـن اسـت   زيرا قرار بـر  ، گرددها شخصي ريها  انگيزهةتا از هم 
 كار و تالش نمايد و ببيند كـه آيـا سوزشـي از    »اهللا« ةمخلصانه در راه اعتالي كلم  

  گردد يا خير؟ ش ميشود و اندكي از اين تيرگي، گريبانگير اين لهيب دامنگيرش مي
 بيمارگونه، بايـد بـر دو حقيقـت عينـي انگـشت      يها پيش از طرح برخي گونه 

  :گذاريم
 وجود برخي انديشمندان آگاهي است كه خداوند متعـال بـه            :حقیقت نخست 

 عطـا فرمـوده    - جـل شـأنه      -ايشان توان پرواز مجرد فكري و اخالص بـراي او           
 بازداشـته و محـل فـرود هـدايت          ها غزش از درافتادن به ل    ن را ا چيزي كه آن   ،است

  .الهي قرارشان داده است
 انتظار تغييرات همه جانبه در جنبش فكـري اسـالمي و از آنجـا               :حقیقت دوم 

ن هـا ي كه چون عافيت الهي در تار و پود ج  ا ه همه جانب  يها همسويي با دگرگوني  
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 هـا   بـدبيني بنابراين موارد خوشبيني بسي بـيش از . يابد اسالمي بزرگ ما جريان مي 
فكـري درخـشاني    -است و در همين راستا اميد بسيار زيادي بـه طلـوع اسـالمي            

  .مند سازد  الهي سرتاسر زمين را از خود بهرهةداريم كه به حول و قو
ما ضمن تأكيد و انگشت گذاردن بر اين دو حقيقت، مايليم ـ البته متناسـب بـا    

ي را كه اين انديشه ا هگون بيماريها حجم اين مطلب ـ برخي نقاط ضعف و حالت 
  .و به عبارتي انديشمندان بدان گرفتارند، از نظر بگذرانيم

 چـون و  نخستين اين نقاط ضعف ـ به صراحت تمام ـ وابستگي و تبعيـت بـي    
روي  اين دنبالـه . آيد  چرايي است كه غالباً به صورت تبعيت از صاحبان نفوذ درمي          

 گـو اينكـه     ،شـود    مسلط مطرح مي   ياه و وابستگي مرگبار گاه بر اثر شرايط طرف       
 هـا گاهي نيز برخاسته از ضعف نفس خود انديشمندان و نياز اقتصادي يا رواني آن         

  .به چنين تبعيتي است
ي منفـي زيـادي برشـمرد كـه از          هاتوان براي اين تبعيت و وابستگي پيامـد         مي

عنصر تعارف و رودربايستي و عدم تعرض به هرآنچه ممكن اسـت طـرف را بـه                
 از خــون هـا م آورد آغـاز و بـه پرشــدن شـكم از حـرام و آمــاس كـردن رگ     خـش 

  .گردد ستمديدگان و به تحريف و جعل و دروغ عامدانه، منتهي مي
ن اسالمي ما   هاتوان بسياري از آنچه در ج        اين آغاز تا آن پايان، مي      ةو در فاصل  

ود، رديـف  شـ  به نام اسالم و به نام تربيت اسالمي و روشنگري، نوشته يا ايراد مي         
  !كرد

را بـه خُـردان     ) زنـدگي خردمندانـه   (ترين گوهر زنـدگي     هاآيا كساني كه گرانب   
چيز فروختند و به ستايش و مجيزگويي جاهالن و نابخرداني پرداختند كـه           همه  بي
كدام از اسباب بزرگي و بزرگـواري را دارا نيـستند،    گويند و هيچ دانند چه مي    نمي

  ند؟ا هبه اين نكته انديشيد
ي وابستگي و تبعيت درجاتي دارد؛ گاه از خودداري از بيان آنچه            ها پيامد !يآر

ـ       دنبال دارد و  ه  خشم طرف مقابل را ب     دور از ه بسنده كردن به روشنگري ساده و ب
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ي ديگـري از آن بـه   هـا كند حال آنكـه نمود   برانگيختن افراد عليه ظلم تجاوز نمي     
 و تا حد و سطح همان گران طهسلسطح توجيه اعمال و رفتار اين صاحبان نفوذ و    

  .رسد  نيز ميهاجنايات ارتكابي آن
ي، همـين تكـرار و درجـا زدن كـسل           ا ه ديگر در سطح انديـش     ةوجه بيمارگون 

ـ  انديشه بدون هرگونه خالقيت و ابتكاري در طـرح موضـوعات و يـا                ةكنند  ةارائ
آور اسـت كـه كـسي را           اين بـسيار دردنـاك و تأسـف        .ستها  و برداشت  هاحل راه
 نيم قرن و نيـاز  گذشت اقتصاد و بانكداري اسالمي به رغم   ةبينيم كه در عرص     نمي

، گام  ١هللا شهيد صدر  ات  دنبال انديشمند بزرگ مرحوم آي    ه  مبرمي كه وجود دارد، ب    
  .برداشته باشدبعدي را 

 فكري در برابر ماست و بياييم در آن به گشت و گذار بپـردازيم و   ةاينك عرص 
 را هـا تـوانيم آن  چشم دل ببينيم و سپس بـه هـر شـكلي كـه مـي      را با    ها اين پديده 

 عدم پـذيرش    ةمسألنقطه ضعف ديگري كه كامالً هم روشن است،         . محكوم كنيم 
واقعيت موجود و فاصله گرفتن ـ جز در موارد نـادر ـ از مـشكالت واقعـي بنـابر       

 درك عوامل و داليل بسياري از جمله اصرار بر نرنجاندن صاحبان نفوذ و نيز عدم 
  .آن است مردم و جز يها درد و رنج توده

 مناسب اجراي احكـام  يها  و آثاري كه بيانگر زمينهها در اين راستا كدام نوشته    
 ها مرز ة اسالمي و به فراموشي سپردن هم      ةاسالم، در چارچوب وحدت همه جانب     

  كـافي در يها نظرانه هستند را سراغ داريم؟ و آيا مطالعات و پژوهش  و منافع تنگ  
 يهـا  ناسيوناليسم تنگ نظرانه، ماركسيـسم و انديـشه      : مورد مكاتب منحرفي چون   

ني شدن و غيره كه تمامي اندام امـت و       هاداري و الئيسم و هرمونتيك و ج        سرمايه
ـ    جوانان آن از آن رنج ميةويژه انديشه  ب عمـل آمـده و صـورت گرفتـه و     ه بـرد ب

  فراهم شده است؟
                                                

به دست جنايتكاران رژيـم  . م۱۹۸۰است كه در سال ) قدس سره (»محمدباقر صدر«او امام شهيد     - 1
ي خالق اين انديـشمند در فقـه و انديـشه و        ها  هيد؛ انديش سرنگون شده صدام در عراق به شهادت رس       

 ،»دروس فـي اصـول الفقـه    « ،»فلسفتنا« ،»اقتصادنا« :از آثار او  . سياست و اقتصاد بر كسي پوشيده نيست      
  . و غيره است»االسس المنطقيه لالستقراء«
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زرگـي در مطالعـات دانـشگاهي اسـالمي          ب يهـا  در همين زمينه شاهد كاسـتي     
كه اين عطش را سيراب سازند؟ و       هايي   نامه  كجاست آن مطالعات و درس    . هستيم
يم به اين شور و شوق دانشگاهي به اسالم كه واقعيتي غيرقابل ترديـد              ا هستانآيا تو 

كـه بـراي    هـايي    يـم؟ حتـي تجربـه     ا ه كـرد  چه،  آناست، لبيك گوييم؟ و در برابر       
 ةويـستي و بـا جنبـ      يند جملگي ناقص، پوزيت   ا ه مطرح شد  ها دانشگاه سازي  اسالمي

  . هستندها اسالمي ما و هماهنگي با آنيها اثباتي وارداتي و بدون رعايت واقعيت
سـت  فهر ، بـا اگر خواسته باشيم همچنان به طـرح نقـاط ضـعف ادامـه دهـيم              

ديـده گرفـت و   تـوان نا     را نمـي   هـا كـدام از آن    رو خواهيم شد كه هـيچ      هروببلندبااليي  
  . بستهانچشم بر آ

ست به عنوان مثال ضعف در عرضه و عدم يـا انـدكي نـوگرايي و                فهردر اين   
 كـه  -  اصـيل ة انديـش ة شور و هيجان حماسي مبتني بر شالود  ةمسألتوجهي به    كم

  . برخورد خواهيم كرد-يم ا ه ناديده گرفتآن راي قرآني است و پاك ا هخود جنب
 ةشـود جنبـ   بـسا آنچـه گفتـه مـي     كنيم كـه اي     كرار مي در اينجا يك بار ديگر ت     
رحال در وجود فكري ما حـضور دارد؛ چيـزي كـه       ه عمومي نداشته باشد ولي به    

 افـراد بـا هـدف انجـام         ةمستلزم خودانتقادي عيني از سوي هر فرد و هر مجموع         
ي امتـي  هاانداز  كم همگامي و همراهي با چشم        تاريخي خود و دست    - الهي ةوظيف

كنـد تـا     درازي را براي رسيدن به اهداف بزرگ خود طي مييها سافتكه ماست  
 خدايي كه بر هركاري تواناسـت بـه تحقـق ديـن خـدا در             ةبه ياري و حول و قو     
  .سرتاسر زمين نايل آيد

  
  نگري غیرطبیعی گرانه تا ژرف نگري الابالی  اسالمی از سطحی ۀاندیش

 »گرانه نگري الابالي سطحي«براي پرهيز از پيچيدگي در سخن بايد دو اصطالح         
  . را تا حد ممكن توضيح دهيم»نگري غيرطبيعي ژرف«و 

 بـر درك    هااصطالح نخست به معناي توجه به ظواهر امور و مطرح ساختن آن           
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 هـا  كه ممكن است پيرامون آن  است پوشي از هرگونه پرسشي     و فهم عرفي و چشم    
 يهـا  ي يـا پيچيـدگي   مستلزم تعمق در نفس بشرهامطرح شود و پاسخگويي به آن   

  .اجتماعي باشد
 چه به معناي تأمل دقيق در       ،حال آنكه اصطالح بعدي تقريباً عكس اولي است       

انـدازي بـه    هر حركت كوچـك و بـزرگ و كوشـش در توجيـه فلـسفي و چـشم       
نـد نيـز   ا ه را مطرح كرده يا بر زبـان آورد      هااست كه به ذهن كساني كه آن      هايي   افق

  .خطور نكرده است
 و خردبينـي  مـسأله كم گرفتن    نگري و دست    يدگاه نخست نوعي ساده   اگر در د  

 در گـرايش  ، حقيقـي آن نهفتـه اسـت   يها ايده و جداسازي آن از اصول و شالوده   
 و تصور - و نه علمي-ي ا ه رسانةويژه در عرص ه  دوم نيز اغراقي غيرقابل توجيه ب     

 متعلـق بـه   بر اين اساس كـه درك و فهمـي   و تصوير غلطي از فهم و درك عرفي   
و بـاري غيرقابـل    ي عمدتاً متشكل از فيلسوفان و خردمندان برجسته است   ا هجامع

  .ن استها مطرح شده، پنمسائل يا  توجيه بر واژه
 اسـالمي و مكاتـب       ةبحث و مطالعـه در انـواع انديـش         يها كساني كه به شيوه   

 ،نـد ا دانگفته سـرگر   پردازند در بسياري مواقع ميان دو گرايش پيش         امروزي آن مي  
دهي صحيح به     سازد و توانايي جهت      را به نوعي از حقيقت دور مي       هاچيزي كه آن  

ي مطلـوب بـه عنــوان   هــادهـي بـه خودآگـاهي تود    فرزنـدان ايـن امـت و شــكل   
 سـلب  ايـشان ي بلنـد را از  هادرآمدي براي خيزش امت و تحقق اميد و آرزو     پيش
 و علما تعلق دارد يا فكر پـيش        بافان   به فكري كه منحصراً به فلسفه      را  آن كند و   مي

ــساني را   ي كــه توجــه دســتا هپــا افتــاد انــدركاران فرهنــگ اســالمي و علــوم ان
  .دكن انگيزد، تبديل مي برنمي

كه ديدگاه اسالمي با    هايي    اسالمي و شيوه   يها با تأملي در چند و چون انديشه      
يـابيم    ري مي پذي  ي متعادل و انعطاف   ا ه شيو آن را كند،    مشكالت انساني برخورد مي   

كه انـسان قـرآن     چنان، عرفي همسو و همراه است- سو با درك فطري   كه از يك  
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فهمنـد و    مـي آن راخوانند و همگان      مي آن را  مردم   ةيابد كه هم    كريم را كتابي مي   
 و اقشار مختلف مردم با سطح درك و شعور متفاوت با آن ارتباط برقـرار              هاگروه
 كـريم معـاني وااليـي وجـود دارد و از چنـان      كنند ولي در عين حال در قـرآن     مي

عمقي برخوردار است كه بزرگترين خردمندان نيز در درك آن حيـران و انگـشت               
ن غيـب  هـا  وقتي قرآن كـريم در پـي بيـان مفـاهيم وااليـي از ج      .مانند  ن مي هابه د 
سـازد و در عـين حـال       به درك و فهم مردم نزديك مـي        اين مفاهيم را  آيد و     برمي

 تـشبيه  ةيابـد، بـه شـيو    مردم را ناتوان از دريافت مستقيم مطلـب مـي   درك و فهم    
سـازي   گردد ولي از آنجا كه تشبيه هم عامل سازنده و مثبتي در نزديك            متوسل مي 

ـ     شـمار  ه معناست و هم به دليل تداخل معاني ميان مشبه و مشبه به، عاملي منفي ب
شـود   به محكماتي تكيه مـي ت ها ارجاع متشابة قرآن بر ايدةآيد، در آيات شريف    مي

ساز  كه هيچ داللت گماني در آن راه ندارد و بدين ترتيب روند تشبيه نقش نزديك         
 احتمـاالً  .كنـد  ي مطرح گـردد ايفـا مـي   ا هآنكه انحراف و تصور منحرفان  خود را بي  

 در قـرآن كـريم نيـز        »محكـم و متـشابه    « وجود   ةين تحليل درخصوص ايد   تر  مهم
  .همين است

ي فكري، داراي ويژگي و صفت      هاست كه آيين اسالم در برخورد     بدين گونه ا  
. تعادل و توازن ميان روشني بيان از يك سو و عمق مطلب از سـوي ديگـر اسـت     

   اسالمي اين حقيقت را درك كرده است؟ةولي آيا انديش
 اسالمي بايد چنين انگارد كه ديدگاه اسالمي ديدگاه جـامعي اسـت كـه     ةانديش

ن هـستي را    هـا  ج يها براي تحقق يك هدف، تمامي بخش     در روندي هماهنگ و     
ي هماهنگ به منظور ا ه عناصر فطرت انساني را به گون    ةدهد و هم    به هم پيوند مي   

 ةدهند پيوندد و تمامي عناصر تشكيل      تحقق هدف از آفرينش بشري به يكديگر مي       
تشريع اسالمي را در وحدتي با شكوه و براي تحقق هـدايت تـشريعي انـسان بـه             

توانيم با مشكالت مطـرح بـشري    كند؛ به همين دليل هرگز نمي   كديگر متصل مي  ي
نگـري يـك كـارگر      آموز يا سادگي يك چادرنشين و سـطحي         به آساني يك دانش   
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 همـه سـزاوار برخـورد    هـا ساده برخورد كنيم و چنين گماني داشته باشـيم كـه اين      
ن هـا  ج ةمي دربـار  ي اسـال  هامستقيم با متون اسالمي براي نيل به واقعيت ديـدگاه         

تـوانيم    ما نمي!آري. باشند  هستي، زندگي، تاريخ، بشريت و احكام تشريعي آن مي        
، »عدل الهـي «، »معاد جسماني«، »جبر و اختيار« بزرگي چون مسائلاز مشكالت و   

شوند  كه مطرح ميهايي  از امثال آن   مسأله و هزاران    »نظام سياسي « و   »صفات الهي «
 بـا  هـا تفاوت بگذريم يا با آن    درستي هستند، بي   يها گيري موضعو نيازمند پاسخ با     

ي ا ه رياضي ساد  ةمسأل گويي با    ، طوري كه  گرانه برخورد كنيم   نگري الابالي   سطحي
جـوي راه حـل و   و رو هستيم و تمامي كساني كه عمر خود را صرف جـست            هروب

  .ند، مورد تمسخر قرار دهيما ه كردهاي براي آنا هي پيچيدهاتدوين ديدگاه
كار در واقـع بـه مفهـوم گسـست از حقـايق بـزرگ و بـه معنـاي تحقيـر                  اين

 اصـل تفكـر و تـدبر يعنـي          ةكننـد   اصيل اسالمي و اي بسا نفـي       ةغيرطبيعي انديش 
  .نخستين چيزي است كه اسالم بدان فرمان داده است

كوشد مفـاهيم روشـن     رو هستيم كه مي    ه با گرايش متضادي روب    مقابل،ولي در   
 فلـسفي پيچيـده بريـزد و فرهنـگ اسـالمي را تبـديل بـه        يها  قالباسالمي را در 

 يهـا   نوابـغ نمايـد و واقعيـت       ة اسالمي را مبدل به جامع     ةفرهنگ فالسفه و جامع   
فراموشي سپارد و اين نكته را از ياد ببـرد          ه   را ب  ها موجود و روشني فطري انديشه    

ندگي ايشان را سامان     جاي گيرد تا تمامي ز     ها كه اسالم قرار است در آگاهي توده      
  . به سوي كمال هدايت نمايدن راابخشد و آن

 بـراي  مـسأله .  دهـيم ارائهاز اين گرايش هايي در اينجا در پي آن نيستيم كه مثال 
 آن را كـه  - آميز از حقايق قرآني ي علمي اغراق هاكساني كه تأملي در انواع تفسير     

 يـا در انـواع     - سـازند  گـر مـي     به عنوان كتابي براي آموزش علـوم طبيعـي جلـوه          
سازند و     عرفا و نه ديگران مي     ةآميزي كه از آن كتابي ويژ       ي عرفاني اغراق  هاتفسير

آميـزي كـه قـرآن را كتـابي سرشـار از راز و         ي فلسفي اغراق  هانيز در انواع تفسير   
 داننـد   ، مـي   درك كـرد   آن را تـوان      پس از عمري دراز مـي      هاي فلسفي كه تن   هارمز

  . روشن استداشته باشند، كامالً
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 منظور ما از اين سخن اين نكته است كه بـه تحقـق تعـادلي كـه از دو               ةچكيد
چنان غرق در ظواهر امـر      شود فرابخوانيم و آن      برداشت مي  »بيان و حكمت  « ةواژ

  .تابد به آن نسبت ندهيم نشويم و آنچه را برنمي
توضـيح احاديـث     منحصر به تفسير آيـات قرآنـي يـا شـرح و           هاصحبت ما تن  

 .گـردد   مطرح را شامل مييها  تعامالت فكري با مشكالت و پرسشةهم ست و ني
 معيار ما يكي است و در انواع تعامالت فكـري اسـالمي نيـز از يـك      ها اين ةدر هم 

  .كنيم آيين پيروي مي
مثالً اگر بر نظام سياسي اسالم انگشت گذاريم خواهيم ديد كه بسنده كردن به              

 بـه  هـا  و درنظر گـرفتن آن     »عدالت« و   »شورا«: برخي اصطالحات عمومي از جمله    
عنوان كل محتواي سياسي، بدون شك و با شناختي كه از مـشكالت حكومـت و                

حال آنكه اگـر  .  سطحي خواهيم ديد   آن را كنيم،     آن در زندگي پيدا مي     ةنقش عمد 
ي مـستقيمي از مواضـع مـشخص        هادر پي آن برآييم كه از متون اسالمي ديـدگاه         

 و جزييات ظريف و دقيق در تشكيالت سياسـي  ها امي پيچيدگياسالم در ازاي تم 
 را طلب كنيم، در واقع بر متون يـاد شـده چيـزي را      هايات آن ئكنوني و تشريح جز   

 هـا   ندارند و اي بسا راه حل اين پيچيدگي        آن را يم كه هرگز ياراي حمل      ا هبار كرد 
  .از شورا باشد او با ياري گرفتن يها سنجي امر و مصلحت موكول به خبرگي ولي

 مباحـث عقيـدتي و   ةگفتـه را در گـستر    كه ما دو خـط پـيش      آن است حقيقت  
 چيـزي كـه بـه    ،يابيم  و امثال آن آشكارا متجلي مي  »صفات الهي « ةمسألويژه در    هب

ي ها بـراي ديـدگاه    )افـراط و تفـريط    (انجامد حال آنكه هر دو        افراط و تفريط مي   
  . گردد، سخت زيانبار استروشن اسالمي و آنچه امت بايد بدان آگاه

  
  .گري بدون ایمان سراب است انقالبی

گـوييم کـه دلـشان بـراي تغييـر و          آن کساني مـي    ةاين سخن را خطاب به هم     
کوشـند تـا در برابـر     سوزند و مي   زند و در آتش ستم و سرکوب مي         انقالب پر مي  
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سـتار  جويي ايستادگي کنند؛ آنچـه در ايـن ميـان خوا      اشغالگري و طغيان و مفسده    
 و بـه هـدف واالي     هـا  و زمـين و آفـرينش جان       هاآنيم انديشيدن به آفرينش آسمان    

 انــساني مهمــي در بعــد فکــري ةمــسألحيــاتي اســت تــا مگــر در مطــرح شــدن 
  .و عملي، مشارکت داشته باشيم) ايدئولوژيک(

ـ        هادر اينجا مخاطب ما تن     سـزايي  ه  افراد نيستند اگرچه ايشان نيـز از اهميـت ب
 و جريانـاتي  هـا   و جبهـه ها  و جنبشها بيشتر بر آن دسته سازمان   بلكه،  برخوردارند
 زنـدگي بهتـر،   يـافتن  در هاگذاريم که معتقديم شمار بسيار زيادي از آن  انگشت مي 

صادق هستند و نسبت به مبارزه با ظلم و سرکوب و طاغوت و لـزوم قيـام عليـه              
  .، احساسات پاک و درستي دارندهاآن

  
  عناست؟گري به چه م انقالبی
کنند يـک آيـين نيـست؛ کـساني کـه       که برخي تصور مي  چنان گري آن  انقالبي

آميز و مخالف با قوانين جـاري و         کار و اقدام خشونت    چنين تصوري دارند به هر    
نـد کـه   ا دهنـد و بـر ايـن گمـان     گيري مـي  ي آن، صفت انقالبيهاتوجه به پيامد    بي

کـه در مقابـل،    همچنـان . ابي اسـت پروا، شتابزده و بي هيچ حساب و کت     اقدامي بي 
گيري هدف مطلقاً وااليي هم نيست که ديگران از آن تصور دارند کـه هـر               انقالبي
اهدافي را فراروي امت گـذارد کـه زرق و بـرق آزادي و عـدالت و         انستکس تو 

 ةآنکه به وضع او و نحو  بهتري دهد بيةبرابري داشته باشد و به بشريت نويد آيند       
 ،کنـد، توجـه کنـد    که به سمت آن اهداف حرکت ميهايي   و برنامه  ها اجراي نقشه 
گـري   در اين ميان آنچه ما طي برداشت و عمل وجـداني از انقالبـي     . انقالبي است 

 واال ةگري از يک سو، هدف و نظريـ       که انقالبي  آن است کنيم عبارت از      تصور مي 
 . واالستةو نظريي براي تحقق اين هدف ا نبه تغيير همه جاةو از سوي ديگر شيو    

ـ    جاي انقالبي ه  ما اگرچه ب   کـارگيري اصـطالح آيـين تغييـري را تـرجيح      ه گـري ب
ـ آن راشـويم و   دهيم ولي تسامحاً با اصطالح رايج در اين عرصه همراه مـي        مي ه  ب

  .بريم کار مي
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  :ندا هدرست گفت
و   هيزم در تـاريکي اسـت  ة گردآورندهمچونکند،  هدف کاري مي  کسي که بي  
  .کند، آرمانگرايي خيالپرداز است في دارد و کاري نميکسي که هد
که از توضيحات پـيش گفتـه        چنان گري به معناي تغييرات محوري آن      انقالبي

 کـه   معتقـديم آيد بدون ضابطه و قانون يا حرکتي ضـد ضـوابط نيـست؛ مـا                  برمي
 ايـن ضـوابط     امـا . ي بـراي اعمـال ايـن ضـوابط اسـت          تر  مهم ةگري عرص  انقالبي
  ند؟ا کدام

  :شوند ضوابطي که ما در تصور داريم در موارد زير خالصه مي
  : بايد اين عناصر فراهم آيند، در بعد اهداف نظري:يکم
  . فطرت انساني:الف
  . همه جانبگي:ب
  . پيوستگي و تکامل:ج

   : در بعد عملي نيز بايد حامل عناصر زير باشد:دوم
  . تغييرات محوري:الف
  . همه جانبگي و هماهنگي:ب
  .گرايي واقع :ج
  . فراتر از واقعيت:د

  : گوييم و براي توضيح بيشتر مي
انسانيت انسان را نيز شخـصيت انـساني        . بدون ترديد، هدف بايد انساني باشد     

 افراد در آن اشتراک دارند و عمل انـساني را از ديگـر              ةکند که هم    عامي تعيين مي  
بـودن فـرد و ايـده يـا     سازند و در واقـع معيـاري بـراي پيـشرو         اعمال، متمايز مي  

 اين شخصيت انساني عام کـدام اسـت؟    امارود؛ شمار ميه واپسگرا بودن اين دو ب  
 ،شـود   اين همان چيزي است که در متون اسالمي با عنوان فطـرت از آن يـاد مـي                 

آن  انسان با آن ساخته شده و آب و گلش بدان عجين گـشته و            ة خمير آنچهيعني  
 به رغم انکار منکران و با وجود تـالش   .ته است  از ديگر موجودات متمايز ساخ     را
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که انسان را به حيوانيت پست     هايي   آن ديدگاه  ة انحرافي و هم   يها صاحبان نظريه 
سازند، فطرت آن چيزي است کـه شخـصيت متمـايزي بـه انـسان                 وي مرتبط مي  

اش بخشيده است حال  بخشيده و براي بناي تمدن و پيشرفت، اهليت و شايستگي     
از بدو پيدايش تاکنون بـر      ) دها ن هااگر بتوان چنين نامي بر آن      (يحيوانآنکه جوامع   

و البتـه  (گونه نيز خواهند مانـد   ند و مطمئن هستيم که اينا ههمان وضع باقي ماند  
گيـري و   اين به معناي ناديده گـرفتن تغييـرات بـسيار کنـد و ارگانيـک در شـکل               

  .) نيستهاژيک آنوساختار فيزيول
 ةونه نفي فطرت به معناي نفي وجدان انساني است و همـ از اينجاست که هرگ   

  .گردد  با وجدان به سرنوشت محتوم زوال و نابودي، منتهي ميها مخالفت
بينيم کساني کـه بـه آن بـاور دارنـد منحـصراً               حال اگر به فطرت بازگرديم مي     

 ايمـان « بـا  »ماترياليسم«ي ديني هستند و هرگز امکان ندارد  هابرخوردار از ديدگاه  
 يهـا   نظريـه ة اينک فراروي مـا همـ  . همخواني و هماهنگي داشته باشد»به فطرت 

گـذرانيم   کنـيم و از نظـر مـي      را بـازخواني مـي     هـا  وقتـي آن   .ماترياليستي قرار دارد  
، هاهم به اين دليل که ايـن ديـدگاه         يابيم که جملگي منکر فطرت هستند آن        درمي
دهنـد و فطـرت از      ه و ايده قرار مي     داور انديش  ها مادي را تن   يها  و مقياس  هامعيار

  .ي مادي سنجيدها با معيارآن راجمله مواردي نيست که بشود 
 اصـيل و امکانـات      يهـا   عملي و اخالقـي و انگيـزه       ،ي عقلي هافطرت با نمود  

ترکيبي که با خود دارد، فضاي طبيعي براي دريافت ميزان درستي يا نادرستي هـر               
 و از آنجا کـه همـواره بـه    آن استسگرا بودن ديدگاه و معياري براي پيشرو يا واپ 

توان ميزان انقالبـي بـودن هـر ايـده و             کند مي   سوي تکامل و پيشرفت حرکت مي     
  .عملي را نيز با آن سنجيد

  
  ؟چیستجانبگی   همهمنظور از

 کـل  ة که هدف بايد نـاظر بـر آينـد         آن است در حقيقت منظور ما از اين تعبير        
ـ     بشريت و عاملي در تحقق آن به ب        فراموشـي سـپردن هرگونـه     ه  هترين شـکل و ب
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 نژادي يا تعلق جغرافيايي تـوهمي يـا پيونـد زمـاني اعتبـاري      ةنظران وابستگي تنگ 
 زيرا وجدان و فطرت، حکايت از وحدت آينده دارند و در راسـتاي تحقـق               ،باشد

  عمل در اين جهت را بر دوش انسان قـرار         مسئوليتانگيزانند و     اين وحدت برمي  
گيري به سوي عـدالت و    جهتدر وي ةين احساس وجداني خود انگيز   ا .دهند مي

نفرت از ستم و احساس همدلي و همنوعي بـا ديگـران و در واقـع رمـز اعطـاي                   
ناخودآگاه صفت انساني به هر کاري است که در خدمت جمع و مجموعـه قـرار                

  .داشته باشد
 بودن بلکه معلـول    نه برابر يا معادل با فطري      »تکامل« و   »جانبگي  همه«بنابراين  

  .آن است
 صـادق   بـر آن  انقالبيصفت زماني ها انقالبي نيز بايد گفت تن»کار«و در مورد    

 هـدف قـرار   آن رااست که بر محور بناي اجتماعي انگشت گذارده باشد و تغييـر      
وجود هايي   جنبه.پيوندي زيربنايي با جامعه است دهد و اين به معناي ايمان به هم       

از . جاي خواهد گذاردر  ديگر بيها  بيشترين تأثير را بر جنبه   هار آن دارد که تغيير د   
 کيفيت تغييرات سياسي بيشترين و شديدترين تأثيرات را بـر           :توان گفت   جمله مي 

 را هـا  گامةکه کار انقالبي، همـ  گذارد همچنان جاي مي ر   اجتماعي ب  يها ديگر جنبه 
ي عمـل  ا هه تمرکزيافتـ دهد و در راسـتاي چنـين نگـا         به سمت اين نقطه سوق مي     

 مبتني بر فساد هم اقدام کنـد،        يها کند و حتي اگر به اصطالح در يکي از جنبه           مي
جـانبگي و همـاهنگي نيـز         مراد ما از همـه    . کوشد تا محور مزبور را تغيير دهد        مي

  .چيزي جز اين نيست
 يهـا   توجـه بـه واقعيـت و غرقـه نـشدن در برنامـه       نيـز  گرايـي   واقع منظور از 

ي صـادقانه و    ها فطري و اصيل انساني و نياز      يها ي است که واقعيت   ا هازانخيالپرد
 مـورد تغييـر را      ة و نيز شرايط زماني و مکاني جامعـ        ها آن ةاشباع متناسب و عادالن   

  .گيرند ناديده مي
 فراتـر رفـتن از   ،يما هنظر گرفت  کار انقالبي دربرايو سراجام آخرين صفتي که      

صـورت آدمـي      چه در غيـر ايـن      ، تغيير است  يها هکار از الزم    اين .واقعيت است 
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 يهـا   کـه جـز واقعيـت      گردد  ميتصورات تجربي و انعکاسي ذهني      آن دسته   اسير  
ست که ها  در محيط همين آمد و شد هاشود و تن    زندگي چيزي در آن منعکس نمي     

حرکتـي و درجـازدن       جمود و بي   ةکه چه بسا جنب   هايي  کند؛ آمد و شد     حرکت مي 
 شـاهد  آن راتواند وضعيت يـا حـالتي فراتـر از     صورت نمي ر اين داشته باشد و د   

باشد تا در راستاي در هم شکستن اين تصوير موجود و تحقق طرح نويني که در                
  .، قدم برداردآن استپي 

کوشـد   رود و مي     خود فراتر مي   يها روست که انسان همواره از واقعيت      از اين 
ي ا هوير ايدئولوژيکي که دارد به عنوان قاعد       با تص  آن را تا از باال به آن نگاه کند و         

هم   ناهماهنگ با آن را در     يها  زندگي مقايسه کند و در نتيجه جنبه       ةبراي مجموع 
نظـر گرفتـه اسـت     لي که براي خود درآ ه به تصوير ايدآن را بشکند و سعي نمايد     

  .تغيير دهد
 بـا هـدف    ممکن اسـت انـسان بتوانـد واقعيتـي را    ،بدون اين اعتال و باالنگري 

 کـار، ماننــد  ةکـه گفتـيم در شـيو    هـم بـشکند ولـي همچنــان    چيرگـي بـر آن در  
  .پردازد کني است که در تاريکي به گردآوري هيزم مي جمع هيزم
  

  نقش ایمان به خدا در تحقق این عناصر
 فطــري کـه ايمـان از آن برخـوردار اسـت و نيــز     يهـا   از شـالوده نظـر  صـرف 

ي و آنچه فطرت در لزوم شناخت ولي نعمت و    واقعي براي معرفت اله    يها انگيزه
 از نظر صرفکند ـ   موالي حقيقي و انجام حق بندگي براي او بر انسان تحميل مي

گري اعـم از فکـري     ـ ايمان به خداوند متعال تمامي عناصر الزم انقالبي ها اينةهم
سازد زيرا انسان مؤمن نـسبت بـه وجـود خطـي      يا عملي را براي انسان فراهم مي   

شـود،   بيعي و انساني که فطرت آدمي او را به سمت مراحل متعالي رهنمون مـي             ط
 مطلق وهمي و ساخته و    ،يقين دارد و مطمئن است آن مطلقي که با آن پيوند دارد           

اش نيست تا روزي پيـشرفت         اجتماعي يها  ذهني او و آگاهي    يها  کاستي ةپرداخت
 صـفات  ة همـ ة حـق و دارنـد   بلکه مطلق،و تکامل تمدني او را به قيد و بند کشد     
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 )عزوجـل (کمال است و بنابراين حرکت به سوي او پيوسته است و هرچه بـه او             
گام به سمت او با مهر و رحمت       گردد و هر    ش افزونتر مي  يها نزديکتر شود نعمت  

گـردد   رو مي هو عطوفت الهي بر اين بنده ـ به تأکيد متون و احاديث بسياري ـ روب  
إلَيـه يـصعد الْكَلـم الطَّيـب والْعمـلُ       «:گيرنده است اال و شتاب لذا اين روند، رو به ب     

 هفَعراحلُ يرود و كار شايسته به  ي او باال ميسخنان پاكيزه به سو    ) (١٠ - فاطر(» الص
  .)بخشد يآن رفعت م

طبيعي است که باور به وحدانيت الهي و اينکه همگان از نظر خداونـد متعـال                
ـ  مسئوليت خلق هدف واحدي دارد و       ةبرابرند و هم    کـشد  ي بـر دوش مـي   ا ه يگان

بيشترين احساس دربرگيرندگي انساني در هـدف       ) طبيعي است که اين اعتقادات    (
  .بخشد از حرکت مؤمن را به وي مي

گذارد  جاي مير  ايمان به خدا اثرات خود را بر کار انقالبي ب      ،و در همان سطح   
دانـد و هـدفش را       و مسيري که آغاز آن را مي      تا به انسان مؤمن در چارچوب راه        

 بـزرگ  ةدرست مانند حرکت نمادين سعي در صفا و مـروه در فريـض          (شناسد    مي
 نخست از مرکز وجود فردي خـود  ةگري بخشد؛ او در وهل پويايي و انقالبي  ) حج

 در معرض تغييرات همـه جانبـه قـرار    آن راکند و    آغاز مي  »درون« و   »روح«يعني  
دهد که   تغيير ميها نه تنآن را گذارد و      اجتماعي قدم مي   ةس به صحن  دهد و سپ    مي

و مرکـز باطـل     » و اجعلنا للمتقين اماما    «:گيرد  خود پيشاپيش تغييرکنندگان قرار مي    
داند که پيروزي از سوي خداسـت      کند و مي     سنگسار مي  آن را گيرد و     را نشانه مي  

دارد و نسبت به حـسن فرجـام    خواهد ارزاني مي که به هر يک از بندگانش که مي       
پيـروزي يـا   (داند که به يکي از دو فرجام نيک يعنـي    کار خود مطمئن است و مي     

 موانـع و تمـامي خـدايگان وهمـي از      ةگردد و در اين راه از هم        نايل مي ) دتهاش
 ،گـذرد و در راه جامعـه و مـصلحت عمـومي             جمله ثروت و فرزند و مقام، درمي      

 درونـي  مـسئوليت کند و در اين راستا با تمام وجود         ميمنافع ذاتي خود را قرباني      
کند و با گرايش فطـري خـود،    را احساس مي) ميان خويشتن و خداي خود   (خود  

همسويي و هماهنگي کاملي در راستاي خدمت دائمي و همواره به انسانيت قـرار              
  .گيرد مي
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 ديـدگاه  :گـردد  بدين ترتيب، انسان مؤمن تبديل به يک انقالبي به تمام معنا مي      
نظرانـه و    و فراتـر رفـتن از منيـت تنـگ          هافطري روشن، همه جانبگي در ديدگاه     

 تغييرات دروني و اجتماعي با انگشت گذاردن بر مشکل اصلي و عدم          برايتالش  
 به رغم فراتر ها نظر گرفتن واقعيت    مختلف آن و در    يها به فراموشي سپردن جنبه   

  .آن به شرايطي بهتر تغيير و تبديل برايرفتن از آن و کوشش 
  

  گري وهمی یا ناقص  انقالبیيها شالوده
گري مـادي کـشانده       که بشريت در حالي به سمت و سوي انقالبي         معتقديمما  
بستي است که کسي  گري بن  اين نوع انقالبيهکرد   که غالباً احساس نمي    ه است شد

ودي دهد زيرا از يـک سـو خـود را بـه عنـوان موجـ                را از زندان خود نجات نمي     
نت و بردگي و بندگي، زندگي کرده      هايت خواري و ا   هاگرامي چنان يافت که در ن     

مکند کـه نـه    درند و خونش را وحشياني مي که گرگاني از جنس خودش او را مي       
کننـد   شوند بلکه خود را مثال و الگوي بشريت واال قلمداد مي    بشر خوانده مي   هاتن

شـمارند کـه جـز     يه و عوام ناقابلي مي    و ديگران را بنده و برده و وحشيان دون ما         
 حـال    و  بشريت خـود را چنـان ديـد        ! آري .خواهند  علف و خشونت، چيزي نمي    

 خير و عدالتي که در عمق وجودش نهفته بود همواره نويدش           يها آنکه سرچشمه 
  .انگيخت داد و او را به سمت نور برمي مي

ـ     از سوي ديگر مسؤوالن و دست  ه در اروپـا بـه   ويـژ ه انـدرکاران امـور دينـي ب
 ،ن فئودال تبديل شده بودنـد     هادست شا در  نشينان دربار سالطين و ابزاري        حاشيه

ي که يکي از انقالبيون در برابر پادشاهي فرياد بـرآورد کـه بايـد آخـرين                 ا هگونه  ب
و چنان غرق در خرافات گشتند که به  ! دار آويزد ه   آخرين شاه ب   ةکشيش را با رود   

 کـه راه حقيقـي    - بـا اسـتفاده از ديـن      هايي  يشيدن به ر   مردم فرصت اند   يها توده
  . نداد-رود  شمار ميه نجات ب

گري فراهم آمد تا دعـاوي خـود را          در اينجا فرصتي براي برخي مدعيان مادي      
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 انقـالب، عـدالت و انـسانيت، بـه دادوسـتد            :چـون هايي  مطرح سازند و با شـعار     
در پيوسـتن بـه   هـايي  د که ر که برخي محرومان گمان بردن     تاريخي بپردازند چنان  

هـايي  همين ماترياليسم است و برخي نيز گمان کردند که ماترياليسم بـه معنـاي ر     
است و ايمان به خدا و به اديان به مفهوم تن دادن به ستم و بندگي است؛ در ايـن       

گرايي برآمده شـد و بـشريت چنـين     ي مادهها بسيار عظيم بود و رگ   ها ميان واکنش 
 چند سال به بهشت موهوم کمونيسم يا فـردوس دروغـين           هاتنتصور کرد که طي     

  .داري، خواهد رسيد سرمايه
ولي ديري نپاييد که روشن شد آن پرتو روشنايي، تبديل به آتشي شده کـه تـر     

 غـرب از اينجـا رانـده و از آنجـا مانـده       يهـا  سوزاند و گله    و خشک را با هم مي     
  .دنبال مأوايي گشتنده  بدر دربه

بخـش مطـرح      ييهـا  ر يها را که ماترياليسم براي جنبش    هايي   لودهين شا تر  مهم
گرايي نژادي، منـافع      گرايي جغرافيايي، قوم     ملي : برشمرد اين گونه توان    ساخت مي 

  . تاريخ و غيره،مشترک
 از توان نسبي براي گردآوري و تحريـک  ها به رغم اينکه هرکدام از اين شالوده 
  :مي برخوردارند وليآميز وه احساسي و چه بسا تحريک تعصب

 انقالبي بـا روح فطـري و همـه           ة آن نظري  ة امکان آن ندارند که سرچشم     :الف
ند ا گفته باشند و فاقد دوام انقالبي مطلوب        جانبگي يا آن عمل انقالبي با ابعاد پيش       

شوند و از سوي اين يـا    شخصي يا مصلحتي مييها و خيلي زود تبديل به جنبش 
 تبـديل بـه مجـري     گيرند و مـثالً     برداري قرار مي    رد بهره آن اردوگاه استعماري، مو   

شوند چيزي که مثالً بـر احـزاب     مي-  البته با فرمول انقالبي  -اهداف امپرياليستي   
  .کند  انطباق پيدا مي،ي اسالميهانظر در کشور گرايي تنگ ملي

آنچه تحقق يک روند تمدني انقالبي، پيشرو و باالرونـده را تـضمين             فاقد   :ب
دهنـد کـه      ، زيرا انسان را به خدايگاني توهمي و دروغينـي پيونـد مـي              هستند کند

 صفت مطلق بخشيده ها را از نسبي بودنشان جدا ساخته و به آن      هاانسان خودش آن  
و مورد پرستش قرار داده و معياري براي مسير خود در نظر گرفته اسـت و بـدين         
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ي اسـت،   ا ه شـرايط ويـژ    ةترتيب مسلماً چون قيد و بندي بر مسيري که خـود زاد           
  .کند عمل مي

 دروني را تحقق بخشند و آدمـي را بـه           مسئوليتتوانند عنصر     که نمي  همچنان
چيزي که شرط توانـايي تغييـرات       (فداکاري و ايثار در راه مصالح عاليه وادار کند          

 قادر نيستند به انسان تغييـر       ها  خالصه اينکه اين شالوده    ). انقالبي است  ةهمه جانب 
  .ضروري براي ايفاي نقش تمدني مطلوب خود را عطا کنندمعنوي 
جاي وحدت بخشيدن و گردآوردن، منجر بـه تفرقـه و           ه   ب ها  بسياري وقت  :ج

 يهـا  ي فراوان با گرايش   ها وهمي، مصداق  يها گردند زيرا اين شالوده     پراکندگي مي 
فع ويژه هرگاه بـه اسـاس منـا       ه   متکثر و گاه متناقضي دارند ب      يها متعدد و تعريف  

ماند   نميها، پايه و اساسي از آنهابينيم که پس از تأمل در آن        مشترک توجه کنيم مي   
ساختة دسـت  که همگان به گرد آن جمع شوند و به انقالب بپردازند زيرا اهدافي            

 ؛بـرد   مـي ها و خيلي زود وجدان و فطرت بيدار، پي به پوچي و بيهودگي آن             بشرند
اش  دسـت از حرکـت انقالبـي     راه ةدر نيم شود انسان چه بسا       چيزي که باعث مي   

  .بردارد
ن اسـالم نـسلي انقالبـي       هـا  بخواهند در ج   »ها ايسم« و   ها زماني که اين شالوده   

 عقيـدتي و نظـام اسـالمي    يهـا   با توجه به تناقض آشکاري که با شـالوده   ،بسازند
 چيزي که رزمنـده و انقالبـي را نـسبت بـه     ؛شود  اين تناقض تشديد هم مي   ،دارند
ي خود از يک سو و کاري که به عنوان وابستگي به اين جنبش غيراسـالمي   هارباو

  .سازد بايد انجام دهد، مردد مي
 صـادره از سـوي نهمـين    ة در بيانيـ   شده توان محتواي وارد    از اينجاست که مي   

  را در بغـداد برگـزار شـد      . م١٩٨٢ کشوري حزب بعث عراق که در ژوئـن          ةکنگر
 عراقي کـه    يها ي نسبت به برخي بعثي    ا هي گزند هانتقادتوضيح داد؛ در اين بيانيه ا     

عربي ( اسالمي و وابستگي به حزب بعث      يها توانند وابستگي   گمان برده بودند مي   
آورند و به همين دليل به انجام برخـي شـعاير دينـي         جا گرد  را يک ) سوسياليستي



42 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

 چـه در    ،تندي تندي قرار گرف   هارو در معرض انتقاد    از اين .  ايراد شد  ،پرداختند  مي
 اقدامات به ايجاد نـوعي تزلـزل   اين گونهگسترش  «: ياد شده عيناً آمده است   ةبياني

 در ايـن بـاره بحـث و    هـا   انجاميده و ميان حزبي  و هرج و مرج در صفوف حزب      
 آيـا يـک حزبـي       .را برانگيخته و برخي را دچار سردرگمي کرده اسـت         هايي  جدال

ـ     براي اينکه بعثي خوبي باشد بايد شعاير       ـ ا ه ديني را به صورت منفعالن جـاي  ه ي ب
  »آورد؟

 اگر مفاهيم و اعمـال دينـداري از   :پيش از آن بايد از خود بپرسيم   «:افزايد  و مي 
سوي برخي رفقا جايگزيني اخالقي يـا عقيـدتي نـسبت بـه حـزب بعـث عربـي                   

 جوهري در زندگي است، چرا حزب بعـث عربـي           مسائلسوسياليستي و راه حل     
  »!ند؟ا هنتخاب کردسوسياليستي را ا

  
   قرآنةکنند دیدگاه تعیین

 نسبت به زندگي داشته باشيم کسي ترديـدي نـدارد کـه        كه هر ديد يا موضعي   
 تمدني بزرگ بوده و بزرگترين      يها همواره رهبران حرکت  ) السالم  عليهم(پيامبران  

ـ        هاپيامد ايـن پيـامبران در     . نـد ا هجـاي گذاشـت   ر  ي انقالبي را در زندگي بـشريت ب
 ذيل بر دو محور اساسـي انگـشت     ة شريف ةي خود همواره و براساس آي     هاوانفراخ
 رسـوالً أَن    ةولَقَد بعثْنا يف كُلّ أُم     «: پرستش خداوند و اجتناب از طاغوت      :ندا هگذارد

     ـواْ الطَّـاغُوتنبتاجو واْ اللّهدبيو در حقيقـت در ميـان هـر امتـ       ) (٣٦ - نحـل (» اع 
] فريبگـر  [=خـدا را بپرسـتيد و از طـاغوت          ] تـا بگويـد   [گيختيم   بـران  يا هفرستاد

  .)بپرهيزيد
توان تحرک مطلوب و کار سـودمند را بـه ارمغـان              با الحاد و شرک هرگز نمي     

والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بقيعه يحسبه الظَّمآنُ ماء حتي إذَا جاءه لَم يجـده    «:آورد
 كـه كفـر ورزيدنـد       يو كـسان  ) (٣٩ - نـور (»  ووجد اللَّه عنـده فَوفَّـاه حـسابه        شيئًا
ـ        ي در زمين  ييشان چون سراب  هاكار پنـدارد تـا     ي مـ  ي هموار است كه تشنه آن را آب
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 نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به       يچون بدان رسد آن را چيز     
والْعصر٭ إنَّ الْإنسانَ لَفي خـسرٍ        «:گويد  صر مي خداوند متعال در سوره الع    .) او دهد 

 حـق  ةغلبـ [سوگند به عصر ) (٣ تا ١عصر ـ  (» ٭ إلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصاحلَات
 كـه گرويـده و      ي انسان دستخوش زيان است ٭ مگـر كـسان         ٭ كه واقعاً  ] بر باطل 

تواننـد در سـطح انـساني بـه           هستند که مـي    ها آن هاو تن .) ندا ه شايسته كرد  يهاكار
  .موفقيتي نايل آيند

 کار انقالبي در قرآن کريم نيستيم و بيشتر بـرآنيم     ةما در اينجا در پي بيان نظري      
تا بر اين نکته تأکيد کنيم که قرآن کريم بر ضرورت وجود عنصر ايمان در هر کار      

بـر ايـن    کـه  ن گونـه ا درست هم،گذارد ساز انگشت مي و اقدام انقالبي و دگرگون 
 ،گذارد که مؤمنان و پيامبران طي تاريخ و بـه لحـاظ صـالبت              نکته نيز انگشت مي   

پاکي و عمل انقالبي و دگرگونساز و همه جانبه، همواره پيشاپيش انقالبيون قـرار              
  .ندا هداشت

ونريـد أَن نمـن علَـي الَّـذين استـضعفُوا يف       «:گويـد  قرآن کريم در اين مورد مـي      
 ونجعلَهم أَئمه ونجعلَهم الْـوارثني ٭ ونمكّـن لَهـم يف الْـأَرض ونـري فرعـونَ             الْأَرض

ونَهاوذَرحوا يا كَانم مها منمهودنجانَ ويو خواستيم بر كسان) (٦ و ٥قصص ـ  (» م 
] ردممـ [شده بودند منـت نهـيم و آنـان را پيـشوايان               كه در آن سرزمين فرودست    

] ياز طرفـ [كنيم ٭ و در زمين قدرتشان دهيم و ] زمين[گردانيم و ايشان را وارث     
و .) مان و لشكريانشان آنچه از جانب آنان بيمناك بودنـد بنمايـانيم   هابه فرعون و    

ـ               «:فرمايد  مي يف س مهـابواْ ملَا أَصنها وفَم ونَ كَثرييرب هعلَ مقَات يبن نن مكَأَيبيل اللّـه   و
    ابرينالـص حبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمو چـه بـسيار   ) (١٤٦ - آل عمـران (» و

 انبوه كارزار كردنـد و در برابـر آنچـه در راه خـدا              يها  كه همراه او توده    يپيامبران
نگرديدنـد و   ] دشـمن [ نورزيدند و ناتوان نـشدند و تـسليم          يبديشان رسيد سست  

  .)شكيبايان را دوست داردخداوند 
وجعلْنا منهم أَئمه يهدونَ بأَمرنـا لَمـا صـبروا وكَـانوا        « :گويد  و خداوند متعال مي   
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 كردند و به آيات ما يقين داشـتند      يو چون شكيباي  ) (٢٤ - سجده(» بآياتنا يوقنونَ 
  .)كردند يهدايت م] ردم رام[ قرار داديم كه به فرمان ما ي از آنان را پيشوايانيبرخ

ـ           «  :فرمايد  و نيز مي    بنيـانٌ  آن هـم إنَّ اللَّه يحـب الَّـذين يقَـاتلُونَ يف سـبيله صـفا كَ
وصصررا كه در راه او صف   يخدا دوست دارد كسان     در حقيقت ) (٤ - صف(» م 

  .)كنند يد مهااند ج  ريخته شده از سربي بناييدر صف چنانكه گوي
ين هدفمداري و ايمان، از ديدگاه قرآني چارچوب عمل و اقـدام انقالبـي             بنابرا

  .دهند  را تشکيل مي
  
  منطقی بی
 يا مسألهي اسالمي درخصوص يک     ها ديدگاه ةارائ کساني که اقدام به      مورددر  

تـوان    شويم که اگر يکـي را مـي         رو مي  ه شگفت روب  ةکنند با دو پديد     موضوعي مي 
 تلقـي کـرد، ديگـري مطمئنـاً گويـاي      ها رفتن واقعيتبرخاسته از جهل و ناديده گ     

  .استهايي رنظرهاي منفي چنين اظهاتوجهي به پيامد بي
 و مجـالت پرتيـراژ و حتـي در        هـا   را گاهي در برخي روزنامه     » نخست ةپديد«

بينيم که برخي نويسندگان ناآشنا با احکام اسالمي          اماکن اجتماع عمومي مردم، مي    
ي خـود در خـصوص برخـي    هاشريع، به طرح ديـدگاه    ت يها و منابع و سرچشمه   

کاري، به  دهند و براي محکم     را به اسالم نسبت مي     هاکنند و اين ديدگاه      مي مسائل
 هـا  آنيهـا  شـوند کـه روايـت       کنند و مدعي مـي      يک يا دو روايت هم استدالل مي      

رساند؛ اين بيماري چنان شايع شده که شاهديم برخـي کـساني کـه                مقصود را مي  
 از جمله صـاحبان مجـالت پورنوگرافيـک    ،روند  شمار مي ه  ز عرف ديني ب   خارج ا 
و اخيـراً نيـز چـشممان بـه     !!  دهنـد ارائـه کوشند نظر اسالم را براي مـردم          هم مي 

دور از روح اسـالم از سـوي برخـي ورزشـکاران مـشهور يـا برخـي                  ه  نظرياتي ب 
وشن شـده اسـت؛     در اين زمينه ر   !! ن فتوا و تشريع   هان نظامي بيگانه با ج    هافرماند

جالب اينکه همگي اصرار دارند ديدگاه اسالمي که بايد پياده شود همين اسـت و                
  !جز اين نيست
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جايي رسيده که يکي از رؤساي اياالت متحده آمريکا نيز در اين زمينـه              ه  کار ب 
 که فالن يـا      است بندي مسلمانان پرداخته و اعالم کرده       رنظر کرده و به تقسيم    هااظ

  !!!ا اسالم مطابقت دارد يا خير بمسألهبهمان 
 اشـاره کـرديم منـادي       هـا  کساني که به آن    ة هم  كه اين است تناقض شگفت در    

 ديگري چون سياسـت و اقتـصاد هـستند و         يها تخصص و جدايي دين از عرصه     
همواره به دخالت علما در امور سياسي و غيره اعتـراض دارنـد ولـي سياسـتمدار           

  .دهند نظر بدهند و در امور دين دخالت کنند باشند يا نظامي، به خود اجازه مي
کـار را ندارنـد، ايـن     شود که اهليت ايـن     خرده گرفته مي   هاو هنگامي که بر آن    

 مـردم  ةکنند که دين منحصر به يک گروه نيست و اسالم براي همـ            استدالل را مي  
  . خاصي به نام روحانيت وجود ندارد و از اين قبيلة و در اسالم طبق استآمده

ن کـامالً روشـن اسـت ولـي بـراي      هـا  در برابر اين دسته براي آگا گيري  عموض
همگان نيز بايد روشن باشد زيرا خطـر بـسيار شـديدي سرنوشـت مـا را تهديـد               

دهد که هيچ ربطي به واقعيـت   کند و ما را به سمت تصوري از اسالم سوق مي        مي
  .ندارد

 و در اسـالم   دين منحصر به کسي يا گـروه خاصـي نيـست       ! آري :گوييم  ما مي 
گونه که در مسيحيت کليـسايي مطـرح       آن(خاصي با عنوان روحاني      طبقه يا قشر  

   ولي منطق کجا رفته است؟، همه درستها اين وجود ندارد؛)است
کند که ما پيش از صدور هر حکم يـا بيـان ديـدگاهي از                 مگر منطق حکم نمي   

 شارع مقدس يها يوهي اسالم بزرگ با منابع تشريع آشنايي داشته و از ش     هاديدگاه
 ديني و شناخت هر آنچه به اسـتنباط احکـام مربـوط          يها نگري در عرصه    و ژرف 

 از زمـان    هاويژه که ما قرن   ه   ب ،ي نيست ا ه کار ساد  چرا كه اين   ؟شود، آگاه باشيم    مي
تواند منکر آن شود کـه جايگـاه    کس نمي  عالوه بر اين هيچ    و يما هتشريع دور گشت  

 ةبااليي از دانـش و خبرگـي کارشناسـانه و تـوان و ملکـ       رنظر، مستلزم سطح    هااظ
ست که البته در هـر  هاي اسالمي و تعيين چندوچون اين ديدگاه    هااستنباط ديدگاه 

پردازنـد در واقـع جهـل و     مـي هـايي  که به چنـين کار  هايي  کسي فراهم نيست؟ آن   
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نت به دين و هتـک      ها اگر نگوييم ا   - ها خردي خود و دور شدنشان از واقعيت        بي
 را آشـکار  - حرمت احکـام آن و از آنجـا انحـراف عقيـدتي از خـط مـستقيم آن           

  .کنند مي
 زيـرا در  -  قبلي خطرناکتر استة که به نظر ما از پديد   » شگفت ديگري  ةپديد«

ميان کساني رواج دارد که قاعدتاً بايـد خـود آن گـروه متخـصص در ايـن زمينـه              
شود که در مقام فتـوادهي     مي چيزي است که امروزه در مورد کساني ديده          -باشند

 با استناد به يک يا دو آيه يا روايـت،           ها  ديني برخي رسانه   يها يا نظارت بر برنامه   
ي حکـم  مـسائل  در هـا  آن.کننـد  ي شتابزده و سطحي مـي هاشروع به صدور ديدگاه   

؛ چـه بـسيار   آن استدهند که چه بسا سرنوشت بخش بزرگي از امت بسته به            مي
ه با استناد به روايتي که معارض با روايات ديگري هـم هـست       يم ک ا هديده يا شنيد  

 فالن کار را شرک يا کار ديگر        ،و چه بسا روايات ديگر قويتر و مقدم بر آن باشند          
  !دانند؟ را کفر و بهمان اقدام را انحراف از راه حق مي

 بيگانه اسـت  هاکه اسالم با آن   هايي  يم که به ديدگاه   ا هو چه بسيار کساني را ديد     
 گـشت و گـذار زن بـه        ةمسأل از جمله حالل شمردن رباي اندک يا         ؛ندا هراخواندف

 بـا  آن هـم  حکومت در اسالم  ةمسألمهمتر   و از همه     هااتفاق همسرش در باشگاه   
  ! ديگر آن؟يها ستناد به يک روايت يا بخشي از يک آيه بدون توجه به قراين و جنبها

نت هابسا ا   ي نامتعارفي را که اي    هايم کساني که عقايد و باور     ا هو چه بسيار ديد   
رود با اسـتناد بـه روايتـي چـون      شمار ميه شخصيت اسالمي هم ب  ترين    به مقدس 

  .ندا ه مطرح کرد»الغرانيق العلي«
يم کساني را که براي اثبـات سوسياليـستي بـودن اسـالم، بـه      ا هو چه بسيار ديد  

، هـا   و خـوردني گويد مردم در آب و آتـش  جويند که مي  حديث شريفي استناد مي   
  !!شريک يکديگرند

 تاريخي نيز بپردازيم و تشويه و تحريفـي را  يها در پي آن نيستيم که به عرصه     
شـود، مطـرح      که بر اين تسامح مرگبار در پذيرش روايـات تـاريخي مترتـب مـي              

  .سازيم
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 وجود روايتي از يک نوع هاکه بر آن نيستيم متعدي کساني شويم که تن    همچنان
 و خروجشان از دين يا الاقل دليل هاز مسلمانان را دليل بر کفر آن  در کتب بخشي ا   

  !!کنند  آن روايت از سوي آن بخش تلقي ميةبر پذيرش کلي ايد
 هـم نيـست و مـثالً        هـا   به اين سادگي   مسألهدانند که      خوب مي  هاحال آنکه آن  

ظريفـي  توان مورد استناد قرار داد مگر با طي مراحل بسيار     اخبار و روايات را نمي    
 متن و داللت آن و نيز بررسي اينکـه حـديث      ، دقت و بررسي اسناد حديث     :چون

ي بر خالف ظاهر    ا هيا روايت ديگر يا اجماعي که بيانگر وجود يا عدم وجود قرين           
آن  وجود دارد يا خير و ديگر مواردي که حتماً بايد فراهم آمـده باشـد تـا بتـوان           

  .حديثي را ويژگي حکم خداوند بودن داد
چه بسا اعتراض شود که با اين کـار بـاب تکيـه و اسـتناد بـه آيـات قرآنـي و         

شـود کـه در پاسـخ بـه ايـن اعتـراض         بـسته مـي   هـا   زمينه ةروايات شريفه در هم   
ما اين دو بخش يعني بخش صدور فتـوا و بيـان نظـر اسـالم و بخـش                 : گوييم  مي

 يکـديگر   جوي حکم واقعي را از    و  بحث و بررسي و تحليل و مطالعه براي جست        
  .دهيم تمييز مي

کـه فتوادهنـده بـراي      هايي  بخش نخست بايد از هرگونه استنادي مگر در حالت        
 استناد جويد ـ که البتـه بـا توجـه بـه      هاروشني داللت و عدم وجود معارض به آن

تغييرات مداوم مطـرح بـر مفـاهيم و فراوانـي اختـصاص و تعـارض حاصـل در                   
ي بـسيار  ها در اينجا نيست ـ حالت ها بحث آنروايات بر اثر عوامل فراواني که جاي

  .گيرد نادري را در بر مي
 بحث و تحليل و بررسي، بايد گفت در اين بخش است که بايد    ةولي در عرص  

 موضـوع   يهـا   جنبـه  ةدر اين بخش پژوهشگر بايـد بـه همـ         . استناد صورت گيرد  
بتـوان  ي عمومي نيست کـه  ا ه عرص،شود که اين عرصه بپردازد ولي خاطرنشان مي  

 بـه  هـا  قشر خاصي است که تن    ة ويژ ، بلكه براي همگان تأليف کرد   هايي  در آن کتاب  
  .پردازند  و مطالب فقهي استنباطي ميها آن بحث

شويم کـه ذکـر برخـي روايـات بـاب             عالوه بر اين ما به اين مفتيان يادآور مي        
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 هـا  ن فاصـله هـا ي سطحي از سوي کساني که بـا ايـن ج      هادهاي براي اجت  ا هگسترد
 نه چندان مناسبي منجـر      ة گون  آميزي مباحث به    گشايد و از آنجا به درهم       دارند مي 

 نخـست بيـان کـرديم    ةکه براي پديدهايي ي آن از پيامدهابسا پيامد شود که اي    مي
  .نيز درگذرد

  :خوانيم نظر گرفتن نکات زير فرامي کوتاه سخن اينکه ما به در
 ة اختيار کارشناساني باشد که به مرتبـ     مقام فتوادهي در امور ديني بايد در       :الف

 هر موضـوع    يها  جنبه ة شايستگي و توان توجه به هم      ،د نايل آمده  هابااليي از اجت  
ني هـا  ديني جيها قابل بحثي را داشته باشند و چه بهتر که براي اين منظور مجمع            

رنظر، شکل گيرد تا بدين ترتيب هاگيري قطعي و اظ     براي مناقشه و تحليل و نتيجه     
  .ي فردي جداي از جامعه پيشگيري کردهادهاتوان از برخي اجتب

شود در مقام فتوادهي از استناد به منبع تـشريع اجتنـاب     بايد تا آنجا که مي     :ب
 غيرقابل ترديدي از روشني داللـت و صـحت اسـتناد و             ةگونه  ورزيم مگر اينکه ب   

  .عدم وجود معارض در اين ميان اطمينان قطعي حاصل کرده باشيم
  : بايد در کمال اخالص و جديت در گسترش حقيقت زير کوشا باشيم:ج
  ». حکم باش، سپس حکم کنةدر حد و انداز«

  زنـدگي را در بـر  يهـا   عرصهة منحصر به امور ديني نيست و همهااين معنا تن  
  .ي مثبت يا منفي بر جامعه نيز هستهاگيرد و داراي پيامد مي

  
  اثرپذیري مفرط، بیماري مهلکی است

 بسيار حـساسي از مـسير   ةمناسبت نديديم در اين شرايطي که امت ما مرحل       بي
 حياتي که عميقاً به اين امت مربـوط         اي مسألهگذراند به     مي طوالني خود را از سر    

 ـ به عنوان بيمـاري مهلکـي کـه همچنـان جريـان       »اثرپذيري مفرط«شود يعني  مي
  .ي داشته باشيما هربرد ـ اشا  امت مسلمان از آن رنج مييها عمومي توده
 احساساتي شدن افراطي در برابر حوادثي است که در        »اثرپذيري مفرط «مراد از   
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نگرانه هر گونه اقـدام ديگـران را    افتد و با ديدي سطحي    ي ديگر اتفاق مي   هاکشور
ن قاطعي بر تحرک وجـدان انـساني و اتخـاذ موضـعي اصـولي      هافتحي مبين و بر 

 و تحليـل  مـسائل يـابي   آنکـه زحمـت ريـشه     بي.شمارد مبتني بر عدالت و حق مي  
  . را بر خود هموار سازدها و ميزان پايداري آنها زمينه  و پيشها زمينه

الملـل، حالـت     روابط بينة افراط در اثرپذيري در عرص     ةمسألي عملي   هااز مثال 
ني را هاي جها بسياري از کساني که جريانةلوحان  وحشت شديد يا خوشحالي ساده 

در ايـن  هايي   دگرگونيةهنگام مشاهده  همزيستي دارند بهاکنند و با آن    پيگيري مي 
 تغييرات هاست؛ در اين حالت به نظر آنهادهايا آن کشور بيگانه در سطح افراد يا ن     

يابد و مورد توجه بـسيار زيـادي ـ بـيش از آنچـه       ي ميا همزبور ابعاد بسيار گسترد
  .گيرد ياش را دارند ـ از سوي ايشان قرار م شايستگي

 »مـد « رفتار نيز در قابليت اثرپذيري بسيار شديد نسبت بـه هرگونـه           ةدر عرص 
  .ي بيگانه استها و کشورهاسوي آب جديد به صرف رسيدن از آن

 پوشـاک  ، مردم در شکل مسکنيها  تودهة زندگي روزمر ةبه همين ترتيب شيو   
آنجـا دگرگـون    گيرد و متناسب با آنچه در         يا عادات اجتماعي تحت تأثير قرار مي      

آن رو بـودن      پذيرد و بيانگر فقدان شخصيت، ضعف و دنباله         شود دگرگوني مي    مي
  .است

رود و بـه   ي و مواضع عملي فراتر مـي     هاگاهي اين افراط در اثرپذيري از رفتار      
 در ميـان  آن را چيزي که در کمـال تأسـف        ،رسد   عملي و فکري هم مي     يها جنبه

 منـابع بيگانـه از جملـه آثـار     هـا  ديـد؛ آن  تـوان   نويسندگان و پژوهـشگران مـا مـي       
 خاورشناســي و ة ـ بـه رغــم اهـداف مــشکوک حرکـت ســتمگران      خاورشناسـان 

 تاريخ و تمدن و حتي در مورد ة ـ منابع اصلي پژوهش دربار آن را ة اولييها ريشه
  .کنند ي عمومي آن، قلمداد ميهامکتب ما و نمود

 يهـا  ز خاورشناسـان در روش روي ايـن نويـسندگان ا   تو گويي تقليد و دنبالـه  
 استدالل و شک کردن در بـسياري از بـديهيات و اصـول مـسلم،      ةپژوهش و نحو  
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ي هااز هرآنچه کهنـه و پيامـد  هايي گواهي درخشان و تأييدي بر تجديدگرايي و ر    
  .آن است

گفته در مـورد آثـار خاورشناسـان     در اينجا حتماً بايد يادآور شد که حکم پيش    
کنند و  که منطق را رعايت ميهايي  ست و شامل برخي قلم هامتوجه بخش اعظم آن   

  .شود ند، نميا ه انصاف دور نشدةاز جاد
 گوناگون اينـک مجـدداً بـر ايـن نکتـه       يها   در عرصه  ها  اين نمونه  ةارائپس از   
 فراخـوان بـه انـزوا نـسبت بـه        مثابة  بهگذاريم که اين موضع ما هرگز         انگشت مي 
 بـا شـريعت و    كـه  ديگر ـ مـادام  يها يد سرزمين جديها ني يا پديدههاحوادث ج

 و مطالعات ديگـران  ها مفاهيم ما منافاتي نداشته باشند ـ و عدم استفاده از کوشش 
  .نيست

 وظيفه داريـم دانـش و   )به عنوان يکي از اصول اعتقادي خويش(زيرا معتقديم  
 در  حکمت را از هرکجا باشد بگيريم و به دنبال معارف و علوم باشيم حتـي اگـر                

همچنين معتقديم که مسلمانان حتماً بايد با حوادث همزيـستي داشـته      . چين باشد 
 صدر و قلبـي بـزرگ پـذيرا    ة با سع راهاآن جدا نشوند و حتي بايد  هاباشند و از آن   

باشند و در خدمت به رسالت مقدسي که منحصر به زمان و مکان ويژه و منحصر                
جـا    و بدين ترتيب از همين    . ري نمايند بردا   بهره هابه ملت و خلقي هم نيست از آن       

 و نه پيـرو     »شاهد« موضعي مؤثر و      بايد  که فرد مسلمان و امت اسالمي      يابيم  درمي
نـه و  هااش آگا جوشـي  و تابع و اثرپذير داشـته و در عـين حـال اثرپـذيري و هـم              

  .ثمربخش باشد
کـه   و ثروتي در اختيار ما گـذارده         ها چنان امکانات و نعمت    خداوند متعال آن  

 فعـال و  ةبخـشد؛ از يـک سـو عقيـد     ن را بـه مـا مـي   هـا شايستگي مقام رهبري ج   
موقعيــت .  عناصــر قــوت و بقــا برخــوردار اســتةپرنــشاطي داريــم کــه از همــ

 ةر دو قـار دي اسـالمي  ها کـشور .ن نظير ندارد نيز داريمهااستراتژيکي را که در ج   
و هوايي مهم تسلط دارند     ي دريايي   هاند و بر بسياري از راه     ا هآسيا و آفريقا پراکند   
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  . در اختيار دارندآن راني و شريان حياتي ها تجارت ج و به عبارت ديگر نبض
اهللا از آن برخورداريم و کافي است    در مورد ثروت و منابع طبيعي که الي ماشاء        

ني آن  هـا  ج ة از طالي سياه يعني نفتي سخن گوييم که بيشترين حجـم ذخيـر             هاتن
 نيز نيروي مؤثر آن بـر همگـان ثابـت شـد و ديـديم کـه            متعلق به ماست و اخيراً    

 از کوچک و بزرگ با درک اهميت ايـن مـاده و پـس از آنکـه در       هاچگونه کشور 
المللي وزني براي ما قايل نبودند، به دنبـال مـا بـه راه        روابط و حوادث بين    ةعرص

  .ي اسالمي را کوبيدندهاي کشورهاافتادند و در
از ايـن بيمـاري مهلـک    هـايي  ه در برابر ما و بـراي ر  کاعتقاد داريم و در پايان    

ـ ها فکـري آگا ة راهي جز آن نيست که اقدام همـه جانبـ      )اثرپذيري مفرط ( ي از ا هن
سوي انديشمنداني که به اين مشکل پي برده و خود را وقـف نجـات امـت از آن              

  .ند، صورت گيردا هکرد
ود ناخـداي کـشتي      انديشمندان است که به اين امت بفهمانند خ        ةامروزه وظيف 

ني مـتالطم بـا انـواع امـواج انحرافـي           هـا  خويش در ج   ةزندگي آزاد و شرافتمندان   
ـ    هـا هستند و بدين ترتيب گرد و غباري کـه طـي قرن            دور از مرکـز    ه  ي متمـادي ب

  . زدوده خواهد شد است و رهبري بر اندام اين امت نشستهمسئوليت
 بنوشـيم و  هـا   آن جرعه  شيرين ةبياييد همگي به اسالم بازگرديم و از سرچشم       

اسـالم بـر    .  راه و نوري در اين مسير مقدس برگيريم        ةاز مفاهيم درخشان آن توش    
ـ  هـا پـذير در دل   زنده، پويـا و درک     ةپرورش اراد   مـسائل  ة همـ ة و پـذيرش منتقدان

 بـا   ها اصيل آن و لزوم تعامـل انـسان        گرايي  واقعکوچک و بزرگ به عنوان بياني از        
 در حرکت به ها جوشي و همنوايي تالش    ح مختلف و هم   يکديگر در ابعاد و سطو    

 آيـات قـرآن کـريم و متـون سـنت مطهـر              .کنـد   سوي اهداف مطلوب، تأکيد مـي     
 اعطاي شخصيت قوي و  ة در عرص  ها نيز سرشار از باشکوهترين آموزه    ) ص(نبوي

 اين متون امت اسالم را امتي گواه بر مردم، امتي ميانـه، امتـي   .متمايز به امت است   
 حوادث و جريانات در ة اجتماعي و آگاه نسبت به هم ةر در صحنه و همبست    حاض

  .گيرد نظر مي
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  پیشرو بودن دروغین
 اسالمي ما اضـافه بـر منـاطق    ةبينيم در منطق متأسفانه کار به آنجا رسيده که مي   

 يهـا   را بـه راسـت و چـپ و راسـت را نيـز بـه ايـدئولوژي                  ها ديگر، ايدئولوژي 
ي کـه ايـدئولوژي     ا هگونه   ب ،کنند  بندي مي   گرا تقسيم   و واپس انزواگرانه، استعماري   

  !!دهد خود اختصاص ميه ست را بفهرديني، آخرين رديف اين 
ـ         هابندي را يکي از شعار      توان اين تقسيم    مي ي ا هي پـر زرق و بـرق و فريبکاران

ـ هاخوا ي آزاديها که تاجران شعار و کساني که در پي بازي با آرزو        آن است د ه و ن
ي ها، به منظور کـسب جايگـاه رهبـري خواسـت          اند جويانه و پيشرفت مردم    عدالت
 رهبـران  .نـد ا ه با رهبري دينـي، علـم کـرد   ها مردم و ايجاد جدايي ميان آن يها توده

روند و به رغم سستي و ضـعف      شمار مي ه   ب هاين عامل استقالل آن   تر  مهمديني که   
ي هـا شـود ـ بـا رفتار    ه مي مقدس شمردها ي عقيدتي ـ که از نظر اين توده هاپيوند

عملي ايشان به عنوان نتايج عوامل سستي و کـاهلي برخاسـته از تـاريخ طـوالني                 
  .ندا ه، مانع از اشغال سرزمينشان شدهاآن

 ملمـوس و    يهـا   ميان نظريه و واقعيت    ،ي که ميان عقيده و عمل     يهاشبه گسست 
 آن درک   و آنچـه در افـق تنـگ خـود از           هـا  پـردازي   سازماني و حتي ميان نظريـه     

 و پر سـاختن خـأل فکـري و عـاطفي            هاکند، همه و همه به پذيرش اين شعار         مي
 کـه گـاه احـساس     اسـت، طـوري  ياري رسانده و حالت شـگفتي را سـبب شـده       

ي پر زرق و برق و مفـاهيم  هايم وجود خود ما نيز در گرو طراحان آن شعار       ا هکرد
  !ضد و نقيض است

جم بلکه به اقتضاي ها به عنوان مهاه تنشود ـ ن  از اينجاست که بر ما واجب مي
 فراواني که يها طبيعت مکتبمان ـ کار روشنگري بزرگي براي توضيح درآميختگي 

 در رونـد  هـا  ي هر واژه و موقعيت ايـن مـدلول  هاميان مفاهيم و تعيين دقيق مدلول   
 بمـا هـو  ي انـسان  هـا  و آرزوها با خواسـت هاپيشرفت بشريت و ميزان هماهنگي آن     

االخره موقعيت رسالت اسالمي ما در اين آشفته بازار مفاهيم، و اينکه يـا  انسان و ب 
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طـرف    بـي هاکند و يا در ازاي آن شود يا رد مي     متصّف مي  هاپذيرد يا بدان     را مي  هاآن
 حکمـي   هاشوند که اسالم براي آن       آزادي تلقي مي   يها زيرا در شمار گستره   (است  

  .انجام دهيم) در نظر نگرفته است
ست؟ عناصر هر کدام     ا گرايي کدام   پيشروگرايي چيست و در برابر، واپس     مثالً،  

 نسبت بـه انـسان و       ها متناسب با اختالف ديدگاه    ها چيست؟ پاسخ به اين پرسش    
تـوان هـر پاسـخ را جداگانـه مـورد             روند پيشرفت وي، متفاوت است و لذا نمـي        

استگاه خـود دارد؛  که با اصول خهايي  ارزيابي قرار داد مگر در ارتباط با هماهنگي     
کند که هـر دو ديـدگاه     عيني باشيم، منطق به ما حکم مي  يها دنبال واقعيت ه  اگر ب 

، مورد مقايـسه  هارا هم از نظر واقعيتي که دارند و هم به لحاظ بازخورد انساني آن             
  .قرار دهيم

توانيم روندي را پيشرو يا ارتجـاعي توصـيف کنـيم مگـر             به عبارت ديگر نمي   
اتفاق تعيين کرده باشيم که نزديکي بـه آن،       ه  نظر گرفته و ب    هدفي را در  اينکه قبالً   

 چه بسا نظر به اختالف سـمت و  .گرايي تلقي گردد پيشرويي و دوري از آن واپس  
 آن، تعيـين  يها  نگاه به روند حرکت و هدفةسوي دوري يا نزديکي و تنوع زاوي    

في نباشد؛ از اينجاسـت     کا) گرايي  پيشرويي يا واپس  (هدف نيز براي تحقق مفهوم      
پـذيري داريـم کـه حرکـت در آن        که ما نياز به تعيين چـارچوب عـام و انعطـاف           

  .راه نيل به هدف باشدترين  چارچوب در خط مستقيم مطمئن
هرچه پيشرفت امت در آن خط بيشتر باشد انطباق مفهوم پيشرو بـودن بـر آن               

 و امکانـات و اسـتفاده از   نهااگيري از تمامي تو      بهره ةتر خواهد بود و به انداز       قوي
، » پيـشرفت و ترقـي و تکامـل        ةشـيفت « توصـيف آن بـه       ، در اين راه   ها  تالش ةهم

 ولي در مورد بنياني که امت را به حرکت          ،اين در مورد خود امت    . سزاوارتر است 
دارد بايد گفت به ميزان هماهنگي اين اصل با هـدفي کـه تعيـين کـرده و راه        وامي

 آن، ة و توان و نيروي برانگيزاننـد    است نظر گرفته  دن آن در  عامي که براي طي کر    
تواند شايستگي پيشرو و هماهنگ با خود بودن را داشته باشـد و بـه        يک اصل مي  
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ن هـستي و انـساني      هـا  ج يهـا   آن بـا واقعيـت     ةهمان اندازه که هدف تعيين شـد      
 اصلي پيشرو و هماهنگ با روند حرکت تمـدني بـزرگ            ،هماهنگ و همسو باشد   

  .گردد ميريت تلقي بش
 و آن است بخش    مهاناپذير، ال    که وجدان شکست   گونه نآ -  انساني يها واقعيت

 -گـذارد   که حضور غريزي در ژرفاي وجود انساني بـر آن انگـشت مـي    آن چنان 
ست از تکامل و پيشرفت مداوم در ابعاد مختلف جسمي و معنوي شـامل       ا عبارت

 کنجکـاوي، عـشق بـه    يها وجود غريزه. هاابعاد فکري، اخالقي، عاطفي و امثال آن   
 کـه آفـرينش کلـي       آن اسـت    تأکيدي بر  هاکمال، گرايش پيوند با مطلق و امثال آن       

 گونـاگون و کـشف   يهـا  تصويري از هدف بزرگ خود يعنـي تکامـل در عرصـه          
تر با مطلق را در وجـدان آدمـي غـرس              و ارتباط هرچه مطمئن    ها  نادانسته ةهموار

  .کرده است
مکتبي که هدف خود را از اين واقعيت برگرفتـه باشـد بـه پيـشرو              هر اصل يا    

بودن نزديکتر و هر ديدگاهي که بر مطلق انگشت گذارد و بـر صـفات مطلـق آن                
ناپـذيري و بـدون هرگونـه      گسستةگونه تأکيد کند و مردم را همواره و هميشه ب 

خشيده است،  بدان پيوند مستحکمي ب    ها و نيرو  هانگاري توان ا هنشيني يا ناديد    عقب
 هـا  بيشتر پيشرو است؛ و برعکس، آن اصل و مکتبي که انسان را از ايـن واقعيـت                

دور سازد، اصل و مکتبي واپسگراست و هرچه در اين دوري بيشتر فاصـله گيـرد        
  .زند وپا مي گرايي مرگبارتري دست در واپس

ل با چنين معياري که گمان نداريم کسي با آن مخالفتي داشته باشد مگـر تـه د              
 ة بايد پيـشرو بـودن يـا نبـودن همـ           ،خود احساس کند از حق فاصله گرفته است       

  .مکاتب و اصول مورد مقايسه و محک قرار گيرد
 مکتب پيـشرو و اصـيلي اسـت کـه     هاتوان گفت که اسالم تن  با همين معيار مي   

 يعني آن  »اهللا  سيرالي« در قالب    آن را گيرد و     نظر مي  هدف تکاملي را براي خود در     
دهد و تمـامي رونـد حرکـت      ست قرار مي  ها  تکامل ة حقيقي که فراتر از هم     مطلق
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ي فعـال را بـه حرکـت        هـا  و نيرو  نهـا ا تو ةزنـد و همـ      بشريت را بدان پيونـد مـي      
ن رسـيدن بـه واقعيـت    هـا آورد و مادام که زندگي بدان پيوند خـورده و خوا       درمي

ايـن  عبودي کامل خويش است هرگـز نخواهـد رسـيد آن روزي کـه تکامـل در                  
و ) (٥٦ - ذاريـات (» وما خلَقْت الْجن والْـإنس إلَّـا ليعبـدون         «:زندگي متوقف گردد  

کوشند تـا     و با تمام تالش مي    .)  آنكه مرا بپرستند   يجن و انس را نيافريدم جز برا      
حا يا أَيها الْإنسانُ إنـك كَـادح إلَـي ربـك كَـد      «:به اين مطلق برسند و او را بشناسند     

ـ ي حقا كه تو به سو  ! انسان يا) ( ٦ - انشقاق(» فَملَاقيه  يسـخت ه  پروردگار خود ب
  .) كردي و او را مالقات خواهيدر تالش
 چنين دلبستگي و پيوندي که با اين هدف بزرگ وجـود دارد، کـاهلي        وجود با

 نيرومندي، نظام ة هدفمداري و چنين انگيز  ةجايي ندارد و اسالم براي ابقاي روحي      
بينـي کـرده کـه انـسان       و تعاليم فکري بسيار پرشکوهي را پـيش ها ربيتي و آموزه ت

 همچـون  ، گـوش قـرار دهـد      ة توجه کند و آويز    هامسلمان را در صورتي که به آن      
البتـه بـا ناديـده    .  فروزاني در مسير تالش در راه خدا پابرجا خواهـد گـذارد   ةشعل

 کمترين ارزشي براي    ةمحاسبي آن و عدم     هاگرفتن اجراي نادرست اسالم و پيامد     
ـ  ا ه اسماً به اسالم وابست  هادسته کساني که تن    آن شـمار  ه ند و هرگز خطاي اسـالم ب
  .روند نمي

 توحيـد اسـالمي   يهـا  روح کار و توکل به خداي مطلق در جاي جاي عرصـه       
 بـه مفهـوم بـستگي و پيونـد بـا قـادر       -  کار و تالش جدي از توکل    .جاري است 

 هميشگي خود را در حرکت به سمت   ةش دائمي و انگيز   بخ   نيروي حرکت  -مطلق
  .گيرد  پياپي برمييها تکامل و خالقيت

بدين ترتيب وابستگي و پيوستگي کامل به خداوند ـ اين مطلـق حقيقـي ـ بـه      
 قـرآن و اسـالم، آن راه راسـت و          يهـا  عنوان هدف در نظر گرفته شـده و آمـوزه         

  .آن منحرف نگرديدرهنموني است که بايد بر آن قرار گرفت و از 
 مختلف آن و عـدم      يها بندي به اين راه و آگاهي از جنبه         بنابراين به ميزان پاي   
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 آن، پيـشرفت و تکامـل حاصـل      ةفروگذاري از هرگونه تالشي در حرکت در ساي       
  :شود مي
»    وهبعا فَاتقيمتساطي مذَا صرأَنَّ هايـن اسـت راه     ] بدانيـد [و  ) (١٥٣ -انعـام   (» و

  .) كنيدي پس از آن پيروراست من
پـس همـان گونـه    ) (١١٢ - هود(» فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك والَ تطْغواْ   «

و طغيان ] نيز چنين كند[ كن و هر كه با تو توبه كرده       ي ايستادگ يا هكه دستور يافت  
  .)مكنيد
»...        تسم اطإلَي صر ديه صم باللّه فَقَدتعن يمو هـر  ) (١٠١ -آل عمـران    (» قيمٍ و

  .)شده است  به راه راست هدايتكس به خدا تمسك جويد قطعاً
 ملک(» أَفَمن يمشي مكبا علَي وجهه أَهدي أَمن يمشي سويا علَي صراط مستقيمٍ           «

يا آن كـس    تر است  يافته پيمايد هدايت  يپس آيا آن كس كه نگونسار راه م       ) (٢٢ -
  .)رود يه ايستاده بر راه راست مك

در ) (٣٠ - فـصّلت (» إنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهم الْملَائكَـه          «
 كردنـد فرشـتگان     يسپس ايستادگ    كه گفتند پروردگار ما خداست     يحقيقت كسان 
  .)آيند يبر آنان فرود م

حرکت به سوي خـدا و هرگونـه خروجـي از راه در    ي در مسير    ا ههرگونه وقف 
اهدنا الـصراطَ املُـستقيم ٭ صـراطَ الَّـذين أَنعمـت            « :منطق اسالمي ناپذيرفتني است   

       الّنيالَ الـضو لَـيهموب عغَري املَغض لَيهممـا را بـه راه راسـت        ) (٧ و ٦ - حمـد (» ع
ـ  يا هشـان داشـت    ي گرامـ  كه ناهدايت فرما ٭ راه آن     ] راه[مغـضوبان و نـه      ] راه[ه   ن

  .)نهاگمرا
توان در جـاي خـود بحـث کـرد و      در ميزان راست و مستقيم بودن اين راه مي    

اش با هدف بزرگ       هماهنگي ةاجماالً با توجه به يک سري داليل قاطع و با مقايس          
 اثبـات کـرد؛   آن را شـود     اش از نقاط ضعف موجود در مکاتب ديگر مـي           ييهاو ر 

 وجـود  يهـا   جنبـه ة براي آن بس که مکتبي اسـت کـه بـه همـ            ولي همين افتخار  
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 درخور و هماهنگ با فطرت آدمي و قوانيني با دربرگيرنـدگي            يها  انساني، انديشه 
 ها  گوناگون زندگي و قادر به حل تمامي مشکالت به باشکوهترين شيوه           يها جنبه

  .بخشيده است
  

  دانیم و از اینجا می
 سوسياليسم، اگزيستانسياليسم و ، سرمايه داريدانيم مکاتبي چون و از اينجا مي  

فرويديسم که از هدف کمال مرتبط با مطلق حقيقي دور شده و انسان را به خـاک    
 غيرمسؤول يـا غرايـز سـرکش    يها احساس يا آزادي و آب کر و کور و اقتصاد بي   

يت  با واقع  هاند که تن  ا هند، اين مکاتب، انسان را به کودکي خويش بازگرداند        ا هسپرد
ـ  - کند و بخش انساني   مادي خود برخورد مي    فراموشـي  ه  معنوي اصيل خـود را ب

 تکامـل صـحيح و   ةي بـراي حرکـت در جـاد     ا ه اين مکاتب، هيچ انگيـز     .سپارد  مي
اقتصاد، آزادي،  (ها آنيها تضمين تکاملي بودن اين راه در اختيار ندارند زيرا مطلق       

 که باالخره روزي به صـورت قيـد و   اموري نسبي بيش نيستند  ) هاغرايز و امثال آن   
بر سر راه صحيح تمدن قـرار خواهنـد گرفـت؛ ايـن مکاتـب بـراي ايـن          هايي  بند

 پس از تحقق اين امور، چه خواهد شـد؟ بـه همـين دليـل      :پرسش پاسخي ندارند  
  و دهنـد   مـي هـايي    امتياز ديگر   يها  خود به زيان جنبه    يها همواره به يکي از جنبه    
 - اعم از شرقي و غربـي  - که هم اينک در تمدن موجود       اين همان واقعيتي است   

  .بينيم مي
  

   معاصريها  یکی از بیماري، اصولیيها نشینی عقب
!! هـاي   كندن ريشه  تبليغ اسالمي، به     ةفراخواني برخي نويسندگان معاصر عرص    

هاي متنوع در ديدگاهها بـا بازگـشت بـه اصـول و               هاي فکري و اختالف     اختالف
  .رفت شمار ميه  ناموزوني بةنغم! هاآن تغيير

ن ـ براي خود داشت ولي از سـوي   هااگرچه اين فراخوان مؤيداني ـ هرچند پن 
قـرار   مخالفت مورداکثريت و در واقع اکثريت قاطع به طور مستقيم يا غيرمستقيم        
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 گو هرچـه باشـد و بـه    -  کم با ايمان به اين اصول    زيرا خيلي ساده، دست    گرفت،
  . منافات داشت-ور شده باشد  باهاهر دليلي به آن

اگر اين فراخوان از سوي کساني مطرح شده بود که اصول و مکتـب خـود را                  
بدون حساب و کتاب و طبق تمايالت شخـصي خـويش برگزيـده بودنـد، جـاي                

گـردد کـه    مـي  که در ميـان امتـي عنـوان    آن استشگفتي نداشت ولي شگفتي در    
ت و واقعيـت بـر آن انگـشت         ش در مکتب معينـي اسـت و فطـر         ا  داند زندگي   مي
ـ   پيداگذارند و به همين دليل به آن باور         مي ه  کرده و با چنين باوري احيا شـده و ب

 محـور  ،دنبال خواب و غفلت بسيار بيدار شده و او که همواره در پي سراب بوده              
  .يش قرار داده استهاتمدن

  .شترو گ هي روبا هبنابراين به لحاظ احساسي اين ايده با نفي همه جانب
دار  بينيم برخي افراد همين امت، که عهـده   تأسف است اينکه ميةولي آنچه ماي  

ند بـه  ا ه و رهبري فکري و اجتماعي را برعهده داشت    مراکز حساسي در آن هم بوده     
ـ      مسائلطور ناخودآگاه از     هرسد که ب    نظر مي  جـايي   ه اصولي عدول کرده و کار را ب
 عمومي  ة بيمارگون ة نيز فراتر رفته و به پديد       معين ةند که از يک يا دو جنب      ا هرساند

ند که نيازمند عنايت و توجه بيشتر و بحث و بررسي علل ا هو خطرناکي تبديل شد  
  .آن استي هاي درمان و محو نمودهاو راه

آيـيم    ويژه در ميان امت برمـي     ه   شگفت ب  ةوقتي در پي شناسايي علل اين پديد      
 منطقـي و علـل      تهـا  خـود توجي   ةه نوب شود که ب     ديگري نيز مطرح مي    يها پديده

ين اين علل، نبود آگاهي همه جانبه از شريعت  تر  مهم. دهد   تشکيل مي  آن را اصلي  
 ة آن نـسبت بـه همـ   ةي همه جانبـ هاي عام و نظرگاههااسالمي و عقايد و ديدگاه   

  . زندگي استيها جنبه
  علت اصلي بروز بيماري مورد بحـث اسـت بلکـه در واقـع              هااين پديده نه تن   

  .رود شمار ميه  مشکالت اجتماعي ما نيز بةلعلل همات عل
 کـه از ديـد اسـالم     اسـت اين پديده در ايجاد دو گروه از مؤمناني تأثير داشـته       

  : متصّف به ايمان کردن رااتوان آن نمي
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  .ندا ه مؤمناني که از پدران و محيط زندگي خود تقليد کرد:گروه نخست
آوايـي   ر هر لحظه و براي ايجاد نوعي هم مؤمنان سست ايماني که د:گروه دوم 

ميان عقايد خويش و نظرات وارداتي، آمادگي دست کشيدن از يک سـري اصـول         
  .اعتقادي خويش را دارند

 تلخي است کـه  يها  و بدبختيها در اين ميان آنچه اوضاع را بدتر کرده ناکامي     
محاصـره   آن رادر حالي کـه دشـمنان از هـر سـو     . بر سر امت ما وارد شده است     

زننـد و خـود را بـه عنـوان پيـشتاز و       کرده و همه گونه شبيخوني بر آن زده و مي      
  .در نبرده استه ند، هنوز هم جان سالم با هبنيانگذار تمدن بر آن تحميل کرد

نشيني ناخودآگـاه در       عقب ة مناسب براي پديد   يها بدين ترتيب متأسفانه زمينه   
  . سطوح مطرح گرديدةهم

ي ايـن پديـده،   هـا  از جملـه نمود  اينكـه  ميان بدان اشاره کردآنچه بايد در اين   
برخي اثرات آن بر مواضع فکري است که گاه در کمال سـادگي و گـاهي نيـز بـا               

  . را احساس کردهاتوان آن  مياندکي تعمق،
روند، ديگر بـدعت تلقـي        شمار مي ه  که بدعت ب   از جمله مواردي که در حالي     

ري فراواني است که جملگي اصرار دارنـد لبـاس           فک يها شوند، آثار و نوشته     نمي
 از ها پذيرش آنة غربي را چنان بر روح اسالم بپوشانند که کار از مرحل        يها انديشه

 حـال آنکـه در واقـع بـا          بينجامد هان آن نستاسوي اسالم فراتر رفته و به اسالمي د       
ز نـشيني ا  اصول اسالم در تعارض جوهري هستند و اين همگرايي را جز به عقب            

  .توان تفسير کرد مقتضيات همان اصول نمي
اسـت کـه هـر از گـاه در مـورد      هايي  ي شايع در اين عرصه نوا     هااز جمله مثال  

گرايـي در چـارچوب       ملـي « و   »پرسـتي در اسـالم      مـيهن « و   »م اسالمي سسوسيالي«
  .رسد به گوش مي.. . و»دموکراسي احکام اسالمي« و »اسالم

بندي کـرد   را ردههايي   مطالعات و پژوهشةمتوان در کنار آن، ه     که مي  همچنان
کوشند مطالعـات خـود    که در مطالعه و بررسي زندگي فکري و عملي اسالمي مي         
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 اجتماعي که همـه چيـز را بـا عامـل اجتمـاعي توضـيح               يها را از خاستگاه بحث   
يـا  . گيرند، انجـام دهنـد      ناديده مي  آن را  ةدهند و تمامي اصول و مسلمات اولي        مي

 اعتقـادات خـود را بـر اسـاس     »پراگماتيـسم « ة نظريهمچونکوشند   ميکساني که   
تـوان بـا تفـصيل        بنا کنند؛ در يـک فرصـت ديگـر مـي           هامنافع مادي حاصل از آن    

  . مربوط به آن پرداختيها بيشتري به اين جنبه و پديده
 اجتمـاعي زيـاد ديـده       ةولي مواضع عملي کـه امـروزه شـاهد آنـيم در صـحن             

ي هـا شـوند و مثال     راي تعامل با دشمنان سنتي امت تلقي مي       ي ب ا هشوند و عرص    مي
سـاز    و ارتباطي که با آينـده سرنوشـت  ها و بنابه اهميت آنهافراواني دارند که ما تن    

 و  » فلسطين ةمسأل«نظر   مثال مورد . کنيم   به يک مثال بسنده مي     هاد تن ناين امت دار  
 را از آغـاز     مـسأله  اين    کساني که مواضع در برابر     .آن است مواضع متنوع در ازاي     

 نخست شاهد   ةگذرانند، در وهل     حمالت يهوديان تا به امروز از نظر مي        يها نشانه
  . اصولي بزرگي هستنديها نشيني  و نيز عقبهاتناقض شگفتي ميان آن

 يکـسان بـود و جملگـي بـر آن     مـسأله در ابتدا، مواضع مسلمانان در ازاي اين     
يرد که مـسلمانان مـورد سـتم قـرار گيرنـد و           پذ  تأکيد داشتند که اسالم هرگز نمي     

آيد مورد غصب قرار گيـرد؛ بـر همـين            شمار مي ه   ب هاسرزميني که عزيزترين زمين   
اساس همگان به مقاومت پرداختند و همکاري کردنـد و چيـزي نمانـده بـود کـه          

 خـود  يهـا  ي بزرگ کافر به رغـم اخـتالف  هاتجاوز را دفع کنند که در اينجا قدرت    
 ة صهيونيسم را مورد حمايت خويش قرار دادند و بـا همـ   ةمسأل و   دخالت  کردند  

ي ويرانگر فکري و نظامي از آن پشتيباني کردند و سرانجام اشغال صورت             هاابزار
  .گرفت و سرزميني غصب شد و امتي دچار اين بدبختي و نکبت گرديد

در اينجا هم عناصر پليد دست از توطئه و تالش نکشيدند و کوشيدند تا امـت   
 :فراموشي بسپارد و موضوع کم اهميت جلوه کند؛ از جمله گفتند          ه  ب  را مسألهاين  

که امـت بـراي آزادي      هايي   ه بدبختي و دشواري   آن هم اين زمين کوچک در برابر      
  ! رو شود چه ارزشي دارد؟ ه روبهابايد با آن
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 متعلق به بخشي از اين امت است و ديگران را بـه   ها تن مسألهاز آن گذشته اين     
 را  مـسأله  ابتـدا    . شـگفت آغـاز شـد      يها نشيني   کار؟ در اينجا بود که عقب      چه،نآ

ي منطقه سخن گفتند و پـس از آن  ها سپس از کشور،منحصر به امت عرب کردند  
 منحصر گشت و هرگونـه      ها  به فلسطيني  ها تن مسألهي همجوار و باالخره     هاکشور

  .آن، در نطفه خفه شدهايي  مسلمانان در رةمشارکت مجموع
ـ   هـا  ديگـري کـه آن  يهـا  نـشيني   کردن از عقب  نظر  صرفبا    خـود  ة نيـز بـه نوب

 بعـدي بـود کـه    ة مرحلـ ،»دولـت الئيـک  «ند به نظر ما سـر دادن شـعار         ا خطرناک
توان سر دادن ايـن شـعار    چگونه مي. رود  شمار مي ه  نشيني بسيار خطرناکي ب     عقب

 کـساني کـه خـط        از سـوي   آن هم  - توز  نبرد اسالم و صهيونيسم کين     ةرا در ميان  
 توجيـه کـرد؟ از آن گذشـته آيـا     -دهند  را تشكيل مي  فلسطين  هايي   ر ةمقدم جبه 

 فعال امت اسالمي يها  و پشتيبانيها  حمايتةسردادن اين شعار از دست دادن هم   
  !در راه آزادي کامل سرزمين فلسطين نيست؟

وان تـ   راهي است کـه مـي  هاي از اهل شعار بگويند که اين تن      ا هممکن است عد  
 ولـي ايـن منطـق،    ، در پي ريختن يهوديان به دريا نيستيم       ما  را قانع کرد   ها اروپايي

 اسالمي اهل کتاب را به دريـا  ة زيرا اروپا، چه هنگام ديده که جامع    ؛درست نيست 
 اسالمي و   ةي متمادي در کنف جامع    هاريخته باشد؟ يهوديان و مسيحيان براي قرن      

بنـد قـوانين     و البتـه مـادام کـه پـاي      - معمولکه از حقوقي فراتر از حد        در حالي 
عالوه بر ايـن جلـب رضـايت افکـار       . ندا ه زندگي کرد  -معه بودند   جا اينعمومي  

 کامل و ديگر هيچ، نيـست؛ مـضمون   يها نشيني عمومي غرب به معناي فقط عقب   
ـ         «:  شريفه نيز همين است    ةاين آي  تي حارـصالَ النو ـودهالْي نكي عضرلَن تو   بـعتي ت
مهشـوند مگـر     ي نمـ  يو هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضـ        ) (١٢٠ -بقره  (» ملَّت

  .)ي كنيآنكه از كيش آنان پيرو
  .شوند  هرچند متوجه آن نمي،نشيني بسيار خطرناکي است که البته عقب

 ژرفتـر  يها نشيني  ديگري از عقبيها  اسالمي شاهد شبحةامروزه نيز در صحن   
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، هـا   اخيراً اين ايده که درگيري.ارتري نسبت به مثالً دو ملت مجزا هستيم  د  و ريشه 
 ةمـسأل ي عربي و اسراييل اسـت و  هاميان کشورهايي  در اصل بيانگر اختالف نظر    

  .فلسطين هيچ نقشي در اين ميان ندارد نيز مطرح شده است
ي، به معناي تـسليم شـدن در        يها  نشيني  بايد خاطرنشان ساخت که چنين عقب     

از ايـن پـس       ماسـت و   يها گوياي نابودي بسياري از دارايي     برابر وضع موجود و   
  . را برشمردهاتوان يکايک آن  بيشتري است که نمييها نشيني مستلزم عقب

 که هرگـز تغييـر و       - جاودان اسالم    يها و اخيراً نيز به برادران مسلمان، آموزه      
راه برتر نجـات بـشريت تلقـي    ي که همواره   ا ه و نيز شيو   - تبديل در آن راه ندارد    

 پيروزي آن در صورت يها  قرآن کريم و وعده  ينهااخواهد شد و سرانجام به فرم     
و أن لـو اسـتقَاموا علَـي الطَّريقَـه     « :شـويم   يادآور مي راپايداري نسبت به اين شيوه 

رزنـد   ويدر راه درسـت پايـدار   ] مـردم [و اگـر    ) (١٦ -  جن(» لَأَسقَيناهم ماء غَدقًا  
قُلْ هذه سبيلي أَدعو إلَي اللّه علَي بصريه أَنـاْ          «؛  .) بديشان نوشانيم  ي آب گواراي  قطعاً

ام  يبگو اين است راه من كه من و هـر كـس پيـرو          ) (١٠٨ -يوسف  (» ومن اتبعين 
 اسـتقَاموا   إنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُـم      «؛  .)كنيم ي خدا دعوت م   ي به سو  يكرد با بيناي  

» تتنزلُ علَيهم الْملَائكَه أَلَّا تخافُوا ولَـا تحزنـوا وأَبـشروا بالْجنـه الَّـيت كُنـتم توعـدونَ           
سـپس     كـه گفتنـد پروردگـار مـا خداسـت          يدر حقيقـت كـسان    ) (٣٠ -فصّلت  (

 بـيم مداريـد و      !نها] گويند يو م [آيند   ي كردند فرشتگان بر آنان فرود م      يايستادگ
  .) كه وعده يافته بوديد شاد باشيديغمين مباشيد و به بهشت

نـشيني از هـر بخـش از مقتـضاي            سازيم که هر عقـب      همچنين خاطرنشان مي  
ي است که از انکار قـرآن  ا هست و اين نکت ها آن ةنشيني از هم    عقيده به معناي عقب   

يگـري از آن کفـر      نسبت به مؤمناني که به بخشي از کتـاب ايمـان و بـه بخـش د                
ـ يهـا  توان برداشت کرد زيرا عقيـده و نظـام اسـالمي بخـش      ورزند مي   مي هـم  ه  ب

  . را از يکديگر جدا ساختهاتوان آن ي است و نميا هپيوست
  

  گري در شخصیت کنونی الابالی
ممکن است انتقاد جدي و شديدي که متوجه جوامع مدني کنوني است بيشتر              

تـوجهي در گـوش سـپردن بـه           نهفته باشد؛ بـي     چندجانبه يها توجهي  در روند بي  
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  ...توجهي مفرط به هر آنچه انساني و اجتماعي است و نداي فطرت، بي
 روانـي  ةتوجهي اجتماعي و اخالقي در حقيقت نمود بيمارگون         و بي هايي  اين ر 

 هاگري است که وقتي شخصيت افراد دچار آن گردد آن       خطرناکي از بيماري الابالي   
کـشاند و زمـاني کـه      د و به انزواگرايـي يـا هـرج و مـرج مـي             ساز  را سردرگم مي  

ين عنــصر پيوســتگي و هــستي و تــر مهــمشخــصيت اجتمــاعي گرفتــار آن شــود 
  را از وي سـلب »ن هـستي هـا  در برابـر ج   مسئوليت«چارچوب اجتماعي آن يعني     

 هـيچ  مـسئوليت ي که با دچارشدن به اين بيماري خطرناک، ايـن     ا هگونه  کند، ب  مي
  .ي وي نخواهد داشتمفهومي برا

 تـا  كـه ي فروپاشـيده در هـر دوران نگريـست          هاتوان به تمدن    در اين راستا مي   
معـه  جا ايـن  و دلـسوختگي در  مـسئوليت  ة ابقاي تمدن و روحيـ  ةزماني که روحي  

 مزبـور  ةکـه روحيـ   هم پيوسته و پابرجايي بود ولي همينه  بةوجود داشت، جامع  
ـ  ،گـذارد    سـقوط مـي     تمدن جامعه رو بـه     ةشود، عقرب   کمرنگ مي  ـ ه   ب ي کـه   ا هگون

 تمدن هـر امتـي را بـا رونـد رشـد احـساس مـسئوليت و              ةتوان رشد و توسع     مي
 عمـومي،   يهـا  گري برخاسته از آگاهي    عظمت اين احساس و کنار گذاردن الابالي      

ـ        . مورد سنجش قرار داد    دنبـال رونـد    ه  حال آنکه شاهد انحطاط تدريجي تمـدن ب
گري در فـرد و جامعـه هـستيم؛     بيماري الاباليکاستي احساس مسئوليت و شدت     

 خود بيفکنيم و    يها کافي است نگاهي به روند ظفرنمون اسالم در نخستين طليعه         
ببينيم که چگونه اين شکوفايي برخاسته از آگاهي حداکثري در پيامبري بود که از              
سوي آسمان مسئوليت تربيت بشريت و رساندن آن به هدف وااليي کـه خداونـد         

و نيـز چگونـه آن      . ده شـده بـود    هـا نظر گرفته، بـر دوش وي ن       ل براي آن در   متعا
ي بـود کـه از     ا ه مـسلمانان اوليـ    مـسئوليت  پياپي برخاسته از احساس      يها پيروزي

ي هـا  کشوري و اسالمي فراتر رفت و با درنورديـدن حـد و مرز             ، فردي  مسئوليت
 نخـستين  ةعـ خود گرفت و همزمـان نگـاه جام    ه  ني و انساني ب   هازماني صورت ج  

  .کنند  بود که در آن همگان از دين خدا پيروي مي»روز موعودي«اسالمي به 
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توان به آن فرود تمـدني کـه امـت بـر اثـر ورود عنـصر                 و به همين ترتيب مي    
تفـاوتي و    تـوجهي و بـي      گري نسبت به عقيده يا به مقتضيات عقيـده و بـي            الابالي

 گرفتن اهداف تنگ مادي دچار نظر ارزش و در ي و بي  ئمشغول گشتن به امور جز    
آن گشت، توجه کرد و ديد که چگونه وادادگي و بيراهگي را نصيب آن ساخت و      

ن سرزمينش گرديـد و بـاالخره       رفتي از دست    ها حتي به ب   ، اندلس ة تجرب همچون
هرچنـد در عـالم    (به نظر شما    . نيز به اوضاع غيرقابل تحمل امروزي منجر گرديد       

ده شده از ها بزرگي که بر دوش فرد و امت ن     يها مسئوليتتوان ميان      مي آيا) خيال
 زندگي فـردي  يها  و عرصهها که در تمامي ديدگاه- »گري الابالي«يک سو و اين     

 از سوي ديگر، همسويي و تـوفيقي برقـرار   - و اجتماعي بال و پر گسترانده است     
  کرد؟

که تاريخ  ي  هاي مسئوليت کنوني چنان است که برخي انواع        ةگري گسترد  الابالي
شـود    گر مي    يک رؤيا جلوه   همچونکند    اسالم براي ما حکايت مي      صدر ةاز جامع 

کـه از  هـايي   مـسئوليت  اي از    نمونـه  .حال آنکه اصوالً واقعيتي تحقق يافتـه اسـت        
   :توان برداشت کرد مي) سالما هعلي(سخنان موالي متقيان علي 

 هـا  به انتخـاب خـورش     رنگين بنشينم و     ةسزاوار نيست که در اينجا سر سفر      «
بپردازم، در حالي که در حجاز و يمامه کساني هستند که به قرص ناني دسترسـي                

دانند و شايسته نيست که با شکم پر خواب را بر           ندارند و معني سيري را هم نمي      
ي تـشنه  هـا ي گرسنه و جگرهاخويشتن خوش و شيرين سازم ولي پيرامونم شکم  

آيا مـن دل را بـه همـين خـوش        .. .يدي بخوابند و  پيوسته با آه و ناله و آهنگ ناام       
 يهـا  گـاه در ناسـازگاري     المؤمنين بگويند ولي هـيچ      داشته باشم که مردم مرا امير     

يم راه بدسگاالن را بپويند؟ بهتر نيست که با هاروزگار با آنان همداستان نشوم و پا    
من ! زدايم؟بينوايان همدردي نمايم و بدين شيوه رنج و سختي زندگي را از آنان ب             

 فکـر کـاه و   هام تا مانند چارپاياني که دم آخور ايستاده و تن   ا هبراي اين آفريده نشد   
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  ١».ي چرب و نرم مشغول کنمهاخود را به خوردن خوراک علف باشند
 يهـا  مـسئوليت مسلمانان و تبليغات اسالمي امروز به رغم ايمان بـه اسـالم و              

عـوارض بيمـاري     قتـضيات و   ايجـاد همـاهنگي ميـان ايـن م         ةعرص بزرگ آن در  
برند؛ چـه بـسا بـه نـوعي همـاهنگي       سر ميه ، در نگراني ب  »گري الابالي«خطرناک  

دو به عنوان يـک توجيـه رسـيده باشـند؛ همـاهنگي برخاسـته از             خيالي ميان اين  
انحراف در برخي مفاهيم اسالمي از جمله پارسايي، قناعت و شکيبايي نسبت بـه               

ي ناپـسندي   هات کساني که فرمول   هاته از اباطيل و تر     و برگرف  هاي اصيل آن  هامدلول
 اسالمي را درگير شرايط محيطـي  ة داده و هر بخش از جامع     ارائهاز اين هماهنگي    

  .ندا هخود آن بخش ساخت
  

  بیماري از این قرار است، درمان چگونه است؟
ي مـسائل  که يک مقاله يا يک کتاب قادر به درمان اين چنـين              آن است حقيقت  

 ، داشته باشـيم ها براي حل آناي  تازه آسماني   ةکه نبايد انتظار معجز    مچناننيست، ه 
» قَـد تبـين الرشـد مـن الْغـي      « :ندا هي درست و نادرست تبيين شد     ها، راه پيشترچه  

 -لـذا دسـتگاه تربيتـي   .)  آشكار شده استيخوبه و راه از بيراهه ب   ( )٢٥٦ -بقره  (
 ة درمان امـت از ايـن بيمـاري را بايـد در شـيو        ةام اسالمي، برن  ةي در جامع  ا هرسان

 ةاسالمي در برخورد با انحطاط تمدني به مفهوم صحيح آن يعنـي آنچـه در جامعـ    
  .جو کندو پيش از اسالم مطرح شده بود، جست

 ايمـان،  ةاگر آن نوع درمان الهي را پيگيري کنيم خواهيم ديد کـه در سـه نکتـ              
  .شود  عمل خالصه مي وآگاهي

 اخالق مـؤمن و     ةمسألبر  ) اهللا عليه و آله وسلم      صلي(  پيامبراکرم يها ماولين گا 
ي کـه در رديـف   ا هتغيير نگاه وي به هستي و تعيين جايگاه انسان به عنوان آفريـد     

ـ     ها ج يها ديگر بخش  بخـش و    روزيةن آفرينش به لحاظ نيـاز بـه آفريـدگار يگان
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بگوييـد نيـست خـدايي جـز     (» قولوا الاله االاهللا تفلحـوا  «:مسلط است تکيه داشت 
؛ اين تأکيد چنان شديد و قاطعانه بود که مسلمانان       .)خداي يگانه تا رستگار شويد    

کردنـد کـه در       اوليه پيوند ميان خود و آفريدگار خود را چنان عميق احساس مـي            
  .باختند  خدايان دروغين و ساختگي رنگ ميةنظر آنان هم

غرس کرد، برگرفتـه از ايمـان بـه         ي مؤمنان   هادر دل ) ص(آگاهي که پيامبراکرم  
خدا و به رسول بزرگوار و آيين اسالم بود؛ از جانشيني انسان مـسلمان در زمـين                  

ن است؛ برگرفته از کـار     هاي ملل ج  هابود؛ از اين بود که امت اسالمي پيشتاز تمدن        
ي ظلم و الحـاد و تبـاهي بـود؛ برخاسـته از     هاو تالش براي نجات زمين از چنگال   

ين مرحله از مراحل تکامل بشري و کوشش بـراي رسـاندن کـاروان             ورود به آخر  
 همين آگاهي بود که پرشکوهترين تصاوير همدلي        .بشريت به هدف موردنظر بود    

 تمدن اجـازه داد بـا آغـاز     ةو همبستگي را بر جبين بشريت نقش بست و به عقرب          
ـ ي که در عمر آدمـي زمـان  ا ه دنيا را طي دورة افسردةخط تصاعدي خود چهر  ه ي ب

 درخـشان و شـاداب و سرشـار از    ة تبديل به چهرآن رارود تغيير داد و    شمار نمي 
رسيد؛ اسالم کوشيد تـا    عمل فراةسپس مرحل .  انساني ساخت  ةتمامي صفات زند  

 »عبـادات « را هـا به آن دهـد کـه آن    هايي  به بخشي از رفتار انسان بپردازد و رهنمون       
       م آن ايمان و آگاهي و نيز عزم و اراده          ناميد و کوشيد تا فضاي مناسبي براي تجس

  مختلـف، در يهـا   عملي انـساني در عرصـه  يها ريزي  مثبت و برنامه يها و انرژي 
  .نظر گرفته شوند

بدين ترتيب نقش عملي عبادات با رشـد و نمـو ايمـان و آگـاهي همزمـان و                   
ن به  شود؛ در آن هنگام وقتي انسان مسلما         در انسان را يادآور مي     هاميزان ارزش آن  

نه و شکوه پيوند خود و آفريدگارش هاايستاد عميقاً گرما و شور ايمان آگا      نماز مي 
إياک نعبد و إياک    « :گفت  ش مي ا هي روزان هاکرد و هنگامي که در نماز       را حس مي  

کوشيد تا اين پيوند را چنان تجـسم          مي» سبحان ربي العظيم و بحمده    «يا  » نستعين
  . آن ناتوان استيها  جنبهةبخشد که قلم از پرداختن به هم

ي کـه هـدف   ا هکند؛ روز  در مورد روند باشکوه روزه نيز صدق مي   مسألههمين  
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 ميـان  ةاز آن در چارچوب کلي عبادات، تأکيد بر ايمـان بـه خداسـت زيـرا رابطـ                
شـود چـون       همزمان نظارت و مهرباني تبديل مي      ةدار و پروردگارش به رابط      روزه

ي در چارچوب ضيافت کلي يعني نعمت حياتي        ا هکند در ضيافت ويژ     احساس مي 
  .است که خداوند متعال به وي بخشيده است

 چه آدمي را بـه مقتـضيات   ،گذاردن بر آگاهي است     هدف عبادت روزه انگشت   
 و هـا  و عمـل بـه آن  هـا سازد و لزوم فرمـانبرداري از آن  ايمان و اسالم خود آگاه مي   

ي ا هشـود و نيـز برخـورداري از اراد           مي هاپوشي از هرآنچه مانع از اجراي آن        چشم
  .سازد  عمومي را به وي خاطرنشان مييها يک از عرصه آگاه و مؤمن در هر

کلي به نقش فعال عبادات در اين زمينه بپردازيم          طوره  توانيم ب   اينجا نمي  ما در 
 برآنيم خاطرنشان سازيم زماني که عبادات با روح انـسان عجـين شـده و بـه           ولي

اش همجوش گشته بود، نقش بسيار فعـال        وخ يافته و با آگاهي    عمق وجودش رس  
  .کرد ي ايفا ميا هو سازند

 اسالمي و به يها اندرکاران تربيت اسالمي، رسانه    دست ةبنابراين خطاب به هم   
کنـد ايـن فراخـوان مخلـصانه را      هر فرد مؤمني که رسالت خويش را احساس مي      

به تحکيم ايمان امت به اصـول خـود   سازيم که بياييد همگي بکوشيم تا    مطرح مي 
 آن ةو نيز توضيح مقتـضيات آن ايمـان و ابعـاد حقيقـي و تهـي از هرگونـه شـائب           

 - هـا  برتـر اداي آن يها بپردازيم و از آنجا امت را نسبت به جايگاه عبادات و شيوه 
و در مورد » تنهي عن الفحشاء و المنکر    «ةمثالً در مورد نماز در حدي که به مرحل        

 حـساس  -گـردد    گاه که راهي هموار براي نيل به پارسـايي منتهـي مـي              آن روزه،
  .سازيم
  

   آنيها  انواع و نمونه:گرایی فرقه
 آن نيـست؛  ةخـانواد   هـم يها  اين واژه و واژهيها جوي ريشهو نيازي به جست  

شود و تعبير رايج      هرچند اصطالح جديدي تلقي مي     ،معناي آن کامالً روشن است    
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برد، تفاوت چنـداني ميـان ايـن دو واژه    ر بوده است؛ در کا    »تعصّب«  آن در گذشته  
شود مطمئنـاً    گفته ميهاسازيم آنچه در مورد يکي از آن   بينيم لذا خاطرنشان مي     نمي

  .کند نسبت به ديگري نيز صدق مي
بازگرديم خواهيم ديد کـه ايـن   ) فردي و اجتماعي  (حال اگر به زندگي انساني      

ــاگوني ا  ــواع گون ــفت در ان ــاز رفتارص ــوهر   ه ــع ج ــه و در واق ــساني نهفت ي ان
بسا به شـعاري تبـديل    دهد و اي  تشکيل ميآن رابخش و غالباً صفت برتر      حرکت

  .کنند ت هم ميهاگشته که صاحبان آن با کمال افتخار به آن مبا
گرايـي   گرايي نژادي، درست مثل فرقه گرايي عقيدتي در کنار فرقه ما شاهد فرقه  

  .گرايي حزبي و سياسي هستيم ي و جغرافيايي پا به پاي فرقها هخويشاوندي، عشير
ـ     ي از تعصب و فرقه    ا هخالصه اينکه به هرکجا برويم ساي      ويـژه در   ه  گرايي را ب

 ما از آن دسته کساني نيـستيم کـه       .بينيم   معيني از گفتمان رايج اسالمي مي      يها رده
در عمق سرشـت    هايي   هرحال ريشه ه  پندارند چون ب     را شر مطلق مي    »گرايي  فرقه«

ي از آن هـستيم  ا هما معتقد به وجود حالت طبيعي و معقول و سازند        . بشريت دارد 
  . که افراط و کوربيني در آن به انحراف و ويرانگري خواهد انجاميدباور داريمو 

بينـيم کـه      جوي مشابهي بـراي آن باشـيم مـي        و  اگر از اين جهت در پي جست      
 ، مثبتي هم دارد  يها فطري است که مسلماً جنبه    غفلت يا فراموشي انساني، حالتي      

 همواره در برابر مـا چـون        ها  و درد و رنج    ها  بدبختي ةصورت هم  چه در غير اين   
سـاخت ولـي البتـه     کرد که مسلماً زندگي را بر ما تلـخ مـي          تابلويي خودنمايي مي  

  منفـي يها  به تباهي و جنبه    ،وقتي غفلت و نسيان از حدود طبيعي خود فراتر رود         
گرايـي و      مثبـت و منفـي را در فرقـه         ةبنـابراين هـر دو جنبـ       .انجامد  خطرناکي مي 

  .بينيم  اين دو جنبه با يکديگر را مييها تفاوت
تـوان در گـرايش طبيعـي بـه سـمت مـذهبي کـه همـاهنگي           مثبت را مي ةجنب

عقيدتي عاطفي و نسبي و جغرافيايي و مسکني بيشتري با انسان دارد، تلقي کـرد؛               
 طبيعـي نيـز   يهـا   هنگامي که بـا گـرايش     به ويژه  ، طبيعي است  نبه كامالً ج اين   كه

منظور تحقـق  ه  استمداد نيرو، امنيت و همکاري و همياري ب    : از جمله  ،قرين گردد 
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مـوالي  . کنـد  اسالم نيز هرگز هيچ گرايش طبيعي را سرکوب نمي      . اهداف مشترک 
ش ا هرکس دسـت از قبيلـ     هـ  «:فرمايـد   البالغه مي   در نهج ) لسالما هعلي(متقيان علي   

 کاسته شده حال آنکه از وي دسـتان زيـادي گرفتـه         يک دست از قبيله    هابکشد تن 
شده است و هـرکس اطرافيـانش را پـاس دارد مـودت و دوسـتي خويـشانش را                   

  ١».تضمين کرده است
ي ها بسيار باشکوهي از اين گرايش طبيعي براي تحکـيم پيونـد           ةاسالم به شيو  

وأُولُـواْ اَألرحـام بعـضهم أَولَـي     « :گيرد ستگي نوعي بهره مياجتماعي و تقويت همب  
در ] از ديگران [خويشاوندان نسبت به يكديگر     ) (٧٥ -انفال  (» ببعضٍ يف كتاب اللّه   

ين مـوارد  تـر  مهم رحم نيز از جمله ة؛ و به عنوان مثال صل.)كتاب خدا سزاوارترند 
  .مستحبي است

در فطـرت آدمـي اسـت؛       هايي   گرايي داراي ريشه    پيش از اين گفتيم که مذهب     
 بـه لحـاظ عقيـدتي     شـخص گرايش به خويشان، به سـرزمين و بـه محيطـي کـه            

هماهنگي دارد، گرايشي طبيعي است که اقدام و عمل طبيعي نيز در مـورد ايجـاد                 
از اينجاسـت  . آورد دنبـال مـي   ههمسويي و هماهنگي ميان رفتار با اين گرايش را ب        

گرايي منفي بر مواضع اصـولي، اطالقـي          اطالق صفت تعصّب و فرقه    گوييم    که مي 
  .والنه يا معترضانه استئغيرمس

ي منطقـي  هادسـته مواضـعي اسـت کـه ديـدگاه      مراد از مواضع اصولي نيز آن    
ي منطقي و مستدل او را از هستي، زنـدگي و انـسان بـه لحـاظ     هاانسان و نظرگاه 

اري عمومي در راستاي نيل به اهداف        رفت ةسان شيو ه  تاريخي در حال و آينده و ب      
 بـر جايگـاه محکـم و    هـا  وقتي آگاهي آدمي در ايـن جنبـه      . آورد  دنبال مي ه  واال، ب 

 مواضع وي طبـق همـين اصـول شـکل           ةمستدلي قرار گرفت طبيعي است که هم      
 !آري. گـرا و متعـصب بخـوانيم    گيرند و در اين صورت ما حق نداريم او را فرقـه        

 او را يک به يک مورد بحث و نقد قرار داد ولي توصـيف               توان اصول اعتقادي    مي
  .گرا، جايز نيست او به متعصب يا فرقه

اش نکوهش کنـيم نيـز منطـق          خاطر هماهنگي با اصول اعتقادي    ه  اينکه او را ب   
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 عواطف و رفتـار خـود       ،يم که ميان اعتقادات   ا ه زيرا از وي خواست    ،ي است ا هپاي  بي
ني سـزاوار سـرزنش اسـت کـه ايـن انـسجام و              تعادل ايجاد نکند حال آنکه زمـا      

 ،ما تعصّب نسبت بـه مقتـضيات توحيـد الهـي    . عمل نياورده باشد  ه  هماهنگي را ب  
ايمان به نبوت و اسالم به عنوان آيين زندگي و اخالق شايسته و دفـاع از عـدالت    

بنـدي بـه    کنيم؛ خالصه اينکه پاي را هرگز تعصّب قلمداد نمي.. .و مبارزه با ستم و    
طرت اصيل نهفته در تمامي افراد بشر را جز امري مثبت و سازنده، چيز ديگـري           ف

  .خوانيم نمي
 هعليـ (گرديم تا ببينيم موالي متقيـان علـي            بازمي »البالغه  نهج«بار ديگر به     يک

خواهيد ناگزير جوشش و تعصّب       ولي اگر مي   «:فرمايد  در اين باره چه مي    ) لسالما
 ةتـر اسـت ايـن جوشـش و تعـصب را در مايـ              خود را بـه رخ مـردم بکـشيد، به         

ي نيکـويي کـه مهتـران و    هـا  پسنديده و رفتار   يها ي شايسته و فروزش   ها خصلت
 بـر ديگـران برتـري    ها بزرگ با آنيها ي عرب و سرکردگان قبيله هادالوران خاندان 

 با خـوي خـوش و آرزوي بلنـد و جانفـشاني ارزنـده و                هاکار ببريد؛ آن  ه  يافتند، ب 
 پشتيباني از همسايه و وفاي بـه عهـد و پيـروي از نيـک منـشي و            کردار ستوده و  

روي در دهـش و خـودداري از تبهکـاري و      سرپيچي از تکبر و گردنکشي و زياده      
دوري جستن از کـشتار و خـونريزي و داد مـردم را دادن و فرونـشاندن خـشم و        

  ١».ورزيدند گيري از آشوبگري، در زمين تعصّب مي کناره
ه اگر رفتار اصولي را تعصب غيرقابل قبولي تلقي کنيم بايد            ک آن است واقعيت  

ـ    ةبر رفتار پيامبران گرامي و هم       هـا  آنة خداپرسـتان و مجاهـدين و مواضـع قاطعان
 نيز همين انگ را بزنيم که اگر چنـين شـود ديگـر حتـي يـک ارزش                  )العياذ باهللا (

ي خـود را  هـا ار و معيها انساني هم باقي نخواهد ماند و واي بر بشريتي که ارزش          
  .از دست بدهد

 فرزندان يعقوب را که در قرآن نقـل شـده اسـت در    ةما به عنوان مثال اين گفت  
إذْ قَالَ لبنيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ نعبد إلَهـك وإلَـه             « :انگاريم  شمار تعصّب نمي  

                                                
  .۲۹۴ - ۲۹۵ الصالح، صفحات يالبالغه، دکتر صبح نهج - 1
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        نا واحـدإلَهـا و قحإساعيلَ ومإسو اهيمرإب ائكونَ     آبلمـسم لَـه ـن١٣٣ -بقـره   (» ح (
 كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد گفتنـد معبـود              يهنگام(

پرستيم و در  ي يگانه را ميتو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معبود        
  .)برابر او تسليم هستيم

  .تزيرا بيانگر آگاهي و درک آن حقيقت بزرگ از سوي ايشان اس
که انـدکي   آن چنان( نفي کرد آن راگرايي را که بايد       منفي تعصب و فرقه    ةجنب

 گوياي انحراف در روند مقتضيات طبيعي است زيرا همواره ممکـن   )پيش گذشت 
 ،است فرد و امت بر اثر عوامل معيني گرفتار ضـعف شخـصيت در بعـد عقيـدتي           

نيـز بـه آن افـزوده    گـري   عاطفي يا رفتاري شوند؛ حال اگر عامل خارجي تحريف  
 و از  -  که امروزه شاهد آن هستيم     -م عقيدتي   هاسو منجر به او      از يک  مسألهشود  

 منظـور از عامـل خـارجي،    .گـردد   جـاهلي مرگبـاري مـي   يها سوي ديگر تعصب  
 در  آن را کوشـند     تأثيراتي است که صاحبان منافع فردي از آن برخوردارنـد و مـي            

ب ديگران و به کنتـرل گـرفتن آنـان بـه      در جهت تحقق اطماع خويش و فري      هادل
تـوان از   منظور تحقـق اهـداف پـشت خـود رسـوخ دهنـد؛ بـه عنـوان مثـال مـي             

 ازگذرانان و عياشان و پيشاپيش ايشان فرعونياني ياد کرد کـه قـرآن کـريم                خوش
 قوم خود را تحقير و بيان داشته است و القائات شيطاني ايشان ياد کرده      ها وسوسه

  : به فرمانبري آنان مطمئن شوندکنند تا نسبت مي
ونادي فرعونُ يف قَومه قَالَ يا قَوم أَلَيس يل ملْك مصر وهذه الْأَنهـار تجـري مـن                  «

                     لَـا أُلْقـي٭ فَلَو ـبنيي كَادلَا يو هنيم وذَا الَّذي هه نم ريا خأَن ونَ ٭ أَمصربيت أَفَلَا تحت
سوره من ذَهبٍ أَو جاء معه الْملَائكَه مقْترنني ٭ فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه آن هـم               علَيه أَ 

  ا فَاسقنيموا قَوقـوم خـود نـدا درداد       ] ميان[فرعون در   ) (٥٤ تا   ٥١ - زخرف(» كَان
 كـه از زيـر   هـا  مـصر و ايـن نهر     ي آيـا پادشـاه    !مـن ] كـشور [ مردم   يگفت ا ] و[
من از ايـن  ] نه[بينيد٭ آيا  ي من روان است از آن من نيست پس مگر نم ]يهاكاخ[

تواند درست بيان كند بهترم ٭ پس چـرا بـر او     يمقدار است و نم    يكس كه خود ب   
ند٭ پس قوم خود    ا ه همراه نيامد  يزرين آويخته نشده يا با او فرشتگان      هايي  دستبند
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ـ    ] و آنان را فريفـت    [مغز يافت    را سبك   ي مردمـ  هـا د چـرا كـه آن     و اطـاعتش كردن
و اگر حالت طبيعي انساني يعني حالت آگاهي و هشياري خود را   .) منحرف بودند 

شخـصيت  ) که به نظر ما منظور از فـسق نيـز همـين اسـت    (از دست نداده بودند    
 اين عـادت  را كهچ. آمد که فريب فرعون را بخورند ايشان تا به اين حد پايين نمي  
 بپردازند تا بتوانند اهـداف      - به اين معنا     - فسق   ةععياشان است که در جهت اشا     

  :خود را تحقق بخشند
وإذَا أَردنا أَن نهلك قَريه أَمرنا مترفيها فَفَسقُواْ فيها فَحق علَيهـا الْقَـولُ فَـدمرناها                «

را  را هالك كنيم خوشـگذرانانش       يچون بخواهيم شهر   و( )١٦ - اسراء(» تدمريا
] شـهر [بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن    ] و فساد [داريم تا در آن به انحراف        يوام

  .)زير و زبر كنيم] سره يك[الزم گردد پس آن را 
چه بسا خوشگذران و عياشي خود يکي از عوامل اين حالت نزد اين عياشـان               

اسـت  که تکبر نيز يکي از ديگر عوامل اين حالت منفي            همچنان. و بلهوسان است  
 آنجـا کـه   ،و رساترين بيان همـين معنـا باشـد   ترين  و چه بسا مثال قرآني صادقانه     

جـز ابلـيس    ه  ب( )٣٤ - بقره(» إالَّ إبليس أَبي واستكْبر وكَانَ من الْكَافرين       «:گويد  مي
  .)كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد

» إذْ أَم دجسأَالَّ ت كعنا ممن طـنيٍ  قَالَ م هلَقْتخارٍ وين من نلَقْتخ هنم رياْ خقَالَ أَن كتر
           من كإن جرفيها فَاخ ركَبتأَن ت كُونُ لَكايها فَمبطْ من٭ قَالَ فَاه   اغرينعـراف  ا(» الـص- 

 چون تو را به سجده امر كردم چـه چيـز تـو را بـاز داشـت از            :فرمود) (١٣ و ١٢
 و او را از گـل   ي آفريـد  ي گفـت مـن از او بهتـرم مـرا از آتـش             يسجده كنـ  اينكه  
 يتكبر نمـاي ] جايگاه[فرو شو تو را نرسد كه در آن         ] مقام[٭ فرمود از آن     يآفريد

  .)يپس بيرون شو كه تو از خوارشدگان
هرحال، ضعف در شخصيت فردي يا اجتماعي و خودپسندي يـا شـيفتگي             ه  ب

طلــب يــا  وابــستگي و تــأثير عناصــر منفعــتبــه مــذهب و افــراط در دوســتي و 
 دارنـد؛  »مطلق« به   »نسبي«همه و همه نقش مهمي در تبديل امور         .. .خوشگذران و 

 معقـولي کـه   ةمواردي از اين قبيل در اصل اموري نسبي هستند و در حد و انـداز            
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شوند ولي خطر آنجاست که آدمي بکوشد اين مفاهيم را به    باشند، طبيعي تلقي مي   
گرايـي بـه      ي عمومي ارتقا دهد و در اين صـورت فرقـه          هامطلق و معيار  مفاهيمي  

شکل تجلي خواهد يافت و بدين ترتيب، مفهـوم  ترين  صورت و پستترين    زشت
 ةگـردد و او را از حرکـت سـازند    نسبي سودمند تبديل به قيدي بر ذهن انسان مي       

نـي مشخـصي    زيرا اين مفهوم نسبي در پيوند بـا شـرايط عي        ،دارد  اش بازمي   تمدني
 از آن شرايط فراتـر رود و     ستاناست و اگر تبديل به مطلق شد انسان نخواهد تو         

  .صورت فرجام وي ايستايي و انحطاط مرگبار خواهد بود در اين
کنيم و به نفي و رد آن در بعد فـردي و   گرايي را محکوم مي     بنابراين وقتي فرقه  

فـرد و جامعـه از عقايـد و    خوانيم هرگز منظورمان آن نيـست کـه     اجتماعي فرامي 
ايمان خود دست کشند يـا بـه قـوم و مـذهب و وطـن و حزبـي کـه در اهـداف                  
اجتماعي و امثال آن با آن وجـه مـشترک دارنـد، کـشش عـاطفي نداشـته باشـند؛         

 ايمـان  هاکه منظور ما آن نيست که با قدرت و قاطعيت از اصولي که به آن            همچنان
 نظر خود را اعالم ننمايند و در جهت تقويت آورده دفاع نکنند يا با صراحت تمام     

منظـور مـا و    . ي سازنده و خردمندانه نکوشـند     هاخطي که به آن باور دارند از راه       
پردازنـد نفـي هرگونـه گـرايش          تمامي کساني که به محکوم کردن اين صفت مـي         

غيرعلمي و غيرمنطقي به عقيده، مذهب، وطن، مليت يا حزب و غيـره و هرگونـه       
ي آزاد و سـازنده و ممانعـت ديگـران از    وگـو  گفـت  از منطق سليم و      گيري  فاصله

 به منظور رسيدن به واقعيت و       ها  ايده ةرنظر آزادانه و منع کارشناسان از مناقش      هااظ
  .دريافت عين حقيقت است

همچنين منظور ما نفي هرگونه اقدام پستي است که مبتني بر اشغال مناصب و              
ي منفـي   ها و پيامد  ها نظر گرفتن شايستگي   ون در  با عناصر طرفدار بد    هاپرکردن آن 

عهده خواهد گرفت و ميـزان خـدمتي کـه            بر آن را دي که مديريت    ها بر ن  اين كار 
تـوجهي بـه ميـزان      دهـد و نيـز بـي   ارائهيگاه به هدف اعالم شده اينجاتواند از   مي
  .بندي وي به خط اصيل است پاي

ي انساني جز   ا ه که انگيز  همچنين منظور ما محکوم کردن تمامي مواضعي است       
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 حتي اگر اين يک در خطي خـصمانه بـا    - ياري رساندن به اين نژاد يا آن مذهب       
  . ندارند-  فطري عدالت قرار داشته باشديها قواعد انساني و شالوده

گرايـي و تعـصّب وجـود دارد کـه در ابعـاد       ي فراواني از فرقههادر برابر، نمود 
گي بشري از باالترين سـطوح تـا کـوچکترين      هستيم و در زند    هامختلف شاهد آن  

گيرند؛ واقعيت اينکـه پلوراليـسم مـذهبي غنـاي            ي شخصي ما را در بر مي      هااقدام
 اسـالمي بـراي اجـراي بخـشيد ولـي وقتـي در       يها ي براي امت و گزينه  ا هگسترد

 و مـصايب   هـا  گرايي کوري تبديل گرديـد، بـدبختي        گفتمان و تعامل خود به فرقه     
 امـروزه  .راه افتاده دنبال آورد و به خاطر آن سيلي از اشک و خون ب      ه  بسياري را ب  

مخلصان اين امت وظيفه دارند بـا پـاک گردانـدن گفتمـان اسـالمي از ايـن آفـت          
  . خود بازگردانندة به حالت طبيعي و سازندآن را )گرايي يا تعصّب فرقه(
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  1ها  تمدن وابط همسنگ صلح جهاني در چارچوب رةامت اسالمي و گزين
  

 بـا هـدف تجلـي       -ني طـي دو سـال گذشـته         هـا  ج ةتحركات جدي كه صحن   
، بيـانگر     شـاهد آن بـوده     -  هـا  ي تمدن وگو  گفت ة ايد  بخشيدن علمي و اصولي به    

 بشري به منظور تحقق تعادل در روابـط ميـان   ةي انديشها جهشي اساسي در شيوه  
ي هـا  نيـز تحقـق رؤيا     ، بـشريت  ةكنند يم، فكري و ملّي تقس     ، ديني  تمدني ينهااجري

.   زمين اسـت ة كر انسان از آغاز آفرينش يعني رؤياي تحقق امنيت و صلح بر روي         
ــستردگي   ــين گ ــا چن ــأموريتي ب ــه  م ــدارك نظري ــستلزم ت ــ ، م ــدي و ةپردازان  ج

بـه دور از      آنهـا  علمي و همچنين تحقق عينـي و اجـراي واقعـي              يها ريزي برنامه
 زيـرا    تبليغـاتي اسـت   -  تبليغـي   يهـا  لي سـطحي يـا جنبـه      هرگونه حركت انفعـا   

 هـستند و     ، در پي رقم زدن سرنوشت بشريت       ي سست ها كه با شالوده  هايي   پروژه
هـيچ ترديـدي بـا شكـست و          كننـد، بـي    تبليغاتي تكيه مي    يها  و هدف  هابر شعار 

ي منفـي فراوانـي بـر جـاي         هاآمـد  ، پـي   شوند و ايـن شكـست      رو مي  ناكامي روبه 
  .گذارد مي

بر اين اسـاس دوبـاره  بـر ضـرورت برخـورد علمـي و عقالنـي بـا موضـوع                  
 ةي مـشترك همـ  هـا  ؛ برخوردي كـه از عرصـه   كنيم ، تأكيد مي  ها ي تمدن وگو  گفت

بينانـه    ، نگاهي واقـع    ، ديني و نژادي     تمدني  يها بندي بشريت آغاز شود و به تقسيم     
                                                

 منعقـد شـده در ربـاط    »ايسـسكو « متن سخنراني ايراد شده در سمينار پانزدهمين سالگرد تأسـيس   - 1
  .۲/۳/۱۹۹۷ پايتخت مراكش در تاريخ
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 داشـته باشـد و در    -  مـشترك  عوامل اختالف و امكانات      ةبا در نظر گرفتن هم     -
ي خود، تجاوز هاي شرعي باور ها ، مسلمانان نيز از اصول عقيدتي و پايه        عين حال 

، بـه موضـوع    ، سعي خواهم كرد با توجه به ايـن حقـايق    من در اين مبحث   . نكنند
 بـشريت را بـه تفـاهمي       ةبا هدف هموار ساختن راهي كه هم        ها پيوند ميان تمدن  

، آكنـده از خطـر،       ايـن راه  .  بينـدازم   رهنمـون سـازد، نظـري     براي امنيت و صـلح      
، خود نيازمنـد    ها  و موانع است و برطرف ساختن اين موانع و دشواري          ها دشواري
 كـه   - بشريتي    نه براي هابشردوستانه و خيرخوا    يها ي هماهنگ و ديدگاه   ها تالش

ن بـه  هـا ن در تاريخ و جغرافياي آن سهيم هـستند و هـم در آن ج        هاهم در اين ج   
  .  با سرنوشت و واقعيت مشترك است-يابند  ي خود دست ميها كاركرد نتايج
  

  وگو، نیاز انسانی گفت
، توزيـع    ، سـطح معيـشتي     از همان هنگام كه انسان متوجه تنـوع در اعتقـادات          

شـد، بـراي      نهااي نژادي خود با ديگر انس     ها  تاريخي و وابستگي    ةجغرافيايي، ريش 
 ةي بهتر و يا تحميل واقعيـت خـود بـر ديگـران، وارد صـحن              بقا و به منظور زندگ    

اند كه انسان نيازمند      كرده  ي انساني ثابت  ها ، تجربه  كارزار گرديد؛ طي هزاران سال    
ي منفي آن تـا حـد ممكـن         ها قانونمند ساختن اين كارزار و مبارزه و كاهش جنبه        

ي ديگـران  هـا  ديدگاهاين نياز، او را بر آن داشت تا براي درك و فهم بيشتر           .  است
ي هـا   انديشه و نظر قدمي بردارد؛ بـدين منظـور شـيوه    ة و مبادل  وگو  گفتاز طريق   

  . ي گوناگوني به خود گرفتها  و شكلها، نمودوگو گفت
ي هـا  بسياري از انديشمندان و علماي مذهبي و مردان سياست نيز از خاستگاه           

 ة ميـان همـ  آنچـه ؛ امـا  ، اين موضوع را بررسي كردند     مختلف و با اهداف متنوعي    
را در اين باره يكساني و مشابهت      آنان ينهااو فراخو   ها آنان مشترك بود و ديدگاه    

 و در تمــامي هـا   عرصـه ةي انـساني در همـ  هــاوگو گفـت بخـشيد، ضـرورت    مـي 
،  ،  اديان  ها ي فرهنگ وگو  گفتبه منظور   يي  نهاا فراخو ، در اين ميان  . بود  ها مضمون
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  هـا   تمدن يوگو گفتبراي يي نهاا فراخوو مانند آن و نيز  ها ، ملت ها ، دولت ها خلق
  . مطرح گرديد-عمده و اساسي است   ينهاا كه در شمار فراخو-

 برخـي بـر ايـن باورنـد كـه         .متنوعي وجـود دارد     يها در اين زمينه نيز ديدگاه    
با محتـواي يكـسان يـا مـشابه صـورت         هايي    تمدن  بايد ميان   ها ي تمدن وگو  گفت
كـه در   هـايي    موجـود يـا تمـدن       يها ، باستاني يا تمدن    ديني  يها ؛ مثالً تمدن  گيرد

ايـن    يـك از   كنند؛ اما بدون ترديد، هـر   وگو  گفتصحنه حضور دارند، با يكديگر      
 خود را دارد كه از چگونگي موضـوع ايـن   ةي ويژ ها  و روش  ها ، شيوه هاوگو  گفت
  ايلم اشـاره كـنم كـه فراخـوان      م اينجادر  . ، بايد سرچشمه گرفته باشد    هاوگو  گفت

، بـه   هـا  ي تمـدن  وگو  گفتبراي  )  رياست جمهور محترم ايران   (سيدمحمد خاتمي   
ي سترگ جمهوري اسالمي ايران از آغـاز تأسـيس   ها  تالش منظور به اوج رساندن   

 بـه صـورت     - هـا   در بـسياري از عرصـه      وگـو   گفـت تا به امروز در ايجاد فضاي       
سـمينار و كنفـرانس     هـا  يگر و يـا برگـزاري ده  ي مذاهب اسالمي با يكد   وگو  گفت

ي ميان اديان، به ويژه ميان اسـالم و       وگو  گفتني و كتاب و مجله و مانند آن،         هاج
چـه  .  تجلـي پيـدا كـرد      - )هر يـك   توجه به مذاهب مختلف       با عطف (مسيحيت  

از    وهـا وگو گفـت افتخاري از اين باالتر كه من نيز يكي از دعوت شدگان به ايـن     
  . ن آن طي بيش از هجده سال تا كنون بوده و هستمفعاال

خـود  )  رضوان اهللا تعـالي عليـه  ( بايد خاطرنشان سازم كه امام خميني     اينجادر  
 شامل حال مـسلمانان  هايش نه تننهاارفت و فراخو  به شمار مي  وگو  گفتسردمدار  

 ا نيـز در  شد، بلكه مسلمانان با غيرمسلمانان و حتي با غيردينداران ر          با يکديگر مي  
جمهور   رئيس   آن نيز نامه و پيامي است كه به آخرين         ةبارزترين نمون .  گرفت مي بر

 وگـو  گفت ارسال داشت و طي آن باب - آقاي گورباچوف -  اتحاد شوروي سابق  
بزرگ را باز كرد كه متأسفانه در زمـان حيـات            يها  و قدرت  ها ، مدنيت ها با تمدن 

  .خداي او را بيامرزد. پروژه نشد رساندن اين  خود موفق به فرجام
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  وگو، یک اصل اسالمی گفت
يابيم كه اسـالم خـود بـه     ، درمي با توجه به آيات قرآن كريم و احاديث شريف       

 و آشنايي با كساني كه دين متفـاوتي         وگو  گفترا به    نها  ا، انس  مختلفي  يها صورت
، خـود   ناييآشـ .   اسـت   فراخوانـده - وگـو  گفـت  مقدمـه ضـروري   مثابة به -دارند  
 النـاس إنـا خلَقْنـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـي وجعلْنـاكُم         هايا أَي «:  ستوگو  گفتدرآمد   پيش

 ما شـما را از مـرد و زنـي آفريـديم و شـما را      !اي مردم ) (١٣ -حجرات  (» شعوبا
.) ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسـايي متقابـل حاصـل كنيـد          

ي طـرف مقابـل از منـابع        هـا  ي فكري و انديشه   ها بررسي بنياد   شنايي نيز مستلزم  آ
ـ     )تا برايش حجت باشـد    (خودش   ي آشـنايي و    ها، ديـدار    اطالعـات  ة و نيـز مبادل

خوانـد،    فرامي  يي كه اسالم بدان   وگو  گفت.  ستوگو  گفت ةسرانجام ورود به مرحل   
گرايـي و     علمـي  ي اصـلي آن تجـرد،     هـا  ي هدفمندي است كـه ويژگـي      وگو  گفت
 را بـراي پيـامبر اكـرم    وگـو  گفتقرآن كريم قواعد و آيين اين    .   بودن است   اصولي

ـ  ىقُلْ يا أَهلَ الْكتاب تعالَواْ إلَ     «:  توضيح داده است  )  ص( ة كَلَم   كُمـنيبـا وننياء بـوس   «
 و شـما   بياييد بر سر سـخني كـه ميـان مـا         ! اي اهل كتاب  : بگو) (٦٤ -عمران   آل(

ي وگـو  گفـت   يهـا  كه منظور، توافق قبلي نـسبت بـه پايـه      .)  يكسان است بايستيم  
نيـز در سـخني خطـاب بـه مـسيحيان         )  ص( خود پيامبر    كه همچنان.  منطقي است 

و در  ) (٢٤  - سـبأ (»  أَو يف ضلَالٍ مبنيٍ    ى هد ىوإنا أَو إياكُم لَعلَ   «: فرمايد  مي »نجران«
تهـي  (كه مـراد از آن تجـرد   .)   شما بر هدايت يا گمراهي آشكاريمحقيقت يا ما يا  

.   به حقيقـت ـ هـر چـه باشـد ـ اسـت        براي وصول)  داوري شدن از هرگونه پيش
 امـا ايـن     ، داشـت   نسبت به صحت معتقدات خود يقين      اينكهبه رغم   )  ص(پيامبر  

   او بدون داشتن، مانع از آن نبود كه به طرف مقابل خود خاطرنشان نسازد كه      يقين
  .شود  ميوگو گفت، وارد  ي از پيش تعيين شدهها گيري احكام قبلي و نتيجه

 به ويژه از آن نوعي است كـه در   وگو  گفتقرآن كريم سرشار از انواع مختلف       
، حاكمـان يـا   آنهـا  صالحان و پيامبران و در سمت ديگـر خويـشان         يك سمت آن  
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ـ       قـرآن كـريم خطـوط اصـلي و كلـي      . دپيروان اديان و اعتقادات ديگـر قـرار دارن
مـشخص و   يهـا   را ترسـيم كـرده و هـدف        هـا وگو  گفتي هر يك از اين      ها شيوه

، خود هـدف نيـست      وگو  گفتدر نظر گرفته است زيرا        آنهااي براي    حساب شده 
. اي براي نيل به اهدافي است كـه بـراي ديـن و بـشريت مفيـد باشـد                    وسيله  بلكه
 شكل و فرم جديد آن نيز بايد گفت ايـن ايـده         به  ها ي تمدن وگو  گفت ة ايد ةدربار

 و زباني قرآنـي بـه شـمار     ، اصلي اسالمي نيز هدفمند و جدي است و در هر حال   
  اي ترين هدف آن كوشـش بـراي فـراهم نمـودن موازنـه      رود و اي بسا برجسته  مي
، هـا  ، فرهنـگ  هـا  المللي و وفاقي علمـي بـا اعطـاي نقـش اساسـي بـه تمـدن                 بين

ي اهريمنـي  هااست و همچنين تالش براي بستن راه بر نيرو    ها و خلق   ها حكومت
 ن فعاليتها ميان ملل ج ، نژادي و جغرافيايي  تبعيض سياسي براياست كه همواره    

 در مـسئوليت تواند كوششي براي تحقق برابري و احساس       مي كه همچنان. كنند مي
و ( آن ة محيط زيـست و آينـد  ، ، ساكنان آن   خاكي نسبت به زمين    ة ساكنان كر   ميان

 يعنـي  )نها براي گسترش امنيت و صلح در تمامي ج     از آنجا كار و تالش مشترك     
  .  در پي آن استوگو گفت و   دين صلحةهدف و آماجي باشد كه اسالم به منزل

  
  وگو فضاي مناسب براي گفت

، بايد در فضايي مناسب و سرشار  وگو  گفتترديدي نيست كه هر يك از انواع        
،  كننـده وگو  گفـت  و آزادي بيان براي دو طـرف         ها  برابري فرصت  ، صلح ،ز امنيت ا

،  ي قوي و ضعيف يا حـاكم مـستبد و محكـوم           وگو  گفتتحقق يابد و به صورت      
رود   مـي  از بـين وگو گفتنباشد؛ زيرا در اين حالت هرگونه برابري ميان دو طرف   

اكم خواهـد شـد و      ، حـ  وگو  گفتو منطق شمشير و ترس و زور، بر فضا و روند            
.  مثبتي به دسـت نخواهـد آمـد        ة، هيچ نتيج   وگويي  است كه در چنين گفت      طبيعي

منحصر شود، ايجاد فضاي مناسب براي        ها  به سخن از تمدن    هاچنانچه موضوع تن  
يي وگـو  گفت ورود به چنين  ، شرط اساسي براي   مختلف يها  ميان تمدن  وگو  گفت
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، چند و چون گـستردگي و تـداوم و     ن قدرت خود از نظر ميزا    ها است؛ زيرا تمدن  
ي بياني كه از آن برخوردارند، با يكـديگر متفـاوت و گـاه متـضادند و          هانوع ابزار 
، خود روي ديگر روابـط متعـادل      ي متعادل وگو  گفت مناسب براي برقراري      فضاي

،  ي فـشار و منطـق تهديـد و تـشويق        هـا  طي آن ابزار    ست كه ها و برابر ميان تمدن   
ي نظامي نيـست و همـه   ها ابزار ها مراد از ابزار فشار، تن     اينجا در   . ندارند جايگاهي

طرف مقابل اسـت، از جملـه    گونه وسايل فشار را كه گوياي برتري يك طرف بر     
ي هـا  ي بياني و آيـين هاآوري و حتي ابزار   ، علمي و فن    ، اقتصادي  ي سياسي هاابزار
 ايدئولوژي برتـري و قـدرت يـك    گذار توانند بنيان  اجتماعي و انساني كه مي  علوم

نيـز  هـايي    چنـين آيـين   . گيـرد  مـي  بر  در  را  ديگر هم باشد    يهانژاد نسبت به نژاد   
 ة، به كار گرفته شده و در اين مرحل        وگو  گفت ابزار فشار در حين      مثابة  بهتوانند   مي

   ١.برداري طرف برتر قرار گيرند زماني مورد بهره
او را بـه سـود خـود     يهـا  ت و ديـدگاه طرف ديگر تأثير بگذارنـد و نظريـا        بر

  .، شكستش دهند  به اصطالح علمي مصادره كنند و با سالح
  

ت و صلح گفت وگو و تحقق امنی  
ي هـا  غريـزه ين  تـر   مهـم ي انساني و فطري است كه ريـشه در          ا ه، خواست  امنيت

ايـن  . دارد)  عـشق بـه خويـشتن   ( حب نفس ة انسان، يعني غريز موجود در فطرت 
 هماهنگ براي حركـت متعـادل انـساني بـه      اي اه با ديگر غرايز به گونه  غريزه همر 

،  براي تـأمين حركـت متـوازن      . كند ، عمل مي   سمت اهداف تكاملي و واالي انسان     
 فـرد و نـوع      ايجاد فضاي طبيعي براي    . ، كافي نيست   ي غريزي ها  وجود انگيزه  هاتن

ف مورد نظر نيز، ضـروري  ي ياد شده به سوي اهداها بشر به منظور هدايت انگيزه  
                                                

كـه  .   زماني استة اقتصادي در اين برهاز نظر رواني به منظور طرف برتر از نظر نظامي، سياسي و        - 1
 چـون  هـم دو  ، به كار گرفته شو  متداول در علوم انساني و اجتماعي هاي شود به اصطالح شيوه  سعي مي 

،  ، حقـايق زمـاني و مكـاني     گو اين كـه ،، جلوه داده شود   يك حقيقت علمي ثابت در بعد زمان و مكان        
  .دهد را در اختيارمان قرار ميها  ها و روش حكايت از نتايجي عكس آن شيوه
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بينـيم كـه     كند مي  وجو مي  براي فطرتي كه فراهم آمدن فضاي امن را جست        .  است
، گرايش بـه عـدالت و      ، اصول بديهي حكمت عملي      آمده  عنايت الهي نيز به ياري    

نفرت از ظلم و تجاوز و نظاير آن را در آن به وجـود آورده و حتـي تـوان تعيـين       
داده اسـت كـه ايـن      ل و ظلم را هم در اختيارش قـرار        عد يها بسياري از مصداق  

 پيوند و ارتباط بـا آفريـدگار هـستي و عـرض ارادت خالـصانه بـه او را                 خود راه 
گشايد  ي وحي را در برابرش مي هاانداز  نيز چشم   سازد و در اين صورت     هموار مي 

ـ      ةآميز الهي را كه متضمن نقـش       ي شفقت ها و برنامه  ه  كامـل راه اسـت و رسـيدن ب
  .دهد كند در اختيارش قرار مي او را تضمين مي  يها هدف

،   زمـان و مكـان  شـرايط بنابراين امنيت يك نياز هميـشگي انـساني اسـت كـه             
ي گذرا و به اصـطالح عرضـي نيـست       ا هامنيت پديد . كند تغييري در آن ايجاد نمي    

ن ، ايـ   معيني است كـه بـا تغييـر آن وضـعيت       كه گفته شود معلول وضع اجتماعي     
اي  جانبه  بنابراين، طبيعي است كه به نظام جامع و همه      .كند پديده نيز تغيير پيدا مي    

 حركـت ديرپـاي      احتياج داريم كه حمايت از امنيت فردي و اجتماعي را در طول           
 هيچ محـدوديتي جـز       نيز  براي امر حمايت از صلح و امنيت       .عهده گيرد  انسان بر 

اين امر نيز زمـاني كـه درك   .  در نظر گرفتتوان ، نمي  در چارچوب تكامل انساني   
ي بـشري اسـت و انـسانيت و    هـا   حقوقة معيار هم واقع به مفهوم كنيم فطرت در 

 از امنيـت انـساني را بـراي تحقـق      سـازد و حمايـت     را مشخص مي   نساناهداف ا 
، امنيـت جـز       در ايـن صـورت     .كند، كامالً طبيعي است    هدف واالي او تحميل مي    

 - قش حياتي خود عدول كرد و به عنصري عليه امنيت تبـديل شـد           زماني كه از ن   
ــت نيــز تــضمين آن كــه در ايــن  محــدوديتي را - ، معنــايي نخواهــد داشــت  حال

 فطرتي را تصور كرد كه خـود  بـه امنيـت نيـاز                توان وگرنه چگونه مي  . پذيرد نمي
گـران را   خـود يـا امنيـت دي    دهد كه امنيـت  دارد و  در عين حال به فرد اجازه مي         

،  هـيچ رادع و مـانعي   سركوب يا نابود كند و در نتيجه امنيت تمامي بشريت را بـي     
  محدود سازد؟ 
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 محيطي امن    ي جدي بشريت را به منظور فراهم آوردن       ها اگر بخواهيم كوشش  
ـ        گيري كنيم بايد پيش از هر       بشريت پي  ةبراي هم    ةچيز، به كوشش اديان بـه منزل
گي بشر و بيشترين فراخوانان به كمال، توجه كنيم كـه           ي زند ها ترين پديده  قديمي

 ة، و در مرحلـ  در راه تحقق اين هدف است  آنها   هدفي انساني و كوشاترين   مثابة  به
ي گوناگون فالسفه براي ايجاد نيروي عادل و عاقلي كه بـر آوردن          ها بعد، كوشش 

ي و ي فـرد  هـا   سـوم كوشـش    ةاين نياز براي بشريت را تـضمين كنـد و در مرتبـ            
 كه -ن و زير چتر يك حاكميت بردن آن را هاگروهي براي وحدت بخشيدن به ج    

ي مختلفـي از جملـه   ها و داليـل و شـعار  هـا   امروز و به انگيزه از آغاز تاريخ تا به    
آوردن   بشريت و دفاع از حقوق محرومـان و فـراهم        ةشعار تأمين عدالت براي هم    

  .  در نظر بگيريم-  ، جريان داشته نيهاصلح ج
  

ت و صلح گزینه هاي بشریت براي تحقق امنی  
اسـت كـه   هـايي   ، چندين گزينه قرار دارد كه به صورت پروژه      در برابر بشريت  

، شـعار تحقـق    اند و البته همگـي  برخي تجربه شده و برخي نيز هنوز تجربه نشده        
، هـا   و شـيوه   هـا دهند، هرچنـد از نظـر محتـوا، ابزار         ني سر مي  هاامنيت و صلح ج   

  :اند از آنها عبارتين تر مهم.  هستندمتفاوت
 ة وسيلهانه كه تن هان از طريق زور سرنيزه به اين ب       ها ديكتاتوري بر ج   ة سلط -١

 ،بينـيم   آشـكارا مـي  هكـ  نا اين پروژه همچن   .رود ني به شمار مي   ها ج  تضمين امنيت 
توان آن را از ميان بـرد يـا حتـي از سـوي             دشواري مي   داراي تناقضي است كه به    

دارد تـا   ، آنان را وامي   ناپذيري  توجيه  همين. پذيرند، توجيه كرد    كه آن را مي    كساني
 .دهنــد ي ديگـري بـراي توجيـه مقاصـد حقيقـي و نادرسـت خـود سـر        هاشـعار 

  .  است» نازيسم«،   معتقد به اين پروژهةترين نمايند برجسته
 ة معين بـر سـاير طبقـات جامعـ    ة طبقاتي و در واقع چيرگي يك طبقة سلط -٢
ي اسـتثمار و تجـاوز و   ها قراول نجات بشريت از مفسده  پيش هاني، در مقام تن   هاج
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 توليـد اقتـصادي نيـز هـست و باعـث             استعمار است و قادر به هماهنگي با نـوع        
اي كمونيـستي    هيچ استثنايي برآورده شود و جامعه      ي انسان بي  ها نياز ةشود هم  مي

  ت انـسان در آن رنـگ      بخـشد و منيـ     عمومي را تحقـق مـي       يها  خواست ةكه هم 
،  و ديگر نيازي به هيچ قانون    . يابد گيرد، تحقق    ، آن را فرا مي     بازد و ماي انساني    مي

اين پروژه نيز چيزي جز خيال سركشي كه هيچ         . ، نخواهد بود   دادگستري و دولتي  
 فطـرت ، هرگونـه   ؛ ايـن پـروژه    انسان نـدارد نيـست   هماهنگي با فطرت و اصالت   

 .شـود  انسانيت خود انسان نيـز مـي   ، منجر به نفي كند و اين نفي    مي  را نفي   نهااانس
 امنيـت و     يهـا   دروازه ةتاريخي و تلخ بـه همـ      ي   تجاوز ةاين نتيجه طبيعتاً به منزل    

ـ    هـا  آميز آزادي ي صلح و سلب خشونت    هاابزار  ة و حقـوق انـساني اسـت و تجرب
و شكنجه و سـركوبي   ريزي   آميز، خون   نيز سرشار از اقدامات خشونت      تاريخي آن 

وژه، پـر  از آن گذشته ايـن       . و صلح را به لرزه افكند       ي امنيت ها بنياد ةاست كه هم  
  .رو شد و فروپاشيد  روبه ، با ناكامي يشها اي بود كه پيش از تحقق هدف تجربه
 كه بـا همـديگر       هستند دموكراتيكي  يها  ملل آزاد و همزيست داراي رژيم      -٣

ايـن رقابـت آزاد،     يهـا   و بركـت ها ي بشريت از نعمت  رقابت آزادي دارند و تمام    
، از ايـن    همـه جانبـه    ة مثابه يك نظريـ     كسي آشكارا به   اينكهبه رغم   . دنبر بهره مي 

 ة است كـه پـروژ   پروژه سخن به ميان نياورده اما در حقيقت گوياي همان واقعيتي       
 كننـد و   مـي  از آن يـاد  » ني شـدن  هـا ج«داري ليبرال و دموكراسي با عنـوان         سرمايه

 گـستراندن  هـا   سعادت بشر و ضامن تحقق برابري ميان ملـت     ةاعتقاد دارند كه پاي   
 مثابـة  بـه ي فرد  ها، آزادي را براي تحقق آرزو      اين پروژه .   است  صلح بر روي زمين   

،  ي جامعـه و پيـشرفت آن در درازمـدت         هـا و آرزو   هـا  درآمد تحقق خواست   پيش
 امكـان برقـراري    ، فـرض بـر آن اسـت كـه         هدر ايـن پـروژ    . كند تعبير و تفسير مي   

 در - شـود   يا هر آنچه از نظر نظري بر اين عنوان ياد مي         - دموكراتيك  يها دولت
براسـاس رقابـت سـازنده و     هـا   و دولتهان وجود دارد و اين كشور  هاسرتاسر ج 

كنند و اين امـر       مي  و حقوق يكديگر تجاوز كنند، با هم دادوستد        هاآنكه به مرز   بي
اي بـراي    ي عادالنـه  ها گيرد كه پايه   ي شكل مي  المللي مدون   بين  ارچوب عرف در چ 



86 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

، خيـالي بـيش       در حقيقـت   هـا   اين فـرض   ةهم. كند الملل را تضمين مي    روابط بين 
 تـاريخي تمـدن      يهـا   انساني واقعي است و تجربـه      ةنيست؛ زيرا فاقد هرگونه پاي    

 و هـا  اي ابعاد روانـي و گـرايش   كند زيرا انساني كه دار     را تأييد نمي   آنهابشري نيز   
، چنانچه تربيـت معنـوي كامـل وي را تـضمين             ي رواني گوناگوني است   ها انگيزه

انجامـد محـروم سـاخته  و بـه      اش مـي   انسانيتيبنكنيم و او را از هر آنچه به تر        
 اسـت سـير تكامـل طبيعـي و متعـادلي از وي           ، محال  سمت حيوانيت سوق دهيم   

  . انتظار داشته باشيم
يـابيم كـه     مـي ، در  ي عملي ها ي نظري و توجه به جنبه     ها ا فراتر رفتن از جنبه    ب

 دموكراتيـك سـنتي از آغـاز پيـدايش تـاكنون از سـر                يهـا  كـه رژيـم   هايي   تجربه
 تجاوز بـه حقـوق ملـل        ، استعماري  يها  حركت ،ها  درگيري ،ها اند و جنگ   گذرانده

ني شـدن  هارت گرفته و ج ي انساني كه در اين ميان صو      ها ديگر و سركوب آزادي   
اي براي    زمينه  گونه توانند هيچ  ، هرگز نمي   را آشكارا به آمريكايي شدن تبديل كرده      

  .ني به ارمغان آورندهاامنيت و صلح ج
 پذيرش واقعيت موجود به همـين صـورتي كـه هـست و ايجـاد سـازماني        -٤

 و هايان كشوردهي روابط م   سامان ة سازمان ملل متحد كه وظيف      المللي به سبك   بين
ني الزامـي را بـا هـدف        هـا ي ج هـا  و مقررات و قرارداد    ها  و نيز صدور بيانيه    هاملت

مختلـف   يهـا  ني و مراقبت بـر تـداوم آن بـا اسـتفاده از روش             هاتضمين صلح ج  
  ها كه به  هر يـك از كـشور     آن است ،  ها اين روند  ةاز جمل .  برعهده خواهد داشت  

 يك كرسي و يك رأي ها و قدرت آن نظر از شمار جمعيت و ميزان مساحت       صرف
، در شـوراي  هـا   به گروهي از ابرقـدرت     آنكهدر مجمع عمومي واگذار شود؛ حال       

شود كـه توجيـه آن نيـز حفـظ و تـضمين              داده مي » وتو « ، حق  امنيت سازمان ملل  
ي منفـي  ها ي ديگر، پر از جنبه  ها  پروژه  همچوناين پروژه نيز    !  ني است هاامنيت ج 

 امنيـت اسـت كـه بـه           همين مکانيسم تضمين و حفظ     ،هاترين آن  است كه برجسته  
، ها ايـن كـشور  آنكـه حـال  .  دهد  ، حق وتو مي    بزرگ در شوراي امنيت     يها قدرت

ي ديگـر دارنـد؛ همچنـين در ايـن     هاسعي در تحقق منافع خود به حساب كـشور     



 87نقش تمدنی امت: فصل دوم

بنـدي بـه قـوانين و مقـررات و       بـه پـاي    ها، هيچ روندي براي الـزام كـشور        پروژه
تواند به معاهده   بنابراين هر كشوري مي    است، ي آن در نظر گرفته نشده     ها طعنامهق

بينـد، نپيونـدد و      ي خـود همـسو نمـي      ها يا قراردادي كه آن را با اهداف و ديدگاه        
  يهـا  اي نيز وجـود داشـته باشـد، ايـن قـدرت         المللي بازدارنده  چنانچه قوانين بين  
، بـه   نيها نه براساس مصلحت امنيت ج  را طبق منافع خود و     هابزرگ هستند كه آن   

ني نيـز از ديـد      هـا و بدين ترتيب در اين پروژه به صلح ج        . گذارند  اجرا مي  ةمرحل
  .  است  شود؛ بنابراين صلحي عليه صلح واقعي  مي بزرگ نگريسته  يها منافع قدرت

 شـورا و  ، داد ،، قسط  ني تشكيل شده براساس توحيد الهي     ها دولت واحد ج   -٥
 انساني و نظامي انساني كه آزادي و حقـوق انـسان را در تمـامي             ةيمان حك  رهبري

 ة، دربرگيرنـد   ايـن پـروژه  .، به رسميت بشناسد  طبيعي آن   مضامين و اشكال تكامل   
سـازد و نيـز  از     ني مـي  ها صلح ج    ضامن ها تن آن را تمامي آن نقاط قوتي است كه       
گـو  .   خبـري نيـست   آن پيشين نيز در ةرگانهاي چها نقاط ضعف موجود در پروژه   

  ، پياده شـدن ايـن   بينانه بودن و وجود امكانات كامل براي تحقق  اينكه به رغم واقع   
 امـا بـه   ،ي بزرگـي دارد ها روست و نياز به فداكاري   انگيزي روبه  پروژه با موانع غم   

بـه همـين دليـل ضـروري اسـت بـه            . رود  بشريت به شمار مي     ة گزين هاهرحال تن 
 آوريـم و اصـول برتـري را كـه            انـد روي    را مطـرح سـاخته     اصولي كه اين پروژه   

 كنـيم و   ي اين پـروژه دارنـد، كـشف   ها و روح و نمودها هماهنگي بيشتري با پايه   
  ، آشنا شويم و براي اصـالت بخـشيدن بـه    سپس با امتي كه حامل اين اصول است  

.  اريم، گـام بـرد     ي اين امت و براي گسترش و تعميق باور به اين پـروژه            ها ويژگي
كنيم  پردازي در مطرح ساختن اين پروژه نشويم تأكيد مي         متهم به خيال   اينكه  براي

هـايي   است كه خود اسالم براي نجات بـشريت و ر         اي ، همان گزينه   كه اين پروژه  
، مطـرح   آن از ظلم و ستم و براي گسترش قسط و داد و صلح در سرتاسـر گيتـي     

 اينكـه در     حقيقت مهمي توجـه كنـيم و آن       شايسته است كه در اينجا به       . سازد مي
، لزوماً نبايد شـهروندان از يـك ديـن و يـك مـذهب باشـند و                   نيها دولت ج  اين
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پيونـدي   هرچند، وحـدت در ايـن جنبـه از جملـه عوامـل و عناصـر اصـلي هـم                   
،  گير است، بـا ايـن حـال     نها درون اين دولت ج     نيها ج ةي مختلف جامع  ها بخش

  .رود ن به شمار نميشرط ضروري براي برقراري آ
، گـام برخواهـد     ، دير يا زود، بـراي تحقـق ايـن هـدف            ما معتقديم كه بشريت   

اي را در پيش گيرد كـه   داشت البته اگر بخواهد روند متعادل و يگانه و همه جانبه        
اهداف انسان را تحقق بخشد، تناسب ميان ثروت موجـود در طبيعـت و سـرعت                

ني هـا ديد را برقرار سازد و بـه صـلحي ج        ي ج ها ي نسل هاافزايش جمعيت و نياز   
 بگـذارد كـه جـز فنـاي          اي ي بيهـوده  ها  و درگيري  ها  پاياني بر جنگ   ةبرسد و نقط  

 اگـر بخواهـد    هـم  سـرانجام .اي ندارد آن نتيجه يها بشريت و به هدر دادن ثروت 
ي معنـوي   هـا ي انـساني را بـه صـورتي حقيقـي و طبـق معيار             هـا   و آزادي   حقوق
 . بشريت بـا يكـديگر قـرار گيرنـد تـضمين كنـد        خدمت نزديكياي كه در   عادالنه
كنـيم و     آن تـالش مـي      اي است كه ما براي تحقـق        مزبور خواسته    ديدگاه ،بنابراين
  ١.  اجراي آن را فراهم آوريمةكنيم زمين سعي مي

  
  نی صلح و تدارك آنها ج حکومت

يقتـي  ، حق   يك حقيقت ديني و اسالمي است      كه ناني صلح همچن  هاحكومت ج 
ي مختلف خود، منتظر زماني است      ها و باور  ها بشريت با ايدئولوژي  .  انساني است 

اسـت كـه در   هـايي    وعدهةني برقرار شود؛ اين انتظار بر پاي     ها ج  كه حكومت عدل  
گردد و بيشتر ناظر به حتمي بودن برقراري صـلح            مي  ، مطرح   و اديان  ها اين فلسفه 

ي هـا   عـدالت در زمـين را بـا آمـوزه       كه ن در پرتو حكومتي است    هادر سرتاسر ج  
 هرچنـد در    منحـصر بـه اسـالم نيـست       هـا ، تن ها اين وعده . دهد ، پيوند مي   آسماني
 ة حقيقتـي پيونـد دهنـد   مثابـة  بـه ، داراي مضموني عقيدتي و بسيار روشن و          اسالم

                                                
 ،) ، امـت و صـلح جهـاني       اسالم( االسالم و االمه و السالم العالمي     ،  از همين نويسنده  :  نگاه كنيد به   - 1

  .برگزار شد) هلند( در الهه ۱۹۸۸ كنفرانسي كه در سال   عرضه شده بهةمقال
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 »حكومـت مهـدي منتظـر   « آن را، مطـرح اسـت و    ، حال و آينـده بـشريت      گذشته
گيرد و عدل و داد و  ن را تحت پوشش خود مي   ها كه سرتاسر ج    نامد؛ حكومتي  مي

. دهـد   انواع ظلم و ستم و تجاوز، پايان مي ةگستراند و بر هم   ن مي هاصلح را در ج   
 بشريت و سرنوشـت     ة مهدي منتظر، در پيوند با سرنوشت هم       ةمسألبدين ترتيب   
 آن را،  خـاكي   ة سـاكنان ايـن كـر      ة، قرار دارد و شايسته است كه همـ         تمامي زمين 

، موظّفيم راه ظهور  ي خود قرار دهند و ما نيز در مقام مسلمان   هاوگو  گفتموضوع  
 » موطئـون «،    در ادبيات اسـالمي بـه چنـين كـساني          .  حكومت را هموار سازيم     اين

  ١.گويند مي)   كنندگان ، تدارك هموارسازان(
تـدارك  چوب  بايـد در چـار    »هموارسازان«در اينجا، مجموعه مقدماتي كه اين       

  : شويم  يادآور مي را الهي فراهم كنندة تحقق اين وعدمقدمات
ي مـادي زمينـي   ها از ارزشهايي  راي معنوي كه انسان را ب  ها  احياي ارزش  -١

 مهمـي   ةاين وظيفـ  . دهد ، سوق مي   ي واالي معنوي  ها  ارزش  آنها، به  بندي به  و پاي 
  .كند انساني سنگيني مياعتقادات معنوي و خالص   اديان وةاست كه بر دوش هم

 هـا ، تنوگـو  گفتي اين هاآنكه محور ي اديان بي وگو  گفتدن بر   ها ن   انگشت -٢
 بايد از مـسائل الهـوتي فراتـر رود و           هاوگو  گفت اين   . باشد  شامل مسائل الهوتي  

  تـالش شـود      هـا گيرد و طي آن    بر  مسائل مربوط به انسان را در      ةهمكاري در هم  
  .ا برآورده سازدي مادي و معنوي او رهانياز
،  ي دقيـق  هـا   رسيدگي علمي و امروزي به مشكالت اجتمـاعي بـا بررسـي            -٣

  .آنهاعميق و منطقي 
و رفـع   آنها كوشش جدي در امر پياده كردن اصول حقوق بشر و گسترش          -٤

ي هـا   از جملـه سـوء اسـتفاده       ،نقاط ضعف و موارد احتمالي سـوء اسـتفاده از آن          
  . ملي و سياست يك بام و دو هوا در آني نظري و عها سياسي و دوگانگي

                                                
 ،)  حـضرت مهـدي  ةبحثي دربار(ي   كتاب بحث حول المهد    ة، مقدم  از همين نويسنده  :  نگاه كنيد به   - 1

  . شهيد سيدمحمدباقر صدرةنوشت
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ه  كـ هـا   ملـت ةحقيقي موجـود، براسـاس اراد      يها  گسترش مفهوم حكومت   -٥
  .نهند حقوق و كرامت انسان را ارج مي

ني مبتني بر فطرت انساني و در واقع فرهنگـي كـه بـا             ها دفاع از فرهنگ ج    -٦
ي مـشترك  اهـ   خاكي همـاهنگي و انـسجام دارد و عرصـه       ةفطرت ساكنان اين كر   

 هـا   حال به ويژگـي فرهنگـي ملـت         دهد و در عين    انساني ميان آنان را تشكيل مي     
 موسـوم   ني شـدن هاو اين به مفهوم نفي آن چيزي است كه به ج   . گذارد احترام مي 

هـايي   ني شدن فرهنگي مبتني بر چيرگي فرهنگ طـرف هااست و به ويژه شامل ج     
ـ ها، تسلط دارنـد يـا بـه ب       قتصادياست كه از نظر سياسي و نظامي و تبليغي و ا            ةن

  .كنند بزرگ را تضمين مي يها  قدرت ، منافع ني شدن فرهنگهاج
 تسامح و تساهل ديني و فرهنگي ميان پيروان اديان مختلـف       ة ترويج روحي  -٧

اين امر، به معناي توزيع حقيقت به نسبت متعادل ميان          .   فطري  يها با حفظ ارزش  
 نيست بلكه بيشتر به مفهوم اجازه دادن به طـرح         بي تكثرگرايي غر  ةهمگان به شيو  

 با آن بـه منظـور   وگو گفت و    نظر متفاوت  همچوني ديگر و پذيرش آن      ها انديشه
  . ي مشترك استها و باورها نيل به عرصه

ي همكـاري و هميـاري و       هـا   تقويت ساختار خـانواده و تأكيـد بـر ارزش          -٨
  .  جوامع انسانيةلي سنگ بناي اومثابة به  همبستگي در خانواده

  
ت و صلحهاج نی بودن اسالم و شوق تحقّق امنی  

و  هـا   خواسـت  ةترديدي نيست كـه اسـالم داراي قابليـت مطلـق تحقـق همـ              
ن ها حاكم ساختن امنيت و عدالتي كه صلح را در سرتاسر ج          ي انسان براي  هاآرزو

، دليـل    ستي آن كند و براي در     توانايي را اعالم مي     اسالم خود اين  .   است ،بگستراند
ني بوده و مخاطبـان رسـالت   ها ج ، ديني  كه اسالماين استنخستين دليل  . آورد مي
 ة، بـراي همـ    خداونـد متعـال   ، همان چيزي است كـه  ند؛ بنابراينا  بشريتة، هم  آن

 -اعـراف  (» يا أَيها الناس إنـي رسـولُ اللّـه إلَـيكُم جميعـاً         «:  ، خواسته است   بشريت
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وما أَرسـلْناك إلَّـا   «؛  ) من پيامبر خدا به سوي همه شما هستم        !بگو اي مردم  ( )١٥٨
گـر و     بـشارت   و ما تـو را جـز بـه سـمت          ) (٢٨ -سبأ  (» كَافَّه لّلناس بشريا ونذيرا   

 آيينـي  ةدارنـد  بـر  اسالم در اينكهكما .)   نفرستاديم  تمامي مردم هشدار دهنده براي  
 فَطَـر   اللَّـه الَّـيت  ةفطْـر «: خـواني دارد  ، هم  فطري يها  و ارزش   ابعاد ةاست كه با هم   

 لَيع اسهاالن       مالْقَي ينالد ديلَ خلَلْق اللَّه ذَلكببـا همـان سرشـت و       ) (٣٠ - روم(»   لَا ت
، اين  ) تغييرپذير نيست  ، آفرينش خداي   فطرتي كه خدا مردم را بر آن سرشته است        

 الَّـذين  هـا يـا أَي «:  ، اسالم دين تكامل و زندگي حقيقي است     همان دين پايدار است   
        يـيكُمحاكُم ملَا يعول إذَا دسللرواْ للّه وجيبتواْ اسناي كـساني كـه    ( )٢٤ - انفـال (» آم  

 چون خدا و پيامبر شما را به چيزي فراخواندند كه به شما حيـات       !ايد ايمان آورده 
، خود ديني است كـه بـه تـشكيل     ؛ همچنين اسالم.)نيدبخشد، آنان را اجابت ك    مي

گير براساس توحيد و با هـدف بنـاي برابـري و گـسترش عـدل و                  حكومتي عالم 
كنـد و    زندگي دعوت مي دهي ي اداري و سازمانها  جنبهةتحقق اصل شورا در هم    

 ، ، فـردي  ي فكـري ها سازد و آزادي اي را برقرار مي نظام رهبري حكيمانه و عادالنه  
شناسد؛ البته در چـارچوب عادالنـه    سياسي و اقتصادي و انساني را به رسميت مي   

اي كه بقاي آزادي و حمايت از روند تكامل زندگي را تضمين كند و               و خردمندانه 
 همچنـين حقـوق   .سازي اركـان آن گـردد   اي براي ويران  تيشه  مانع از تبديل آن به    

ني حقـوق  هـا  جةاعالميـ « موجود در يها ي پوچ و تناقضهابشر را به دور از ادعا  
، تـضمين    بهتـرين صـورت     بـه  - آن اسـت  ي مثبتي كه در     ها  به رغم جنبه   - »بشر
 و   ، حق زندگي پيروان ديگـر اديـان مـورد حمايـت             اين حقوق  ةنمايد؛ از جمل   مي

برخورداري ايشان از قوانيني است كه ضامن زندگي سرشـار از امنيـت و رفـاه و                 
  .پيشرفت باشد
آميـز مـادي از جملـه         اسالم پـس از نفـي هرگونـه معيـار تبعـيض            كه همچنان

، مقـام و مـوقعيتي و غيـره     ، جغرافيـايي  ، اقتـصادي    پوست  ، رنگ  نژادي يها تفاوت
 خدمت فداكارانه در     و ، علم   اصولي  بنيان اجتماعي خود را براساس معيار تعهدات      
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 زمـر  (»  ذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمـونَ     قُلْ هلْ يستوي الَّ   «: كند ريزي مي  ، پي  راه انسان 
إنَّ أَكْـرمكُم عنـد     «،  )دانند، برابرنـد؟    نمي كه نادانند و آن    مي كه نابگو آيا آن  ) (٩ -

 ــاكُم ــه أَتقَ ــرات(» اللَّ ــدا    ) (١٣ - حج ــزد خ ــما ن ــدترين ش ــت ارجمن در حقيق
 تـضعفان انگـشت   و در عـين حـال بـر محرومـان و مس           .)  پرهيزگارترين شماست 

كند و به خاطر    نهد و براي احقاق حقوق آنان از ستمگران مستكبر، كوشش مي           مي
  .ستاند  را باز مي خيزد و حقوقشان  مي به مبارزه برهاآن

اش با  بينيم كه اسالم به اقتضاي هماهنگي ، مي  نها صلح و امنيت در ج     ةو دربار 
: كنـد  د بـراي انـسان تلقـي مـي    ي بزرگ خداونها  را از جمله نعمت   امنيت ،فطرت

 ٣ -قـريش  (؛ » الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خـوف  ٭  فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت     «
پس بايد خداوند اين خانـه را بپرسـتند؛ همـان خـدايي كـه در گرسـنگي                 (؛  )٤و  

بادي را از جملـه   ع  امنيت نيز.) غذايشان داد و از بيم دشمن آسوده خاطرشان كرد        
  ، مؤمنـان را بـدان    شمارد كه خداونـد در طـول تـاريخ         واالترين حاالت انساني مي   

وعد اللَّه الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الـصاحلَات لَيـستخلفَنهم يف               «:  وعده داده است  
       لَه نكّنملَيو لهممن قَب الَّذين لَفختا اسض كَمم      الْأَرهلَنـدبلَيو مي لَهضتالَّذي ار مهدين م
خـدا بـه كـساني از    ( )٥٥ -نـور   (» من بعد خوفهم أَمنا يعبدونين لَا يشركُونَ يب شيئًا        

اند، وعده داده است كه حتماً آنـان را           شايسته كرده   يهاشما كه ايمان آورده و كار     
 گونه كه كساني را كه پيش از آنان          ر دهد؛ همان  در اين سرزمين جانشين خود قرا     

 است به سودشـان    بودند جانشين خود قرار داد و آن ديني را كه برايشان پسنديده           
تا مرا عبادت كننـد و چيـزي را بـا    . مستقر كند و بيمشان را به ايمني مبدل گرداند 

  .) شريك نگردانند من
 محيطي آزاد فـراهم آورد تـا در   ،  مؤمنان در روي زمين   ةبراي هم   اينكهو براي   

، گـرد هـم آينـد و سـخن حـق        خداوند متعال و در پرتو رحمت الهـي    ةپرتو ساي 
اهللا الحرام را  مركز تجمع مردم و جايي امن در نظر            خويش را بر زبان آورند، بيت     

بقـره  (»  إبراهيم مـصلي   وإذْ جعلْنا الْبيت مثَابه لّلناس وأَمناً واتخذُواْ من مقَام        «:  گرفت
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  محل اجتماع و جاي امني قرار داديـم و   كعبه را براي مردم    ةو چون خان  ( )١٢٥ -
  .) در مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود اختيار كنيد )فرموديم(

، بـراي آنـان      ، موهبتي الهي براي بشريت است كه بايد به شـكل دايمـي             امنيت
 از ايشان در مقام جنگ با ديـن برآينـد و در برابـر               برخي  فراهم باشد مگر اين كه    

، ببندنـد كـه در ايـن          اين حركت متعـادل     ، بايستند و كمر به ويراني      تكامل انساني 
،   كـه اسـالم   بينـيم  ، امنيت مفهومش را از دست خواهد داد؛ با اين حال مي        صورت

، به  صلح داشت، گرايش به   خواند تا زماني كه طرف مقابل      دولت اسالمي را فرامي   
و اگـر  ( )٦١ -ل انفا ( » وإن جنحواْ للسلْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَي اللّه « :دهد   صلح تن 

 اينكـه و بـراي    .) گـراي و بـر خـدا توكـل نمـا            به صلح گراييدنـد تـو نيـز بـدان         
ي خشن و خونين نشود اسالم مخالفانش       هاعقيدتي منجر به برخورد     يها اختالف

قُـلْ يـا أَهـلَ    «: آينـد  ، گرد  مشترك استهاكند تا به گرد آنچه ميان آن      مي وترا دع 
الْكتاب تعالَواْ إلَي كَلَمه سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبـد إالَّ اللّـه والَ نـشرك بـه شـيئًا والَ           

 »تولَّـواْ فَقُولُـواْ اشـهدواْ بأَنـا مـسلمونَ     يتخذَ بعضنا بعـضاً أَربابـا مـن دون اللّـه فَـإن        
 بياييد بر سر سـخني كـه ميـان مـا و شـما         ! كتاب   اي اهل  :بگو) (٦٤ - عمران آل (

جز خدا را نپرستيم و چيـزي را شـريك او نگـردانيم و              :  يكسان است بايستيم كه   
د ها پيـشن   اينبعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد پس اگر از                

  .)شاهد باشيد كه ما مسلمانيم نه شما: اعراض كردند بگوييد
پرورانـد كـه     كنـد و مـي      را همواره چنان تربيت مي       انسان مسلمان  كه نا همچن

البتـه بايـد تأكيـد    .  ايجاد نكند اي  را در پيش گيرد تا دشمني و كينه   ها بهترين شيوه 
 باشند؛ اما محاربان  مايل به صلح داشته  كساني است كه ت    ة، دربار   همه هاكرد كه اين  

جـويي بـر    با خدا و رسول و نظام الهي و مستكبراني كه سعي در فـساد و مفـسده      
  .گردند  نميها روي زمين دارند، شامل اين مراعات و مسالمت

  
  نیها در برابر صلح جمسئولیتامت اسالمی و 

، بـيش از هـر      طبيعي است كه امت اسالمي در مقام امتي حامل رسالت اسـالم           



94 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

ي انـساني اسـالم در سـطح        هـا  مداوم بـراي تحقـق رهنمود       ، سزاوار كوشش   امتي
كُنتم خيـر  «: كند ، توصيف مي  بهترين امت ة، اين امت را به منزل اسالم.  ني است هاج

 )١١٠ -آل عمـران  (» أُمه أُخرجت للناس تـأْمرونَ بـالْمعروف وتنهـونَ عـن الْمنكَـر         
بـه كـار پـسنديده فرمـان        : ايد شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده        (

آيا چيزي بهتر از صلح و امنيـت مبتنـي بـر         .) داريد دهيد و از كار ناپسند بازمي      مي
 امت واحـد را مخاطـب   ةجموعمشود؟ اسالم زماني   ي استوار هم يافت مي    هابنياد

ايـن  ( )٩٢ - انبيـاء (»  أُمه واحده وأَنا ربكُـم فَاعبـدون      إنَّ هذه أُمتكُم    «: دهد قرار مي 
و .)  امتي يگانه است و منم پروردگار شـما، پـس مـرا بپرسـتيد     است امت شما كه   

 پيامبران را در مـسير واحـد و بـراي تحقـق هـدف واحـدي قـرار                   ةزماني كه هم  
 -نحـل  (» ن اعبدواْ اللّـه واجتنبـواْ الطَّـاغُوت   ولَقَد بعثْنا يف كُلّ أُمه رسوالً أَ     «: دهد مي
 خـدا را   :اي بـرانگيختيم تـا بگويـد       ، در ميان هر امتي فرسـتاده       و در حقيقت  ) (٣٦

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بالْبينات وأَنزلْنـا معهـم الْكتـاب          «.) بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد    
بـه راسـتي مـا پيـامبران خـود را بـا            ( )٢٥ - حديد(» لناس بالْقسط والْميزانَ ليقُوم ا  

كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به انـصاف          آنهاداليل آشكار روانه كرديم و با       
ي هـا  انساني وسيعي فراتـر از مرز      ة، گستر   امت  ، به مفهوم   در اين مواقع  .) برخيزند

ي مختلف و هنگـامي كـه او   ها هبخشد و در عين حال در عرص  زماني و مكاني مي   
: گـذارد   وي مـي    ني بـر دوش   هاي ج مسئوليتكند،   را امت شاهد بر مردم قلمداد مي      

» وكَذَلك جعلْناكُم أُمه وسطًا لّتكُونواْ شهداء علَي الناس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهيدا  «
، تا بر مردم گـواه باشـيد    نه قرار داديمو بدين گونه شما را امتي ميا  ( )١٤٣ -بقره  (

با اين مفهوم و مضمون تمدني يعني گواه بودن امـت           .) و پيامبر بر شما گواه باشد     
، برگرفته از گواهي پيامبر بر امت و گواهي امت بر مردم با عنوان الگـو و                  بر مردم 

،  ؛ اوصاف ديگـري چـون امـت جانـشين      داريم ي ديگر، آشناييها رفتار ةمعيار هم 
  .  است ، نيز به همين صورت  قسط و غيرهةامت برقراركنند

، بـسيار بـزرگ     امت اسالمي در برابر صلح به معناي حقيقي      مسئوليت،   بنابراين
 ة آن در برابـر فـراهم آوردن محـيط مناسـب بـراي مجموعـ               مسئوليت  چونمهو  
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 پرسـتش خـدا و نفـي مظـاهر          ة خود در عرصـ     ي بشري ها بشريت است تا انرژي   
 و سپس  حركـت     - سازد  بيماري خطرناكي كه فطرت آدمي را كور مي        - اغوتط

 بخـشد و در      ني را تجلـي   هـا  ج ةدهي يك جامعـ    به منظور آباداني زمين و سازمان     
ولَيبـدلَنهم  «: محيطي امن به پرستش خدا برخيزد و چيزي را با او شريك نگردانـد       

و آن ديني را كـه بـر   ( )٥٥ -نور (» ا يشركُونَ يب شيئًا  من بعد خوفهم أَمنا يعبدونين لَ     
  .)شان را به ايمني مبدل گرداند  است به سودشان مستقر كند و بيم ايشان پسنديده

 طبيعي كـه پـيش از   يآيد، بالفاصله شرايط  سخن به ميان مي    مسئوليتوقتي از   
 سترگ را برعهـده  ليتمسئوكند تا بتوان اين   ذهن خطور مي آن بايد فراهم آيد، به   

 و آن شرايط نيز امري طبيعي است و بـه    مسئوليت اين    ؛ وجود تناسب ميان    گرفت
  :شود  مي ، در اين موارد خالصه نظر ما اين شرايط

،  ، مفـاهيم   ي عقيـدتي  ها  آگاهي امت اسالمي نسبت به اسالم خويش و پايه         -١
  .نوردد ي زندگي را درميها  عرصهة كه هم ييها نظامات و آموزه

 يهـا  در حركت آنهاناپذير براي اجراي تعاليم اسالم و تجسم       كوشش وقفه  -٢
  . ي اسالمها اجتماعي و حاكميت سياسي و فردي آيين

اي كه   ناپذير در ساخت و بناي اخالقي فرد مسلمان به گونه         تالش خستگي  -٣
بط بـا  پيشرفت معنوي و تكامل رواني او را تضمين كند و همه گونه عناصـر مـرت             

 تقويـت نمايـد؛ ايـن         تنگ فردي را در وي      ترجيح منافع اجتماعي نسبت به منافع     
گون زندگي و تعميق عشق الهـي در        كار با ايجاد باور نسبت به گستردگي جاودان       

 كـه از    -  اعتال بخشيدن به انسان و فراتر قراردادن وي از تعلقات دنيـوي             و نهااج
  .پذيرد  تحقق مي- تر است طرناك، خ هر چيزي براي انسان مسلمان آگاه

 اصلي ة تأمين كنند  مثابة  بهما بر ضرورت فراهم آمدن عنصر بناي معنوي انسان          
، تأكيد    و فداكاري در راه عقيده و درنورديدن موانع بزرگ در وي            عناصر شكيبايي 

أَو إطْعام يف يـومٍ ذي      ٭  قَبه  وما أَدراك ما الْعقَبه ٭ فَك ر      ٭  فَلَا اقْتحم الْعقَبه    «:  كنيم مي
مسغبه ٭ يتيما ذَا مقْربه ٭ أَو مسكينا ذَا متربه ٭ ثُم كَانَ من الَّـذين آمنـوا وتواصـوا                 



96 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

نگـري    عاقبت ةاما نخواست از گردن   ( )١٧ تا   ١١ -بلد  (» بالصبر وتواصوا بالْمرحمه  
اي را آزاد كـردن يـا در     بنـده ، سخت چيـست ة كه آن گردنباال رود و تو چه داني   

 عـالوه بـر   ،نـشين   يا بينوايي خاك   ، به يتيمي خويشاوند   ،، طعام دادن   روز گرسنگي 
 كساني باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايي و مهرباني سـفارش              ة زمر اين از 
  .)اند كرده
، انقالبـي و عـاطفي        كه زيرسازي اخالقي بايد با بنـاي روانـي         ستنا بايد د  -٤

، قـرآن و   همراه باشد تا فرد مسلمان را به شـور و شـوق هميـشگي بـراي اسـالم            
 حـوادث   ةنوايي عاطفي با هم     و هم  ها  آموزه  د در راه اجراي اين    هاو ج   آنهاقوانين  
،  تفـاوتي  ، پيونـد دارد و عـدم بـي       كه به نوعي با امت يا ايـن مكتـب         يي  نهااو جري 
، برانگيزاند و چنـان شـود   ) اسالمي(نسبت به جريان عمومي گيري و انفعال    گوشه

اي كـه بـر مستـضعفان وارد شـود دلـش را بـه درد آورد و هـر گـام          كه هر ضربه 
قرارش سازد و زماني كه يكي از احكام خدا زيـر     ستمكار، بي    مستكبران ةستمگران

ود يـا   اسالمي از سـوي زورمـداران غـصب شـ        شود، يا مقام و موقعيتي     پا گذارده   
يا زميني غـارت شـود يـا     حرامي هدر رود  يها ثروتي اسالمي در راه تحقق هدف  

خـود   ، بر  اين احوالة در هم  ،ملتي كشته شود، يا به حقوق مسلمانان تجاوز گردد        
 انقالبـي بـه     ةما معتقديم كه نبـود چنـين روحيـ        . بلرزد و با تمام وجود متأثر شود      

تواند به مرگ آن يا دسـت كـشيدن      و مي معناي نبود ويژگي پويايي در امت است        
  .اش منجر گردد  تاريخي از انجام وظايف

توانـد در    هـيچ امتـي نمـي     .   دسترسي به پيشرفت علمي و تمدني مطلـوب        -٥
آوري، اجرايي،   ي علمي، فن  ها ديگري در عرصه    يها  و امت  ها همان حال كه ملت   
ت بـه حـوادث    سياست خـارجي و آگـاهي نـسب          سكانداري ةمديريتي و در عرص   

انـد،   ني و اتخاذ مواضع مناسب براي هر يك و ماننـد آن از او سـبقت گرفتـه             هاج
  .قراولي باشد مدعي پيشتازي و پيش

،  عواملي است كـه بايـد در امـت اسـالمي    ين تر مهم از  كه،  وحدت اسالمي  -٦
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 اين عنصر، امت قادر به تحقق هيچ يك از اهداف تمـدني        بدون. فراهم آمده باشد  
 و نرمي در اختيار دشمنان باقي خواهد   چربة لقمچونمه،  نيست و همواره  خود  
 در نظـر گرفتـه كـه     ي با ابعاد گسترده براي تحقق اين وحـدت     ا هاسالم برنام . ماند
  :  است ترين ابعاد آن به اين شرح مهم. ، تحقق بخشد تواند اين مهم را به بهترين شكل مي

ا وضـع كـرده و آن را در ذهـن مـسلمانان     اي ر بينـي يگانـه   نهاالف ـ اسالم ج 
،   وحدت هستي و حضور آن را در چارچوب توحيـد الهـي             رسوخ داده تا همواره   

  .احساس كنند
، برقـرار كـرده      ي يكـساني  ها ي تاريخ بشري را بر پايه     ها  روابط ميان حلقه   - ب
  . است
را و اهـداف     هـا  ارتبـاطي ميـان خاسـتگاه       يهـا  ، اهـداف و راه    ها  خاستگاه - ج

  . يگانگي بخشيده است
 روابط اجتماعي تودرتويي ايجاد كرده كـه همگـي بـه منظـور تحقـق يـك             -د

  .كنند ، عمل مي هدف
،  ي متحدالـشكل هـا ي بسيار شكوهمندي ميان احـساسات و معيار    ها پيوند -هـ

  . ايجاد كرده است
ي هـا  ي اسالمي در عرصهها نظامات اسالمي مختلف، اقدام به تحكيم پيوند     -و
 فرصـت  اينجـا اند كه در  ، اقتصادي و غيره كرده   ، حقوقي  ، اجتماعي  ف عبادي مختل

  .وجود ندارد  آنهاتوضيح 
 هـا  ي تمـدن  وگو  گفتگران   را در اختيار دعوت    ها و سرانجام اينكه اين ديدگاه    

ي مختلف جوامع ها ي مشترك ميان بخش ها دهيم تا به قصد نيل به عرصه       قرار مي 
 آنهـا  ةبينديـشند و دربـار     آنها، در    نهايت و صلح در ج    بشري و از آنجا تحقق امن     

  . كنند مطالعه و بررسي
  



98 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

  ١وگو و همزیستی در دیدگاه فرهنگی اسالمی ي گفتها ارزش
، ديـدگاه هدفمنـدي اسـت كـه از مرجعيـت مقـدس         ديدگاه فرهنگي اسـالمي   

 نـشأت  -بخـشد    خود شكل و محتواي شاخصي بـه آن مـي       كه -زندگي اسالمي   
، نهفتـه شـده     اجتماعيةي روند تغييرات همه جانبها، بنياد   در اين ديدگاه   .گيرد مي

بـه رغـم   . آورد ي تغيير را در خود، گرد مـي     ها و چارچوبي است كه تمامي گستره     
ي هـا  شناسـان و فعـاالن رسـانه       ، مـردم   شناسـان  ، روان  شناسـان  نظر جامعه  اختالف

، همگي نسبت به نقش      »هنگيديدگاه فر « يا   »فرهنگ«گروهي در تعريفي واحد از      
دهـي بـه جزئيـات زنـدگي جامعـه و فـرد و مـشخص          نسبت به شكل    اساسي آن 

پذيرنـد كـه    به بيان ديگـر همگـي مـي       . ندا هعقيد ، هم  ي مختلف آن  ها ساختن گونه 
 و  هـا ، رفتار هـا   انديـشه  ةكننـد   ، عنصر تركيبي تعيين    ي فرهنگي ها فرهنگ يا ديدگاه  

 فرهنگـي را     يهـا  نيـز ديـدگاه   )  قدس سره (ام خميني   ام.  ي اجتماعي است  هانمود
 مرحـوم  ة و بـه گفتـ  ٢شـمارد   برمـي » راه اصـالح جامعـه   « و   »سـازي  كارگاه انسان «

ي گونـاگون   هاقانون اساسي مورد نياز زندگي و مجموعه طرز فكر        «:   نبي  بن مالك
   ٣».  موجود در آن است ي اجتماعيها و تنوع

، هـا  شود كه بـه اخـتالف    عنصري مطرح مي  بةمثا بهوگو   در اينجاست كه گفت   
آورد و مـانع از تبـديل         را به صورت طبيعـي درمـي       ها آن  بخشد و  بعدي انساني مي  

ي منفـي اخـتالف را    هـا  وگـو، جنبـه     گفـت  .گردد به قدرتي ويرانگر، مي   آنها  شدن  
  كنـد و در ايـن چـارچوب تبـديل بـه            ي مثبت آن را تقويت مي     ها كاهش و بخش  

ايـن بعـد، بـه    . گردد اي براي اصالح و بازنگري مستمر مي انگيزهرحمت و خير و    
 سرنوشتي و موقعيتي راهكاري در تداوم زندگي و ثبـات آن و         وگو مضموني  گفت

                                                
 كه در تاريخ ششم »هاي آينده  فرهنگي در جهان اسالم و چالشةتوسع«   شده به كنفرانسارائه ةمقال - ١

 به بـرلين در آلمـان   »ايسسكو«برگزار شد و سپس از سوي  )  عربستان سعودي  (  در رياض  ۲۰۰۰ماه مه   
  . انتقال يافت

  . كبري اسدي:   تهيه و تنظيم»فرهنگي امام خميني  يها هديدگا« - ٢
  .۱۳۰ ة، صفح) شرايط خيزش (»شروط النهضه« - »مالك بن نبي« - ٣
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 انديشه و نيز اختياري كـه خداونـد بـراي      يها بقاي بشريت در همان حد و اندازه      
  .بخشد  مي خواسته است وي مي
ني اسـت و بـدين وسـيله    هـا ق و نكـات پن    وگو، ابزاري براي كشف حقاي     گفت

ي هـا شـود، يـا باور   ذهنـي پاسـخ داده مـي    يها م و اشكال  هابسياري از موارد استف   
وگو، باطـل را   توان از راه گفت    مي  كه همچنان. شود دروني بيش از پيش تثبيت مي     
  . نيز به دست آوردآن رابرمال ساخت و داليل بطالن 

سازد؛ براي مثـال     تر مي   و تصميمات را پخته    ها وگو، انديشه  ، گفت  به طور كلي  
و  هـا  بخـشد و انحـراف      را اعتال و عمق مي     ها ، انديشه  از ديدگاه فكري و فرهنگي    

، نـوآوري و   كند و عقل را بـراي خالقيـت    ي آن را برطرف مي    ها  يا پيرايه  هاتحجر
از ديـدگاه سياسـي و      . بخـشد  ، تحـرك مـي      همـان مرجعيـت    ةدر محـدود  هايي  ر

ي اجتمـاعي و  هـا  تر ساختن تصميم وگو همين نقش را در پخته   ي نيز گفت  اجتماع
ي خـويش و متوجـه    هـا  مسئوليتسياسي و ايجاد حساسيت در ديگران نسبت به         

كند؛ در ميـان    موقعيت و مقامي كه از آن برخوردارند، ايفا مي كردن آنان به اهميت   
هـايي   شـور و مـشورت    ، در شمار انـواع      هاوگو ، برخي از اين نوع گفت      مسلمانان

  .اند است كه بدان توصيه شده
 زيرا  ،وگو در اسالم داراي ارزشي تمدني است       با توجه به آنچه بيان شد، گفت      

اسـالم از  .  وگـو بـوده اسـت     و دعوت آيين خود نيز گفـت         پيامبران در تبليغ   ةشيو
، گـسترش يافـت و ايـن          خردمندانـه   ، وعظ و استدالل و سـخنان      وگو  گفتطريق  
وگو بود كه آن را به سرتاسر دنيا به ويژه آفريقا، شرق آسـيا و آمريكـا                 گفت ةشيو

  ، اسـالم    ميليون جمعيت دارند، بـا ايـن روش        هاكه امروزه صد  هايي  كشور. رساند
آوردند؛ اسالم دين استدالل و اسـتفاده از روش منطـق و خردمنـدي در رد باطـل           

» لْموعظَه الْحـسنه وجـادلْهم بـالَّيت هـي أَحـسن         سبيل ربك بالْحكْمه وا    ادع إىل «:  است
با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به       ( )١٢٥ - نحل(

 نـاگزير بايـد اشـاره كنـيم كـه      اينجـا در  .)  اي كه نيكوتر است مجادله نمـاي       شيوه
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 راهكـار گـستراندن     اهرود، تن  راهكاري بنيادي به شمار مي      اينكهوگو به رغم     گفت
كه موضعي است كـه فـرد مـسلمان     دين و دعوت و تبليغ آن نيست و با وجودي     

گيرد؛ امـا بـه هرحـال ايـن راهكـار نيـز         اساس حركت خود، در پيش مي    ةبه منزل 
  .شودهايي   ديگر، دچار دگرگوني تواند براساس موضع طرف مي

  
  وگو ي گفتها عرصه
 با تنوع در دو طرف، ابـزار و موضـوع   وگوي اسالمي متناسب   ي گفت ها عرصه

 نيز داراي چندين معيار و مالك ارزيابي اسـت       ها  تنوع  ؛ اين  وگو، متنوع است   گفت
  :بندي كرد  آن را چنين تقسيم توان وگو مي گفت يها مثالً براساس معيار طرف

،  ، انديـشمندان   ، علمـاي دينـي     ، نخبگـان   مـردم عـادي   (وگو ميان افـراد      ـ گفت 
  ). ان و غيرهروشنفكر
  .ها وگوي ملت ـ گفت
  .ها وگوي گروه ـ گفت
  . وگوي مذاهب ـ گفت
  ).هادهاو ننها ادو جانبه يا در چارچوب سازم( ها وگو ميان دولت ـ گفت
  .وگو با اديان ديگر ـ گفت
  .ديگر يها وگو با جوامع و تمدن ـ گفت
توان به    را مي  بندي  نيز اين تقسيم   وگو  گفتي  ها براساس معيار ابزار   كه همچنان
  :عمل آورد
وگوي مستقيم كه ميان دو طرف يا بيشتر در حضور عموم مـردم يـا از                 ـ گفت 

گيـرد؛ ايـن نـوع      مـي صـورت ) ، راديو و غيره تلويزيون ( ي گروهي ها طريق رسانه 
 نيـز    وگوي مستقيم و بـازي اسـت كـه اصـطالحاً بـه آن منـاظره                ، گفت گو و گفت
 بـا حـضور دو      هـا بسته نيز جـدا از ديگـران و تن        وگوي مستقيم و     گفت. گويند مي

  .گيرد طرف و شماري ناظر، صورت مي
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نگاري يا بـا يـاري طـرف       وگوي غيرمستقيم، از طريق مطبوعات يا نامه       ـ گفت 
  . سوم

بـا ايـن    هـايي   وگو تـوان گفـت    براساس معيار موضـوع مـورد بحـث نيـز مـي           
  : بندي داشت تقسيم

، اجتمـاعي يـا      ، انساني  لوم مختلف اسالمي   ع ة، عقيدتي يا دربار    فقهي(ـ علمي   
  ).  كاربردي-علمي صرف و يا علمي 

  ).  يك موضوع سياسي عملي يا نظريةدربار(ـ سياسي 
  . ـ فكري

  . ـ فرهنگي
  . ـ اجتماعي و غيره
ي هـا  ، شـيوه  آنهـا وگو، اعتقاد داريم كه هر يك از          در گفت  ها با طرح اين تنوع   

از نظر ارزش علمـي   اينكهي خود را دارد و به رغم        اه ، قواعد و روش    ، ادبيات  فني
، اخالقـي و انـساني    ي دينـي  هـا   اما ارزش  ،اند و روش شناختي با يكديگر متفاوت     

؛ اسـالم از   وگو، ثابت و يكسان است  انواع گفتة مشتركي براي همة قاعد همچون
 و  هـا ، انگـشت گـذارده و فق      هـا  طريق متون ديني و اسالمي خود روي اين ارزش        

 علمـي خـود بـه تفـصيل آن را     ة، هر يك از ديدگاه و زاويـ      لماي كالم و اخالق   ع
ي هـا  شـگرف و تغييـرات سـريع شـيوه         يهـا  و همراه با پيشرفت   ند  ا هتشريح كرد 

ارزشمند و از نظر شكلي     هايي   ، معادله  وگو و رودررويي   ي گفت ها زندگي و روش  
،  نيـز كـشف  آنهـا   است  ته كه شايس ، مطرح شدههانوين، اما با همان اصول و بنياد     

  .شناسايي و اسالميزه شوند
  

  وگو عناصر گفت
وگـو، موضـوع    دو طـرف گفـت  : وگو مشتمل اسـت بـر     عناصر گفت ين  تر  مهم
،  ، شـيوه   ، مكـان   وگـو، زمـان     گفت  وگو، داوري و مديريت    وگو، اهداف گفت   گفت
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صر، بـه    عنا   هر يك از اين    ةطي بحث نسبتاً مفصل دربار    . وگو روش و نتايج گفت   
وگـو از جملـه    گفـت  يها  به شكلي كه هدف-آنها بعد ارزش اسالمي هر يك از       

رنـگ    قانونمند ساختن وضع اختالف و تأكيد بر نقاط مثبت و كم           هدف فني يعني  
  . شويم   واقف مي-ساختن نقاط ضعف و منفي آن را تحقق بخشند

  وگو  دو طرف گفت-1
وگـو هـم از    از دو طرف گفت در شخصيت هر يك     هايي   بايد مجموعه ويژگي  

وجـود داشـته باشـد تـا نخـستين و      نظر شخصي و هم از نظـر علمـي و منطقـي       
 از ايـن    هـا  اين ويژگي ين  تر  مهم. وگو را تضمين كند    شرط موفقيت گفت  ين  تر  مهم

  :قرارند
بـا ايـن   .  تـرازي در آزادي اقـدام   وگـو و هـم   الف ـ برابري در تمايل به گفـت  

وگـو نبايـد مجبـور، وادار يـا نـاگزير بـه        رف گفـت توضيح كه هيچ يك از دو طـ     
، طرد يا    ، مرگ  ، زندان  ، سياسي  ي اجتماعي هاوگو شده باشد يا با انواع تهديد       گفت

  وگو شـده  ي زندگي و تطميع و نظاير آن وادار به گفت      هام و يا زير فشار    هاايراد ات 
،  ش عملـي  وگويي هر نتايجي كه داشته باشد فاقـد هرگونـه ارز           باشد؛ چنين گفت  

آن وگوي حقيقي و آداب    ي گفت هاترين بنياد  ديني يا اخالقي است زيرا فاقد ساده      
 اقدام خود، برابـر نيـستند؛ برخـي از     وگو در قدرت و آزادي   دو طرف گفت  .  است

 ضـعف و   انـد و برخـي از موضـع    وگو كـرده  موضع قدرت و اقتدار و سلطه گفت   
 ميان  ، فكري و سياسي وگوي فرهنگي ت، تفاوت بسياري ميان گف    فشار و در نتيجه   

پيـروز يـك     يها وگوي ميان طرف   سنگ از يك سو و گفت       برابر و هم    يها طرف
شكست خورده يـا مـدافع در همـين          يها ، فرهنگي و سياسي با طرف      نبرد نظامي 

وگــوي فرهنگـي و اصـولي عمــدتاً در    نيـرو، از سـوي ديگــر وجـود دارد؛ گفـت    
زنـد حـال آنكـه     ي ظريـف فرهنگـي دور مـي       اهـ چارچوب مبـادالت يـا برخورد     

جم فرهنگـي   هـا ت.  ، فاقد هرگونه معناست    جمهاوگو در چارچوب اشغال يا ت      گفت
ي فكـري و    ها نبرد ةافزون بر عرص  . كند وگو را سلب مي     مثبت گفت  ةهرگونه جنب 
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توان به قصد اتمـام حجـت بـر     ي نظامي نيز ميها سياسي حتي در جريان درگيري 
از نظـر   اينكهـ البته مشروط بـر     . وگو و مذاكره سخن به ميان آورد       ، از گفت   دشمن

،  وگو يا مذاكره  ، گفت  صورت ، دو طرف برابر باشند؛ در غير اين        آزادي ابراز عقيده  
اي از  ي برجـسته ها و تاريخ اسالم نيز نمونه)  ص(در سيره پيامبر  .  جانبه است  يك
متقاعد ساختن او به منظـور       كردن دشمن و      ي هنگام جنگ براي قانع    هاوگو گفت

  .شود ، يافت مي مسلمانان از شر آنهايي گر جنگ و ر ي ويرانهاآمد اجتناب از پي
ايـن ويژگـي نيـز    . وگـو  ب ـ مسلح شدن به دانش و معرفت در موضوع گفت 

أَنتم هؤالء حاججتم فيما لَكُـم  ها«: است، اساسي   در آن وگو و توفيق  براي آغاز گفت  
 به علم   لَكُم به علْم سا لَيونَ فيمآجحت شما اهل كتاب نها) (٦٦ - آل عمران(»   فَلم ،   

 داشتيد، محاجه كرديـد پـس         نسبت به آن دانشي    آنچه ةهستيد كه دربار  يي  نهااهم
  ) كنيد؟ چرا درباره چيزي كه بدان دانشي نداريد محاجه مي

ي هـا  ت منطقي باشد و طبق پايـه      وگوي حقيقي بايد داراي مقدما      گفت  بنابراين
طـرف در موضـوع     جز بـا تخـصص داشـتن دو      ، مسير خود را طي كند كه       علمي
پـذير   وگو و تسلط كافي آنان نسبت به حقايق موضـوع مطـرح شـده امكـان              گفت
   كساني كه در موضوع وجـود و وحـدانيت خـدا بـه             ةخداوند متعال دربار  .  نيست

ومـن  «: فرمايـد  نشي در اين زمينه ندارند، مـي    نشينند، ليك دا   وگو مي  بحث و گفت  
        دلَا هر علْمٍ ويادلُ يف اللَّه بغجن ياس مـنريٍ    ىالنابٍ ملَا كتو از ميـان    ( )٨ - حـج (»  و

هـيچ رهنمـود و كتـاب         خدا بدون هـيچ دانـش و بـي         ةمردم كسي است كه دربار    
ق بـا كـسي باشـد كـه از     ، حتي اگر ح در اين حالت .) پردازد روشني به مجادله مي   

 منفي هم  يهامدياگردد و اي بسا، پ   ، اين حق پايمال مي     تر است  نظر علمي ضعيف  
، خود را محق و پيروز ميدان قلمـداد كنـد و    بر آن مترتّب شود و مثالً طرف باطل      

.  اين امر نيز به مفهوم پايمـال شـدن حقيقـت و انحـراف در ديـدگاه مـردم اسـت           
ي بحـث و   هـا  ، طـرف   اي علمـي اسـت      فايـده   ، تحقـق  وگو چنانچه هدف از گفت   

شـود، كـامالً آگـاه و مـسلط       مـي ر موضوعي كه به بحث گذاشـته    بوگو بايد    گفت
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وگـو قـرار      اين شـرط را بـراي طـرف گفـت          »امام غزالي «ست كه   اينجادر  . باشند
وگـو بپـردازد كـه     اگر طالب حق باشد بايد با كسي به مناظره و گفت       «:  دهد كه  مي

  ١». برد  دانش باشد تا از او بهرهمسلط بر
ي شايسته؛ زيرا خشم و عصبانيت و آشـفتگي و كينـه و   هاج ـ دارا بودن رفتار 

وگو را فاقد هرگونه ارزشي سـاخته و          نسبت به حق و غيره، گفت       ريا و استنكاف  
 ويژگي مثبتـي چـون   آنكهآورد؛ حال   درمي ها و برخورد  ها آن را در شمار درگيري    

كلـي تعـادل در     پذيري و به طور    قل و كنترل خويش و مدارا و انعطاف       ، تع  آرامش
  اي موفق، تأثيرگذار و ابزاري براي تحقق بهترين      وگو را به عرصه    ، گفت  احساسات

  .كند ، تبديل مي نتايج
اش  وگو با ديگران براي پيـامبر گرامـي        اي كلي در گفت    خداوند متعال از قاعده   

، انعطـاف و تـسامح از جملـه عناصـر اصـلي آن          آورد كه نرمش   ميان مي  سخن به 
ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْب الَنفَـضواْ مـن حولـك فَـاعف عـنهم واسـتغفر لَهـم              «:  است

دل بـودي قطعـاً     و اگر تندخو و سخت     ...) (١٥٩ - آل عمران (» وشاورهم يف اَألمر  
از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخـواه و در          شدند، پس    از اطراف تو پراكنده مي    

دهـد كـه بـا       خداوند متعال به پيامبر خود فرمـان مـي        .)   با آنان مشورت كن    هاكار
اند، پس از آنكه آنان را بخشيد و برايـشان           بسا با وي بدرفتاري كرده     كساني كه اي  

پـيش از ايـن نيـز خداونـد بـه موسـي و              . ، مـشورت نيـز بكنـد       آمرزش خواست 
 ٭ فَقُولَا لَه قَولًا لَّينـا       ى فرعونَ إنه طَغ   ىاذْهبا إلَ «: همين فرمان را داده بود    ) ع(رونها

   شخي أَو ذَكَّرتي لَّهبه سوي فرعون برويد كه او به سركـشي        ( )٤٤ و   ٤٣ -طه  (»  ىلَّع
  .)پرداخته و با او سخني نرم گوييد شايد كه پند پذيرد يا بترسد

، از موضوعي سـخن     )السالم عليه(يكي از شاگردان امام جعفر صادق        » مفضّل«
وگـويي كـه     طي گفت . ، داللت ارزشمند و افتخارآميزي دارد       زمينه  گفته كه در اين   

فرد . آيد شود و وي به خشم مي      ، اوضاع آشفته مي     با يكي از زنادقه داشته     » مفضّل«
                                                

 .۱۰۱ة ، صفح  جلد يك،) غزالي( شرح احياء الدين ي المحجه البيضاء ف،فيض كاشاني - ١



 105نقش تمدنی امت: فصل دوم

داني بايد بداني كه     جعفرصادق مي   امام  اگر خود را از ياران    : گويد زنديق به وي مي   
گونه داليلي كه تو     كرد و در مجادله با ما از اين        گونه با ما برخورد نمي     ايشان اين 

كرد در حالي كه بيش از آنچه تو شنيدي از سخنان ما شنيده           آوري استفاده نمي   مي
ي خـود، بـه حقمـان    ها گفت و در پاسخ بود، اما هرگز در خطاب به ما، ناسزا نمي   

، هـا  كرد؛ او همان آدم بردبار و متين و خردمند و آرام بود و از حماقـت   نمي  تعدي
شـنيد و بـه مـا گـوش          ، سخن ما را مـي       باك نداشت  ها پروايي  و بي  ها مغزي سبك
ي كه وقتي همه داليل     ا هشد به گون    آشنا مي   سپرد و با حجت و داليل ما خوب        مي

 كـرده و پيـروز    اشـتيم كـه او را قـانع   كـرديم گمـان د    يمان را مطرح مـي    ها و گفته 
كـرد و متقاعـدمان    ، داليـل مـا را رد مـي     ايم؛ ليك او با سخناني ساده و كوتاه        شده
 پاسـخش  توانستيم نميکه  ي  ا هبست به گون    و راه هر عذري را بر ما مي         ساخت مي

  ١ .داني بايد چون او باشي  او مي گوييم و اگر تو نيز خود را از ياران
  وگو وع گفت موض-2 

م و موارد اختالف و نيـز آنچـه      هاوگو، نقاط اب   شايسته است پيش از آغاز گفت     
 آن انجام شود، مشخص گـردد تـا موضـوعي كـه بـه               ةوگو دربار  قرار است گفت  

 و سـوي   وگـو بـه سـمت    شود؛ روشن و معين باشد؛ گـاه گفـت      مي بحث گذاشته 
در آنهـا  جه شوند كـه  وگو متو گفت يها طرف يا طرف  رود و وقتي دو    ديگري مي 

واقع بـه ايـن نتيجـه     اند، در كرده وگو مي  متفاوت بحث و گفت   دو يا چند موضوع   
علمـاي گذشـته ايـن عنـصر را      . انـد   وقـت خـود را تلـف كـرده         هارسند كه تن   مي

مورد درگيـري و     (  خوانده معتقد بودند كه ابعاد نزاع      »تحرير محل نزاع  «اصطالحاً  
  بخش باشد و اين نكته را شرطي       ، نتيجه ها ا استدالل بايد مشخص باشد ت   )  اختالف

ي هـا   جنبـه ة در اينجـا بايـد همـ   ٢.اند كه نيازي به استدالل نـدارد      منطقي برشمرده 
                                                

 از پيامبر صـلي   آنچه نگاه كنيد به     وگو  فتگنيز در زمينه ادبيات مناظره و       ).  مفضّل(التوحيد  :  كتاب - ١
 .  طبرسي آمده است بيت آن حضرت در كتاب االحتجاج اهللا عليه و آله و سلم و اهل

  .۶ ة صفح،۳ جلد ،قاموس الشريعه:   و السعدي۵۴۰ ة صفح،الكافيه:  الجويني:  نگاه كنيد به - ٢
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ي مهمي كه مورد توجه قرار ها مربوط به موضوع در نظر گرفته شود؛ اي بسا جنبه      
  .گذارند  بر جاي مي  بحث نگيرند، اما تأثير خود را بر نتايج

  وگو اهداف گفت -3
، شـناخت و تجلّـي        در هدفمند بودن آن يعني كشف حقيقت       وگو  گفتارزش  

،  است؛ ايـن هـدف  »   مومن استة، گمشد حكمت« مصداق    شكل و مضمون آن به    
وگـو، معنـايي حقيقـي، بـه همـان صـورتي             ، تجرد و صـداقت در گفـت        به منطق 

سـبأ  (»   أَو يف ضلَالٍ مبنيٍ    ى لَعلَي هد  وإنا أَو إياكُم  «: كند بخشد كه قرآن مطرح مي     مي
  .) در حقيقت يا ما، يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكاريم) (٢٤ -

 كه داراي هدف معيني نباشد و تأثير علمي و فكري خاصي نيز بر              وگويي گفت
ي هـا وگو  گفـت  ةهمين قاعـده دربـار    .  ارزش است  جاي نگذارد بيهوده و كامالً بي     

ائل فرضي و خيالي و آنچه ارتباطي بـا واقعيـت نـدارد، هـم صـدق           مربوط به مس  
وگو نيـز    و آيين گفتها  آن سخن خواهيم گفت، شيوهة دربار كه همچنان ١.كند مي

رو  وگـوي انتقـادي روبـه      كند، گاه ما بـا گفـت       ، تنوع پيدا مي    متناسب با اهداف آن   
نقد . كند  مي را نقدي طرف ديگرها ، اقدامات و انديشه   هستيم كه طي آن هر طرف     

ي شـرعي و    هـا  در مرز  آن را  خود، آداب و شـرايطي دارد كـه          ةو انتقاد نيز به نوب    
، حـساب و كتـاب هدفمنـد و      درسـت  ، ارزيابي  دارد و آزادگي   اش نگاه مي   عقالني

وگـو نيـز وجـود دارد كـه بـه آن       نوعي گفت. كند انتقاد سازنده را در آن حفظ مي      
 موضـوع و در واقـع طـرح    ة صحبت كردن دربارهان تنگويند و هدف آ    مباحثه مي 

كند و نتايج از پـيش توافـق        خاص ديگري را دنبال نمي      ، هدف   و جز آن   آن است 
اي  از پيش تعيين شده   هايي  وگو، احكام ن   گفت يها اي را منظور ندارد و طرف      شده

 و  كـردن   وگويي است كه سعي در قانع      ، گفت   محاجه يا استدالل   .در دست ندارند  
ي طرف ديگر و سعي در جلب و جـذب  ها ، رد ديدگاه   آوردن دارد و هدفش    دليل

  . و هدايت او يا رساندن پيامي به ديگران و روشن كردن و آگاه ساختن آنان است
                                                

نگـاه  . صورت گيرد»  اي اتفاق افتادني مسألها  مهم يةواقع «ة كه مناظره بايد دربار  است معتقدغزالي   - ١
  .۱۰۰ ة صفح، جلد يك،كنيد به المحجه البيضاء
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   مدیریت و داوري-4
و  هـا  وگو و تـضمين تحقـق هـدف    اين عنصر فني نيز براي بهبود كيفيت گفت 

،  وگو در مقام يك طـرف   مديريت گفت .  روري است ، كامالً ض   پياده كردن نتايج آن   
وگو، كنتـرل آن و   دهي گفت شود و وظيفه و نقش او سازمان     نمي هاوگو وارد گفت 

ي هـا   و روش  هـا   شيوه  وگو و مراقبت   طرف گفت  ي برابر براي دو   ها ايجاد فرصت 
، شرايط و ها ؛ اين نقش معين است  يها  در حالت  هاهر يك و سپس داوري ميان آن      

انـد   عبارتآنها ين  تر  مهمكند كه    ، الزامي مي   را در مديريت و داوري    هايي  تاندارداس
 ةنگري و محاسـب    طرفي و علمي   وگو، بي  گفت يها  طرف ة هم  پذيرش از سوي  : از

 حقيقت، ة طرف ديگر جز در محدود    دقيق نتايج و عدم رعايت يك طرف به زيان        
،  ي فكري ها زمينه  پيش   افراد آن  يا برخي )  مديريت و داوري  (حتي اگر اين دستگاه     

داشته باشند نيز نبايد اين  ها رفتاري و ديدگاهي يكسان يا مختلف با يكي از طرف     
  . را در مديريت و داوري خود، دخالت دهندها زمينه پيش
  وگو  مکان گفت-5

 ةوگو يا هم گفت يها نبود هرگونه عاملي كه داراي تأثير منفي بر يكي از طرف     
ايـن  .  سـت هاوگو ناظران باشد، از جمله شرايط الزم بـراي مكـان گفـت         يا بر   آنها  

آميز، انفعالي يا پرسروصدا يا ناشي از         تحريك  يهاتواند به صورت فضا    عوامل مي 
از جملـه  . وگو را تحت تـأثير قـرار دهـد         گفت يها تهديد و ارعاب باشد و طرف     

ه شـده و مربـوط بـه    ي آن نيز، مواردي است كه در قرآن كريم به آن اشـار      ها مثال
و جو انفعـالي فـراهم شـده از سـوي مـشركان بـراي تـأثير بـر رونـد                     ها تحريك
م هاويژه پس از ات  بهآنها  در پي تحقق    )  ص(شده كه پيامبر اكرم       مي  ييهاوگو گفت
)  ص( قــرآن كـريم از پيــامبر  اينجـا در .   اسـت  بــه جنـون بــوده )  نعـوذ بـاهللا  (وي 
، دعـوت  ها و سروصداها  و ارعابهاذاردن اين تهديدخواهد  آنان را به كنار گ       مي

 پـس از    البته- وگو در چارچوب موعظه و پند نيكو     كند و براي از سرگيري گفت     
كـه بـه وي   هايي   در تهمت  -   ساختگي ةمتفرق شدن و فاصله گرفتن از اين صحن       
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 ثُـم  ى للَّه مثْنـي وفُـراد  قُلْ إنما أَعظُكُم بواحده أَن تقُوموا «. اند، تأمل كنند   نسبت داده 
دهم  بگو من فقط به شما يك اندرز مي       ( )٤٦ - سبأ(» تتفَكَّروا ما بصاحبكُم من جنه    

سـپس بينديـشيد كـه رفيـق شـما      . خيزيـد   پـا  براي خدا بههايي دو دو و به تن  :  كه
 فضايي  ترديدي نيست كه اين كار، اثر خود را در ايجاد         .) گونه ديوانگي ندارد   هيچ

، بـر جـاي    درگير يا حاضران و يـا نـاظران   يها ويژه و تأثير شديد رواني بر طرف     
  .گذارد مي

  وگو  زمان گفت-6
در .  ، زمـان بـسيار مهـم اسـت     وگو و اهـداف آن    ي گفت ها در گزينش موضوع  

وگوكننده از نظـر اجتمـاعي و        گفت يها وگو بايد وضعيت طرف    تنظيم زمان گفت  
وگـو بـر ديگـران و اهميـت       گفـت   و شرايط انعكـاس  ها آن رواني و آمادگي علمي   

  ، در زمـان    وگو كامالً رعايت شود؛ گـاه يـك موضـوع معـين            زماني موضوع گفت  
  .دهد خاصي داراي اهميت است؛ اما در زماني ديگر، اهميت خود را از دست مي

  وگو  آیین گفت-7
روال آن ، بـر   اي از قواعـد كلـي     براسـاس مجموعـه    وگـو   گفتيعني نظمي كه    

 كـه   آن اسـت  ،   ي علمـي  هـا وگو  مسائل بديهي در گفت     از جمله . گيرد صورت مي 
 يهـا   باشد و قاعـدتاً طـرف    آيين و روش آن كامالً روشن و از قبل مشخص شده          

بنـد و متعهـد    وگو نيز بايد قواعد آن را پذيرفته باشند تـا همگـي بـدان پـاي            گفت
أَتجـادلُونين يف أَسـماء   «: نهـد   ت مـي  كريمه نيز بر همين نكتـه انگـش  ةباشند؛ اين آي  

 ةآيـا دربـار   ) (٧١ - اعـراف (»  مـن سـلْطَان    ا أَنتم وآبآؤكُم ما نزلَ اللّه ـ       هاسميتمو
 هـا آن]  حقانيت[ايد و خدا بر      گذاري كرده   م نا  ها براي بت   كه خود و پدرانتان   هايي   نام
 را به  ها خواستند اين نام   مشركان مي ) كنيد؟ مي  ، با من مجادله    ني فرو نفرستاده  هابر

وگوي خود مطرح كنند؛ اما براي طرفي كه ايـن بخـش     گفتة بخشي از شيو  ةمنزل
  .آور باشد تواند الزام از آيين را باور ندارد، نمي
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 يهـا  وگوي علمي در چارچوب ديدگاه  ي آيين گفت  هامعيارين  تر  مهم اينجادر  
  : زيمسا فرهنگي اسالمي را مطرح مي
 منظور از آن، شناخت هر طرف نـسبت بـه حقـايق    :الف ـ شناخت و آگاهی 

 طرف مقابل از منابع اصلي و نه منابع ديگـري اسـت كـه بـه          يهاو باور  ها ديدگاه
تا بـدين ترتيـب بتـوان هـر         .  باشد  واسطه يا حتي از سوي دشمنان به دست آمده        

،   دارد خته و قبـول كـه خـود مطـرح سـا     هـايي   طرف را نسبت به معتقدات و باور      
خـود را   يهـا  وگو بايد معتقـدات و ديـدگاه      گفت يها همچنين طرف . بند كرد  پاي
سازي و روشنگري نيـز در همـين چـارچوب     اصل آگاه .  كنند   ديگران معرفي   براي

 و گرايـي  واقع آگاهي و روشنگري است و به مقتضاي      اسالم دين . كند معنا پيدا مي  
شنگري در برابر هر فردي كه قرار است به اردوگـاه           فطري بودن خود، به لزوم رو     

 واقـف  ...اي كه در پي نفوذ بـه عمـق آن اسـت و      آن بپيوندد و در برابر هر جامعه      
دانـد كـه      زيـرا مـي    ،ي خود را عرضه كنـد     هاب خواهد گوهر گران   ؛ اسالم مي   است

في ، تقليد در عقيده را ن  همگان روشن خواهد شد؛ بر همين اساس    ارزش آن براي  
كند و پيروانش را به قدرتمنـدي در ديـدگاه و بـصيرت              و اجبار عقيدتي را رد مي     

، آنـان را پـيش از هـر چيـز بـه فراخـواني              كند و در برخورد با ديگران      دعوت مي 
  ١.دهد ، فرمان مي روشن
ـ               « الْم ـين مـنقَـالَ إنـاحلًا ومـلَ صعا إلَـي اللَّـه وعن دملًا مقَو نسأَح نمولمنيس  «

گفتارتر از آن كسي كـه بـه سـوي خـدا دعـوت              و كيست خوش  ) (٣٣ - فصّلت(
قُـلْ هـذه    «) ؟ من در برابر خـدا از تـسليم شـدگانم         : نمايد و كار نيك كند و گويد      

ايـن اسـت   : بگو( )١٠٨ - يوسف(»   بصريه أَناْ ومن اتبعينى اللّه علَ ىسبيلي أَدعو إلَ  
.)  كنـيم   مـي  ام كرد با بينايي به سوي خدا دعـوت       هر كس پيروي   ، كه من و    راه من 
ي هـا  وگو با غيرمسلمانان نيز ابتدا بايد حقايق ايـن مكتـب و ويژگـي               گفت ةدربار

ي وگـو  گفـت ي قوي و در چـارچوب  ها  همراه با داليل محكم و حجت      اصلي آن 
                                                

  .۱۲۷ة ، صفح) هاي بنيادي در نظام اسالم پايه (ي النظام االسالمياالسس المهمه ف:  از همين نويسنده - ١
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  ١.، روشن گردد منطقي و سالم
اهللا عليـه و آلـه و        صـلي (يامبر اكرم    كه وقتي پ    است حديث آمده  يها در كتاب 

 تـا  !يا علي«:  را به يمن اعزام كرد، به وي فرمود   )السالم عليه(، حضرت علي    ) سلم
، با او جنگ نكن و به خـدا سـوگند اگـر خداونـد      يا هكسي را به اسالم فرانخواند   

،   تابيـده   خورشـيد بـر آن   آنچهعزوجل يك نفر را به دست تو هدايت كند، از هر            
  ٢». راي تو بهتر استب

هـيچ    يعني به كارگيري آيين صحيح و به صورتي روشـن و بـي  : ب ـ روشنی 
آميزي حق و باطل حتي بـراي نيـل بـه حـق بـه          پوشش يا پيچيدگي و عدم درهم     

: فرمايـد  مـي ) الـسالم  عليـه (جعفرصادق   امام! عنوان هدفي كه وسيله را توجيه كند      
 ٣». ، بسنده اسـت   باطل حق در برابر بسياري حق و باطل را در هم مياميز و اندكي          «

 وگو گفت، فريب طرف      امام جويني  ة به گفت  وگو  گفتي مبهم در    ها از جمله روش  
دادن سخنانش بـه وجـوه     براي بيرون كشاندن وي از موضوع مورد بحث و سوق         

 نيز در اين چـارچوب      ها  به كارگيري مغالطه و سفسطه در روش       ،٤» احتمالي است 
  .ردگي قرار مي

، دوري  ، تجـرد ذهنـي   عناصـر آن نفـي تعـصب   ين تـر  مهـم  : گرایی ج ـ علمی 
 و مواضع قبلي و احكام از پيش تعيـين شـده در جريـان               ها داوري گزيدن از پيش  

 يها  اعتقادات و ديدگاه ، نسبت بهوگو   گفت يها  حتي اگر طرف   - است   وگو  گفت
ي از راسـتي در رسـيدن بـه    ، فضاي خود يقين مطلق داشته باشند ـ اين تجرد ذهني 

پيـامبر  . آورد خواهد باشد ـ فراهم مـي   ـ گو هرچه ميهايي   هدف نمثابة بهحقيقت 
وإنـا أَو   «: كند  مي ، خطاب  ، ديگران را با همين روش      نيز در قرآن كريم   )  ص(اكرم  

                                                
  .۲۷۵ ة صفح، جلد يك،اقتصادنا: شهيد محمدباقر صدر - ١
 . آورده است۳۰ة ازده، صفحي جلد ،عهيالش لي در وسايملث را حر عاين حديا - ٢
 .۱۷۳ ة صفح، يك جلد،)ينيکل (يالکاف - ٣
  .۵۴۲ - ۵۴۹صفحات ، الكافيه: الجويني - ٤
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  دلَي هلَع اكُمبنيٍىإيلَالٍ ميف ض ا شـما بـر   و در حقيقـت يـا مـا يـ    ) (٢٤ - سبأ(»   أَو
ي پذيرش نتـايج  ـبا اين فراخوان اوج تجرد و آمادگ  .)   آشكاريم  هدايت يا گمراهي  

رغـم يقـين مطلـق      بـه -كجا كه باشـد    هرچه و به هر صورتي و هر     - وگو  گفت
فـيض  «. رود ، بـه شـمار مـي    نسبت به درستي اعتقادات خـويش   )  ص(پيامبر اكرم   

يـابي و   هدف از آن بايد حقيقت«: دگوي ، مي وگو  گفت در سخن از شرايط      »كاشاني
خواست مطرح شدن آن به هر صورت باشد؛ ثابت شـدن درسـتي نظـر، فراوانـي             

 را تشكيل دهد كه رياكـاري      وگو  گفت خويش نبايد هدف      دانش و صحت ديدگاه   
 كـسي كـه   همچـون   وگـو  طرف گفت«: افزايد او مي» .است و اكيداً نهي شده است  

 يافـت شـكر گويـد و        آن را  حق باشد و زمـاني كـه         اي دارد بايد به دنبال     گمشده
او بايد طرف   . برايش تفاوتي نکند كه خود يا طرف ديگر، آن را مطرح كرده باشد            

خود را نه دشمن كه ياور خود در نظر گيرد و وقتي خطـايش را بـا وي در ميـان                
 و ايـن بـدان معناسـت كـه        ١».گذاشت و حق را نشانش داد، سپاسـگزارش باشـد         

 معناي نمايش دانش و معلومات در جريان         ن و علمي برخورد كردن به     منطقي بود 
،   كوبيـدن حريـف   ي آنهـا ، يا توان مجادلـه و اسـتفاده از ابزار        و مناظره  وگو  گفت
  دانستن، مقدم وگو گفتگرايي و تجرد ذهني در آيين      از جمله شرايط عيني   .  نيست

اثبـات صـحت و صـدق دعـوي       ن بـراي    هادليل بر رأي و انديشه و استفاده از بر        
 اگـر راسـت     :بگـو ) (١١١ - بقـره  (» قُلْ هـاتواْ برهـانكُم إن كُنـتم صـادقني         «:  است
ي هـا  شرط ديگر، مقيد بودن به حقايق و انديـشه .) گوييد، دليل خود را بياوريد     مي

بنـد    خـود را پـاي  آنچـه بـا   «:  بنا بر قاعـده   آنها  باورپذير طرف ديگر و استدالل به       
  ي خـود از حقـايق     هـا  و عـدم احتجـاج بـا برداشـت        » بندشان سازيد  اند، پاي  هكرد

؛ ايـن   كننـد، اسـت    دشمنان از قول وي نقل مي     آنچهپذيرفتني ديگري يا اعتماد به      
  .  شرط آشنايي با طرف مقابل استة، دنبال  گفتيم كه همچنانشرط نيز 

 ي مشترك ميـان دو ها در آغاز بايد حقايق و باور:گیري از مشترکات د ـ بهره 
                                                

  .۴۳ة ، صفح  جلد يك»احياء علوم الدين« و ۹۹ و ۱۰۰ صفحات ، جلد يك»المحجه البيضاء« - ١
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 مبناي مستحكمي كه دو طـرف بـر آن          ةطرف را شناسايي و كشف كرد تا به منزل        
 نردباني براي   همچون سازند، بهره گيرند و       قرار گيرند و مقدمات واقعي را مطرح      

نـا   كَلَمه سـواء بين ىقُلْ يا أَهلَ الْكتاب تعالَواْ إلَ« :تر استفاده نمايند نيل به حقايق كلي   
كُمنيبكه ميان مـا و        بياييد بر سر سخني    !اي اهل كتاب  : بگو) (٦٤ - عمران  آل( »و 

  .) شما يكسان است بايستيم
  وگو گفت ة شیو-8

سـت كـه در   وگو گفـت  و رفتارشناسي دو طرف     وگو  گفتمنظور از آن ادبيات     
وگـو    بخشي از اخالقيات و رفتاري كه بايد بر گفت ، بهوگو   گفت يها بخش طرف 

 خويشتن و تعـادل در احـساسات و          ، كنترل  ، نرمش  انعطاف:  حاكم باشد، از جمله   
 به احـساسات     نه نسبت به طرف ديگر و احترام      ها، و نيز گشايش رفتاري آگا      غيره

آميـز و پندگونـه و بـه اصـطالح بـه زبـان         ي حكمـت  وگو  گفتي وي و    هاو باور 
، تـأثير   ييها و چنين برخوردها وشاين ر.  ، اشاره كرديم   بهترين روش   خويش و به  

ي او، بـر  هـا  نسبت بـه شخـصيت و اهـداف و باور    كنندهوگو گفتمثبتي بر طرف  
  .گذارد جاي مي

، آشـوب و تـشنّج و     ، هرج و مرج    ي منفي از جمله تحريك    ها حال آنكه روش  
ي مغالطـه و سفـسطه و تمـسخر و      هـا  ي كور، تكبر و به كارگيري شيوه      ها تعصب

، مردود است و اسـالم   ي مطلوبوگو گفت  ، همه و همه در يك      بلهجو طرف مقا  
 عنكبـوت (»  ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتاب إلَّا بالَّيت هي أَحسن       «:   نهي كرده است    را هانيز آن 

 وگـو  گفـت .) اي كه بهتر است مجادلـه مكنيـد   و با اهل كتاب جز به شيوه   ) (٤٦ -
، جـايي بـراي   وگـو  گفـت در ديدگاه اسـالم در  !  جاي خود داردكه ناميان مسلمان 

. دشنام و نزاع و كشمكش وجود ندارد؛ زيرا تأثير منفي بـه جـاي خواهـد گـذارد                
والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيـسبواْ اللّـه عـدوا             «: فرمايد خداوند متعال مي  

خوانند دشنام مدهيد كه آنان      ا را مي  كه جز خد  يي  آنهاو  ( )١٠٨ - انعام(» بغير علْمٍ 
چـون  هـايي   ضـد ارزش .) ، خدا را دشنام خواهنـد داد     از روي دشمني و به ناداني     
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، تهديد به اخراج از دين و زدن انگ ارتـداد، آن             دانستن، فاسق    تهمت و افترا زدن   
ارتـداد و  . ، در همين راستا قرار دارد     تأمل و بحث عقيدتي و فقهي كامل        هم بدون 

را بـه   آنها   و قواعد بسيار دقيقي هستند كه فقه اسالم با دقّت            هاتكفير داراي معيار  
شـود و حقـوق     حقي از كسي پايمال نمي كه در آن هيچي ا هبحث گذاشته، به گون   

زدگـي در صـدور احكـام در جريـان           شـتاب . گـردد  ، سلب نمـي    اجتماعي انساني 
 يهـا  ، كـامالً بـا ديـدگاه       طقـي  به منظور ايجاد فضايي غيرعلمي و غيرمن       وگو  گفت

 به ويـژه تهديـد بـه تجـاوز و سـلب          ها اين روش  اينكه  گو ، مغايرت دارد   اسالمي
 معكوس بـه بـار   ة تكفير و ارتداد، نتيجة و ناپخت حقوق اجتماعي و احكام شتابزده  

 كه  ن گونه ا هم ،گردد  دين مي   آميز عليه  ي خشونت ها آورد و باعث بروز واكنش     مي
، بروز كرد و     ي كليسايي برخورد با ديگران طي قرون وسطي       ها شيوهدر واكنش به    

گـري و    به پيدايش انواع پررنگي از الحاد و انحراف و نيـز سكوالريـسم و افـراط               
  . منجر گرديد انحراف
 و آداب آن وگـو   گفـت  بر اين باور است كه وقتي طرف ديگر، از حدود             اسالم
 را قطـع  وگـو  گفـت آورد، بايد  ه روي ميرود و به تهديد و افترا و سفسط      فراتر مي 

اينان همـان   ( )٦٣ - نساء(»  أُولَئك الَّذين يعلَم اللّه ما يف قُلُوم فَأَعرض عنهم        «: كرد
يا زمـاني كـه   .)  ، از آنان روي برتاب  داند چه در دل دارند، پس      كسانند كه خدا مي   

ـ سـرباز  آنهـا   و قاطعيـت  ن ـ بـه رغـم روشـني     هااز پذيرش دليل و حجت و بر
وما نحن بتاركي آهلَتنا عن قَولك وما نحـن         «:  پايان بخشيد  وگو  گفتزند، بايد به     مي

 مننيؤمب داريـم   و ما براي سخن تو دست از خدايان خود برنمـي   ( )٥٣ - هود(» لَك
ودگي و  بيهـ ة وارد مرحلـ وگـو  گفـت   و سرانجام زمـاني كـه  .)  و تو را باور نداريم   

 همچـون گـردد و     ، محال مـي    اي از آن   شود و تحقق هرگونه فايده     اتالف وقت مي  
شود بايد آن را خاتمه      با كافران مي  )  ص(ي پيامبر خدا    وگو  گفتتوصيف قرآن از    

 اللّه علَـي  إنَّ الَّذين كَفَرواْ سواٌء علَيهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم الَ يؤمنونَ ٭ ختم           «: داد
در حقيقـت كـساني     ( )٧ و   ٦ - بقره(» قُلُوم وعلَي سمعهم وعلَي أَبصارهم غشاوه     
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آنهـا   بيمشان ندهي برايشان يكـسان اسـت          كه كفر ورزيدند چه بيمشان دهي چه      
ده و بـر  هـا آنـان و بـر شـنوايي ايـشان مهـر ن      يها نخواهند گرويد، خداوند بر دل  

  .) ي استا ديدگانشان پرده
 و نيـز سـطح    ١ زبـان مـشترك   ة بايـد دربـار    وگو  گفتطرف   از سوي ديگر، دو   

، به توافق رسيده باشند تا نـسبت بـه گـرفتن و دادن     علمي و فكري معيني از زبان  
مـا جملـه     «: تحقـق بخـشيده باشـند        حديث شريف  ة، نوعي برابري را به گفت      پيام

» . ، بـا آنـان سـخن گـوييم     ل مـردم پيامبران، فرمان داريم كه به ميزان ظرفيـت عقـ         
ي اسالمي معاصر، وگو گفت اسالمي بايد بر زبان  ةواقعيت آن است كه پيام پيشرفت     

ي تكنيكـي  هـا  ، زبان و شيوه   طلبد و هر مرحله    سايه افكند؛ زيرا هر دوره پيامي مي      
 بـراي خـود دارد؛ زيـرا ايـن جنبـه تجديدپـذير اسـت و در         وگـو   گفتموفقي در   

گيرد، البته مشروط بر آنكـه از قواعـد و احكـام ثابـت                قرار مي  اهچارچوب متغير 
، خارج نشود؛ اين تجديدپذيري نيز گوياي پويـايي اسـالم و     وگو  گفتاسالمي در   

ي هـا ي زمـان و مكـان و بـرآوردن نياز         هـا  نياز ة مطلق آن در دربرگيري همـ       توان
  . ستهاآن

  وگو گفت نتایج -9
، پيـروزي يـا      ارقـام گويـاي برتـري       و حقايق و   وگو  گفتكه در واقع ماحصل     

طـرف   يهـا  ي در ديدگاه  ئطرف و از آنجا تحول كلي يا جز        شايستگي يكي از دو   
 و معتقداتي است كه در معرض نقد و ترديـد و احيانـاً   هاديگر و بازنگري در باور 

 بايـد در     رسـد كـه    طرف متقاعدشده گاه به اين نتيجه مـي       . اند شكست قرار گرفته  
 وگـو  گفـت دهد، تجديدنظر كند؛ گاهي نيـز    و نوع پيامي كه ميها  و روش  ها شيوه

                                                
، سـطح   هاي تخصـصي  كارگيري اصطالح  از جمله بهووگ گفتهاي فني زبان   جنبهاينجامراد ما در    - ١

هاي تخصصي است كه ممكن  گيري از برخي علوم و رشته  طرح آنها و بهره ةها و شيو علمي بيان ديدگاه
ي كر و وگو گفت   اصطالحاً تبديل بهوگو گفت  صورت  نباشد كه در اين ناآشناآنهااست طرف ديگر، با 

  .گردد ها مي الل
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يا برابري در شكـست و پيـروزي و رسـيدن بـه     آنها طرف و تفاهم   دو  با رضايت 
، وگـو    گفت يها  طرف ة كه هم  آن است  مهم   .پذيرد  مي ، پايان   مياني جديدي  ةنتيج

 اصـراري  ي خـود هـا  خطا آنكه نسبت به نتايج آن را هرچه بود بدون تعصب و بي     
 ميان   و داوري آن در اين   وگو  گفتبديهي است كه مديريت     . داشته باشند، بپذيرند  

ي منطقـي و علمـي   هابا ابزارآنها نقش اساسي در حساب و كتاب نتايج و ارزيابي  
  . اشاره شد ـ دارد ـ كه بدان

، خـالي از  وگـو  گفـت  ة جمهوري اسالمي ايران در عرصـ   ةدر اينجا طرح تجرب   
،  ، هم از نظـر كمـي و هـم از نظـر كيفـي         هيچ ترديدي   بي  ؛ اين تجربه   فايده نيست 

 جمهـوري اسـالمي ايـران در اقـدام           بـسا موفقيـت     بسيار پرباري بوده و اي     ةتجرب
ـ  ٢٠٠١سازمان ملل متحد بـراي نامگـذاري سـال         وگـوي    سـال گفـت   ه مـيالدي ب

صميم بـود كـه    بنا بر همين ت  .گر پختگي اين تجربه در آن است      ن، خود بيا  ها تمدن
، تأسـيس و مـشاركت در    در تهـران  هـا  ي تمـدن وگـو  گفتمركز علمي تخصصي    

پـيش از آن نيـز   .  آن گذاشـته شـد  ةبـر عهـد   هـا   تمـدن  يوگـو   گفتاجراي طرح   
 ساخته بود كه به مرور زمان        ، چندين طرح ابتكاري مطرح     جمهوري اسالمي ايران  

 ميـان  وگـو  گفـت ، طرح   آنهاپيش  فعال گرديدند؛ پيشا   يها د و دستگاه  هاتبديل به ن  
مجمـع  « هشتاد فعال شد و سپس در تأسـيس         ةمذاهب اسالمي بود كه از آغاز ده      

 ةني سـاالن  هـا كنفـرانس ج  «؛ همچنين    ، تبلور يافت   » مذاهب اسالمي   ني تقريب هاج
 دايمـي اسـت و در   ة كه داراي دبيرخان  »ي اديان وگو  گفت« ةوژپر،   » اسالمي ةانديش

در . كند دهي مي  ، سازمان  اي در اين زمينه    ي دوره ها و كنفرانس  هاطول سال سمينار  
 يآنهـا سياسـي و جري  يهـا  ي دايمي و منـاظره ميـان گـروه       هاوگو  گفتداخل نيز   

 و هـا  ي گروهـي يـا در گردهمـايي   هـا  مختلف فكري و فرهنگي از طريـق رسـانه     
 تـوان گفـت تقريبـاً انگيـزه و نيـروي       است كه مـي آن چنان و تجمعات   هاميزگرد
 ةشـيو . دهنـد   سياسـي ايـران را تـشكيل مـي      - اجتمـاعي    ة اساسـي عرصـ    ةمحرك
بند بود، نقش     بدان پاي    و نقدي كه انقالب اسالمي از همان روز نخست         وگو  گفت

 به  گرايانه ي منفي و نيز در نگاه علمي و منطقي و واقع          ها سزايي در كشف جنبه   ه  ب
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 و بحث و انتقاد،   وگو  گفتجريان  .  ، ايفا كرده است    مشكالت و مسائل و موانع راه     
پذيري در برخورد با مـسائل در فـضاي انقـالب             عامل انعطاف   ينتر  مهم،   همچنان

 ةي متفاوت در عرض   ها ي مختلف و ديدگاه   ها  انديشه   آن دربرگرفتن  ةاست و نتيج  
  . و برخورد با مشكالت است ها حل راه

  
  همزیستی در دیدگاه اسالمی

 قبـول  آن رازيستي براساس پلوراليسمي كـه اسـالم   آميز، هم در فضاي اختالف  
 ها  و نبرد انديشهها  كه ما را از مشكالت انواع مختلف درگيري      حلي است  دارد، راه 
، به معناي پذيرش يك نوع      دارد؛ ولي همزيستي   ، بركنار مي    و معتقدات  ها و ديدگاه 

ي كوتاه آمـدن از      به معنا  كه همچنان   نيست؛  انديشه و رفتار و ذوب ديگران در آن       
 پلوراليـسم غربـي      همزيست طبق مفهوم   يها حق يا تقسيم مساوي آن ميان طرف      

، وضع خـاص خـود را حفـظ كنـد و             بلكه بدان معناست كه هر طرف      .نيز نيست 
، فكـري يـا سياسـي خـود را در چـارچوب حقـوق و                 ، مـذهبي   ديني يها فعاليت
تعـادل و  آنها  ه و ويژگي اصلي      را تضمين كرد   ها  اسالم آن    كه -ي عمومي ها آزادي

توازن است و به هيچ طرف با هر قدرت و امكاناتي كه داشـته باشـد حـق سـلب       
  . باشد  داشته-دهد  حقوق ديگران يا اخالل در امنيت جامعه را نمي

 شـهر مدينـه در زمـان        –، اوضـاع دولـت       آل اين نوع همزيـستي     وضعيت ايده 
 در كنـار مـسلمانان از زنـدگي امـن و         يهوديـان و مـسيحيان       است كه   ) ص(پيامبر

حبـشي، رومـي و فـارس در آن    . آزادي در كنف دولت اسالمي برخـوردار بودنـد     
همزيـستي  . جـستند  ، بهـره مـي    اعراب از تمـام حقـوق شـهروندي خـود        همچون

   اُوس و خزرج با  يکـديگر و حتـي پيـروان        ةجران با انصار، همزيستي دو قبيل     هام
دادنـد و در    كه نوعي اپوزسيون را در آنجا تشكيل مي      فكري و سياسي   يها ناجري

منافقان و مشركان نيـز در ايـن ميـان بـه همزيـستي در كنـار يکـديگر،             آنها  رأس  
 الْكَافرونَ ٭ لَا أَعبد ما تعبـدونَ ٭ ولَـا أَنـتم عابـدونَ مـا          هاقُلْ يا أَي  «: مشغول بودند 
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     م ابدا علَا أَن٭ و دبيلَ ديـن     أَعو كُمديـن ٭ لَكُـم ـدبا أَعونَ مابدع ملَا أَنت٭ و مدتبا ع «
پرسـتم شـما     مـي  آنچـه پرسـتم و    پرستيد نمي   مي آنچه !اي كافران : بگو( )كافرون(

پرستيد،  پرستم شما مي  ميآنچهپرستم و نه   پرستيديد من ميآنچهپرستيد و نه   نمي
 ةديـدگاه اسـالمي در عرصـ      .)  ن بـراي خـودم    دين شما براي خودتـان و ديـن مـ         

  :  اصلي به اين شرح استة، مبتني بر دو پاي همزيستي با ديگران
  . مصالح عالي اسالم در پرتو اوضاع موجود-١
  .  پيوند و عواطف انساني و روابط اخالقي-٢

 هـا گيـرد؛ آن   م مـي  هـا ، از ايـن دو سرچـشمه ال       هـا   زمينه ةتشريع اسالمي در هم   
 تـشكيل   آن را ي    هـا   جنبه ةاسالمي در هم  )  گذاري قانون ( ژگي تشريع ويين  تر  مهم
عناصر اصلي كـه نـوع و چگـونگي روابـط ميـان مـسلمانان و          ين  تر  مهم .دهند مي

  :از ستا آيد عبارت  همزيستي به شمار ميةكند و شيو ديگران را مشخص مي
ت نمونه  -1 ه مـراد از   كـ » امت وسـط «قرآن كريم امت اسالمي را با عنوان     :   ام
، توصـيف  »بهترين امت در ميان مردم  « و   »امت شاهد «، الگوي برتر است و نيز        آن

 و هـا   عرصهةاين عنصر خود، امت را به سمت وااليي و تكامل در هم .  كرده است 
دهد و به معناي دربرگيـري    مي ، سوق تر از تجربيات ديگران   گيري هرچه تمام   بهره
  .لت انساني ـ تمدني بزرگ استي زندگي و حمل رساها  عرصهةهم

نوع نخست ميان مؤمنان    :  كه مستلزم دو نوع همزيستي است      : گرایی  اصول -2
،   امـور اسـت و نـوع دوم      ةو همزيستي برادرانه و به مفهوم وحدت افـراد در همـ           

 از    دوري يـا نزديكـي غيرمـسلمانان       آن را  كه چگونگي     همزيستي با ديگران است   
، خوب يا توأم   كه مثالً دوستانه- آن را نيز  ند و محتواي  ك اصول اسالمي تعيين مي   

  .سازد  مشخص مي-با نگراني باشد 
اي كـه    بدين معنا كه هر اقدام يـا قـرارداد و معاهـده   :  نفی تسلط بر مؤمنان -٣

ولَن يجعلَ اللّه   «:منجر به برتري و تسلط كافران بر مسلمانان گردد، لغو شده است           
،  و خداوند هرگز بـر زيـان مؤمنـان        ( )١٤١ - نساء(» ي الْمؤمنني سبيالً  للْكَافرين علَ 
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)  احكـام (، از جملـه قواعـد        اين قاعـده  .)  براي كافران راه تسلطي قرار نداده است      
را تحـت تـأثير   آنها ، حاكم گردد و   احكام اوليه  ةتواند بر هم   اي است كه مي    ثانويه

  ، نه از سـر تكبـر يـا نخـوت بلكـه          اسالمگيري در    اين گرايش و سمت   . قرار دهد 
  . ي انساني استهابراساس معيار

 كـه   - همزيستي به معناي تخطي از حقايق اسالم         : بخشی و دعوت    آگاهی -٤
.   نيـست - بخـشي و فراخـوان ديگـران تأكيـد ورزيـده        آگـاهي   همواره بـر تـداوم    

كند كـه   يجاب مي، ا مختلف جامعه يها  گروه همزيستي متعادل و روابط سالم ميان 
 منطقي و براساس حكمت و منطق و موعظـه و مجادلـه بـه      ةبخشي به شيو   آگاهي
 - شوري(» فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبع أَهواءهم       «: ي نيكو، باشد  ها روش
كـن و    ، ايـستادگي   گونـه كـه مـأموري      بنابراين بـه دعـوت پـرداز و همـان         ( )١٥

  .) آنان را پيروي مكن  يها هوس
اسالم نسبت به واقعيـت و از   يها اصول ديدگاهين تر مهم، از  عدل:   عدالت -5
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ        «:  ي اجتماعي اسـت   ها در روابط و برخورد    هابنيادين  تر  مهم

 !ايـد  اي كـساني كـه ايمـان آورده       ( )١٣٥ - نـساء (»  كُونواْ قَوامني بالْقـسط شـهداء     
والَ «:  ةو چـه بـسا آيـ   .) پيوسته به عدالت قيام كنيـد و بـراي خـدا گـواهي دهيـد       
          قْـوللت بأَقْر ودلُواْ هدلُواْ اععلَي أَالَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرمجو البتـه   ( )٨ - مائـده (» ىي
 عدالت كنيـد كـه آن بـه   . نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد 

آميزي است كه    گوياي دقيق اهميت عدل در روابط مسالمت      .)  تر است  تقوا نزديك 
 بـا نگـاهي بـه    .، ممكن است به فراموشي سـپرده شـود      ي آشفتگي هاحتي در حالت  

، متوجـه     غيرمـسلمان    با شهروندان )   اسالمي  حكومت(طبيعت برخورد داراالسالم    
 كه اسالم را همـواره در كنـار    تشويم و همين نكته اس بعد انساني عنصر عدل مي 

  .دهد  سراسر دنيا قرار مي مستضعفان و محرومان
شود و بـه    بر حقيقت گشوده مي    ها ، دل  در فضاي آكنده از همدلي    :   همدلی -6

گـذاري   گردد و براي تحقق همين عنـصر اسـت كـه در قـانون          مي  واقعيت نزديك 
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 زكات مطرح شـده و فرصـتي          در مصارف   )المؤلفه قلوبهم (، سهم همدلي     اسالمي
 در كنار مستضفعان قرار گيرد و از مسائل آنـان دفـاع كنـد و     پديد آورده كه اسالم  

  آنان را به سوي خود جذب نمايد و بـراي تحقـق مـصالح عـالي اسـالم و عمـق                  
  .، هزينه كند مختلف جامعه ينهاابخشيدن به همزيسيتي سازنده ميان جري

 و هـا  قراردادةبنـدي بـه همـ    ي بـه عهـد، پـاي   منظور از وفا:  وفاي به عهد  -7
وأَوفُـواْ بالْعهـد إنَّ     «: گـردد  ، منعقد مي    مسلمانان و ديگران    است كه بين  هايي   توافق

 پيمان خود وفـا كنيـد؛ زيـرا كـه از پيمـان       و به ( )٣٤ - اسراء(» الْعهد كَانَ مسؤوالً  
 كه اسالم صـريحاً      دي هست ، موار  ييهااز ميان چنين قرارداد   .) پرسش خواهد شد  

 را نيز مشخص ساخته و برخي ديگر ها ياد كرده و قوانين و مقررات كلي آن    هااز آن 
 .شوند ديد ولي امر و به منظور تحقق مصالح عالي اسالم مطرح مي نيز بنا به صالح   

ي اعطـاي امـان و      هـا ، و قرارداد   )بـس  آتش(ي ترك مخاصمه    ها قرارداد  مثال اولي 
  .، نظامي و غيره است ي اقتصاديهااردادمثال دومي قر

 از جملـه دو  » قـصاص « و  » نيكي در برابـر نيكـي     «  دو اصل :  معامله به مثل   -8
 را هـا ، آن  است كه منطق انـساني و روابـط فـردي و اجتمـاعي          اي گرايانه اصل واقع 

  ١.كند پذيرد و به راحتي قبول مي مي
الشهر الْحرام بالـشهر    «:  ستاه  نيز پيشگيري از تجاوز و جذب دل       هاهدف از آن  

        كُملَـيي عـدتـا اعه مبثْـل ملَيواْ عدتفَاع كُملَيي عدتن اعفَم اصقص اتمرالْحام ورالْح  «
قصاص  ها  در برابر آن ماه حرام است و هتك حرمت        اين ماه حرام  ( )١٩٤ - بقره(

، بـر او    بر شـما تعـدي كـرده    گونه كه نپس هر كس بر شما تعدي كرد هما     . دارد
لَـا  «:  كه به صورت خالصه به معناي معامله به مثل با ديگـران اسـت       .) تعدي كنيد 

نهاي                   موهـربأَن ت ـاركُمـن ديـوكُم مرجخي لَـمين ويف الد قَاتلُوكُمي لَم ن الَّذينع اللَّه كُم
 همقْسطُوا إلَيتخدا شما را از كـساني كـه در كـار ديـن بـا شـما         ( )٨ - ممتحنه(» و

                                                
از همـين  ) ( هـاي بنيـادي در نظـام اسـالم        پايـه  (،  النظام االسـالمي   ياالسس المهمه ف  :   به نگاه كنيد  - ١

  .۱۳۴ -۱۲۳صفحات)  نويسنده
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دارد كه با آنان نيكي كنيـد و         اند، بازنمي   بيرون نكرده   نجنگيده و شما را از ديارتان     
  .)با ايشان عدالت ورزيد

، از جملـه تجربيـات مهـم          همزيستي ة جمهوري اسالمي ايران در عرص     ةتجرب
، هـا  در بـسياري از زمينـه  عملي در اين زمينه است؛ زيرا ايران كشوري اسـت كـه        

، يهوديت    از يك سو پيروان سه دين يعني مسيحيت        .تكثرگرايي در آن وجود دارد    
كننـد و از سـوي ديگـر شـش قـوم       و آيين زرتشت در كنار مسلمانان زندگي مـي    

، عرب، كـرد، تـركمن، و بلـوچ و نيـز پـنج مـذهب           )آذري(  ، ترك  مختلف فارس 
 ينهااو جري  ها ، گروه اينهاگذرانند و افزون بر      ياسالمي در كنار يكديگر روزگار م     

 فعاليت دموكراتيك را    ة و سياسي گوناگوني كه همگي نظام شورايي و شيو          فكري
آميز و همزيـستي خـوبي     در كنار يکديگر، حضور مسالمت   اند همه و همه    پذيرفته

بنـاك   تاة چهـر  ةدهنـد   يگانه و منحصر به فرد، نشان      ة اين تجرب  .با  يكديگر دارند   
 و همزيـستي اسـت و سـزاوار اسـت كـه             وگـو   گفتي  ها ديدگاه اسالم در عرصه   

  . قرار گيرد  مطالعه و بازخواني موردهمواره
و جایگـاه سـازمان کنفـرانس        ن آینـده  هانقش تمدنی امت اسالمی در ج     «

  1»اسالمی
ن آينده، بايد نگـاه  ها نقش تمدني امت اسالمي در ج     ةپيش از آغاز سخن دربار    

بـدون ترديـد در   . امروز ايـن امـت داشـته باشـيم     يها ذرايي به واقعيت سريع و گ  
 خويش  ةامروز نيز نيازمند بازگشت به تاريخ طوالني گذشت        يها بازخواني واقعيت 

  .هستيم
كند كه فقط به تـاريخ و تحـوالت گذشـته         مي كوتاه بودن مقدمه، ما را محدود     

 يهـا  هجـري و سـال  ردهم هـا  بحـث را در قـرن چ      ةنزديك اكتفا كنيم و محـدود     
  .قرار دهيم كه مقارن قرن بيستم ميالدي است) قرن پانزدهم(نخستين اين قرن 

  اساسي را از سـر ةن اسالم سه مرحلهااين دوران پرحادثه، شاهد آنيم که ج   در
  :گذرانده است

                                                
  .ين کنفرانس سران اسالمي نهمي در قطر به مناسبت برگزار»االمه« شده به کتاب ارائه - ١



 121نقش تمدنی امت: فصل دوم

  گري  استعمار و اشغالۀمرحل:  نخستۀمرحل
ل اسـتعمارگران قـرار     پهناور اسالمي در اين دوران در اشغا       يها عمده سرزمين 

عـراق،  : ماننـد هـايي     اين اشغال گاهي به صورت مستقيم در سرزمين        .داشته است 
هايي سوريه، لبنان، اردن، شمال آفريقا و غيره يا به صورت غيرمـستقيم در كـشور          

  .نظير تركيه و ايران اعمال شده است
 خود را در     مزدوران توانستنداستعمارگر در اين دوره با اقتدار تمام         يها قدرت

 پـيش از جنـگ   اين مرحله تقريباً.  جاي دهندهامراكز رسمي قدرت در اين كشور  
  .ني دوم ادامه داشته استهاو تا جنگ جشده ني اول آغاز هاج

  
  گرایی ملی گیري  استقالل با جهتۀمرحل:  دومۀمرحل

 ها  و حكومتهابراي استقالل كشور ي  ا هپس از سقوط آلمان هيتلري، روند تاز      
ن سـوم بـه طـور       هـا از چنگال استعمار، در قلمـرو اسـالمي و در ج          آنها  ادي  و آز 

گرايـي   قدرتمند قومي مانند جنبش قوميـت      يها عموم، آغاز شد؛ اما ظهور گرايش     
ن اسـالم همزمـان بـا    هـا و غيره در سراسر ج  » سوكارنو«گراي   عربي و جنبش ملي   

رد كـه جريـان      ايـن تـصور را بـراي مـردم ايجـاد كـ             هاطلبي كشور  روند استقالل 
ــت ــ  قومي ــرين جــايگزين مرحل ــي بهت ــت شــكل( اســتعماري ةگراي ــري  و عل گي
  .است) طلبي استقالل

  
  گرایی همه جانبه  گسترش جریان اسالمۀمرحل:  سومۀمرحل

شود که توجـه    شصت ميالدي و زماني آغاز ميةاين مرحله تقريباً از اواخر ده   
ـ  ن اسالم و گرايش بـه وحـدت اسـالم      هاجدي به مسائل ج     احـساسي  ةي بـه منزل

نگر و از جملـه      اين جنبش جامع   يها نشانه. قدرتمند و جرياني قوي ظاهر گرديد     
آثار آن احساس به وحدت عقيده، وحدت سرنوشت و وحدت هدف بـه تـدريج               

 آن نـوعي احـساس بـه       ةشود و در نتيجـ      مي  اجتماعي و سياسي آشكار    ةدر عرص 
  .گيرد  ميلوحدت شخصيت امت اسالمي در درون مسلمانان شك
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 جنينـي   ةشايد بتوان اين پديده را مانند نوزادي توصيف كرد كه پس از مرحلـ             
كـار و   اسالمي، سياسي و اجتماعي، از نوع محافظـه  يها طوالني كه طي آن جنبش  

خواه، برخاسته از خودآگاهي كامل نسبت بـه راه و سرنوشـت خـود، يـا               يا آزادي 
 اختالف در فهم و شيوه و هدف و   ناشي از احساس فشار و ستم و به رغم وجود         

 اين جريانات اين جنين را در رحـم ايـن امـت پرورانـد و              ةمانند آن سرانجام هم   
  .مولود آن بيداري و جنبش اسالمي بود

ديكتـاتوري و   يهـا  ستم استعماري و خشونت جريانات قـومي و فـشار نظـام    
د ايـن   گيري كيان صهيونيستي از عوامل مـساعد و مـؤثر در تـشكيل و رشـ                شكل

تأســيس ســازمان كنفــرانس اســالمي در پــي جنايــت بزرگــي كــه  . بيــداري بــود
از ي  ا هقـصي، نـشان   البدان دست يازيدند، يعنـي آتـش زدن مسجدا         ها صهيونيست

. آيـد   مـي وجود اين جريان و عاملي در رشد اين احساس فراگير اسالمي به شمار          
 و نيـز  ١٣٥٧سـال  در اين فرآيند بدون شك پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران در           
ثر در گسترش و    ؤفروپاشي اردوگاه كمونيستي الحادي، از نقاط عطف اساسي و م         

  .شود  مين تلقيهارشد بيداري اسالمي در سطح ج
توان از فراگرد علمي، فرهنگي و اقتصادي كه امت اسالمي در      در اين ميان نمي   

مي در ترسـيم و     اين مراحل طي كرده غافل ماند و هر يك از اين ابعاد جايگاه مه             
  .تعيين موقعيت نوين امت اسالمي داشته است

تـوان درك كـرد كـه امـت اسـالمي بـه رغـم                 مـي   اين نگرش گـذرا،    ةاز زاوي 
دچـار  آنهـا   در روند تحوالت خود بـه        باري كه احياناً   بزرگ و خفت   يها شكست

 ةبـرد كـه همـ     مـي  بـسيار پرجـوش و خروشـي بـه سـر        ةشده است، اما در منطق    
و حـوادث و تحـوالت آن از كوچـك و    نـد  ا هني بدان چشم دوخت  اهج يها قدرت

 همچنـين احـساس  . ني تأثيرگـذار اسـت  هـا بزرگ بر روند كلي سـير تحـوالت ج   
كنيم كه اين امت در آستانه تحول زماني بسيار مهم و بزرگي قرار دارد كـه بـه                  مي
 و  و شـرايط   هـا  كند كه بـا ضـرورت       مي  خود اين خود آگاهي را در او ايجاد        ةنوب
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مـستلزم  آنهـا   فعـال و مثبـت بـا        ةروست كـه مقابلـ     مشكالت تاريخي مهمي روبه   
  .استي ا هريزي دقيق و خردمندان برنامه
  

  ن فرداهانقش تمدنی امت اسالمی در ج
شود به روشني ضرورت ايفاي يـك         مي نگاهي عميق به عناصري كه برشمرده     

ني، متناسب بـا شـأن   سازي انسا نقش فعال را از سوي امت اسالمي در روند تمدن 
  .سازد  مين اسالم و مسئوليت تمدني امت اسالمي نمايانهاو عظمت ج

  :نخست ـ جايگاه تمدني كه اسالم براي امت اسالمي ترسيم كرده است
وكَـذَلك  «:  تعبير زيباي قرآني دريافـت  اينتوان به اختصار در  مي يگاه را جا  اين

گونـه شـما را امـت     و بـدين ( )١٤٣ - بقـره (» اْ شـهداء جعلْناكُم أُمه وسـطًا لّتكُونـو   
قرار داديم تا براي مردمان شاهد و نمونه باشيد و رسول براي شما شـاهد       ي  ا هميان

  .)و نمونه باشد
ـ ة ميانه و وسط در اين آيه به معنـاي اوج كمـال و قلـ               ةبدون ترديد واژ    ة نمون

يـان شـاهد بـودن امـت بـراي        اين معنا به ويژه بـا مقايـسه م         .آل تمدني است   ايده
پذير است؛ زيـرا پيـامبر بـزرگ         مردمان و شاهد بودن رسول بر امت اسالمي درك        

انسان و برخوردار از تمامي صفات كمـال        ترين    اسالم بهترين الگو و اسوه و كامل      
  .انساني است

اكنون بر اين حقيقت مهم، حقيقـت ديگـري نيـز بيفـزاييم كـه همانـا رسـالت         
اسالم براي هدايت و سعادت تمامي بشريت در تمامي قـرون      . ني اسالم است  هاج

. ست كه راه تكامل تمدني انسان را نظام بخشيده است        ا ديني جاوداني . آمده است 
ن مـسئوليت و موقعيـت      هابنابراين طبيعي است كه اسالم براي امت اسالمي در ج         

اشـد و البتـه   را رقم زده ب  ها  عرصه ةگامي در هم   ساالري و پيشتازي و پيش     كاروان
  .سخن در اين فراوان است

  
  :ن اسالم از آن برخوردار استها امکانات تمدنی که ج–دوم 
زالل و گـواراي   يها ي فكري و اجتماعي برگرفته از چشمه      هاآورد  دست :الف
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و  ها ي دوران و نسل   هاگويي به نياز   آور اسالم را در پاسخ     اسالم كه قدرت شگفت   
  .ي به نمايش گذارده استحل براي مشكالت بشر دادن راه
 ناپـذير بـر    ثروت و ميراث عظيم علمي، فكري و فلسفي و فرهنگي پايـان   :ب

  .جاي مانده از تاريخ شكوهمند اسالمي
 ة سياسي و جغرافيايي و اقتصادي قلمرو اسالم و سيطر           جايگاه و موقعيت   :ج

 ونهمچـ در چنين شـرايطي  . نهامناطق و امتداد آن در قلب جترين    آن بر حساس  
غول است كه دشمنان سعي دارند آن را بخوابانند؛ در حالي كه اين غول دسـت و    

  . ابعاد در حال برخاستن استةي خود را به حرکت درآورده و در همپا
ن اسالم است و اسالم قـادر       ها توان و پتانسيل عظيم انساني كه در اختيار ج         :د

  .دهي و بسيج آن براي ساختن فردايي بهتر است به سازمان
  :سوم ـ مقتضيات زمانه

 ةدر عرصـ   هـا  و ملـت   ها سوي يك رقابت فشرده ميان امت      امروزه بشريت به  
بـر سـر تعيـين سـال         هـا  و دولت  ها  ملت ةتوافق هم . تازد  مي سازي به پيش   تمدن
 كه از سوي رئيس جمهوري -» ها ي تمدنوگو گفت« ميالدي به عنوان سال     ٢٠٠١

د هاسازمان كنفــرانس سران اسـالمي  پيـشن       اسالمي ايران و رئيس هشتمين دوره       
 حاكي از اين مضمون است؛ به طور طبيعي، استمرار تمـدني در اردوگـاه               -شــد  

 ةطلبد كه بتوانيم بـا آن در ايـن كـر            مي ديگر، يك استمرار تمدني اسالمي را از ما       
خاكي به حيات خود ادامـه دهـيم وگرنـه پايـاني جـز فتنـه و فـساد در پـيش رو           

  .داشتنخواهيم 
»              كَـبري ادفَـسض وـه يف اَألرنكُن فتت لُوهفْعضٍ إالَّ تعاء بليأَو مهضعواْ بكَفَر الَّذينو «

را بـه  ] دسـتور [ كه كفر ورزيدند ياران يكديگرند اگر اين        يو كسان ) (٧٣ - انفال(
  .) بزرگ پديد خواهد آمديكار نبنديد در زمين فتنه و فساد

كند امت اسالمي شخـصيت متمـايز تمـدني خـود را         مي  ايجاب واقعيت امروز 
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  .تر نمايان سازد و نقش ضروري خود را ايفا كند هرچه برجسته
  :کنيم  ميو به همين دليل اعالم

ـ    يهـا  امت اسالمي با چالش    - را آنهـا   تـوان     مـي  روسـت كـه    ه بزرگـي روب
به حساب  رساني    سياسي، علمي، اقتصادي، عقيدتي، اجتماعي و اطالع       يها چالش
  .آورد
ن بـه سـوي عـصر       هـا  گـرايش ج   :سیاسی يها چالشین  تر  مهمیکی از    -

  .ني استهاتحميل چيرگي يک قطب بر روند كلي سياست ج
 پيشرفت علمي بسيار زياد غـرب و        : علمی يها چالشین  تر  مهمیکی از    -
  .ن استهابر ج ها  زمينهة خود در همةگيري از آن در تحميل سلطه و هيمن بهره

ني شدن اقتصادي غرب    ها ديد ج  : اقتصادي يها چالشین  تر  ممهیکی از    -
 در آن رااست كه براي امت و تواني براي كنتـرل اقتـصاد خـود بـاقي نگـذارده و       

  .ن ساخته استهاند تنگاتنگ با کل اوضاع اقتصادي جپيو
ي كوچـك  هاعظيم غرب جـايي را بـراي قـدرت    يها ترديدي نيست كه توانايي   

  . گذارد باقي نمي
جم هـا  همـين ت   :فرهنگـی و عقیـدتی     يهـا  رویاروییین  تر  مهم یکی از  -

 ابعـاد شخـصيتي ايـن امـت را     ةعقيدتي بزرگي است كه هم     فرهنگي و اخالقي و   
و تـرين   رسـد كـه سكوالريـسم يكـي از شـاخص      هدف قرار داده و بـه نظـر مـي     

ين چـالش اجتمـاعي،   تـر  مهمکه  همچنان. اين جريان است يها نشانهترين    گسترده
ريزي وحشتناک براي تغيير در تعريف خانواده و حـذف نقـش بـسيار مهـم       برنامه

  .آن استاجتماعي 
ن اسـالم   هـا رساني و گردش اطالعات ج      و سرانجام اينکه امروزه چالش اطالع     

 اطالعات گرفتار كرده و در محاصره       ة سلط ةتنگ در قلمرو گسترد   ي  ا هرا در گوش  
  .قرار داده است

گرايانـه، مخلـصانه و      ريـزي واقـع    تـيم برنامـه   کـه گف    اين حقايق، همچنان   ةهم
طلبد و مـسئوليت بزرگـي بـر دوش           مي ي براي رويارويي فعال و سازنده     ا هنهاآگا

 مدعي نمايندگي رسمي امت اسالمي در تمـامي         در مقام سازمان كنفرانس اسالمي    
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 ةعهـد  تـر را بـر   بزرگ يها و همزمان نيز بدون ترديد مسئوليت  . دهد  مي ابعاد قرار 
  .گذارد  ميي غيررسميهاداهن

تـر سـاختن    براي فعالهایی دها و پیشن»سازمان کنفرانس اسالمی  «نگاهی به   
  نی آنهانقش ج

ــال      ــصي در س ــشيدن مسجداالق ــش ک ــه آت ــان ب ــت  . م١٩٦٩از زم ــه دس ب
ـ    ها ده ها صهيونيست ي کـه احـساسات مـسلمانان را    ا ه سـال گذشـته اسـت؛ حادث

ن اسـالم را  هـا هيونيستي سرتاسر جبرانگيخت و خشم و نفرت از رژيم غاصب ص 
 مختلـف سياسـي بـه       يهـا  ن اسالم و با انگيـزه     ها واکنش مقامات در ج    .فراگرفت

صورت تأسيس سازمان کنفرانس اسالمي به منظور تحقـق همبـستگي اسـالمي و              
 مختلف بازتاب   يها تالش براي سامان بخشيدن به اوضاع امت اسالمي در عرصه         

  .يافت
 وزراي يهـا   کنفـرانس توانـست ني، هـا ک سـازمان ج اين سازمان به عنـوان يـ      

 گردهمايي فرعـي و تخصـصي را برگـزار        ها سران و نيز ده    يها خارجه، کنفرانس 
 ها تخصصي را تأسـيس کنـد و صـد         يها ي فرعي در عرصه   هادهانمايد و برخي ن   

  .ميليون دالر براي تحقق اهداف خود هزينه نمايد
  :ستشود از اين قرار ا پرسشي که اينک مطرح مي

 خـود در بـدو تأسـيس را تحقـق بخـشيده           ةآيا اين سازمان اهداف اعالم شـد      
  است؟

شـويم کـه ايـن        رو مـي   هبيني مفرطي روب   در پاسخ به اين پرسش، گاه با خوش       
کند و گاه نيز با بدبيني بيش از حد، بـراي             سازمان تصور مي  ترين    سازمان را موفق  

 و حمايـت  ها و اميـد هادادن آرزوباد   آن کاري جز هدر دادن اموال و اوقات و بر         
کند که    کشد ولي انصاف و حقيقت حکم مي         رسمي، به تصوير نمي    يها از گرايش 

  .با تأمل بيشتري به اين جنبه بپردازيم تا حقيقت مطلب دستگيرمان گردد
 ابعــاد آن مــورد بررســي قــرار دهــيم و در نتــايج و ةاگــر موضــوع را در همــ
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 يهـا  تعدد آن تأملي داشـته باشـيم و عرصـه          م يها  حاصل از نشست   يها قطعنامه
 را پيگيري نماييم خواهيم ديـد کـه در ايـن ميـان     هاي مترتب بر آن   هاعمل و پيامد  

تفاوت فاحشي ميان روند سياسي و اقتصادي اين سـازمان از يـک سـو بـا رونـد                 
توانند نظر   ميفرهنگي آن از سوي ديگر وجود دارد؛ اين نظر ماست و ديگران نيز           

  .اشته باشندخود را د
يات روند سياسي و اقتـصادي نيـستيم ولـي    ئما در اينجا در پي پرداختن به جز  

 سياسي را ايفـا     يها توان گفت که سازمان کنفرانس اسالمي برخي نقش         اجماالً مي 
  . بنابر عوامل متعددي ناکام بوده استهاکرده و در بيشتر آن

 هـا   بهتر از ديگر قطعنامـه رفته هم  آن روييها مثالً در مورد فلسطين، قطعنامه  
 بـه بيـست صـفحه هـم         هـا   حجـم قطعنامـه    ها بوده است؛ گاه در برخي کنفرانس     

پرداخـت و نظـر خـود را بـه             فلـسطين مـي    ةمـسأل  يهـا   جنبه ةرسيد و به هم     مي
داد ولي نکته قابل توجه اين بـود کـه در مقـام عمـل و بـه        مي ارائهصراحت تمام   

شـد و هـر     نمـي هـا ماند و استقبال کـافي از آن  مي باقي ن هاهنگام اجرا، چيزي از آن    
کـه بـا غـرب داشـت       هايي  گرفت و در پرتو پيونـد       کشور راه خود را در پيش مي      

افتاد و از مواضـع        نيز مؤثر    ها خود اين قطعنامه    چيزي که حتي بر    ،کرد  حرکت مي 
 ةدهي بـه همـ   شد و کار به ذلت و خواري و سازش و تن گفته عدول   اصولي پيش 

  . و باالخره به رسميت شناختن دشمن غدار انجاميداهفشار
، هـا  و در مورد جنگ عراق و ايران، اين سازمان به رغم برداشـتن برخـي گـام              

 بـه همـين   مـسأله  کاري انجام دهد؛ در مورد تجاوز عراق به کويت نيـز           ستنانتو
  .نحو بود

بـال   هرزگوين، شايد بتوان گفت اجماع نيرومنـدي را بـه دن            و در مورد بوسني  
 يک سري مواضـع قدرتمنـدي بگيـرد       ستناداشت و سازمان کنفرانس اسالمي تو     

 اينک نيز شاهد ناتواني آن از .داد ناکام بود ولي در تحقق کامل آنچه بايد انجام مي      
 مـسائل که در حـل و فـصل          همچنان ، کوزوو هستيم  ةمسألدخالت قدرتمندانه در    
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 کشمير و جـز آن نـاتوان مانـده    ةسألم اريتره و اتيوپي و نيز   يها سومالي، درگيري 
  .است

 يهـا  ي ايـن سـازمان در انجـام برخـي پـروژه     هاو در بعد اقتصادي، دسـتاورد     
 بانـک اسـالمي   ة مجموعـ هـا ن اسـالم و پيـشاپيش آن  هـا اقتصادي سودمند براي ج   
دهي به بـازار      شود حال آنکه هنوز با تحقق هدف شکل         توسعه و غيره خالصه مي    

ادي دارد و به عنوان مثـال در برابـر سـقوط وحـشتناک             زي ةمشترک اسالمي فاصل  
  . نفت، هيچ کاري از آن ساخته نبوديها قيمت

اجازه دهيد نگاهي نيـز بـه مـسير حرکـت فرهنگـي سـازمان کنفـرانس                 اينك  
ي هاتـوان دسـتاورد     مـي .  آن آشنا شويم   ةيافت اسالمي داشته باشيم تا با نتايج تحقق      
  :بندي کرد  زير تقسيميها در گسترهفرهنگي سازمان کنفرانس اسالمي را 

  
   مراکز تأسیس شده یا اعالم فراخوان تأسیس: اولةگستر
  : بدين قرارندهاين آنتر مهم
   دانشگاههاي اسالمی:یکم

در الهور پاکستان برگـزار     . م١٩٧٤ ةدومين کنفرانس سران اسالمي که در فوري      
 بـراي خـدمت بـه    »نيجـر «گرديد، تأسيس دو دانشگاه اسالمي در آفريقا يکـي در      

ي آفريقـايي   ها براي کـشور   »اوگاندا«زبان و ديگري در       ي آفريقايي فرانسه  هاکشور
شـود در الهـور، دو دانـشگاه اسـالمي            يادآوري مـي  . زبان را مقرر داشت     انگليسي

  .وجود دارد
هجـري  ١٢٩٧ني آموزش اسالمي کـه در سـال         هاکه اولين کنفرانس ج    همچنان

 برگزار شد، تأسيس دانشگاه اسـالمي در مـالزي   »ه مکرمةمک«در . م١٩٧٧قمري ـ  
ي اسالمي نيز ـ کـه   ها کشورةردهمين کنفرانس وزراي خارجهارا مقرر داشت، چ

 پايتخت بنگالدش برگزار گرديـد ـ تأسـيس دانـشگاه     ردر داکا. م١٩٨٤در دسامبر 
  .اسالمي در بنگالدش را مقرر داشت
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 تـا  »نيجـر «است زيرا دانشگاه ي ياد شده با يکديگر متفاوت       هااوضاع دانشگاه 
بـه امـروز دانــشجوياني را پـذيرش کــرده ولـي از آنجــا کـه بــا مـشکالت مــالي       

ـ     ها روست، با يک سري ناآرامي     هروب رو شـده و مقامـات       ه در ميان دانشجويان روب
سـاخته کـه   .  م١٩٩١ــ  ١٩٩٢محلي را وادار به تعطيلي آن در آغاز سال تحصيلي      

  . آن برداشته شده استيها يري فعاليتبراي از سرگهايي البته گام
رده سال گـشايش يافـت   هايعني پس از چ. م١٩٨٨دانشگاه اوگاندا نيز در سال     

 دانشجو ٣٠٢و در حال حاضر داراي سه دانشکده است و شمار دانشجويان آن به   
المللي مـالزي در    دانشگاه بين.شود و همچنان گرفتار مشکالت مالي است        بالغ مي 

گشايش يافـت  . م١٩٨٣ چه در سال ،تر بوده است    ، از همه موفق   ها ژهميان اين پرو  
 عـضو  ٥٠٠ دانشجو دارد و هيئت علمي آن نيـز شـامل          ٨٠٠٠اکنون بيش از      و هم 
 دانـشجو  ١٣٠و سرانجام اينکه دانشگاه اسالمي بنگالدش در حـال حاضـر          . است

  .گريبان استه دارد ولي اين دانشگاه نيز با مشکالت مالي دست ب
  : اسالمی، شاملۀ مراکز وابست:دوم

الف ـ مسجد ملک فيصل و مؤسسات آموزشـي ـ فرهنگـي وابـسته بـه آن در      
  ).چاد (»نجامنا«

 »تمبکتــو« اســالمي در يهــا ي مطالعــات و پــژوهشا هيتوي منطقــستنــاب ـ  
  ).مالزي(

  .» بيسائوةگين«ج ـ مرکز اسالمي در 
  ).پاکستان(آباد   تکميلي در اسالميها ي آموزشا هيتو منطقستناد ـ 

  . اسالميةالمللي زنان و نقش آن در جامع ـ سازمان اسالمي بينه 
  ).سودان (»خارطوم«يتو اسالمي ترجمه در ستناو ـ 

 اسالمي بـا هـدف   يها قابل توجه اينکه تأسيس اين مراکز در يکي از کنفرانس        
 گسترش فرهنگ اسالمي، مورد موافقـت قـرار گرفتـه اسـت و معمـوالً در تـأمين       

کنـد ولـي    کدام همکاري مي  سازمان کنفرانس اسالمي با کشور مقر هر   ها آن ةبودج
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کدام  ، هيچهابرداشته شده در هر يک از آن     يها ضمن تأکيد بر تفاوت در ميزان گام      
شود که موضـوع تأسـيس        به عنوان مثال ديده مي    . ندا ههنوز به حد مطلوب نرسيد    

م اهميت موضوع در رهنموني نقش زنـان        به رغ  »المللي زنان   سازمان اسالمي بين  «
  . اسالمي، به مدت دو سال در حال بررسي و مطالعه قرار داشتةدر جامع

 اسـالمي  ةد پاکستان در دهمين نشست کميتـ     هابار نخست اين موضوع به پيشن     
ردهم و  هـا  چ يهـا  امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح گرديـد و کنفـرانس          

ي تخصـصي بـراي   ا ه اسالمي نيز تـشکيل کميتـ  يها کشورةپانزدهم وزراي خارج 
آبـاد تـشکيل    در اسـالم . م١٩٨٥مطالعه موضوع را توصيه کرد؛ اين کميته در اکتبر          

 موضوع پرداخت و نتـايج حاصـله را در اختيـار            ةجلسه داد و به بررسي و مطالع      
 نشـست مزبـور     .ي اسـالمي گذاشـت    هاشانزدهمين نشست وزراي خارجه کشور    

 را انجـام  ايـن كـار  دبيرخانه نيز   .  طرح منشور آن نمود    ة به تهي  دبيرخانه را موظف  
ي هاي وزراي خارجه کـشور هاتأييد.  دادارائهداد و طرح را به هجدهمين نشست    

 بعدي آنان يعني نـوزدهم و بيـستم و     يها اسالمي نسبت به اين طرح در کنفرانس      
 از سـوي    شـده  ارائـه د  هاودوم همـراه بـا اسـتقبال از پيـشن           ويکـم و بيـست      بيست

 ايـن   ةجمهوري اسالمي ايـران بـراي ميزبـاني نشـست کارشناسـان بـراي مطالعـ               
  .موضوع، پياپي صورت گرفت

ي ا هويکمين نشست وزراي خارجه کوشيد تـا طـرح مـصوب     دبيرخانه در بيست  
 اسـالمي را مطـرح سـازد؛       ة نقش زن در جامعـ     ةمسألبراي آميختن اين سازمان با      

 منتفـي سـازد   آن راه را زير سؤال ببرد و تشکيل  کل اين ايد  ستناتو  چيزي که مي  
  . هيئت نمايندگي ايران مانع از اين روند گرديديها ولي فعاليت

 بر  اين موضوع را از خاستگاه ايمان به اهميتي که در          »جمهوري اسالمي ايران  «
ي قدرتمنـد در منطقـه مـانع از         ها برخي کشور  يها  پيگيري کرد ولي فعاليت    ،دارد

يم قاطعي در اين مـورد شـد تـا اينکـه هـشتمين کنفـرانس سـران         رسيدن به تصم  
 متعادلي در مورد زنان از تـصويب  ةاسالمي در تهران برگزار شد و سرانجام مصوب    

مجمـع فقـه   «آن گذشت ولي اين مصوبه نيز همچنان ناقص ماند و ما منتظر نظـر       
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ـ رسـ ها پيرامون نتايج نشست تهران هستيم؛ اين بررسـي، تـاکنون چ         »اسالمي ه ال ب
 يهـا  و عالوه بـراين راه بـس طـوالني بـراي صـدور مـصوبه              !! درازا کشيده است  

سـازمان کنفـرانس   « و غيره پـيش روي  »کودکان« يا   »جوانان« مسائلنيرومندي در   
  . قرار دارد»اسالمي

  
   موضوعات کلی: دومةگستر

  :گيرند  زير در اين گستره قرار مييها موضوع
  . در تونس»زيتونه«  ساختمان جديد دانشگاهةـ پروژ١
ي قمري و اعيـاد اسـالمي کـه هنـوز بـه فرجـام               هاسازي تقويم ماه   ـ يکسان ٢

  .نرسيده است
 پزشـکي در  ة آمـوزش و مطالعـات پيـشرفت     -  تأسيس مرکز اسـالمي    ةـ پروژ ٣

  .بنگالدش
 کـه بـه رغـم موافقـت بـا آن، هنـوز        »ن اسـالم  هاراهبرد فرهنگي ج  « ةـ پروژ ٤

  .اجرايي نشده است
 ةمنشور اسالمي حقوق بشر که به رغم موافقت با آن، هنوز به مرحل ـ طرح   ٥

  .فراهم آوردن مکانيسم اجرايي مطلوب نرسيده است
  .ي براي مبارزه با مفاسد اخالقي که به نتيجه نرسيده استا هـ طرح برنام٦
 يهـا   متحـدي در ازاي تـوهين بـه مقدسـات و ارزش            گيـري   موضع ةمسألـ  ٧

  .اسالمي
  . تبليغة هماهنگ اسالمي در عرصيها  فعاليت ـ طرح راهبرد٨
  .ن اسالمهاـ موضوع مراقبت و حمايت از کودکان در ج٩
ــشگاه١٠ ــدگي دان ــسطيني در ســرزمينهاـــ برادرخوان ــا يهــا ي فل  اشــغالي ب

  .ي عضوهاي کشورهادانشگاه
  .ي عضوهاـ تدريس تاريخ و جغرافياي فلسطين در مدارس کشور١١
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 جـوالن   يهـا   اشغالي فلـسطين و بلنـدي      يها ـ اوضاع آموزشي در سرزمين    ١٢
  ).سوريه(

  . اشغالييها  در سرزمينهاـ تقويت وضع دانشگاه١٣
  . اشغالييها  مشکالت آموزشي در سرزمينةـ مطالع١٤
  .»المقدس بيت«ـ پاسداري از هويت عربي و ويژگي اسالمي ١٥
 در ي اسـالمي در بالکـان و قفقـاز     هاـ گنجاندن سرفصل آشنايي با دانشگاه     ١٦

  .دروس تاريخ و جغرافيا
  .ـ ياري رساندن به مسلمانان کوزوو١٧
  . هرزگوين وي آموزشي در بوسنيهادهاـ حمايت از ميراث فرهنگي و ن١٨

  .و موارد ديگر
 بـسيار مهمـي در خـود جـاي     مـسائل  اينکـه  هـا   قابل توجه در اين پروژه  ةنکت

دارند ولي در عين حـال      دنبال  ه  ن اسالم ب  هاي در ج  ا هي گسترد هاند که پيامد  هاداد
 و از هـا ي عضو نسبت به تأسيس يا اجرايـي سـاختن آن          هابه لحاظ استقبال کشور   

در اين زمينه به چند مثال . ندا هآنجا به لحاظ سرنوشت و فرجام کار، گوناگون بود        
  :کنيم اشاره مي
   منشور حقوق بشر اسالمیة پروژ:الف
آن در   ةاي مطـرح شـدن ايـد       حقوق بشر اسالمي از ابتـد      ة تدوين اعالمي  ةپروژ

ي ا هکه در دهمين کنفرانس وزراي خارجه اسالمي مقرر شـد کميتـ           . (م١٩٧٩سال  
 يهـا   و کنفـرانس   هـا  در کميته ) براي رايزني در خصوص تدوين آن تشکيل گردد       

متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفـت؛ ابتـدا بـه يـازدهمين کنفـرانس وزراي       
ايـن  . ي حقوقي محول کردا ه به کميت  آن را نيز   اين کنفرانس    .خارجه محول گرديد  

 داد ولـي ايـن   ارائـه و تعديل شده را به سومين کنفـرانس سـران   هايي کميته متن ن  
ردهمين کنفرانس وزراي خارجـه     ها ديگري احاله داد و چ     ة به کميت  آن را کنفرانس  
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 بـه  آن را مـواد  ة آن موافقـت کـرد و بقيـ   ةي اسالمي با مقدمه و اولين ماد هاکشور
 بعـدي مـورد تأييـد قـرار     يهـا  گـاه در کنفـرانس    سومي محول ساخت، آن ةکميت

هـايي  نشستي در تهران برگزار شد و مـتن ن        . م١٩٨٩گرفت تا سرانجام در دسامبر      
آن تدوين شد و اين متن در نوزدهمين کنفـرانس ـ کـه در قـاهره برگـزار شـد ـ        

  .قرار گرفتهايي مورد موافقت ن
ه کنفرانس وزراي خارجه و سه کنفـرانس سـران و   بدين ترتيب، اين طرح از د  

 در تهران بـود و خـود افتخـار     ها که آخرين آن   - کارشناسان   ةچندين نشست کميت  
 ديگـر نيـز بـه عنـوان     يهـا   کميتـه يها  بر عهده داشتم و در نشست   آن را رياست  

  .ول شرکت داشتم ـ گذر کردئي يا عضو مسا هرئيس دور
لحاظ  نظري بسيار جالب بود ولـي مـشکل           کار به    ة که نتيج  آن است حقيقت  

ني حقوق ها جةن اسالم است؛ درست مانند اعالمي هااصلي در پياده کردن آن در ج      
  .روست هن با همين مشکل روبهابشر که در سطح ج

ي عضو اصرار داشتند که اجراي اين اعالميه مقيد به همـسويي            هابرخي کشور 
  .جاي شگفتي داردکه واقعاً !!  گرددهاآن با قوانين داخلي آن

ي مختلــف هــاهرحــال شايــسته اســت بــراي تــضمين اجــراي آن بــه راهه بــ
طرفـي بـراي     بي ة نيز جز با تشکيل کميت    اين كار عمل آيد و    ه   جدي ب  يها کوشش

 اسالمي، ميسر نيست؛ امري که مـا نيـز بـه            ةنظارت بر حقوق بشر در پرتو اعالمي      
  .فشاريم شدت بر آن پاي مي

  ن اسالمهای جب ـ راهبرد فرهنگ
رود و آغـازگر آن سـومين کنفـرانس سـران      شمار ميه  بسيار مهمي ب   ةکه پروژ 

دي هانيز با طرح پيشن . م١٩٨٩بود و در پنجمين کنفرانس سران در کويت در سال           
ي از ا ه کميتـ ايـن كـار  بـراي  . سنگال در اين خصوص مـورد تأکيـد قـرار گرفـت           

شست برگزار کرد که اينجانب در      کارشناسان دولتي تشکيل شد و اين کميته سه ن        
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  . تهيه کردم»اهداف« شرکت داشتم و فصل دوم طرح را با عنوان هابرخي از آن
در قـاهره برگـزار کـرد    . م١٩٩٠بدين ترتيب اين کميته در نشستي که در سال          

دي را مورد مطالعه و بررسي قرار داد و پس از چندين نشست پياپي              ها پيشن ةبرنام
ي از آن تقديم ششمين کنفرانس سران در        ا هشد نبه و تعديل  سرانجام طرح همه جا   

ي اجرايي مورد توجه قرار     ا هسازي آن طي برنام     ي پياده هاشد و راه  ) سنگال(داکار  
  . پاياني خود نرسيده استةگرفت ولي هنوز اين برنامه به مرحل

ــرانس ســران در کازابالنکــا   ــين کنف ــراکش(هفتم ــصوب) م ــرح م ــمارةط  ة ش
CSـDRدر اين مصوبه توصيه شده بود که اين راهبـرد     .از تصويب گذراند   را    ١٥ـ 

 دائمـي تبليغـات و امـور    ة اجرايـي از سـوي کميتـ      ةبايد با مطالعه و بررسي نقـش      
ي هاي عضو خواسته شد تا گام   ها اجرا گذارده شود و از کشور      ةفرهنگي، به مرحل  

 يها د در عرصهي ملي خوهاالزم را براي وارد کردن محتواي اين راهبرد به سياست         
  .فرهنگي، آموزشي و پرورشي بردارند

 ةهرحال اين طرح و درست مانند منشور اسالمي حقوق بشر همچنان جنبـ            ه  ب
  .نظري دارد و به انتظار تدوين فرمول عملياتي و اجرايي است

  »ي براي مبارزه با مفاسد اخالقیا ه همه جانبۀبرنام«ج ـ طرح 
ي عـضو بـر سـر راهـش قـرار          هارخي کـشور  اين برنامه با موانع بسياري که ب      

 فروش ةي غيراخالقي و از جمله اجازهارو شد زيرا با يک سري رفتار      هدادند، روب 
 و  ها و تأسـيس باشـگاه     ها حجابي و انتشار قمارخانه     مشروبات الکلي و ترويج بي    

ن هـا ي رايـج در سرتاسـر ج  هـا ي خوشگذراني و فـسادآميز و ديگـر انحراف   هاپالژ
  . نداشتاسالم، همخواني

هـاي متعـدد پافـشاري      اين موانع، بر مطرح ساختن اين برنامـه در کنفـرانس     ةبه رغم هم  
اي از آن مـورد موافقـت قـرار گرفـت؛ در ايـن فرمـول،        شده عديل ت  کرديم تا سرانجام فرمول   

 حـذف شـد و بنـدهاي مختلـف آن چنـان      »امر به معـروف و نهـي از منکـر     « عبارتهاي   ةهم
  .د که تقريباً از رنگ و خاصيت افتادرنگ گردي رمق و کم بي
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 بـه حـذف   هاشگفت اينکه در اين ميان دبيرخانه و در پوشش آن برخي کشور       
آن  بعدي اثري از     يها که در مصوبه    خود پرداختند چنان   يها ست پروژه فهرآن از   

 سـازمان،  يهـا   چيزي که در کمال تأسف نسبت به صـداقت فعاليـت  ،بينيم  نمي را
  .کند اد ميي جدي ايجهاترديد

 که اين مصوبه بـا توجـه بـه نبـود عـزم جـدي و الزم بـراي        آن است حقيقت  
 اسـالمي   ةاجرايي ساختن آن، کمترين تأثيري در بعد اصالح اوضاع اخالقي جامع          

  .جاي نگذارده استر ب
   متحد در برابر کفرگویی و توهین به مقدسات اسالمیگیري موضعموضوع د ـ 

در ) قدس سـره  (ني فتواي جاودان امام خميني      هاجي  هاخاستگاه اين امر پيامد   
ين مقدسـات  تـر  مهـم نـت بـه   هاحق سلمان رشدي مرتد و در پي اقـدام وي بـه ا      

ميـز حمايـت   آ ه بود؛ او در اين موضع توطئ    »آيات شيطاني «اسالمي با انتشار کتاب     
 خـود نـسبت بـه اسـالم و     ة کينـ هاي غربي را به همراه داشت و آن  هاتمامي کشور 

ايـن توطئـه   ) قدس سره(ولي فتواي تاريخي امام خميني .  را نشان دادند   مسلمانان
گـاه    در اين باره را تجلـي گيري موضعاينکه مهمتر  را نقش بر آب ساخت و از آن         

ي از وحــدت اســالمي در برابــر دشــمنان امــت ســاخت؛ ايــن موضــوع در ا هتــاز
ض در ريــا. م١٩٨٩هجــدهمين کنفــرانس وزراي خارجــه اســالمي کــه در ســال 

اتفاق هيئت نمايندگي   ه  برگزار شد، مطرح گرديد و اينجانب ب      ) عربستان سعودي (
 پيگيري در راستاي جلـب موافقـت        يها همراه از جمهوري اسالمي ايران کوشش     

 تـاريخي خـود را     ة بيانيـ  ةکار بردم تا سرانجام کنفرانس يـاد شـد        ه  ديگران با آن ب   
صـادر کـرد؛    »  اسـالمي  يها  ارزش نت به هافعاليت مشترک در برابر انواع ا      «ةدربار

 آن مـورد    يها اين بيانيه از سوي نوزدهمين کنفرانس اسالمي و در يکي از مصوبه           
ن ايـستادگي در برابـر انتـشار ايـن کتـاب           هـا  مزبور خوا  ة مصوب .تأييد قرار گرفت  

  .کننده شده بود گمراه
ي غربي و کوتـاهي برخـي از اعـضا بـه تـضعيف ايـن       هاي کشور هاولي فشار 
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 رژيم  ة توطئ :به صورت وارد کردن عناصر ديگري در اين قطعنامه از جمله          موضع  
ي هنـد بـه منظـور ويـران     هاصهيونيستي در ويران ساختن مسجداالقصي و فـشار   

 مـسائل ساختن مسجد بابري، انجاميد و موضـوع کتـاب آيـات شـيطاني بـه ايـن         
 بـه ايـن   هـا  ياد شده خود مهم بودند ولي پيوستن آنيها  البته موضوع .پيوست شد 

  . در پي داشتآن رامصوبه، مطمئناً تضعيف 
 ةويکـم وزراي خارجـ      در اين ميان از سوي هر دو کنفـرانس بيـستم و بيـست             

 ةشـد امکـان تهيـ    ي صادر شد که طي آن از دبيرکل خواسـته مـي   ا هاسالمي، مصوب 
 و مقدسـات اسـالمي در   هـا  المللي در لزوم احترام بـه ارزش      بين - سندي حقوقي 

  .کاري مجمع فقه اسالمي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد ةبرنام
 و دومين کنفرانس وزراي خارجه که بالفاصـله پـس از آن هفتمـين                در بيست 

 قبلـي مـورد تأکيـد قـرار گرفـت و پـس از           يهـا   کنفرانس سران برگزار شد بيانيه    
محکوم ساختن تجاوزات صهيونيـستي بـه مسجداالقـصي و مـسجد ابراهيمـي و               

 و تجاوزات صربستان -  که ويراني مسجد بابري را در پي داشت       - هندتجاوزات  
الـذکر    هرزگوين، ضرورت امـضاي سـند حقـوقي فـوق     وبه اماکن مقدس بوسني  
  .مورد تأکيد قرار گرفت

، هـا   در بسياري از موضوع    »سازمان کنفرانس اسالمي  «بينيم که     بدين ترتيب مي  
ـ         اقدام تا امت   ةاز جمله همين موضوع در فاصل      جـاي  ه  ناع، در ترديد قـرار دارد و ب

تقويت مواضع هجدهمين کنفرانس، با پيوستن موضوعات مهم ديگر که هر کـدام        
 به قصد کاستن از شدت و حدت آن و         ، جداگانه و مستقلي است    ة قطعنام ةشايست

 ديگـر، بـه    مـسائل ن از غرب با پوشـش خبـري مربـوط بـه             هامنحرف ساختن اذ  
  .تضعيف اين روند پرداختند

 خود از اين توطئه را افزايش       يها اين در حالي است که غرب همواره حمايت       
 را بـه حـضور   )سـلمان رشـدي  (ي غربي، ايـن جنايتکـار       هاداده و رؤساي کشور   

دهنـد و   پذيرند و به او به عنوان قهرمان آزادي بيان، نشان افتخار و پاداش مـي               مي
نت روا  هادسات اسالمي ا   که او هم به مق     »تسليمه نسرين «کوشند کساني چون      مي
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 مــورد تــشويق قــرار دهنــد و در ايــن ميــان کمتــرين وقعــي بــه  راداشــته اســت
  .نهند ي اسالمي نميها کشوريها مخالفت
   اقمارييها  مؤسسه: سومةگستر

ي ها بـه راه انداختـه و کـشور        »سازمان کنفرانس اسالمي  «مؤسساتي هستند که    
حـال حاضـر شـمار ايـن نـوع      در . رونـد  عضو سازمان از اعضاي طبيعـي آن مـي      

 هـا  فرهنگي و اقتصادي است و مقر آن       يها  بالغ بر هفت مورد در عرصه      ها مؤسسه
ين تـر  مهـم ي مختلف است کـه اينـک نگـاهي گـذرا بـه دو مـورد از             هادر کشور 
  :افکنيم  فرهنگي اين گستره مييها مؤسسه
ـ      (»ارسیکا« :یکم در ) ري و فرهنگـی اسـالمی     مرکز مطالعات تـاریخی، هن

  ستانبولا
 ة هفتمين کنفرانس وزراي خارجه تأسيس يافت و اساسـنام     ةاين مرکز با مصوب   

 عملي آن در دهمين کنفرانس وزراي خارجه مورد      ةآن در نهمين کنفرانس و برنام     
گشايش يافت؛ اين مرکز داراي     . م١٩٨٢موافقت و تصويب قرار گرفت و در سال         

  : متعددي از جمله موارد زير استيها فعاليت
  . جلد کتاب در موضوعات تخصصي٤١ انتشار ـ

  . بولتن خبري٣٤ـ انتشار 
  .ي اسالميها هنرة توليد دو فيلم مستند دربار-
  . تاريخييها  هنر و عکسيها  نمايشگاه در عرصه٨٩ برگزاري -
  . سمينار در مناطق گوناگون٢٤ مشارکت يا تنظيم -
  ).استانبول( سخنراني علمي در مرکز خود ٨٨ ساماندهي -
المللـي حفـظ ميـراث کهـن       بـين ة کميتـ  از اجرايـي ة کميتيها  انجام فعاليت  -

  .اسالمي
ي هاشود گو اينکه همچنان از کمبود    اين مرکز در شمار مراکز موفق قلمداد مي       

 جـانبي يـا   يهـا  برد و در عين حال هنوز هم به بـسياري از فعاليـت             مالي رنج مي  
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 بسيار مهمي وجود دارد کـه  يها ضوع و مومسائل حال آنکه ،پردازد  غيراساسي مي 
  . نرفته استهابه سراغ آن

   مجمع فقه اسالمی:دوم
ي اسـالمي در سـطوح   هاني اسـت و تمـامي کـشور      هـا مجمع فقهي ج  كه يك   

حنفي، حنبلي، شـافعي،    « اسالمي   ةمختلف و نمايندگاني از تمام مذاهب هفت گان       
 آزاد بـسيار خـوبي     ةيدر آن مشارکت دارند و روح     » مالکي، امامي، زيدي و اباضي    

ن اسـالم در آن مـورد   هـا  مهم و نوپديد در ج    مسائلفرماست و تمامي     بر آن حکم  
گيـرد و اينجانـب افتخـار نماينـدگي جمهـوري       بحث و بررسي و مطالعه قرار مي      

دي مـذهب امـامي   هـا  پيروان و مکاتب اجتةاسالمي ايران و در واقع نمايندگي هم    
اين مجمع تاکنون بـالغ بـر يـازده دوره نشـست            .ن را در آن بر عهده دارم      هادر ج 

 موضـوع  هـا  دههـا ن اسالم برگزار کرده که طي آن    هاي مختلف ج  هاساالنه در شهر  
شيخ محمـد الحبيـب    «قرار داده است و دبيرکل آن در حال حاضر     مهم را مورد مطالعه     

  . است»بن الخوجه
جمهـوري   ة اين مجمع و با درخواسـت نماينـد    يها با توجه به اهميت فعاليت    

 از سـوي  »الـسالم  مجمع فقه اهل بيت علـيهم «اسالمي ايران در آن، فرمان تشکيل       
 ةمقام معظم رهبر انقالب اسالمي شرف صدور يافت تـا در کنـار بحـث و مطالعـ        

مجمـع  ( نوپديد، کار نظارت بر مطالعات تهيه شده براي اين مجمـع             مسائلعميق  
ايـن مجمـع از جملـه بهتـرين       . باشد  نيز برعهده داشته   آن را امثال    و )فقه اسالمي 

 يهـا  است که سازمان کنفرانس اسالمي تحقق بخشيده و ما همکـاري          هايي   پروژه
  .مستمري با آن داريم

  ي تخصصی وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی هادها ن:رمها چةگستر
پردازنـد   شامل مراکز تخصصي است که در چارچوب سازمان بـه فعاليـت مـي    

خودي نيست و در وابـسته بـودن يـا     ه خودبهاي عضو به آنهارولي وابستگي کشو 
  وي مختلـف قـرار دارد  ها در کـشور هـا دها مقر ايـن ن .کنند  نبودن آزادانه عمل مي   
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) سازمان اسالمي تربيت، علوم و فرهنـگ       (»ايسسکو« يعني   هاين آن تر  مهماينک به   
  :پردازيم مي

ي ها کـشور  ة تأسـيس ايـن سـازمان در دهمـين نشـست وزراي خارجـ              ةپروژ
 آن از تصويب گذشـت و در        ةاسالمي مطرح گرديد و در نشست يازدهم اساسنام       

بـا تأسـيس آن موافقـت شـد و نشـست      . م١٩٨١سومين کنفرانس سران در سـال    
زمان بيست و سه کـشور بـه       برگزار گرديد و در آن    . م١٩٩٢مؤسسان آن در سال     

  : اهداف آن به قرار زير تعيين شده است.آن پيوستند
ـ   آموزشـي، علمـي و فرهنگـي ميـان     يهـا  همکـاري  ف ـ تحکـيم روابـط و   ال
  .ي عضوهاکشور

  .ي گوناگونهاب ـ برقراري صلح و تفاهم با استفاده از ابزار
 درسـي در  يهـا  ي فرهنـگ اسـالمي در برنامـه   هاج ـ تجسم بخشيدن به نمود 

  .سطوح و مقاطع مختلف تحصيلي
  .تاهد ـ احياي فرهنگ اصيل اسالمي و پاسخ به شب

  .ي غير اسالميهاـ دفاع از هويت اسالمي مسلمانان در کشوره 
شـمار   بـه آن پيوسـت و در آن سـال      . م١٩٩٤جمهوري اسالمي ايران در سال      

  . کشور رسيد٣٩اعضاي ايسسکو به 
  : و مؤسسات ديگر، بدين قرارندهادهان
  ).عربستان سعودي( رياض : ورزشي همبستگي اسالمي؛ مقر آنةاتحادي -
 ).ليبي (»بنغازي« :المللي؛ مقر آن اسالمي هالل احمر بين ةکميت -
 . عربي اسالمي-المللي  ني مدارس بينها جةاتحادي -
 . اسالمي و تبليغييها  هماهنگي فعاليتةکميت -

خالصه اينکه مـا سـازمان کنفـرانس اسـالمي را داراي تـأثير نـسبتاً خـوبي در          
ي ها بـسي بـيش از پيامـد   دانـيم و بـرآنيم کـه ايـن تـأثير          فرهنگي مـي   يها عرصه

هرحال با مرز مطلوب و مـورد انتظـار از يـک     ه ولي بآن استاقتصادي و سياسي   
ني که داراي چنان اهداف بزرگي است و در سطح پيـشرفت و ترقـي         هاسازمان ج 
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 دارد زيـرا    هـا  کنـد، فاصـله      گوناگون فعاليت مـي    يها  امت اسالمي در عرصه    ةهم
ش در راستاي ژرفا بخـشيدن بـه مفـاهيم       روشنگري حقيقي مستلزم تالش و کوش     

اصيل اسالمي پيرامون وحـدت اسـالمي و اجـراي شـريعت اسـالمي و گـسترش          
فضايل ديني و ايجاد تعادل و توازن مطلوب در سطوح مختلف و حـذف تمـامي                
مظاهر فساد اخالقي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي و نيز احياي شعائر اسـالمي               

 واحـد و اصـيل اسـالمي و فـرد     ةدهـي جامعـ      شکل  و از آنجا   هاو روح حقيقي آن   
ـ ا متأسفانه سازمان کنفرانس اسـالمي نتو      .مسلمان متعهد است    را  هـا ه ايـن کار   ستن
 از انجام وظـايفش بازداشـته در ايـن    آن راين عاملي که تر مهمانجام دهد؛ چه بسا  

 آن است يک از اعضاي     نکته نهفته است که قدرت و توان آن برگرفته از توان هر           
 وابستگي به غرب يا شرق شکل  ة خود را بر پاي    يها و برخي از اين اعضا سياست     

کننـد و از    خود را دنبـال مـي  ةنظران دهند و يا منافع ملي يا حزبي يا قومي تنگ      مي
ند، چيزي که امام راحل     ا ه سطحي بسنده کرد   يها اسالم به برخي صفات و ويژگي     

 و هان برحـذر داشـت و کـشور    زيـادي از آ يهـا  در مناسبت) قدس سره (خميني  
 يهـا  گيـري   از وابستگي و اسـتقالل در تـصميم       هايي  ن اسالم را به ر    هاي ج هاخلق

  .خويش فراخواند
از کنـد کـه    حرکت ميهايي   عالوه بر اين سازمان کنفرانس اسالمي معموالً در عرصه        

 کـامالً   هاي عضو براي آن ترسيم شده است و برخي از اين کـشور            هاسوي کشور 
 دو عامل عمده يعني وابستگي سياسي به غـرب و افـق تنـگ فرهنـگ                 محکوم به 
 همـه مـانع از آن     هـا باشـند و اين     نگري و تـصور دگماتيـک از اسـالم مـي            سطحي

گردد که سازمان نقش فعال و مؤثرتري در روشنگري اسالمي يا اعتالي حقوق          مي
  . ايفا نمايدهازن يا مبارزه با فساد اخالقي و امثال اين

  
  توان سازمان را فعالتر ساخت؟ چگونه می

ن هـا به رغم اينکه معتقديم حالت طبيعي، وحدت سياسي و حقوقي تمـامي ج            
از هـايي   اسالم است ولي توجه به شرايط موجود ما را به انديشيدن بـه جـايگزين         



 141نقش تمدنی امت: فصل دوم

دارد؛ اين سـازمان بـه عنـوان يـک آلترنـاتيو در قـرن                  وامي »سازمان«جمله همين   
المللـي بـازي کنـد      بـين ة بسيار بزرگتري در صـحن     يها تواند نقش   ويکم مي   بيست

  . تغييرات مطلوب در اعضاي آن فراهم آيدةمشروط بر اينکه اراد
سازمان کنفرانس اسالمي براي رسيدن به مقـصود بايـد مـوارد زيـر را تحقـق                 

  :بخشد
 فرهنگـي و  ، انسجام دروني مطلـوب از راه پيـشروي در رونـد اقتـصادي     :يکم

ـ              تر رفتن از منافع تنـگ     سياسي مشترک و فرا     ةنظرانـه و حرکـت بـه سـوي اهـداف عالي
  .خود

ي عـضو و کوشـش در       ها عظيم کـشور   يها  و ظرفيت  ها  شناخت توانايي  :دوم
  .برداري بهينه از اين امکانات سترگ بهره

ـ هـا ي جهـا عيـار در حـوادث و جريان    دخالت تمام :سوم ويـژه در مـوارد   ه ني ب
  .ن اسالمهامربوط به ج

 گوناگون و مشارکت گسترده و      يها المللي در عرصه     بين يها ي همکار :رمهاچ
 هنگـامي  هـا فعال در حل مشکالت تمدني موجود؛ طبيعي است که ايـن مـوارد تن        

  :تحقق خواهد يافت که شرايط زير فراهم آمده باشد
 يهـا  که حاکم بـر فعاليـت  هايي   موجود و رژيميها ـ تجديدنظر در مکانيسم ١

 فعالي کـه از تـوان   يها نظر گرفتن مکانيسم  هستند و درسازمان کنفرانس اسالمي 
 تنــگ و  يهــا اجرايــي مطلــوبي برخــوردار باشــند و از موانــع و دشــواري     

کنند؛ بدون ترديـد      روند و واقعيت مطلوب را تحميل مي        گرايانه فراتر مي    مصلحت
  . نيرومندي براي تغيير و دگرگوني استةاين معنا نيازمند اراد

داشـت بـه      توان مالي مطلوب و خودکفايي مالي بدون چشم        ـ برخورداري از  ٢
 مطـامع   ةصـورت بازيچـ    ي اضافي از سوي اين يا آن کشور؛ در غيـر ايـن            هاکمک
کننده و عنـصر وابـسته و خـوار بـاقي خواهـد مانـد و از تحقـق         ي کمک هاکشور
  . بيشتري خواهد گرفتةي بزرگ خود فاصلهاآرزو
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کـه از انجـام وظـايف    هايي ه براي کشور ي بازدارند هانظر گرفتن مجازات   ـ در ٣
  .روند خود طفره مي

 بـراي ي غيردولتـي  ها مـسلمان و سـازمان    يهـا   مشارکت تـوده   ةـ پذيرش ايد  ٤
 براي همسويي با خط     ها ي ايراد فشار بر دولت    هاتحقق اهداف موردنظر حتي به ب     

  .عمومي اسالمي
اجتماعي  مختلف زندگي يها  ـ گرايش به اجراي شريعت اسالمي در عرصه ٥

ي غيراسالمي؛ هدف   هاي اسالمي از نمود   هاي عضو و پاکسازي کشور    هادر کشور 
ـ       مطـرح مـي  آن رابزرگي که همگان    خـرج  ه سـازند ولـي در تحقـق آن کـاهلي ب

  .دهند مي
 ،شـويم کـه هـشتمين کنفـرانس سـران اسـالمي در تهـران                در پايان يادآور مي   

دلي و انـسجام در ايـن        اين سـازمان بـه لحـاظ همـ         يها حرکتي کيفي در فعاليت   
 شده و مورد موافقت قرار گرفتـه و         ارائه يها ي و مصوبه  ا هنشست و بازتاب رسان   

 که انزواي انقـالب     -ني  هاي استکبار ج  هاپيش از همه در چالشي بود که با سياست        
اسالمي ايران را عالوه بر ابعاد اقتصادي و فرهنگي در بعـد سياسـي و ديپلماسـي                

  .در پيش گرفت -نيز هدف گرفته بود 
سخنراني بسيار مهمـي کـه  رهبـر معظـم انقـالب اسـالمي ايـراد فرمودنـد و                    

 سـازمان کنفـرانس   ةلـه در جهـت ايفـاي نقـش سـازند         معظم ةي سازند هادهاپيشن
دکتـر محمـد    «ني و نيز سخنراني ايراد شـده از سـوي           ها ج ةاسالمي در نظام سلط   

گيـري   يار مثبتي در سمت رئيس وقت سازمان کنفرانس اسالمي، اثرات بس       »خاتمي
ـ     ا هسازمان کنفرانس اسالمي به سوي آيند      جـاي  ر ي بهتر و اقتدار بيشتر و واالتـر ب

  .گذارد
ــي همــ ــداوم اراده و قــدرت - کــه گفتــيم  همچنــان– هــا اينةول ــه ت  منــوط ب

 اعـضاي کنفـرانس بـه منظـور تحقـق ايـن       ة چالشگري همةگيري و روحي   تصميم
  .ستهاهدف
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  .ق همگان را در جلب رضايت او مسئلت داريماز خداوند متعال توفي
  

  1 کنونی سازمان کنفرانس اسالمیةنقش دور
ي هـا   با پايان گرفتن مراسم رسـمي كـه معمـوالً بـا كنفـرانس              : محمد کریشان 

، رياست جمهوري اسالمي ايران بر كنفـرانس سـران اسـالمي       اسالمي همراه است  
راي تضمين تداوم نقش كنفـرانس      ب. ، آغاز شد   پايان پذيرفت و رياست قطر بر آن      
  ، چه بايد كرد؟ اسالمي و نيز تضمين سودمندي آن

معتقدم سازمان كنفرانس اسـالمي    .  اللّه الرحمن الرحيم    بسم :  تسخیري …ا یتآ
 هـا تن اينكـه   گو،آن استي ها و مهم اين امت براي نيل به آرزو      ابزار بسيار سترگ  

توانـد    مي   كه اين امت   باور دارم . شود  مي قي تل  ، مهم  ابزار نيست؛ اما در اين عرصه     
ي هـا   داشـتن مايـه   به اعتبار موقعيت راهبري كه اسالم به آن بخـشيده و بـه دليـل     

فراوان تمدني و از اين نظر كه مسير انسانيت امروزي جز براي امت فعال و مـؤثر        
تواند نقش   ي، م ) بنا به همه اين داليل و اعتبارات      (گشايد،   در اين مسير، راه را نمي     

، سازمان كنفـرانس    تمدن اسالمي برعهده گيرد و به همين دليل        ةبزرگي را در آيند   
ي زيادي انجـام دهـد و نقـش    ها، كارها آرزو تواند به منظور تحقق اين  اسالمي مي 

  .بزرگي در آينده ايفا نمايد
بـه رغـم اهميـت اسـالم بـه عنـوان عامـل              ... ا ت اما جناب آي   : محمد کریشان 

ي عـضو ايـن   ها، تنوع كـشور  المللي  بين  اين گردهماييةدهند رنده و تشکيل گردآو
، باعث ها اقتصادي و اجتماعي آن   ي سياسي و تنوع اوضاع    ها د و فراواني گرايش   هان

آيا . ( باشد چيز، بيشتر يك تجمع تشريفاتي   ، بيش از هر    شود كه اين گردهمايي    مي

                                                
 مجري خود محمد كريشان ة الجزيره قطر پس از پايان نهمين كنفرانس سران اسالمي به وسيلشبكة - ١

هايي از آن در پي   گزيدهبرگردانشيخ محمدعلي تسخيري انجام داد كه ... ا ت تلويزيوني با آي اي مصاحبه
  .آيد مي
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تواند تجمع فعالي باشـد       اسالمي مي  كنفرانس) گفته گرفتن واقعيت پيش   نظر با در 
  ، نقشي ايفا كند؟ المللي و در ترسيم سياست بين

 من معتقدم اين سازمان اگر بر وضـع گذشـته خـود بـاقي               :  تسخیري …ا تآی
بـراي پيـشرفت و     هـايي    راه...  كار زيادي انجام دهـد؛ امـا        ستنابماند، نخواهد تو  

ي هـا  ز هـر چيـز، بايـد در مكانيـسم    تكامل در برابر آن گشوده است و البته پيش ا 
 بعد، از قدرت مـالي تقريبـاً مـستقلي        ةتأثيرگذاري خود، تجديدنظر كند و در وهل      

  ...برخوردار گردد و نيز بايد
  عمل كند؟ ها يعني مستقل از دولت.. . ببخشيد: محمد کریشان

داراي .. . بايد از شخصيت مستقلي برخـوردار باشـد و         ! آري : تسخیري... ا تآی
  .گيري باشد تقالل در تصميماس

  . ستها  در اصل تجمعي از دولت  اما اين كنفرانس: محمد کریشان
ـ     ، بله : تسخیري... ا تآی ـ      ة درست است؛ اما دبيرخان سـزايي   ه كنفـرانس نقـش ب

و چنانچـه   . كنـد   مـي  سزايي در اين زمينـه ايفـا       ه نيز نقش ب    دارد؛ رياست كنفرانس  
كه تصميمات آن را به اجـرا       هايي  اي كشور  مجازات بر  -  اگر بشود گفت   - نوعي
  ي مردمـي بـراي    هـا  آورند، در نظر گرفته شـود و يـا عرصـه را بـر تجمـع                درنمي

توانـد نقـش بـسيار     ي خود بگـشايد، در ايـن صـورت مـي     ها مشاركت در فعاليت  
ايـن را هـم بگـويم كـه رياسـت       .. . كنوني خود ايفا نمايد     ي نسبت به نقش   تر  مهم

، رياست كنفـرانس     ، مؤثر باشد؛ در گذشته     يلي بيش از گذشته   تواند خ  كنفرانس مي 
،   سران در تهـران      اما به ويژه پس از هشتمين كنفرانس       ،نقش چندان فعالي نداشت   

ي مختلفي وارد شد و بـراي       ها  در عرصه   اين نقش تقويت شد و رياست كنفرانس      
وارم كه قطـر،     من اميد  . كنفرانس اشتراك مساعي كرد    ة با دبيرخان   تحقق اهداف آن  

 داشته  ، رياست كنفرانس نيز نقش فعالي   به اين روند ادامه دهد و در كنار دبيرخانه        
 يـاد  هـا كـه از آن هـايي   بتواند در حد مطلوب براي تحقق آرزو باشد تا اين سازمان  

  .، عمل كند كردم
، بـيش از      آيا اميد شـما بـه رياسـت كنفـرانس          !...ا ت جناب آي  : محمد کریشان 
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، چه چيزي به آن افزود؟ و اگر قرار است         ؟ و مثالً رياست ايران     آن است  ةدبيرخان
چه كـار بايـد انجـام    » قطر«، هم اكنون     گرايانه به موضوع بنگريم    بينانه و عمل   واقع

  دهد؟
:   در واقع اميد ما بايـد بـر سـه عنـصر متمركـز باشـد؛ اول            :  تسخیري …ا تآی

 را بهبود و تکامل بخشد؛ هار داشت آن  كه كنفرانس سران مقر     ي سازمان ها مكانيسم
  .  رياست كنفرانس رهبري واقعي:  سازي دبيرخانه و سوم فعال:  دوم

، در زمـاني كـه رياسـت كنفـرانس       كه جناب آقاي خاتمي    اين است اعتقاد من   
كار برد تا همگام با مـسائل  ه  تالش خود را بة، هم سران اسالمي را برعهده داشت 

. ، حركـت كنـد   ، به منظور تحقق اهـداف و تقويـت مـسير آن          و همراه با دبيرخانه   
 تبـديل  ةمـسأل ، نقشي است كه سازمان كنفرانس اسالمي در          دليل آن هم  ين  تر  مهم

 ةني و پذيرش اين ايده از سوي همـ      هااي ج  مسألهبه   ها ي تمدن وگو  گفتموضوع  
نـوان   ميالدي به ع٢٠٠١ و اعالم سال  در مجمع عمومي سازمان ملل متحد   ها ملت
كـه از سـوي      ها  آمريكايي جنگ تمدن   ة در برابر نظري   - ها ي تمدن وگو  گفتسال  
 ايفـا كـرد؛ ايـن خـود         - مطـرح شـد   » نتينگتونهـا ساموئل   « پرداز آمريكايي  نظريه
تـر و مـؤثرتري نيـز در     ي بزرگها  سازمان است و نقشةاي از نقش ايفا شد     نمونه

  .تواند داشته باشد ، مي اين زمينه
، واقعـاً اهميـت زيـادي      فرهنگية آيا شما معتقديد كه اين جنب   : شانمحمد کری 

  فرهنگي هشتمين كنفرانس سران اسالمي در تهران را بـر  ةدارد؟ شما رياست كميت 
مــسائلي از قبيــل  بــه نظــر شــما ســازمان كنفــرانس اســالمي در  ،عهــده داشــتيد

ق خواهد بود؟    يا اقتصادي موف     سياسي ة بيش از مسائل پيچيد    ها  وگوي تمدن   گفت
  ؟ ، تا حدودي تضمين شده است ي فرهنگيها گيري در جنبه آيا نتيجه

تـاريخ  .  گيري تضمين شده اسـت       ترديدي نيست كه نتيجه    :  تسخیري …ا تآی
ي سياسـي و  هـا  ي فرهنگـي پـيش از جنبـه   ها كند كه در جنبه سازمان نيز ثابت مي  

د هـا انس اسـالمي داراي ن  در حال حاضر، سازمان كنفر.، موفق بوده است    اقتصادي
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 ةاي را از هم     برجسته  المللي است كه علماي    بين» مجمع فقه اسالمي  «مهمي به نام    
  گانـه موجـود، گـرد هـم آورده و همـه سـاله       ي اسالمي از مذاهب هشت   هاكشور

سازد و نظـر    مطرح مي آن را  ةن اسالم يا مسائل حل ناشد     هامسائل مورد ابتالي ج   
كند كه خود گـامي بـسيار ارزنـده در رونـد نزديكـي       زگو مي باها آن ةخود را دربار  

ي هـا  از ديگـر فعاليـت    . رود شـمار مـي    ه   و مذاهب اسالمي به يكديگر ب      ها ديدگاه
 علـوم و فرهنـگ     ،سـازمان تربيـت   (» ايسسكو«، توفيق در تشكيل سازمان       سازمان
ي متعـدد اسـت و نيـز تـشكيل          هـا  كه سازماني فرهنگـي و داراي جنبـه       )  اسالمي

 هـا  و تأسيس دانشگاه  )  ، هنر و فرهنگ اسالمي     ي تاريخ ها مركز پژوهش (» ارسيكا«
ن اسالم و نيز تدوين و تصويب استراتژي فرهنگي     هاو مراكز بزرگ در سرتاسر ج     

ي مهمـي بـه شـمار    ها بوده كه همگي دستاورد...ن اسالم و  هابسيار جالبي براي ج   
، سازمان    اما مثالً در بعد اقتصادي     .اند  هرگونه سپاس و قدرداني    ةروند و شايست   مي

 اسالمي را تأسيس کرده     ةچندان دستاوردي نداشته هر چند براي مثال بانك توسع        
ي مختلـف  هاكه مؤسسات كشورهايي  دها بازار مشترك اسالمي يا تشكيل ن      ةو ايد 

ي ها، بـه دسـتاورد  هـا آورد مطرح ساخته، اما هـيچ يـك از اين        را در خود جمع مي    
  .سندر فرهنگي نمي
، سازمان كنفـرانس اسـالمي در مـوارد بـسياري       سياسي نيز به گمانم  ةدر عرص 
 ة، در حــد و انــدازهــا اينكــه در اينجــا نيــز، موفقيــت  گــو داشــتههــايي  موفقيــت
  . ي فرهنگي نيستها موفقيت

 اقتصادي و احتمـاالً  ةداختن به عرصپر اگر همچنان و پيش از       : محمد کریشان 
ي هـا  شـود از جملـه ايـده        ، گفتـه مـي     ي بـاقي بمـانيم     فرهنگـ   ة، در عرصـ    سياسي

 اسـالمي بـه مناسـبت     ةانگيزي كه به تازگي مطرح شده است پرتاب مـاهوار     بحث
آغاز رياست قطر بر سازمان بود؛ شما نسبت به اين ايـده چـه نظـري داريـد؟ در                   

 تلويزيـوني اسـالمي وجـود دارد؟ و         ةقدر امكـان پرتـاب مـاهوار       هحال حاضر چ  
، نـسبت بـه      ي اسـالمي  هاسياسي كشور  يها  به تنوع نظام    توان با توجه   چگونه مي 
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  بين بود؟ ، خوش  با چنين موضوعيهاموافقت بيشتر اين كشور
پرورانـديم و     در حقيقت اين آرزويي بود كه ما در سر مـي           :  تسخیري …ا تآی

 ابتكار آن نيز متعلق به رياست فعلي است و در اينجاسـت           .  منتظر تحقق آن بوديم   
ي مـسلمان   هـا  به نظر من توده   . شود  مي  كه نقش رئيس در تحقق اين آرزو، مطرح       

اي   چنـين مـاهواره   ن اسالم در انتظار اين ماهواره هستند و معتقدم  هادر سرتاسر ج  
،   مسلمانان  ي مشترك و موارد توافق در ميان      ها تواند موفق نيز باشد زيرا عرصه      مي

،  اي ذوقـي و سـليقه   يهـا   از اخـتالف ي اخـتالف ـ اعـم   هـا  خيلي بيش از عرصـه 
،   اسـت  - محلـي  يهـا  ، اخـتالف منـاطق و اخـتالف فرهنـگ         ها  سياست  اختالف
ي ها تواند روي عرصه    اسالمي مي  ة ماهوار  تر هستند، اين   ي مشترك وسيع  ها عرصه

.  توافـق دارنـد، انگـشت نهـد      ن اسالم بـر آن    هافرهنگي مشتركي كه همگان در ج     
 اسالمي از جملـه      رآن كريم، سنت شريف نبوي و نيز تاريخ       منابع اصلي ما يعني ق    

  يهـا  تواننـد تـصورات پربـاري از همكـاري      مـي هـا  اين ة، همـ   موارد مشترك است  
 بخـشي  سزايي در روند آگـاهي     هتواند نقش ب   مشترك فراهم آورند، اين ماهواره مي     

 ة كـر  خيزش هر امت و خاستگاه ايفاي نقش آن در ايـن         ة پاي   كه اساس و اولين    -
  . ايفا كند-  خاكي است

كه هايي  از ميان چيز  .. .ي اختالف مطرح شد   ها  حال كه عرصه   : محمد کریشان 
دهد، وجود تعدد     از فعاالن امور اسالمي و پژوهشگران را آزار مي          چه بسا بسياري  

شما در مقـام    .  مذهبي است  يها مذاهب و احياناً بزرگ نشان دادن برخي اختالف       
 بفرماييد كه با توجه بـه    ١ مذاهب اسالمي   ني تقريب هاجمع ج عالي م  عضو شوراي 
ي هـا  كه قرار اسـت فعاليـت  هايي    اسالمي يا ديگر ماهواره    ة، ماهوار ها اين اختالف 

 هرچه بيـشتر ايـن       توانند با انعطاف و خردمندي     فرهنگي داشته باشند، چگونه مي    
نظـر تبليغـي بـيش از       اي كه چه بسا گاه از        مسائل را بررسي كنند كه از اين تفرقه       

  ؟ شود، دوري جوييم  داده مي اندازه بزرگ جلوه

                                                
عالي مجمع تقريب بودند امـا در حـال          تسخيري در زمان انجام اين مصاحبه عضو شوراي       ... ا تآي - ١

  . ـ محاضر دبيركلي اين نهاد را نيز برعهده دارند 
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 غنـاي   ةمنزله  ، ب  مذهبي يها  در حقيقت بايد گفت اختالف     :  تسخیري …ا تآی
گردد؛ هـدف نيـز      ، اضافه مي    است كه به مسير تمدن اسالمي       ييها فكري و افزوده  

همين هدف را دنبـال     گذاشت،   د آزاد را باز   هااسالم هم وقتي راه اجت    .  همين است 
، چنين برداشتي دارنـد؛ امـا        ي مذهبي ها شوايان مذهبي ما نيز از اختالف     پي. كرد مي

 و   رم هجـري  هـا ي پراكندگي مـثالً در اواخـر قـرن چ         ها ي انحطاط و دوره   ها دوره
كـه  هايي  ي كوچك يا خودكامه  ها  دولت ةسو، دور  سپس قرن پنجم هجري به اين     
سـازنده و    يهـا  شـدند، چنـين اخـتالف      ن مـي  ها پن گاه در وراي اين يا آن مذهب      

گرايـي در ميـان پيـروان     اي كردند و به فرقـه  گرايي كشنده پرباري را تبديل به فرقه 
رقـم  هـايي   ، فجـايع و ننـگ   ، اصالت بخشيدند و به دنبال آن طي تاريخ اسالم       آنها

 و  اسـت نشاند؛ اما واقعيت فراتر و واالتر از ايـن         خورد كه عرق شرم بر چهره مي      
ي مشترك مذاهب به ويژه ميان شيعه و اهل سنت، بسيار زيـاد و فـراوان         ها عرصه
بار در صحبتي كه با من داشتند يادآور         ، يك  »محمدالمبارك«مرحوم استاد   . هستند

اند كه ميان اهل سنت و شيعه مـشترك          فقه را ديده   ةاز عرص % ٩٥شدند كه ايشان    
 هـا ، تن   متأسـفانه برخـي     دهد كـه   في تشكيل مي  مانده را موارد اختال    باقي% ٥؛   است

   مشترك را بـه بـاد فراموشـي        ةگذارند و آن همه عرص     انگشت مي % ٥روي همين   
 ٩٥ ةتوانـد در آن عرصـ      كنيم نيـز مـي      مي كه ما از آن بحث    ي  ا هماهوار. سپارند مي

را نيز توسعه بخشد تا ما همـديگر را درك      % ٩٥درصدي تالش كند و حتي همين     
 مطلوب حاصـل شـده و      گر ما همديگر را درك كرديم و فهميديم، تفاهم        كنيم و ا  

 آنجايي كه خداونـد بـرايش در نظـر            به   ي خود   ها  بال ةامت اسالمي به كمك هم    
  .، پرواز خواهد كرد گرفته

، مـذهبي و فكـري     گفتيد بيشتر در سـطح فقهـي  آنچه.. . ببينيد: محمد کریشان 
ي شيعي ايران اسـالمي     ها ران اسالمي و گرايش    از هراس از اي     است، اما گاه سخن   

فارس و هنگامي كه به   خليجة در منطق   به نظر شما اين بيم و هراس به ويژه         .است
شـده و   فارس اشاره مـي   خليج ةمسائل سياسي شيعيان در عراق يا شيعيان در منطق     
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ن را ؟ و آيا كساني هـستند كـه آ         شود، به جاست   ي ترديدآميزي به ايران مي    ها نگاه
  كنند؟ فعال مي

 حقيقت آن است وقتي ملت ايـران حركـت خـود را عليـه      :  تسخیري …ا تآی
نظـام شاهنـشاهي در   . خواهد نظام شاهنشاهي آغاز كرد خوب آگاه بود كه چه مي      

 اسالمي و ايجـاد پايگـاهي امـن ـ بـه تعبيـر         امتةپي دوركردن ملت ايران از بدن
 اسالمي هر چيزي را  انقالب. رگران بودرئيس جمهور وقت آمريكا ـ براي استعما 

در سر جاي طبيعي خود قرار داد؛ ملت هم اعالم كرد كه براي قرآن اسـالم اسـت    
پس از آن هم مشاهده كرديم كه حركت مردم ايران در جهـت             . كند كه انقالب مي  

 اسالمي و ضربه زدن به منافع صهيونيستي بوده است؛ اما بـه نظـر     حمايت از امت  
ن يا جاهالن بسياري هستند كه سعي دارند اين انقـالب را منحـصر بـه              من دشمنا 

 منـافع  ة جغرافيـايي و يـا در محـدود      ةيك مـذهب يـا در چـارچوب يـك منطقـ           
ي تنـگ را  هـا  ايـن مرز ة، همـ  ، محدود سـازند؛ امـا روح اصـيل انقـالب        اي منطقه

وري قانون اسالمي جمه  .  عمل پوشاند  ةي امت اسالمي را جام    هادرنورديد و آرزو  
، اصـالت بخـشيد،      ، بـه زبـان عربـي       انقالب. ستاينها ة، فراتر از هم    اسالمي ايران 

را بـه سـوي   هـايي    گسترش داد و پـل    فرهنگ قرآني را به شكل بسيار پرشكوهي      
كـار  .  ، اقـدامي طبيعـي از سـوي دشـمنان اسـت            ن اسالم كشيد؛ ايجاد هراس    هاج

 و   اعـراب را از ايـران      كـه  چنانهم.  ، ترساندن هر يك از ما از ديگري است         دشمن
، مخلـصان وظيفـه دارنـد كـه در           ترساند و به نظر من      مي ، ايرانيان را نيز از اعراب    

ي گـسترده و  هـا  ، اصالت و شـفافيت انقـالب را حفـظ كننـد و پـل               نخست  ةوهل
ي ها كشور ةي اسالمي و به ويژه هم     هاداري را ميان ايران و هر يك از كشور         دامنه

، شـاهد    و به حمـداهللا  ، ايجاد كنند كه البته ي همسايههاوص كشورعربي و به خص 
  . مثبت و روند خوبي در اين زمينه هستيم يها گام

 ،شـود   ترس از ايران مطرح مـي      ةمسألگونه كه    دانيد همان   مي : محمد کریشان 
بينـيم در    مـي . شـود   ترس از اسالم هـم بيـان مـي         ةمسأل  كليي  ا هگاهي نيز به گون   
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بخـش در    ييهـا ي ر ها ، سخن از ارتباط اسالم و تروريسم و جنبش         نيحوادث معي 
شـما در مقـام   . آيـد   مي ، به ميانآنهاي اسالمي ها ي عربي و گرايش  هابرخي كشور 

شود ايـن ديـدگاه      يك روحاني و همچنين يك سياستمدار بفرماييد كه چگونه مي         
   اصالح كرد؟، نسبت به اسالم و مسلمانان را در ابعاد فرهنگي و غيرفرهنگي

ي هـا   حقيقت آن است كـه بايـد متوجـه باشـيم مجموعـه             :  تسخیري …ا تآی
كننــد،  اي وجــود دارنـد كــه بــراي تحقـق ايــن هــدف تـالش مــي    سـازمان يافتــه 

 براي ايجـاد يـك    ، كاري است كه ها  برخورد تمدن  ة نظري ة و عرض  ها پردازي نظريه
، بـه عمـل    رقدشمن وهمي براي غرب پس از سقوط دشمن حقيقي آن يعنـي شـ   

 و مثالً پيوند دادن اسالم با تروريسم و امثـال      ها مها و اين ات   ها اين كار  ةآيد، هم  مي
را و  آنهـا   ، همه و همه مـسائلي اسـت كـه بايـد              ييها  بافتن  چنين آسمان ريسمان  

 . اين مسائل راهي به ميان ما بـاز كننـد            درك كنيم و اجازه ندهيم كه       راآنها   ةانگيز
در آن  آنهـا   :  گفـت   مي   دشمنان ة، او دربار   الي تعبير زيبايي داشت   مرحوم محمد غز  

 زيـادي   يهاي خالي و خأل هاكنند؛ زيرا ما جا    ، نفوذ مي   ايم  كرده هاكه ما ر  هايي  جا
حقيقت آن اسـت كـه اسـالم        . كنند ايم و دشمنان از همان جا نفوذ مي         كرده هارا ر 

بينيم كه قرآن كريم به پيامبر  يم.   حتي با مشركان است وگو  گفت  دين تمدن و دين   
طـرف بـه مـشركان اعـالم      كند با برخورد كامالً منطقي و بي     توصيه مي )  ص(اكرم  
اسالم بـا ايـن   »   آشكاري باشيم ما يا شما، ممكن است بر هدايت يا گمراهي      «: كند
 بـراي     قـرآن خـود شـرايط بـسيار جـالبي          .شود  مي وگو  گفت، وارد     منطقي ةروحي
را بررسي كنيم و در برخـورد بـا   آنها اظره تعيين كرده كه اگر عميقاً  و منوگو  گفت

  .، رنگ خود را از دست خواهد دادها  اين شايعهةرا به كار گيريم همآنها ،  ديگران
آنهـا  تـوانيم بـا      ، يعني مي   ي مشتركي با غرب نيز داريم     ها ، ما عرصه   به نظر من  

تـوانيم   ، مـي  ده صـحبت كنـيم   حقـوق خـانوا    ة حقوق بشر و همچنين دربار     ةدربار
ي زيـادي  هـا   گـستره . كنـيم وگـو  آنها گفتني با ها صلح جة عدالت و دربار  ةدربار
ي وگـو  گفـت   ةن ايـد هـا كـه ج  وجود دارد و همـين آنها  ميان ما و وگو  گفتبراي  
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 ةدهـد كـه دور     را پذيرفته بايد آن را به فال نيك گرفت و اين نـشان مـي               ها تمدن
  . ، رو به پايان است مي ناروا به اسالها تهمت
  1ها مسئولیت و ها چالش:  و قرن بیست و یکم»ایسسکو«
  

  ن اسالمها جۀایسسکو و توسع يها مسئولیت
حـالي كـه جـشن       در) ايسـسكو (، علـوم و فرهنـگ اسـالمي          سازمان تربيـت  

المللـي بـه شـمار      سازماني بـين ،كند پانزدهمين سالگرد تأسيس خود را برگزار مي  
ي اسـالمي  ها، كـشور  دهد ي گسترده و اساسي که انجام مي    ها عاليترود كه با ف    مي

 حقيقـي بـه    تأسـيس ايـن سـازمان در واقـع پاسـخي      . كنند به وجود آن افتخار مي    
  ريزي و همكاري براي اعـتالي      ي اسالمي به منظور برنامه    هاخواست و نياز كشور   

دن بـشري و  ، علمي و فرهنگي تـا رهبـري تمـ     ي اسالمي از ديدگاه تربيتي    ها نسل
؛ ايـن سـازمان      ، بـوده اسـت      پيشاهنگ مسلمانان در فرهنـگ بـشري        بازيابي نقش 

،  رو بـوده  كه با آن روبـه هايي   تمامي چالش گذشته و به رغم يها اسالمي طي سال  
، شاهد آنـيم     ويكم  بيست   قرن ةمثبت و بزرگي برداشته است، اما در آستان        يها گام

اي   تـازه  ةخواند تا وارد مرحلـ     ما را بدان فرامي    ني و اسالمي  هاج يها كه دگرگوني 
  .  شويم) اسالمةي فراوان نسبت به نقش آيندهاهمراه با اميد(

 نـسلي اسـت كـه       ةرورش شايـست  پ، مستلزم    بازيابي نقش تمدني امت اسالمي    
 خود را بر دوش كشد و شرايط مناسبي براي ايفاي نقـش              سترگ ةبتواند بار وظيف  
  . در روند ساخت تمدن فراهم آوردورزان  گروه انديشه

  
   و عناصر آنها منابع چالش

، الزم است به اين عناصر كه         آينده ةمرحل يها پيش از سخن گفتن از ضرورت     
  :  دارند، توجه كنيممسألهارتباط تنگاتنگ و مستقيمي به موضوع 

                                                
 ). مراكش(ايراد شده در سمينار ايسسكو به مناسبت پانزدهمين سالگرد تأسيس در رباط  - ١
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  نیهاي جها دگرگونی: اول
رو  يعي روبـه ني وسـ هـا روشن است ما طي قرن بيست و يكـم بـا تغييـرات ج             

:  از جملـه (المللـي اسـالمي    ي بينها  كامل با نوع تحرك  خواهيم شد كه در ارتباط    
ي هـا   و نيـز افـزايش سـطح دخالـت         هـا  اي و روابـط داده     تحوالت سترگ رسـانه   

ي هـا  گـذاري   قـانون   ، اجتمـاعي و خـانوادگي و حتـي         المللي در امور آموزشي    بين
  المللـي در چـارچوب   ي عمومي بـين ها امهن  كه در توافق  - ها داخلي در اين عرصه   

 قرار دارد و بايد بـه تمـامي ايـن تغييـر و           - كنند سازمان ملل متحد تجلي پيدا مي     
  .تحوالت توجه شود

  تحوالت مربوط به امت اسالمی:  دوم
ي وارد دوران خيزش اسـالمي   گ طوالني خمود  ةامت اسالمي پس از يك مرحل     

ي قرآنـي و تحقـق بخـشيدن بـه     هـا  يژگـي بزرگ خود گرديده و در پي بازيـابي و  
 امور زندگي و نيز ة گرداندن شريعت خدا بر هم ي شخصيت خود و حاكم   هانمود

 مناسـب  يهـا  المللي خويش است و طبيعي است كه زمينـه  بر روابط داخلي و بين   
، گستردگي بيشتري پيدا خواهد كـرد و     المللي ي اسالمي بين  ها ي سازمان ها فعاليت

مـا  .   قرار خواهد داشتهاي بزرگي در اين عرصه بر دوش آنها يتمسئولدر نتيجه   
ن هـا ي مـسلمان سرتاسـر ج     ها تر و بيشتري در ميان اقليت      حضور اسالمي پررنگ  

  .اي به اين حركت خواهد بخشيد  كه خود ابعاد تازه كنيم بيني مي پيش
  ها ي ادیان و تمدنوگو گفتتحوالت مربوط به :  سوم
يرامـون آن بـه وجـود آمـد و          پم اينكه شـرايط خاصـي        به رغ  هاوگو  گفتاين  

 يهـا  ي فراخوانـان و فـراهم نبـودن زمينـه    هـا   ايجاد ترديد در انگيزههاآنين  تر  مهم
 و ناگزير براي تعيين موارد اشتراك فكري         نيها، امروزه به ضرورتي ج     مناسب بود 

 -  در سـطح تمـدني    رفتاري فردي و اجتمـاعي و سـرانجام       -  عقيدتي يا عملي   -
ي ضـدديني   ها ني بايد در برابر گرايش    ها ديني ج  ةالمللي تبديل گشته زيرا جبه     بين

، صـف     و روابط خانوادگي و انساني     هاي ويرانگر بنياد  ها از جمله الئيسم و مكتب    



 153نقش تمدنی امت: فصل دوم

ني هـا  جة سنگين خود را بر صحنةاين معنا بدون ترديد، ساي .  داشته باشند   متحدي
  .اندركاران تشكيل خواهد داد بر دست قدرتمندي برا خواهد انداخت و چالش

عد سازمان کنفرانس اسالمی:  رمهاچ تحوالت در ب  
 از نظر سياسي و چه در بعد فرهنگي يا اقتـصادي بايـد نقـش                چه نااين سازم 

 ايفـا كنـد؛ سـازمان ايسـسكو تـا بـه امـروز فاقـد برخـي                    تري نسبت به قبل    فعال
 شـده همـواره خـارج از مركـز      باعث مطلوب اجرايي است كه متأسفانه   يها شيوه

 حقـوق  ةبيني شده معطل مانده و اليحـ  ي تدويني يا پيش  هاراهبرد. جريانات باشد 
؛ ما اميدواريم ايـن وضـع         اجراست ةبشر اسالمي همچنان به انتظار ورود به مرحل       

تـوان گفـت     و از همـين جاسـت كـه مـي         . براي تأثيرگذاري بيشتر، دگرگون شود    
رو هستند تا نقش حساس و مطلوب   چالش جديدي روبه ي وابسته به آن با    هادهان

  .، ايفا كنند تري خود را به شكل مؤثر و فعال
رگانه توجه كنيم و اهداف ترسـيمي سـازمان كنفـرانس           هااگر به اين عناصر چ    

اي ماالمــال از   در برابــر خــود آينــده  ايســسكو را در نظــر گيــريم اســالمي بــراي
ــه هــا چــالش ــت ك ــواهيم ياف ــدي خ ــع گــسترده  ي جدي ــق مواض ــر، عمي ــر و  ت ت
  .كند تري را ايجاب مي  شده ريزي برنامه
  

  ي گروهیها نی رسانههاتحوالت ج
آوري  حاصـل در فـن     يهـا  بينيم كـه پيـشرفت     ، مي  نيهابا توجه به تحوالت ج    

زماني و مكاني را به حداقل رسانده و         يها ، تفاوت   گروهي  يها ارتباطات و رسانه  
 و صـورت گيـرد  ،  ، جهـشي در ايـن عرصـه    ويكـم   بيست رسد طي قرن   به نظر مي  

 باشـد و سـهم       داشـته  ها ن اسالم نيز ناگزير بايد سهم خود را از اين پيشرفت          هاج
علماي مسلمان در بناي تمدن كنوني را نشان دهـد و مواضـع و اهـداف خـود را            

ي اسـالم را كـه صـلح    هـا  ، روشن سـازد و ارزش  المللي ني و بينها جة جامع  براي
و نهـا  او افـراد و نيـز احتـرام بـه پيم       هـا  يقي و عـدالت و برابـري ميـان ملـت          حق
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 و  هـا   مـاهواره   بـا توجـه بـه آنكـه       . ، اعـالم نمايـد     المللـي اسـت    ي بـين  هاقرارداد
 يهـا  ي فضايي نقش مهمي ايفا خواهند كرد و حتي در شمار ضـرورت            ها ايستگاه

جار اقتصادي و سياسي و ويكم درخواهند آمد و با توجه به اوضاع ناهن      بيست  قرن
ـ    ، ايسسكو مي   ن اسالم هاعلمي ج  ي هـا  ، همكـاري  نيهـا  سـازماني ج   ةتواند به منزل

 توليـد  ة و هماهنگي در عرصـ ها اي از ماهواره المللي اسالمي براي ايجاد شبكه     بين
، انسجام داشته باشد،  ن اسالم و مواردي را كه با فرهنگ و اهداف آن       هاي ج هانياز

، اسـتفاده از   ويكم  بيست امت اسالمي در قرن  يها  جمله ضرورت  از. سامان بخشد 
 علمـي    اطالعات است كه خود نيازمند بررسـي ة اينترنت براي مبادل ةرايانه و شبك  
  .دقيقي است

ي هادرسـي كـشور    يهـا   بايـد راه خـود را در كتـاب         ها دانش ماهواره و رايانه   
 يهـا  و فني و آزمايـشگاه    ي دانشگاهي و مراكز علمي      ها اسالمي و نيز در پژوهش    

ي هـا   بـه منظـور بـاال بـردن توانـايي     - ايسسكو  ، با اهتمام و عنايت سازمان   علمي
  . باز كند-  اسالم نها نوين در جيها مسلمانان در گسترش دانش

  
  گذاري  قانونۀالمللی در عرص بین يها  دخالتۀنی در عرصهاتحوالت ج

چـارچوب وظـايف كلـي خـود،       شود در    افزون بر اين از ايسسكو خواسته مي      
المللـي سـازمان ملـل متحـد و از آنجـا       ي بين ها گيري برخورد خردمندانه با سمت   

و  هـا  ي داخلي ملـت ها گذاري ي بزرگ در اعمال نفوذ و دخالت در قانون      هاكشور
  :فشاري نمايدپا با استفاده از موارد زير  ن سومهاج يها ويژه ملت هب

ريزي مناسب بـراي طـرح    ني و برنامههاج يها  حركتةنظر گرفتن هم   زير -١
  . ن اسالمهاي جها اصول اسالم و ديدگاه

ي پذيرفتـه   هـا  ي كلـي و پايـه     ها بيني حوادث و در نظر گرفتن ديدگاه        يشپ -٢
گـري و   ي اسالمي براي تحقـق روشـن  ها بر كشورهاشده از نظر اسالم و تعميم آن  

  .سازي مطلوب آگاه
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ــين  -٣ ــات ب ــراري ارتباط ــي   برق ــرانس  الملل ــال در كنف ــضور فع ــا و ح  و ه
ي هـا  شود و هماهنـگ سـاختن تـالش    كه در اين زمينه برگزار مي  هايي   يياگردهم
شود سازمان كنفـرانس    و محافل اسالمي؛ در اين خصوص خاطرنشان مي     هاكشور

گ هـا ، قـاهره و كپن  ، بخارسـت    مكزيكوسـيتي   يهـا   در كنفـرانس   ستنااسالمي نتو 
،   زنـان ةي مشابه دربـار ها نس نايروبي و پكن و كنفرانس توسعه، يا دو كنفرا ةدربار

  ي انـساني بـا پوشـش      هـا   اين امر سبب شـد دشـمنان ارزش        .نقش فعالي ايفا كند   
  .، حمالت سهمگيني را تدارك ببينند المللي رشد و توسعه ي بينها حركت
و  هـا   ايـن حركـت    ةي سـازند  هـا   صـدر بـا جنبـه      ة برخورد فعال و با سـع      -٤

  .ي منفيها ع در برابر جنبهايستادگي قاط
   زنان بدونة جمعيت و توسعه و سند پكن دربار    ةبراي نمونه، سند قاهره دربار    

جران زن و مرد و نيـز  ها، حاوي عناصر مثبت بسياري به منظور بهبود وضع م  شك
خصوص زنـان و    تبعيديان و پناهندگان و قوانين كار به ويژه در    ساماندهي مسائل 

 كه بايد آن را تشويق كرد و تقويت نمـود و   وضاع آموزشي بودكودكان و اصالح ا 
، حاوي عناصر منفي و خطرنـاك بـسياري           اما در همان حال    .به آن تكامل بخشيد   

، ارتباط ميـان زن و مـرد      اصطالح حقوق جنسي  ه  توان از ب   نيز بود كه از جمله مي     
،  ينه براي سقط جنين   ، ايجاد زم   ، تغيير مفهوم سنّتي خانواده     خارج از حدود ازدواج   

 و حتي تحريك يك جنس عليه جـنس ديگـر يـاد         ها  عرصه ةبرابري مطلق در هم   
، آنهاکرد كه همه و همه مسائلي است كه بايد بررسي شوند و براي پاسخ دادن به       

 آمـادگي و تـوان    الزم است آمادگي الزم را به دست آورد كه متأسفانه ما فاقد اين           
  . بوديم
  

  ایسسکو يها سئولیتمخیزش اسالمی و 
 نيـست و چنـان ابعـاد       ها  احساسات قلبي توده   هااينك خيزش اسالمي ديگر تن    

ي دشمنان امـت اسـالمي را برانگيختـه         ها اي در سطوح مختلف يافته كه كينه       تازه
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دهـي بـه خيـزش       رود ايسسكو نقش فعالي در سمت      است؛ بدين سبب، انتظار مي    
ندي درست، به منظور تحقق اهداف خود،       اسالمي، راهبري و قرار دادن آن در رو       

 از  ، سـخن بـه ميـان آورد        تـوان  چندي مـي   يها ه از گام  ن در اين زمي   .برعهده گيرد 
  : جمله
و كوشـش  )   و نتايج آنها ، ويژگي عوامل( تشويق مطالعات خيزش اسالمي   -١
 ايفاي نقـشي شايـسته در تحقـق فردايـي روشـن بـراي امـت                 ه رهنموني آن ب    در

  . اسالمي
 كوشش به منظور انگيزش آثار مثبت خيزش در تمام وجود امت و تحقـق               -٢

  . ي روشنگريها موازنه در فعاليت
سـازي هرچـه    يـاده پ كمك به تحقق الزامات اين خيزش از جملـه تـشويق        -٣

ي ضـروري بـراي   ها ي اسالمي و تحريك انگيزش    هابيشتر اسالم و گسترش نمود    
  . مسائل اسالمي

ي دشمنان خيزش و روشـنگري امـت نـسبت بـه            ها مهنظر گرفتن برنا    زير -٤
  .  کار دشمنانة و افشاي شيوهاخطرات آن

ي توافق شده و سعي در حفـظ        ها كوشش به منظور اجرايي ساختن راهبرد      -٥
 تبليـغ اسـالم از سـوي    ةگيري وظيف عهده د و دفاع از حقوق آن و امكان برهااين ن 
  . آن

ي ها و فنـاوري در كـشور   ، علمـي    كوشش بـراي اعـتالي سـطح فرهنگـي         -٦
ي آموزشي براي خدمت هر چه بيشتر و بهتـر    هادها بخشيدن به ن    اسالمي و تكامل  

 و تـشويق پژوهـشگران و انديـشمندان و           ي اسـالمي  هابه اهداف حقيقـي كـشور     
  . ي مختلف علميها ي اسالمي در عرصههاي كشورهامحققان و برگزاري المپياد

ي مختلفـي   ها ن اسالم در زمينه   ها اوضاع ج  كنيم همه ساله آماري از     د مي هاپيشن
يسسكو به آن توجه دارد تهيه شود و ميزان پيشرفت يا پسرفت حاصله معـين        اكه  

ي سران اسالمي   ها ي وزراي خارجه و كنفرانس    ها گردد و گزارش آن در كنفرانس     
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 و هـا   و برنامـه هـا  د طـرح ها مشكالت و پيـشن   دي براي هاپيشن يها حل همراه با راه  
  .عرضه گردد ت مقتضيتصميما
 اجتماعي و سياسـي  ،كه از شرايط فرهنگيهايي  كوشش در كمك به كشور -٧

و ، بوسـني     ، فلـسطين   ، سـومالي   افغانستان،   برند، از جمله عراق     مي  ناهنجاري رنج 
  . وضعيت دشوار هرزگوين و چچن براي گذار از اين

ي هـا   در جنبـه   هـا نشويم كه سازمان كنفرانس اسالمي نـه ت         يادآور مي  اينجادر  
، بهداشتي و فرهنگـي نيـز در حـد و             حتي از ديدگاه اجتماعي     سياسي و اقتصادي  

رو شـود،   آمـده بـراي امـت اسـالمي روبـه           پيش  اي كه بتواند با حوادث مهم      اندازه
 و هـا  نقاط ضـعف و حـذف آن   ي فراوان براي شناخت   ها  مستلزم تالش  نيست، كه 

، وجـود   ست؛ در غير ايـن صـورت  هاويت آنبردن به نقاط قوت و حمايت و تق     پي
ي مختلـف آمـوزش و   ها  و گونههااقتصادي ميان انواع درآمد  يها اين همه تفاوت  
پست و زشتي كـه در گوشـه و كنـار گـسترده              يها  و اين عادت    سطوح بهداشتي 

كـس   كنـد و هـيچ   ، بيـداد مـي  هـا  جا همه مفاسد اخالقي كه در برخـي      شده و اين  
  . آور است قعاً شرم، وا جلودارشان نيست

 خوشـبين باشـيم، بـاز هـم نخـواهيم            ما، هر چه بخواهيم نسبت به مـسؤوالن       
بـه ويـژه بـه هنگـام حـوادث مختلـف و         خـود را   يهـا   درد و رنج ملت    نستاتو

انجامـد و اي بـسا سـاليان      بسياري مـي  ي نظامي كه به كشتار و آوارگي ها درگيري
، دچار  ن اسالمها از ج  ي ديگري ها خشكشد و در همان حال ب      متمادي به درازا مي   

  تو گـويي هـيچ اتفـاقي نيفتـاده    ،خواب خرگوشي و در كمال امن و آسايش است  
  .  ناديده بگيريماست،
 ةجران مسلمان براي خدمت بـه توسـع  هاي متخصص مهاگيري از مغز  بهره -٨
ي اســالمي از نظــر نيــروي انــساني ها، زيــرا در زمــاني كــه كــشور ن اســالمهــاج

ي علمي و  ها ، در پژوهش    پيشرفته  يهابينيم كشور  ، در مضيقه هستند مي     متخصص
 .گيرنـد   مـي  ي مـسلمان بهـره    ها كرده  خود، از انديشمندان و تحصيل      آموزش عالي 

 علـل  . هم ندارند چي را  درخواست حقوقي بيش از حقوق يك نظافت  هاهرچند آن 
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،  است؛ اما علـت اصـلي  ؛ برخي امنيتي و برخي نيز سياسي      اين امر نيز بسيار است    
 علمي و عدم توجه كافي به دانشمندان در بـسياري از            و محيط واقعي   هانبود ابزار 

  . ي اسالمي استهاكشور
ي هـا اي براي اسـتفاده از مغز    چه خوب بود اگر ايسسكو اقدام به انجام مطالعه        

اي  ن اسالم يـا دسـت كـم برنامـه         هامسلمان و به كارگيري ايشان در خدمت به ج        
 در جوامع غيراسالمي براي خدمت به مـسائل   گيري از اين نخبگان فعال   ي بهره برا

  .كرد ن اسالم ميهااي و فرهنگي در ج ، رسانه علمي
جر يـا مقـيم در    هـا ي اسـالمي م   هـا   برخورد با اقليـت    ة بهبود و تكامل نحو    -٩
اي كه رفاه مستمر و حفظ شخصيت و دفـاع از حقـوق و     گونه ي ديگر به هاكشور
  . تضمين نمايدن راا تبليغ اسالمي از سوي آنةان انجام وظيفامك

  
  ي تمدنیوگو گفت

سـر گـذارده و       دشـواري از وابـستگي و انـزوا را پـشت           ة، مرحلـ   امت اسالمي 
 ةاي نيز براي كنار گذاردن آن از كاروان تمدن انـساني و جامعـ           ي گسترده ها تالش

 ةاي عمل كنيم كه مرحلـ  ونهگه گيرد، در مقابل ما وظيفه داريم ب      بشري صورت مي  
 بـشري باشـد؛ بنـابراين سـازماني چـون        ة گشودگي در برابـر جامعـ      ة، مرحل  آينده

 گـوش   ة آويـز  آن را ني و واالي    هاايسسكو بايد فحواي رسالت اسالم و اهداف ج       
،   بـشري ةدر خدمت به جامعآنها قرار دهد و از ديگران نيز بخواهد تا براي تحقق    

  .همكاري كنند
ي معنـوي در زنـدگي   هـا  كنيم كه نقـش ديـن و جنبـه      ني زندگي مي  اهما در ج  

،  ورزد؛ امـا امـت اسـالمي       گيرد و گاهي با آن دشمني هـم مـي           انسان را ناديده مي   
هـايي    مثـال . در اين باره، مطرح سـازد      چندي يها ي متعدد و مثال   ها الگو تسناتو

ي فـردي و    ها ت و موهب  هاعملي براي نشان دادن نقش دين در آزادسازي استعداد        
 كه نشان دهد امت اسـالمي هرگـز         آن است خواهيم   آنچه از ايسسكو مي   .  گروهي

كنـد و    افتخارات گذشته خود زندگي نمـي     ة با مزمز  هانرفته و تن   در الك خود فرو   
  . فعالي در بناي حال و آينده ايفا نمايد قادر است نقش
مختلـف را    يهـا  دن، تفـاهم، احتـرام و برابـري ميـان تمـ            نيها ج ةاوضاع آيند 
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  :به عمل آيد  ريزي دقيقي  زير برنامهمسائل ة، بايد دربار  اساس طلبد؛ بر اين مي
  . كردوگو گفت هاتوان با آن كه ميهايي   شناسايي طرف: نخست

  . ي فكري و علميهاوگو گفت مشخص ساختن موضوع : دوم
  .ي از آنهاياتئ جزةوگوها و تالش براي عرض هاي گفت  مشخص ساختن پايه: سوم
تواند به نام امت اسالمي سخن گويـد و    مشخص ساختن طرفي كه مي  : رمهاچ
  . نمايدارائهي الزم را هاتعهد

ي تخصصي در اين زمينه، به منظور بررسي      هادها كوشش براي تأسيس ن    : پنجم
  .هاگيري از آن  دقيق نتايج به دست آمده و بهره ةو مطالع

ي هـا   و سطح همكـاري وگو گفتي هامرز معين ساختن دقيق و منضبط   : ششم
  .مورد نياز

  
  تحوالت آتی سازمان کنفرانس اسالمی

كـه انتظـار داريـم در سـازمان كنفـرانس      هايي  با توجه به تحوالت و دگرگوني  
تـري    اجرايـي گـسترده    ةاسالمي رخ دهد، ضروري اسـت ايسـسكو بـراي مرحلـ           

ي هافرهنگـي بـراي كـشور     ي آموزشـي و     هـا  ريزي  برنامه  آمادگي يابد تا بتواند به    
ي هااي كـشور   ي فرهنگي و رسانه   ها  استراتژي  عضو و نيز نظارت بر روند اجرايي      

ورد فرهنگي مهمي براي اين سـازمان  ها ره منزلةالمللي ب  و ديگر اسناد بين     اسالمي
  .تدارك ببيند

، كـار پيگيـري بـسياري از تـصميمات فرهنگـي و              انتظار داريـم ايـن سـازمان      
ايسسكو واگذار كند تا با     آنها  ي عامل خود و پيشاپيش      هادها ن   را به  اجتماعي خود 

 برخي ة را انجام دهد؛ كاري كه دربار     ها، كار نظارت و پيگيري آن      دقّت و پيوستگي  
 الزم را نيـز  ة البتـه تـأمين بودجـ    .  گرفته است    و مراكز فرهنگي صورت    ها دانشگاه

  . نبايد از نظر دور داشت
  

  ي کلیهادهاپیشن
 و به منظور باال بردن توان ايسسكو در تحقـق اهـداف مقـدس خـود،         پاياندر  
  : دهيم  مي ارائههايي دهاپيشن
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، مانع مهمي در راه تحقـق   شود ناتواني مالي و كمبود بودجه  غالباً ديده مي : اول
 ي عـضو دعـوت  ها به همـين دليـل از كـشور       ،كند  مورد نظر ايجاد مي     يها هدف
، پرداخـت    طور منظم ه  به اصطالح سهم مالي خود را ب      كنيم تا حق عضويت و       مي
اي كه بتواند    همه جانبه   دهي طرح اقتصادي    در عين حال بر ضرورت سامان      .كنند

 ة در اساسـنام   .كنـيم  خودكفايي نسبي مالي براي ايسسكو به دنبال آورد، تأكيد مـي          
ود داشت  شود هرچند اگر مانعي هم وج      كار ديده نمي   سازمان نيز مانعي براي اين    

  .، اقدام كرد بايد نسبت به برطرف ساختن آن
ــه منظــور امــضاي  : دوم ــت در چــارچوب ســازمان ب دو چنــدان كــردن فعالي 
 ينهااي عضو و غيرعـضو و بـا سـازم         هاي مستمر دوجانبه با كشور    ها نامه موافقت

 ة دوم از مـاد ة فرهنگي ميان خود كه با فقر يها ي طرحها غيردولتي با تقسيم هزينه 
ي بيـشتري بـراي     هـا   فعاليت   سازمان نيز همخواني دارد و امكان      ةفدهم اساسنام ه

  .آورد سازمان را فراهم مي
، به نظر ما   سازمان در نظر گرفته شدهة با توجه به وظايفي كه در اساسنام: سوم

نظـر ايـن    ي فرهنگي و دينـي زيـر  ها آيي  و گردهمها ديدار ة هم  ضروري است كه  
، حـضور    دهنـدگان  و سعي كند با ايجاد ارتبـاط بـا سـازمان          سازمان صورت گيرد    

 ميان  كه همچنان، دفاع كند؛      داشته و از فرهنگ و شخصيت اسالمي       هافعالي در آن  
ي اسـالمي مربوطـه از سـوي ديگـر، نقـش       ها مقامات مزبور از يك سو و سازمان      

  .پيونددهنده را ايفا نمايد
 به سازمان كنفرانس اسالمي است      وابسته ينهاا ايسسكو از جمله سازم    : رمهاچ

ي غيررسمي هم دارد؛ حال آنکـه در ايـن بخـش تقريبـاً هـيچ        ها  فعاليت  ةكه اجاز 
ي هـا  ، همكـاري   كنـيم سـازمان    د مـي  ها؛ بنابراين پيشن    است   صورت نگرفته   فعاليتي

 ميان دو بخش رسمي و غيررسمي،        بيشتري را در اين بخش سامان بخشد و حتي        
تـري   ي آمـاده  هـا   بلندتر و عرصـه    ةتر و آواز    تا از قدرت گسترده    موازنه ايجاد كند  

  .بزرگ خود، برخوردار گردد ينهاابراي خدمت به آرم
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   انساني مشتركيها ارزش
  ها در تحكيم همبستگي ملّتهاو نقش آن

  
  :درآمد پیش

» انـسانيت « داشته باشيم بايد بپذيريم كـه در تعريـف   »تمدن«هر تعريفي كه از     
 و امكانـات  هـا  يش عمومي به سمت خدمت به انسان و تكامل توانـايي      مفهوم گرا 

  .رود  به شمار ميهاين بنيادتر مهم ةذاتي و عرضي او، از جمل
توانـد بعـد     انساني نميةهيچ مذهب، مكتب يا حتي رفتاري، جز با داشتن جنب        

ز  بنابر ادراكات وجـدان و بـدون نيـا     -  اين بعد انساني   ةالزم. خود گيرد  تمدني به 
تـوان در    مطلق و مشترك است، چه نمي     يها ـ باور به مجموعه ارزش     به استدالل 

 انـساني را مـسلّم تلقـي       يها هر چيز، هم قايل به نسبيت بود و هم وجود ويژگي          
اصطالح پارادوكس است بدين معنـا      ه  زيرا اين امر متضمن نوعي تناقض و ب       . كرد

 و از   -  اگر نه كلي انسان    - يئزش از يك سو پذيرش هويت متفرد و ج        ا هكه الزم 
  .سوي ديگر، نفي هرگونه وجه تمايز انساني يا ارزش ثابت در آن است

  اينك پرسش اين است كه اين ويژگي و ارزش ثابت، كدام است؟
با تأكيد بـر وجـداني بـودن ايـن پاسـخ بـه دليـل                (پاسخ وجداني اين پرسش     

  .، همانا فطرت انساني است)نيازي از استدالل بي
ي اسـت كـه بنـا بـر حكمـت و         ا هاد از فطرت نيز آن است كه انسان آفريـد         مر

ــديهي و يهــا مــشيت  الهــي، در وجــود و سرشــت اصــلي او، مجموعــه داده   ب
 وديعه گذارده شده كه حركت طبيعـي بـه       عقلي و اميال و غرايزي به      يها توانايي

  .كند  تكاملي در نظر گرفته شده براي او را تضمين ميةسمت برنام
) لـسالم ا هعليـ (،  اديان و مذاهب، به تعبيـر مـوالي متقيـان علـي               ها تمدن ةمه
 واالي خـرد را بنماياننـد و فـضاي مناسـبي بـراي بـروز                يهـا  نـد تـا ارزش    ا هآمد
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 ظهـور رسـانند و او را بـه راه و سـمت و               ة نهفته در انسان را به منص      يها توانايي
 و هـا  ي كـه فاقـد توانـايي    ا هسويي رهنمون شوند كه با رفتار حيوانات زبـان بـست          
  .امكانات او هستند، تفاوت زمين تا آسماني داشته باشد

شـناخت خـود،   : بخـشند  توان شناخت مـي  ) يعني انسان (قضاياي بديهي به او     
اين قـضايا  . ي موجود ميان اشياها وجود و پيوند  ةشناخت هستي و واقعيت، فلسف    

كان اجتماع و ارتفاع نقيـضين  ايمان به اصل عليت، ايمان به عدم ام      : مواردي چون 
  .شوند  ميو برخي قضاياي ديگر را شامل

 و وجدان انـساني،  هاپذيرش اين نوع قضايا، نيازي به استدالل ندارد و در باور  
بـست    صورت با بن   شوند چرا كه در غير اين       كامالً پذيرفته شده و مسلّم تلقي مي      

ي بديهي متكـي هـستند و بـه          خود به اين قضايا    ها شويم زيرا استدالل    رو مي  هروب
  .يابند  قابليت اثبات ميهاكمك آن

 عقلـي نيــز همــان قـدرت درونــي انــساني بـر انديــشه،  تأمــل،    يهــا توانـايي 
 كليـات،  ة جزئيـات بـه مرحلـ   ة از حشو و زوائد، ارتقا از مرحلمسائلسازي   مجرد
 ذهنـي  يهـا  ريـزي  ي تازه و برنامههاانداز  اشيا با يكديگر براي نيل به چشم  ةمقايس

اين توانايي  . ندا هبراي مراحلي است كه هنوز مصداق واقعي و عملي به خود نديد           
 انسان و در واقع راز و رمـز حركـت، رونـد تكـاملي،              يها ذهني، از جمله ويژگي   

 وي به سمت ةخالقيت، رشد و نمو اوست، حال آنكه اميال غريزي، نيروي محرك  
 وي در ايـن  ة نهفتـ يهـا  گيـري از پتانـسيل     او در راستاي بهره    ةدهند كمال و سوق  

ميـل بـه   : توان به موارد زير اشاره كـرد         اين اميال و غرايز مي     ةاز جمل . زمينه است 
 خـويش،  اذعـان   يها كمال، حركت به سمت كمال مطلق، كوشش در رفع كاستي 

 ارزاني شده، تـالش در جهـت   يها به اين قدرت، مطلق اداي حق و سپاس نعمت 
 و اميال و غرايز به رغم گوناگوني تجليـات          ها است؛ اين گرايش  .. .اطاعت از او و   
هرچنـد  نـد   ا ه، در سرشت انساني ريشه دوانيد     هاي آن ها و عملكرد  ها و تعدد روش  

از . ن شـده باشـند  هاي، سركوب يا پنيها ت يا سوء تفاهمهاممكن است به دليل شب  
شـش در جهـت      حـب بـه ذات و كو       ةتوان از غريـز      اين غرايز همچنين مي    ةجمل
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 خود از جمله غرايز اصـلي       ةي خويش نام برد كه به نوب      ها و آرزو  هاتحقق خواست 
تـوان آن را ناديـده گرفـت و سـركوب كـرد يـا        رود كه نمي در انسان به شمار مي  

تـوان از   ي روبنايي تلقي كرد و تصور كرد كه مي      هارا پديد   ماركسيسم آن  همچون
ذوق هنري و . وجود انسان حذف نمودرا از  طريق  الغاي  مالكيت خصوصي، آن     

ن هستي، سرشار از آن است نيـز در ايـن           هاشيفتگي نسبت به عنصر زيبايي كه ج      
  .زمره قرار دارد

 بـاور بـه   ةمـسأل : رسد اين است كـه   بدين ترتيب آنچه كامالً روشن به نظر مي       
 فطرت انساني، عرصه را براي سخن از مجموعـه مفـاهيمي چـون حقـوق،           ةنظري

 مـشترك، تمـدن،     يهـا  عـدالت، انـسانيت، اخـالق، ذوق هنـري، ارزش         تكاليف،  
ن و اسـتدالل و علـم بـاز      هـا ، دين، شناخت، تصديق، منطق، و حتـي بر        وگو گفت
 نيز مبتني بر عنصر ثـابتي هـستند كـه         )علم و استدالل  ( كند زيرا اين دو مفهوم      مي

  .شان، قابل تبيين نيستيها  و نشانههابدون آن مرز
 انسان، زنداني خويش خواهد ماند و بـه تعبيـر جـرج           ةاين نظري بدون باور به    

تـوان گفـت او    كند و حتي مي باركلي، جز با تصاوير ذهني خود، ارتباطي پيدا نمي    
تواند به خودش نيز ايمان داشته باشـد و ايـن اوج            با كنار گذاردن اين نظريه، نمي     

  .انگاري است پوچي و هيچ
 اعتقاد ما هر آنچـه گفتـه شـد، فاقـد معنـا               به ) فطرت ةنظري(بدون اين نظريه    

 مادي به شدت بـا آن مواجـه   يها و اين حقيقت بزرگي است كه گرايش  . گردد  مي
روست كه  متون اسالمي بر فطرت و اينكه ديـن در حقيقـت     شوند؛ هم از اين   مي

 چرا كه فطرت واقعيتي اصيل و دين  ،همسو و هماهنگ با فطرت است تأكيد دارد       
خداونـد  . ي واقعي براي اصالح انسان و بهبود شـرايط زنـدگي اوسـت           ا هنيز برنام 

الناس عليهـا ال تبـديل    قم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا اليت فطر       أف«: فرمايد  متعال مي 
   .١»خللق اهللا ذلك الدين القيم

بـر همـان    ! را براي اين ديـن راسـت بـدار        ) دل(بنابراين با درستي آيين، روي      
                                                

 .٣٠/روم  - ١
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ردم را بـر آن آفريـده اسـت، هـيچ دگرگـوني در آفـرينش                سرشتي كه خداوند مـ    
  .دانند خداوند راه ندارد؛ اين است دين استوار اما بيشتر مردم نمي

در كتاب ) سره قدس( شهيد محمدباقر صدر   …ا تآي كه همچنان كريمه   ةاين آي 
  :گذارد  بر موارد زير انگشت مي،خود اقتصادنا يادآور شده

ـ  ي عـدالت  هاتكاليف و هدف   دين با تمامي حقوق و       :يكم  بـر  ي كـه در   ا هجويان
ن، تمـامي مردمـان را بـدان    هـا دارد خود از موارد فطري است كـه خداونـدگار ج          

  .سرشته و در اين آفريده به لحاظ چنين سرشتي، تغييري پديد نخواهد آمد
 اين دين كه فطرت انساني بدان سرشته شده همان دين راست و خـالص            :دوم

آميز و خـدايان و همـي و نـسبي، تـوان حـل          ه اديان شرك  و ناب است؛ حال آنك    
  .مشكالت بشري را ندارند

ما تعبدون  « :گويد  به همبندان خود در زندان مي      )لسالما هعلي(حضرت يوسف   
   .١»من دونه اال امساء مسيتموها انتم و آباؤكم ما انزل ا من سلطان

پرسـتيد؛   يد، نميا ها ناميد رهاكه خود و پدرانتان آنهايي  شما به جاي او، جز نام  
  . است  هيچ حجتي نفرستادههاكه خداوند بر آن

 اين دين حنيفي كه فطرت انساني بر آن سرشته شده زندگي را سـامان        :و سوم 
. دهي به آن در چارچوب كلـي انـسانيت اسـت       بخشد و قادر به كنترل و شكل        مي

منـافع  «آمـده ميـان    اجتماعي مهم در تاريخ بـشري، همانـا تـضاد بر   ةمسألچرا كه  
گردد كه انسان براي خود حقـوقي قايـل باشـد كـه بـه                 كه منجر بدان مي    (»فردي

 يعنـي آن  »منـافع اجتمـاعي  «و ) شود   مي هان تحقق آن  ها خوا ،اقتضاي حب به ذات   
 بـر  »عـدالت «سازد و وظايفي را به نـام        منافعي است كه نظام اجتماعي، مطرح مي      

ايـن تنـاقض يـا تـضاد ميـان منـافع فـردي و        توانـد    علم نمي . كند  وي تكليف مي  
اش، هرگز مقاومتي  اجتماعي را حل كند چرا كه علم انسان در برابر منافع شخصي      

  .دهد نشان نمي
باره  حلي در اين تواند راه  ماترياليسم تاريخي از طريق قوانين تاريخي خود نمي       

                                                
 .٤٠/  يوسف - ١
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 در  هـا لت، تن اين تعارض و تـضاد و تحقـق عـدا         هايي  حل ن    دهد، بنابراين راه   ارائه
گيرد كه از راه پيوند ميان منافع فردي و عمل صـالح موضـوع               مي اختيار دين قرار  

من عمل صاحلاً مـن ذكـر و انثـي و هـو     «: فرمايد  ميبخشد؛ قرآن كريم    را فيصله مي  
  .١»مؤمن فأولئك يدخلون اجلنه يرزقون فيها بغري حساب

ـ ه كساني كه كاري شايسته ب  چه مرد و چه زن ـ به  جاي آورند و مؤمن باشند 
  .شوند حساب و شمار روزي داده مي آيند و در آن بي بهشت درمي
  .٢»من عمل صاحلاً فلنفسه و من اساء فعليها« :فرمايد و نيز مي

هر كس كار نيك انجام دهد به سود خويش و هر كه بد كند به زيـان خـويش      
  .كرده است

و تكـاليف پيوسـتگي   گونه است كه منافع فـردي و اجتمـاعي و حقـوق      بدين
  .شود  با يكديگر، حل ميهاكنند و تضاد آن پرشكوهي با يكديگر پيدا مي

نيـز در تأييـد و تأكيـد ايـن مطلـب      ) سره قدس(مرحوم شهيد محمدباقر صدر  
  :گويد مي
 فـردي  يهـا  از يـك سـو بـه وي انگيـزه    : فطرت انساني داراي دو جنبه است     «
مشكل تضاد ميـان  (بخشد  سان را مي مشكالت بزرگ اجتماعي در زندگي ان  ةزايند

و از سوي ديگر امكان حل اين مشكل        )  بشري ة و منافع حقيقي جامع    ها آن انگيزه 
  ٣».دهد از طريق گرايش طبيعي به تدين را فراروي انسان قرار مي

اين را نيز اضافه كنيم كه انسان بنا به فطرت خويش، ميل به دگرگوني و تغيير                
 شرايط عيني زندگي خود در راسـتاي بهتـر شـدن مـداوم       به مفهوم ايجاد تنوع در    

دارد؛ اين يك گرايش فطري و دروني است كه ممكن است گـاهي بـه خاموشـي                 
انسان با چنين سرشتي، داراي امكانـات چيرگـي         . گرايد ولي از ميان رفتني نيست     

ي آن، تصور اجمالي يا حتّي تفصيلي شرايط بهتـر و           هااز فشار هايي  بر واقعيت، ر  

                                                
 .٤٠/غافر - ١
 .٤٦/ فصلت  - ٢
 .٣١٢ تا ٣١٠ اقتصادنا، چاپ مشهد، صفحات  - ٣
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 آنجا كوشش در راه تغيير وضعيت به سمت تصوير مورد نظر است؛ اين وضـع           از
 از اينجاسـت كـه رونـد تغييـر و          .نـدارد ) حيوانات ديگـر  ( ديگري   ةرا هيچ آفريد  

  .گردد  مطرح مي- و نه ديگران - ها براي انسانهاگيري تمدني زندگي تن شكل
ـ هاگیـري تمـدن   توان نتیجه گرفت که روند شـکل    بدین ترتیب می    ۀ، در هم

  : ثابتی استيها مراحل زیر نیازمند باور به ارزش
  . ايمان انسان به خويشتنة در مرحل:يك
  . عبور از خويشتنة در مرحل:دو
 تصویري از حال و آینـده بـراي   ۀارائدهی به اندیشه و   شکلۀ در مرحل :سه

  .دستیابی به وضع برتر
ان و دريافـت انديـشه و    بـه ديگـر  هـا   و انديـشه ها  انتقال ايده  ة در مرحل  :رهاچ

  .ي آنانهاديدگاه
  . ارزيابي، تأمل، بحث، بررسي و كنكاشة در مرحل:پنج
  .هاگيري و پذيرش ديدگاه  نتيجهة در مرحل:شش
  .ريزي براي دگرگوني  برنامهة در مرحل:هفت

  . اجراي دگرگوني و تحقق آنة در مرحل:و سرانجام
ي از يـك سـو و رونـد    سـاز بـشر    و خالصه اينكه ميان روند تمـدن دگرگـون        

  . مشترك و مطلق، پيوندي تام و كامل وجود دارديها  و ايمان به ارزشوگو گفت
  

  : مشترك مطلق و نسبیيها ارزش
 وجداني كه در اين مبحث در پيش گرفتيم متوجه وجود           -  رواني يما با تحليل  

يم كـه يكـي داراي تـأثيري مطلـق و بـدون اثرپـذيري از       ا هدو مجموعه ارزش شد  
)  بنيـادي يهـا  يـا ارزش ( عادي  يها يط زماني يا مكاني است و ديگري ارزش       شرا

شـوند   است كه در صورت قرار گرفتن در شرايطي متغير تبديل به عكس خود مي         
  .دهند يا تأثير مطلوب خود را از دست مي
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  : نخستۀمثال مجموع
  .، مطلوب استها ناو مكنها ا شرايط، زمة در هم»عدالت«ارزش 

  .اري و سپاس از كسي كه نعمتي را به ما ارزاني داشته استهمچنين شكرگز
، همكاري  »حفظ كرامت انساني  «،  »صيانت نفس «: ها دوم ارزش  ةو مثال مجموع  

و همياري، دفاع از مستـضعفان، صـلح و امنيـت، بهبـود شـرايط زنـدگي، مهـر و           
  .است... داري و محبت، ايثار و فداكاري، امانت

يش سـتمگري باشـد نـه       هات بـه دليـل پيامـد      ممكن است گاه راستي و صداق     
 صـلح نيـز گـاهي چـه بـسا منجـر بـه جـرأت متجـاوزان در                    كه همچنان. عدالت
ي انساني گردد؛ اگر عدالت يك ارزش مطلق و هميـشگي           هااندازي به حرمت    دست

داريم كـه    زماني در راه تحقق آن گام برمي   هااست، صلح ارزشي نسبي است كه تن      
را رد  گـاه كـه بـه سـتم بينجامـد آن      د عدالت، جلوه كند و آن  يكي از ابعا   مثابة  به
؟ و   اسـت  ي عدالت كدام  هامعيار: هرحال پرسش اصلي اين است     ولي به . كنيم  مي

  ، مطمئن گشت؟هاتوان نسبت به تحقق آن چگونه مي
  :اديان آسماني همگي بر دو معيار، تكيه و تأكيد دارند

سيدن به آن از علم عـالم مطلـق    معياري تعبدي است كه براي ر      :معيار نخست 
 ثابت ديـن كـه مطمـئن        يها  يعني همان آموزه   ،گيريم  يعني خداوند متعال بهره مي    

زيرا  پـيش از آن در جريـان علـم         . ندا ههستيم  از سوي خداوند متعال، صادر شد       
كامل و شامل خداوند و لطف و رحمت و مهر او نسبت به آفريده خود، انـسان و   

 )خداونـد متعـال   (يـم؛ او    ا ه صفات كمال، قرار گرفت    ة او از هم   مندي  عدالت و بهره  
 در پي فريب انـسان نيـست كـه    هاخواهد و نه تن جز خير و نيكي براي انسان نمي  

ــه روي او مــيهــا درةهمــ ــت را ب ــر و صــالحش را   ي واقعي گــشايد و جــز خي
  .خواهد نمي

ي درونـي   اه با درنگ و تأمل در باور      ها معياري وجداني است كه تن     :معيار دوم 
  . با مراجعه به فطرت انساني، قابل دستيابي استهاو به عبارت ديگر تن

رساند آن اسـت كـه    آنچه ما را در كشف عمق فطري بودن اين معيار ياري مي       
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 طبيعـت انـساني اسـت و بـه     يها  از جمله الزمه  - هر باوري كه باشد      -اين باور   
 و از هـر  موقعيـت فـردي و     افراد بشر در هر شرايطي باشند      ةهمين دليل نزد هم   

  .شود اجتماعي كه برخوردار باشند و در هر زمان و مكاني زندگي كنند، يافت مي
: توان اين پرسش را در برابر هر كسي قـرار داد            براي اطمينان از اين امر نيز مي      

كني يـا حيـواني؟ و بـه عنـوان مثـال       آيا  فالن رفتار  را رفتاري انساني قلمداد مي        
 سرگرمي و تفـنن،  ةي كشتار يتيمان سالخوردگان و مستضعفان با انگيز   توان رو   مي

انگشت گذاشت؛ مسلماً و بدون هيچ ترديدي، چنين رفتاري از سـوي هـر كـسي         
احـل   «:فرمايـد   مـي قرآن كريم نيز وقتي. كه صورت گيرد، رفتاري وحشيانه است 

ادن انسان به  دنبال سوق د  ه  ب) ي پاكيزه بر شما حالل است     هاچيز (١»لکم الطیبات 
ي فطــري خــويش اســت و تعيــين مــصداق طيبــات هــاتــأمالت وجــداني و باور

انما حرّم ربـی   «:فرمايد  ميگذارد و نيز وقتي     را به خودش وامي   ) ي پاكيزه هاچيز(
يـا آنجـا كـه      )  ناروا را حـرام كـرده اسـت        يها پروردگارم زشتكاري ( ٢»الفواحش

 :گويـد  كنـد و مـي   عت، تلقي مـي خروج از حالت انساني را فسق و انحراف از طبي 
خداونـد را فرامـوش كردنـد پـس      (٣»نسوا اهللا فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون      «

  .)ندا را از ياد خودشان برد آنان نافرمان خداوند نيز آنان
 .رسيم كه اديان، به فطرت انساني ايمان دارند و بدين ترتيب به اين حقيقت مي      

طور مطلـق، ارزش مطلـوبي اسـت و    ه  عدالت، بدارد كه اين فطرت خود مقرر مي  
ي عدالت و تجلـي آن  هاصلح، در صورتي خواستني و مطلوب است كه از مصداق        

  . نيز تأكيدي انساني و درست است»صلح عادالنه«باشد؛ تأكيد بر 
  

  نی هاصلح ج
فطري و انساني اسـت كـه ريـشه در          ي  ا هگفتيم كه بدون ترديد امنيت، خواست     

                                                
 .٥/ مائده  - ١
 .٣٣/اعراف - ٢
 .١٩/حشر - ٣
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اين غريزه .  دارد »حب به ذات  « ةنهفته در فطرت انسان يعني غريز      ةين غريز تر  مهم
همراه با ديگر غرايز كاركرد هماهنگ و همسويي به منظور تحقق حركت متعـادل          

 براي تأمين ي غريزيها وجود انگيزه. انساني به سمت اهداف تكاملي و عالي دارد      
تن فـردي و   بايد فـضايي طبيعـي بـراي خويـش     بلكه حركت متعادل، كافي نيست،   
  .ي مورد نظر، سوق داده شوندها به سوي هدفها نوعي فراهم باشد تا آن انگيزه

بينـيم كـه عنايـت     كيدي كه خود فطرت بر ايجاد فضاي امن دارد مـي   أو بنابر ت  
الهي بذر بديهيات عقلـي، گـرايش بـه عـدالت و نفـرت از سـتم و تجـاوز را در                      

ي عدالت هاعيين بسياري از مصداق توان ت مهمتر  سرشت انسان كاشته و از آن همه        
و ستم را نيز به وي عطا كرده و راه او را براي ارتباط با آفريدگار بزرگ و عـرض     

ي وحـي  هاانـداز  ارادت به درگاه او، هموار ساخته است؛ در اينجا است كه چـشم         
 جـامع   يهـا  ي مهرآميز الهي كه بيـانگر برنامـه       هاشود و رهنمود    بر وي گشوده مي   
  .گردد بخش نيل به اهداف واالي اوست، بر وي عيان مي  تضمينحركت انسان و

است كـه بـا تغييـر شـرايط،     ) مطلق(بنابراين امنيت، نيازي انساني و هميشگي       
ي گذرا نيـست كـه گفتـه شـود معلـول وضـع       ها امنيت پديد.پذير نيست  دگرگون

يـا  اجتماعي معيني است كه در صورت تغيير اين وضع، نيـاز بـه آن نيـز، منتفـي                   
توان  نياز بـه نظـامي جـامع كـه ضـامن          شود به همين دليل است كه مي        دگرگون  

حمايت از امنيت فردي و اجتماعي در مـسير طـوالني بـشريت باشـد را در نظـر                   
  .گرفت

ما با توجه به اينكه فطرت معيار اجمالي تمامي حقوق انساني است و حمايت              
كند، جز در چـارچوب       ه مي از امنيت او  را در جهت تحقق اهداف بزرگش، ديكت          

تـوانيم حـد و مـرزي بـراي  حمايـت از صـلح و         تكامل بشري، نمـي  ةمسألخود  
 ةو در اين صورت نيز امنيت جز بـه هنگـامي كـه از وظيفـ         . امنيت، در نظر گيريم   

حياتي خود خـارج شـود و تبـديل بـه عنـصري ضـد امنيـت گـردد محـدوديتي                    
ا به تصور آورد كه ضـمن اعـالم نيـاز    توان فطرتي ر  وگرنه چگونه مي  . شناسد  نمي

به امنيت، به كسي اجازه دهد كه به امنيت خود يا ديگـران و بـاالتر از آن امنيـت                    
  هيچ رادع و مانعي تجاوز كند؟ حركت بشري، بي
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  ي ادیانوگو گفت ةابعاد گسترد
ي اديـان در ابعـاد   وگـو   گفـت توان آشكارا امكان      با توجه به آنچه گفته شد مي      

  : را به داليل زير در نظر گرفتگسترده
  . فطرت انساني و نتايج آن ايمان دارندةتمامي اديان به نظري -١
كه مطابقت   طوريه   مشترك فراواني باور دارند ب     يها  اديان به ارزش   ةهم -٢

در همين راستاسـت كـه برخـي    . شود  مي مشاهدههاي آنهاكاملي در اصول و بنياد   
 هعليـ  (  حـضرت مـسيح  يها ات آموزهعلماي اسالمي گذشته، ضمن برشماري كلي 

 ١.ندا هاسالمي، برشمردهايي   را آموزهها، آن)لسالما
 و قواعـد    ها  ارزش ة مسيحي نيز، پژوهش بسيار جالبي دربار      ةدو محقّق برجست  

 هـا آن. نـد ا هعمل آورده و به نتايج خيلي خوبي هم رسيد      ه  مشترك احكام حقوقي ب   
زنـان و   يهـا  ميان سؤالهايي ت ايجاد پلكافي است در جه«: گويند در اين باره مي   
مـشيت   «:خواهند به اقتضاي ايمان خود زندگي كننـد، تـالش كنـيم      مرداني كه مي  

به نظر خواهد رسيد كـه اديـان ابراهيمـي      » خداوند چيست؟ و من چه بايد بكنم؟      
ي ا ه، گرايش يگانها  در پاسخ به اين پرسش    )يهوديت، مسيحيت و اسالم   (سه گانه   

  ٢».دارند
خواننـد و از آنجـا كـه اديـان         ي منطقي فرامي  وگو  گفتاديان، جملگي به     -٣

 بـا يكـديگر، زمينـه را بـراي     هـا ي آنوگـو  گفـت دهنـد،    را تشكيل ميهاروح تمدن 
سـازد و آن را        مختلف زندگي، هموار مي    يها  در عرصه  هاي اصيل تمدن  وگو  گفت

 .دهد  ميتر شدن سوق به سمت هرچه انساني
  

  : در آنها  نقش ارزش وهاي تمدنگو و گفت
توان نتيجه گرفت مسير طبيعي حركـت بـشريت          با توجه به آنچه گفته شد مي      

                                                
در كتاب ) از علماي قرن چهارم هجري (»شيخ ابن شعبة حراني«به آنچه  به عنوان مثال توجه شود  - ١

هاي زندگي را از قـول حـضرت       يادآور شده و بسياري از پندها و حكمت        »العقول  تحف«مشهور خود   
 .نقل كرده است) السالم عليه(عيسي مسيح 

 اتريشي منعقـد  - يرانيكه در گزارش سمينار مشترك ا   چنان آن.  استاد عادل خوري و استاد فانوني       - ٢
 .آمده است) ٢٦٠ ة ميالدي، صفح١٩٩٩(شده در وين 
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 هافكن شـود زيـرا تمـدن   ا ه بر آن سايهاي تمدنوگو گفتمستلزم آن است كه منطق  
فطـرت را بـه طـور        يها  نشانه ١چه به لحاظ فلسفي فطرت را بپذيرند يا نپذيرند،        

 مشتركي برخوردارند كه خود الجرم يها از جنبهآشكار در خود دارند و در نتيجه      
  .كند  را باز ميوگو گفت ةعرص

 را حتي اگر خود ها پيش از اين نيز گفتيم اديان، جوهر و روح تمدن        كه همچنان
 كـامالً  ةي دينـي جنبـ    هـا دهنـد و از آنجـا، تأثير         منكر آن باشند تشكيل مي     هاتمدن

 مشترك ميان اديان،    يها ه عرصه يابيم ك   مي آشكاري خواهند داشت و سرانجام در     
  .سازد  را بيش از بيش، هموار ميهاي مشترك ميان تمدنهاگوو راه گفت

اين حقيقت را كه همواره با بشريت جاري  است و مرتبـاً جايگـاه راسـختري          
 ) سـطوح ةپيوندي سودمند آباداني زمين و ساكنان آن در همـ  يعني هم(يابد    نيز مي 

ني و فاتحـان  هـا  و اهداف اديـان ج هاپيوندي بيانگر آرزو ماين ه. را نيز بايد افزود   
 ةن را بـه دهكـد  هـا تـا آنجـا كـه ج   .  تاكنون اسـت هابزرگ تاريخ از دورترين زمان  

ن در واقــع كوچــك نــشده ولــي هــاكــه ج در حــالي. كنــيم كــوچكي تــشبيه مــي
 آن و همجوشي ميان اجزاي گوناگونش چنان تشديد يافته كه ما را  يها پيوندي هم
  .ي رهنمون شده استا هنان نتيجبه چ

ن هـا و بـر كنـار از آنچـه در ج    هـايي   تواند به تن    اينك هيچ كشور يا دولتي نمي     
افتد براي محيط زيست، انرژي، قوانين دريايي و هـوايي، حمـل و نقـل،            اتفاق مي 

مخابرات و حتي آموزش و پـرورش، فرهنـگ،  اقتـصاد، نهـضت و دفـاع خـود،                 
  .ريزي كند برنامه

  گيـري طبيعـي    سمت يكني شدن را هاگيري به سوي ج     ست كه سمت  از اينجا 
ني شـدني را بايـد    هـا دانيم كه مقاومت در برابر آن، معنايي ندارد بلكه چنين ج            مي

                                                
ي مبتني بر شكاكيت در حقايق مطلـق انديـشه و       ها  هشود كه فلسف     در توضيح اين مطلب ديده مي       - ١

 باركلي و جـز آنهـا همگـي مـسلماً       ةرفتار از جمله ماركسيسم، فرويديسم، دوركيسم، كانتيسم و فلسف        
كردنـد كـه البتـه     و مطلقيت را در خود دارند وگرنه نسبت به خودشان نيز شك مـي نوعي جزم و قطع     

  .اند چنين نكرده
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 آن راگيـريم و   سازي موضـع مـي   نيهاوقتي در برابر ج. تشويق و حمايت هم كرد  
 برداشـت  را تفـسير يـا   كنيم به اين دليـل اسـت كـه آن         چالش خطرناكي تلقي مي   

 منـافع يـك ابرقـدرت و بـه     ة تـأمين كننـد  هـا دانيم كه تن    ي از اين جريان مي    ا هويژ
دهي آن بـه سـود      عبارت ديگر به مفهوم بسط سلطه و كنترل اين حركت و جهت           

و آمريكـايي كـردن روابـط سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي،             هايي  يك ملت به هر ب    
ي گوناگون سركوب است،    هااهاجتماعي و غيره با  استفاده از وسايل مختلف و ر          

يـا  (وار توصيف شده و شعار آن نيز         سازي وحشيانه و ديوانه    نيهالذاست كه به ج   
  .و امثال آن است) شوي بخور يا خورده مي

پيوندي و وحدت سرنوشت بشريت اسـت         اقتضاي هم » وگو گفت«هرحال،   به
ه حكايـت  و مسلماً گريزي از آن نيست و راه ديگري جز درگيري و برخورد ـ كـ  

بنـابراين  . كند و نه قـانون انـسان ـ در برابـر آن وجـود نـدارد        مياز قانون جنگل
 و تعميـق آن  وگـو   گفـت  انساني در آن بـر انـسانيت         يها توان با ترسيخ ارزش     مي

 بـا  ،پـردازيم   مـي ها  به عنوان نمونه به برخي از اين ارزش  هاذيالً تن . انگشت گذارد 
، مـسلماً مـستلزم فرصـت بـسيار         هـا  آن ةدربـار يادآوري اين نكته كه بحث جـامع        

  .تري است گسترده
  : مشترکی که باید حکمفرما شونديها از ارزشهایی  نمونه

  فضاي منطقی-1

 انساني ثابتي هستند كه با دگرگوني شـرايط، دچـار تغييـر        يها كه خود، ارزش  
ر  مورد توافق طرفين صورت گيرد د   يها  بايد براساس فرضيه   وگو  گفت. شوند  نمي

، طرفين بايـد بـا انگيـزه و    هاوگو گفتدر . صورت، ثمربخش نخواهد بود  غير اين 
تـراز و همـسنگ بـا موضـوع مـورد بحـث                هم  و طلبي وارد شوند     حقيقت ةروحي
 نـه  -  عملـي ة نيز كامالً روشـن و آشـكار باشـد و جنبـ     هاوگو  گفت محور   .باشند
يد حاكم باشـد و فـضاي   ، آنچه باوگو گفتدر جريان .  داشته باشد  - پردازانه خيال
 گذشـته  يهـا  از پيـشداوري هـايي  را تشكيل دهد، احترام به طـرف مقابـل و ر       آن

ـ       هـا وگو  گفـت . است دور از فـشار، خـشونت، هـرج و مـرج،        ه   بايـد در جـوي ب
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ي سـالم و صـحيح، شـرايط و         وگـو   گفـت . غوغاساالري و شانتاژ صورت پـذيرد     
گويم كه در قرآن كريم به        امل مي اينجانب با اطمينان ك   . ت ديگري نيز دارد   ئااقتضا

  . اشاره شده استها تمامي اين ارزش
  آنة و گسترها عدالت، معیار-2

وجود دارد كه   هايي   ، گستره ها  و مكتب  ها و تنوع ديدگاه   هانظر  به رغم اختالف  
آيا در خصوص ضرورت اعطـاي حـق بـه    . ، اتفاق نظر دارند  هاهمگان در مورد آن   

 در تعيين سرنوشت    ها، سلب حق آن   هاز به حقوق ملت   حقدار، ستمگرانه بودن تجاو   
.. .برداري درست از منابع كار نيكويي اسـت و      خود، يا اينكه رشد و توسعه و بهره       

  كسي ترديدي دارد؟
بندي نـسبت      را كشف كرد و در جهت تعميم و پاي         ها بنابراين بايد اين گستره   

  .، كوشش نمودهابه آن
 ايـن توافـق، تـا       ةش در راه گسترش حيط     توافق بر سر حقوق انسان و تال       -3

 تحقق اين امر، چندان دشوار نيست مشروط   .گيرد بر ي ديگر را نيز در    ئحقوق جز 
بر اينكه حسن نيت باشد زيرا موضوع، مربوط به عمق وجدان انسان و متعلق بـه                 

 .است كه با فطرت پاك، كامالً قابل درك هستندهايي  ارزش
 انـساني و كوشـش در راسـتاي عمليـاتي         ياهـ   توافق بر سر حـدود آزادي      -4

 .هاساختن آن
 يهــا  انــساني بــراي معرفــي ايــدئولوژييهــا  حركــت از خاســتگاه ارزش-5

 .تروريسم، نژادپرستي، استبداد، تبعيض نژادي، استعمار و جز آن: ويرانگري چون
 . در نظر داشتن اصول سالمت محيط و تعميم آن-6
عالي در خدمت به انسان و شكوفا ساختن        ي واالي هنر مت   ها توافق بر ارزش   -7

  .ني اوهان يها توانمندي
 سالم و عاري از انحراف و ة اجتماعي و بنياد جامعيها  توافق بر سر ارزش    -8
 .بندوباري بي

: رو از جملـه      پـيش  يهـا  ريزي براي مقابله بـا چـالش         توافق بر نوع برنامه    -9
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 و آثـار  ها بـراي كاسـتن از پيامـد   ريزي ، فقر، جهل و بيسوادي و نيز برنامه         بيماري
 . ... و سوزي ، سيل،  آتش  زلزلههمچونحوادث طبيعي 

 ....ونقل، اطالعات و راني، حمل الملل مشترك در كشتي  تدوين حقوق بين-10
ـ  هـا المللي كه با معيار ي بين هادها تأسيس ن  -11 دور از هرگونـه  ه ي واحـد و ب

 .دوگانگي و تبعيض فعاليت كنند
ي عملي مشخص به منظور تحكيم همبـستگي و تعمـيم         هاراهكار نيل به    -12

 . انساني نسبت به روند صلح و گسترش عدالتيها مسئوليت
  

  وگو گفتتالش براي تعمیم منطق 
، اقتـضاي  وگو گفتدر پايان اين بحث فشرده و با توجه به باور عميق به اينكه     

خته و حكمـت، فطــرت و عقــل ســليم در رويـارويي بــا احــساسات لجــام گــسي  
ي گذشـته اسـت، همگـان را    هاانگيز و زنداني شدن در چارچوب      نفرت يها تعصب

خـوانيم و در ايـن راسـتا          ، فرامـي  وگو  گفتپيش گرفتن و تعميم منطق       جداً به در  
 واقعـي زنـدگي از   يهـا  اندركار در عرصه ي از انديشمندان دستا هتشكيل مجموع 

دن شرايط چنين كاري و تعميم اين كنيم تا براي فراهم آور     د مي هاهر گروه را پيشن   
توان ايـن   نظر من ميه ب.  الزم را انجام دهنديها ريزي  برنامه وامر مهم، عمل كرده 

 »اعتـدال اسـالمي  « اسـالمي را    ة آن در جامع   ةمجموعه را با توجه به آنچه ما نمون       
  برخاسته از بـاور بـه      »اعتدال اسالمي «.  نامگذاري كرد  »نيهااعتدال ج « خوانيم،  مي

در كل هستي و موضع متوازن انسان نسبت بـه آن از          » توازن«مفهوم عام و فراگير     
يك سو و تصوري است كه ما از تاريخ و عوامل مؤثر در آن داريم و عالوه بر آن             

  . است ي ما نسبت به آنهاچنين تعبيري گوياي طبيعت اسالم و ديدگاه
ي زيـر  هاتواند فراخوان    مي نيها ج ة كه برنام  معتقديم،  »اعتدالي«از اين خاستگاه    

  :را مالك عمل خود قرار دهد
كه به حكم عقل قطعي، متناقض يا هايي   فراخوان به جداسازي ميان دوگانه     -١

 و »مطلـق و نـسبي  «، »توحيد و شـرك «، » وجود و عدمةدوگان« از جمله  ،متضادند
مـن حـق هـستم و ديگـري         «: ي چون ا ه غيرقطعي و خودساخت   يها غيره و دوگانه  

جنگيـد يـا همـراه آن     يا با تروريـسم مـي     «،  »من خير هستم و ديگري شر     «،  »طلبا
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مـن  «، »دانـي  بايد ماركسيست باشي يا هـيچ چيـز از ماركسيـسم نمـي            « يا   »هستيد
اصـول مـن كـامالً    « ،»من متمـدنم و ديگـران وحـشي       « ،»توحيدم و ديگران شرك   

  .بيل و از اين ق»تاريخي و درست و اصول ديگران محكوم به فنا است
 فكري هـستند كـه طـي رونـدي          يها  بت همچونواقع    در ها  نوع دوم دوگانه  

گيرند و از حالت نسبي فراتر رفتـه   آميز، شكل مي    ذهني، رواني، تاريخي يا تعصب    
ي انديشه را تحت تأثير قـرار  ها كاركردةكنند و در نتيجه هم    مطلق پيدا مي   ةو جنب 
 يها يم بايد به ارزش   يگو  ما مي . گردند   مانع از هر گونه احتمال پيشرفتي مي        و داده

 - سـت ها اشاره كرديم و وجـدان نيـز رهنمـون بـه آن            ها كه بدان  -مشترك انساني   
  . را پذيرفتهااذعان كرد و آن

نه نسبت بـه حـال و پرهيـز از    ها صدر آگاة كوشش در جهت گسترش سع     -٢
ت پذيرفتـه  انديـشانه بـه نظريـا       بندي جزم   باقي ماندن كوركورانه در گذشته يا پاي      

 .رود  ميها يا اشكاالتي نيز در آنها ي كه احتمال وجود نارساييا هشد
 هاتمدن«:  بدان اشاره كرديم   هاخصوص تمدن   كوشش در راه تعميم آنچه در      -٣

ي خود را از فطرت آدمـي گرفتـه يـا الاقـل احتمـال      ها و بنيادها بسياري از ارزش  
  ».چنين برداشتي همواره وارد است

 .دارد  را در برابر ما گشوده نگاه ميها ميان تمدنوگو گفت ة عرص اين امر خود
گيري در جهت ژرفا بخشيدن به مفهوم پيشرفت فكـري و خالقيـت          سمت -٤

 و زنـده و پويـا       »بهتـر از ايـن امكـان نـدارد        «جديد و عدم تأثيرپذيري از مفهـوم        
 .داشتن روح خالقيت و كشف حقيقت نگاه
مشترك انساني نسبت به خطراتي كه تمامي       كوشش در راه تعميم احساس       -٥

: مثـل . نـدارد ي  ا هاختصاص بـه تمـدن، ملـت و منطقـ          كند و   بشريت را تهديد مي   
، هـا  پاشـيدگي خـانواده     بيماري، جهل، افت معنويات، آلودگي محيط زيست، ازهم       

 .هاحاكميت منطق زورمداري، تجاوز و جز اين
، هـا  نظـر از ايـدئولوژي   صرفگرايي كه   فراخواني به چيرگي عقل بر افراط   -٦
 .گردد  آرام و تأمل منطقي ميةسازد و مانع از انديش را كور مي ها ديده
ني از يـك    هـا گيري ج   حل متعادلي ميان سمت      كوشش در جهت نيل به راه      -٧

ايـن خـط    .  از سـوي ديگـر     هـا  فرهنگي و غيرفرهنگي ملت    يها سو و حفظ ويژگي   
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ني را از اين جهـت كـه بـا موانـع           هاگيري ج   ميانه، هماني است كه پيروزي سمت     
 و هـا ي متنـوع ملت هـا كند و در عين حـال از ثروت    رو نگردد، تضمين مي    هجدي روب 

كثـرت در  «بدين ترتيب اصل فلـسفي      . كند   در سطوح مختلف پاسداري مي     هاخلق
 .، تحقق خواهيم بخشيد»نگراييهاج« را در روند »عين وحدت

، هامنافع ملت «: كه نارهنگ به همگ   ضرورت اعطاي اين آگاهي و بسط اين ف        -٨
در » .گذارنـد    بـر آن انگـشت مـي       هـا  آن يهـا  چيزي است كـه ارزش     بخشي از آن  

 و منافع وجود نخواهد داشت و فرصـت         ها صورت ديگر تناقضي ميان ارزش     اين
 .گردد ، فراهم ميوگو گفتي براي ا هگسترد
ــق  -٩ ــه منط ــشيدن ب ــا بخ ــر     ژرف ــان ب ــور از مي ــه منظ ــساني ب ــذيري ان دن پ
 يك تمدن خـاص و تلقـي     يها  نژادي و نيز عدم تأكيد بر ارزش       يها جويي  برتري

 سـاير  يهـا  ي بشري و عقـب مانـده جلـوه دادن ارزش       ها اوج دستاورد  مثابة  بهآن  
 . مشترك انسانييها و به عبارت ديگر ايمان آوردن به ارزش. هاتمدن

 اميد نـسبت  يها شويم كه نشانه پيش از پايان بخشيدن به اين بحث، يادآور مي    
  : از جمله است، روشن  از نظر ما فراوانةبه آيند

 و  هـا   در سـازمان ملـل متحـد، نشـست         هاي تمـدن  وگـو   گفـت ني  هاپذيرش ج 
 سوم قرن گذشته تاكنون در سطوح مختلف، اسـتقبال    ة پياپي از ده   يها گردهمايي

ي مرجـع در ميـان اديـان و    هـا دها از سـوي ن وگو گفت از اصل ةو پذيرش گسترد 
 معنـوي، انقـالب اطالعـات و    يهـا  ي مختلـف، گـرايش وسـيع بـه ارزش       هامدنت

دهنـد، همـه و    ي كه حقايق را در برابر ديدگان همگان قرار مـي      ا هي رسان هاپيشرفت
جويانـه و     طلبانه، نظريات برتـري    سازي منفعت  نيهاكه ج هايي   همه به رغم چالش   

.. .ي دوگانـه و هـا خورد،  اشغال، ترور فـردي و رسـمي، بر        ها آشكار عليه ملت    ستم
چرا كه بـاور داريـم     . لي است آ  ه روشن و ايد   ةفرارويمان قرار داده، نويدبخش آيند    

ي خيـر، بـر   هـا  الهـي زنـدگي، نيرو  يهـا  و شاهد آنيم كه سرانجام و بنـابر سـنّت       
  .ي شر، پيروز خواهند شدهانيرو
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   روابطةو منافع، پاي ها ارزش
 و مسيحيانميان مسلمانان 

 

 وجود دارد كـه     ي تمام عيار  ين اسالم خيزش اسالم   ها نيست كه در ج    يترديد
 آن را يهـا  نمودي پيدا كرد كه برخيتر  روشني قرن گذشته، تجل   ةبه ويژه در نيم   

 شود، ي آن هم تلق يدوان تواند به عنوان عامل گسترش و ريشه       يكه در عين حال م    
العـالم   رابطـة « ماننـد  ي فراگيـر  يهـا دهاتأسـيس ن  : چـون هايي   نمود ؛شاهد بوديم 

، )قـرن بيـستم  ( شـصت    ةدر اواخـر دهـ    » يسازمان كنفرانس اسـالم   «و  » ياالسالم
، فراگيـر  افغانـستان  در ي در ايران، شكست اتحـاد شـورو     ي انقالب اسالم  يپيروز

 هـا  ين اسالم، بـاال گـرفتن بـدبين     هاشدن خواست پياده كردن اسالم در سرتاسر ج       
 يو ظـواهر اسـالم   ها ن اسالم، گسترش پديده   هار برابر ج  نسبت به مقاصد غرب د    
 ...به ويژه در ميان جوانان و

 ي خود و برخـ يچون آمريكا را به تغيير استراتژ     هايي  اين تحول بزرگ ابرقدرت   
 ارتبـاط متقابـل   يهـا   و شـيوه ي تمـدن يها انديشمندان را به تجديدنظر در تحليل  

 را به بازگـشت بـه      يپردازان افراط   نظريه ي برخ همچنانكه ، خود واداشت  يهاتمدن
 و از آنجا اعمال قانون جنگل در مورد وحـشيان       ين به متمدن و وحش    هاتقسيم ج 

 .، سوق دادها با آني برخورد طبق اصول انسانيمعناي يو ب
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 ١. نيز صورت گرفتي ارزشمندي تحقيقيهادر اين راستا، كار
 سـه عنـصر،     يرو تبيـين ايـن پديـده، بيـشتر          ي به عمل آمده بـرا     يها كوشش

 :ند ازا كه عبارتند ا هانگشت گذارد
ـ  ي فرهنگ يها به جريان  ي تقسيم جوامع اسالم   ةمسأل -١  و  ي و ارتجـاع   ي، انقالب
 . اين جريانات با يكديگريدرگير
 طرفدار آن در به حاشيه راندن اسالم و هـر           يها تالش غرب يا دولت    ةمسأل -٢

 .يگونه نمود اسالم
 و حقوق   ي بهينه از شرايط مساعد انسان     ةدر استفاد  ي كار انديشمندان اسالم   -٣

 .ن اسالمهابشر به قصد برانگيختن احساسات در ج
 كه ميان اسالم و غرب بايـد وجـود داشـته    ي روابطة در عرص هابدين ترتيب آن  

 :شوند يباشد، به دو گروه تقسيم م

 :گروه نخست

 تيـره و    الً مصالحه ميـان اسـالم و غـرب كـام          ة هستند كه معتقدند زمين    يكسان
 يكند و مطلقاً جاي    ي م ي، غرب را نف   يتاريك است زيرا اسالم خود به لحاظ ارزش       

خانم ; بيند ي، نميگراي  با مدرنيسم يا غربي يا به اصطالح هماهنگ    ي همزيست يبرا
 فيلسوفان  ن را ا ما آن  ي ول ٢.نامد يم» خاورشناسان جديد «نتر اين دسته را     هاشيرين  

 .ناميم يم» ييأس تمدن«
است كه تساهل و تسامح مخالفانش در موضـوع  » مارتين كرامر« اينان ةز جمل ا

نامد و معتقد است كه      يم» نهاخوا پوزش «ن را ادهد و آن   يرا مورد نكوهش قرار م    
                                                

ــار نوشــتار - ١ ــسيارياز جملــه آث محمــد محمدحــسين، عبــاس :  ماننــدي از نويــسندگان اســالمي ب
 ي و نيز نويسندگان غربي، شهيد صدر، ابوالحسن ندويمحمودالعقاد، محمد حسنين هيكل، شهيد مطهر

، فرانسوا بورگا، گيل كيبيل، ر ديكميجيان، شيرين هانتر، براهام      ي پيسكاتور -جان اسپيزتيو و ب     : ونچ
 .برايان و ديگران

 .٩٦، ص »آميز  مسالمتيبرخورد و تمدنها يا همزيست:  اسالم و غربةآيند«: شيرين هانتر - ٢
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 كـه  همچنـان  خود خواهد شـد،  ي در پايان قرن، موجب نابود ي اسالم يروند احيا 
موضـوع،  «: تقـد اسـت    مع ي اسـالم و دموكراسـ     ة رابطـ  مـورد در  » آموس برلموتر «

 ١». اسالم استي نيست بلكه طبيعت اصليدموكراس
اي  ه اسـالم و غـرب را رابطـ     ة هـستند كـه رابطـ      ين اسـالم نيـز كـسان      هادر ج 

 . اسالم و جاهليت از هم فاصله داردةكه به انداز پندارند مي

 :گروه دوم

م و   اسـال  ي، برخاسته از پوياي   )اسالم و غرب   (ي امكان همزيست  اعتقاد دارند كه  
 معتقـد   همچنانكـه  ،سـت ها ي آن با تغييرات و دگرگـون      يو هماهنگ  يتوان همگام 

 يهـا  ي اسالم بلكه در محروميت     نه در قدرت ذات    ي خيزش اسالم  ة كه ريش  هستند
 مـدعيان ايـن   ةاز جمل;  استي سياسيها ي و نابساماني اجتماع يها، ستم ياقتصاد

 مثابـة   به اين حركت    يرهنگديدگاه فرانسوا بورگات است كه ضمن توجه به بعد ف         
اينـك مـا شـاهد سـومين مرحلـه از      «: گويـد  ي، مـ ي استقالل فرهنگي برا يكوشش

 داشـت و بـه صـورت        ي سياسـ  ة نخست جنبـ   ةمرحل. زدودن آثار استعمار هستيم   
 كردن كانـال سـوئز   يمل( بود ي دوم، اقتصادة مرحل .طلبانه بود   استقالل يها جنبش

 ي فرهنگـ ة سوم كه جنبـ ةو سرانجام مرحل) ر كردن نفت در الجزائ    يدر مصر و مل   
نتر، هـا  اين گروه طرفدار سياست برخورد سازنده هـستند و خـانم شـيرين            ٢.دارد
; نهـم  ي بر آنـان مـ     »انديشمندان توافق «خواند و من نام      ي م ٣»ين سوم هاج« ن را اآن

 .گيرند ي، در اين گروه قرار مي از انديشمندان اسالميبسيار
پـذير   كـه از فهـم طبيعـت انعطـاف        ي  ا هبه خاطر فاصل  اگرچه گروه نخست را     

 كـم و  ة با هم- ن غربها اسالم با جينها جياسالم و نيز فهم حقيقت نبرد طوالن  
طـرز فكـر   امـا  دانـم،   ي سـرزنش مـ  قابـل  دارنـد،  -  آنيهاو جزر و مد  ها يكاست

                                                
 .١٩٩٢ ژانويه ١٩واشنگتن پست،  -١
٢-Paris: Editions La Decouverte. (1995), P 107. 
 .)يبرگردان عرب(، ٩٨شيرين هانتر، همان منبع، ص  -٣
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داننـد   ي تمدن غرب را اصل م     يها  گروه دوم آنجا كه ارزش     يطرفداران توافق يعن  
 اسـالم  ي پويـاي ي بـرا  ي را معيـار   ها توان اسالم در هماهنگ شدن با ايـن ارزشـ          و

 .توانم بپذيرم ي نم را نيزكنند يقلمداد م
 در ايـن بـاره در   يبينيم كه با سلسله مقاالت ي را م»م برايان هابرا«به عنوان مثال،    
انديـشمندان  «رسـد در شـمار       ي، بـه نظـر مـ      ) م ١٩٩٤در سال   (اكونوميست لندن   

 ين اسـالم را بـه رو  هـا  گرايش بـه معنويـات دارد و ج  ي است و تا حدود    »قتواف
ن اسالم،  ها كه امروزه ج   اعتقاد دارد خواند و    ي غرب فرام  يها  ارزش ةآوردن به هم  

گذراند كه غرب، قـرن      ي م ي خود را در همان شرايط و وضع       يقرن پانزدهم هجر  
 يم عامـل خـارج     كـه اسـال    گونـه  ناكرد و هم   ي م ي خود را سپر   يپانزدهم ميالد 

 مـؤثر در    يپيدايش رنسانس در غرب بود امروزه نيز غرب بايد نقش عامل خارج           
نتر كه غرب را بـه  هاو نيز خانم شيرين . ن اسالم را ايفا كند هانهضت و خيزش ج   

خوانـد تـا    ين اسالم را بـه الئيـسم فرامـ       ها و گرايش به تدين و ج      ي ديندار ياندك
 ١.دمشكل حل گرد

 يهـا  يـا بايـد اسـالم از ارزش       :  با دو حالت مواجه هستيم     هانرسد ت  يبه نظر م  
 شوند يـا بـه   يراض) ها يهم مأيوسان و هم توافق(خود عدول كند تا هر دو گروه     

 را بـه    يتوان اين سياه و سفيد     يم. تلقي گردد  تمدن غرب    يعنوان دشمن هميشگ  
 كـه در  باشـد  هـا   ارزشييا بايد مالك درگيـر :  نيز به تصور درآورد يشكل ديگر 

 وجود ندارد و يا مالك را مصلحت و منـافع       ي هيچ وجه اشتراك   يصورت جا  اين
 .، پيدا خواهد شدي و همكاري از همزيستيانداز خوب در نظر گيريم كه چشم

 بكـشانيم  »اسالم با مـسيحيت « به »اسالم با غرب« ة اينكه بحث را از رابط   يبرا
ن مـسيحيت را معـادل   ها ج هستند كه ي است و هم كسان    يكه هم واقعيت امروز   (
 .كنيم ي مهم اشاره مة به دو نكت)دانند ين غرب مهاج

                                                
 .همان منبع -١
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  : نخستۀنکت
 مثابـة  بـه و مـسلمانان   ها از ارزشي ا ه آشكارا ميان اسالم به عنوان منظوم    يگاه

 اسـالم و مـسير      يواقعيت تطبيق . شود ي كه اسالم آورده است، خلط مبحث م       يامت
.  نيـست ي اسـالم يها انگر حقيقت ارزشحركت امت در اغلب موارد در عمل نش      

 را لزوماً برخاسـته از فرهنـگ   يتوانيم اقدامات دولتمرد معين يبه عنوان مثال، ما نم 
 ي اسـتبداد و دور يهـا  ، درگير دورهي كنيم به ويژه آنكه دولت اسالم ي تلق ياسالم

 كه همچنانجويند،   ي م يشد كه خود مسلمانان نيز از آن دوران، تبر        هايي   از ارزش 
ـ        ي غرب يها و رفتار  ي غرب يها ارزش  ي و غربيان، ضرورتاً تأييـد مـسيحيت را در پ
گيـرد كـه از خـود مـسيحيت      يصورت م)  غربياز سو(هايي   تالشي حت ،ندارد

 . شوندهانيز، فاصله گيرند و ر
 در ي محركـه جريـان كلـ   ي، نيـرو ي اسالميها  اگر بگوييم كه روح ارزش   يول

 اسـت، چنـدان از   - جريان الئيك هـم فـرض شـود         اگر اين  ي حت -ن اسالم   هاج
ـ  ي روح مسيحيت نيز بر كـل زنـدگ        كه همچنانايم،   حقيقت دور نشده    تـأثير  ي غرب

 ايـن  يول.  گذارده و انگ و رنگ خود را بر آن زده است          يجاه  خود را ب  ي  ا هريش
ـ  ) اسالم و مسيحيت(هر دو دين   ن هـا  در جيدور از هرگونـه انحرافـ  ه همچنـان ب

 از  . كاسته نخواهـد شـد     ها آن يها  از ارزش  يمانند و چيز   ي م يباق) رباسالم و غ  (
ن هـا  ايـن دو آيـين در غـرب يـا ج     ييا همزيست  ها اينجاست كه تفاوت در ديدگاه    

 ميان يك مسلمان و يك     يكه چندان تفاوت   طوريه   ب ،گردد ي آشكار م  اسالم، كامالً 
 بـه همـين دليـل    .شـود  ي مشاهده نمـ ي يا مسلمان مصر   ي يا يك قبط   ي ايران يارمن

 ميان  يها در پيوند  يسزاي ه اسالم و مسيحيت، تأثير ب     وگوي گفتاست كه معتقديم    
 .گذارد ي ميجار دو تمدن اسالم و غرب، ب

  : دومۀنکت
 آن يـا بايـد      يبينيم كـه طـ     ي نم ي زندان آن چنان  تنگ،   ةما خود را در يك زاوي     
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، هاجا نبرد تمدن از آن و  ) اسالم  غرب  ( متناقض   يها  ارزش يعرصه را به روياروي   
را زيـر پـا نهـيم تـا      هـا   ارزشة كنـيم و همـ  يانديـش  واگذار كنيم و يـا مـصلحت      

 ينيز به معنا ها و البته كوتاه آمدن نسبت به ارزش  . ، صورت گرفته باشد   يهمزيست
اين معادله، در مورد روابط اسالم و غرب، باطل است و در            .  است ياز خودبيگانگ 

زيرا چـه بـسيار   .  برخوردار استييحيت، از بطالن بيشترمورد روابط اسالم و مس 
توان بدون كوتاه آمـدن از       ي كه ميان اسالم و غرب وجود دارد كه م         ينقاط مشترك 

حقوق :  چون ي مشترك يها  ارزش ؛، به توافق و تفاهم رسيد     ها، در مورد آن   ها ارزش
، يت، صـلح، جنـگ عليـه تروريـسم، مقاومـت در برابـر نژادپرسـ               يبشر، دموكراس 

 نيز وجـود دارد كـه ايـن رابطـه را     ي منافع و مصالح مشترك ....نازيسم، فاشيسم و  
 .بخشد ي مي بيشترينيرو

كـه  تـوان گفـت    ي مشترك ميان اسالم و مـسيحيت نيـز مـ   يها در مورد عرصه 
 . داردي قابل توجهيگستردگ

 .در نظر گرفـت هايي  آن بيتوان برا ي وجود دارد كه نم    ي مشترك يميراث ارزش 
و ) ع (ي حـضرت عيـس  ة كه درباريتوان به ميزان قابل توجه    ي، م ير متون اسالم  د

بـه عنـوان   .  آنان، سخن رفتـه اشـاره كـرد   ي زندگي و صفاي پاكواش  يمادر گرام 
در كتاب مشهور  ) ي اوايل قرن دهم ميالد    يمتوف) (ره (يتوان به شيخ كلين    يمثال م 
با خداونـد   ) ع( مسيح   يعيس اشاره كرد كه به متن مناجات حضرت         ١»يكاف«خود  

 بسيار زيبا، صـورت  ي پرفسور محمود ايوب، با بيان     ةپردازد كه به گفت    يعزوجل م 
 مقـرب درگـاه     يفروتن در برابر خدا و در عين حال از اوليا         ي  ا هبند«: گرفته است 

 و  ي، دو تصوير اسالم   ي اله ي اين مفهوم تجل   يط«: گويد يو در توضيح آن م    » ياله
اسـالم تأكيـد   : آميزنـد  ي، در هـم مـ  يدر نقاط متعـدد ) ع(ح   حضرت مسي  يمسيح

                                                
 از او نقـل كـرده و   »العقـول  تحـف « در آخر كتاب    ي جزء هشتم كه ابن شعبه حران      »الكافيروضة   «-١
 بـه  ٦٤ ص ،١ ج ،»املـسيحية االسـالمية  در اسات في العالقـات  «فسور محمود ايوب در كتاب خود       وپر
 .اش سخن گفته است صيل دربارهتف
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 وظيفه دارد كه به خداوند متعال نزديـك شـود و   يتواند و حت يكند كه انسان م  يم
 كه مستقيماً   -) ص( به خداوند نيز در معراج پيامبر اسالم حضرت محمد           ينزديك

است  و نشستن او در سمت ري و عروج حضرت عيس    - در برابر خدا قرار گرفت    
 ايـن  ةدربـار هـايي    البته بـه رغـم وجـود بحـث        » . يافته است  ي آشكار يخدا، تجلّ 
، بـا يكـديگر   ي ايـن دو ميـراث الهـ   يهـا  يتوان گفت بيانگر درآميختگ  يروايت، م 

 .است
 : از جمله، را يافتيتوان موارد مشترك فراوان يدر اين ميان م

 .يـ تأكيد بر پرستش خدا و نبرد با ستم و ستمگر    
 .يمان به فطرت خلّاق انسانـ ا    
 . از اخالقياتي تقريباً يكسانةـ ايمان به منظوم    
 .ـ باور به حقوق بشر    
 .ـ باور به ارزش كانون خانواده    
 .ي اجتماعيـ ايمان به ضرورت همبستگ    
 .ي سرنوشتيها  يادوارهيـ ايمان به ضرورت احيا    
 .ي اجتماعيـ باور به ارزش عفت و پاكدامن    
 . در مسجد يا كليساييمان به حضور الهـ ا    
 .يـ ايمان به ضرورت خدمت به تمدن بشر    
 .بخشند يكه جان را صفا مهايي از عبادات و نمازي ا هـ باور به مجموع    

 . ديگريها باوريو بسيار
اينكـه خـود    گـو ; انـد   كه اين دو آيين، از سر گذرانـده      يو چه اشتراكات تمدن   

 با يكـديگر را     ي و همكار  يست كه چنين همزيست    ا يمصلحت نيز يك ارزش دين    
 و جهـل، كوشـش در جهـت    ي در مبارزه با فقر و بيمـار       يهمكار. كند يايجاب م 

 در برابـر   ي و ايـستادگ   ي معنو يها و برآوردن نياز   ي اخالق ي تعصّب و فروپاش   ينف
 در هــم شكـستن كيــان خـانواده و ايجــاد ترديــد در   ي بــراي شـيطان يهــا توطئـه 
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 و  يو مقاومت در برابر هرگونه تروريسم از جمله ترورسيم رسم          ي دين يها ارزش
ـ ي، گروهـ ي كه بنـا بـه منـافع شخـص        ي مدعيان دين  ينف خـود،  ي ا ه و فرقـ ي، حزب

همه و همه منافع و     .. .شوند و  ين م ها از دين پن   يكنند و در پوشش    ي م يآفرين جنگ
  .خواند ي سازنده فرا مياست كه طرفين را به همكارهايي  مصلحت

 
   1الگوي انسان کامل ) السالم علیه(رت ابراهیم حض

» ا أَيـونَ             هايفْلحت لَّكُـملَع ريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم الَّذين 
ـ      ها٭ وجاهدوا يف اللَّه حق ج      ح ين مـنيف الـد كُملَـيلَ ععا جمو اكُمبتاج ولَّـه  ده هجٍ مر

                  كُملَـيا عـهيدـولُ شسكُـونَ الرـذَا لييف هلُ ومن قَب لمنيسالْم اكُممس وه اهيمرإب أَبيكُم
 !ايـد  اي كـساني كـه ايمـان آورده     ( )٧٧ و ٧٦ - حـج (»  الناس ىوتكُونوا شهداء علَ  

 باشد كـه  ،انجام دهيد   سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب        ركوع و 
 .د كنيـد هـا اوسـت ج ] در راه[د هـا كـه حـق ج   رستگار شويد، و در راه خدا چنـان  

.  برگزيده و در دين بر شما سختي قرار نداده اسـت   ] براي خود [اوست كه شما را     
او بود كه قبالً شما را مسلمان ناميد و         .]  نيز چنين بوده است    [ آيين پدرتان ابراهيم  

اين پيامبر بر شما گواه باشد و شـما         ]  همين مطلب آمده است تا     قرآن نيز [در اين   
  .)بر مردم گواه باشيد

   بشريت متألّـه   ة شخصيتي است كه هم    هاتن) ع(توان گفت حضرت ابراهيم      مي
 آنچه در ايـن نشـست در        .شناسند او را در مقام برتر، به رسميت مي       )  خداپرست(

 ما پيروان اديان  ةبا اصول عقيدتي هم    نقاط مشترك انساني همسو      ة، مطالع  پي آنيم 
 خاستگاهي زنده براي مسير واحد انساني در نظـر  همچون آن را است تا   ابراهيمي

گيريم و پس از آن براي نزديك كردن افراد شركت كننده در اين تمدن بشري بـه                 
  .  منحصر به فرد، تالش كنيمةاين نمون

صيت بزرگ آمـده بـه چنـد     اين شخ  ة آنچه در قرآن كريم دربار     ةپيش از عرض  
                                                

 . در كوردوباي اسپانيا برگزار شد۱۱/۲/۱۹۸۷مطلب ايراد شده در كنفرانس اديان ابراهيمي كه در تاريخ  - ١
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اسـالم نـسبت بـه ابعـاد كلـي           يهـا  درآمدي در توضيح ديدگاه     پيش  ةنكته به منزل  
كنـد،    انساني ايفا مي- زندگي و پس از آن، به نقشي كه فرد در اين ديدگاه تمدني      

ي موجود در برابر روند حركـت     ها كنيم و در عين حال موانع و دشواري         مي اشاره
  يهـا  حـل  شماريم و به برخـي راه      مياهداف بزرگ خود را بر    اين ديدگاه به سوي     

گذارنـد کـه     همه، بر اين نکته انگشت مي     ها اين .کنيم  احتمالي قابل تصور اشاره مي    
 ةتوانـد همـ     مـي    شـده  ارائـه تصويري كه در قرآن از اين مرد بزرگ و خداپرست           

 پيـشرفت تمـدني     مردي برآورده سازد كهةي برخاسته از آن ديدگاه را دربار هانياز
 -  از ديـدگاه اسـالم  - ريزي كرده و آثار حضور خود را بر پيشرفت حقيقـي  را پي 
  . سو با خط فطري خداجويانه بر جاي گذارده است  پيشرفتي هماهنگ و هم يعني
  

   تمدن بشرية دیدگاه اسالم درباريها ین شالودهتر مهم
خشنده و مهربـان بـه   ، نعمتي الهي است كه خداوند ب   زندگي انساني  :اصل اول 

ــي داشــته ــست  ايــن موجــود ارزان ــه كمــال شاي ــراي رســاندن وي ب  او، از آن ة و ب
  . برخوردارش ساخته است

 ة از راه كوشش و تالش همه جانبه و پيوست    هااين موجود انساني تن   :  اصل دوم 
يابد؛ در اين ميـان دو   ، تمدني و تاريخي است كه به كمال خود دست مي   اجتماعي
يكـي پيـامبر درونـي وي يعنـي فطرتـي           :  دارند  ، راهبري او را برعهده     تنوع هداي 

بـراي كـشف مجهـوالت و     هـايي    است كه معرفت نظري و عملـي و نيـز انگيـزه           
،   خردورزي گيري به سوي كمال و پرستش پروردگار مطلق و همچنين توان        سمت

ده هـا يعه ن ، در آن به ود     ي مادي هاتجريد ذهني و استدالل و فراروي از حد و مرز         
   وحـي آن را نام دارد؛ نوع ديگـر عقـل بيرونـي اوسـت كـه         شده و هدايت فطري   

  را اش  ناميم و عبارت از هدايت تشريعي است كـه عنـصر ارشـاد و رهنمـوني                مي
  .سازد ، آماده مي كند و او را براي وصول به هدف كامل مي

 را  هـا وان آن ت روست كه مي   ه، با مشكالت فراواني روب     مسير بشريت :  اصل سوم 
  :بدين قرار خالصه كرد
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 مشكل عدم باور به يك وجود برتر و از آنجـا عـدم تـسليم در برابـر هـر                     -١
  . ناميم  مي»الحاد« آن را چيزي كه احياناً  ارزش يا قانوني يعني

 مشكل ايمان مفرط به خدايان خيالي كه ناشي از ذهنيت شديد نـسبت بـه                -٢
ي مطلق و اعطاي    ها به مرز  هامي و رساندن آن    مؤثر حقيقي يا وه     برخي موجودات 

  .ها آن  زندگي بهةصفت سمت و سودهند
  .  مشكل تضاد منافع فردي و منافع اجتماعي-٣
ي هـا  ي درونـي بـراي تـسليم در برابـر محـدوديت           هـا   مشكل نبود انگيـزه    -٤

  .، تضاد داشته باشد  بقاي اصلح حتي اگر با منافع شخصي اجتماعي و اجراي اصل
و ديگـر  .  مانـدگي اجتمـاعي   ي فطـري ناشـي از عقـب     هـا  رمقـي  ل بي  مشك -٥

  .گذارند ، بر جاي مي  منفي سترگي بر روند تمدن بشري يهامشكالتي كه پيامد
ــد  رمهــاچنانچــه مــشكل نخــست و نيــز مــشكل چ ، در جامعــه مطــرح گردن

شوند كـه نـه زنـدگي در     انگيز و زشتي منجر مي   هويتي نفرت  گسترش كامل بي   به
،   حاكميـت خـود ادامـه دهـد و از آنجـا         تواند به  ماند و نه قانوني مي     دار مي آن پاي 

  . تواند حضور داشته باشد روند سالم و درستي نيز نمي
متخاصـم و   يهـا  چنانچه مشكل دوم گسترش پيدا كند، بـشريت را بـه گـروه            

كند زيرا اين خداي   سازد و كاروان پيشرفت بشريت را متوقف مي         مي  دشمن مبدل 
ـ       در ذهن بشريت مـي    هايي  ، تبديل به قيد و بند      يوهم  محـصول   ةشـود و بـه منزل

  .دهد  پيشرفت بيشتر را نمية، اجاز مانده وضع عقب
هـايي   ظلـم و سـتم و تجاوز  ة، راز همـ  توان تا حد بـسياري    مشكل سوم را مي   

شود و فسق و انحراف از مسير درست بـشريت    جمع روا مي   كه به حقوق   نستاد
  .پي دارد را در

آمـوز   تواند انـسان را بـه حيـوان دسـت          رم، اين يک مي   هاو در مورد مشكل چ    
 ديگـران تبـديل كنـد و او را از ايفـاي نقـش تمـدني         طبيعت يا در خدمت منـافع     

، از طبيعـت    گـاهي ايـن مـشكالت    شويم كـه   يادآور مياينجادر . مطلوب باز دارد 
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 خـارجي   از عوامـل توانـد ناشـي     مـي كـه  همچنـان گيرد؛  خود انسان سرچشمه مي 
ي هـا حل  كـه راه دارد بيان مي اسالمي ة نظري.ني باشدهانشده يا حوادث ناگ    بيني پيش

وخوي انـساني    فطرت و طبيعت و خلق. ، در دين نهفته است  مشكالت حقيقي اين 
وقتـي ديـن   . كنـد  اند، واقعيت نيز همين نكته را تأييد مي رسيده نيز به همين نتيجه    
  . تمدني را تغيير دهد تواند مسير حركت  مي،ددر آدمي تجلّي ياب

حل اين مشكالت باشد، با توجه بـه ايـن مـوارد     تواند راه اينكه چگونه دين مي   
  :گردد روشن مي
 ايمان به پروردگار بزرگ يعني مطلق حقيقي را       ةمسأل،   دين الهي :  اينکه  نخست

ن دارد و جز بـا  دهد، مطلق حقيقي که فطرت آدمي رو به سوي آ           كار قرار مي   ةپاي
أَالَ بـذكْر اللّـه تطْمـئن    «: يابـد  رسيدن به او و آرامش برخاسته از ياد او، قـرار نمـي       

وجـودي  او  .) يابـد  آرامش مي  ها آگاه باش كه با ياد خدا دل      ( )٢٨ - رعد(»  الْقُلُوب
  .  ذهن قاصر آدمي بلكه خود آفريدگار هستي استةحقيقي است كه نه زاييد

 وحـي و بــارش رحمـت الهــي بـه سـوي بــشريت بـه منظــور      ةمـسأل :  و دوم
 زنـدگي بـاال     ةيـات برنامـ   ئ است كـه جز    »لطف رباني « و   »علم الهي «گيري از    بهره
 كـه فطـرت در      -  كلـي زنـدگي     ةنهد تا بـا برنامـ       انسان را در اختيارش مي     ةروند

  . تلفيق كند- اختيارش قرار داده
 كار ةن جاوداني را پاي   هاتبط با ج   آخرت و زندگي انساني مر     ةمسأل:  سوم اینکه 

  .بخشد ، ابديت و جاودانگي مي  زندگي را به جاي محدوديت دهد كه قرار مي
بخـشد و جـان       امور زندگي را سـامان مـي       ة اينكه دين هم   : رمهاو سرانجام چ  

 ذوب شـدن در خداونـد   ة، آمـاد   فراسـوي امـور دنيـوي    آدمي را سرشار از عشقي   
ه موجودي مطلقاً تسليم در برابر خدا و كـسي كـه جـز او         كند و او را ب     ، مي  بزرگ

يابـد و مـؤثري    بيند و سروري جز او و محبوبي جز او نمي       حقيقتي در هستي نمي   
، ريشه بدواند و تمـام   كند؛ وقتي دين در وجود انسان شناسد، تبديل مي   جز او نمي  

نخواهنـد  ، بـاقي     گفته هستي و احساساتش را فراگيرد، هيچ يك از مشكالت پيش         
، حاكميـت حـرص و آز بـر منـافع            ماند و تصور الحاد و يا خداپرسـتي دروغـين         
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، مطرح نخواهد شـد و سـير     فطرت ي خموشي و خموديها، عصيان و حالت  فردي
ـ      هايا أَي «: شود گرفته مي  طبيعي به سوي كمال مطلق از سر        ى الْإنسانُ إنك كَـادح إلَ

 پروردگـار خـود     حقا كه تو به سوي     !اي انسان ( )٦ - انشقاق(»  ربك كَدحا فَملَاقيه  
  .)به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي كرد

تواند خود و جامعه و روند تمدني خويش     انسان در مقام فرد مي    :  رمهااصل چ 
خواهـد كـه همـواره رو بـه        اينکه اسالم از انسان مؤمن مي     مهمتر  را تغيير دهد؛ و     

 بـا چنـين   .د دعا كند تا او را پيـشواي پرهيزكـاران قـرار دهـد             سوي درگاه خداون  
كنـد    ذوب نميه جامعة اسالم، فرد را در گردون  ةگوييم نظري  احساسي است كه مي   

 خوبي براي تكامل فرد، قلمداد  ة حال چارچوب سالم اجتماعي را عرص       و در عين  
شـتن تـأثير    تواند در رفتار خـود در صـورت دا          فرد مي   كند و بدين ترتيب يك     مي

 ظهور برسـاند و  ةتانسيل نهفته در فطرت خود را به منص  پ و در حالتي كه       مطلوب
،   گستردگي يك امت    ، بر رفتارش چيره گردد، به      خردورزي و نفس مؤثر غيرمادي    

  ١.، چنين بود )ع(عمل كند و حضرت ابراهيم 
  

  ، الگوي رهبري) ع(ابراهیم 
نهد و تأكيـد   انگشت مي) ع(هيم  بر شخصيت حضرت ابراآن چنان قرآن كريم   

سازد، نظيري بـر   ي رهبري كه مطرح ميها  هيچ يك از شخصيت  ة دربار  كند كه  مي
 - ) ص( حضرت محمـد     - شخصيت پيامبر اسالم     به جز  البته   ،توان يافت  آن نمي 

  .كند  مي، قلمداد  بشريت صالح كه او را تجلّي دعاي حضرت ابراهيم و الگوي
 مهـم مـرتبط بـا    ة، بـه دو نكتـ    ي اين شخصيت  ها يژگيپيش از طرح اجمالي و    

  : كنيم موضوع اشاره مي
سـازد كـه حـضرت     ، روشـن مـي   هـا  توجـه دقيـق بـه ايـن ويژگـي         :  اول ۀنکت

                                                
الفتـاوي  «شـهيد محمـدباقر صـدر در پايـان كتـاب      :  براي بررسي بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد بـه   - ١

 . سان در زندگي ان  نقش عباداتة دربار» الواضحه
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ساز بـوده و   ي يك شخصيت رهبر دوران ها ، برخوردار از تمامي ويژگي     )ع(ابراهيم
 - هـا  ويژگـي  يا در واقع قرآن از طريـق نـشان دادن و برجـسته كـردن ايـن                   - او
 هـا ه بهترين و مناسبترين راه چيرگي بر نقاط ضعف بشري ـ كه قـبالً بـه آن   نستاتو

  .به تصوير كشد و فرارويمان قرار دهدرا اشاره داشتيم ـ 
 گوناگون بر رابطـه و پيونـد        يها قرآن كريم با دقت تمام و به شيوه       :   دوم ۀنکت

نش را الگـوي  هـا او و همرا گـذارد؛ گـاه      انگـشت مـي   ) ع ( امت اسالمي با ابراهيم   
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حـسنةٌ يف إبـراهيم والَّـذين    «: شمارد نيكويي براي مسلمانان برمي 

هعابراهيم و كـساني كـه بـا اوينـد         قطعاً براي شما در پيروي از     ( )٤ - ممتحنه(»  م 
 وي تلقـي    و گاهي نيز امت اسالمي را مظهر اجابـت دعـاي          .)  سرمشقي نيكوست 

ربنا وابعثْ فيهم رسوالً منهم يتلُو علَيهم آياتك ويعلّمهم الْكتـاب والْحكْمـةَ             «: كند مي
احلَكــيم زيــزالع ــت ــان !پروردگــارا( )١٢٩ - بقــره (»ويــزكّيهم إنــك أَن  در ميــان آن

نان بخواند و كتاب و حكمت بـه  را بر آ  از خودشان برانگيز تا آيات تو   اي فرستاده
و گاهي .)  ناپذير و حكيمي شان كند؛ زيرا كه تو خود شكست    آنان بياموزد و پاكيزه   

»  ملَّةَ أَبيكُم إبراهيم هو سماكُم الْمسلمني مـن قَبـلُ         «: كند  ياد مي  »پدر«نيز از او به نام      
 او بود كـه قـبالً شـما را            )ستنيز چنين بوده ا   (آيين پدرتان ابراهيم    ( )٧٨ - حج(

  .)مسلمان ناميد
گـراي او    دهد از آيين حق    ، فرمان مي    به اين امت يعني امت اسالمي      كه همچنان
»  ثُم أَوحينا إلَيك أَن اتبع ملَّةَ إبـراهيم حنيفًـا ومـا كَـانَ مـن الْمـشركني           «: پيروي كنند 

گراي پيروي كـن      كه از آيين ابراهيم حق     سپس به تو وحي كرديم    ( )١٢٣ - نحل(
  .)زيرا او از مشركان نبود

ده هـو اجتبـاكُم ومـا     هـا وجاهدوا يف اللَّه حق ج    «:  در اين آيه نيز چنين آمده است      
 ويف جعلَ علَيكُم يف الدين من حرجٍ ملَّةَ أَبيكُم إبراهيم هو سـماكُم الْمـسلمني مـن قَبـلُ     

و در راه   ( )٧٨ - حج(»   الناس ىهذَا ليكُونَ الرسولُ شهيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَ       
د كنيد، اوست كـه شـما را بـراي خـود         ها اوست ج   د در راه  ها حق ج  كه ناخدا چن 
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؛ آيين پدرتان ابراهيم نيز چنـين        برگزيده و در دين بر شما سختي قرار نداده است         
 مطلـب     او بود كه قبالً شما را مسلمان ناميد و در اين قرآن نيز همـين               .استبوده  

،  كـه در آن .) آمده است تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد             
إنَّ «:  ، پيوند برقرار شده و در نتيجـه      و نقش تمدني امت   )  ع( ابراهيم    ميان حضرت 

در ( )٦٨ - آل عمـران (» لَّذين اتبعوه وهذَا النيب والَّـذين آمنـواْ    الناس بإبراهيم لَ   ىأَولَ
، همـان كـساني هـستند كـه او را پيـروي              مردم بـه ابـراهيم    ترين    ، نزديك  حقيقت
  .)اند  آورده اند و نيز اين پيامبر و كساني كه به آيين او ايمان كرده

شـود كـه از    اسك حجي ديده مـي تجلي اين پيوند در منترين  بهترين و باشكوه  
وإذْ يرفَـع إبـراهيم الْقَواعـد مـن     «: گردد  خدا، آغاز ميةريزي خان نظر تاريخي با پي  

       ن لَـكيلمـسـا ملْنعاجـا ونب٭ ر ليمالْع ميعالس أَنت كا إنلْ منقَبا تنباعيلُ رمإست ويالْب
  ا أُمتنيمن ذُرو          حيمالر ابوالت أَنت كآ إننلَيع بتا واسكَننا مأَرنو ةً لَّكلمسبقـره (» ةً م  

ـ  هـا  و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه      ( )١٢٨ و   ١٢٧ -  را بـاال     »كعبـه  « ةي خان
 از ما بپذير كه در حقيقت تـو شـنواي دانـايي،    !اي پروردگار ما: گفتند بردند مي  مي
 ما را تسليم فرمان خود قـرار ده و از نـسل مـا امتـي فرمـانبردار خـود           !وردگاراپر

پـذير   پديدار و آداب ديني ما را به ما نشان ده و بـر مـا ببخـشاي كـه تـويي توبـه           
  .) مهربان

 يكتاپرسـتان نـدا    ةخطاب به همـ   ) ع(و سپس با فراخوان تاريخي آن حضرت        
ـ        مي سر وأَذّن يف النـاس بـالْحج   «: خوانـد  مـي  خـدا فرا ةدهد و آنان را به طواف خان

و در ميان مـردم  ( )٢٧ - حج(» يأْتوك رجالًا وعلَي كُلّ ضامرٍ يأْتني من كُلّ فَج عميقٍ    
 كـه از راه     - ران پياده و سوار بر هر شتر الغـري        ئ بانگ برآور تا زا      براي اداي حج  

  .) به سوي تو روي آورند- آيند دوري مي
تمـدني آن   يهـا   گـام ة، پيوند باشكوه ابراهيم و اين امت و همـ    رتيبو بدين ت  

دهند و همان  كنند، همان كار را انجام مي  سرود را تكرار مي    همان. (شود برقرار مي 
  ).دهند مي شعار را سر
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  ) ع(ي قرآنی حضرت ابراهیم ها ویژگی
ضرت صفتي كه قرآن كريم مورد حـ ترين  و جامعين  تر  مهماي بسا بتوان گفت     

، عمـق ايمـان در    گرايي او يعني صـفاي ايمـان    صفت حق كار گرفتهه  ب)  ع(ابراهيم
؛ خداوند متعال  جان وي و تبديل او به تسليم مطلق در برابر آفريدگار بزرگ است     

،  نـه : بگو( )١٣٥ - بقره(» قُلْ بلْ ملَّةَ إبراهيم حنيفًا وما كَانَ من الْمشركني        «: گويد مي
  .)گرا هستم و وي از مشركان نبود بر آيين ابراهيم حقبلكه 
»   ركنيـشالْم ا كَانَ مـنمنيفًا وح اهيمرواْ ملَّةَ إببعفَات اللّه قدعمـران  آل ( » قُلْ ص -
گـرا بـود و از مـشركان         ، از آيين ابراهيم كه حق      پس.   خدا راست گفت   :بگو( )٩٥

  .)نبود، پيروي كنيد
» سأَح نمـذَ              وخاتنيفًا وح اهيمرملَّةَ إب عبوات سنحم وههللا و ههجو لَمأَس نما مدين ن

و دين چه كسي بهتر است از آن كس كه خـود    ( )١٢٥ - نساء(» اللّه إبراهيم خليالً  
؟  گرا پيروي نموده است را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق           

  .)  گرفتو خدا ابراهيم را دوست
 صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ إبراهيم حنيفًا ومـا كَـانَ مـن    ىقُلْ إنين هداين ربي إلَ    «

ركنيشپروردگارم مرا به راه راسـت هـدايت كـرده          !  آري: بگو( )١٦١ - انعام(»  الْم
  .)و او از مشركان نبود!  گراي  ابراهيم حق  پايدار، آيينديني:  است
»         ركنيـشالْم مـن كي لَمنيفًا وا للّه حةً قَانتكَانَ أُم اهيمربـه  ( )١٢٠ - نحـل (»  إنَّ إب

  .)گراي بود و از مشركان نبود ، پيشواي مطيع خدا و حق  ابراهيم راستي
»        نيفًا وح اهيمرملَّةَ إب بعأَن ات كا إلَينيحأَو ثُم   ركنيشالْم ا كَانَ من١٣٣ - نحل(»  م (

گـراي پيـروي كـن؛ زيـرا او از      از آيين ابراهيم حـق   :   تو وحي كرديم كه      به سپس(
  ).مشركان نبود

 پيـامبران بـر آن      ة مسير درست فطرتـي اسـت كـه همـ          ة، خود الزم   اين صفت 
يـن فـراز     پس از ذكر داستان ابراهيم و تأكيد بر خـط او بـا ا                چه .اند دههاانگشت ن 

 »صبغةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغةً ونحـن لَـه عابـدونَ      «:  شويم رو مي  ، روبه  قرآني
نگارتر از خدا؟ و ما او را   خوش  اين است نگارگري الهي و كيست     ) (١٣٨ - بقره(
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كنـد و     مـي   ، دين ابراهيم را راه درست تلقي       از اين روست كه قرآن    .)  پرستندگانيم
ومن يرغَب عـن ملَّـة إبـراهيم إالَّ       «: داند سبك مغزي مي  »  ناشي از «ديگر را    يها راه

 هفْسن فهن ساز -  به سبك مغـزي گرايـد  آنكه جز -و چه كسي ( )١٣٠ - بقره(»  م 
: كنـد  و شريعت و آيين او را راه راست قلمـداد مـي      ) تابد؟  برمي  آيين ابراهيم روي  

»  ين هي إلَ  قُلْ إنباين رىد            ـا كَـانَ مـنمنيفًـا وح اهيمـرلَّـةَ إبا مما قيقيمٍ دينتسم اطصر 
ركنيشپروردگارم مرا به راه راسـت هـدايت كـرده          !  آري: بگو( )١٦١ - انعام(»  الْم

  .)و او از مشركان نبود!  گراي ؛ ديني پايدار، آيين ابراهيم حق است
 أُمةً قَانتا للّه حنيفًا ولَم يك من الْمشركني  ٭ شاكرا لّأَنعمـه اجتبـاه   إنَّ إبراهيم كَانَ «

، پيشوايي مطيع  به راستي ابراهيم( )١٢١ و   ١٢٠ - نحل(»   صراط مستقيمٍ  ىوهداه إلَ 
خـدا او  . او را شكرگزار بـود  يها گراي بود و از مشركان نبود و نعمت         حق خدا و 
  .)گزيد و به راهي راست هدايت كردرا بر

سـاز    و اخالص براي خدا، راز حضور فعال و دوران     »گرايي حق«خالصه اينكه   
  .رود به شمار مي

 ايـن  ةصفاتي را كه قرآن كريم دربارين تر مهماينك پس از مرور آيات يادشده،  
  : گذرانيم  از نظر مي،شمارد  برمي شخصيت
رسد و در قلب و تمـام وجـودش رسـوخ            ایمانی که به حد یقین می     :  یکم

  .توان ديد ، مي  مربوطه  آياتة چيزي که در هم،یابد می
   ، اندیشه و خردورزي مداوم تأمل: دوم
فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَي كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ ال أُحب اآلفلني ٭ فَلَمـا   «

  ب رأَي الْقَمم          رالْقَـو مـن نـي ألكُـونبـدين رهي ا أَفَلَ قَالَ لَـئن لَّـمي فَلَمبذَا رازغًا قَالَ ه
الضالّني ٭ فَلَما رأَي الشمس بازغَةً قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَـوم إنـي    

     تهجي وركُونَ ٭ إنشا تمريٌء مـاْ       با أَنمنيفًا وح ضاَألرات واومالس للَّذي فَطَر هيجو 
 ركنيشالْم اي   افكنـد، سـتاره    بـر او پـرده  پس چون شـب ( )٧٩ تا  ٧٦ – انعام(» من
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:  گــاه چــون غــروب كــرد، گفــت ، و آن ايــن پروردگــار مــن اســت:  ديــد؛ گفــت
ايـن  :   طلـوع ديـد، گفـت    و چون ماه را در حـال      .   را دوست ندارم    كنندگان غروب

اگـر پروردگـارم مـرا هـدايت     :   ناپديد شد، گفت   گاه چون  آن.  پروردگار من است  
:   خورشيد را برآمده ديد، گفـت       پس چون .  ن بودم هانكرده بود قطعاً از گروه گمرا     

اي قـوم  : و هنگامي كه افول كرد، گفت.  ، اين بزرگتر است   اين پروردگار من است   
،  مـن از روي اخـالص     .  سـازيد، بيـزارم    بـراي خـدا شـريك مـي        من از آنچه     ! من

و زمين را پديـد آورده   نها  ا روي خود را به سوي كسي گردانيدم كه آسم          دالنه پاك
  .)  نيستم ، و من از مشركان است

 ة و از جمله بناي خان ها ابزار ۀفراخوانی به یکتاپرستی با استفاده از هم      :  سوم
  .توحيد
  : دعوت به خداۀ فطري در عرصاستدالل سالم: رمهاچ
وإنَّ من شيعته لَإبراهيم ٭ إذْ جاء ربه بقَلْبٍ سليمٍ  ٭ إذْ قَـالَ َألبيـه وقَومـه مـاذَا               «

تعبدونَ  ٭ أَئفْكًا آهلَةً دونَ اللَّه تريدونَ ٭ فَما ظَنكُم برب الْعـالَمني ٭ فَنظَـر نظْـرةً يف           
الَ إني سقيم  ٭ فَتولَّوا عنه مدبرين ٭ فَراغَ إلَي آهلَتهم فَقَـالَ أَلَـا تـأْكُلُونَ    النجوم ٭ فَقَ  

٭ ما لَكُم لَا تنطقُونَ ٭ فَـراغَ علَـيهم ضـربا بـالْيمني ٭ فَـأَقْبلُوا إلَيـه يزفُّـونَ ٭ قَـالَ                    
     لَقَكُمخ اللَّهونَ ٭ وحتنا تونَ مدبعلُونَ  أَتمعا تمگمان و بي ( )٩٦ تا   ٨٣ - صافات(»  و  ،

چـون  . گاه كه با دلي پاك به پيشگاه پروردگارش آمد        آن. ابراهيم از پيروان اوست   
،  پرسـتيد؟ آيـا غيـر از خـدا، بـه دروغ            چـه مـي   :   پدرخوانده و قوم خود گفـت       به

؟ پس نظري    نيان چيست هاخواهيد؟ پس گمانتان به پروردگار ج      خداياني ديگر مي  
تا .. كنان از او روي برتافتند   پس پشت . من كسالت دارم  :  به ستارگان افكند و گفت    

خوريد؟  شـما را   آيا غذا نمي:  ني به سوي خدايانشان رفت و به ريشخند گفت      هان
تـا  . زدن گرفـت  آنهـا   ، بر سر      راست  پس با دست  ! گوييد؟ چه شده كه سخن نمي    

پرستيد؟  تراشيد، مي  آيا آنچه مي  :   ابراهيم گفت  .آور شدند  دوان دوان سوي او روي    
  .) سازيد آفريده است با اينكه خدا شما و آنچه برمي
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ولَقَد آتينا إبراهيم رشده من قَبلُ وكُنا به عاملني ٭ إذْ قَالَ َألبيـه وقَومـه مـا هـذه              «
 عابدين  ٭ قَالَ لَقَـد كُنـتم أَنـتم    هاجدنا آباءنا لَ عاكفُونَ ٭ قَالُوا و هاالتماثيلُ الَّيت أَنتم لَ   

        كُـمبـل ر٭ قَـالَ ب اللَّـاعبني مـن أَنت أَم قا بالْحنبنيٍ ٭ قَالُوا أَجئْتلَالٍ ميف ض كُماؤآبو
         الش نلَي ذَلكُم ما عأَنو نهض الَّذي فَطَرالْأَرات واومالس بنَّ     راللَّه لَأَكيـدت٭ و اهدين

أَصنامكُم بعد أَن تولُّوا مدبرين ٭ فَجعلَهم جذَاذًا إلَّا كَبريا لَّهم لَعلَّهـم إلَيـه يرجعـونَ٭                 
لُ لَـه إبـراهيم     قَالُوا من فَعلَ هذَا بآهلَتنا إنه لَمن الظَّاملني ٭ قَالُوا سمعنا فَتي يذْكُرهم يقَا             

٭ قَالُوا فَأْتوا به علَي أَعين الناس لَعلَّهم يشهدونَ ٭ قَالُوا أَأَنت فَعلْـت هـذَا بآهلَتنـا يـا       
         وا إلَـي أَنفُـسهمعجنطقُونَ٭ فَروا يإن كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبري لَهلْ فَع٭ قَالَ ب اهيمرإب

، بـه   ، پـيش از آن   و در حقيقـت   ( )٦٤ تـا    ٥١ - انبيـاء (»  إنكُم أَنـتم الظَّـاملُونَ     فَقَالُوا
گاه كه به پـدر    و ما به شايستگي او دانا بوديم، آن   اش را داديم   ابراهيم رشد فكري  

: ايـد چيـستند؟ گفتنـد    شدهآنها   كه شما مالزم هايي   اين مجسمه :  و قوم خود گفت   
 در گمراهـي   قطعـاً شـما و پـدرانتان     :   گفـت  ،يافتيمنها  آپدران خود را پرستندگان     

 ،اي يـا تـو از شـوخي كننـدگاني     آيا حق را براي مـا آورده    :  گفتند ،آشكاري بوديد 
، همان كـسي اسـت        و زمين است   ها، پروردگار آسمان    بلكه پروردگارتان  ،نه:  گفت
وگند به خدا كـه  نم و سها، از گوا  و من بر اين واقعيت  را پديد آورده است هاكه آن 

 پـس  ، پشت كرديد و رفتيد، قطعاً در كار بتانتان تدبيري خـواهم كـرد    آنكهپس از   
 ، آن برونـد  شان را ريزريز كرد، باشـد كـه ايـشان بـه سـراغ        ترين   را جز بزرگ   هاآن

اي كرده كه او واقعاً از ستمكاران است،   چه كسي با خدايان ما چنين معامله      : گفتند
 ،شـود  كرد كه به او ابراهيم گفتـه مـي   به بدي ياد مي  آنها  ، از    شنيديم جواني : گفتند
 ،دت دهنـد ها باشـد كـه آنـان شـ      ،پس او را در برابر ديدگان مردم بياوريـد        : گفتند
 ايـن  آن را بلكـه  ،نـه :  ؟ گفـت   كـردي   آيا تو با خدايان ما چنين    !اي ابراهيم : گفتند
 خـود آمـده و     پس به،رسيد بپهاگويند از آن  ، اگر سخن مي    ترشان كرده است   بزرگ

  .)كاريد در حقيقت شما ستم: به يكديگر گفتند
واذْكُر يف الْكتاب إبراهيم إنه كَانَ صديقًا نبيا ٭ إذْ قَالَ َألبيه يا أَبت ملَ تعبد مـا لَـا             «

ين مـن الْعلْـم مـا لَـم يأْتـك      يسمع ولَا يبصر ولَا يغين عنك شيئًا ٭ يا أَبت إني قَد جـاء      
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فَاتبعين أَهدك صراطًا سويا٭ يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحمن عـصيا٭        
 تـا  ٤١ - مريم(» يا أَبت إني أَخاف أَن يمسك عذَاب من الرحمن فَتكُونَ للشيطَان وليا      

 ، پيـامبري بـسيار راسـتگو بـود    ، به ياد ابراهيم پرداز، زيـرا او   كتاب و در اين ( )٤٥
بينـد و از تـو       شنود و نمـي    ، چرا چيزي را كه نمي      پدر جان :  چون به پدرش گفت   

، حقـايقي     به راستي مرا از دانش وحي      !؟ اي پدر   پرستي كند، مي  چيزي را دور نمي   
 راست  س از من پيروي كن تا تو را به راهي، پ به دست آمده كه تو را نيامده است       

گـر   ، شيطان را مپرست كه شيطان خداي رحمان را عصيان  پدر جان،هدايت نمايم 
ترسم از جانب خداي رحمان عذابي به تو رسد و تو يـار            ، من مي    پدر جان  ،است

  .) شيطان باشي
»        قَو٭ إذْ قَالَ َألبيه و اهيمرأَ إببن هملَيلُ عاتا     وامـنأَص ـدبعونَ ٭ قَـالُوا نـدبعا تمه م

قَـالُوا    عاكفني ٭ قَالَ هلْ يسمعونكُم إذْ تدعونَ ٭ أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ ٭          هافَنظَلُّ لَ 
٭ أَنـتم وآبـاؤكُم   بلْ وجدنا آباءنا كَذَلك يفْعلُـونَ ٭ قَـالَ أَفَـرأَيتم مـا كُنـتم تعبـدونَ         

و بـر آنـان   ( )٧٧ تـا  ٦٩ - شـعراء (»  عدو لّي إلَّـا رب الْعـالَمني       آن هم الْأَقْدمونَ ٭ فَ  
پرستيد؟  چه مي :  گاه كه به پدر خود و قومش گفت        گزارش ابراهيم را بخوان،  آن     

كنيـد از    ا مي آيا وقتي دع  :   گفت ،ييمآنهاپرستيم و همواره مالزم      بتاني را مي  : گفتند
 بلكه پدران خـود را      ،نه: رسانند؟ گفتند  شنوند؟ يا به شما سود يا زيان مي        شما مي 

ايد؟ شـما و   ايد تأمل كرده  پرستيده آيا در آنچه مي   :   گفت ،كردند يافتيم كه چنين مي   
  .) هستند دشمن من-نيان ها جز پروردگار ج- ها آنةپدران پيشين شما، قطعاً هم

إنمـا    قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلكُم خير لَّكُم إن كُنتم تعلَمـونَ ٭   وإبراهيم إذْ «
تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ إفْكًا إنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اللَّه لَـا يملكُـونَ              

 ١٦ -عنكبوت  (» الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إلَيه ترجعونَ     لَكُم رزقًا فَابتغوا عند اللَّه      
خـدا را بپرسـتيد و از او        :   چون به قوم خويش گفـت      و ياد كن ابراهيم را    ( )١٧و  

 واقعاً آنچه شما سـواي خـدا   ، براي شما بهتر است اين كار پروا بداريد، اگر بدانيد     
، كـساني را كـه     سازيد در حقيقت   غي برمي  نيستند و درو    پرستيد جز بتاني بيش    مي

پرستيد اختيار روزي شما را در دست ندارند پس روزي را پيش خـدا        جز خدا مي  
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بجوييــد و او را بپرســتيد و وي را ســپاس گوييــد، كــه بــه ســوي او بازگردانــده  
  .)شويد مي

  تسلیم مطلق در برابر خداوند:  پنجم
  :گويد قرآن كريم در اين مورد مي

الَ إبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمـن مـنهم        وإذْ قَ «
                 بـئْسـار وـذَاب النإلَـي ع هـطَرأَض قَلـيالً ثُـم هعتفَأُم ن كَفَرمم اآلخر قَالَ ووالْيباللّه و

     الْقَو اهيمرإب فَعرإذْ ي٭ و صريالْم              أَنـت ـكـا إنـلْ منقَبـا تنباعيلُ رمإست ويالْب من اعد
السميع الْعليم٭ ربنا واجعلْنا مسلمين لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَّـك وأَرنـا مناسـكَنا          

      ا ونب٭ ر حيمالر ابوالت أَنت كآ إننلَيع بتو       هملَـيلُـو عتي مهـنـوالً مسر ـثْ فـيهمعاب
آياتك ويعلّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكّيهم إنك أَنت العزيز احلَكيم ٭ ومن يرغَب عـن            

خرة لَمن الـصاحلني٭    ملَّة إبراهيم إالَّ من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه يف الدنيا وإنه يف اآل            
            يصو٭ و الَمنيالْع بلر تلَمقَالَ أَس لمأَس هبر ـا       اإذْ قَالَ لَهي قُـوبعينيه وب اهيمرإب 

بين إنَّ اللّه اصطَفَي لَكُم الدين فَالَ تمـوتن إَالَّ وأَنـتم مـسلمونَ ٭ أَم كُنـتم شـهداء إذْ                
                   ائـكآب إلَـهو ـكإلَه ـدبعدي قَالُواْ نعونَ من بدبعا تنيه مإذْ قَالَ لب توالْم قُوبعي رضح

و ( )١٣٣  تـا ١٢٦ - بقـره (»  واحدا ونحن لَه مسلمونَهاإبراهيم وإسماعيلَ وإسحق إلَ   
اي : گفتنـد  بردنـد مـي    را باال مي  كعبه ةي خان ها  كه ابراهيم و اسماعيل پايه      هنگامي

 پروردگارا، ما را تسليم فرمـان       ، در حقيقت تو شنوايي      از ما بپذير كه    !پروردگار ما 
 هنگامي كه پروردگارش ،...آر خود قرار ده و از نسل ما امتي فرمانبردار خود پديد        

و  و ابـراهيم     ، تـسليم شـدم     نيـان هابه پروردگـار ج   :  تسليم شو، گفت  : به او فرمود  
 چنـين   ، پسران خود را به همان آيين سفارش كردند و هر دو در وصيتشان  يعقوب
 خداوند براي شما اين دين را برگزيد پـس البتـه نبايـد جـز      ! اي پسران من  : گفتند

 آيا وقتي كه يعقوب را مرگ فرارسيد، حاضر بوديد؟ هنگامي كـه            ،مسلمان بميريد 
معبود تو و معبود : هيد پرستيد؟ گفتند، چه را خوا    پس از من  :  به پسران خود گفت   

پرسـتيم و در برابـر     را مي- يگانه   معبودي-اسحاق  پدرانت ابراهيم و اسماعيل و  
  .) او تسليم هستيم
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ما كَانَ للنيب والَّذين آمنواْ أَن يستغفرواْ للْمشركني ولَو كَانواْ أُويل قُربـي مـن بعـد           «
 أَصحاب الْجحيم ٭ وما كَانَ استغفَار إبراهيم َألبيه إالَّ عـن موعـدة        آن هم هم  ما تبين لَ  

دعهاو                 ا كَـانَ اللّـهم٭ و ليمح اهألو اهيمرإنَّ إب هأَ منربللّه ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهإي 
    إذْ ه دعا بمضلَّ قَولي              لَه ٭ إنَّ اللّه ليمٍء عيبكُلّ ش قُونَ إنَّ اللّهتا يم ملَه نيبي يتح ماهد

ملْك السماوات واَألرض يحيي ويميت وما لَكُم مـن دون اللّـه مـن ويلٍّ والَ نـصريٍ ٭           
     الْمو يبلَي الناهللا ع ابار اهالَقَد تاَألنصو ـا   جرينـد معة من برسة الْعاعيف س وهعبات لَّذين

كَاد يزيغُ قُلُوب فَريقٍ منهم ثُم تاب علَـيهم إنـه ـم رؤوف رحـيم ٭ وعلَـي الثَّالَثَـة        
نفُـسهم وظَنـواْ   الَّذين خلّفُواْ حتي إذَا ضاقَت علَيهم اَألرض مبا رحبت وضاقَت علَـيهم أَ          

 هـا يا أَي أَن الَّ ملْجأَ من اللّه إالَّ إلَيه ثُم تاب علَيهم ليتوبواْ إنَّ اللّه هو التواب الرحيم ٭           
هم مـن  الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادقني ٭ ما كَانَ َألهل الْمدينـة ومـن حـولَ    

ـ              الَ آن هـم اَألعراب أَن يتخلَّفُواْ عن رسول اللّه والَ يرغَبواْ بأَنفُسهم عـن نفْـسه ذَلـك ب
يصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ يف سبيل اللّه والَ يطَؤونَ موطئًا يغـيظُ الْكُفَّـار والَ         

   ين ودع الُونَ منناحلٌ يلٌ صمم به علَه بر پيـامبر و  (؛ )١٢٠ تا ١١٣ - توبه(» الً إالَّ كُتب
 برايـشان   آنكـه  پس از -اند سزاوار نيست كه براي مشركان   آوردهكساني كه ايمان 

 طلب آمرزش كنند هرچند خويشاوند آنـان    -ند  ا آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخ     
اي كه بـه او داده بـود،    جز براي وعده باشند  و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش         

، از او بيـزاري   نبود ولي هنگامي كه براي او روشن شد كـه وي دشـمن خداسـت          
 پيرامونشان  نشينان  مردم مدينه و باديه،...راستي ابراهيم دلسوزي بردبار بود    .  جست

 او  باز زنند و جـان خـود را عزيزتـر از جـان          را نرسد كه از فرمان پيامبر خدا سر       
رسد و در  اي در راه خدا به آنان نمي بدانند چرا كه هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي       

گذارنـد و از دشـمني غنيمتـي       آورد قدم نمي   هيچ مكاني كه كافران را به خشم مي       
شان   به سبب آن عمل صالحي براي آنان در كارنامه         آنكهآورند، مگر    به دست نمي  

  .)شود نوشته مي
 تكُن من الْممترين ٭ فَمن حآجك فيه مـن بعـد مـا جـاءك مـن      الْحق من ربك فَالَ   «
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الْعلْم فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُـسكُم ثُـم نبتهـلْ               
 أَهلَ الْكتاب تعـالَواْ إلَـي كَلَمـة سـواء بيننـا             قُلْ يا .. .فَنجعل لَّعنةُ اللّه علَي الْكَاذبني ٭     

وبينكُم أَالَّ نعبد إالَّ اللّه والَ نشرك به شيئًا والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابـا مـن دون اللّـه     
 عيسي  ة دربار آنچه( )٦٤ تا   ٦٠ - آل عمران (»  فَإن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بأَنا مسلمونَ     

 هـر    پس،گفته شد حق و از جانب پروردگار تو است پس از ترديدكنندگان مباش   
بياييـد  : كه در اين باره پس از دانشي كه تو را حاصل آمده با تو محاجه كند، بگـو      

پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديـك و شـما خويـشان                
گويان قرار  ، و لعنت خدا را بر دروغ       مباهله كنيم   ، سپس  را فراخوانيم نزديك خود   

 كه ميان ما و شما يكـسان اسـت        بياييد بر سر سخني    !اي اهل كتاب  :  بگو ،...دهيم
جز خدا را نپرستيم و چيـزي را شـريك او نگـردانيم و بعـضي از مـا        :  بايستيم كه 

د اعـراض  هار از ايـن پيـشن  بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد، پـس اگـ     
  .) نه شما،شاهد باشيد كه ما مسلمانيم: كردند، بگوييد

ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محسن واتبع ملَّةَ إبراهيم حنيفًا واتخـذَ               «
آن كس كه خود و دين چه كسي بهتر است از       (؛  )١٢٥ - نساء(» اللّه إبراهيم خليالً  

؟  گرا پيروي نموده است  كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق         را تسليم خدا  
  .) و خدا ابراهيم را دوست گرفت

   توجه به تمامی بشریت و آغاز از خویشاوندان:  ششم
ـ             « بعأَن ن ـينبين وبناجا وآمن لَدذَا الْبلْ هعاج بر اهيمرإذْ قَالَ إبو  ب٭ ر امـناَألص د

إنهن أَضلَلْن كَثريا من الناس فَمن تبعين فَإنه مني ومن عصاين فَإنـك غَفُـور رحـيم ٭                
ربنا إني أَسكَنت من ذُرييت بواد غَير ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرم ربنـا ليقيمـواْ الـصالَةَ              

فَاج        ـكا إننبونَ ٭ ركُرشي ملَّهات لَعرالثَّم نم مقْهزارو هموي إلَيهاس تالن نةً ملْ أَفْئدع
تعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخفَي علَي اللّـه مـن شـيٍء فَـي اَألرض والَ يف الـسماء٭                 

 الْكبر إسماعيلَ وإسحق إنَّ ربي لَـسميع الـدعاء ٭ رب            الْحمد للّه الَّذي وهب يل علَي     
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       مننيـؤللْمو يالـدلويل و ا اغْفـرنباء ٭ رعلْ دقَبتا ونبيت ريمن ذُرالَة والص قيملْين معاج
  ابالْحس قُومي موابـراهيم گفـت    و ياد كن هنگامي را كه     ( )٤١ تا   ٣٥ - ابراهيم(»  ي   :

 ،، و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتـان دور دار   شهر را ايمن گردان   اين !پروردگارا
 را گمراه كردند پس هر كـه از مـن پيـروي كنـد،                 بسياري از مردم   ها آن !پروردگارا

 ، تو آمرزنده و مهربـاني  گمان او از من است و هر كه مرا نافرماني كند، به يقين           بي
ـ     كـشت  اي بـي    من يكي از فرزنـدانم را در دره        !پروردگارا  محتـرم تـو،   ة، نـزد خان

برخي از مـردم را بـه    يها  تا نماز را به پا دارند، پس دل        !پروردگارا.  سكونت دادم 
 باشـد كـه   ،ده   روزي  را از محصوالت مورد نيازشـان       و آنان   سوي آنان گرايش ده   

داريـم و آنچـه      ن مـي  هـا ا كـه پن    ر آنچـه گمان تو     بي ! پروردگارا ،سپاسگزاري كنند 
 ،ماند ، و چيزي در زمين و در آسمان بر خدا پوشيده نمي            داني سازيم مي  آشكار مي 

به .  بخشيد ، اسماعيل و اسحاق را به من    سپاس خداي را كه با وجود سالخوردگي      
 نماز قـرار ده و از       ة مرا برپادارند  ! دعاست، پروردگارا  ةراستي پروردگار من شنوند   

 روزي را كه حساب بر پـا    ! پروردگارا ، دعاي مرا بپذير   !پروردگارا. ن من نيز  فرزندا
  .) شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاي مي

 و اعالم بیزاري و برائت همیـشگی        ها کارزار فکري و عملی علیه بت     :  هفتم
  هااز خط عملی آن

»    لَكُم تكَان قَد      اء مـنكُمـرـا بإن مهمإذْ قَالُوا لقَو هعم الَّذينو اهيمرةٌ يف إبنسةٌ حوأُس
ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بكُم وبدا بيننا وبيـنكُم الْعـداوةُ والْبغـضاء أَبـدا حتـي                 

  هدحوا باللَّه ومنؤقطعاً براي شما در پيروي از ابـراهيم و كـساني       ( )٤ - ممتحنه (» ت
ما از شما و از آنچه : گاه كه به قوم خود گفتند آن:  كه با اويند، سرمشقي نيكوست  

ورزيم و ميان ما و شما دشـمني و        به شما كفر مي   .  پرستيد بيزاريم  به جاي خدا مي   
  .) هميشگي پديدار شده تا وقتي كه فقط به خدا ايمان آوريدةكين

   و تهدیدات اوهانهراسیدن از مشرکان و خداي دروغین آن:  هشتم
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وحآجه قَومه قَـالَ أَتحـاجوني يف اللّـه وقَـد هـدان والَ      «: فرمايد خداوند متعال مي 
كَّرونَ أَخاف ما تشركُونَ به إالَّ أَن يشاء ربي شيئًا وسع ربي كُلَّ شيٍء علْمـا أَفَـالَ تتـذَ             

                 كُملَـيلْ بـه عـزني ـا لَـمم باللّـه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخالَ تو مكْترا أَشم افأَخ فكَي٭ و
و قـومش بـا   ( )٨١ و ٨٠ - انعام(»  سلْطَانا فَأَي الْفَريقَين أَحق باَألمن إن كُنتم تعلَمونَ     

كنيد و حـال آنكـه او     مي  خدا محاجهةيا با من دربارآ:  گفت. او به ستيزه پرداختند   
، مگـر   سـازيد بيمـي نـدارم    ؟ و من از آنچه شريك او مـي  مرا راهنمايي كرده است  

،  علم پروردگارم به هر چيزي احاطه يافتـه اسـت         . آنكه پروردگارم چيزي بخواهد   
، بـا   رسـم گردانيد بت  شريك خدا ميآنچهشويد؟ ٭ و چگونه از      پس آيا متذكّر نمي   

 آن ةايد كه خدا دليلـي دربـار   آنكه شما خود از اينكه چيزي را شريك خدا ساخته         
دو ] مـا [دانيـد، كـدام يـك از         هراسيد؟ پس اگر مي    ، نمي  بر شما نازل نكرده است    

  )؟ ، به ايمني سزاوارتر است دسته
 زندگي حـضرت ابـراهيم فـداكاري و         ة؛ هم  فداکاري تمام در راه هدف    :  نهم

  .  و فرزند در راه هدف است جان خود، خانوادهايثار 
 و شايـسته بـراي اسـتقبال از         فراهم آوردن خاندان و خویـشانی نیکـو       : دهم

  : رحمت و بركات الهي
»             ميـدح ـهـت إنيـلَ الْبأَه كُملَـيع ـهكَاترباللّـه و تمحر اللّه رأَم من بنيجعقَالُواْ أَت

جيدب مي     : گفتند( )٧٣ - هود (»م؟ رحمت خدا و بركـات   كني آيا از كار خدا تعج
  .) اي بزرگوار است گمان او ستوده بي. او بر شما خاندان رسالت باد

    داشتن صفات واالي انسانی:یازدهم
والَ ومن يعملْ من الصاحلَات من ذَكَرٍ أَو أُنثَي وهو مؤمن فَأُولَئك يـدخلُونَ الْجنـةَ           «

                 اهيمـرملَّةَ إب عبوات سنحم وههللا و ههجو لَمأَس نما مدين نسأَح نما  ٭ وقريونَ نظْلَمي
ي هـا و كـساني كـه كار  ( )١٢٥ و ١٢٤ - نـساء  (»حنيفًا واتخذَ اللّـه إبـراهيم خلـيالً       

من باشند، آنان داخل بهشت شايسته كنند ـ چه مرد باشند يا زن ـ در حالي كه مؤ  
گيرنـد، و ديـن     قرار نمي   خرمايي مورد ستم   ةشوند و به قدر گودي پشت هست       مي

چه كسي بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار اسـت و از               
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  .) ؟ و خدا ابراهيم را دوست گرفت گرا پيروي نموده است آيين ابراهيم حق
»  ليملَح اهيمرإنَّ إب  نيبم اهبردبـار و نـرم دل و      زيرا ابـراهيم  ) (٧٥ -هود  (»    أَو ، 

  .) به سوي خدا بود كننده بازگشت
أَلَّـا تـزر وازرةٌ وزر    أَم لَم ينبأْ مبـا يف صـحف موسـي ٭وإبـراهيم الَّـذي وفَّـي ٭         «
رأَنَّ         ىأُخي ٭ وعا سان إلَّا مللْإنس سأَن لَّياء          ٭وـزالْج اهـزجي ي ٭ ثُـمـري فوس هيعس

ي موسـي آمـده خبـر نيافتـه         هـا  نچه در صحيفه  ا بد يا( )٤١ تا   ٣٦ -  نجم(» ىالْأَوفَ
اي بـار   ي همان ابراهيمي كه وفا كرد، كـه هـيچ بردارنـده     ها ؟ و نيز در نوشته     است

 او نيـست، و  دارد، و اينكه براي انـسان جـز حاصـل تـالش     گناه ديگري را برنمي   
تـر وي را پـاداش     كوشش او به زودي ديده خواهد شد، سپس هرچه كامـل      ةنتيج
  .)دهند
واذْكُر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقُوب أُويل الْأَيـدي والْأَبـصار ٭ إنـا أَخلَـصناهم            «

    ار ٭ وي الدذكْر ةالصآن هـم  خب      نطَفَيـصالْم ا لَمـنناعيلَ      عنـدـمإس اذْكُـرـار ٭ويالْأَخ 
 ٤٥ -  ص(»  والْيسع وذَا الْكفْل وكُلٌّ من الْأَخيار ٭هذَا ذكْر وإنَّ للْمتقني لَحـسن مـآبٍ            

ور بودند بـه    را كه نيرومند و ديده و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب    ( )٤٩تا  
ـ   آن سـراي بـود خـالص     اي ـ كـه يـادآوري    ه بـا موهبـت ويـژ   ن رااياد آور، ما آن

ند، و اسماعيل و يـسع و       ا  نيكان   آنان در پيشگاه ما جداً از برگزيدگان        و گردانيديم
، و قطعـاً بـراي     نـد، ايـن يـادكردي اسـت       ا  را به ياد آور كه همه از نيكان         ذوالكفل

  .) پرهيزگاران فرجامي نيك است
   خدانیایش و پناه آوردن دایمی به:  دوازدهم

ربنا إني أَسكَنت من ذُرييت بواد غَيـر ذي زرعٍ عنـد بيتـك الْمحـرم ربنـا ليقيمـواْ        «
الصالَةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناس تهوي إلَيهم وارزقْهم من الثَّمـرات لَعلَّهـم يـشكُرونَ ٭        

 نخفي وما نعلن وما يخفَي علَـي اللّـه مـن شـيٍء فَـي اَألرض والَ يف            ربنا إنك تعلَم ما   
اي   مــن يكــي از فرزنــدانم را در دره!پروردگــارا( )٣٨ و ٣٧ - ابــراهيم( » الــسماء

پس .  تا نماز را به پا دارند   !پروردگارا.   محترم تو، سكونت دادم    ة، نزد خان   كشت بي
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ـ  برخي از مردم را    يها دل  از محـصوالت مـورد   ن راا به سوي آنان گرايش ده و آن
ن هـا گمان تو آنچـه پن     ، باشد كه سپاسگزاري كنند، پروردگارا بي       نيازشان روزي ده  

داني و چيزي در زمين و در آسمان بـر خـدا     سازيم مي  داريم و آنچه آشكار مي     مي
  .)ماند  نمي پوشيده

  د مستمرهاج:  سیزدهم
»   وا يف اللَّه حاهدجج و لَّـةَ              هاقجٍ مـرح ين مـنيف الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وده ه

                  كُملَـيا عـهيدـولُ شسكُـونَ الرـذَا لييف هلُ ومن قَب لمنيسالْم اكُممس وه اهيمرإب أَبيكُم
الزكَاةَ واعتـصموا باللَّـه هـو مولَـاكُم         وتكُونوا شهداء علَي الناس فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا        

د در راه هـا كـه حـق ج    در راه خدا چنـان و( )٧٨ - حج(» ُفَنعم الْمولَي ونعم النصري 
د كنيد، اوست كه شما را براي خود برگزيده و در دين بر شما سـختي        هااوست ج 

؛ او بود كه قـبالً شـما را    تآيين پدرتان ابراهيم نيز چنين بوده اس .  قرار نداده است  
و در اين قرآن نيز همين مطلب آمده است تا ايـن پيـامبر بـر شـما            . مسلمان ناميد 

گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد، پس نماز را بر پا داريـد و زكـات بدهيـد و          
  .)  نيكو مواليي و چه نيكو ياوري او موالي شماست چه. به پناه خدا رويد

ـ  )  ع(مام آنچه گفته شد، آيا حـق داريـم از ابـراهيم         اينك و پس از ات      ةبـه منزل
يـك امـت و   هـايي   ياد كنيم و بگوييم كه او به تن  ها  دوران ة انسان هم   الگوي كامل 

اش حركت كنند    آيند و در سايه     بايد بر محور او گرد      محوري است كه همه اديان    
بـشريت و نبـرد    پرستش خـدا از سـوي     و هدف او و هدف تمامي پيامبران را كه        

ولَقَد بعثْنـا يف كُـلّ أُمـة رسـوالً أَن          «: ، تحقق بخشند؟   عليه طاغوت و استكبار است    
    واْ الطَّـاغُوتنبتاجو واْ اللّهدبدر ميـان هـر امتـي        و در حقيقـت   ) (٣٦ - نحـل (»  اع ،  

  .)زيد، بپرهي خدا را بپرستيد و از طاغوت: اي برانگيختيم تا بگويد فرستاده
يگاه واال و بـه دور انـداختن تمـامي    جا اين بشريت را به    ة، ما هم   بر اين اساس  

كه وجـود اصـيل انـساني و        هايي   روژهپخوانيم؛    مادي فرامي   يها  و پروژه  ها برنامه
 چـون آزادي و دموكراسـي و    ي پرزرق و برقـي هامقام ارجمند او را به رغم شعار   
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 براي تحقـق    ييها که جملگي چيزي جز پل    سوسياليسم و روابط متعادل اقتصادي      
ني و هـا انحصاري ج  يها ي نفتي و شركت   ها  اربابان كارتل  ةمنافع و مطامع آزمندان   

،   بعدي مـا بـه بـشريت        فراخوان. اند  سلب كرده  ،المللي نيستند  مؤسسات پولي بين  
  ، اقتصادي و حقوقي  نظامات حياتي خود اعم از تربيتية كه هم آن است عبارت از   

ي اسـتوار فطـري قـرار    هـا  غيره را در چارچوب اخالق واالي انساني و بر پايـه       و
،  خـردورزي : ي اصيل انـسان از جملـه  ها  مبتني بر ويژگي  جامعي ةدهند و با فلسف   

 وقتـي   .پـيش گيرنـد     كمـال در    ، راه  نـه ها آگا ةحركت دايمي به سوي كمال و اراد      
شود و بشريت گرفتـار درد و       تمدن فاقد اين عناصر باشد از روح و روان تهي مي          

  .كنيم  مي، دعوت نيان را به زندگي قرآنيها جةما هم. سازد رنج مي
  

  ١ میان حق، تکلیف و عدالتۀرابط  دیدگاه اسالم نسبت بهةفشرد
 ي ناگزير بايـد ايـن اصـطالحات را بـشناسيم و چگـونگ             ة درك اين رابط   يبرا
آن  حـل  يين اشكال و چگـونگ     را بررسي كنيم و راز ا      ها ميان آن  ةگيري رابط  شكل

  . درك كنيمرا
 در لغت به معناي استواري و پايداري است و از همـين رو بـه خداونـد        »حق«

گاه به  آن) (٦٢ -انعام ( » ثُم ردواْ إلَي اللّه موالَهم الْحق    «:شود  متعال هم اطالق مي   
 واقعيـت را نيـز     خبر مطابق با   ..) برگردانيده شوند  به حقشان  ي خداوند موال  يسو
  .گويند  مي»حق«

 به حق شـكل گرفتـه و   -كشد     كه قرآن به تصوير مي     آن گونه  - يتمامي هست 
ومـا خلَقْنـا الـسماوات واَألرض ومـا         « : است ي ديگر بازتابي از رحمت اله     يبه بيان 

          الْج فْحـفَح الـصةَ آلتيةٌ فَاصاعإنَّ السو قا إالَّ بالْحمهينو مـا   ) (٨٥ - الحجـر (» ميـلَ ب
 قيامت فرا يم و يقيناًا ه و زمين و آنچه ميان آن دو است جز به حق نيافريد            هاآسمان

از ايـن مفهـوم حقيقـي و واقعـي،          .)  صرف نظـر كـن     يخواهد رسيد پس به خوب    

                                                
  .م۱۷/۹/۱۹۹۹به تاريخ ) اتريش (»وين« در »وگو گفت« شده در كنفرانس ارائه ةمقال - ١
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بـرداري    مورد بهره  ، برگرفته شده تا در ساماندهي روابط اجتماعي       يمفهومي اعتبار 
 ووضع الْميزانَ ٭ أَلَّا تطْغوا يف الْميـزان ٭ وأَقيمـوا الْـوزنَ          هالسماء رفَع وا «:قرار گيرد 

و آسـمان را برافراشـت و   ) (٩ تـا  ٧ آيـات  - رحمن(» بالْقسط ولَا تخسروا الْميزانَ   
ترازو را گذاشت ٭ تا مبادا از اندازه درگذريد ٭ و وزن را به انصاف برپا داريـد و    

  .)جش مكاهيددر سن
  : داراي دو بعد است»حق اجتماعي«توان گفت كه  بنابراين مي

تركيبـي تكـويني يـا مـصلحتي     (گيـري از حـالتي واقعـي         شـكل  :بعد نخـست  
  ).گرايانه واقع

  ).مبني بر فطرت( اعتباري شرعي، عقاليي يا عقلي :و بعد دوم
  

   حقوقۀسرچشم
 حقـوق  ة همـ ين است كـه  اآيد آنچه از متون اسالمي و نيز تأمل شخصي برمي  
ي براي تحقق مفهوم عـدالت      ا هريشه در فطرت انساني دارند و بدين ترتيب عرص        

 لَـا  هـا فَأَقم وجهك للدين حنيفًا فطْرةَ اللَّـه الَّـيت فَطَـر النـاس علَي      « :دهند  را تشكيل مي  
ـ       الن أَكْثَـر لَكنو الْقَيم ينالد ديلَ خلَلْق اللَّه ذَلكبـونَ  تلَمپـس  ) (٣٠ - روم(» اس لَـا يع

 كـه  ي اين دين كن بـا همـان سرشـت        ي خود را با گرايش تمام به حق به سو         يرو
 تغييرپذير نيست اين است همـان       يخدا مردم را بر آن سرشته است آفرينش خدا        

  .)دانند ي بيشتر مردم نميدين پايدار ول
 لـذا  ،كنـد  رك مي طور مطلق د  ه   عقل ب  آن را عدالت، موضوعي است كه حسن      

إنَّ اللّـه يـأْمر بالْعـدل    « :دهـد  خداوند متعال خود، حق است كه فرمان به عدل مـي  
.) دهد   فرمان مي  ي و نيكوكار  يخدا به دادگر    در حقيقت ) (٩٠ - نحل(» واإلحسان

  : بايد گفتمسألهو در توضيح 
وجـود متمـايز و   ند تأكيد دارد كه انـسان  ا ه پذيرفت آن را نظريه فطرتي كه اديان     

  .ده استهاوديعه نه برخوردار از امكانات دروني است كه خداوند در وي ب
 مناسـب بـه      يها اين امكانات، آدمي را در صورت فراهم آمدن شرايط و زمينه          
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 مناسب شـامل مـواردي      يها دهد؛ اين شرايط و زمينه      كمال مطلوب وي سوق مي    
 غريـزي فطـري     يهـا  زه عقـل عملـي و انگيـ       مـسائل  عقـل نظـري،      مسائل :چون
  .گردد مي.. .دهنده به سوي كمال و عشق به خود و دينداري و سوق

ما در پي پرداختن به جزييات هريك از اين موارد نيستيم و با بسنده كردن بـه                
ممكـن اسـت مـستقيماً         پردازيم كه وجدان انـساني      همين اشاره، به اين مطلب مي     
در .  معقـول را درك كنـد      يها آزادي حق انسان در     :برخي حقوق انساني از جمله    

» تهم احـراراً  هـا متي استعبدتم الناس و قد ولـدتهم ام       « :متن تاريخي نيز آمده است    
دنيا ه  آزاد ب  ن را ايد حال آنكه مادرانشان آن    ا هاز چه هنگام مردم را به بندگي كشيد       (

  .)ندا هآورد
فْسا بغـري نفْـسٍ أَو   من قَتلَ ن «: اين حقيها و نيز حق انساني در زندگي و الزمه    
 را جـز بـه      يهر كس كـس   ) (٣٢ - مائده(» فَساد يف اَألرض فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا      

 مـردم  ة همـ ي در زمين بكشد چنان است كه گوي    يفساد] به كيفر [قصاص قتل يا    
و در برابر، تكاليف ديگران در حفظ اين حقوق هم مطـرح اسـت         .) را كشته باشد  

و امـوال  ) (٨٥ - اعـراف (» والَ تبخسواْ الناس أَشياءهم    «:رآن كريم تأكيد دارد   زيرا ق 
حال اگر به ايـن مـوارد، حكـم نفـس انـسانيتي كـه همـواره            .) مردم را كم مدهيد   

داند، درك خواهيم كرد كه       حسن مي  -كس    به مفهوم اعطاي حق هر     -عدالت را   
 تكـاليفي بـر اسـاس عـدالت از آن       ي اساسـي وجـود دارد كـه حقـوق و          ا همنظوم

  .شود برگرفته مي
  

  حقوق، تکالیف و عدالت دینی
گذارند كـه فطـرت انـساني آدمـي را بـه         متون اسالمي بر اين نكته انگشت مي      

 ةدهد زيرا پشتوان  سوق مي-انداز دين     چشم -انداز وسيعي     ن گسترده و چشم   هاج
 الهي را با خود     ةف همه جانب  دانش اليتناهي پروردگار و توان مطلق خداوند و لط        

  .همراه دارد
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كـشاند   قضاياي عقل فكري آدمي را بـه ايمـان عقلـي بـه خداونـد متعـال مـي         
 قضاياي عقل عملي ضرورت پناه بردن به ايـن هـستي مطلـق و يـاري                همچنانكه

 سـرور حقيقـي   ة فرمانبري شايست-جستن و پرستش و فرمانبرداري كامل از او را   
ن هاسازد و در اين صورت در برابر انسان ج          اطرنشان مي  به وي خ   - ن هستي هاج

ي از حقوق و تكـاليف و انـواع عـدالتي كـه در واقـع برگرفتـه از همـان            ا هگسترد
. شـود   گشوده مي- كند  درك ميآن را كه با وجدان خود - كوچك فطري   ةمنظوم

او را بنابراين عقل در اينجا نقش هدايتگر به خداوند و فراخواننـده بـه اطاعـت از       
كند حال آنكه دين و در پرتو علم الهي به علل واقعي و كماالت بـشريت،                  ايفا مي 

  .گشايد ي از حقوق را ميا هي گستردهاانداز در برابر ما چشم
بينـيم كـه متـون دينـي از           گـذاريم مـي     ن دينـي مـي    هـا و هنگامي كه قدم به ج     

  :چونهايي  آورند، مقوله ميان ميه  فراواني سخن بيها مقوله
ـ     يها  گستراندن عرصه  :كمي ي كـه برقـراري نظـام اجتمـاعي         ا ه حقوق بـه گون

سالمي دارد كه روند طبيعي حركت فرد و جامعه به سوي كمال را تـضمين كنـد؛           
 الهي در آنچه به صالح انسان است، در اينجا حقوق ةالبته بر اساس دانش گسترد(

 و تربيتـي و   مختلـف فـردي و اجتمـاعي   يهـا   اعتباري و شرعي در عرصه   ةگستر
 تكـاليف الهـي در همـان    كـه  همچنان.) گردد  اقتصادي و سياسي و غيره مطرح مي      

 ايجاد موازنه ميان حقـوق و  ةشود كه توضيح دقيقي از نحو   نيز مطرح مي   ها عرصه
  .تكاليف بيان خواهد شد

 داده  ارائـه  متون ديني تأكيد دارند كه اين نظام حقوقي كه خداوند متعـال              :ثانياً
 مائـده (»  واتقُواْ اللّـه ىاعدلُواْ هو أَقْرب للتقْو« :عدالت عمومي استوار است  براساس  

و تعـادلي  .) عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پـروا داريـد         ) (٨ -
والسماء رفَعها ووضع الْميـزانَ     « : تشريعي برقرار است   ة تكويني و موازن   ةميان موازن 

ـ  و آسـمان را برافراشــت و تــرازو را  ) (٨ و ٧ – رحمــن(»  الْميـزان ا تطْغــوا يف٭أَلَّ
  .)گذاشت ٭ تا مبادا از اندازه درگذريد

ند تا طي آن ميان حقوق و       ا ه مفصلي را مطرح ساخت    ةمسألي اسالمي   ها فق :ثالثاً
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 بينـيم زيـرا     تمييز قايل شوند كه البته نيازي به ورود بـه آن نمـي            ) تكاليف(احكام  
كند كـه   بستگي پيدا ميهايي يات مباحث فقهي است و به دليل و استدالل     ئجزو جز 

  .رود شمار ميه  آن بيها به لحاظ اسقاط، نقل و انتقال و غيره در شمار الزمه
  :خالصه اينكه

 وجود دارد كه انسان بنابه فطرت خويش  هاي از اين روابط و پيوند     ا هـ منظوم ١
  .كند  را درك ميهاآن

  .گردد تر رهنمون مي ني گستردهها آدمي را به دين به عنوان جـ فطرت،٢
 دانش و توان و مهر خداوند متعال به انسان          ةبخش رابطه بر پاي    ـ دين، سامان  ٣
  .است
ـ و نظام حقوق ديني مبتني بـر قـسط و عـدل و تحقـق مـصلحت بـشري و        ٤

  .تعادل مطلوب است
  

  :حل  و راهمسألهراز 
 فطـرت   ة ايمـان بـه نظريـ      ةمـسأل رسد    به نظر مي  آنچه بنابر نكات مطرح شده      

 ،»عـدالت « ،»تكـاليف « ،»حقـوق « بازتري براي سخن گفـتن از        يها انساني عرصه 
  .گشايد  و غيره فراروي ما مي»ذوق هنري« و »اخالق« ،»انسانيت«

 »شناخت يقيني انساني«ي براي تحقق ها است كه گسترمسألهو در واقع همين    
  .گشايد مي

گفته معنا و مفهوم   سخنان پيشة هم )ون ايمان به فطرت انساني    بد(و بدون آن    
 مـادي بـه   يهـا  و اين حقيقت بزرگي است كه گـرايش ( دهند خود را از دست مي 

 تأكيـد  »فطـرت «به همين دليل، متـون اسـالمي بـر     .) كنند  شدت با آن برخورد مي    
سـت و    هماهنگ است زيرا واقعيت اصيلي ا      »فطرت«كنند و اين در حقيقت با         مي
 :فرمايـد   رود؛ خداونـد متعـال مـي        شمار مي ه  ي واقعي براي اصالح انسان ب     ا هبرنام

 لَـا تبـديلَ خلَلْـق اللَّـه ذَلـك           هافَأَقم وجهك للدين حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّيت فَطَر الناس علَي         «
 الْقَيم ينايـن  ي سـو  خود را با گرايش تمام به حق بـه  يپس رو ) (٣٠ - روم(» الد 
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 ي كه خدا مردم را بـر آن سرشـته اسـت آفـرينش خـدا               يدين كن با همان سرشت    
قـدس   (»امام شـهيد محمـدباقر صـدر      « ة كريمه به گفت   ة؛ اين آي  .)تغييرپذير نيست 

  :دارد نكات زير را مقرر مي) سره
در ) آميـز آن  ي عـدالت  ها حقـوق و تكـاليف و ديـدگاه        ةشامل هم ( دين   :یکم

 مردان را بر آن سرشته و آفـرينش         ةرار دارد كه خداوند هم     فطرتي انساني ق   ةحيط
  .خداوندي تغييرپذير نيست

 ديني كه بشريت بدان سرشته شده چيزي جز همان دين پـاك و خـالص        :دوم
آميز و ايمان بـه خـدايان تـوهمي نـسبي، هرگـز تـوان حـل                  نيست و اديان شرك   

  .مشكالت بشري را ندارد
ما تعبدونَ من دونـه     « :گويد  ق زندانش مي  به رفي ) لسالما هعلي(حضرت يوسف   

شـما  ) (٤٠ - يوسف(»  من سلْطَانا أَنتم وآبآؤكُم ما أَنزلَ اللّه      هاإالَّ أَسماء سميتمو  
 ي را نامگـذار   هاپرستيد كه شما و پدرانتان آن      يرا نم ] چند[هايي   او جز نام   يبه جا 
  .) نازل نكرده استها آن]حقانيت[ بر ييد و خدا دليلا هكرد

 دين پاكي كه فطرت انساني بدان سرشته شده اين ويژگي را داراست كـه   :سوم
 آن را اش    تواند در آن تحكم كند و در چارچوب كلي          بر زندگي اشراف دارد و مي     

 اجتماعي مهم در تاريخ بشريت همان تضاد موجود ميـان  ةمسألسامان بخشد زيرا   
انجامد كه انسان به اقتـضاي عـشق بـه خـود، حقـوقي        كه بدان مي   (»منافع فردي «

 كـه نظـام اجتمـاعي كـه در آن        - »منـافع اجتمـاعي   «و  ) براي خويش تصور كنـد    
 تكاليفي را بـر وي تحميـل      »عدالت«نام  ه  سازد و ب     مطرح مي  آن را كند    زندگي مي 

 علم قادر به حل تضاد و تناقض ميـان منـافع فـردي و اجتمـاعي              .نمايد، است   مي
  .گيرد اش قرار نمي زيرا علم هر انسان هرگز در برابر ترجيح منافع شخصينيست 

حل   راهةارائگيري از قوانين تاريخي خود قادر به    ماترياليسم تاريخي نيز با بهره    
اين تضاد و تحقق عدالت در اختيار دين و از طريـق     هايي  حل ن  بنابراين راه . نيست

 نيكي است؛ خداوند متعال نيز در قرآن        يهابرقراري پيوند ميان منافع فردي و راه      
  :گويد كريم مي
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 ومن عملَ صاحلًا من ذَكَرٍ أَو أُنثَـي وهـو مـؤمن      هامن عملَ سيئَةً فَلَا جيزي إلَّا مثْلَ      «
 كند جـز  يهر كه بد) (٤٠ - غافر(»  بغري حسابٍهافَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ في    

 ييابد و هر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يـا زن در حـال       يند آن كيفر نم   به مان 
ـ   يكه ايمان داشته باشد در نتيجه آنان داخل بهشت م        حـساب   يشوند و در آنجـا ب

  فـصّلت (» ...هـا من عملَ صاحلًا فَلنفْسه ومن أَساء فَعلَي      «: گويد  و مي .) يابند ي م يروز
 كنـد بـه زيـان    يكند به سود خود اوست و هر كه بـد هر كه كار شايسته   ) (٤٦ -

  .)خود اوست
 در آميزشــي »تكــاليف« و »حقــوق«گونــه منــافع فــردي و اجتمــاعي و  بــدين

  .گيرند پرشكوه و بركنار از هرگونه تضاد و تعارضي، پا به پاي يكديگر قرار مي
  :گويد مي) قدس سره (»شهيد سيد محمدباقر صدر« كه مرحوم آن گونهو 
 درونـي و  يهـا  راين فطرت انساني داراي دو جنبه است؛ از يك سو انگيزه    بناب«

كند كه مشكالت بـزرگ اجتمـاعي در زنـدگي از آن          فردي آدمي را به وي القا مي      
 ة فردي و منـافع حقيقـي جامعـ        يها  تناقض ميان انگيزه   ةمسأل(گيرد    سرچشمه مي 

طبيعـي بـه   و از سوي ديگر امكانات حل ايـن مـشكل از طريـق گـرايش              ) بشري
  ١».دهد دينداري را در اختيار انسان قرار مي

   ارتباط میان صلح و عدالتۀفلسف
ده شـد و تـأثيرات      هـا  منطقـي درسـتي ن     يها ي اديان بر پايه   گو و گفتفراخوان  

 درگيـري و    يهـا  نظر و كاسـتن از گـستره       خوبي در تحقق تفاهم و همدلي مورد      
 دينـي و    ةمسألبه انسانيت و     همكاري مستمر در خدمت      يها فراهم آوردن عرصه  

اميـدواريم ايـن رونـد از سـطح تفـاهم ميـان             .  معنوي برجـاي گـذارد     يها ارزش
 پاس بدارند و در     آن را  ها متخصصان فراتر رود و به عنوان فرهنگ عامي كه خلق         

ـ   مسائل كـشي و    بهـره يهـا  دور از تـالش ه  گوناگون تمدني خود براسـاس آن و ب

                                                
  .، چاپ مشهد۳۱۰ ـ ۳۱۲ : صفحات،»اقتصادنا« - ١
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  .يگر با همديگر برخورد و تعامل داشته باشندفضاي شك و ترديد نسبت به يكد
 ضـرورت   - يي كه باشد  وگو گفت  هر – وگو گفت ةمسأل يها از جمله اولويت  

ـ هـا ي از پيش توافق شده است تا ايـن باور       ها باور ةپاي گيري آن بر    شكل ـ ه  ب  ةمثاب
ي بـسته  هـا  مطرح دراين رونـد را بگـشايند و راه  يها ي روشنگري كه گره  هاپرتو

 مـورد   ،كنند و در مـوارد اختالفـي داوري نماينـد           را باز  وگو گفتوند  مربوط به ر  
  .گيري قرار گيرند بهره

ي مـشترك در ميـان تمـامي اديـان       هابه گمان ما ايمان به فطرت از جمله باور        
ي الهـي اسـت كـه    ا ه كه آدمـي آفريـد  آن است منظور از فطرت نيز    .آسماني است 

 بـديهي و  مـسائل جموعـه  حكمت خداوندي در وجـود و سرشـت اصـلي وي، م    
 و غرايـزي را كـه حركـت طبيعـي و تكـاملي در           هـا   عقلي و گـرايش    يها توانايي

  .ده استها به وديعه ن،نظرگرفته شده براي او را تضمين كند
 عقـل او را     يها نهفته) لسالما هعلي(ند كه به تعبير حضرت علي       ا هاديان نيز آمد  

 ة نهفتـ  يها روز و ظهور تواناييبرجسته سازند و فضاي مناسب و مساعدي براي ب        
 متفاوت با رفتار و حركت كـور حيوانـاتي          وي ايجاد كنند و راهي انساني و كامالً       

  . فرارويش قرار دهند، هستندها  و ظرفيتها كه فاقد آن توانايي
ن هـستي و شـناخت   ها بديهي كه توانايي شناخت خويش و شناخت ج       لئمسا

بخـشد؛ ايـن     ميان اشياء را به انـسان مـي        هستي و روابط موجود    ةواقعيت و فلسف  
 ايمان به اصـل  ، ايمان به اصل علت و معلولي:ند ازا  بديهي از جمله عبارت   مسائل

 ديگـر اسـت؛ ايـن       مـسائل محال بودن جمع دو نقيض يا رفع دو نقيض و برخي            
 ها ريشه در باور و وجدان انساني دارد و نيازي به استدالل در مورد آن              مسائلقبيل  
 خـود   هـا  شـود زيـرا اسـتدالل       بست منتهـي مـي      صورت به بن    در غير اين   ؛نيست

  .ستهادانيم بسته به پذيرش يا باور آن  ميكه همچنان
 عقلـي نيـز همـان توانـايي وجـود انـساني در تأمـل و انديـشه و                    يها توانايي

يـات بـه    ئ جز ة و فراتر رفـتن از مرحلـ       ها از شرايط پيراموني آن    مسائلمجردسازي  
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 اشياء با يكديگر به منظور رسيدن بـه تـصورات جديـد و         ة و مقايس   كليات ةمرحل
 حضوري ندارد ، واقعيت موجود  ة ذهني براي مراحلي كه در عرص      يها ريزي  برنامه

 ، انـسان و در واقـع راز رونـد تكـاملي    يهـا  اين قدرت ذهني از ويژگي  . است.. .و
  .رود شمار ميه خالقيت و رشد او ب

سـت  ها توان گفت كه همـين گـرايش     مي ،ل غريزي  و اميا  ها و در مورد گرايش   
 خـود   يهـا  كه آدمي را به سوي كمال و در راستاي استفاده از امكانات و توانـايي              

 حركت به سوي كمـال      ،توان به ميل به كمال       اين اميال مي   ةاز جمل . دهد  سوق مي 
 موجود در خود و سرسپردگي به ايـن مطلـق     يها  كوشش در رفع ناتوانايي    ،مطلق
. اشاره كـرد  .. .جاي آوردن حق طاعت او    ه   و ب  ها  و اداي حق و سپاس نعمت      توانا
 و هـا  همه در سرشت انساني ريشه دارد هرچند ممكن است بـه لحـاظ نمود          هااين

  . را بپوشاند يا سركوب كندهاتي آنها گوناگون باشند و اي بسا شب، بروزيها شيوه
ي ها تحقـق خواسـت    توان به غريزه حب نفـس و كوشـش در           از ديگر غرايز مي   
 و بـرخالف    اسـت  اين غريزه از جمله غرايز اصلي در انسان          .خويشتن اشاره كرد  

 كـه  معتقـد بـود  كـرد و    روبنـايي تلقـي مـي   آن راتصور ماركسيسم كه روزگـاري     
تـوان   نمي  از وجود انساني و با حذف مالكيت خصوصي حذف كردآن را توان    مي

  . ناديده گرفت و از ميان برداشتآن را
 هنري و ابراز شـعف و شـادي از تماشـاي          يها توان به تفنن     ديگر غرايز مي   از

  . اشاره كرد،ن وجود داردهاعناصر زيباشناختي فراواني كه در اين ج
خواهيم اين حقيقـت    ميو عناصر فطري نيستيم   ةپي برشمردن هم   اينجا در  در

چيـز  « و   »تعدالت هميشه خوب اس   «داشتن به اينكه     گيري كنيم كه باور     را نتيجه 
اگر . ي فطري است كه نياز به دليل ندارد   ها از جمله باور   ،»خوب را بايد انجام داد    

انسان قانع شود و باور داشته باشد كه موضوع معيني خوب است بـدون كمتـرين          
؛ اين موضوع مطلـق     كند كه اين كار خوب را بايد انجام دهد          ترديدي باور پيدا مي   

اطاعـت از مـنعم حقيقـي و مالـك     « كـه  ن استآاست و حكم وجدان انساني در      
. بردار نيـست     مطلق است و اختالف    يها  از موضوع  »ن هستي و انسان   هاحقيقي ج 
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ي مـسائل  ايثار و صـلح نيـز از جملـه    ، مهرباني، امانت، ديگري چون راستي  مسائل
 يك اصل در وجـود انـساني        مثابة  به ، عدالت ةمسأل  يها است كه به عنوان مصداق    

  .ندا هكاشته شد
 كـه   آن اسـت   »در اصل «منظور از عبارت    .  هستند »خوب« در اصل    مسائلاين  

 حسن طبيعي و فطري خـود را  ، اين اصلهامطرح شود كه در آن هايي  چه بسا حالت  
 واقعـي آن  يهـا   را تجلـي عـدالت و مـصداق   هـا از دست بدهند و ديگر نتـوان آن     

گيـري    نكتـه نتيجـه   از ايـن  . گردنـد    تلقـي مـي    ،قلمداد كرد و تجلي ستم و تجاوز      
  :كنيم كه فطرت انساني در معرض دو نوع حكم است مي

 حكم مطلق است و خود عدالت و اطاعت از آفريدگار حكـيم از جملـه                 یکی
  .آن است يها مثال

 حكم مقيد و نسبي است و به عنوان مثال راستي و صـلح را شـامل                 دیگريو  
 نـه   ،داشـته باشـد    بـر  ت در كه ممكن اس  هايي   براثر پيامد  »راستي«گاهي  . گردد  مي

 يهـا  عدالت كه ستم است؛ صلح نيز چنين است و گاهي به گستاخي بـه حرمـت     
 را يـك    »عـدالت «اگـر   .  نيـست  »حسن«انجامد و در اين صورت ديگر         انساني مي 

ـ             ،ارزش مطلق بدانيم    تحقـق آن  راي صلح ارزشي نـسبي اسـت كـه در صـورتي ب
 رد آن رابـه ظلمـي بينجامـد     كوشيم كـه وجهـي از عـدالت باشـد و چنانچـه                مي
نـد و   ا ي عـدالت كـدام    ها و مالك  ها معيار : كه اين است ولي پرسش اصلي    . كنيم  مي

   مطمئن گرديد؟هاتوان از تحقق آن چگونه مي
  :گذارند اديان آسماني همگي بر دو معيار انگشت مي

 معياري تعبدي است كه در آن از علم عالم مطلقي كه خداونـد              :معیار نخست 
كنـيم و اطمينـان داريـم كـه از             استفاده مي  ، ثابت دين  يها است يعني آموزه  متعال  

ند زيرا پيش از آن از علم همه جانبه و از لطـف  ا هسوي خداوند سبحان صادر شد    
و نيز از عـدالت و برخـورداري او از تمـامي     ) انسان( خود   ةو رحمت او به آفريد    

ـ      .يما هصفات كمال مطمئن گشت    خواهـد و او را       سان نمـي   خداوند جز خير براي ان
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دهد و همه گونـه نيكـي     را در برابرش قرار مي ها دهد و تمامي واقعيت     فريب نمي 
  .خواهد و خير برايش مي

 معياري وجداني اسـت و كـافي اسـت در اعمـاق وجـود آدمـي و              :معیار دوم 
  .ي وي تأمل شود و در واقع به خود فطرت مراجعه گرددهاباور

 كـه  آن اسـت آيد عبارت از    نسان به ياري ما مي    آنچه در كشف ژرفاي فطري ا     
 در  آن را  لـذا    ، از ملزومات طبيعت انساني اسـت      - باوري كه باشد    هر -اين باور   
 نهااي فردي و اجتماعي متفاوت و زم  ها گوناگون و با شرايط و حالت      ينهااميان انس 

  .توان يافت  مختلف نيز ميينهااو مك
ن اين پرسش را در برابر هر انسان مطرح       توا   مي ،براي مطمئن شدن از اين معنا     

 كشتار يتيمـان و   آيا رفتار فالن كس رفتاري انساني است يا حيواني؟ مثالً       :ساخت
دانـي    ناتوانان و مستضعفان به قصد سرگرمي و هوا و هوس را رفتاري انساني مي             

ي تلقـي   ا ه رفتـار وحـشيان    ،كـس  نظر هر  يا حيواني؟ بدون ترديد چنين رفتاري از      
اش  ي فطـري هـا ود و قرآن كريم نيز گاهي انسان را به تأمل وجـداني و باور            ش  مي

ي پاكيزه براي شـما حـالل       هاچيز) (۵ -مائده   (»احل لكم الطيبات  « :دهد  حواله مي 
قـل امنـا حـرم ريب     «:گـذارد  و تعيـين مـصداق طيبـات را بـه انـسان وامـي         ..) .شده

 را حـرام گردانيـده     ها تكاري پروردگار من فقط زش    :بگو) (۳۳ - اعراف(» الفواحش
گذارد و خروج از حالت انساني         را نيز به انسان وامي     ها و امر تعيين پلشتي   .) است

نسوا اهللا فانـساهم انفـسهم اولئـك هـم           «:كند  را فسق و انحراف از طبيعت تلقي مي       
 مباشيد كه خـدا را فرامـوش كردنـد و او        يو چون كسان  ) (۱۹ - حشر(» الفاسقون

  .)  كرديدچار خودفراموشنيز آنان را 
  :رسيم كه بدين ترتيب به اين حقيقت مي

دارد عدالت   اديان به فطرت انساني ايمان دارند و اين فطرت است كه مقرر مي            
 در صورتي مطلوب و خواستني اسـت كـه      »صلح« مطلوب است و     ،طور مطلق ه  ب

پافشاري روست كه تأكيد و   از اين . ي عدالت و تجليات آن باشد     هايكي از مصداق  
  . تأكيدي صحيح و انساني است،»صلح عادالنه«بر 



216 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

  :نی و موضع ماهاصلح ج
ي انساني و فطري است كه ريـشه در  ا ه خواست،نيست كه امنيت  گفتيم ترديدي 

) عشق به خويش  ( حب نفس    ةغريز   موجود در فطرت انسان يعني     ةين غريز تر  مهم
تحقـق راه انـساني متعـادل و    اين غريزه هماهنگ با ديگر غرايز در راسـتاي          . دارد

 وجـود  هـا تن. كنـد   عمـل مـي    ، واالي تكـاملي انـسان     يهـا  متوازني به سوي هدف   
 بايـد فـضاي طبيعـي       و غريزي براي تأمين روندي متعادل كافي نيست         يها انگيزه

ي ها بـه سـوي هـدف      آن را  ،هـا  ذات فردي و ذات نوعي فراهم آيـد تـا آن انگيـزه            
  .موردنظر سوق دهد

 عنايـت  ، فطري در فـراهم آمـدن فـضاي امـن    يها يد بر گرايش در راستاي تأك  
الهي بديهيات حكمت و گرايش به عدالت و تنفر از ستم و تجاوز را نيز در آدمي               

ي عدل و ظلم را به وي بخـشيده  هاده و توان تعيين بسياري از مصداق   هاوديعه ن ه  ب
تـب ارادت و  تقـديم مرا  نيـان و  هااست و همين توانايي راه پيوند بـا آفريـدگار ج          

 وحـي  يهـا  سرسپردگي به او را براي وي هموار كرده است و در اين صورت افق   
 كامـل راه را  ة كه نقش-  آسماني ة مهرورزان يها شود و با برنامه     براي او گشوده مي   

 آشـنايش  -كننـد     نهنـد و رسـيدن بـه اهـداف او را تـضمين مـي                در اختيارش مي  
 تغييـري   ،ي و دائمي است كه شرايط مختلـف       بنابراين امنيت نيازي انسان   . سازد  مي

ي عرضي نيز نيست كه گفتـه شـود معلـول اوضـاع     ا هكند و پديد  در آن ايجاد نمي   
 از آنجا طبيعي است كه      ،يابد   تغيير مي  ،اجتماعي معيني است و با تغيير اين اوضاع       

نياز به نظام جامعي براي تضمين حمايت از امنيت فردي و اجتماعي در كل مسير             
  .ور و دراز بشري قابل تصور باشدد

 حمايت از صلح و امنيت نيز با توجه بـه اينكـه فطـرت از جملـه                  ةمسألبراي  
 تكامـل  ةمـسأل معيار سنجش تمامي حقوق انساني است جز در چـارچوب خـود             

همين فطرت است كه حمايت    . توان حد و مرزي براي آن تصور كرد          نمي ،انساني
كنـد و در ايـن صـورت       ق هدف بزرگ را تحميـل مـي        تحق  از امنيت انساني براي   
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شناسد مگر آنكـه از وظيفـه و نقـش حيـاتي خـود               امنيت هرگز حد و مرزي نمي     
فراتر رود و به عنوان عنـصري عليـه امنيـت مطـرح گـردد كـه در چنـين حـالتي             

  .ضمانت آن معنايي نخواهد داشت
 نياز به امنيت بـه      توان فطرتي را تصور كرد كه در عين اعالم          وگرنه چگونه مي  

فرد اجازه دهد امنيت خويش يا امنيت ديگران و از آنجا امنيت كل روند حركـت                
آنكه رادع و مانعي بر سر راهش قـرار داشـته باشـد و حتـي امنيـتش                  بشري را بي  

  مورد تهديد قرار گيرد از ميان ببرد؟
  

  ت یحی اسالم و مسوگوي گفت
  ١ها حل موانع و راه

 آن ران پـاك قـدم گـذارد تـا       ين سـرزم  يبه ا ) لسالما هيلع(ح  ياگر حضرت مس  
خ بـه  يوندش دهد و اگر كاروان تـشنگان تـار  يمقدس گرداند و با خداوند بزرگ پ      

 و يراب گـشتند و از پـاك   ين پـاك آمدنـد و از آن سـ         ين سـرزم  ي ا يها  چشمه يپا
 گرسـنگان معرفـت و      يو تمـام   راب سـاختند  يز سـ  يگر تشنگان را ن   ي د ، آن يصفا
ن ملـت بـزرگ از آن       يـ كـه ا  هايي   يژگيه كردند و اگر صفات و و      يرا تغذ قت  يحق

ژه خـود را داشـته و اگـر     يـ  ما درخشش و   ين كنون هابرخوردار است در آسمان ج    
 تـشنگان  ةره كرده است، همـ ي را خها  چشميقتي حقيرويمقاومت امروز با چنان ن   

قدم گذارند و ن  ين سرزم يفتگان در هرجا حق دارند كه به ا       ي عاشقان و ش   يو تمام 
ن يـ گر باشند و در ا ك و همراه با مقاومت آن، نظارهيز از نزدي نآن را اوضاع اكنون   

ن دوران يابـد و باشـكوهتر  يز حـضور  ير نين حقيست كه ا  يچ شگفت ن  يصورت ه 
كه هايي    از جنبه  ياري كه بس  باور دارم  من   . كند يان شما سپر  ي خود را در م    يزندگ
ل يـ  اسـتوار گـشته بـه دل   هـا  بـر آن  يديـ  توح يمـ يان ابراه يـ روان اد يـ  پ وگوي  گفت
گران، همچنان يقت و منع آن از د    ي محتكران حق  ي و ادعا  ها  و تعصّب  ها ينظر  تنگ

                                                
  .م۳/۶/۱۹۹۷خ ي حكمت در لبنان، به تاريحي در دانشگاه مسيسخنران - ١
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هايي  از دسـتاورد ياري را از بـس - تيكنم بشر يد مي تأك - تيمجهول مانده و بشر   
  . مثمرثمر باشد محروم ساخته استياپي پيها  نسلي براتوانست ميكه 

  
  امبرانیهدف پ

 خدا و برخاسته ةي هده منزلةن بين خدا و به دياسالم، به انسان به عنوان جانش   
 ةننـد يمگـر خداونـد متعـال آفر   . نگـرد  يت مـ ي نسبت به بـشر ياز مهر و لطف اله  

 آگـاه اسـت و   ي درون آدمياي زواةل نسبت به همين دل يو به هم  ! ست؟يت ن يبشر
 رهنمـون   ينش و يفـر گر صالح و مصلحت انسان و آنچه به هدف آ         ياز هركس د  

  .ن نكته انگشت خواهم گذاردي ايشناسد؛ من رو يگردد م يم
از داشـته كـه دسـت بـه       يـ  ن يزيـ  تصور كند خداوند بـه چ      يخطاست اگر كس  

ن انـسان را  يـ از مطلق است و لطفش اقتضا كـرده كـه ا        ين  ي او ب  .نش زده است  يآفر
ن يبنـابرا . سـت ك شـدنش بـه خدا   ي در نزد  يد؛ كمال آدم  يند تا راه كمال بپو    يافريب
 آن يهـا   شـالوده كه همچنان است ي روند واحدينيه است و روند د    يك هد ين  يد
ـ  يل قرآنيقت اصيك حقين يا.  استيكيز  ين امبران يـ ، پي است و طبق منطـق قرآن
  :ندا هر مبعوث شدي تحقق دو هدف زي براهاتن

 يها يژگيدن به وي خدا و ژرفا بخش    ي برا ي هموار ساختن زندگ   :هدف نخست 
  .يني و دي، اجتماعيت فرديشخص

ز بـه   يـ  طاغوت ن  يهاان، نمود ي طاغوت و طغ   يهاه نمود ي مبارزه عل  :هدف دوم 
 نـسبت بـه   ي و كژير پاك فطرت و هرگونه كوتاه     ي هرگونه انحراف از مس    يمعنا

ولَقَد بعثْنا يف كُلّ أُمـة رسـوالً أَن    «:ديگو يم م يقرآن كر . ت است ي انسان يقيروند حق 
 ـدباعــواْ الطَّــاغُوتنبتاجو يان هــر امتــيــقــت در ميدر حق) (٣٦ -نحــل (» واْ اللّــه 
] بگـر يفر [=د و از طـاغوت      يخـدا را بپرسـت    ] ديـ تـا بگو  [م  يختي بـرانگ  يا هفرستاد
ن ين هدف منحرف گشته باشد؟ اگر چنـ  يد كه از ا   يا هدي را د  يامبريا پ يآ.) ديزيبپره

ن هـدف  يل به همـ ي نيند در راستاا هو آوردامبران گفته و كرده ياست و هر آنچه پ  
گر به مفهوم   يكديان به   يروان اد ي پ يكين است هر نوع نزد    يقت چن يباشد و اگر حق   
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ت و  يدن بـه رونـد حركـت بـشر        يشتر بخش ي و توان ب   ي انسان ةشيپربار ساختن اند  
شتر بـر اهـداف مـورد نظـر     يـ  بيد و پافـشار يـ  فزونتـر و تأك  ي و اسـتوار   يداريپا
  .ستهاآن

  
  »بیتقر« ی قرآناصل
 از  ياريرا بـس  يـ ستم ز يـ ت ن يحيخ روابط اسالم و مس    ي سخن گفتن از تار    يدر پ 

ـ   كـه  همچنـان . دينه از من آگاهتر   ين زم يشما در ا    سـخن گفـتن از احتـرام        ي در پ
ـ  يامبران دي پيها  آموزهي كه قرآن برا   يا هژيو  حـضرت  يهـا  ژه آمـوزه يـ وه گـر و ب
م كـه  يـ  داريينجـا علمـا  يما در ا. ستمينز يل است ن  يقا) لسالما هيعل(ح  ي مس يسيع

ح ي مـس يسيـ  حضرت عيها ناً از آموزهي، عي از متون اسالمياريدانند بس   يخوب م 
ن يـ نـد ا يروان خـود بگو يـ ند تا بـه پ ا هم گرفتهاناً اليند؛ ع ا هم گرفت هاال) لسالما هيعل(

 يژرفـا  عمـق و     هـا  ن آمـوزه  ياند و اسالم آمده تا به ا        يآسمانهايي   ، آموزه ها آموزه
 را اسـتخراج  ينـ ين متون ديشمندان، ايشد اگر اند ي ببخشد و چه خوب م    يشتريب
 واحـد وارد    ةكـه از سرچـشم    هـايي     آمـوزه  ي عمق اثـر گـذار     يكردند تا همگ    يم

  .ميابيند را درا ه ما شديفرهنگ اسالم
ـ يريـ گ جهيكنم تا نت    ي م يادآوري .ستمي مطرح ساختن ن   ين در پ  يبنابرا عمـل  ه  ب

 مسلمانان بـه عنـوان كـشور و       ها يري درگ ي طوالن ةخواهم سابق   ين م ي همچن .آورم
 رقـم  هـا  يريـ ن درگيـ  از ا يليخ طو يتار. ان به عنوان كشور را فراموش كنم      يحيمس

ز يـ  ني تاختنـد و گـاه  يحين مـس  هـا ان بـه قلـب ج     ي گاه اسالم  ها آن يخورده كه ط  
 يهـا نان جا يـ ن م يـ ن اسـالم را نـشانه گرفتنـد و در ا          هـا  قلب ج  يحي مس يهاروين

 يهات و در كمـال تأسـف تمـدن   يحي تباه گشت به نام اسالم و به نام مـس         ياريبس
تـر آن بـود كـه     ستهيـ تر و شا حال آنكه مناسب. خ محو شد ي تار ة از صفح  يمتعدد

ـ  «:ميكرد ي موگو گفتگر يكديم و با   ينشست  ي، م ي بزرگ قرآن  ةطبق قاعد   ىتعالَواْ إلَ
م أَالَّ نعبد إالَّ اللّه والَ نشرك بـه شـيئًا والَ يتخـذَ بعـضنا بعـضاً                  كَلَمة سواء بيننا وبينكُ   
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ان مـا و شـما   يـ  كـه م يد بر سر سـخن    ييايب) (٦٤ -آل عمران   (» أَربابا من دون اللّه   
م و يك او نگـردان ي را شـر   يزيـ م و چ  يم كه جز خدا را نپرسـت      يستيكسان است با  ي

  .)ردي نگيي خدا به خدايرا به جاگر ي دي از ما بعضيبعض
گـذرم، از   يگذرم؛ از حـوادث انـدلس درمـ           ين حوادث در م   ي ا ةن از هم  يبنابرا
قا و جنوب ي سواحل آفريها يري گاه از درگ   يگذرم و حت    ي در م  يبي صل يها جنگ
كـه  هـايي     نوشـته  ةاز همـ  .  برسـم  ي كنـون  يهـا  تيگذرم تا به واقع     يز در م  يا ن يآس

ـ -ند ا هتوزانه نشأت گرفت  نيا ك يز  يآم   تعصب يهمتأسفانه از خاستگا   ان يـ آنكـه م  ي ب
 كـه از  ي كـسان ةگذرم؛ هم ي درم- ل شومي قاي تفاوتي و اسالم يحي مس يها نوشته

نـه  ي كه از خاستگاه ك    ي كسان ةكنند محكوم هستند، هم     يقت آغاز م  يمخالفت با حق  
 هـا  رفته شدهي پذند و ا رقابل قبول يسند، غ ينو  يرند و م  يگ  يو تعصب قلم به دست م     

ت، يقـت و خـدمت بـه بـشر    ي هستند كه از خاستگاه حق    ي كسان ها تن ها يرفتنيو پذ 
  .كنند يحركت م

  
  وگو گفتنقاط ضعف در روند 

 ندارد هرچند تماس مـسلمانان و       يت چندان قدمت  يحي اسالم و مس   وگوي  گفت
 ي بـه صـورت كنـون   هـا  آنوگـوي  گفت.  داردي طوالن يا هگر سابق يكديان با   يحيمس
 وگـوي  گفـت  مربوط بـه  يها شتر كوششينكه بي است گو ا  ي نوظهور ةديباً پد يتقر

 يخواهم بر برخـ     ي شده كه اجازه م    يت گرفتار نقاط ضعف فراوان    يحياسالم و مس  
  : داشته باشميها اشارها آنيموارد اساس

 ي باور در آن جنبه از زندگ      يدن به نوع  ير رس يزان تأث يآنكه م   ي ب وگو گفت :کمی
 مـدهوش  وگوي  گفت بر   ها صرف و تن   يديشتر بر عنصر عقا   يك كند ب   را در  يعمل

ار ي از هر دو سو بس     ها ان سوء استفاده  ين م ي است كه در ا    يعيطب. گذارد  يانگشت م 
ك يدئولوژي ايها ا جنبه ي ي فكر يها رومند باشد؛ فراموش كردن صحبت از جنبه      ين

 ي اخالق يها زش و اصول مشترك، فراموش كردن صحبت از ار        ها  بر شالوده  يمبتن
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 كه هر دو طرف     ي اجتماع يها  سخن گفتن از ارزش    ين و فراموش  يمورد باور طرف  
 ي را بـا ناكـام  وگـو  گفت مربوط به  يها  تالش يمان دارند همه و همه تمام     يبدان ا 
  .رو ساخته است هروب

 ي كـارزار بـرا  ة وارد صحنييشد تو گو   ي م وگو گفت كه وارد    ي هر گروه  :دوم
حقم  گفت تو بر باطل و من، بر يگر م يشد و به طرف د      يد م  خو يها يروزيثبت پ 

 محـور  يرمنطقـ ي غةيـ ن روحي ا ي وقت .د حذف شود و حق پابرجا بماند      يو باطل با  
 يا هيـ د آياجازه ده.  از آن داشتي مثبتةجيتوان انتظار نت ي باشد هرگز نم وگو  گفت

به ) ص(د شما نقل كنم كه در آن به رسول خدا حضرت محم           يد برا ياز قرآن مج  
د بـا حـذف   يـ د تـو با   يگو  يمان را به رسالت خود دارد م      يت ا يها كه ن  يعنوان كس 

 و بـه  يگران شوي با دوگو گفت خود وارد  ي ذهن يها هستنا و د  ها يشداوري پ يتمام
و در  ) (٢٤ -سـبأ   (»  أَو يف ضلَالٍ مبنيٍ    ىوإنا أَو إياكُم لَعلَي هد     «:ييطرف خود بگو  

ممكن است تـو بـر حـق و         .) مي آشكار يا گمراه ي  تي شما بر هدا   ايا ما   ي قتيحق
 از يك از مـا بخـش  ي  بسا هرين هم درست است و ا     يمن بر باطل باشم؛ عكس ا     

 يم تمـام يگر باشـ يكـد ي كـه همـراه   يم و در صـورت يقت را همراه داشته باشـ    يحق
  .ارمان خواهد بوديقت در اختيحق

خواهـد   ي مـ ي است ابتدا از ويگري با د وگوي  گفت ينكه هركس در پ   ي ا :سوم
د اول مـرا بـه   يـ گو ي مـ يحيمثالً فرد مسلمان به مـس    . ت بشناسد يكه او را به رسم    

د ابتـدا مـرا   يگو ي هم به مسلمان ميحيمس.  كنموگو گفتت بشناس تا با تو      يرسم
ـ    يان موانع ين م يدر ا .  كنم وگو گفتت بشناس تا    يبه رسم   تفـاهم   ي وجود دارد ول

 اسـت بـه   يد وجود داشته باشد و مـثالً كـاف    يت شناختن با  يم از به رس   يبر حداقل 
ش باشـد و  ي خـو ير و زنداني كه نه مسلمان اس   يا هگونه  م ب يگر احترام بگذار  يكدي

، وگو گفتصورت   ني زندان متون مقدس مورد قبول خود بماند و در ا          يحينه مس 
  .ثمربخش خواهد بود

ك يـ گرفـت كـه هـر      ي صـورت مـ    يا دو طرف  يان دو نفر    ي م وگو گفت :رمهاچ
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نشـست و بـه       ي مـ  وگـو  گفتفرد مسلمان به    . داشتهايي  دي ترد يگرينسبت به د  
. ينينش ي موگو گفت خود با من به  ياسي تحقق اهداف س   يگفت تو برا    ي م يحيمس

 يگفـت تـو بـرا     يشد به او مـ      ي با مسلمان م   وگو گفت وارد   يز وقت ي ن يحيفرد مس 
د هـم  يـ  در چارچوب شـك و ترد .يا ه داد وگو گفتگران تن به    ي د ياسياهداف س 

  . داشتهاوگو گفت از يتوان انتظار ثمر ينم
 را هـا  آن يا ها مؤسس يد  هاچ ن ي ه  و  به صورت خودجوش بود    هاوگو گفت :پنجم
ان بدان ينيشي كه پييكردند از آن جا  ي م وگو  گفتكه  هايي  كرد و آن    ي نم يسازمانده

 ةشد و از سـابق      ي انجام م  شتر به صورت گسسته   يكردند و ب    يده بودند آغاز نم   يرس
 را ين وضـع يا الاقل من از طـرف مـسلمانان چنـ       يشد    ي نم يا ه استفاد هاوگو گفت

  .شاهد بودم
 در يت اصـل يـ لم بدان اشاره كنم هر دو طرف فاقد مرجع     ي كه ما  یانی پا ۀو نکت 

ا شـما مـرا قـانع       يـ د من شما را قانع كردم       ي بوده است؛ مثالً فرض كن     هاوگو گفت
 مـشترك و  ةن برنامـ يـ  ا يچه كس . مي توافق كرد  يا هو در مورد برنام   ا هر د  يد  يكرد
 وجود داشته باشد كـه      يني د يتيست مرجع يا بهتر ن  يرد؟ آ يپذ  ي ما را م   ةرفته شد يپذ

 يگر بر موارد توافق  يابت از طرف د   ي به ن  يگريت د ين طرف و مرجع   يابت از ا  يبه ن 
  !د بزنند؟يي همگان مهر تأي برايا هما به عنوان قاعد

ز وجـود  يـ  نيگري نكات د.ل بودم مطرح كنمي كه ما ين بود مجموعه از نكات    يا
 از يا ه تــازةم وارد مرحلــيخــواه ي مــي وقتــي نــشدم ولــهــادارد كــه متعــرض آن

 ينـ ي ديها تي است كه مرجعيعيم طبيمعتقد. نديآ يم به كارمان مي شو هاوگو گفت
اشـتن رسـوبات   ان برديـ  مواضع هر طرف گردنـد و خـود، از م  يدار هماهنگ   عهده
ن يم از ايممكن است نتوان . رندي را بر دوش گ    ها و كنار گذاردن آن    يخي و تار  يروان

 را كنـار  ها آنوگو گفتد حداقل به هنگام     ي اجازه ده  يم ول يدا كن يپهايي  رسوبات ر 
  .جه برسديمان به نتوگوي گفتم تا يگذار

ـ هاوگو گفتدهم    يح م يم ترج يخواهم بگو   ينجا م يدر ا   وگـوي  گفـت  يجـا ه  ب
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ن راسـتا چـه     يـ  باشـد و در ا     ي علم - ي فكر وگوي گفت صرف،   ي الهوت - يكالم
 قـرار داد؛ مگـر   ي مـورد بحـث و بررسـ   يتوان به لحاظ فكر     ي كه م  مسائليار  يبس

 وگـوي   گفـت شه و   يست كه سزاوار اند   ي ن يا مسأله ها تمدن يري جنگ و درگ   ةمسأل
ا سرنوشت همه مـا     يشند؟ آ ر جنگ و نبرد با    يد درگ ي با هاا تمدن يآ! دو جانبه باشد؟  

ا هـم بـه صـلح    يـ  در رؤيم و حتـ يز باشـ ي كـه همـواره در جنـگ و سـت       آن است 
 وجـود   ي تمـدن  يها مـشترك در داد وسـتد      يها  عرصه ي برا يا مجال يم؟ آ يشيندين

 يهـا  هيـ ا نظري »هانتينگتونساموئل  «م به عنوان مثال تابع      يا ما همه موظف   يندارد؟ آ 
روان يـ ان پيـ  مؤثر ميها ي همكار ي برا ي فرصت خوب  ايم؟  ي و امثال او باش    »انيبرا«
  ان مختلف وجود دارد؟ياد

  
  وگو گفت مشترك يها عرصه
   حقوق بشر:الف

تواند مشتركاً مـورد      ي است كه م   يار مهم ي بس ةمسألبه عنوان مثال حقوق بشر،      
ن درسـت  يـ ا ايـ  آ. انجـام شـود  يرامون آن همكاريرد و پي و مطالعه قرار گ يبررس

 - ين در برابر حقوق بشر قرار دارد؟ من از خاستگاه اسالم          يشود د است كه گفته    
: مـان دارد  ي بـه نـام فطـرت ا       يزين است كه به چ    ي د هان باورم كه تن   ي بر ا  يحيمس
بـا  ) (٣٠ -روم (»  لَا تبديلَ خلَلْق اللَّه ذَلك الدين الْقَيم      هافطْرةَ اللَّه الَّيت فَطَر الناس علَي     «

ست ير نيرپذيي تغينش خداي خدا مردم را بر آن سرشته است آفر  كه يهمان سرشت 
ن معناسـت كـه خداونـد       يمان دارم كه فطـرت بـد      يا.) دارين پا ين است همان د   يا

 يكـ ي محبـت و ن    ي به سـو   يعيده كه به طور طب    ي آفر يا ه را به گون   يسرشت انسان 
 ة همـ د؟ اگـر يديس دانشگاه بر ما خوانـد نـشن  ي را كه رئ يكند؛ مگر متن    يحركت م 

ـ  يمان را هم نداشـته باشـ      يم دانش و معرفت و ا     يمفاه ، ي فاقـد محبـت باشـ      ي ول
هـايي  روي و ن  هـا  زهيـ  مجموعه انگ   و ستها  محبت ة فطرت سرچشم  .ي ندار يارزش

  .دهد ي را داراست و او را به سمت كمال سوق مهااست كه انسان آن
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م؛ فـرق  يـ ا ه گرفتـ يت او را از و يم، انـسان  يما اگر انسان را از فطرتش جدا كنـ        
 بـه   ي بـسوزان  آن را ا  يـ  يست؟ بـا چـوب اگـر درب بـساز         يانسان و چوب در چ    

ن يـ نـد ا يگو يداشته باشد مـ   ناهنجاري اگر انسان رفتاري وليا هفطرتش دست نزد 
 را از رفتــار ي رفتـار انـسان  يزيـ چـه چ . ستيــ نيانه اسـت، انـسان  يرفتـار، وحـش  

ست؟ وجـدان  يخواند ن يان م كه وجدان بديسازد؟ مگر همان   يز م ي متما يرانسانيغ
رد يـ گ  يز بر اساس فطرت شكل م     ي حقوق ن  ةمنظوم.  از فطرت است   يهم كه بخش  

 اسـتوار  ي معرفـت انـسان  ة اخـالق و منظومـ   ةن اساس است كـه منظومـ      يو بر هم  
  .گردد يم

 از زنـدان ذات  يات عقلـ يهيند انسان براساس بـد يگو يگرا م  عقل ة فالسف يوقت
 ي در فطـرت آدمـ  مـسائلي ن نكته اشاره دارند كه ياكند به  ي خود حركت م يرونيب

مـان  يت، ايـ مان به علي بحث و مناقشه ندارد؛ ا     ي است و جا   يهيغرس شده كه بد   
 مـسائلي  هـا نيا.. .ن خـارج و   هـا مان به وجـود ج    ين، ا يضيبه محال بودن اجتماع نق    

 ي، زنـدان  هـا م و بـدون آن    يزن  ين خارج م  ها به ج  ي نقب ها است كه با كمك آن     يفطر
گر يكدي ما با    وگوي گفت ي برا يار مناسب ي بس ة فطرت، عرص  .ميش هست ي خو درون
 در صـورت    ي انـسان  ةشيم شده است و اند    يمان دارم كه معرفت، تقس    ي من ا  .است

د يگـشا  ي را مـ يا ه تـاز يها گردد و عرصه يار مي يقات الهيتالش و كوشش با توف 
 مـن   ي فكـر  يهـا  هز ازعرص يات استفاده نكنم و تو ن       ي فكر يها پس چرا از عرصه   

، يانـسان  يهـا   و ارزشي خـانوادگ يهـا  مـان بـه ارزش  ي؟ مگـر ا  ي نكنـ  يريگ  بهره
  !ست؟ين نيبرخاسته از خود د

ن يـ  ا.كـنم  ي شما نقـل مـ  ي را برا »ت و توسعه  يكنفرانس جمع « از   يا همن تجرب 
 آن تدارك شد كه سرشـار  ي برا ي كه در قاهره برگزار شد و سند       يكنفرانس بزرگ 

 ات مادبـود  ي و خـانوادگ ي روابط اجتماعة همةشكنند  و درهمي و فردياز تصور 
 برهنگـي ن متـون بـه     يـ  ا .رت داشـت  ي ما مغـا   ينيكه با وجدان د   هايي   و پر از متن   

 يا كسيآ. ندا هگانيخواندند كه با حقوق ب ي فرام ي به طرح اصطالحات   ي و حت  يجنس
ن يـ ه اسـت؟ ا دي شن)Sexual Rights( ي با عنوان حقوق جنسيزياز حقوقدانان چ
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حقـوق  «كنـد كـه    يد مـ يـ سـازد و تأك  ي را به شدت مطـرح مـ   ين حقوق يسند، چن 
 ي حتـ ي را دارد و كسيوند جنسين معناست كه هركس حق هرگونه پ     ي بد »يجنس

ونـد را ندارنـد و انـواع    ين نـوع پ يـ پدر و مادر و خانواده مطلقاً حق نظـارت بـر ا         
 از يفيج، مقدس هستند و تعر ازدواهمچون خارج از ازدواج     يبستر   از هم  يگريد
خواند و خارج  يف خانواده فرام  ير تعر يين سند به تغ   ي ا ي حت .شود  ي م ارائهز  ي ن هاآن

 و  ي پـدر و مـادر و فرزنـدان و روابـط قـانون             يعنـ يم  يشناسـ   يان م ياز آنچه در اد   
دهـد،    يل مـ  ي جامعه را تشك   ي سنگ بنا  يا هن خانواد ينكه چن ي و ا  هاان آن ي م يحقوق
 كه مـال  يا ه به صورت هر مجموع آن را دهد و     ي م ارائه از خانواده    يا هف تاز يتعر

ن به چه معناست؟  يد كه ا  يدان  يا م ي آ .كند  يف م يشود، تعر   ينه م ي در آن هز   يواحد
جا جمـع   كيد كه در يرو شد ه روبين معناست كه اگر شما با مجموعه افراديبه ا 

ا مـثالً اگـر   يـ ! خـانواده هـستند  ك يـ   نيـز نانيكنند ا يآمده و مواد مخدر استفاده م   
ك خـانواده   يـ نان  ي ا )كنم  ي م يعذرخواه(د  يدي را د  ي از منحرفان جنس   يا همجموع

 اسـت و هرگـاه   ي روابـط خـانوادگ  ةن كار، در هم شكـستن همـ  ي ايهستند؛ معنا 
 ي قواعـد اصـل  ةرد، همـ  يـ م  ي جامعـه مـ    ي جامعه مرده است و وقتـ      ،رديخانواده بم 

  .رنديم يز مين ني نظم و ديبرقرار
 مـورد بحـث و   آن را يادي زيهاان مطرح شد و كشور   ينهان سند در برابر ج    يا
م چرا وارد يما گفت. ن بحث نرفتند ير بار شركت در ا    ي ز ياري بس . قرار دادند  يبررس

ن كـار را  يهمـ . ميكنـ  يم و نظر خود را مطرح م  يشو  يم؟ وارد صحنه م   يبحث نشو 
 ي كه هست و ب    گونه ناه سند هم   اصرار داشتند ك   »كينورد« يهاكشور. ميهم كرد 

 را ايـن كـار   ةن ما اجـاز يم كه دي ما گفتيرد وليب قرار گ  يكم و كاست مورد تصو    
 از نقـاط    ياري بـس  توانـستيم م و   ي داشـت  يار جالب ي بس يكان همكار ي با وات  .دهد  ينم

ن سـند تـا حـد    يـ ز ا يـ  سـرانجام ن   .مير ده يي، تغ ين همكار ين سند را با ا    يضعف ا 
 ي بـرا ي خـوب ةن خود عرصيا ا ي آ . منتشر شد  يار كمتر يف بس  با نقاط ضع   ياريبس

كـان  ي؛ واتيكان نگفتم كه تو بر حق هـست      يگر نبود؟ من به وات    يكدي ما با    يهمكار
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ت يز آن نخواسـتم كـه ابتـدا مـرا بـه رسـم      يـ من ن. يهم به من نگفت كه تو برحق  
  .مينك ي ميم همكارين مورد كه اتفاق نظر داري با خود گفتم در ايبشناسند ول

   و شوراي رهبر:ب
 ةده باشد و آن رابطيكنم بر شما پوش     ي وجود دارد كه فكر نم     يا مسألهنجا  يدر ا 

ان يـ  در م  مسألهن  يا ا ي است؛ آ  يي و حكم شورا   يا حكم فرد  ي و شورا    يان رهبر يم
مـان دارنـد و    يت پـاپ ا   ي هستند كه به وال    يست؟ مثالً كسان  ي هم مطرح ن   هاسايكل

مـان داشـته    يست، ا يـ ك فرد ن  ي ةژي كه و  ي عام ي شورا تي كه به وال   يگريكسان د 
 يم كـه موضـوع    يگـو   ي است؟ مـن بـه شـما مـ         يحي مس ين موضوع يا ا يباشند؟ آ 

روز يـ  پ ي كه ما بر به اصطالح تـاج و تخـت شاهنـشاه            ي زمان يحت.  است ياسالم
ـ ي با ا- از خون و آهن بود يم ـ كه تاج و تخت يشد ا يـ  آ.ميرو گـشت  هن مشكل روب

 كـه مـا   - اسـت  يت كاملي واليكند آزاد است و دارا   يكه صادر م   يامام در حكم  
نكـه  يا ايشود؟    ين باشد نقش مردم چه م     ي و اگر چن   -م  يدي نام »هيت فق يوال« آن را 

 را ي را انتخـاب كننـد و چـه قـانون      يم كـه چگونـه و چـه كـس         يبه مردم واگـذار   
 انتخـاب  ن راآ كه خـود مـردم   ي اسالم و نظام اسالميها ن با آموزهيخواهند؟ ا   يم

 صـورت گرفـت و   ي دراز يهـا وگو  گفـت ن بـاره    يـ در ا .  ندارد ييند، همسو ا هكرد
 صـحنه از  ي رهبـر و رهبـر   يها فرمول رهنمود  :ميدي رس ها ن فرمول يسرانجام به ا  

 ياسـت جمهـور  يق انتخاب پارلمان و ريز دخالت مردم از طريه و ني فقي ول يسو
 يت رهبـر بـرا  يرو شد وال ه روبيتبس با قدرت تمام  و چنانچه حكومت با بن      .. .و

 يار جالب بـود و نظـام  ي بس ين همكار ي ا .شود  يبست وارد عمل م     ن بن يگشودن ا 
ن هـم  يـ  ا.ميدهـا هش نـام ن يت فقـ يـ  وال ةي در سا  ييم كه نظام شورا   يرا برقرار كرد  

  . آن بحث كردةتوان دربار ي است كه ميموضوع
  غربيورش مادی :ج

 مـا در  :ه بـه مـن گفتنـد   يارتودوكس روسـ  يساي با اسقف بزرگ كل   يداريدر د 
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 غـرب   ي مـاد  يورش فرهنگـ  ي، در معرض    ي اتحاد شورو  يه پس از فروپاش   يروس
ات خـوب و  يـ د و تجربيـ ا هن هجوم قـرار گرفتـ    يز در معرض ا   يم؛ شما ن  يقرار دار 
ن يـ م تـا مـا از ا  ي كنـ يگر همكـار  يد بـا همـد    ييـ ايب. ديـ ن مورد دار  ي در ا  يا هارزند
م بـا  يد تـا بتـوان  يـ ات مـا اسـتفاده كن    يـ ز از تجرب  يـ  و شـما ن    ميات استفاده كن  يتجرب

سم يـ اليه الحـاد و ماتر يـ  مـا عل ة مگـر همـ  .مي كنيياروي غرب روي ماد يها ورشي
 بـه  يرا جملگـ يـ م زيكنـ  ي را رد ميستيالي ماتريها شي گراي ما همگ!يم؟ آر يستين

 يهـا  يم همكـار يتـوان  ي است كـه مـ  يا هن هم عرصيا. ميمان داريخداوند متعال ا 
  .ميگر داشته باشيكدي با ياديز

  
  انی ادۀروان همی با پوگو گفت
 ي آنم كه فرصـت ي در پ ها تن  و درازا كشانم ه  خواهم سخن را ب     ين مورد نم  يدر ا 

گـذرد و   ين مـ هـا  از آنچـه در اذ يد با بخشيد تا شا  ي فراهم آ  ها  طرح پرسش  يبرا
ن يـ  در مـورد ا  يحاتيد بتـوانم توضـ    ي شـا  .كه وجود دارد آشـنا شـوم      هايي   پرسش

م و اصـرار    ي را شروع كـرد    اين كار م كه ما    يخواهم بگو   ي م يول.  دهم ارائهپرسش  
 را )ي و زرتـشت  يهـود ي،  يحيمـس (ان  يـ  اد ةروان هم ي با پ  وگو  گفتم كه باب    يداشت
 هـا  بـا آن وگو گفتم لذا باب يكن يز اهل كتاب قلمداد مي را ن ها ي ما زرتشت  .مييبگشا

 هـم  يسمي و هندو سمي مانند بوديرالهيان غ يروان اد ي با پ  يما حت . ميا هز باز كرد  يرا ن 
 مـا   .انـد   ي الهـ  يهـا  شهيـ  ر يان دارا يـ ن اد يـ م كـه ا   يرا معتقـد  يم ز يكن  ي م وگو  گفت
 هـم  يار خـوب يج بـس ي آغـاز كـرده و بـه نتـا        ي با غرب را از نظـر فكـر        وگو  گفت
 يشورا«ك و ارتدوكس،    ي كاتول يسايكنم كه با رهبران كل      مي من افتخار . ميا هديرس
 و يسا در كرواسـ يـ ، بـا رهبـران كل     يرلنـد ي و ا  يلـ ي انج يسايـ  و كل  »ساي كل ينهاج
 گونـاگون  يهاوگو گفت هاما با آن. ما هدار كرديگر دي دياري و بس  ييكاي آمر يسايكل

كـنم دعـوت جنـاب آرام         يمن افتخار م  . ميا ه داشت يوسته و مداوم  ي پ يهاناريو سم 
ران بـه  ي كه در اي و كسهاوگو گفتر يگيو پرفتم؛ مرد فعال  يلوكوس را پذ  ياول كان 
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 در  يدار با برادران ارمنـ    ين د ياو در ا  . بمان شد يدارش نص يدار ما آمد و افتخار د     يد
ي ن كشور زندگيان در ا  يرانيگر ا ي د ونمچهد كه   يدار كرد و به شم خود د      يران د يا

 دارنـد و  مي را كه دار يكنند و همان احساس     يم، م يكن  يكه م هايي   يكنند، فداكار  مي
ر از يناپـذ  يي جـدا ي چـون بخـش   هـا آن. م، برخوردارند ي آنچه ما برخوردار   ياز تمام 
 يهاسايـ  كلينجا با رهبران معنو يت افتخار را دارم كه در ا      يهامن ن . ندا رانيوجود ا 

 ينيار برجـسته و نـازن  ي بـس يها كنم و با چهره يدار مي مسلمان د  يمختلف و علما  
  .شوم يآشنا م
ن يـ ژه مراتب سپاس خـود را از ا    يوه  لم ب يدن به سخنانم ما   يشان بخ يش از پا  يپ

انـدركاران آن اعـالم دارم       دست ة و هم  استادانس محقق و بزرگ و      يدانشگاه و رئ  
 از خداونـد  .م كـرده اسـت  يشه تقـد يـ  بـه اند   ين دانشگاه خدمات گرانقدر   يرا ا يز

 تـا اگـر اجـازه    ما هنك آماديا.  ما را در راه حق قرار دهدةمتعال مسئلت دارم تا هم  
  . پاسخ دهمها د به پرسشييفرما

  
   اسقف بزرگ بعلبک،اسقف بسترس هارنظرها و اظها پرسش

م كه شـما، آنچـه    يم احساس كرديدي را شن  ها و نظر  ها شهين اند ي از شما ا   يوقت
 و تسامح شما را سـپاس       ين گشودگ ي ما ا  .دييگو  يم بازم يشه دار يما در ذهن و اند    

 مسلمان -م همگان يدواريم و اميكن  يش تشكر م  يما به خو   ش يكياز نزد . مييگو  يم
 و  ي و همجوشـ   ي و تـسامح و همـدل      ين انـدازه گـشودگ    يز به هم  ي ن - يحيو مس 
ـ  يحي مـس  - ي اسالم وگوي  گفت ةتيدر كم . ميگر داشته باش  يكدي به   يكينزد س ي رئ

 ي همكـار ي بزرگ لبنان بودم؛ ما شروع بـه نـوع       يها  اسقف يگروه مكلف از سو   
 - يحيك كنفـرانس مـس  يـ  ي برگـزار يم و بـرا يان و مـسلمانان كـرد    يحيان مس يم

 ينـده طـ   يشـاءاهللا سـال آ     م و ان  يديـ د  يده تـدارك مـ    يـ ن ا يـ  انتشار ا  ي برا ياسالم
 ةشيـ  خـاص اند ي و بـه نـوع  يحي مـس ةشيـ  را كـه اند يجي نتـا ة، فـشرد  يكنفرانس
 يلـ يخ. ميده است، مطرح سازيكان بدان رسين مجمع وات ي را پس از دوم    يكيكاتول
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قـاً در  ي از آنچـه دق يا ه ارزشمند شـما فـشرد  يدم در سخنران  يخوشحال شدم كه د   
ن يـ  كننـد تـا ا     يز همراهـ  يـ دوارم دوستان مسلمان ما ن    ي ام .م وجود دارد  يتدارك آن 

ـ  وگـو  گفـت ن هـا  خواهـا  ي لبنانة هم .ز باشد يآم تيكنفرانس موفق   ي هـستند و در پ
بـا رسـوبات     ديـ ز گفت يـ شما ن  كه همچنان وجود دارند كه     ي كسان ياند ول   يهمكار

ن پرسـش را از محـضرتان     يـ  ا يخواهم در كمال سادگ     يم. كنند  ي م يگذشته زندگ 
ن يده كـه راه چنـ  ي رسـ يشرفت و تكـامل  يـ  پ آن چنـان  ا فقه اسالم بـه      يبپرسم كه آ  

 بـه   ها كـشور  ةرا هموار سازد؟ مثالً حقوق بشر كه امـروزه در همـ           هايي   يهمكار
 خود اشاره   يها شما در صحبت  . يني د يها يادا آز يت شناخته شده است و      يرسم
 اجـازه داده  هـا ا بـه آن يـ  آ، برخوردارنـد ها ين آزاديران از ا ي در ا  ها يد كه ارمن  يكرد
 خـود داشـته باشـند؟ مـن     ي بـرا ي چون مدارس بخش خـصوص يشود مدارس  يم
ران اسـت چـه   يـ  در ايس مـدارس خـصوص  ي كـه در مـورد تأسـ   ينيدانم قوان   ينم
 مـدارس   يك سـر  يـ . ميـ س مـدارس را دار    ي تأس يبنان ما آزاد   در ل  يند ول يگو  يم

ان در يـ  ادةروان همـ يـ پ. يز مدارس بخـش خـصوص  ي ني سر كي هست و    يرسم
.  داشته باشـند  را خودةژي حق دارند مدارس و -  و مسلمان  يحي اعم از مس   -لبنان  

  .دييح فرمايران توضي در موضوع مدارس در ايعال استدعا دارم حضرت
   مشتركيها ي همکاري در راستاتحول فقه: پاسخ

بـا  ين جمـالت ز   يـ ر، سپاسـگزار ا   يـ ن تعب يخاطر ا ه   ب يعال با تشكر از حضرت   
ران شد و آن تحـول و  يش از موضوع مدارس در اي پيكنم پرسش   مي  تصور .هستم

ه است به اوج خود ستنا تويم كه فقه اسالم  يتوانم بگو   يمن نم . شرفت فقه است  يپ
ـ  يش ميحله به مرحله پ  ز مر ين بخش ن  يابد، ا يدست   ، هـا  بـه نظـر مـن فق   يرود ول

ران و يـ  در اي انقـالب اسـالم  يروزيژه پس از پيوه   ب ها آن .ندا ه داشت يزش بزرگ يخ
ـ  ي بـرا  ها از فق  ين درخواست نظام اسالم   يخصوص پس از ا   ه  ب  يهادگاهيـ  د ةارائ

د مطـرح شـود، درك     يـ  حل مـشكالت جامعـه با      ي كه برا  ياتي در مورد نظر   يفقه
  .نميب يان مين مي در ايند و من تحول بزرگا هدا كردي پينها جمسائلز  ايشتريب

 در ين سوم و حت ها حقوق بشر در ج    ةمسألو در مورد حقوق بشر، معتقدم كه        
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كنـد و مـا هنـوز     ي مـ ي خود را سـپر ين اسالم همچنان مراحل و مراتب نظر هاج
فـرانس سـران    ه بـه كن   يـ ن اعالم يـ ا. ميازمند برگردان حقوق بشر در اسالم هـست       ين

 يه عبـارت يـ ان اعالميـ در پا.  شده و كنفرانس سران با آن موافقت كرد        ارائه ياسالم
 خود به يت داخلين حقوق را بنابر وضع    ي عضو ا  يهاكشور«: ن معنا يآمده بود به ا   
: مييفزاين عبارت را به آن ب     يد ا يز گفتند با  ي ن ها كشور يبرخ» .گذارند  يمورد اجرا م  

 حـال كـه     :من گفـتم  » . داشته باشد  ي همخوان ها آن ين داخل ي كه با قوان   يدر صورت «
 :ديين بگويا دين بدان معناست كه به اسالم       ي هستند، ا  ين حقوق اسالم  يد ا يمعتقد

ت متناسب با ارتفـاع درب      ا ه كه قد و انداز    يم شو ا ه وارد خان  يتوان  ي م يدر صورت 
 تـا  ي را كوتـاه كنـ  تيهاا پاي يد سرت را بزني باين خانه باشد و اگر بلندتر بود   يا

  .ي وارد شويبتوان
 از ياريمـن در بـس  .  خـود دارد ي براي، حقوق ي معقول يهاانسان در حد و مرز    

 مواقع بـا حقـوق   ياريرا حق مطلق در بسيستم زيحقوق با مطلق بودن آن موافق ن   
 ين حق در شمار حقـوق     يم ا ياگر باور داشته باش   . رديگ  يگران در تعارض قرار م    يد

م يمورد اجرا بگـذار   ه   ب آن را د  يت شناخته شده است با    ي به رسم  است كه در شرع   
 ير در حقـوق   ييـ  تغ يجاه  د ب يرت داشته باشد؛ با   ي ما مغا  ين داخل ي اگر با قوان   يحت

  .مي خود را عوض كنين داخليم، قوانيمان داري اهات آنيكه به حقان
  

  رانی ای اسالمي در جمهورینی ديها تیمدارس اقل
 خـود را   ةژيـ  مـدارس و   يم بـرادران ارمنـ    يد بگو يان، با ريدر مورد مدارس در ا    

 ةنـد ي دو نماهـا  آنكـه  همچنان ، بر عهده دارند يران ارمن ي را مد  هااست آن يدارند و ر  
دارند كه بـا قـدرت تمـام و در          ) ي اسالم يمجلس شورا  (يآزاد در پارلمان اسالم   

 يارلمان برارا پيكنند ز   يشنوند، صحبت م    ي م آن را  مردم   ة كه هم  يكروفونيبرابر م 
افتـد   ي آنچه در صـحن مجلـس اتفـاق مـ      يا هژي و ييويستگاه راد ي ا .مردم باز است  

ـ      ها  و بحث  هاوگو  گفتدهد و مردم همه       يانعكاس م  طـور زنـده    ه   و سـخنان را ب
 از  يكـ ي .نـده هـستند   ي پـنج نما   ي دارا يني د يها تي اقل كه همچنان. دهند  يگوش م 
 دوسـت  يليجا همراه ماست، ما او را خ نيان در ا  يسي استاد سرك  يعني ي ارمن يعلما
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تـز  . ت و اسـالم اسـت     يحيان مس ي م ي و همجوش  ي بر همدل  يم و خود شاهد   يدار
بـه شـكل   ) لسالما هيعل(ن يام اباعبداهللا الحس  ي ق ة مؤمن دربار  يحين مس ي ا يليتحص
 منتـشر سـازد تـا از آن      آن را خواهيم كه هرچه زودتر       است و از ايشان مي     يار جالب يبس

  .كنيماستفاده 
ت يـ  اهـل ب   ةرامـون ائمـ   يسندگان لبنـان پ   يـ  نو ينـد آثـار نوشـتار     ا و چه فراوان  

 ي صـدا  يعل« ،ي جاودان و  ة و حماس  »جرج جرداق «، از جمله اگر     )السالم  هميعل(
 فـراوان بـا آن   يكـه در دوران جـوان  ) علي صوت العدالة االنسانية (»يعدالت بـشر  

 و »يمان كتـان يسـل « يهـا  ر و نوشته ز آثا يم و ن  يش كرد ا هم و زمزم  يدا كرد يارتباط پ 
 ينـصر « و  »هپـولس سـالم   « : چـون  يي و شـعرا   ي شـعر  يها ز حماسه يگران و ن  يد

 و نشاط در   ي سالمت ةسان مژد ه  ند و كلماتشان ب   ا كه همگان از بزرگان   .. . و »سلهب
  .ان ماستي مي وحدت و همدلةگر حماس مي و ترسي ما جاريها جان و رگ

 در يست هـزار نفـر ارمنـ   ي دو:ميگو يبرابر شما منجا و در   يهرحال من در ا   ه  ب
 ياز بزرگـ يـ  هستند كه خـود امت    ي اسالم ينده در مجلس شورا   ي دو نما  يران دارا يا

ران يـ ش از عموم مردم ايندگانشان بيت، نماينكه به نسبت شمار جمعي ايعنياست  
 نظر گرفتـه شـده   نده دريك نمايكصد و پنجاه هزار نفر   ي هر   يران برا ي در ا  .است
 ي دارا.كننـد برخوردارنـد   يان مـ يـ ند و بيگو ي كامل در آنچه مي از آزاد هاآن. است
 اشـاره  كـه  همچنـان شـود و     يس مـ  ي تدر ي به زبان ارمن   ها هستند كه در آن    يمدارس

ن مـدارس را  يـ ران آمد و اي آرام اول به ا    يكوس ارمن ي كاتول ها آن يكردم رهبر روح  
تـان  يد و او برايدن كـرد؛ از او بپرسـ  ي د كشوريهاسايد قرار داد و از كل   يمورد بازد 

  .خواهد گفت
  

   و کرامتيآزاد
  :)نگار سفیر، روشنفکر و تاریخ(دکتر پترس دیب رئیس سابق دانشگاه لبنان 

 از يا ه جملـ ١».رديـ ست، فرابگيـ  را كـه بلـد ن  يزيـ  خجالت نكشد كه چ    يكس«
                                                

  .۱۸ ة صفح،۴  جلد،البالغه نهج - ١
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دهـم   يوش مـ راد شده گي كه به سخنان اي همواره و در حال كه نا جاود ةالبالغ  نهج
  .كنم يد و در آن تأمل ميآ يبه خاطرم م

نکه انسان برادر انسان اسـت      يد؛ از ا  ي صحبت کرد  يکيشما از نزد  ! حضرت آقا 
گر، يکدي از   ها آن يگر قاعده و فاصله گرفتن و دور      يکدي به   هاک شدن انسان  يو نزد 

ند  برسـ  يـي  و اعتال  يـي  به چنـان واال    ها شهي و اند  ها دهي ا ي وقت .خالف قاعده است  
  .گردد ي بزرگ، خرد ممسائل ةبازند و در چشم بزرگان هم يات رنگ ميئ جزةهم

د و  يـ دي اجتنـاب ورز   هـا د و از درنگ کردن در آن      ي گفت يبي صل يهاشما از جنگ  
کرد مثبت بـود؛  ين رويز سرشار از همي و سخنان شما ن ها د و گفته  ي کرد يکار خوب 
ق زور و نـه عـدالت و    يـ رل راه حـل از ط     يـ ل تحم يـ  به دل  يکل طوره   ب هااگر جنگ 

 يهـا گر اسـت، جنگ   يکـد ي برخورد و تعامل افراد بشر با        ي برا يستپ، ابزار   يدرست
ر جنگ و نبـرد و      ي که درگ  يرا کسان يست ز هاآنترين    و زشت ترين    ستپ از   يمذهب

د بتوان يشا. کشند يشوند و م يدانند که چرا کشته م      ي هرگز نم   هستند خشونت آن 
 و ياسـ ي اهـداف س ي را هم داشته وليني ديها ف هد ي برخ يبي صل يهاگفت جنگ 

  .ان بوده استي هم در مياقتصاد
ان بـوده  يـ  هـم در م ينير دي اهداف غيک سري را شکر که يم خدا يگو  يمن م 
  !کاهد ي مها تين جناي ايلشتپ و ي از زشتيرا اندکياست ز

 برگرفته از کرامـت  ي و برابرين از حقوق بشر، حقوق بشر و آزاد     يشما همچن 
آن  قـرار دارد و  ها کشور ين اساس ي معموالً در صدر قوان    يآزاد. دي سخن گفت  يمآد
 بخـش   يک حـق باشـد؛ آزاد  يـ شتر از   يـ د ب يشـا . نامنـد   ي انـسان مـ    يعي حق طب  را

ـ  تي انـسان مـسئول    يژگـ يرا از و  يـ ت انسان است ز   ير انسان يذپنا  ييجدا  او و   يريذپ
  . خواهد داشت وجود نمسئوليتي نباشد، ي آزاديول بودن اوست و وقتئمس

 کـه  يد، کـار يـ  در گذشته را محکـوم کرد   ها  دولت يها شما کرده ! حضرت آقا 
 مـا اگـر در برابرشـان    ي کـه بـرا  يزيـ چ. دهنـد  ي انجام م ها  دولت يهنوز هم برخ  
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 از بعـد  »هاشـر «ن يـ  بزرگ هم عـدم انتقـال ا  ةمسأل.  ندارديزيم، جز شر چ   يستيبا
 اسـت کـه بـر دوش شـما و     ي بزرگـ ن همان امانتي به بعد مردم است؛ ا     ها دولت

  .دين مورد صحبت کنيلطفاً در ا. امثال شماست
  :سخپا

 يکيکنم که به  ياد م ي »يعل«ت  ي قهرمان انسان  ،برادران ببخشند اگر از امام خود     
 - »يمالک اشـتر نخعـ  « يعني - از استانداران خود   ي استاندار -کارگزاران خود    از

 را همـراهش    ي ادار - ياسـ يسند س ترين    ل داشت و باشکوه   يکه او را به مصر گس     
نش يا در آفـر يـ  تو هـستند  ينيا برادر دي ؛ندا همردم بر دو گون  «:ديگو  ي م - ساخت

 بـه مالـک اشـتر را در       ي امام علـ   ةخواهم که نام    ياز برادران م  » .باشند  يچون تو م  
 ا بـرادر  ي ، وجود ندارد  يگريد نوع د  يفرما  ي حضرت م  .البالغه از نظر بگذرانند     نهج
انـسان حـق    .  است که انسان است    ين کاف يندار هم نبود هم   يست و اگر د   و ت ينيد

 دارد ياديـ ار زيسخنان نغز بـس ) ه السالم يعل (ي عل .خود را و کرامت خود را دارد      
 آنجا  ،روردگارش اشاره نکنم  پ با   يک سطر از مناجات و    ي به   هاد تن يآ  يفم م يکه ح 
که دوست  آن چنانس مرا پ ،ت دارم که دوسيتو همچنان ! ايبار خدا « :ديگو  يکه م 
  ١». بگردانيدار

ف کرامـت و تعريفـي از   يـ  و تعر يف آزاد يان در تعر  ي اد ة که هم  باور دارم من  
 کرامت و حـق     ي، آزاد .اند   حقوق انساني  يها  شالوده ها اين .زندگي اتفاق نظر دارند   

 ي و آزادي و آزادي و کرامت و کرامـت بـدون زنـدگ    ي بدون آزاد  ي، زندگ يزندگ
ن اسـت  يان چنـ ين اديف کرامت در اي تعر. و کرامت وجود ندارديز بدون زندگ ين

م هـم   يدر قرآن کـر   .  و ارجمند است   يکه انسان به عنوان انسان نزد خداوند گرام       
 مـا فرزنـدان آدم را   يو بـه راسـت  ) (٧٠ -اسـراء  (» ولَقَد كَرمنا بين آدم    «:آمده است 

ــ ــا.)  داشــتيميگرام ــدداشــت و ين گرامي ــيارجمن  ة سرچــشمي و از ســوي ذات
س انـسان بـه     يتقـد .  خداوند است؛ خداوند منبع قداست اسـت       يعني ها يارجمند

                                                
  .۴۲ ة صفح،)صدوق(الخصال  - ١
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در . مينـام  ي مـ  يعـ ي را کرامـت طب    ين کرامـت و ارجمنـد     يما ا . عنوان انسان است  
ان يـ  کـه اد معتقـدم . اد شده استي يعيز از کرامت طبي حقوق بشر ن ينها ج ةياعالم

 حقوق  ينها ج ةين کرامت در اعالم   ي ا . انسان هستند  يبرا يشتريمعتقد به کرامت ب   
 ةيـ  هـم در اعالم    يگـر ي د يهـا  ي کاست .آن است  يها يبشر وجود ندارد و از کاست     

 در يار مثبتـ يه خـود گـام بـس     يـ ن اعالم ينکه ا ي حقوق بشر وجود دارد گو ا      ينهاج
  .رود يشمار مه  احقاق حقوق بشر بيراستا

 بـه نظـر   .دانم ي ناقص مآن را ينهم ول يج مه را ارين اعالم ي ا يخيمن نقش تار  
ان و يـ  ادة منظورم هم،نيم ديگو ي م يه است و وقت   ين اعالم يشروتر از ا  يپن  يمن د 

 يعـ ي فـوق طب   يمان دارد کـه کرامتـ     ين ا يد. ت است يحي اسالم و مس   هاش آن يپشايپ
 را انسان ين کرامت و ارجمند  يم؛ ا ينام  ي م ي کرامت اکتساب  آن را وجود دارد که ما     

زگـار و انـسان     يرهپانـسان   .  بکند يت خدمت يآورد که به بشر     يدست م ه   ب يهنگام
 يبـه او کرامـت اکتـساب   . بخـشد  ي مـ يصالح، صالح و تقوا به انسان کرامت افزون      

 ي از مردم عاد   ياريست که بس  ي ن يديترد.  است يعيدهد که فراتر از کرامت طب       يم
 هـا د؟ آنيـ ده يف آنان قرار ميرد همامبران را در کنار و   يپا  ي آ ي ول ،ندا  کرامت يدارا

 صـالح و  ي هـستند کـه رهبـر   يرا کساني ز،ترند ي ارجمندتر و گرام ياز مردم عاد  
  .ت را به نام خود ثبت کردندير بشرييعهده گرفتند و تغ خ را برياصالح در تار

نثَي وجعلْناكُم   الناس إنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُ      هايا أَي  «: از قرآن آمده است    يا هيدر آ 
  قَاكُماللَّه أَت عند كُممفُوا إنَّ أَكْرارعائلَ لتقَبا ووبعمـا  ! مـردم يا) (١٣ - حجـرات (» ش 

 آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيلـه گردانيـديم تـا بـا     يشما را از مرد و زن  
ـ             ييكديگر شناساي  زد خـدا    متقابل حاصل كنيـد در حقيقـت ارجمنـدترين شـما ن

 از  يديـ به عنوان عنـصر جد    ) يزگاريرهپ(نجا تقوا   يدر ا .) پرهيزگارترين شماست 
وفَـضلَ اللّـه    «:شـود  يد هـم مـ   هاتقوا شامل ج  . شود  ي مطرح م  يکرامت و ارجمند  

خداونـد مجاهـدان را بـر       ) (٩٥ -نـساء   (» الْمجاهدين علَي الْقَاعـدين أَجـرا عظيمـا       
 تقوا شامل علم و دانش هـم        ،.) بخشيده است  يزرگ برتر  ب ينشينان به پاداش   خانه
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 كـه  يآيـا كـسان  ) (٩ - زمـر (» هلْ يستوي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ  «:شود  يم
 هـم هـست کـه    يگريار دي؛ عناصر بس)ند؟ا دانند يكسان ي كه نم يدانند و كسان   يم

 .سازند يبمان م ي را نص  ي کرامت معقول  کنند و   يل م ي را تکم  يزگاريرهپاندام تقوا و    
 معقـول  ي زنـدگ :د به عقـل باشـد  يد مقي و کرامت با ي و زندگ  ياز آن گذشته آزاد   

ل بـه   ي تبـد  ين آزاد يـ  اگـر ا   يول.  معقول ي، کرامت خردمندانه و آزاد    )خردمندانه(
ا اگـر  يـ م ي شـود، بـا آن مخـالف   يت بـه نـام آزاد  يران ساختن انساني و ي برا يابزار
مـور  يت« و »هوالکوخان مغـول « ي، زندگي که زندگيعني باشد يزندگ، ضد  يزندگ
نـت بـه   ها اي بـه معنـا  ي اگر کرامت و ارجمند. استين ضد زندگ  ي باشد، ا  »لنگ

ن سـه   يـ ان ا يـ ن اد يبنـابرا . ن کرامت ضد کرامت اسـت     يگران باشد، ا  ي د يارجمند
آن د يـ توان يم و شما مـ ينام ي مي خردمند آن را کنند که     ي م يزيد به چ  يقاعده را مق  

منظـورم کرامـت   . ديـ د، بناميـ خواه  يا هرچه که م   ي بودن   يا انسان ي بودن   ي منطق را
  . استي به سود آزادي در چارچوب اخالق و آزادي و زندگياکتساب
  

  ن جز عشق است؟یمگر د
  :)رنظرهااظ (یاسقف بزرگ الزغب

ن يـ ا ».عدالت سرآمد احکام اسـت « :نديگو يم، مي هست» حقوقانستيتوي«ما در   
اهللا   تيـ م؛ آ ي عـشق قـرار دهـ      يهـا نکه عدالت را بـر بال     يدرست است مشروط بر ا    

 »ولسپب يالحب«در پ حقوق انستيتويآن ر يبزرگوار از محبت صحبت کردند و مد     
ق کـرد کـه     ي مرا بر آن داشت و تـشو       هانيدر مورد محبت و عشق سخن گفتند و ا        

ان کـنم؛  يـ اهللا ب تيـ وارم آ خطاب به برادر بزرگـ آن ران صحبت را داشته باشم و  يا
  !ديار خوش آمديبس
ـ عتـاً  يز طبيـ د و مـن ن ي باشـم بـرادرم هـست     يحيش از آنکه مس   يپ ش از آنکـه  يپ

ـ م بـه همـان      يا نخـواه  يم  يهرکدام از ما بخواه   . ميد برادر شما  يمسلمان باش  در و  پ
ن يـ ا. ميـ ا ه جـز او وجـود نـدارد، وابـست    يي کـه خـدا   يروردگـار په و به    يمادر اول 
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نش يشما در آفر.  است که بر ذات انسان عارض شده و نه برعکس         يني د يوابستگ
ـ   .دي برادر من هـست )آدم و حوا(ه يدر و مادر اولپدگار و در    يو آفر  ه  مـن شـما را ب

ر يـ  صـاحب مزام ةده است دوست دارم و به گفت     ي که مرا و شما را آفر      يخاطر کس 
 که مـرا و  ين دو دستبه خاطر آ» .دو دستانت مرا ساختند و سرشتند« :ديگو يکه م 

  .ک خاک سرشت، دوست دارميرا از و ت
 و عـشق  ين دوستي که مرا و شما را شامل ايخاطر همان کسه  دوستتان دارم ب  

. در و مـادرم را دوسـت دارم  پ خود از ي که برادر تنگونه ناکرده است، درست هم   
و  تـ .رمدارد، دوست ندا ي که تو و مرا دوست مييخاطر خداه   ب هارا تن و   من ت  يول

نکـه  ي ا يعنـ يد  يرا آفر و   دوست دارم که مرا و ت       خدايي  و عشق  يرا با همان دوست   
ان مـرا  يـ نهادگار جيـ  اسـت کـه آفر  ي من به تو برگرفته از عـشق و دوسـت      يدوست

.  است که در قلـب خـود دارم  ي و عشقي برخاسته از دوست  .سرشار آن کرده است   
کـه برکنـار از     همچنـان ،رمش به خدا، دوسـت نـدا    يرا بر کنار از عشق خو     و  من ت 

در حال عبادت هايي  به تنيعشق خدا به تو و به من هم دوستت ندارم و اگر روز    
بـرادرت   «:ديرسـ پ »نيقـاب « از يکـه روز  ابم ـ همچنان ي بار يو نماز به حضور اله

م ي تقـد يکل، قربـان ي هيو اگر خواستم برا   . ديرسپـ از من هم خواهد      » کجاست؟
ح بـه مـن   يحـضرت مـس  . ي بر گـردنم داشـته باشـ    ي و حق  )نذر داشته باشم  (کنم  

عـشق  . م نمـا  ي خود را تقـد    يس قربان سپد ابتدا برو و با برادرت صلح کن         يگو  يم
شـود و از   ي ما مـ يرد و شامل هر دويگ ي است که از خداوند سرچشمه م يا هگاني

عـشق و   .رديـ گ  ي خدا اوج م   يرود و به سو     ي م يگريقلب هرکدام از ما به قلب د      
 . که منحصر به مـا دو طـرف باشـد دوام نخواهـد داشـت           ي متقابل ما زمان   يتدوس
 سرچشمه نگرفته و بدان ي شما با من اگر از عشق الهي من با شما و دوست    يدوست

م و يـ مـان دار يگانـه ا ي يشما و من به خـدا . ده باشد رو به زوال است يختم نگرد 
دا يـ پآن اخـتالف     و نـه در جـوهر        يگـانگ يت و   ين وحـدان  ي اگر در مفهوم ا    يحت
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ان و مـشرکان  يحيان مـس يز ميم نيقرآن کر. ميمان ي ما و شما هر دو موحد م  ،ميکرد
را عـشق و    يـ م ز يمن و شما در همان عـشق، موحـد هـست          . ل شده است  يز قا ييتم

ا از هـر  يـ  خداوند با ما فرود آمـده  ي چه آنکه از سو، استيکي و محبت  يدوست
 واحـد و در فـراز و فـرود کـه از     يعـشق . شد خداوند باال رفته باي ما به سو يدو

 نشأت گرفته و به خداوند عزوجل ها  عشقة همةخداوند متعال به عنوان سرچشم   
  ! تو به من برادري من به تو و عشق و دوستيابد عشق و دوستي يز فرجام مين

  :سخپا
ت يـ  از اهـل ب يتـ يم روايگـو  ي گفتن ندارم جز آنکه م   ي برا ينجا حرف يمن در ا  

 جـز عـشق و      يزيـ ن چ يـ و مگر د  «: نقل شده که در آن آمده است      ) لسالما  هميعل(
  »محبت است؟

  
  )تناقض( آن ی به مفهوم قرآنيآزاد

  )بون آزادیتر (»المنبر الحرّ«رکل ی دب،ای ریدکتر شوق
 کـه مـا را بـه    ين نکـات فکـر  يـ خواهم بـه خـاطر انگـشت گـذاردن بـر ا         يم

شـود از شـما    ي رهنمـون مـ  يحي مس- ي اسالميهاوگو گفت از  يني نو يها شالوده
ان به لحاظ يحي جلب کنم که از نظر مسيا مسألهلم توجه شما را به  ي ما .تشکر کنم 

 هـستم و هنـوز      ي من شاگرد کوچک   . است يتيراهمپ ة، نکت يع اسالم ي و تشر  يفقه
ـ بـاً جز ي تقرين نکته ارتباطي ا.ک شنونده هستمي هاخ تنيهم در طول تار   دارد و يئ

ک يـ ن يـ  ا.بخـشد   ي را تجسم مـ    ي اجتماع يهاا عادت ي يخيتارا  ي يطي مح يهاتمدن
 قرار  ي دائم وگوي  گفت موضوع   ي است و به لحاظ اجتماع     ي و فقه  يدهاتضاد اجت 

 از ياري که بـس يم دارم آزادي که در قرآن کر    ياً از نظر من و بنابر مطالعات      يثان. دارد
ده اسـت بـه     طور مطلق مطـرح شـ     ه  م ب يمسلمانان از آن هراس دارند در قرآن کر       

 ةيـ مـثالً آ .  مطلق مطرح شـده اسـت  ي آن، آزاديحي مسي و به معنايمفهوم الهوت 
ق يـ  اسـت کـه خداونـد از طر     ي مطلق يانگر آزاد يم که ب  يگو  يتان م ي را برا  يکوچک
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والَ تكُونواْ كَالَّذين قَالُوا     «:ديگو  ي انفال م  ة در سور  .کند  يم به انسان عطا م    يقرآن کر 
 مباشيد كه گفتند شـنيديم در    يو مانند كسان  ) (٢١ -انفال  (»  يسمعونَ سمعنا وهم الَ  

إنَّ شر الدواب عنـد   «. عقل استينجا به معناي در ايي، شنوا.)شنيدند ي كه نم  يحال
               و مهعـما لَّأسـريخ فـيهم اللّه لمع لَوقلُونَ ٭ وعالَ ي الَّذين كْمالْب ماللّه الص   مهعـمأَس لَـو

 بدترين جنبندگان نـزد خـدا       قطعاً) (٢٣ و ٢٢ات  ي آ - انفال(» لَتولَّواْ وهم معرضونَ  
 يافـت قطعـاً   ي مـ يانديشند ٭ و اگر خـدا در آنـان خيـر         ياند كه نم   يكران و الالن  
 ي بـاز بـه حـال اعـراض رو    كرد حتماً يساخت و اگر آنان را شنوا م   يشنوايشان م 

 مطلق به انـسان وجـود   ي آزادي اعطايات براين آيا باشکوهتر از ا  يآ.) تندتاف يبرم
» ...فَمن شاء فَلْيـؤمن ومـن شـاء فَلْيكْفُـر         ... « :د آمده است  يز در قرآن مج   يدارد؟ و ن  

قُلْ آمنـواْ  «.) پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند      ) (٢٩ -کهف  (
» نَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إذَا يتلَي علَيهم يخرونَ لَألذْقَـان سـجدا           به أَو الَ تؤمنواْ إ    

 كه پيش   يگمان كسان  يبه آن ايمان بياوريد يا نياوريد ب      ] چه[بگو  ) (١٠٧ - اسراء(
كنـان بـه    بر آنان خوانده شود سجده] اين كتاب[ند چون ا هآن دانش يافت] نزول[از  
  .)فتندا ي درميرو

ـ   ينکه آزاد يم ا ينجا بگو يخواهم در ا    يآنچه م   آن و بـه نـص   ي بـه مفهـوم قرآن
 را بـه ارمغـان   ياسـ ي و حقوق سيعي مطلق است که حقوق طب  يح قرآن، آزاد  يصر
 يا) (١ - نـساء (»  الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة          هايا أَي «: آورد  يم

ـ  آفريـد،    »ينفـس واحـد   « شما را از     كه  ناوردگارت از پر  !مردم ـ .) دييـ روا نما پ  يول
ـ  هاخ جيژه در طول تار يوه  خ اسالم و ب   يم که در طول تار    ينيب  يم  يجـا ه ن عـرب ب
م يکنـ   ي م يرويپ يخي و تار  يم، از عادات اجتماع   ي باش ين مفهوم قرآن  ينکه تابع ع  يا

خواسـتم    يم لذا مـ   يکن ي شرح اسالم حرکت م    ي برا يو از آنجا به عنوان خاستگاه     
 جلب کنم و دوست دارم خاطرنـشان سـازم کـه    ي اساسةن نکت يتوجه شما را به ا    

 يم آزادي وجـود نـدارد؛ در قـرآن کـر      ي که در اسالم اجبار    آن است  يمفهوم آزاد 
  .مطلق است
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  ید اسالمهادگاه اجتی از ديآزاد: پاسخ
 ي جـوان ةيـ جـان، روح يرشـور و ه پ ةيـ ن روحيـ  ا آفرين بـه  با تشکر از دکتر و      

ا هر قانون ين ي شناخت مواضع هر دين راه برا يد بهتر هاقت اجت يدر حق ! سالمندان
ا ي ي اعم از آسمانينيد را از هر د   هام اجت يتوان  يما نم . ع گوناگون است  يان وقا ياز م 
 يق بـرا  يـ  روند اعمـال نظـر دق      »دهااجت«. مي، حذف کن  يا از هر قانون   ي يرآسمانيغ

ـ يـ ا آن واقعه    ين  يشناخت متون مربوط به ا     د عنـصر  هـا  اجت.د اسـت يـ  جدةا حادث
ـ . رود يشمار مـ ه ب) يبشر (يا وضعي يني ديگذار  در هر قانون يريذپ انعطاف  يول

 است کـه شـما      ي و همان  آن است  يد ذات هاخطر اجت .  خطر هم هست   »دهااجت«در  
 بر ذهـن  ي درونيها يدگيچيپ و ي فرديها يژگي بسا ويد و ا يز بدان اشاره کرد   ين

 را استنباط کند که چـه   يزيشود او چ    يشود و باعث م     ين مجتهد مؤثر واقع م    انسا
 شناخت  يا در برابر ما برا    ي آ يول. نظر دارند، مخالف باشد    بسا با آنچه متون مورد    

. ز وجـود دارد يـ  نيد در قـانون وضـع  هاد وجود دارد؟ اجت   ها جز اجت  يت راه يواقع
 شـناخت   ي برا يقاض. کوشند ي م ي شناخت متون حقوق   ي هستند که برا   يمجتهدان

د هاا اتفاق مشخص، اجت   ي متعلق به حادثه     ين متن قانون  ي نسبت به ا   گيري  موضعو  
د بـه  يـ  اسـت و مجتهـدان حتمـاً با   يرومندير و نيذپ د عنصر انعطافهاکند؛ اجت   يم
روسـت کـه    نيـ هـم از ا .  خود توجه کنند تا مبادا اثرگذار باشد      ي فرد يها يژگيو

د هـا  اجتة تکرار چنـدبار ي برايفراخوان.  وجود داردي گروه دها اجت ي برا يفراخوان
 از آن   ي فـرد  يهـا  يژگي تکرار شود و   »دهااجت« يوقت. ک متن وجود دارد   يرامون  يپ

  .شوند يکتر ميت نزديبازد و مجتهدان به واقع يرنگ م
 :ديـ گو  يم) Economist (»ستياکونوم«در  . م١٩٤٧ در سال    يسي انگل »انيبرا«

د، انحـصار  هارا اجتيم زين اسالم حذف کنهاد را در جها عنصر اجتدي باها يما غرب «
کنـد؛ اگـر      يت م ين اسالم تثب  هارا در ج  ) ونيروحان( علما   ي از سو  ي فرهنگ ةعرص

» .مييد را حذف نمـا هاد اجتيم بايجاد کنيه وجود اسالم ا   ي عل يم انقالب يخواسته باش 
 اسـت   يبهداشـت  حالـت درسـت و       »دهـا اجت« است؛   يار خطرناک ين حالت بس  يو ا 
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ـ يطيرات مح ينکه تأث يمشروط بر ا   . فتـد ي آن مـؤثر ن يهـا  يريـ گ جـه ي در نتي و روان
. نـد ا هن کـرد ييقاً تع ي را دق  هاز وجود دارد که مجتهدان وضع کرده و آن        ينهايي   شرط

 مـا مـورد   ي را در فقـه امـام     يخواست موضوع   ي از مجتهدان م   يکيخاطر دارم   ه  ب
ـ   رسش را  پن  يمطالعه قرار دهد و ا      بـود کـه آب   يمطرح کرد که اگر مـثالً چـاه آب

ن يـ ا ا ين چاه افتاد، آ   ي در ا  يشد و مردار    ي به آن اضافه م    يي داشت که از جا    ياندک
د يـ ا من بايو آ) رت و نجاست در فقه مطرح است      هاحکم ط (شود؟    يآب نجس م  

 را مورد مطالعه قـرار داد و متوجـه شـد    مسأله کنم؟ مجتهد ي آب چاه را خال   ةهم
ک است لـذا دسـتور داد   پان آب يد اي دارد که بگوي درونيها زهي انگ ي سر کيکه  

ـ . د شـد يـ ن چاه نوم  ي که کامالً از ا    يعنيچاه را کامالً ببندند      س از آن موضـوع را  پ
 خـود   يد قواعد فقه  ي که مجتهد با   يعني. دي رس يا هجيمورد مطالعه قرار داد و به نت      

  .گردد محسوب ميقه ر فيذپ د عنصر انعطافهارد؛ اجتيکار گه را ب
 يهان هم هست، قرارداد   ي نو يهاد وجود دارد، قرارداد   يدپ نو مسائل يک سر ي

وست انسان و افزودن آن به      پ از   ي انتقال سلول  يعني ي بشر يساز  هي شب ةمسأل ،مهيب
ن يگر و بـه همـ  يکديه به ير تخمک شبهاس از آن به چ پهم وه  ه ب يدو تخمک شب  

 دانش مطرح است ةات اکنون در عرصين عمليا...  و دو عدد تخمک و     يب س يترت
  . تجربه شده است»يدال«و در گوسفند 

 نخواهـد  »يکاتالوگ«ن منجر به انسان     يا ا يم؟ آ يرينپذا  يم  يريذپب را   هانيد ا يا با يآ
کند  ين کاتالوگ نگاه مي را داشته باشد به ا    يخواهد کودک   ي که م  يمثالً کس  شد؟ و 

ا يخواهم؟ آ يوست مپ و رنگ چشم و رنگ ن رنگ مو ي با ا  يد من کودک  يگو  يو م 
ان يـ  از ميسـاز  هي رونـد شـب  ي طي خانوادگيهاونديپم که روابط و   يد اجازه ده  يبا

 خوب  مسألهم که   يگو  يمن به شما م   . د است هاازمند اجت ي همه ن  هانير؟ ا يا خ يبرود  
. نـد ا ه مورد حملـه قـرار داد    آن را  به شدت    يکسان. مورد مطالعه قرار نگرفته است    

 چـه بـسا   ،نميـ ب ينمـ ) يسـاز  هيشـب (ن رونـد  ي حمله به اي برايهين شخصاً توج  م
 وراثـت  يهـا  هيد و مثالً از نظر   ي دانش در برابر ما بگشا     ي برا ي خوب يهاانداز  چشم
 و  هـا  بيکـه آسـ   هـايي    و شـناخت ژن    نهاا انـواع سـرط    يره شدن بر برخـ    ي چ يبرا
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. توان بهره گرفـت     ي م  دچار اختالل گردد،   يشوند نسل   ي دارند و باعث م    ياشکاالت
ايـن  ا  يـ م آ يد مواظب باشـ   ي با يد ول ي خود را بگشا   يهاد در يمن معتقدم که علم با    

 ي و مصلحت انسانير؟ مهم مصلحت اجتماع   يا خ ي دارد   پي در   يان اجتماع ي ز كار
خـواهم   يمـ . د گونـاگون نقـش دارد  يـ دپ نو مسائلد در   هان اجت يبنابرا. انسان است 

 و نظـرات  هادگاهيـ ل ديـ ن دليم آزاد است و بـه همـ      د در اسال  هاد کنم که اجت   يتأک
  .مختلف هستند

  
  ی روزمره با زندگیستیرتو همزپفطرت در 

  »رهبانیت لبنان«یشین پنگار و رئیس   تاریخ»ولس نعمانپ«راهب بزرگ دکتر 
بـاً بـا کـشف    ي است کـه تقر يا ه کشف تازونمچه ما يسخنان امشب شما برا  

 را بـه زبـان   يشـما سـخن   ! کنـد   ي م ي برابر »بستف کلم يکر« يکا از سو  ي آمر ةقار
ـ  به سـخنان     ياديد که شباهت ز   يآورد بـا و   يار ز ي بـس  يسـخن . ولس رسـول دارد   پ

ـ  آن را دن  يمن خودم هرگز انتظار شن     ز،يسحرانگ خـواهم از شـما    ي مـ ي نداشتم ول
د؛ فطرت  يان کرد ي ب يار نغز ي، سخن بس  يرسم؛ شما در مورد فطرت انسان      بپيسؤال
 يا عنصر انساني يعت انسانيدم همان طبي که من از سخن شما فهمآن گونه يانسان
 کـه از  يبا توجه بـه اطالعـ  . برد يت باال م  ي قدس ة تا مرتب  آن را ن  ي است که د   يآدم
 ي روزمـره و در امـور عـاد     مسائلن در   يا دخالت د  يخواهم بدانم آ    يد م يران دار يا

ان رسـانده  يـ ن فطرت، زيا برعکس به ايده ين فطرت انجامي ايا به اعتالي آ يزندگ
 شـما  ةني که ما در دل و عقـل و سـ   ين باور يکشد که ا    ياست و چند سال طول م     

  .دا کند؟ با تشکريپ ما و مسلمان شما رسوخ يحيان طبقات مردم مسيم به ميديد
  

  یین قرآنرتو آپفطرت در : پاسخ
مـا  . ديـ  هستم کـه شـما لطـف کرد        يمن کوچکتر از آن   . ار متشکرم ياز شما بس  

امبران يپ راه رفتن در مراتب   پار دست و    هام که در حال چ    ي هست يان شاگرد همچن
ت يـ  عنايرتي ما چشمان با بـص     ةم و از خداوند متعال مسئلت دارم که به هم         يهست
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خـوار    رهي ما ج  ةهم.  کرد يشان زندگ يد و در آفاق ا    يکند که بتوان بهشت آنان را د      
ز حامالن  يا ن ي فرستادگان و اوص   ند و ا تيامبران سروران بشر  يپ. ميشان هست ي ا ةسفر

  .ا هستنديرسالت انب
 سـخن  يني و از خاستگاه عام د    يد من از خاستگاه اسالم    يدر مورد آنچه فرمود   

 يهـا   کـه ثابـت شـده باشـد آمـوزه          ي به شـرط   - ها  آموزه ةم و معتقدم هم   يگو  يم
و اند و ساخته      ي اله ي وح ي جملگ - ندا ه را مطرح کرد   هاان آن ي هستند و اد   يآسمان

آن  شـرط از نظـر مـن      هـا تن. ستنديـ  ن ي و بدون ارتباط با وح     ي ذهن انسان  ةرداختپ
ست کـه  يـ لـسوف ن يامبر ماننـد ف يـ پم که ي ما معتقد. باشند  شدهي وحها که آن است

گـاه   خته کنـد و آن    پزد و   يآم   با وجدان خود درهم    آن را  به نظرش برسد و      يا هديا
 يهـا  يش و با احتمـال اثرگـذار  يو از خارج از ذهن خيبيا ترکيا معجون يفشرده  
 ين و درسـتکار  ي ما، انسان امـ    يهاامبر طبق باور  يپ.  دهد ارائهش به ما    ي خو يدرون

 ٭ ىوما ينطـق عـن الْهـو   «: رساند ي به ما مآن راکند و  ياست که سخن را حمل م   
گويـد ٭ ايـن    يو از سر هوس سـخن نمـ  ) (٤ و ٣ - نجم(» حىإنْ هو إلَّا وحي يو 

ولَـو تقَـولَ علَينـا     «:يگري د ةيو در آ.) شود نيست ي مي كه وحيجز وحيه سخن ب 
       تنيالْو ها مننلَقَطَع مني ٭ ثُمبالْي ها منذْنالْأَقَاويل ٭ لَأَخ ضعتـا ٤٤ اتيـ  آ-ه حاقـ (» ب  

 بـر مـا بـسته بـود ٭ دسـت راسـتش را سـخت         هـا   گفته يهاپار] او[و اگر   ( )٤٦
 که دسـت او را بـا قـدرت    يعني.) كرديم يفتيم ٭ سپس رگ قلبش را پاره م      گر يم
ن است و اگـر ثابـت شـود    يامبر اميپ. ميديبخش يان ميپااش را  يم و زندگيگرفت  يم

 يي و همنـوا   ين با فطـرت همخـوان     ي د ة است معتقدم که هم    يکه حکم، حکم اله   
ک يـ گانـه و از  يگار ديـ شوند و از آفر    يراب م يآبشخور س ک  يرا هر دو از     يدارد ز 

 لَـا  هـا فطْرةَ اللَّه الَّيت فَطَر الناس علَي   «:ديگو ي مي  قرآن ةمي کر ةيآ. ندا هقت برخاست يحق
     مالْقَي ينالد ديلَ خلَلْق اللَّه ذَلكبخود را بـا گـرايش تمـام     يپس رو ) (٣٠ - روم(» ت 

ر آن سرشته اسـت   كه خدا مردم را بي اين دين كن با همان سرشتيبه حق به سو 
ن يمن به شدت بر ا    .)  اين است همان دين پايدار     . تغييرپذير نيست  يآفرينش خدا 
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ات يـ ئ وارد جزيلـ يکنـد و خ   ين مـ  ي چارچوب را معـ    هان تن يباورم و معتقدم که د    
  .کند ين ميي را تعيفقط چارچوب کل. شود ينم

.  شود يارد زندگ د و ين قاعده با  ي ا .دهد  ي م ارائه در کردار و رفتار را       ي کل ةقاعد
 آزاد باشـند تـا خـود        ها باشد و مصداق   ي انسان ي کل زندگ  ي برا يد رهنمون ين با يد

خواه ) (...٣ - انسان(» إما شاكرا وإما كَفُورا    «:ر قرآن يند، به تعب  ني را برگز  هاانسان آن 
خ ما در مـورد عـشق و   ينجا به سخن شياز ا.) شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس   

. کنـد  ي مـ ي به نظر من انسان مـؤمن همـواره در عـشق زنـدگ            .گردم ي بازم يدوست
 خـودت را  ي حتـ يد تـو حـق نـدار     يـ گو  ين مـ  يد. شتن خود را دوست دارد    يخو
خداونـد   «:ديگو  يم که م  يدار) لسالما هيعل( از امام جعفرصادق     يتيما روا . يازاريب

 او حـق    ١».ر سازد نکه خود را خوا   ي را به خود مؤمن واگذار کرده مگر ا        ها کار ةهم
. دارد يش را دوست ما هدارد، جامع   يل سازد؛ او خود را دوست م      يندارد خود را ذل   

دارد، جمـادات   ي را دوست م   ين هست هادارد، ج   يبرادران و همگنانش را دوست م     
) ه و آلـه و سـلم  ياهللا عل   يصل(امبرخدا حضرت محمد    يپ يروز. دارد  يرا دوست م  

 مـا   .ن احد است  يا «: فرمود  و )نهي مد يکياست نزد  يکوه( گذر کرد    »احد«بر کوه   
م و مـا را     يـ دار  ي کوه را دوسـت مـ       ما ٢».ميدار  يدارد و ما دوستش م      يرا دوست م  

ک خـدا در  يـ  بنـدگان ن ة بر همـ ،انيپام در يارذگ ي نماز ميما وقت. دارد  يدوست م 
» نيالح عبـاداهللا الـص  ينا و عليالسالم عل« :مييگو يم و م يفرست  يخ درود م  يطول تار 

  .ندا ه آمدهگانيک خاستگاه و با سرشت و فطرت يرا همه از يز
ن يـ  عمـل شـود هرچنـد د       ةد با قدرت وارد عرص    ين با يکنم که د    يد م يمن تأک 

وأَعدواْ لَهم ما اسـتطَعتم مـن        «:ديگو  ين م يکند؛ د   ين نم يي را تع  ها از مصداق  ياريبس
ةکه با زور به هايي   آن يبرا.) داريد بسيج كنيد  و هر چه در توان      ) (٦٠ - انفال(» قُو

ک يـ رو و قـدرت   يـ ن ن يـ ا. ديـ ج کن ي خود را بس   يهارويردازند ن پ يچالش با شما م   

                                                
  .۶۳ ة صفح،۵  جلد،)ينيکل (يالکاف - ١
  .۳۳۷ ة صفح،۲ مسند احمد بن حنبل، جلد - ٢
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 و قـدرت  ي و قـدرت اتمـ  ي، قـدرت اقتـصاد  ي عام است و با قدرت نظـام    ةقاعد
  . استينيدهايي  همه خاستگاههاني دارد، اي و هماهنگيهمخوان.. . ويفرهنگ
  

  »رانی ای اسالميجمهور«ر ان دیحیوضع مس
  »رهاالن« ۀنگار در روزنام ، روزنامهيم عطویاستاد ابراه

ت در  يحيرامـون مـس   يپ يري تسخ ي به آنچه جناب آقا    يا هخواهم چند جمل    يم
 ياديـ  زيهاام، سفر ينگار  روزنامهة من با توجه به حرف   .ران فرمودند، اضافه کنم   يا

 در تنگنا قرار دارند و -س از انقالب پ -ران يان در ا  يحيدم که مس  يشن  يم و م  ا هکرد
 ي هستند؛ و نـه نفـ  ي اسالمةشوند و در حال ذوب شدن در جامع       يت م يآزار و اذ  

 يل انقـالب آرزو ي من از همان اوا.شدم يم ميکردم و نه تسل يکردم و نه باور م     يم
ل گذشته همـراه  ي در اول آوريعنيش يپران را داشتم و مشخصاً دو هفته يسفر به ا 

 از  يکـ يران رفـتم و اصـرار کـردم کـه از            يـ  به ا  ي عرب ي فرهنگ يندگيئت نما يبا ه 
سـت  ها ين کـه متعلـق بـه ارمنـ        ها در اصف  »وانک« يساياز کل . د کنم ي بازد هاسايکل

 ينده برا ينج نما پران تعداد   ي ا ي اسالم ي که در مجلس شورا    دانستمد کردم و    يبازد
 نـسبت شـمار   يعنـ يدارد  وجـود  يحينـصدهزار نفـر مـس   پا -کـنم   ي فکر م-کل  
در . ندگان مسلمانان اسـت   يش از رقم مربوط به نما     ي ب يليت خ يندگان به جمع  ينما
 از  يا ه و مـوز   يواري د يهال و تابلو  ي وجود دارد و چند شما     يا هسا، صومع ين کل يا

ل يـ ازدهم و انجيـ  از قـرن  يليل از قرون گذشته از جمله انج   ي کهن انج  يها نسخه
 آنچه توجه مـرا جلـب       .سا وجود دارد  ين کل ي در ا  يالدي از قرن دوازدهم م    يگريد

 هـا  ليـ  انجةد دختـران مـسلمان کـه بـه مطالعـ          يـ  نـسل جد   .د بـود  يکرد نسل جد  
 از نقـاش    ييکـه تـابلو    همچنان. کردند  يادداشت م ي ها را از آن   يرداختند و نکات  پ يم
 از  يکـ ي .سا وجـود داشـت    يـ ن کل ي توجهم را جلب کرد که در ا       »رامبراند« ينهاج
  .دهد يم را نشان ميار نادر که فرزندان ابراهي بسيهابلوتا

 به من گفتنـد  - يان ارمن يحي مس - هاا شدم و آن   يان جو يحيدر آنجا از وضع مس    



 245رابطه با ادیان: فصل سوم

 برخوردارند و عبـادات و  ي کاملي از آزاد-خ هم گفتند    يکه حضرت ش    همچنان –
 خـود  يهـا   خود را دارند و در خانـه يها آورند و کتاب ي ميجاه ر خود را ب   يشعا
 خود شـراب بـسازند و       ة دارند که در خان    آن را  امکان   يعني ،اندازند  يز شراب م  ين
  .ف را دارندي همان حقوق و تکاليرانيگر شهروندان اي دهمچون هاآن

  
  )رسشپ (ی انقالب اسالمۀشان در جامعیاند روشن

  س دانشکدهی استاد معروف دانشگاه و رئ»دکتر مونس«در پ
ف ي لط »شراب« همچوناهللا    تي سخنان آ  يرم ول يگ  ي نم  وقتتان را  !حضار محترم 

ـ  »شراب«نکه  يگو ا . ن بود يو دلنش  اهللا  تيـ  جنـاب آ ي در کتاب خدا حرام اسـت ول
 خـود را در  يگواه. اد به سخنانتان گوش فرا دادمي زيد با شور و مست  ييباور بفرما 

م و  يهـ د  ي قرار مـ   »يسراسقف زغب « و   »در نعمان پ« يمورد سخنانتان در کنار گواه    
 ة که در ذهن هميا هر شناخته شد  يد تصو ي داد ارائه که شما    يريکنم تصو   يد م يتأک

  .ستيمردم وجود دارد، ن
 يچ مرد روحان  يه.  در دانشگاه هستم   يني د يشناس  ان و جامعه  يمن استاد علم اد   

مـان و  ين ايـ مت و صـراحت و ا هان شي و با چنين روشني خود را به ا   ينيکتاب د 
، يشيـ اند  و روشـن   ينـ يب  همـه روشـن    نيـ  از ا  سـپاس  .اسـت  نـداده    ارائـه محبت  
ان يـ  بـه نظام آن راد يـ  اسـت و نبا  يجنگ کار سـخت    «:ديگو  يلئون م پکه نا  همچنان
آن د  ي است و نبا   ين کار سخت  يد« :ميگو  يم» .رده شود سپان  يرنظاميد به غ  يبا. سپرد
ـ » .نـد يش سخن گو  ا هون واگذارد تا دربار   ي به روحان  را ژگونـه   شـما کـار را وا      يول

  .سگزارمسپاقاً و با تمام وجود ياز شما عم! اهللا تي آيآقا. ديکرد
 چه تعداد از افراد جامعه چون شما، مسائل را بـا       :ن قرار است  يرسش من از ا   پ

ک است تا شـما در  ي آکادمين حالتيا اينند؟ آيب  ي م يشياند   و روشن  ينيب  ن روشن يا
 سراسـقف نعمـان     ةد و بـه گفتـ     يشرو هـست  يپمت و   هارشپشتاز،  يپگانه،  يان  ين ب يا
 مـا بـا   يهـا د؟ دلي هـست يديـ  جد »يـي کربال«ا  ييد و گو  يکن  ي م ارائه »يولسپکتاب  «

  !گران متوجه شماست؟ي ديهاري هرچند شمش،شماست
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  ین با وحی دۀرابط
 ين عملـ يـ ست؟ ديـ  چين و وحـ  يـ  د ة رابط :ن قرار است  يرسش دوم من از ا    پ

 يا هيـ  هد - ديکه فرمود   چنان آن - ي خداست و وح   يش به سو  يباالرونده از خو  
ـ    يـ ن تول يـ توانـد د    ي که انسان م   يعني.  انسان يگان از خدا برا   ياست را   يد کنـد ول

 يان آسـمان يـ  کـه اد   يزيـ  همـان چ   يعنـ ي ي وحـ  .د کند ي تول يدشوار است که وح   
ن در  يـ د. شود  ي خدا قرائت نم   يند که خبر از باال از سو      يگو  يش م ا هگانه دربار   سه

ـ  ي علـت تحـوالت اقتـصاد      شـود و    يجامعه قرائت م    و  ي، نظـام  ياسـ ي، س ي، روان
ختن قرائـت  يم از درآميفه داريم وظين را نجات دهينکه دي ا يما برا .  است يخيتار
ش اجتنـاب  ي خويخي تاريها نده از باال به جامعه با عواطف و قرائت      ي فرودآ يوح
  .ميورز

  
  ی استش بزرگی گراینیب روشن

کـربال  . ت افتخار مـن اسـت     يها باشم ن  »ييکربال«نکه  يا. با تشکر فراوان  : سخپا
 هـا آن. ديـ  گرد ين شـهدا بـر آن جـار       ين و واالتر  ي است که خون بزرگتر    ينيسرزم

د را، هزاران ستمگر را به      يزين، هزاران   ي حس ين را کشتند ول   يگمان بردند که حس   
نکـه  يا: شه جـاودان خواهـد مانـد      ي اند اينقتل رساند؛ کربال جاودان خواهد ماند،       

ت يـ  ادعا نـدارم کـه اکثر      .شندياند  يشم، م ياند  يگونه که من م     نينان هم  مسلما ةهم
ـ ،مينان بگـو ي با اطماين راتوانم  ي نم؛شندياند يشم مياند  ي که من م   گونه ناهم  ي ول

ن درسـت  يـ م اي داشـته باشـ  يا هشيـ ن اندي دوستانم منحـصراً چنـ  يا برخ ياگر من   
د مقـام معظـم   ي است بداني کاف.ن طرز فکر وجود دارد ي به ا  يش بزرگ يگرا. ستين

شان اسـتاد مـن   يـ ا.  قرار دارندمسائلن يات ا يئان جز ي در جر  يا ه امام خامن  يرهبر
ـ    يکيشان يکه ا کنند؛ همچنان يقم ميهستند و تشو  ه  از مراجـع بـزرگ مـسلمانان ب

 تمـام سـند قـاهره را        هـا   و مـشغله   ها ي گرفتار ةروند و خود به رغم هم       يشمار م 
هـستند کـه بحـث و    هايي شان گفـتم کـشور    يبه ا . ر دادند شخصاً مورد مطالعه قرا   

 بودند کـه سـتمگرانه و منحرفانـه     ين سند را از اساس رد کردند و مدع        ي ا يبررس
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ر پ يد بر راه  يم؟ با ي مگر قرار است در راه بهشت قدم بردار        :شان فرمودند يا. است
گـاه   م و آن  يم؛ حرف خودمان را بـزن     يم و راه را اصالح کن     يالن راه برو  ياز خار مغ  

ان خود اقدام   يافت به سود خود و هرکس گمراه شد به ز         يت  يم هرکس هدا  ييبگو
  .کرده است

 از ياريشند و معتقدم کـه بـس  ياند ير مين حقي، چون اياري که بس باور دارم من  
کوشـند   يکنند مـ  يت مين فعال ها در ج  يني د ةمسأل از   يبانيشتپ که در جهت     يکسان

ن هـا لم که امثال من در ج     يار ما يبس. نندي را بب  سألهمن گونه که عرض کردم      يبه هم 
چـه خـوب اسـت کـه بـه اوج      . اد شونديت زيحين مسهااسالم و امثال شما در ج 

 ينـ يا بـرادر د   ي :ندا همردم بر دو دست    «:م که فرمود  يبرس) لسالما هيعل (يسخنان عل 
  ١». هستندنش چون تو انسانيا در آفريتو هستند 

  
  ین با وحی دۀرابط: پاسخ

م ي را بـشناس يد اول وحـ يـ ن، من معتقدم کـه با ي و ديان وحي م ةدر مورد رابط  
م؛ يدو را مورد مطالعه قرار دهـ     نيان ا ي م ةس از آن رابط   پم و   ين را بشناس  ي د سپس

 ي بـرا ينکه نظام جامعيا اي است ي فرديبخش زندگ ن، سامان يا د يست؟ آ ين چ يد
ست؟ يـ  چيکنـد؟ وحـ   يم ي تکامل راهبري به سو آن را  ةت است و مجموع   يبشر
 ي وي مجرد بـرا ي عقليايان خدا و انسان است و از اش   يوند م يپ ي برا ياتيا عمل يآ

ــ ــگو يم ــسي ــسياريد؟ ب ــا ان در دورهيحي از م ــور يه ــه ام ــعف، ب ــوتي ض  ي اله
 کـه   مـسائلي ز در   يـ ما مسلمانان ن  . ت نداشت ي به واقع  يچ ربط يدند که ه  يشياند  يم

ام يـ مـسلمانان در ا   . مين تجربه را دار   يم و ا  يا ه کرد يت ندارند زندگ  ي به واقع  يربط
ـ   «رامـون   يپ ي طوالن ي نزاع يخالفت مأمون عباس   ا قـرآن   يـ نکـه آ  ي و ا  »يخلـق قرآن

ن يل همـ ي که به دليو چه تعداد کسان. ندا هرمخلوق، تجربه کرد  يا غ يمخلوق است   
 قرآن مخلوق اسـت     :گفتند  ي م يبرخ. ا به زندان افکنده شدند    يهوده کشته   يجدال ب 

. رمخلوق اسـت  ي است که خود غ    ييگر بر آن بودند که قرآن کالم خدا       ي د ي برخ و
                                                

  .۸۴ ة، صفح۳  جلد،البالغه نهج - ١
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رمخلـوق  يا غيـ  انسان دارد؟ به فرض کـه قـرآن مخلـوق    ي به اعتال  ين چه ربط  يا
  ست؟ي چهان بحث و جدالي اةدي فا،باشد
ـ   هايي   شهيبخش اند   مهان ال يا د يآ  يا فرمـول يـ  اسـت    يدور از زنـدگ   ه  مجرد و ب

د؟ آنچه يمابپي کمال ي انسان است تا راه خود را به سو يرا ب ياتيک و ح  يدئولوژيا
ـ  ةين آ يش از ا  يپ است؛   ي زندگ ي برا يم فرمول يکن  ين درک م  يما از ا   ر را يـ  ز ي قرآن

» ...ولَقَد بعثْنا يف كُلّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّـه واجتنبـواْ الطَّـاغُوت             «: تان خواندم يبرا
خـدا  ] ديتا بگو[م يختي برانگيا ه فرستاديان هر امتيقت در م  يحقدر  ) (٣٦ - نحل(

د ين برقرار ساز  ين خدا را در زم    يد.) ديزيبپره] بگريفر [=د و از طاغوت     يرا بپرست 
ــتةو در برابــر طــاغوت و همــ ــ و وايرســتپ  مظــاهر طــاغوت و ب ــيگرا سپ  و ي

  .ديستي بايرستپ سنگ
ـ يزي آن چي اعطاي به معنايمن معتقدم که وح    ه انـسان اسـت کـه او را بـه      ب

 بـه انـسان   آن راخداوند .  استي الهين، لطفي د:گفتم. سمت کمال رهنمون گردد 
ل ياست کـه چـون سـ   هايي  زهي انگ يانسان دارا .  راهش باشد  ةکند تا نقش    ي م يوح
کننـد و همـه    يان مـ يـ  شوند طغهاحال خود ر ه   اگر ب  ها لين س يشوند، ا   ي م يجار
. گذارنـد  ي را تـشنه مـ  يشـوند و آدمـ   يقدر کـم مـ    آنايشکنند    يهم م  ز را در  يچ
ـ  ي جاريهان آبي اةم که هم  يساز  ي م ي سد :ديگو  ي م ي آدم ةشياند ن سـد  يـ شت اپ

از يـ  کـه ن ي را زمـان هـا ستد و آبيا ي مين سد، انسان مستبد  ي بر ا  يشود ول   يجمع م 
ن عقـل اسـت کـه بـر     يا. بخشد ياز باشد، م  ي ن هاکند و هرگاه به آن      يست جمع م  ين

ند يگو ي مياز آنجا به و . رديگ  يستد و اطالعات خود را از باال م       يا  ين سد م  يفراز ا 
 خداونـد بـه     ياز سـو  . دهنـد   يبرنامه را به او م    .  را بکن و آن کار را مکن       اين كار 

ـ  يرورش مپن اراده را رشد و   ي که ا  ي داده شده و عقل    يا هانسان اراد  ن يـ  ايدهد ول
د و به   يآ  ي م ينجاست که وح  يدر ا . برد  ي نم يپقت  ي حق ةعقل قاصر است و به هم     

ن يـ آورد که بـه ا     يش فرود م  ي برا ي از زندگ  ير کامل يبخشد؛ تصو   ي م ي اله ياو عقل 
 ة اراد ي بـه اجـرا    يدهـ    و سامان  يت زندگ يريدن به مد  يعقل در سمت و سو بخش     
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 همـان  يعنـ ي يقي حقي من معتقدم که وح. رساندياري، يز در رفتار انسان   ين غرا يا
 انسان  ي زندگ يها  است که برنامه   - مجرد   ي و فلسف  ي عقل ي و نه وح   - يلهنطق ا 
 ين را بـه معنـا     ين باشد و اگر د    ي چن ين صورت اگر وح   يکند و در ا     يم م يرا ترس 
  .است ي وحيعين محصول طبيم، معتقدم که ديري بگي به زندگيبخش سامان
  
  »بیروت«

  1ها ، مذاهب و فرهنگ گاه ادیان وعده
  ...ام به سويت آمده!  لبنانةي همو ا! اي بيروت

اي  ، يك بالن شكسته بال و با گردي ماهي كه سـتاره            ام همراه با يك داس     آمده
  .به دنبال دارد

از مــن .  ام بــا عالمــت ســؤال بزرگــي كــه همــراه دارم  بــه ســويت آمــده!آري
نـد  توا ، هـم مـي   گـاه  وعده.  سخن گويم ها گاه تمدن  وعده ةاند از تو به منزل    خواسته

هم دوره را در خود گردآورده باشد و هم عمودي و حـال   يها افقي باشد و تمدن  
و چنين اسـت  .  و گذشته و آينده را به يكديگر پيوند دهد و تو، هم ايني و هم آن        

 و با شعري آغاز كنم كه  ؟ آيا شروعي ادبي داشته دانم از كجا بايد آغاز كنم      كه نمي 
 پرشـكوه   ة سرچشمه و صـحن    !اند؛ اي معشوقه    برشمرده »ي انسان وگو  گفت«آن را   

  .ادبيات و شعر
  :سرايد ات مي اي بر آستانه  شيفتهةگاه شاهزاد

  وال أصبر ان شئت  اذا شئت تصـابرت 
   البريه الحوتيف  و ال واهللا ال يصبـر
  حمت لقياه بيروت  اال يا حبذا شخص

  . توانم ميتواني شكيبايي كني؛ اما من اگر هم بخواهم ن  ـ اگر بخواهي مي

                                                
 ه ايراد شده در مراسمي كه از سوي يك انجمن ادبي لبنان به مناسبت برگزيده شدن بيروت ب             ةمقال - ١

 . ميالدي در اين شهر برگزار شد۱۹۹۹ اعراب در تاريخ بيست و چهارم نوامبر  عنوان پايتخت ادبي
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  .، شكيبايي ماندن در خشكي را ندارد  ـ و به خدا سوگند كه هرگز هيچ ماهي
  .  ـ خوشا به حال كسي كه بيروت جان پناهش شده است

ابـن  « طرابلـسي معـروف بـه    هبـن حيـدر    بـن حـسين   احمد(،  و شاعر ديگري  
  :دهد  سر ميگونه اين بيروت را  زبان حال) »خراسان

  فقد عرفت فضلي معد و يعرب   فضائلييل قومهاو ان جهلت ج
  فمن بعض ما في ساحل الشام يغْضَب     اذ خرجت مغاضباًيو ال تعتبون

     ألّذو اعـــذب  و امواه لبنـان    معرقاًدجلة ماء يو كيف التذاذ
ي مرا ناديده بگيرند اينك آفاق و انفس مـرا بـه نيكـي     ها ، برتري  ـ اگر جاهالن  

  .اند شناخته
هست كه هايي   شام چيز  ة، كه در كران    ام هش مكنيد اگر به خشم آمده     ـ مرا نكو  
  .سازد خشمگين مي

لبنـان گـواراتر و      يهـا  ـ چگونه از آب پرپيچ و خم دجله لـذت بـرم كـه آب              
  . تر است شيرين

  :آورد جرنشين نيز فرياد برميهاو شاعر م
  حدق اتذكر من انا؟  ن النجوم انا هنــاــوط

  هناهااه كانت ـــدني  يـذـك الولد الــانـا ذل
  اس عنه تشيطناــالن  و لكم تشيطن كي يقول

  ؟ آوري  آيا مرا به خاطر مي،؛ چشم بدوز  ـ من آن ديار ستارگانم
  .  ـ من همان پسري هستم كه اينجا دنيايش بوده است

  .اند  ـ و براي شما شيطنت كرد تا بگويد مردم از او فاصله گرفته
گـاه تمـدن و صـلح و     بر آنـم تـا از تـو اي وعـده         كهنه چنين قصدي نداشتم     

 ، تصويري تاريخي و فكري نشان دهم و اينك نيـز همـين كـار را شـروع             وحدت
  …كنم مي

 مـسيحيت تـو را   ةافكـنم در دور    هنگامي كه بـه تـاريخ پرشـكوهت نظـر مـي           
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 و راهبان هـستي و مهـر و   ها ، كاردينال  ماالمال از كشيشان  بينم كه  نشيني مي   اسقف
  ...گستراني ، مي  و عاطفهمحبت

 درخـشاني بـه     ة  شكوهمندانه فراگرفت و چهر      و زماني كه فتح اسالمي، تو را      
  ، گروه  براي تبليغ اسالم گرديدي و از راه آب و خشكي         تو بخشيد، پايگاه بزرگي   
 تا از نام خدا سخن گـويي و تـشنگان     خاكي روانه كرديةگروه را به هر جاي كر  

ي علما، راه خاور و باختر زمـين  ها كاروان سازي؛ لهي را سيراب  ي واالي ا  ها معرفت
  .را از خاستگاهي چون تو، در پيش گرفتند

كــه ) ع(بيـت   تـن از علمـاي تربيــت شـده مكتـب اهـل      هـا  بـا ده هـايي  كاروان
شـود راهـي ايـران      ستارگان دانش و فضيلت در ميان آنان ديده مـي          ترين درخشان

كـساني چـون شـهيد اول شـيخ محمـد      .. . شدند ديگر يهاو جا)  سرزمين فارس (
، بـزرگ مـردي كـه ارزشـمندترين          الدين مكـي عـاملي جزينـي       فرزند شيخ جمال  

 تأليف كرد و شهيد ثاني عاملي نيز تفسير و توضيحي      فقهي را در زندان    يها كتاب
ـ    هـا  بر آن نوشت كه امروزه محور مطالعات علمـي در حـوزه            شـمار  ه  ي شـيعي ب

انديشمند بزرگي است كه ژرفـاي ابعـاد   هايي ، مرحوم شيخ ب اينانرود؛ ديگر از     مي
  .  است علمي و نبوغ وي هنوز كشف نشده

  . آري و بسيار بسيار از اينان
كتـاب  )  هجـري قمـري   (١٠٣٣امـام محمـدبن الحـسن حـر عـاملي در سـال       

 تحريـر درآورد و در  ةرا بـه رشـت  »   علماء جبل عاملي اآلمل ف   امل«ارزشمند خود   
  . ششم هجري به بعد را برشمرده از قرن)  لبنان( علماي جبل عامل آن

نيـز  )  قـرن شـشم  (اما مرحوم عالمه سيدمحسن امين تأكيد دارد كه پيش از آن    
مرحوم عاملي در كتـاب مزبـور، يـادآور         . اند زيسته ، در اين ديار مي     علماي بزرگي 

،  كننـدگان  يعير ميان تش  وفات يكي از مؤمنان، د      شده كه در زمان شهيد ثاني در پي       
  .اند تعداد هفتاد مجتهد حضور يافته

، كه يـك صـدم     از شهر جزين  «:   نيز يادآور شده كه    » روضات الجنات «صاحب  
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التحـصيل   ، نزديك به يك پنجم علماي جبل عامل فارغ      مساحت منطقه را داراست   
  1».اند شده

 ةنـه و شـجاعان    هاع آگا كه دفا ) اهللا عليه  ةرمح (»امام اوزاعي « ةسخن گفتن دربار  
بـن مزيدالعـذري    امـام وليـد  « ة در تاريخ ثبت است و نيز دربـار    وي از اهل كتاب   

  . آن برآمدةتوان از عهد  گسترده و وسيع است كه نميآن چنان،   و ديگران»بيروتي
بخـش انديـشمندان اديـان و       مها باشكوه حضور علما و ال     ةعرص!  تو اي بيروت  
، در  ، مـسيحيان و مـسلمانان شـيعه و سـنّي    ها و طي قرناي    بوده  مذاهب گوناگون 

ي واالي ايـن همزيـستي را     هـا   داشته و ارزش    صلح و امنيت با يكديگر همزيستي     
  .اند دههاي احتمالي ميان خود، ارج نها فراتر از اختالف

 مـيالدي شـاهد   ١٩٩٦ردهم ژوئـن  هـا بدين منظـور بـود كـه بـه تـازگي در چ       
ايـم كـه در آن      ن و مـسيحيان در ايـن شـهر بـوده          گردهمايي گروهـي از مـسلمانا     

، »هيئه الـدعوه االسـالميه    «،  »  االسالمي  رابطه العالم « ،»نيهاي ج ها شوراي كليساي «
ــان در رموگــو گفــتجمعيــت « ــزرگ شــيعه نشــست» ي ادي ــسيار   و علمــاي ب  ب

اي داشتند تا جملگي جنايات ارتكابي اسرائيل در حق مقدسات اسـالمي             صميمانه
، صـداي قـدس يگانـه      بـه اتفـاق  هارا محكوم كنند و اعالم كنند كه آن        يو  مسيح  
ست و با عـشق و مهـر، در        ها آن ة آسماني و دامان زايند     گاه  تجلي »قدس«هستند و   

  .كنند شماري مي انتظار بازگشت به آن، لحظه
ات انگشت گذارم و از اقـوامي نـام بـرم كـه پيـاپي در ايـن        يا بر بعد اجتماعي   

، هـا  ، فنيقـي هـا  ، كنعـاني ها اكدي: كني گزيده و حضوري ماندگار يافتند  س  سرزمين
، هـا  ، مصري ها ، فارس ها ، آشوري ها ، كلداني ها ، عبراني ها ، هيتي ها ، آرامي ها آموري
 و هـا  ، التـين  هـا  ، سـرياني  ها ، ارمني ها ، ماروني ها ، رومي ها ، ايتوري  ، يونانيان  نبطيان

بـه ايـن   )  ع ( بيت كه حامل واليت اهلهايي  انياعراب مسلمان و از آن جمله همد      
  .ديار بودند

                                                
  .٤ ة صفح، جلد هفت، ـ روضات الجنات١
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را در خـود     هـا   ملـت  ةاي داري كه همـ      گشوده و آغوش گشاده    ة سين آن چنان 
ي واال  ها ، ملي و هدف    سازي تا در برادري ديني      خويش مي   فتةدهي و شي   جاي مي 

آميـز و    ت ذوب شوند تا همزيستي مـسالم       ، در آن   و با انگ تسامح و مهر رواداري      
 ة مقـدس و شايـست   ، برايـشان   يـك اصـل  همچون، نهاابرادري ريشه دوانيده در ج    

  .هرگونه حرمتي باشد
: آورد  اجتماعي اين ديار سخن به ميـان مـي         يها  از عادت  »لبنان«كتاب مشهور   

ايم كه دوستان و همـسايگان در ايـامي كـه             شنيده هاتر همواره از پدران و قديمي    «
دهد، بـه فريـاد يكـديگر     اي روي مي ، حادثه   مختلف  ا احزاب براي اعضاي طايفه ي   

كنند و از عـرض و نـاموس و جـان     رسند و هرگز پشت همديگر را خالي نمي  مي
كنند و خالصه هـواي همـديگر را دارنـد كـه خـود نـشانگر                 يكديگر حمايت مي  

 كـه در دوسـتي و      هـا  اصالت و شرافت خانوادگي است؛ به ويژه در ميـان دروزي          
اگر دو يا چند نفر با هم عقد برادري خواندند حتـي          . ، زبانزدند   و يكدلي  شجاعت

 باشند اين اخوت و دوستي ميان فرزندانـشان نيـز بـاقي            ي متفاوتي ها اگر از طايفه  
اي ميان    اگر هرگونه كينه و دشمني تازه        حتي -ماند و بر پيمان گذشتگان خود        مي

 شـگفت بـه ويـژه در     مانند؛ اين عـادت  عهد مي  هم –  پديد آمده باشد   هاطوايف آن 
 بـه رغـم    هاشود آن  خورد و چه بسيار كه شنيده مي       جنوب لبنان بيشتر به چشم مي     

 هيچ نسبتي با يكـديگر ندارنـد، يكـديگر را بـرادر يـا پـسرعمو، خطـاب                     كه اين
  ١».كنند مي

، ايـن همـه ملـل     اند كه در هـيچ كـشوري چـون لبنـان         چه نيكو و به جا گفته     
، سـتمديدگان و     هيچ كشوري چون لبنان   «كنم    مي و اضافه . اند درنياميخته،   مختلف

  ».دانند بيچارگانش خود را برادراني محبوب نزد خدا، نمي
  

                                                
  .۲۰۷ ة صفح،كتاب لبنان - ١
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    وحدت اسالمیةو دربار
 آن چنـان ، ستارگان وحـدت اسـالمي     در آسمان بلندت  !  اي بيروت و اي لبنان    

تواننـد   ر مـسلمانان مـي     هرگز سر خاموشـي ندارنـد و مگـ          اند كه گويي   درخشيده
ن هـا  نزديكي مسلمانان در سرتاسـر ج       ناپذير بزرگان در تحقق    ي خستگي ها تالش

سيدمحـسن  «:  بزرگـاني كـه دو شخـصيت عزيـز يعنـي          : اسالم را فرامـوش كننـد     
  . پيشاپيش آنان قرار دارند»الدين سيدعبدالحسين شرف« و »عاملي امين
 مـردم فراخوانـد و   ةري ميـان همـ    به برابـري و بـراد      ،»عاملي سيدمحسن امين «
انگيز را نفي كـرد و در عـين حـال دسـت بـه           نظرانه و نفرت    تنگ  يها گرايي گروه

 از خرافـات بـسياري كـه بـا     ن راا زد تا آن اصالحات وسيعي در ميان خود شيعيان     
 در اين راه كوشيد و تالش كـرد كـه   آن چنانند و هاشعاير حسيني آميخته بود، بر  

، هـا   اين فعاليـت   ةاو در كنار هم   ! ، او را اموي خواندند     لوحان  ساده برخي نادانان و  
  .ي مردم را عليه اشغالگران فرانسوي نيز بسيج كردها توده

 ةمسألين تر مهم كه - خالفت ةمسأل درگيري نسبت به ةزيباترين تعبير او دربار   
مـا  «: گويد  اين جمله است كه مي     -  ميان شيعيان و اهل سنت است       مورد اختالف 

 مـا  ة، خليفـ  ايم كه وزيرمختار فرانسه  خليفه شده  درگير كارزار مشروعيتآن چنان 
 برخاسـت و در ايـن زمينـه     گري بـه مخالفـت   او با قانون فرانسوي طايفه  » .گرديد

 اسـالمي    ةمن به عنـوان رهبـر معنـوي طايفـ         «:  خطاب به وزيرمختار فرانسه گفت    
 شيعيان از ةخواهم در جريان نفرت هم ي، از محضر شما م  شيعه در سوريه و لبنان    

  1». خودساخته ميان مسلمانان قرار گيريدة تصميم و اين تفرق اين
 بايد گفت كه او سردمدار وحـدت        »الدين امام سيدعبدالحسين شرف  « ةو دربار 

 تـأليف  يالفـصول المهمـه فـ   «ي منطقي بـود و كتـاب   وگو  گفتاسالمي و پيشتاز    
 وي ايـن کتـاب      ة بـه گفتـ    .را تأليف كرد  )   امت  ستگيي اساسي همب  هابنياد (» االمه

، تـدوين شـده      ي كور و توجه و عنايت به اتحاد شيعه و سني          ها براي نفي تعصب  
                                                

  .۳۷۰ ة صفح،۱۰ مجلد ،اعيان الشيعه - ١
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 دارد كـه خـود الگـوي كـاملي از       »المراجعـات «او كتـاب ديگـري بـه نـام          .  است
  .  است سنت ي آرام و صميمي ميان شيعيان و اهلوگو گفت

زبـان كنفـرانس تقريـب مـذاهب اسـالمي بـودي تـا        ديروز مي!  و تو اي بيروت 
  .  را اعالم كني پيوستگي اين راه روشن

  . گرايان بودي گرايان و اسالم ي مليوگو گفت ميزبان كنفرانسي براي كه همچنان
و پـيش از آن نيـز ميزبــاني فريـاد مـشترك مــسيحيت و اسـالم عليـه دشــمن       

  .  داشتي عهده صهيونيستي را بر
آن تـوان   پذير توست كه در هيچ كجاي ديگري نمـي  انعطافاين روح بزرگ و  

  . سراغ گرفترا
 را براي فهرستي كه گوياي همسنگي اجتمـاعي ـ   »ي كليساييها خانواده«تعبير 
شـوراي  «؛ اين فهرست را جنـاب دبيركـل          ست بسيار پسنديدم  ها كليسا  ديني ميان 

ي ارتـدكس بـه ايـن       ها كليـسا  ة كه شامل خـانواد      تهيه كرده  »ي خاورميانه هاكليسا
  : شرح است

  . كليساي اسكندريه و نقاط ديگر آفريقا متعلق به روم ارتدكس
  . كليساي روم ارتدكس و ديگر بخش شرقي روم ارتدكس

  . كليساي روم ارتدكس در قدس
  . كليساي روم ارتدكس در قبرس

  : ي ارتدكس شرقي شاملها كليساةو نيز خانواد
  . سي قبطيان ارتدكسـ كليساي اسكندريه و كرازه مرق

  . ي ارتدكسها ـ كليساي انطاكيه و ساير شرق متعلق به سرياني
  .ي ارتدكس متعلق به بيت كيليكياها ـ كليساي ارمني پاپي ـ كاتوليكي ارمني

  : ي كاتوليكي شاملهاو نيز خانواده كليسا
  . ـ كليساي انطاكيه سرياني ماروني

  . ـ كليساي روم كاتوليك
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  . ي كاتوليكاه ـ كليساي قبطي
  . ي كاتوليكها ـ كليساي سرياني

  .ها ـ كليساي بابل متعلق به كلداني
  . ـ كليساي التين در قدس

  . ي كاتوليكها ـ كليساي ارمني
  : ي انجيلي شاملها كليساةو نيز خانواد

  . ـ شوراي بزرگان انجيلي ملي در سوريه و لبنان
  . كي انجيلي ارمني در خاور نزديهاـ اتحاديه كليسا

  . ـ كليساي اسقفي در قدس و خاورميانه
  . ـ كليساي انجيلي لوتري در اردن

  . ـ شوراي بزرگان نيل انجيلي
  . ـ كليساي اسقفي در سودان

  . ـ كليساي انجيلي ملي در كويت
  .ـ كليساي پروتستان در الجزاير
  ).كارتاژ(ـ كليساي مارگرچپس ـ تونس 

  . ـ كليساي انجيلي ملي در بحرين
  . ي انجيلي در ايرانهارگ كليساـ بز

 در پيـشگفتار  . ي شرقي و غربي استها اين كليساةلبنان محور و مركز ثقل هم 
، شـائول را   ، حـضرت مـسيح   در راه فلـسطين بـه دمـشق     «:   است  اين راهنما، آمده  

فراخواند و او ندايش را پاسخ گفت و شمشير ظلم بـه نيـام بـرد و پـرچم تبليـغ                     
 نخستين بار مؤمنـان را   دت را برافراشت و در انطاكيه براي     اهمسيح و دوستي تا ش    

 مـسلمانان و      مـسيحيان لبنـان و امـا در خـصوص          ةاين دربـار  » .مسيحي خواندند 
  : ، شاهد آنيم كه اسالم

 يكـي ديگـر از      همچـون  نيـز    »سنت« يكي از مذاهب اسالمي و       ةشيعه به منزل  
 و نيـز   هـا  ، علـوي  هـا  ي دروز - يك با مـذاهب متعـدد خـود        ، هر  مذاهب اسالمي 
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، همه و همه اين اديان شـرقي   -  دارند  و مذاهب مختلفي كه ها يهوديان با گرايش  
آميزي با يكديگر دارند و      ، حضور و همزيستي مسالمت     و غربي در لبنان و بيروت     

،   موارد حتـي در پوشـاك      ةاند كه در هم     مجموعه خود را سامان بخشيده     آن چنان 
، بر    و مراسم عروسي و كفن و دفن و امثال آن          ها ، عرف ها خورد و خوراك، سنت   

  .توان انگشت گذارد كمتر تناقض و اختالفي در ميان آنان مي
 صدر و قلب بزرگي اسـت كـه در كمتـر       ة، گوياي سع   اين تنوع و تكثّر فراوان    

  .  براي آن يافت توان مثالي جايي مي
. زنـد   مـي ه تـأليف  علوم اسالمي خالقانه دست بةيك شخصيت مسيحي دربار   

خـرج   نويـسد و خالقيـت بـه     مفاهيم مـسيحي مـي     ة دربار  يك شخصيت مسلمان  
نگارد و خالقيت بـه       تشيع مطلب مي    و يك شخصيت سني در چارچوب     . دهد مي

بـرد و خالقانـه       مـي   و فردي شيعي در چارچوب تسنن دست به قلـم         . برد كار مي 
همزيـستي و احتـرام و      : يابـد   مـي  اي گونه زندگي جريان زنـده     و بدين . نويسد مي

  .گيرد مي بر  بشريت را درة، هم حرمتي كه سود و بركاتش
امام علي صـداي   (»االمام علي صوت العداله االنسانيه  «)  مسيحي(جرج جرداق   

  .نويسد را مي)  عدالت بشري
اي  چنـان چكامـه   » غـدير « ة، دربـار    شـاعر سرشـناس مـسيحي      »پولس سالمه «
كـشد    تحرير مي  ة را به رشت   » غمد يفاطمه وتر ف  «كتاني كتاب     سرايد و سليمان   مي

،   و مرحـوم دكتـر صـبحي الـصالح سـني      شـود   بهتـرين كتـاب مـي      ة جايز ةو برند 
ي هـا   فهرسـت   كنـد و بـراي آن      كنـد و شـرح مـي        را گـردآوري مـي     »البالغه نهج«

 امـام حـسين   ةنيـز دربـار  )  سـني (كنـد و عبـداهللا العاليلـي       گانه تنظـيم مـي     بيست
 تـاريخ   ة دربـار  »كمال الـصليبي  «و زماني كه    . زند دست به تأليف مي   ) السالم عليه(

ي مختلـف   ها ، دوره  راند و به ترتيب     مي  كند و از مراحل آن سخن       مي لبنان تحقيق 
 اسـالم و مـسيحيت بـه     آميزي تاريخ گويد، با تجلّي همبستگي و درهم  بازمي آن را 

سـال  هنگـام توضـيح حـوادث        ؛ مثالً به   شويم رو مي  شكل خود روبه  ترين    باشكوه
  :نويسد مي)   هجري قمري٦٠ و ٦١( ميالدي ٦٨٠
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  .  كربال در عراقةدر واقع) السالم عليه(علي  بن ـ كشته شدن حسين
  .بن الزبير در حجاز ـ قيام عبداهللا

  . ـ تكفير مذهب مشيت واحد از سوي مجمع مسكوني ششم در قسطنطنيه
  .  در كرسي انطاكياه ـ جدايي سلطنت و ماروني

  . ـ انتخاب يوحنا مارون در مقام سراسقف كليساي ماروني
 هـا  سراسـقف بـزرگ مـاروني     »  مارون الياس الحويك  «كنيم كه    و فراموش نمي  

 سلطان عبدالحميد دوم سلطان عثماني به وي رسيد با اندوه        هنگامي كه خبر فوت   
  : و ناراحتي فراوان چنين گفت

 دوره اين سلطان فقيد، كامالً در آرامش و سالمت به سـر              ما در  ةلبنان و طايف  «
  1».چه بر سر ما خواهد آمد) اهللا عليه محةر( از مرگ او  دانيم كه پس برد و نمي

ــزرگ اهــل ســنت   نيــز نقــل كــرده كــه اســتاد    اســتاد قرضــاوي از علمــاي ب
،  تـر از خـود مـسلمانان      خيلـي محكـم      مسيحي در لبنـان     الخوري از بزرگان   فارس
  .ن حاكميت شريعت اسالم شده بودهاخوا

  . و بدون هيچ ترديدي روح تسامح و مدارا، هم مسيحي و هم اسالمي است
 - اعـراف (»  خذ الْعفْو وأْمر بالْعرف وأَعرض عن الْجاهلني      «: فرمايد قرآن كريم مي  

و .)  تـاب گذشت پيشه كن و به كار پسنديده فرمـان ده و از نادانـان رخ بر            ) (١٩٩
 هاقوم مرا بيامرز كه آن    ! پروردگارا«: فرمايد نيز مي ) اهللا عليه و آله    صلي(پيامبر اكرم   

، از حضرت مسيح      برخي روستاييان   هنگامي كه «: گويد و انجيل هم مي   » .دانند نمي
 براي نـازل كـردن    ن نفرين وي هاحضرت خوا  استقبال نكردند برخي شاگردان آن    

  همـين » . پذيرفت ؛ اما او همواره چنين درخواستي را نمي       خشم الهي بر آنان شدند    
 ة اسـالمي و انديـش  ةپيونـدي فرهنگـي ميـان انديـش     تسامح و مدارا بوده كـه  بـه       

  . مسيحيت در طول تاريخ منجر گرديده است
.  ي فرهنگـي اسـالم و مـسيحيت اسـت     هاپيونـد  ، سرشار از     تاريخي يها كتاب

شناسـيم كـه از     هجـري قمـري را مـي      ٢٨٠ صدوق متوفي سال      بدين منظور شيخ  
                                                

  .٤٠٣ ة صفح،٨، جلد ١٩٥٦، اوت »اوراق لبنانيه« ـ ١
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ـ  ) الـسالم  علـيهم ( و ائمه   ميان بزرگان مسيحيت  وگو  گفتر موضوع   هاچ ه سـخن ب
و نيـز از امـام   )  ع(البالغـه حـضرت علـي     اند از آن جمله آنچه در نهج   ميان آورده 

  بن جندب نقل شده و آنچه ابن شعبه حرانـي      در اندرز به عبداهللا   ) ع(جعفر صادق   
در حجـم شـانزده     »  تحف العقـول  « هجري قمري در كتاب خود       ٣٨١ل  متوفي سا 

 ، منسوب بـه حـران اسـت   آنكهرسد با توجه به    و به نظر مي   . ( صفحه آورده است  
   .)مسيحي دارد يها  كتابةاطالعات زيادي دربار

در ) ع(، مطلبي است كه امام علي    از زيباترين بيانات در وصف حضرت مسيح      
و چنانچـه خواسـته باشـي از     «:  البالغـه ايـراد كـرده اسـت         نهج ١٦٠ة   شمار ةخطب

،  او موقع خواب.  گويم ، برايت سخن مي ) عليه  اهللا و سالمه   صلوات(بن مريم    عيسي
، پيوسـته   داشـت   زبر بر تن مـي ةگذاشت و جام سنگ را به جاي بالش زير سر مي    

ار كـرد، بيـشتر خـوراكي بـسي     كشيد و چون گاهي آهنگ خوردن مـي  گرسنگي مي 
چراغ او در شب مهتاب بود و پناهگـاهش را در زمـستان جـايي          . گزيد ساده برمي 
جـا و   . گرديـد  دميد و يـا در آن ناپديـد مـي           خورشيد از آن مي     كرد كه  انتخاب مي 

 او گياهي بود كه به صـورت خـودرو و    بوي ، ميوه و سبزي خوش    وايي نداشت أم
 نمايـد و بنـوازد و    ا شيفته و فريفتهروييد؛ نه زني داشت كه او ر براي چارپايان مي  

ش اندازد و نه مالي كه شب و روز بدان بپـردازد   ا نه فرزندي كه به اندوه و نگراني      
يش بـود  هامركبش پا.  طمع به چيزي و يا آرزوي مقامي كه او را خوار بسازد          و نه 

  ».يش بودها ، دست و خدمتكارش
 مطـالبي    )) ع( مـسيح    عيـسي (اهل سنت نيز درباره آن حضرت        يها در كتاب 

 به برخي كلمات قصار     »البيان و التبيين  «در كتاب خود    »  جاحظ«آمده است و مثالً     
  . او اشاره داردة دربار و سخنان نغز و روايت مفصلي

 دعوت قـرآن از اهـل   ١.اند متكلمان دو طرف ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته     
، خاسـتگاه اصـلي      ي مـشترك  هـا   براي گردهم آمدن با مـسلمانان در زمينـه          كتاب

                                                
 از انتشارات »رتدكساسالم و مسيحيت ا«:  باره در كتاب اين  آقاي محقق داماد درةمقال:  نگاه كنيد به - ١

 .۶۷ ة صفح،انجمن دوستي ايران و يونان
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ـ    «:  خوانيم در قرآن مي.  مسلمانان در اين مسير است   ىقُلْ يا أَهـلَ الْكتـاب تعـالَواْ إلَ
كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إالَّ اللّه والَ نشرك بـه شـيئًا والَ يتخـذَ بعـضنا بعـضاً                     

 بياييد بر سر سخني كه ! اي اهل كتاب: بگو( )٦٤ - آل عمران (»   دون اللّه  أَربابا من 
جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او       :  ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه       

  .)نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد
؛ برخي از اين مـشتركات  اند ي مشترك نيز فراوان و گسترده ها  و عرصه  ها زمينه
 ةخداوند متعال پروردگار هستي و آفريدگار و فرستند      اينكهايمان به   : ازاند    عبارت

  . پيامبران براي هدايت بشر و تحقق كمال اوست
 سرچشمه و منبع پربـار عناصـر راهنمـون بـه            ةايمان به فطرت انساني به منزل     

  ؛ چنان كمالي
ي هـا  بخـش زنـدگي اجتمـاعي و ارزش        ايمان به شريعت الهي با عنوان سامان      

  ؛ ي آنها انساني در خانواده و دفاع از موجوديت خانواده و ارزش
 شرافتمندانه بشريت و مصلح و منجي آن، حضرت مهدي و بـه             ةايمان به آيند  

 - يك خاة مسيح كه زندگي سرشار از عدل و قسط را بر اين كر            همراه او حضرت  
  .سازند  مي- ور شد ماالمال از ظلم و جآنكهو پس از 

، همه و همـه از       ايمان به ديگر حقوق بشري و دفاع از محرومان و مستضعفان          
 وگـو   گفـت به  آنها   ةتوانند دربار  ي مشتركي است كه اديان مي     ها  و گستره  ها عرصه

قـرآن كـريم    . بنشينند و سعي كنند با همديگر همكاري و هميـاري داشـته باشـند             
قَـاتلُونَ يف سـبيل اللّـه والْمستـضعفني مـن الرجـال والنـساء               وما لَكُـم الَ ت    «: گويد مي

 نجـات مـردان و زنـان و     و چرا شما در راه خدا و در راه  ) (٧٥ - نساء(»  والْولْدان
  خـدا بـراي  «: كنـد  كتاب مقـدس نيـز تأكيـد مـي       ) جنگيد؟ كودكان مستضعف نمي  

، توافق ها اين ةو عالوه بر هم   » ندرا كند، به سود آنان حكم مي      ستمديدگان حكم مي  
ــر دشــمن غاصــب  )  مــسلمانان و مــسيحيان(آنهــا و همــسويي  در مقاومــت براب

 نيـز  »ملت برگزيده خدا بودن«اش مبني بر   نژادپرستانه يهاصهيونيستي و نفي ادعا   
  . مطرح است
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 أَولياء للَّـه مـن دون   دوا إن زعمتم أَنكُمها الَّذين هاقُلْ يا أَي «: گويد قرآن كريم مي  
     ادقنيص مإن كُنت توا الْمونماس فَتاي كـساني كـه يهـودي       : بگـو ( )٦ - جمعه(» الن

 خداييـد نـه مـردم ديگـر، پـس اگـر راسـت          اگر پنداريد كه شما دوستان   !ايد شده
توانـد از سـنگ      خداوند مـي  «: گويد و انجيل مي  .) گوييد درخواست مرگ كنيد    مي

، اطاعت از ابـراهيم و تبعيـت از او      اينجادر  » .، در نظر گيرد    ني براي ابراهيم  فرزندا
 )٦٨ - آل عمـران  (»  الناس بإبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهـذَا الـنيب        ىإنَّ أَولَ «:  مالك است 

، همان كساني هـستند كـه او را پيـروي            مردم به ابراهيم  ترين    ، نزديك  در حقيقت (
  .)د و نيز اين پيامبران كرده

؟ هرگـز، هنـوز هـم عالمـت       يم پايان يافتـه اسـت     ها آيا پرسش !  اما اي بيروت  
  .ات وجود دارد ي زيادي در زندگيهاپرسش

  ! ببينم اي بيروت
آيا مسيح بر تو گذر كرد تا تقديست كند؟ و اين توصيف مقدس از شخصيت                

اي چون لبنان    اي چهره او جواني چون درخت سدر و دار      : گويد  مي  بزرگوارش كه 
  ؟ بود به چه معناست

، در چيـست و چـه انعكاسـي در پـي      ، به سرتاسر زمين  ها و راز هجرت لبناني   
، ذوب هـا داشته است؟ و آيا فرهنگ آنجا را دگرگون ساخته يا خود در فرهنگ آن           

 نا به ايران و آسياي ميانه و هند و پاكـست           ابعاد هجرت علمي آنان   ! ؟ گرديده است 
  د؟ بوچه

، از   شيخ عبدالنبي فرزند احمد عاملي نبـاطي      «: كند  نقل مي  » حر عاملي «مرحوم  
  ١».بود) هند(القدر و قاضيان معاصر در حيدرآباد   بزرگ و فقهاي جليل جمله فاضالن

 منـسوب بـه   »مـشهديه «و )  اهللا عنه رضي(و داستان ابوذر، اين صحابي بزرگوار  
، اقامـت   هـا  ؟ و آيا در اين مكـان        چيست »ميس الجبل « و   » ساحلي  صرفنه«وي در   

 ةجرت قبيلـ هـا را بنـا كـرد؟ داسـتان م       )  ع ( ي تشيع و شيعيان علـي     ها گزيد و پايه  
  ؟  به اين ديار چيست»همدان«

                                                
 .۲۷۳ ة صفح،۴ جلد ،» روضات الجنات« - ١
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  ؟ عامل كدام است ي بزرگ علميه در جبلها داستان حوزه
  ؟  از چه قرار است داستان مقاومت عليه دشمن غاصب

 را هـا م قرار دارد و راز آن     هااي از اب    همچنان در پرده    پرسش ديگر  ها و صد  هااين
خـواهيم   مـا نيـز مـشتاقانه مـي       !  برايمان سـخن بگـو     . فراخ تو بايد پرسيد    ةاز سين 

ر هميـشه سرشـاري كـه    هـا اي ب!   بيـروت  سخنانت را بشنويم و سراپا گوشـيم اي  
مـروز و    فرهنـگ بـودي و ا       تو ديروز پايتخت  !  كني اي بر تن مي    همواره لباس تازه  

ني را هـا اي كه ج.  دهي ، پيوند مي فردا نيز، ديروز سرشار خود را با فرداي تابناكت       
 يهـا  ي سـروده  هـا  ، با تـرنّم    اي و سعدي شيرازي چه با اشتياق        خود ساخته  ةشيفت

نگرد بـزرگ ـ را   هـا ناصرخـسرو ـ آن ج  .. . كـرد و هـا  ، زمزمـه  ، با خيالـت  خويش
زي و پهنـاي تـو را بـا چنـان دقتـي، بنگـارد و        خود، درا  »سفرنامه«واداشتي تا در    

  .احساسات سرشار از عشق و شور خود را به تصوير كشد
اي كه در زيـر عالمـت پرسـش قـرار            در پايان اين سفر، همچنان مبهوت نقطه      

، و حيران نگـاه    سحرانگيز اولين حرف نامتة در نقط دارد، هستم و همچنان غرق   
ني را شيفته و شيداي خـود سـاخته    ها ج  ت كه  زيبايي و شكوه در آفرينش     ةهم اين

  . است
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   اسالم و غربةرابط
  تأملي در يك ديدگاه غربي

  
زمـاني درازي، تجلـي يافتـه و     يهـا  ديدگاه غرب نسبت بـه اسـالم طـي دوره      

خاورشناسان، انديشمندان، پژوهشگران و سياستمداران غربي بسته بـه         يها ديدگاه
متدلوژيك، ديني، فكـري و سياسـي هـر يـك، چنـدگانگي             يها شو نگر  ها زمينه

 بـر يـك   هـا  آنة، غالباً همـ  ها  اما به رغم اين تعدد و چندگانگي ديدگاه        .يافته است 
 آگـاهي  ةكه تدريجاً شكل گرفته تكامل يافتـه و نماينـد  هايي  سلسله اصول و بنياد   

 ،ه اسـت غرب نسبت به ديگران شده و بخشي از خودآگاهي غرب را تـشكيل داد           
 در چارچوب همين آگاهي اسـت كـه غـرب، حقيقـت، قـدرت،        .اتفاق نظر دارند  

بري، ضـعف،  نهژموني، خردمندي و پيشرفت را براي خود در نظر گرفتـه و فرمـا      
از همـين رهگـذر     . ماندگي را براي ديگـران رقـم زده اسـت           جنون و عقب   ،افراط

 نيـز بـه اشـكال     واقعيتةخود را در عرص يها است كه غرب اين روش و آگاهي    
 فرهنگـي و سياسـي و       ة اقتـصادي و سـلط     ةاشغال نظامي، سيطر  : گوناگوني چون 

  .جنگ رواني و تبليغاتي، اعمال كرده است
 نـود قـرن بيـستم در غـرب     ةمهمي كه در دهـ     يها و نظريه  ها از جمله ديدگاه  

اسـت كـه طـي سلـسله        » م برايـان  هابيـد «مطرح شد، ديدگاه انديشمند انگليـسي       
 آن را بـه چـاپ رسـيد،     ١٩٩٤ اكونوميست لنـدن طـي سـال         ةكه در مجل  مقاالتي  
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در خـصوص  ي همطرح كرد كه البته و به رغم اينكه حاوي نظرات در خـور تـوج    
 يهـا   برخـورد تمـدن    ة غرب با اسالم است، بـا همـان اسـتقبالي كـه نظريـ              ةرابط

  .و نگرديدر  با آن مواجه شدند، روبه»فوكوياما« پايان تاريخ ة و نظري»نتينگتونها«
ديدگاه برايان، ديدگاهي است كه در حقيقـت خـود، بيـانگر نـوعي اسـتراتژي          

ويژه با هر آن چيزي است ه ن اسالم و اوضاع كلي آن و ب   هاغرب در برخورد با ج    
  .كه در پيوند با مضمون حضور فعال اسالمي در تمدن بشري، قرار دارد

  
  مضمون دیدگاه برایان

 ،فضاي حاكم بر قرآن كريم    «: سازد  مي ن گفته مطرح  برايان ديدگاه خود را با اي     
ـ              انـسان در برابـر   ةفضاي جبرگرايي اسـت و اسـالم چيـزي جـز تـسليم جبرگون

ميان ديدگاه انجيل و مفهوم قـرآن نـسبت بـه           ي  ا هگاه مقايس  آن» .پروردگار نيست 
 يا هطبقـ «: گويد  ميآورد؛ او همچنين  مي نامد، به عمل    مي  گناه نخستين  آن را آنچه  

 علماي ديني است كـه  ةشود، طبق  ميكه مانع از نزديكي اسالم و غرب به يکديگر     
 رهاو در دنبال اين مطلب اظ     » .د آزاد براي تعيين مواضع كلي، است      هامسلح به اجت  

كنـيم كـه بـه        مي  به هشتاد آيه برخورد    هاما اگر نظري به قرآن اندازيم تن      «: دارد مي
ي بـر مـسير تمـدن       آن چنـان  حكام نيز تأثير    احكام عمومي پرداخته كه اغلب اين ا      

سپس كساني را كه در پي نزديك ساختن اسـالم و غـرب بـه               » .اند كنوني، نداشته 
 اقـدام كننـد و   هاد از سوي فق   هاخواند تا به رفع احتكار اجت       مي يكديگر هستند فرا  

را براي همگان، تعميم دهند تا هركس قرائت آزاد خود را از            ) دهايعني اجت  (آن را 
 هر مـسلمان، نگـاه بـه آينـده اسـت؛ غيـر       ةوظيف«: افزايد  مي اسالم داشته باشد؛ او   

ممكن است كه امت اسالم بتواند پيشرفتي داشته باشد مگـر آنكـه مـانعي بـه نـام       
او معتقـد  » .د را براي افراد، همگاني كندهاعلماي دين را از پيش پاي بردارد و اجت        

ي دموكراسي است، نيازمند اصالح اسـت،  ن ورود به دنيا  هااگر اسالم، خوا  «: است
ن اسالم در قرن پانزدهم هجـري  هاميان وضع ج  ي  ا هو در همين جاست كه مقايس     



 267رابطه با غرب: فصل چهارم

كنـد و اعتقـاد دارد كـه ايـن دو       ميو وضع اروپا در قرن پانزدهم ميالدي     ) قمري(
مناسـب اصـالحات و نيـز نـوع      يها از نظر فراهم بودن زمينه هايي   وضع مشابهت 

كـه مـسلمانان اهـل سـنت در حـال حاضـر از آن برخوردارنـد و                  ي ديني   هادهان
ي كليسايي كه در قرن پانزدهم ميالدي برقرار بود و نيـز در ميـزان يـأس و           هادهان

نوميدي مسلمانان امروز و اروپاييان آن زمان و سرانجام در وجود شوق و اميد بـه   
  .دارند) در هر دو زمان(بهبود اوضاع 

 يگري كه در تحقق اصـالحات مـؤثر اسـت، سـخن           برايان همچنين از عامل د    
گويد كه عبارت از عامل خارجي است كه بـه حمايـت و پـشتيباني و تـشويق            مي

ــدي اقــدام  در آن زمــان، مــسلمانان خــود عامــل خــارجي  .كنــد  مــيچنــين رون
رفتند؛ اما امروزه، غـرب عامـل         مي كننده و مشوق پيشرفت اروپا، به شمار       تحريك
 به مشكل طـوالني     اينجاوي پيشرفت و تكامل است و در        ن اسالم به س   هاسوق ج 

دانـد    مـي بودن زماني كه تحوالت اروپا به خود ديده و آن را يكصد و پنجاه سـال  
تواند ايـن مـدت منتظـر بمانـد و      ن اسالم نمي  هاكند و معتقد است كه ج       مي اشاره

 ني و پرشـتاب اسـت كـه   هـا  ناگآن چناندهد كه تحوالت امروزي،   ميخود پاسخ 
  هيچ نيازي به چنين مدت طوالني نيست؛ اما اين حركت، از كجا بايد آغاز گردد؟

كـه بـه    ي  ا هبرايان معتقد است كه اين حركـت، بايـد از سـوي مـسلمانان آزاد              
 بايد با قدرت و شدت از آنان حمايـت          دموكراسي ايمان دارند، آغاز شود و حتماً      

 ورود ةن اسالم در آسـتان  هام ج كند كه امروزه بخش اعظ      مي كنند؛ اما خود اعتراف   
در هـايي   سـاماني  سياسي بزرگي است كه فضاي ناامن، نگراني و نابـه  ينهاابه بحر 

روابط را در پي خواهد داشت و غرب بايد اين تحوالت را بپذيرد و تحمل كنـد؛                  
ن اسالم، تكان و حركتي هازيرا برايان اعتقاد دارد اگر غرب بخواهد به تحوالت ج         

ت كه او نيز به نظام خود يعني نظام غرب، رنگ و لعابي اخالقـي و              دهد، الزم اس  
  اشـاره  كه همچنانبه سمت چپ جديد، اعمال كند،       هايي   اجتماعي دهد و گرايش   

سـاز   ، علـت و سـبب  )آخرت(ن ديگر هاكند فاصله گرفتن غرب از اعتقاد به ج      مي
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نگـاهي    كه نيمخواهد  ميرود؛ بنابراين از غرب  ميبسياري از مشكالت او به شمار 
  .اش را با مسلمانان، كمتر سازد ن آخرت داشته باشد تا فاصلههانيز به ج

آيا ميـان اسـالم و غـرب وقـوع     : سازد  ميبرايان در اينجا اين پرسش را مطرح      
برخـورد  « ةدر نظريـ  » نتينگتونهـا «جنگ و برخورد، ناگزير اسـت؟ پرسـشي كـه           

كند   ميرا رد ها ن نظريه برخورد تمدن دهد؛ اما برايا    مي  به آن پاسخ مثبت    »ها تمدن
كنـد و    مـي  به غرب، كنفوسيوسيسم و اسالم بسندههاديگر تن يها و در ميان طرف 

ديگـري تـشكيل     يهـا  حذف شده در اين ميـان، تمـدن        يها اعتقاد دارد كه طرف   
  .دهند نمي

 نيـز   آن را توانـد و اسـتعداد       گويد نمي   مي  برايان كه همچنانكنفوسيوسيسم نيز   
ن، عرضه كند؛ لذا اين يك نيز بايد از صحنة          هارد كه آلترناتيوي تمدني براي ج     ندا

  ميـان اسـالم و غـرب، صـورت         ها حذف شود و درگيري و برخورد تن       ها درگيري
  .گيرد مي

 در اينجـا و  آنچـه اعتقاد دارد كه درگيري اسالم و غرب به رغم    ) برايان(اما او   
آميـزي   خـشونت  يهـا  با وجود درگيريكند و نيز    مي آنجا از خشونت اسالمي ياد    

كه ميان اسالم و غرب در طول تاريخ وجـود داشـته و زمـاني، اسـالم بـه غـرب                     
 رسيده و گاهي نيز غرب عليه اسالم دست بـه يـورش   »پواتييه«يورش آورده و به  

 حتمي نيـست و  ،برده و بسياري از مناطق اسالمي را به اشغال خود درآورده است    
ايـن تمـدن     يهـا  گذشـته، چگـونگي درگيـري      درهـايي    يبا وجود چنان درگيـر    

 يهـا  مشخص نيست؛ توضيح او از اين قرار است كه به رغـم اخـتالف           ) درآينده(
  وجـود دارد كـه     هـا مشتركي ميان آن   يها عقيدتي مسلمانان و غرب مسيحي، زمينه     

گذشته نيز  يها  بنشينند و معتقد است كه درگيري    وگو  گفت آن به    ةتوانند دربار  مي
تواننـد بـا يكـديگر      مـي ايـن دو طـرف،  : افزايد  مي لت و سرمنشأ ديني نداشته و     ع

  .تواند با خردمندي و منطق، با غرب معامله نمايد  ميمعامله كنند و حتي ايران نيز
كنـد و معتقـد اسـت كـه          مي گاه برايان توجه خود را معطوف شمال آفريقا        آن
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ته باشـد كـه در برابـر ايـن          ضد غربـي وجـود داشـ       يها امكان دارد در آنجا رژيم    
از احتمال نزديكـي    ي  ا هنزديكي، مقاومت كرده و مانع ايجاد كنند و حساسيت ويژ         

  .سالم و غرب نشان دهندا
داده و بـراي گـشايش بـاب       ن اسـالم را مخاطـب قـرار       هاپس از آن، برايان ج    

  : كند آنها ميتعامل با غرب و ورود به كاروان تمدن كنوني بشر، سه توصيه به 
  .هماهنگ شدن با اقتصاد كنوني: کی

  .پذيرش برابري حقوق زن و مرد: دو
 يهـا  دموكراسـي و تطبيـق آن بـر نظـام          يهـا  كوشش براي تحكـيم پايـه     : سه

  . حكومتي خويش
گانـه، آنچـه در    سـه  يهـا   هرگونه توضيحي درباره اين توصـيه   ةارائاو پيش از    

كنـد و بـر     مـي ررسـي  در الجزايـر وجـود داشـته ب   - از ديـد غربـي او     -زمان   آن
نمايـد و نـسبت بـه         مـي  كيـد أالجزايـر ت   يهـا  ضرورت دخالت غرب در درگيري    

برايـان  . كنـد   شدت ابـراز نگرانـي مـي       گرايان در آنجا، به    ي پيروزي اسالم  هامداپي
يكي خوشبينانه اسـت و     : سازد  مي  خيزش اسالمي، دو نظر متضاد را مطرح       ةدربار

جرت هـا اسـالمي ممكـن اسـت بـه م         يها  كه برقراري رژيم   اين است اش   خالصه
كننـده بينجامـد؛ امـا ايـن فـضاي       جمعي به سوي غـرب و ايجـاد فـضايي نگـران       

 نظر ديگر بدبينانه است و عبارت از        .كننده سرانجام ختم به خير خواهد شد       نگران
اسالمي به مفهوم تشديد درگيري است كـه بـر اثـر         يها آن است كه تشكيل رژيم    

  . تحقق پيدا خواهد كردنتينگتونهاآن، نظرية 
 خود، معتقد است كه غرب موظف است بسياري  ة توضيح نظري  ةبرايان در ادام  

رده قـرن   هـا كه چ هايي    مسلمانان نيز بايد در آموزه     .از فرضيات خود را تغيير دهد     
روايت شده، تجديد نظر كنند و ببينند كه آيا ايـن           ) ص(پيش، از سوي پيامبر اكرم    

 يهـا  گـاه بـه توصـيه      توانند مؤثر باشند؛ آن     مي  و يكم نيز   ، در قرن بيست   ها آموزه
  .گويد  مي سخنهاگردد و به تفصيل از آن  ميپيشين خود باز
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ادي در  اقتـص ة برايان نسبت به وجود يك منظومـ ،در خصوص مسائل اقتصاي  
 كند كه اسالم، مبتني بر نظام فردگرايانه است و      مي گيري اسالم ترديد دارد و نتيجه    

نان مسلمان، معتقد بـه لـزوم محـدود سـاختن نقـش دولـت در زنـدگي                  اقتصاددا
 مـثالً در  ، كـه فـرد مـسلمان   آن اسـت  انديشة رايـج    : گويد  مي او. اجتماعي هستند 
جـوي عـدالت و     و جـست  بايـد در   زار به كارگاه توليـد كـامپيوتر       تبديل يك گندم  

  !، جويا شويم؟توانيم نظر اسالم را در اين تبديل  مين آن باشد؛ اما چگونههاخوا
 كــه -داري را بــه اعمــال انــدكي انــضباط اخالقــي  او دوبــاره، نظــام ســرمايه

داري بـه عمـل آورد و موفـق بـه تحقـق آن               ماركسيسم با انقالبي كه عليه سرمايه     
، نظـامي  )در اسـالم (كند كـه نظـام زكـات      ميكند و سپس اشاره   مي  توصيه -نشد

زكـات در  : گويـد   مـي ي را حـل كنـد و     تواند مشكل   بنابراين نمي   و است داوطلبانه 
بر طال و نقره و محصوالت كشاورزي متمركز بود و پـس از آن              ) ص(زمان پيامبر 

ي امروز را  هاتواند نياز  گرفت؛ اما اين نظام مالياتي، نمي      موارد ديگري را نيز در بر     
 ربا نيز به نظر وي، تحـريم آن امـر مفيـدي بـوده هـر چنـد                ةدربار. برآورده سازد 

 ربا، متفاوت اسـت  ةمسأل در - به ادعاي او -ن اسالم  هاو نظريات در ج    ها هديدگا
 حرام آن را موارد،  ةه و ديگران در هم    نستا حالل د  آن را در مواردي   » الطنطاوي«و  

  . اند شمرده
غربـي   يهـا  خود برايان به همين نظر يعني تحريم ربا، گرايش دارد و به بانك            

 ريم را اعمال كنند؛ اما خود اين اشـكال را وارد كند كه به نوعي، اين تح    مي توصيه
ـ اما اگر نظام ربايي را اعمال نكنيم چگونه خواهيم تو         : كند كه  مي  ة در عرصـ   ستن

  سرمايه و نقدينگي، موازنه ايجاد كنيم؟
اش عبـارت از ايـن    نكته در ديدگاه برايان است كه فشردهين  تر  مهم،  مسألهاين  

 يك سلسله ةدارند ام اقتصادي است بلكه در بر فاقد يك نظهااست كه اسالم نه تن 
تـوان اقتـصاد      مـي  عمومي است كه با اندكي تسامح و انعطـاف غربـي،           يها آموزه

  .دانستاسالمي را مترادف با اقتصاد آزاد 
 وضـع  ةو در خصوص برابري زن و مرد، او پس از توضيحات مفـصلي دربـار       
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داراي ) نـسبت بـه زنـان     (م  رفتار و برخـورد كنـوني اسـال       : گويد امروزي زنان مي  
البتـه بـه   .  تفسيري مردساالرانه از قـرآن اسـت  ةقرآني نيست بلكه زاييد   يها ريشه
ميـان زن و مـرد، قايـل شـده اسـت؛ امـا              هايي   رسد كه قرآن كريم تفاوت      مي نظر
 ن اسـالم را فـرا  هاي نو از آيات مربوطه وجود دارد و ج هانيز براي تفسير  هايي   راه
ـ    خواند تا در اح    مي عمـل  ه كام قرآني قايل به تفاوت ميان زن و مرد، تجديد نظر ب
  .آورد

 آن را  دموكراسي اسـت کـه       ةمسأل ،سازد  مي آخرين موضوعي كه برايان مطرح    
كند؛ زيـرا از      مي ن اسالم و غرب، قلمداد    هامانع در برابر نزديكي دو ج     ترين    بزرگ

داراي رژيمـي   هفـت كـشور    ها، تن )در آن زمان  (ميان سي و هشت كشور اسالمي       
ديكتـاتوري و مبتنـي     هايي   ، رژيم ها كشور ةبوده و بقي  ) مردم ساالرانه (دموكراتيك  

  .بر زور و وحشت دارند
ن اسـالم در پـي دسـتيابي بـه الگـوي غربـي اسـت، بايـد                  هـا به نظر او اگر ج    

دموكراسي را در تمامي مناطق خود، گـسترش و تعمـيم دهـد و داشـتن نظامـات            
  . دموكراسي است، ايفا نمايدةعهد قشي را كه برتواند آن ن شورايي نمي

 راهكـار نزديكـي     ةانديشمند غربي برايـان، دربـار      يها اين بود خالصة ديدگاه   
 ةگـسترد  يهـا  ريـزي  ن غرب كه خود توضيح كاملي از برنامـه        هان اسالم و ج   هاج

 در بعـد  هـا  مطرح امروزي نه تن ني شدن يعني مفهوم شديداً    هاغربي براي تحقق ج   
  . بلكه در ابعاد فرهنگي و سياسي استاقتصادي

  
  برایانهاي  مالحظاتی بر دیدگاه

  :شويم  ميدر خصوص ديدگاه برايان چند نكته را خاطر نشان
ـ       مي در ديدگاهي كه اين انديشمند مطرح     : نخست ي ا هسازد، نظام غـرب، نمون

 ديگـر  يهـا   و از ملـت   هـستند  تلقي شده كه ملل ديگر در پـي الگوپـذيري از آن           
خود را چنان ارتقا دهند كه به ادعاي او، به چنـان           يها واهد كه خود و رژيم    خ مي

حـال آنكـه در حقيقـت برايـان در ايـن ديـدگاه از بـسياري از             . سطحي نايل آيند  
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 و به رغم اشاراتي كـه بـه برخـي از        آن است منفي كه نظام غرب حامل       يها جنبه
 از نظـر مفـاهيم      بي، معمـوالً  و جوامع غر   ها پوشد؛ زيرا نظام    مي كند، چشم   مي هاآن

اجتمـاعي، دچـار     يها  همياري ةحتي در زمين   اخالقي و  يها گيري انساني و سمت  
كند ماركسيـسم در پـي برقـراري          مي ي جدي هستند و شگفت آنكه ادعا      هاكمبود

 حقيقـت  . اخالقي بوده ولي در اين زمينه، شكست خورده است -نظامي اجتماعي   
 يهـا  داري و نظـام  ن مشكلي اسـت كـه سـرمايه    كه ماركسيسم دچار هما آن است 

برنـد؛ زيـرا     مـي غربي امروزي يعني ماترياليـسم در انديـشه و ديـدگاه از آن رنـج     
،  همه تنـاقض  داري با پذيرش مالكيت، اين     پنداشت كه نظام سرمايه     مي ماركسيسم

حال آنكه فرامـوش كـرده كـه نظـام     . استعماري، به دنبال داشته است   مديادرد و پ  
گيـري مـادي خـود، دچـار ايـن       داري نه با پذيرش مالكيت بلكه با سـمت         يهسرما

گيري مـادي را     شده و با توجه به آنكه خود ماركسيسم نيز همين سمت           ها بيماري
 اســتعماري و ةي منفــي شــده و جنبــهامــدياداشــته، دچــار همــان عــوارض و پ

 نظــام گرايانــه يافتــه اســت؛ زيــرا در ماركسيــسم، طبقــه، جــاي فــرد را در سـلطه 
 داشـت و فخرفروشـي   مـي  گرفت و بـه طبقـات ديگـر سـتم روا           مي داري سرمايه

  .كرد مي
داري يا نظام غربي از      منفي نظام سرمايه   يها توان به انواع جنبه     مي طور كلي ه  ب
افـراد، رواج   هـايي   خـانوادگي، احـساس تن     يهـا  افت اخالقي، گـسيختگي   : جمله

 بر ديگران، اشـاره كـرد كـه همـان      تسلطةخودكشي و از همه بدتر استمرار عرص  
 ةشود و به معناي سـلط   ميني شدن از آن يادهابيماري است كه امروزه با عنوان ج 

ن و چيرگـي فرهنگـي غـرب بـر اوضـاع      هـا اقتصاد غرب بر اوضـاع اقتـصادي ج   
 فرهنگي دنيا و تسلط سياسي غرب بر اوضاع كل گيتي است و در واقع به راحتـي  

  .بي شدن يا آمريكايي شدن، نامگذاري كردني شدن را غرهاتوان ج مي
 اقتـصادي و    - آقاي برايان، امت اسـالمي را بـه تبعيـت سياسـي              آنكهشگفت  

كنـد    مـي ن، توصيههافرهنگي از غرب براي تحقق نزديكي مطلوب ميان اين دو ج      
 آن اسـت  رود؛ همچنين شـگفت       مي وي به شمار   يها نكته از ديدگاه  ين  تر  مهمكه  
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كنـد،    مـي  هجـري زنـدگي  بيـست ويكـم   اسالمي كه در قـرن    نهاكه به نظر او ج    
ن غـرب نيـز در قـرن        هـا  کـه ج   گونه نااحتياج به يك خيزش همه جانبه دارد هم       

قرار داشته است ي ا هپانزدهم ميالدي در آستانه چنين خيزش و رنسانس همه جانب   
ن اسالم بـوده اسـت و در    هاو به نظر او عامل خارجي مشوق غرب به خيزش، ج          

 ن اسالم را تشويق و ترغيب بـه خيـزش         ها خارجي است كه ج    ي غرب عامل  اينجا
كند؛ بنابراين غرب، عامل اصالح است و هدف از اين اصالح نيز غربي شـدن                 مي

  .است
ــان نقطــ : دوم ــاي ج ةبراي ــوت و پوي ــا ق ــن   ه ــاي دي ــي علم ــالم يعن   ن اس
 بـه زنـدگي   كههايي  به اعتبار فقن رااآن) ص(كند؛ علمايي كه پيامبر اكرم      مي را نقد 

 حفـظ و   هـا  آن ةبخشند و ويژگي اسالمي امـت بـه وسـيل           مي  اسالمي ةانسان، چهر 
او همچنـين از روش تخصـصي       . فرمايد  مي  وارثان انبيا توصيف   ،شود  مي حراست

د هـا كند كه انحصار حق اجت      مي كند و بدان دعوت     مي د انتقاد ها، يعني اجت  هااين فق 
  از اين نظر، خلع سالح گردند؛ حال آنكه  هاعلماي دين، از ميان برداشته شود و آن       

 زيـرا   ،پذيري و جـاودانگي اسـالم اسـت        ي انعطاف هاد يكي از راز   هادانيم اجت  مي
كند و سـعي دارد وقـايع     ميمجتهد كسي است كه براي كشف حكم واقعي تالش    

.  را با توجه به اصول و قواعدي كه در اختيار اوست، استنباط نمايـد            هاو احكام آن  
همين است و چنانچه امت را از علما جدا سـازيم و   مي بودن امت نيز درراز اسال 

د مـورد نظـري كـه اوضـاع مطلـوبي را      هـا كاري كنيم كه امت، علماي خود و اجت    
شـود و پيونـد او بـا اصـول و             مـي  آورد از دست دهد، دچار سردرگمي       مي فراهم
ردد و اين همـان  گ  ميشود و با منابع و احكامش بيگانه     مي ي ديني، گسسته  هابنياد

 ة او در پـي گسـست امـت از گذشـت           .آن است هدفي است كه آقاي برايان در پي        
كنـد كـه نـسبت بـه       مـي خويش است و گاهي نيز وقتي به امت اسـالمي توصـيه         

و قـرار اسـت در    رده قـرن پـيش نـازل شـده       هاكه چ هايي   چگونگي اجراي آموزه  
: گويـد   مـي ل آورد يا وقتـي اوضاع پيشرفته امروزي پياده شوند، تجديد نظر به عم  

كند   مي  هشتاد آيه در قرآن وجود دارد كه به احكام عملي تنظيم زندگي اشاره             هاتن
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  .كند  ميو امروزه نيز قابليت اجرايي ندارند، همين هدف را دنبال
پردازي و تالشي بـه منظـور        گر هدف اصلي از اين نظريه     ن، بيا ها اين تعبير  ةهم

 اسـت    واقعيـت  ايني خويش و دور كردن او از        تهي ساختن امت از صفت اسالم     
 در واقع همين تهديد نيز ما را متوجـه خطـر    . راز اسالميت، بقا و اقتدار اوست      كه

دارد تـا بـه شـدت در برابـر آن       ميكند و ما را بر آن  مياصلي كه در كمين ماست 
 اين تهديد علما را نيز نسبت به نقش سترگي كه در حفظ شخـصيت  .مجهز شويم 

  .سازد  ميدارد، هشيار ها امت و پيوندش با واقعيتاين 
 برايان سعي دارد حقايق را تغيير دهد يا فهـم و درك نادرسـت خـود از              :سوم

نظريه خود را براسـاس آن، بنـا         ينهااقرآن كريم را تحميل كند تا تصورات و گم        
، كيـد دارد كـه جـو غالـب در قـرآن      أنمايد؛ براي مثال، شاهد آنيم كه او همواره ت        

كنـد كـه در زنـدگي و حركـت        مـي  جبرگرايي است و انـسان مـسلمان احـساس        
خويش، گرفتار جبر است و هيچ اختياري از خود نـدارد و ايـن ويژگـي نـه او را        

 آنكـه حـال  . گرداند  ميسازد و نه سزاوار خيزش و اصالحش      مي  پيشرفت ةشايست
كند كـه     مي كيدأتاصل چنين برداشتي، از پايه نادرست است؛ قرآن كريم به انسان            

تواند خود را تغيير داده و دگرگون سازد و تغيير الهـي نيـز تـابعي از تغييـر                     مي او
در ) (١١ - رعـد (» إنَّ اللّه الَ يغير ما بقَومٍ حتي يغيرواْ ما بأَنفُـسهم  «: خويشتني است 

ذَلـك  «.) دهنددهد تا آنان حال خود را تغيير         ي را تغيير نم   يخدا حال قوم    حقيقت
      معةً أَنمعا نريغم كي لَم لَ هابأَنَّ اللّهى ع     ـا بأَنفُـسهمواْ مـريغي يتمٍ ح٥٣ - انفـال ( » قَو (

 داشته تغييـر  ي ارزاني را كه بر قوميبدان سبب است كه خداوند نعمت   ] كيفر[اين  (
  ).دهد مگر آنكه آنان آنچه در دل دارند تغيير دهند ينم

 انساني و   ةگيري قرآن، بر خالف آنچه تصور شده، مبتني بر اراد          نابراين سمت ب
  .تقويت اين اراده، البته در چارچوب لطف الهي است

اسالم را به معناي تسليم در برابر قدرت الهـي      ) برايان(بينيم كه او      مي همچنين
سيري غلـط  كند كه اين نيز تفـ   ميآزاد، قلمدادي ا هو به دور از احساس وجود اراد     
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ـ ه  الهي ب  ينهاا انسان در برابر فرم    ةاست؛ زيرا اسالم يعني تسليم داوطلبان       راه  ةمثاب
  .منتهي به كمال است

انجيـل و قـرآن از گنـاه     يهـا  كـه در خـصوص برداشـت      ي  ا ه مقايـس  ةو دربار 
نخستين يا همان معصيتي كه معتقد است به دست حـضرت آدم صـورت گرفتـه                

 زنـدگي  ة هشتاد آيه در قرآن وجـود دارد كـه دربـار   اهاست و نيز اين تصور كه تن 
دانيم تمامي آيات قـرآن    مي كه تا آنجا كه ما  آن است كند، حقيقت     مي انسان بحث 

ارتباط مستقيم يا غير مستقيمي با زندگي و رفتار انسان دارند؛ حتي آيات مربـوط                
 دهي بـه شخـصيت     به آخرت، آيات توحيد و آيات عدل الهي، همگي براي شكل          

 مغاير بـا   انسان موحد، عادل و داراي رفتاري متعادل است و برداشت برايان كامالً           
همين نكته نيز دربارة تصور وي مبني بر اينكه تعاليم قرآني كـه بـر   . حقيقت است 

رسول گرامي اسالم نازل گشته همگي تعاليمي بشري هستند كه به منظور اصالح             
آن كريم از سـوي آفريـدگار انـسان          قر .اند، صادق است   اوضاع پيشين مطرح شده   

 راه كمال را به او بنماياند و بـا فطرتـي كـه بـا      هاآمده تا انسان را اصالح كند و تن       
  .گردد، هماهنگش سازد تغيير احوال و شرايط، دچار تغيير و تحول نمي

 اقتصاد اسالم از سوي برايـان نيـز مـشمول همـين       ةطرح نادرست و ساده شد    
گيري اخالقي،   در همين دو سمت  هااو، اقتصاد اسالمي تن   حكم است؛ گويا از نظر      

شود حال آنكـه اقتـصاد اسـالمي،          مي يعني زكات داوطلبانه و حرمت ربا، خالصه      
 توزيع پيش از توليد انساني، توليد و تكامل آن و           ةجامعي دربار  يها داراي ديدگاه 

كـاملي   ياهـ   ديـدگاه  كـه  همچنـان .  روند توزيع پس از توليد انساني اسـت        ةدربار
 منحصر به آنچـه برايـان تـصور    هاين عناصر اقتصاد نيز دارد كه تن  تر  مهمنسبت به   

مكتب اقتصادي اسالم، مشكالت مختلف انـساني        اينكهكما  . شود كرده است، نمي  
 ةكنـد؛ بنـابراين، همـ      مـي   عرضـه  هـا جامعي بـراي آن    يها حل را مطرح كرده و راه    

 هـر رفتـار و كـنش اقتـصادي          ةماً دربار كند و مسل    مي زندگي را بررسي   يها جنبه
 ةكند و ايـن يعنـي اينكـه نظريـ           مي  اسالمي، صدق  ةگان جامعه، يكي از احكام پنج    
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  .زندگي است يها اقتصادي اسالم، عام و مشتمل بر تمامي جنبه
 يهـا  تنظيم و وضع قوانين اقتـصادي و نتـايج علمـي كـه بـه كـشف واقعيـت        

 دين بايد اصـول     .مار وظايف دين نيستند   ش پردازند، در   مي خارجي در اين عرصه   
 از اينجاست كه برايـان گمـان بـرده كـه مـسلمانان            . و خطوط كلي را عرضه دهد     

ني غـرب  هـا  به نظام ج   اقتصادي خود را به كناري نهند و مستقيماً        ةتوانند نظري  مي
 چنـين  .را بر نظام خود، اعمال كندهايي  ملحق شوند تا غرب نيز در مقابل، تعديل    

 كه بدان اشاره    -ني شدن اقتصاد    ها نيز در واقع بسيار شگفت بوده و از ج         تصوري
  . برگرفته شده است-كرديم 
: گويـد   مـي برايان گاهي نيز اعترافات جالبي دارد؛ براي مثال، آنجا كـه        : رمهاچ

 اسـتعمار غـرب   ةن اسـالم سـاخته و پـرورد   هـا موجود در ج   يها بسياري از رژيم  
ن غـرب در پـي   هـا  غـرب اسـت و بنـابراين اگـر ج    ةهستند و گناه آن نيز بر عهد   

 يهـا  ن اسالم بـه خـويش اسـت بايـد بـار تغييـر ايـن رژيـم                 هانزديك ساختن ج  
دموكراتيك را بر دوش گيـرد؛ و در جـاي ديگـري، ايـن               يها ديكتاتوري به رژيم  

ن آخـرت، علـت     هاانديشمند غربي اعتقاد دارد فاصله گرفتن غرب از اعتقاد به ج          
 بنـابراين غـرب را بـه        .گيرش شـده اسـت    نتي است كـه گريبـا     بسياري از مشكال  

تـر    به مسلمانان نزديـك    ،خواند تا بدين ترتيب     مي پايبندي مجدد به اين اعتقاد فرا     
  .شود

خـود را تغييـر      يهـا  و نظريه  ها غرب بايد بسياري از داده    : گويد كه مي  همچنان
داري نيـز    م سـرمايه  دهد؛ زيرا از استحكام علمي الزم برخوردار نيستند و بـه نظـا            

گيري اجتمـاعي و در      كند كه اندكي در انديشه انضباط اخالقي و سمت          مي توصيه
و دربـارة  . پيش گرفتن سياست چپ جديد يعني گرايش به عدالت اجتماعي باشد   

فراوانـي دارد و بـه نظـر او تحـريم ربـا از سـوي                 ينهااربا، او معتقد است كه زي     
 در پيش گرفتـه  آن راغرب نيز بايد  يها انكگيري درستي است كه ب     اسالم، جهت 

  .ي غربي بايد به طور جدي، به آن توجه كنندهاو اقتصاد
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خـود، بـه حقـايق     يها بينيم كه برايان هر از گاهي در ميان گفته          مي گونه بدين
كند از جمله اينكه نظام جمهوري اسالمي ايـران، نظـامي             مي انكارناپذيري اعتراف 

  . دموكراتيك استكامالً
در اين ديدگاه، تمركز شديدي بر اوضاع الجزاير و هـراس از تحـوالت              : پنجم

خورد؛ برايان معتقد است كه هرگونـه تحـولي در ايـن            مي اسالمي در آن به چشم    
ن اسـالم بـه برقـراري نظـام اسـالمي اسـت و       هامنطقه به مفهوم گرايش تمامي ج     

 -ريزي از آن نيـست   كه گ-معتقد است كه غرب بايد تالش كند تا از اين تحول   
  .جلوگيري نمايد

عـام اسـالمي اسـت و خيـزش      يها  كه الجزاير يكي از نمونهآن استحقيقت  
 تحوالت  ة در آستان  آن را ن اسالم، جاري است و      هاج ينهاااسالمي در تمامي شري   

شگرفي براي كشف حقيقت خود و بازگـشت بـه خـويش و بازيافـت هويـت و                  
  .دار بوده قرار داده استاصيلي كه از آن برخور يها ويژگي

، امري طبيعي ها  عرصهةبرايان معتقد است برابري ميان زن و مرد در هم   : ششم
  .ن اسالم بايد براي نيل به آن تالش كندهاو انساني است تمدن اسالم و ج

 كه چنين تصوري اساساً نادرست اسـت؛ زيـرا زن و مـرد دو     آن است حقيقت  
سـنگين و در عـين    يهـا  مـسئوليت و هر يك  كنند    مي نقش مكمل يكديگر را ايفا    

 يهـا  مسئوليتحال متفاوتي بر دوش دارند و داراي حقوقي هستند كه متناسب با           
 -بقـره  (» ولَهن مثْـلُ الَّـذي علَـيهن بـالْمعروف    «: فرمايد  خداوند متعال مي   .ستهاآن

به نفع آنان    زنان است به طور شايسته       ةكه بر عهد  ] يوظايف[و مانند همان    ) (٢٢٨
  .)است]  مردانةبر عهد[

ديدگاه اسالم نسبت به حقوق زن و مرد بـر اسـاس چنـين برداشـتي اسـت و                
مبتني بر مقتضيات طبيعتي است كـه هـر يـك از مـرد و زن، از آن برخوردارنـد؛                    

 يهـا  بنابراين، برابري كمي زن و مرد، در خود غـرب نيـز بـا توجـه بـه واقعيـت                   
ماً و أتوآنها و حقوق  ها مسئوليت است؛ لذا حتماً بايد   موجود، مردود شناخته شده   
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صورت خواهيم ديد كه اسالم، همـه چيـز      در كنار يكديگر، نگريسته شود در اين      
و . را در جاي خود قرار داده و نظام اجتماعي سالم و متعادلي برقرار كـرده اسـت             

 كنـد   ميوت دعهادربارة مفهوم غربي حقوق زن و مرد كه غرب به برابري كامل آن        
فيزيولوژيك زن و مـرد و   يها توان گفت كه اين منطق هيچ توجهي به اختالف  مي

 در زندگي اجتماعي و سرانجام به اهداف تكامل بشريت،          هاوظايف آن  يها تفاوت
ن اسالم در پـذيرفتن برابـري      ها برايان به ج   ةست كه معتقديم توصي   اينجاندارد؛ از   

 در صدد واژگون نـشان دادن امـور واقعـي و    جايي است كه ه ناب ةزن و مرد، توصي   
  .حقايق طبيعي است

به نظر برايان، شورا و نظام شورايي، كارساز نيست و كار درست، اعمال       : هفتم
 اين برداشت نيـز در واقـع مبتنـي    . غربي استةراه حل دموكراتيك آن هم به شيو      

دانـد؛ امـا    ي مـ بر منطق غربي است كه دين را امري فردي و فاقد پيوند با زنـدگي        
منطق اسالمي، نقش تمام عياري براي دين در زندگي فردي و اجتماعي انـسان در       

گيرد و امكان ندارد كه چنـين منطقـي بـا برداشـت غربـي از دموكراسـي،                    مي نظر
هماهنگي داشته باشد، برداشـتي كـه ملـت را حـاكم بـر سرنوشـت خـويش، بـر               

  .داند  ميشود،  مي او مربوطو بر هر آنچه به زندگي اجتماعي ها گذاري قانون
تصور اسالمي در اين زمينه، مبتني بر هدايت الهي امت براي تحقـق جانـشيني        

معينـي را   يهـا  خداوند متعال از سوي انسان بر روي زمين است و از آنجا گستره         
 بهتـرين روش را بـراي       ،دهد تا ملت از طريـق نظـام شـورايي           مي فرا رويش قرار  

 مـسائل و مـشكالت اجتمـاعي محـول شـده بـه خـود          يا حل  اجراي احكام الهي  
، حدود الهي هستند؛ اما اينكه      ها حدود و تعزيرات اسالمي يعني مجازات     . برگزيند

شـود    ميسازند، گاهي به خود امت، واگذار   مي  را جاري  هاچه كساني و چگونه آن    
راين بنـاب . آل براي اجراي احكـام اسـالم را برگزيننـد    كه فرد حاكم و نيز نظام ايده    
ي اسالمي نسبت به زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي        هاشورا، روش برتر و با ديدگاه     

 اخالقـي، دينـي يـا عينـي     ةپايـ  هماهنگي بيشتري دارد، حال آنكه منطق غربي، بر       
  .ريزي نشده است درست و متيني، پي
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غربـي و   يهـا  نتينگتون در برخـورد تمـدن    هـا  ةبه رغم اينكه برايـان بـا نظريـ        
تواننـد    مـي كند و اعتقاد دارد كه دو ديدگاه اسالمي و  غربـي    ي م اسالمي، مخالفت 

ن اسالم خـود را بـا   ها كه جآن استحل در  همگرايي داشته باشند، به نظر وي راه  
 ة غيرواقعـي اسـت و رابطـ   ،حـل  به نظر مـا ايـن راه   . اوضاع غرب، هماهنگ سازد   

  .نامتعادلي را در پي خواهد آورد و به همين دليل، پذيرفتني نيست
  

  1ن اسالم و غربهاپیرامون روابط جهایی  پرسش و پاسخ
در موضـوع فقـه   هـايي   از برادر، صالح عبدالرزاق در هلنـد مجموعـه پرسـش     

 رسيده كه بيشتر دربارة مسائل مهم و حـساس اسـت؛ زيـرا او                سياسي به دستمان  
 ن اسالم و  هاروابط ج «:  براي رسالة فوق ليسانس خود عنوان زير را برگزيده است         

 كتـاب در     ؛ از اين رو، نخستين    » المللي اسالمي  ي آن بر حقوق بين    هاغرب و پيامد  
 الـسياسية و    هـا  دراسات يف وظائف   .الدولة االسالمية «:  توحيد يعني  يها سلسله كتاب 

را )  در وظايف سياسـي و اقتـصادي آن       هايي   ، پژوهش  دولت اسالمي (»  االقتصادية
، يـك سلـسله      رصة فقه سياسي در نظر گرفته     كه با عنوان يكي از منابع خود در ع        

.   اشـاره كـرده اسـت   هـا  خود، بـه آن    ةبراي او مطرح ساخته كه در نام      هايي   پرسش
  : ، بدين قرار است  اين نامهةخالص
هستم كـه در حـال حاضـر    ) هلند (» ليدن«من دانشجويي مسلمان در دانشگاه  «

:  عـات اسـالمي بـا عنـوان     كارشناسي ارشد خود در مطالة رسال  سازي مشغول آماده 
. باشم  مي»  الملل اسالمي  ي آن بر حقوق بين    هان اسالم و غرب و پيامد     هاروابط ج «

 فقـه اسـالمي شـامل احكـام        يهـا  دانيد كه نـاگزير بايـد ديـدگاه        عالي مي  حضرت
 و   شريعت اسالم در مسائل مطرح و مرتبط با بحـث را در ايـن رسـاله درج كـنم                  

ي شريعت اسالمي در زمان حاضـر هـستيد و     ها  ديدگاه عالي بهترين نماينده   جناب

                                                
 .  به بعد، منتشر شده است۱۵۹، صفحات۸۵ ةشمار)  قم ـ ايران(» التوحيد«، در مجلة  اين مطلب - ١
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ي مربـوط بـه دولـت    هـا   عميـق و نظريـات ارزشـمندي در موضـوع         يها پژوهش
  .، داريد اسالمي

خـود را دربـارة      يهـا  عـالي اسـتدعا دارم ديـدگاه       بر همين اساس از حـضرت     
ـ       سازم  مي  مسائلي كه مطرح   ـ ه  ، بيان بفرماييد تا بتوان ب  و   يـك منبـع شـرعي      ةمنزل

  .، استفاده كرد  در پژوهش ياد شدهها، از آن آكادميك
تي در  هـا  و تر  هـا  مها، در معرض يك سلسله ات      ناگفته نماند كه اسالم در غرب     

 هـا  كـه قاعـدتاً بايـد تن   -، سياسي و حتـي آكادميـك        اي  رسانه  ي مختلف ها عرصه
ي اهـ   و علمـي و بـه دور از انگيـزه           ي اسـتداللي  هـا  منطقي و بـه روش     يها بحث

ترديدي .  قرار دارد-  در آن مطرح گردد   ها توزي  و كينه  ها ورزي  و غرض    غيرعلمي
  ، بهترين هاي علمي و فق   ها  و ديدگاه  ها ي علمي و مستند به گفته     ها نيست كه پاسخ  

 مفاهيم اسالمي و احكام     ةرود و در عرض     به شمار مي   ها واكنش در برابر آن تهمت    
  .كند  ميسزايي ايفا ه، سهم ب  شرعي اصيل

  :ي مورد نظر از اين قرارندها پرسش
ايد كـه يكـي از عناصـر          يادآور شده  » الدولة االسالمية « شما در كتاب خود،      -١

 ١»مصلحت عالي اسالم در پرتـو وضـع موجـود   «،   خارجي اسالمي  بنيادي سياست 
؟ و چـه   ي آن كدام است   ها؟ و حد و مرز     ، چيست  ؛ تعريف شما از مصلحت     است

تـوان   ، مـي   سازد؟ و آيا در كوشش براي تحقق مصلحت        را مشخص مي  آنها  كسي  
  ؟  اسالمي را ناديده گرفتةيك حكم يا قاعد

ـ هاآيا معتقد نيستيد كه بـه ب       ، قـوانين اسـالم در سـطحي       مـصلحت اسـالمي    ةن
، تـوجيهي    شود؟ و اگر مصلحت    انگاري مي   دگرگوني و ناديده    ، دستخوش  گسترده

  كند؟ ، چه مفهومي پيدا مي  شريعت اسالم بندي به پاي باشد، هابراي عدول از آن
، اسـاس كـار باشـد از نظـر       ، مـصلحت  هـا  حـل   راه ةارائ و   هاو اگر در برخورد   

                                                
، شـيخ محمـدعلي   » تـصادية الـسياسية و االق    دراسات في وظائفها     ...االسالميةالدوله  «:  نگاه به كتاب   - ١

 .۸۰ص.   م ايران۱۹۹۴چاپ .   يكة شمار،توحيد هاي  كتاب ، سلسله تسخيري



 281رابطه با غرب: فصل چهارم

ن ها معمولي در جةبشرساخت يها  تفاوتي ميان اسالم و نظام ، چه  حقوقي و سياسي  
  ؟ وجود خواهد داشت

، آيـا   ) کرامـت مؤمنـان   حفظ حرمت و    (»  نفي السبيل علي المؤمنين    «ة دربار -٢
،  المللـي   است يا در سياست خارجي ايران و مواضع بـين  اين هدف دولت اسالمي   

تواند  ؟ مثالً آيا ايران مي      پيدا كرده است    ، تحقق  ي آن هم  ها نامه  و موافقت  هاقرارداد
المللـي    بازار بـين  بند نقش قيمت فروش نفت خود را تعيين كند يا ناگزير بايد پاي   

  ؟ ن اوپك باشدو سازما
ايد و اينكه احكام   شما از احكام يا قاعدة ثانويه و اوليه سخن به ميان آورده    -٣

 ممكن اسـت    ١.، حاكم گردند و برتري داشته باشند       توانند بر احكام اوليه    ثانويه مي 
گذاري اسالمي و پياده   را در قانون   هالطفاً تعريفي از هر يك عرضه كنيد و نقش آن         

  .، روشن سازيد وابط خارجي جمهوري اسالمي ايران در رهاكردن آن
 ژنـو مربـوط بـه    ١٩٦١ ةي امـضاكنندة موافقتنامـ  ها ايـران از جملـه كـشور   -٤
،  و عـدم شـمول بـازجويي       هـا   است كه مصونيت ديپلمـات      ي ديپلماتيك ها هيأت

بنـدي بـه ايـن     آيا پـاي . گيرد مي بر محاكمه و مجازات آنان در كشور ميزبان را در    
مـسلمان و غيرمـسلمان از بـاب         يهـا  امه و اعطاي مصونيت بـه ديپلمـات       موافقتن

  ، ناشـي  هـا مصلحت اسالمي است يا از وفاي به عهد و پيمـان پـس از امـضاي آن                
ايراني از چنين امتيـازاتي      يها ، آيا به قصد برخورداري ديپلمات      شود و باالخره   مي

  ؟ است
ا يك كشور غيراسـالمي را     تواند معاهدة عدم تجاوز ب      آيا دولت اسالمي مي    -٥

، از نظر كـساني كـه قايـل بـه وجـوب حـضور امـام         منعقد نمايد؟ و آيا اين اقدام  
  ؟ د ابتدايي نيستها ج معصوم نيستند، به معناي توقّف اولية

،  متعدد در سرزمين مـسلمانان     يها با تشكيل دولت  «: ايد عالي گفته   حضرت -٦
  2». موافق نيستيم

، نـشان از    ايد؟ سوابق تاريخي   ي شرعي بهره گرفته   هانيادبدين منظور، از كدام ب    
                                                

 . همان منبع - ١
  . همان منبع  - ٢
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در (ي بـزرگ شـيعه      ها دارند؛ دولت صفوي كه خود زير نظر فق         عكس اين مطلب  
هايي  نامه  مشخّص و داراي روابط و موافقت       يهاتشكيل شد، دولتي با مرز    ) ايران

حـدت  ، و   ايـن دو دولـت      ميان. ي اسالمي ديگري از جمله عثماني بود      هابا كشور 
جمهوري اسالمي ايـران نيـز قـوانين    .  جنگ بودهامطرح نشد بلكه هميشه ميان آن   

داند و با  المللي خود جاري مي    بين ةي به رسميت شناخته شد    هاخود را درون مرز   
 دارنـد و از حقـوق و امتيـازاتي    آن را  خود بر اين اسـاس كـه تابعيـت            شهروندان

زاتي كـه شـامل مـسلمانان غيرايرانـي          و امتيا   كند، حقوق  برخوردارند، برخورد مي  
، طبق اقدامات و تـشريفات       که ورود بيگانگان و حتي مسلمانان      همچنان. شود نمي

صـورت  .. .الملل و پس از دريافت و داشتن گذرنامـه و حـق اقامـت و        حقوق بين 
ن هـا ي ج هاكنيد در اين موارد، ايران هيچ تفاوتي با كـشور          آيا تصور نمي  . گيرد مي

، از   ي متعـدد اسـالمي    هاكنيـد بـه رسـميت شـناختن كـشور          گمان نمي ندارد؟ آيا   
،   كه براي هر ملت  -المللي    بيشتري با اوضاع بين     سويي ، عدالت و هم    گرايي واقع

   برخوردار باشد؟-شناسد  دولت مستقل خود را به رسميت مي
؛ اگـر ايـن     د نظامي تخصـصي اسـت     ها، داراي ن   ، هر دولت    در اوضاع نوين   -٧

 رويارويي با تجاوز و پيروزي بر دشمنان است آيا ديگـر نيـازي بـه             قادر به ارتش  
 بـاقي   -  براي ترسـاندن دشـمن كـارايي دارد        ها تن   اقدامي كه  مثابة  به -د  هااعالم ج 

؟ و   ، به كـار گرفـت       مردم  منزلة منبعي براي بسيج     به  آن را  ماند يا بايد همچنان    مي
  د كردند؟ها، اعالم ج ريان جنگ با عراقدر ج)  اهللا عنه رضي(آيا امام خميني 

 ينهااي اسـالمي بـه ســازم  هاعـالي دربـارة پيوســتن كـشور     نظـر حـضرت  -٨
 چيـست و    هـا  داخلي آن  ة سازمان ملل متحد، و پذيرش نظامنام       المللي از جمله   بين

  آورد؟ ي آن را در پي ميها  پذيرش قطعنامه ، الزامي شرعي براي آيا چنين امضايي
ي اسـالمي جنبـة اجرايـي    هاالمللـي در كـشور     ي بـين  ها نامه ت برخي موافق  -٩

 قوانين كار از جمله تحريم كـار كودكـان زيـر يـك سـن          دارند؛ براي مثال اجراي   
، گمـرك و غيـره؛ آيـا     ، تجـارت   فردي معين يا دخالت در مسائل مربوط به احوال     
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  ؟  چيست چنين قوانيني بايد اجرا شوند؟ توجيه شرعي آن
خـود بـا    يهـا  و نـزاع  ها ي اسالمي براي حل اختالف  ها كشور  شماري از  -١٠

، بـه داوري دادگـاه    ي غيراسـالمي هاكشور اسالمي ديگر يـا ميـان خـود و كـشور        
، طـرح     مثالً ايران و آمريكـا نيـز در ايـن دادگـاه            .كنند ، مراجعه مي   المللي الهه  بين

 آنكه در قـرآن   ال، شرعاً جايز است ح  آيا پذيرش حكم اين دادگاه     .اند دعوي كرده 
 آمنواْ مبا أُنزلَ إلَيـك ومـا   آن همأَلَم تر إلَي الَّذين يزعمونَ   «: گويد اي داريم كه مي    آيه

                  ريـديواْ بـه وكْفُـرواْ أَن يأُمـر قَدواْ إلَي الطَّاغُوت واكَمحتونَ أَن يريدي لكأُنزلَ من قَب
  مضلَّهطَانُ أَن ييعيدا  الشالَالً بپندارند  اي كساني را كه مي آيا نديده ( )٦٠ -نساء  (» ً ض

انـد،   ، ايمان آورده  آنچه پيش از تو نازل گرديده به آنچه به سوي تو نازل شده و به 
 قطعـاً   آنكـه خواهند داوري ميان خود را به سوي طاغوت ببرند بـا             با اين همه مي   

 گمراهـي دور،   خواهد آنان را بـه  ا شيطان مي اند كه بدان كفر ورزند؛ ام      فرمان يافته 
رو بهترين وسيله براي حل و  ، از آن المللي و آيا به نظر شما، دادگاه بين     .) دراندازد
 بـه شـمار   - به جاي استفاده از زور و متوسل شدن بـه جنـگ     - ها  اختالف  فصل
 روست خواند و يا از آن     ، به حق و عدالت و صلح فرامي        رود كه رسالت اسالم    مي

، از باب مصلحت اسالمي و حقي است كـه جـز از ايـن                كه مراجعه به اين دادگاه    
  شود؟ ، احقاق نمي راه

ي اسالمي بـراي اجـراي      ها آيا امضاي منشور حقوق بشر، از سوي كشور        -١١
، حتي اگر با قوانين يـا احكـام شـريعت     آور است  كشور، الزام   ةمواد آن در محدود   

 جنسي يا آزادي عقيـده كـه ممكـن اسـت بـه          مثالً آزادي . ، در تضاد باشد    اسالمي
 باشد كه با شريعت همسويي  و بهتر نيست امضا در پاي چيزي  . ارتداد نيز بينجامد  

شـود؟ و آيـا دربـارة       ) تحفّـظ  (»خودداري«، اعالم    داشته و نسبت به مواد مخالف     
) ١٩٩٥(و كنفرانس زن در پكـن  ) ١٩٩٤(ي كنفرانس جمعيت در قاهره      ها قطعنامه

  ؟  هم وجود داشت اي نظريات ويژه
ــه هــايي  ، اخــتالف  در جريــان اشــغال كويــت از ســوي عــراق-١٢ ــسبت ب ن
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مشروعيت ياري گرفتن از نيروي نظامي يك كشور غيراسالمي مطـرح شـد، نظـر         
  ؟ شما چيست

،  ي اسالمي از مفهوم شهروندي و داشتن تابعيـت        ها در حال حاضر كشور    -١٣
ي اعطاي حقوق مدني از جمله كار، اقامـت و پـست اداري بـه         برا   مبنايي ه منزلة ب

 يك كشور اعم از اينكه مـسلمان باشـند يـا             شكلي برابر نسبت به همة شهروندان     
 جزيــه از ســوي  ، نظــام پرداخــت مــثالً در ايــران. گيرنــد ، بهــره مــي غيرمــسلمان
  اهـل « ، حاكم نيست بدين ترتيب آيا ديگر جايي براي مفاهيمي چـون             غيرمسلمان

مبلغي كـه غيرمـسلمان در       (»جزيه« و    )غيرمسلمانان مقيم در كشور اسالمي     (»ذمه
ماند يا قـوانين مـدني و      ، باقي مي   )ازاي اقامت آزاد در كشور اسالمي بايد بپردازند       

  شود؟  مي ، پياده حق تساوي همة شهروندان
 بـا دولـت     ، يا آزار و شكنجه آنان به علت اخـتالف           آيا قتل غيرمسلمانان   -١٤

، در كشور خود يا در يك كشور مسلمان و يا در كشور ثالـث و يـا در                   هامتبوع آن 
  ؟ هواپيما، كشتي يا جاي ديگر، جايز است

؟ با توجه بـه اينكـه     ي كافر و غربي جايز است     ها آيا كسب تابعيت كشور    -١٥
 از جمله قـوانين احـوال شخـصي ـ     ها، قوانين آن كشور  تابعيت در صورت كسب

گـردد و چـه    غيراسالمي و بشرساخته هستند ـ بر فرد داراي تابعيت جاري مي كه 
 گـردد و درگيـر جنـگ         بسا ممكن است چنين فردي وارد ارتش كشور متبـوعش         

   چگونـه  مـسأله ي اسالمي شود؛ در ايـن صـورت حكـم           هاعليه هر يك از كشور    
اي بـراي    ه، عرصة گسترد   ؟ البته با عطف توجه به اين نكته كه كسب تابعيت           است

اينكـه برخـي    كمـا . آورد آمد و شـد و فعاليـت و خـدمت بـه اسـالم فـراهم مـي             
ي هـا  ، فاقد هرگونه تابعيتي بوده و در مقام پناهنده يا در پي فرار از رژيم         مسلمانان

  .شوند ي اروپايي ميهاستمگر كشور اصلي خود، عازم كشور
 »دارالحـرب «،  شرعي يها بندي توان طبق تقسيم ي غربي را مي ها آيا كشور  -١٦

، » داراالسـالم «:  ن را بـه   هابندي كه ج    اين تقسيم  ةبه شمار آورد؟ ديدگاه شما دربار     
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، سـرزمين    ، سرزمين جنـگ    سرزمين اسالم (» دارالعهد« و   »دارالصلح«،  » دارالحرب«
  ؟ كند، چيست تقسيم مي)  پيمانان صلح و سرزمين هم

ظـور كـسب كرسـي پارلمـان و        آيا پيوستن به احزاب سياسي غرب به من        -١٧
  ؟  مسلمانان در آن كشور، جايز است دفاع از حقوق

  :ها اينك پاسخ هر يك از اين پرسش
  برادر عزيز و محترم استاد صالح عبدالرزاق

  . اهللا و بركاتهرمحة  عليكم و   سالم
، در پاسخ به نامة ارزشـمندتان در    ي علمي هابا آرزوي توفيق براي شما در كار      

،   مـيالدي ١٩٩٦ هجري قمري برابـر بـا سـوم ژوئـن        ١٤١٧زدهم محرم مورخ شان 
  : شوم يادآور مي

 در مفهـوم كلـي و نيـز در مفهـوم           » مـصلحت عمـومي   «:  پاسخ به پرسش اول   
هر آنچه به خير امـت  «: ؛ در مفهوم كلي عبارت است از  است ، كامالً روشن  شرعي

 بهترين امتي كـه  مثابة بهدني  تقويت كند و در ايفاي نقش تم   آن را انجامد و وجود    
در مفهـوم شـرعي نيـز عبـارت        » .، ياري رسـاند    در ميان مردمان مطرح شده است     

، هـا فق. ، انجامـد  هر آنچه به تحقـق اهـداف شـريعت در فـرد و جامعـه      «: است از 
 .انـد   برشـمرده   ، مال و حفـظ نـسل       ، عقل  ،  جان   دين:   اهداف شريعت را از جمله    

 مفهومي اجتمـاعي باشـد، گـسترة    هاد زماني كه مراد از آنروشن است كه اين موار 
ـ    پيدا مي  وسيعي  يـك  ةكنند و مثالً حفظ نفس به معناي حمايت همة امت بـه منزل

  . و قرباني شدن برخي افراد مطرح خواهد شد كل حتي به قيمت فداكاري
 اعتقـاد  ، گـذاريم   كه بدانيم وقتي روي مصالح فردي انگـشت مـي  آن استمهم  
هـيچ   كند كه مـصلحت بـه طـور قطـع و بـي             ، گاهي كامالً درك مي      كه فقيه  داريم

 دارد بــه مطلوبيــت و  ، در فــالن اقــدام نهفتــه اســت و در اينجــا وظيفــه ترديــدي
 حكم دهـد؛ امـا اگـر در         - البته با ميزان مطلوبيت متفاوت       - آن كار    ) مشروعيت(

نظرش رسد كـه  ه اه ببيند و ب باره، ترديد داشته باشد و احتمال مانعي در اين ر         اين
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،   نيامده تا به صورت يك حكم شرعي درآيـد، از نظـر شـيعه              برخي شرايط فراهم  
 هرچند برخي مذاهب اهـل سـنت بـراي آن        ،، ديگر حجت نيست    چنين مصلحتي 

 اجتمـاعي رسـيديم مـسلماً در      مـصلحت  ةمسألند؛ اما وقتي به     ا  لئ قا »حجيت«نيز  
 چنين حاكمي   . از مشورت اهل خبره برخوردار است     اختيار حاكم عادلي است كه      

 گمان عرفي نيـز   والزم نيست در اين باره حتماً به قطع و يقين كامل رسيده باشد            
، نه بر امور قطعي بلكـه براسـاس برداشـت از         است، زيرا عنصر ادارة جامعه      كافي

 بـه  اآن ر است كه شارع مقـدس اختيـار     » الفراغ منطقة«منافع جامعه در چارچوب     
  .  امر، واگذار كرده است   ولي اي كه توضيح خواهيم داد به گونه

اما دربارة امكان عبور از يك حكم شرعي كه بدان اشاره كرده بوديد، پاسخ آن            
دانيد كه افراد در  اين كار بستگي به ميزان واليت حاكم شرع دارد؛ مي         :  چنين است 

 انجـام  كـه  همچنـان احات را دارنـد   استفاده از مب    چارچوب احكام اوليه كامالً حق    
ست؛ اما با توجه به آنكه حفظ نظم و رعايت مصالح، متغير    هاتكاليف نيز وظيفة آن   

 اسـالمي و     ، نيازمند رهبري آگاه نسبت به تجربيات       بيني نشده   پيش  است و شرايط  
،  آن استو حدود و نيز دفاع از كيان  نها  اي پياده كردن اسالم و اجراي فرم      ها شيوه

ــي  حكومــت مطــرح مــي ةسألمــ ــدون واليــت امــر،  شــود و ب ترديــد حكومــت ب
ي هـا  ، برخي آزادي   ، مستلزم آن است كه حاكم      تصورناشدني است، زيرا اين نقش    

، محدود گرداند و انجام برخي مباحـات را   فردي را به سود منافع و مصالح جامعه   
 با توجـه    .سازد، متوقف و يا اجباري       به منظور تحقق همبستگي مطلوب اجتماعي     

، قلمـداد   ، تسلط بر فقه را به عنوان شـرط الزم حـاكم     به آنكه اكثر علماي اسالمي    
  . ، مطرح گشته است ، براي ايفاي اين نقش  واليت فقيه اند، اصطالح كرده
  

  : ي این والیتهاحد و مرز
ات ، شامل مباح   ، واليت  ايم ، توضيح داده  » الدولة االسالمية « در كتاب    كه چنان آن

 بـدين معنـا    ،شـود  ت مـي هـا  مـستحبات و مكرو   ة اعم يعنـي دربرگيرنـد      به معناي 
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 را محـدود گردانـد و امـت نيـز بـه      هـا توانـد آن   چنانچه ولي امر مصلحت ديد مي     
أَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ     «: ، بايد از وي اطاعت كننـد   قرآني ذيلةمقتضاي آي 

  ر منكُميل اَألمأُوخدا را اطاعت كنيد و پيـامبر و اوليـاي امـر            … ) (٥٩ - نساء(»  و
  اي است و فرصت بيشتري     ، بحث گسترده   احكام الزامي .) خود را نيز اطاعت كنيد    

 مـشروط بـه   هاكنيم كه وجوب آن طلبد؛ اما در اينجا به برخي احكامي اشاره مي       مي
در حالـت    (حال اگر حاكم شرع مثالً نسبت به فرد مستطيع        .   است  استطاعت مالي 

د روا دارد، اين فرد ديگر توان شرعي خود براي حج را از دست       هاحكم ج )  عادي
،  مـسأله ، ميـان دو   شود؛ همچنين اگر حكم شرع د، مقدم مي هادهد و براي او ج     مي

تواند با اسـتفاده    مي ستناتضادي ايجاد كرد مثالً انجام حج را ماية خواري ملتي د        
،  ، مقدم بدارد و نيز اگر به نظر حاكم      را بر مهم  ) تر  مهم (»أهم«از توان واليي خود،     
ي قطعـي منفـي در      ها، داراي پيامـد    گيري روال معيني   ، يا پي   اجراي يكي از احكام   

تواند حكم توقف موقت اجـراي آن احكـام يـا روال را تـا       برخي شرايط باشد مي   
،  يـل انقـالب   از جمله مثالً حاكم شـرع در اوا       . برطرف شدن آن شرايط صادر كند     

كنـد؛    فراوانـي مـي   ، كـشور را دچـار آشـفتگي   ها تشخيص داد كه منع ربا در بانك 
  . پذيرفت و سپس اقدام به تغيير آن كردآن رابنابراين موقتاً 

ي بشر ساخته و نظام اسـالمي     ها بنابراين پاسخ پرسش شما درباره تفاوت نظام      
كنـد؛ امـا در    ا اسالم تعيين مـي  رها ، مصلحت  كه در نظام اسالمي از اين قرار است   

،  به عالوهو كنند  ، اين مصلحت را تعيين مي   ي ساختة بشر، مردم يا حاكمان     ها نظام
 اسـت؛ امـا اگـر وضـعيت      ، و پيش از هر چيـز، پيـاده كـردن نظـام اسـالمي             اصل

، تـضادي بـه    ي شرعي و احكام مقرر شـده ها اضطراري پيش آيد و ميان مصلحت     
 مهـم  را بـر     »اهم«،   تواند در شرايط استثنايي و به طور موقت        وجود آيد، حاكم مي   

  .  خود، تفاوت بزرگي است جيح دهد و همينتر 
حفـظ حرمـت و کرامـت    « يـا  »عدم تسلط بـر مؤمنـان   «:  پاسخ به پرسش دوم   

يعني حكـم  ( اسالمي اوليه  اي بر هر حكم  اصيل حاكم و مقدمهة يك قاعد »مؤمنان
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  يهـا  مثـال آن نيـز قاعـده   .  اسـت )  خـاص  يهـا  ت پيش از مطرح شدن حال  مسأله
، اسـتقالل  هـا كنـد از طريـق آن    است كه حاكم شرع سعي مـي   »الحرج« و   »الضرر«

ي مختلـف   ها اسالمي و از آن باالتر، برتري اسالمي نسبت به ديگران را در عرصه            
، تمدني و غيره تحقق نمايد؛ اما اين به معناي ناديده گرفتن مـصالح               ، نظامي  علمي

توانيم نفت خود را آزادانـه       آيا امروز ما مي   .   نيست ها عالي اسالم و نديدن واقعيت    
 امكانات   البته بايد در چارچوب ها اين ة؟ هم  خواهيم بفروشيم  و به هر قيمتي كه مي     

  . در نظر گرفته شودها و توانايي
اي هـستند كـه جنبـة عمـومي        ، احكام اوليه   قواعد اوليه :  پاسخ به پرسش سوم   

: ، تعريف كـرد ماننـد       را احكام ابتدايي مقرر براي اشيا به ذاته        هاتوان آن  رند و مي  دا
. ، حرمـت خمـر و وجـوب نمـاز        روي  بـودن پيـاده     ، مباح  مباح بودن آشاميدن آب   

مختلـف بـا توجـه بـه         يها  موضوع  ، احكام در نظر گرفته شده براي       احكام ثانويه 
 اقتضاي تغييـر   عناوين ديگري هستند كه و   هاآمده براي آن   ي پيش ها اوضاع و زمينه  

مثالً نوشيدن آب مباح است؛ اما اگر جان و حيـات كـسي   . در حكم اوليه را دارند   
گردد و اگـر متـضمن    ، واجب مي ، همين عمل يعني نوشيدن آب گرددآن   به    منوط

 و »ال حـرج « ،»ال ضـرر  «،  »تقيـه «اي چون    شود، قواعد ثانويه   زياني باشد، حرام مي   
  .پذيري اسالم هستند دهندة انعطاف ، نشان) عدم تسلط بر مؤمنان (» السبيلنفي«

 ها، فراوان است كه به يكي از آن        ي مختلف ها موارد تطبيق اين احكام در عرصه     
بـس در    شوراي امنيـت و آتـش      ٥٩٨ ة پذيرش قطعنامة شمار   ةمسأل:  كنيم اشاره مي 

ر رژيم بعثـي عـراق مبنـي بـر      كه با وجود تطبيق حكم اوليه ب     جنگ عراق و ايران   
، به دليـل   ياغي بودن و لزوم نبرد با آن و مجازات به خاطر جنايات بزرگ ارتكابي    

 تغييـر يافـت و       ، اين حكم اوليـه     فراوان مترتب بر عدم قبول اين قطعنامه       ينهاازي
  .، مطرح گرديد اي مبني بر پذيرش قطعنامه حكم ثانويه

، از واجبات اسالمي است و    هاو عهد نها  اموفاي به پي  :  رمهاپاسخ به پرسش چ   
طلبـد،   ، في نفـسه و تـا جـايي كـه مفـاد آن مـي            ها نامه  به موافقت   بندي يطبيعتاً پا 

از جملـه مـثالً   (، شرايط آن را زيـر پـا نهـد            ضرورت دارد مگر اينكه طرف مقابل     
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 بسا، نظـام اسـالمي       و اي )  ي ديپلماتيك ها ارتكاب عمل جاسوسي از سوي هيأت     
  ، زيـان بيـشتري متـوجهش       بنـدي  اين نتيجه رسيد كـه چنـين وفـاداري و پـاي           به  
، يك حركت كودتايي عليه نظام حاكم را رهبري كنـد            اي سازد؛ مثالً سفارتخانه   مي

  .گردد ، مطرح مي  قانون تزاحم اشاره شده در اينجاست كه
،  امضاي معاهدة عدم تجاوز با يك كـشور غيرمـسلمان  :  پاسخ به پرسش پنجم   

پذيرش منشور ملل متحد نيز عمومـاً بـه همـين معناسـت؛ امـا       .  فاقد اشكال است  
 كه بـه وجـوب حـضور امـام معـصوم قايـل         از نظر كساني- د ابتدايي ها ج ةدربار
 عمـومي و مترتـب     در عمل و بدون ترديد منوط بـه چيرگـي مـصلحت         - نيستند

  . تر است بزرگ ينهاانشدن زي
؛ من در كتاب خود بـه        ي اسالمي هاتعدد كشور دربارة  :  پاسخ به پرسش ششم   

ي هايعنـي تعـدد كـشور     (ام و ايـن حالـت         اين پرسش پاسخ گفته     وضوح تمام به  
  . ام ، تلقي كرده  اسالمي را حالتي استثنايي در ديدگاه)  اسالمي

، عطـف توجـه بـه     ي اسـالمي ها وحـدت كـشور   بهترين استدالل دربارة لـزوم   
 و وحـدت امـت      وحـدت مـصلحت عـالي اسـالم       ،   مـسلمين   وحدت رهبري امام  

 بحث مفصل در باب اين موضوع وجود ندارد؛ بـه      فرصت اينجا در   . اسالمي است 
آن ،   وضعيتي است كه شرايط كنـوني    نظر ما آنچه در حال حاضر شاهدش هستيم       

  .  تحميل كرده استرا
و  كـه ايـن د  ايـن اسـت  ي صفوي و عثماني نيز اعتقاد مـن بـر       ها  دولت ةدربار

  .ي اسالمي قلمداد كردها  دولت توان ، نمي دولت را به معناي دقيق
، همـان اعـالن    د نظـامي در منطـق امـروزي   هـا اعالم ج:  پاسخ به پرسش هفتم 

تـوان موضـوع را      و اگر حمايت مردمي در نظـر باشـد مـي          .  جنگ در ارتش است   
طقـه يـا در   البته اگر در نظر باشد كه در يـك من         . گسترش داد و اشكالي هم ندارد     

 برانگيخته شـود،  ها، مسلمانان تحريك شوند و احساسات عقيدتي آن        تمامي مناطق 
  امـام .  باشـد    ي نخـستين اسـالمي    هـا  تواند شبيه همين اعـالن در دوره       موضوع مي 
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د هـا نيز با صدور فرمان جنگ به ارتش، در واقـع اعـالن ج       )  اهللا عليه  رمحة(خميني  
  . دادهادفاعي در همان مرز

، البته بـا توجـه بـه آنچـه            مقررات ة پذيرفتن هم  !آري:  به پرسش هشتم  پاسخ  
  . ، شرعاً الزم است پيش از اين گفتيم

 اجرا ة به مرحلآن را، بايد    پس از پيوستن به يك معاهده      : پاسخ به پرسش نهم   
صـورت   بـوده كـه در ايـن      هـايي     پيوستن به آن همراه با تحفـظ        گذارد مگر اينكه  

  .يافتهايي ، ر ي مربوطهها بندتوان از اجراي مي
معنـاي  ه  ، ب  اي اشاره كردم كه پيوستن به هر توافقنامه      :  پاسخ به پرسش یازدهم   

 در اين ميان مطرح شده باشد كه بـدون     » تحفظي«،    مگر آنكه   آن است بندي به    پاي
 هـا   و قطعنامـه   هـا   اسالم در ايـن اعالميـه        مخالف آنچهترديد، ما نيز نسبت به هر       

 يــادآوري اسـت كــه    ةدر اينجـا شايـست  .  ايــم تحفّـظ خــود را اعـالم كـرده   باشـد،  
؛  آوري نيــست ي الـزام هـا  كـه بـدان اشـاره كرديــد، هرگـز اعالميـه     هـايي   اعالميـه 
 ارائـه  ما توضيحات خود را نيز       . ي قاهره و پكن نيز به همين گونه است        ها اعالميه
  ). ام پكن را پيوست كردهي خود در جريان كنفرانس ها گزارشي از فعاليت(داديم 

مـن دربـارة ايـن      .   در اينجـا، پيچيـده اسـت       مسأله:  پاسخ به پرسش دوازدهم   
كلي در صورت درگيري يك كشور اسالمي    طوره  گويم؛ اما ب    نمي  ، سخني  مصداق

 اسالمي از يك دولت كافر ديگـر، اشـكالي        با يك كشور كافر، ياري گرفتن دولت      
بينيـد كـه در     مي. باشد ي بر اين ياري گرفتن مترتب   ديگر ينهااندارد مگر آنكه زي   

  .عيني داردماينجا، موضوع نياز به بررسي شرايط مشخص و 
، پاسـخ گفـتم و        پيش از اين دربارة پرسش مشابهي      : پاسخ به پرسش سیزدهم   

  . ، تابع شرايط كنوني است  اين روال اجرايي يادآور شدم كه
مؤمنـان هرگـز از پـشت    .  ، منفي اسـت   پاسخ اوليه :  ردهمهاپاسخ به پرسش چ   

جمهوري اسالمي ايران نيـز بـه وضـوح عمليـات تروريـستي را              . زنند خنجر نمي 
، دسـت     در سركوب ملتي يـا اشـغال سـرزميني         هامحكوم كرده است مگر آنكه آن     

كنـد،    موضـوع، صـدق مـي       ، ايـن    فلسطين و لبنان   ة دربار كه چنانمه ،داشته باشند 
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آنتـوان  «  اصطالح ارتش لبنان آزاد به سركردگي     ه   نيز با ب   جنگ با ارتش اسرائيل و    
 تـشكيل داده امـري اسـت    آن را كه همدست اسرائيل است و كمربند امنيتي    »لحد

  .كند  توجيه ميآن را،  المللي  و عرف و قوانين محلي و بين كه دين
نفـسه اشـكالي نـدارد       تبعيت از يك كشور كافر، في     :  پاسخ به پرسش پانزدهم   

 فعل حرامي را در پي داشته باشد؛ بنابراين بايد الزامات ايـن تابعيـت را            اينكه مگر
 كه چنين الزامات و مقتضياتي وجود دارد و اگـر           آن است    حقيقت .در نظر گرفت  

 اشكالي ندارد در غير ايـن صـورت نبايـد اقـدام       ، تبعيت يافتهايي  ر هابتوان از آن  
 عـضويت در ارتـشي كـه پيامـد     ةي دربارول. كرد مگر ضرورتي وجود داشته باشد  

  .  داده شده است ، پاسخ كسب تابعيت بنابر يك مصلحت اسالمي باشد، در بخش اول
توان در شمار    ي اروپايي را نمي   هابه نظر من كشور   :  پاسخ به پرسش شانزدهم   

 را هـا ن اسالم وارد جنـگ شـده باشـند؛ آن      ها كرد مگر آنكه با ج       تلقي » دارالحرب«
 شما نيـز  ةبندي اشاره شد  تقسيم.به شمار آورد)  پيمانان هم (»ديارالعهد«از  توان   مي

  .كند  مي آن تفاوت يها درست است؛ اما امروز مصداق
  .  پاسخ ما همان پاسخ به پرسش پانزدهم است: پاسخ به پرسش هفدهم

ايـد، همـراه بـا     شوم كه برخـي از آنچـه درخواسـت كـرده     ، يادآور مي  در پايان 
فرصـت ديگـري بـراي      ... شـاءا  كـنم تـا ان      خود را برايتان ارسـال مـي       ةامن زندگي
  . براي شما  با آرزوي موفقيت.نگاري فراهم آيد نامه

  
  1کنندگان در کنفرانس لندن پیام به شرکت

ي اسـالم و  وگـو  گفـت كننـده در دومـين كنفـرانس      خواهران و برادران شركت   
  .  است  شده برگزار»برخورد يا همكاري«:  غرب كه با عنوان

  .  اهللا و بركاتهرمحة عليكم و   سالم

                                                
 كـه در تـاريخ    برخـورد يـا همكـاري    :  ي اسالم و غـرب    وگو  گفتپيام ارسالي به دومين كنفرانس       - ١

برگزار )  انگلستان( ميالدي در لندن   ۲/۷/۱۹۹۶مسيشجري  ه ۱۲/۴/۱۳۷۵ي  هجري قمر۱۵/۱۲/۱۴۱۷
 .گرديد
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، آنچـه در نخـستين كنفـرانس         بسيار مايل بودم در ميان شما باشم تا به اتفـاق          
توان كرد كـه سـفارت كـشور ميزبـان در            ، دنبال كنيم؛ اما چه مي      آغازگرش بوديم 

  . من خودداري كرد تهران تا آخرين لحظه از اعطاي ويزا، به
 -شنبه سه -اي را كه امروز صبح ، نامه م هرچه زودترنستاخود الزم د  بنابراين بر 

ام به حضورتان تقديم كنم تا تأكيدي خالصانه بـر           نوشته)  روز برگزاري كنفرانس  (
ـ   يها  آن باشد كه من نيز در اين تالش و كوشش       منظـور  ه  سازنده و زيبـايي کـه ب
  . دانم ريك ميآوريد، خود را ش تحقق هدف بزرگ انساني كه به عمل مي

  ! كنندگان گرامي شركت
 رئيس بخش مطالعات اسـتراتژيك  -» نتينگتونهاساموئل «برخالف آنچه آقاي   

ي امـروزي داراي  هـا   اعالم كرده اعتقاد دارد كه درگيري -روارد آمريكا   هادانشگاه  
ي هـا   انـواع درگيـري    ة پيـشرفت  ة مرحلـ  »ها كارزار تمدن «ي فرهنگي است و     ها پايه

 اسـت اخـتالف ميـان       رود و نيز برخالف نظر وي كه مـدعي         شمار مي تاريخي به   
  يهـا  ، پيوسته و فزاينده اسـت و خيـزش         جوهري يها موجود، اختالف  يها تمدن
پذيرد و  گونه تغييري در اين امر را نمي       بينند و هيچ    تدارك مي  آن را ، خوراك    ديني

و اسـالم، سـخن    غـرب  ة آنچه از درگيـري و كـارزار ميـان دو جبهـ        نيز برخالف 
 اسـالمي و    ة جبه ة با تمدن ژاپن و محاصر      پيماني غرب  گويد و به ضرورت هم     مي
ي آن و حمايت از عناصر همسو بـا غـرب در ايـن جبهـه                ها گيري از تناقض    بهره
 و آنچه گفته شـد، مـايلم بـه محـضر         ها  اين داده  ة برخالف هم  !خواند، آري  فرامي

ر پرسـش مطـرح شـده از سـوي ايـن       حقيقـي د ةهمگي شما اعالم كنم كه گزينـ     
  .  است»همكاري« ها و تنها، تن كنفرانس

  :شود  اشاره ميها، برخاسته از مواردي است كه مختصراً به آن اين پاسخ مثبت
، اعتالي انـسان     ، محصولي انساني و تكاملي است كه هدف آن          اين تمدن  :اول

ـ  يهـا  ، انواع مختلف تمـدن      اوست و در اين صورت      و سعادت  ـ  ان جـاي  ه  ساني ب
. بركنار ماندن و نبرد و تضاد با يکديگر، بـا همـديگر اشـتراك و همكـاري دارنـد        
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، اين   قرآن كريمة تمدني باشيم به گفت چنانچه شاهد روند رو به زوال و اضمحالل       
 و در پيلـه     از رونـد طبيعـي   امر ناشي از سـتمكاري يـا فاصـله گـرفتن آن تمـدن             

  . آن استفرورفتن 
ــدي ميــان دو تمــدن اســالم و غــرب   هــم عوامــل: دوم ــد كــه ا ، فــراوان پيون ن

  :ند ازا شان عبارت ينتر مهم
  . ي تاريخي و دينيها تشابه ريشه:  الف
  . ي تاريخي صورت گرفته استها  همكاريهاكه طي آنهايي  تجربه:  ب
  . همجواري جغرافيايي:  ج
  ).، عدالت و حقوق بشر آزادي:  چونهايي شعار (هاوحدت شعار: د

  . يگانگي سرنوشت مشترك: هـ
  :  از جمله، وجود داردهابه رغم اينكه عوامل اختالفي نيز ميان آن

و گـرايش  )  مـادي ( وجود اختالف از نظر گرايش غرب به زنـدگي حـسي     -١
  .  معنوي اسالم به زندگي

  .  غربيةگرايان گيري نسبي  شرقي و سمتةگرايان گيري واقع  جهت-٢
  .  در شرقها زندگي در غرب و وحدت آن روند جدايي دين و-٣
  .  اعتقاد غرب به آزادي مطلق و اعتقاد شرق به تعادل ميان عدالت و آزادي-٤
  . گيري جمعي شرقيان گيري فردي غربيان و جهت  سمت-٥
  .  اختالف منافع-٦
ي تـاريخي از جملـه مـسائل    هـا  وجود بقايا و آثار رواني ناشـي از برخورد   -٧
  .ندلس و استعمار، ا ي صليبيها جنگ
  .استكباري و خود بزرگ بينانه يها  وجود برخي ديدگاه-٨

، بيشتر و نيرومندترنـد      ، عوامل همسويي و همكاري     به رغم اين موارد اختالف    
  . ، پذيرفته شده است  يك اصلدر مقام، وگو گفت انساني  و منطق

 من ذَكَرٍ وأُنثَـي وجعلْنـاكُم شـعوبا     الناس إنا خلَقْناكُم  هايا أَي «: گويد قرآن كريم مي  
      قَاكُماللَّه أَت عند كُممفُوا إنَّ أَكْرارعائلَ لتقَبما شـما را     !اي مردم ( )١٣ - حجرات(»  و 

از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تـا بـا يکـديگر      
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شما نزد خدا پرهيزگـارترين     ترين     گرامي  در حقيقت . شناسايي متقابل حاصل كنيد   
  .) شماست

  :گردد ، خالصه ميها در اين ضرورتهايي  وظيفة ما در چنين كنفرانس
  . ي هر يك نسبت به ديگريها  تالش در اصالح ديدگاه-١
  . المللي ، اقتصادي و اجتماعي بين ي سياسيها  كوشش در تحقق همكاري-٢
  . سفي تالش در تحقق تفاهم ديني و فل-٣
  . ي رواني ـ تاريخي منفيها زمينه گذاردن پيش  كوشش در پشت سر-٤
  . ي عالي انسانيها آوردن به مصلحت  روي-٥
،  ، نظـامي    سياسـي  ةاستكباري و تحميل سـلط     يها  دست كشيدن از ديدگاه    -٦

  . فكري و اقتصادي
  . ي فرهنگيها تحكيم پيوند-٧
  . ، فردگرايي و برابري زاديگرايانه نسبت به آ  تقويت اقدامات تعادل-٨
  . ي قشري ميان دو طرفها گيري  كوشش در كنار گذاشتن جهت-٩
كـشمير،  :   مسائلي چـون   ة فعاليت مشترك براي تحقق حل و فصل عادالن        -١٠

  . هرزگوين  و فلسطين و بوسني
  ). كنوني آمريكاةشيو(خود  يها  عدم استفاده از زور براي تحميل ديدگاه-١١
  . دي و اجتماعيها صدر اجتةي از سع برخوردار-١٢
  

  : شرایط مساعد کنونی
آنهـا  ين تـر  مهـم ؛ از جملـه      سـت هاوگو  گفتوضعيت امروز، ياريگر ما در اين       

  :ازاند  عبارت
  .  فروپاشي كمونيسم-١
 ناپـذير آمريكـا در    در برابر موضع انعطـاف وگو گفت موضع اروپا نسبت به     -٢

  . باره اين
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  .ملل متحد قدرت و نفوذ سازمان -٣
 برگزار شـده    وگو  گفتآنجا براي    كه در اينجا و   هايي    و كنفرانس  ها سمينار -٤
  .شود و مي
  . ، فلسطين و سومالي انستناي تحميلي در افغها  ناكامي پروژه-٥
  .، عراق و آفريقا  كاهش درگيري در بوسني-٦

  :شود ي عملي زير مطرح ميهادر اينجا گام
ي گـسترده   ها  را به كنفرانس   ها  و كنفرانس  هامينار س گونه اينوظيفه داريم   : اول

  .  بخشيم المللي توسعه بين
  . ميان بزرگان اديان برگزار كنيمهايي  و گردهمايي ها ماست كه نشست بر:  دوم
، كوشـش    المللـي  فرهنگي و اقتـصادي بـين      ينهاابايد براي تقويت سازم   :  سوم

  . كنيم
 در سـطوح مختلـف را گـسترش         ي فلسفي وگو  گفتالزم است  زبان     :  رمهاچ
  . بخشيم

توان از فراخوان امام راحل در نامة خود به گورباچف بـراي     به همين سبب مي   
  .، سخن به ميان آورد ي فلسفيوگو گفت

ــد بــاب زمينــه:  پــنجم  : از جملــهوگــو گفــتديگــري را نيــز بــراي  يهــا باي
  . ، هنري و مانند آن بگشاييم ، موسيقي ، ادبي ي زبانيهاوگو گفت

، براي كنفرانس شما، توفيق كامل و براي خانم نيكلسون، موفقيـت در       در پايان 
  . ي اين كنفرانس ارزشمند را آرزومندمها  فعاليت مديريت

 -، از يونسكو و به ويـژه جنـاب آقـاي فـدريكو مـايور               مايلم در پايان سخنانم   
ل ي صـادقانه در خـدمت بـه مـسائ         هـا   به خاطر تـالش    - دبيركل محترم يونسكو  

 اسـالم و نيـز كوشـش پيگيـر      ي علمي و منطقي بـا تمـدن     هاوگو  گفتفرهنگي و   
 تـصويب    كـه -ايشان در معرفي نقش اين تمدن در ميراث علمي تمامي بـشريت           

؛   صــميمانه تـشكر و قــدرداني كــنم -  از آن جملــه اسـت » بيــت الحكمـه «طـرح  
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مهـوري   ج»عـالي انقـالب فرهنگـي    شـوراي « خاطرنشان سـازم       مايلم كه همچنان
، اعـالم كـرد و    اسالمي ايران موافقت خود را با مشاركت ايران در تحقّق اين طرح   

 موكـول  ١»سازمان فرهنگ و ارتباطـات اسـالمي  «:   به سازمان ما يعني    آن را اجراي  
  .خواستارم را   مهم فرهنگيمسئوليتنمود، كه از خداوند متعال توفيق انجام اين 

  
  2»سالمید اهااجت«یا » ها تئوري قرائت«

مختلـف در تفـسير متـون        يهـا  ديـدگاه «به معناي   » ها قرائت«امروزه اصطالح   
مي كـه در ايـن اصـطالح        هـا نظـر بـه اب    . در جوامع اسالمي رايج شده است     » ديني

فكري كه ايجاد كرده، مناسب است در يك بررسي كوتاه،           يها وجود دارد و تنش   
  .المي ارزيابي نماييم با فرهنگ اصيل اسآن راميزان هماهنگي و همخواني 

 خاستگاهي غربي داشته و با فرهنـگ اسـالمي          ها»قرائت«بدون شك اصطالح    
  .است» هرمنوتيك«آن مبتني بر آراي جديد غربيان در علم  يها بيگانه است و پايه

جديـدي اسـت؟ و در فرهنـگ اسـالمي مـا تعبيـر          ةايـد » ها قرائت«آيا تئوري   
 كه -م هاسراپا ابي ا هكارگيري واژه ، تا از ب   مناسبي براي جايگزيني آن وجود ندارد     

  نياز باشيم؟  بي– گذارد  ميچه بسا بر انديشه و فرهنگ ما آثار مخرب بر جاي
اصـطالح اصـيل اسـالمي در برابـر ايـن اصـطالح              دو» فهم عرفي «و  » دهااجت«

منـد و     داراي معنايي روشـن، ضـابطه      هابا اين تفاوت كه اين    . وارداتي غربي هستند  
 مـسلمانان هـستند و اگـر اختالفـي هـم در حـدود و           ة توافق شده ميان هم    باًتقري

  . روشن استضوابط آن باشد، محدود، معين و كامالً
اسالمي، كه امروزه هدف    » دهااجت«با توجه به اين حقيقت و با عنايت به اينكه           

 حيـات اسـالم و رمـز        ة همه جانبة دشمنان قرار گرفته اسـت، ضـامن ادامـ           ةحمل
                                                

عهـده   اهللا تسخيري رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي را بر ت، آي در زمان ارسال اين پيام  - ١
  . م. داشتند

  ش. هـ۱۳۸۰ تهران -المللي وحدت اسالمي  ن كنفرانس بيني شده در چهاردهمارائه - ٢
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، و به اين دين شايستگي جاودانگي، فرازماني و فرامكـاني        آن است پذيري   انعطاف
  افزون بر آن در بـر    .گويد  مي  مشكالت امت اسالمي پاسخ    ةداده و همچنين به هم    

گيرندة تمامي عناصر الزم براي هدايت امت اسالمي و حل مشكالت و اختالفات           
 هـا  اينةبا توجه به هم   .  تمدني بهتر است   ة به سوي آيند   ها حركت آن  ةدهند و جهت 

 بـزرگ  ة به هدر دادن و پايمـال كـردن ايـن سـرماي      ها»قرائت«آيا ترويج اصطالح    
  اسالمي نيست؟

ن اسالم اسـت و همـة مـذاهب         هابا توجه به آنكه اين موضوع مورد اهتمام ج        
ني تقريـب  هـا  واحد برخوردارنـد، مجمـع ج  اسالمي در برابر آن از موضعي تقريباً     

رسيدن به اهداف خود و به منظور مقابله با عوامل واگرايـي،  مذاهب اسالمي براي  
را در دسـتور كـار    هـا  »قرائـت «م از مواضـع فكـري اسـالمي، موضـوع     هاو رفع اب  

 و  وگـو   گفـت المللي وحدت اسالمي قرار داد تـا محـور           پانزدهمين كنفرانس بين  
دات اهگزين، پيـشن  ي اصـطالحات جـا    ة دربـار  تبادل نظر انديشمندان باشد و احياناً     

  .جديد عرضه گردد
در معناي  » هرمنوتيك«طبيعي براي بررسي موضوع، تأملي كوتاه بر        ي  ا هبه گون 

سـاز پيـدايش ايـن اصـطالح و لـوازم          قديم و جديـد آن كـرده تـا عوامـل زمينـه            
  . بهتر بشناسيمآن را ةدربرگيرند

  
  هرمنوتیک

ارسـطو در   . يوناني به معناي تفسير گرفته شده اسـت       ي  ا هاين اصطالح از ريش   
برخـي  . كار برده است  ه  در همين معنا ب    را» هرمنوتيك «ةيش واژ ها برخي از كتاب  

گانـه در رونـد    نظـر بـه ايـن عوامـل سـه      » هرمنوتيـك «محققان معتقدند اصطالح    
  :دارد» تفسير«

  .»نص« متن مورد تفسير يا -١
  . مفسر-٢
 .انتقال پيام متن به مفسر -٣
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  »خرشالیر ما«از دیدگاه » هرمنوتیک«
جديد شـناخته شـده     » هرمنوتيك«كه بنيانگذار   .) م١٨٣٤ -١٧٦٨(شالير ماخر   

 چگونـه انجـام    هـا  فهـم گفتـه   : كنـد   مـي  است تئوري خود را با اين پرسش آغـاز        
  پذيرد؟ مي

» هرمنـوتيكي «اين حدس يك عمل     . فهمد  مي شنونده با حدس خود معنايي را     
دوبـاره تجربـه    « :ت از و فهـم عبـارت اسـ      . است» شنيدن هنر«است و هرمنوتيك    

  .ذهني گوينده يا مؤلف متن يها فعاليت» كردن
ي آن  هاسازد و شنونده به واسطة زبان، در اعمـاق سـاختار           ي مي ا همؤلف جمل 

 و فعاليتي دستوري كه با زبان متن سـر       : و تفسير عبارت است از اوالً     . رود  مي فرو
  .رتبط استفعاليتي رواني كه با تفكر گوينده م: كار دارد و ثانياً

» فكـر «رومانتيك متأثر است كه حاالت خـاص   هاي    ماخر از انديشه   ةاين نظري 
و تفسير صحيح را نيازمند درك بافـت       . داند  مي را بازتاب روح فرهنگي وسيعتري    

اين معنا مستلزم نوعي حدس . شمارد  مي تاريخي مؤلف و ذهنيات او بر      -فرهنگي
. ف از ادراكات خويش را مجسم كنـد  و پيشگويي است تا مفسر بتواند آگاهي مؤل       

  .كه گاهي به دركي برتر از خود مؤلف نايل شودي ا هگونه ب
  :شود  ميبه دو طريق انجام» متن«پرسش از معناي : گويد  مياو
ـ                -١ ه  قصد مؤلف چيست؟ از اين راه افكار مؤلف و روح حاكم بر عـصر او ب
  .آيد  ميدست
  دارد؟ اين متن براي مخاطب چه معنايي در بر -٢

 عصر با مؤلف باشد فقط به تحليل لغوي و لفظـي مـتن اقـدام           اگر مخاطب هم  
  . تاريخي واحدي برخوردار هستند-كند، زيرا مؤلف و او، از روح فرهنگي  مي

 بـه  - عصر نباشد، بايد سـاختار فكـري مؤلـف را    اما اگر مخاطب با مؤلف هم   
مشابهتي معنوي بـين او و       بازسازي نمايد، تا     -رغم اختالفات فرهنگي خود با او       

مؤلف و در نتيجه شناختي كافي از مؤلف به دست آيد تا بتواند افكار او را دوباره        
  .تجربه كند
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  »دیلتاي«از دیدگاه » هرمنوتیک«
ي ا هتالش كرد نتايج علوم انساني را با به كارگيري شيو       ) ١٩١١-١٨٨٣(ديلتاي  

  .بنيادين به نتايج علوم طبيعي شبيه كند
ه را اساس معرفتي علوم انساني برشمرد؛ اما بـه خـاطر رشـد سـريع           وي تجرب 

جديــد بــراي هــر علــم، موفــق بــه طــرح   يهــا علــوم انــساني و پيــدايش روش
فكـري از قبيـل     ينهاابراساس نظرات جديد خود در برابر ساير جري       » هرمنوتيك«

  :فكري نشد ينهاااين جري
شناسـي   شناسـي و جامعـه   كه در روان» رفتار انساني« نظريات جديد دربارة     -١

» عوامل طبيعـي «و گاهي به    » عوامل غريزي «اين نظريات گاهي به     . شود  مي مطرح
  .شود  ميتعبير و تفسير

كه حقيقت هر فرهنگي فعاليـت  » فلسفة زبان«و » شناسي معرفت« تحول در  -٢
  .شود  مي فرهنگي تحميلةداند كه بر تجرب  ميساختاري زبان

كـه تجربـة   » يـدگر ها«و  » ويتنگشتاين «:سفه از جمله  ساير فال  يها  استدالل -٣
از ي  ا هداننـد و اديـان را حاصـل مجموعـ           مـي  »تفـسيري «انساني را داراي ماهيتي     

  .شمرند تفاسير برمي
 را حاصــل قــصد مؤلــف» مــتن«را كــه » مــاخر«رأي » ديلتــاي«بــه هــر حــال 

  .ستناي د در تضاد با تاريخ و منكر تأثيرات خارجآن را، نپذيرفت و دانست مي
است در حالي كه شـيوة علـوم طبيعـي    » فهميدن«به نظر او شيوة علوم انساني       

تطبيـق قـوانين    «شمار   و كشف حقايق در علوم طبيعي در      . است» توصيف كردن «
كنـد از راه كـشف     مـي اي اسـت كـه تـالش   »تفـسيركننده «رخ  وو مـ  . اسـت » كلي
بـا  . تاريخي را بـشناسد   ، عناصر مؤثر در حوادث      »ها طبيعت«و  » اهداف«،  »ها نيت«

هستيم، پس توانـايي كـشف ايـن عناصـر را داريـم،             » انسان«توجه به آنكه ما نيز      
از رهگـذر مـشتركات     » تـو «در  » مـن «عبارت اسـت از كـشف       » فهميدن«بنابراين  
  .انساني



300 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

  :گوید  میسخن» فهمیدن«از دو نوع » دیلتاي«
ست كه مـا بـدون      اين چيزي ا  . ي چون تكلم و ترس    ا هساد يها  فهم پديده  -١

» روح عينـي «فهميم، زيرا در اينجا امري مشترك به نام   مينياز به استنتاجات معين   
  .وجود دارد

اگـر  .  حيات و كار هنـري، كـه فهمـي متعـالي اسـت          ة فهم تركيبات پيچيد   -٢
  .نتوانيم رفتار فردي معين را بفهميم، بايد فرهنگ و زندگي او را بررسي كنيم

رسـيدن بـه   » هرمنوتيـك «و هـدف اصـلي   . است»  افرادفهم«همان  » فهم برتر «
  .كه چه بسا خود مؤلف هم به آن نرسيده باشد. از مؤلف است» تري درك كامل«

و زنـدگي خـود   » تأمالت دروني«كند نه در    مي را در تاريخ درك   » خود«انسان  
  .از مجموعة حيات استي ا هپار

كاهـد    مي ت قصد مؤلف  از ضرورت شناخ  » ديلتاي«بينيم    مي  است كه  گونه اين
.  فعاليتي در علوم انساني مطرح سـازد       ةرا به منزل  » منطق فهميدن «كند    مي و تالش 

  .سازد  ميرا با ساختار كلي طبيعت انسان مرتبط» فهميدن«و امكان اين 
  

  »یدگرها«هرمنوتیک از دیدگاه 
 يهـا  در افكـار و انديـشه     » هرمنوتيـك « جديـدي از     ةبه مرحل » ديلتاي«بعد از   

  .رسيم  مي»يدگراه«
 هـا  فـرض  پـيش . اسـت » فرض پيش«معتقد است هر تفسيري مستلزم  » يدگرها«

  .است» هرمنوتيك«و اين همان . كنند  ميتحميل» تجربه«مفاهيمي هستند كه خود را بر 
در فهم  »  هستي ةمجموع«يا  » انسان«، يا شناخت انسان از      »ديزاين«: گويد  مي او
  .تأثير دارد» متن«او از 

يعنـي  » ابزار«باشد يا يك    » حيوان ناطق «است تصور انسان از خود يك       ممكن  
ي ايـن  هامـد ادهـد و بايـد از پي    ميعرضه» تفسيري بد«گاهي انسان از خود     اينكه

  .آزاد شود» فهم بد«
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 هـا ، معـاني ثـابتي جـداي از اسـتعماالت آن      هـا »واژه«و  » اصـطالحات «او براي   
 به روابطـي متقابـل و متبـادل وابـسته         شناسد، بلكه معناي اين اصطالحات را        نمي
  .داند مي

 بـين  ةبراي كوبيدن نيست، بلكه اين معنـا از رابطـ   ي  ا هفقط وسيل » چكش «مثالً
ارسطو معنايي را كه ما امـروزه از        . آيد  مي به وجود » مشتري«و  » ميخ«،  »محل كار «

 بايـد   »مـتن «فهميد؛ بنابراين براي فهميـدن يـك         يابيم، نمي   مي در» ارتباطات «ةواژ
  .را بازسازي كنيم» زمان مؤلف«ساختار زباني 

ه امكان يا عدم امكان فهميـدن متـون را    ستنانتو» يدگرها« كه   اين است حقيقت  
از » هرمنوتيـك «گيري از   با بهره » هستي و زمان  «او در كتاب    . براي ما توضيح دهد   

 بـه  كنـد كـه فالسـفه     مـي كيدأشود و ت   مي منتقل» شناسي هستي«به  » شناسي روش«
را بررسـي  » ي خـاص هـا وجود«، »وجـود «جاي تالش براي شناخت كلي معنـاي   

  .اند كرده
 »وجـود «، بـه تحليـل   »وجـود «يـا تفـسير انـساني از      » زاينيد«او از راه تحليل     

  .رسد مي
  
  »گادامر«از دیدگاه » هرمنوتیک«

اسـت كـه   هـايي  »فرض پيش«معتقد است تفسير وابسته به    » گادامر«و سرانجام   
او . اسـت » افق مفسر«و » افق متن«و نيز مستلزم تركيب     . اند»فهميدن «شرط تحقق 

توانيم مطمئن باشيم فهم صحيح،  كند كه نمي    مي كيدأت» حقيقت و روش  «در كتاب   
  .ايم تفسيري است كه ما به آن رسيده

ـ     » هرمنوتيك«تا اينجا هدف از    ه رسيدن به قصد مؤلـف بـود، هرچنـد نتـايج ب
را در امكـان    » گـادامر « سـرگرداني    كه همچناننده باشد،   دست آمده گاهي نااميدكن   

فهـم قـصد    (معاصر ايـن شـيوه را       » هرمنوتيك«مشاهده كرديم؛ اما    » متن«فهميدن  
  .داند  ميافتاده ، روشي سنتي و عقب)مؤلف

كنـد و او    مـي توجه به مؤلف در تفسير متون را رد » ساختارگرايي ادبي «مكتب  
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سـاختار  «را از رهگـذر    » متن«تقاد دارد كه ما بايد      پندارد و اع    مي را موجودي مرده  
، »هرمنوتيـك فلـسفي   «  سنتي و  ةدراين مكتب، شيو  . و قراين موجود بفهميم   » ادبي

  .هر دو مردودند
» ساختارگرايي ادبي «گيرد و هم      مي ، هم مؤلف را ناديده    »شكني شالوده«مكتب  

 از هرگونـه قيـد   هـا ي راين مكتب، قرائت متن را عملي آزاد و تعامل. كند  مي را رد 
داند؛ بر اين اساس قرائت متن عملي دقيق نيست     مي محدودكننده و وابسته به متن    

توانـد بـا     مـي بلكه. ساختاري متن سازد يها كه مخاطب را غرق در قرائن و ريشه  
  ١.ي گوناگون برسدها»قرائت«شكستن اساس و شالودة متن به 

شـود؛    ميطبيعي شروعي ا هاز نقط» هرمنوتيك«يابيم   مي است كه در   گونه اينو  
رسد كه متكلم، مؤلف، اساس تركيبي   مياما در مسير خود منحرف شده و به آنجا        

 ةي مختلف را بدون مطالبها»قرائت«كلمات، قرائن و شواهد را كنار زده و تئوري          
 آن استمعناي ه اين ب. سازد  مي مطرح-  كه اين يا آن قرائت را تأييد كند        - دليلي
اسـت لغـو و    هـا   كه پل تمدنوگو  گفتوينده به نفي خويش برسد و زبان و         كه گ 
كس  ماند و پيماني، و نه هيچ  مينه هدفينها اصورت براي انس   در اين . اثر شود  بي
آيا هـرج و مرجـي بـدتر از ايـن وجـود قابـل       !! توان به چيزي ملزم ساخت    مي را

  !تصور است؟
  

  شده استعواملی که سبب پیدایش این بحث در غرب 
بدون شك ابتدا در محافل ديني مطـرح شـده سـپس بـه           » هرمنوتيك«موضوع  
  .گسترش يافته است» هستي«انساني با هدف تفسير كلي  يها ساير عرصه

كنيم كه مسيحيت حامل پيـامي بـه     مينسبت به محافل ديني در غرب مالحظه     
 اوست كه اين    ةخداوند بر بشريت تجلي كرده و وظيف        اينكهيهوديان بود مبتني بر     

  .پيام را جاودان نگه دارد
                                                

 ةشـمار (نجم پـ  سـوم، سـال   ةشـمار » قبسات «ةن مقاله برگرفته از مجل اي هاي  بيشتر آرا و نقل قول     - ١
 .است) مخصوص به هرمنوتيك ديني
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عهـد قـديم و     (شد كه کوشيدند به پيام عهـدين          مي ولي مشكل از آنجا شروع    
  .مراجعه کنند) عهد جديد

  :اين مشكالت اجماالً بدين شرح است
 متن ديني در عهدين به حدي پيچيـده اسـت كـه گـاهي معنـايش فهميـده         -١
  .شود نمي
ود دارد كه باورش ممكـن نيـست؛ زيـرا بـسيار            در عهدين وج  هايي    افسانه -٢

مثل آنچه در وصف (از تناقض است هايي   حالتةدارند دور از عقل و حتي در بر      
  .)انبيا آمده است

 فقدان سند، زيرا يك متن ديني زماني درخـور اسـتناد كامـل بـه شـارع و               -٣ 
لتـزام  در اين صورت است كـه ا . مبناي قاطع عقيده و تشريع است كه مستند باشد  
  .تصوري و تشريعي به آن تام و كامل خواهد بود

بـل  «. اين اشكاالت سرگرداني فراواني براي انديشمندان غربي بـه وجـود آورد     
  :گويد  مي»ريكور

 خـود در     توان در شكل تـاريخي      مسيحيت را مي  » هرمنوتيكي« جايگاه   نمودار
  :سه مرحله ترسيم نمود

 ن اوليـه را بـه خـود مـشغول          اول، ايـن پرسـش ذهـن مـسيحيا         ة در مرحل  -١
 مباحث آنان بوده اسـت      ةطلبانه، سرلوح  داشته و شايد در عصر نهضت اصالح       مي
 چه نسبتي بين عهد قديم و عهد جديـد وجـود دارد؟ از ديـدگاه تـاريخي دو                 : كه

 يـك نـص مقـدس بـوده اسـت؛ زيـرا       هـا نص مقدس وجود نداشته است بلكه تن  
 به متني قديمي متعلق  آن را  بنابراين    و همسيحيت در زمان عهد عتيق به وجود آمد       

. تواند جانشيني براي عهد عتيق باشـد       عهد جديد نمي  . به يهود مبدل ساخته است    
  .و رابطه و نسبت اين دو، مبهم و نيازمند تفسير است

  مـوج  هـا كـه در آن   هـايي    و پيچيـدگي  » پـولس « دوم، در سخنان     ة در مرحل  -٢
و  هـا   كه مسيحيان بايد تمامي فراز و نـشيب   ورزد  مي زند نهفته است؛ او اصرار     مي

مـسيح و ظهـور مجـدد او         يهـا  زندگي خود را در چارچوب مصيبت      يها سختي
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 مرگ و زندگي چيست؟ و      ةرابط: شود   اين پرسش مطرح مي    اينجادر  . تفسير كنند 
بين مرگ مسيح و معناي وجـود قابـل تـصور اسـت؟ مـا زنـدگي و                ي  ا هچه رابط 

كنيم و براسـاس      مي مسيح تفسير  يها هم خود از مصيبت   وجود خود را براساس ف    
  .پردازيم  ميمسيح يها تفسيري كه از وجود خود داريم به تفسير مصيبت

 يهـا   سوم زماني است كه عهد جديد در معـرض نقـد دانـش          ة و اما مرحل   -٣
  .شود  ميآغاز ها  پاكسازي آن از اساطير و افسانهةگيرد و مرحل  ميدنيوي قرار

عهـد جديـد و     « مـشهوري بـه نـام        ةدر مقال » بولتمان«ديگري به نام    انديشمند  
خورد كه    مي در عهد جديد مقوالتي به چشم     «: گويد  مي »موضوع شناخت اسطوره  

 امري غيرمعقول   هاكنند، بلكه ايمان به آن      مي  رد آن را  دانشمندان و متفكران     هانه تن 
  ١».رسد  ميبه نظر

يت بـه  هادنبال داشت و مفسران را در ن   به  » هرمنوتيك«هايي  اين مشكالت نياز  
 مـشاهده كـرديم؛ امـا در فرهنـگ     آن راخيالي واداشت كـه نارسـايي    هايي   حل راه

  .يك از اين عناصر وجود ندارد اسالمي و متون مقدس ما هيچ
  

  سالمی وجود دارد؟او برخی علوم » هرمنوتیک«چه نسبتی بین 
بين تفـسير هرمنوتيـك و      ي  ا هطچه راب : ماند كه   مي جاي در اينجا اين سؤال بر    

تفسير اسالمي از قرآن مجيد و سنت شريف وجود دارد؟ آيا اين دو به يـك معنـا           
  است؟

 كه تفسير مسيحي براي حل مـشكالت پيچيـدة متـون دينـي              آن است حقيقت  
و مالحظه . و گويا هدف از آن توجيه اين متون است   . عهدين به وجود آمده است    

و . نـدارد  توانايي استقامت در برابر حقايق شـكننده را     اه كرديم كه اين نوع توجيه    
 يهـا   قبـول قرائـت    ةاز پوچي، يعني مرحلـ    ي  ا هبه مرحل » هرمنوتيك«سبب راندن   

  .دليل شده است بي
                                                

 .همان - ١
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 اما تفسير اسالمي براي روشنگري و تعمق در ژرفاي متن قرآن آمـده اسـت و     
 ت و شناخت را كـشف جديدي از معرف يها رفته، افق پيوسته در ژرفاي قرآن فرو 

  .كند مي
رو  به تعبير ديگر مفـسران اسـالمي بـا مـشكالتي كـه مفـسران مـسيحي روبـه               

اند، مواجه نشدند؛ قـرآن كـريم بـر عناصـري از بيـان متكـي اسـت كـه هـر                     بوده
شود؛ زيرا اين كتاب،      مي مند براساس سطح فكر و فرهنگش از آن بهره       ي  ا هخوانند

ايي كـه متـضمن معنـاي بلنـدي اسـت و            حتـي آنجـ   . متني عربي و روشن اسـت     
ت با مراجعه به آيـات محكـم، بـدون    هاكند، اين تشبي  ميتي خيالي را طلب  هاتشبي
  .گونه اشتباهي درخور فهم است هيچ

 گـاهي  ،بلـه . يابيم  مخالف با عقل را مطلقاً در كتاب خدا نمي    ةما عنصر اسطور  
 عمر انسان، يـا زنـده   است، مثل سخن گفتن طفل، يا طول  ها العاده سخن از خارق  
 كـه هـيچ تـضادي بـا         -  با تكيه بر قدرت خداوند متعال      ها اين ةهم. كردن مردگان 

 -پـذيرد  آن را مـي مسلمات عقلي ندارد، بلكه عقل معتقد به قدرت اليـزال الهـي،          
  .پذير و پذيرفتني است اثبات

و » بحيـره «رايج در آن زمان مثـل حرمـت          يها  اسطوره ةحتي قرآن مجيد، هم   
 نهـا آكند و   ميبه وجود آمده بود نفي    ها  بت ةو ساير اساطيري را كه دربار     » ئبهسا«
  .ن برخوردار نيستهاداند كه از پشتوانه عقل و بر  مي از موضوعاتيرا

 الگوي بشريت و شاهد ن رااتوصيفات را آورده و آن   ترين     انبيا شگفت  ةو دربار 
  .داند  ميمسير خالفت انساني

 قرآن هيچ منافاتي بين آيات قرآن و حقايق علمي نيافتـه    افزون بر اين، مفسران   
 يهـا  بلكه هر روز بيش از گذشته به هماهنگي كامل قرآن با علوم و دانـش       است،  

  .اند مادي پي برده
  : توجه باقي مانده استةدر اينجا چند موضوع شايست

  ويل در متون قرآني به چه معنا است؟أ ت-١
   چيست؟و اصول فقه» هرمنوتيك «ة رابط-٢
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  چه نسبتي دارد؟» دهااجت« با اصطالح ها»قرائت« اصطالح -٣
  :سازيم در پاسخ خاطرنشان مي

بـراي  » هرمنوتيـك «. تفاوتي جوهري با يکديگر دارنـد     » هرمنوتيك«و  » تأويل«
و . را توجيـه نمايـد  ي ا هاين به وجود آمده كه كمبودي را از بين برده و امر پيچيـد  

كه تأويـل اصـطالحي    صورتي در. يحيت را حل كند  نيز تناقض در متون ديني مس     
 تعبيري از حقـايقي مهـم آمـده         همچون. »متون ديني «ديني است كه در متن خود       

  .است
در نـد  ا هتأويل در قرآن براي كساني كه استعماالت مختلف آن را پيگيري كـرد            

  : به كار رفته استهايكي از اين معنا
شـود    ميه گاهي بر الفاظي وارد تفسير نوعي پيچيدگي و پوشيدگي است ك       -١

ـ   . كه در خود متن براي بيان معاني بلند به كار رفته است            كـه كلمـات    ي  ا هبـه گون
 و جوانبي از پيچيدگي در آن بـر       . توانند با دقت از آن معناي بلند تعبير نمايند         نمي
» محكـم « نـص    اينجادر  . دهد  مي قرار» تهامتشاب«ماند كه آن را در زمرة         مي جاي
. شـود   مـي  ارجـاع داده  » محكـم «به  » متشابه«رود و     مي رفع اين نقص به كار    براي  

  :فرمايد  ميخداوند
»             اـشتم رأُخاب والْكت أُم نه اتكَمحم اتآي همن ابالْكت كلَيلَ عأَنز الَّذي واه ت

  ابشا تونَ مبعتغٌ فَييز ميف قُلُو ا الَّذينفَأَم    لَـمعـا يمأْويلـه واء تتغابة وناء الْفتتغاب همن ه
او كسي است كه كتاب را بـر      ) (٧ - عمران  آل(» تأْويلَه إالَّ اللّه والراسخونَ يف الْعلْم     

ديگـر  ي ا هو پـار انـد   كه اساس كتاباند   از آن، آيات محكم   ي  ا هپار. تو فرو فرستاد  
ت هستند، با   ها متشاب يشان زنگار است به دنبال    ها در دل  پس كساني كه  . اند»متشابه«

  .)دانند جويي و تأويل، و تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم نمي  فتنهةانگيز
  : تعبير رؤياي عزيز مصر آمده استة درباركه نا تعبير خواب و رؤيا، همچن-٢
به زندان بفرستيد تـا شـما را       مرا  ) (٤٥ -يوسف  (» أَناْ أُنبئُكُم بتأْويله فَأَرسلُون   «

  .)از تعبير آن خبر دهم
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  :فرمايد  مي خداوندكه همچنان عملي معين، ة بيان نتيج-٣
با ترازويـي   ( )٣٥ - اسراء( »وزنواْ بالقسطَاس الْمستقيم ذَلك خير وأَحسن تأْويالً      «

  .)اين بهتر است و بهترين تأويل است. سالم وزن كنيد
نـد  ا ه ذكر كردآن رارسد كه برخي از مفسران   مينظره رمي هم ب اه معناي چ  -٤

خالصـة ايـن    .  طباطبـائي اسـت    ةو بهترين كسي كه اين معنا را توضيح داده عالم         
  :رأي چنين است

 يعنـي منبعـي كـه قـرآن، معـارف، مفـاهيم و احكـامش را از آن            » تأويل قرآن «
يز و رفع تناقضات عقلـي      يك از معاني فوق نسبتي با توجيه و تجو         هيچ. گيرد مي

  .، نداردآن استو علمي كه هرمنوتيك در پي 
  

  »اصول فقه«و علم » هرمنوتیک «ۀرابط
علم اصول براي بررسي عناصر مشترك در استنباط حكـم شـرعي بـه وجـود                 

كالم را براي شنونده يا خواننده بررسـي كـرده، از           » صغريات ظهور «آمده است و    
مـتن دينـي    يهـا   و پيچيـدگي هـا م براي حـل رمز  اين عل . كند اين حد تجاوز نمي   

نيامده است و فقط براي تشخيص ظهورات الفاظ و تطبيق قواعد حجيـت بـر آن،       
به منظور رسيدن به مراد خداوند متعال و عمـل براسـاس اوامـر او، تـدوين شـده        

  .است
در . وجـود دارد  هـايي    تفـاوت » دهـا اجت«و عمل    ها »قرائت «ةبنابراين بين نظري  

 يهـا  است براي بـه دسـت آوردن حجـت     ي  ا هد ملك هااجت: اند د گفته هااجتتعريف  
د بـراي   هـا در حقيقـت اجت   . شرعي يا عقلي بر احكام شـرعي يـا وظـايف عملـي            

و . است كه خداونـد متعـال اراده كـرده اسـت    اي  دستيابي به حقيقت حكم شرعي  
  ١.اوست يآنهاهدف از آن كسب خشنودي خداوند از طريق اطاعت از فرم

 سر انحرافي كه بر  ترين    خطرناك. د داراي مقدمات و ضوابط معيني است      هااجت
 هـا »قرائت «ةد قرار گرفته، همان چيزي است كه شباهت بسياري به نظري  هاراه اجت 

                                                
  .۴۳۴مصباح األصول، ص  - ١
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ـ  » استحـسان  «ة  و آن نظريآن استدارد هر چند کم ايرادتر از     اصـلي از  ةبـه منزل
  .اصول فقه است

 يعمـل بـه اقـو   «فتني است مثل قـول بـه    البته برخي از معاني استحسان، پذير     
  ١.»الدليلين

اين به معناي عمل به دليلي است كه از حجيت برخوردار است در برابر دليلي               
 اصـول  ةرا در زمر» استحسان«و اين امري صحيح است هرچند . كه حجت نيست  

  .كند پذيرفته شده وارد نمي
دليلـي   «:جملـه   از، شده اسـت ارائه براي استحسان  نيزي ديگري هاالبته تفسير 

 آنچـه «: يـا » است كه در نفس مجتهد در حركت است و او قادر به بيان آن نيست          
  ».كند  ميمجتهد با عقل خود آن را نيكو تلقي

و برخي از پيشوايان مـذاهب بـه دليـل    ند ا ههمة اين تعابير را مسلمانان رد كرد   
  ٢.ندا فتح باب طرح آراي غيرمستدل و نامنضبط، آن را بدعت شمرده

اسـت كـه دسـتاورد    هـايي  »قرائـت «بهتـر از نظريـة     » استحـسان «همـه،    با اين 
، - به معناي ذكر شده    -»استحسان«جديد است؛ زيرا قايالن به نظريه       » هرمنوتيك«

داننـد    مـي  دليلـي آن رااز آن گذشته .  مردمةدانند، نه هم  مي خاص مجتهدان  آن را 
كنـد امـا      مـي   مالحظه آن را دله،  كه در نفس مجتهد جاي گرفته و مجتهد در بين ا          

و تا زماني كه دليل شـرعي قطعـي يـا ظـاهري در شـرع      .  نداردآن را توانايي بيان   
وجود داشته باشد، استحسان اعتباري ندارد و سرانجام داراي ضوابطي اسـت كـه              

 هـا »قرائـت  «ةدر صـورتي كـه نظريـ      .  از آن برخـوردار نيـست      هـا »قرائت «ةنظري
خاص خود را بدون » قرائت«دهد كه   مي به همه اجازه   يا هنظر از هر ضابط    صرف

مخالفت قطعي بـا مـراد مـتكلم    » قرائت« هيچ دليلي دارا باشند، هرچند اين     ةعرض
» هـا  قرائـت «و نيز اين نظريه مستلزم تصويب و صحيح پنداشتن همة      . داشته باشد 

  . هرچند كه نسبت به يكديگر داراي تناقض باشند،است
                                                

  ۵۸ ص ،مصادر التشريع - ١
  .همان - ٢
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ضـابطگي در   يت هـرج و مـرج و بـي   ها تعبيري از نها نه تندر نتيجه اين نظريه 
  .آن استاستفاده از متون ديني بلكه موجب سد باب استفاده صحيح از 

  نقد و بررسی
 با منطق دينـي  ها»قرائت«از مجموع آنچه گفته شد به اينجا رسيديم كه تئوري       

 آثـار منفـي   بينيم كه افـزون بـر آن داراي    مي اكنون. و علوم اسالمي سازگار نيست    
  :كنيم  ميآن اشارهين تر مهمبسياري است كه به اختصار به 

ديني بدون  » متون« گشوده شدن اين باب يعني پذيرش هرگونه تفسيري از           -١
و در  .  دليل و به دور از هرگونه تالش بـراي برتـري رأيـي بـر رأي ديگـر                  ةمطالب

سالمي و فرهنـگ   ا يها ريشه، امري كه آموزش    نتيجه قبول استحسانات ظني و بي     
آن  اند  ئلكه براي خود حرمت قا    هايي   بلكه تمامي شريعت  . تابد  بر نمي  آن را ديني  

  .دهند قرار نمي ها و متون اصيل خود را در معرض وزش باد هوس. كنند  مي ردرا
منحرف و حتي دشمن بـا    يها  فرقه ة به روي هم   ها گشوده شدن تمامي در    -٢

 تكيه بر آزادي در تفسير؛ بر اين پايه است كـه            كنندگان اساس دين با    اسالم و نفي  
. شـود   ميدر پرتو قوانين ديالكتيك تفسير  » طبقه زندگي بي « به   زندگي اخروي مثالً  

پرسـتانه تبيـين     ي بـت  ها»قرائت«توان متون ديني را با        مي در پرتو اين نظريه حتي    
  .نمود
. انجامد مي  اين نظريه به نسبيت معرفت عدم امكان وصول به حقيقت ثابت     -٣

 ةكند و موجب هرج و مرج فكري در انديش          مي امري كه وجدان بشري آن را نفي      
  .شود  مي عدم امكان وصول به فهم ديني از زندگيةانساني و در نتيج

به معناي ايجاد جدايي بين مخاطب » متكلم«يا » مؤلف« عدم اهتمام به مراد      -٤
ي وگـو   گفـت ايـن امـر بـاب       . ت اس هاو شارع دين و در نتيجه قطع ارتباط بين آن         

برد و آثـار    مي را از بينهاتمدني و ديني را براي هميشه مسدود كرده تمامي معيار      
معرفـت انـساني     يهـا  سوء خويش را بر اخالق، علم حقوق، و بر تمامي عرصـه           

  .گذارد  ميبرجاي
 اين نظريه فتح بابي است براي تمرد، سركشي و سرپيچي از اوامر خداونـد     -٥
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شرعي، قطع به مراد خداوند است كـه   » معذوريت«و  » منجزيت«زيرا معيار   متعال؛  
در نتيجه هـدف    . ماند  منتفي است؛ بنابراين معنايي براي اطاعت باقي نمي        اينجادر  

  .رود  ميو غرض از دين به طور كلي از بين
 از -ي ا ه با هر اساس و پايـ -ي حسن و قبح هاو معيار ها  بسياري از مالك  -٦

  .است» متون ديني«زيرا بسياري از اين موارد تابع مضمون . ودر  ميبين
و ايـن  . شـود   مـي د و مجتهدان در فهم شريعت اسالمي حـذف       ها نقش اجت  -٧

هدفي است كه دواير استعماري دشمن با اسالم براي رسيدن به آن تالش بسياري         
  ١.اند از خود نشان داده

نظريه، بـاب سكوالريـسم    اينکه اين – و نه آخرين سخن    - و سخن پاياني   -٨
و شـايد ايـن   .  قبالً در غرب چنـين كـرد  كه همچنانكند،   ميرا در دنياي اسالم باز 

  .كنندگان اين تئوري باشد ترويجهايي مقصود ن
عـادل  «نوشتة » فلسفي سكوالريسم  يها پايه«بهترين دليل بر اين مطلب، كتاب       

 ديني از حيث داللـت       متون ةرا دربار » هرمنوتيك«ت  هااست كه تمامي شب   » ضاهر
 ذهنـي بـر وحـي، مطـرح        يها فرض و سند و سوابق عقل بر دين و نيز تأثير پيش          

سكوالريـستي در    يهـا  پـيش گـرفتن روش     سازد و در پايان بـه ضـرورت در         مي
  ٢.رسد  ميي متقابل انسانيهارفتار
  

  :نکات درخور توجه
 و  ي خـود مبنـي بـر بحـث        هـا رغـم ادعا   ؛ بـه  هـا »قرائـت « پيروان تئـوري     -١
  .اند  ندادهارائهكنندة علمي  گونه دليل قانع ي علمي، هيچوگو گفت
  . اين نظريه باعث بيهوده گشتن هرگونه تفاهم انساني است-٢

                                                
  . مراجعه شود۲۴۸، ص ۲۲ ة شمار،»المنهاج« لبناني ة نويسنده در مجلةبه مقال - ١
  .اثر اين نويسنده مراجعه شود»  االسالميحول الدستور«به كتاب  - ٢
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 امـا بايـد     ،كنـيم  ذهني را در زبان متكلم انكار نمـي        يها فرض  ما تأثير پيش   -٣
به . دارد راهي ن- معصوم است ها كه ناقل آن- در متون ديني مسأله كه اين   ستناد

  . و ضوابط بسياري براي تشخيص اين تأثيرات وجود داردهاعالوه راه
 عرضه  هاكافي و الزم به سكوالر     يها  دانش اصول فقه نزد مسلمانان پاسخ      -٤

كرده است، تا بر دستيابي بـه حجيـت مطلـوب متـون اسـالمي تأكيـد ورزد؛ ايـن         
اي حجيت قطعي است،    ي عرفي كه دار   هادر بسياري از موارد بر دستاورد      ها پاسخ

  .استوار است
ما شناخت مراد قطعي متكلم است تا       ي  ا ه كه هدف مرحل   آن است  حقيقت   -٥

 طاعت و كسب رضاي الهي و عمل به حق مولـويتي كـه بـا                ةبا تحقق آن به مرتب    
  .ن است، نايل گرديمهادليل عقل ثابت راه رسيدن به سعادت دو ج

  
   بحثۀنتیج

 به فرهنگ اسالمي امر خطرناکي است كـه  ها»رائتق«به نظر ما انتقال اصطالح  
بايد از آن پرهيز كنيم؛ زيرا اين اصطالح با خود لوازمي خطرنـاك و منفـي در بـر           

افزون بر آن ما خود    . دارد كه انديشة فلسفي و ديني ما به كلي با آن مخالف است            
تيم كـه   هس» ها ديدگاه«و  » دهااجت«مندي به نام     ي روشن و ضابطه   هاداراي اصطالح 

  .سازد  مينياز ما را از هرگونه اصطالح بيگانه و خطرناكي بي
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  حوادث تروريستي
   پيراموني آن و برخورد انسانيمسائل

  
 مطـرح بـراي   مسائلچالشي كه ما با آن مواجه هستيم، چالش بشريت است و    

 خـاكي زنـدگي     ة كساني كه در اين كـر      ة انساني است كه به هم     مسائل،  وگو  گفت
رغم اختالف در دين و آيـين و          زمينيان علي  ةگردد چرا كه هم     مربوط مي  كنند، مي

خـود، مـسير مـشتركي    هايي فكري و سياسي، در سرنوشت و هدف ن        يها گرايش
 خطيـري   مسئوليت چنين   ةدارد تا در حد و انداز       وامي ن را ادارند و همين خود، آن    

 هـر  هيرند زيرا فاجعه باش نگ توجهي نكنند و ناديده قرار گيرند و نسبت به آن، بي  
هيچ استثنايي در برخواهـد گرفـت؛        شكل و مضمون و رنگي كه باشد همه را بي         

دهـد   ، سنت ثابت و تغييرناپذير الهي است كه تاريخ نيز گواهي مـي            مسئوليتاين  
نـدي بـه   وخدا يهـا  تـوجهي كـرده و بـا آمـوزه      و اقوامي كه نسبت به آن بي   هاملت

 اگر .شتي دچار آمدند و چه سرانجامي پيدا كردند      مخالفت برخاستند، به چه سرنو    
نخواهيم به جاي دوري برويم و در عمق تاريخ به كاوش بپردازيم كافي است بـه               

 هـا ي كه در قرن بيـستم اتفـاق افتـاد و ده           مآميز و تروريس   ، اعمال خشونت  هاجنگ
 كـه همگـي پيامـد      يـابيم    درمـي   نگـاهي بينـدازيم     اگـر  .ميليون نفر قرباني گرفـت    

  . خويش بوده استمسئوليتتوجهي خردمندان و عقالي بشريت نسبت به  بي
روست كه اميدوارم عقالي بشريت در برابر حـوادث دردنـاكي كـه              هم از اين  

ــون در برخــي كــشور هــم ــه دنبــال ماجراجوييهااكن  و اعمــال هــاي اســالمي و ب
ر چون ناداني، ستمگري، نخوت و اسـتكبا      هايي   آميزي كه برخي با انگيزه     خشونت
زننـد،   دينـي خـود، بـه آن دامـن مـي      يهـا  توجهي به انسان بودن و آمـوزه  و با بي 

  . گردندها آنةايستادگي كرده و مانع از ادام
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 اسـالم، تروريـسم و تجـاوز و    هااين سخن كه تمامي اديان الهي و پيشاپيش آن      
 نيز ناروا تلقي شده     هاكنند و در احكام و شريعت آن       خشونت را نفي و محكوم مي     

آسماني با فطرت انساني كه خداوند       يها نيست؛ اين شريعت  ي  ا هت، سخن تاز  اس
ـ             وديعـه گـذارده،   ه متعال بر اساس عشق به عـدالت و صـلح و نيكـي در آدمـي ب

همخواني دارند و در نتيجه، خشونت و ترور نامشروع هم به لحاظ ديني و هم به          
متي كـه صـورت   لحاظ انساني، در هر جا و از سوي هر كس يا هر دولت و حكو      

 . ترور و خشونت از سوي افراد، محكوم و ناپـذيرفتني اسـت     .گيرد، محكوم است  
شـود نيـز محكـوم اسـت       اعمـال مـي  ها و گروه ها سازمان ةتروريسمي كه به وسيل   

پـذيرد،    انجـام مـي  ها و دولتهاو كشور ها  تروريسمي كه از سوي رژيم كه همچنان
آيـين و    و تروريسم به رغم دين و انواع خشونتةهم. محكوم و ناپذيرفتني است  

مسيحيت، اسالم، يهوديت، سني يا شيعه       (هافكري و سياسي تروريست    يها گرايش
خاك و خـون  ه سر در يك آبشخور دارند و در ايجاد وحشت ميان مردم و ب         ) ...و

ي واحـدي را دنبـال   هانظـامي هـدف    ن و ويران ساختن مراكز غير     هاگنا كشاندن بي 
  .كنند مي

  
  المی و انسانی تروریسمتعریف اس

 تروريـسم  ةو مطالعـات فراوانـي دربـار       هـا  طي بيست سال گذشـته، پـژوهش      
اند؛ مجالت تخصـصي      مورد را نيز ذكر كرده     ٦٠٠صورت گرفته كه برخي تا رقم       

 اين  ة و مراكز علمي چندي ويژ     انستيتوهابسياري در اين زمينه منتشر شده و حتي         
د شده هانيز پيشنهايي  زه با تروريسم راهبرد   موضوع، تأسيس گشته و در مورد مبار      

 از شـمار خـود      هاكه احتماالً شمار آن   ند  ا ه، آموزش ديد  اين كار براي  هايي   و ارتش 
 فراتر رفته و حتي به نام مبارزه بـا تروريـسم، خـود مرتكـب اعمـال          ها تروريست

 هـا  و همايش  ها  سرطاني نيز چه كنفرانس    ة براي درمان اين غد    .اند تروريستي شده 
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 شـگفت آنكـه بـا تمـام ايـن احـوال، هنـوز تعريـف                 ١.كه برگزار نگرديده اسـت    
گـويي تعمـدي   . پاسخ مانده اسـت  مربوط به آن، بي  يها تروريسم، مبهم و پرسش   

تـرين   در دست مدعيان مبارزه با تروريسم باشد تـا خـشن  ي  ا هنهادر كار است تا ب    
سلب حقوق و سرنوشت و و حداكثر تكبر و نخوت و    ها تروريسم، قتل عام خلق   

  . به نام مبارزه با تروريسم، اعمال كنندن راامنابع و حرمت و كرامت آن
 تعريف براي تروريسم يـاد      ١٠٩ سياسي، تعداد    مسائلپژوهشگر  » شميد«آقاي  

تروريـسم يكـي از   «:  تعريـف كـرده اسـت   گونـه  ايـن كرده و خـود، تروريـسم را        
 يا اتفاقي به عنوان آماج يك خشونت    مبارزه است كه قربانياني سمبليك     يها شيوه

مـشتركي هـستند و همـين        يهـا  اي، داراي ويژگـي    فعالي دارد كه با گروه يا طبقه      
كارگيري ه  با ب . سازد  فراخور گزينش به عنوان قرباني، مي      ن را است كه آن  ها ويژگي

 مورد نظـر، در حالـت   ةخشونت يا تهديد جدي به خشونت، اعضاي گروه يا طبق     
نـه  هاكه آگاي ا هشوند؛ اين گروه يا طبق دائمي و وحشت قرار داده ميبيم و هراس    

گيـرد، آمـاج اصـلي ايـن         احساس امنيت اعضاي آن مورد تهديد جدي قـرار مـي          
قرباني شدن كس يا كساني كـه هـدف خـشونت           . رود شمار مي ه  آفريني ب  وحشت

شـاچي،  نظراني كه در ميـان تـودة تما        اند، از سوي بخش اعظم صاحب      قرار گرفته 
) در زمان صلح  (شاهد عمليات تروريستي هستند، از نظر خشونت، زمان عمليات          

ايـن عمـل غيرمنطقـي و اقـدام     )  جنـگ ةجز جبهـ هايي در جا (و به لحاظ مكاني     
شود كه پايبند قواعد يك جنگ كالسـيك در ميـدان كـارزار              هنجاري تلقي مي   هناب

خـارج از اهـداف ايـن    شـود كـه     تجاوز به حريم امنيت مـردم باعـث مـي     .نيست
گونه بـه    بدين  و ٢.»..مردم، هشياري دو چنداني پيدا كنند      يها آفريني، توده  وحشت

 تروريـسم را  »نگينــز ج«حـال آنكـه   . دهـد   تعريف دور و دراز خود ادامه مي   ةارائ
كند كه تعريف شگفتي است؛      تعريف مي !! »دهند ي بد انجام مي   هاكه آدم هايي  كار«

                                                
  .۱۱ص. ياالرهاب الدولي، دكتور محمد عزيز شكر - ١
  .۱ و۲ صفحات ياالرهاب السياس - ٢
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 يا خير و شر را مشخّص سازد؟ مگر همين قدرتمنـدان       چه كسي بايد خوب و بد     
زنند و امـروزه سـردمداران ايـاالت         و مستكبراني كه سرنوشت بشريت را رقم مي       

 يعني تعيـين خـوب و بـد و    اين كارروند  شمار ميه  ب ها آن ة آمريكا، سركرد  ةمتحد
  دهند؟ خير و شر را، انجام نمي

اعمـال  «: كنـد   تعريـف مـي   نيـز تروريـسم را چنـين   »شـريف بـسيوني  «اسـتاد  
، هـا  آنة تحـريم كـرده و پـشتوان   آن ران هـا آميزي است كـه ج     خشونت كاستراتژي
عقيدتي است و هدف از آن، ايجاد خشونت و وحشت در ميـان قـشر                يها انگيزه

معين به منظور نيل به قدرت يا ادعـاي احقـاق حقـي پايمـال      ي  ا هخاصي از جامع  
 را يا از سوي خـود و يـا بـه            هاتي اين كار  كنندگان چنين خشون   شده است؛ اعمال  

  ١».دهند نيابت از سوي يك كشور، انجام مي
 حقـوق اسـت و   ة حقوقدان و متخصص در رشـت »بسيوني«به رغم اينكه استاد   

 پذيرفتـه  »ويـن « در ١٩٨٨در سال ي ا هاين تعريف نيز در نشست كارشناسان منطق  
، انگـشت  هـا ين آنتـر  هـم ماسـت كـه   هـايي    تعريف يادشده داراي كاسـتي   اما شد،

  .آن استگذاردن بر تروريسم فردي و جامع نبودن 
استاد محمد عزيز شكري، رد پاي اين اصطالح يعنـي تروريـسم را در قـوانين         

آن فتـه و  ياالملل  ي مختلف از جمله فرانسه و سوريه و نيز در حقوق بين   هاكشور
  ٢. ناكامل يافته استرا

علق به پنجمين كنفرانس سـران اسـالمي،        مت) ق أ ( س   – ٢٠/٥ ة شمار ةقطعنام
المللي زير نظر سازمان ملل متحد را براي بررسـي      برگزاري يك كنفرانس بين    ةايد

بخـش و ملـي    هـايي المللـي و تمييـز دادن آن از مبـارزات ر     موضوع تروريسم بين  
 برگزار شد كه صاحب ايـن قلـم       »ژنو« نشستي نيز در     .، مورد تأييد قرار داد    هاخلق

در اين نشست، بايد اين نكات، مطمح نظر قرار         .  يافت آن را يق حضور در    نيز توف 
  :گرفت مي

                                                
  .۱۶ ص،حول االرهاب الدولي - ١
  . الباب األول،االرهاب الدولي - ٢
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ي انقالبي هاپيش از هر چيز، مراجعه به منابع اسالمي براي آشنايي با هدف        : يكم
 و هاانـساني هـدف   يهـا  بخش جنبـه   را قوامهابزرگ و شناخت اصولي كه اسالم آن      

  . خودمسائلبراي سنجش ي ا هه عنوان پاي بهاداند و از آنجا قرار دادن آن اعمال مي
كوشش در جهـت آشناگـشتن فطـرت اصـيل و آلـوده نـشده بـه منـافع                   : دوم
 را بـه عنـوان   هانظرانه به منظور تشخيص يك سري اصول انساني كه بتوان آن  تنگ

  نتايج اين مطالعات، بايد در بر      .ني، مطرح ساخت  هامعيار عالم انساني در سطح ج     
 ايجاد چارچوبي عملـي و عـام بـراي    ةالمللي و شايست   بين ياه  عرصه ة هم ةگيرند

  .اين منظور باشد
گفتـه، تعريـف عـام، جـامع و          با استفاده از اصول اسالمي و انساني پيش       : سوم

حقيقـي تروريـسم از    يها  زيرمجموعهة شود كه جامع هم    ارائهمانعي از تروريسم    
انـساني   يهـا  ه ارزش كـ -ي متهم بـه تروريـسم   هايك سو و مانع از ورود مصداق 

  . از سوي ديگر باشد-دهد   نميها اعطاي چنين صفتي را به آنةاجاز
ني را بـه  ها ملي و ج   ةي مطرح در گستر   هاپس از آن بايد تمامي مصداق     : رمهاچ

دست آمده  ه  تروريستي، مورد بررسي قرار داد و در پرتو نتايج ب         هايي   عنوان نمونه 
طور دقيق تعيين نمود تا كمترين      ه  را ب وارسي كرد و سپس حكم مناسب هر كدام         

  .تفاهمي باقي نماند و هر اقدامي، صفت حقيقي خود را بيابد م يا سوءهااب
  

  :كنيم در پرتو اين پيشگفتار، مطالب خود را در نكات زير، خالصه مي
  : نخستۀنکت

ر المللـي يـا هـر كـشور يـا حتـي هـ         الزم به ذكر نيست كه هـر اردوگـاه بـين          
اي، داراي دشمنان و مخالفيني است كه هر كدام تالش دارند بر آن چيره               مجموعه

كنـد   كه درگيري و مبارزه حاد شود هر يك از طرفين سـعي مـي     گردند و هنگامي  
طلبـي، جنايـت،     هـرج و مـرج  : انگيزي چـون  ديگري را به صفات زشت و نفرت   

بينـيم كـه گـاه      حتي مـي . متهم سازدهانقض قانون، ضد بشر، تروريسم و امثال اين  
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متـضمن سـلب   هـايي   سازد تـا نقـشه   را مطرح ميهايي  يكي از طرفين، چنين ادعا    
 همكاري و همدستي با دشـمن و توطئـه عليـه        ةنهاي ديگري را به ب    هاحقوق طرف 

براي آنكه اجراي ايـن نقـشه بـا موفقيـت همـراه        . منافع ملي، به مورد اجرا گذارد     
ي ديگر به سوي خـود  هامللي خود براي جلب نيروال گردد، هر طرف، از نفوذ بين  

 -المللـي     چه به صورت عملي و چه به شـكل تأييـد مواضـع در محافـل بـين                  -
ـ مسألهكند و در اين صورت،   برداري مي  بهره گيـرد كـه    خـود مـي  ه  ويژگي عامي ب

جاي داوري منطق و عقل سليم، به ميزان فـشار و نفـوذ و   ه  غالباً پيروزي در آن، ب    
كنـد؛ در ايـن صـورت اسـت كـه            ثيرگذاري هر طرف بـستگي پيـدا مـي        قدرت تأ 

شـود و بـراي اجـراي ايـن         تأثيرگذاري بر عواطف و تحريك احساسات، آغاز مي       
 گيـرد و  آميز، احساسات ديگران مورد سـوء اسـتفاده قـرار مـي        مصلحت يها نقشه
شود چرا كـه عمليـات تروريـستي در     داده مي نفي تروريسم، سر : چونهايي  شعار

ي خود، عملياتي محكـوم و      هاو آماج  ها  از انگيزه  نظر  صرف بشري و    ةسطح جامع 
شـود كـه كرامـت و        راضي نمـي  ي  ا هانگيز است و هيچ انسان متعادل و آزاد        نفرت

ديگران مورد تهديد قرار گيـرد و ايـن   … آزادي و مال و ناموس و امنيت و كار و   
  .خود احساسي فطري، اصيل و غير قابل ترديد است

  : دومۀتنک
ي آن را بر زندگي ها توجه كنيم و پيامد   »تروريسم«ما اگر به مدلول لفظي واژه       

توانـد در    مـي بشريت، مورد بررسي قرار دهيم مالحظه خواهيم كرد كه تروريـسم     
 امنيت و  ةمتفاوتي، صورت گيرد، تروريسمي وجود دارد كه تهديدكنند        يها گستره

ــ  اسـت و تروريــسمي نيـ  ...نـاموس و مــال و   فرهنگــي دارد و ةز هــست كـه جنب
هدفي و تباهي، سـوق    را به سمت بيهاگيرد و انسان  شخصيت انساني را هدف مي    

 ترويسم تبليغي نيز وجود دارد كه بر اثر آن، انسان، آزادي خود در تـنفس   .دهد مي
توان انواع بـسياري    به همين ترتيب مي   ...دهد در فضاي غيرمسموم را از دست مي      

 تروريسم ديپلماتيك، ،را از جمله تروريسم اقتصادي، تروريسم علمي     از تروريسم   
  . را نام برد...تروريسم نظامي و
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بندي عملي هم وجود دارد كه حتماً بايد مورد توجه قـرار         ولي يك نوع تقسيم   
اسـت و منظـور از آن،       ) هـا  يعنـي تروريـست   (كنندگان آن    گيرد و مبتني بر اعمال    

 كـه   -  تروريـسم رسـمي    .ي و غيررسـمي اسـت     بندي تروريـسم بـه رسـم       تقسيم
 شامل هر عملي است كه از سوي يك طرف يا يك كـشور بـه               -خطرناكتر است   

المللـي، مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت اعـم از اينكـه               بين ةرسميت شناخته شد  
ا گروهي مـزدور    ي اين عمل، ارتش اين كشور يا عناصر فردي باشد و            ةدهند انجام

در برابر اين نوع تروريـسم،      .  اقدام به اين عمل كرده باشد      به سود طرف ياد شده،    
  .تروريسم غيررسمي قرار دارد

  : سومۀنکت
  :توان بر دو عنصر مؤثر در آن، انگشت گذارد در هر عمل يا رفتاري، مي

  .عامل يها انگيزه: عنصر اول
  . بشريةميزان پذيرش و تأييد آن از سوي جامع: عنصر دوم

شخـصي عامـل    يها  يكديگر ندارند چرا كه گاه انگيزه     اين دو عنصر، ربطي به    
 گـاهي   .يك اقدام، به نظر خودش، انساني است ولي همگان ايـن نظـر را ندارنـد               

افتد عامل، يك هدف انساني را مد نظـر نـدارد و اي بـسا بـه       عكس اين اتفاق مي   
كـار  كند ولي از ديد عموم مردم، آن    تصور خود هدفي غير انساني را نيز دنبال مي        

  .شود يك عمل انساني تلقي مي
 ديد نسبت به هر كاري، به منظور قضاوت در مورد بدي       ةاز اينجاست كه زاوي   

علماي اصـولي مـسلمان، مباحـث ارزشـمندي در     (گردد   يا خوبي آن، متفاوت مي    
 آنچـه   .) وجود نـدارد   ها حسن و قبح عقلي دارند كه فرصت پرداختن به آن          مسائل

كافي نيست تـا عملـي   هايي اينكه هر يك از دو عنصر به تن    در اينجا بايد ذكر كرد      
 صادر كند بلكه آن رارا پذيرفتني يا غيرقابل قبول سازد و حكم بد يا خوب بودن             

هر دو عنصر بايد مثبت باشد تا عمـل بـه عنـوان اقـدامي مطلـوب تلقـي گـردد؛                     
اي بنابراين ما در اين بحث نيـاز بـه برخـوردي علمـي داريـم تـا بـه معيـاري بـر                
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 ةپذيرفتني و انساني بودن يك عمل هم از ديـدگاه اسـالمي و هـم از نظـر جامعـ                 
  .بشري، دست پيدا كنيم

، مفاهيم و احكامي بازگرديم كه به نحوي   ها از نقطه نظر اسالمي ما بايد به پايه       
 پيوند دارند تا از تروريسم محكوم و   - طبق معناي لغوي آن      - تروريسم   مسائلبا  

 - كه از نظر اسالمي، رد شده و مخالف مسير تكامـل بـشري               در واقع تروريسمي  
 فطرت ترسيم فرمـوده و از طريـق        ةكه خداوند متعال براي بشريت از طريق نظري       

 ارائـه ي ه شده اسـت، تعريـف مشخـص   ستان د-يش را تدوين كرده ها وحي، برنامه 
  .دهيم

سالم بسيار با مراجعه به تعاليم اسالم، مشاهده خواهيم كرد كه در اين عرصه، ا       
ي گونـاگون مـرتبط بـا موضـوع،      هـا ي اسـالمي بـه حالت     هاغني است و علما و فق     

  :اند پرداخته
  يعني قيام مسلحانه عليه حكومت مـشروع و عـادل و   »بغي« احكام مربوط به 

افكنانـه   ي سياسي تفرقـه   هااقدام در راستاي ايجاد وحشت در جامعه و تحقق هدف         
  .در ميان امت

 ١ .جنگ و اخالق و ادب آن احكام مربوط به  
   كـه بـه مفهـوم سـالح     ) گيري و زورگيـري  گردنه(» هالحراب« احكام مربوط به

 هاكشيدن روزانه يا شبانه در زمين يا دريا عليه زنان يا مردان قوي يا ضعيف شهر               
امنـا جـزاء   «:  زير برگرفته شـده اسـت  ة شريفةو اماكن ديگر است؛ اين احكام از آي   

 ورسوله ويسعون يف االرض فـساداً ان يقتلـوا او يـصلّبوا او تقطـع               الذين حياربون اهللا  
ايديهم وارجلهم من خالف او ينفوا من االرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخـرة    

كننـد و    جزاي كساني كه با خدا و پيامبرش جنگ مي        ) (٣٣ - مائده (»عذاب عظيم 
 و هادار گردند يـا دسـت    يا بر كه كشته شوند   آن است كوشند،   در زمين به فساد مي    

                                                
 »الرمحة واملـصلحة ن بي… ياحكام الحرب واالسر  «:  كه در همين باره با عنوان      يا نگاه كنيد به مقاله    - ١

  .ايم ، نگاشته)جده (ي مجمع فقه اسالمةدر هفتمين دور
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يشان يكي از چپ و يكي از راست بريـده شـود يـا از سـرزمين خـود تبعيـد            هاپا
ن اسـت و در آخـرت نيـز بـه عـذابي بـزرگ               ها رسواييشان در اين ج    هااين. شوند

  ).گرفتار آيند
شود در اين آيه هم موضوع و هم هدف يعني جنگ بـا       مالحظه مي  كه همچنان

 خاكي، مورد اشاره قـرار گرفتـه و از مجـازات      ةي بر روي كر   جوي جامعه و مفسده  
دردناكي كه در انتظار مرتكبان است نيز ياد شده كه نشانگر توجه اسـالم بـه ايـن            

  .موضوع است
احكام مربوط به سرقت و قتل .  
    كـشي  متـرادف قتـل و آدم   (»الفتـك « در متون اسالمي، اصـطالحاتي چـون( ،

كه نزديكي معنايي با ) چيني توطئه و دسيسه   (»االئتمار«و  ) نيرنگ و فريب   (»الغيلة«
  .تروريسم دارند نيز مطرح شده است

 متوني در خصوص رعايـت احتـرام و حرمـت عهـد و پيمـان و                  كه همچنان 
  . وجود دارد،پايبندي به آن تا زماني كه طرف ديگر، پايبند آن باقي باشد

   ه قوانين بشرساخته جايي براي   ، مقتضيات اخالق اسالمي نيز ك     ها عالوه بر اين
 در نظر نگرفته، مطرح است كه در نظام اخالقي اسالم، اصـالت دارنـد؛ مـثالً                  هاآن

. ن كبيـره، تلقـي شـده اسـت    هـا  در شـمار گنا وچيني تقبـيح     گويي و سخن   دروغ
كنيم كه اسـالم خيلـي جـدي در پـي حمايـت از همـه نـوع         همچنين مالحظه مي 

فـاع از كرامـت فـرد و جامعـه و همبـستگي آن و               مشروع انـساني و د     يها آزادي
   راهـــا و هرگونـــه تجـــاوز بـــه حقـــوق آنآن اســـتي خـــانواده در هـــاكانون

 ... كه تا اعـدام و بـه دار آويخـتن و   هاداند كه شديدترين مجازات    جنايت بزرگي مي  
  .در پي دارد رارسد  نيز مي

    جـاوز بـه    سـازد و هرگونـه ت       را نيز مطرح مي    » فردي مسئوليت« اسالم، اصل
شمارد و بر حمايت از ضـعفا     ن را جنايت بزرگي مي    هاگنا حقوق و جان و مال بي     

د براي حمايـت  ها زير، جةگذارد و بنا بر آي    و مستضعفان و مستمندان، انگشت مي     
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وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستـضعفني    «: ه است نستا تقريباً واجب د   ن را ااز آن 
چرا در راه خـدا و بـه خـاطر مـردان و زنـان      ) (٧٥ -اء نس (»...من الرجال والنساء  

خواهـد همـواره در كنـار       و از مـسلمانان مـي     .) جنگيـد  نمـي … ناتواني كـه  … و
  .ستمديدگان قرار گيرند تا حق آنان پايمال نگردد

بـا  «: كند سفارش مي ) ع(به دو فرزندش حسن و حسين     ) ع(موالي متقيان علي  
شـخص  «: فرمايـد   و هموست كه مي    »باشيدستمگران دشمن و با ستمديدگان يار       

شخص قدرتمند نزد من ضعيف  خوار نزد من عزيز است تا حق او را باز ستانم و   
  ».است تا حق را از وي بازستانم

، »وآمنهم مـن خـوف  «: نام امنيت ياد كردهه چه بسا اينكه قرآن كريم از نعمتي ب 
 اسـت؛ در اينجـا فرصـت    بهترين دليل بر اهميت دادن به اين مقوله يعنـي امنيـت          

 نشان دادن اين مطلب اسـت كـه         ، هدف . وجود ندارد  مسائل اين   ةپرداختن به هم  
ين معيار در تشخيص انساني بودن قصد و نيت عامل يك اقـدام و پـذيرش    تر  مهم

آن  و در واقـع مجموعـه مفـاهيم و احكـام و روح كلـي      »دين«آن از سوي عامل،  
  .است

تـوانيم    بشري برآييم، مي   ةب دوم يعني جامع   كه در پي رعايت چارچو     هنگامي
ي مردمـي،  هاي رسمي، سـازمان هاتمامي آن اصولي را كه بشريت از طريق دستگاه     

 اعتبـار قايـل شـده اسـت     ها بشري براي آنةوجدان عمومي و احساساتي كه جامع   
ي ديگري براي تشخيص انساني يا ضد انـساني         ها معيار ه منزلة  را ب  هابپذيريم و آن  

هـر چنـد معتقـديم      (گفته   اقدامي از نظر نيت عامل پذيرش عمومي پيش       بودن هر   
 بـه عنـوان مثـال در    .در نظـر بگيـريم  ) اين هر دو معيار غالباً همسو با يكديگرنـد  

بينيم كـه بـشريت امـروز نـسبت بـه اعطـاي صـفت                خصوص آنچه بيان شد، مي    
  :غيرانساني به موارد زير، اتفاق نظر دارد

  .ي خانوادگيها پيوندگيگسيخت فحشاء و از هم -
  ).افراد( مواد مخدر و گسيختگي شخصيت عقلي -
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ي هــا و چپــاول و غــارت نعمتهــا اســتعمار و لگــدمال ســاختن كرامــت ملت-
  .هاخدادادي آن

  . نژادپرستي و پايمال ساختن برادري انساني-
  .ها نامه  و نقض پيمانها انسانة تجاوز به حقوق شناخته شد-
و بيولوژيكي  ي  ا هشيميايي، هست  يها وني و كاربرد سالح    بمباران مناطق مسك   -

تجاري و سياحتي    يها آهن كشوري، كشتي   ي غيرنظامي، راه  هاو تجاوز به هواپيما   
  . را محكوم كرده استها بشري، آنةو از اين قبيل اقدامات در جنگ كه جامع

        الذكر ترديـدي نـدارد، لـذا ايـن         هيچ كس در ضد انساني بودن اقدامات فوق 
ـ  ارائهي قابل قبولي در تعريفي كه     ها، معيار هااقدامات و مشابه آن    شـمار  ه  داديـم، ب

 و ايستادگي در برابرشان، عملي انساني       هاروند و هر اقدامي در راستاي محو آن        مي
انساني ديگـر، بايـد مـورد     يها دن ارزشهاشود كه در صورت زير پا نن       شمرده مي 

  .حمايت قرار گيرند
  :رمها چۀنکت
  :»تروريسم« ةف برگزيدتعري

 تروريـستي  ةتوانيم تعريف جامعي از اعمال نكوهيـد   در پي آنچه گفته شد، مي     
 دهيم و نسبت به آن اتفاق نظر پيدا كنـيم و مواضـع خـود را بـر اسـاس آن                      ارائه

شويم كه در ايـن تعريـف،        دي، يادآور مي  ها تعريف پيشن  ةارائتنظيم كنيم، پيش از     
  :ده باشدبايد عناصر زير گنجانده ش

  . ايجاد وحشت و هرگونه ناامني-١
  .واقعاً ضد انساني يها  قصد و انگيزه-٢
  . بشرية اقدام از سوي جامعة عدم پذيرش هدف و نيز نحو-٣
  . همسويي و هماهنگي وسيله و هدف-٤

  :تواند از اين قرار باشد  مي»تروريسم«بر اين اساس، تعريف 
 يها هم به لحاظ هدف، با ارزش  ه و هر نوع اقدامي است كه هم از نظر وسيل        «

  ».ديني و انساني منافات داشته و متضمن تهديد نسبت به هر نوع امنيتي باشد
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  :سازيم براي توضيح مطلب، موارد زير را خاطرنشان مي
ـ    » بـشري  ةجامع« از اصطالح    »المللي بين«جاي تعبير   ه   ما ب  -١ ميـان  ه   سـخن ب
ينان از حكمي انـساني  مي در خصوص اط   نظر رسمي و غيررسم    ايم تا اتفاق   آورده

  .را تحقق بخشيده باشيم
  .ايم  به هر دو عنصر وسيله و هدف، توجه كرده-٢
 »تهديد نـسبت بـه هـر نـوع امنيتـي          «:  به انواع مختلف تروريسم با عبارت      -٣

  .ايم اشاره كرده
ايم تا ضـمن هماهنـگ بـودن بـا       هر دو معيار ديني و بشري را يادآور شده    -٤

  .پذيري هم داشته باشد ا، قابليت تعميمايمان م
آميـز باشـد     گردد به صرف اينكه عملياتي خـشونت        مالحظه مي  كه همچنان -٥
  . به تروريستي، متصّف كردآن راتوان  نمي

تـوان بـه    تروريستي كه مـي    يها توان نسبت به ويژگي    در پرتو اين تعريف، مي    
 در عين حال مطمئن گرديد كه اين يا آن اقدام اطالق كرد، اطمينان حاصل نمود و      

  :آيد، قابل انطباق نيست صفت تروريسم بر مواردي كه ذيالً مي
  .غاصبان سرزمين مقاومت ملي عليه اشغالگران، استعمارگران و: الف
كـه بـا زور سـرنيزه تحميـل     ي ا هدر برابـر هيئـت حاكمـ     هـا  مقاومت خلق : ب
  .ندا هشد

 اسـتبداد و وارد آوردن ضـربه بـه      ديكتـاتوري و انـواع     يهـا  مبارزه با رژيم  : ج
  .ي سركوبگر آنهادهان

  .ي آنهامقاومت در برابر نژادپرستي و ضربه زدن به خاستگاه: د
كه گزيـري از آن وجـود        مقابله به مثل نسبت به هرگونه تجاوز در صورتي        : ه

  .نداشته باشد
 اين تعريف نسبت به هرگونه تحرك دمـوكراتيكي كـه تـروري بـه              كه همچنان

  .گردد  منطبق نمي- حتي اگر فاقد هدف انساني باشد - نداشته باشد همراه
ـ       فـردي كـه فاقـد تـأثير اجتمـاعي اسـت، منطبـق               ةنيز بر عمليـات خرابكاران
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 اعمال از نظـر ديگـري، محكـوم هـستند ولـي مطمئنـاً           گونه اينگردد؛ اگرچه    نمي
ي تعريـف   هاعنوان مصداق ه  ولي موارد زير ب   . روند شمار نمي ه  اعمال تروريستي، ب  

  :شوند ما از تروريسم، تلقي مي
  ).بدون اعالن جنگ(ي هوايي، دريايي و زميني هاتجاوز: الف
  .نظامي يها  و يورشهاهرگونه عمليات استعماري از جمله جنگ: ب
 و از هاو هر نوع حمايتي از ديكتاتور ها هرگونه اقدام ديكتاتوري عليه خلق   : ج

  . بر مللهاتحميل ديكتاتورمهمتر آن 
 كـاربرد  همچوني نظامي مخالف با عرف اجتماعي       هاو اقدام  ها تمامي شيوه : د

و بيولـوژيكي، بمبـاران منـاطق مـسكوني و ويـران      ي  ا هشيميايي، هـست   يها سالح
  ...جرت اجباري غيرنظاميان وها، مها ساختن خانه

تروريـسم  . سازي محيط زيست جغرافيايي، فرهنگي و تبليغي  هرگونه آلوده : هـ
  .شمار آورده توان خطرناكترين نوع تروريسم ب را ميفكري 
المللي يا ملي گردد و      هرگونه تحركي كه منجر به آسيب زدن به اقتصاد بين         : و

اجتمـاعي و   يهـا   و تبعيض هايا به محرومان و مستمندان، زيان وارد آورد و تفاوت         
  .شدكالن، به بند ك يها  را با زنجير بدهيهااقتصادي را تشديد كند و ملت

و هـايي   در رها ملتةآميز در راستاي لگدمال كردن اراد    هرگونه حركت توطئه  : ز
  .آميز ي خفتهااستقالل و تحميل پيمان

ي تعريـف   هاي ديگـري بـراي مـصداق      هاتوان به ذكر مثال    و به همين ترتيب مي    
  .ادامه دارد) از تروريسم(يادشده 
  : پنجمۀنکت

ي فراواني برگزار شده و تـالش   هاشستبه رغم اينكه براي مبارزه با تروريسم، ن       
 غالباً و بنا به داليـل زيـر، ناكـام    هاعمل آمده است، اين نشست ه  و كوشش زيادي ب   

  :اند مانده
 پيش از هر چيز،     هاالمللي تشكيل نشده و هدف از آن       انساني و بين  ي  ا ه بر پاي  -

  .نظرانه بوده است تحقق منافع تنگ
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 مورد آن راسم توجه نكرده و علل حقيقي     بروز تروري  يها  به شرايط و زمينه    -
 امريكا كه خود سـردمدار      ة جالب آنكه اياالت متحد    .اند بحث و بررسي قرار نداده    

ي هـا ، پـشتيباني از رژيم هـا  شـرايط خـشم ملت  ةالمللـي اسـت و همـ    تروريسم بين 
و تجاوز به مناطق مسكوني و از اين قبيـل را خـود           ها ديكتاتوري، اشغال سرزمين  

 مبـارزه بـا     ةدربـار هايي  و سـمينار   هـا  دنبال برگزاري نشست  ه  ده است، ب  پديد آور 
تروريسم برآمده و تروريسم را نيز هرگونـه اقـدام عليـه منـافع اسـتكباري خـود،            

  .و در اين مورد سياست يك بام و دو هوا در پيش گرفته است. كند تعريف مي
ا تعريـف  خـوانيم تـ   در پايان، حاضران در اين نشـست شـكوهمند را فـرا مـي     

 كـه   دهند زيرا امروز شاهد آنيمارائهمشخّصي از تروريسم و مفهوم و مصاديق آن   
ات و هياهو، تعريـف و   غي بزرگ سعي دارند به زور و اجبار يا با تبلي          ها كشور كه

 تعريـف و  . و ملـل ديگـر، تحميـل كننـد    هابرداشت خود از تروريسم را بر كشور 
 .سـت ها آنة منـافع ويـژ  ةكنند گ و تأميني بزر ها كشور ةبرداشتي كه بريده و دوخت    

 ةدانند كـه در هـر بخـش از ايـن كـر             ، عالوه بر آن، خود را محق مي       هااين كشور 
 تـو گـويي تمـام       ، اجرا نيز بگذارنـد    ةچنيني خود را به مرحل     خاكي، برداشت اين  

 سـرزميني  -ن، عمق امنيتـي    هاي ج ها كشور ةست و هم  هان، ملك متعلق به آن    هاج
ه نيست كه چه كسي ايـن دو حـق يعنـي تحميـل         ستنادهند و د   ي را تشكيل م   هاآن

 خود از تروريسم بر ديگران و تطبيق اين تعريف را بر ديگـران،              ةجانب تعريف يك 
 خود همزمان نقش مدعي و قاضـي و مجـري حكـم را    ها بخشيده است؛ آن هابه آن 

ديـده  المللـي را نا   و مراجـع بـين  هـا كنند و سازمان ملـل متحـد و دادگاه        بازي مي 
 امريكا، بـا تمـام جزئيـات،    ةمتأسفانه اين وضعي است كه اياالت متحد      !! گيرند مي

كند و هر كاري اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي يا فرهنگـي كـه         طبق آن عمل مي   
كنـد و از آن   در راستاي منافع انحصاري آن نباشد، اقـدامي تروريـستي تلقـي مـي             

، هر كس كه اين مقوله و تعريـف را نيـز             امريكا ةاينكه از نظر اياالت متحد    مهمتر  
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معلـوم نيـست كـه ايـن ديگـر چـه نـوع              . قبول نداشته باشـد، تروريـست اسـت       
 مـذهبي، انـساني يـا حقـوقي، اسـتوار           ةگيري است و بر چه اصل و شـالود         نتيجه

ر داشته كه هر كس با ما نيست، حتمـاً در  هاباالترين مقام اين كشور نيز اظ    ! است؟
كه خود نشان قاطعي از چگونگي ديد       !! ستها  كنار ترويست  جبهه تروريسم و در   

 هـا نگـرد و آن  مريكا نسبت به خود و ديگران است كه بر اساس آن، به ديگران مي     ا
ويـژه   يها  تعريفگونه اينكند و بر اين پايه است كه ما      سنجد و ارزيابي مي    را مي 

به درك علمـي و     پذيريم و    جانبه از تروريسم را نمي     و برداشت خودساخته و يك    
  .خوانيم  تعريفي حقيقي از اين پديده فرا ميةارائانساني از تروريسم و 

  یورش به امت اسالمی حوادث یازده سپتامبر و
متديني، ترديد ندارد كه حوادث يازده سپتامبر، يك اقـدام           هر انسان خردمند و   

  اسـت،  هفراواني براي بشريت در پي آورد      يها مفسده محكوم بوده و   تروريستي و 
 سوق داده كه بـراي  هگرايان سلطه جهنمي وي ا هاز جمله ابرقدرتي را به سمت نقش 

 ةمعاهـد  هرگونـه عـرف انـساني و      ده و هـا را زيـر پـا ن      هـا   ارزش ةاجراي آن، هم  
، مهمتراز آن  گيرد و  مي ناديدهها خود بر ملت ةالمللي را در راستاي تحميل سلط      بين

  ١.آورد  ميشماره  اخالقي هم بآن را اين تجاوزات خود را توجيه كرده و
در پـي مطـرح     نود وةگونه بود كه ما شاهد استراتژي نوين امريكا در ده      بدين
فروپاشـي اتحـاد شـوروي از        فراگيري هرچه بيشتر اسالم از يـك سـو و          شدن و 

ـ    مي»اسالم سياسي« يا »اسالم مسلّح «سوي ديگر، بوديم كه نبرد با آنچه         ه ناميـد، ب
تـازي  در رهبـري    ين هدف در كنار هدف ديگري كه عبارت از يكـه    تر مهمعنوان  

داد؛ ايـن اسـتراتژي مـورد      تـشكيل مـي  آن راني بود، محور اساسي هانظم نوين ج  

                                                
فوكوياما  مريكايي از جمله هانتينگتون وآ سرگشاده شصت تن از روشنفكران ةنگاه كنيد به متن نام  - ١

روشـنفكران مـسلمان در    مريكا با ترويسم كه گروهي از نويـسندگان و        آ ةاصطالح مبارز ه  در دفاع از ب   
 ةهنرمنــد آلمــاني، نامــ  روشــنفكر، دانــشمند و۱۰۰اخيــراً . (ري از كــشورها، پاســخ آن را دادنــدبــسيا

  ).ـ ماند  ه در پاسخ اين نامه نوشتاي سرگشاده
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با شـتاب هـر چـه     مريكا قرار گرفت و   آاز سوي حاكمان    ي  ا هتأييد فزايند  تأكيد و 
 ةن اسـتراتژي برنامـ     ايـ  . عملي هم پيدا كرد    ةويژه عليه امت اسالم، جنب     هب بيشتر و 

  :كنيم آن اشاره مي يها شد كه به برخي جنبه با ابعاد وسيعي را شامل مي گسترده و
 در اين   ها مثال .ي مفاهيم تمدن اسالمي   ها  تزلزل در ارزش   ايجاد ترديد و  : نخست
ر برتري تمـدن غـرب بـر        هااظ: ندا عملكرد غرب در اين راستا، فراون      خصوص و 

برتري اعتقـادات مـسيحيت در      .  ايتاليايي ةقام بلندپاي تمدن اسالمي از سوي يك م     
 د وهـا يورش بـه مفـاهيمي چـون ج    خصوص صفات الهي بر اعتقادات اسالمي و   

  …ي اسالم نسبت به حقوق زنان وهاديدگاه
هـر آنچـه اسـالمي     دشمني غرب نسبت بـه اسـالم و   توزي و  تعميق كين : دوم
 ي مـسلمان و هاار گذاردن اقليتمراكز اسالمي و زير فش     حمله به مساجد و    است و 
 را دوسـت خـود      هـا كه تا چندي پـيش از آن، آن       هايي  م قرار دادن كشور   هامورد ات 

جرت حتي قانوني مـسلمانان بـه       هاتالش در جهت ممانعت از م      كرد و  قلمداد مي 
  .جران داردهااروپا به رغم نيازي كه اروپا به اين م

، هـا  م پناه دادن به تروريست هاات وحشيانه عليه برخي ملل اسالمي به        ةحمل: سوم
ملل اسالمي ديگري نيز همچنان    مظلوم اتفاق افتاد و    افغانستانچيزي كه در مورد     

  .در معرض تهديد قرار دارند
خطري كه همچنان    ي اسالمي و  ها برخي كشور  دانستنمحور اهريمني   : رمهاچ

يد بـه اسـتفاده    برخي مقامات نيمه رسمي نيز تهدكه همچنانكند،   مي را تهديد هاآن
  .اند  كردههاعليه برخي كشوري ا هاز بمب هست

پليـسي عليـه مؤسـسات      وي  ا ه رسـان  ةريزي براي حمالت گسترد    برنامه: پنجم
 براي جلـوگيري   هاايراد فشار به كشور    تبليغي و  ي خيريه و  هادهان مالي اسالمي و  

  .از فعاليت اين مؤسسات
از ميـان     آموزشـي اسـالمي و     ريزي براي ضربه زدن به مؤسسات      برنامه: ششم

ـ   هابردن استقالل آن   ي اسـالمي بـراي ايجـاد       ها غـرب در كـشور     ة؛ دخالت وقيحان
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، در  هـا  غربي ةسـليق   مؤسسات طبق نظر و    گونه اينآموزشي   يها تغييراتي در برنامه  
  .گيرد همين راستا صورت مي

المللـي اسـالمي در حـال        ي بـين  هادهااقداماتي نيز براي تضعيف نقش ن     : هفتم
  .انجام است
تشديد حمالتي كه پيش از حوادث يازده سپتامبر از سوي خـود غـرب      : هشتم

 بنـدوباري، فـساد و      گسترش مفاسد اخالقي، بي    ة در عرص   او  مزدوران ةيا به وسيل  
مبـارزه بـا    عاميانـه و  يها ترويج لهجه تضعيف زبان عربي و نت به مقدسات و  هاا

تـشديد اخـتالف ميـان       اج الئيـسم و   رو و) مـثالً در آسـياي ميانـه      (الفباي عربـي    
 د و هامبارزه با عنصر اجت    آورد و   مي عمله   كه ب  هايي   دخالت ي اسالمي و  هاكشور

ضـرورت   ي زمـان و هـا ترديد در تـوان پاسـخگويي اسـالم بـه نياز     ايجاد شك و  
بـسياري ديگـر از ايـن     ي تمدن غـرب و   هاسمتگيري در راستاي پياده كردن ارزش     

  .ها قبيل تالش
 ايـن كـارزار، تـالش در جهـت بـستن و مختومـه كـردن        ةين جنبـ تر  مهم: نهم
 . فلسطين استةمسألينشان، تر مهموپاگيري است كه     پردردسر و دست   يها پرونده

 را  مسأله چراغ سبز داد تا به روش خود اين          »شارون«مريكا به   آدر اين خصوص،    
ددمنشانه  ياه گيري از سياست ايجاد وحشت و يورش  او نيز با بهره    فيصله دهد و  

 جنگ عليه ة بخشي از دومين مرحلبه منزلة  ها  تلقين اينكه عمليات عليه فلسطيني     و
 ننگي ابدي بـر     ةاقداماتي مرتكب شده كه لك     كار شده و  ه  تروريسم است، دست ب   

 بيـشرمي، بـه يـاري وي شـتافته و     مريكا در كمال وقاحت وا .استدامان بشريت   
عمـل آورده   ه  ه از مقاومت مردم فلسطين ب     كهايي    آن ستايش  ةغرب نيز گويي هم   

المللي  مشروعيت بين ي مربوط به آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و      ها شعار ةهم و
در مـورد جنايـات دشـمن صهيونيـستي در اردوگـاه            . فراموشي سپرده است  ه  را ب 
براي تحقيق در آن، قـادر بـه   ي ا ه سازمان ملل متحد به رغم صدور قطعنام     »جنين«

 كافي آشكار بوده ةتحقيقي نشد هر چند اين جنايات در اصل به انداز         انجام چنين   
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 يهـا  شخـصيت  اسناد فراواني در محكوميت عـامالن فـراهم شـده و           مدارك و  و
  .اند دت دادههاالمللي نيز در اين باره ش بين

  
  المللی برخورد اصولی در سطح بین

هر نوع تروريـسم  به نظر ما براي برداشتن گامي استراتژيك در جهت مبارزه با  
دار  منبعي، ضروري است كه سازمان ملـل متحـد، خـود عهـده            با هر مضمون و    و

فراهم آيد تا مـانع    ي  ا ه تاز يها اجراي آن شود مشروط بر آنكه مكانيسم       طراحي و 
 ةي بزرگ در جهت منافع ويژ     هااز به انحراف كشاندن طرح مزبور از سوي كشور        

ي هاد بـراي حركـت در راسـتاي هـدف         اعمال فشار بر سـازمان ملـل متحـ         خود و 
ني بـراي  هاتواند مرجعي ج  مي از اينجاست كه سازمان ملل متحد     .استكباري گردد 

 خـاكي  ةجانبه عليه تروريسم و برقراري صلحي عادالنـه بـر روي كـر           همه ةحمل
  :تواند در تحقق موارد زير تجلي يابد  ميباشد؛ به نظر ما مقدمات چنين نقشي

 ي عــضو ســازمان ملــل متحــد وهاو وظــايف كــشورـــ برابــري در حقــوق ١
ويژه در خـصوص  ه پيشگيري از اعمال نفوذ يك يا چند كشور بر تصميمات آن ب         

گيـري در شـوراي امنيـت در مـورد            تـصميم  ةحق وتويي كه در مكانيسم ناعادالن     
 چنين مكانيسمي باعث شده كه به عنـوان مثـال و     .صادره وجود دارد   يها قطعنامه

از سـوي  ي ا همريكا براي ممانعت از صـدور قطعنامـ     آ ةاياالت متحد تا هنگامي كه    
ي تروريستي رژيم صهيونيستي را پايان     ها  شوراي امنيت سازمان ملل كه وحشيگري     

 تروريسم در چنـدين نقطـه از     .كند    بار از حق وتوي خود استفاده مي       هابخشد، ده 
  .باشدويژه در فلسطين همچنان قربانيان خود را داشته ه ن و بهاج

كـه در معـرض   ي ا هملـل همـساي   ي تحميلي بر ملّت فلسطين و  ها  ـ رفع ستم  ٢
  .ي قرار دارندتتروريسم از سوي رژيم صهيونيس تجاوز و

ي هاالمللي بـراي ممانعـت از تـداوم حمايـت كـشور            ـ ايجاد مكانيسمي بين   ٣
ي هـا گروه  وهانيز سـازمان  نژادپرست و ي ديكتاتوري و  هانظام و ها بزرگ از رژيم  

  .تروريستي
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هـر آنچـه مظهـر       و هـا بيماري ي كـور و   هـا   تعـصب  جهـل و   ـ مبارزه با فقـر و     ٤
به اصطالح    و ها رسانه ي اجتماعي و  هانيز مبارزه با ناهنجاري    ماندگي است و   عقب
ي هـا  ارزش  معنويات و ةكنند نژادپرستي و تضعيف   كه مشوق خشونت و   هايي  هنر

 بـستري  ة فـراهم آورنـد  هـا  اينةهمن هستند چرا كه    ها تمامي ج  ةاخالقي در گستر  
  .تاسپرورش تروريسم  نمو هرگونه گرايش تروريستي و طبيعي براي رشد و

  :در برابر، اين اقدامات انجام گيرند و
  .اديان  وها ميان تمدنوگو گفتگستراندن منطق : الف
  .ي اخالقي ـ انسانيها همسو با ارزش  تشويق دموكراسي هماهنگ و:ب
  .نهاتوسعه در ج يها  تحقق برنامهياري رساندن به: ج
  .هاجويي در آن حذف عناصر سلطه المللي و ي بينهاتقويت سازمان: د

تعميق نقش دين در    ي اخالقي و  ها  ارزش  توجه هر چه بيشتر به معنويات و       :هـ
  .گذاري به نقش خانواده در بناي جامعه ارج  وهاآن

  .قراردادن تكنولوژي اطالعات در خدمت بشر: و
ي واالي هاخدمت گرفتن آن در راستاي تحقـق هـدف    ه  ب ساني كردن هنر و   ان: ز

  .انساني
ي بزرگ غربي از حـوادث      هااستفاده كشور  ـ پيشگيري با تمام وسايل از سوء      ٥

تـسويه   جنگ ميان اديان و     و ها به برخورد تمدن   هاتبديل آن  آمده و  ي پيش هااتفاق و
  .هانج بيشتر براي ملتر ي بدبختي و درد وها به بها حساب با برخي رژيم

 حمايت غذايي، پوشاكي، دارويـي و     ان و ستنارنج ملت افغ   ـ كاستن از درد و    ٦
  .فراهم آوردن ديگر وسايل ابتدايي زندگي براي او سرپناهي و

مذاهب   و هاخردمندان پيرو اديان، تمدن     ميان انديشمندان و   وگو  گفتـ تداوم   ٧
ني كـه نقـش   هـا فضاي مـساعد ج گسترش آن به منظور ايجاد  تعميق و مختلف و 

  .ن، ايفا كندهامحبت ميان تمامي ملل ج صلح و خود را در گسترش عدالت و
، صـلح  آن اسـت  ةبشريت نيز تـشن  ترديدي نيست صلحي كه ما در پي آنيم و     
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هـر   برابـر بـراي همگـان ايجـاد شـود و           يهـا  ي است كه در آن فرصـت      ا هعادالن
متجـاوزان بـه    داد خـود بـستانند و   سـتمديدگان    حقي به حق خود نايل آيد و       ذي

ي ا ه چنين صلح عادالنهامجازات قرار گيرند زيرا تن   حقوق ديگران، تحت پيگرد و    
تروريسم را بخشكاند؛ ولي صلح تحميلي       خشونت و  يها تواند ريشه   مي است كه 

 سـاختن آن بـه صـورت آتـش زيـر      هـا ر  ومسألهن كردن  ها پن به مثابة ناعادالنه   و
گيرند  قرباني همتراز قرار مي     در چنين فرايندي، جنايتكار و     چون خاكستر است و  

 آنچه در عمـل صـورت گرفتـه، رسـميت و       گردد و  ن پايمال مي  هاگنا حقوق بي  و
چـه بـسا بـا      آميـز همچنـان و     كند و در نتيجه اعمال خـشونت        مي مشروعيت پيدا 

دالنـه،  انجامد كه صـلح غيرعا      مي اين خود بدان   يابد و  گستردگي بيشتري ادامه مي   
 چيـزي كـه هـم       ،پي داشته باشد   ي بحران را در   هافعاليت كانون  تداوم مشكالت و  

  .ن، شاهد آن هستيمهااكنون نيز در نقاط بسياري از ج
  

  چگونگی برخورد در سطح امت اسالم
 روشني دارد كـه بـر مـوارد          كامالً ةحل موضوع در سطح امت اسالمي، جنب       راه

  :زير استوار است
فهـم  (گونـاگون    يهـا  امـت در عرصـه     يها طح آگاهي توده   باال بردن س   -يكم
  )....اهداف آن، درك اوضاع جاري، درك آنچه بايد انجام شود و اسالم و
  .هاي زندگي  كوشش در جهت پياده كردن شريعت اسالمي در تمامي جنبه-دوم
مختلف امت  يها  پرورشي همه جانبه براي بخش     -تربيتي ة اجراي برنام  -سوم

  .اسالمي يها طبق آموزه
 تالش در راستاي وحدت بخشيدن به موضع عملي امت، موضعي كـه     -رمهاچ

طلبانـه و    تـسليم  يهـا  نـه حـاوي جنبـه      پردازانـه و   آليستي وخيال   ايده آن چنان نه  
  .ي ترسيم شده باشدهاهدف متناسب با گرايانه و وادادگي بلكه موضعي واقع

ايجـاد    اسـالمي و   ي فراگيـر  هادهاتحكيم ن   كوشش در جهت تقويت و     -پنجم
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بيني   با پيشهافعاليت بيشتر به آن  ي ضروري ديگر و اعطاي آزادي تحرك و       هادهان
  .فعال ابتكاري و يها مكانيسم
بـرداري بهينـه از امكانـات        بـراي بهـره   ي  ا ه همـه جانبـ    ةريزي برنام   پي -ششم
 علمـي و ي هـا تود يهـا  پتانسيل مادي و  جغرافيايي و  ، تبليغاتي ، اقتصادي ،سياسي

  . در اين كارزارهابسيج آن رهنگي وف
 به فرصتي ديگر    هاي فرعي يا واگذاري آن    هاپوشي از برخي اختالف     چشم -هفتم

  .دار ي اولويتهاپاسخگويي به انتخاب هدف ومهمتر ي هابه سود هدف
كـه حـدود يـك سـوم كـل          (ي مـسلمان    هاپشتيباني از اقليت    حمايت و  -هشتم

  و »وحـدت وجـود   « انگـشت گـذاردن بـر        با) دهند  مي ن را تشكيل  هامسلمانان ج 
  .مام امتاآميزي آنان با  درهم يها  و نيز تحكيم عرصهها آن»هويت«

 تبليغـي و   المنفعـه و   ي عام هادهان  تأكيد بر حمايت از مؤسسات خيريه و       -نهم
ـ ي جز هـا  بـه گـرداب اختالف     هـا سوق ندادن آن   حال خود و  ه   ب هاآنهايي  عدم ر  ي ئ

  .سياسي مذهبي و
ندادن به   تن استقالل مؤسسات آموزشي و    لت نظام آموزش و    حفظ اصا  -دهم
  .تمامتر نقش مورد نظر خود ي خارجي به منظور ايفاي هر چه كاملتر وهافشار

المللـي   ي بـين  هاسـازمان  گيـري مناسـب از ديگـر مؤسـسات و           بهـره  -يازدهم
  . خويشةغيردولتي به سود مسائل عادالن

 از  وسـاز امـت    سرنوشـت مـسائل در ريزي  برنامه  ايستادگي قاطع و   -دوازدهم
  . فلسطينةمسأل هاين آنتر مهمجمله 

  :شود  ميدهاپيشن) بند دوازدهم(در خصوص اين بند 
در شارون  يها ي اسالمي در جهت به شكست كشاندن نقشه     ها   كوشش ة هم -١

  .جا متمركز گردد  قهرمان، يكةپايان بخشيدن به انتفاض سركوب ملت فلسطين و
واداشـتن   و هـا  ترميم ويرانـي   انبه براي حمايت از قربانيان و     ج  اقدامي همه  -٢
  . مربوطهة به عهده گرفتن بخشي از بودج برايي ثروتمندهاكشور
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بـسيج تمـامي امكانـات      فلـسطين و ةمسأل ضرورت تأكيد بر اسالمي بودن   -٣
  .اسالمي در اين راه

محافـل    امكانـات قـانوني و  ةگيري از همـ  بهره  ضرورت اقدام به هر كار و -٤
  .ها صهيونيستةپيش  جنايتةالمللي براي نشان دادن چهر بين
ي هاحل عدم اعتماد به راه    تاز ميدان گردد و    مريكا يكه آ اجازه ندادن به اينكه      -٥

  .مريكاييآ
انجـام فـوري    گيـري از تحـريم همـه جانبـه و      جدي به بهـره ة لزوم انديش -٦
  .مردمي يها تحريم
سـازمان كنفـرانس اسـالمي در ايـن عرصـه        سازي نقش سياسي      لزوم فعال  -٧

  .المللي بين يها ويژه در راستاي اجراي قطعنامه هب
 جامع از تروريـسم و     جانبه و   تعريف همه  ةالمللي در زمين    لزوم فعاليت بين   -٨

  .ها تمييز آن از مقاومت مشروع توده
ـ              -٩ ويـژه عمليـات    ه   لزوم اعطاي پوشش مـشروع بـه مقاومـت فلـسطين و ب
  .نهطلبا دتهاش

)  هـا  NGO(ي غيردولتـي  هاگيـري فعـال از امكانـات سـازمان         لزوم بهـره   -١٠
  .صورت گرفت) آفريقاي جنوبي( كه در كنفرانس دوربان گونه ناهم
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  ؛١ و موضع امت»ني شدنهاج«

  وضعيت طبيعي
  

 را در دو ایـن کـار  ن را بررسی کنـیم بایـد        هااگر بخواهیم وضع طبیعی ج    
ز دیدگاه اسالم و دیگري در گسترة واقعیـت          نظري ا  ةگستره، نخست در گستر   

  .تر است انجام دهیم کنونی و از دیدگاهی که به نظر ما به عدالت نزدیک
ـ         ةدر گستر  سـامان و   ه نظري، اسالم معتقد است كه وضـع بـشريت، هنگـامي ب

داراي يك قانون و يك رهبـر برپـا   و ني  ها ج ةطبيعي است كه يك نظام همه جانب      
  :را دارا باشد ها شود و اين ويژگي

 دارا بودن قوانيني هماهنگ و همسو با فطرت انساني، زيـرا فطـرت فـصل          -١
فطْرةَ اللَّه الَّيت فَطَر الناس علَيها لَـا تبـديلَ        «: ة افراد امت و دين، طبق آي      ةمشترك هم 

    مالْقَي ينالد فطـرت  فطرتي است كه خدا همه را بدان        ( )٣٠ - روم( »خلَلْق اللَّه ذَلك
بـا  .) بيافريده است و در آفرينش خدا تغييري نيست دين پاك و پايدار اين اسـت              

اين فطرت، كامالً هماهنگ و همـسوست؛ اقتـضاي ايـن فطـرت، پنـاه بـردن بـه                   
 پروردگـار   آن را خداوند متعال و ياري جستن از شريعت و آييني است كه اصول             

دانـد و در ايـن     مـي كـس رقم زده، زيرا صالح و مصلحت انـسان را بهتـر از هـر       
بخشد؛ زيـرا بـه همـه چيـز آگـاه و بـسيار         ميانديشي، عدل و داد را تحقق   صالح

توجهي، ستم و ناآگاهي در او راه ندارد و آيين و رسـالتي كـه از                  بي .مهربان است 
  همت خـود قـرار    ةسوي خداوند متعال نازل شده، منطق، عدالت و نيكي را وجه          

تبعيض جز از راه صفات اكتسابي از سوي فرد است    اقتضاي عدالت عدم    : دهد مي
شـما  تـرين     گرامـي ( )١٣ - حجـرات (» إنَّ أَكْرمكُم عند اللَّـه أَتقَـاكُم      «: ةكه بنابر آي  

 ىفَضلَ اللّه الْمجاهدين علَ   «: ةتقوا و پرهيزگاري و طبق آي     .) ارترين شماست گپرهيز
                                                

  .۱۳۸۱المللي وحدت اسالمي ـ تهران،  عرضه شده در شانزدهمين كنفرانس بين - ١
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 دهاخدا كساني را كه به مال و جان خويش ج      ( )٩٥ - نساء(» الْقَاعدين أَجرا عظيما  
د و  هـا ، ج )تابند به درجتـي برتـري داده اسـت          مي  از جنگ سر   كه ناكنند بر آن   مي

آيـا  : بگـو ( )٩ - زمـر (» قُلْ هلْ يستوي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَـا يعلَمـونَ         «: ةبنابر آي 
 كـه  همچنانعلم و دانش است     ) ابرند؟دانند بر  كه نمي هايي  دانند با آن    مي كههايي  آن

. سـت ها گيـري   تـصميم  اقتضاي اين آيين و رسالت، پيروي از منطـق شـورايي در           
:  اسـت  گونـه  ايـن  بـشريت بـه لحـاظ نظـري،          ةتصور كلي وضع طبيعي و شايست     

كـه اصـول آن از هـدايت الهـي     ي  ا همنسجم، رهبري واحد و قانون يگان     ي  ا هجامع
 واقعيـت و  ةكند و در گستر  ميداوندي حركت سرچشمه گرفته و طبق شريعت خ     

رسـد كـه وضـعيت طبيعـي روابـط        مـي در عمل و با توجه به منطق رايج به نظـر       
المللـي   ن، اقتضاي وجود ملـل متحـد، قـانون بـين         هاالمللي و نظام حاكم بر ج      بين

ي را دارد كه اين روابط را سامان بخـشند بـه            ا هالمللي يگان  بين ينهااواحد و سازم  
هـم پيوسـته قـرار دارنـد و مـسائلي      ه  كه اين مسائل و روابط در يك روند ب        ويژه  

ني، انـرژي، ارتباطـات،   هـا چون محيط زيست، حقوق بشر، اقتـصاد و تجـارت ج          
 ...، امواج راديويي و تلويزيـوني و      هاو هواپيما  ها المللي حركت كشتي   مقررات بين 

 حـل و فـصل   يا ه يا منطقـ  ديدگاه محلية را بر پايهاتوان آن هستند كه امروزه نمي   
 هـا  با يکديگر، تبديل به امري ضـروري بـراي ملـت           ها  امروزه تعامل فرهنگ   .كرد

  : استوار شده باشدها ، بايد بر اين پايهها  اين ويژگيةني فراگيرندهاگشته و نظام ج
  .آنها و عدم دخالت در امور داخلي ها احترام به حق حاكميت كشور-١
  .گوناگون يها  احترام به فرهنگ-٢
  . پيشگيري سياست كلي از ميان بردن فقر و حمايت از عدالت اجتماعي-٣
  .هاي مورد احترام جامعه  حمايت از دموكراسي در چارچوب احترام به ارزش-٤
، اديـان يـا   هـا   سطوح ميـان تمـدن  ة در هموگو گفت در پيش گرفتن منطق     -٥
ي در ايـن مـوارد      و مذاهب مختلف براي نيـل بـه مـشتركات و همكـار             ها مكتب

  .مشترك
  . در اين عرصهها باال بردن سطح دانش بشر و همكاري ميان كشور-٦
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  .نيها جة حمايت از صلح عادالن-٧
  . نفي هرگونه اشغالگري، ستم و تروريسم-٨
ي هاگيـري از تكنولـوژي اطالعـاتي و دسـتاورد      فراهم آوردن امكـان بهـره    -٩

  .سازنده و مفيد آن براي بشريت
نازيـسم،  :  ويرانگـري چـون    يهـا   پيدايش و گسترش انديـشه     ةاز عدم اج  -١٠

  را شـيطاني هـا كه بشريت بـه اتفـاق، آن  هايي   فاشيسم و نژادپرستي و ديگر انديشه     
  .خواند مي

  
  عناصر مهم در روابط با دیگران از دیدگاه اسالم 

ـ         هابراي رعايت اختصار، تن    سـزايي در تعيـين   ه  به برخي عناصري كـه نقـش ب
 كننـد، اشـاره    مـي المللي در سياسـت خـارجي اسـالمي، ايفـا         ط بين چگونگي رواب 

 هـا آن  اصلي را كـه سياسـت خـارجي اسـالمي بـر            ةكنيم؛ اما پيش از آن دو پاي       مي
  :شويم  ميريزي شده، يادآور پي

  . مصالح عالي اسالم در پرتو اوضاع جاري-١
  .آميز انساني و روابط اخالقي  و مالحظات محبتها پيوند-٢

  كـه هـر يـك از احكـام اسـالمي، از ايـن دو مفهـوم ريـشه        ن اسـت آواقعيت  
توان گفت كه اين هر دو بيانگر موضع واحدي        ميگيرند و حتي با تعمق بيشتر        مي

هستند؛ اسالم قصدي جز اين ندارد كه انسان را در راه تكامل قرار دهد و تـوان و      
 بر سر راهش قـرار انرژي او را به مرحلة ظهور رساند و هرگونه مانع و رادعي كه      

 بدين منظور از راهنمايي و رهنمـوني دو پيـامبر درونـي و         .گيرد از ميان بردارد    مي
  .جويد  مي ياري)فطرت و شرع(بيروني 

 ين تر مهمگرايي از جمله   و اخالق  گرايي  واقع اينكه   ،آنچه ترديدي در آن نيست    
ز برگرفتـه از   ديگر نيـ   يها ست و پايه  ها  جنبه ة شريعت اسالمي در هم    هاي  ويژگي

  .اين دو ويژگي اصلي هستند
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  : اشاره كنيم عبارت است ازنهاو اينك عناصري كه در اين نگاه گذرا مايليم به آ
   بشريۀکوشش در الگو قرار گرفتن امت اسالمی براي جامع: نخست

كنـد، كـه      مـي  توصـيف  »امـت وسـط   « بـه عنـوان      آن را امت اسالمي كه قرآن     
 در » العقـد واسـطة « واال و در واقـع برگرفتـه از تعبيـر          ترديد مراد از آن الگويي     بي

ي ديگـر در دو سـوي آن   هـا تر در آنجـا و گوهر هاگردنبندي است كه گوهر گرانب 
 اسـت كـه از ميـان مـردم و بـراي مـردم       »تیبهترین ام« ،»امت شاهد« قرار دارند؛ 

برخاسته است و بر اين اساس، سياست خـارجي اسـالم، هماهنـگ بـا مجموعـه             
 و در هـا  و ابزارهـا  راهةداخلي براي تحقق اين امر با اسـتفاده از همـ      يها سياست

  . ابعاد سياسي، تبليغاتي، اجتماعي، نظامي و نظاير آن استةهم
گيـري از   به تكامل و تعـالي و بهـره  ي ا هاين عنصر امت را در هر زمينه و عرص 

ايـن  . دهـد   مـي تجربيات ديگران و استفاده از هر فرصتي بـراي تحقـق آن، سـوق      
زنـدگي و بـردوش کـشيدن        يهـا   عرصـه  ةعنصر به معناي آغوش گشودن بر هم      

كنيم امـت مـا بـر اثـر عوامـل        مي تمدني بزرگ است كه اعتراف-رسالت انساني   
بسياري تاکنون از ايفاي نقش پيشگام و پيشتازي كه بايد داشته باشد، بازمانده؛ اما              

سيدن به آن، پافشاري نداشته يـا بـه         البته اين بازماندگي بدين معنا نيست كه در ر        
 بـه فراموشـي   آن راالمللـي،    بـين ةهنگام تالش براي اصالت بخشيدن به هر رابطـ  

  . باشدسپرده
  رایی در روابطگاصول: دوم

رود؛ زيـرا     مـي  که ويژگي عامي در هر خط سياسي داخلي يا خارجي به شمار           
بـاور دارد كـه   يي هـا  دولت اسالمي، دولتي عقيدتي است كه بـه اصـول و ديـدگاه    

انـد؛   ريـزي شـده     زندگي فـرد و جامعـه، بـر آن پـي           ةي عملي فراگيرند  هارهنمود
 هـا  ديگران به اين اصول نزديك يا فاصـله دارنـد، بـه آن   كه نابنابراين به همان ميز   

دهنـد،    مـي گيرد و جز بر اسـاس آنچـه اصـول اجـازه         مي  فاصله هانزديك يا از آن   
سازد و در پرتو اين اصول است كه نوع روابط   ر نمي ارتباط و پيوندي با آنان برقرا     
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 ي ديگر و اينكـه دوسـتانه، خـوب يـا اصـوالً خـصمانه باشـد، شـكل                  هابا كشور 
 زيـرا چنـين   ،تواند برقـرار شـود    مي ميان مؤمنانهاگيرد؛ ولي روابط برادرانه، تن   مي

 روابطي بسيار واال و مقدس است و تقريبـاً بـه معنـاي وحـدت افـراد در مـسائل                  
 ايمان با يکديگر اختالف نظر دارند، قادر به         ةگوناگون است و مردمي كه در مسأل      

  .رسيدن به چنين سطحي از روابط نيستند
  نفی تسلط بر مؤمنان: سوم

قواعد سياسـت خـارجي اسـت كـه در برخـي        ترين    اين قاعده از جمله جالب    
ن حـال  تواند نمود عملي قاعده و اصـل نخـست هـم باشـد و در عـي          مي ،ها جنبه

ديگر و لزوم رعايـت مطلـق كرامـت و     يها  و رژيمهادهاگوياي برتري اسالم بر ن   
  .عزت و جايگاه مسلمانان است

به موجب اين قاعده يا اصل، هر گونه تصرف، اقدام يا پيمان و قـراردادي كـه          
ممكن است به برتري و تسلط كافران بر مسلمانان منجر گـردد، از اسـاس ملغـي                

نفي « ة و قاعد»ال ضرار ال ضرر و« ة قاعدهمچون اين قاعده،    هاقاست و به تعبير ف    
 احكـام اوليـه،   ةتواند بـر همـ      مي ي است كه  ا ه در شمار قواعد ثانوي    »حرج عسر و 

جاري گردد مگر آن دسته احكامي كه خود در راه تحقـق هـدف واالتـري چـون                  
از : اين قاعده مستند بـه داليلـي چنـد اسـت          . د، في نفسه متضمن ضرر است     هاج

 و) (١٤١ - نـساء (»  الْمؤمنني سبيالًىولَن يجعلَ اللّه للْكَافرين علَ    «: ة شريف ةجمله آي 
و احاديثي كـه  .) خداوند هرگز براي كافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است        

 ياالسالم يعلو وال يعل«:  حديثي با اين متن   همچونبراي تحقق اين آيه وارد شده،       
 مـستند   كه نانچهم. »گيرد گيرد و هيچ آييني بر آن پيشي نمي         مي الم اوج اس«١»عليه

اسـالمي و   يهـا  گيـري  روح جهـت : ست و  چه بسا بتوان گفت     هابه اتفاق نظر فق   
وللَّه الْعزةُ «: زنند كه  حكم و موضوع، آشكارا اين حقيقت را رقم مي     ةتوجه به رابط  

   نالْم لَكنو مننيؤللْموله وسلرونَ  ولَمعلَا ي عـزت از آن خـدا و      ) (٨ - منافقون(» افقني
                                                

  .۴من ال يحضره الفقيه، ص   - ١
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  .)دانند پيامبرش و مؤمنان است؛ اما منافقان نمي
 برخي به مفهـوم     ةگيري هرگز به گفت    شايسته است يادآور شويم كه اين سمت      

بـه   ها تكبر و نخوت نيست بلكه گوياي حقيقت برتري نظام اسالمي بر ديگر نظام    
ي هـا ر و از آنجا، برتري پيروان آييني است كـه بـر اسـاس معيار     ت منزلة نظام كامل  

توان دربارة اصل معياري كه ما را بدين جـا رسـانده،         مي البته. كند  مي انساني عمل 
 داليل و اسـتدالل كـشاند،    ةبحث و جدل كرد و در اين صورت بحث را به عرض           

جانبـه و   م، يك بدون انديشه و تأمل، سخني گفته شود و اين موضع اسال           اينكهاما  
  .نه تلقي گردد، ستم بزرگي استهاخودخوا

 يهـا  مختلف از جمله عرصـه     يها اين قاعده تعاملي مهمي است كه در عرصه       
ــب. سياســي، كــاربرد دارد كــاربرد آن نيــز امــروزه در برخــورد مــا بــا  تــرين  جال

آن بـا اسـتفاده از       يهـا  ن و چپاول ثـروت    هاست كه در صدد بلعيدن ج     ها ابرقدت
  .فريبكارانه هستند ياه روش

 بازرگـان   »رژي« از سـوي     كه  نافروش تنباكو به انگلست     تحريم خريد و   ةحادث
 كـه پادشـاه   -ي اين قاعده در ايـران  ها يكي از كاربرد ،گرفت  مي انگليسي صورت 

اقتصاد كشور اسالمي مسلط سـاخته    يها يكي از بخش   ستمگر قاجار كافران را بر    
ي شيرازي در اين باره فتواي معروف خود را صـادر            ميرزا .رود  مي شماره   ب –بود  
 اعالن جنگ به امام   مثابة  به مشتقات آن حرام است و     اليوم استعمال تنباكو و   «: كرد

  ».است) عج(زمان 
ـ           بـا  ) ره( امـام خمينـي    ةدومين كاربرد سياسي و معاصر آن نيز برخـورد قاطعان
قـيم ايـران بـر اسـاس     قرارداد كاپيتوالسيون، يعني شرط محاكمه اتبـاع خـارجي م    

 كنسول آن كشور است؛ اين قـرارداد بـه معنـاي     ة به وسيل  هاقوانين كشور متبوع آن   
مصونيت قضايي براي بيگانگان و مسلط ساختن آنان بر سرنوشت مسلمانان بـود             

 علمـاي  .م اقدام به امضاي آن كرد١٩٦٣ شاه ايران در سال      ةكه رژيم سرنگون شد   
، عليه ايـن اقـدام ضـد اسـالمي و     )ره(كبير انقالب بزرگ و پيشاپيش ايشان، رهبر      

ي هادر واقع اولـين بـذر   . ظالمانه قيام كردند كه منجر به تبعيد ايشان به تركيه شد          
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جالـب ايـن بـود كـه امـام          . انقالب بزرگ اسالمي نيز در همين روز، پاشيده شـد         
يجعـلَ اللّـه   ولَـن  «:  شجاعانه و فتواي خود را با اين آيه آغاز كرد   ةبياني) ره(خميني

  .)١٤١ -النساء (»  الْمؤمنني سبيالًىللْكَافرين علَ
اگر امت اسالم يا حاكمان و سردمداران اين امت، ايـن قاعـده را در روابـط و                  

  .گرديدند كردند، مسلمانان هرگز دچار اين وضع نمي  ميي خود رعايتهارفتار
خواهي و رويارويي و     ل استقال ةشود كه سه عنصر ذكرشده، شالود       مي يادآوري

  .بار بيگانگان است ايستادگي در برابر هرگونه نفوذ خفت
  روشنگري پیش از هر اقدام: رمهاچ

 و فطـري بـودنش،      گرايي  واقعاسالم دين آگاهي و پرورش است و به اقتضاي          
ي ا هلزوم آگاه ساختن هر كسي را كه در پي پيوستن به اردوگاه خود و هـر جامعـ              

دارد؛ اسـالم    ميرا گشتن اسالم در عمق وجود خويش است، مقرر      كه به دنبال پذي   
داند سرانجام ارزش آن بر همگان،        مي كند چون   مي ي خود را عرضه   هاگوهر گرانب 

به خاطر همين است كه هرگونه تقليد و تبعيت كوركورانـه در  . روشن خواهد شد 
  واْ هـا قُـلْ  «: خوانـد   مـي ن فـرا هـا كند و به بحـث و اسـتدالل و بر    ميعقيده را ردت

رهابكُمكنـد  و هرگونه اجبار و اكراه در دين را نفي مي         ) ١١١ -بقره  (» ن :»   ال إكـراه
خواهد كه همواره قدرتمنـد و داراي بيـنش           مي  از امت خود   كه همچنان،  »يف الدين 

خواهد تا پـيش از       مي عميق و با بصيرت باشد، و در ارتباط با ديگران نيز از مردم            
يگران را با دليل روشن و منطق به سوي عقايد خويش فراخوانند؛ قرآن      هر چيز، د  

 سبيل ربك بالْحكْمة والْموعظَة الْحـسنة وجـادلْهم بـالَّيت هـي        ادع إىل «: گويد  مي كريم
       ـدينتهبالْم لَـمأَع ـوهـبيله ون سلَّ عن ضمب لَمأَع وه كبإنَّ ر نس١٢٥ - نحـل (» أَح (

مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهتـرين شـيوه بـا             (
تـر   آگاهند  ها زيرا پروردگار تو به كساني كه از راه او منحرف شد           ،آنان مجادله كن  
فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبـع       «.) شناسد  مي يافتگان را بهتر   است و هدايت  

أَهماءهي ا ه فرمـان يافتـ  كـه  نادعوت كن و چن) اسالم(براي آن  ( )١٥ - شوري(» و
ـ   «.) يشان مروها پايداري ورز و از پي خواهش      اللَّـه  ىومن أَحسن قَولًا ممـن دعـا إلَ
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     لمنيسالْم ين منقَالَ إناحلًا وملَ صعچه كسي را سـخن نيكـوتر       ( )٣٣ - فصلت(» و
گويـد    مـي  كند و   مي ي شايسته هاكند و كار    مي  به سوي خدا دعوت    از سخن آنكه  

  )البته كه من از مسلمانانم؟
 بصرية أَناْ ومن اتبعين وسبحانَ اللّه وما أَناْ مـن  ى اللّه علَ  ىقُلْ هذه سبيلي أَدعو إلَ    «

ركنيشهمگـان را در  من و پيـروانم  . اين راه من است   : بگو( )١٠٨ - يوسف(» الْم ،
  .)منـزه است خدا و من از مشركان نيستم. خوانيم  مي سوي خداعين بصيرت به

  در ايـن بـاره     »اقتـصادنا «در كتـاب خـود      ) ره(شهيد بزرگوار آيـت اهللا صـدر      
 كه مبلغان اسالمي پـيش از هـر چيـز رسـالت             آن است موضوع ديگر   «: نويسد مي

 يهـا  ن و دليـل، ويژگـي  هـا الل و براسالمي خود را اعالم و آشكار كنند و با استد    
اقناعي، اتمام حجـت شـد و       يها که با اين روش     آن را توضيح دهند؛ چنان     ةعمد

جايي براي بحث و جدل منطقي در اين باره باقي نمانـد و بـا ايـن حـال كـساني               
ـ        يافت شدند كه آفتاب را منكر شوند، در اين         ه صورت در برابر دعوت اسـالمي ب

فراگير كه مصلحت و منافع حقيقي بشريت را هدف گرفتـه  ني و   ها دعوتي ج  ةمثاب
د مسلّحانه، باقي نخواهد    ها امكانات مادي يعني ج    ةاست، راهي جز استفاده از هم     

  ١».ماند
: آمـده اسـت   ) ع( مرحوم كليني به نقـل از امـام جعفـر صـادق            کافیدر كتاب   

اي :  يمـن سـاخت و فرمـود       ةمرا روان ) ص(رسول خدا : فرمود) ع(حضرت علي «
كس از در جنگ وارد مشو تا او را بـه اسـالم فراخـواني و بـه خـدا                با هيچ ! علي

سوگند اگر خداوند عزوجل كسي را به دست تو هـدايت كنـد بـراي تـو بهتـر از         
تابيده و غـروب كـرده و واليـت او       آنها  است كه خورشيد بر     هايي  تمامي آن چيز  

 اسـت كـه خداونـد بـه          قرآنـي  ة اين همان شيو   ٢».نيز به نام تو رقم خواهد خورد      
 فرعونَ إنه طَغي ٭ فَقُولَا لَـه قَولًـا          ىاذْهبا إلَ «: آموخت) ع(رونهاحضرت موسي و    

                                                
  )متن عربي. (۲۷۵، ص ۱اقتصادنا، ج  - ١
  .۳۰، ص ۱۱، ج عهل الشييوسا - ٢
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    شخي أَو ذَكَّرتي لَّها لَّعنبه سوي فرعون برويد كـه او طغيـان         ( )٤٣ و ٤٤ –طه  (» ىلَّي
  .)دكرده است، با او به نرمي سخن گوييد شايد پند گيرد يا بترس

ـ     ها حتي در مقابله با طاغوت      بـه زبـان خـوش بـه اسـالم          ن را انيز بايد ابتدا آن
هـم از ايـن روسـت كـه پيـامبر           . فراخواند چه بسا بـه راه حـق، هـدايت گردنـد           

را و تـ «نويسد، عبـارت     مي كه به پادشاه ايران و قيصر روم      هايي   نامه) ص(بزرگوار
ـ  . كنـد   مـي   را تكـرار   »خـوانم   مـي  به اسالم فرا   گونـه بـود كـه فرسـتادگان         دينو ب

 فـرا ) يعنـي اسـالم   (شـدند، بـه آيـين جديـد           مي به مناطقي كه گسيل   ) ص(پيامبر
  :خواندند كه نام برخي از ايشان از اين قرار است مي

  ).به حبشه) ص( پيامبر گرامي ةفرستاد( السهمي حذافة عبداهللا بن -
 فراخوانـدن  بـه مـصر بـراي   ) ص( رسول خـدا ة فرستاد، حاطب به أبي بلثعه    -

  . به اسالم»المقوقس«
  .به روم) ص( پيامبر اكرمة فرستاد، الكلبيدحية -
  .به حبشه) ص( پيامبر رسول اكرمة فرستاد، عمرو بن اميه-
  .به يمامه) ص( پيامبر اسالمة فرستاد، سليط بن عمرو-
  .به عمان) ص( رسول گرامية فرستاد، عمرو بن العاص-
  .واقع بر ساحل درياي سرخ» ابلة«هيئت به شهر همراه با يك ، بن زيدحرملة -
  .ن حميرهانزد شا) ص( حضرت رسولة فرستاد،جر بن أبي اميهها الم-
  .به همدان) ص( پيامبرة فرستاد، خالد بن الوليد-

ــب _  ــي طال ــن اب ــي ب ــين فرســتاد،)ع(عل ــن ) ص( آن حــضرتة دوم ــه اي ب
  ).همدان(شهر
  .دوستانبه هن) ص( پيامبرة فرستاد، حذيفه بن اليمان-
  . بن قريظحارثة ةنزد قبيل) ص( پيامبر گرامية عبداهللا بن عوسجه ـ فرستاد-
  .نزد قبايل ذي الكال) ص(حضرت  آنة فرستاد، جرير بن عبداله بجلي-

  . فراخواندن ملل مختلف را به اسالم بر عهده داشتندةو ديگر فرستادگاني كه وظيف
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تـوانيم    مي الملل باشيم،  وابط بين ي سياسي اين اصل در ر     هااگر به دنبال كاربرد   
 يهـا  شـدند، روش   مـي تبيين مسائل اعـزام  كه براي توضيح و  هايي    در گروه  آن را 

توضـيحي و تفـسيري    يهـا  ي سمعي و بصري، يادداشت  هاتوضيح حقيقت از راه   
  .المللي،  مالحظه كنيم بين يها ارسالي به كنفرانس
 كه رونـد روشـنگري و        است آنالملل اسالمي    روابط بين  يها از جمله ويژگي  

 كه پيش از هـر اقـدام نظـامي،    - رسالتي الهي و اصل ضروري همچونتوضيح را   
  تلقـي  -ي ديگر كـه بايـد بـدان توجـه كـرد             هاسياسي و مانند آن در برابر كشور      

گيـري   آميز كنوني در واقـع چيـزي جـز بهـره           نيرنگ يها بازي كند؛ اما سياست   مي
حي به منزلـة مـانوري سياسـي نيـست كـه در             آميز از اين سياست توضي     مصلحت

  .دهد  مي را دگرگون جلوههاصورت نياز، حقايق را مخدوش و معيار
  رعایت عدالت در روابط: پنجم

شـهد اللّـه   «: اصل در تصور و برداشت اسالم از واقعيت استين تر مهمعدالت  
خداونـد  ( )١٨ -آل عمـران  (» لْم قَآئماً بالْقسطأَنه الَ إلَه إالَّ هو والْمالَئكَةُ وأُولُواْ الْع  

 عـدل جـز او   ةحكم كرد و فرشتگان و دانشمندان نيز كه هيچ خدايي برپاي دارند      
 الَّـذين آمنـواْ   هـا يا أَي«: رود  مي شالوده رفتار اجتماعي به شمار    ين  تر  مهمو  .) نيست

 !ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده      ( )١٣٥ - نساء( » كُونواْ قَوامني بالْقسط شهداء للّه    
  .)دت دهيدهابه عدالت فرمانروا باشيد و براي خدا ش

و  هـا  شـود كـه دشـمني       مي طبيعي است هنگامي بر عدالت و دادخواهي تأكيد       
برانگيخته شده  و در اين ميان، عدالت به فراموشي سپرده شده باشد؛           ها توزي كينه

ـ      «: گويد  مي كريمه   ةدر چنين موقعيتي است كه آي       أَالَّ ىوالَ يجرمنكُم شنآنُ قَـومٍ علَ
  قْوللت بأَقْر ودلُواْ هدلُواْ اععدشـمني بـا گروهـي ديگـر وادارتـان      ( )٨ -ه مائد(» ىت

  .)تر است عدالت ورزيد كه به تقوي نزديك. نكند كه عدالت نورزيد
نـسبت بـه بيگانگـان    بينيم كه عدالت مـورد نظـر از سـوي اسـالميان       مي وقتي

ست، بعد انساني ايـن اصـل را كـه    هامتضمن توجه به وضعيت واقعي و موجود آن 
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، اجاره و مانند آن نيز بايد رعايت گـردد، بيـشتر            ها ناد، پيم هاج: در احكامي چون  
  .كنيم  ميدرك

 و جوامـع    ها كه قرار گرفتن كـشور     آن است وجود همين اصل و لزوم رعايت       
ن و رويارويي با ستم و طغيان در هـر  هاان و محرومان ج اسالمي در كنار مستضعف   

 و نيز اقدام به نفـي  - هر چند ارتباط تنگاتنگي با آن نداشته باشد -ن هانقطه از ج  
كند؛ قرار گرفتن ما در كنار مستضعفان     مي  را توجيه  هاروابط ستمگرانه ميان كشور   

 همچـون  و محرومان، امري مـصلحتي يـا تبليغـاتي نيـست و چنـان نيـست كـه                  
شـرق و غـرب، وقتـي فرصـتي بـه دسـت آوريـم، از بحرانـي كـه                    يها ابرقدرت
  .استفاده كنيم و هر باليي را بر سرشان آوريم  سوء هستندآن ي ديگر درهاكشور

 استواري است كه هرگاه و هر لحظه كه       ةچنان موضعي، اصولي و مبتني بر پاي      
شــده و در شــمار از آن عــدول كــرديم در واقــع از خــط اســالم حقيقــي خــارج 

فَهلْ عسيتم إن تـولَّيتم أَن      «: فرمايد آنها مي  ةايم كه خداوند دربار    مستكبراني درآمده 
تفْسدوا يف الْأَرض وتقَطّعوا أَرحامكُم ٭ أُولَئك الَّـذين لَعـنهم اللَّـه فَأَصـمهم وأَعمـي                  

مهارصخواهيـد در زمـين       مي  اگر به حكومت رسيديد،    آيا( )٢٣ و ٢٢ - محمد(» أَب
ند كه خدا لعنتشان كرده است و       ا فساد كنيد و پيوند خويشاونديتان را ببريد؟ اينان       

  .)يشان را كر و چشمانشان را كور ساخته استها گوش
 قرآن مجيد برعكس مورد فوق، تصويري از گروه مسلمان توانمندي نشان داده      

 مكَّناهم يف الْأَرض أَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا          الَّذين إن «: فرمايد ميو  
 اگر كه نا؛ همان كس)٤١ -حج (» بالْمعروف ونهوا عن الْمنكَر وللَّه عاقبةُ الْأُمور

دهند و امر به معروف و نهـي    ميگزارند و زكات  ميدر زمين مكانتشان دهيم نماز    
  . با خداستها كارةكنند و سرانجام هم  مياز منكر

  تألیف قلوب اصل دلجویی و: ششم
اصــلي كــه آشــكارا بيــانگر ســازنده بــودن شــريعت اســالم و در عــين حــال  
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گيـرد و بـه      مـي  ؛ در فضايي كه دلجويي صورت     آن است  گرايي  واقع ةكنند منعكس
ـ    مـي شويم، پذيرش بيشتري نسبت بـه حقيقـت فـراهم     مي نزديك ها دل ه آيـد و ب

رود،   مـي آنچه در اين اصل شـالوده كـار بـه شـمار          . شويم  مي تر نزديك ها واقعيت
سهمي است كـه در مـصارف زكـات، بـراي دلجـويي و جلـب محبـت ديگـران،           

شود و با قـرار گـرفتن در كنـار تمـامي مستـضعفان و دفـاع از              مي اختصاص داده 
در تحقـق آن  ي ا هدريزي ش مسائل ايشان و جلب آنان به اسالم، كار منظم و برنامه     

  .پذيرد  ميصورت
جويي شـود اخـتالف       در شمول كساني كه بايد از ايشان دل        هابه رغم اينكه فق   

  گـردد؟    مـي  ست؟ آيا شامل منافقان هـم     ها نا غير مسلم  ةآيا ويژ  اينكهنظر دارند و    
ــر  گيــرد؟ آنچــه از روح اســالم و   مــيآيــا مــسلمانان ســست ايمــان را نيــز در ب

 و علماي شـيعه و   هاي فق هارنظرهاو اظ  ها ادي آن و نيز گفته    اقتص يها گيري سمت
آيد، اصل ياد شـده، اصـلي اسـت كلـي و بـه             برمي) ره(سنّي از جمله امام خميني    

بخشد كه در هر حالت بنا بـه مـصلحتي      مي دولت اسالمي اين امكان و فرصت را      
ري دهد، عمل كند و بنابراين طبيعي است كه اين اصل نيـز عنـص           مي كه تشخيص 
المللـي و نيـز    شود كه نقش خود را در تنظيم و ترسيم روابط بين        مي اسالمي تلقي 

،  مـذاهب و     هـا  و جمعيـت   هـا  ي مختلف شخصيت  هاتقديم كمك مالي به كشور    
در لـزوم  ) ص(هر چند پس از وفـات پيـامبر اكـرم       . كند  مي مختلف، ايفا  يها آيين

ـ    ةپياده كردن اين اصـل در يـك دور      سبت بـه افـراد معينـي،     زمـاني معـين و يـا ن
وجود داشـته اسـت، در اصـالت اسـالمي و لـزوم پيـاده كـردن آن در                هايي   بحث
گـو اينكـه بايـد خاطرنـشان سـازيم بـراي            .  ديگر، ترديدي وجود ندارد    يها دوره

كه براي دلجويي و جلب ديگران بايـد        (» املؤلفة قلوم «اختصاص سهم مربوط به     
 اسالم بـه رهبـر و ولـي فقيـه اجـازه           . نده كرد  به زكات بس   هانبايد تن ) منظور شود 

كند در اين راه از امـوال و          مي  اسالم اقتضا  ةدهد كه تا هر جا كه مصلحت عالي        مي
يات مطلب در مباحث اقتـصادي اسـالم،        ئ دولتي نيز هزينه كند كه البته جز       ةبودج

  .آمده است
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سترده ياسي كاربرد آن، چنان گ    ة س شود كه عرص    مي با گشايش اين باب روشن    
اقتـصادي و سياسـي را كـه دولـت بـراي             يهـا   كمـك  ةو فراگير اسـت كـه همـ       

 كنـد، در بـر    مـي سازي ديگران به اسالم و نظام اسالمي و جلب آنان هزينه   نزديك
گيرد، گو اينكه روشن است در اين روند، حتماً به دور از منافع تنـگ سياسـي                  مي

  .اشت اصلي را در نظر دةمسألبايد خدمت به هدف بزرگ و 
  المللی بین يها  و توافقنامهها، قراردادها نااحترام به پیم: هفتم

اصولي است كه سياست حقيقي اسـالمي بـر آن اسـتوار        ين  تر  مهماين اصل از    
 يهـا   ديـدگاه گرايـي  واقـع  پيش از نيز اشاره كرديم برگرفته از  كه همچناناست و   

  .استاسالم از يك سو و احترام به مقتضيات حق، از سوي ديگر 
 ةرهبر اسالمي، دربارة هر قرارداد يـا پيمـاني بايـد كـامالً انديـشه كنـد و همـ                  

جوانب را بسنجد؛ اما اگر پيماني را با رعايت همه شرايط به امضا رساند بايـد بـه     
 )٣٤ - اسـراء (» وأَوفُواْ بالْعهد إنَّ الْعهد كَـانَ مـسؤوالً  «: طور كامل بدان پايبند باشد   

  .)خويش وفا كنيد كه بازخواست خواهيد شدو به عهد (
رسـد گـاه در     مـي ي بيگانـه يـا بيگانگـان بـه امـضا          هاكه با كـشور   يي  ها ناپيم

 عقود مشخصي  ة به منزل  هااست كه اسالم به صراحت از آن      هايي  چارچوب قرارداد 
 را روشـن سـاخته و بايـد    هـا سخن  به ميان آورده و قوانين و مقررات عمومي، آن     

رهبـر كـشور   ( بود و گاهي نيز رونـد مـستقلي دارنـد كـه ولـي امـر               وفادار هابدان
دهـد؛ بـه      مـي   را به منظور تحقق مصالح عالي نظام، تشخيص        هاانعقاد آن ) اسالمي

 »الذمـة عقـد  «تـوان از    مـي نـوع نخـست   ينهـا ا و پيم هاعنوان نمونه براي قرارداد   
آتش بـس و     (»ةاهلدنعقد  «،  )تضمين امنيت جان و مال و اعتقادات غير مسلمانان        (

و ) دهي و عدم تجاوز به مال و جـان و نـاموس          امان (»عقد االمان «،  )توقف جنگ 
 نظامي، اقتصادي و امثال     ةكه جنب هايي   قرارداد ةي نوع ديگر، از هم    هابراي قرارداد 

  .آن دارند، نام برد
، برگرفتـه از آيـات   )عقـود (اسالمي در خصوص اين يا آن قـرارداد          يها آموزه
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مـثالً برخـي احكـام      . اسـت ) ص( رسول اهللا    ةاحاديث شريف و سير   قرآن كريم،   
قَـاتلُواْ الَّـذين الَ   «: گيـري شـده اسـت      شـريفه نتيجـه    ة، از آي  »الذمةعقد  «مربوط به   

         ونَ ديـنـدينالَ يو ـولُهسرو اللّـه مـرـا حونَ ممرحالَ يم اآلخر ووالَ بالْيونَ باللّه ومنؤي
   من قونَ       الْحاغرص مهو دن يةَ عيطُواْ الْجزعي يتح ابواْ الْكتأُوت ٢٩ - توبـه (» الَّذين( 

كـه  هـايي  آورند و چيز با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي     (
پذيرند  كنند و دين حق را نمي      خدا و پيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمي         

  .)اه به دست خود در عين مذلّت، جزيه بدهندگ جنگ كنيد تا آن
بـا مـسيحيان   ) ص(از اين نـوع نيـز وجـود دارد كـه پيـامبر اكـرم       هايي  قرارداد

قـصد نـداريم    . از يهوديان، بـه امـضا رسـاند       هايي    و گروه  »بني تغلب « و   »نجران«
خـواهيم بـر ايـن نكتـه انگـشت            مـي   را بررسي كنيم فقـط     هايات اين قرارداد  ئجز

دهند كـه    مي، بخش مهمي از فقه اسالمي را تشكيل     هاو قرارداد نها  ايمگذاريم كه پ  
  . را قرآن كريم تعيين نموده استهاي اصلي آنهاشالوده و محور

  معامله به مثل: هشتم
الشهر احلرام بالشهر احلـرام واحلرمـات قـصاص فمـن           «: فرمايد  مي خداوند متعال 

واتقـوا اهللا واعلمـوا ان اهللا مـع     علـيكم  ى عليكم فاعتدوا عليه مبثـل مـا اعتـد      ىاعتد
 يهـا  اين ماه حرام در مقابل آن مـاه حـرام و شكـستن مـاه        ( )١٩٤ - بقره (»املتقني

اش   تعـدي ةحرام را قصاص است، پس هر كس بر شما تعدي كند به همان انـداز       
  .)بر او تعدي كنيد و از خداوند بترسيد و بدانيد كه او با پرهيزگاران است

اص از يك سو و اصل پاداش نيكي به نيكي از سوي ديگـر،             چنانچه اصل قص  
ـ  دو اصل واقع   ي فـردي و درون     هـا باشـند كـه منطـق انـساني در رفتار         ي  ا هگرايان

المللـي نيـز، همـين      رفتار و روابط بينةگذارد، در عرص   مي  صحه هابر آن ي  ا هجامع
جـويي از   براي جلوگيري از تجاوز و دل هاويژگي برقرار است و اي بسا يكي از آن        

  .ديگران، در شمار ضروريات درآمده است
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  دهاانواع ج: نهم
 يهـا  كه خود درخت پر شاخ و برگي است كه اسالم تالش كـرده تـا فعاليـت     

 جنگي را در آن سامان بخشد و هدف از آن تحقـق اهـداف واالي اسـالمي بـا از                  
ميان برداشتن موانع راه دعوت به اسـالم و حفـظ محـور پويـاي حركـت تبليغـي          

انساني ممکـن اسـت كـه بـه دليـل            يها اسالم البته با تضمين هر چه بيشتر شيوه       
  .توان پيش از اين بدان توجه كرد گستردگي موضوع و كمي فرصت، نمي

المللي است كه خيلي سريع، از      ي بين هاقرآني رفتار  يها  گفته شد شالوده   آنچه
 فراهم آيـد   هاتر آن  مفصلاهللا در آينده، فرصتي براي بررسي        شاء نظر گذرانديم تا ان   

توانـد در چـارچوب اصـل        مـي  با اين توضيح كه هر يك از اين اصـول، احتمـاالً           
 و روابـط  هاگرايي در برخورد  در خصوص اصولكه همچنانديگري نيز قرار گيرد     

  .د، چنين استها جةبا مقول
  

  ها جهانی نظام هاي گرایش
سوسياليـسم و    ، كـه امـروزه سـه نظـام رقيـب يعنـي اسـالم              آن است واقعيت  

كنيم كـه بـا     ميدر اينجا تأكيد. ني وجود دارندهاج يها گيري داري با جهت  سرمايه
سازي وجود ندارد؛ پيش از اين  نيهاني شدن و ج   هاچنين برداشتي، تفاوتي ميان ج    
 اديـان الهـي، بـراي    ة آخرين حلقه از زنجيـر   ةمثابه  خاطرنشان ساختيم كه اسالم ب    

نجاتي كه از سوي آفريدگار براي بشريت در نظر گرفته        سان راه   ه  اصالح بشر و ب   
 افـراد بـشر، مـشترك اسـت     ةاسالم بر فطرتي كه ميان هم  . شده، نازل گشته است   

 هـا  تنمثابة بهريزي شده است و خود را   ، پي وگو  گفتگذارد و بر منطق       مي انگشت
 ةنامكند؛ چنين اسالمي براي تحقق اهداف خود، از بر    مي راه نجات بشريت عرضه   

ي هـا تغييرات فردي و تغييـرات اجتمـاعي، بهـره گرفتـه و سـعي در حـذف مرز                 
ني با  هاجي  ا هزباني دارد و در پي ايجاد جامع       يها جغرافيايي، نژاد، رنگ و تفاوت    

يك قانون و يك رهبري و برخوردار از احساسات مشترك و اهداف يگانه انساني      
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گيـري اسـت، از    ي، قابـل نتيجـه  گرايي در بسياري از متون اسـالم   نهااين ج . است
: بگـو ( )١٥٨ -اعـراف   (»  الناس إني رسولُ اللّه إلَيكُم جميعـا       هاقُلْ يا أَي  «: ةجمله آي 
وإن يكَـاد الَّـذين كَفَـروا       «: ةآيـ  و.)  شما هـستم   ة خدا بر هم   ة من فرستاد  !اي مردم 

     و وا الذّكْرمعا سلَم ارهمصبأَب كلقُونزلَي ـالَمنيلّلْع إلَّا ذكْر وا همونٌ ٭ ونجلَم هقُولُونَ إني «
را با چـشمان  و  و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه ت         ) (٥٢ و ٥١ -قلم  (

 قـرآن بـراي   آنكـه گويند كـه او ديوانـه اسـت، و حـال       ميخود به سر درآورند و  
  .)نيان جز اندرزي نيستهاج

 خاورشناسان و مورخان، آيـات و احاديـث بـسياري      ي برخي هابر خالف ادعا  
گو اينكـه  . ني بودن اسالم از همان ابتداي پيدايش داردهاوجود دارد كه نشان از ج    

، فرصتي بـراي توضـيح      اينجاني اسالم، روندي تدريجي داشته كه در        هاگرايش ج 
  .مطلب وجود ندارد

اشـته و ايـن   ني د هـا گيـري ج   نتيجه آنكه اسالم از آغـاز و طـي زمـان، سـمت            
گيري و نيز وحدت، خاستگاه انساني و مسير و هدف را همواره مورد تأكيد        سمت

 تـاريخ  ةسوسياليسم نيـز وقتـي فلـسف   . اسالم چنين ديدگاهي دارد. قرار داده است 
ـ     ميـان  ه خود را مطرح ساخت از ماترياليسم تاريخي و مراحل مشهود آن سـخن ب

داري  آن فئوداليـسم، سـپس سـرمايه   داري و پـس از      بـرده  ةآورد كه شـامل مرحلـ     
 سوسياليسم و سرانجام ةگاه مرحل داري صنعتي و آن  تجاري و به دنبال آن سرمايه     

از جملـه كـارزار     هـايي     البته طبق قـوانين و مكانيـسم       - تاريخي كمونيسم    ةمرحل
  .شود  مي-ي اجتماعي و طبقاتي هاتضاد

ني هـا ايجاد تحولي ج  شمولي سوسياليسم در     نها ج ةاين چنين ديدگاهي، نظري   
 روشن است كه سوسياليسم در اين زمينه، .در مسير بشريت را مطرح ساخته است 

 ة كــه بــه عقيــد- نبــرد طبقــاتي، انقــالب و نظــام آهنــين سوسياليــسم ةمــسألاز 
 -شـود    مـي نام كمونيسم رهنمونه ، جامعه را به بهشت موعودي ب   ها سوسياليست
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رو   هم در تئوري و هم در عمل با ناكامي روبه           كه البته اين ديدگاه    ١.جويد  مي بهره
  .گرديد

 ةداري بايـد گفـت ايـن نظـام، از آغـاز، فاقـد هرگونـه شـالود                    سـرمايه  ةدربار
. بيني، قايل نبود  نهاريزي ايدئولوژيك و ج     و اهميتي نيز براي پي     ٢ايدئولوژيك بود 

ايـن نظـام    مورد توجه اين مكتب بود، سامان دادن به زندگي مادي و برپايي            آنچه
فردي بورژوايي بود؛ اما هنگامي كه در مسير و روند حركـت      يها بر اساس آزادي  

ي هارو گـشت، بـا توجـه بـه شـعار      مخالفـان روبـه   يها خود با گستردگي انديشه 
عـدالت  «براي خود در نظر گرفـت؛ مـثالً     هايي  ، شعار هاسوسياليستي و در برابر آن    

بازار « را با » اقتصاديةرشد و توسع «،  »حقوق بشر « در سوسياليسم را با      »اجتماعي
سـازي   نيهـا ج« را بـا     »نهـا پرولتاريـاي ج  « و سـرانجام شـعار       »آزاد و رشد توليد   

داشت و تـا زمـاني كـه        ي  ا ه محلّي يا منطق   ة پاسخ گفت چه در آغاز، جنب      »سرمايه
ني بودن  ها ج ةكرد و داعي    مي شرايط مناسب فراهم نيامده بود، بيشتر بر غرب تكيه        

  .ني شدن، نداشتهاو ج
سـازي را مطـرح سـاخت؛ امـا      نيهاو در اين احوال و اوضاع بود كه مفاهيم ج 

ـ آن رااصطالحي سياسي است كه غرب، اخيراً   » نيهانظم نوين ج  « كـار گرفتـه   ه  ب
مختلف وابسته بـه شـدت يـا     يها  سياسي خود را تحميل كند و در دوره    ةتا سلط 

  .رفته استمتفاوتي نيز به خود گ يها ضعف جنگ، قالب
 »روبينـسون «داري كـه     مناسبت نيست از مراحل گوناگون سـرمايه       در اينجا، بي  

داري، از مراحلـي   ني شـدن سـرمايه   هااو اعتقاد دارد كه ج    . مطرح ساخته، ياد كنيم   
 جنيني است كه از قرن پـانزدهم مـيالدي تـا            ةنخست مرحل : عبور كرده كه شامل   

، ناسيوناليـسم و جغرافيـاي كـشوري         قرن نوزدهم به درازا كـشيد و طـي آن          ةنيم
                                                

در كتـاب  ) ره(براي آشنايي بيشتر با موضوع، به مباحث مطرح شده از سـوي اسـتاد شـهيد صـدر                  - ١
  . مراجعه كنيد۵۲ - ۲۳۸ صص ، ج،اقتصادنا

  .۲۴۷ - ۲۵۰همان، صص  - ٢
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 رشد است كه به نظر وي تا ثلث آخر قرن نوزدهم و ةپس از آن مرحل . مسلط بود 
طول كشيد سـپس نوبـت بـه      ه  المللي، ب  همراه با تبلور مفاهيم متعلّق به روابط بين       

شـمولي   نها دوم قرن بيستم، مفاهيمي چون ج      ةرسد كه تا ده     مي  شكوفايي ةمرحل
 ة دهـ ةن تـا نيمـ  هـا  مبارزه براي سلطه بر جةداشت و پس از آن مرحلرا به همراه    

گاه سازمان ملل متحـد مطـرح شـد و در پـي آن         آن. ششم قرن بيستم دوام يافت    
ني شدن در هان سوم، تعدد فرهنگي و از آنجا اوج ج      ها ارتباط و ادغام با ج     ةمرحل
  . هشتاد و نود قرن بيستم، پيش آمدةده

ن ما، ساختگي، فرضي و خالي از واقعيت است؛ زيـرا           اين تصويرسازي به گما   
ني آغـاز نـشد و تأكيـد آن بـر غـرب و         هـا داري هرگز  با يـك ديـدگاه ج         سرمايه
ـ        هاي غربي، تن  هاكشور رسـد كـه از نظـر      مـي نظـر ه   با معيار جغرافيايي بود؛ امـا ب

سـازي و    نيهـا  در اواخر قرن بيستم، مفهوم ج      هآمد پژوهشگر مزبور، وضعيت پيش   
 قــدرت غــرب و ة رشــد فزاينـد :ي شــدن را در ايـن نظــام مطــرح سـاخت  نهـا ج

كـه در   ي  ا هي انقالب اطالعات و نيروي عظيم رسـان       هابرخورداري آن از دستاورد   
همـه جـاي دنيـا نفـوذ دارنـد از يـك سـو و قـدرت گـرفتن اسـالم و گــسترش           

 كه به نظر غرب، كل تمدن غربي را بـا خطـر             -شمولي اسالمي    نهاج يها ديدگاه
ـ          -اجه ساخت   مو ـ ه  از سوي ديگر و نيز فروپاشي اتحـاد شـوروي ب  قـدرت  ةمثاب

 ةرقيب، همه و همه دست بـه دسـت هـم دادنـد تـا فرصـتي بـراي طـرح نظريـ                     
  .شدن در اين سطح گسترده، فراهم آيد  نيهاج

  
  نی شدنهاتعریف ج

عرضـه شـده،     يهـا  سازي، مبهم اسـت و تعريـف       نيهابدون ترديد، تعريف ج   
 كه انسان بـا شـناختي كـه از    آن استند و حقيقت ا ن حال متنوع  متناقض و در عي   

ني شـدن  هـا رسد كه ج  ميكند به اين نتيجه  مي موجود پيدا  يها  و تعريف  هاتفسير
داري و  غير غربـي و تحميـل سـرمايه        يها در واقع كوششي در راستاي نفي تمدن      



352 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

تعريف بـه    در اين پيوند، سه      .ن است هاسازي و تسلط بر ج     تالش براي آمريكايي  
  :شويم  ميشدن را يادآور نيهاعمل آمده از ج

:  را»ني شـدن هـا ج« كـه  ١٩٩٥المللي در سـال      بين ة تعريف مربوط به كميت    -١
 از طريـق نفـي      هـا شناسي، سياسـت، فرهنـگ و رفتار       آميزي اقتصاد، جامعه   درهم«

  ١. تعريف كرده است»دولتي يها ملي و اقدام يها  و حذف پيوستگيهامرز
داري در  حقيقـت تكامـل سـرمايه   « آن راسازي  نيهاريف عربي از ج يك تع  -٢

هـايي    تعريـف .داند  مي»نيهاي مركز و حاكميت نظم نابرابر جها كشور ةپرتو سلط 
 و »الجـابري « از سـوي     هـا اقتصادي يـا ادبـي و يـا بـه اعتبـار ابزار             يها با گرايش 

  ٢. و ديگران نيز وجود دارد»التيزيني«
  مطـرح آن رازيـر،   يها  آمريكايي كه با طرح پرسش»روزناو« تعريف آقاي    -٣
ــا ج«: ســازد مــي ــا برخاســته از عمــق  ةني شــدن زاييــدهــاآي ــي اســت ي  همگراي

ست؟ و آيا داراي منـابع واحـد يـا گونـاگوني اسـت؟ و آيـا داراي يـك            ها تفاوت
متعددي برخوردار اسـت؟ و از آنجـا، اعتقـاد دارد      يها فرهنگ است يا از فرهنگ    

، ديگري شـباهت    هايكي حذف مرز  : شدن، سه عنصر دخالت دارند    ني  هاكه در ج  
 از » زنـدگي آنـان بـر ديگـران      ةجوامع بزرگ به يکديگر و سـومي، تحميـل شـيو          

ني شدن در واقع تالشـي بـراي آمريكـايي كـردن     هاج: توان گفت  مي ست كه اينجا
ن و تحميل فرهنگ مسلط غـرب  هاروابط سياسي، حقوقي و اجتماعي در سطح ج 

ـ    يهـا  انديشهترين     جوامع است كه در شمار خطرناك      بر ديگر   شـمار ه   شـيطاني ب
غرب از قدرت فنـاوري، علمـي، فرهنگـي و نظـامي خـود بـراي مطـرح           . رود مي

ســاختن و تحميــل ايــن ايــده، ســود بــرده و برخــي فالســفه و نويــسندگان نيــز 
  . بر عهده گرفتندآن راچيني نظري  زمينه

 تمـام   ،اسـت ي  ا هشد  شناخته ة اينك نظري  ،»نتينگتونها« يها  جنگ تمدن  ةنظري

                                                
  .۱۵۳، ص ۱۶ الواحه، ش ةمجل - ١
 .)يمتن عرب(ديناميسم شناخت : جميز روزناو - ٢
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 رواداري، پلوراليـسم، انـساني      آن را  ة بر تمدن غرب است ويژگي برجست      شا تكيه
ديگر و غير غربي را استبدادزده، بسته و ناكام    يها داند در حالي كه تمدن      مي بودن

در حل مشكالتي چون فقر، بيكاري، سطح پايين زندگي، نـرخ زاد و ولـد بـاال و                  
كنـد كـه بـا ديگـر      د ميهاپرداز، به غرب پيشن  اين نظريه .كند  مي اتوري معرفي ديكت
همكـاري نداشـته باشـد و بـه ديگـران فنـاوري صـادر نكنـد و از نظـر                      ها تمدن

 مزبور معتقـد اسـت كـه    ة نظري.اقتصادي، سياسي و اداري، خود را وحدت بخشد   
ت قـانون،  خـوار يونـان، مـسيحيت غـرب و الئيـسم، حاكميـ            تمدن غرب، ميراث  

 يهـا   مدني و حقوق بشر است كه همگـي از ويژگـي           ةپلوراليسم اجتماعي، جامع  
  .ديگر، حضور ندارند يها  و در تمدنهستندتمدن غرب 

داند و معتقد    مي داري را پايان تاريخ     آمده كه نظام سرمايه    »فوكوياما«پس از آن    
 و اجتمـاعي  داري روي آورند و شـرايط سياسـي      جوامع بايد به سرمايه    ةاست هم 

، توسعه و تكامل زيربنـاي  ها اين شرايط و زمينهين تر مهماين روند را فراهم كنند؛     
ـ اجتماعي به سمت برابـري و حـذف طبقـه و نفـي طايفـه و           يهـا   برداشـت ةارائ

ميان افراد و دولت از سـوي  ي ا هي واسطهادهامتناسب ديني با اين امر و تأسيس ن       
 - انجامد   مي كه به انزواي تمدن- گرايي  به ملي   توسعه يافته و ميدان ندادن     ةجامع
افراطي  يها  اقدامةن تفسيري روشن از متون مذهبي است و از هم    ها او خوا  .است
دموكراسـي و آزادي     يها خواند تا از ارزش     مي كند و نخبگان را بدان فرا       مي انتقاد

داند كـه    ميفيداري را هد    سرمايه ةجامع) فوكوياما( نتيجه آنكه او     .حمايت نمايند 
  ١.بايد به سوي آن، حركت كنند ها  تمدنةهم

 در سلـسله  -پـرداز انگليـسي     انديشمند و نظريه  »م برايان هابيد«همچنين آقاي   
 معتقـد بـه وجـود       - لنـدن    اکونومیـست  ةم در مجلـ   ١٩٩٤طي سال   هايي  نوشتار

شباهت ميان اوضاع قرن پانزدهم هجري اسالم و مسلمانان از يـك سـو، و قـرن                 
نزدهم ميالدي اروپا از سوي ديگر است و اعتقاد دارد كه ايـن تـشابه در وجـود           پا

                                                
  .۳۰، استاد مجدالدين خمش، ص ۵۱۲ العربي، ش ةمجل - ١
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ي ديني مسلمانان در قـرن پـانزدهم    هادهامناسب براي اصالحات، نوع ن     يها زمينه
ي كليسايي در قرن پانزدهم ميالدي و نيز در ميـزان        هادهاو ن ) قرن حاضر (هجري  

ـ             ه بهبـود اوضـاع در هـر دو     يأس و نوميدي از شرايط موجود و شور و اشـتياق ب
بـه نظـر او، همـواره يـك عامـل      . زماني ياد شده، نهفته است يها طرف طي دوره  

 در آن زمـان، مـسلمانان،       .بخش اين وضع و حامي آن بوده است        خارجي، حركت 
 اما امروزه ايـن   ،آن عامل خارجي بودند كه اروپا را به سمت پيشرفت سوق دادند           

 بـه نظـر   .دهد  مي سوي پيشرفت و تكامل، سوق  ن اسالم را به   هاغرب است كه ج   
 كـه بـه دموكراسـي ايمـان دارنـد شـروع           ي  ا هوي، اين حركت، از مـسلمانان آزاد      

ـ     شود و به همين دليل با قدرت هر چه تمام          مي  تحـت حمايـت و      ن را اتر بايـد آن
 در پايان سلسله مقاالت خود، بـراي همگـام شـدن بـا              »برايان«. پشتيباني قرار داد  

كنـد كـه    ي مـي ا هسه گان يها مگامي با كاروان كنوني تمدن بشر، توصيه    غرب و ه  
  :ازاند  عبارت
  .ـ هماهنگ شدن با اقتصاد نوين١
  . برابري زن و مردة پذيرش ايد-٢
  ١.حكومتي يها ي دموكراتيك در نظامهادها كوشش در پياده كردن ن-٣

مريكايي كـردن   ني شدن و آ   ها ج ةچيني براي نظري   بايد اضافه كرد كه كار زمينه     
 يآنهاو نيز تسلط بر سـازم      ها اطالعات يعني اينترنت و ماهواره     يها ن، عرصه هاج

بين المللي به ايـن هـدف تـن          ينهااالمللي را در برگرفته است؛ چنانچه سازم       بين
ن، هاآمريكا بر ج يها ريزي براي تحميل سياست شوند و برنامه   مي ندهند، بايكوت 

  .گيرد  ميانجام
ـ       ) م٢٠٠١( سپتامبر   ١١ حوادث   آمريكا، از  ـ ه  براي مطرح سـاختن خـود ب  ةمنزل

 در كه همچناناستفاده كرده و     ن، سوء هاج يها رقيب و مسلط بر سياست     قدرتي بي 

                                                
اي از صـاحب ايـن قلـم در ايـن      مقاله (،۲۴۸، سال ششم، ص ۲۲ ش   ،مجله المنهاج : نگاه كنيد به   - ١

 .)باره
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ي ديگـر   هـا گ، مكزيكوسـيتي، پكـن و جا      هـا خانوده در قـاهره، كپن     يها كنفرانس
و  اهـ  ريـزي بـراي چيرگـي و تـسلط بـر فرهنـگ         مشاهده كرديم، به دنبال برنامـه     

 بـدين منظـور و طـي    .سـت هانيان و دخالت در نظـام اجتمـاعي آن     هاج يها ارزش
اري ذگ ياد شده با شعار حمايت از حقوق بشر، امر دخالت در قانون            يها كنفرانس

  ١. را صورت عملي بخشيدهااجتماعي كشور
  

  نی شدنهاي منفی جهاپیامد
، آشكار شده است؛    نيانها ج ة ويرانگر، براي هم   ةي منفي اين ايد   هامدااكنون پي 
وار و به    وحشيانه، ديوانه : ني شدن را با صفات منفي بسياري از جمله        هابنابراين ج 

ي منفـي مربـوط   هاامديگوناگون به پ يها  پژوهش.اند منزلة يك دام، توصيف كرده 
  :سازيم  ميرا خاطرنشانآنها  برخي از هاكه تنند ا هني شدن، اشاره كردهابه ج
ني و منـابع توليـد و مبـادالت    هاگ بر روند اقتصاد جبزر يها  تسلط قدرت  -١

كـل  % ٧٠ شـركت فرامليتـي      ٥٠٠ هاشود تن   مي كه گفته ي  ا هگونه  ب. مالي و تجاري  
ن بـه صـورت     هااز جمعيت ج  % ٢٠ هاني را بر عهده دارند و تن      هاحجم تجارت ج  
  .ندا بقيه نيازمند كمك ديگران% ٨٠كنند و  ميخودكفا زندگي

ني از ابتـداي تأسـيس سـازمان تجـارت          هـا ادي تجـارت ج   درآمد آمريكا از آز   
 ميليـارد دالر    ٢٠٠ ميالدي، به طور متوسط سـاليانه كمتـر از           ٢٠٠٥ني تا سال    هاج

 ٢٠٩ي آفريقـايي، هـر سـال حـدود         هاوارده بـر كـشور     ينهاا زي آنكهنيست حال   
  .شود  ميميليارد دالر برآورد

  . و فناوري اطالعاتها آمريكا بر ابزارةـ سلط٢
  .هاي كوچك و درهم شکستن توان رشد آنها تحقير كشور-٣
 يهـا   در كنفـرانس كـه  همچنـان گذاري داخلي ملل ديگـر       دخالت در قانون   -٤

  .خانواده و غيره، شاهد آن بوديم
                                                

 )از نويسنده. (امدهاي آنيپ توسعه در قاهره و كنفرانس جمعيت و: نگاه كنيد به كتاب - ١
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  .ها كن ساختن ديگر فرهنگ  شبيخون فرهنگي سراسري و كوشش در ريشه-٥
 بـه سـود   هاگيري از آن المللي و بهره  كاستن از نقش و اثرگذاري محافل بين       -٦
المللـي پـول و      استفاده از صندوق بـين     بزرگ از جمله مثالً سوء     يها  قدرت ةسلط

 چنـدي  .اسـتكباري خـود   يها براي اجراي سياست  نها  اني و ديگر سازم   هابانك ج 
 و »نـاتو «اعالم كرد كه ) ايتاليا(پيش نيز مشاهده كرديم كه رئيس يك كشور غربي     

ضـربه را بـه نظـم       ترين    المللي، بزرگ  فاده از محافل بين   است ي غربي با سوء   هاقدرت
  ١.اند ني وارد كردههاج

بـزرگ،   يهـا   آلوده ساختن محيط زيست بر اثر حرص و آزي كـه قـدرت           -٧
  .اند دهشگرفتارش 

  
  شدن باید انجام گیرد نیهاموضع امت اسالم و اقداماتی که در برابر ج

ي ا ه نفي منفعالنه، هرگـز بـه نتيجـ        كنيم كه   مي پيش از بيان اين اقدامات، تأكيد     
نخواهد انجاميد؛ در اين راه بايد انديشه كرد و براي ايستادگي در برابر اين يورش           

در ايـن زمينـه، وظيفـه     . ي انجـام داد   ا هشد ني، اقداماتي عملي و حساب    هابزرگ ج 
داريم با كمك و همكاري همگان، راهبردي عملي، روشن و همـه جانبـه تـدوين            

ــيم و در  ــه كن ــرآييم و در عــين حــال نظري ــش هــايي  صــدد اجــراي آن ب كــه نق
دربـارة راهبـرد   . انـد، رسـوا سـازيم    كن اين روند ويرانگر را ايفـا كـرده     صاف جاده

  :ني از اين قرارندهابحث شده، نكات و اقدامات مهم در بعد ج) استراتژي(
ط  آمريكا و مفهوم حقيقي مقـوالت مربـو        ةايدئولوژيك سلط  يها  بايد جنبه  -١

                                                
نهادهاي يادشده    اينكهشود؛ براي     مي ها، عرضه  استفاده ر خصوص اين سوء   اي د  هر روز داليل تازه    - ١

 در »كيوتـو «مريكـا نـسبت بـه پيمـان     آموضـع  . شـوند   مي نروند نيز بايكوت    ها  هاستفاد زير بار اين سوء   
اين مدعاست، زيرا پس از امضاي اين پيمـان، متوجـه      خصوص منع آلودگي محيط زيست، شاهدي بر      

در مـورد  . اي اسـت  انرژي هسته غال سنگ، نفت سنگين و    زمستلزم كاستن از توليد     شد كه اين امضاء     
 سربازان خود را ،مريكا در تأسيس آن شركت داشت   آخود   اينكهدادگاه جنايات جنگي الهه نيز به رغم        

  .از محاكمه شدن در اين دادگاه معاف ساخت
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 و ماننـد  هـا ني، بازار آزاد، آزادي دخالت و گشايش مرزها جةدهكد: به آن از قبيل  
  .آن را رسوا سازيم

  . بازار بر سياست بايد حذف گرددة سلط-٢
فطـري انـساني را تعميـق        يهـا   فطـرت اسـالمي،  ارزش      ة نظريـ  ة با عرض  -٣

  .بخشيم
  .ي اديان هر چه بيشتر گسترش داده شودوگو گفت -٤
و آگاهي ملل در حفظ هويـت و   ها اقليمي، هويت خلق   يها  هويت  بايد بر  -٥

  .فرهنگ خود، انگشت بگذاريم
  . ملل، بايد افزايش يابدة توان علمي و قدرت رشد و توسع-٦
  .برداشته شودهايي ، گامها و حقوق اصيل خلق ها  به منظور واگذاري آزادي-٧
  .تحكيم شودآنها المللي تقويت گردند و استقالل  ي بينهادها ن-٨
  . به تنوع فرهنگي، ژرفاي بيشتري بخشيده شود-٩
، بايد عالوه بر موارد ياد شده، به اين نكات نيـز توجـه          در چارچوب اسالم  و  
  :كنيم

ي مـذاهب، تعميـق   وگـو   گفـت  براي ايجاد وحدت در مواضع اسـالمي،         -يکم
  .شود

در نهـا  آسـازي   ي فراگير اسـالمي و فعـال      هادها بايد در راستاي تقويت ن     -دوم
  .سياسي، اقتصادي و فرهنگي، کوشش شود يها جنبه

ن هاني خود را ارتقا بخشيده و با تاريخ ج        هاو ج ي  ا ه بايد مطالعات منطق   -سوم
  . بيشتري داشته باشيمةمراود
 الزم است در تقويت تمامي عوامل پايـداري، همكـاري و وحـدت از          -رمهاچ

  . كنيم زبان عربي و تقويت و گسترش آن كوششةجمله مسأل
دينـي، اصـالت و در مدرنيـسم را در نظـر        يها و بررسي  ها  در پژوهش  -نجمپ

د جمعي حمايت كنيم و هر آنچـه بـه ايـستادگي در برابـر ايـن            هابگيريم و از اجت   
  .گردد، انجام دهيم  ميني منجرهايورش بزرگ ج
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   ١ي اسالم و غربوگو گفت سمینار ةگزارشی از چکید
  :ي از جمله موارد زير را در برگرفتي مختلفها اين سمينار موضوع

  .ها  تفاهم تمدن-١
  .  وضعيت زن در اسالم و غرب-٢
  . جرانها م-٣
  .  تجارت و اخالقة رابط-٤

ي هـا رنظرهااينـك مـتن سـخنان و اظ   .   كه دربارة هر کدام مطـالبي ايـراد شـد         
  : كنيم شده دربارة هر يك را يادآوري مي مطرح
  :ر مطلب ايراد گرديد از اين قرارهاچدر اين باره :   موضوع نخست-1

  .» ي فرهنگيوگو گفت«دربارة :  اول
  . ي متقابلوگو گفتدربارة پلوراليسم فرهنگي و :  دوم
  . دربارة فرهنگ اسالمي و فرهنگ ملي:  سوم
  .ها طرفي رسانه تأكيد بر بي:  رمهاچ
ر رنظر دربارة حقـوق زن و موقعيـت وي د         ها يك اظ  هاكه تن :   موضوع دوم  -2
  . شد  مطرح اسالم
  :باره دو عقيده مطرح گرديد اين در:   موضوع سوم-3

  . جران و پناهندگانهااولي م
  .  شيعيان و اهل سنتةو دومي دربارة رابط

،   پيونـد اقتـصاد و اخـالق       ةرنظر دربار هاكه در آن يك اظ    :  رمها موضوع چ  -4
  .مطرح گرديد

  : ر مطلبهابا ايراد چ:  موضوع نخست
  

   ي فرهنگیوگو گفت ةدربار:  مطلب اول
، اخالقـي حـضور پيـدا كـردم و وظيفـة        با افتخار فراوان در اين نشست علمي      

                                                
  .برگزار گرديد) سيراپ( ميالدي در مقر يونسكو ۵/۳/۱۹۹۷اين سمينار در تاريخ  - ١
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 دبيركـل   -دانم كه از سركار خانم نيكلـسون و نيـز جنـاب دكتـر مـايور                  خود مي 
 به خاطر سازماندهي ايـن نشـست پرشـكوه در     -سازمان علمي فرهنگي يونسكو     
، چه نيكـو اعـالم    خانم نيكلسون به درستي.  مايماين شهر زيبا، تشكر و قدرداني ن   

  خواهم كـه    مي از خداوند متعال  .  ستها، زدودن ابر   كردند كه هدف از اين نشست     
  .، بگرداندهاما را موفق به زدودن اين ابر

 فرهنگـي  گرايـي  واقعدارم كه شعار ما در اين نشست و هر نشستي بايد         اعتقاد
 كـه مـا حـال كـه تعـدد      آن استحقيقت . باشد فرهنگي  يا به عبارت ديگر، صلح  

 را محـصول  هـا   شناخته و اين مقوله  و پلوراليسم فرهنگي را به رسميت      ها فرهنگ
اي حقيقـي     موازنـه   ايم وظيفه داريـم    انساني و به سود مجموعة بشريت تلقي كرده       

  . مختلف ايجاد كنيم يها ميان فرهنگ
 مـسأله ظ كنيم؛ اما اين يك سـوي  ما بايد حرمت اين شعار و اين موازنه را حف     

 كه اين موازنه بايد بر آن استوار گردد، فرهنگ مشترك بشري     ، سوي ديگري   است
ي انساني است كه انسانيت انسان و وجه ها ، وجدان و يا ويژگي     برگرفته از فطرت  

بشردوستانه از جمله    ينهااطبيعتاً سازم .  تمايز او از حيوان را به وي بخشيده است        
 طبيعـي و بـشري     كه به ويژه در مناطق درگير با حوادث و باليـاي »عمار«ان  سازم

  دهد و نيز سازمان علمي ـ فرهنگي يونسكو، بايـد ايـن     ميارائهاي  خدمات ارزنده
را نيـز بـه رسـميت        هـا  فرهنگ انساني مشترك را با توجه به اينكه فرهنگ ملـت          

 و گرايي واقعزي جز تحقق همين     مورد نظر نيز چي    ة كنند؛ موازن   ايم تقويت  شناخته
  . همين تعادل نيست

 زورمدارانـة فرهنگـي     ةكند هرگونه تالش براي سلط      به ما حكم مي    گرايي  واقع
اي يا سياسي ناشـي شـده باشـد     ، رسانه ، نظامي را  اعم از آنكه از قدرت اقتصادي       

نـيم  كند هر يـك از مـا سـعي ك     فرهنگي ايجاب مي  گرايي  واقع  همچنين.  نفي كنيم 
  . چهرة خود را در ذهن طرف ديگر، بهبود بخشيم

 ميان تمدن اسالمي و تمدن اروپـايي اشـاره     وگو  گفت به   »فدريكو مايور «استاد  
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، بهبـود بخـشد و    كردند؛ هر يك از دو طرف بايد تصوير خود را در ذهن ديگري           
،  صـورت  ؛ در غيـر ايـن    براي اوست  ن خير و نيكي   هابه ديگري ثابت كند كه خوا     

  .نفرت و درگيري همچنان بر جاي خواهد ماند
 اين همان حقيقتي است كه خانم نيكلسون هم بدان اشاره كردند؛ اما من اضافه   

لتـي از نظـر   م  اينكه بـه   ، بايد صلحي عادالنه باشد وگرنه       مطلوب  كنم كه صلح   مي
 و اقـدامي      اينكه كار او مخالف صـلح اسـت        ةنها ب  فرهنگي حمله كنيم و سپس به     

  . ، هرگز عادالنه نيست ريستي است و مانند آن، مانع از دفاع وي شويمترو
وقتـي قـرآن    .  عدالت نيز، نداي وجدان و در شـمار مـشتركات انـساني اسـت             

و اگر به صلح گراييدند تـو       ( )٦١ - انفال(» هاوإن جنحواْ للسلْم فَاجنح لَ    «: گويد مي
 )٨ - مائـده (» ىعـدلُواْ هـو أَقْـرب للتقْـو    ا«: گويـد  اين را نيـز مـي   .)  نيز بدان گراي  

،   عدالت نيز در اين زمينه  بينيم كه  مي.)  تر است  ، به تقوا نزديك    عدالت كنيد كه آن   (
  .اهميت دارد

ي مشترك انساني باور داشته باشـيم،      ها كنم اگر ما به ويژگي     بار ديگر تأكيد مي   
 مفـاهيم  ،گويـد   آقاي مـايور  مـي     ةاشار شاعر اسپانيايي مورد      كه آن چنان  توانيم مي

،  ، انـسانيت  ، حـق  عدالت:  يها ؛ از جمله دربارة اصطالح نيمها، برها مهاخود را از اب  
 باشـند و از چنگـال    تواننـد معنـايي داشـته     همه نمي ها، شناخت و مانند اين     اخالق

   ايمـان  ، يابند مگر آنكه به وجود فطرت انساني و مـشتركات انـساني           هايي  ، ر  مهااب
  . آورده باشيم

ن را از هـرج و   هـا ؛ بايد اين ج    ي او بينديشيم  ها ما بايد به كمال انسان و ارزش      
  .  سازيمها، ر ي فكريها ي فكري و نيز تحميلها مرج

 -  پيـامبر اكـرم  .دياحتمال دارد بسياري از شما اين آيه از قرآن را نـشنيده باشـ     
ي فراوانـي  ها ر كسان، با تهمت از همه جا و از سوي بسيا - ) ص(حضرت محمد   

، انـسان   در ايـن فـضاي آشـفته   .  ، ديوانـه  گفتند او ديوانه اسـت   ميهامواجه بود، آن 
 ديگـر   اينجا. هوشمند چه بايد بكند؟ به قول آقاي مايور، بايد ابتكار به خرج دهد            
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ة أَن  دقُـلْ إنمـا أَعظُكُـم بواحـ       «: گويد قرآن به او مي   .  مجال منطق و استدالل نيست    
 ثْنوا للَّه مقُومىتادفُرى و ـةن جناحبكُم ما بصوا مفَكَّرتت مـن  : بگـو ( )٤٦ - سـبأ (»  ثُم

خيزيد سپس   براي خدا به پا   هايي  دهم كه دو دو و به تن       فقط به شما يك اندرز مي     
. ، بيـرون شـويد   از اين آشفتگي ذهني.)  رفيق شما هيچ ديوانگي ندارد بينديشيد كه 

ني ما، گرفتار سـه     ها بايد خاطرنشان سازم كه فرهنگ ج       متأسفانه در پايان سخنانم   
، ناداني نسبت به اهـداف و       ها  قدرت   برخي ةنظران منافع تنگ :   ويرانگر است  ةمسأل

 بـر    ؛ بايـد پافـشاري     ي افراطي براي رسيدن به تفـاهم مـشترك        ها سرانجام تعصب 
ني سرشار از زيبـايي  هااري نهيم تا جمنافع تنگ و جهل و تعصب افراطي را به كن       

  .  آوريم ، فراهم و صلح
  : مطلب دوم

رنظر نـسبت بـه یکـی از        هااظ(ي متقابل   وگو  گفتو   ها  تعدد فرهنگ  ةدربار
كه امروزه در برابر رونـد تفـاهم فرهنگـي قـرار         هايي   معتقدم چالش :  )ها سخنرانی
، دسـت    چنـين مکانيـسمي   دارد تـا بـه      انديشمندان و دلسوزان را وا مي       دارد، همة 

 اشاره كنم كه مـا پـيش از هـر چيـز وظيفـه داريـم                 مسأله  خواهم به اين    مي .يابند
  . ي هر فرهنگي را مشخص سازيمها ويژگي

تعـاريف  .  ، مـبهم بـاقي مانـده اسـت        هـا  ي فرهنـگ  هـا  متأسفانه امروزه ويژگي  
بيعي است كه ط. دريابدآنها تواند مطلب مشخصي از   نمي  گوناگوني دارند و انسان   

ي فرهنـگ غربـي   ها  هستند كه بايد ويژگي در وهلة نخست اين انديشمندان غربي   
ي فرهنـگ   هـا   و ويژگـي   هـا را مشخص سازند و انديـشمندان اسـالمي نيـز نمود          

  يهـا ، مـرادم بنياد    آورم  به ميان مـي    ها  وقتي سخن از ويژگي    . دهند ارائهاسالمي را   
رهنگ غرب يا فرهنگ اسـالمي افـزوده   است كه به ف  و نه آن مواردي  استاصلي  

ي هـا  اگر رفتار شگفتي از جمله مثالً رفتار طالباني يا بـسياري از رفتار             . شده است 
 و اصول فرهنگي    ها  ويژگي ةدهند  نشان ها اين  افراطي را ديديم، نبايد تصور كنيم كه      

  : امت اسالم هستند؛ بنابراين
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مي و غربـي را بـه منزلـة دو      اسـال  يهـا  ي فرهنـگ  ها ما بايد ويژگي  :   اول ۀنکت
  . ني دارند مشخص سازيمها داعية برتري ج فرهنگ عمدة كنوني كه

ي مشترك و نيز مـوارد اخـتالف را مـشخص و            ها اينكه بايد عرصه  :  نکتۀ دوم 
تـوانيم نقـاط مـشترك و      زمـاني مـي   هـا  بـدان معناسـت كـه تن        معين سازيم و اين   

 به گونة دقيقي، نقـاط اخـتالف را          هي مشترك ميان خود را تعيين كنيم ك       ها عرصه
  . مشخص و معين كرده باشيم

و تنوع فرهنگي را بپـذيريم   ها بايد در روش خود، اصل تنوع تمدن      :  نکتۀ سوم 
ي زورمدارانه را نفـي  ها به روش ها  تحميل سلطة فرهنگي بر ملت  ةمسألو از آنجا    

  . كنيم
هـر دو  .   تأكيـد كنـيم  هـا ووگ  گفت منطقي بودن    ةمسألو سرانجام اينكه بايد بر      

توانيم مسائل فرهنگي را بـه كـساني     بايد متخصص باشند؛ ما نمي    وگو  گفتطرف  
 يـك سلـسله اصـول علمـي،     وگـو  گفـت در . بسپاريم كه تخصّصي در آن ندارنـد   
ـ  شـود موضـوع    كـه نمـي   ، مطـرح اسـت    منطقي، تخصصي و نيز هدفمنـدي      ه  را ب

ابراين من معتقدم طبيعي است كـه در        برگزار كرد؛ بن   »باري به هر جهت   «اصطالح  
 مثابة شيوة درست براي نيل بـه هـدف     به- بايد بر اصل منطقي بودن   هاوگو  گفت

  . تأكيد شود- مطلوب
  ملی هاي دربارة فرهنگ اسالمی و فرهنگ:  مطلب سوم

  : مايلم توجه حاضران را به سه نكته جلب نمايم
رهنـگ اسـالمي بايـد بـه      يكي از سـخنرانان بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه ف                

ظاهراً سـخنران مزبـور منكـر آن        . ، فارسي و تركي تقسيم گردد      عربي يها فرهنگ
آن ؛ حقيقـت      فرهنـگ اسـت     است كه فرهنگ اسالمي برخوردار از عناصر جـامع        

 اسالم  شود كه وقتي  كسي كه از سير تمدن اسالم آگاهي پيدا كند، متوجه مي        است
اعـراب ايـن    . توان گفت مرده بودند، احيـا كـرد        يرا كه م   ها ظهور كرد، همة ملت   
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دهند، حتي قبيله نيز يـك وحـدت          امت را تشكيل مي     احساس را نداشتند كه يك    
، به رغم قدرتي كه داشتند از چيزي به نـام   ها  فارس  داد؛ اما  گروهي را تشكيل نمي   

مة اين ، اسالم ه به هرحال. ، برخوردار نبودند فرهنگ و تمدن به معناي دقيق كلمه   
 آنـان را   را دگرگون ساخت و در كورة واحدي ذوب كـرد و مـسير كامـل           ها ملت

گـذار فرهنـگ اسـالمي     توان پايـه  فرارويشان قرار داد؛ بنابراين معتقدم اسالم را مي 
، با تمدن اروپايي دادوسـتد     ي مختلف آن  هادها؛ فرهنگ اسالمي بايد با اجت     دانست

 ةاواني در اين ميان وجـود دارد؛ ايـن نكتـ     ي مشترك فر  ها  عرصه  داشته باشد چون  
  . گردد بسيار مهمي بود كه مايل بودم اصالح

دكتر مجيد در پايان سخنان خود به جملة بسيار خوبي اشـاره كـرد              :  نکتۀ دوم 
اش نيز سخن گفـتم و آن اينكـه مـا وظيفـه      كنم و درباره  تأييد ميآن را كه من نيز    

ي مشترك فرهنگ انـساني از  ها سو و عرصهداريم ميان پلوراليسم فرهنگي از يك      
  . سوي ديگر، تعادلي ايجاد كنيم

، هـا  زايي فرهنگ ، اشاره شد كه در برابر داد و ستد و هم    در بحث :   سوم ۀو نکت 
،   منـافع تنـگ سياسـي   -اول: انـد   در اين موارد خالصه شده   موانعي وجود دارد كه   

  .  ايستادگي كنيمهايم در برابر آن تعصّب افراطي؛ ما وظيفه دار- ناداني و سوم-دوم

  ) لهها سخنان دکتر ةنظر درباراظهار(اي  طرفی رسانه تأکید بر بی:  رمچها مطلب 

له كه موضوع را خيلي خوب مطرح كردند و مـشكالت           هامايلم از خانم دكتر     
ي مختلف ها كه در پي پوشش عرصه  هايي    به ويژه رسانه   ها  رسانه  مختلف فراروي 
 در ميـان گذاردنـد   راخواهند انساني و متمدنانه عمـل كننـد      و مي  فرهنگي هستند 

، سزاوار هرگونـه      ايشان  به نظر من ديدگاه و موارد طرح شده از سوي         . تشكر كنم 
  ، انگـشت   ديهـا ي آقـاي    هـا  ، امـا مـن در اينجـا روي گفتـه           تأمل و بررسي است   

اي از  نـة زنـده  بسيار جالبي داشـتند، زمـاني كـه نمو         يها  ايشان صحبت  .گذارم مي
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 الحـادي و    دينـي آن راتصويري كه در غرب از اسالم وجود دارد، نشان دادنـد و            
ني يا  هاجامعة ج (فرورفته در خود، با اختالف كامل نسبت به جريان فرهنگي عام            

فـرد متـدين از ديـن خـود           اينكـه ند و   ستناد ها و تهديدي براي همة تمدن     )بيغر
اي بـراي    ن بـراي او ابـزاري سياسـي و نـه شـيوه            كند و دي   برداري سياسي مي   بهره

  .  طبيعي است رود و هراس از اسالم، امري تكامل اسالم به شمار مي
. دهند  مي اي از اسالم نشان    ، تصوير تيره    كه برخي نويسندگان   آن است حقيقت  

؛ كـساني هـستند كـه تـصوير      ، مواجه هستيم ن اسالم نيز با همين گرفتاريهادر ج 
نمايند و فرهنـگ غـرب را شـر مطلـق قلمـداد               مي كي از غرب عرضه   تيره و تاري  

ي هـا كنند و اينكـه معيار   فرهنگي ضد انساني توصيف ميةمنزله كنند و آن را ب    مي
،  اين نگاه بدبينانـه   . كند  طبق منافع خود با مسائل برخورد مي       هااي دارد و تن    دوگانه

 تجـسمي از  هـا  آن الهـه داند کـه در   تمدن غرب را تمدن سکس و جسم مادي مي 
  .کنند  تمدن غرب را با چنين اوصافي توصيف ميهاند؛ آنا شهوت

ي ها ، جنبه ي انساني هر دو تمدن  ها جنبه. ندا ، در اشتباه   به نظر من هر دو طرف     
هـم  آنهـا  ي مشترك ها  هستند كه در عين حال جنبهيبسيار درخور توجه و فراوان   

نگـار زمـاني كـه بـه دنبـال نـشان دادن        وزنامهروند من در اينكه كار ر  شمار مي ه  ب
  ديهـا ، بـا آقـاي    ي متناقضي برآيد دشوار اسـت     هاواقعيت به دور از چنين تصور     

را نقشي كارسـاز   ها به همين دليل وظيفه و نقش اين نوع نشست        .  عقيده هستم  هم
 خود را در ذهن غربي تـصحيح كننـد و           ةهم مسلمانان وظيفه دارند چهر    .  دانم مي

ـ       هاغربيان بايد تصوير خود را در اذ      هم    هن ما مسلمانان اصالح نمايند تا بتـوانيم ب
افراطـي كـه     يها كامالً طبيعي است اگر تأكيد كنيم ديدگاه      .  سيمرجايگاه واحدي ب  

 در برابـر   هـستند كـه  هـايي    كننـد، ديـدگاه    هر دو تمدن را شر مطلق توصيف مـي        
متوجـه شـوند اسـالم دينـي اسـت كـه        ها  زماني كه غربي  .بازند ، رنگ مي   واقعيت
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اسـتفاده    از او سـوء    يـك كـاالي سياسـي      همچـون  هـا كند و تن   انسان را تربيت مي   
ي هـا  ، داراي جنبـه     غـرب   ن مسلمانان نيز دريابنـد تمـد       كند و زماني است كه     نمي

  .شوند  مشترك نيز نمايان مي يها ، جنبه  در آن زمان،انساني بزرگي است
، به پيـامبر كـه خـود         قرآن.  با يك آية قرآني به پايان برم      خواهم سخنانم را     مي

خواهي با كسي كه دين  آموزد كه وقتي مي    اسالم ايمان دارد مي     بيش از هر كس به    
، وارد   داوري  از هرگونـه پـيش     هـا  ر   كنـي بايـد بـا ذهنيتـي        وگـو   گفتتو را ندارد    

 باشي و يا شايد شايد من بر خطا و تو بر صواب  :   با وي شوي و بگويي     وگو  گفت
وإنا أَو إياكُم لَعلَي هـدي    «: گويد  قرآن مي  ةآي.  هم تو بر خطا و من بر صواب باشم        

و در حقيقت يا ما، يا شما بر هدايت يـا گمراهـي             ( )٢٤ - سبأ(» أَو يف ضلَالٍ مبنيٍ   
 ووگـ   گفـت با اين روح واال و منطقي است كه قرآن به پيامبرش فرمان             .)  آشكاريم

كنـد و    ديگـران را تهديـد مـي    تـوانيم اسـالم را دينـي بـدانيم كـه       آيا مـي  . دهد مي
  !سازد؟ ، مطرح مي خود را به زور و با خشونت يها ديدگاه

  رنظر دربارة حقوق زن و جایگاه او در اسالمهااظ:  موضوع دوم

  با تشكر از خانم دكتر كه براي ما از غناي قوانين مصر نسبت به حقـوق زنـان            
، مـانع از برخـورداري زنـان از          ن گفتند و يادآور شدند كه اوضـاع اجتمـاعي         سخ

ـ          به نظر من   .تمامي حقوق خود شده است     ه  در اين نشست بايد اعالم شـود كـه ب
مـا وظيفـه    . نوع تفاوت زن و مرد در عرصة انـساني منتفـي اسـت             طور مطلق هر  

يري نقش مـرد و  گ ي كاركردي و در عرصة شكل     ها داريم تأكيد كنيم كه در عرصه     
 خـانواده محـور و      .ميـان آن دو وجـود دارد      هـايي    ، تفاوت   در تشكيل خانواده    زن

است كه براي خـود احتـرام       هايي    اديان و نزد تمامي ملت      ةهستة اجتماعي در هم   
 جنـسي بـراي تحقـق سـود تجـاري و       ةاسـتفاد  ما بايد هرگونه سوء   . ندا لئكامل قا 

  . تبليغي مبتذل را رد كنيم
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ايد، آموزش جنسي را بپذيريم؛ اما هدف از آن بايد تحكيم مبـاني خـانواده      ما ب 
خـارج از چـارچوب      يهـا   فيزيولوژيك و رواني ناشي از ارتبـاط        يها ناو نفي زي  

، از زنـان كـارگر و از   هـا  ما بايد حمايت خود را از زنـان در جنـگ  . خانواده باشد 
 مخدر هستند، اعالم كنـيم؛ زيـرا   برند و معتاد به مواد سر ميه  زناني كه در زندان ب    

دسته وحشياني قرار دارند كه گاه  چنين زناني بيشتر در معرض تجاوز از سوي آن    
سرانجام اينکـه وظيفـه داريـم بـر حـق زنـان در بنـاي                . اند لباس انسانيت پوشيده  

  . ، تأكيد كنيم ، سياسي و اقتصادي تمدن مشترك بشري اجتماعي

  ظررنهاشامل دو اظ:  موضوع سوم

  جرانها مۀمسأل ةدربار:  رنظر اولهااظ
جران و كساني كه درگيـر جنـگ و مـشكالت ديگـري             ها پناهندگان و م   ةمسأل

در اين باره سه نكته مطرح است كه خيلي گذرا به .   انساني است  اي مسألهاند،   شده
  : كنم  مي اشارههاآن

 به آنكـه قـرار       ديدگاه خود را دارد؛ با توجه      مسأله اسالم در اين     : نکتۀ نخست 
اجمـالي  ي  ا هبه گون .  سازم  مطرح باشد، آن را مطرح مي       ي فرهنگي وگو  گفتاست  

، هـا   داده و به گرفتـاران ايـن گـروه      توجه نشان  مسألهبايد بگويم كه اسالم به اين       
، پرداخته )  ماندگان در راه (»ابن السبيل«، مستمندان يا مستضعفان و       يعني محرومان 

اي  نان را موظف ساخته كه در هر كجا هستند بـه مـسائل پايـه   و هر يك از مسلما   
،  ي طبيعـي آنـان  هـا  دولت نيز وظيفه دارد تا حد رفع نياز       . توجه داشته باشند    اينان

 توجه به هويـت پناهنـده و اينكـه آيـا مـسلمان اسـت يـا                   شان را بدون   مشكالت
و يا چه شـكلي      پوستش كدام است      ، از اين يا آن منطقه است يا رنگ         غيرمسلمان

 بايـد   ، در ايـن صـورت     كافي است كه پناهنـده باشـد      . و چه زباني دارد، حل كند     
معروف فقهـي وجـود    يها احكام اين مسائل نيز در كتاب. يش را تأمين كرد  هانياز
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در برابـر هـر كوتـاهي نـسبت بـه           .  گيـرم   وقت شما را نمـي      دارد؛ لذا بيش از اين    
ول ئ دهند و ندادند، مس   اند كاري انجام   هآن است وت  مسلماناني كه مي    ةپناهندگان، هم 

توان به آن   ميراند كه   سخن مي  در قرآن كريم     »ماعون« ة سور  در اين باب،   .هستند
  . كرد مراجعه

تـرين    كه بيشترين زيان را ديده و كـم       هايي   ، گروه   از ميان پناهندگان   : نکتۀ دوم 
دكان و سالمندان هـستند؛ زيـرا     جر، كو ها آمده، زنان آوارة م     دفاع از ايشان به عمل    

 بر وظيفة حمايـت     كه همچنان.   اندك است   قدرت مقاومت آنان در برابر مشكالت     
انـد و هـم از     شـده  هـا  هم از سوي كساني كه باعث و مسبب جنـگ          از اين اقشار  

يشان را برآورده سـازند، سـخن بـسيار         هاجانب مدافعان آنان که وظيفه دارند نياز      
، وارد ايـن مبحـث    ورم در كنفرانس جمعيت و توسـعه قـاهره      آ به خاطر مي  .  است
جر و آواره و  هـا ني نسبت به لزوم توجه بـه زنـان م         ها توافق ج   زمان  در آن  .شديم

 در آن وضـعيت،  هـا ، به دليل ناتواني آن  در برابر تجاوز جنسي هالزوم حمايت از آن   
رود،  به شمار مـي ي مثبت سند قاهره   ها به نظر من اين يكي از جنبه      .  وجود داشت 

 كه -ي ديگر همين سند   ها گيري البته در عين حال كارزار دشواري نيز عليه سمت        
زدن به روابط خانوادگي يـا بـه رسـميت شـناختن روابـط               بندوباري و ضربه   به بي 

جنسي خارج از چارچوب خانواده و به رسميت شناختن سقط جنين و امثـال آن               
ــي ــد فرام ــيش- خوان ــه بح  پ ــاهره و پكــن رو داشــتيم ك ــايج  مــداهللا در ق ــه نت ، ب
  . يات شومئخواهم وارد جز بخشي رسيديم كه فعالً نمي رضايت

؛ شـايد   اي اسـت   واقعاً پيچيدهةمسأل،   جرانها م ةمسأل در ايران ما،     : و نکتۀ سوم  
مـا ميزبـان دو و نـيم    . ن داردهاجران  را در ج    ها بيشترين شمار م    بتوان گفت ايران  

؛ ايـران ايـن    ، هستيم اي نيز از كويت ان و در دوره ستناراق و افغ  جر از ع  هاميليون م 
جر هـا  يكـصدوپنجاه نفـر م   دانيد وقتـي  مي.  جران را پذيرفته استهاشمار زياد از م 
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اي  احتماالً از آلباني وارد ايتاليا شدند كشور ايتاليا به رغـم اينكـه كـشور پيـشرفته                
ـ  جرتها زيرا م،ردالبته حق هم دا. ، دچار تنگنا و مشكل شد  است  سـاماني در  ه، ناب

. كنـد  ريزد و همه جا را دچار هرج و مرج مـي  پي دارد و نظم ادارات را به هم مي        
 بـزرگ  ةمـسأل حالي كه گرفتار   جر را تحمل كرد در    هاحال ايران اين همه م     به هر 

 جنگـي در دوران جنـگ        جرت و آوارگـي ايرانيـان از منـاطق        هام: ديگري نيز بود  
 ة آوار  ، حـدود دو ميليـون      جرتهـا در اين م  .  سالة عراق عليه ايران   تحميلي هشت   

زده از مناطق جنگي راهي نواحي مركزي و شمالي ايران شدند؛ بنـابراين مـا           جنگ
 در حالي كه ،ايم جر جنگي را پذيرا بوده هار و نيم ميليون آواره و م      ها چ  در مجموع 

 را هـا  اين ة اما مردم هم   .ديم درگير جنگ بو    و از وضعيت عادي نيز برخوردار نبوده     
 فرزندانــشان وارد  و، پــذيرايي شــدند جرانهــاتحمــل كردنــد؛ ايــن آوارگــان و م

يمان كرديم و در حد توان نگذاشـتيم        ها  شريك سفره  ن را اآن. ي ما شدند  ها مدرسه
 نيـز   جران كـرد از شـمال عـراق   ها، پذيراي م ها اينةافزون بر هم . چندان رنج ببرند  
، وارد  ، يك ميليون از آنان در پي فرار از مناطق جنگـي           دو هفته  هاشديم كه طي تن   

اين مشكل را نيز تحمل كرديم و با آن كنار آمـديم و          .  كشور شدند   ي غربي هامرز
،   كه ملتآن است مهم   . مهيا كرديم  ها، براي آن    داشتيم  هرگونه خدماتي كه در توان    

  . نمايد اش عمل  خود را حس كند و به وظيفهمسئوليت
 برادري انساني و ضرورت حمايـت       ةهمچنين در اينجا بر لزوم تأكيد بر روحي       

كـنم كـه     جر، اشـاره كـرده و در پايـان تأكيـد مـي            ها زنان م  ةمسألاز اين روحيه و     
هـيچ تبعيـضي و بـدون هرگونـه        بي مسأله بايد از اين      المللي ي حمايتي بين  هادهان

 بسيار طبيعي باشد كـه بـر         كنم فكر مي . ، حمايت به عمل آورند     مالحظات سياسي 
  . اين معنا، تأكيد كنيم

 مايلم از خانم دكتر شيخه از كويت به خاطر تـشكري كـه از ميزبـاني      اينجادر  
ـ      هاايران نسبت به م    ه جران کويتي در زمان اشغال کويـت از سـوي رژيـم صـدام ب
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 عمل آوردند، سپاس گويم و يادآور شوم كه اين از وظايف هر مـسلمان در برابـر           
 دكتر خديجه بـه خـاطر سـخنان          همچنين از خانم  .  برادران مسلمان خويش است   

   بـه تـاريخ  آن راجرت داشـتند و  هـا  مةبسيار خـوب و تحليـل جـالبي كـه دربـار       
 من بـا ايـشان      .، پيوند زدند، تشكر و قدرداني كنم       درخشان اسالمي در اين عرصه    

، هــيچ   اسـالم نهــاي جهـا  ام كــه بـا كمــال تأسـف بـسياري از بخــش    عقيـده  هـم 
خواهـد، زنـدگي     مي قرآن كريم  كهگونه آن با اسالميت خود ندارند و اي  هماهنگي

  .كنند نمي

  اشاره به اختالف و درگیري شیعیان و اهل سنت:  ر نظر دومهااظ

، دو بال امـت اسـالمي بـراي تحقـق           كه شيعيان و اهل سنت     آن است حقيقت  
رو  ا عناصري جاهل يا مشكوك روبـه  وقتي ب . رود بزرگ آن به شمار مي     يها هدف
كـساني  «: نقل كنم كه فرمود   )  اهللا عليه  رمحة ( اجازه دهيد از امام خميني    .. .شويم مي

، اينان مـزدور    هستند و نه سني كنند نه شيعه اندازي مي كه ميان شيعه و سني تفرقه    
يـك   چندي قبل .  متأسفانه شاهد برخي حوادث دردناك در پاكستان بوديم    .هستند

 فرهنگـي مـا در آنجـا    ةگروه مسلح به محل استقرار هيأت ديپلماتيك كـه نماينـد         
، يورش بردند و او را به اتفاق شـش نفـر از كاركنـان مستـضعف                  سكونت داشت 

من در اين باره موضوع را بـه دقـت          . ، به قتل رساندند     مذهبي   مبتذل ةنهاآنجا به ب  
 ةهنگي ايران در سراسـر دنيـا برعهـد         فر   نمايندگان مسئوليتام زيرا    گيري كرده  پي

، چنـدان وزنـي ندارنـد و     كنم اين نوع حوادث به رغم دردناكي     ؛ فكر مي   من است 
 سـني و  .، پايـان خواهـد بخـشيد    ، به اين نوع حـوادث  مسلماً آگاهي امت اسالمي   

 شكافي نيست   چنان آن ها، دو بخش از اين امت هستند و به نظر من ميان آن             شيعه
كنم ما همگـي در كنـار مـسائل     تكرار مي.  دردناكي را ايجاب كند    ئلكه چنين مسا  

انديشيم كـه   انساني در هركجا كه باشد، قرار داريم؛ ما همگي به همان مسائلي مي            
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. انديشد  پناهندگان ـ در هر جا كه باشند ـ مي  ةمسأل در خدمت به »عمار«مؤسسة 
،   پناهنـدگان  در خدمت بـه   مايلم از خانم نيكلسون به خاطر خدمات شايان ايشان          

كـه خـانم نيكلـسون در چـارچوب         هايي   ؛ به نظر ما اقدامات و فعاليت       تشكر كنم 
، جنوب ايران و جنوب لبنان انجـام داده و          مؤسسه عمار در جنوب عراق      خدمات

 تشكر و سپاس جدي است و چه خوب         ة و شايست   دهند خدمات بسيار ارزنده    مي
ي گروهي نيز مطرح گردد كه بـه انـصاف نيـز            ها هشد كه اين موضوع در رسان      مي

  . تر است نزديك

   اقتصاد و اخالقۀرابط:  رمهاموضوع چ

خـواهم بـه     اي دارم كه مي    من نسبت به مطالب سخنرانان پيش از خود، تبصره        
 فـراهم  ها مهم تنةمسأل معتقدم كه .، مطرح كنم    اقتصاد و اخالق    ويژه دربارة ارتباط  
 هـا جـايي كاال  امروزه آزادي جابه.  يي و دادوستد آزاد، نيست جا  آوردن شرايط جابه  

 كـه  همچنـان ، به طور مطلـق باشـد    مشكلين تر مهمتواند  و گشايش اقتصادي نمي  
اي قرار گيرد مگر با در نظر گـرفتن قيـد و       ني گسترده هاتواند در چارچوب ج    نمي
بـه  .  اهد آنـيم ، شـ  نيهااي كه براي مثال در سازمان تجارت ج  ي محدودكننده هابند

 كـه  آن اسـت ، مهـم   نظر من اگر بخواهيم از ديدگاه اخالقي بـه موضـوع بنگـريم           
وقتـي قـرآن كـريم از       . انساني باشـند  هايي   حل ، راه  مشكالت اقتصادي  يها حل راه

آورد، راز انساني آن را نيز مطرح  ميان مي مشكل اقتصادي در طول تاريخ سخن به    
 بر روي زمين و طبيعت . ي انسان را داراست  هانياز، همة    گويد زمين  سازد و مي   مي

ده شـده اسـت و     هـا ي انـسان بـه وديعـه ن       ها ، همة نيازمندي    خداوند متعال  ةآفريد
 نيست بلكـه خـست   - گويد  كه مثالً ماركس مي   گونه آن –  طبيعت  ، خست  مشكل

عـدم   و ها  استفادة طبيعي و درست از اين نعمت  مشكل در عدم  ، خود انسان است  
، موضـوع   يت دقـت ها، در ن  كريم قرآن.  ستها عدالت در توزيع اين منابع و نعمت   
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 هاوآتاكُم من كُلّ ما سأَلْتموه وإن تعدواْ نعمت اللّـه الَ تحـصو            «:  را مطرح كرده است   
  كَفَّار انَ لَظَلُومعطـا  و از هر چه از او خواستيد بـه شـما  ( )٣٤ - ابراهيم(» إنَّ اإلنس 

قطعـاً  .  بـه شـمار درآوريـد   آن را توانيد   كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد، نمي        
  .)  است  ناسپاسةپيش انسان ستم

، عـدالت     وقتي در توزيع نعمت    ،كند وقتي انسان سپاس نعمت نگويد، ستم مي      
بـرداري   كنـد و زمـاني كـه از ايـن طبيعـت بهـره              دهد، ناسپاسي مـي    به خرج نمي  

، قصد يا هدف   نيتآن را ما اگر بتوانيم بر آنچه      .  كند، ناسپاس است    نمي   )درستي(
  گيـري  ، نتيجـه    و اگر بتوانيم انسان را تربيت كنـيم         ، تأثير بگذاريم   نامم و منظور مي  

اگـر  »   اسـت    به نيـت   هاارزش كار «گويد   اسالم مي .  ايم درست را نيز تضمين كرده    
اي نخـواهيم نرسـيد؛     كرديم به هيچ نتيجـه ي مادي و خلقتي بسنده    ها  به جنبه  هاتن

،   متقابـل  ة معاملـ  گونه اين؛   منفعتي برسان تا نفعت برسانم    .   تا سيرت كنم    سيرم كن 
  .ندارد بر اي در مطلقاً نتيجه

، در تعارض با وجدان قـرار گيـرد، كـدام يـك را بايـد مقـدم         وقتي سود مادي  
ريختند تا سطح  ندم را به دريا مي  داريم كه مقادير زيادي گ      شمرد؟ كساني را سراغ   

، جـان    هـزار نفـر از گرسـنگي   ها صـد    را حفظ کنند؛ اما در همـان حـال         ها قيمت
 اقتـصاددانان و اربابـان       گيـري معنـوي در ميـان        معتقدم ما بايد سـمت     .سپردند مي

گيري معنوي در چارچوب ديني كـامالً روشـن           اين سمت  . را عمق بخشيم    اقتصاد
،  كيد بر معنويات است و اگر بخواهيم فراتر از چارچوب دينـي           همة دين تأ  .  است

ي خيريـه و    هـا  المللي نيز موضوع را بررسي كنيم، بايد مؤسـسه         در چارچوب بين  
ي داوطلب و ديگر مراكزي را كه به تقويـت و گـسترش روحيـة كمـك و                  هادهان

عـين   بايـد در چـارچوب م     هـا دها ن   اين . كنند، خالص گردانيم    مي خيرخواهي اقدام 
 نيكوكاري را پرورش    ةما همان اندازه كه در بازرگانان روحي      . گسترشي قرار گيرند  
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 را هاشما اگر نيت و هدف آن.  ايم دهيم، گرايش به معنويت را در آنان تقويت كرده       
 ة نتيج)طبيعي هم نيست كه انتظار داشته باشيد    (اصالح نكنيد انتظار نداشته باشيد      

اش نباشـد، مفهـومي    ز، در صورتي كه نيت پاك پـشتوانه      اخالق ني . الزم را بگيريد  
 كه راهکاري براي توسعه و افزايش       اين است د من   ها پيشن  ؛ بنابراين  نخواهد داشت 

قـرض  «اسالم نيکوکاري و کمک بـه ديگـران را          .  ، فراهم آوريم    نيكوكاري ةروحي
؛ در   اسـت  بخش خواند هر چند خدا خود، ثروت  و معامله با خدا مي   »دادن به خدا  

 من ذَا الَّذي يقْرض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَـه ولَـه أَجـر كَـرمي               «:  قرآن  آمده است   
اش را بـراي     كيست آن كس كه به خدا وامي نيكو دهد تـا نتيجـه            ( )١١ - حديد(

  ).وي دوچندان گرداند و او را پاداش خوش باشد
  

  1 و غربمسائل مطرح میان اسالمین تر مهم
امـت اسـالمي    اگر غرب را به مفهوم گستردة آن و اسالم را به معناي تمـدن و   

يابيم كه نيـاز    مينشدة بسياري را امروزي، در نظر گيريم، مسائل و موضوعات حل 
يي منطقـي و متـين   وگـو  گفتطرف و در گذار   گيري بنيادي از سوي دو     به موضع 

ند حداقلي دست يابند و يا بـا فـرض   دارد كه سرانجام بايد يا به يك توافق هر چ        
وجود تضادي ميان مواضع همديگر، برخوردي انساني و متمدنانـه، بـا آن داشـته               

  .باشند
ويژه اگـر بخـواهيم در كنـار        ه  به رغم فراواني و گوناگوني اين دست مسائل ب        

 مسائل اخالقي، اجتماعي و حتي سياسي، مسائل فلـسفي را نيـز در نظـر گيـريم،                
  .داشتي ا هاشارآنها جمال، به تمامي توان به ا مي

                                                
 هماهنگي عمل اسالمي مشترک وابسته به سازمان کنفـرانس  ةتين نشست کم يزدهمي شده به س   ارائه - ١

  .۳۰/۲/۱۳۸۲ مكرمه ة، مكياسالم
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، الگو و روش برتـري بـراي    )ص(ما معتقديم قرآن كريم و سنت شريف نبوي       
داده كه شـيوه و قواعـد كـار را پـيش از              ي با ديگران در اختيارمان قرار     وگو  گفت
، فـضا و حتـي زبـان    ها سازي، هدف  از نظر زمينه وگو  گفت و در جريان     وگو  گفت
ردد و همين كه در ميان خردمنـدان طـرف ديگـر نيـز شـيوة       گ  مي  شامل وگو  گفت

نوشـتاري،   يها توان با استفاده از رسانه  مياصولي و نيت پاكي وجود داشته باشد،    
 به اميـد آنكـه بـه    .ديداري و گفتاري، اين مسائل را مورد بحث و بررسي قرار داد       

يگر و از آن اقل به درك متقابلي نـسبت بـه يكـد         نتايج درخوري دست يابيم يا ال     
 اگر نتوان كـامالً    - ها جا به تفاهمي در يك چارچوب انساني براي كنترل اختالف         

  . نايل آييم-حلشان كرد 
گرايـي در   كه به نظر ما نـوعي افـراط    هايي    بر خالف برخي ديدگاه    كه همچنان

 به ويژه با وجود قشر منصفي كه از مواضـع منطقـي برخـوردار              - وجود دارد    هاآن
مـشترك   يهـا    بر اين باوريم كه زمينـه      - برخوردي انساني دارند     مسائلبوده و با    

ـ     آنها   ةتوان دربار   مي فراواني وجود دارد كه    اتخـاذ  ي  ا هتوافق داشت و مواضع يگان
ن غرب هـستيم کـه      هاكرد؛ ما در برابر خود شاهد چه بسيار مواضع اصولي در ج           

 فـداكاري نيـز   ةي ما، آماد كيد بر مواضع بر حق عربي و اسالم       أ تأييد و ت   ةدر گستر 
  .هستند

 بـه   مـسائل ايـن   ين  تـر   مهمبنابراين بياييم با اين ديد و با چنين اميدي به طرح            
  :دازيمبپرشرح زير 

  گرانه و خشونت نگاه خصمانه، صلیبی: نخست

متمادي، روابط دو جانبة     يها ي تاريخي و كارزار سده    ها بر اثر برخورد   معموالً
، بـا   هـا  اين نـوع برخورد    .از هر دو سوست   هايي   توزي اسالم و غرب متأثر از كين     

طلبي و گاه نژادپرستي، درآميختـه كـه         ي ديني، منافع ملي، توسعه    هاتعبير و تفسير  
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ي بدبينانه نـسبت    هااز دشمني و بدبيني را همراه با تعميم و تفسير         ي  ا ه آميز مسلماً
ي رسيده كه ديد جاي  به جاي گذارده و كار به ها در دل  ،مختلف يها گيري به موضع 

 هدرخصمانه نسبت به غرب به همان اندازه در تار و پود مسلمانان رسوخ پيـدا كـ          
  .گرانه نسبت به مسلمانان در ميان غربيان، جايگير شده است كه روح صليبي

و ديـد   هـا  توزي رات باالترين مقامات هر دو طرف شاهد چنين كين        هاما در اظ  
  پراهميتـي، شـديدتر   ة حادث پيطفي و در     ع ةهستيم كه پس از هر نقط     ي  ا هخصمان

بنـابر   ما در جريان يورش همگاني غرب عليه مسلمانان نيـز هـستيم كـه            .شود مي
 در آن سـو  كـه  همچنان .سال، شانزده برابر گرديد   يك هامريكا، طي تن  آ FBI اعالم

 نيز مسلمانان شروع به نفرت و انزجار از هـر آنچـه غربـي اسـت و بـوي غربـي                  
كه از نظـر   هايي    و آماده بودند تا به هر وسيلة ممكن حتي به شيوه           ، كردند دهد مي
 ةي جزيـر  هـا  انفجار .ضربه بزنند  ها المللي و اسالمي پذيرفتني نيست، به غربي       بين

سـت كـه البتـه بـه موضـوع حـل نـشدة        ها بالي در اندونزي، از همين نوع واكنش  
 مربـوط » وريـسم خشونت و تر  « خصمانه، يعني    ةديگري در ارتباط با همين روحي     

  .گردد مي
هـستند كـه    ي  ا هيي، معلول آن روحية خصمان    ها العمل بدون ترديد چنين عكس   

  . آتش زير خاكستر، همه چيز را نابود خواهند كردهمچوناگر كنترل نشوند 
و ) م٢٠٠١(يازده سپتامبر    يها بينيم كه فريادش از زخم      مي از يك سو غرب را    

ت و از سـوي ديگـر شـاهد نالـه و فغـان              حوادث تروريستي ديگر به آسمان اسـ      
 هـستيم و از    هـا ان و ماننـد آن    نـست اافغ مسلمانان از درد و رنج و زخم فلـسطين و         

سوي سوم نيز غرب به رغم اينكه پذيرفته است هنوز تعريف جامعي از تروريسم           
المللي، تفكيـك   آن از موارد مقاومت مشروع ديني و بين        يها  نشده و مصداق   ارائه

 ود را در جايگاه مدعي و قاضي و مجري حكم در اين مسائل قـرار              نشده است خ  
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اگـر همـراه مـا نباشـي، بـا          «سازد كه     مي دهد و حتي اين تز نامعقول را مطرح        مي
 افراطـي چنـين مطـرح      يها  كه كمونيست  گونه نا درست هم  .»هستي ها تروريست

 چنـين  و در» فهمـي  يا كمونيست هستي يا چيزي از كمونيسم نمـي   «: كردند كه  مي
  .شود  مي، بسته و باب خشونت، گشودهوگو گفتاحوالي است كه باب بحث و 

  طبیعی و اجتماعی يها  آزاديۀمسأل: دوم

كه جامعـه در اختيـار انـسان    هايي  اي بسا چنين تصور شود كه غرب بر آزادي  
گذارد و در همـان حـال اسـالم مـتهم بـه محـدود كـردن ايـن                     مي ده، انگشت هان

 كه غرب همواره اسالم را مـتهم كـرده كـه            آن است  اما حقيقت    شود؛  مي ها آزادي
 هـا اش از آن   كـه انـسان بنـابر خـوي انـساني         هـايي    يعني آزادي (طبيعي   يها آزادي

 .كند و جبرگراست؛ زيـرا بـه قـضا و قـدر اعتقـاد دارد                مي ردرا  ) برخوردار است 
» اروينگواشنگتن  « آمريكايي   ةوقتي نقل قول دكتر محمد حسين هيكل از نويسند        

ي اساسـي اسـالم از      هانوشته و در پايان آن بنياد     ) ص( پيامبر اكرم  ةكه كتابي دربار  
جمله اعتقاد به جبر را توضيح داده و مرحوم هيكل نيز پاسـخ مناسـبي بـدان داده            

 مطالعه كردم، گمانم بر اين بود كه اين يك برداشت فردي از سـوي برخـي   رابود  
خـود بـر همـين     » تاريخ تمدن «نيز در   » ل دورانت وي«بينيم كه     مي ست؛ اما ها غربي
ي روشـن در  هـا ده و اعتقاد به جبرگرايـي را از جملـه نمود  هاتفاهم انگشت ن   سوء
  ١. اسالمي تلقي كرده استةانديش

ام  هم برخورد كرده» م برايانهابراآ« معاصر انگليسي يعني     ةحتي به يك نويسند   
   ٢.كند  ميرگرايي متهم به جبآن راكه در سخن از تمدن اسالمي، 

با توجه به روشن بودن اصل اختيار و آزادي انسان در قرآن كريم در اين آيـه،             
                                                

 .»قصة احلضارة«  متن عربي با عنوان،۵ ص ،۱۳ جلد ،تاريخ تمدن - ١
  .۱۹۹۴سلسله يادداشتهايي در مجلة اكونوميست لندن در سال  - ٢
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إنا هديناه السبيلَ إمـا شـاكرا وإمـا         «: م وجود ندارد  هانيازي به پاسخگويي به اين ات     
امـا  ) اسايم يا سپاسگزار باشد يا ناسـپ       راه را به او نشان داده     ( )٣ - انسان (»كَفُورا

آنهـا  و حتي روشـنفكران   ها است كه بايد از ذهن غربي   ي  ا هبه هرصورت اين شبه   
ي تحليلي اجتماعي در اين عرصـه       هازدوده شود، در غير اين صورت داراي پيامد       

  .است
 اجتمـاعي  يها  غرب همچنان اسالم را متهم به محدود كردن آزادي    ،به هرحال 

 آن چنـان سـازند كـه     مـي م را به غرب وارد هاكند کمااينکه مسلمانان نيز اين ات      مي
حيواني و ويرانگري   يها  به آزادي  آن را فردي بخشيده كه     يها گسترشي به آزادي  

مشترك  يها هم آيند و عرصه تبديل ساخته است و بنابراين هر دو طرف بايد گرد       
  .ميان خود را مشخص سازند و اين امري است كه تا اندازة زيادي، شدني است

   رابطه میان صلح و عدالتۀلمسأ: سوم

ي منطقـي درسـتي اسـتوار گـشته و          هـا ي اديـان بـر بنياد     وگـو   گفـت فراخوان  
درك و تفــاهم مطلــوب و كاســتن از  يهــا  خــود را در زمينــهةي ســازندهاپيامــد

مـستمر در   يهـا   و نيز فراهم آوردن بستري براي همكاري  هاو برخورد  ها درگيري
 .معنـوي، در پـي داشـته اسـت        يهـا  خدمت به مـسائل انـساني و دينـي و ارزش          

 ةاميدواريم اين روند، گسترش بيشتري بيابد و از تفاهم ميان كارشناسان به مرحلـ             
 ارتقـا يابـد و آنـان در    ها  ملت ةباالتري در عرصة فرهنگ عمومي و با جلب عالق        

اي، بـا چنـين      مسائل مختلف تمدني خود به دور از هرگونه بدبيني يا سوءاستفاده          
  .خود را سامان بخشند يها دگاهي، روابط و پيوندروحيه و دي

است كه از پيش بـر      هايي  يي، شروع از باور   وگو  گفتهر   يها از جمله اولويت  
ي هاي مشترك به منزله پرتوها اتفاق نظر وجود داشته باشد تا بتوان از آن باور هاآن

تالف،  و داوري در موارد اخ   وگو  گفتبستة   يها  راه ةگشا و گشايند   روشنگر و گره  
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  .گيري كرد بهره
ي مـشترك در ميـان تمـامي    هـا به گمان ما ايمان به فطرت آدميان يكي از باور       

الهي است ي ا ه فطرت از اين قرار است كه انسان، آفريد   ة مقول .اديان آسماني است  
ــديهي، ةكــه حكمــت الهــي در وجــود و خميــر   اصــلي وي مجموعــه مفــاهيم ب

ده كه حركت طبيعـي او را    هارا به وديعه ن   عقلي و تمايالت و غرايزي       يها توانايي
  .كند  ميبه سمت تكامل در نظر گرفته شده براي وي، تضمين

خرد آدمي را برانگيزنـد      ينهااهتا ن ند  ا هآمد) ع(اديان نيز به تعبير حضرت علي     
نهفته در زنـدگي وي فـراهم        يها و فضاي مناسبي براي ظهور و بروز اين توانايي        

ا كه تفاوت بسياري با رفتار و زندگي حيوانات و جانوران           آورند و مسير انساني ر    
  .انساني را ندارند، نشانش دهند يها يك از توانايي دارد كه هيچي ا هزبان بست

مسائل بديهي نيز آن دسته مسائلي هستند كـه تـوان شـناخت خـود، شـناخت         
  وجودي و روابط موجـود ميـان اشـيا را بـه انـسان              ةهستي و واقعيت و نيز فلسف     

 ايمـان بـه اصـل    ،)علت و معلولي(ايمان به اصل عليت  : بخشند؛ مسائلي چون   مي
و سلسله قضاياي ديگر؛ اين قضايا در شمار   ) جمع دو نقيض  (محال بودن تناقض    

 زيـرا در  ،ي دروني و وجدان انساني جاي داشته و نياز به اسـتدالل ندارنـد           هاباور
 روشـن اسـت،    كـامالً كـه  همچنـان شـويم؛     مي بست مواجه  صورت، با بن   غير اين 

عقلـي نيـز همـان قـدرت      يهـا  توانايي. ستها، بسته و مبتني بر آن ها آن براستدالل  
اطـراف و در   يهـا  دروني انساني بر انديشه و تأمل و مجردسازي مسائل از جنبـه           

يات و رسيدن به كليات و مقايسة اشياء با يكديگر براي رسـيدن بـه            ئنورديدن جز 
بـراي مراحلـي اسـت كـه در         ) انتـزاع (ريـزي ذهنـي      امهتصورات جديد و نيز برن    

انساني و در    يها ذهني، از ويژگي   يها اين توانايي . واقعيت، وجود خارجي ندارند   
  .روند  ميواقع راز حركت تكاملي، خالقيت و رشد او به شمار
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دهـد و     مي تمايالت غريزي نيز نيرويي است كه آدمي را به سمت كمال سوق           
 از جملة اين غرايز ميل به       .راند  مي وي در اين عرصه،    يها واناييگيري از ت   به بهره 

درونـي و   يها كمال، حركت به سوي كمال مطلق، تالش در فايق آمدن بر ناتواني    
او و سرانجام اطاعت از    يها كرنش در برابر مطلق توانا و اداي حق و شكر نعمت          

 و سرشـت خـويش       مسائل را در وجود و هستي      گونه ايناوست؛ انسان    ينهاافرم
متفاوت و عملكرد هر يك مختلـف  آنها يابد هرچند تجلّي و نمود     مي جاي گرفته 
  . بروزشان، وجود داشته باشدة و نحوهاتي نسبت به آنهاباشد و شب

و ) خويـشتن دوسـتي   (توان به غريزة حب ذات        مي از ديگر تمايالت و غرايز،    
از جمله غرايز اصـيل در   اين يك، .ي خويش اشاره كرد  هاتالش براي تحقق آرزو   

ي ا ه پديـد آن را كه روزگاري ماركسيسم پنداشته و گونه آنتوان   انسان است و نمي   
توان با تحريم و حذف مالكيت خصوصي، از وجـود            مي  كه -ه بود   ستناروبنايي د 

  . ناديده گرفت و سركوب كردآن را - انسان زدود
از عناصر زيبايي شـناختي   اين تمايالت، زيباشناسي و به هيجان آمدن ةاز جمل 

 بر آن نيستيم كه همـة عناصـر و   اينجا در .ستهااست كه اين هستي، سرشار از آن  
باور به  : خواهيم اين حقيقت را روشن سازيم كه        مي  اما ،غرايز فطري را برشماريم   

از جملـه   » كار خوب را بايد انجام داد     «و  » عدالت هميشه چيز خوبي است    «اينكه  
اگر انـسان بپـذيرد كـه       . گونه استداللي ندارد   كه نياز به هيچ   ي فطري است    هاباور

 انجـام  آن راهيچ ترديدي بايد   است اين باور را هم دارد كه بي       » خوب«كار معيني   
مطلـق، حكـم     يهـا   از ديگر موضوع   كه همچنانداد، اين يك موضوع مطلق است       

اسـت  » اناطاعت از منعم حقيقي و مالك حقيقي هستي و انس         « انساني   -وجداني  
  . مطلقي است و هيچ خالفي در آن راه نداردةمسألكه 

 مهرورزي، ايثار و صلح نيز در ، امانت، عدالت، راستي:از آنجا که اصولي چون  
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شـوند،    مي مطلق قلمداد  يها وجود انسان رسوخ يافته كه در شمار همين موضوع        
 نيـز  » اصـل در« منظور از عبارت     .خيلي خوب هستند  » در اصل « ها همة اين مقوله  

حسن طبيعي و فطـري  آنها پيش آيد كه طي هايي  اين است كه ممكن است حالت 
را سلب كند و از اينكه تجلي عدالت و مصداق واقعـي آن      ها آن مسائل و موضوع   

  .سازد و در عوض در شمار تجلي ظلم و تجاوز قرارشان دهد باشد، خارج 
  

  گیري نسبت به آن نی و موضعهاصلح ج
كه امنيـت يـك خواسـت انـساني و فطـري اسـت كـه ريـشه در                   گفتيم در اين  

) خويشتن دوستي ( حب ذات    ة نهفته در فطرت انساني يعني غريز      ةغريزين  تر  مهم
دارد، ترديدي نيست؛ اين غريزه هماهنگ با ديگر غرايز بـه منظـور تحقـق رونـد                 

 بـراي تـأمين مـسير       .كنـد   مي انساني متعادلي به سوي اهداف تكاملي انسان، عمل       
بسنده نيـست؛ بايـد فـضايي    هايي غريزي به تن يها وزون و متعادل، وجود انگيزه    م

ياد شـده   يها تأمين گردد تا انگيزه) جمعي(طبيعي براي خود فردي و خود نوعي      
  .مورد نظر، به حركت در آيند يها به سمت هدف

بينـيم كـه     مـي از آنجا كه خود فطرت در پي تأمين فضايي با امنيت كافي است    
آميز و نفرت از ظلـم و        عدالت يها  و لطف الهي، بديهيات عقلي و گرايش       عنايت

فـراوان عـدل    يها تجاوز را در اين فطرت جاي داده و حتي قدرت تعيين مصداق   
 همه، راه را براي ايجـاد پيونـد بـا آفريـدگار             ها اين . است و ظلم را به وي بخشيده     

ر پرتو چنين شـرايطي اسـت       سازد و د    مي ر بندگي در برابر او هموار     هامتعال و اظ  
  .شود  ميوحي در برابرش گشوده يها انداز كه چشم

بنابراين بايد دربارة اين پيوند، به نوعي تفاهم نظري دست پيدا كرد تا به ياري             
  .نيز به تفاهمي نايل آمد ها آن بتوان دربارة مصداق
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  هژمونی تمدنی: رمهاچ
حـور و الگـوي تمـدن بـشري          م مثابـة   بـه  طبيعي است كه اسالم خود را        كامالً
ي تمـدني اسـت كـه آفريـدگار     هـا بخش الگو كند به اين اعتبار كه پايان     مي قلمداد

نيان به اقتضاي لطف خود به بشريت ارمغان داشته و امت اسـالمي را الگـو و       هاج
وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا        «: نيان در نظر گرفته اسـت     هاشاهدي براي تمامي ج   

كُونلَ  لّتاء عدها          ىواْ شـهيدش كُملَـيـولُ عسكُـونَ الريـاس وآري( )١٤٣ - بقـره (»  الن! 
گردانيديم تا بر مردمان گواه باشيد و پيـامبر          ها را بهترين امت   چنين است كه شما   
  .)بر شما گواه باشد

بايـد بـدان    ها كه ديگر ملت) هژموني( محور تمدني   ةغرب نيز خود را به منزل     
 انديـشمند ژاپنـي االصـل       -»فوكويامـا « بـه تعبيـر      .ا كنند، مطرح كـرده اسـت      اقتد
 هدف و پايان تـاريخ مطـرح سـاخته و بـه رغـم          مثابة  به غرب خود را     -مريكاييآ

 ةنتينگتون از نظر روش كـار بـا او اخـتالف دارد و قايـل بـه ايـد       هااينكه ساموئل   
دن ليبراليـستي غربـي    كار يعني چيرگي محتوم تمة اما در نتيج،ستها جنگ تمدن 

 كـه قـبالً   - م برايـان هابراآاين ايده را  . عقيده است  ، با او كامالً هم    ها بر همة تمدن  
ن اسالم نيز بايـد بـا       ها با اين تفاوت بر زبان آورده كه ج        - اش سخن گفتيم   درباره

ن اسـالم در  هـا  او اعتقـاد دارد كـه ج     .سپري كردن مراحلي، به اين سطح نايل آيد       
ن غرب در هاگذر خواهد كرد كه ج   ي  ا هم هجري قمري از همان مرحل     قرن پانزده 

  .قرن پانزدهم ميالدي با رنسانس خود به وضع كنوني، نايل آمده است
نـاروا، حتـي ميـان برخـي         يهـا  اين ايده را همراه با نوعي نخـوت و مقايـسه          

اسالمي و مسيحي، سياستمداران و حقوقدانان غربـي ديگـري نيـز بـر         يها ديدگاه
  .اند ان راندهزب

عايـد نخواهـد   ي ا هبه نظر من، بررسي كليات و مقايسة دو مفهوم كلـي، نتيجـ            
ـ جز يها كرد؛ ما بايد هر تمدني را با استفاده از اصول و شالوده            ي آن بـسنجيم و     ئ
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مـشترك انـساني و نيـز     يهـا  فـرض  گاه و ضمن توجه به پـيش      تحليل كنيم و آن   
  با يكـديگر بـرآييم و در ايـن   هاو بنيادوجدان مشترك، در پي مقايسة  اين اصول         
ي سـترگي نايـل آيـيم وگرنـه     هـا وردهاصورت اميد داشته باشيم كه به نتـايج و ر  

  .گرفتار دور باطل خواهيم شد

  نی  شدنهاشمولی و ج نها ج-پنجم 

 يهـا  در اينجا نيز بايد به هر يك از دو طرف اجازه دهيم تـصورات و ديـدگاه           
رد اصول بنياديني كه پذيرش چند صدايي، همكـاري  خود را مطرح سازند تا درمو 

ني در خدمت به تمامي بشريت به منظـور جلـوگيري از هـرز           هاو نظم مشترك ج   
  .ند اتفاق نظر داشته باشيما هذيرفتپ آن راامكانات   وهارفتن نيرو

اسـالم، سوسياليـسم و   :  كـه امـروزه سـه نظـام رقيـب يعنـي      آن استواقعيت  
كنيم كـه بـا     ميكيدأدر اينجا ت. ني وجود دارندهاج يها يگير داري با جهت  سرمايه

گرايـي  وجـود نـدارد؛ پـيش از      نيهاني شدن و جهاچنين برداشتي تفاوتي ميان ج    
 اديـان الهـي،     ة آخرين حلقـه از زنجيـر      ةمثابه  اين خاطر نشان ساختيم كه اسالم ب      

ت در نظـر  سان راه نجاتي كه از سوي آفريدگار براي بشري        ه  ب براي اصالح بشر و   
 افـراد بـشر مـشترك    ة اسالم بر فطرتي كه ميان همـ     .گرفته شده، نازل گشته است    

 مثابة بهگذارد و خود را   مي و اقناع است، انگشت   وگو  گفتاست و مبتني بر منطق      
 چنين اسالمي براي تحقـق اهـداف خـود از    .كند  مي راه نجات بشريت عرضه   هاتن

ي هـا ي بهره گرفته و سعي در حـذف مرز   برنامة تغييرات فردي و تغييرات اجتماع     
ني با  هاجي  ا هزباني دارد و در پي ايجاد جامع       يها جغرافيايي، نژاد، رنگ و تفاوت    

 انساني ةاهداف يگان يك قانون و يك رهبري و برخوردار از احساسات مشترك و     
از جملـه   . گرايي در بسياري از متون اسالمي، قابل برداشت است         نهااين ج . است

اي : بگـو ( )١٥٨ - اعـراف (»  الناس إني رسـولُ اللّـه إلَـيكُم جميعـا          هالْ يا أَي  قُ«: ةآي
وإن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك «: ةو آي.)  شما هستم  ة خدا بر هم   ة فرستاد  من !مردم
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 -قلـم   (» هو إلَّا ذكْر لّلْعـالَمني    بأَبصارهم لَما سمعوا الذّكْر ويقُولُونَ إنه لَمجنونٌ ٭ وما          
را با چـشمان خـود    و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه تو ) (٥٢  و    ٥١

نيـان  ها قـرآن بـراي ج     آنكهگويند كه او ديوانه است و حال          مي آورند و  به سر در  
  .)جز اندرزي نيست
ـ  ارخان، آيـات و  وي برخي خاورشناسان و م   هابر خالف ادعا   سياري  حاديـث ب

اسـت گـو   آن ني بودن اسالم از همان ابتداي پيـدايش   هاوجود دارد كه نشان از ج     
ني اسالم، رونـدي تـدريجي داشـته و در اينجـا فرصـتي بـراي                هااينكه گرايش ج  

  .توضيح مطلب وجود ندارد
ني داشـته و ايـن    هـا گيـري ج   نتيجه آنكه اسالم از آغـاز و طـي زمـان، سـمت            

كيـد  أ انساني و مسير و هدف را همواره مورد تگيري و نيز وحدت خاستگاه  سمت
 تـاريخ  ةسوسياليسم نيـز وقتـي فلـسف   . اسالم چنين ديدگاهي دارد. داده است  قرار

ـ    ميـان  ه خود را مطرح ساخت از ماترياليسم تاريخي و مراحل مشهور آن سـخن ب
داري   سـپس سـرمايه  ،داري و پـس از آن فئوداليـسم      بـرده  ةآورد كه شـامل مرحلـ     

 سوسياليسم و سرانجام ةگاه مرحل داري صنعتي و آن  ه دنبال آن سرمايه   تجاري و ب  
از جملـه كـارزار     هـايي     البته طبق قـوانين و مكانيـسم       - تاريخي كمونيسم    ةمرحل
  .شود  مي-ي اجتماعي و طبقاتي هاتضاد

ني هـا شمولي سوسياليسم در ايجاد تحولي ج      نها ج ةاين چنين ديدگاهي، نظري   
 ساخته است؛ روشن است كه سوسياليسم در اين زمينه         در مسير بشريت را مطرح    

ــسألاز  ــد    ةم ــه عقي ــه ب ــسم ك ــين سوسيالي ــام آهن ــالب و نظ ــاتي انق ــرد طبق  ة نب
شـود     مـي ، جامعه را به بهشت موعودي به نام كمونيـسم رهنمـون          ها سوسياليست

رو   البته اين ديدگاه هم در تئوري و هم در عمـل بـا ناكـامي روبـه    ١.جويد  مي بهره
  .دگردي

                                                
در كتـاب  ) ره(براي آشنايي بيشتر با موضوع، به مباحث مطرح شده از سـوي اسـتاد شـهيد صـدر                  - ١

  . مراجعه كنيد۲۳۸ - ۲۵۳اقتصادنا صفحات 
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 ةداري نيز بايد گفت كه اين نظام، از آغاز، فاقـد هرگونـه شـالود     سرمايه ةدربار
ـ بينـي، قا  نهـا ريزي ايدئولوژيك و ج  براي پي و اهميتي ١ايدئولوژيك بود  . ل نبـود ئ

آنچه مورد توجه اين مكتب بود سامان دادن به زندگي مادي و برپـايي ايـن نظـام          
اما هنگامي كه در مسير و رونـد حركـت   فردي بورژوايي بود؛   يها براساس آزادي 

ـ   يها گستردگي انديشه خود با  ي هارو گـشت، بـا توجـه بـه شـعار      همخالفـان روب
عـدالت   «براي خود در نظر گرفـت؛ مـثالً    هايي  ، شعار هاسوسياليستي و در برابر آن    

بازار «را با »  اقتصاديةرشد و توسع  «،  »حقوق بشر «در سوسياليسم را با     » اجتماعي
سـازي   نيهـا ج«را بـا    » نهـا پرولتاريـاي ج  «و سـرانجام شـعار      » د توليد آزاد و رش  
 و تا زمـاني كـه       دانستي  ا ه چه در آغاز جنبة محلي يا منطق       ،پاسخ گفت » سرمايه

ني بودن  ها ج ةكرد و داعي    مي شرايط مناسب فراهم نيامده بود، بيشتر بر غرب تكيه        
  .ني شدن نداشتهاو ج

  جمعیت و توسعهنی شدن اجتماعی و مشکالت هاج: ششم
حاكم بر تنظيم اسناد اجتمـاعي  آنچه در روند انديشة اجتماعي غرب و انديشة     

اســناد و (… پكــن و گ، ســندهــاالمللــي از جملــه ســند قــاهره، ســند كوپن بــين
توسـعه و جمعيــت كــه در   يهــا مختلــف كنفـرانس  يهــا  نشـست يهــا قطعنامـه 
ت اينكـه سلـسله     درخـور توجـه اسـ     ) ياد شده برگزار گرديده است     يها پايتخت
 .رونـد   مـي بـه شـمار    هـا  وجود دارد كه رهنمون اصلي اين انديـشه       هايي   خاستگاه

  :ازاند   عبارتهاآنين تر مهم
گويد نرخ رشد جمعيت انساني بسي        مي اصل نظرية جمعيتي مالتوس كه    : اول

  .سريعتر از نرخ رشد امكانات طبيعي و مواد اوليه است
كامـل   يهـا   هم نيـست در برابـر آزادي      ةستتوان و شاي   اين اصل كه نمي   : دوم

شـود    مي  منجر  غرايز جنسي، موانعي قرار داد؛ زيرا به سركوب، عصيان و نگراني          
  .و با حقوق بشر مباينت دارد

                                                
  .۲۴۷ - ۲۵۰ صفحات ،همان - ١
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 اجتمـاعي   -اخالقي   يها انساني يا ارزش   يها عدم ايمان به آنچه ارزش    : سوم
معه، منجر بـه عـدم     در جا هايي   شود و اين تصور كه وجود چنين ارزش         مي ناميده

گردد؛ لذا از نظر اجتمـاعي بايـد          مي نيهاسخگويي به فرهنگ غربي در سطح ج      پا
در برابـر يـورش فرهنگـي و تحميـل           هـا  را محو کرد تـا ملـت      هايي   چنين ارزش 

و هـم بـر خـود قـوانين فرعـي اجتمـاعي در        هـا  غربي، هم بر ذهنيت   يها ديدگاه
بشر در مسائل حقوقي اسـت و بـه         مدني به عنوان دميدن روح حقوق        يها عرصه

 -دانـد    مـي )حقوق بشر( اين حقوق ةاين اعتبار كه غرب خود را قيم و پدرخواند  
 آمـاده و   كـامالً -جنبة اين يورش فرهنگي است ترين   خطرناكو اين نكته مطمئناً   
  .پذيراي آن باشند

رو   كليـسا روبـه    ة سكوالريسمي كه غرب با آن از طريـق سـلط          ةروحي: رمهاچ
يافت و راه ماترياليسم در پيش گرفـت و تمـدني        هايي  آن ر  يها  و از چنگال   شده

ـ   يهـا  را ساخت كه از تلفيق اين مسير با پيشرفت   از . دسـت آمـده بـود   ه علمـي ب
كند اين روش و چنين شيوة برخوردي با كليسا بايـد       مي اينجاست كه غرب گمان   

رب نسبت بـه هـر   گونه است كه غ ن در پيش گرفته شود و بدين     هادر سرتاسر ج  
آنچه ديني و مذهبي است يا پيوندي با دين و مذهب دارد حـساسيت پيـدا كـرده            

شـكل   هـا  ريزي وحشتناكي بـر ايـن شـالوده      تگاه چنين برنامه  است؛ از همين خاس   
  :گرفت
 يهـا  ي مذهبي به ويژه در عرصـه هاكامل از قيد و بندهايي ييد بر ر  أ مهر ت  - ١

  .خانوادگي و اجتماعي
  .شد جمعيت به هر وسيله از جمله با استفاده از سقط جنين كاهش ر- ٢
فكـري،   يها غربي از حقوق بشر بر عرصه      يها  تحميل مفاهيم و برداشت    - ٣

  .عملي و حقوقي
ني شـدن اجتمـاعي و دخالـت سـازمان ملـل متحـد در       ها جةكيد بر ايد  أ ت - ٤

  . ي اجتماعي آنانهاملل و بنياد يها فرهنگ
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كيـد  أقرآن كـريم ت   . پذيرد  را نمي  ها يك از اين خاستگاه    بينيم كه اسالم هيچ    مي
ده اسـت  هـا دارد كه خداوند متعال، هر آنچه انسان نياز دارد در طبيعت به وديعه ن           

ن هاو نظم در ج ها است كه هر وجدان انساني شاهد اين هماهنگي     ي  ا هاين نكت  و(
 در واقـع  سـاز شـده   ؛ امـا آنچـه در ايـن راسـتا مـشكل     )هستي، بـدان اذعـان دارد   

ــ   محــصوالت طبيعــي و خــدادادي و كفــران ةسـتمكاري انــسان در توزيــع عادالن
 ها اللّـه الَ تحـصو  ةَوآتاكُم من كُلّ ما سأَلْتموه وإن تعدواْ نعم       «: الهي است  يها نعمت

   كَفَّار انَ لَظَلُومورد  خواستيد براي شما فـراهم آ      آنچههر  ) (٣٤ - ابراهيم(» إنَّ اإلنس
خداي را بر شماريد، شمردن نتوانيد همانا انسان بسيار سـتمكار            يها و اگر نعمت  

  .)و ناسپاس است
كوري هستند كه بدان سبب در وجـود   يها  بايد گفت غرايز، انگيزه    كه همچنان

گيري از هـدايت   اش با بهره ند كه حركت وي را در مسير زندگي       ا هده شد هاانسان ن 
تـوان   شـرع ميـسر گردانـد؛ ايـن غرايـز را هرگـز نمـي              واقعـي    يها عقل و برنامه  

سركشي  يها ناوفتصورت به    ساخت؛ زيرا در اين    هاحال خود ر   گسيخته به  عنان
 يهـا   ايمان به ارزش   كه همچنان ،كنند  مي شوند كه وجود آدمي را تهديد       مي تبديل

عال اخالقي نيز به اقتضاي وجدان و فطرت انساني برخاسته از ايمان به خداوند مت       
است و هركس در پي چيزي جز اين باشد، به انسانيت ستم روا داشته و آن را بنا                 

ند و  ا رپايانهاهمچون چ آنها  ) (١٧٩ - اعراف(» أُولَئك كَاَألنعام بلْ هم أَضلُّ    «: به آية 
  .به ددمنشي و خوي حيواني، كشانده است.) تر حتي از آن هم گمراه

توان بدون اين ديـن،     است و نمي    ندگي همبسته سرانجام اينكه اسالم دين ز     و
 ناپذيرفتني اسـت و بـر ايـن اسـاس نتـايج      الئيسم مطلقاً. زندگي را سامان بخشيد  

 مهمـي را بايـد در نظـر         ةمورد استناد اينان نيز پذيرفتني نيست؛ اما به هرحال نكت         
 مشروعي وجود دارد كه در اين ميـان  يها داشت و آن اينكه يك سلسله جايگزين    

 منفـي در   نيز توجه كـرد و موضـعي كـامالً     هاسازند و بايد به آن      مي خود را مطرح  
 تنظيم خانواده موضوعي است كه اسالم هم بدان توجه كرده  .برابرشان اتخاذ نكرد  

 آن را اي، روند جامعه      داده و حتي در صورتي كه بنابه شرايط ويژه          و به آن اجازه   
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انچه رشد جمعيت بـر اثـر عـواملي كـه      چن .ايجاب كند، واجب هم گردانده است     
ي ا هتوسع يها ندارد خطري را متوجه منطقه و برنامه      آنها  دولت اسالمي نقشي در     

تواننـد در    مـي افراد نيز. تواند فرمان به كنترل جمعيت دهد  مي»امر ولي«آن سازد،   
 اي، كـامالً    پدر و مادر در چنين برنامـه       .اين زمينه طبق مصلحت جامعه عمل كنند      

مشروعي صـورت    يها  كه به شيوه   آن است شرط اين كنترل جمعيت     . زاد هستند آ
  .نيستآنها ، هرگز در شمار »سقط جنين«گيرد كه البته 

نادر از جمله در معرض خطر بودن جان مادر          يها جز در حالت  » سقط جنين «
  .يا ابتالي جنين به بيماري صعب العالج، نارواست

كند و در يك چـارچوب    مي يقي آن تضمين  اسالم، حقوق بشر را به معناي حق      
 اسـالم خـود   .نـد ك  مـي سـازد و تـضمين    مي براي افراد فراهمآن راواقعي و سالم    

  فطـرت انـساني قـرار   ة بـر شـالود  آن راني شـدن دارد و   هـا از ج ي  ا هبرداشت ويژ 
 ممكن است دچار ضعف يـا قـوت   ها افراد مشترك است و تن     ةدهد كه نزد هم    مي

  . آن نيستباشد، ولي فارغ از
ـ              هر  به بـا اسـناد   ي ا ه سـازند ةحـال بايـد هـشيارانه و در عـين حـال بـه گون

  چـه در غيـر ايـن   ،جمعيت و توسعه و موارد مـشابه برخـورد كـرد           يها كنفرانس
  نيز از دسـت    آن را مثبت   يها شويم و جنبه    مي منفي آن  يها صورت، گرفتار جنبه  

  .دهيم مي
  ان آموزش جنسی به دختران و پسرةو دربار

ـ     كسي نمي  ه تواند نسبت به ديد مثبت اسالم به امر آموزش، كمترين ترديـدي ب
اسالم دين علم است و طرفدار آموزش و فراگيري دانش از سـوي             . خود راه دهد  

اجتمـاعي  ما در خصوص آموزش حقوق فردي و . انسان در هر مرحلة سني است  
 نسبت به طرح حقـايق    االطالق هيچ مانعي   بينيم و علي   به انسان، هيچ مشكلي نمي    
 يهـا  استفاده از آموزش و شـيوه  اشكال واقعي در سوء. در برابر انسان وجود ندارد  

و است غيرانساني است كه البته اسالم با آن مخالف  يها آن به منظور تحقق هدف
  .كند  ميدر برابرش ايستادگي
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 يها ديامپي آن براي بركنار ماندن از       هايامدپآموزش مسائل و روابط جنسي و       
ريزي براي پرداختن خردمندانه به آن و تحقـق هـدف از             اطالعي و برنامه   منفي بي 

آفرينش انـسان و تـضمين تـداوم نـسل بـشر و توانـايي وي در آبـاداني و بنـاي                      
ي طبيعـي   هـا سالم و صالح و تنظيم روابط اجتماعي و نيز بـرآوردن نياز           ي  ا هجامع

  .ت طبيعي اسجنسي و لذت بردن از زندگي، كامالً
 فراخوانـد و    هاهم طبيعي اسـت كـه اسـالم بـدان           همه طبيعي است و اين     هااين

 ةست؛ زيـرا مربـوط بـه جنبـ     هااستفاده از آن   تأييدشان كند؛ اما خطر واقعي در سوء      
اسـتفاده از     سوء .ويژه جوانان است  ه  وري در زندگي آدمي ب     بسيار حساس و شعله   

از همـين رو  . دارد ايت احتياط واميآن نيز در همين نكته نهفته است و ما را به رع   
 اصـرار » هيأت نمايندگي ايـران    «ةجمعيت و توسع   يها بوده كه در تمامي نشست    

كرد كه آموزش جنسي در سن مناسب و زير نظر والدين صورت گيرد تا مبادا                 مي
آن  رواني فردي يا اجتماعي، منتهي گردد؛ بنـابراين  بهتـر      -به نتايج منفي جسمي     

براي آموزش فرزندان دختـر و پـسر مـا و       ي  ا ه اصولي و خردمندان   ة كه برنام  است
  .انتقال اطالعاتي كه در اين زمينه بدان نياز دارند، تدوين گردد

رت، نكـاح،  هـا فقهي متعددي چـون ط  يها احكام مربوط به اين بخش در باب      
كاري در برخي موارد و به عذر شرم و حيـا و   نهاپن. مجازات و غيره پراكنده است  

يز پرده نگشودن از اسرار، البته تا حدي طبيعي است؛ اما اين بدان معنا نيست كه                ن
ـ              بـه ورطـة گنـاه و دلهـره و     ن رااما اطالعات الزم را به آنان منتقـل نـسازيم و آن

  .نگراني بكشانيم
 را بـه صـورت      اين كـار  ،  هابايد گفت برخي كشور   » سقط جنين  «ةمسأل ةدربار

 بـه  هابرخـي ديگـر از كـشور     . انـد  جـاز شـمرده   طبيعي در قوانين داخلـي خـود م       
ريزي  و حتي تنظيم خانواده و برنامه     » سقط جنين «سركردگي كليسا، هرگونه عمل     

نـد مگـر آنكـه    ا هتحـريم كـرد  ضـد بـارداري و غيـره را      يهـا  با استفاده از قـرص    
ريزي ياد شده براي همبستري در ايام معيني از ماه براي كاسـتن از احتمـال                 برنامه
  .د نطفه، باشدانعقا
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. گيـري يادشـده، راه ميانـه اسـت         گيري اسالمي، در مقايسه با دو جهـت        جهت
داند و در   مي را منع كرده و پس از انعقاد نطفه، سقط جنين را حرام          اين كار اسالم  

بينـد   عين حال مانعي براي انجام اقداماتي به منظور پيشگيري از انعقاد نطفه، نمـي           
  . را براي اصحاب خود، حالل گردانداين كار نيز )ص( پيامبر اكرمكه همچنان

شود كـه     مانع از آن نمي    -فقهي   يها  البته بنابر برخي ديدگاه    -اسالم  همچنين  
سـقط  «در صورت بيم جان مادر يا دچار بودن جنين به بيمـاري صـعب العـالج،                 

  .صورت گيرد» جنين
 لقـاً د و مطنبايد اقدام و عمل خوشايندي تلقـي شـو       » سقط جنين «به هر حال،    

تنظيم خانواده در نظر گرفتـه شـود و چنانچـه از             يها نبايد به صورت يكي از راه     
  .نظر شرعي، روا داشته شد حتماً بايد به روش درست و مطمئني انجام گيرد

داند كه مادر به دليل عدم تمايل به حـاملگي،            مي  حرام  اسالم مطلقاً  كه همچنان
  .تصادي و اجتماعي، اقدام به سقط جنين كنديا بنا به وجود برخي نتايج منفي اق

انـسان  ) حتي اگر از راه حرام باشد   (جنين به هر صورتي كه شكل گرفته باشد         
درخور احترامي است كه حق زنـدگي دارد، حرمـت ايـن موجـود را بايـد پـاس                   
داشت و همه گونه شرايط مناسب براي رشد و تكامل و تولد سـالم و درسـت او       

  .فراهم آورد
  : همچنان مطرح استمسأله ميان دو در اين

   مشکل جوانان- 1
نسل جوان به اقتضاي طبيعت پويا و شاداب و نيز تحوالت زنـدگي خـود، بـا            

ـ    هابسياري از مشكالت و رفتار     روسـت كـه گـاهي بـا افـراط و       هي گونـاگون روب
ي مـسائل  !يابـد   نمـي  هاتندروي همراه است و گاهي نيز در جامعه گريزگاهي از آن          

از هر قيـد و بنـد و سركـشي     هايي  كالت جنسي، ازدواج و گرايش به ر      مش: چون
 -شخـصيتي    يهـا  متعـدد و نگرانـي     يهـا  گيري پرسش  و شكل  ها نسبت به سنت  

رواني برخاسته از درآميختگي دوران كودكي و بزرگسالي و مشكالت آموزشـي و             
  .نظاير آن
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گيـري   و با بهرهتلزم برخورد خردمندانه    گفتيم مس  كه  همچنان ها  اين حالت  ةهم
ي دوسـتانه و آزاد و كوشـش پـر كـردن     هاميداني، ديـدار  يها از مطالعه و بررسي   

اوقات فراغت جوانان با استفاده از هرشيوه مثبتي و دوري از فـضاي خـشونت و                 
 يهـا  سازنده به جاي سركوب عقده  يها انفعال و سركشي و فراهم آوردن فرصت      

ي هاخردمندانه و انـدرز  يها گيري از روش  ي و گستراندن اخالق نيكو با بهره      روان
آميـز و سـرانجام پاسـخ منطقـي بـه            تحكـم  يهـا  كارگيري شـيوه   مؤثر به جاي به   

  .آنان است يها پرسش
   مشکل زنان- 2

 : خود را دارند، از جمله مـشكالت اجتمـاعي از قبيـل            ةزنان نيز مشكالت ويژ   
ني در رويـارويي بـا      سازد، ضـعف و نـاتوا      رو مي   كه ازدواج را با خطر روبه      طالق
خشك، مـشكالت ورود     يها آميزي چون جنگ، تبعيد، سنت     خشونت يها حالت

 اقتصادي، سياسي و آموزشي؛ بنـابراين بايـد در         ، كارزار اجتماعي، اداري   ةبه عرص 
 مناســب بــا يــاري جــستن از يهــا حــل  راهةرداخــت بــه ايــن مــشكالت و ارائــپ

افراطي و   يها دين منظور از شيوه   اصيل اسالمي، كوشش كنيم و ب     هايي   گشايي راه
 كه حقوق انساني و اسالمي زنان را زيـر پـا     هايي   انگيز اجتناب ورزيم؛ شيوه      نفرت
 سـازندگي اجتمـاعي و مـشاركت در    ةنهد و از شركت آنـان در رونـد گـسترد     مي

الگوپذيري از زنان نامداري كه نام خود را در صفحات تاريخ ثبت     تمدن انساني و  
  .دارد  ميزاند، با كرده

 در خدمت بـشريت قـرار   ن راازنان، نيروي اجتماعي سترگي هستند كه بايد آن    
  . انزوا بماند و به هرز رودةدهيم و نگذاريم كه به چنين نعمتي ناسپاسي شود، در گوش

  دموکراسی: هفتم
گـذاري و تعيـين      قـانون . دهـد   مـي  ليبراليسم غربي همة اختيارات را بـه مـردم        

 اما دموكراسي غربي در اغلـب مـوارد و هنگـامي         ،ار مردم است  زمامداران در اختي  



390 با ديگران وگو گفتهاي  ايده 

مـصلحتي، وارد صـحنه شـوند تبـديل بـه            يها پيماني كه زر و زور و تزوير و هم       
  .گردد  مي بر روي كاغذهاحقوقي صوري و تن

حال آنكه اسالم به اقتضاي سرچشمة الهي خود، معتقد اسـت كـه ديـن، حـق        
گذاري و تعيـين زمامـداران،       قانون يها  عرصه دارد در زمينة نوع دخالت انسان در      

  :بر اين اساس، اسالم اين موارد را در نظر داشته است. دخالت كند
 راه  هـا  كـه تغييـر در آن      -) اوليـه (گيري از يك سلسله احكام ثابت         با بهره  - ١

 كـه  همچنـان ايـن احكـام   . ي انسان پرداخته استهاثابت نياز يها  به جنبه-ندارد  
 متناسب با اوضاع زماني و مكـاني   هااجرايي آن  يها  اما شيوه  ،ت هستند بيان شد ثاب  

 ايجـاد تعـادل و   ةكه در شيوهايي    مانند تفاوت  ،ي مختلف، متغير است   هادهاو اجت 
  .تأمين اجتماعي در جوامع مختلف اسالمي مطرح است

 باز گذاردن دست حاكم اسالمي در رايزني با امت به منظور تحقـق منـافع     - ٢
  .هامباح و تأمين شايسته آن يها آن در عرصهمتغير 
 ةي اجرايـي در همـ     هـا  در نظر گرفتن شـرايط الزم بـراي برگزيـدن كادر           - ٣

» حاكميت مردم در چارچوب ديني  «توان حكومت اسالمي را       مي سطوح و از آنجا   
  .قلمداد كرد

 را همـسو بـا   هـا تـوان آن   مـي بينيم كه نقاط مشترك بسياري وجود دارد كـه       مي
  .اسي غربي در نظر گرفتدموكر

  الئیسم: هشتم
 دستاورد كارزار ميان آزادانديـشان      مثابة  بهاست كه در دامان غرب و       ي  ا هانديش

انديشان كليسايي، پرورش يافت و سـرانجام بـه انـزواي تقريبـي كليـسا از           و جزم 
  .زندگي اجتماعي و در نتيجه جدايي دين از زندگي، انجاميد

كـه بـراي    هـايي    ريـزي  آن و برنامـه    يهـا   آموزه ةالود اما طبيعت اسالم بنابر ش    
عملي خود دارد، با اين ايده در تناقض اسـت و      يها حكومت و حكمراني و جنبه    

كنيم امکاني براي وصول به تفاهم مشتركي در اين زمينه، وجود داشـته            تصور نمي 
  .باشد
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  حقوق بشر: نهم
وق بـشر بـه لحـاظ    كه بايد در مـورد حقـ   هايي   در مفهوم و در نوع محدوديت     

، هـا  ف چنداني وجود ندارد؛ امـا اخـتالف   ضرورت معقول بودن اين حقوق، اختال     
منشأ حقوق و اينكه آيا انسان خـود    : مانندهايي  جا. ي ديگري نهفته است   هادر جا 

كنـد و در نتيجـه     مـي  معـين  آن رايهـا   را مقرر داشته و حد و مرز و مصداق        هاآن
 واقع تـابع رأي اكثريـت جامعـه اسـت يـا اينكـه         انسان و در   يها تابعي از ديدگاه  

سرمنشأ همة حقوق، آفريدگار انسان و مالك اوست و هموست كه با شناختي كه             
 را ضـامن تكامـل فـردي و        هـا از آفريدة خود دارد، اين حقوق را تعيين كرده و آن          

بـا توجـه    (اش قرار داده و در راستاي ايجاد تعادل مطلوب در زندگي او              اجتماعي
  .، در نظر گرفته است)و سويه بودن حقبه د

حال، ما معتقديم كه باور به نظرية فطرت انساني، براي ايمان به حقـوق             به هر 
بشر ضروري است؛ انساني كه قرار است حقوقي براي او در نظر گيريم موجودي              

شـوند و تـا آن        مـي   داراي عناصري فطري است كه همزمان متولـد        است كه طبعاً  
مانند و همين كه انسانيت خود را از دست داد، ايـن    ميست، باقي انسان ا كه نازم

ولَا تكُونوا كَالَّـذين نـسوا اللَّـه فَأَنـساهم أَنفُـسهم            «: شوند  مي حقوق نيز از وي جدا    
از آن كسان مباشيد كه خدا را فراموش كردنـد         ) (١٩ - حشر(» أُولَئك هم الْفَاسقُونَ  

  .)ندا تا خود را فراموش كنند ايشان نافرمانو خدا نيز چنان كرد 
 كه اگر ما به فطرت انساني باور نداشته باشيم، فاقـد معيـار و      آن است حقيقت  

ني هـا  ج ةمالكي براي تشخيص حقوق خواهيم بود؛ چه بـسا نويـسندگان اعالميـ            
 در - صـريح  ة ناخودآگاه يا بدون اشار-حقوق بشر، از چنين خاستگاهي بوده كه  

 انسان به منظور تحقق آزادي و       ةماي ضرورت شناخت درون  «ن اعالميه از     اي ةمقدم
  .اند ، سخن به ميان آورده»عدالت و صلح

حقوق بـشر، دوگـانگي و       يها بدين ترتيب ميان غرب و اسالم دربارة مصداق       
اينكه وجود چنـين دوگـانگي و اختالفـي بـه            وجود دارد؛ گو  ي  ا هاختالف گسترد 

 ةاعالميـ « مقايـسة مـتن  . مـشترك، نيـست   يها ه گستره معناي عدم امكان وصول ب    
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 گيري، صـحه   نيز بر اين نتيجه   » وق بشر اسالمي   حق ةاعالمي«و  » ني حقوق بشر  هاج
   ١.گذارد مي

  حمایت از صهیونیسم: دهم
 ة شديد است كه بنابر جنبـ آن چناندشمني جنبش صهيونيسم با امت اسالمي،       
از سوي  ها پيشگي صهيونيست  نايتنژادپرستانه صهيونيسم از يك سو و اصالت ج       

اينـك بـيش از يـك    . كنـد   ميديگر، با گذر زمان، شدت و حدت بيشتري نيز پيدا        
لمللي مسلمانان را پشت سر  ا  بين ةبه حقوق به رسميت شناخته شد     سده از تجاوز    

 زمان ملـل را بـه      سـا  ة قطعنامـ  هاو حتي صد   ها يم؛ دشمن صهيونيستي، ده   ا هگذارد
بـا وجـود چنـين    . ده كه بشريت از آن شرمسار است    هاز زير پا ن   آمي  توهين اي  گونه
 آمريكـا،  ة سياهي، شاهد آنيم كه غرب و امروزه پيشاپيش آن اياالت متحـد    ةپروند

دازد؛ بدين منظور حتي پر از اين رژيم دفاع كرده و به حمايت همه جانبه از آن مي            
سـپارد و    مـي موشيي به اصطالح حمايت از حقوق بشر را نيز به بوتة فرا         هاشعار

  .كند  مين سوم قلمدادهااين رژيم را الگوي دموكراتيكي براي ج
كند كه حمايتش از حقـوق بـشر     مي، ثابت ها و سياست  ها غرب با اين حمايت   

 و  ه او سياست يك بـام و دو هـوايي در پـيش گرفتـه و كينـ                 .دروغي بيش نيست  
  .نهد، برانگيخته است رج مينفرت جهان اسالم و هر انساني را كه به انسانيت خويش ا

مـشتركي   يهـا  در ايـن زمينـه، گـستره   نـد  ا ه سـعي داشـت  كـه ي ناچه بسيار كس  
ـ            جست  صهيونيـسم،  ةوجو كنند، اما در برخورد با خوي نژادپرسـتانه و جنايتكاران

گونه سازشي در  با ناكامي مواجه شده است؛ به نظر ما جاي هيچ ها همة اين تالش 
  .اين باره وجود ندارد
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