
و نگرشو تحليلى فرادينى از بنيان ها
 گرايى های افراط زمينه

*عماد افروغ

 چكيده
نگـاهى فرادينـى،گرايى توحيـدی اديـان ابراهيمـى از عـام بـا الهـامكوشـد تـا اين مقاله مى

و فرامسيحى( قـومى،-نگاهى كه مرزهای دينى، نژادی. ها داشته باشد به پديده) فرااسالمى
و فرهنگى را در مى-جغرافيايى و ضمن توجه به تفاوت تاريخى، طبقاتى، جنسيتى ها نوردد
و دوگانه ها، اسير تفاوتو كثرت تواند زيرساحتمى،باور به توحيد. شود نگری نمى گرايى

.استواری برای نگرش ناثنوی يا غير دوگانه باشد
و با باور به حقايق وجودی عالم شناسـانه انسـانى در ابعـاد هستىبه حقوق،متأثر از اين نگاه

و منبسـط او دسـت مى و بازتابش بـر نيازهـای ثابـت و اجتماعى ،از ايـن منظـر. يـابيم فردی
و افراطى های يـك حيـات مسـالمت شرط پيش و بـه دور از خشـونت گـری در عوامـل آميز
و طبعـ يازده و غايـت حـق يكسـان در برابـر انسـاناً گانه ذات مشترك ها، توجـه بـه جهـت

و گذشت، توجه به تفاوت و محبت، شكيبايى و كثرت آفرينش، ديگرگرايى، عشق هـا، هـا
و فرهنـگ همكاری متقابـل، مسـئوليت و وحـدت در عـين كثـرت، منطـق احتجـاج پذيری

ــت ــدی گف ــع نيازمن و رف ــاعى ــدالت اجتم ــدت وگو، ع ــت وح ــان ها، دول و گرا، جه نگری
و نهادهای بين عام د المللى گرايى و موضع اديان مـورد نظـر بـه اختصـار،ر نهايترا بررسى

.معلوم شده است

ها كليدواژه
.گرايى گو، حقايق وجودی، ديالكتيك، افراطو گرايى، گفت گرايى، ناثنويت عام
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 مقدمه

و ضرورت معرفت و مـدعای شناختى گفـت با فرض بر جايگاه وگو در رسـيدن بـه حقيقـت

و به و غيرابراهيمى باورط اديان بزرگ ابراهيمى و و مسيحيت نسبت به حقيقت خاص اسالم

و درون مـذهبى قابـل وگوی بينادينى كه با گفـت فرض ضرورت گفت وگوی درون دينـى

و با فرض پيشـرفت،دفاع و موجه است شـده كـه وگوهـای انجـام های مفهـومى گفت معتبر

و همكاری سابقه و بـا فـرض اقـدامات و عملـى در راسـ ای طـوالنى دارد تای هـای مشـترك

و با فرض ضرورت زمينه پيشرفت و تاريخى ايـن گفت های مفهومى بـا وجـود- وگوهـا ای

و آشـفتگى رقيب به اصطالح قدرت و سرشـار از تضـاد و سكوالر حـاكم  مند تفكر الحادی

و عملى و جغرافيـايى جوامـع-مفهومى و مرزهـای عقيـدتى بجاست كه قطـع نظـر از ابعـاد

و مسـيحى در شـناخت زم گرايـى، از همـان منظـری بـه ايـن مقـوالت های افراط ينـهاسالمى

و وراء مرزهـای جغرافيـايى،؛بنگريم كـه مـورد ادعـای اديـان توحيـدی يعنـى نگـاهى عـام

و  آنقوميتى، ملّى، دينى، مذهبى، طبقاتى، جنسيتى، تاريخى، اجتماعى با فـرض. است مانند

و فناورانه مست بر ضرورت جهان و بسترهای معرفتى و نگری و با فرض ادعای جهـانى عد آن

و  و ضــرورت نگــاه عــام بــه بشــر، وراء مرزهــای جغرافيــايى فراجغرافيــايى اديــان توحيــدی

و موضـوعات تفاوت و تبعيضات، وقـت آن رسـيده كـه در بررسـى مفـاهيم های بيولوژيك

و جامعه مسيحى را نيز پشت سر بگذاريم  مورد توافق خود، حتى مرزی به نام جامعه اسالمى

و سـابقه و صـبغه ای اعـم از دينـى، قـومى،و به درد بشر به ما هو بشر، قطع نظر از هر رنـگ

و در اين ميان و جغرافيايى بپردازيم و مدعای دينى بهره بگيريم،نژادی و مضمون . از روح

و عمـل جهـانى بـه و بعضاً ساختاری تا حـدودی مسـتعد نگـاه امروزه بسترهای مفهومى

و ديگ ها غافـل ها، نبايـد از وحـدت به نام پژوهش در مورد تفاوت. ری استمعضالت خود

مىشد،  به حتى از شديدترين تضادها هم و وحـدت ديالكتيـك بـود دنبال گونـه توان . ای اتصـال

همهنر« در واقع،ديالكتيك )Bhaskar, 2008: 180(» وقوعى تمايزاتو اتصـاالت اسـت تفكر درباره

شناسـى بر اين اساس، ديالكتيك نيازمند يك واژه. اند ايز، متصلفهم اينكه چگونه اشياء متم

گرا، برای مثال، تعابير علّيت كـل. اتصال برآيد- در- مفهومى است كه از عهده ايده تمايز

و بازانديشى به دنبال اين توصيف هستند كه چگونـه اشـياء، تفـاوت دربرگيرندگى، وساطت

.)120-119: 1394: نری( كنند خود را در اتصال حفظ مى
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شـدن اشـياء، انديشـيم، دربـاره چگـونگى درهـم آميخته در كل، وقتى درباره كليـت مى

و چگونگى سازه مشتركشان به مى چگونگى ارتباط درونى اجزا در كل  انديشـيم واسطه كل

به،طور خالصهبه.)226: همان( و در نگرش ديالكتيك و تفـاوت دنبال وحدت درعين كثرت

و غايتبـا نگـرش فر گرايى دنبال وحـدت در نگـاه ديالكتيـك، نـه بـه. مـدار هسـتيم آينـدی

و نه برای ما فى تفاوت،متصلب هستيم و اعتبار حتـى در شـديدترين؛نفسـه دارنـد ها اصالت

و ارتباط را جست تضادها هم مى در. وجو كرد توان نوعى اتصال و و حركـت تغييـر، شـدن

و كاسـتى و نتيجه نفى، نفى نفى هـا بردن ايـن از بـين بـر سـر راِه هاِی بـردن كاسـتى از بـينها

و در ديالكتيــك نگــاهى وجــودی بــه ارزش. جايگـاه ويــژه دارد و حقــايق حــاكم اســت هــا

.)5-1396:4افروغ،( های وجودی نهفته است گرايشى در عالم به سوی تحقق اين ارزش

به ابتدا به جايگاه گفت،اين مقاله در بر وگو شـدن بـه ای رسـيدن يـا نزديـكمثابه روشى

و گذرا حقيقت، بر و نه نسبيت داوری خـواهيم پرداخـت پايه منطق نسبيت معرفتى . بودن آن

وگو از آن روست كه يكى از منابع معرفتى معضلى كه قصد اهميت پرداختن به مقوله گفت

و حقي-گرايى يعنى افراط- پرداختن به آن قـت، يـا بـه را داريم، در نوع نگاه مـا بـه هسـتى

و يــا مغالطــه انديشــى نســبت بــه برداشــت مطلق،عبــارتى و معرفــت مــا از حقيقــت ها

ما تسری آن چه از عالم مى-شناختى معرفت وگو نياز از گفـتو بى-دانيم به عالم مستقل از

و گشوده و ديدگاه دانستن و متقابل ريشه دارد نبودن آن نسبت به نقد  بـامتعاقباً. های مختلف

به شناسى ضمنى افراط مفهوم و فرادينى كه معنای متـأثرنبودن گرايى از منظری فلسفى، عقلى

و عوامل مؤثر در پديـده راديكاليسـمای از منابع دينى نيز نبايد تفسير شود، به پايه ترين مبانى

و نيازهـای وجـودیو خشونت و فراجغرافيـايى، يعنـى حقـايق و از منظر فراتـاريخى گرايى

مىانسان در اب و اجتماعى .پردازيم عاد حيات فردی

و ظهور افراط و ها، جنگ گری بر اين باوريم كه يكى از عوامل بسيار مؤثر در بروز ها

و نگاه تاريخى آميز در حيات بشری، دور های فاجعه خشونت گرايانه شدن از حقايق وجودی

ب نگاه قدرت. گرايانه به حقايق است قدرت،و در نتيجه به1تبارشناختى،ه عبارتىگرايانه يا

و محدوده شناختاری،حقايق وجودی و فروكاستن آن به انسان به قيمت نفى حقايق قطعى
 
1. genealogy. 
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انسان در1نفى سوژگى. شناسى است شناسى بر هستى اوست كه ترجمانى از تفوق معرفت

و تقليل آن به فعليت ،و واقعيات گذرای تاريخى يا به عبارتى2ها شناخت حقايق وجودی

و نا های خود كه در فرآيند شدن خود، فعليت4و غيابى3وجود - نفى وجه اليتناهى بشری

مى يابد عمًآل انسان را به موجودی متناهى با تجربه را مى سازد كه هرگونه ای محدود مبدل

و محصور در جهان خود يا شرايط زمانى - كوششى برای فراتررفتن از شناخت ذاتاً محدود
اب مكانى مىاش را  انگاشتن وجه اليتناهى بشری در فرارفتن از محدوده زمانى ناديده. سازد تر

و دو- و فروكاستن وجود به فعليت، عمًال انسان را گرفتار در دو محدوديت مكانى خود

و شناختاری بسته مى و نفى من استعاليى نقى حقايقى وراء فعليت. كند جهان وجودی ها

ع و ای جز قدرت مًال چه نتيجهانسان در شناخت اين حقايق، گرايى در ارزيابى واقعيات

و برده واقعيات ها در برخواهد داشت؟ حاصل اين قدرت فعليت گرايى، يا تسليم محض

و يا ورود در نبرد قدرت برای سلطه بيشتر موجود ،از هر طرف كه بنگريم. شدن است

و بى وب حاصلى جز راديكاليسم نخواهد بود يا تالشى راديكال و بدون پشتوانه وجودی نياد

و يا تالشى متقابًال يابى به قدرت لگام حقيقى برای دست گسيخته برای سلطه بر ديگری

و انقياد از؛راديكال برای رهايى از اين سلطه و رهايى تالشى راديكال كه با ميل آزادی

و حسب تفسير تبارگرايان قدرت يك مض سو و قدرت بيشتر، اعف خواهد گرا، ميل به سلطه

مى،رعيتى- در اين رابطه ارباب. شد و خشونت جز همه چيز بوی قدرت دهد، چيزی

و رهايى نخواهد بود و يا تحت؛اصل بر سلطه است. جنگ قدرت يا بايد مسلط باشى

بى. سلطه مى همه در نبردی آن امان برای سلطه به سر مى برند، نتيجه چيست؟ ،شود كه مسلط

و شود كه اصوالً انسانو خدمت به خلق نيز مسلط نمىدوستى به قصد نوع شناسى

و معطوف به قدرت دوستانه تفاوتى بنيادين با انسان شناسى نوع هستى شناسى خودپرستانه

گرايى معطوف به قدرت، قدرت وسيله نيست، هدف است،و اراده5ای در حالت نيچه. دارد
 
1. subjectivity 

2. actualities. 

3. non- being. 

4. absence 

5. Nietzche 
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نآندوستى اما در حالت نوع بى.ه هدف، قدرت ابزار است، و بنابراين، اعتقادی به قطعيات

و عدم باور به وجه اليتناهى انسان، برخالف باور القايى رايج بهنه،حقايق فراتاريخى تنها

و افراطى آميز نمى زندگى مسالمت  گری متقابل از هر دو طرف انجامد كه بسترساز خشونت

و محكوم خواهد بود .معادله حاكم

های نسبى ما از اين حقايق به رغم حقايق وجودی منافاتى با دركگفته شد كه باور به

های مختلف درباره اين حقايق ندارد كه به آن خواهيم عدم باور به نسبيت داوری معرفت

و. پرداخت و نقش آنها در جلوگيری از ظهور راديكاليسم عطف به باور به حقايق وجودی

مى خشونت ب گرايى، در گام بعد و مربوط كوشيم تا به و عوامل وجودی رخى از اين حقايق

و مشترك بشری اشاره كنيم ما. به نيازهای عام رديابى اجمالى اين حقايق،گام بعدی

و البته به اختصار است و مسيحيت حقايقى كه بدون ترديد بايد منشأ؛فرادينى در اسالم

و اقدام مشترك برای جلوگيری واقعى از افراطى  ندارد از اينكههمىرقف؛گری باشد تأكيد

در جهان اسالم باشد، يا جهان مسيحيت، در جهان يهوديت باشد يا جهان هندو يا جهان

و غيره از. بودا باور به حقايق عام بشری نيز نيازمند يك رابطه مفهومى ضروری است كه

مى آن با عنوان سه و غايت ياد ج رابطه. كنيم گانه اصل، ذات هان ای مفهومى كه تنها در

به رابطه؛شود اديان خداباور يافت مى و اومانيستى ليبرال آن، رغم ای كه در رقيب سكوالر

و البته تقليل ادعای حق آن گرايانه .مغفول است،گرای

و معرفت  وگو شناختى گفت خاستگاه نظری

و واقعى گفت و خاستگاه نظری و ظرفيـت روحـى وگو بيش از آنكه به يك مطلق ناانديشى

از،ى روانى برای پذيرش حرفى نو يا حرفى ديگر برگرددآمادگ و تعريـف مـا به نوع نگـاه

و رابطه آن با هستى معرفت از،گردد؛ اينكه عـالم شناسى برمى شناسى مسـتقل از معرفـت مـا

آن وجود دارد، چه باشيم، چه نباشيم، چه بشناسيم، چه نشناسيم، حقـايقى مسـتقل از مـا چـه 

د و چــه و در عــالم، ضــرورت. اجتمــاعى وجــود دارد-ر عــالم انســانىدر عــالم طبيعــى ها

و ايــن هســتى را رقــم مى1ای وجــود دارد كــه بخــش ناگــذرای ســازوكارهای درونــى زننــد
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و دريافت فعليت و شدن - هـای مختلـف عطـف بـه رابطـه نـا ناگذرابودن منافاتى با حركت
و وجود ندارد و1اليه عالم اليه. وجود و ديگر بودگى ديگر شدگى در ذات وجـودی است

و ضـروری های عالم ناظر به وجه تجربى، فعليت بودن واقعيت اليه اليه. عالم نهفته است يافته

و واقعيات نوظهور ساختاری از ديگـر سـو اسـت وجودی، از يك و نيروها عـالم، عـالم. سو

و واجد ظرفيت باز، اليه و شـدن اسـت اليه ل تقليـل بـه قابـ،عـالم. های وجودی بـرای تغييـر

و جهان قابل و يا به عبارتى جهان تجربى تقليل اليه واقعى يـا ضـروری آن بـه اليـه،مشاهده

و جهان مشاهدتى، تقليل واقعيت به اليـه. قابل مشاهده آن نيست تقليل عالم به جهان تجربى

و قابل و در نتيجه بالفعل و بسته بسته،مشاهده بو بسته. بودن عالم است ديدن و ؛دن عـالمديدن

و قابليت،يعنى به نفى تغيير و شدنى كه ريشه در بافـت وجـودی»شدن«های معطوف ، تغيير

و انسانى دارد مى. اشياء، اعم از طبيعى . شـود در جهان بسته است كه فـرض اسـتقراء توجيـه

و چون در استقراء است كه عمًال قرار نيست هـيچ اتفـاق تـازه ای رخ دهـد، آينـده در حـال

ا . قـرار اسـت در آينـده نيـز رخ دهـد،چون آنچه در گذشته اتفاق افتاده است؛ستگذشته

و فروكاسـتن واقعيـت عـالم بـه وجـه فعليـت و استقرايى كه متكى بر فرض جهان بسته يافتـه

در بـودنى كـه بـدون ترديـد داللتـى محافظه بسته. مشاهده آن است قابل و و نوميدانـه كارانـه

اش يـا انـزوا، يـا خودكشـى يـا يأسى كه نتيجـه؛ خواهد داشتيأسى فلسفى برای بشر،نتيجه

و در آينده،عالم همين است تا بوده. دگركشى است و هم اكنون نيز چنين است چنين بوده

و محكوم به سرنوشت اليتغير خـود انسان. نيز همين خواهد بود ها محصور در اين عالم بسته

ايـن تغييـر بايـد توجيـه،انسـان رخ دهـداگر قرار است تغييـری اساسـى در زنـدگى. هستند

و وجودی داشته باشد هستى و ثابت با فرض بسته؛شناسانه و بودن بودن عالم، چه تغييری

 شدنى؟ چه

و دارای سازوكارهای؛انسان هم بخشى از طبيعت است طبيعتى كه واجد حركت بوده

و اجتماعى انسان، رابطه. درونى است و ديگ وجود ربطى بهاش با خود و طور خاص، ری

و نيروهای نوظهور، منافاتى با وجه  وجه ساختاری حيات اجتماعى عطف به واقعيات

و نسبت انسان با طبيعت ندارد های وجودی اگر اشياء طبيعى عطف به قابليت. طبيعى، فطری
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و ظرفيت اند، انسان نيز عطف به همين قابليت در حال حركت و انسانى ها های درونى طبيعى

و حركتى ارادی، عطف به قابليت؛است كه در حال حركت است خود های حركتى طبيعى

و كمال. وجودی خود و رهايى و در كل فعليت ميل به آزادی های بخشى به قابليت جويى

و البته خدادادی، بخشى عمده از محرك به ذاتى مى های ارادی انسان .روند شمار

و نگاهى ديالكتيك به بر پايه اين نگرش كه ريشه در تلقى وحد ت درعين كثرت

و مطلق زير سؤال مى1نگری ها دارد، هرگونه دوگانه پديده مى محض و مخدوش ؛شود رود

و نمود، دوگانه و علوم طبيعى، بود و طبيعت، علوم انسانى و بدن، انسان هايى مثل نفس

و مشاهده، و ارزش، نظريه و عمل، نظريه و حكمت عملى، نظريه و حكمت نظری واقعيت

و آخرت،  و سياست، دنيا و جامعه، دين و هنر، علم و دين، علم و عشق، علم ارزش، عقل

و  و غرب، جامعه اسالمى و خلق، شرق و انسان يا خدا و مدلول، خدا و صواب، داّل خطا

و  .جامعه غيراسالمى ... 

و گسلد، تفاوت با نفى حقايق وجودی است كه رشته اصلى وحدت از هم مى  ها

و منازعات برجسته مى مى اختالفات و فوران بپذيريم كه عامل اصلى بروز وجوه. كند شود

و خشونت و سخت اختالفات در قالب راديكاليسم انگاشتن گرايى، ناديده فيزيكى

و برجسته شناختى يعنى اليه هستى؛ترين اليه طبعاً در زيرين.هاست كردن تفاوت اشتراكات

به های محض كه قطع نظر از ريشهرینگ بايد به اين دوگانه لحاظ های تاريخى آن

نو،به اين طرف2شناسى از زمان دكارت هستى و طرحى بُرد و تئوريزه شد، يورش برجسته

و شناختن تفاوت طرحى كه ضمن به رسميت. درانداخت و اجتماعى از وحدت های طبيعى

.اتصال وجودی آنها غافل نشود

،بـاب شـد4كه از زمان هيـوم3ارزش-مزبور، دوگانه واقعيت های نگری از ميان دوگانه

و ارزش دو سـنخ. بيشترين تناسب را با موضوع مقاله ما دارد بر پايه اين دوگانگى، واقعيـت

و قابـل جداگانه و البته با فرض تقليـل واقعيـت بـه اليـه بالفعـل و اند، يكى وجودی مشـاهده
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ر و بدون هيچ و اعتباری در ايـن صـورت اسـت. ای با واقعيـت اسـت ابطهديگری قراردادی

و در بهترين حالت، فروكاسـتن آن بـه وجـه  و اخالقى كه در بدترين حالت، نسبيت ارزشى

و حتى عقالنى كانتى مىو بدون پشتوانه وجودی، توجيه1عاطفى، بيانى بـه تعبيـر. شـود پذير

و ارزش بـه ايـن مى2آندرو كالير را حقيقـت بـدانيم امـا مانـد كـه چيـزی، جـدايى واقعيـت

و برعكس، چيزی را ارزش بدانيم كه كاذب است در حالى. باورمان به خالفش تعلق بگيرد

متعهد باشيم، مستقل از اين پرسش نيست كه چه چيـزیxكه اين پرسش كه چه بايد درباره 

.).Collier, 1998: 445- 449( درست استxدرباره 

و دانستن بستر ضمن مفروض3روی بسكار سازی، برانگيختگى يا حتى تأثير علّى واقعيت

و داللـت ارزشـى نظريـه هماننـد عمـل بـار ارزش بر يكديگر، بر ارزش بار بودن بودن نظريه

و داللت عملى نظريه اصرار مى او. ورزد نظريه ترين يـا ترين، صـحيح دقيـق(بهتـرين،از نظر

ناپذير، ارزشى يا بـهى اجتنابتوصيف يك موقعيت اجتماعى، همواره به صورت) ترين كامل

در واقـع،.)Bhaskar, 1998: xvii- xviii( واجد اسـتلزامات ارزشـى خواهـد بـود،عبارت ديگر

و مطلـوب ايفـا تبيين، نقشى در برون و نامطلوب به سوی عقايد صادق رفت از عقايد كاذب

.كند مى

و ارزش مى مى شويد، علـوم انسـانى وقتى شما قائل به جدايى واقعيت و تـان خنثـى شـود

بى نمى و فقط بايد گزارش كند كه من مى. طرفم تواند به درد انسان توجه كند تـوان اما مگر

طرف بود؟ عالِم اجتماعى بايد به موضوع اجتماعى بپردازد كه فقط پديده واقعى نيسـت، بى

اج. ايده مرتبط با اين واقعيت اجتماعى هم جزء موضوع اجتماعى است تمـاعى اين واقعيـت

و ايجـاد ايده؛يا واقعيت ساختاری يا نهادی، مرتبط با يك ايده است ای كه آن را باز توليـد

و تبيـين صـحيح بـه دسـت دهـد. كرده است اگـر. علوم اجتماعى بايد واكاوی انتقادی كند

و ايده و درست به دست دهد و كامل ای غلط را بازتوليد عالِم اجتماعى نتواند تبيين صحيح

خ مى ايده،ودشكند، و بنابراين ای غلط به هـر. بايد نسبت به خودش هم انتقادی باشد،شود

و در مجموع مـن چـه كـنم، چـه:بهترين عالم اجتماعى كسى است كه به مـن بگويـد،حال
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نظريه اجتماعى بايـد. ام چه باشد؟ يك فلسفه اخالق به دست دهد انتخاب كنم، مورد عالقه

و بايـديك فلسفه اخالق به دست ده و حـاال بـاالتر مـى.د، حسب همان رابطه هسـت رويم

،1گری توجه به وجوه حكايت،خوشبختانه. اند االمری اند، نفس ها وجودی گوييم، ارزش مى

اخالق، از گرايشات غالـب فيلسـوفان6بودنو عملى5، عينيت4، كليت3، مطلقيت2شناختاری

.)53-1394:48،عماد افروغ( اخالق در شرايط كنونى است

مثابه يكى از مظاهر در اين مجال اندك، فرصت بيشتری برای پرداختن به اخالق به

و حقايق وجودی نيست، اما به اين نكته هم اشاره كنم كه توجه به وجه حكايت گری

يا نفى تفاوت معنایبهترين اليه، شناختاری اخالق در زيرين و تكثرها در اليه كرداری ها

ما. جارهای اخالقى نيست كه در جای ديگر به آن پرداخته شده استو هن7اخالقيات قصد

و وجودی و ارزش و فطری دانستن ارزش در اينجا تنها اشاره به رابطه واقعيت های بنيادين

.بشری است

و حقايق وجودی بايد توجه داشت كه چون معرفت ما از اين،عالم8قطع نظر از ناگذرا

مابه دليل وجه مفهوم،حقايق و ادراكات و عملى اجتماعى مشاهدات است،9گذرا،ى

و بدون گفت نمى به توان به راحتى و شنيدن قول ديگر، و ويژه در حيطه ارزش وگو شناسى

و غيرطبيعى،. دينى، ادعای درك مطابق با واقع را داشت معرفت ما از اشياء، اعم از طبيعى

و الب و طبعاً سرشار از خطاست ته خطا با خود دركى ضمنى از صواب را نيز همراه با نظريه

با 12و خطاپذيری 11، نسبيت معرفتى10شناختى رئاليسم هستى. همراه دارد در علم همراه
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و عناصر كليدی اين نحوه نگاه است2در نفى نسبيت داوری1عقالنيت داوری . از مفاهيم

به عقالنيت داوری به اين معناست كه مى خود درباره واقعيت مدعيات،لحاظ عمومى توانيم

در شناختى، تمام يك چنين داوری لحاظ معرفتبه. را به بحث بگذاريم و هايى، موقتى

ای با اين وصف، ما اغلب به نقطه. معرض اطالعات جديد يا ارزيابى مجدد خواهد بود

آن مى را رسيم كه استدالل ما برای ادعاهای خاص، چنان محكم است كه ما آمادگى آن

مى در اين موارد، ما خود را در نقطه. كه آنها را بهتر بدانيميابيم مى كه ای يابيم

آن رئاليست اگرچه؛نامندمى،چنان كه هستند های انتقادی، حقيقت وجودی، حقيقت اشياء

و گشوده مى مانيم، اما توقع ما نسبت به مباحث جديدی كه ممكن است ظاهر شوند، باز

.)21-1393:20، همو( كند نداريم كه يكى از آنها سر باز

و نسبيت داوری خلط كـرد آن آنچـه نسـبى. نبايد بين نسبيت معرفتى گرايى معرفتـى بـر

و تـاريخى موقعيت هـای مـا بـه اين است كه تمام داوری،داللت دارد 3منـد لحاظ اجتمـاعى

و دانسته داوری. هستند مى های ما با محيط و معيار ارزيابى غالب مشـروط . شـوند های بالفعل

شناختى به اين معنا نيز هسـت كـه گرايى معرفت نسبى. پذيراند های ما همواره خطا لذا داوری

تجربـه مـا از جهـان. ای متفاوت ببينـيم ما در موقعيتى قرار داريم كه بتوانيم جهان را به گونه

.)همان( كند تغيير مى

و مبتنى پَس خود فاقد عقالنيت داوری شناسى، بر نفى هستى نسبيت داوری در واقع در

يا نايافته يا دست و و معرفت بودن آن نسبيت داوری بر اين. شناسى است تقليل آن به نمود

و هستى . های مختلف نداريم شناسانه معرفت مدعاست كه چون راهى برای داوری بيرونى

و معرفت طبعاً همه درك تى كه مدعای نسبيت معرف در حالى. اند ها به يك ميزان درست ها

به برخاسته از رئاليسم هستى و باور شناسى اين است كه با توجه به نوع نگاهمان به هستى

شناختى، كار بسيار دشواری است كه بسته های عالم، رسيدن به اين ساحت هستى ضرورت

و متناظر تبعيت كند به موضوع مورد نظر بايد از روش و متعلق. های خاص اين موضوع
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مى داوری معرفت شناسايى ماست كه نوع اتكند، شايد بشود مالك های متنوع ما را تعيين

و تجربى داوری در مورد موضوعات طبيعى را عبارت از بيناذهنيت مفهومى، كفايت عملى

نظر ها دانست، اما داوری موضوعات اجتماعى، قطعو با تسامح سازگاری درونى نظريه

پي از اشتراك و سخت چيدهشان با موضوعات طبيعى، به مراتب ايى داوری؛تر است تر

و نجات انسان از روا تواند پای رهايى كه مى وببخشى و ساختارهای اجتماعى ط

اين داوری در مورد موضوعات معنايى،. وپاگير را هم به ميان كشد تاريخى دست

و رمزآلود، طبيعتاً پيچيده استعاره مى ای بر. شود تر بر پايه اين نگرش، نقدی جدی

و طبعاً مباحث گرايى كه برای مثال باورهای دينى را مبّرىنسب ا از مدعيات حقيقى

مى عقالنى مى و داند، وارد مى،در نهايت آيد اينكه حقيقتى وجود: شود به چند نكته اشاره

مى؛توان به آن دست يافت دارد كه مى اينكه؛شويم اينكه در تعقيب حقيقت دچار خطا

آن مى به؛حثى عقالنى داشته باشيمب،توانيم درباره شدت مناظره درباره موضوعات اينكه

آن دينى را ارج مى و بايد ديالوگ بينادينى واقعى وجود داشته باشد كه در نهيم

و گشوده مشاركت و در برابر نقدهای وارد بر آن باز كنندگان از مواضع خود دفاع كنند

.)19: همان( باشند

رونده به تعبير داگالس وگوی پيش جمانى از گفتگشودگى در برابر نقد كه تر

بر است، نوعى گفت1پورپورا و و نه اشتراكات پايه تفاوت وگوی فلسفى اينكه تمام. هاست

و بيش از آنكه مترصد قانع كردن ادعاهای خود درباره حقيقت را روی ميز بگذاريم

ب. شدن خودمان باشيم ديگری باشيم، خواهان قانع رای اينكه به اين يك دليل روشن

و ادعای ديگری نيز راجع به موضوع واحدی،روش روی بياوريم اين است كه قول

و من بايد  و متفاوت است و ادعای من يكى نيست وجود دارد كه برای مثال با قول

و هستى وگوی شناختى اين گفت آمادگى روان،الذكر شناسانه فوق حسب مبانى نظری

را اصطالح پيش به و ديگری استرونده البته؛داشته باشم كه مستلزم شناخت خود

و ساختاری كنونى عالم و هنوز مستعد اين نوع گفت،شرايط اجتماعى وگو نيست
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پس كماكان بايد به گفت يعنى؛رونده يا درجازننده دل خوش كرد وگوی

بر گفت را وگو بتوان شرايط شايد در سايه پيشبرد همين گفت. پايه اشتراكات وگويى

به وگوی پيش برای گفت و البته اگر در مورد،به تعبير پورپورا. تدريج مهيا كرد رونده

و برای اينكه،ی هستيمباورهای دينى خود جدّ  بايد در برابر حقايقش جدی باشيم

و برای اينكه بتوانيم زير سؤال رفتنش هم جّد بايد برای زير سؤال،ی باشيمجدّ  ی باشيم

د،ببريم و دليلشبايد دليل همين كه ديگران موضوع. اعتقاد ديگران است،اشته باشيم

شدن باور سؤال كشيدن تواند دليلى برای به زيرمى،فهمند مشتركى را جوری ديگر مى

 - رونده وگوی پيش داليل توجيهى گفت.)Archer, Collier and Porpora, 2004: 112( من باشد

يا مى- به تعبير او دادن مدعيات رقيب ولو جزيى باشد، يا بازتاب بودن درست تواند

تر از سوی هر كدام، يا ارجاع به حقيقت غايى انداز محدودی از يك حقيقت بزرگ چشم

و البته اين احتمال نيز وجود دارد كه مدعای هيچ  متفاوتى از سوی اديان مختلف باشد

.مذهبى درست نباشد

بـردن بـا مـا دليلـى بـرای زيـر سـؤالدرست است كه باور متفـاوت ديگـران در مقايسـه

شـود كـه آن را بهتـر از باورهـای باورهای خودمان اسـت، امـا دليـل وقتـى واقعـاً جـدی مى

و اين بهتر شناسـانه دارد بودن نيز ريشه در يـك تعهـد هستى خودمان از روی استدالل بدانيم

و رحمت را نيز در د هـدف گفـت. گيـرد برمى كه حتى مقوالت عشق ،ر واقـعوگوی دينـى

به. فهم ديگران است و بردن عقايـد قـالبى طور خاص از بين هدف، بسط فهم درك بينادينى

يك،وگوی دينى هدف گفت،در نهايت. است عمل مشترك برای دنيايى بهتر ذيل تدوين

و جهانى بينادينى است .)Ibid.: 119( اخالق وجودی

گف قطع و فلسفى و حتى معرفتى رونـده، انجـام ايـن وگوی پيشتنظر از موانع اجتماعى

و حتـى) بين مذاهب درون يك ديـن(دينى يا بينامذهبى وگو در سطح بينادينى، درون گفت

.های بالترديد زمانه ماست درون مذهبى، در رسيدن به حقيقت از ضرورت

و معرفت و قطـع شناسى گفت البته جدا از مبانى نظری از وگو كه بـه آن اشـاره شـد نظـر

ر و مطلوبيـت وانپيش شرط و روانـى بـرای پـذيرش حـرف نـو و آمادگى روحـى شناختى

وگو طـرح شـده اسـت رونده، شروطى سلبى نيز برای پيشبرد فرايند گفت وگوی پيش گفت
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مــورد نظــر الســدر2و شــّر قطــع1كــه در ايــن ميــان تنهــا بــه جلــوگيری از دو شــّر ســركوب

- يك از طرفين به دليل جايگاه سياسى وگو، هيچ كنم، اينكه در گفت اشاره مى3اينتاير مك

و مدام به همين دليل بـه قطـع بيـان مواضـع طـرف،اجتماعى خود ديگری را سركوب نكند

به.)396: 1393،افروغ( مقابل خود نپردازد و دوره به عالوه، و سياسـى لحاظ شرايط اجتمـاعى

و قطع تاريخى كه در آن به سر مى ك نظر از روزنه بريم ه در جايى از آن با عنـوان های اميدی

و ديگران از آن بـا عنـوان هزاره عصر بازگشت خدا ياد كرده  انـد گرايـى دينـى يـاد كرده ام

)Archer, Collier and Porpora, 2004: 6(،پايــه وگوی دينــى بــر در ضــرورت انجــام گفــت

و با نيم سـ نگاهى به تفاوت مشتركات و تفـاهم بيشـتر بـر ر آنهـا ها برای رسـيدن بـه حقيقـت

و بستری برای اقدام مشترك هيچ ترديـدی نيسـت به چـرا بـا ايـن!در شـگفتم. عنوان مقدمه

و بـا ايـن ضـرورت، شـاهد اقـدام مشـترك قابـل سابقه گفـت تـوجهى نيسـتيم، يـا ايـن وگو

و عمـل اينجـا وگوها ناتوان از ايجاد مفاهيم مشترك بوده گفت اند، يا دوگانه غالـب نظريـه

و  و يا بـههم نمود يافته و انگيـزه جـدی عزم جزمى برای عمل وجود ندارد ،رغـم عـزم

و رفـع آنهـا. موانعى بر سر راه وجود دارد  اين موانع كدامنـد؟ اقـدامات مـا بـرای فهـم

و واقع كدامند؟ شايد اشكالى در جهان شـايد بـيش؛شناسى ما وجود داشته باشد شناسى

و خوش قََدرگرايانه مىبينانه به عالم از اندازه در؛كنيم نگاه شايد مسئوليت عملى خـود

و تلخى مواجهه با آسيب آسيب،شايد اصوالً در عالم؛ ايم های عالم را فراموش كرده ها

و توان خود نداريم شايد؛بينيمو تلخى نمى هر دليلى كه در كـار. ارزيابى خوبى از جايگاه

بى كارنامــه عمــل مشــترك مــا در قبــال فجــايع بشــری، تبعــيض،باشــد ها، عــدالتى هــا،

و ظلم خشونت و فهم عام من از اديان بـه مـن اجـازه. ها كارنامه درخشانى نيست ها شّم

و آسيب دهد كه اين نمى ها را مورد نفرت دين ندانم، اما چرا در عمل اتفاق مـورد واقعيات

نيسـتيم، پـس- ولـو در عمـل-هـای محـض گرايى دهد، اگر اسـير تفاوت انتظاری رخ نمى

 ال كار كجاست؟اشك

1. evil of suppression 

2. evil of disruption 

3. Alsadair MacIntyre 
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و نيازهای عام بشری  حقايق وجودی

او دنبال فهم حقايق وجـودی انسـان كـه سـايه از همان ابتدای مقاله به ای بـر نيازهـای واقعـى

بر،اين حقايق. بوديم،افكند مى و چهـار سـطح» اجتماع-در-طبيعت-در-انسان«ناظر بوده

و ساختارهای اجتمـاعى طبيعت، با خود، با ديگری«حيات اجتماعى، يعنى با  را1»و با روابط

اين چهار سطح، چهار سطح واقعـى حيـات انسـانى اسـت كـه در واقـع چهـار. گيرد دربرمى

مى سطح نياز او را رقم مى و رضـايت زنـد كـه و توانـد بـه شـكلى واقعـى و يـا نـاقص بخش

و طبيعـى، گروهـ- اگـر وجـود انسـانى را بـه وجـوه فـردی. بخش تأمين شود غيررضايت ى

مى،ای تقسيم كنيم، نيازهای هر وجه در واقع جامعه كند كه بايـد حقوق همان وجه را تعيين

و سوسياليسم به ترتيب. مورد توجه قرار گيرد اين است كه اولى تنهـا فـرد،اِشكال ليبراليسم

مى را مى و اصالت را به فرد مى بيند و بر حق آزادی اصرار و دومى دهد ر،ورزد ا تنها جامعه

مى مى و اصالت را به جامعه و بر حق اقتصادی بيند ؛ورزد اجتماعى انسـان تأكيـد مـى- دهد

و در مرتبتـى،در اين بين و اخالقى مى،حقوق معنوی . شـود حقـوق فرهنگـى مغفـول واقـع

گرايانه خـود بـه هسـتى انسـانى، عمـًال عدالت با نگاه تقليل-جامعه يا آزادی- دوگانه فرد

جن حركت و و تفريطى زيادی را رقم زده استبشها تأكيـد مفـرط بـر آزادی. های افراطى

هــای راديكــال انگاشــتن حقــوق جمعــى از جملــه عــدالت، جنبش فــردی بــه قيمــت ناديــده

و تأكيــد مفــرط بــر حقــوق اجتمــاعى، از جملــه عــدالت اجتمــاعى بــه قيمــت جمع گرايانــه،

و آزادی ناديده و سيا انگاشتن حقوق فردی های راديكـال فردگرايانـه سى، جنبشهای مدنى

و روسيه. را موجب شده است های راديكال افراطـى دو مظهر بارز جنبش،دو انقالب فرانسه

مىو تفريطى دوران معاصر ما به .روند شمار

و ساختاری او و عامليت انسان در كنار وجه ربطى اقتضاء توجـه بـه حقـوق،وجه فردی

 شناسـانه افـراد دارد كه ريشه در نيازهای هستى-جه به اين حقوقتو. متناظر با هر دو را دارد

و حقايق وجودی سـازگار- و معنوی كـه در جـای خـود- بدون توجه به مقوالت اخالقى

و،به عبارت ديگر.پذير نيست امكان-شناسانه دارد ای هستى ريشه اوالً جمـع آزادی فـردی
 

بندی برای ارائه يك زيرساخت نظری بندی را مرهون روی بسكار هستم، اما استفاده از اين دسته اين دسته.1
ب و نيازهای بشری .ه بنده اختصاص داردبرای حقايق وجودی



 1396 پاييز، دومم، شماره پنجسال 70

و معنويـت امكان تمـايلى،چـون آزادی فـردی؛پـذير نيسـت عدالت اجتماعى بدون اخالق

و عـدالت اجتمـاعى و نوع. دوسـتانه اسـت مبتنـى بـر تمـايلى نوع،خودخواهانه دارد دوسـتى

توانـد اسـت كـه مى1»گـراديگر«مقولـه اخـالق؛خودخواهى نيز ناسازگاری جوهری دارند

وا،ثانيــاً. دوســتى ديگرگــرا تعــديل كنــد خودخــواهى فردگرايانــه را در جهــت نوع خــالق

و هستى معنويت نيز در صورتى قابل توجيه و اند كه خود ريشه وجودی شناسانه داشته باشـند

و قراردادی تلقـى نشـوند و. امری اعتباری و فلسـفى باعـث افـراط آنچـه در نگـاهى كـالن

و اجتمـاعى اسـت شود، نگاه تقليل تفريط مى حتـى. گرايانه به هسـتى انسـانى اعـم از فـردی

و فرهنگـى نيـز ترجمـانى از يـك افـراط فروكاهيدن هس و معنوی تى انسانى به وجه اخالقى

و عدالت های افراطى آزادی است كه با واكنش نگـاه. خواهانـه روبـرو خواهـد شـد خواهانه

و توجـه بـه حقـوق آزادی،  و طبعاً توجه بـه حقـوق جـامع شـهروندی جامع به هستى انسانى

و عطش كن و معنويت، نياز و اخالق .ونى بشر استعدالت

و طبعاً نياز برای انسان، بـدون اصـل تكيـه قائل،از سوی ديگر و هستى گاه يـا شدن ذات

مى. قابل توجيه نيست،ساز همان خدای قابليت و قابليت توان ظرفيت چگونه های متناظر بـا ها

و هستومندهای تند ها، امكـانى هسـ ها يا بالقوه مختلف را تصادفى دانست؟ اين ظرفيت2اشياء

و شرط بالشرطى هسـتند كـه هـم در خلـق، هـم در غايـت، هـم در نگـاه3كه نيازمند خالق

و يكپارچگى عالم نقشى مؤثر دارند و يگانگى كه مياندر اين. دارندگى انسان قابليتى دارد

و اجتمـاعى انبسـاط مى قطـع نظـر از وجـه. يابـد از وجه جسمانى، نباتى، حيـوانى تـا انسـانى

و ساير موجودات غير طبيعى- جسمانى انسان كه وجه اشتراك او با ساير موجودات طبيعى

و خواه انسانى را رقم مى ذی زند مى ناخواه ذات و حقـى متنـاظر را معلـوم و نيـاز كنـد، ربـط

و اجتمـاعى او نيــز دريچــه او وجـوه انســانى و حــق و نيــاز ای ديگـر بــه روی هســتى متنـاظر

و جسمانى. گشايد مى شناسـى فراطبيعـى مـا تـأثيری او كه بگذريم، نوع انساناز حق طبيعى

و فردی. شناسى او دارد مستقيم بر حق يـك چيـز،اش فرو بكـاهيم انسان را به وجه جسمانى

و ســاختاری؛شــود عايـدمان مى و اجتمـاعى اش فــرو بكــاهيم، چيــز او را بــه وجــه جســمانى
 
1. entities 

2. unconditioned condition 

3. meta- natural 
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و اجتمـ ديگری عايدمان مى و شود، او را به هر دو وجـه فـردی اعى بـا تفسـيری غيراخالقـى

مى،معنوی فرو بكاهيم و در چـارچوب. شود چيز ديگری عايدمان انسان را موجودی مادی

و خـواه نيازهای دنيـايى و اش تفسـير كنـيم و آخـرت، يـا مـاده نـاخواه گرفتـار دوگانـه دنيـا

و تكاليفى بـرای او معلـوم مـى1فراماده م. كنيم شويم، حقوق و او را موجـودی صـرفاً عنـايى

و تكاليفى ديگر برای او معلـوم مـى و اگـر او را موجـودی اخروی تفسير كنيم، حقوق كنيم

و- مادی و فرامـادی، حقـوق فرامادی تعريف كنيم، ضمن گرفتارنيامدن در دوگانـه مـادی

.كنيم تكاليفى ديگر برای او معلوم مى

و ربطى انسان در تعريف انس،در اين بين و تنهـا بـه اگر از وجه اجتماعى ان غفلت كنـيم

و تكاليفى برای او معلـوم مـى،اكتفا كنيم2گرايانه وجه فردی انسان ولو ناثنويت كنيم حقوق

و فراماده است، اما باز هـم كه اگرچه كامل و تكاليف دو سر طيف دوگانه ماده تر از حقوق

و سـاختاری او كـه انبسـ؛ناقص است و ربطـى و نيـاز حيـات اجتمـاعى يافتـهاطچون هستى

و بـا. ناديده گرفته شده است،قابليت انسانى اوست انسـان بـا طبيعـت، بـا خـود، بـا ديگـری

و معنـوی  و ساختارهای اجتماعى، به شـرط آنكـه در تمـامى سـطوح وجـه فرامـادی روابط

.شناسى مورد نظر است ترجمان خوبى از انسان،مغفول واقع نشود

اور امكـان غوطه،تمـام ســطوح در و اقسـام دوگانگىشــدن در در. هــا وجــود دارد نــواع

و طبيعـت، اين امكان وجود دارد كه تنها از منظـری لذت»انسان با طبيعت« جويانـه بـه خـود

و تسـلط بـر طبيعـت بـه اصـطالح بى و با عقل ابزاری به جان طبيعـت بيفتـيم و بنگريم جـان

و غايت اصلى بى و غيرمـادی. مان باشد روح هدف يـا بـه عبـارت بهتـر- اين تفسير معنـوی

و بهره- تفسير ناثنوی و غير انسان است كه مـا را از لـّذت از از طبيعت انسان بـرداری بيشـتر

مى طبيعت باز مى و ما را هـم در حفـظ طبيعـت مسـئول و دارد و هـم نگـاهى معنـوی سـازد

و جهت آيه مى ای .كند دار به عالم اعطا

د» انسان با خود«در ارد كه همانند انسان در طبيعت، تنها وجه مادی نيز اين امكان وجود

از»من«و  و و فطری غفلت صورت گيـرد»من«بالفعل مورد توجه قرار گيرد در ايـن. واقعى
 
1. meta- substance 

2. non- dualistic 
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و رمزآلودبودن و معطوف به وجه حيرانى انسان و عرفانى حالت است كه تمام لذايذ معنوی

گ هستى به وجه طبيعى متصَور انسانى فرو مى و آدمـى و اقسـام بليـات كاهد رفتـار در انـواع

و اجتماعى مى يك فردی و نوميدی از و افسردگى گسـيخته سو، تجاوز لگام شود، اضطراب

و متصِل»مِن«.و ميل به سلطه بر ديگری از ديگر سو سـاز اسـت كـه به خـدای قابليت واقعى

و نوع و شادابى د عامل اصلى نشاط و مانع عمده جلوگيری از تجاوز به . يگری اسـتدوستى

به» انسان با خود«مقوله از. نيز تسـری يابـد» انسان با خدا«اين قابليت را دارد كه اگـر سـخن

و ندای باطن در ميان است، اين مِن منِ  و ندای باطن واقعى بـدون خـدای مـرتبط بـا،واقعى

و اين ندای باطن، قابليت توجيه ندارد اين منِ  ّ. واقعى و قـوه،م است كه خـدای بـزرگمسل

لحاظ مفهـومى ايـن ها بـه وديعـه نهـاده اسـت، امـا بـه ظرفيت اين من واقعى را در همه انسان

بدون وجـودی مطلـق كـه شـرط بالشـرط همـه امـور- گونه كه اشاره شده همان- ظرفيت

و همه امكان و. هاست، قابليت توجيه ندارد مشروط شناخت ايـن رابطـه مفهـومى، بـين خـدا

در كـه رابطـه قابليت، به همان ميزانى و واقعيـات انسـانى اسـت، عـاملى اصـلى ای بـين ايـده

و ملهم از نـدای بـاطن اسـت و واقعيات منبعث از خود واقعى ام اگـر گـزاف نگفتـه. رفتارها

و محــرك اصــلى تمــام عشــق هــا، ها، تجاوزنكردن دوســتى هــا، نوع مــدعى شــوم كــه عامــل

و آزادگى كردن مقاومت و رهايى ها من ها و يگانـه بـا خداسـت كـه ها همين و متصل واقعى

و خودسـازی يقيناً جزء آموزه و بـا مفهـوم خودشناسـى های مشترك اديان ابراهيمـى اسـت

و مقابلـهدر ادبيات قرآنى، با عنوان نفس لّو. تأكيدی ويژه بر آن شده است اش بـا نفـس امـه

.اماره از آن ياد شده است

و خادميـت اين امكان وجود دارد» انسان با ديگری«در كه ديگری صرفاً از سر استخدام

بهضمح خـود،طرف مقابل مـن. مثابه يك ابزار برخورد شود نگريسته شود، تنها به ديگری

و مـن مسـئوليتى در  و حقوقش پـاس داشـته شـود و نياز يك هدف نيست كه بايد كرامتش

و بهره يا برابر او دارم، او يك ديگری بيگانه است كه بايد مورد استثمار كشى من قرار گيرد

و مشكالتش ربطى به من ندارد مواجهـه مـن بـا او از سـر اخـالق. در بهترين حالت مصائب

و لذت و بنده من استو من بايد بكوشم تا بر او مسلط. جويانه است خودخواهانه و شـوم او برده

كه. ارباب او باشم شد همان- اتفاقى وبا نفـى حقـايق وجـ- گونه كه قبًال اشاره جـايگزينى ودی

و دوگانه گرايى، اتفاقى رايج در عصر تفاوت آن با قدرت .نگری محض است گرايى
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كه» انسان با جامعه«در و ساختارهای اجتماعى نيز اين امكان وجود دارد يا روابط

و ناخواسته يا1»شونده فعاليت اجتماعى الگوی تبديل«حسب قاعده  اَعمال انسانى خواسته

و فرهنگى نقشى مؤثر در و ساختارهای اجتماعى، اعم از اقتصادی، سياسى ايجاد روابط

و يا توجيه2بخش اسارت تنها در صورت. گر اين نوع از روابط ساختاری باشد ايجاد كند

و قابليت توجه به جهات ضرورت به ها و و،طور خاص های خداداد انسانى من واقعى

مى داللت و استلزامات آن است كه و ديگری با اين توان ها در جهت رهايى خود

و اغوايى شبكه و در جهت انسانى3های ساختاری بايد. شدن آن كوشيدتر اجتماعى درافتاد

ازو چه اسارت4بخش های اجتماعى، چه رهايى دانست كه نظم و چه بد، بخش، چه خوب

و افعال متعامالنه آسمان فرو نيفتاده و نتيجه اعمال به. ها هستند ما انسان6و متأمالنه5اند نبايد

و عامليت نظر از نوع رابطه هر رابطه ساختاری قطع شود نمى.و قابليت او تن داد7اش با انسان

و ثبات اجتماعى هرگونه اعتراضى را سركوب كرد، نمى از به اسم برقراری نظم توان

و افراطى های ساختاری اعتراضات، شورش ريشه يد ريشه هر نبا. ها غافل بود گری ها

و زمينه بى و از بسترها و معرفتى دانست و روال را صرفاً فردی و خالف قاعده های نظمى

مى تنها به ريشه8ها الفردی اصالت. ساختاری غافل شد و های فردی توجه كنند

و معرفتى مى9ها الجمعى اصالت و. بندند چشم به روی عوامل فردی به ميزانى كه روابط

خ بى²كردشكساختارهای جا و و نيازهای اجتماعى در خدمت اسارت توجهى به حقوق

و افراطى احتمال شورش،متنوع او باشند مى گری ها و برعكس های راديكال بيشتر ميزانىبه شود

و نيازهای واقعى مردم باشند و حقوق .اين احتمال كمتر است،كه در خدمت رهايى

و محتـوايى بـين نظر از بار منفى كه بـر راديكاليسـم قطع سـوار اسـت، تناسـبى مفهـومى
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و نياز واقعـى برقـرار اسـت، بـه و ريشـه گونـه راديكاليسم از ای كـه در تعريـف راديكـال ای

و حقـايق وجـودی انسـان و متكى بـر نيازهـا مى قدرت گوينـد؛ اعمـال قـدرت بـرخالف ها

ه باشـد، امـا يعنى حتى اگر رضايتى هـم وجـود داشـت. نيازهای واقعى حتى با وجود رضايت

و سودای سلطه :1393،لـوكس( اسـتای مشهود برخالف نيازهای واقعى باشد، اعمال قدرت

در.)39-47 ــن معمــوالً ــه اعمــال قــدرت اي ــان اســت كــه،ها گون و فريــب در مي ــای اغــوا پ

اِعمال قدرت است پيچيده اِعمـال گونهبه؛ترين شكل ²كننـد تنهـا از اعمال شـونده نـه ای كـه

و ظاهری نيز از آن دارد قدرت خبر .ندارد، بلكه رضايتى صوری

قبل از آنكه وارد مطلب بعدی از همين بخش از مقاله بشوم، شايسـته اسـت كـه،بنابراين

و عـدم برآورده به اين نكته اشاره كنم كه بين حركت و نيازهـای های افراطى شـدن حقـوق

و سياســت انسان. ای وجــود دارد تــرين سـطح تحليــل رابطـهای انسـانى در ريشـه و شناسـى ها

و غيرراديكال، اثرگذار خواهد بود رفتارهای متناظر آن بر اين شورش در اينجا. ها، راديكال

و جامعه،گونه كه قبًال هم اشاره كردم همان هـای شـناختى از جنبش قصـد تحليلـى تـاريخى

و فلسفه سياسى اسـت ای فلسفى از نوع فلسفه اجتماعى مورد نظر را ندارم، زاويه ديدم زاويه

و جامعه كه معموالً در پژوهش مى شناسانه جزء های تاريخى در. شود نگر مغفول واقع انسـان

به االمِر نفس و گرايشى دارد، و قابليت، كشش و سياسـت خود واقعيت ها ميزانى كه واقعيات

و گرايش با اين قابليت ه از جـنس ويژ ها سـازگار باشـد، ميـل بـه تغييـر وضـع موجـود، بـه ها

.شود راديكاليستى آن كمتر مى

. كـردم را مطالعـه مى1يـورگن تودنُهـوفر:، تـأليفنگاه$ به داعش از دروناخيراً كتاب

از روز در ميـان داعشـى10نويسنده كتـاب بـه مـدت و های مسـتقر در موصـل بـوده اسـت

و بـاال قطـع. نزديك شاهد بسياری از وقايع بوده اسـت تر از شـيطانى نظـر از رفتـار وحشـيانه

و قطع داعشى و متحجرانه ها و تفسير بسته و انسـان، ايـن سـؤال نظر از نوع نگاه آنهـا از ديـن

مى كــه بـرايم مطــرح شــد از چــرا افراطيــون داعشــى را بعضــاً مهــاجرانى تشــكيل دهنــد كــه

و جايگـاه كشورهای اروپايى روانه كشورهای اسالمى شده اند؟ چه نسبتى است بـين پايگـاه

بىاجتم و و حضـور افراطـى هـای سـابقه آنهـا در حركت اعى آنهـا در كشـورهای اروپـايى
 
1. Jurgen Todenhofer 
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ــان غيرمســلمان اروپــايى بــرای و مســلحانه؟ آيــا اگــر فرصــتى مشــابه بــرای جوان ددمنشــانه

شاهد اتفاقات مشابه نخواهيم بود؟ تـا حـدودی ظهـور ايـن،های افراطى فراهم شود واكنش

ب هايى كـه بـه ظهـور وجو كرد، شـبيه زمينـه ايد جستجريانات افراطى را در خود غرب هم

و بيگـانگى بـا روح اسـالم بـه نـام جدا از خشك. نازيسم در آلمان انجاميد مغـزی، تعصـب

و صـدور حكـم ارتـداد بـرای شريعت و به نام پرهيز از هرگونه التقاط ايـن جماعـت گرايى

و قطع و دموكراسى و هرگونه طرفداری از انتخابات های سياسـى نظر از زمينـه مخالفان خود

و اروپـا گيری اين گروهو تاريخى مؤثر بر شكل و غيرمستقيم آمريكا و نقش مستقيم ها

و بعضى ريشه برخى دولتو و های منطقه و تفاسير دينـى های مستعد جريانات تاريخى

توان احساس نوعى عذاب وجدان در زندگى در غرب را درباره آنها ناديـده غيره، نمى

.تانگاش

و ريشـه در اينجا قصـدم ارائـه تحليلـى همـه شناسـانه، های انسان جانبـه از پديـده داعـش

و بروز آن نيست، قصدم اشاره بـه دو نكتـه  و تاريخى در ظهور و بسترهای اجتماعى معرفتى

و زمينـه نگاه جامع به حقوق انسانى در بررسى بنيان،يكى:اساسى است گـری های افراطى ها

و جهانى به پديدهنگاه،و ديگری و فراغربـى،. های اجتماعىى ديالكتيك نگرش فراشـرقى

و فرامسيحى اقتضاء آن را دارد كـه اگـر واقعـاً درد مصـائب بشـری را داريـم، از  فرااسالمى

و بـه،سياسى،های صنفى الك حساسيت و حتـى نهـادی دينـى خـود بيـرون بيـاييم تاريخى

تحليلـى،(Aram, 2007: 200-204)شوراء دیوارهـایبـرای کلیسـایی تعبيـر آرام اول در كتـاب

و زمينه فرادينى از اين بنيان وار بـه در ادامه خـواهم كوشـيد تـا فهرسـت. ها به دست دهيم ها

و نيازهای وجودی انسان در چارچوب انسان و برخـى برخى از حقايق شناسـى مـورد اشـاره

و مؤثر در جلوگيری از افراط فرض پيش :ى اشاره كنمگراي های متناظر

و �,�زه�< ���S ا�$���: ا�� �ق ; 

مى حسب مبانى هستى و نيازهـای بشـری تـوان حقـوق شناسى خـود در نگـاه بـه حقـوق

و وضـعى(انسانى را به سه دسـته فـردی  و جامعـه)طبيعـى و بـا، گروهـى ای در سـطح ملـى

و گفت های غيرمداخله مراقبت و با تعاطى د جويانه و با نگـرش يالكتيـك، در وگوی جهانى

و برخوردهای تقليلبى. سطح جهانى تقسيم نمود گرايانه بـا توجهى به هر يك از اين حقوق
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ب آنها مى و رساز حركتستواند اِعـدادی های واكنشى باشـد كـه در صـورت وجـود عوامـل

مى زمينه .تواند به فعليت برسد ای مؤثر

شد همان مى در يك تقسيم،گونه كه اشاره ن حقوق را به دو دسته فردی توا بندی كالن

مىحدر سطح.و اجتماعى تقسيم كرد به قوق فردی : دستهسهتوان

حق) الف و لوازم آن، حق مسكن، حقوق طبيعى شامل حق حيات، حق تشكيل خانواده

حق اقامت به و و مكان معين، حق اشتغال و مادی فرد با يك محل معنای رابطه حقوقى

؛ مالكيت

شا)ب های سياسى، عدالت، تأمين اجتماعى، مل حقوق مدنى، آزادیحقوق وضعى

و حقوق سياسى و حق دادخواهى، و حق رأی حق رأی(آموزش، تابعيت ج؛)دهى آوری )و

و اخالقى اشاره كرد . حق پرورش روحى

بر(ها حقوق گروه:در سطح حقوق اجتماعى نيز بايد به دو دسته اعم از اجتماعات ناظر

ج بندی گروه و نسى، قومى، مذهبى، خرده فرهنگهای های مدنى ناظر بندهایو گروه... ها

در بخش حقوق.و حقوق جامعه اشاره كرد)و داوطلبانه1های انجمنى بندی بر گروه

و مذهبى در سطوح توان عمدتاً به مشاركتمى،گروهى های سياسى، اقتصادی، اجتماعى

ج تصميم و در بخش حقوق و نظارت مىگيری، اجرا توان به حقوق بقاء، استقالل، امعه

و تعامل  و تماميت ارضى، عدالت اجتماعى، حقوق فرهنگى، رشد و يكپارچگى وحدت

و ثبات سياسى اشاره كرد و ملى، توسعه پايدار و هويت تاريخى و اخالقى اين. دينى

و سياسى مورد نظر ليبرال دسته ب بندی از حقوق منحصر به حقوق مدنى و منحصر ه حقوق ها

و سالمت مورد نظر سوسياليست-اقتصادی و حقوق معيشت به اجتماعى و منحصر ها

و فرهنگى مورد نظر آرمان و. گرايان اخالقى نيست حقوق اخالقى ارزشى با فرض تقدم غايى

و دينى، به حقوق مدنى و اقتصادی- حقوق اخالقى .است اجتماعى هم توجه شده- سياسى

 �Kای�� در !�.ی> ا��اطه�< �]�H Zط /,Y:ب

و افراط اگر در مقابله با واقعيت منفى خشونت به گرايى دنبال شرايطى آرام گرايى
 
1. associational 
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و حياتى مسالمت و سرشار از صـلح مثبـت باشـيم، بايـدو بدون هر گونه منازعه  آميز

حيـات اجتمـاعى، وجـه1ها، وجـه تمايزيـافتگى عطف به وجه جسمانى انسان بدانيم كه

و خو و اجتماعى، ديدگاه استهاميال و هويتى های متعارض فردی و تعلقات فرهنگى  ها

از.و ستيزها، استقرار آن به غايت دشوار اسـتتو بازتاب آن بر تعارضا در بسـتری

و بـى،عوامل اين و انزواطلبانـه وو خواسـته اميـالتوجـه بـه يـا بايـد صـلحى منفعـل ها

و روشى متعـادل، مبتنـى بـر وجو نمود ها را جستو نابرابریتتبعيضا و يا بايد با منش

و تالش برای برابرسازی نسبى فرصت و احتـرام بـه قناعت، گذشت، ايثار و امكانات ها

و مسئوليت و پايـدار های متقابل بـه سـوی اسـتقرار يـك زنـدگى مسـالمت حقوق آميز

.حركت كرد

و هستى و اجتماعى بدو شناسى بايد پذيرفت كه واقعيات هان توجه بـه تعـديلهای فردی

و مراقبتو گرايشات اخالقى، نهادسازی و نظارت ها و سـتيز ها ها بيشتر تمايـل بـه خشـونت

و در وجه مثبت آن، صلح با تالش.د تا صلحردا های ارادی، آگاهانه اخالقـى، در وهله اول

و زور ناشـى از قـ و در وجـه منفـى آن، بـا اجبـار و در وهلـه دوم و قراردادی و توافقى انون

و دلهره به و احتماالً ترس مى قدرت برتر و صـلح در حالـت حيات مسالمت. آيد دست آميز

و به و مثبت آن و دغدغـه انبيـاء بـا آگـاهى، فعال و معطـوف بـه تـالش مثابه آرمانى متعالى

پذيری در برابـر نـوع، مسـئوليت ها، عشـق بـه هـم شمول، حق برابر انسـان عدالت، نگاه جهان

ا و تفاوت های اخالقى، قناعت، توجه به تنوع نتخابديگران، و پذيرش حاكميت قانون ها ها

و منصفانه به دست مى .)86: 1393عماد افروغ،(آيد عادالنه

و پيش فرض پيش،نگارنده و ستيز های زير را مؤثر در جلوگيری از افراط شرط ها گرايى

مى خشونت و يا تعديل آن د. دانـد آميز و تحليـل خشـونتبـديهى اسـت كـه هایر بررسـى

و جغرافيـايى خـاص آن واقعـه بايد عالوه بر توجه به اين عوامل، به عوامل زمينـه،خاص ای

ای بايد هم توجه به عوامل علّـى، هـم عوامـل در واقع، در تبيين هر حادثه. داشتعنايت هم 

بهاِعدادی يـا انضـمامى ادثوحـ بخشـى بـه مثابـه عوامـل مشـروط در فعليـت ای داشـت كـه

مى نقش آن تبديل به خوشه. كنند آفرينى و قابليـت نيـاز،شدن يك دانه گندم، عالوه بر دانه
 
1. differentiation 
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و و كود و پايين... به عواملى ديگر از قبيل نور، خاك، آب و دارد كه با بـاال شـدن كميّـت

شد،ها كيفيت آن .نوع محصول ما متفاوت خواهد

١.6A? و ��ً ذات  �����ا�ن در M#ی TU نMا� ه
و سرشت يكسان باور به اينكه انسان به ها در ذات و تفاوتى و طبيعت اند لحاظ خلقت

مى. ندارند كه ماده يك اعالميه حقوق بشر تصريح همه آزاد به دنيا،ابنای بشر«كند

و مى و وجدان برخوردارند و حقوق با هم برابرند، همه از موهبت خرد و در كرامت آيند

ب .)90: همان(»رادروار رفتار كنندبايد با هم

٢.V.ی�L= *یW و *3� "� "�+$ 

و صلح و بهجت جهت متعالى و عادالنه برای آميز، اميدبخش و عاقبتى اخالقى زای عالم

به. اين عالم، تحقيقًا مورد تأييد تمام اديان ابراهيمى است از» شدن«باور و صيرورت عالم

و قائل يك و سو اخالقى برای آن از ديگر سو، از لوام چنين باوری شدن به جهت تعالى

.است

٣.*A;  و T�� ،ای��G� دی9

و عدم تمايل و عدم نفرت پرواضح است كه عدم خشونت يا صلح را بايد در پرتو عشق

و انتقام به دست آورد و شمشير برقرار«به تعبيری؛ به جنگ هيچ صلحى با قرارداد

مى نمى صل گردد، ولى با عشق از)99:ای همان، به نقل از سيدمحمد خامنه(»ح را برقرار كردتوان

و مدارا، وجود  و مرتبط با تحمل يا» دوآليسم«و فقدان1»گرايىيك«مقوالت اساسى

يك. ثنويت است و» ديگران«و»من«گرايى در شيوه تفكر، پيوستگى ميان نتيجه است

ر اساس محوريت عشق در عرفان،ب«. است» آن ديگری«و»من«نتيجه دوآليسم، جدايى 

و اين رابطه و قانون عشق بر همه موجودات حكومت دارد اساس آفرينش بر جاذبه است

و خدای او داير مى و وقتى بين انسان شود، همه موجودات جهان نيز برای انسان، گرامى

.)110: همان(»عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست«؛داشتنى است دوست

1. one-ness 
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و عرفانى يك در اگر در محور باال، تأكيد بر هويت فرهنگى اينجـا بيشـتر گرايانه است،

و ايثـار اسـت و تـوأم بـا شـكيبايى در اينجـا بيشـتر مـراد. تأكيد بر وجه فردی رفتار اخالقـى

و به تعبير خواجه نصير و از خودگذشتگى اول ثـانى بـر كمـاِل كمـاِل تفـوِق،اخالق قناعت

و كماِل اقتضاِء.ستا و روح انسانى، احسـاس مسـئوليت در برابـر تـأمين سـعادت ثانى

و  مى«حقوق ديگران است و گاه در اين راه به فداكارهايى دست و حتى مال جـان زند

و گاه خـود را قربـانى آرمانمى خود را ايثار و بشردوسـتانه كند و خيرخواهانـه هـای الهـى

.)102:همان(»كند مى

وت$+.1>$ "��ت �" YE و ه ه

و اجتماعى خود برخوردار از هستى انسان های مختلف فـردی، شناسى ها در حيات فردی

و طبعاً، احساس تعلق ای، بين، منطقه1ای گروهى، جامعه و متدرجاً جهانى های متنـاظر المللى

و بايد در سياس امری اجتناب،های هويتى اين تعلق. خواهند بود های مربوط بـهتناپذير بوده

و همبستگى  و انگاشـتن ايـن تفاوت تـوان بـا ناديده نمى. قـرار گيرنـد مورد توجهوحدت هـا

به كثرت يك دنبال انسجامى اندام ها و و گونه كه تفاوت همان؛شكل بود واره گرايى محـض

و پيوندهای مشترك قابل توجهى به ميثاق بى بى ها نيـزها توجهى به تفاوت قبول نخواهد بود،

و تحميل و تهديدآميز خواهد انجاميد ناگزير به اقتدارگرايى .های زوری

و تكثرها برای جلوگيری از قوم پذيرش اين تفاوت و ارزيابى سـاير فرهنگ ها هـا مداری

و در برهـهو ملت در ها از زاويه فرهنگى خاص است كه غالباً از سـوی صـاحبان قـدرت ای

هـا، بسـتر بـرای نگـاه توجه به اين تفاوت. گرفته است صورت2شناسى های شرق قالب نظريه

و ويژگى و متناسب با شرايط مى بومى و فرهنگى فراهم كند، تنها بايـد مراقـب های محيطى

و ثانياً مـانع فهـم نقـاط توجه به عوامل وحدتاز مانع،اوالً،گرايى بود كه اين بومى زا نباشد

د» خودی«ضعف  و انديشه .يگر نشودو نقاط قوت فرهنگ

1. societal 

2. orientalism 



 1396 پاييز، دومم، شماره پنجسال 80

5.*�Z+[M  ،\��ت ه�#ر�  �8YE ��� 2ت درUو و �� ('ی

و تمايز يافتگى كه در محور قبل به آن اشاره شد، فرايند انسجام در كنار فرآيند تفكيك

و پيوسـت ايـن تفاوت از هـا بـهو وحدت مطرح است كه نـاظر بـه پيونـد منظـور جلـوگيری

و انفصال بـين واحـدهای فـردی، ملـى، منط و قـهگسست و در جهـت توجـه بـه اهـداف ای

يابى به ايـن پيونـد نيـز مشـاركت ملـل مختلـف تى در دستح. های مشترك است مسئوليت

.امری ضروری است

و دولت هر چـه گروه،از سوی ديگر و در جهـان، در نتيجـه هـا هـای محـروم در جامعـه

س امكـان،ؤال ببرنـدآگاهى از محروميت نسبى، مشروعيت توزيع منابع مطلوب را بيشتر زير

و هر چه ساخت اجتماعى جهانى متصلب بروز ستيز افزايش مى و مجـاری الزم يابد تر باشـد

و نارضايى برای بروز تظلم حل ها و در وفصل درگيری ها دسترس نباشـد، ايـن های اجتماعى

های درگير نيز بر شـدت ايـن های مشترك بين گروه فقدان ارزش. ستيز شديدتر خواهد بود

كل.)109: همان(تيز خواهد افزودس و تأكيـد بـر ها در كنـار نيازمنـدی توجه به تفاوت،در ها

و زمينه در مشتركات سازی برای همكاری آزادانه متقابل از محورهای اساسى مقوله وحدت

.عين كثرت است

٧.*>G ^.ه�L و ج,�Uا T`.  +Gو 

ح يكى از راه،بدون ترديد و تحكيم و جلـوگيری يات مسـالمتهای برقراری صلح آميز

و رفع اختالف از افراطى كم گری و بـه محـاق رنگ ها يا بـردن آنهـا، توجـه بـه منطـق شـدن

و ملزومات آن است گفت و ملزومات برهان گفت. وگو و وگو گرايى آن، ابزاری ضـروری

و اقـدام مشـ و متعاقباً عمل و مشترك و رسيدن به اصول مورد توافق ترك مفيد برای مفاهمه

مهم نيست كه ما حقيقت را نزد خود بدانيم يا خير، مهم اين است كه در مقـام مباحثـه. است

و روش،و انتقال آن به ديگری و از منطـق و فريب به دور باشيم و اغوا از منطق زور، تهديد

و اقناع استفاده كنيم از شناسـى مناسـب گفـتن روا،نكته مرتبط دوم. استدالل و پرهيـز وگو

و منطـق نـو اسـتتحج و آمادگى برای پذيرش حـرف و تفكر دگماتيك دو. رگرايى ايـن

در در مقوله اول، منظـور حقيقـت. مقوله نبايد با يكديگر خلط شوند و گرايى برهـانى اسـت

و پرهيـز از جزم مقوله دوم، منظور روحيه پذيرش حرف نو، گفت و وگو انديشـى متعصـبانه
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و برهانى است وگوهـا الزامـاً، تـوافقى مبنـايى قرار نيست در ايـن گفـت. بدون پشتوانه عقلى

مى دار صــورت گيـرد، ايــن گفت كشـيدن از باورهــای ريشـه معنـای دســت بـه توانــد وگوهـا

و توجــه بــر  و مكــانى ضــرورت در پرانتزگذاشــتن ايــن اختالفــات بــه دليــل شــرايط زمــانى

مى، از گفتگونه كه در صدر مقاله آمد همان. محورهای مشترك را برجسته كند توان وگو

و مناظره در مورد تفاوت هم به به عنوان بستری برای بحث و هم به ها مثابه ابزاری برای توجه

و كنارگذاشتن محورهای اختالف استفاده كرد .مشتركات

ز .2�.٨�� bLو ر ��ه �2اZ* ا���

و فراملى در سطو بحث عدالت ابعاد مختلف فردی، گروهى، جامعه ح مختلـف ای، ملى

و حتى جهانى دارد ای بين منطقه به دليل پيوند عدالت بـا مفهـوم حـق، عـدالت دامنـه. المللى

و ابعاد مختلفى را برمى معنـای فقـدان سـتيز اسـت، بپذيريم كـه صـلح بـه. گيرد وسيعى دارد

بى نابرابری و مى عدالتى ها و اقتصادی تواند منشأ بسـياری ها در تمام سطوح سياسى، فرهنگى

و درگيری و ريشــه. هـا شـود از سـتيزها های فقـدان صـلح را نبايــد تنهـا در مسـائل فرهنگــى

و اخالقى جست و ساختارهای تبعيض وجو كرد، اين ريشه شخصى آميـز ها را بايد در عوامل

منظـور مـا بعـد اقتصـادی عـدالت،طور خـاص در اينجـا بـه. وجو كـردو نابرابر هـم جسـت

و مسأله و توزيـع نـابرابر فرصـت ای به نام اجتماعى و منـابع فقر ناشى از روابط اسـتثماری ها

افزايشو» ندارها«و» داراها«آمارهای اقتصادی حاكى از شكاف روزافزون. اقتصادی است

 1991تـا 1960برپايه گزارش سازمان ملل، بـين. مندی داراها در مقايسه با ندارها است بهره

از درصدی ثروتمندترين20سهم . درصـد رسـيده اسـت85درصد درآمد جهانى بـه70ها،

از درحالى كه سهم فقيرترين به3/2ها . درصـد تنـزل يافتـه اسـت4/1درصد درآمد جهانى

و فقيرترين سهم ثروتمندترين يك ها ايـن. بـه يـك افـزايش يافتـه اسـت61به،ها از سى به

.)101: همان( به يك رسيده است74به 1997نسبت در سال 

�ا وZ* و2Uتد.٩G 

و توجه به تفاوت و تحقق وحدت در عين كثرت، حـداقل در وجـه سياسـى و تكثرها ها

همـان؛گرا با وظايف عام فرابخشى اسـت مديريتى آن در سطح ملى، مستلزم دولت وحدت
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ب چيزی كه در فلسفه وجودی دولت و نـدرت بـه دليـل نگاههها آمده است، اما هـای بخشـى

و حتــى حزبــى شــا مى. گرا هســتيم هد دولتــى عــامگروهــى تــوان در ســطح همــين مســأله را

و ساری دانست بين المللى نيز بايـد شـاهد مـديريت مبتنـى بـر در سطح بين. المللى نيز جاری

و وحدت در عين كثرت از طريق مشاركت همگانى دولت و توافقى و مديريت اجتماعى ها

و اغوا، در شرايط عادی با و تهديد البته يكـى از شـرايط اسـتقرار صـلح،؛شيمبه دور از زور

و تـالش بـرای  و ناقضان صلح است، اما اين مورد بـا شـرايط عـادی مقابله با جنگ افروزان

و توافقى متفاوت است منشأ تهديد اسـت،دولت خودكامه،از نظر كانت. مديريت اجماعى

ازه(های خوب صلح برقـرار كنـد تواند با ديگر دولتمى» دولت خوب«و يك  مـان، بـه نقـل

.)117: عباس منوچهری
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و امـن مثبـت استقرار يك حيـات مسـالمت و طبعـاً نگـره،آميز نيـاز بـه نگرشـى جهـانى

در. گرايى مرتبط با آن دارد عام و مسـئوليت جهـانى بشر بايد احسـاس سرنوشـت مشـترك

. برابر اين سرنوشت داشته باشد

و فراتـررفتن از روابـط گيری از خـاص رش جهـانى، فاصـلهاز ملزومات ايـن نگـ ،گرايى

و قابليـت يـك تفكـر انتزاعـى در مـورد عـام هويت،تعلقات،تعامالت گرايى های گروهـى

.توان به درستى در اديان ابراهيمى يافت جهانى است كه آن را مى

و مقولــه جهانى بايــد دقــت داشــت كــه بــين جهــان شــدن مصــطلح يــا نگــری توحيــدی

ــانى ــرمايه جه و يكپارچــه ســازی س ــار از تضــاد، داری ــوايى كــه سرش و اغ ــى گرايى تحميل

و ستيز بوده، تفاوتى اساسى وجود دارد تناقض داری حـداقل سـه نظام سـرمايه. های مفهومى

راَرِخـ1ويرانگـری- تضاد خود و بنـا دارد كـه گريبـان آن و مبنـا و نيـاز د خودبنيـاد، سـود

و دير يا زود آن مى گرفته گاه خـدايى خـرد خودبنيـادی كـه غافـل از تكيـه. كند را متالشى

زد،خود است و خواهد و نياز. آبستن نهيليسمى است كه بارها هم سر بيرون زده تضاد سود

داری است كه شـكاف فزاينـده درآمـدی بيـانگر هم مبتنى بر تضاد نياز مردم با سود سرمايه

 
1. self- annihilating 
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د. آن است و بنا هم ناظر بر و سياسـتتضاد مبنا و ليبرالسـتى مـورد ادعـا های ولت حـداقلى

و جهانى شـرايط مطلـوب يـك جهـان. گستری است كه نـافى آن اسـت جهان شـدن نگـری

هـای مشـترك شـناختى، ارزش گرايى هسـتى گانه عـام حقيقى را در گرو تحقق عوامل يازده

و امنيـت جهـان برخاسته از اين عام ى، اسـتقرار گرايى، آمادگى برای زيسـتن جهـانى، صـلح

و نابودی يا تعديل فقر، رهبـری بـا مـديريت جهـانى اقنـاعى، حقـوق بشـر عدالت اجتماعى

و شناختن حقوق مربوط به اجتماعـات طبيعـى، مـدنى، منطقـه جهانى، در كنار به رسميت ای

و دسترسى منصفانه به آن، شبكه ارتباطى جهـانى، تجـارت  ملى، امكان توليد آزاد اطالعات

ج مىو تعامالت و سبك زندگى مشترك سـازی اما آنچه امروزه در قالب جهانى. دانم هانى

از،رخ داده است و عادالنـه آن، تنها محدود به برخى عوامل، آن هم نه به مشـكل منصـفانه

و تعـامالت  و تجارت و الگوی مصرف، شبكه ارتباطى جهانى جمله سبك زندگى مشترك

آن جهانى است، امـا در بقيـه مـوارد مشـكالتى جـدی وجـود دارد كـه در جـايى ديگـر بـه

.)121-120:همان( ايم پرداخته

١١ .��� �3ده� �PP�Zا 

و نظارت بر رفتارهای خارج از قـوانين بين گيری نهادهای بين بحث شكل و المللى الملـل

و غيرتبعيض و قانون شكنى مواجهه عادالنه ها از بديهيات اسـتقرار يـك آميز آنها با تخلفات

بهى مسالمتزندگ و مثبت است كه البته و يك صلح پايدار و آميز رغـم وجـود ايـن قـوانين

و متنـاقض هسـتيم واقعيـت عملكـرد برخـى از ايـن نهادهـا،. نهادها، شاهد رفتارهای دوگانه

و سوءاسـتفاده صـاحبان قـدرت از تشـكيل طلبد كه دولت مى ها برای جلـوگيری از تخطـى

و فرهنگى كوتاهى نكنند نهادهای فراملى در سطوح مختلف .و ابعاد سياسى، اقتصادی

و و نيازهـای جـامع بشـری گام بعـدی ايـن مقالـه، رديـابى مقـوالت مربـوط بـه حقـوق

و پيش فرض پيش در های يـازده شرط ها گانـه مزبـور، كـه مـدعى حصـر منطقـى آن نيسـتم،

و مسيحيت است آموزه ياز به پژوهشـىن،دو دين بزرگ بررسى دقيق مواضع اين. های اسالم

و دامنه و پژوهشـى كـه خـود در ايـن خصـوص. دار دارد مستقل اما با رجوع به برخى متـون

و،ام انجام داده و مثبـت بـه ايـن حقـوق تقريباً مطمئن هستم كه هر دو دين نگاهى همدالنـه

در هر چند ممكـن اسـت مواضـع؛حداقل نگاهى مخالف ندارند. ها دارند شرط پيش شـان را
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ممكن است هر دو دين مورد نظر در مقاطعى از تـاريخ دربـاره.ب طرح نكرده باشنداين قال

ــرف  ــاه ص و نگ ــند ــته باش ــانى نداش ــاً درخش ــابقه بعض ــت آن، س و جامعي ــانى ــوق انس حق

و از اين بابت نيز ضربات جبران تكليف انـد، امـا بـه ناپـذيری خورده گرايانه غالب بوده باشد

هم نظر مى و اكنون تغيير موضـ رسد و عطـف بـه رابطـه ضـروری عى صـورت گرفتـه اسـت

و انسان و متفارن خدا مى موضع مثبت،مفهومى در تری درباره حقوق انسانى اتخاذ كننـد يـا

.)172-134: همان(كردن هستند حال اتخاذ

توان به باور به خلقـتمى،شرط ذات مشترك انسانى ها در ذيل پيش شرط در مورد پيش

م مساوی انسان و و مسيحيت اشاره كـرد خلوقها : همـان( بودن آنها از سوی هر دو دين اسالم

مى.)88-95 و غايت آفرينش، تـوان مـدعى شـد كـه انديشـه در ذيل توجه به جهت حركت

و يهود(مشترك اديان ابراهيمى  باور به مصلحى موعود از جانب خداونـد)اسالم، مسيحيت

و در دن مىدر آخرالزمان است كه در اين دنيا گرايـى، در ذيـل ديگر. يابـد يای ديگر تحقـق

و محبت،  و مسيحيت، صلح در گرايش«عشق صـفتى از اوصـاف،های فكری عرفانى اسالم

و چيسـتى تمـام موجـودات، از جملـه  و خدا نيـز بنيـان هسـتى خداست كه عين ذات اوست

و يا صفتى از شخص عيسى مسيح است .)100:ای خامنـههمان، به نقل از سـيدمحمد( وجود انسانى

و تحمـل رنـج بـرای و گذشت، مسلمانان نيز همانند مسـيحيان بـه بخشـش در ذيل شكيبايى

و تقاضـای،های خوب انسان«. اند خدمت به ديگران توصيه شده كسانى را كه جبران مافات

و محـدود ممكـن چنين انسانهم. بخشند بخشش كنند را مى های خـوب بـرای زمـان كوتـاه

 Richard(»ت رنجــى را بــرای اهــداف خــوب بــه ديگــران تحميــل كننــداســت برخــى اوقــا

Swinburne, 2008: 24(كه حتى ما مسلمانان از،حقذی«ها در مورد قصاص داريم اخالقاً بايد

ما مسلمانان ايثـار يـا.)99: 1393افروغ،(» تواند گذشت نكند خون گذشت كند، ولى قانوناً مى

مىانفاق جان را باالترين مرتبت  و ما شيعيان انفاق كـه از برخـى-را7امـام حسـين،دانيم

و تعابير و او را وارث عيسـى7شبيه عيسى مسيح،جهات الگـوی- دانيم نيـز مـى7است

مى زدنى انفاق مثال و در ذيـل توجـه بـه تفاوت.)143:همـان( دانيم جان در راه نجات بشر هـا

ب13در آيه کریم قرآنها، كثرت ُمهـر تأييـد سوره حجرات و قبايـل ه روشنى بـر تكثـر اقـوام

و در عين مى و اصيل،حال زند !ای مـردم. ورزد نبودن اين تكثرهـا اصـرار مـى بر اصالت تقوا

و شـما را از شـاخه و زنى آفريـديم و تيره همانا ما شما را از مردی هـا گردانيـديم تـا ها
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دانـای همانـا خـدا؛ين شـما اسـتترين شما نزد خدا پرهيزگـارتر همانا گرامى؛شويد شناسا

.است آگاه

كنيم، بايـد نظـامى نظـامى كـه مـا آن را دنبـال مـى«معتقـد اسـت1اينگلبورگ گابريـل

و امكـان وجـود جهان كثرت و چندقطبى بوده و بينى گرا و مـذاهب مختلـف را در كنـار هـا

در ذيـل همكـاری.)107: همان، به نقل از گابريـل(»طور عادالنه به دست دهد همراه يكديگر به

و وحدت در عين كثرت، متقابل، مسئوليت پيـروان سـاير اديـان را بـر پايـه کریم قرآنپذيری

از) ای پيامبر(«: خواند مشتركات فى ما بين به پرستش خدا فرا مى بگو ای اهل كتاب، بياييـد

و شما يكسان اسـت  بـه جـز)و آن ايـن اسـت كـه(پيـروی كنـيم،آن كلمه حق كه ميان ما

و هيچ خدای يكتا هيچ و برخى، برخـىچكس و برای او شريك قرار ندهيم يزی را نپرستيم

پس اگـر از حـق رو گرداننـد، بگوييـد، شـما گـواه؛را به جای خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم

آل(»باشيد كه ما تسليم فرمان خداونديم .)64: عمران سوره

و ادغـام فزاينـده اری قاعـدهعنوان ضـرورت همكـ صلح را بـه2كارل دتريش براخر منـد

مى گروه و واحدهای اجتمـاعى تعريـف ، كـه مـا از آن)111: همـان، بـه نقـل از براخـر( كنـد ها

در سيد. ايم عنوان فرايند انسجام ياد كرده به مصطفى محقق داماد نيز معتقـد اسـت كـه آنچـه

و خونريزی طول تاريخ بشـريت مايـه اصـلى تنازعـات، مشـاجرات، جنگ ا را تشـكيلهـ هـا

به مى و بيگانه«داده، انديشه تقسيم انسان و ضـرورتو بـى(» خودی های تـوجهى بـه عناصـر

و)110: مصـطفى محقـق دامـاد همان، به نقـل از سيد(بوده است) مشترك در ذيـل منطـق احتجـاج

وگوهـای دينـى فراوانـى اشـاره كـرد كـه تـاكنون بـين توان به گفتمى،وگو فرهنگ گفت

و مســ و قــدر مســلم اگــر مــانعى دينــى وجــود داشــتاســالم ايــن،يحيت برپــا شــده اســت

ما.شد وگوها انجام نمى گفت وگوهـايى اسـت كـه مـورد تأييـد توسـعه عملـى گفت،بحث

و متوليـان هـر دو ديـن بـوده اسـت، امـا متأسـفانه در خـور توجـه نيسـت و مسيحيت . اسالم

و رفع نياز دانم چرا به پيش نمى قلمـم مـرا يـاری،ها كه رسـيدم مندیشرط عدالت اجتماعى

ى عـدالت در تمـام ابعـادمـهـای اديـان ابراهي نكرد، تصورم اين است كه هدف غايى آموزه

1. Inglehart Gabriel 

2. Karl Dietrich Bracher 
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و در تمام عرصه و اجتماعى و اجتمـاعى اسـت، امـا نمـى فردی دانم های سياسـى، اقتصـادی

و عـدالت بـا ايـن همـه اجحـاف،احتماالً كارنامه ناموفق نهادهـای دينـى در پيشـبرد و ظلـم

 چنين باشد؟ چرا بايد اين!راستىهب. عدالتى حاكم در عالم، قلمم را متوقف نمود بى

و وحدت در عين گرا با توجه به پيش شرط دولت وحدت در مورد پيش شرط همبستگى

مى،كثرت آن دانم در سطح مديريت دولتى وحدت بعيد و متوليـان و مسـيحيت گرا، اسـالم

و عـام شرط جهـان در مورد پيش.دموضعى منفى داشته باشن گرايى، بـه رغـم قابليـت نگـری

و همكاری مفهومى عام های عملى در جهت گرايى مستتر در اديان ابراهيمى، شاهد اقدامات

و انضمامى اين عام و هنجاری و بسط ارزشى گرايى توحيـدی از سـوی متوليـان تحقق عينى

و باالخره در مورد پيش نـدرت شـاهد تشـكيالتى المللى نيـز بـه بين شرط نهادهای آن نيستيم

و بين در. المللـى موجـود هسـتيم المللى بينادينى حتى در مقام نظـارت بـر نهادهـای بين فعال

و مقابلـه بـا اهـداف،جهان كنونى تشكيل نهادهای بينادينى بـرای پيشـبرد اهـداف مشـترك

مى،غيردينى كه دنيا را فـرا گرفتـه اسـت كـ. نمايـد ضـروری ه دسـت روی دسـت پنـداری

و تغييراتى انجـام دهـد گذاشته و زمـانى؛ايم تا دست سرنوشت به كار افتد البتـه روزی

و با چه هزينه  اين اتفاق خواهد افتاد، مسأله اتفاق يا عدم اتفاقش نيست، مسأله چه وقت

.است آن

 گيری نتيجه

نگـاهى فرادينـى،ىگرايى توحيـدی اديـان ابراهيمـ در اين مقاله كوشـيديم تـا ملهـم از عـام

و فرامسيحى( مى؛ ها داشته باشيم به پديده) فرااسالمى و ضـمن نگاهى كه مرزها را در نوردد

و كثرت توجه به تفاوت و دوگانه ها، اسير تفاوت ها و وحدت نگری نمى گرايى گرايانـه شود

نـاثنوی يـا اگر باور به توحيد زير ساحت نگرش. گذارد ابزاری برای تحليل در اختيار ما مى

 تواند اين زير ساخت را برای ما فراهم كند؟ غير دوگانه ما نباشد، چه باوری مى

و بــا بــاور بــه حقــايق وجــودی عــالم بــه حقــوق ابتــدا كوشــيديم تــا متــأثر از ايــن نگــاه

و منبسط او نائـل هستى و بازتابش بر نيازهای ثابت و اجتماعى شناسانه انسانى در ابعاد فردی

و افراطى های يك حيات مسالمت شرط پيش متعاقباً. آييم و به دور از خشونت را آميز گـری

و در نهايت .موضع اديان مورد نظر را معلوم كرديم،بررسى
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و مضـامين ايـن مقالـه بـه بررسـى پديـده ای بـه نـام اگر بخواهم با استفاده از نـوع نگـاه

و نه صـرفاً منطقـهآن را در سطح،خشونت وحشيانه داعشى بپردازم، در وهله اول ای جهانى

مى. كنم واكاوی مى مى گذرد كه يك چنين پديده در جهان ما چه كنـد؟ حسـب ای سر بـاز

و پاسـخ- رابطه قدرت گويى صـاحبان قـدرت، صـاحبان قـدرت اصـلى در عـالم مسئوليت

ای به نام داعش است؟ داعش يـك پديـده اش پديده كنند كه نتيجه چگونه تمشيت امور مى

و آسيايى نيست، يك پديده جهانى اسـتصرفاً  بخشـى از عوامـل پيـدايش. اسالمى، عربى

و بخشى غيرمستقيم است او. داعش، مستقيم و حقـوق غيرمستقيم آن به نوع نگـاه بـه انسـان

و مستقيم آن ناظر بر دست برمى هـای های بالواسط صاحبان قـدرت در منطقـه، دولت گردد

و ريشه و تاريخ منطقه مى.ى اسـفبار دينـى آن اسـتهای معرفتى های شـود كـه ريشـه گفتـه

و متحجرانه سلفى و ابـن ظاهرگرايانه مى تيميـه گری كنـد؟ ريشـه ای دارد، آيـا ايـن كفايـت

و اگـر گرايى آن توان ايجاد اين جريان خون ای بدون شاخه وهابيت تيميه ابن آشـام را دارد؟

و پشتوانه يك قدرت دولت وهابيت صرفاً يك چنـين،ى را در اندوخته خـود نداشـتنظر بود

مى غده گرفت؟ حتى اگر اين قـدرت دولتـى وهـابى فاقـد پشـتوانه قـدرت مسـلط ای شكل

ايـن وجـه!يعنى آمريكا، بود توان ايجاد يك چنين جريانى را داشت؟ بسـيار خـوب؛غالب

و تنفر داعش نسبت و متحجرانه داعش، بخش انگيزه طرحى نو در انداختن و سلبى بـه منفى

و دموكراسى را چگونه تأويل كنيم؟ آيا مى و آمريكا توان اين نگـاه را نيـز بـا خيـالى غرب

و شـيوه مواجهـه  و ظاهرگرايانه آنها با غفلت از اتفاقات تاريخى آسوده تنها با وجه تفسيری

غرب با جهان اسالم تحليل كرد؟ آيا اقدام هر مخالف دموكراسى شبيه اقدام داعش اسـت؟ 

خ و ود غرب مخالفان دموكراسى انـدكآيا در انـد؟ بـه نظـرم اگـر مسـأله را جهـانى ببينـيم

و ساير پديده و نياز-ها مسئوليت مشترك خود در قبال اين پديده عطف به حقايق وجودی

و متنوع بشری و آرام درك كنيم، جهانى امنرا- عام . تر خواهيم داشت تر
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