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 انياد يگوودر گفت يبر کنش اجتماع يمبتن يروش؛ ات شکافياله

  ّدانشگاه اصفهان هيحکمت متعال يدکتر يدانشجو /هيمحمّد جواد ذر  zorrieh.j57@gmail.com 

 abyar.z114@gmail.com   و مذاهب قم انيدانشگاه اد يپژوهنيد يدکتر يدانشجو /اريآب زهرا

 saeedakbarimanzar@gmail.com و مذاهب قم انيدانشگاه اد يپژوهنيد يدکتر يدانشجو /ي دهقاناکبر ديسعمحمّد
 04/05/1396ـ پذيرش:  01/12/1395دريافت: 

 دهيچک
 ،توديش مات م دت دوتان معاص ر ب ه يبش ر يه اها و آتماناز ض روت  ،گون اگونان و م ذاهب ي ان اديحُسن تفاهم م

ا  ي اله» ييگووکنند. توش گف تين امر اتخاذ ميابراي  يمتفاوت يهاان، توشياد يوگوگفت شمندانيکه اندياگونهبه
ها بن ا از ش باهت ي، پل ينيد يهاان سنتيخود، بر شکاف موجود م ينيبه سنت د يبندين پايت عدداتد تالش ، «شکاف

تف اهم  يبرق راتراي ب يعني ؛است يست همراه با کنش اجتماعيز ينوع يو برقرات يگري، دتک بهتر دآنجه يکند که نت
 مرک   ش د ومت يجتم اعااک و موضوعا  به اعتقادا  خود، بر نقاط اشتر يبنديان و مذاهب، الزم است ضمن پايان اديم

ان ي ش ادشونت، و نقچون جنگ، خ يا اموتيده و يان و عقيب يچون حقوق بشر، آزاد يتا بر محوت مسائل اساسوگو گفت
و حق وق  يات ن کرام ت ذن اسالم تحت عن وايکه د ي يقرات داد؛ چ ين اموت دت جامعه جهانين بردن ايو مذاهب دت از ب

م وتد  ين يا  دبه واسطه مشترکوگو، گفت دت يکردين تويت به چنيات داشته است. با عنايان توجه بسها بدانسان يعيطب
، داتدالش ت ن پ ژوهش يگردد. ايان و مذاهب فراهم ميان اديشتر و بهبود شکاف مين، امکان تفاهم هر چه بيوفاق طرف

از  يواهدو ش  ياجتم اع ک نش يمبن ا بر« ا  شکافياله» يوگوگفت توش ي، ضمن معرفيليتحل   يفيبا توش توص
 د.نکه ئاتا ينيد يهاان سنتيگو موگفتبراي تازه  ي، توشياسالم يهادا  آموزهييتأ

 ان، تاپاتل.ي، اديکنش اجتماعوگو، گفت ا  شکاف،ياله :هاکليدواژه
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 لهئطرح مس

ستو، کيدا کتود  است ا از يتضتوور    يلتيبته داوگو گفت  از بهيسال گذشته، ن 150در طول 

گتو يکته د شتد بشو فواهم  يبوا يانهيگو، زميکديها با و ارتباط انسان يجمع يهاگستوش رسانه

  بته وتور ،ان بشتويتارتباطتا  مفواينتد گو، گستوش يد يس ا از سوين يانفواد يقادر به زندگ
 وشرشتد و گستت يمؤثو بوا يانهي، زميدر عصو کنون ي  تمدن غوبيدر درک ساختار واقع يوييتغ

رو روبتهمعاوو بتا نن  يهاکه فوهنگ ين چالشيتواز بزرگ يکين، يباشدا عالو  بو اوگو ميگف 

 يهتاها و نگوشدگا ياس  که در د يقدرتمند يووهايبا نخالقانه هستند، دس  و  نجه نوم کودن 

 چه متوردنن ،هزار  سوم يرو، امووز  و در ابتدانياا ازشونديگو مواجهه ميکديبا  ،يگوناگون جهان

وگو شتام  گف  چواکه ؛ادانه اس و تفکو نقوگو گف  قينظو در ارتباطا  از طودياز اس ، تجدين

بتا  يارجتفعال و  يويدوستانه تا درگ يهاز و مبادلهينممسالم  يستيزاز هماس ؛  يابعاد گوناگون
 ج ويترا م عبتادا تتا انجتا يو اجتماعييجاد تغيا يبوا ياز همکار و گوانيد ينيها و نداب دنموز 

گو تحتت  عنتتوان واز گفت  يمتتوردنظو متتا، ستن  خاوتت يامتتا معنتاا گتوانيد يفا  متتذهبيتشتو

ا يتن دو يبت يامکالمته»وگو گف  ن نگا ،ياس ا با ا ينين دو سن  ديا بي «يانين اديب يگووگف »

 درکنند  دو طتوف شتوک  يکته بتوا ين هدفيد  هستندا اولياختالف عق يچند نفو اس  که دارا

، نيالو  بو اابندا البته عيو ييرشد و تغوگو ة گف ين اس  که بتوانند در سايوجود دارد، اوگو گف 

وگو گفت  متا ابتتدا وارد ،نيگو داشتته باشتندا بنتابوايکتديمشتتوک از  ينيخواهند تضميهو دو م
و ييتغ يگويابق با دم مطينکه جبواً بتوانيم، نه ايابيم و رشد يو کنييم، تغيوياد بگيم يم که بتوانيشويم

ن يا بتيان و يان اديم يوگوگف  از يف گوناگون و متفاوتيچند تعارا هو(10ص ،2013 سوئدلو،)«ميکن

شم چبه  ياما در همه ننها نکا  مشتوک ،نظوان ارائه شد  اس توسط واحب ،ط ننيمذاهب و شوا

 تي  د يا، بيانين اديب يگوودر گف  :که معتقد اس  (paul Knitter)توي   نان ين بيمانند اا خورديم

ف يتز تعوان نکا  قابت  استتاوا  ياا چند توجه داشته باشند يافواد به نکات ،وگوگف  از ورود به

ا بته فتود ابتتدا اعتقتادا  ختود ر» باشتد:يز ميتن يانين اديب يگوودر مورد گف  (Swidler)سوئدلو
در و وتگوان با سعه يان اعتقادا  توسط ديسپس به با کنديان ميوضوح و با حفظ ادب و احتوام ب

ا رکو خود اموزد و فياز طوف مقاب  ب ييزهاينزادمنشانه گوش فوا دهد و سوانجام نماد  باشد که چ

و ييتز تغيتنخود را  يق سلوک رفتارين طوي  نمد، نماد  باشد تا به همياش  نهيو دهد و اگو زمييتغ

 ا(134،ص2013تو، ين)«دهد



  159وگوي اديان الهيات شکاف؛ روشي مبتني بر کنش اجتماعي در گفت

 يکتياحثته، با مباحثه است ا در مبوگو گف  انيود، تفاو  ميد مورد توجه قوار گيکه با يگوينکته د

ظتو طتوف ننکته يا ايت ،  خود را به اثبتا  بوستانديووز شدن در بحث را دارد تا حقانين قصد  ياز طوف

نجتام اگو به منظتور حتذف تفتاو  نرا و نظتوا  طتوف مقابت ، وگف » ،در مقاب ا و دهدييمقاب  را تغ

، غنتا يانيتن اديبت يوگوگفت  هتا را متدنظو داردان تفاو يتوش ايبه فهم و  ذ يابي، بلکه دستشودينم

 يدهتد و رونتدي  مفاهمه هدف قتوار ميق افزايرا از طو« ما شدن» دن، اعتماد، احتوام و احساسيباش
 يوگو گفت در ،فين تعويبا ا ا(160 ص ،2013، يفسيکادا)«شوديرا شام  م ينموزمستمو از نموختن و باز

دن ينشتق يتهاست  کته از طون افتواقيتيافتن نقتاط اشتتواک و تبيها و تفاهم، هدف رفع سوءيانين اديب

 شودايم يزان و مذاهب بازسايان اديوار اعتماد و مسالمه مين مهم اقدام، و ديبه ا ،گويکديسانان 

 *يبو روش کن  اجتماعاس  که  يانين اديب ييگوون مدل گف يينظو اس ، تبن  ژوه  مديننچه در ا

 interstitial)« ا  شتتکافيتتاله» در قالتتب (Ruparell.Tine)ن را تتارليتتتکتته  ياهيتت؛ نظواستتتوار استت 

theologyاس ا يابين مبنا قاب  ارزيبو اکود  اس ، ه ي( ارا 

 يانين اديب يگووخچه گفتيتار

کتته شتتوو  ياونهگ، به  شتتد زاد ني  ناستتتيحيغتتوب و مستت ياز روشتتنفکو يانيتتن اديبتت يگووگفتت 

از  يکتي؛ گتودديمکاگو بويان جهتان در شتيتو  ارلمتان اد 1893بته ستال  ،متدرن يانين اديب يگووگف 

ز ن رويتا استف کلمتبيکوکا توسط ين سالگود کشف قار  نموين اجتماعا  در جشن چهارودميتوبزرگ

 ص ،2013 )ستوئدلو،شتوديم  شناخته يان در سواسو جهان به رسمين اديبوگوي ي گف به عنوان تولد رسم

، يحيمست يهاها و ارتدوکساز  ووتستان ياريدوم بس يبه دنبال جنگ جهان ،1948در سال  س از نن،  ا(6

هتا در کيلکاتو يعنتي ،انيحي  بزرگ مستيچند اکثوهو ،دنديان به توافق رسيحيمس يجهان يبا هم در شورا
نگتا   و انقتالب در يک دگوگتونيتکته  ،(1962تت1965)کتان دوميوات يشورابه دنبال نن شوک  نکودند، اما 

ک يتاد دستتور د يلنتال دو نکتايکاردها اتفاق افتاد، کيکاتولويها با غکيجمله در روابط کاتولها، از کيکاتول

ستا يکل يمذهب از امتور محتور ينزاد ،ن شوراي  شودا در ايکان تشکيهمه جهان وات يبوا ،ديجد يشوار

 ،1962 ستال يوادر کودا در شتوراوگو گف  ها را درکيور شوک  همه کاتولدست يو ،بودا در موحله بعد

قت ، ين حقيتضتوور  داردا اوگو گفت  امتووز» ان کود کهينامه خود بن با ي، در اول اپ ژان    ششم

ست  کته ا يسم اجتماعين مطلوب، همان  لورالياا و شد  اس ييس  که دچار تغا يجوامع يياي و يمقتضا
 ا(8 ص همان،)«مياد ين دور  و زمان، به نن رسيانسان در ا به واسطه بلوغ
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واستو ساز مذاهب ماتلتف  يمحقق اسالم 138دا ين کنفوانس بوگزار گوديه، چندين اعالمي س از ا

وگوي فت گ انيتعمتالً بته جو ،«ان مايکلمه مشتوک م» تح  عنوان ياه نامهي، با ته2007سال  جهان در

شته و يعقت ، اندبتو ت يمبتنت ينيبه عنوان د ،ا اين ابتکار در معوفي اسالم(9 ص )همان،وستندي  يانيان اديم

 کنداميفا يا يگو، نق  مهموگف 

 يانين اديب يگووانواع گفت

 کنتد، چنتد نتو يشتنهاد مي  يانيتن اديبت يگووگفت  يبتوا ،بندي که شوراي واتيکانستاي طبقهدر را

 اس ا يقاب  بورسوگو گف 

ان ماتلتف است  کته در يتووان اديتاز   يان گووهتيموگو گف  ن نو يا :يتسيز يگووگفت. الف

ستو سوااس ا چنانچته در  يواراديغ يکنند که عمدتاً امويم يگو زندگيکديک به ينزد يطيمح

 ينتي  ديز با اکثوينمستن مسالم يزليتي ديني وجود دارند که به نوعي، به جهان، اق يکشورها

 اندانن جامعه تن داد 

عته بتا مطال ،ن متدليتبو مطالعه و  ژوه  توسط محققان اس ا در ا يمبتن :ياتيالهوگوي ت. گفب

« يگتويد» ا يها و نظوتاز  از اعتقادا ، نموز  يتا به فهم شودين تالش ميک ديمتون مقدس 

ز يتها نتفاهمشتود، ستوءيح مين تصتحينکه فهم ما از نن ديعالو  بو ا ،ن مدلينائ  شوندا در ا

 گوددايمبوطوف 

ا  يتق مشتارک  در تجوبيتنتدار، از طويد يهابو درک احساستا  انستان يمبتن :يمعنو يگووگفت. ج

ن متدل يتکنندگان در ا ودازندا شتوک ينداران هنگام انجام مناسک بدان ميکه د ياحساسات؛ ننهاس 

 اکنند گوان هماهنگيخود را با د يق، حس درونيعم ياکنند که در تجوبهيتالش موگو گف  از

حت  ي و تعام  بواي يتافتن را عم  و کن  گووه يکنندگان نوعمشارک  :يکنش اجتماع يگووگفت. د

 ا(134ص ،2013تو، ي)نکننديدر ح  مشکال  مشتوک را تجوبه متاز ، 

 و ارکان يستيات شکاف؛ چياله

 ،انياد انيموگوي گف  ن اس  که در بابيد ةفلسفقلموو سبک و روش در نوعي ا  شکاف، ياله
ن ين روش، با استتفاد  از ستاختار استتعار  و همچنتيمطوح شد  اس ا ا **ن را ارليتتوسط دکتو 

نقطه ة ارائ يبوا يودد اس  راهمقاب ، در ينيشه ديبا اند ،(syncretism)«ياتگياختالط و نم» ينوع



  161وگوي اديان الهيات شکاف؛ روشي مبتني بر کنش اجتماعي در گفت

، «ياتگيو نم اختالط» ا البته منظور ازکندباز  ينيد يهاان سن يموگوي گف  نظوا  در چارچوب

ک سن  ينسب  به  ينيديالحاد و ب ي  از نوعيو منفعالنه نن، که حکا يمنف يبه معنا ييگواالتقاط

 16ز استتعمال کتودا چنانچته در قتون يتمثبت  نة تتوان نن را در جنبتيس ؛ بلکه ميناس ،  ينيد

 يبوقواربواي  ،(1586تGeorg Colixtus( )1656)کتوسيجور  کالو  (1466ت1536) (Erasmus)نراسموس

کار بودنتدا ه ، بيحيمسويو غ يحيان تفکو مسيم ينشتنيز گو و يکديبا  يحيمس يهاان فوقهيم ينشت
 زد و به مبلغان خود دستور داد ييگواالتقاط يم، نگاهانه دس  به نوع1622سا در سال ين کليهمچن

، بته وتور  يمتال متذهبهاشتان و اعرا در کنار سن  يبوم يها ي، کيحيمان مسيانتشار ا يبوا

م يبتدان ختواه الًيتکته   ،استتعار  يکيالکتيتگو، از اهتوم دون نو  گفت يوندا در ايبپذ شد قيتلف

 ،ن نکتتهيتان ايتشودا  س از بيم د و منبع مشتوک بهو  گوفتهيجد يک معنايجاد يا ي وداخ ، بوا

 يک قالتب فلستفيتشکاف  ا ياله» مايو ارکان نن بپوداز ،«ا  شکافياله»ف يسته اس  به تعويشا

 دهتد و بته ستم يونتد ميماتلتف   يهان عناوتو ستن يکه به طور نگاهانه ب اس  يفوهنگفوا
کننتد، يم يکه در جوامتع متکثتو زنتدگ ،از مودم ياريبس ينيخاستگا  د يبو مبنا ،بهتووگوي گف 

 اس ا يدو رکن اساس يا  شکاف، دارايا اله(116 ص ،2013 را ارل،)«رودي  مي 

 يريناپذاسيه قينظر افته ازيت کاهشيروا. لفا

 ياوتل يهتااز بحث يکتي، ينتيد يهاسن  (incommensurability)بودن يوينا ذاسيق ةينظو ،يکلطوربه
، يزنتدگان، معتقدنتد: يتن اديبتوگوي گف  از منتقدان ياس ا بوخ يانين اديبوگوي گف  هيعل ،يفلسف

ار يشتان بستي هن يهتاا طوحيتهتا ينيبدر جهان، ياتلف متذهبم يهاووان سن ي  يهاباورها و نموز 

، جتهياس و در نتيتمشتابه  و ق يبتوا يچ اساس محکم و نقطته مشتتوکين ننها هيلذا با متفاو  هستند

چتون همگونتاگون  يهتاگفتمان ،ماتلف يهاه در شک ين نظويتوان، از اياما ما وجود نداردوگو گف 

کته  ،يرفتتار يهتان رستوم و من يو و همچنيها و تفاسها، ادعام، گزار يهها، باورها، احکام، مفانگوش

مواجهتته بتتا » يعنتتي ،ستته بتتودنيقابتت  مقاويو غ يوينا تتذاسيناستتازگارند، استتتفاد  کتتودا ق بعضتتاً
در ظتاهو  ،يفواسطح ياز ادعاها ياا مجموعهيه مجزا يا چند نظويدو  ،اس  که در نن (aporetic)يتيموقع

کتودن و حت   يا داوريتسته يق مقايتاز طو ،جيمهم را يبا استانداردهاگو ندارند و يکديبا  يامو، مشابهت

 يهتاک فود مسلمان بتا نموز ي ينمونه، زندگبواي  ا(121 ص همان،)«ستندين يابيشان، قاب  ارزانيتناقض م

است   ياوتخ يدهد، وجود باورهايسه نشان ميقاب  مقاوين دو را غيننچه اا ناسازگار اس  ييک بوداي
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، اوتول کندميو ينا ذاسيننچه ننها را ق يعنيموبوط به خود دارند؛  يهاا يدر اله ،ن افوادياز ا ککه هوي

ک يتان، مذاهب درون يان اديم يوينا ذاسيکندا عالو  بو قيو ميننها را تفس ياس  که زندگ ييو باورها

چنانچته ا ستازديم يان ننهتا را منتفتيم يکيهستند که اجاز  وحد  و نزد يديباورها و عقا ين، دارايد

ننتان را در تقابت  بتا  ،«امامت » چتون يع و تسنن در عالم اسالم، تموکز بتو مستائليان دو مذهب تشيم

ان مشتارک  يتادوگوي گفت  کته در ،ينتيد يهادگا  سن يم که ديدانيدهدا هوچند ميگو قوار ميکدي
 ،وگوگفت  در ين دشواريناسازگار باشد؛ اما ا يد حتيشوند و شايسطح مگوان هميبا د يدارند، به سات

 ينکته معنتايا اي ،وممکن باشديغ ي، اموينيد يهاان سن يبا  مثمووگوي گف  س  کهين معنا نيبه ا

 نشودادرک گو، ين ديدر د يگويله فود ديوسهب ،نيک ديک گزار  در ي

 ک متتوجم ختوبيتشباه  به عم  يبوگو، گف  در ينيووان دينق   : د گف يبابه عبار  ديگو، 

ک يتوجمته ت ئةارا يممکن اس  بوا، گو را دارديبه زبان د ،ک زبانيکه قصد توجمه از  يمتوجم ،س ين

عتدم  ياتوجمه بته معنت ياما دشوارا مواجه باشد يهاين توجمه، با ساتيک و منطبق کلما  در حيبه 
 يط متتوجم بستتگير ، اهداف و شتوابه مها ،س ا توجمه خوبيدن از نن نيامکان توجمه و دس  کش

مکن است  مچند ا هوک باشدينن زبان نزد يهادهد که به گزار يمئة توجمه ارا يکه با تالش، نوع دارد

، ق استتعار ياز طو يوينا ذاسيق ةياز نظو يشک  حداقل» ،نيک وجود نداشته باشدا بنابوايک به يانطباق 

 ينتيد يها ان ستنيتم يا  لتيتبنا کودن متوز  يعني ؛روديه کار مبوگو گف  نيها در امثابه زبانان بهياد

تتوجم ک ميتتتوان ماننتد يامتا م ،ونتدينا ذاسيهتا قچند نموز هو ،ن روشيدر ا ا(123 ص همان،)«زيمتما

مکتن هوچنتد ماف ؛ يدس   يگويک به زبان دينزد يارا کم کود و به توجمه يوينا ذاسين قيخوب، ا
 دايک به نن رسينزد يتوان به مفهوميم يول ،انتقال نباشد نن مطالب قاب  اس  عين

 استعاره ييکنش گرا. ب

 ت   يهاشتهيبتا الهتام از اند (metaphor interactionist)استتعار  يتيگواکن ، ا  شتکافين رکن الهيدوم
 يمعنتا با بود،يم کار به استعار  مورد در کورير    که را ييمعنااس ا  (1913تPaul Ricoeur()2005)کورير

 تمتتام معاوتتو، ستتندگانينو از ياريبستت از اقتبتتاس بتتا ،يوا استت  متفتتاو  زبتتان در يبالغتت متعتتارف
 شتنهادي   استعار دربار  را يمتفاوت هينظو و دهديم قوار ديتود مورد را کهن يبالغ سن  يهافوض ي 
  بته است  کته در اوت يزيک چيسان گفتن از » استعار د: يگويف استعار  ميدر تعو ،کورير اکنديم

  و يتب زا، استعار  ستبکوريرا از نظو (50 ص ،1976 کور،ير)«بود  اس  يگويز ديد اشار  به چينينظو م
 :ديگويم ا اوکنديان ميو ما را بينا ذانيب يهااستعار  نن دسته تجوبه يعنيزبان اس ؛  ينندگينفو
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 دوار ديهجد يمعهان آن قيهطر کهه از است يوشر عنوان به بلکه ست،ين گفتار نتيز صرف تنهانه استعاره
 کهار بهه يقهيرحقيغ طهور بهه ،موضوع کي در که است ياکلمه يدر لغت به معنا استعاره. شوديم زبان

 چگونهه هااسهتعاره کهارکرد که ديگوينم ما به ،فيتعر نيکند. ا ارائه موضوع دو نيب ياسهيمقا تا روديم
 بهه شهوند،يم استفاده رمعموليغ ياوهيش به توأمان که يزمان يعني غت،ل دو نيب تنش از هااستعاره ...است
 يمعهان برخهورد اسهتعاره، در. کندينم منعکس را شانيمعمول و يقيحق يمعان که ياوهيش ند؛يآيم وجود

 يههاراه بهه را شهنونده ايه خواننهده و است برخوردار دهندهتکان مفهوم ينوع از که دارد وجود يقيحق
 غهتل کيه ينيگزيجا صرف نه ه خودش يمعنا در يواقع استعاره ن،يبنابرا. زانديانگيبرم فهم زا يديجد
 صهرفاً يواقع استعاره کي ،نيهمچن. سازديم را معنا استعاره، رايز است؛ ترجمه رقابليغ ه يگريد يجا به
 تيهقعوا دربهاره کهردن صهبتت از ديهجد يهاوهيشه و يآگهاه شهامل بلکه ست،ين زبان در نتيز کي

 (.194ص ،1998 کور،ياست)ر

وجتود  ي تبوقتوار است ا در  يان نن معتانيتن  م ياستعار  حداق  واجد دو معناس  که نوع ،اينبنابو

دهتدا يستوق م يديجد يخلق معنا ينهفته اس ، استعار  ما را به سو ين معانيکه در ا يتن  و تضاد
تتن  » گتو،يدعبار  به ا دهديار فود قوار ميدر اخت يفهم نن معان يبوا ين، استعار  ابزار کافيعالو  بو ا

و  دا تتن  موجتب ابتدا يتنيشتمار منو به يو ظهور معناها ييمعناچند يويگن عنصو در شک يتومهم

و ظهتور يود، بلکته بتا تفستيتگيوتور  نم ي  ختود بته ختوديتن زايتامتا اا شتودي  معناها ميزا

 ا(400، ص1392  ورحسن،)«ابدييم

 و مثب  اس ا يا دو وجه منفيدو قطب  ياران استعار  ديا

ر يان دو تفسهيهک است، موجب آغاز شدن تنش ميالکتيدر د يانکار شتاهت در استعاره که همان قطب منف
 يه سهوبوده، خواننده را ب ييمعنايا بيجه تناقض، ياست که نت ين تنش همان احساسيشود. اياز عتارت م

کنهد کهه يرا عرضه م يق و آشتيک تلفياستعاره  يدگيچيدهد. پياز معنا سوق م يگرينوع د يريبه کارگ
 .(50 ص ،1998 کور،يو شتاهت)ر يفهم همانند يعني؛ ن همان قطب مثتت استعاره استيا

  و تتوان استتعار  يتو اس  کته ظوفيبلکه تنها با عم  تفس ،س يبالفع  ن يدر هو دو وجه، استعار  امو

از تتن  طتور مکتور، دانتد و بته يگو ميد ياان واژ يستعار  را اساساً با ،کوريررو، اينازا شودينشکار م

ن است  کته متا بته طتور متداوم و بته يتا يمنظور ورسد، ميدا به نظو يگوين دو وجه سان ميان ايم

کته از رستتم در يزمان م؛ متثالًهست مواجه« س ين» و« اس » انيبا کشمک  م ،يوور  رف  و بوگشت
 يم، هتم رستتمينتاميگانگتان ميان و بيتن در بوابو تورانيوان زميو او را  هلوان ا مييگويشاهنامه سان م

به نتام  يي  ندارد، و در جايکه واقع ياان اس ؛ و هم رستم اسطور يوانيا يوجود دارد که نن روح جمع

رض و محمت  استتعار ، تعتا« است  يوانيرستم  هلوان ا» يان مفاد و معنايم ،ديتوديا بسته اس يزاب  ز
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ن ي  چنتيتاما در واقع، اس  ينيو سوزم يانسان يانگو ووف و خصلتيب ،خواهد بودا  هلوان بودن رستم

 وجود نداردا ينيو ع يايبه وور  تار يفود

و  يان هماننتديتک کشتمک  ميت، به کمتک ييمعناک شک  بازيارائه کودن در » استعار  را ،کورير

  يتن زايتا ا(198ص ،1977 کتور،ي)ردانتديم« ياتگتينمبته واستطه هم ييمعنا يهاد شبکهيتفاو ، و تول

کتود  و  ن تتن  و تفتاو  استتقبالياز ا ،ياستعار  اس ا و يهاان قطبياز وجود تن  م ي، ناشييمعنا
دود در استتعار  را محت ارسطودگا  يدکود ، معتقد اس : جو ون تعارض جس يا  استعار  را در هميح

 دارد؛ يبهتو فو يفواخت ياستتعار  نتوعنن شد ، اما در نگتا  او،  ييکلما  کود  و مانع از گستوش معنا

ور نن، محت يالغتبو  يزبان ةکندا در استعار  زند ، جنبيو ميتعب« استعار  زند » از نن به کوريرکه  يزيچ

 ناقض است ،م تن  و تياستعار ، که همان  ارادا يينمابلکه ساح  واقع ،و ناواهد بوديفهم و عم  تفس

د، ويتفاد  قوار گتواند مورد استيم ،يانين اديبوگوي گف  استعار  در روند ودايگيو قوار ميتفسکانون در 

ا اهم کنتدان و مذاهب است ، فتويادوگو گف  انيفهم ننچه در جو يرا بوا يفلسف يکه ابزارهاياگونهبه
ن يهمچنت متفتاو ، و يو فوهنگت ين افواد، با سوابق مذهبيک حال  مکالمه بي» ا  شکافيالهرو، ازاين

 ا(124ص ،2013 را ارل،)«اس وگو گف  يبوا يکيک نو  روش هومنوتيبه عنوان 

ود، بتو يتگيوور  م ينيان دو سن  ديم ييگووگف  يوقت: ن اس ي، چنکورير ييگوا  کن يتحل

ف از ک شتکايتن ننهتا يکه بتيحالدرا شونديک استعار ، دو سن  از هم جدا ميالکتيد ياساس قطب منف

جته ينت ،ن شتباه يتن شکاف اس ا ايکار شباه ،  و کودن اا شوديجاد ميا يا ناسازگاري ييمعنايو  بن

دا يتنيد ميتد  ديتک رابطه جديشود، يد در استعار  نشکار ميز جديک چي» طور کههمانا استعار  اس 
و نستب  ه ختاطبت يبه تتازگو  نداشته يگاهيدر زبان محوز شد  و جا که قبالً اس  ييمعنا يک نونوري

 ينتيد يهاان ستن يتموگو گف  در ا(52 ص ،1976 کتور،ير)«افته اس يمعمول وجود ويک گزار  غيدادن 

 يجاد شتکافياوجود دارد که نن دو را از هم دور و گا  متضاد نشان داد ، سبب  يماتلف، هموار  عوامل

شتان نشتان ينيا  ديت  در طتول حنحيا ياد يکه افتواق ننان را به وور   د يامو ؛گودديان ننها ميم

ها، بتا استتفاد  ان نموز يموجود م يهاها و شکافن حفظ تفاو يدر عوگو، گف  نو ن يداد  اس ا در ا

 شود،  و کودايها زاد  مان افتواقيکه در م ييهاد منطقه افتواق را با شباه يبا ،از استعار 
دو  يفوعت يهتاور، کتار ختود را بتا گزار ق روش مذکياز طووگو، گف  انيکنندگان در جوشوک 

ان يتموگو گفت  انيتنکه در جوياما اا کننديگو شوو  ميکديبه عنوان دو قطب از استعار  در کنار  ،سن 

 يبته گستتودگ» ديتن امتو بايتدر ا، د استتفاد  نمتوديتبا ينتيد يها، از کدام عناوو سن ينيدو سن  د
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را تنهتا  ياتياله يهاشهيتواند اندينم ين معناس  که کسيبد نيها، توجه داش ا اسن  ياتياله يهانهيزم

 يهتاموبتوط بته قطب يهتاگزار رو، ا ازايتنهاشتان، استتاوا  کنتدنهيط زميمث  کلمه، ختار  از محت

کشتان ظتاهو ينزد ييد در داخت  بافت  معنتايتعوض باشند، و باهم دي، باينيان دو سن  ديم يااستعار 

، بته ي  اوتليکتم و بت يهاشتهياستعار  از اند يهاقطببه عبار  ديگو، ا (124ص ،2013 را ارل،)«شوند

هتا بتدون متالک و ست  کته انتاتاب قطبيگونته ننيشتودا  تس ايعالو  تصورا  درس  ساخته م
 يهتافوض يبتا همته   ،نکه هو فودين روش وارد شود، ايکه ممکن اس  بو ا يباشدا اشکال يدلباواه

 يبتوا ينکه چه مالکيشودا اما ايم ياتيدو افق اله يويگد ، و موجب شک شوگو گف  خود، وارد ي هن

ن متدل يتدر ا؛ زيوا رسديمشک  به نظو م ياس  که تا حدود يامو ،وجود دارد ياتياله يهاانتااب افق

 يهتابلکه هدف گتو  زدن با  ،س يوند زدن و اتحاد نيد، با هدف  يو عقا شهين  انديگز ،وگوگف 

د خواهد بتود، يک محصول جديد يموجب تول ينين استعار  دياا گو اس يکديبا  ينيد ياهبزرگ سن 

از  ييک وجته از ستن  هنتدويت ،بتواي نمونتها (129 ص همان،)«اس  يگويق ديد  شدن از طويد» و نن
شتود يم يحيق مسين طويبد ييعکس؛ قطب هندوه شود و بيد  ميد يحينه سن  مسيق باف  و زميطو

ن يهو فتود در عتديگو،  به عبار  اماننديم يخود باق ينياما هنوز ننها بو سن  د اييهندوز ين يحيو مس

 نگودايبه جهان م يگويد ديبند اس ، از ديخود  ا ينينکه به سن  ديا

از هتو دو  ييهتانموز  يعنتين مدل قابت  اجواست ؛ يز، هميدر درون اسالم ن ينيان دو سن  ديدر جو

 هتدف ازيتوا ؛ زننتديبب يگويد ديکنند، جهان را از دتالش هويک  ،هانن نموز  سن  انتااب شد ، در  وتو

که هتو اها و نکا  قاب  توجه اس ا ازننجاه بلکه تموکز بو شب، س ين ينيشدن دو سن  د يکيوحد ، 
عهتدا  ، تياجتمتاع ي، ستاختارهايشتناختبايز يهتا ي ، اولويبتا ختود و تتار ،يا سني يعيفود اعم از ش

 ينتيبو جهتان ينتيد يهافوض يهو فود با  » يعنيشود؛ يموگو گف  انيخود وارد جو يو معوفت ياخالق

 ياار   استتعيتاموزنتد؛ ماهيب يگتويلند تا از ديک مايگذارد و هويموگو گف  به عووهگام خاص خود، 

لت ، هتو ن حايتا درا (130ص همتان،)«خلق شود يقيک منطقه تلفينشان يدهد تا بيبه ننها اجاز  موگو گف 

نورنتد، و موجتب تتن  يننچه که دو نفو به هموا  خود م يعني؛ دينينائ  م يگويدرک از د يکس به نوع

 يگتويق ديتجهتان را از طو ،يشتود، هتو فتوديگو ستبب موشود، در طول گف يموگو گف  انيدر جو
شتکاف،  ا يتر الهد ،نيشودا بنابوايو ميتفسف و بازيکه، جهان هو فود بازتعونين امو ايجه اينت امشاهد  کند

هتا، نن انيوجود مان و مذاهب اس ، در کنار شکاف مياد يکه وابسته به افواد نگا  و دانا يک منطقه مشتوکي

 کنندايدر نن منطقه را تجوبه م« ستني  زيقابل» از يديکه افواد شک  جد وديگيشک  م
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 يانين اديبوگوي گفت اسالم و

وگتو گفت  اس  که در وور  فقدان ننهتا، ييهافوض يط و  يازمند شواينگو، وگف  نديفواازننجاکه 

 ،باشتدوگو گفت  يمناسب بتوا يهاو مؤثو، فاقد شاخصه يک باور عمومين به عنوان ياگو د، معنا ندارد

واهتد خشتک   ينين و فوهنگ ديا در تقاب  با دي ،وديگيشک  نم ييگوون گف يا ماالف نن باشد، چني

مت  ع يرا شک  دهد کته بته وتور  وتاف يتواند گفتمانيد  مودم، ميمورد عق ينيد يهاار گوف ا گز

و يا ستايت گتوانيد و نظتوا  ديتعقا ةدربتار ،يا ارزش داوري يداور ين امکان را بدهد که از  يکود ، ا
د و بته ختو متفاو  از گذشتته نستب  يبه درک ،قين طويتا بتوان از ا، ز شوديووانشان  وهيها و  مسلک

ه ود دارد کتوجت يبو منطق و اخالق، اوول يمبتن ينيبه عنوان د ،ن اسالمين مبيدر د ااف يگوان دس  يد

 بهو  بودا يانيادوگوي گف  مناسب در جه  يجاد بستويابواي توان از ننها يم

 رش تکثريپذ. 1

قتونن ست ا ااسالم  وفته شد  از سويي ذ يان جهان، امويان اديدر ميا ان نس  بشو و يوجود کثو  در م

: هتود)«ونَ مُخْتَلِفِدن َوَلَدا ََََالُد وَاحِدََ ً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً» دارد:يان ميبار  به وواح  بنيدر ا

وستته در يکته  يحالرداد، دي  واحد  قتوار متخواس ، قطعاً همه مودم را اميو اگو  ووردگار تو م (118

عُ جَعَلْنداکُمْ وَ أُنْثي وَ کَرٍذَ مِ ْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أََُّهَا َا» د:يفومايممچنين قونن هاختالفندا   قَبائِدلَ وَ وباًشدُ

اوت  تکثتو را  يقتتدا ويگو را بشناسينکه همديا يم، بوايديشما را شعبه شعبه نفو؛ (13: حجوا )«لِتَعارَفُوا

ن يتوا ايم؛ زي  شوز قائيرا ن يتکثو معوفت ينوعد يناچار بام، بهيويجوامع بپذ يو فوهنگ يدر ابعاد اجتماع
د توجته ياما باا داندي  خود ميبو حکم  و مش يو اس  و خداوند نن را شاهدينا ذاجتناب يتکثو امو

بتودن  حتق» ست  کتهين نيدر د يسم معوفتيتن دادن به  لورال يوش تکثو، نوعي ذ»داش  که منظور از 

ها و تنتو  نهم در حوز  انستا ،ن تنوعا  و تکثوا ين اس  که ايشود، بلکه منظور ادر نن اثبا  « همه

 د ايشه و عقياس  و هم در حوز  اند يوفتنينژاد بشو  ذ

گتوو  کتافوان، ننچته  يبگو ا» د:يفومايم امبو اکوميخطاب به   ،کافوونة چنانچه خداوند در سور

 ين متن بتوايخودتان، و د ين شما بوايدا دي وستينم ،ستم ويچه مز نني وستم، و شما نيد، نمي وستيم
در  يين نتو  انحصتارگواياما وجود اا داندين حق مينشان ساخ  که اسالم خود را دد خاطويباا «خودم

نگتا   ينتوع يدارا ،نکه بتواند قوام خود را حفتظ کنتديا يبوا يس ا هو مکتبي ، ماتص اسالم نيحقان

ان يتو اديگو در سايد يهاو انسانيطود و تحق ي  اسالم به معناياما حقانا   اس يدر حقان ييانحصارگوا

ابِيِن َ مَد ْ آمَد َ » د:يفومايبقو  م 62ه يخداوند در نا س ين ارَ  وَالصدَّ إِنَّ الَّذَِ َ آمَنُواْ وَالَّذَِ َ هَادُواْ وَالنَّصدَ
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ه، بته ين نيدر ا« رُهُمْ عِنََ رَبِّهِمْ واَلَ خَوْفٌ عَلَنْهِمْ واَلَ هُمْ ََحََْنُونَبِاللَّهِ وَالْنَوْمِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْ

 مأجورندا ،اندمان داشته و عم  والح انجام داد يام  ايکه به خدا و روز ق ،انيو اديووان ساي  ينوع

 يمحوراخالق. 2

رغم باط  دانستتن يعل يعني؛ دبند باشني ا ين به اوول اخالقين اس  که طوفياوگو گف  روش درس 

 ،درست د  نايتاو را بته ختاطو داشتتن نن عق يبا باشتند و حتتيد  شکيدر بوابو واحب نن عق ،ياد يعق

 ه دور ازبتح و ياسالم، از بوخورد وح ينيد يهادر نموز  ي  نکا  اخالقيرعا يهامعذور بدارندا نمود

  ا  گستتودمستاو يتتا بوقتوار ،از هو گونه سوءظن زيان، مجادله احسن،  وهين در بينه، لحن نوم و ليک

هَوَ آمُدرُُُ اَنْ الََجْدبَ» نتد:يفومايم نهج التالغههدر  ان عليومؤمنيام ،اس ا از جمله هُمْ، وَ هَهُمْ، وَ ال ََعْضدَ

ِّ بِاالِِْمارَ ِ عَلَنْهِمْ، فَاِنَّهُمُ االِِْخْوانُ الََرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّالً نامته )«وقِاسْتِخْراجِ الْحُقُ وانُ عَلَىالَِْعَْ ِ، وَ افِى اَل

و ننهتا نکه بتي  اد، و با مودم به جهيکنم با مودم تندخو نباشد، و به ننها دروغ نگويبه او سفارش م؛ (26

 يحقتوق الهت دهندگان در استتاوا ياريو  ينينکه مودم بوادران دينکند، چه ا يياعتنايب ،دارد يحکومت

ل »: ب به مضمون فوق، در قونن نمد  اس يقو يباشندا در کالميم : انفتال)« لَهَتامِ فَتاج نَح وَإِن جَنَحُتوا  لِلست 

و ستازش وگو گفت    بهيم ،ن کالميدا ايشما هم ولح کن  به سازش نشان دادند، ياگو کافوان تما؛ (61

 دهدايرا نشان م يتوزنهياز جنگ و ک يو دور
بته موحمت  »د: يتفومايم ،امبو اکتومياوند خطاب به  نحو  بوخود با عموم مودم، خد ةدربار

، از دور تتو  واکنتد  يا بتد زبتان بتوديتدل و اگو خشن و ستا  ياخو شد خدا، تو بو ننان نوم
امبو استالم يت   يرمز موفقا (159عموان: نل)«اشان نموزش باوا اايشدند،  س ننان را ببا  و بوايم

را  يگونه باشند تا کستنينموزد ايووان ميله به  ين وسياس ، بدن يبه کار بودن قول ل ،از نظو قونن
 د:يتفومايز ميتبا ماالفتان نوگو گف  ، دربار  مجادله وزمينهن ياز گود خود  واکند  نسازندا در هم

با حکم  و  ا(125: نح )«وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أَحسَ ُ هالحَسَنَ سَبنلِ رَبِّكَ بِالحِكمَه وَالمَوعِظَه ادعُ إِلى»
ا يمجادلته نمتا ،کتوتو است يکته ن ياو يبه را   ووردگار  دعو  کن و با ننان به ش ،کوياندرز ن
 د:يتفومايو گذش  در بوابو کالم ماالفان م يسور  فوقان دربار  بودبار 73و  72ه يدر ن ،نيهمچن

وَالَّذَِ َ إِذَا ذُکِّرُوا بِآََاتِ رَبِّهِمْ لَمْ ََخِرُّوا عَلَنْهَدا ؛ وا کِرَامًاوَالَّذَِ َ لَا ََشْهََُونَ الَُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّ»
 يدهنتد؛ و چتون بتو لغتو بگذرنتد بتا بزرگتواريدروغ نم ياند که گتواهيو کسان) ؛«صُمًّا وَعُمْنَانًا

ن ن يا   ووردگارشتان تتذکو داد  شتوند، کتو و کتور رويتاند که چتون بته نيگذرند؛ و کسانيم
توانتد ياست  کته م ياز جمله دستوراتگو، يکديکو بودن به يظن و گمان نز از سوءيا  وه(افتندينم
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ن امتو اشتار  يبد ،کندا چنانچه در سور  حجوا ان باز يان اديدر م ينيطوفوگوي ي گف را  را بوا
متان يکته ا يکستان يا؛ «إِنَّ بَعْضَ الظَّد ِّ إِْْدمٌََا أََُّهَا الَّذَِ َ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِنرًا مِّ َ الظَّ ِّ » شد  اس :

 ا(12: )حجوا گنا  اس  ،هااز گمان ياد که  ار يزيها بپوهاز گمان ياريد، از بسيانورد 

 عدالت در برخورد. 3

تنها کند که نتهيح ميومسلمان تصويغ يهاگو گوو يروابط و رفتار مسلمانان با د ياسالم در مورد چگونگ

 داد: محبت  قتوار ود ننان را مورد احتوام و احستان يبلکه با ،س يبه ننها نگو ينه و دشمنينظو ک د باينبا
َِّ ِ وَلَمْ » طُوا إِلَدنْهِمْ إِنَّ کُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسدِ م مِّ  دََِارِخْرِجُوکَُُلَا ََنْهَاکُمُ اللَّهُ عَ ِ الَّذَِ َ لَمْ َُقَاتِلُوکُمْ فِي اَل

ارتتان يد  و از ديتا نجنگن بتا شتميتکه در کتار د يخدا شما را از کسان؛ (8ممتحنه: )«حِبُّ الْمُقْسِطِن َاللَّهَ َُ

ا ارددرا دوست   وا ختدا دادگتوانيتد؛ زيد و عدال  ورزيکن يکيدارد که با ننان نياند، باز نموون نکود يب

مستلمان و وينسب  به افواد غ ،يکيسبحان از عدال  و ن يشود، خدايد  ميمه ديه کويطور که در نهمان

نهتا نود که ي ذيمسلمانان نم يرا بوا ين دوستيا ييکند، و تنها در جايد مي  و تمجيبا ننان ستا يدوست

ابتواز  انت   نهتانيا خيتبا مسلمانان را دارند و نن را بته وتور  تجتاوز نشتکار و  يز و دشمنيسو ست
َِّ ِ وَ إِنَّمَا ََنْهَاکُمُ اللَّهُ عَ ِ» :کننديم اجِكُمْ رِکُمْ وَظَداهَرُوا عَلَدى إِخْدرَکُم مِّ  دََِاأَخْرَجُوالَّذَِ َ قَاتَلُوکُمْ فِي اَل

ن با شما جنگ کتود  ير ددارد که در کايمباز يبا کسان ي؛ فقط خدا شما را از دوست(9: ممتحنه)«أَن تَوَلَّوْهُمْ

نيتا   نيتوجه بته اگو کمک کودندا با تيکديدنتان به وون رانيوون راند  و در بيتان بيهاو شما را از خانه

ز يجتا ينتيدووان ختود بته وتور  درونيت  يتنها بتوام نزا  را نهياف  که قونن کويتوان دري، مقونني

 داردايز روا نميان نيو ادينن را نسب  به سا، يک دستورالعم  کليبلکه به عنوان ، داندينم

 ينيه بر مشترکات ديتک. 4

ز و يمتاتم، نته بتو نقتاط ين اس  که بو نقاط مورد اتفتاق تموکتز کنتايوگو، گف  ول مهم دراز او يکي

است ا  ينامبوان و کتتب نستمايتمتعال، روز نختو  و   يمان به خدايا اختالفا نقاط مورد اتفاق شام 

وْاْ تَداِِ تَعَدالَلْكِهْلَ اََا أَ» توافق کنند: يخواهد که بو کلمه مشتوکيان ميو اديووان ساي، از  چنانچه خداوند

کستان يکته متا و شتما  يوسو ستانبد يياياه  کتاب ب يبگو ا ؛(64عموان: نل)« سَوَاء بَنْنَنَا وَبَنْنَكُمْإِلَى کَلَمَةٍ
وافتق ستلمانان توميبتا غ يکند تا بو امو مشتوکيقونن مسلمانان را دعو  م ،نيما عالو  بو ايستياياس ، ب

 مِد  ندَِلَ إِلَنْدهِولُ بِمَا أُآمَ َ الرَّسُ» کند کهيان خود مسلمانان مطوح ميو را در من اميگو ايد ياتيدر نا کنند

 ا(285: و بق)«هِرَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَ َ بِاللّهِ وَمآَلئِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِ
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دا يرستوگو گف  در وفاق يبه نوع ،گويان ديووان اديان  يم مشتوکِ توان در اوولِين اساس، ميبو ا

ه از کتاس   ي، انسان موجوديان الهيهاس ا در نگوش ادان انسانياز نن جمله، وجود حقوق مشتوک م

: فوقتان؛ 62: و بق؛ 70: اسواء؛ 135: )نساءچون ياتيداردا ن ياللهةفنخلکوام  ماصوص بوخوردار اس  و مقام 

دها و يتااز ب يبوخت ،ينتياس  که در نگوش دن حقوق مشتوک يهم ين امو دال  داردا بو مبنايبو ا (47

ها را ز انستانينممستالم  يستتيله همزيوست ،د کته ختودينيها به وجود منه حقوق انسانيدها در زمينبا
و  يالتهيقب و ي، قوميازا  نژاديحذف هو گونه امت :ن اس ياز نگا  اسالم چن ،ن حقوقيکندا ايفواهم م

 د ،يتعق ي، حتق نزادياز نعمتا  الهت يا ، حق بوخورداريح حفظ حقها، حفظ عز  و کوام  انسان

قوق حن ياز علم و دان ا قونن همه ا ياز مسکن، حق بوخوردار ي  و نرام ، حق بوخورداريحق امن

ست ا يني تفتاوتومستلمان يان مستلمان و غيم ،ن جه ياز ا اها در نظو گوفته اس انسان يتمام يرا بوا

ي نوع يهاهي ا ،ق ننياس  که از طو يضوور يان امويو ادياسالم و سا ين نقاط مشتوک بوايتموکز بو ا

 شودايز فواهم مينممسالم وگوي گف 

 گوودر گفت يريپذو منطق ييگومنطق. 5

و مستائ   يرو يان در مشکال   ياس  که مذاهب و اداين در اسالم، وگو گف  يهاگو شاخصهياز د
 قتوننا گفتار خود را بو حکم  و عق  استوار ستازند يعنيد؛ نيگو سان بگويکديبه وواح  با  ،ديجد
) س بشار  د  به نن بنتدگان متن  ؛(8زمتو: )«تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُنسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فََ َ َفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذ» :فومايدمي
بتا  ،ف مقابت دن ستانان طتوي س از شن يعني اکننديم يووين را  يبه سان گوش فوا دهند و بهتو که(

، قتول «قول»منظور از  ،هيظاهو ن کنندا بو اساسي  مين نن را تبعياستفاد  از ابزار منطق و حکم ، بهتو
، احستن را ان تمتام ستانانيمان خداوند از ميبندگان با ا و شوديرا شام  م يسانهو گونه و عام اس  

 ،19   ،1374، و ديگتوان يوازي)مکارم شبندند  به کار مىيکنند و در عم  خو  مىيو از نن تبع ننديگزيبوم

ا نتديگوان سان بگويدهد تا با عق  و منطق با ديووان خود را فومان مي  ،نيا خداوند عالو  بو ا(413 ص
ننجتا کته قتونن ا از استحکام ازم بوخوردار باشتد ،ييو محتوا يکالم ننها از نظو وور ،ديگو به عبار 

خدا داشته و ستان متتقن  يد تقوا و  وواي س با ؛(90نستاء: )«سََََِاً قَواْلً لْنَقُولُوا وَ للَّهَا فَلْنَتَّقُوا» د:يفومايم
ظتن و  يويدر مقابت  نن، بته کتارگ اهمان استفاد  از عق  و منطق در گفتار است  ،«ديقول سد» ندايبگو

 يهتااز جلو  ينطقته، قتول مين نين در ايگوان اس ا همچنيد ةدربار يمنف يداور يگمان در سان و  
و  ياستتفاد  از قتول منطقتاست ا  يامحتدود  گستتود  يدهد که تقوا دارايتقوا شمود  شد  و نشان م

ز يتبلکته در بوختورد بتا دشتمن ن ،د  اس يه گودين توويک ديووان يان  يتنها در بوخورد منه ،وواب



170    ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

اران  بته دشتمن دشتنام يته د کتيشتن ين، وقتتيان وفيدر جو ياف ا چنانچه امام عليتوان نن را يم
ننتان بستته و  يبته رورا اران  بودنتد و نب يتان در حال جنتگ بتا او و يشاماينکه دهند، با وجود يم

بَّابِن َ وَ لَكِدنَّكُمْ لَدوْ  إِنِّدي أَکْدرَُُ لَكُدمْ أَنْ تَكُونُدوا» د:يفومايبه اوحاب  م يکودند، امام علي  ميجنا سدَ
بِّكُمْ إََِّداهُمْ اللَّهُدمَّ  کَانَ أَصْوََِ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ  ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْوَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ سدَ

حَدََّّ مَد ْ جَهِلَدهُ وَ الْ ذَاتَ بَنْنِنَا وَ بَنْنِهِمْ وَ اهَِْهِمْ مِ ْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى ََعْدرِفَ احْقِ ْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ
اگتو  دهند  باشيد، ولتى سند من نيس  که شما دشنام؛ (206خطبه )«بِهِ ََرْعَوِيَ عَ ِ الْغَيِّ وَ الْعَُْوَانِ مَ ْ لَهِجَ

تتو و در موتبته نزديتک به گفتار وتواب ،در گفتارتان کودار ننان را ووف کنيد و حالشان را بيان نماييد
اينان را از رياته شدن خونمتان حفتظ  س  به جاى دشنام بگوييد: خداوندا، ما وعذر رساتو اس ا بهتو ا

ه  به حتق است  نن را گمواهى نجا  با  تا ننکه جا ما و ننان اوالح کن، اين قوم را از فوما، و بين
 ااز نن باز ايستد که شيفته گمواهى اس بشناسد، و نن

 يبررس نقد و

 فتادارائته متالک در م ،نيو همچنت ييها يتوان با جتوح و تعتديرا م« ا  شکافياله»وگوي گف  مدل

ورد مت ،اسالم ينيدن مذاهب درونيان و همچنيان اديمناسب موگوي گف  ک مدليبه عنوان وگو، گف 

شتار  انقتاط ضتعف نن  يبته بوخت ،و ستپسوگو گفت ن يتابتدا به محاسن ا ،رونيااستفاد  قوار دادا از
 گوددايم

به مستائ   يد بازتويبا د ،ماتلف ينيد يهاها در سن شود انسانيتالش م ،وگوگف  ن مدل ازيا در ا1

 يبته نتوع يعنتيدرک کنند؛  يدي، نکا  فواوان جديگويه ديد خود در زاويبنگوند و با قوار دادن د

ان در يتوش تنتو  و تکثتو اديشه،  تذين انديا ياول ينائ  شودا معنا« يگويد» ا درکيو  يشيبازاند

خواهتد کته يووان خود مين اسالم، از  ي  ديد بو حقانيز ضمن تأکيم نيکو قوننامووز اس ا جهان 

ننچته  ان داشته باشنديويز با ساينم يس  مسالميز ينوع ،وفتهي ذ يعيطب يهاد يتکثو را به عنوان  د
 يو انستانشود و هياد ميد  از نن يعق يا فووتنيتح  عنوان تواضع  يانيادوگوي گف  که امووز  در

کند، درودد است  تتا بته شتناخ  يم يندگينما ينيک سن  دينکه از يضمن ا ،وگوگف  نيدر ح

ان يتدر موگو گفت نو  ن يا يويکارگههم از طوف مقاب  نائ  شودا در وور  ب ،هم از خود يبهتو

است  بنتد ينکه به مذهب خود و اوول نن  اين ايک از ننها، در عيهو، عه و اه  تسننيدو مذهب ش

کنتد از موضتع يتتالش م ،ختود ينتيد  ديتداند، بدون کنار گذاشتن عقي  را از نن خود ميو حقان

 يايتاس  که در دن يزين چيو دهدا ايو مسييتغ« يگويگوش دادن به د» بوخورد و مواجهه به موضع
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و ينا تذاجتناب يگوس ، امووبه دوران گف  ،يسانو تک ييگوامووز، که دوران گذر از روش تک

 ن اسالم اس ايد دييو مورد تأ

 يدانتد کته بتو رويم يارا چتون استتعار وگو گف  ن اس  کهيا ،وگوگف نو  ن يا يايگو مزايا از د2

 بته يابيتدرودد دست ،د بو نقاط اشتواکيبا تأک يعنيزند؛ ي   م ينيان دو سن  ديتضادها و شکاف م

م يکتو اس  که خداوند در قتونن يواق، اموبو نکا  افت ياس ا عدم  افشار يگوياز د يدرک بهتو
 يعنتيفق کنند؛ ان خود و مسلمانان، توايکه بو کلمه مشتوک م تأکيد داردان يو اديووان سايخطاب به  

ست  درخوان يگتو چنتيان ديتووان ادياسالم از   يد بو امور مشابها وقتيها و تأککنار گذاشتن افتواق

ن و اهت  ايعيتو خواهد بودا شار  ورنگين امو بسيا ،يمان مذاهب اسالياس  که در مکند، روشن مي

 نيتجه ايتابندا نيدس   يسانهم يبه نوع ،هاد بو شباه يتوانند با حذف تضادها و تأکيز ميتسنن ن

اشت  دد توجته يتنه اس ا بايبه دور از جنگ و خشون  و ک ،«يس  جهانيز» يبه نوع يابيدست ،امو

هتا در  ياقل ،ماتلتف يکه در جوامتع و کشتورها يستينو  هم ز، نن «يس  جهانيز»که منظور از 
 اس ا يکن  اجتماع يس  به هموا  نوعيس ، بلکه زيبوند ني  به سو ميکنار اکثو

وگو گفت   تا بته عووته ،ختود ينتيد يهانتهيها و زمداشت هو فتود بتا باور ،وگونو  گف ن يدر اا 3

در  اشتودياد ميتاز نن « تعهد» تح  عنوان ينيدوگوي گف  اس  که در يزين همان چيگذاردا ايم

وگو  گفت بته ،از  هن يخود و به وور  خال ينيد يهانهياگو هو فود فارغ از زم ،ن وور يو ايغ

بته  يوبجه مطليبدل خواهد شد و نتتک جمله مبادله اطالعا  يووفاً به وگو گف  بپودازد، جلسا 

ن ختود، يتانه ديگواانحصتار يوش ادعتايضمن  ذو وگگف  ني، طوفديگو دا به عبار ينيدس  نم
 يمنتاف ن خود،ي  مطلق ديبه حقان يوا التزام قطعيکنند؛ زيشوک  موگو گف  گوان، درينسب  به د

 س اينوگو گف  با

ن يبتد ؛گوست وهمدانه در گف  ين با من  اخالقين روش، ورود طوفيا يگو از کارکودهايد يکيا 4

ذا لت اشناستدرا بهتتو ب يگويکند تا ديتالش م يمدارا و همدل يبا نوع ،ينيمعنا که هو فود از سن  د

 ،يدلهمت يشود و قصد مباحثه و اثبا  خود را نداردا نتوعيو تحکم وارد نم ييجوياز موضع بوتو

الم کته در است يزيتچ ؛ستازديرا هموار موگو گف  ويوجود دارد که مس يهموا  با تعاون و همکار
تور ختود دست ووانين از  يويامبو خود و هم به سايم هم به  يشد  اس  و قونن کو ديار بو نن تأکيبس

رنتد، ندا يکه با ننهتا ستو جنتگ و دشتمن ي، با کسانينيدو چه بوون ينيدداد ، چه به وور  درون

 ندايو مدارا نما يهمدل
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کتن  » کائته متالاس  که اگتو بتتوان نن را بتا ار ينقاط ضعف يان، دارايادوگوي گف  کودين روياما ا

 ان و مذاهب دانس اياد يمؤثو بوا ييگوود بتوان نن را مدل گف ي  کود، شايتکم« ياجتماع

 يهادر ستن وگو گفت  انتاتاب عناوتوبتواي  ين اس  که مالکياوگو نو  گف ن ينقطه ضعف اا 1

وگو گفت  دروا ينتيدو نفو از دو سن  د يکه وقتگان معتقدند چند نگارندارائه نداد  اس ا هو ينيد

اما نتو   اکننديانتااب نموگو گف  يرا بوا يو بدون مالک، عناوو يبه وور  دلباواه ،شونديم
ان يتف مکه در شکا يعناوواس ا الوگ، مبهم رها شد  و بدان  وداخته نشد  ين نحو  ديمالک در ا

بتواي ا شتونديا قوار اس  شکاف را  و کنتد، چگونته انتاتاب ميود و يگيا مذهب قوار مين يدو د

کننتد، بتو يموگو گفت  يعه و ستنيکه دو فود مسلمان از دو مذهب جداگانه چون شت يزمان ،نمونه

 ان ننها  و شودايتوافق کنند تا فاوله و شکاف م يو مفاد يچه مبان يرو

شتتن تعصتب  ودازنتد، کنارگذايموگو گف  به ينيدو فود از دو سن  د يزماناينکه  گويله مهم دئا مس2

، امکتان تستاه  ينتياز تعصتبا  د ي وشتدر وور  چشماس ا دشوار  يتا حدود يو مذهب ينيد
 يه متواردو بتو چت کند که چگونهيان نمين مدل، بيدر ا ،را ارلدا يني  مينسب  به اعتقادا  فود  

 مايم تا دچار تساه  نسب  به اعتقادا  خود نشويتوافق کن

 يريگجهينت

ان يتتفاهما  ادواستطه ستوءهبشو امتووز، ب يضوورويغ يهاشکال  و رنجاز م ينکه باشيبا توجه به ا

 يتوانتد روشتيم ،ا  شتکافيتاله ييگوود نمد  اس ، روش گفت يگو  ديکدي يهااز نموز  ،ماتلف

 ان باشتدا استتفاد  از نگتوشيان اديشتو ميهو چه ب ييافزاو هم ينياز منازعا  د ياريمناسب در ح  بس

چنانچته دو ا است وگو گفت نتو   يم خألهتايتومبواي مناسب  يمالکوگو،  گف در« يکن  اجتماع»
بشتو  يکنتون يهايمشتغولو دل يموضتوعا  اجتمتاع يتوانند بو رويموگو، گف  در مقام ينيسن  د

ن موضتوعا  کتن  يتتواز مهم ،عدال  در جهان ييو بو ا يزيستظلم ةلئمسنمونه، بواي ا متموکز شوند

که فقدان نن جوامتع ماتلتف را در  يرا بو اساس نن بنا نهادا عدالتوگو گف  توانياس  که م ياجتماع

بته  ،ين و متذهبيتاز هتو د يکه هتو انستان ،ينيچننيفوو بود  اس ا موضوعا  ا يزيفتنه جنگ و خونو

هتا ند کته نموز کن نکته رهنمون يان و مذاهب را به اياد يتواند علمايم ،مود  اس نن را درک ن يخوب

توانتد ياس  کته م ينقاط مشتوک يدارا ،بشو يرو ي  يهااز چال  ياريبس ةدربار ،ننها ينيد ديقاو ع
ها و تفاهمبشتو، رفتع ستوء يتموکتز بتو موضتوعا  اجتمتاع ةکندا ثمو  و يان ننها را به خوبيشکاف م
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وجتود دارد، م و فهتم متقابت  گتوان و تفتاهيکه بو سو را  فهم د ياز موانع يکيوا يهاس ؛ زيداور ي 

نادرست   يهتان نگوشيتگوان است ا ايد يهانسب  به باورها و ارزش يو ناگهان يحتم ينظوهااظهار

 ،روازايتنها شک  گوفته باشتدا در انسان يو اجتماع يط فوهنگيباصوص مح ،گوانيه ديتواند از ناحيم

ا بنتا يها نشکار کند ان تفاو يها را در متواند اشتواک و رابطهي، ميه مالک کن  اجتماعيبو  اوگو گف 

 ماتلف باشدا ينيد يهاک از سن يح هوينکه مستلزم کنارگذاشتن اعتقادا  ووينهد، بدون ا
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