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   وگوي اديان و جهاني شدن گفت
  ∗محمد رحيم عيوضي

  چكيده
وگوي اديان، مسبوق به سابقه است؛ اما زمان طرح دوبارة            طرح مباحثي چون گفت   

هاي جديد براي بشر، بررسي و تفكر مجدد در مورد           اين موضوع، حكايت از نيازمندي    
  .آن را ضرور ساخته است

» وگو  گفت« در قالب    1990اي بشري در دهة     واقعيت اين است كه ماحصل تكاپوه     
هـاي پرمـدعاي مـادي و تزلـزل          هاي ايدئولوژي  صورتي خاص يافت و با افول جذابيت      

از . انگاري علم و عقالنيت، گرايش به دين در عصر جهاني شـدن افـزايش يافـت                 مطلق
شود كه در فضاي محيطي متأثر از فرايند جهاني شـدن،            پرسش مطرح مي    روي اين  اين
هـاي    ها و مجتمع   وگوي اديان داراي چه نقش و جايگاهي در روابط متقابل انسان            فتگ

در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت بـا تمركـز بـر رشـد          . ها است انساني نظير دولت ـ ملت 
الملـل، جايگـاه    سكوالر و گرايش به دركي نو از فرهنگ در سطح بين          هاي ضد  جريان
  . شدن تبيين گرددوگوي اديان در فضاي موسوم به جهاني گفت

آوري ارتبـاطي، تحـول       وگوي اديان، جهـاني شـدن، فـن          گفت :واژگان كليدي 
  .وگوي اديان وگوي اديان، تهديدهاي فراروي گفت هاي گفت فرهنگي، فرصت

                                                           
  .المللي امام خميني  دانشگاه بين گروه علوم سياسياستاديار ∗

  20/6/85:         تأييد15/4/85: تاريخ دريافت
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  مقدمه
وگوي اديان، مسبوق به سابقه است؛ اما زمان طرح دوبارة ايـن              طرح مباحثي چون گفت   

ديد براي بشر، بررسي و تفكـر مجـدد در مـورد آن را              هاي ج   موضوع، حكايت از نيازمندي   
وگـو و     سو، خـود موضـوعي بـراي گفـت          در اين زمان، جهاني شدن ازيك     . سازد  ضرور مي 

هـاي گونـاگون شـده     ها و ميان حـوزه  وگو در حوزه مباحثه، از سوي ديگر، سبب ساز گفت      
و جهاني شـدن بـه   توان گفت بحث از گفت و گوي اديان         است؛ از اين رو به يك تعبير مي       

هاي حاصل از جهـاني شـدن و          وگو  وگوي اديان در انبوه گفت      معناي تأمل در جايگاه گفت    
وگوهاي سريع و چند جانبه       گفت. الملل و آينده جوامع بشري است       تأثير آن بر سياست بين    

در فـضاي   : تـوان پرسـيد     اند؛ بنابراين مـي     آميز و مثبت و هم ناكام و منفي بوده          كه هم توفيق  
وگـوي اديـان داراي چـه نقـشي و جايگـاهي در              محيطي متأثر از فرايند جهاني شدن، گفت      

  ها است؟ هاي انساني نظير دولت ـ ملت ها و مجتمع روابط متقابل انسان
وگـوي اديـان در قالـب         گفت: توان گفت   رسد مي   نظر مي   در پاسخ به اين سؤال اصلي به      

 دريافت نو از فرهنگ، تحقـق يافتـه و بـه    هاي ضد سكوالر در فرايند جهاني شدن و     جريان
المللـي، نقـش ترميمـي و         نگر در فـضاي جديـد سياسـت بـين           جهت نقش انتقادي و آينده    

  .هاي انساني به سوي صلح را دارا است ها و مجتمع ساز در روابط انسان تعالي

  جهاني شدن 
هاي جوامع،    نيهاي شناسايي دگرگو    دانيم كه مفاهيم، راهنماي فهم هستند و در نقشه          مي

ديگر، متكفل توضيح پذير كردن گذشته، حال  همواره يكسري مفاهيم مرتبط و متصل به يك
هاي نسبتاً نـوي اسـت كـه تحـوالت جهـاني را در                جهاني شدن نيز از واژه    . و آينده هستند  

جهاني شدن را از منظرهاي گوناگون، فهم و معرفي         . دهد  شكل و ماهيتي خاص پوشش مي     
كـه    ما در اين مقاله، مقصود خاصي از آن منظور نظـر و آن عبـارت اسـت از ايـن                   اند؛ ا   كرده

جـاي    شـود كـه بـه تنـوع فهـم بـه             اي از رخدادها تلقـي مـي         مجموعه  جهاني شدن به مثابه   
هايي درخـور     انحصارگرايي در معرفت، دامن زده است و تغييراتي را باعث شده كه شكاف            

  .شري در سطوح خرد و كالن پديد آورده استبندي مديريت حيات ب اعتنا را در صورت
صـورت پيامـد اجتنـاب ناپـذير فراينـد       اين تحول شگرف از پيش خواسته نبوده، اما بـه   

جهاني شدن، نـوعي فراينـد افـزايش        . جهاني شدن در نظر و عمل بروز و ظهور كرده است          
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نفسه   في رود كه   شمار مي   هاي حيات بشري به     نقاط تماس و درگيري سطوح گوناگون حوزه      
سرعت، شدت گـستره برخوردهـا      . هاي متناوب و گسترده است      ها و رويارويي    مولّد چالش 

هاي موجـود عبـور كـرده و باعـث            حدي بوده كه عموماً از آستانه درك و تحمل نظام           نيز به 
اكنـون بـه برخـي تعـاريف        . مره و همگاني يابد     ي روز   كاربرد» بحران « تدريج واژه   شده تا به  

گـوردون الكـسر را   . تر شـود  كنيم تا بحران زايي اين فرايند محسوس اشاره ميجهاني شدن   
هـا، تحـرك بـسيار فزاينـده          ها و معيار    المللي شدن توليد، هماهنگ شدن سليقه       در قالب بين  

هــاي نــو اطالعــاتي  آوري ســرمايه، آزاد ســازي، رفــع محــدوديت، خــصوصي ســازي، فــن
  . ملت تعبير كرده استـل دولت هايي به سوي يك فرهنگ جهاني و زوا وروند

جيمز ميلتن نيز جهاني شدن را سازماندهي مجدد محدوده توليد، نفوذ متقابل صـنايع از               
جـايي وسـيع      ها، گسترش بازارهاي مالي، توزيع كاالهاي مـصرفي مـشابه، جابـه             طريق مرز 

هاي ناشي از آن ميان جوامع مهاجر و سـاكن و مزيـت در حـال ظهـور                    جمعيت و برخورد  
مفهوم جهاني شـدن سـطوح      «گيرد كه     مردم ساالري در سطح جهان وصف كرده، نتيجه مي        

» سـازد  ديگر مرتبط مـي  چندين جانبه تحليل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عقيدتي را به يك      
اند كه طـي آن، حـدود نفـوذ و            برخي نيز آن را فرايندي دانسته     ). 61ص: 1381بايراستكر،  (

المللـي، بلكـه بـه        روابط كارگزاران غير دولتي كه نه فقط بـين        اختيارات دولت در مجموعه     
ديويد هلد و همكـارانش     ). 201ص: 1988ايوانز و نيوهام،    (يابد    اند، كاهش مي    واقع جهاني 
مكاني روابط و مناسبات اجتمـاعي        اند كه ساختار    اي از فرايندهايي تلقي كرده      عه  آن را مجمو  

). 16ص: 1999هلـدوديگران،   (گستراند    اي مي   ي و منطقه  ا  را تغيير داده، آن را در سطح قاره       
اي شدن جهان دانسته كـه در آن، جهـان بـه جهـت                رولند رابرتسون، جهاني شدن را سياره     

شـود      صـورت كـل، درك و متجلـي مـي           سو و تشديد آگاهي از سوي ديگر به         تراكم از يك  
ه دور حـوادث يـك    هـم بـر افـزايش ارتباطـات از را        مك گرو ). 32ص: 1992رابرتسون،  (

: 1992مـك گـرو،     (كنـد     اي دور دست در اثر فرايند جهاني شدن اشاره مـي            منطقه بر منطقه  
به نظر محمد سيد احمد، جهاني شدن به اين مفهوم است كه انسان معاصر دائـم و              ). 17ص
سو و هويت فرهنگي ذاتي خـود         طور همزمان در معرض محرك فرهنگي خارجي از يك          به

وجه اقتـصادي جهـاني شـدن را مانوئـل          ). 259ص: 1380سيداحمد،  (ت  از سوي ديگر اس   
  :كاستلز چنين معرفي كرده است
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شـود،     اقتصاد جهاني كه از دل توليد مبتني بر اطالعات و رقابت پديـدار مـي                وجه مشخصه 
اي شدن، تنوع فزاينده درون هر منطقه، شمول گزينشي،           وابستگي متقابل، عدم تقارن، منطقه    

العـاده متغيـر آن اسـت كـه            فـوق    ايـن خـصوصيات، هندسـه        همـه    و در نتيجه   بندي  تقسيم
درك ). 140 و 141، ص1ج : 1380كاسـتلز،  (برد  جغرافياي تاريخي، اقتصادي را از بين مي    

شـدني كـه      جهـاني .  تعبيري، كليد درك جهاني شـدن اسـت         العاده متغير به    اين هندسه فوق  
 جهـاني شـدن بـا        كند كه   هلد تصريح مي  . ارداي جهت و صبغه خاصي د       همچون هر پديده  

اقتصاد نابرابر و روابط قدرت ارتباط داشته و دارد و در روابط اجتماعي جهاني تغيير ايجاد                
  ). 21، ص2002  هلو،(كرده است 

لحاظ، آنتوني گيونز بـر توجـه و تأمـل در ظهـور               ابعاد اين تغييرات، جهاني است؛ بدين     
جاسـتين  ). 742 ص  :1993گيـونز،   (كند      ل اين پديده تأكيد مي    نظام جهاني براي فهم و تحلي     

). 8ص: 1380دهشيري، (يافته است » امپراتوري جامعه مدني«روزنبرگ نيز اين كليت را در     
هـا     بعضي تحليل   با وجود عنايت به اين كل در حال ظهور به لحاظ عيني و شايد هم ذهني،               

در ايـن گونـه     . انـد   ي شـدن پرداختـه    با صراحت و نقادي بيشتري بـه فهـم و هـضم جهـان             
و هاي جهاني شدن بـر روابـط انـساني، محوريـت              ها، وجوه فرهنگي روابط و پيامد       بررسي

  .اهميت بااليي دارند
هاي اين تأمالت اين است كه حقيقت جهاني شدن، جهاني شدن فرهنگ              از جمله نمونه  

جهاني شدن در عين حال كـه       . يابد  تجدد نيست و با آن فرهنگ، جهاني جديد نيز قوام نمي          
هـا و شـايد       هـا و جـدايي       كوچك جهاني تبديل كـرده اسـت، اخـتالف          جهان را به دهكده   

. اين دهكده، دهكـده غربـت و مـالل و بيگـانگي اسـت             . آورد  ها را نيز با خود مي       ي  نابخرد
هاي جديد و قـديم اسـت كـه           اي از فرهنگ     جهاني شدن در حقيقت مجموعه      فرهنگ دوره 

نظـم جهـان    . آيند  جنگند و گاهي باهم از در صلح و تفاهم و همزباني در مي              هم مي گاهي با 
آوري مـصرفي بـه     فرهنگ را نيز نظام توليد فـن  كنوني، ديگر بر تفكر متكي نيست و وظيفه     

  ).23 ص :1381داوري اردكاني، (دهد  عهده گرفته است و انجام مي
ضـيمران،  ( دالت فراگيـر اسـت      معطوف به قـدرت، منهـاي عـ         عصر كنوني، عصر اراده   

جـاي سـامان بخـشي، بحـران زا اسـت             كه فرهنگ جهاني شده به      ؛ نتيجه آن  )37ص: 1381
اين فرهنگ ظرفيـت كـافي بـراي تعـامالت بـا ديگـر              ). 45ص: 1381هاشمي گلپايگاني،   (

  .ها را ندارد فرهنگ
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يگـري نيـز     ما از همين جا است؛ اما مـشكالت د          زمانه) Culture(بحران مشهور فرهنگ    
هاي سكوالر، عقل گرايانـه، ماتريايـستي و          اي از زندگي كه اولويت      براي شيوه . وجود دارند 

ها باشد، بس دشوار اسـت؛        فايده باورانه دارد، توليد فرهنگي كه مناسب و مكفي اين ارزش          
گاه قادر بـه هـم بـافتن ايـدئولوژي            سبب اعمال فرهنگ ستيزانه خود به واقع هيچ         چرا كه به  

كه فرهنگ از ريشه خود در مـذهب بگـسلد،            به مجرد آن  . اي نبوده است    نگي قانع كننده  فره
اي آرمـاني بـه آن نيـاز دارد، روايتـي از              آنچه غرب بـه گونـه     . شود  طرز مهلكي ناتوان مي     به

  آورد، فرهنگ است كه بيعت و وفاداري سرنوشت ساز وحياتي مردم را به همراه خويش مي           
اثر گذاري مذهب بـه سـبب آن جهـاني بـودنش            .  همانا مذهب است    و نام سنتي اين بيعت    

نيست؛ بلكه از آن رو است كه اين آن جهاني بودن را در صورت واقعـي و عملـي زنـدگي                     
شـدن فـي نفـسه      جهـاني   بدين سـان، ). 203 ـ  178ص : 1380آليكتون، (بخشد  تجسم مي

جهت نبود كـه      بي. پروراند  هاي فرهنگي متعددي را در سطوح گوناگون پروانده و مي           چالش
  :ژان پاپ پل دوم گفته بود

. اي از استعمار باشد؛ بلكه بايد به تنوع فرهنگي احترام بگذارد            جهاني شدن نبايد شكل تازه    
  ارزش آزادگـي افـراد بـشر و     ارزش: دو اصل اخالقي جدايي ناپذير بايد مورد احترام قرار گيرد  

  ؛)94 ص:1381رفيعي، ( كردن آن را ندارد ها كه هيچ قدرت خارجي حق نابود فرهنگ
وگوي اديان را در فضا و محـيط متـأثر از جهـاني شـدن يعنـي                   بنابراين الزم است گفت   

هـاي تـأمالت       مورد تأمل قرار دهيم؛ از اين رو با مرور دقيق محـور             اي مملو از چالش     زمينه
 بـا    گـوي اديـان     و گفته در مورد جهاني شدن به اين پرسش پاسخ گوييم كه ربط گفـت               پيش

  طور مشخص بر كدام حوزه و قلمرو متمركز، چگونه است؟  شدن به جهاني

  گيري نتيجه
  :توان گفت با دقت در مطالب ارائه شده مي

  .هاي فعاليت اعم از توليد و مصرف انجاميده است جهاني شدن به انبساط قلمروـ 
  .هم و تحليل شده استطور عمده بر دو محور اقتصاد و اطالعات، ف جهاني شدن بهـ 
ملت  ـ هاي سياسي دولت    لحاظ، واحد   آورد؛ بدين   جهاني شدن، نظامي جهاني را پديد مي      ـ  

  .سازد صورت جدي تحت الشعاع قرار داده، متحول مي را به
  .هاي جهاني را متداول و رايج ساخته است جهاني شدن، مقياسـ 
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  . قواعد بازي را در پي داشته است شدن افزايش تعداد بازيگران متنفذ و تغيير جهانيـ 
الشعاع  ها را تحت    جهاني شدن مناسبات اجتماعي را متحول ساخته و توليد و باز توليد آن            ـ  

به تعبيري ديگر، جهاني شدن ساختارها و مناسبات اجتمـاعي پيـشين را    . قرار داده است  
  .مورد پرسش و چالش قرار داده است

  . كل را به لحاظ زمان و مكان باعث شده است مثابهجهاني شدن درك و احساس جهان به ـ 
  .آورد كه اجزاي آن ناهمگن و نامتجانسند جهاني شدن، نظامي جهاني را پديد ميـ 
  .جهاني شدن بيش از هر چيز بر فضاي اختالط و تركيب در روابط گوناگون دامن زده استـ 
كنـد، بحـران زا اسـت و          ل مي  تغيير در روابط را تحمي      كه تجربه    شدن به جهت آن     جهانيـ  

  .كند  تقويت مي واحساس عدم امنيت را پديد آورده
طور كلي در دو بعد اقتصادي        كه جهاني شدن به     رغم اين   شود به    بدين تريتب روشن مي   

سو و بعد فرهنگي از سوي ديگر قابل تقسيم و تحليـل اسـت، در تعـاريف و                    و فني از يك   
هاي ارتباطي و بـه تعبيـري،         آوري  ركز بر اقتصاد و فن    طور عمده تم    هاي ارائه شده به     وصف

بـا در   . وجه عيني جهاني شدن، و بعد فرهنگي و وجه ذهني آن كمرنگ و نامحسوس است              
وگـوي اديـان نيـز در دو وجـه عينـي و               توان گفت كه گفت     نظر داشتن تفكيك ياد شده مي     

وگوي اديان  ه از گفتگيري است؛ اما روشن و مهم است كه آنچ       ذهني جهاني شدن قابل پي    
 و قلمرو فرهنگ و       و هست، تأثيرگذاري آن در حوزه       در معناي حقيقي آن مورد انتظار بوده      

هاي برتر بشري كه در دين ريشه دارند و بنابراين وجـه   تر، مجموعه فرهنگ   طور مشخص   به
هـاي جهـاني شـدن كـه برخـي            همچنين مشابه تعاريف و وصف    . ذهني جهاني شدن است   

وگـوي اديـان را در بعـد اكنـون و             توان گفت   اند مي   نگرانه  بعضي تجويزي و آينده   وصفي و   
هاي بـزرگ و امپرياليـسم         قدرت  طلبانه  گيري جويانه و سلطه      مقابل بهره    نقطه  هست به مثابه  

سـازي فرهنگـي      نگرانه نيـز آن را نـوعي جريـان          فرهنگي دانست و در بعد تجويزي و آينده       
  .هاي صلح و عدالت باشد  دستور كار جهاني براي تأمين آرمانتلقي كرد كه بايد همچون
وگوي اديان ناظر بر ابعاد ذهني جهاني شـدن اسـت، ايـن پرسـش                 اگر بپذيريم كه گفت   

هاي ارتباطي به معناي تحـول فرهنگـي اسـت و رابطـه                 آوري  شود كه آيا رشد فن      مطرح مي 
هـاي ارتبـاطي      آوري   فـن  وگوي اديان همچون خواسته و محصولي فرهنگـي بـا رشـد             گفت

  چگونه است؟
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  وگوي اديان   تحول فرهنگي و گفت هاي ارتباطي، آوري فن
در دوره جديد، امكانات سخنگويي در مقايسه با گذشته رشـد و گـسترش چـشمگيري                

هـا و پيـشنهادها       ها، اعتـراض    ها، يافته   امكانات گفتن و انتقال اطالعات، دانسته     . داشته است 
را در شكل گيري روابط انساني باعث شده و مسائل جديـدي را در              جملگي زمينه جديدي    

اكنون آنچه تحت عناويني چون انقالب ارتباطـات و امثـال   . اين خصوص پديد آورده است  
ي دگرديـسي عميـق در زمـان و چگـونگي فراينـد               شوند، نـشانه    آن شناخته و شناسانده مي    

  .ي جوامع گوناگون استها عرضه و تقاضاي تعامالت عيني و البته ذهني انسان
جهـاني    اي  اندك شبكه   هرچند بروز دگرديسي و سرعت آن، نسبي و تدريجي بوده، اندك          

را ايجاد كرده كه در آن، تعداد كشورهاي بيرون از شبكه به حداقل خود در مقايسه با قرون                  
رشـد چـشمگير تحـرك فرهنگـي و پرهيـز از انزواگرايـي فرهنگـي،                . گذشته رسيده است  

» وگـو   گفـت «در اين وضـعيت،     . هاي گوناگون پديد است     ي جديد را در فرهنگ    ها  وضعيت
ديگـر اسـت؛      ها به يـك     نياز حياتي براي تشخيص وضعيت موجود و تعيين جايگاه فرهنگ         

شود، محدود بـه تبـادل        وگو برخالف آنچه در ابتدا تصور مي        البته ناگفته نماند كه اين گفت     
اي  ل و از پيش خواسته شده نيـست؛ بلكـه گـستره   آراي دو يا چند متفكر در وضعيت معمو   

) كم در مراحل اوليه     دست(صورت اجباري و غير داوطلبانه        وسيع دارد كه اين موضوع را به      
هـاي مختلـف،      با كوچك شدن جهان در اثر سرعت نقـل و انتقـال داده            . هم در آورده است   

ي هـم نيـست كـه صـرفاً         اي معنا و دوام ندارد و خوشايند هـيچ فرهنگـ             يكسويه  هيچ رابطه 
هـاي ارتبـاطي، فرصـت        جهاني شـدن از طريـق ايجـاد ابزارهـا و فـن آوري             . شنونده باشد 

اي را براي گفتن پديد آورده و بديهي است كه در اين وضعيت جديد، هر فرهنـگ                 سابقه بي
  . و بسط عناصر خويش است اي، خواستار اشاعه زنده

گيـرد، عبـارت اسـت از     مورد توجه قرار مـي هاي جهاني شدن نيز   آنچه در وصف    اتفاقاً
 در جهـان رخ داده و   افزايش امكانات گفتن و تحول فرهنگي از اين بعد سخت افزارانه كـه      

بـه  » شـنيدن «شود؛ اما نكته و چالش همـين جـا اسـت كـه         اش افزوده مي    هر روز بر گستره   
يـژه در مباحـث ميـان       و  ، موقعيت مشابهي را ندارد؛ بـه      »گفتن«معناي فهميدن، در مقايسه با      

وگوي اديـان از      گفت. وگو و عدم آن نهفته است       هاي بزرگ در ترك گفت      اديان، نفع قدرت  
هاي مناسبات اجتماعي و روابط قـدرتي را          جا كه نه فقط سطح روابط انساني، بلكه ريشه          آن
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  ورهسازي كليه جوامع كه در حال گـذار از د          سازد، نقش مهم در آينده      نيز متأثر و متحول مي    
هاي ناشي از جهاني شدن نيازمند تدبير و ترميم          ترديد آشفتگي   بي. جهاني شدن هستند، دارد   

هـاي    است كـه اصـالح مناسـبات اجتمـاعي آدميـان و همچنـين بازسـازي روابـط قـدرت                   
 بازيابي نظم در فضايي انساني و البتـه          هاي انساني بر مبناي صلحي عادالنه، راه چاره         مجتمع

وگوها نيازمند مباني و اصـولي غيـر مـادي هـستند كـه ضـمن        ر واقع، گفتد. مؤمنانه است 
كننـد،   محيط بودن و نظر به دنياي مادي، فهمي فراتر از آنچه علم و عقالنيت مدرن ارائه مي          

ها امكان ظرفيت سازي بـراي بـشر امـروز فـراهم آيـد؛                به بشر ارزاني دارند تا با اتكا به آن        
  :ستگونه كه بولتمان گفته ا همان

توان گفت تمامي نتايج علم       علم امروز، ديگر شبيه علم قرن نوزدهم نيست و با اطمينان مي           
  ).126 ص: 1378تريگ، (عقالنيت نيز مفهومي نسبي است ). 125ص: 1374بولتمان، (اند  نسبي

 تـوأم بـا    طلبانه بـراي زنـدگي   وگويي حقيقت توان گفت جهان، تشنه گفت     به تعبيري مي  
هاي جهاني با اسـتفاده از        امروزه قدرت . گونه  ان است نه صرفا آرامش زندان     آسايش و اطمين  

اي كه در اختيـار دارنـد، تحـول فرهنگـي مـورد نيـاز بـشري را كـه                       سخت افزارانه   قدرت
  .اند رو ساخته دست آورد، با دشواري روبه همتاي دين به گيري از عنصر بي خواهد با بهره مي

اي و تبليغاتي، گفتمان سـكوالر اسـت كـه در آن،              رسانهگفتمان فرهنگي غالب به لحاظ      
هاي عمومي و سياسـي و همچنـين مراكـز            تنوع فرهنگي و تعلقات مشخصاً ديني در عرصه       

خال ايمـاني ناشـي از چنـين        . جهاني تصميم گيري و تصميم سازي فرهنگي پذيرفته نيست        
ه ناخواسـته بـه تـرويج       رو سـاخته كـ      هاي دشواري روبـه     مديريتي، انسان امروز را با چالش     
جا كه به صورتي خام و ناپخته و از سر  اين گرايش از آن. گرايش به معنويت انجاميده است  

هاي فراواني قرار دارد كه چنانچه هـدايت نـشود، بـه               يافته، در معرض آسيب    جاضطرار نض 
 فرهنگي كه انـسان را    . تقويت فرهنگ سكوالر در منازعات فرهنگي موجود خواهد انجاميد        

كند؛ پس بر نخبگـان و متوليـان          صورتي ناپيوسته از عالم و منفك از آن تلقي و تربيت مي             به
هاي پيوستگي يـا عـالم و         هاي مناسب و چارچوب     ديني فرض است كه جهت معرفي زمينه      
سازي  هاي خصوصي كردن دين و عرفي  ها و برنامه    هستي و با يگانه خالق آن، در برابر تلقي        

هاي اين اديان از      وابطي جهاني با ديگر اديان االهي بر عمومي كردن آموزه         جوامع، با ايجاد ر   
در واقـع   . ترين مسائل بشر امـروز از زبـان و نگـاه ديـن بكوشـند                طريق رويارويي با عمده   

وگوي اديان، فرصتي مغتنم و جدي براي ساختار شـكني فرهنـگ غالـب سـكوالر در                   گفت
  . دنياي كنوني استساماندهي تربيت انسان و روابط قدرتي در
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  وگوي اديان در دوره جهاني شدن هاي گفت تهديدها و فرصت
 جهاني شدن به جهت تأثيرهاي ژرفي كـه          وگوي اديان در دوره     تاكنون روشن شد كه گفت    

گذارد، به مثابه چالش، فـرا روي فرهنـگ           ها مي   بر ساختار روابط در جوامع گوناگون و ميان آن        
رود؛ بنابراين الزم  شمار مي ر در تدبير مسائل و مشكالت بشري بههاي زور محو سكوالر و رويه

ها بررسي كنـيم    تهديدات و فرصت    است چالش مذكور را از دو زاويه متفاوت، اما در هم تنيده           
هاي پيش رو براي هرچه بهتر نظـر و عمـل كـردن               ها و موقعيت    تا تصويري كلي از محدوديت    

  .پردازيم ماهيتاً هوشيار كننده و هشدار دهنده هستند، ميابتدا به تهديدهايي كه . فراهم آيد

  وگوي اديان در عصر جهاني شدن تهديدهاي فراروي گفت
كوشند در فـضاي متـأثر از جهـاني شـدن، همزمـان از                گفته شد كه قدرتمندان عالم مي     

هاي   افزاري خود جهت حفظ و گسترش فرهنگ حافظ ساختار          افزاري و نرم    امكانات سخت 
رغـم    شـود و ديـن، بـه        اي را شامل مي     اين استفاده دامنه بسيار گسترده    . ستفاده كنند موجود ا 

هاي دينـي كمتـرين تـأثير را در           شود و ارزش    كه فاقد پايگاه سياسي خواسته و تلقي مي         اين
هـاي حـاكم دارنـد، مطـابق          هاي مـادي اقليـت      سازي در مقابله با منفعت      هاي تصميم   عرصه
و در حد ابزاري مفيد با نظر و توجه خاصي مـورد            » وسيله«صورت   هاي ماكياولي، به    توصيه

هـا   سـوء اسـتفاده  . گيرد تر، مورد سوء استفاده قرار مي برداري و به بيان صحيح     مطالعه و بهره  
رغم استقالل هـر يـك از ديگـري، مجموعـاً در جهـت                نيز چند قسمتي و متنوع بوده كه به       

  .اند  شده هدف مشترك گفتمان سكوالر انديشيده
اش نبايد تحقـق      طلبانه و واقعي    وگو در معناي حقيقت     نخستين بخش اين است كه گفت     

انـد، دامـن زدن بـه      هـايي كـه در ايـن جهـت ايفـا كـرده              يابد؛ از اين رو از بارزترين نقـش       
اي است كه هر گونه اتحاد در مباني و اشـتراكات در              اي به گونه    هاي مذهبي و فرقه     اختالف
ترويج تكثرگرايي ظاهربين ميان آراي ديني و مؤمنان، روشي است          . ندها مضمحل شو    ارزش

 نه تنها ميان     اين روش . گيرد  وگو را نفي كرده، نياز بدان را به سخره مي           كه موضوعيت گفت  
شود؛ براي مثال، مثالً ريچارد نيكسون رئيس         اديان، بلكه درون هريك نيز به نوعي دنبال مي        

  :ريكا هشدار داده بودجمهور اسبق اياالت متحده ام
كه بر تحوالت جهان اسالم تأثير بگـذاريم، نبايـد يـك سياسـت يكپارچـه بـه نـام                      براي آن 
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جهان اسالم تمدني زنده است كه در پي هويـت تـاريخي خـود              . بسازيم» اسالمي  سياست«
وجو براي يافتن جاي خـود را در           و پس از آن، اين كشورها جست       1990در دهه   . گردد  مي

اياالت متحده نياز به مشي فعـالي دارد تـا بـر ايـن تحـوالت، تـأثير               . گيرند   سر مي  جهان از 
ها را بـه       اين كشور   ترين سنگ سر راه چنين سياستي اين است كه همه           مهم. سازنده بگذارد 

  ).250 ـ 245ص: 1371نيكسون، (يك چشم ببينيم و از يك قماش بدانيم 
غير واقعي آن شايـسته بـوده و بـه مثابـه     وگو در معناي  دومين بخش اين است كه گفت   

در ايـن   . شـود   گيري مـي    ها و از جمله مؤمنان بهره       سازوكاري جهت سلطه پذيركردن انسان    
هـاي    آوري  وگو بسيار سطحي بوده و مشتمل بـر روابـط ابـزاري از طريـق فـن                  روش، گفت 

فيـت  كميت ارتباطات، سهولت، سرعت و افـزايش چـشمگيري دارد؛ امـا كي            . ارتباطي است 
ها نه تنها بيشتر از گذشته نشده، بلكه كاهش نيـز             ارتباط به معناي تعميق مفاهمه ميان انسان      

اعـم از   (هاي متنـوع آن       ور، واقعيت ارتباط از راه دور را در صورت          محققان انديشه . يابد  مي
هـاي كـامپيوتري،      تايپ، تلگراف، راديوي متحرك، راديوي هوا بـه زمـين، شـبكه             تلفن، تله 

اي پيـرو   مولـد جامعـه  ) هاي مـشابه ارتبـاط از راه دور        وي كشتي به ساحل و ساير نظام      رادي
هـاي    كنند از نقـشي كـه ارتبـاط از راه دور در نظـام               بليك و هارولدسن تأكيد مي    . اند  دانسته

  . گفته شود، مبالغه نخواهد بود كند، هرچه  انبوهي ايفا مي ارتباطي جامعه
. داننـد   هاي ارتباطي در سـطح جامعـه مـي          ا اكثراً قلب شبكه   درواقع، ارتباط از راه دور ر     

هـا و     ارتباط جمعي، خود عاملي است كـه انديـشه        (وسيله ارتباط جمعي      فرهنگ انبوهي، به  
هـا نيـز      دهد و به تقويت ايـن الگـو         رفتار مشترك را در برابر شمار فراواني از مردم قرار مي          

هاي مـد      فرهنگي را در اشكالي مانند پوشش      كه محصوالت  ( و حمل و نقل انبوه    ) پردازد  مي
، امكـان پـذير     )كنـد   روز، فيلم، صفحه، نوار، مبلمان، و غيره جهت مصرف انبوه ارسال مـي            

تفنن همگاني، تفنني اسـت كـه از        . وجه اصلي فرهنگ انبوهي، تفنن همگاني است      . شود  مي
 از تماشـاي  هاي گروهي ـ ارتبـاطي آمـده باشـد؛ مثـل تلـذذ و خـشنودي كـه         سوي رسانه

هاي راديو، ديدن فيلم، خواندن داسـتان، روزنامـه و مجلـه حاصـل                تلويزيون، شنيدن برنامه  
  ).149 ـ 147و 78ص : 1378بليك و هارولدسن، (شود  مي

مانـد و     وگو باقي مـي     بدين ترتيب، كماكان معضل فهم متقابل در اثر سطحي بودن گفت          
اين در . شود  ورت همگاني آن خارج ميضرورت انديشيدن مسئووليتي خاص تلقي، و از ص      

جـاي كاالهـاي مـادي،     حالي است كه به گمان آلن تورن، جامعـه فراصـنعتي كـه در آن بـه         
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خدمات فرهنگي جايگاه اصلي را در توليد به خـود اختـصاص داده، دفـاع از شخـصيت و                   
  بـارزه هاي بازار است كه جـايگزين انديـشة م          فرهنگ فاعل اجتماعي در برابر منطق دستگاه      

اسـت از تـالش جهـت         سومين بخش نيـز عبـارت     ). 49ص: كاستلز، همان (شود    طبقاتي مي 
اهداف در صورت ديني آن در جهت       ) سقراطي(وگوي حقيقت طلبانه       به گفت   وري از نياز    بهره

  .نمايانند مشروع مي) وگوي امپراتوري ليبرال گفت(خاصي كه وضع ناعادالنه موجود را 
اي با قـدرت، يـك بعـد دينـي دارد، و              تي گفته است كه هر رابطه     ژان ماري گنو به درس    

كنند، دليلش فقـط ضـرور بـودنش         اگر از نظمي اطاعت مي    . ها دوست دارند بينديشند     انسان
گران نيازمنـد     ؛ بنابراين، سلطه  )13ص: 1380گنو،  (نيست؛ بلكه همچنين به آن نظم معتقدند        

گر، هژموني فرهنگي، ضرورت اساسي براي      به بيان دي  . فرهنگ ديني محافظ خويش هستند    
حفظ امپراتوري ليبرال در جهان كنوني است؛ بنابراين، چقدر برايشان مطلوب است كـه بـا                

هـا،   وگوي اديان، به مبارزه با آن پرداخته، با ايجـاد سـستي و شـكاف در آن    استفاده از گفت  
   بنـابراين پرونـده    اخالق جهاني را براي حكومت جهاني خويش سـاخته و پرداختـه كننـد؛             

هايي كه ايـن      توان بي مطالعه اهداف آن و شناخت مراكز و گرايش           وگوي اديان را نمي     گفت
كنند، بررسي كرد؛ البته ساده لـوحي خواهـد بـود كـه               اند و ترويج مي     جنبش را مطرح كرده   

فقط به اهداف رسمي و اعالن شده بسنده شود و اهداف پنهان و اعـالن نـشده كـه همـان                     
بـراي نمونـه، پـس از       . گيري از دين براي اهداف سياسي و اقتصادي است، پنهان بماند            بهره
نتيجه ماند، نمايندگان اديـان       كه ابتكارهاي سياسي و تبليغاتي براي حل مسأله فلسطين بي           آن

كه نمايندگاني    را بررسي و حل و فصل كنند يا اين        » تروريسم « در منطقه گرد آمدند تا مسأله     
در صـحراي سـينا اجتمـاع كردنـد تـا صـلح اعـراب و                » كـوه طـور   «ونـاگون در    از اديان گ  

ها در اسرائيل را مشروعيت بخشند؛ بنابراين، روشن است كه اين ابتكار از چـه                 صهيونيست
عمليـات شـهادت    «هدف آن است كـه      . گيرد  هايي را پي مي     جهت شكل گرفته و چه هدف     

هـاي   ، اشـغالگري »حمايت از غيـر نظاميـان   «، جنايت و ترور شناخته شود و به بهانه       »طلبانه
  .صهيونيسم ادامه يابد

كـه در رويـارويي بـا كمونيـسم           هاي غربي، پس از آن      توان گفت كه نظام     در مجموع مي  
  .صورت ابزاري براي مقابله با كمونيسم استفاده كردند ناتوان ماندند، از مسيحيت به
، خاخـام   »الو«حمد سيد طنطاوي از     زهر، دكتر م  ال شيخ ا  1997همچنين در نيمه دسامبر     

اسرائيل استقبال كرد؛ از اين رو، بسياري از محافل سياسي اين رخداد را نشانه عادي سازي                
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زهر، از خاخام   الهاي اخير گسترش يافت و شيخ ا        اين روند در سال   . مناسبات ديني دانستند  
» ايي صـلح يهـود   جمعيت امريكـ  «و رئيس مجلس يهودي فرانسه و پس از آن از نمايندگان            

صورت گرفته و با اين بهانه » وگوي اديان گفت«ها در سايه عنوان    اين اقدام . نيز استقبال كرد  
  .ها استحكام يافته است در واقع روابط دانشگاه االزهر با صهيونيست

هاي فرهنگي با     درپي طنطاوي و مسؤوالن االزهر، پروتكل همكاري        پس از ديدارهاي پي   
. هلند را كه با مراكـز صهيونيـستي روابـط پنهـان دارد، امـضا كـرده اسـت             دانشگاه روتردام   

هـاي صهيونيـستي    وگوي اديان، بخـشي از طـرح     ي گفت   توان گفت كه سناريو     سان مي  بدين
افزون بر ايـن، ديـن     . براي عادي سازي روابط فرهنگي و سياسي مسلمانان و يهوديان است          

هـاي   شـود در انجمـن   ترويج مي» ي اديانوگو جنبش گفت«شمول كه امروزه از سوي      جهان
هـاي مـشترك      فراماسونري تدوين شده بود با اعتقاد به اين كه از راه دست يافتن بـه زمينـه                

را جـايگزين ديـن كـرد؛ بنـابراين،         » اخالق جهـاني  «توان نوعي     اخالقي و معنوي اديان، مي    
ري شـباهت دارد و     به ادبيـات فرماسـون    » وگوي اديان   جنبش گفت «اتفاقي نيست كه ادبيات     

  ز سوي فرقـه ضـاله     در ايران هم اين انديشه و تفكر ا       . كنند  اي مشتركي را ترويج مي      انديشه
بهائيت ترويج شده است؛ از اين رو، شايد بتوان ادعا كرد كه ظهور اين فرقـه در ايـران، در                    
واقع نوعي بومي سازي فراماسونري با فضاي مذهبي و فرهنگي حاكم بر ايران بـوده اسـت                 

وگوي اديان نيـز همچـون سـاير مفـاهيم و      ؛ بنابراين، گفت)101 ـ  99ص: 1382مظفري، (
ط متعالي، دستخوش دست اندازي و سوء استفاده قرار گرفتـه و همچنـان مـورد طمـع                  رواب

 جهاني شدن بايد با احتياط و  رو ورود به اين فضا در دوره گر است؛ از اين هاي سلطه قدرت
هـاي پديـد آمـده كـه         هـا و ظرفيـت      گيري از فرصـت     آگاهي از يكسو و هوشمندي در بهره      

  .باشد ، از سوي ديگر مخالف اين روند و گرايش هستند
وگوي اديان    ورزي جدي در موضوع گونه شناسي گفت        هوشمندي مذكور در اثر انديشه    

صورت حداقلي ميان مجامع، نخبگـان و عالمـان ديـن از          طرف و تبديل حاصل آن به       از يك 
هـاي    بـر اسـاس بررسـي     . ي به خود بگيـرد      تواند صورتي عملياتي و كاربرد      طرف ديگر مي  
  :گانه ذيل را ارائه كرد توان تقسيم بندي سه ا مياگوستين گوني

  نگرش انحصارگرايي؛
 نگرش تكثر گرايي؛ 

 ).210ص: 1383مقدم، (گرايي  نگرش شمول
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وگو است و علـت آن، رنـج بـردن از ركـود فكـري و                   اول، منكر هر گونه گفت     نگرش
 نگـرش   نگـرش دوم در رد    . شـود   فرهنگي است كه در اثر آن نيازي به شنيدن احساس نمي          

اش را از     طلبانـه   وگو در معنـاي حقيقـت       اي ديگر، موضوعيت گفت     گونه  اول پديد آمده و به    
هاي هويت و مسأله و نيـاز بـه           در اين نگرش، به تدريج با نفي مباني اديان، پايه         . برد  بين مي 
وگـوي اديـان      وگو براي هريك از دو طرف سست و متزلزل شود؛ بدين جهت گفـت               گفت

هاي آن يعني اخالق  سوي يكي از شاخه    شود و محور مباحث از دين به        مياندك اندك محو    
پشتوانه و تكيه به دين، فاقد كارايي و نفوذ الزم اسـت،              جا كه اخالق بي     از آن . يابد    سوق مي 

آيد و در عـوض، عـدم اطمينـان وامنيـت،            اي براي بشر به دست نمي       دستاورد قابل مالحظه  
  .كند  نگرش سوم، موضوع را به نحو ديگري تحليل و ارائه مي.گيرد زندگي آدميان را فرا مي

كـه   يابند؛ چه اين هايي از مذهب خاص خود مي در اين ديدگاه، هر يك از اديان انعكاس  
دهند؛ بلكـه بـر       پردازند و نه به نفي كلي آن تن مي          به بر انحصار حق و حقيقت در خود مي        

اي   وان سهمي از حقيقت را يافت و هـر آمـوزه          ت  اين نگاه و باورند كه در اديان ديگر هم مي         
گرا داراي سعه صدر و      انسان شمول . توان دريافت كرد    در دين خود را در ساير اديان هم مي        

تالش او براي دست يافتن به حقيقت است؛ حقيقتي كه ممكـن اسـت در               . انديشه باز است  
؛ )212 و   211ص: همـان مقـدم،   ( ساير اديان نيز باشد؛ گرچه به شكل تمام و كمال نباشـد             

البته اين نظر مورد اجماع نيست و مثالً جان هيك اعتقاد دارد كه به هر حال، شمول گرايي،                  
 جهاني باشد، مفيـد اسـت، از نظـر           خواهد داراي انديشه    اي كه مي    هرچند عمالً براي جامعه   

 گرايـي، موضـعي     گرايي صريح در مقايـسه بـا شـمول          كثرت. ثبات است   منطقي، موضعي بي  
ها   تر دارد بدين ترتيب كه اعتقاد دارد اديان بزرگ جهان حاوي دريافت             دارتر و اساسي    ريشه

دهنـد و     هاي گوناگوني به آن مـي       و مفاهيم گوناگوني از حق يا غايي بوده و در نتيجه پاسخ           
اي   گونـه   ها تحول وجود بشري از خود محوري به حقيقت محوري به            در درون هريك از آن    

  ).51ص: 1375همتي، (هد د مستقل رخ مي
هـا    آنچه گفته شد، نيازمند بررسي عميق در فرصتي ديگر است؛ اما غـرض از طـرح آن                

وسـيله    توانند تهديدي بـا منـشأ درونـي و بـه            هاي ياد شده مي     بيان اين نكته بود كه اختالف     
صـورت    وگوي اديـان بـه      در وضعي كه الزم است گفت     . ديگر شمرده شوند    مؤمنان ضد يك  

 جهاني شدن بـراي بـشر امـروز مـورد            ي سياسي و مسؤوليتي ديني و فرهنگي در دوره        الزام
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شود تا با از دست رفتن هوشـمندي           شده سبب مي    توجهي به تهديد ياد     توجه قرار گيرد، بي   
هـا ضـد نيـاز        هاي مؤمنان همچون مكملي، به تقويت و تشديد ساير تهديد            رفتار  ،  مورد نياز 

اكنـون بـا    . ويكم بينجامد   اديان براي حل مسائل بشر قرن بيست      وگوي    فوري و حياتي گفت   
هـاي موجـود، نگرشـي        آگاهي از تهديدهاي پيش رو بسيار مناسب است با بررسي فرصت          

  .دست آوريم معتدالنه به موضوع به

  وگوي اديان در عصر جهاني شدن هاي فرا روي گفت فرصت
وگـوي اديـان در       گفـت » ضرورت«ها شايد بيش از هر چيز بتوان بر           در بحث از فرصت   
كـارگيري ديـن      اين ضرورت، در واقع نوعي جبر گريزناپذير در بـه         . جهان امروز تأكيد كرد   

به مرور زمان نيز با آشكار شدن بيشتر اين حقيقت          . براي حل مسائل عمده بشر امروز است      
. ودشـ   نيازمند تأمل و بررسي است، بر قوت ضرورت يـاد شـده افـزوده مـي               » آوري  فن«كه  

  .كنيم اكنون به شواهدي دال بر آن اشاره مي
چنان كه گفتـه       روابط انساني     نكته اول اين است كه قدرت و برد جهاني شدن در حوزه           

  :كند كاستلز تصريح مي. شده، فعليت نيافته است
هـا و   انـد و برنامـه    ديگر مرتبط شده    ها واقعاً در سطحي جهاني با يك        با وجود اين كه رسانه    

كنيم؛ بلكه در     اي جهاني زندگي نمي      جهاني در گردش هستند، ما در دهكده        ا در شبكه  ه  پيام
كنيم كه در سطح جهاني توليـد، و در محـدوده              زندگي مي   هايي فراخور حال هرمنطقه     كلبه

  ).397ص: كاستلز، همان(اند  محلي توزيع شده
ل حاضـر يـك    سازمان ملـل متحـد، در حـا   1998 توسعه انساني سال  بر اساس گزارش 

 درصد كل خطـوط تلفـن دنيـا را در اختيـار دارنـد؛ در                74پنجم مردم دنيا كه ثروتمندترند      
.  درصـد اسـت    1|5 ارتبـاطي فقـط       پنجم مردم فقيـر دنيـا از ايـن وسـيله            حالي كه سهم يك   

كنند؛ در حالي كـه مـصرف يـك پـنجم      رصد كل كاغذ جهان را مصرف مي     د 14ثروتمندان  
تـوان ايـن     درصد اسـت؛ پـس چگونـه مـي         1/1ن قلم كاالهاي فرهنگي     مردم فقير دنيا از اي    

 درصـد از    65(ها     ميليون صاحب خانه   950ارتباطات را جهاني دانست در حالي كه بيش از          
انـد و     ي ارتبـاطي يعنـي تلفـن نداشـته           رايج ترين وسيله   1997در سال   ) برآورد كل جهاني  

هـاي    ، كـشور  ) درصـد  5/51(اند كه امريكا      هاي متصل به اينترنت آن چنان توزيع شده         رايانه
هـا را در       از آن  ) درصـد  2/5(، ژاپـن    ) درصـد  1/6(، كانـادا    ) درصد 23(عضو اتحاديه اروپا    
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 درصد از كل برآورد جهاني است؛ بنـابراين، جهـاني شـدن،             8/85اند كه جمعاً      اختيار داشته 
كه بـر شـكاف قـدرت ارتبـاطي         نابرابري در استفاده از ابزارهاي ارتباطي را از بين نبرده؛ بل          

افـزون بـر ايـن،      ). 97ص: 1380اسماعيل پـرور،    (مردم مناطق گوناگون جهان افزوده است       
آوري و اطالعات در جهان، قدرت سخت افزاري چنان كه بايـد              رغم ساختار نامتقارن فن     به

اي  نهگو هاي غربي و گفتمان سكوالر قرار گيرد؛ به نتوانسته در خدمت هژموني فرهنگي نظام  
 32 بـه  1997 درصـد در سـال   62كه درصد كاربران اينترنت در اياالت متحـده و كانـادا از          

. رسيده است و ايـن درصـد همچنـان رو بـه كـاهش اسـت               ) 2003(درصد در حال حاضر     
جـا كـه كـشورها و     انگلستان همچنان غالب است؛ اما امريكـا ديگـر غالـب نيـست و از آن         

تـدريج بـا اجـراي       يـا بـه   [زم بـراي ارتباطـات را دارنـد،         ها آزادي و زير سـاخت ال        فرهنگ
 درصـد جمعيـت     80هاي غيـر غربـي كـه           فرهنگ ]شوند  اي آن را دارا مي      هاي توسعه  برنامه

وگـو بـا      گفـت (گيرند، آشكارا در اينترنت غالب خواهند شـد           انساني كل جهان را در بر مي      
امروز . يگر صرفاً انگليسي نيست   ها زبان وب نيز د      رغم ترس خيلي      به). 6ص: 1382كاستلز،  
هاي هرچه بيشتري خارج از ايـاالت         هاي گوناگون وجود دارند و سايت       هايي به زبان    سايت

  .كنند متحده، امريكاي شمالي و اروپا فعاليت مي
: 1380برادفورد، (ويژه به اين دليل كه خارج از كنترل ما است   جالبي است؛ به اين پديده

 غـرب بـر جهـان نيـست؛ بلكـه در آن              ه جهاني شدن صرف غلبه    ؛ پس اين نظر ك    )286ص
  شود، اغراق آميز نبـوده و اتفاقـاً         آيد و شنيده مي     هاي غير غربي نيز به زبان مي        گفتار و گفتار  

گـويي  . روي منتقدان و مخالفان گفتمان سكوالر در روابط انساني اسـت            بيانگر فرصت پيش  
  ).8ص: ردكاني، همانداوري ا(جهان بردباري شنيدن يافته است 

 حاضر قابل طرح است و آن بيان توقعات و           از همين جا نكته دوم در جهت بحث مقاله        
دين و استمداد از      هاي عدالت و صلح در سطح جهاني است كه با نگاه به             انتظارات خواست 

آوري   جا پديد آمده كه روشـن شـده، فـن           اين تغيير جدي نگرش از آن     . گيرد  آن صورت مي  
: برادفـورد، همـان   (فن آوري ابزار است، نه معجزه       . ي است؛ ولي يگانه چيز نيست     چيز مهم 

آوري ارتباطات محقـق    ارتباطات انساني قابل تحويل به آنچه در فن به بيان ديگر، ). 292ص
آوري نه خوب است، نـه بـد؛          افزون بر اين، بنابر پيشنهاد ملوين كرانزبرگ، فن       . شده نيست 

  .خنثا هم نيست
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كنـد، در قلمـرو كـنش       عملي آن نيز كه به كـانون حيـات و ذهـن رخنـه مـي                كار بست 
هـا را     آوري كه بـشر آن      هاي فن    تعامل بين بشر و نيرو      اجتماعي آگاهانه و چارچوب پيچيده    

: كاستلز، همان(آزاد ساخته، موضوع كندوكاو است، و نبايد آن را به دست قضا و قدر سپرد 
هاي نمود و معضالت كنوني را حـل و   هاي آزاد شده راه     كه چگونه بايد انرژي     اين). 96 ص

فصل كرد، از منظر دين مورد توجه خاص قـرار گرفتـه و اعتبـار پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت                       
  .شود هاي اديان نيز سنجيده مي براساس هماهنگي و نسبت آن با آموزه

 از  دهد كه مناقشه جامعـه شـناختي دربـاره جهـاني شـدن اغلـب                برايان ترنر هشدار مي   
اين غفلت با توجه بـه نقـش خـالق اديـان            . جايگاه دين در عصر جهاني غفلت كرده است       

). 353، ص 1384ترنـر،   (هاي جهاني شدن، مسأله ساز اسـت          جهان در شكل دادن به فرآيند     
  گيـري   معناي نمايان ساختن نقـش اديـان در شـكل          وگوي اديان به تعبيري به      بنابراين، گفت 

اي پـيش رو اسـت و         شري نه تنها در گذشته، بلكه در ساختن آينده        هاي ب   ها و تمدن    فرهنگ
  .به سمت آن در حال حركت هستيم

هـايي جـدي پرداختـه اسـت      چامسكي با انتقاد شديد از وضع موجود، به طرح پرسـش          
 چيزي  تواند ادامه يابد؟ آيا به واقع ممكن است بر پايه      بدين صورت كه اين روند تا كجا مي       

المللـي بنيـاد نهـاد؟ در چنـين الگـويي، جزايـري از                اي بين   ن سوم، جامعه  مانند الگوي جها  
شوند؛ جزايري كم و بيش بزرگ در كـشورهاي ثروتمنـد كـه در        ثروتمندان بزرگ يافت مي   
اند؛ گرچـه     ها از جنس خود كامگي      همچنين در اين الگو نظارت    . درياي نگون بختي واقعند   

آيـا مقاومـت    . شـوند   ز گذشـته سـاختگي مـي      صورت مردم ساالري دارند و هر روز بيش ا        
تواند ساختار خشونت و سيطره را كه رو به گسترش است بر چيند؟ مقاومتي كه                 مردمي مي 

 آزادي،    ديرينـه    تواند توسـعه    خود براي پيروزي بايد بين المللي شود، و آيا اين مقاومت مي           
ا شده و حتي وارونـه شـده     اي كه نيمه تمام ره      عدالت و مردم ساالري را پيش ببرد؟ توسعه       

  ). 82ص: 1381فاكس، (اند  هاي كالن آينده ها پرسش اين. است
هاي مشترك بشري را در قالب گفتمان عمومي به جهانيـان عرضـه               تواند ارزش   آنچه مي 
كارل يوزف كونثل معتقد است كه      . وگوي اديان است    هايي در چارچوب گفت     كند، كوشش 

هرچند عدالت جهاني و صلح جهـاني،       . اي دارد    ويژه در عصر جهاني شدن، دين مسؤوليت     
شـوند، ايـن وظـايف نبايـد فقـط بـه عهـده                ها مربوط مـي     وظايفي هستند كه به تمام انسان     
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در عصر جهاني شدن اقتصاد، اينترنت، بازارهـاي        . سياستمداران و اقتصاددانان گذاشته شود    
  .عهده دارند ها به نساناي به منظور رفاه عمومي ا ليت ويژه ها مسئوو پولي و دين

يابد كه در مقابـل       نقش دين اسالم نيز در عصر جهاني شدن كامالً به اين امر بستگي مي             
مـردم  . كنـد   مسائل مهمي از قبيل صلح جهاني و عدالت جهـاني چـه نكـاتي را دنبـال مـي                  

ساالري، حقوق بشر، نفي و از بين بردن زور، صلح و عدالت جهاني و رفاه عمـومي بـراي                   
ها از جمله مسائلي هستند كه تأثير مستقيم و فراواني بـر نقـش ديـن اسـالم خواهـد                      انانس

مـشاركت در تحمـل     «در وضعي كه به گفته رابـرت منـدل،          ). 95ص: رفيعي، همان (داشت  
مسؤوليت و اشتراك به عنوان در مفهوم مرتبط به هم كه در چارچوب امنيتي امروزي داراي        

بعـد جهـاني     توانند بـا تكيـه بـر دو         ، اديان مي  )73، ص 1377مندل،  (اهميت خاصي هستند    
هـاي مـورد نيـاز بـراي سـاختن جهـاني              سو و فطري بودن از سوي ديگر، پايه         بودن از يك  

  .وگوي اديان موضوعي جهاني است بر اين اساس، گفت. تر را فراهم سازند انساني
وگو   شود؛ گفت   دل مي گو به مفهوم كليدي ب      و  ، ديالوگ يا گفت   1990  دانيم كه در دهة     مي

با اين حال، بـراي     ). 125ص: 1383پاتومكي،  (ها    ها و تمدن    ها، فرهنگ   ميان معرفت شناسي  
هـاي پيـشين و     ايـن توضـيح كـه ديـدگاه         پردازي هستيم بـا       وگوي اديان نيازمند نظريه     گفت
هـاي سياسـي      الملـل بـه رد حـضور ديـن در عرصـه             هاي علوم سياسي و روابط بـين        نظريه

تواننـد انعطـاف و ظرفيـت الزم طـرح            اند؛ بنابراين نمي     و بر اساس آن شكل گرفته      پرداخته
 پردازي نيز به طـرح نظريـات         را داشته باشند؛ پس بايد در عرصه نظريه       » وگوي اديان   گفت«

ها و سـاختارهاي در حـال ظهـور           نو با توجه به آثار ذهني و عيني جهاني شدن بر سازوكار           
تـدريج تثبيـت      وگوي اديان ضمن هضم و پذيرش كافي، به         گفتجهاني پرداخت تا جايگاه     

پـردازي و تمهيـد پـشتوانه     بكر بودن اين عرصه را بايد فرصتي مهم در جهـت نظريـه    . شود
  .گيري شمرد نظري براي حضور مؤثر و نافذ اديان در سامان بخشي به نظم در حال شكل

وگوي اديان    گونگي تأثير گفت  هاي نظريه پردازي براي بيان چ        سوم، آمادگي عرصه    نكته
  مالك و راهنماي تـشخيص،    » منفعت«امروز بر خالف گذشته كه      . بر تحوالت جهاني است   

ها در درك تشخيص و تعيين منافع مـورد توجـه            اهميت هنجار   گيري بود،   انتخاب و تصميم  
و در  وگـ   ويژه از طريق گفـت      اي است كه اديان به      جدي قرار گرفته و اين دقيقاً همان عرصه       

  .توانند آثار چشمگيري داشته باشند ايجاد گفتمان عمومي مي
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در نفـع شـهرياران و       دوك هانري رهان، دولتمر پروتـستان فرانـسوي در رسـالة خـود،            
  : آورده بودممالك دنياي مسيحيت

فقط نفع است كه هيچ وقت غايـب        . شهرياران  رانند و نفع به       شهرياران به مردمان حكم مي    
...) تواند اشتباه كند و مشاورانش نيـز فاسـد باشـند؛ امـا                شهرياري مي : آنو در پي    (نيست  

كه ايده نفع مطرح شد، به        به مجرد اين  . به يك مثل تبديل شده    » گويد  نفع هرگز دروغ نمي   «
بـدل شـد چنـدان كـه بناگـاه تقريبـاً            ) به وام از كوهن   (مدلي واقعي و نيز به نوعي پارادايم        

در . شـد    از طريق نفع شخصي تبيين مـي        ا مرز توضيح واضحات،   ي اعمال انسان، گاه ت      همه
 فضايل را به نفع شخصي فرو كاسـت          فرانسه، الروشفوكو، هواهاي نفساني را و تقريباً همه       

و در انگلستان، هابز به نحوي مشابه كار فرو كاستن همه احساسات بشري به نفع شخـصي    
پـيش از   » گويـد   نفع هرگز دروغ نمي    « اوليههمسو با اين تحوالت، مثل      . را به انجام رسانيد   

دلباختگي بـه نفـع چونـان       . بدل شد » نفع فرمان فرماي عالم   « هفده به مثل محرز       پايان سده 
گاه كه هلوسيوس بـه رغـم          هجدهم نيز كشانيده شد؛ آن      شاه كليد درك عمل انسان به سده      

ي تحـت فرمـان قـوانين       به همان سان كه عالم ماد     : تمجيدش از هواهاي نفساني اعالم كرد     
  ).47 ـ 37ص: 1379هيرشمن، (حركت است، عالم معنوي نيز تحت امر قوانين نفع است 

بر اساس چنين نگرش و باوري، سياست در جهان كنوني شـكل گرفتـه اسـت؛ امـا بـا                    
 تغيرهاي غيرمادي در فرايند توسـعه     شدن م   تحوالت دور از انتظار از جهاني شدن و برجسته        

تـوان    ها مي   وقوع پيوسته است كه با تكيه بر آن          تحوالت فكري و نظري به     جوامع گوناگون، 
در اين زمينه   . گوي اديان را در وجه ذهني جهاني شدن به نحو روشني دريافت             و  نقش گفت 

در . انگاري ميان نظريات روابط بين الملل اشاره كـرد          نظريه سازه   طور مشخص به    توان به   مي
مل در وجه ذهنـي جهـاني شـدن و تـأثير آن بـر تحـوالت                 اين نظريه، فضاي الزم جهت تأ     

هاي،      كالين   پيشين در اين است كه به گفته        مشكل نگرش نفع محورانه   . آيد  جوامع فراهم مي  
هـا بـا درك و    افـزون بـر ايـن، دولـت    . منافع مادي به هيچ روي روشن و بال منازع نيـستند       

دي بـه خـودي خـود؛ بنـابراين، اگـر           دريافت خود از منافع سروكار دارند، نه بـا منـافع مـا            
هـايي    ها با چه ابزارها و شيوه       خواهيم سياست بين المللي را درك كنيم، بايد ببينيم دولت           مي

را شناسايي و تعقيب    )  چه  كه هستند و نماينده   (منافع خود در اين فرايند، يعني هويت خود         
ا نقـشي تعيـين كننـده در    در واقـع، باورهـاي مـ   . دهنـد  كنند و مورد تجديد نظر قرار مي      مي

المللي براي عوامل غيرمادي هـم بايـد بـه     ساخت واقعيت ما دارند؛ از اين رو در روابط بين   
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با در نظـر داشـتن   ). 51  ـ 47ص : 1385هاي، ( عوامل مادي نقش و اهميت قائل شد  اندازه
ه  فزاينده هويت فرهنگـي و ضـعف فزاينـد          اين واقعيت كه يك تنش به روشني ميان قدرت        

وگـوي اديـان همچـون        ، الزم است گفت   )152ص: مندل، همان (هويت سياسي وجود دارد     
  .روشي براي ايجاد صلح عدالت محور مورد توجه و بهره برداري قرار گيرد

صـورت، گفتمـان نـوعي تفكـر و      اگر تعريف جان هارتلي را از گفتمان بپذيريم، در اين     
گرفتن در مناسبات مشخص براي بيـان و        ذهنيت است كه يك گروه اجتماعي به دليل قرار          

تـوانيم    بـدين ترتيـب مـي     ). 58ص: 1379ميرفخرايـي،   (دهـد     دفاع از منافع خود شكل مـي      
وگوي اديان را داراي تأثير ترميمي بر روابط انساني بدانيم كه بنا بـه ماهيـت فرامـادي                    گفت

 در وضـعيت تزلـزل      چنين فرصتي . بخشد  اي متعالي نيز به اين روابط مي        غهباديان االهي، ص  
 بوده و با احياي مجدد نقش فرهنگ         سابقه  ساختاري عيني و ذهني ناشي از جهاني شدن، بي        

تفـاوت  . وگـوي اديـان فـراهم آورده اسـت          ها، منزلتي جهاني براي گفـت       در تصميم گيري  
  :توان نشان داد صورت زيل مي هاي مذكور را به نگرش

  :گيري سياسي نگرش جديد در تحليل تصميم

نجارها و ه
  باورها

تفسير و دريافتي 
خاص از منبع و 
  وضع موجود

گيري براساس تشخيص  تصميم تعيين منافع
  در هنجارها و باورها

  :گيري سياسي نگرش پيشين در تحليل تصميم

  گيري منفعت محور تصميم  تعيين منافع  منابع مادي

  
اي    دوران گذرا بـه سـوي آينـده         شدن با ساختار شكني وضعيت پيشين،       بنابراين، جهاني 

 انساني شده و سياست امروز و آينـده          نامعلوم را پديد آورده كه سبب تقويت انتظار از اراده         
وگوي اديـان     كند؛ از اين رو گفت        را بر اساس فرهنگ سازنده و درك كننده منافع تفهيم مي          

هـاي جهـاني را    ، جريـان تواند با تـأثير تكـويني خـود    شود كه مي  ساز تلقي مي   فعاليتي آينده 
شـدن    سازي جهاني   يل چگونگي زمينه  ذدر نمودار   . سوي صلح مبتني بر عدالت سوق دهد        به

هاي فرافردي نـشان داده   وگوي اديان به مثابه فرصت نقش آفريني دين در عرصه          براي گفت 



 

 

ضي
عيو

يم 
رح

مد
مح

  

106  

هـا را وا داشـته تـا          درك اين فرصت تاريخي از سوي انديـشيدن ژرف بـين آن           . شده است 
  :طور نمونه، آندره مالرو گفته بود  اي جز آن تصوير نكنند؛ به آينده

جهـاني شـدن ميزگـرد      (جهان آينده يا وجود نخواهد داشت يا جهـان دينـي خواهـد بـود                
  ).1381فرهنگ،  نامة

  وگوي اديان همچون نيازي ضرور گرايش به گفت
  وگو زمينه سازي براي گفت

  شود كه به آن تحويل مي» شينق«تغيير نسبي براي جايگاه انسان و اهميت 
  ها گيري احياي مجدد نقش فرهنگ در تصميم

  اهميت فرهنگ گفتمان
  رواج درك متفاوت از منافع
   گذار جهاني شدن  گرايش به ايجاد مناسبات جديد در دوره

  تزلزل در مناسبات موجود در روابط قدرتي
  ها  آننقد ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و ضعف باور كارآمدي

  هاي علمي موجود در گرايش به ما بعدالطبيعه نقد پاراديم
  ها از مادي به فرامادي يا غيرمادي ها و اولويت تغيير حساسيت

  ها ها و ذهنيت تغيير نگرش
  ساختار شكني وضعيت پيشين

  جهاني شدن

  گيري نتيجه
. ، صـورتي خـاص يافـت   »وگـو  گفت« در قالب 1990ماحصل تكاپوهاي بشري در دهة      

آوري از حد آستانه تحمل انساني و بروز احساس           هاي فن   مچنين با عبور سرعت پيشرفت    ه
عالم انساني عـالم    . نحو روز افزوني مطرح شد      آوري به   تدريج پرسش از فن     جهاني شدن، به  

آوري، روابطي را تجربـه كـرد كـه نـوعي             مشحون از روابط است، در جهاني با صورت فن        
ايـن در حـالي بـود كـه       . فـزايش مفاهمـه را پديـد آورد       احساس تهي شدن وضعف رو به ا      

يافتند كه بايد از عنصر فرهنگ بـراي تمهيـد دوامـي              هاي جهاني بيش از پيش در مي        قدرت
  .برداري كنند قابل اطمينان بهره
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هاي پر مـدعاي مـادي و تزلـزل مطلـق انگـاري علـم و        هاي ايدئولوژي با افول جذابيت 
» ضـرورت «همچـون   » وگـو   گفت«درك و تقاضاي    . ش يافت  به دين افزاي    عقالنيت، گرايش 

وگوي اديان، عمل مناسبي براي       هاي گفت   براي حل مسائل بشر امروز، حساسيت درباره راه       
در .  نتايج آن در جهت بر پايي صلح مبتني بر عدالت دانسته شـد              تجديد نظر و اميدواري به    

اهر سازي و فريبكاري كوشيدند از      كار شدند و با ظ      اين عرصه نيز قدرتمندان گيتي دست به      
جـا كـه      با اين حـال، از آن     . پذير كردن افكار عمومي استفاده كنند      اين روش در جهت سلطه    

هاي گوناگون شده، فرصـت و مجـال          ها در عرصه    جهاني شدن سبب افزايش سطوح و اليه      
بروز آراي گوناگون فـراهم شـده اسـت و چنـين مـوقعيتي بـا توجـه بـه واقعيـت ناكـامي                      

 محتوايي و نرم افزاري قدرت، بدان معنا است          هاي بزرگ براي تسلط مطلق در زمينه        قدرت
اي ديني و انساني با تأكيد بـر          تواند همچون الزامي سياسي و وظيفه       وگوي اديان مي    كه گفت 

افـزون بـر    . هاي احتمالي در امان بمانـد       وگو از آسيب    اهداف مشخص و تعيين مسائل گفت     
هـاي روابـط     ن نقش هنجارها و باورها در فهم منـافع و تحـول در نظريـه       اين، با آشكار شد   

وگـوي اديـان صـرف نظـر از ميـزان             توان گفت كه پرداختن به موضوع گفـت         الملل مي   بين
تواند همچـون فعـاليتي    عمل آيد مي   المللي از آن به     استقبالي كه از سوي نهادهاي رسمي بين      

 از طريق تأثير بر هنجارها و باورهـا، بـر چگـونگي             سازي فرهنگي   ساز با ايجاد جريان    آينده
ها و ترسيم منافع تأثير بگذارد و بدين ترتيـب، نقـش خـود را ايجـاد جهـاني                     تصميم گيري 

وگوي اديان بايد در حـد        برخوردار از صلح مبتني بر عدالت ايفا كند؛ از اين رو، نقش گفت            
توانـد بـا الهـام      گرفته شـود كـه مـي      و اهميت آن يعني نقشي ترميمي و البته متعالي در نظر            

ها و تحوالت فرهنگي ضد سكوالر، نه فقط در سطوح رسمي جهاني، بلكه  بخشي به جنبش
وگـو در مـورد       گيـري گفـت     هاي زيرين و غير رسمي اما مهم و تأثيرگذار، به شـكل             در اليه 

  .مسائل بشري با محوريت دين كمك كند
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